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Özet 
 
Deneysel araştırmamızda kil yerine boksit ve kireçtaşı karışımının sinterleştirilmesi 
veya eritilmesiyle imal edilen özel bir çimento olan kalsiyum alüminatlı çimentonun 
(CAC) refrakter olarak kullanımı araştırılmıştır. CAC ve şamot toprağı ile oda 
sıcaklığında üretilen harçlarla hazırlanan kübik numunelerin mekanik davranışları     
100 0C ile 1200 0C arasında 100 0C’lik artışlardaki sıcaklıklarda yapılan deneylerle 
belirlenmiştir. Numunelerin maruz kaldığı her sıcaklık aralığındaki hacim , basınç 
dayanımı ve Böhme aleti ile aşınma kaybı değerleri ölçülmüştür. Ölçülen değerlerin 
sıcaklık karşısındaki değişimleri belirlenmiştir ve laboratuarda bekletilen referans 
numunelerle karşılaştırılmıştır. Bu bulgular ışığında, kalsiyum aluminatlı çimento 
kullanılarak üretilen betonların ısıl dayanımları ve monolitik refrakter olarak 
kullanımları tartışılmıştır. 

 
Abstract 

 
Experimental investigations in order to evaluate the possibility of calcium-aluminate 
cement (CAC), which is produced by sinterization of limestone together with bauxite 
(aluminum ore) instead of clay, to be used as a refractory material are performed. 
Mechanical behaviors of cubical samples taken from mortars formed by mixing CAC 
with sharnot soil at room temperature and at temperatures in the range of from 100 °C 
up to1200 °C with increments of 100 °C are determined through carefully carried out 
experiments. The measurements taken at each temperature range are: volume, 
compressive strength and abrasion loss in Bohme apparatus. Variations of these 
measured quantities versus temperature are hence determined, and they are compared 
against those of the reference samples kept at room temperature in the laboratory 
environment. In light of these findings, the thermal resistance of concretes produced 



using CAC as the binder and their prospective usage as a refractory material in high-
temperature ovens are discussed. 
 
 

1. GİRİŞ 
 
Ülkemizde bilimsel ve teknolojik alanda sağlanan gelişmeler ile ortaya çıkan 
sanayileşme, hızlı yapılaşma, nüfus artışıyla gelen kentleşme yapı sektöründe 
hareketliliği hızlandırmış dolayısıyla yapı malzemelerine olan talebi arttırmıştır. Yapı 
malzemelerine olan talep arttıkça da günden güne yeni teknolojilere ihtiyaç duyulmaya 
başlanmıştır. Bilim adamları bu doğrultuda çeşitli çalışmalar yaparak yeni teknolojiler 
üretmeye çalışmakta veya geliştirmek için yoğun çabalar göstermektedir.  
 
Yapı sektöründe kullanılan en önemli malzeme betondur. Beton kullanım ömrü boyunca 
aşınma, donma çözülme, kimyasal ortamlar, dinamik yükler gibi çeşitli etkilere maruz 
kalabilmektedir. Bunlardan birisi de yüksek sıcaklıktır. Beton yüksek sıcaklıklara maruz 
kalınca dayanımında önemli düşüşler gözlenir. 200 0C sıcaklığın üzerine çıkılması 
durumunda betonun yapısında büyük hasarlar oluşmaya başlar.  
 
Yüksek sıcaklıkların beton yapısında yarattığı etkileri incelemek bu yüzden çok 
önemlidir. Yüksek sıcaklık gerektiren prosesleri içeren üretim şartlarında kullanılan 
betondan maruz kalacağı ısı şoklar nedeniyle yüksek ısıl dayanım istenir. Bir çok 
endüstriyel  uygulamada kullanılan beton yüksek sıcaklıklar yanında aşınma ve zararlı  
kimyasal etkilere de maruz kalmaktadır. Sıcaklıkla birlikte mekanik ve kimyasal 
aşınmalar bozulma mekanizmasının hızlanarak sürekliliğini sağlar. Sonuçta servis ömrü 
kısalır  ve yüksek maliyetli onarımlar gündeme gelir. Bunların olmaması için yüksek 
sıcaklığın olduğu yerlerde refrakter denilen malzemeler kullanılır.    
 
