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YERLĠ HAM BOR CEVHERĠNDEN KALSĠYUM HEKZABORÜR ÜRETĠMĠ 

VE REFRAKTERLERDE ANTĠOKSĠDAN OLARAK KULLANILMASI 

ÖZET 

1960‟lardan sonra ortaya çıkarılan ve bir alkali metal borür olan kalsiyum 

hekzaborür (CaB6) son yıllarda kullanım alanlarının artmasıyla birlikte endüstride 

önemli bir yere sahip olmaya baĢlamıĢtır. Yüksek sertlik (Hv=27GPa), kimyasal 

kararlılık, yarı iletkenlik ve termoelektriksel özellik, yüksek ergime sıcaklığı (2100 

°C), kimyasal olarak inertlik ve uçucu olmamaları gibi özelliklerinden dolayı bakır 

rafinasyonunda deoksidan, refrakter endüstrisinde antioksidan, nötron engelleyici, 

aĢındırıcı ve bazı bileĢiklerin redüklenmesinde kullanılan kalsiyum hekzaborüre olan 

talep günümüzde giderek artmaktadır. Türkiye dünya bor rezervlerinin %70‟ine 

sahip olmasına rağmen, üstün özelliklere sahip kalsiyum hekzaborür ve diğer 

borürlerin hakkında yeterli bilgi birikimi olmadığı için üretimi yapılamamaktadır.  

Bu çalıĢmada, kolemanit mineralinin borik asit ve kokla birlikte ark fırınında 

redükleyerek kalsiyum hekzaborür üretimi ve demir-çelik üretiminde ana refrakter 

malzeme olan magnezya karbon (MgO-C) tuğlalara katılarak bu refrakterlerin 

oksidasyon dirençlerinin yükseltilmesi amaçlanmıĢtır. 

Deneylerde, Kırka yöresinden sağlanan kolemanit cevherinin, kok ve borik asit ile 

birlikte yapılan hazırlanan Ģarj harmanı, açık ark ile ısıtılmakta olan ark fırını 

potasına beslenmiĢ ve ergitilmiĢtir. Yapılan ark fırın deneylerinde 40 ile 120 volt ve 

80 ile 140 amper arasında çalıĢılmıĢtır. ġarj bitiminde üst elektrodun yukarı doğru 

çekilmesiyle ark kesilerek, ağza kadar Ģarj ile dolu olan fırın soğumaya terk 

edilmiĢtir. Fırın tamamen soğuduktan sonra fırın içinde sinterlenmiĢ farklı fazlardan 

numuneler alınmıĢtır. Deneyler sonunda elde edilen metal fazları karakterize etmek 

amacıyla X-ıĢınları difraksiyonu (XRD) analizine tabi tutularak incelenmiĢtir. 

Oksidasyon deneylerinde ise antioksidan etkilerini karĢılaĢtırmak için magnezya, 

pullu grafit ve antioksidan ilavesi olarak alüminyum, silisyum, bor karbür ve ark 

fırını deneylerinde elde edilen ürünler belirli oranlarda karıĢtırtmıĢ, bağlayıcı olarak 

fenolik reçine kullanılmıĢtır. 1300 °C ve 1500 °C sıcaklıklarda belirli sürelerde 

sinterlenen numunelerin oksidasyon davranıĢının tespiti için ağırlık kaybından yola 

çıkılmıĢ ve ağırlık kayıpları hesaplanırken, numunelerin oksidasyona uğramasıyla 

meydana gelen karbon kaybı yüzdesi esas alınmıĢtır. 

Ark fırını deneylerinden elde edilen ürünler incelendiğinde, yapılarında kalsiyum 

hekzaborürün yanı sıra çeĢitli kalsiyum boratların oluĢtuğu görülmüĢtür. Oksidasyon 

deneyleri sonucunda ise 1300 °C ve 1500 °C sıcaklıklarında en iyi oksidasyon 

direncini bor karbür ve ark fırını deneyinde elde edilen kalsiyum hekzaborür katkılı 

MgO-C numunelerin verdiği tespit edilmiĢtir. Bu sonuçlara dayanarak, ark fırınında 

kalsiyum hekzaborür üretilebileceği ve demir-çelik üretiminde büyük öneme sahip 
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MgO-C refrakterlerde antioksidan olarak kullanılabileceği, böylece ülkemiz bor 

kaynaklarının en iyi Ģekilde değerlendirilebileceği görülmüĢtür. 
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CALCIUM HEXABORĠDE PRODUCTION FROM BORON CONTAINING 

DOMESTIC RAW MATERIALS AND ITS USAGE AS AN ANTIOXIDANT 

IN MAGNESIA-CARBON REFRACTORIES 

SUMMARY 

Calcium hexaboride (CaB6), which has known since 1960‟s, is a rare-earth (alkali-

earth) metal borides get more importance with variable specialties allows using in 

wide range applications. Calcium hexaboride is characterized by high melting point 

(2100 °C), high hardness (Hv=27GPa), chemical stability, and semi-conductor and 

thermoelectrical properties, high neutron absorbability. All these outstanding 

properties results in a wide range industrial applications, such as abrasive, tools, high 

temperature materials and deoxidant in the production of magnesia carbon bricks and 

for the refinement of cooper, it also use as a reductant in some metal synthesis. 

Although 70% reserves of borides ore in Turkey, CaB6 or other metal borides are not 

being produced due to the lack of necessary information about production.   

In this study existing CaB6 synthesis technologies were summarized, colemanite was 

analysed by both chemical and physical characterization techniques, an electric arc 

furnace synthesis practice was realized, and obtained product, CaB6, was 

characterized, respectively. Finally, behaviour of synthesized CaB6 as a de-oxidant 

additive in MgO-C refractories was experimented comparatively. 

In the experiments; domestic colemanite mineral which was obtained from Kırka, 

coke and boric acid were used as a raw materials to obtained product CaB6 was in the  

electric arc furnace synthesis practice. The voltage could be increased from 40 to 120 

volts and the amperage was operated 80 to 140 amper. After the had been consumed 

and the furnace has been allowed to cool, compact material and unreacted or partially 

reacted starting materials were obtained. At the end of the experiments, the metal 

phases which obtained form the crucible of the arc furnace were analysed using X-

ray diffraction techniques (XRD). Secondly, oxidation experiments were investigated 

for different antioxidant additives. Aluminium, silicon, boron carbide and CaB6 were 

added to the mixture of sinter magnesia and graphite and mixtures were shaken off 

for 60 minutes by mixer. 15% of graphite was added to the bulk material, MgO, 

together with 2% of antioxidant and solid phenolic resin was used as a binder. 

Refractory mixtures were pelletized as cylindrical pellets by hydraulic press. Then, 

the samples were tempered for 18 hour at 200 °C to stabilize their structure. Finally, 

the samples were oxidized in sinter furnace at 1300 °C and 1500°C for 30, 60, 90 and 

120 minutes, respectively. The weight changes of the pellets were calculated after the 

oxidation. 

X-ray diffraction analysis indicated that B and Ca existed in the form of CaB6 and 

calcium borates. The most C loss was achieved by the samples with no antioxidant 
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addition, while samples with 2% of CaB6 and 2% B4C indicated the lowest C loss 

comparing other additives for both 1300C and 1500C temperatures. As a result of 

this investigation, it was concluded that CaB6 from Turkish colemanite ore can be 

realatively synthesis in arc furnace practice, and also be used as a de-oxidant for the 

MgO-C refractories.  
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1. GĠRĠġ 

Bor ve bileĢikleri, içinde yaĢadığımız bilim ve uzay çağında, nükleer sanayiden uzay 

araçlarına, gübre sanayinden ilaç sanayine, kimya sanayinden otomobil sanayine 

kadar dört yüzü aĢkın alanda kullanılan bilimsel ve teknolojik geliĢmelerle uygulama 

ve kullanım alanlarına sahip kimyasal maddelerdir. Bor bileĢiklerinden metal 

borürler (MB), yüksek sıcaklığa dayanıklılık, aĢırı sertlik ve uçucu olmama gibi 

belirgin özellikleri nedeniyle günümüzde giderek artan oranda kullanım alanları 

bulmaktadırlar [1,2]. 

Ülkemizin bor kaynakları yönünden zengin bir rezerv ve potansiyele sahip olması bu 

minerallerin iĢlenerek teknolojik açıdan değerli bileĢikler haline dönüĢtürülmesi 

zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, bu çalıĢmada özellikle 

kalsiyum içerikli bor mineralleri açısından geniĢ rezervlere sahip ülkemizin, 

kolemanit minerallerinden kalsiyum hekzaborürün üretimi ve magnezit refrakterlerde 

antioksidan olarak kullanımı planlanmıĢtır.  

Yeryüzünün 51. yaygın elementi olan bor, kelime kökeni olarak Arapça 

buraq/baurach ve Farsça‟da burah kelimelerinden gelmektedir. Periyodik sistemin 

üçüncü grubun baĢında bulunan ve atom numarası 5 olan bor elementi, kütle 

numaraları 10 ve 11 olan iki kararlı izotopundan oluĢur. Kimyasal sembolü (B) olup, 

periyodik cetvelin üç A grubunun metal olmayan tek elementidir. Bor elementinin 

amorf bir toz halindeki rengi koyu kahverengidir. Ancak çok gevrek ve sert yapılı 

monoklinik kristal halinin rengi ise sarımsı kahverengidir. Elmastan sonra en sert 

elementtir. Bor madeni ilk bakıĢta beyaz bir kaya Ģeklinde olup, çok sert ve ısıya 

dayanıklı, doğada serbest bir element olarak değil, tuz bileĢikleri Ģeklinde 

bulunmaktadır [2]. YaklaĢık 230 borat minerali bilinmesine rağmen bunların pek 

azının ticari önemi vardır (Tablo 1.1). Tablo 1.1 „deki ilk üç yapıdaki bor minerali 

olan tinkal, kolemanit ve üleksit ülkemizdeki temel bor cevherlerini oluĢturmaktadır. 

Bu cevherlerin en büyük özellikleri üretiminde sorun yaratan magnezyum, silis ve 
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demir içermemesidir. Bu özelliklere sahip fakat ekonomik anlamda tükenmiĢ tek bor 

minerali, Ġtalya‟da bulunan, saf borik asit olan sassolit mineralidir. [3]. 

Tablo 1.1: Ticari bor cevherleri [3] 

YAPI 
MĠNERAL 

ADI 

KĠMYASAL 

FORMÜL 

B2O3 

ĠÇERĠĞĠ (%) 

Sodyum borat  

Tinkal Na2B4O7.10H2O 36.5 

Tinkalkonit Na2B4O7 .4H2O 48.8 

Kernit Na2B4O7.4H2O 51.0 

Kalsiyum borat 

Kolemanit Ca4B6O11.5H2O 50.8 

Ġnyoit Ca4B6O11.13H2O 37.6 

Pandermit Ca4B10O19.7H2O 49.8 

Sodyum-kalsiyum borat 
Üleksit NaCaB5O9.8H2O 43.0 

Probertit NaCaB5O9.5H2O 49.6 

Magnezyum borat 

AĢarit Mg2B2O5.H2O 41.4 

Ġnderit Mg2B6O11.15H2O 37.3 

Pinnoit MgB2O4.3H2O 42.5 

Magnezyum-kalsiyum borat Hidroborasit CaMgB6O11.6H2O 50.5 

Borosilikat Datolit Ca2B2Si2O9.H2O 21.8 

Magnezyum-demir borat Ludvigit Mg2FeBO5 17.8 

Magnezyum klorür çifte tuzu Borasit Mg3B7O13Cl 62.2 

Hidrojen borat  Sassolit H3BO3 56.4 

 

 

ġekil 1.1: Dünya Bor Yatakları[3] 

Borat cevheri yatakları yeryüzünde belirli bazı bölgelerde yoğunlaĢmaktadır: 

Kaliforniya, And Dağları, Türkiye ve Orta Asya (ġekil 1.1) gibi belirli bazı 
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bölgelerde bulunmaktadır. Dünya bor rezervlerinin ülkelere göre dağılımı Tablo 1.2 

‟de verilmektedir.  

Tablo 1.2: Dünya bor rezervleri dağılımı [4] 

ÜLKE 

GÖRÜNÜR 

EKONOMĠK 

REZERV 

MUHTEMEL 

MÜMKÜN 

REZERV 

TOPLAM 

REZERV 

TOPLAM 

REZERVDEKĠ 

PAY  (%) 

Türkiye 227.000 624.000 851.000 72,20 

A.B.D. 40.000 40.000 80.000 6,80 

Rusya 40.000 60.000 100.000 8,50 

Çin 27.000 9.000 36.000 3,10 

Arjantin 2.000 7.000 9.000 0,80 

Bolivya 4.000 15.000 19.000 1,60 

ġili 8.000 33.000 41.000 3,50 

Peru 4.000 18.000 22.000 1,90 

Kazakistan 14.000 1.000 15.000 1,30 

Sırbistan 3.000 0 3.000 0,30 

TOPLAM 369.000 807.000 1.176.000 100,00 

Dünyada en büyük üretici ülkenin A.B.D. olduğu ve üretim miktarının yıllara göre 

fazla değiĢmediği bilinmektedir, Türkiye‟de ise 1975‟den sonra üretim miktarının 

önemli ölçüde artmıĢtır. Rusya ve Kazakistan‟da azalan; ġili, Çin ve Arjantin‟de 

1980‟lerden sonra bir miktar artan bir üretim geliĢimi vardır. Dünya bor cevherleri 

rezervinin yaklaĢık % 70 ‟ine sahip Türkiye‟nin, ham cevher ve rafine ürün 

üretiminin artmasıyla birlikte halen dünya borat cevheri üretiminin % 31‟ini 

gerçekleĢtirebilmektedir (Tablo 1.3, Tablo 1.4) 

Tablo 1.3: Dünya bor ihracatı ABD-Türkiye karĢılaĢtırması (x1000 ton) [5] 

Hammaddeler 

2000 2001 2002 2003 

A.B.D Türkiye A.B.D Türkiye A.B.D Türkiye A.B.D Türkiye 

Cevher 32.5 579.4 30.1 515.8 5 399.3 23 471 

Borik Asit 119 64.3 86.2 78.3 87 74.6 79 78 

Borakslar + 

Perborat  452.5 276.9 267.9 282.4 153 288.1 142 320 
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Tablo 1.4: Diğer ülkelerin bor ürünleri ihracatı (x1000 ton) [5] 

Hammaddeler 
2000 2001 

Arjantin ġili Peru Rusya Arjantin ġili Peru Rusya 

Boratlar 75.6 47.2 9.2 - 61.4 59 10.6 - 

Borik Asit 12.2 37.1 11.9 49.9 7.8 44.4 19 69.3 

Dünya bor rezervlerinin en büyük bir kısmına sahip olan Türkiye de borat yatakları, 

Mersin çizgisinin batısında kalmaktadır. Bu çizgi Türkiye‟nin Neojen Paleo 

coğrafyasında genellikle karasal ve denizsel alanları da ayırt etmektedir. Batı-

Anadoludaki borat yataklarının tümü karasal Neojen tortuları ile sınırlandırılmıĢtır. 

Kuzeyde UĢak-Kütahya ile, güneyde Denizli-Burdur arasında kalan sahada bugüne 

kadar bulunmamıĢ borat yataklarının bulunabileceği, jeotermal kaynakların içerdiği 

bor elementi miktarlarından anlaĢılmıĢtır. Türkiye‟nin bilinen önemli borat yatakları 

Tablo 1.5 ‟de verilmektedir [3]. 

