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Barwione tlenki cyrkonu stabilizowane tlenkiem itru ColorYZe®-Black 
 

Opis 

• proszek i granulki barwionego tlenku cyrkonu dla czarnej ceramiki 
• charakterystyka dostosowana do obróbki ceramicznej wszystkich tlenków cyrkonu 

stabilizowanych tlenkiem itru 
• czarna ceramika z tlenku cyrkonu wzmacnianego tlenkiem itru o doskonałych właściwościach 

estetycznych i mechanicznych 

Główne zastosowania 

• ceramika dekoracyjna taka jak części do zegarków, biżuteria, wnętrza samochodów 
 
Właściwości ceramiczne 

• intensywny czarny kolor 
• wysoka wytrzymałość 
• odporność na zużycie i zarysowania 

 
Typowa analiza chemiczna (%)  

 ZrO2 + HfO2*  Y2O3 Al 2O3 barwnik inne spoiwa 

ColorYZe®-R-Black 89,5 5,2 1 4,2 < 0,1 / 
ColorYZe®-Black G 89,5 5,2 1 4,2 < 0,1 3 
*   poprzez różnicę 

Właściwości fizyczne 

 

 ColorYZe®-R-Black ColorYZe®-Black G 

pole powierzchni właściwej (m2/g) 7 7 

wielkość cząstek d50 (µm) 0,25* 0,25* 

wielkość granulek d50 (µm) / 60 

   metoda analityczna: dyfrakcja laserowa 

   * na życzenie rozkład wielkości cząstek może być dopasowany 
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Właściwości użytkowe 
 
- spiekanie ceramiczne 

 ColorYZe®-R-Black ColorYZe®-Black G 

gęstość ceramiczna (g/cm3) > 5,9 > 5,9 

temperatura spiekania (°C) 1450 1450 

odnoszą się do rekomendacji producenta dla obróbki termicznej 

 
- właściwości gotowych wyrobów ceramicznych 

dla wszystkich gatunków:  

twardość 
(HV05)* 

wytrzymałość na zginanie 
(MPa)** 

odporność na pękanie 
K1C (MPa.m1/2)* 

kolor*** 

L* a* b* 

1250 >1000 5 < 1 < 0,1 < 0,1 
*     odcisk Vickersa 
**   zginanie trójpunktowe (NF1 EN2 843-1) 
*** postępując zgodnie z normą NF1 ISO3 7724 (D65-10°) odbicie zwierciadlane wyłączone 

1NF = Norme Française = Norma Francuska 
2EN = norma europejska; powszechnie dostępna norma przyjęta przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN /fr. Comité Européen 
           de Normalisation/)  
3ISO = International Organization for Standardization = Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna 

 

Opakowania 

• ColorYZe®-R-Black - 20 kg plastikowe beczki 
• ColorYZe®-Black G - 20 kg plastikowe beczki  
• inne opakowania na życzenie klienta 

 

ColorYZe® jest znakiem handlowym SEPR Saint-Gobain ZirPro 

Produkt jest wyprodukowany przez SEPR Saint-Gobain ZirPro i rozprowadzany w Polsce przez ”GrayWolf” 
W.Szwaja we współpracy z SEPR Keramik GmbH & Co. KG 
 
Wszystkie powyższe informacje przedstawiają wartości typowe, które mogą się różnić dla każdej dostawy. 
Końcowy użytkownik musi przeprowadzić własne testy, by ocenić czy produkt odpowiada jego wymogom co do 
celów, do jakich będzie użytkowany. 