Refrakter inatçı/dayanıklı kelime anlamı ile sıcaklık ve aside dayanıklı malzemenin 
sanayideki bilinen adıdır. -170 ile +2200 santigrat derece sıcaklık aralığında bu sıcaklığı 
ve asidi izole edebilen, bu sıcaklığa ve aside dayanabilen şekilli veya şekilsiz olarak 
üretilen refrakter malzemeler aslında yaşamımızın büyük bir kısmında biz farkında 
olmasak ta soba, şömine, ekmek fırını, kazan ve tabii ki tüm endüstri tesislerinde 
kullanılmaktadır.  
 
Refrakter malzemeler, ISO Uluslararası Standart Teşkilatı tarafından "Yüksek 
sıcaklıklara ve bu sıcaklıklarda katı, sıvı ve gazların fiziksel ve kimyasal etkilerine karşı 
koyabilme özelliğine sahip malzemeler" olarak tanımlanmaktadır. Isıl işlem fırınları, 
rafineriler, bacalar, çimento sanayinde tünel fırınlar, ön ısıtma üniteleri, seramik sanayi 
fırınları, cam eritme fırınları, firit fırınları, kireç fırınları, bakır ve demir haddaneleri 
ergitme ve tutma gibi birçok ağır sanayii fırınlarına kadar her yerde refrakter 
malzemelerin kullanımı söz konusudur. Refrakter malzemeler, sıcaklık altında fiziksel 
ve kimyasal nitelikte çeşitli aşındırıcı etkilere karşı erimediği ve fiziksel özelliklerini 
koruyarak dayanabildiği için yüksek sıcaklıkta çalışan bu ve benzeri ünitelerin 
yapımında veya içinin kaplanmasında yaygın olarak kullanılır. Farklı kullanım yerleri 
nedeniyle refrakter malzemeden beklenen özellikler de çeşitlenmektedir. Günümüzde 
refrakter malzeme özellikleri son derece gelişmiş, türleri ve kullanım yerleri artmıştır. 
Yavaş priz almasına rağmen çok hızlı mukavemet kazanan CAC, bu özelliğiyle, çabuk 
sertleşmenin ve erken dayanımın istendiği yapı uygulamalarında da yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır.  



2-  KALSİYUM ALÜMİNATLI ÇİMENTO ve REFRAKTER 
MALZEMELER İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

 
Kalsiyum Aluminat 1876’da Vicat tarafından bulunmasına rağmen çimento olarak 
1913’te betonda sülfat etkisini azaltmak için üretilmeye başlanmıştır. Sonraki yıllarda 
alumina (Al2O3) miktarı % 40-80 olan aluminatlı çimento, aluminanın yüksek 
sıcaklıklara karşı dayanıklılığından dolayı, refrakter uygulamalarda kullanılmaya 
başlanmıştır. [1] 
 
Betonun içindeki çimento pastası, agrega ve su yüksek sıcaklıklar karşısında farklı 
davranışlar ortaya koyarlar. Çimento pastası sıcaklık artışıyla doğal bir genleşme 
göstermekte bu arada hidratların içerdikleri suyu kaybetmesiyle de yapıda büzülme 
meydana gelmektedir. Bu genleşme ve büzülme aynı anda meydana geldiğinde yapıda 
gerilmeler oluşmakta ve bu gerilmeler etkisiyle de çatlaklar ortaya çıkmaktadır. Lin ve 
ark. yaptığı araştırmada kalsiyum silikat hidratların 500 0C ve üzerindeki sıcaklıklarda 
kısmi olarak buharlaştığı görülmüştür. [2]  
 