Borat mineralleri, kimyasal bileĢimlerine ve birbirleriyle olan mineralojik iliĢkilerine 

göre: Kalsiyum boratlar, Sodyum – kalsiyum boratlar, Sodyum boratlar, Magnezyum 

– kalsiyum boratlar, Magnezyum boratlar, Stronsiyum boratlar, Silisyum – kalsiyum 

boratlar, Kompleks boratlar, BileĢik boratlar, Borat olmayanlar Ģeklinde gruplara 

yırılabilir. Dünyada en yaygın görülen bor minerali Türkiye‟de Kırka-EskiĢehir‟de 

bulunan tinkal yani sodyum borattır. Tinkalden sonra gelen ve dünyanın en büyük 

rezervlerinin Türkiye‟de bulunduğu bor minerali ise kolemanittir. Kolemanit, 

kalsiyum boratlar arasında en çok kullanılan ve görülenidir. Death Valley / ABD‟de 

de halen iĢletilmekte olan bir  kolemanit oluĢumu mevcuttur [2,5].  

Kolemanit, Ca2B6O11.5H2O Ģeklindeki formül ile gösterilen kalsiyumborat 

pentahidrattır. Kolemanit doğrudan cam endüstrisinde, refrakterlerde ve bor türevleri 

üretiminde kullanıldığı gibi, kolemanitten üretilen bor bileĢikleri kaliteli cam 

endüstrisinde, emaye yapımında, sabun ve deterjan üretiminde de kullanılmaktadır. 

Kolemanit ülkemizde bol miktarda bulunan en önemli ham bor cevherlerinden biridir 

[2].  
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Tablo 1.5: Türkiye‟nin Bor Cevherlerinin Bölgelere Dağılımı [2,3,4] 

ĠL Mevki Bulunan Bor Mineralleri 

K
Ü

T
A

H
Y

A
 

Emet Kolemanit, Üleksit 

Esbey Kolemanit 

Göktepe Kolemanit, Üleksit 

Hisarcık Kolemanit, Üleksit, Sölestin, Realger, Orpiman 

Hamamköy Kolemanit 

Espiye Kolemanit, Üleksit 

E
S

K
Ġġ

E
H

ĠR
 

S
E

Y
ĠT

G
A

Z
Ġ 

Fethiye Kolemanit, Tinkal 

Sarıkaya Kolemanit, Tinkal, Üleksit 

Salihiye Kolemanit, Tinkal 

BURSA Kestelek Kolemanit 

B
A

L
IK

E
S

ĠR
 

Bigadiç Kolemanit, Üleksit, Sölestin 

Yeniköy Kolemanit, Üleksit, Sölestin 

Beğendikler Kolemanit, Üleksit 

B.Günevi Kolemanit, Üleksit, Ġnyoit, Mayerhoferrit, Borasit 

K.Günevi Kolemanit, Üleksit, Ġnyoit 

Acep Kolemanit, Üleksit, Ġnyoit, Mayerhoferrit 

Kurtpınar Kolemanit, Kerçit 

KutaĢ Kolemanit, Üleksit, Pandermit 

Kireçlik Kolemanit, Mayerhoferrit 

Salmanlı Kolemanit, Üleksit, Ġnyoit 

Kadıköy Kolemanit, Üleksit 

Değirmenci Kolemanit, Üleksit 

FaroĢ Kolemanit, Üleksit 

Bu çalıĢmada ülkemiz için büyük ekonomik değere sahip olan kolemanitten 

kalsiyum hekzaborür üretiminin gerçekleĢtirilmesi ve bunun magnezit refrakterlerde 

antioksidan olarak kullanılması amaçlanmaktadır. Nükleer güç üretimine kadar 

uzanan birçok teknolojik alanda önemli bir girdi olan kalsiyum hekzaborür, özellikle 

demir-çelik üretiminde; konvertörlerde, elektrik ark fırınlarında ve pota 

metalurjisinde kullanılan MgO-C refrakterlerin, ömrünü kalsiyum hekzaborür ilavesi 

ile arttırılabileceği son yıllarda gösterilmiĢtir. Tez çalıĢmasında kalsiyum 

hekzaborürün ilavesiyle, karbon bağlı magnezya tuğla ömürlerinin uzatılması ana 

amacı içindedir. 
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2. KALSĠYUM HEKZABORÜRÜN GENEL ÖZELLĠKLERĠ 

Genel olarak yapısında bor, karbon, silisyum veya azot içeren seramik malzemeler 

olarak tanınan oksit içermeyen (nonoxide) seramikler, sahip oldukları üstün 

özelliklerinden dolayı çeĢitli üretim ve endüstri uygulamaların da geniĢ yer tutmaya 

baĢlamıĢlardır [6]. Oksijen içermeyen seramikler, en çok bilinen silisyum karbür ile 

birlikte kullanılmaya baĢlanmıĢ bundan sonra çeĢitli borür, nitrür ve karbürlerle 

zenginleĢmiĢtir. 

Borürlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri karbürler, nitritler, silisürler ve fosfürlerle 

birçok yönden benzerlik gösterirler. Bu nedenle lantanit ve aktinitleri içerecek 

biçimde I., II. ve III. grup elementlerinin oluĢturduğu borür ve karbür, v.b.‟leri su ile 

dekompoze olarak metal olmayan hidrürleri oluĢtururlar. Öte yandan IV. ve VI. grup 

elementlerin oluĢturduğu borürlerin, refrakter özellikleri hakkında kesin ve 

sistematik bilgiler mevcut değildir [2]. Hidrojen, halojen, oksijen ve karbonat 

dıĢındaki borürlü ikili bileĢiklerin stokiyometrik yapıları EK 1A „da verilmiĢtir. Bu 

tabloda görüldüğü gibi en çok rastlanan stokiyometrik yapılar; M2B, MB2, MB4, 

MB12 ve MB6 „dır ve bu altı tür stokiyometrik bileĢik bilinen ikili borürlü bileĢiklerin 

%70‟ini oluĢturur.  

Metalborürler aĢırı sertlik, kimyasal olarak inertlik ve uçucu olmamaları nedeniyle 

endüstride uygulama alanı bulmaktadırlar. Borürler en çok refrakter toz (yüksek 

sıcaklığa dayanıklı malzeme) yapımı için ticari olarak üretilirler. Borürlerin 

birçoğunun sabit bir ergime sıcaklığı göstermezler ve herhangi bir bozunmamaya 

uğramazlar. Ergime noktalarının yüksek olması nedeniyle borürlerin üretim ve 

Ģekillendirme yöntemleri yüksek sıcaklık fırınları, toz metalurjisi (sıcak presleme ve 

vakumda presleme) ve de seramik teknolojisi teknikleriyle sınırlı kalmaktadır. 

Endüstriyel uygulamalarda aĢındırıcı zımparalardan nükleer güç endüstrisine kadar 

birçok kullanım alanlarına sahiptirler [2,7]. 2A grubu alkali metal borürü olan ve bor 

yönünden zengin yapıdaki kalsiyum hekzaborür (CaB6), sahip olduğu yüksek ergime 
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sıcaklığı, yüksek sertlik, yüksek elektriksel iletkenlik gibi özelliklerinden (Tablo 2.1) 

dolayı son zamanlarda diğer borürlere göre daha geniĢ kullanım alanı bulmuĢtur [8]. 

2.1 Kalsiyum Hekzaborürün Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 

1960‟lardan sonra ortaya çıkarılan ve bir alkali metal borür olan kalsiyum 

hekzaborür son yıllarda kullanım alanlarının artmasıyla birlikte endüstride önemli bir 

yere sahip olmaya baĢlamıĢtır. Genel özellikleri Tablo 2.1„de verilen kalsiyum 

hekzaborür kübik yapıdadır. Bu kübik yapı,  basit iç merkezli kübik örgü birimine B6 

oktahedrallerin bağlanmasıyla oluĢmuĢtur. 

Tablo 2.1: Kalsiyum hekzaborürün genel özellikleri [6] 

B6 oktahedrali sağlam ancak açık bir çerçeve yapı vermek üzere birlikte altı yönde 

birbirlerine bağlı olmakta ve her bir oktahedral kalsiyum atomlarınca oluĢturulan bir 

küp tarafından sarılı halde bulunmaktadır. Öte yandan, kalsiyum atomları bir kübün 

köĢelerindeki sekiz adet B6 birimi tarafından çevrilmiĢtir. Böylece etkin olarak her 

bir metal atomu birbirine eĢit yirmi dört adet bor atomu ile koordinasyona sahiptir 

[2]. Bu durum ġekil 2.1„de görülmektedir. 

Özellikler Birimler Değerler 

Kristal Yapısı  Kübik 

Kaynama Noktası °C 2235 

Isıl genleĢme katsayısı (25 °C) 10
-6

.K
-1

 6,5 

Isıl iletkenlik (25 °C) Wm
-1

.K
-1

 70 

Elektriksel direnç (25 °C) Ω.cm 10
-4

 

Sertlik Mohs 8 - 9 

Maksimum kullanma sıcaklığı 

- oksitleyici atmosfer °C 700 

                     - inert atmosfer °C 2200 

ErgimiĢ metallere karĢı direnç 

- demirdıĢı metaller 

  

- 

                      - demir-çelik  - 



 8 

 

ġekil 2.1: Kalsiyum hekzaborürün kristal yapısı [9] 

Kalsiyum hekzaborür, tıpkı bor karbürde olduğu gibi iki farklı bor-bor bağ 

uzunluğuna sahiptir. Bunlar sırasıyla inter ve intra-oktehedaral, BB1 ve BB2 

bağlarıdır (ġekil 2.1). Daha kısa olan BB1‟in daha güçlü olduğu düĢünülmektedir. 

Kalsiyum hekzaborürün kristal örgü sabiti teorik olarak 4,10 Å, BB2 mesafesi 1,68 Å 

olarak bilinmektedir [9]. 

Kalsiyum hekzaborürün bağ yapan tüm orbitallerinin tam doldurulması için her bir 

B6 oktahedronundan gelecek elektrona gereksinimi vardır (Her B6„daki dıĢ 

oktahedraller arası sigma (σ) bağ için altı elektron ve yedi bağ molekülü orbitali için 

ondört elektrona gerek duyulur). Altı bor atomu 18 bağ elektronu verir. Böylece her 

B6 biriminin kovalent bağlı ağ yapıyı tamamlaması için iki elektrona gereksinimi 

vardır ve birim, bu iki elektronu kalsiyum atomundan almaktadır (Ca
++

 (B6)
2-

) [2,10]. 

Siyah parlak bir toz görüntüsünde olan kalsiyum hekzaborür oksijensiz, metalimsi, 

refrakter bir metal borür bileĢiğidir. Yüksek sertlik (Hv= 27 GPa), yüksek ergime 

sıcaklığı (2235 °C), yüksek kimyasal karalılık ve yüksek elektriksel iletkenlik (10
3
 – 

10
1
 S)  gibi karakteristiksel özelliklere sahiptir. Bu vasıflarından dolayı kalsiyum 

hekzaborür endüstriyel uygulamalarda aĢındırıcı, antioksidan olarak çeĢitli kullanım 

alanları bulmaktadır [8,11 ,12]. Tablo 2.1‟de görüldüğü gibi inert atmosferde 2200 

°C, oksitleyici atmosferde 700 °C ‟ye kadar dayanabilen kalsiyum hekzaborür, düĢük 

ısıl genleĢme katsayısına, düĢük elektriksel dirence sahiptir. 
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2.2 Kalsiyum Hekzaborürün Üretim Yöntemleri 

Kalsiyum hekzaborürün karbotermik redüksiyon, elektroliz ve elementlerinden 

doğrudan sentez olmak üzere üç yolla üretilebilmektedir. Karbotermik redüksiyon 

yönteminde redükleyici olarak bor karbür kullanıldığı zaman bu metoda bor karbür 

metodu da denilmektedir [12]. AĢağıda belirtilen ilk iki yöntem küçük çapta 

laboratuvar ölçeğinde üretimler için geçerlidir. Kalsiyum hekzaborür genel olarak bir 

karbotermik redüksiyon metodu olan borkarbür metodu ile üretilmektedir [2,12].  

2.2.1 Elementlerin Doğrudan birleĢtirilmesi 

Bu yöntem tanımlanabilen stokiyometrik oranlarda ve özellikle araĢtırmaya yetecek 

miktarda üretim için baĢvurulan bir üretim yöntemi çeĢididir [2]. 

Ca + nB                 CaBn                (1700 °C) (2.1) 

Ürünün saflığı büyük ölçüde kullanılan elementlerin saflığına bağlıdır. Potadan 

gelecek çeĢitli gayri safiyetler de ürünün saflığı için önemlidir. Genel denklem olarak 

denklem (2.1) örnek verilebilir. Bu yöntemin bir baĢka uygulanıĢı, metal hidrürlerin 

ısı ile ayrıĢmasıdır (Denklem (2.2)) . Bu uygulama Ģekli diğer metal borürler için de 

geçerlidir [2]. 

MH2x + nB                 MBn + xH2 (2.2) 

2.2.2 Metal Oksitlerin Bor veya Bor-Karbon Tarafından Ġndirgenmesi 

Bu yöntemde çok saf oranda kalsiyum hekzaborür ve diğer borürlerin eldesi 

mümkündür. Oksijen borun uçucu oksidi Ģeklinde giderilir. Elementel borun 

harcanması nedeniyle yöntem pahalı hale gelmektedir. Bu sorunu gidermek için 

karbon kullanılması bor kaybını minimuma indirger fakat son ürün karbürler yada 

serbest grafit tarafından kirlenmiĢ olur. Kalsiyum hekzaborürün eldesi denklem (2.3) 

„de görülmektedir [2]. 

CaO + nB                CaB6 (2.3) 
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2.2.3 Karbotermik Yöntem 

Metal oksit (kalsiyum oksit) ve bor oksidin yüksek sıcaklıkta, karbon ile 

redüklenmesine genel olarak karbotermik yöntem denilmektedir. Denklem (2.4)„de 

metal ve bor oksidin karbonla indirgenmesi görülmektedir. Borürlerin elde 

edilmesinde en çok tercih edilen yöntemdir.  

CaO + 3B2O3 +10C                   CaB6 + 10CO (1700 °C) (2.4) 

2000 °C gibi yüksek sıcaklıklar da uygulanan bu yöntem büyük ölçekli üretimler için 

uygundur. Ancak bu yönteminde; oksitlerin buharlaĢması ile oluĢan stokiyometrideki 

değiĢim ve nihai ürünün bor, karbon veya bor karbür tarafından kirletilmesi gibi 

önemli dezavantajları vardır. OluĢum reaksiyonu sırasında ara bileĢik olarak oluĢan 

bor karbür, yeteri Ģartlarda redüklenmediğinde son ürün olan kalsiyum hekzaborürün 

kirlenmesine yol açabilmektedir [2,9]. 

2.2.4 Bor Karbür Yöntemi 

Bor karbür birçok endüstri uygulama alanlarında kullanılan ve ekonomik değeri 

yüksek olan bir bor bileĢiğidir. Bor karbür; bor oksidin karbonla 1600 °C„da 

doğrudan indirgenmesi ile tonlar mertebesinde üretilebilmektedir.  

Bor karbürden kalsiyum hekzaborürün üretimi; stokiyometrik miktarda borik asit 

veya bor oksidin, bor karbür ve karbon ilavesi ile yüksek sıcaklıklarda oksitleri 

karbonmonoksit olarak yapıdan uzaklaĢtırarak mümkün olmaktadır[2]. 

Bor karbür yöntemi, kalsiyum hekzaborür üretiminde en çok kullanılan yöntemlerin 

baĢında yer almaktadır. Bu konuda bir çok çalıĢma vardır, bunlardan kalsiyum 

karbonat ve bor karbürün kokla redüklenmesi, bu çalıĢmalara bir örnektir. Denklem 

(2.5)„de görüldüğü gibi CaCO3:B4C:C = 2:3:1 oranlarında karıĢtırıldıktan sonra 2,5 

saat sürede, 1400 °C sıcaklıkta ve vakum altında (10
-2

 Pa) kalsiyum hekzaborürün 

sentezi mümkündür [9,13]. 