Yapı malzemesi kurultayında yayınlanan bir çalışmada, TS 6271 standardına göre 
aluminat miktarı % 40 olan CAC’nun tamir harcı içindeki davranışı araştırılmıştır. Bu 
bağlamda; tamir harçlarında konvansiyonel gri çimentoların farklı oranlarda kalsiyum 
aluminatlı çimentolarla karışımının; priz süresi, yapışma ve basınç dayanımlarına etkisi 
incelenmiştir. Yapılan deneysel çalışmalar neticesinde, CAC ikamesi ile priz süreleri 
kısaltılarak ve dayanım kazanma hızı arttırılarak hızlı sertleşen, yüksek performanslı 
ileri tamir harçları elde edilebilmektedir.  [3] 
 
Birçok deney yöntemi bulunmasına rağmen bir betonun aşınma direncinin ölçülmesi 
zordur. Çünkü merak edilen pratik koşullar farklı ve karışık mekanizmaların 
birleşmesiyle meydana gelir. Scrivener ve ark. CAC’ların çok pahalı bir ürün olmasına 
rağmen asit etkisine karşı davranışı, aşınmaya karşı performansı, kimyasal ve biyolojik 
korozyona ayrıca termal sarsıntı direnci üzerine yaptıkları deneyler ile CAC’nun birçok 
uygulamada daha ekonomik olabileceğini vurgulamışlardır. [4]  
 
Bir diğer çalışmada refrakter malzemenin genel aşınma mekanizmaları tanımlanmıştır. 
Buna göre çimento hammadde, ürün veya yan ürünleri, astar malzemesi olarak 
kullanılan refrakter malzemenin mikro gözeneklerinden içeri nüfuz ederler. Bu madde 
veya ürünler gözeneklerde belli bir konsantrasyona ulaşınca ve bu konsantrasyon 
ergime noktalarına geldiğinde (hatta alkali v.b. safsızlıklar ortamda bulunuyorsa daha da 
düşük sıcaklıklarda) en üst kesitte erime başlar. Eğer malzemede yüksek alumina bir 
katkı veya benzeri bir bileşen mevcutsa kısa süreli oluşan bu sıvı faz bu bileşen veya 
katkı tarafından absorblanır. Böylece yüzey altında ergiyen fazın aşağıya süzülmesi 
sonucu camlaşma başlayacağı ve kırılgan hale gelen kesitin koparak ana çalışma 
astarından ayrılacağı ortaya konmuştur. Sıcaklık arttıkça ergiyen miktar ve dolayısı ile 
koparak aşınan miktar artacaktır. Ayrıca refrakter astarının gözenekliliğinin fazla olması 
da fiziksel olarak bu aşınmayı arttırıcı bir etken olduğu vurgulanmıştır. Gözenekliliğin 
ölçüsü % hacim olarak ifade edilen görünür porozitedir. Porozitenin imkanlar dahilinde 
düşük olmasına çalışılmalıdır. [5] Yüksek sıcaklıklardaki reaksiyonların, gözenek 
yapısında su kaybını başlattığını ve sıcaklık artışının hidratasyon ürünlerinin bozunma 
ve C-S-H yapısının parçalanmasına neden olduğu iddia edilmiştir. [6] 
 



Kalsiyum Alüminatlı çimento hidratasyonu proton ve alüminyum nükleer manyetik 
rezonans ve çok nadir olarak nötron kırınımı ile araştırılır. Bu tekniklerle yapılan 
ölçümler çok yakın sonuç vermektedir. Alternatif bir teknik ise ultrason deneylerine 
dayanır. Karışımdan sonra 1 veya 2 saat boyunca taze çimento hamurunun gelişimini 
araştıran birkaç girişim literatüre geçmiştir. Bunlar malzeme içerisinde yayılan 
ultrasonik sinyallerle ilgilidir. Chotard ve ark. farklı su/çimento oranlarındaki 
numuneler üzerinde hem yayılma hem de yansıma sinyallerini göz önüne alarak 
ultrasonik deneylerle erken yaşlardaki dayanım üzerine çalışmışlardır. [7]   

  3- MALZEMELER ve DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

Bu çalışmada TS 6271 standardına göre aluminat miktarı % 40 olan kalsiyum aluminatlı 
çimento (4. sınıf)  kullanılmıştır [8]. Kullanılan çimentonun özellikleri Çizelge 1’de 
verilmiştir. Harçlarda kullanılan şamot toprağı özellikleri ise Çizelge 2’de verilmiştir. 
 
Çizelge 1. Kalsiyum aluminatlı çimentonun kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri 

Kalsiyum Aluminatlı Çimento  
(TS 6271 4.Sınıf) 

Fiziksel Özellikler (%) 
Yoğunluk (g/cm3) 3,29 

Blaine İnceliği (cm2/g) 3540 

Priz Başlangıcı (dakika) 245 

Priz Sonu (dakika) 265 

 
 

Kalsiyum Aluminatlı Çimento 
(TS 6271 4.Sınıf) 

Mekanik Özellikler (MPa) 
6 Saatlik Basınç Dayanımı 55,2 

24 Saatlik Basınç Dayanımı 81,6 

Kalsiyum Aluminatlı Çimento 
(TS 6271 4.Sınıf) 

Kimyasal Özellikler (%) 
Kızdırma Kaybı 0,0 

S.CaO - 

SiO2 2,15 

Al2O3 40,39 

Fe2O3 16,98 

CaO 37,87 

MgO 0,85 

K2O 0,05 

Na2O 0,0 

SO3 0,01 

 
Çizelge 2. Şamot toprağı özellikleri 

Çöz. Kalıntı 

Toplam Silis 

Al2O3 

Fe2O3 

CaO 

 

Şamot Toprağı Özellikleri (%) 
87,04 MgO 1,08 

55,14 SO3 0,11 

27,14 CaCO3 8,28 

2,80 Kızdırma Kaybı 7,68 

0,84 Rutubet % 1,40 



3.1 Harç Karışımlarının ve Numunelerin Hazırlanması 

 Dökme refrakter harç mekanik karışımla üretilmiştir. Bunun için çimento harç mikseri 
temiz bir satıh ve harç kabı kullanıldı. Şamot toprağı / kalsiyum aluminatlı çimento 
miktarı 3 ve S / Ç oranı 1,27 olan karışımlar kullanılmıştır. Dökme refrakter harç 
(castable), su eklemeden önce, homojen bir karışım elde etmek amacıyla kuru olarak     
3 dakika karıştırılmıştır. Hesaplanan gerekli su Şekil 1’de görüldüğü gibi yavaş yavaş 
ilave edilirken, yüzeyde topaklanmanın olmamasına dikkat edilmiştir. Su ilavesinin 
ardından 3 dakika düşük devirde ve 2 dakika yüksek devirde karıştırma yapılarak 
karışım hazırlanmıştır.  

 

    

Şekil 1. Mekanik karışım ile dökme refrakter harcın üretim aşamaları 

 

Hazırlanan karışımlar 7*7*7 cm ‘lik 3 gözlü küp kalıplara 3 dakika sarsma tablasında 
sarsılarak ve aynı zamanda 25 tokmak darbesi ile sıkıştırılarak yerleştirilmiştir. 
Karıştırıcı döküm gereçlerine yakın bulundurulmuş ve karışımda içme suyu 
kullanılmıştır. 

Dökme refrakter harçtaki buharlaşma kaybını önlemek için kalıbın üzeri bir örtü ile 
örtülmelidir. (hızlı kurumaması ve nemliliği emip dayanıksız bir yüzey elde edilmemesi 
için) Kalıbın üzeri cam ile kapatılarak buharlaşma kaybı önlendi. 20 °C' nin altında 
prizlenme uygulanmamalıdır. Prizlenme süresi 24 saattir. [8]  Kalıplar 24 saat süre ile  
% 95 bağıl nem ve 20 C0 sıcaklıktaki bakım odasında bekletilmiş 24 saat sonunda 
numuneler kalıptan çıkartılmıştır. 

 
3.2- Isıl İşlem 
 
Numuneler sonraki 24 saat % 65 bağıl nem ve 20 C0 sıcaklıkta bekletilmiş bu süre 
sonunda 110 C0 sabit sıcaklıkta 24 saat fırınlanmış numune içerisindeki bağlanmayan su 
uzaklaştırılmıştır ve oda sıcaklığına kadar fırında soğutulmuştur.  
 