2CaCO3 + 3B4C + C                 2CaB6 + 6CO (2.5) 
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2.2.5 Elektroliz 

Diğer metal borürlerin üretiminde de kullanılan elektroliz yöntemi, bor oksit veya 

boraks ve elde edilecek metal borürün oksidi (CaO), metal halajenürler ve 

fluoroboratlar gibi uygun bir tuz içersinde çözündürülerek ergimiĢ tuz banyosu 

hazırlanarak bir grafit anot ve grafit veya çelik katot arasında 700 °C ile 1000 °C 

sıcaklıklar arasında elektrolizi ile mümkün olmaktadır. Metal borür (CaB6) katotta 

birikir ve optimum elektrolit konsantrasyonu, bor oksit ve metal oksidin kontrollü 

oranlarda belirli aralıklarla hücreye eklenmesi ile sağlanır. Ġndirgenme mekanizması 

ve elektrot reaksiyonlarının ilerlemesi kullanılan metalin borürür elektrolitik 

özellikleri ile değiĢir ve bazen metal birikiminin ardından, borat oluĢumu sağlayan 

ikinci bir indirgenme gerçekleĢir. Bu yöntem bir çok borür için iyi sonuç veren bir 

yöntemdir ve endüstriyel ölçekteki uygulamalarda da kullanılabilmektedir. Bu 

yöntem özellikle toprak alkali metal borürlerin (CaB6, MgB6, SrB6 gibi) ve Fe, Co, Ni, 

Mo ve W „in borürleri için çok etkili bir yöntem olarak bilinmektedir [2]. 

2.2.6 Kolemanitten Kalsiyum Hekzaborür Üretimi 

Kalsiyum hekzaborürün, cevherin direkt hammadde olarak kullanılmasıyla tek 

iĢlemde üretimi mümkündür. Bu yöntemlerde hammadde olarak kalsiyum bazlı bor 

cevheri olan kolemanit (Ca2B6O11.5H2O) kullanılmaktadır (Tablo 1.1). Cevherden 

kalsiyum hekzaborür üretimi, karbotermik ve elektroliz yöntemleri ile verimli bir 

Ģekilde gerçekleĢtiği görülmüĢtür [2, 14, 15]. 

2.2.6.1 Kolemanittin Elektrolizi Ġle Kalsiyum Hekzaborür Eldesi 

Saf anhidrit kolemanit (2CaO.3B2O3) ile anhidrit kalsiyum klorür (CaCl2) belirli 

oranlarda karıĢtırılarak 900 °C ile 1100 °C arsında 150 dakika süre ile uygulanan 6-7 

voltluk bir gerilim ve 20 amperlik bir akım altında grafit pota (katot) ve grafit çubuk 

(anot) kullanılarak yapılan elektrolizde pota duvarlarında ve dibinde toplanan siyah 

renkli parlak, kristal görünümünde fakat kristal olmayan bir ürün elde edilmiĢtir. Bu 

ürün pota sıcakken kazınarak alınmıĢ ve hidroklorik asit ile ekstrakte edilmiĢtir. 

Daha sonra çeĢitli çözücülerde (su, alkol, eter gibi) yıkandıktan sonra kurutulan ürün 

incelenmiĢ ve kalsiyum hekzaborürün olduğu görülmüĢtür. Yapılan deney 
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çalıĢmasının üretim akıĢ Ģeması ise ġekil 2.2‟de ve üretim koĢulları Tablo 2.1„de 

görülmektedir[2].  

 

Saf Kolem anit

2CaO.3B2 O 3 .5H2 O

Kiric i

Bilyali

Degirm en

Elek Analizi

Dehidrasyon

Düzenegi

Anhidrit

Kolem anit

2CaO.3B2 O 3

Anhidrit Kals iyum

Klorür

CaCl2

ELEKT ROLIZ

HUCRESI
A y irim

CO, CO 2 , Eser

m iktarda Cl2

CaCl2 B2 O 3 ve

CaO

CaB6 .CaO.B2 O 3
HCl ile

Eks traks iyonu

A y irim

CaB6
CaO ve B2 O 3

CaCl2 ve H3 BO 3

Alkol ile

yikam a

Eter ile

yikam a
Kurutm aKuru

CaB6

A sit le

çö zün en ler

A sit le

çö zün m ey en ler

A n o d ürün ler i

K at o t ürün ler i

Ban y o A t igi

 

Buy Sm artD raw !- purchased copies print this 

docum ent w ithout a waterm ark .

V isit www .sm artdraw .com  or call 1 -800 -768 -3729 .

 

ġekil 2.2: Elektrolitik kalsiyum hekzaborürün üretim akıĢ Ģeması [2] 
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Tablo 2.2: Elektrolitik kalsiyum hekzaborürün üretim koĢulları [2] 

Ham madde : 2CaO.3B2O3 

Ham maddenin e. n. : > 1250 °C 

CaCl2 „nin e.n. : 785 °C 

Banyo bileĢimi : 2CaO.3B2O3 + 20CaCl2 

Banyonun e.n. : 1000 °C – 1050 °C 

Fırının max. sıcaklığı : 1200 °C 

Anot : Grafit çubuk; Ø: 7,5 mm., l: 20 cm  

Katot grafit foto : Ø: 35 mm., h: 20 cm 

Hücre voltajı : 6-7 volt 

Hücre amperajı : 18-20 Amper 

ÇalıĢma sıcaklığı : 950 °C – 1050 °C 

Banyo içindeki hammadde : %20 Anhidrit Kolemanit 

Madde konsantrasyonu : %80 Kalsiyum Klorür 

Anot ürünü : O2 (CO ve CO2 ve ese miktarda Cl2) 

Katot ürünü : CaB6, CaO ve B2O3 

Banyo artığı : CaCl2, CaO ve B2O3 

Akım yoğunluğu  : 100 amp/dm
2
 

Verim : % 42 

2.2.6.2 Kolemanittin Karbotermik Redüksiyonu Ġle Kalsiyum Hekzaborür 

Eldesi 

Bir bor cevheri olan kolemanit ile yapılan çalıĢmalarla iki yoldan kalsiyum 

hekzaborür elde edildiği görülmüĢtür. Bunlardan ilki elektrik ark fırınında 

sentezlenmesi olup bu tez çalıĢmasında da kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde 

stokiyometrik (denklem (2.6)) olarak hazırlanan karıĢım yaklaĢık %43 bor oksit 

içeren kolemanitin (veya pandermit) ağırlıkça %35 – 45 arası, borik asitin ağırlıkça 

%32-42 ve geri kalanı kok olarak hazırlanan Ģarj harmanının elektrik ark fırınında 

redüklendiğinde ürün olarak kalsiyum hekzaborür elde edilebileceği görülmüĢtür 

[11]. 

Ca2B6O11.5H2O + 6 H3BO3 + 20C                2CaB6 + 20CO + 14H2O (2.6) 

82 kg. kolemanit, 75 kg. borik asit ve 46 kg. kok karıĢımının karbon astarlı elektrik 

ark fırınında 70 ile 140 volt arası, yaklaĢık 2000 amperde ergitilip soğutmaya 

bırakıldığında son olarak 31 kg. kompakt ürün ve 47 kg. atık elde edilebilmiĢtir. 

Kompakt malzemenin kimyasal analizinde, %59,5 bor, %35,5 kalsiyum ve %3,6 

karbon geri kalan kısmında ise cevherden gelen demir, alüminyum ve silis gibi 

empüritelerin var olduğu görülmüĢtür. Elde edilen ürünün X-ray difraktometresinde 

yapının CaB6 olduğu anlaĢılmıĢtır [11]. 
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ġarj harmanının bor yüzdesini arttırmakta kullanılan borik asit kullanılmadığı zaman 

elde edilen ürünün üçte birinin bor karbür, kalan kısmının ise kalsiyum hekzaborür 

olduğu görülmüĢtür [11]. 

Diğer bir çalıĢmada da kolemanitin direkt petrol koku ile redüksiyonu kontrollü 

atmosferli fırında geçekleĢtirilerek kalsiyum hekzaborürün elde edildiği görülmüĢtür. 

Üretim için uygun görülen kolemanit ve petrol koku karıĢımı (ağırlıkça %77 

kolemanit ve %23 petrol koku) 1700 °C den sonra kademeli 2000 °C „den sonra 

direkt olarak argon atmosferinde (1 bar basınç altında) kalsiyum hekzaborürün 

kolayca üretilebileceği görülmüĢtür [12].  

Bu çalıĢmada yaklaĢık %21 oranında su içeren ve %98 oranında 250 μm „nin altında 

tane boyutuna sahip olan kolemanit minerali normal hava ortamında 600 °C„de 

dehidrate edildikten sonra öğütülmüĢ, daha sonra sırasıyla yıkanmıĢ ve 60 °C 

kurtulmuĢ olan dehidrate kolemanit, öğütülmüĢ (1-5 mm) petrol koku ile belirtilen 

oranlarda karıĢtırılmıĢtır. Argon atmosferinde sinterlenen karıĢımda 1700 °C 

sıcaklıkta 180 dakika sonra, 1800 °C‟de 60 dakikadan sonra, 2000 °C‟de ise 

beklemeksizin kalsiyum hekzaborürün elde edildiği tespit edilmiĢtir [12]. 

2.3 Kalsiyum Hekzaborürün Kullanım Alanları 

Kalsiyum hekzaborürün sahip olduğu kimyasal ve fiziksel özelliklerinden dolayı 

çeĢitli endüstriyel alanlarda kullanılmakta ve değiĢik uygulama alanlarında 

geliĢtirilmektedir. Diğer tüm borürler gibi en karakteristik özelliği olan sertliğinden 

dolayı bor karbürle birlikte yapılan kompozit uygulamalar da aĢındırıcı olarak 

kullanılmaktadır [8, 10].  

Borürler ve borkarbür nükleer güç endüstrisinde kuruluĢ ve baĢlangıç yıllarından beri 

tabakalar veya toz halinde briketlenmiĢ Ģekilde nötron engelleyici olarak 

kullanılmaktadır. Ayrıca nükleer güç üretiminde, özellikle kalsiyum hekzaborürden 

yapılmıĢ tuğlalar nötron engelleyici en ucuz malzeme olarak saptanmıĢtır [2, 8, 10].     

Kalsiyum hekzaborür sahip olduğu çeĢitli elektriksel özellikleri nedeniyle n-tipi 

termoelektriksel malzemelerin kullanım alanlarında uygulama Ģansı bulmaktadır 

[16]. 627 °C sıcaklıkta ferromagnetik özellik gösteren kalsiyum hekzaborür yine 
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çeĢitli nükleer güç üretimlerinde de kullanılmaktadır [17, 18]. Özellikle lantanyum 

ile doplanan (Ca1-xLaxB6) kalsiyum hekzaborürlerin yarı iletken malzeme olarak 

kullanılmaktadır [7]. 

Kalsiyum hekzaborür, bortriklorür ve bornitrürün sentezinde de kullanılabilmektedir 

(deklem (2.7)) [11, 19].  

B2O3 + 3CaB6 + 10N2                 20BN +3CaO              (T > 1500 °C) (2.7) 

Kalsiyum hekzaborürün bir diğer kullanım alanı ise bakır rafinasyonunda deoksidan 

olarak kullanımıdır. Bakır içindeki serbest oksijenin gidermek için kullanılan fosfor, 

lityum gibi deoksidanlar, bakırın özelliklerini düĢürdüğü için genelde tercih 

edilmemektedir. Bunların yerine serbest oksijeni gidermek ve mekanik, elektriksel 

özellikleri arttırmak için kalsiyum hekzaborür ve bor ilavesi yapılmaktadır. Kalsiyum 

hekzaborürün tek baĢına kullanıldığı durumlarda bakırın elektriksel özelliğinde bir 

değiĢim olmamasına rağmen, mekanik özelliklerinde bir düĢüĢ görülmüĢtür. Bu 

düĢüĢü engellemek ve aynı zamanda serbest oksijeni gidermenin en efektif yolu 

deoksidan olarak kalsiyum hekzaborür ve alaĢım elementi olarak bor ilavesidir. % 

0,5–1 arası CaB6 (karbon içeriği %3-12 arasında) ile %0,09-0,2 arasında bor ilavesi 

bakırın serbest oksijenini gidermiĢ ve mekanik, elektriksel özelliklerini de 

arttırmıĢtır. Günümüzde bakırın deoksidasyonunda kalsiyum hekzaborür yoğun 

olarak kullanılmaktadır [20]. 

Bir baĢka kullanım alanı ise refrakter endüstrisinde, kalsiyum hekzaborürün 

antioksidan olarak kullanılmasıdır. Refrakterlerin oksidasyon ömrünü ve 

mukavemetini arttırmak için kullanılan kalsiyum hekzaborürün alümina refrakterde 

kullanımı  Tablo 2.3„de görülmektedir [21]. 
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Tablo 2.3: Alümina refrakterin kimyasal kompozisyonu ve test sonuçaları [18] 

Kullanılan Ham Maddeler % Ağırlık 

Boksit (-20 mesh ASTM) 93,5 

Fenol formaldehit (-200 mesh ASTM) 3,5 

CaB6 (-325 mesh ASTM) 0,5 

Mg17Al12 (-200 mesh ASTM) 2,5 

Test Sonuçları: 

Yoğunluk (2 saat 200 °C‟den sonra) 1,81 g/cm
3
 

Sertlik – MOR (2 saat 200 °C‟den sonra) 2400 kPa 
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3. MgO-C ESASLI REFRAKTER MALZEMELER  

ISO tarafından “Bünyelerinin tamamı metal veya alaĢım olmayan, fakat metalik bir 

bileĢime sahip olabilen ve refrakterliği en az 1500 °C olan malzeme ve mamullerdir” 

[22] diyerek tanımlanan refrakter malzemeler, yüksek sıcaklıklarda her türlü ergimiĢ 

metal, curuf, asit vb. korozif maddelere dayanıklı, mekanik darbe ve sürtünme 

etkilerine karĢı fiziksel ve kimyasal özelliğini kaybetmeyen, yüksek ergime 

sıcaklığına sahip malzemelerdir [19,23,24].  

Özellikle demir-çelik endüstrisi ve geliĢen diğer yüksek sıcaklık teknolojileri 

uygulamaları için refrakter teknolojilerinin geliĢmesi Ģart olmuĢtur. Günümüzde 

demir-çelik sektöründe en çok kullanılan refrakterler olan MgO-C tuğlalar, en 

yüksek verimde üretim yapmak ve en düĢük maliyette ürün elde etmek için  

geliĢtirilmiĢ refrakterlerdir [23]. 

Bazik hammadde (magnezya veya dolomit) ve karbon içeren kompozitler, MgO-C 

tuğlaların konverter refrakter olarak kullanılmasından önce de bilinmekteydi. Zift 

bağlı magnezya tuğlalar, dolomit tuğlalar ve zift emdirilimiĢ - piĢirilmiĢ magnezya 

tuğlalar daha öncede karbon ile birlikte kullanılan kompozit bazik refrakterlerdi. Bu 

malzemelerde katran ve ziftin bağlayıcı olarak kullanılması MgO-C tuğlalarda 

olduğu gibi kullanım sırasında bağlayıcının karbonize olmasına ve curufun tuğlaya 

nüfuz etmesine neden olmaktadır. Böylece termal kabuk atma olayına (spalling) 

engel olunarak tuğlaların ömrü arttırılmaktadır. MgO-C tuğlalar ile katran ve ziftin 

bağlı tuğlalar arasındaki en büyük fark bağlayıcı içeren magnezya tuğlaların %10 

altında karbon içermesi ve bundan dolayı yapısal kabuk atma olayının kontrol 

edilmesinin yetersizliğidir. Bu sorunu gidermenin yani yapısal kabuk atma olayını 

kontrol etmek için tek yol karbon içeriğini arttırmaktır. GeliĢen refrakter 

teknolojileriyle fenolik reçinenin kullanılması bu sorunun giderilmesini sağlamıĢtır. 