Alüminatlı çimentolar kristal bağlı sularını 100-550 0C’de kaybederler. Numuneleri 
KYD halde iken yani fırınlanmamış olarak ısıl işleme sokmamak gerekmektedir. Eğer 
numuneler fırınlanmadan ısıl işleme sokulursa sıcaklığa bağlı olarak iç buhar basıncı 



yükselir. Sıcaklık hızla yükselirken yüzeyde su buharı basıncı yükselecektir buda 
patlamaya yol açacaktır. Bu dikkat edilmesi gereken önemli bir noktadır.     
 
Numuneler tekrar istenilen C0’ye kadar ısıtılmış Şekil 2’de görüldüğü gibi fırın 
içerisinde oda sıcaklığına kadar soğuması beklenmiştir. Bu şekilde 200 C0 ile başlayıp 
100’er C0 artırılarak 1300 C0’ye kadar çıkılmış böylece 12 farklı deney seti  
hazırlanmıştır. Isıtma süresi toplam 4 saat olup, hedeflenen sıcaklıkta kalma süresi         
3 saat hedeflenen sıcaklığa çıkış süresi ise 1 saat olarak belirlenmiştir.     

 

Şekil 2. 2000 C0 kapasiteli fırında dökme refrakter harcın ısıl işlemi 

Hazırlanan deney setlerinden 3’er adet ( 7,0 x 7,0 x 7,0 ) cm küp  numuneler üzerinde 
basınç, 3’er adet ( 7,0 x 7,0 x 7,0 ) cm küp numuneler üzerinde aşınma ile ilgili 
parametrelere bakılmıştır. Şahitlerle karşılaştırılması yapılmıştır. Isıl işlemden sonra 
küp numuneler üzerinde Arşimet deneyi yapılarak hacim değişimleri bulunmuş ve 
kaydedilmiştir.  
 
3.3- Basınç Dayanımları 
 
Küp deney numuneleri TSE Klas1 sertifikalı presin yükleme plakları arasına merkezi 
bir şekilde yerleştirilip, yüklemeye sabit bir hızla ve darbe tesiri yapmayacak tarzda, 
deney numunesi kırılıncaya kadar devam edilmiştir. Kırılma yükleri kaydedilmiştir.  
 
3.4- Sürtünme Yolu ile Aşınma Kayıpları 
 
Aşınma deneyi böhme aşındırma cihazı üzerinde küp numunelere uygulanmıştır. 
Aşınma kaybı, numunenin kütlesindeki veya hacmindeki azalma olarak tayin edilir. [9] 
Farklı derecelerde ısıl işleme tabi tutulan küp numuneler deneye başlamadan önce   
Şekil 3’de görüldüğü gibi numune üzerinde tespit edilen toplam 9 noktadan yükseklik 
ölçümü yapılmıştır.  
 
Sürtünme yolu ile aşınma deneyi TS 699’a uygun olarak Şekil 3’de gösterildiği gibi 
beton numune aşındırılacak yüzeyi döner disk üzerine yapışacak ve temas yüzü yukarı 
gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Baskı pistonu yükleme koluna asılan ağırlık vasıtası ile 
bastırılmıştır. Sürtünme yolu üzerine standart aşındırıcı olarak 20 gr suni korundum 
kumu yayıldıktan sonra cihaz çalıştırılır. Bu durumda disk numuneye 294 N’luk 



aşındırma kuvveti uygulamıştır. Disk 22 devirden sonra (1 periyod sonunda) otomatik 
olarak durur. Numune saat yönünde 900 döndürülür ve ize yeni aşındırıcı konulur. Her 
defasında disk ve temas yüzeyi temizlenir. Bu şekilde ikinci, üçüncü ve dördüncü 
yüzleri de aşındırılır ve toplam 88 devir yani 4 periyod sonunda birinci aşama 
tamamlanır. Her periyod sonunda fırça ile temizlenen numuneler dikkatlice ölçülmüş ve 
tartılmıştır. Numunenin hacmi Arşimet deneyine göre belirlenmiş ve ilk hacmi ile olan 
fark aşınma kaybı olarak  bulunmuştur. Her dört dönüşümden sonra temizlenen 
numuneler dikkatlice ölçülmüş ve tartılmıştır.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Dokuz noktası tespit edilen küp numune üzerinde böhme aşınma deneyi 