Böylece %10 üzerinde kabon içeren MgO-C tuğlaların üretimi gerçekleĢtirilmiĢ, hem 

curufun nüfuz etmesine, hem de termal kabuk atmaya karĢı dayanıklı refrakter 
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malzemeler üretilmiĢtir. MgO-C tuğlaların ömürleri, zift emdirilmiĢ dolomit 

tuğlaların ömürlerinin 2 katından daha fazladır [25, 26]. 

Refrakterlere %10 üzerinde pullu grafit ilavesinin kazandırdığı özellikleri aĢağıdaki 

gibi sıralayabiliriz [23, 27]: 

1. Yüksek saflıktaki pullu grafitin oksidasyon direnci, amorf karbonun 

oksidasyon dayanımından çok daha iyidir. 

2. PiĢirmeden sonra pullu grafitin kenarları ve reçine arasında bağ oluĢması 

sayesinde mukavemet artar. 

3. Grafit, tuğlayı termomekaniksel kabuk atmaya karĢı korur. 

4. Grafit içeren refrakterlerin curuf korozyon dayanımı çok iyidir. 

5. Grafit termal iletkenliği artırır. Bu durumda dıĢtan soğutma yapılan 

konstruksiyonlarda soğutmanın etkinliği artmaktadır. 

6. Yapıdaki grafit miktarı arttıkça termal Ģok dayanımı da artar. Daha yüksek 

karbon içeren tuğlalar daha düĢük elastisite modülü kayıpları gösterirler. 

Bundan dolayı daha iyi termal Ģok dayanımına sahiptirler. 

Karbon bağlı magnezya-karbon refrakterler; magnezya, pullu grafit ve 

bağlayıcılarının yanı sıra performansını artırmak için ilave edilmiĢ bazı özel 

maddeler de içerebilir. MgO-C tuğlalar daha kolay üretilirler. Üretim prosesi sadece 

karıĢtırma, presleme ve yaklaĢık 200°C 'de gerçekleĢtirilen temperlemeden ibarettir. 

Bu üretim prosesinde piĢirme gerekli değildir. Bu tuğlaların üretimlerinin az enerji 

ile gerçekleĢtirilmesi, üretici açısından da caziptir. Bağlayıcı olarak kullanılan 

fenolik reçine sayesinde, tuğla harmanı soğuk olarak karıĢtırılmakta ve soğuk olarak 

preslenmektedir. Bu yöntemin çevre kirliliğine eski yöntemlere göre çok daha az  

neden olmaktadır [23, 24]. 

Magnezya (MgO) gibi refrakter oksitler ile grafitin birlikte kullanılması, çelik yapım 

proseslerinde kullanılan potalar, ark ocakları ve oksijen konverterlerinin astarları için 

gerekli olan çok değerli bazı özellikleri yapıya kazandırır. Bu tuğlalarda kullanılan 

pullu grafit sayesinde yapıya yüksek termal Ģok dayanımı ve korozyona karĢı yüksek 

direnç gibi önemli özellikler kazandırır. Bu avantajlarına karĢın, grafitin oksijene 
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karĢı hassasiyeti., karbon içeren refrakterlerin baĢlıca zayıflığıdır. Bu zayıflık 

tuğlanın çalıĢma sırasında çabuk oksitlenip bozunmasına neden olur [23, 24, 28]. 

MgO-C tuğlalar %4-35 arasında karbon içerirler. Kullanılan reçineden de bir miktar 

karbon gelir. Japonya'da tipik bir MgO-C tuğlanın karbon içeriği, uygulamaya göre 

ağırlıkça % 10-25 arasındadır. Konverterlerde kullanılan MgO-C tuğlalar % 15-20 

karbon içerirler. ġekil 3.1 'de tipik bir MgO-C refrakterin mikroyapısı 

görülmektedir [23, 25]. 

 

ġekil 3.1: Grafitli numunenin oksitlenmeden önceki mikroyapısı (P: üretim sırasında 

uygulanan presleme ekseni) [23] 

3.1 MgO-C Tuğla Üretimi 

Yüksek kalite MgO-C refrakterlerin üretimi de diğer refrakterlerde olduğu gibi 

yüksek yoğunluk ve düĢük porozite elde edilmesiyle mümkün olmaktadır. Ġstenilen 

bu özellikleri refraktere katmak ve tuğladan elde edilecek faydayı maksimuma 

çıkarmak, ancak kullanılan hammaddelerin doğru seçimi ve ayırımı ayrıca üretim 

yönteminde optimum performansta çalıĢılması ile mümkün olabilir [22, 23, 29]. 

Üretim, hammadde aĢamasında malzemelerin kırılması, öğütülmesi ve 

sınıflandırılmasıyla baĢlar (ġekil 3.2). Ön hazırlama iĢlemine tabi tutulmuĢ olan 

malzemeler tane boyutlarına ve kimyasal yapılarına göre ayrı ayrı silolara yerleĢtirilir 

ve belirli oranlarda karıĢtırılmak üzere ayrılırlar. Grafitin, magnezite göre hafif ve 

kaygan olması üretimde kullanılan bağlayıcılarla ıslatılmasını zorlaĢtırmaktadır. 

Bunu sağlamak için zorlamalı mikser kullanılmakta, ilk aĢamada belirli süre kuru 
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olarak karıĢtırılan magnezit grafit karıĢımına ikinci aĢamada bağlayıcı ilavesi 

yapılmakta ve bu Ģekilde karıĢımın daha iyi homojenize olması sağlanmaktadır [26]. 
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ġekil 3.2: Refrakter üretimi akıĢ Ģeması [25] 

Homojenize edilmiĢ olan karıĢım, kalıba doldurulup preslenir. MgO-C tuğlalar 

genellikle tek eksenli preslemeyle üretilirler. Uzun ve yoğun tuğlalar üretmek için 

büyük ve yüksek performanslı presler gereklidir. Örneğin vakum altında çalıĢma 

yeteneğine sahip bir pres, harman kalıba dökülmeden önce yapıdaki havayı alır. Bir 

konverterin alttan üfleme tüyerinde ve döküm deliğinde kullanılan büyük tuğlalar 

üretmek için izostatik presler kullanılır. Preslemeden sonra, ağırlık değerleri hatalı 

olan tuğlalar ayrılırlar. Kusursuz olan tuğlalar ise özel bir temperleme fırınında 

yaklaĢık 200°C ‟de ısıl iĢleme tabi tutulmakta, fırından çıktıktan sonra ise son 

kontrolleri yapılıp paketlenmektedirler. Üretim sırasında çeĢitli kademelerde 

denetimler yapılır. Dolamit-karbon ve Al2O3-SiC-C tuğlalar da MgO-C tuğlaların 

üretim prosesiyle aynı Ģekilde üretilirler [23, 25, 26]. 
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3.2 MgO-C Refrakterlerin Kullanım Yerleri 

Magnezya-karbon tuğlaların sahip olduğu yüksek performans nedeniyle, yeni 

metalurjik uygulamalarda ve üretim tekniklerinde oluĢan yüksek aĢınma 

bölgelerinde; özellikle çelik üretiminde yüksek verimliliğe ve kaliteye ulaĢmak, 

operasyonlarda güvenilirliği sağlamak açısından en uygun aynı zamanda 

vazgeçilemez refrakter çeĢididir. Yapısında bulunan yüksek karbon nedeniyle 

magnezya-karbon tuğlalar çok aĢınan bölgelerde kullanılmaktadır. Bazik oksijen 

fırınında (BOF) aĢınma, önce tuğlanın en zayıf yerinde meydana gelir. Bu magnezya-

karbon tuğladaki en zayıf yer; grafit, bağ, ince tane veya metal sistem olabilir [23, 

26, 30]. 

Magnezya-karbon malzemeler, 1970„lerde esasen elektrik ark ocaklarında 

kullanılmak için tasarlanmıĢlardır. Daha sonra bazik oksijen konverterlerinde de 

kullanılmaya baĢlamıĢtır. ġimdilerde ise çelik potalarının çalıĢma astarlarında, 

özellikle ark fırınları içeren tesislerde ve az miktarda da sürekli döküm sırasında 

çeliğin akıĢını kontrol etmek için kullanılırlar [23, 31]. 

3.2.1 Konverterler 

Üretim sırasındaki curufun bazikliği ile bağlantılı olarak prensipte konverterler bazik 

tuğlalarla örülmektedir. Konverter örümünün servis ömrü Ģarj sıcaklığı; curuftaki 

FeO oranı, konverterde yapılan ilave iĢlemler gibi çeĢitli faktörlere bağlıdır [32]. 

Japonya'da, DHP elektrik fırınlarının yüksek gerilimli bölgelerinde polimer bağlı 

magnezya-karbon tuğlaların baĢarılı neticeler vermesi, aynı ülkedeki konverterlerde 

bu tuğlaların ilk denemelerinin yapılmasına yol açmıĢtır. Magnezya-karbon 

tuğlaların teknik olarak sahip oldukları avantajlar (çok düĢük porozite, yüksek termal 

iletkenlik), kullanım ömürlerini beklenmedik seviyelere çıkarmıĢ olup, bugün 

Japonya'da konverterlerin % 89'u bu tuğlalarla örülmektedir (ġekil 3.3) [23, 29]. 

Önceleri sadece muylu ve taban bölgeleri gibi konverterin yüksek gerilime maruz 

kalan bölgelerinde bu tuğlalar kullanılmıĢtır. Daha sonra konverter, tamamen bu 

tuğlalarla örülmüĢ ve çok baĢarılı sonuçlar elde edilmiĢtir. Tepeden üflemenin veya  

üfleme ve tabandan karıĢtırmanın beraberce yapıldığı BOF 'ların birçok bölgesinde 

magnezya-karbon tuğlalar kullanılmaktadır [26, 29]. 
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ġekil 3.3: BOF'un çalıĢma astarı [23] 

Magnezya-karbon tuğlaların kullanım ömürlerini artırmak için yapılan araĢtırmaların 

sonucunda, tuğla içindeki karbonun oksitlenme dayanımını arttıran Mg, Al, Si gibi 

metaller tuğlaya katılarak daha dayanıklı tuğla çeĢitleri geliĢtirilmiĢtir [29]. 

3.2.2 Elektrik Ark Ocakları 

Ġlk önce elektrik ark ocaklarına uygulanan MgO-C tuğlalar, geliĢen teknolojilerle 

birlikte yüksek performanslı elektrik ark ocaklarında, yüksek ve ikinci derecedeki 

aĢınma bölgelerinde kullanılmaktadır. Ayrıca bu fırınların yüksek güçte, uzun süre 

çalıĢmaları gerektiğini düĢünürsek magnezya-karbon tuğlaların uygulamalarının 

zorunluluğunu daha iyi anlayabiliriz. Elektrik ark ocağı yöntemiyle çelik üretiminde 

ki artıĢ azalmasına rağmen hale ülkemizde çelik üretiminin yaklaĢık %60‟ı bu 

yöntemle yapılmaktadır. Elektrik ark ocaklarında son yıllarda refrakter tüketimini 

etkileyen, ikincil metalurji iĢlemlerinde büyük geliĢmeler görülmüĢ ve böylece 

magnezit tuğla tüketimleri büyük ölçüde artmıĢtır. Bu tuğlalar genel olarak, alttan 

üfleme tıkaçlarında alt döküm deliğinde ve DC elektrik ark ocağı elektrotlarının 

altındaki fırın tabanında kullanılmaktadırlar (ġekil 3.4) [23, 25, 26]. 
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ġekil 3.4: Elektrik ark ocağında MgO-C tuğla kullanılan bölgeler [25] 

MgO-C refrakterler antioksidan metallerle kullanılmasıyla uygulama sırasında oluĢan 

oksidasyonu azaltılmıĢ ve mukavemeti artırılmıĢtır. Aynı zamanda bu metalleri 

içeren tuğlalar çok iyi yapısal bütünlük gösterdikleri için uzun süreli çalıĢmalarda 

kullanılabilmektedir. Oksijen üfleme, oksi-fuel brülörleri ve özel metalurjik 

iĢlemlerin uygulandığı fırınlarda aĢırı zor Ģartlara dayanabilecek tek refrakter tipi 

ergimiĢ (fused) magnezya taneli MgO-C refrakterlerdir. ErgimiĢ magnezya oranı 

%50'ye kadar artırıldığında tuğladaki aĢınma önemli ölçüde düĢer. ErgimiĢ 

magnezyanın kimyasal bileĢimi (B2O3 = yok, yüksek CaO/SiO2 oranı, düĢük Fe2O3 

ve Al2O3 seviyesi), tuğla üretimi için idealdir [23, 25, 29]. 

3.2.3 Ġkincil Rafinasyon Fırınları 

Çelik üretiminde büyük geliĢme sağlayan ikincil metalurjik (pota metalurjisi) 

uygulamalar,  örneğin alaĢımlandırma, dekarbürizasyon, gaz giderme, deoksidasyon, 

kükürt giderme ve sıcaklık ayarlama gibi iĢlemler, istenen refrakter kalitesini de 

yükseltmiĢtir. Ayrıca ikincil rafinasyonun yapıldığı RH (Ruhrstahl-Heraus), DH 

(Dortmund-Horde), VOD (Vacum Oxygen Decarburization), CAS (Composition 

Adjustment by Sealed Argon Bubbling), AOD (Argon Oxygen Decarburization) gibi 

proseslerde, yüksek termal gerilimler ve reaktivitesi yüksek olan curuflar gibi 
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etkenler yüzünden kullanılacak refrakterlerin yüksek kaliteli olması zorunluluğunu 

da beraberinde getirmiĢtir. Magnezya-karbon refrakterler bu sorunun en iyi 

çözümlerinden biri olmuĢlardır [29]. 

Pota metalurjisi uygulamalarında, curuf seviyelerinde de magnezya-karbon tuğlalar 

kullanılmaktadır. Curuf, sıcak bölgelerde akıcı ve çok koroziftir. Magnezya-karbon 

tuğlalar, pota ömrünü artırır ve bakım sıklığını azaltarak üretim verimin arttırır [25]. 

3.3 MgO-C Refrakterlerin Oksidasyonu 

Yüksek curuf direnci, yüksek termal Ģok direnci gibi özellikleriyle yüksek 

sıcaklıklarda verimli çalıĢılmasını sağlayan magnezya-karbon refrakterlerin en 

önemli sorunu yapısındaki karbonun oksitlenmesidir. Oksitlenen karbon sonucu, 

oluĢan porlar, curufun ve oksijenin tuğlaya difüzyonunu kolaylaĢtırır, böylece 

refrakter ömrü azalır [26, 33]. 

MgO-C refrakterlerdeki karbonun oksitlenip yitirilmesi olayının mekanizması genel 

olarak iki sınıfta incelenir; bunlar doğrudan ve dolaylı oksidasyondur. Doğrudan 

oksidasyonda karbon, gaz halindeki oksijen tarafından tüketilir (Denklem (3.1)). Bu 

olaya gaz fazı oksidasyonu da denir. En büyük karbon kaybı, gaz atmosferinin 

oksitleyici etkisi sonucu oluĢur. Dolaylı oksidasyon ise, karbonun oksitli 

bileĢiklerdeki katı oksijenle reaksiyona girmesi olayıdır (Denklem (3.2) ve (3.3)). 

Dolaylı oksidasyon 1400°C 'nin üzerindeki sıcaklıklarda gerçekleĢir. 1400°C 'nin 

altındaki sıcaklıklarda ise doğrudan oksidasyonla karĢılaĢılır [26, 28]. 