 

4- DENEY SONUÇLARININ İNCELENMESİ ve TARTIŞMA 
 
Deney sonuçlarından yüksek sıcaklığın kalsiyum alüminatlı çimento kullanılarak 
üretilen harç numuneler üzerinde basınç dayanımı, ultrasonik hız geçişi ve aşınma 
kayıplarında önemli değişikliklere neden olduğu görülmüştür. 
 
Hacim değişimi sonuçlarına göre 200 ve 300 0C numunelerin hacim kaybının %1 
mertebesinde çok düşük olduğu görülmüştür. Özellikle 400 0C’den sonra kristal bağlı 
suyun atılması ile büzülmenin başladığı görülmüştür. Hacim kaybı 700 0C’de              
%9 değerini almıştır. Bu büzülme deney programında belirlenen sıcaklıklarda düşük 
oranlarda devam etmiştir. 1100 0C’de hacim azalması %17 ve 1200 0C’de %18 
mertebelerine ulaşmıştır. Şekil 4’de Isıl işlem sonrası hacim kayıpları grafiği verilmiştir. 
Isıl işlem sonrası hacim değişimini daha iyi gözlemleyebilmek için numunelerin 
ısıtılmadan önceki hacmi 1 olarak alınmıştır. 
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kil 4. Isıl İşlem Sonrası Hacim Kayıpları 

C ile üretilen harç numuneleri üzerinde uygulanan basınç deney
0 ve 300 0C ısıl işlem sıcaklıkları hariç ısıl işlem uygulanan tüm
munelere üstünlük sağlamıştır. Şekil 5’de ısıl işlem öncesi ve sonr
afiği verilmiştir. Bu grafik oluşturulurken elde edilen basınç m
munelerde oluşan hacim kaybı göz önünde bulundurulmuştur. 

kil 5’deki grafikten de görüleceği gibi 110 0C‘de fırınlanmış num
gulandığında 200 ve 300 0C ‘lerde kalsiyum alüminatlı çimentolard
uşmadığı ve sıcaklığın etkisiyle basınç dayanımının düştüğü kan
0 0C ‘den sonra oluşan seramik bağlara bağlı olarak mukaveme
zlenmiştir. Bu grafik incelendiğinde 900 0C’nin  kritik sıcaklı
pılabilir. 
Sıcaklık C0
i sonuçlarına göre 
 numuneler şahit 

ası basınç dayanım 
ukavemetleri için 

unelere ısıl işlem 
a seramik bağların 
aatine varılmıştır.  
tte önemli artışlar 
k olacağı yorumu 



 Şekil 5. Isıl İşlem Öncesi ve Sonrası Sıcaklık-Basınç Dayanımı Grafiği
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Numunelerde 300-400 0C gözlenen basınç dayanımı artışından seramik bağların 
oluşmaya başladığı düşünülebilir. Basınç dayanımı açısından 400 0C’den sonra şahit 
numunelere göre artışlar daha belirgin hale gelmiştir. 900 0C’de ısıl işleme tabi tutulmuş 
numunelerdeki basınç dayanımlarında şahit numunelere göre %100 mertebelerine 
ulaştığı görülmüştür. 900 0C’den sonra basınç dayanımının tekrar düşmeye başladığı 
ancak şahit numunelerin altına hiç düşmediği görülmüştür. 
 
Yapılan aşınma deneyi sonuçlarına göre ise farklı derecelerde ısıl işleme tabi tutulan 
küp numuneler üzerinde tespit edilen 9 noktaya göre yükseklik aşınma kaybı değerleri          
Çizelge 3’de, bu değerlere bağlı olarak çizilen grafik ise Şekil 6’da verilmiştir. 1100 0C 
ve 1200 0C ısıl işleme sokulan numunelerde çok fazla hacim küçülmesi olduğu için 
aşınma deneyine tabi tutulamamıştır. 
 