ÇalıĢma atmosferi                  2C(k) + O2(g) = 2CO(g)              (3.1)  

Curuf bileĢenleri                   FeO(s) + C(k) = Fe(s) + CO(g) (3.2) 

Refrakterlerin kendi oksit bileĢenleri MgO(k) + C(k) = Mg(g) + CO(g) (3.3) 

Geçerli olan bu iki mekanizma magnezya-karbon refrakterlerin oksidasyonunda 

önemli rol oynamalarına rağmen, oksidasyon direncini karĢılaĢtırmada doğrudan 

oksidasyon mekanizması kullanılmaktadır. Birçok araĢtırmalarda oksijenin, grafitin 
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tane sınırlarına difüzyonu ve kısmi basıncı, açık porosite, refrakter Ģekli ve 

oryantasyonu, refrakterin üstünde çalıĢma koĢullarında oluĢan gaz akıĢı ve tane 

sınırlarındaki reaktivite gibi birçok etmen doğrudan oksidasyon mekanizması etkisi 

ile incelenmiĢtir [28].  

Yüksek sıcaklıklarda, MgO-C refrakterlerin oksidasyonunda, düĢük oksijen 

potansiyeline sahip tuğlanın bazı bölgelerindeki magnezya indirgenir ve magnezyum 

buharı oluĢur. Gaz haldeki magnezyum, difuzyonla tuğlanın sıcak yüzeyine ulaĢır ve 

curufdaki demir oksit veya gaz atmosferi ile tekrar oksitlenerek yoğun bir magnezya 

tabakası oluĢturur (Denklem (3.4)). Bazı araĢtırmacılar bu tabakanın curuf korozyon 

direncini artırdığına inanmaktadırlar [23, 29]. 

Mg(g) + l/2O2(g) = MgO(k) (3.4) 

Refrakterin ömrünü önemli ölçüde azaltan karbonun oksidasyonunu gidermek için 

refrakterlere antioksidan adı verilen metaller katılmaktadırlar. Alüminyum, silisyum, 

magnezyum gibi metalik veya borkarbür, bornitrür, kalsiyum hekzaborür gibi 

seramik katkılar sonucu karbonun oksidasyonu büyük ölçüde azaltmak mümkündür.  

3.4 MgO-C Tuğlalarda Antioksidan Kullanımı ve Etkileri 

 Antioksidan olarak en yaygın kullanılan melaller Al, Si ve Mg 'dur. Birçok farklı 

çalıĢmada bu üç metalin oksidasyonu engelleyici etkisi test edilmiĢ ve olumlu 

sonuçlar alınmıĢtır. Richardson-Ellingham diyagramında (ġekil 3.5) bu üç metalin 

geniĢ bir sıcaklık aralığında oksijene olan ilgisinin karbondan daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Diyagrama göre Mg refrakterdeki karbonun oksitlenmesini engelleme 

açısından en etkin metal olurken, Al orta, Si ise en kötü korumayı gerçekleĢtirir. 

Çünkü oksijene olan ilgileri bu sıraya göre azalmaktadır. Fakat termodinamik açıdan 

elde edilen sonuçlar pratikle elde edilememektedir. Yapılan çalıĢmalar, 

antioksidanların oksidasyonu engelleyici etkisinin, bunların oksijene olan ilgileriyle 

çok da ilgili olmadığını açıkça ortaya çıkarmıĢtır [29, 30]. 
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ġekil 3.5: Antioksidan olarak kullanılan metallerin (Mg, Al, Si) Richardson-

Elingham diyagramı [6, 23] 

Antioksidan katkılar, 650 °C'nin üzerinde MgO-C tuğlalara mukavemet kazandırır. 

Bu mukavemet de tuğlalara yüksek aĢınma dayanımı verir. Bununla birlikte, 

antioksidan katkılı MgO-C tuğlaların termal kabuk atma dayanımları, antioksidansız 

tuğlalarınkinden daha kötüdür [33]. 

3.4.1 Alüminyum (Al) Ġlavesi  

Alüminyum ilavesi yoğun MgO tabakası yaparak, karbon ve curuf korozyonunu 

engellediği düĢünülmektedir (denklem (3.5)). Teslimat Ģartlarında alüminyumun 

yüzeyi ince bir alümina tabakasıyla kaplıdır ve uygulama sırasında artan sıcaklıkla 

oluĢan alümina tabakası gittikçe artar ve alüminyumun ergime sıcaklığına (660°C) 

kadar bu reaksiyon devam eder. Bu sıcaklıkta ince alümina tabakası sıvı alüminyumu 

hapseder. Bu film daha sonra kırılır ve hapsolan sıvı alüminyum dıĢarı akar. DıĢarı 

akan sıvı alüminyum çevredeki karbonla reaksiyona girerek alüminyum karbürü 
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oluĢturur (denklem (3.6)). Alüminyum karbür katı-gaz reaksiyonuyla da oluĢabilir 

(denklem (3.7)) [23, 25, 34].  

2Al (g,s) + 4MgO(s) = 2Mg(g) + 2MgAlO2 (k) (3.5) 

4Al(s) + 3C(k) = Al4C3(k) (3.6) 

4Al(g) + 3C(k) = Al4C3(k) (3.7) 

Numunenin içine havanın nüfuz etmesi sonucu, Al4C3, atmosferden gelen N2 ile 

reaksiyona girerek AlN'ü oluĢturur (denklem (3.8)) veya CO ile reaksiyona girerek 

doğrudan oksitlenir ve Al2O3‟ü oluĢturur (denklem (3.9)). Daha sonra yapıdaki MgO 

ile reaksiyona girerek  MgO. Al2O3 (MA, spinel faz) oluĢturur (denklem (3.10)) [23, 

33]. 

Al4C3(k) + 2N2(g) = 4AlN(k) + 3C(k) (3.8)  

Al4C3(k) + 6CO(g) = 2Al2O3(k) + 9C(k) (3.9) 

Al2O3(k) + MgO(k) = MgAl2O4(k) (3.10) 

1200 °C'nin altındaki sıcaklıklarda baskın olan reaksiyon Al4C3 „ün oluĢumudur. 

Al4C3 „ün oluĢumundan ve Al 'un doğrudan oksitlenerek Al2O3'ya dönüĢmesinden 

dolayı bir miktar hacim genleĢmesi meydana gelir. Böylece porozitede düĢüĢ yaĢanır 

ve oksidasyon hızı bir miktar azalır. Daha yüksek sıcaklıklarda Al4C3 ayrıĢmaya 

baĢlar ve Al gaz haline geçerek refrakterin her yerine nüfuz eder [23]. 

Atmosferdeki hava içeri nüfuz edince gaz halindeki alüminyum, N2 ile reaksiyona 

girerek çökelir ve AIN'ü (denklem (3.11)) oluĢturur veya MgO agreganın etrafındaki 

MgO ve CO ile reaksiyona girerek MgO agrega yüzeylerinde MA 'nın çökelmesini 

sağlar (denklem (3.12)) [25, 34]. 

Sıcaklık 1500 °C'ye çıkarıldığı zaman A14C3 ile denge halinde olan Al(g) 'un kısmi 

basıncı da artar ve MgO-C reaksiyonundan dolayı Mg(g) da önemli olur. 
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Bundan dolayı, gaz-katı reaksiyon prosesinden baĢka, bir gaz-gaz reaksiyon 

prosesi de spinel fazın oluĢumuna yardımcı olur (denklem (3.13)). OluĢan 

reaksiyonlarda görüldüğü gibi alüminyum karbonmonoksidi indirgeyerek karbona 

dönüĢtürür, böylece oluĢan karbon porları doldurarak refrakterin oksidasyonu azaltır 

[23, 25, 34]. 

2Al(g) + N2(g) = 2AlN(k) (3.11) 

2Al(g) + MgO(k) + 3CO(g) = MgAl2O4(k) + 3C(k) (3.12) 

2Al(g) + Mg(g) + 4CO(g) = MgAl2O4(k) + 4C(k) (3.13) 

Yukarıdaki reaksiyonlar sonucu oluĢan diğer bir ürün olan A12O3 ise yüzeyde 

koruyucu bir tabaka oluĢturarak oksidasyon direncini artırmıĢtır. Bunun yanında C, 

Al4C3, A12O3 ve MgO.Al2O3 gibi reaksiyon ürünleri hacim genleĢmesine yol açarlar. 

Hacim genleĢmesinden sonra mikroyapının yoğunluğu ve sıkılığı da artar. 

Mikroyapının bu sıkılığı, ikincil bağları oluĢturur. Geçirgen olmayan, güçlü ve 

sürekli bir faz olan MgO.Al2O3 tabakası ve MgO oluĢur. Bu oluĢumlar oksijenin 

nüfuz etmesini önlerler. Ayrıca alüminyum karbür ve alüminyum nitrür bileĢikleri de 

tuğlanın yüksek sıcaklıktaki mukavemetini artırır [23]. 

Alüminyum en çok kullanılan antioksidandır. Fakat Al kullanmanın, özellikle karbon 

ile temas halindeyken A14C3 oluĢumu bazı problemlere neden 

olabilir. Çünkü bu faz oda sıcaklığında bile havadaki nemle birleĢerek veya herhangi 

bir su kaynağıyla reaksiyona girerek hidratlanabilir (denklem (3.14)). Alüminyumun 

hidratlanması büyük bir hacim genleĢmesine neden olmaktadır. ÇalıĢma sırasında bu 

reaksiyon geliĢmediği halde, ara verilerek yapılan bazı pota veya E.A.F. uygulamalı 

üretimlerde bu durum problem yaratabilir. Fırının aralıklı çalıĢması sırasında 

refrakter malzemeler çatlayabilir ve kırılabilir. Al içeren tuğlaların hidratlanma 

eğilimi olduğundan bu tuğlalara Si ilavesi yapılmaktadır [23, 25, 29]. 

Al4C3 + 12 H2O = 3CH4 +  4Al(OH)3                                (3.14) 
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3.4.2 Silisyum (Si) Ġlavesi 

Silisyum da alüminyuma benzer bir Ģekilde davranarak oksidasyonu engeller. 

Silisyumun ergime noktası çok yüksek (1410 °C) olduğu için, alüminyumda olduğu 

gibi bir sıvı bölge etkisi yoktur [23, 34]. 

1200 °C'de düĢük CO ve N2 seviyelerinde yapıda SiC bulunmaktadır. Bu, atmosferin 

numunenin içine nüfuz etmesinden önce, Si „un ilk olarak karbonla reaksiyona 

girdiğini gösterir (denklem (3.15)). 1200 °C „de içeri nüfuz eden CO ve N2 miktarı 

arttıkça SiC, N2 „la reaksiyona girerek Si3N4 „ü (denklem (3.16)) veya CO ile 

reaksiyona girerek SiO2 „i (denklem (3.17)) oluĢturur. Çok reaktif olan SiO2 de MgO 

ile reaksiyona girerek Mg2SiO4 (M2S, forsterit fazı) oluĢturur (denklem (3.18)) [23, 

34]. 

Si(k) + C(k) = SiC(k) (3.15)  

3SiC(k) + 2N2(g) = Si3N4(k) + 3C(k) (3.16) 

SiC(k) + 2CO(g) = SiO2(k) + 3C(k) (3.17) 

Yüksek sıcaklıklarda CO atmosferi altında, tuğlanın içinde SiO gazı mevcuttur [23, 

33]. Reaksiyona girmemiĢ silisyumun üzerinde SiO2 oluĢumu nadiren 

gözlenmektedir. Bu silisyumun doğrudan oksitlenerek SiO2 „ye dönüĢmesi olayının 

nadiren gerçekleĢtiğini göstermektedir [27]. 

Termodinamik hesaplamalar 1500 °C ‟de Si3N4 „ün kararlı olmadığını belirtmektedir. 

Si3N4 düĢük sıcaklıklarda oluĢmakta, fakat 1500 °C'de yeniden SiC 'e 

dönüĢmektedir. CO ve N2 seviyesi arttıkça SiC miktarı azalır ve forsterit fazı miktarı 

artar. Bu, SiC ‟ün atmosferden gelen CO ile reaksiyona girerek SiO2 „e dönüĢtüğünü 

göstermektedir (denklem (3.17)). OluĢan SiO2 de MgO ile reaksiyona girerek 

forsteriti oluĢturur (denklem (3.18)). Al ilaveli numunelerdeki spinel faz oluĢumuna 

benzer olarak, M2S de gaz-katı (denklem (3.19)) ve gaz-gaz (denklem (3.20)) 

reaksiyonlarıyla meydana gelir. Bu reaksiyonlar, tuğladaki forsteritin büyük 

miktarlarda oluĢmasına yardımcı olur. OluĢan 2MgO.SiO2 ve C gibi yoğun fazlar 
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açık porları doldururlar ve geçirgen olmayan, yoğun, sürekli bir tabaka oluĢturarak 

oksitlenmeyi önlerler [23, 34]. 

3.4.3 Bor Karbür (B4C) Ġlavesi 

Antioksidan olarak kullanılan bor karbür (B4C), silisyum karbürden sonra karbon 

içeren ikinci antioksidandır. Karbürlerlerin kullanılmasının en büyük avantajı 

oksidasyon sırasında metaller ve alaĢımlardan daha fazla karbon açığa çıkarmaları ve 

refrakterin karbon miktarını arttırmalarıdır [23, 34]. 

Bor karbürün refrakter sektörüne giriĢi 1980‟lerin ilk zamanlarında baĢlamıĢtır. 

Günümüzde B4C içeren refrakterlerin tüketiminde Japonya birinci sıradadır ve 

Avrupa, Amerika‟da da bu tüketimde artıĢ gözlenmektedir [34]. 

Bor karbür 2450 °C gibi yüksek bir ergime sıcaklığına sahiptir. Bu toz pahalı 

olmasından dolayı çoğu zaman metaller ve alaĢımlarla birlikte kullanılır. Bor karbür 

ayrıca sıcak mukavemeti de geliĢtirir. B4C uygulamaları karbon içeren bütün 

refrakterleri oksidasyona karĢı koruyabilir. Silisyum karbür gibi bu bileĢik de 

1585 °C sıcaklık üzerinde termodinamik olarak etkisiz bir antioksidandır ancak 

oluĢan bor oksit, bazı düĢük ergime noktalı bileĢiklere dönüĢür. Bu yüzden korozyon 

direnci azalabilir. Fakat birçok durumda, artan oksidasyon direnci daha önemli bir 

parametredir. Bu nedenle, uygun miktarda bor karbür ilave edilmesi refrakteri daha 

dirençli ve uzun ömürlü yapabilir [23, 25, 33]. 

Bor karbür oksidasyona karĢı hassastır. B4C ‟ün oksitlenmeye baĢlaması yaklaĢık 

670 °C civarında gerçekleĢir. Bu proses sürekli olarak ilerler ve 1500 °C'de bile 

tamamlanmaz. B4C„ün oksitlenmesi sonucu oluĢan B2O3, numunelerin yüzeyinin 

amorf yapısı nedeniyle, düĢük sıcaklıklarda MgO ile reaksiyona girmez [23]. 

SiO2(k) + 2MgO(k) = Mg2SiO4(k) (3.18) 

SiO(g) + 2MgO(k) + CO(g) = Mg2SiO4(k) + C(k) (3.19) 

SiO(g) + 2Mg(g) + 3CO(g) = Mg2SiO4(k) + 3C(k) (3.20) 
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1200 °C'de yüksek CO seviyesinde B4C, atmosferden CO alarak B2O3„ü oluĢturur 

(denklem (3.21)). B2O3 daha sonra MgO ile reaksiyona girerek ergime sıcaklığı 

yaklaĢık 1360 °C olan, viskoz ve koruyucu 3MgO.B2O3 ( M3B, magnezya borat fazı) 

meydana getirir (denklem (3.22)). Mikroyapı incelemeleri, M3B'nin oluĢtuğunu 

doğrulamaktadır [23, 33, 34]. 

B2O3(s) ile dengede olan B2O3(g) gibi bor içeren gazların kısmi basınçları yüksektir. 

Bu yüzden B2O3, B4C yüzeyinde oluĢtuktan kısa süre sonra içersinde buharlaĢır 

(denklem (3.21)). Reaksiyona girmemiĢ B4C tanelerinin üzerinde oksit tabakası 

oluĢmamasının nedeni budur [35]. 

OluĢan katı 3MgO.B2O3 fazı düĢük poroziteli olduğu için havanın refrakter içine 

nüfuz etmesine engel olur. Bundan dolayı, oksijenin difüzyonunu engeller ve 

numunenin oksidasyonunu önemli derecede geciktirir (ġekil 3.6). Buna pasif 

oksidasyon koruması denir [23]. 

 

ġekil 3.6: B2O3 - MgO sisteminin faz diyagramı[23] 

B4C(k) + 6CO(g) = 2B2O3(s) + 7C(k) (3.21)  

B2O3(s) + 3MgO(k) = 3MgO.B2O3(s) (3.22) 
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B4C ‟ün bir dizi reaksiyonla oluĢturduğu ergiyik magnezyum borat bileĢiği oksijenin 

karbona nüfuz etmesini önler. Eğer bu bileĢik, karbonu sararak veya ona yapıĢarak 

oksidasyonu önlüyorsa, öncelikle karbonu ıslatması gerekir. Yapılan çalıĢmalar, 

ergiyik magnezyum boratın saf grafiti kesinlikle ıslatmadığını göstermiĢtir. Bu 

yüzden MgO ve grafit içeren malzeme matrisinin ıslatılabilirliği incelemiĢtir. Borat 

tabakası, yapıdaki MgO tanelerini ıslatır. Periklas taneleri ile karbonun emmesi 

sonucu oluĢan boĢluklardaki mikroyapısal kafesin ürünleri arasında köprüler oluĢur 

(ġekil 3.7). Eğer bu kafes sürekli ve yoğun ise oksijenin nüfuz etmesi ve karbonu 

oksitlemesi daha da zorlaĢır. Diğer yandan, bu köprülerin oluĢumu, borat tabakasının 

tuğla yüzeyinde iyi bir Ģekilde yapıĢmasını sağlar. Periklas taneleri arasındaki yoğun 

köprülerin oluĢturduğu yoğun ve sürekli bağ yapısı, bor karbürün koruyucu 

davranıĢına yardımcı olabilir. Bu köprüler MgO - 3MgO.B2O3 ötektik sisteminden 

meydana gelmektedir. Karbon, bu bağ yapısında yer alan boĢluklarda hapsolur ve 

böylece oksidasyondan korunur. Bu köprüler, borat ergiyiğinin tuğla yüzeyine 

yapıĢmasındaki baĢarısından sorumludur. Ergiyik 3MgO.B2O3 grafiti yetersiz bir 

Ģekilde ıslattığı için, B4C ‟ün koruyucu mekanizması, karbonun ergiyik borat 

tarafından sarılması esasına dayanmamaktadır [23]. 

 

ġekil 3.7: MgO+C karıĢımının tabanının ıslatılması ile oluĢtuğu varsayılan köprü 

oluĢumu [23] 

Bor karbürün koruyucu davranıĢının, tuğla yüzeyinde oluĢan bir borat tabakasından 

kaynaklandığı düĢünülmektedir. Bununla birlikte, tuğlanın iç yapısında oluĢan reaktif 

gazların etkileri de görmemezlikten gelinemez. Bor karbürün koruyucu etki 

mekanizmaları, sıvı tabaka ve gaz antioksidanların etkileĢimlerine bağlıdır. Bazı 

bilim adamlarına göre, bor karbür ile metalik alüminyum birlikte kullanıldığı zaman 
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oksidasyona karĢı en iyi koruma sağlanabilmektedir. Bu birliktelikte alüminyum 

önemli miktarda reaktif gaz oluĢumundan sorumlu olur. Diğer yandan B4C, borat 

tabakasını meydana getirir. Bu tabaka sadece oksijen giriĢini engellemekle kalmaz, 

reaktif gazların tuğladan dıĢarı kaçmasına da engel olur [23, 35]. 

3.4.4 Kalsiyum Hekzaborür (CaB6) Ġlavesi 

1980‟lerin sonlarında, borürlerin özelliklerinin belirlenmesi ve üretimlerinin 

artmasından sonra kalsiyum hekzaborür ilaveli refrakterler üretilmeye baĢlamıĢtır. 

Kalsiyum hekzaborürün oksidasyonu ile ilgili çalıĢmalarda, 667 °C‟den sonra 

oksitlendiği belirlenmiĢtir. Bu sıcaklıktan sonra oksileyici atmosferde tepkimeye 

giren CaB6, 800 °C „den sonra CaB4O7(k) dönüĢmektedir (Deklem (3.23)). Yapılan 

XRD analizlerinde 1000 °C‟den sonra CaB4O7(k) tamamıyla oluĢtuğu görülmüĢtür. 

OluĢan kalsiyum borat 1200 °C„den sonra CaO katısına ve B2O3 gazına 

dönüĢmektedir (Denklem (3.24)) [6, 8].  

CaB6(k) + 5O2(g) = CaB4O7(k) + B2O3(s) (3.23)  

CaB4O7(k) = CaO(k) + B2O3(g) (3.24) 

Oksijenin  kalsiyum hekzaborüre difüzyoundan sonra, okside olan CaB6 parçalanarak 

dağılır (ġekil 3.8). 

 

ġekil 3.8: CaB6 „ün oksidasyonunun Ģematik gösterimi. A) Oksijen CaB6 „ya difüze 

olur, B) Oksijen CaB6 „ün üzerine yerleĢir, C)  CaB4O7 oluĢumu baĢlar, 

D) CaO+ B2O3 oluĢumu gerçekleĢir, D) CaB6 parçalanır [8] 

Porlar içersine akan sıvı B2O3 daha sonra MgO ile reaksiyona girerek bor karbürde ki 

gibi viskoz ve koruyucu magnezya borat (M3B) fazını oluĢturur. Ayrıca oluĢan CaO, 

ergimiĢ durumdaki MgO ile birleĢerek tane sınırlarına çökelmektedir [6, 8]. 
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Kalsiyum hekzaborürün oksidasyonu sırasında oluĢan B2O3 buharı refrakter 

yüzeyinde ikncil bir koruma tabakası oluĢturarak oksijenin yapıya difüzyonunu 

engelleyerek refrakterin oksidasyon direncini arttırır (ġekil 3.9). 

 

 

ġekil 3.9: MgO-C refrakterlerinde porlarda oluĢan olası reaksiyonların Ģematik 

gösterimi [6] 
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4. DENEYSEL ÇALIġMALAR 

4.1 Kalsiyum Hekzaborür Sentezi Ġçin Kullanılan Hammadedeler 

4.1.1 Kolemanit 

2CaO.3B2O3.5H2O formülü ile gösterilen kolemanit cevheri (ġekil 4.1), 500 °C‟de 

susuzlaĢtırıldıktan sonra ark fırını üretim deneylerinde kullanılmıĢtır. Kırka 

yöresinden elde edilen cevher, oldukça saf, gri renkli kristal yapıda olup az miktarda 

demir, silis gibi çeĢitli safsızlıkları da içermektedir.  

 

ġekil 4.1: Deneylerde kullanılan kolemanit cevheri 

Tablo 4.1‟de dehidrate kolemanitin kimyasal analizi ve ġekil 4.2„de XRD analizi 

görülmektedir. Deneylerde kullanılan kolemanit cevheri çeneli kırıcıda parçalanarak 

tane boyutu yaklaĢık 20 mm „ye indirilmiĢ ve daha sonra 3,35 mm elekten geçirilerek 

ark ocağı deneylerinde kullanmak için toz kısmından ayrılmıĢtır. 

Tablo 4.1: Deneylerde kullanılan dehidrate kolemanitin kimyasal analizi 

Elementler Ağrılık Yüzdesi (%) 

B 19,57 

Ca 18,37 

Fe 0,09 

Al 0,05 

K 0,03 

Na 0,01 

SiO2 2,72 
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ġekil 4.2: Kristal kolemanitin x-ıĢını difraksiyon analizi 

4.1.2 Borik Asit 

Molekül ağırlığı 61,83 g/mol, ergime noktası 169 °C, özgül ağırlığı 1,44 g/cm
3
, 

oluĢum ısısı –1089 kj/mol, çözünme ısısı 22,2 kj/mol olan kristal yapılı bir maddedir. 

Ark fırını üretim deneylerinde kullanılan borik asit (H3BO3) Bandırma‟daki Etibror 

A.ġ. Boraks ve Asit Fabrikaları ĠĢletmelerinden temin edilmiĢtir. Tablo 4.2‟de 

kimyasal özellikleri verilmektedir. 

Tablo 4.2: Deneylerde kullanılan borik asidin kimyasal özellikleri 

Saflık % 99,90 min. 

B2O3 % 56,25 min. 

SO4 130 ppm max. 

4.1.3 Kok 

Deneylerde kullanılan kok, kolemanit cevherine uygulanan iĢlem sırasıyla çeneli 

kırıcıda parçalanarak tane boyutu yaklaĢık 200 mm„ye indirilmiĢ ve daha sonra 3,35 

mm elek kullanılarak toz kısmından ayrılmıĢtır. Deneylerde kullanılan kokun 

kimyasal analiz sonuçları  Tablo 4.3„de görülmektedir. 
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Tablo 4.3: Kok kimyasal analiz sonuçları 

Kok Ağrılık Yüzdesi (%) 

Sabit C 84,79 

Uçucu miktarı 3,38 

Kül 11,83 

 

4.2 Oksidasyon Deneylerinde Kullanılan Hammaddeler 

4.2.1 Magnezya 

Bu çalıĢmada Konya-Selçuklu Krom-Magnezit A.ġ. ‟den temin edilen %98 ‟lik 

sinter magnezya kullanılmıĢtır. Deneylerde kullanılan magnezyanın kimyasal analizi 

Tablo 4.4„de verilmiĢtir. 

Tablo 4.4: Sinter Magnezyanın kimyasal analizi 

Sinter Magnezya Ağrılık Yüzdesi (%) 

Mg 55,33 

Ca 1,02 

SiO2 0,81 

Fe 0,13 

K 0,019 

Na 0,015 

Al - 

Tablo 4.5‟de oksidasyon deneylerinde kullanılan sinter magnezyanın tane boyutu 

aralıkları verilmiĢtir. 

Tablo 4.5: Magnezya aĢağıdaki tane boyutu aralıkları 

Elek Açıklığı (μm) Ağırlık Yüzdesi (%) 

+630 0,4 

-630 + 500 1,9 

-500 +200 8,9 

-200 + 125 38,9 

-125 + 100 7,1 

-100 + 75 19,9 

-75 (Elek Altı) 22,8 
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4.2.2 Pullu Grafit 

Bu çalıĢmada Konya-Selçuklu Krom-Magnezit A.ġ.‟den temin edilen pullu grafit 

kullanılmıĢtır. Grafitin elek analizinde elde edilen tane boyutu dağılımı Tablo 4.6„da 

verilmiĢtir. 

Tablo 4.6: Kullanılan pullu grafitin tane boyutu dağılımı 

Elek Açıklığı (μm) Ağırlık Yüzdesi (%) 

+ 630 0,4 

-630 + 500 2,6 

-500 + 250 55,5 

-250 + 100 35,6 

-100 + 75 1,4 

-75 (Elek Altı) 4,4 

AĢağıdaki Tablo 4.7„de pullu grafitin kimyasal analiz sonuçları gösterilmektedir. 

Tablo 4.7: Kullanılan pullu grafitin kimyasal analizi 

Madde Ağırlık Yüzdesi (%) 

Sabit Karbon 97 

Kül 3 

Külde CaO 3,10 

Külde SiO2 46,22 

Külde Fe2O3 10,25 

Külde Al2O3+TiO2 33,95 

Külde K2O 2,60 

Külde MgO 3,88 

4.2.3 Diğer Katkılar 

Oksidasyon deneylerinde, refrakter numuneleri hazırlanırken Al, Si, B4C ve ark fırını 

deneylerinde elde edilen ürünler antioksidan olarak kullanılmıĢtır. Kullanılan 

silisyumun kimyasal analizi Tablo 4.8„de, alüminyumun kimyasal analizi Tablo 

4.9‟da verilmiĢtir. 

Tablo 4.8: Deneylerde kullanılan silisyumun kimyasal analizi 

Silisyum Ağrılık Yüzdesi (%) 

Fe 0,242 

Al 0,066 

K 0,005 

Ca 0,0025 

Na 0,0013 

Mg 0,002 



 39 

Tablo 4.9: Deneylerde kullanılan alüminyumun kimyasal analizi 

Alüminyum Ağrılık Yüzdesi (%) 

Fe 1,11 

Si 0,4674 

Mn 0,09 

Ca 0,013 

Na 0,0044 

Mg 1,31 

Cu 0,327 

Yine bu çalıĢmada kullanılan %2 bor karbür katkılı MgO-C harcı ve bağlayıcı reçine 

olarak toz fenolik reçine Konya-Selçuklu Krom-Magnezit A.ġ. tarafından 

sağlanmıĢtır. 

4.3 Numunelerin Hazırlanması 

4.3.1 E.A.F Deneylerinde Kullanılan Hammaddelerin Hazırlanması ve E.A.F. 

Deneyi 

Bölüm 2 „de kolemanittin karbotermik redüksiyonu ile ark fırının da kalsiyum 

hekzaborür eldesi yönteminde gösterilen denklem (2.6) ‟yı referans alan deneylerde 

hammadde olarak kolemanit, borik asit ve kok kullanılmıĢtır. Kolemanit ve kok 

gerekli görülen (1-3 cm arası) tane boyutlarına kırıldıktan ve elemeye tabi 

tutulduktan sonra Tablo 4.10„da görüldüğü gibi Ģarj harmanları hazırlanmıĢtır.   

Tablo 4.10: E.A.F deneylerinde kullanılan hammaddelerin yüzde ağırlıkları 

Hammaddeler 
Ağırlık Yüzdeleri (%) 

Deney 1 Deney 2 Deney 3 

Dehidrate Kolemanit 40,8 38,7 38,8 

Borik asit 36,7 39,9 35,4 

Kok 22,5 21,4 25,8 

ÇalıĢmada elektrotları su soğutmalı, üst elektrodu (anot) yukarı-aĢağı doğru 

hareketli, alt elektrodu (katot) sabit olan DC bir elektrik ark fırını kullanılmıĢtır 

(ġekil 4.3). Ark fırınının pota ebadı Ø20X50 cm olup, astarı magnezittir. Deneyler 

sırasında astardan gelebilecek olan magnezyumun elde edilen ürüne bulaĢmaması 

için E.A.F. potasına, Ø20X20 ebatlarında silindirik karbon pota geçirilerek 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Deney baĢlangıcı ve sonu kullanılacak olan grafit anodun boyu 

ölçülmüĢ ve ağırlığı tartılmıĢtır. Deney için hazırlanan Ģarj ark fırınının belirli bir 
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süre ısıtılmasından sonra Ģarj baĢlamıĢtır. Deney sırasında enerji tüketimi, voltaj ve 

akım değerleri süre ile birlikte ölçülmüĢtür. 

 

ġekil 4.3: Deneylerde kullanılan ark fırının Ģematik gösterimi 

Hazırlanan karıĢımlar E.A.F.‟na direkt Ģarj edilerek kullanılmıĢtır. Farklı yüzde 

ağırlıklarda hazırlanan Ģarj harmanları sayesinde kalsiyum hekzaborürün oluĢma 

verimini de inceleme imkanı bulunmuĢtur. Hazırlanan Ģarj, 5 dakika süreyle açık ark 

ile ısıtılmakta olan ark fırını potasına beslenmiĢ ve arka devam edilmiĢtir. 