 Küp numunelerin ağırlık aşınma kaybı değerleri ise Çizelge 4’de bu değerlere bağlı 
olarak çizilen grafiği ise Şekil 7’de verilmiştir. Isıl işlem sıcaklıkları arttıkça 
numunelerin aşınma kaybı %’leri de artmaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Çizelge 3. Küp numuneler üzerinde tespit edilen 9 noktaya göre yükseklik aşınma 
kayıpları 
 

Sıcaklık 

9 noktanın 
Aşınma Öncesi 

Yükseklik Ortalaması* 
( mm ) 

9 noktanın 
Aşınma Sonrası 

Yükseklik Ortalaması* 
( mm ) 

Aşınma 
Kaybı  
(mm ) 

200 0C 69,43 67,68 1,75 
300 0C 69,35 67,56 1,79 
400 0C 68,36 66,52 1,84 
500 0C 68,62 66,18 2,44 
600 0C 67,21 64,68 2,53 
700 0C 66,49 63,32 3,17 
800 0C 66,55 62,36 4,19 
900 0C 65,46 60,41 5,05 
1000 0C 65,56 59,24 6,32 

*Not: Değerler her parti için 3 adet numune ortalamasıdır. 
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 Şekil 6. Tespit edilen 9 noktaya göre kalınlık aşınma kayıpları  
 
 



Çizelge 4. Küp numunelerin ağırlık aşınma kayıpları  
(1100 0C ve 1200 0C ısıl işleme sokulan numunelerde çok fazla kısalma olduğu için 
aşınma deneyine tabi tutulamamıştır.) 
 

Sıcaklık 
Aşınma Öncesi 

Ağırlık Ortalaması* 
( g ) 

Aşınma Sonrası 
Ağırlık Ortalaması* 

( g ) 

% Aşınma 
Kaybı  

(g ) 
200 0C 578,0 566,9 1,93 
300 0C 565,6 554,2 2,02 
400 0C 564,8 552,2 2,23 
500 0C 557,3 541,8 2,79 
600 0C 556,3 540,6 2,83 
700 0C 477,0 461,5 3,26 
800 0C 464,6 446,2 3,95 
900 0C 455,5 436,0 4,28 
1000 0C 451,1 426,7 5,42 

*Not: Değerler her parti için 3 adet numune ortalamasıdır 
 
 
 

3.26

4.28

5.42

3.95

2.832.79
2.23

2.021.93

0

1

2

3

4

5

6

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
Sıcaklık

%
 A

şı
nm

a 
K

ay
bı

 Şekil 7. Küp numunelerin % ağırlık aşınma kayıpları grafiği  
 
 
Bu çalışma kapsamında yapılan deneyler sonucunda kalsiyum alüminatlı çimento ile 
üretilen numunelerde pişme kısalması olduğu görüldü. Bu kısalma diğer refrakterlerde 
görülen genleşme probleminin burada ortaya çıkmadığını kanıtladı. [10] Yüksek 
sıcaklıklara çıkıldıkça kristal bağlı suyun atılması sonucu numunelerin boşluklu bir yapı 
halini aldığı gözlemlenmiştir. Bundan dolayı sıcaklık arttıkça, aşınma oranları 
artmaktadır. 



 
Bu deney sonuçlarına göre refrakter olarak kullanılacak kalsiyum alüminatlı çimento 
için 900 0C kritik sıcaklık olarak kabul edilebilir.  
 
Bu çalışmada kullanılan şamot kumu (ateş toprağı) ile CAC birleşimine alternetif olarak 
farklı özelliklerde refrakter kumları kullanılarak harçlar üretilebilir. Ayrıca harç 
deneylerini takiben refrakter beton üretimi için farklı oranlarda alüminatlı çimento 
kullanarak numuneler üretilebilir.   
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