Redüksiyon ile ergitme iĢlemi baĢladıktan sonra, Ģarjın fırın içinde kendiliğinden 

aĢağı doğru hareket etmesiyle fırın ağzında oluĢan boĢluğa sürekli yeni Ģarj ilave 

edilmiĢtir.  

ġarj bitiminde üst elektrodun yukarı doğru çekilmesiyle ark kesilerek, ağza kadar Ģarj 

ile dolu olan fırın soğumaya terk edilmiĢtir. Fırın tamamen soğuduktan sonra pota 

içinde ergimiĢ farklı fazlardan numuneler alınmıĢtır. Her deney sonunda bulunan 

fırın dıĢında kalmıĢ yada tepkimeye girememiĢ kısım atık olarak hesaplanmıĢtır. 

Deneyler sonunda elde edilen farklı fazlar Rigaku Rint DMAX-1000 marka x-ray 

difraktometresinde incelenmiĢtir. 
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4.3.2 Oksidasyon Deneylerinde Kullanılan Numunelerin Hazırlanması ve 

Deneyi 

MgO-C refrakterlerin oksidasyonunda antioksidan etkilerini karĢılaĢtırmak için 

yapılan deneylerde, magnezya, pullu grafit ve antioksidanlar karıĢtırılmıĢ, bağlayıcı 

olarak fenolik reçine kullanılmıĢtır. KarıĢımların hazırlanmasında antioksidan 

katkıları %2 olacak Ģekilde sabit tutulmuĢtur. Ayrıca reçine oranı da, çalıĢmanın her 

aĢamasında %4 olacak Ģekilde karıĢımlar hazırlanmıĢtır (Tablo 4.11). 

Tablo 4.11: Hazırlanan MgO-C refrakter numunelerin karıĢım yüzdeleri 

Hammaddeler Kullanım Yüzdeleri (%) 

Magnezya 79-85 

Grafit 15 

Antioksidan (Al,Si,B4C,ürün) 2 

Fenolik reçine 4 

Hazırlanan karıĢımlar Turbula marka üç eksenli toz malzeme karıĢtırıcısında 30 

dakika süreyle karıĢtırma yapılmıĢ, daha sonra 1550 kg/cm
2
 basınç ile preslenerek 

10x10 mm‟lik silindirik numuneler hazırlanmıĢtır.  

PreslenmiĢ numuneler Heraeus marka etüvde, 200 °C „de 24 saat süreyle 

temperlenmiĢlerdir. Maksimum mukavemeti veren temperleme sıcaklığı 200 °C‟dir. 

Bu, bağlayıcı fazı oluĢturan reçinenin en iyi Ģekilde polimerize olduğu ve yapı 

bileĢenlerinin birbirine en sağlam Ģekilde bağlandığı sıcaklıktır [23].  

Bu deneylerde antioksidan ilavesi olarak Al, Si, B4C ve ark fırını deneylerinde elde 

edilen ürünler kullanılmıĢtır. KarĢılaĢtırmak için antioksidansız numunelerle de 

oksidasyon deneyleri yapılmıĢtır. Yapılan çalıĢmalarda, antioksidan olarak kullanılan 

metalik tozların grafitin oksidasyon hızı üzerindeki etkileri araĢtırılmıĢtır. Bu amaçla 

metalik tozlar, hazırlanan magnezya-grafit karıĢımlarına %2 oranlarında ilave 

edilmiĢlerdir. Bu grup çalıĢmayı iki alt grupta incelenecek olursa, ilk olarak zamanın 

oksidasyona etkisi saptanmaya çalıĢılmıĢ, ikinci olarak ise değiĢik sıcaklıklarda 

karbonun miktarsal olarak değiĢiminin oksidasyonuna etkisi araĢtırılmıĢtır. 

Deneylerde Lenton marka 1800 °C çıkabilen sıcaklık kontrollü tüp fırını 

kullanılmıĢtır. 

Yapılan çalıĢmada numunelerin oksidasyon davranıĢının tespiti için ağırlık 

kaybından yola çıkılmıĢ ve ağırlık kayıpları hesaplanırken, numunelerin oksidasyona 
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uğraması ile meydana gelen karbon kaybı yüzdesi esas alınmıĢtır. Fırın, istenilen 

sıcaklığa çıkınca numuneler fırına verilmiĢ ve belirlenen sürenin sonunda da dıĢarı 

alınmıĢtır. Numunelerin ağırlığında meydana gelen kayıplar, grafitteki ve reçinedeki 

karbonun kaybından ve bazı uçucuların yapıdan uzaklaĢmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu çalıĢmada reçineden gelen karbon kaybı çok düĢük 

seviyelerde olduğu için hesaplamalarda gözardı edilmiĢtir. Uçucuların neden olduğu 

ağırlık kayıpları da ihmal edilmiĢtir. Hazırlanan MgO-C numunelerin hepsinde %15 

oranında grafit kullanılmıĢtır. TemperlenmemiĢ numunenin ilk ağırlığının %15'i 

numunenin yapısındaki toplam karbon miktarı olarak kabul edilmiĢtir. Yüzde karbon 

kaybı hesaplanırken bu miktar esas alınmıĢtır. OksitlenmiĢ numunenin ağırlığı ile 

temperlenmiĢ numunenin ağırlıkları arasındaki fark hesaplanarak numunedeki yüzde 

karbon kaybı aĢağıdaki denklem (4.1)„e göre hesaplanmıĢtır. 

Karbon Kaybı ağ.% = 
 

100
%

3

21






Gm

mm
 

(4.1) 

m1: Temperleme sonrası numunenin ağırlığı (g)  

m2: OksitlenmiĢ numunenin ağırlığı (g)  

m3: Temperleme öncesi numunenin ağırlığı (g)  

G : Numunede kullanılan yüzde grafit ağırlığı (Tüm numunelerde %15 olarak 

hazırlandı) 
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5. DENEYSEL SONUÇLAR VE ĠREDELEMELER  

5.1 E.A.F de GerçekleĢtirilen Deneylerin  Sonuçları 

Kalsiyum hekzaborür sentezi için yapılan deneyler bütünü olan E.A.F. deneyleri, üç 

deneysel uygulama bütünüdür. Yüzde ağırlıkları Bölüm 4„de verilen Ģarjın miktarları 

Tablo 5.1„de görülmektedir. 

Tablo 5.1: Ark Fırını deneylerinde hazırlanan Ģarj miktarları 

Deney No Dht.Kolemanit (g) Borik Asit (g) Kok (g) ġarj Miktarı (g) 

EAF(I) 4087 3693 2265 10045 

EAF(II) 3270 3363 1812 8445 

EAF(III) 11000 10050 7283 28333 

Karbotermik yöntem ile E.A.F.‟da kalsiyum hekzaborür üretimi için kullanılan 

konsantrasyon, harcanan enerji, elektriksel veriler ve elektrod tüketimi gibi verimi 

etkileyen etkenler araĢtırılmıĢtır.  

5.1.1 E.A.F.(I) Deney Sonuçları 

Bölüm 2 ‟de verilen denklem (2.6)„ya göre stokiyometrik oranda hazırlanan harman 

ergitilmek üzere ark fırınına Ģarj edilmiĢtir. 35 dakika süren ergitme pratiği sonunda 

fırın soğumaya bırakılmıĢtır. Deney sırasında uygulanan güç, enerji ve akım 

değerleri Tablo 5.2„de verilmektedir. 

Deney sonucunda elde edilen toplam ürün, kompakt ürün ve atık olarak iki kısımda 

incelenmiĢtir. Kompakt ürün, anotun altında ergimiĢ faz olarak adlandırırsak, kalan 

diğer kısmı atık veya tepkimeye girmemiĢ bölüm olarak tanımlanabilir. Elde edilen 

kompakt malzeme yaklaĢık 1100 g. olarak ölçülmüĢtür. Üründen ayrılan kompakt 

kısım iki zona ayrılarak incelenmiĢtir. 
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Tablo 5.2: EAF(I) deneyi verileri   

Süre (dk) Tüketim V A 

0 (ġarj baĢlangıcı) 585,65 70 140 

5 585,36 50 100 

10 585,86 50 100 

15 586,00 70 100 

20 586,15 80 100 

25 586,25 80 90 

30 586,30 120 20 

35 Bitti Bitti Bitti 

Tüketim:  32,5 kwh 

EAF1-zon1; ayrılan kompakt ürünün merkezinde kalan, grimsi faz olarak ayrılmıĢtır. 

ġekil 5.1‟de zon1‟in XRD analizi görülmektedir. XRD analiz sonucunda kalsiyum 

hekzaborür ile birlikte iki çeĢit kalsiyum boratın oluĢtuğu görülmüĢtür.   
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ġekil 5.1: EAF(I) deneyi zon1 fazının XRD analizi 

EAF1-zon2; kompakt ürün olarak ayrılan bölümün çevresinde, zon1 bölgesinin 

etrafında kalan siyah renkli faz olarak ayrılmıĢtır. ġekil 5.2„de zon2‟nin XRD analizi 

görülmektedir. 
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ġekil 5.2: EAF(I) deneyi zon2 fazının XRD analizi 

EAF1-zon1 ve EAF1-zon2 „nin XRD analizlerinde görüldüğü gibi ergitme pratiğinde 

kalsiyum hekzaborürün oluĢumu görülmüĢ, fakat kalsiyum boratların varlığı da tespit 

edilmiĢtir. Borat oluĢumları nedeninin, ergitmenin veya Ģarj edilen hammaddelerin 

eksikliğinden kaynaklı olduğu düĢünülmüĢtür. Ayrıca ergitme sonucunda anodun 

altında kalan EAF1-zon1 kısmının safsızlığının daha düĢük olduğu, ergime sırasında 

kalsiyum hekzaborürün dıĢarı doğru kusulduğu da görülmüĢtür. EAF1-zon2 „den 

ayrılan faz, oksidasyon deneylerinde antioksidan olarak kullanılmak üzere 

seçilmiĢtir.  

5.1.2 E.A.F(II) Deney Sonuçları 

EAF(I) deneyinde denklem (2.6)„ya göre stokiyometrik oranda hazırlanan Ģarj 

harmanına EAF(II) deneyinde borik asit miktarı %10 arttırılarak hazırlanıp ergitme 

yapılmıĢtır. 30 dakika süren ergitme pratiği sonunda fırın soğumaya bırakılmıĢtır. 

Deney sırasında uygulanan  güç, enerji ve akım değerleri Tablo 5.3„de verilmektedir. 
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Tablo 5.3: EAF(II) deneyi verileri   

Süre (dk) Tüketim V A 

BaĢlangıç (ön ısıtma) 586,58 - - 

0 (ġarj baĢlangıcı) 586,63 45 140 

5 586,74 70 100 

10 586,95 60 120 

15 587,03 40 120 

20 587,18 40 120 

25 587,20 130  0 

30 Bitti Bitti Bitti 

Tüketim:  31 kwh 

Yapılan ikinci deney sonunda da ürün, anot altında kalan bölge olarak seçilmiĢ ve 

geri kalan kısım yarı tepkimeye girmiĢ veya tepkimeye girmemiĢ atık kısım olarak 

ayrılmıĢtır. Elde edilen ürün miktarı yaklaĢık 1600 gram olup EAF(I) deneyinden 

daha fazla ürün elde edilmiĢtir. Elde edilen miktarın artmasının nedeni uygulanan 

akım ve sürenin (Ģarj miktarına göre daha EAF(I) deneyinden daha uzun süre ergitme 

yapılmıĢtır) arttırılmasıyla ergimiĢ kompakt kısım ağırlık olarak artmıĢtır. Elde 

edilen ürün oluĢan fazlara göre iki bölgeye ayrılmıĢ, EAF2-zon1 anot altında kalan 

ergimiĢ grimsi faz, EAF2-zon2 ise kompakt ürünün etrafında oluĢan siyah renkli 

fazdır. 
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ġekil 5.3: EAF(II) deneyi zon1 fazının XRD analizi 
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ġekil 5.3„de EAF2-zon1 „in XRD analiz verilmiĢtir. Elde edilen ürünün yoğun olarak 

kalsiyum borat (CaB2O4), az miktarda kalsiyum hekzaborür (CaB6) olduğu 

görülmektedir. EAF(I)-zon1‟de oluĢan  CaB2O5 fazının varlığı görülmemiĢ, aynı 

zamanda CaB6 oluĢumu da gerçekleĢememiĢtir. Bunu nedeni Ģarj miktarının 

yetersizliğinden kaynaklandığı düĢünülmektedir. 

ġekil 5.4„de EAF2-zon2 „in XRD analiz verilmiĢtir. Elde edilen kompakt ürünün 

çevresinden alınan bu siyah renkli fazda, CaB6 oluĢumu çok daha yoğun olarak 

görülmüĢtür. Ayrıca bu oluĢumun yanında kalsiyum boratın (Ca2B6O11) varlığı da 

görülmektedir. 
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ġekil 5.4: EAF(II) deneyi zon2 fazının XRD analizi 

EAF2-zon1 ve EAF2-zon2 „den oluĢan kompakt ürünün içinde kalsiyum hekzaborür 

oluĢumu tespit edilmiĢtir. EAF(I) deneyinde de görülen kalsiyum borat oluĢumu bu 

ergitme pratiğinde de oluĢmuĢ ve ürünün safsızlığını bozmuĢtur. EAF(I) deneyinde 

olduğu gibi EAF(II) ergitme pratiğinde kalsiyum hekzaborürün dıĢarı doğru 

kusulduğu ve yapısında kalsiyum borat fazlarının oluĢtuğu da tespit edilmiĢtir. 

EAF(II) deneyinde ayrıca Ģarjda arttırılan borik asit miktarının kalsiyum hekzaborür 

oluĢumuna etkisi görülmemiĢtir. Bununla birlikte EAF2-zon1‟de az miktarda oluĢan 

kalsiyum hekzaborürün nedeninin ergitme sırasında az miktar Ģarj kullanılmasından 

kaynaklı olduğu ve Ģarjda bulunan kok miktarının yeterli olmadığı düĢünülmektedir. 
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EAF1-zon2 „den ayrılan faz, oksidasyon deneylerinde antioksidan olarak kullanılmak 

üzere seçilmiĢtir. 

5.1.3 E.A.F(III) Deney Sonuçları 

Denklem (2.6)„ya göre stokiyometrik oranda hazırlanan harmanın, EAF(III) 

deneyinde kok miktarı %10 arttırılarak Ģarj ergitilmek üzere hazırlanmıĢtır. 60 dakika 

süren ergitme pratiği sonunda fırın soğumaya bırakılmıĢtır. Deney sırasında 

uygulanan  güç, enerji ve akım değerleri Tablo 5.4„de verilmektedir. 

Tablo 5.4: EAF(III) deneyi verileri   

Süre (dk) Tüketim V A 

BaĢlangıç (ön ısıtma) 587,22 - - 

0 (ġarj baĢlangıcı) 587,34 40 120 

5 587,44 65 92 

10 587,57 75 82 

15 587,72 60 140 

20 587,88 60 128 

25 588,05 55  140 

30 588,22 65 122 

35 588,43 120 80 

40 588,54 60 124 

45 588,72 110 100 

50 588,89 95 100 

55 588,96 - - 

60 Bitti Bitti Bitti 

Tüketim:  87 kwh 

EAF(III) deneyinde diğer deneylerde olduğu gibi ürün iki kısma ayrılarak 

incelenmiĢtir. Anot altında kalan kısım EAF3-zon1, etrafında oluĢan kısım ise EAF3-

zon2 olarak ayrılmıĢtır. Yapılan deneyde diğer deneylere göre Ģarj miktarı üç katına 

çıkarılmıĢtır (yaklaĢık 30 kg). Burada amaç ergimenin gerçekleĢtiği kısmın tamamen 

örtülmesini sağlamak, boratların redüksiyonunu gerçekleĢtirerek daha saf CaB6 

üretimi gerçekleĢtirmek ve büyük miktarlarda ürün elde etmek için yapılmıĢtır. 

Deney esnasında E.A.F. içine konan karbon potanın kırılması, ergitme sırasında 

ürünün magnezit astarla temasını gerçekleĢtirmiĢ ve ürüne bulaĢmıĢtır. Elde edilen 

ürün miktarı yaklaĢık 5500 gram olup diğer iki deneyden de daha fazla ürün elde 

edilmiĢtir. 
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ġekil 5.5„de EAF3-zon1 „in XRD analiz verilmiĢtir. Elde edilen ürünün yoğun olarak 

magnezyum diborür (MgB2) ve magnezyum borat (Mg3B2O6), az miktarda kalsiyum 

hekzaborür (CaB6) olduğu görülmektedir. Deney esnasında kırılan grafit pota 

yüzünden Ģarj ergime sırasında ark fırınının magnezit astarına değmiĢ ve 

magnezyumun ürüne bulaĢmasına neden olmuĢtur. Analizlerde de açıkça görülmekte 

olan magnezyum diborür ve magnezyum boratlar bu yüzden oluĢmuĢlardır. 
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ġekil 5.5: EAF(III) deneyi zon1 fazının XRD analizi 

ġekil 5.6‟da EAF3-zon2 „in XRD analizi verilmiĢtir. Elde edilen ürünün yoğun 

olarak magnezyum diborür (MgB2) ve kalsiyum hekzaborür (CaB6), az miktarda 

magnezyum borat (Mg3B2O6) ve kalsiyum boratdan (Ca2B6O11) oluĢtuğu 

görülmektedir. Kompakt ürünün bu fazında da magnezyumun bulaĢmasından 

kaynaklı oluĢan magnezyum diborür görülmektedir. Aynı zamanda diğer deneylerde 

olduğu gibi anot altında ergimiĢ olan bölgeyi saran zon2 de kalsiyum hekzaborürün 

oluĢumu daha net görülmektedir. 

EAF3-zon1 ve EAF3-zon2 „de oluĢan ürünün içinde kalsiyum hekzaborür oluĢumu 

görülmüĢtür ancak bulaĢan magnezyum yüzünden her iki bölgede de magnezyum 

diborürün oluĢumuna rastlanmıĢtır. Diğer deneylerde safsızlığı bozan borat 

oluĢumları bu deneyde elde edilen ürünlerde de görülmektedir. Ark fırının astarından 

gelen magnezyum yüzünden Ģarj esnasında artan kok miktarının kalsiyum 
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hekzaborür oluĢumuna nasıl etki ettiği konusunda bir fikir elde etmemizi 

zorlaĢtırmıĢtır. Oksidasyon deneylerinde antioksidan olarak EAF3-zon2 „den elde 

edilen ürün olarak seçilmiĢtir. 
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ġekil 5.6: EAF(III) deneyi zon2 fazının XRD analizi 

5.1.4 E.A.F Deney Sonuçlarının KarĢılaĢtırması 

E.A.F. deneylerinde ölçülen voltaj ve akım değerleri kullanılarak (Tablo 5.5) 

verimleri hesaplanmıĢtır. EAF(I) deneyinde ortalama 70 volt ve 100 amper akım 

yoğunluğunda çalıĢılmıĢ ve üretim hızının diğer deneylere göre hızlı olmasına 

rağmen harcanan enerjinin fazla olduğu ve elde edilen ürünün miktarın az olduğu 

görülmüĢtür.  

Tablo 5.5: Ark fırını ergitme deneylerindeki enerji tüketimi değerleri 

Deney No Ürün 

Ağırlığı (g) 

Süre 

(dk) 

Harcanan 

Enerji 

(kwh) 

Enerji 

Tüketimi 

(kwh/kg*) 

Üretim hızı 

(kg*/saat) 

EAF(I) 1100 35 32,5 29,54 1,88 

EAF(II) 1600 30 31 19,37 3,2 

EAF(III) 5500 60 87 15,81 5,5 

* Elde edilen kompakt ürünün ağrılığı 

EAF(II) deneyinde ortalama 50 volt ve 120 amperlik akım uygulanarak EAF(I) 

deneyinden daha az Ģarj kullanılmasına rağmen daha fazla enerji harcanmıĢ fakat 
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elde edilen ürün miktarı arttırılmıĢtır. Ġlk iki deneyden yaklaĢık üç katı fazla Ģarj 

kullanılan EAF(III) deneyinde ortalama 70 volt ve 120 amper akım yoğunluğunda 

çalıĢılmıĢ ve en az enerji tüketimi sağlayarak en fazla ürün elde edilen deney 

olmuĢtur. 

Deneylerde kullanılan üst elektrodun deney öncesi ve sorası ağırlığı, uzunluğu 

ölçülerek aĢınma hızı ve tüketimi incelenmiĢtir (Tablo 5.6). Deneyler sırasında 

elektrodun aĢınma hızının, Ģarjın ergimesi hızından daha yüksek olmasından 

kaynaklı elektrod aĢağıya doğru itilmiĢtir. EAF(III) deneyinde daha büyük elektrod 

kullanılmıĢ ve diğer deneylere göre daha verimli olmuĢtur. 

Tablo 5.6: Elektrod tüketimi ve hareketi 

Deney No 
Anot Çapı 

(cm) 

Elektrot Tüketimi ve Hareketi 

gelektrot / gmetal cm/dk   Yön 

EAF(I) Ø 7 0,09 0,10 AĢağı 

EAF(II) Ø 7 0,19 0,16 AĢağı 

EAF(III) Ø 10 0,03 0,03 AĢağı 

5.2 Oksidasyon Deneyi Sonuçları 

MgO-C numunelerin oksidasyon deneyleri için 1300 °C ve 1500 °C olmak üzere iki 

sıcaklık seçilmiĢtir ve numuneler her sıcaklık için 30, 60, 90 ve 120 dakika süreyle 

oksidasyona maruz bırakılmıĢtır. Bu çalıĢmada farklı değiĢik kalitelerdeki 

antioksidan ilavelerinin, MgO-C numunelerin oksidasyon davranıĢlarına etkileri 

incelenmiĢtir. Antioksidan olarak Al, Si, B4C ve E.A.F. deneylerinde elde edilen 

CaB6 ürünleri kullanılmıĢtır. Yapılan çalıĢmada numunelerin oksidasyon 

davranıĢının tespiti için ağırlık kaybından yola çıkılmıĢ ve ağırlık kayıpları 

hesaplanırken, numunelerin oksidasyona uğramasıyla meydana gelen karbon kaybı 

yüzdesi esas alınmıĢtır (Bölüm 4.3.2). 

5.2.1 1300 °C’de GeçekleĢen Oksidasyon Deneyi Sonuçları 

Antioksidan katkısız ve %2 antioksidan katkılı MgO-C numunelerin 1300°C 'deki 

oksidasyon deneyleri ölçüm sonuçları Tablo B.1, hesaplanan yüzdeler Tablo B.3 ve 

yüzde karbon kaybının süreye bağlı değiĢim grafiği ġekil 5.7'de verilmiĢtir.  
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ġekil 5.7: Al, Si, B4C, ark fırını ürünleri ve antioksidansız MgO-C numunelerin 1300 

°C yüzde karbon kayıpları 

ġekil 5.7'de görüldüğü gibi oksidasyon süresi arttıkça MgO-C numunelerdeki %C 

kayıpları artmıĢtır. Bu Ģartlarda numunelerin ağırlık kayıpları arasında çok büyük bir 

fark gözlenmemiĢtir. Numuneler içinde ağırlık kaybı açısından bir sıralama 

yapıldığında B4C ve E.A.F deneylerinin birincisinde elde edilen ürün katkılı numune 

en düĢük ağırlık kaybıyla en iyi sonucu vermiĢtir. 

5.2.2 1500 °C’de GeçekleĢen Oksidasyon Deneyi Sonuçları 

Antioksidan katkısız ve %2 antioksidan katkılı MgO-C numunelerin 1500°C 'deki 

oksidasyon deneyleri ölçüm sonuçları Tablo B.2, hesaplanan yüzdeler Tablo B.4 ve 

yüzde karbon kaybının süreye bağlı değiĢim grafiği ġekil 5.8'de 

verilmiĢtir. 

1300 °C ‟de sinterlenen numunelerden farklı olarak zamanla karbon kaybı artıĢı daha 

fazla gözlenmiĢtir. Eğrileri oluĢturan antioksidan katkılarının karbon kaybı 

yüzdelerinde farklılıklar görülmüĢ ve birbirlerine yakın olan değerler uzaklaĢmıĢtır. 

Bu sıcaklıkta elde edilen en iyi sonuçların yine B4C ve E.A.F. deneylerinin 

birincisinde elde edilen ürün katkılı numunelerde olduğu görülmüĢtür. Diğer bir fark 
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ise alüminyum katkılı numunelerin 1500 °C sıcaklıkta silisyumdan daha iyi 

antioksidan etkisi göstermesidir.  
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ġekil 5.8: Al, Si, B4C, ark fırını ürünleri ve antioksidansız MgO-C numunelerin 1500 

°C yüzde karbon kayıpları 

5.2.3 MgO-C Numunelerin Oksidasyon DavranıĢına Antioksidanların Etkileri 

5.2.3.1 Antioksidansız Numunelerin Oksidasyon DavranıĢları 

ġekil 5.9'da antioksidansız MgO-C numunelerin yüzde karbon kayıplarının süreye 

bağlı değiĢimi, ġekil 5.10‟da 1500 °C'de oksitlenmiĢ antioksidansız numunenin SEM 

görüntüsü verilmektedir. 
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ġekil 5.9: Antioksidansız MgO-C numunelerin yüzde karbon kayıplarının süreye 

bağlı değiĢimi 

ġekil 5.9‟da görüldüğü gibi 1300°C „de oksitlenmiĢ antioksidansız MgO-C 

numunelerin ağırlık kayıplarının, 1500°C „de oksitlenmiĢ antioksidansız MgO-C 

numunelerin ağırlık kayıplarından daha düĢük olduğu görülmüĢtür. Yükselen 

sıcaklıkla birlikte antioksidansız MgO-C numunelerin oksidasyon direnci azalmıĢtır.  

A) B) 

  

ġekil 5.10: A) 1500 °C'de 120 dk. oksitlenmiĢ antioksidansız numunenin backscater 

görüntüsü.  B) 1500 °C'de 120 dk. oksitlenmiĢ antioksidansız numunenin 

ikincil görüntüsü 

ġekil 5.10'da antioksidansız MgO-C numunelerin oksidasyonu sonrası alınan 

taramalı elektron mikroskobu görüntüleri verilmektedir. ġekil 5.10 (A)'da 1500 °C'de 
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oksitlenmiĢ antioksidansız MgO-C numunesinin backscater görüntüsü, ġekil 5.10 

(B)‟de ikincil görüntüsü verilmiĢtir. Backscater görüntüsünde göründüğü gibi 

safsızlıklarla birlikte oluĢan ergimiĢ magnezya fazının, MgO taneleri arasına sızdığı 

ve açık porları doldurduğu görülmektedir. Oksidasyona uğrayan bölgenin porozitesi 

arttığı için numunenin sağ taraftan oksidasyona uğramaya baĢladığı anlaĢılmaktadır. 

Numunenin elementer haritasında (ġekil 5.11) görüldüğü gibi kullanılan 

magnezyadan yapıya geçen kalsiyum, silisyum, alüminyum gibi safsızlıklarda 

mevcuttur. Diğer safsızlıklardan daha fazla bulunan kalsiyum ve silisyum, ergimiĢ 

magnezya ile birleĢerek CaO.MgO.SiO2 (CaMgSiO4) eriyiğini oluĢturmuĢlar ve 

oksidasyonu engelleyici etki yapmıĢlardır. 

   

SEM görüntüsü Magnezyum Oksijen 

   

Kalsiyum Silisyum Alüminyum 

ġekil 5.11: 1500 °C'de 120 dk. oksitlenmiĢ antioksidansız numunenin elementer 

haritası 

MgO-C refrakterlerin oksidasyon dirençlerini geliĢtirmek amacıyla antioksidan 

ilaveleri yapılmaktadır. Bundan sonraki bölümlerde antioksidanların MgO-C 

refrakterlerin oksidasyon davranıĢlarına etkileri ayrıntılı olarak incelenmiĢtir. 
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5.2.3.2 Numunelerin Oksidasyon DavranıĢına Alüminyum ve Silisyum 

Ġlavesinin Etkisi 
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ġekil 5.12: %2 Alüminyum katkılı MgO-C numunelerin yüzde karbon kayıplarının 

süreye bağlı değiĢimi 

ġekil 5.12„de Al katkılı MgO-C refrakterlerin yüzde karbon kayıplarının süre bağlı 

değiĢimi verilmiĢtir. Burada görüldüğü gibi 1300 °C ‟de %2 Al katkılı numunelerin 

oksidayon direncinin daha yüksek olduğu, artan sıcaklıkla birlikte %2 Al katkılı 

numunelerin 1500°C ‟de daha fazla karbon kaybı verdiği görülmüĢtür. 1500 °C 

sıcaklıkta sinterlenen numuneler artan süreyle birlikte 1300 °C sıcaklıktaki 

oksidasyon kaybı yüzdelerine yaklaĢmıĢtır.  Bunun nedeni artan sıcaklıkla birlikte 

oluĢan spinel fazın (MgO.Al2O3)‟ün artmasıdır (Denklem (3.10)). Spinel faz hacim 

genleĢmesine yol açarak yapıdaki porları doldurur ve böylece oksidasyon direnci 

artar [23]. 

1300 °C‟de oksidasyona uğramıĢ %2 Al katkılı numuneler, oda sıcaklığında ve 

Ģartlarında yaklaĢık iki hafta bekletildikten sonra genleĢmeye ve çatlamaya 

baĢladıkları görülmüĢtür (ġekil 5.13). 
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ġekil 5.13: 1300 °C sıcaklıkta 120dk. sinterlenen Al katkılı MgO-C numunelerin 

bekletildikten sonra görülen çatlaklar 

Numunelerdeki çatlakların geçen süreyle birlikte arttığı görülmüĢtür. 1300°C ‟de Al 

katkılı numunelerin çatlama ve kırılmalarının nedeni, sinterleme sırasında oluĢan 

Al4C3 bileĢiğinin hava yoluyla hidratlanması ve böylece hacim genleĢmesine neden 

olmasıdır. Hacim genleĢmesi, numunelerin zamanla birlikte çatlamasına ve 

kırılmasına yol açmıĢtır. Deneyler sonucunda görülmüĢtür ki, 1300 °C sıcaklıklarda 

Al katkılı numunelerin oksidasyon dirençlerinin düĢük olması ve zamanla çatlama, 

kırılmaların oluĢması yüzünden bu sıcaklıklarda kullanılmaması veya baĢka 

katkılarla (Si gibi) birlikte kullanılması daha doğru olur. Eğer Al antioksidanlı MgO-

C refrakterler kullanılacaksa, uzun aralıklarla çalıĢmayan fırınlar tercih edilmelidir. 

1500°C sıcaklıkta sinterlenen numunelerin bazılarında da aynı koĢullarda 

bekledikten sonra çatlaklar görülmüĢtür. Fakat bu çatlaklar 1300°C ‟de sinterlenen 

numunelerden çok daha azdır. Burada oluĢan çatlakların nedeni de yapıda oluĢan 

Al4C3 bileĢiğidir, fakat az miktarda oluĢtuğu için çatlaklar daha az seviyelerde 

kalmıĢtır. 

ġekil 5.14„de Si katkılı MgO-C refrakterlerin yüzde karbon kayıplarının süreye bağlı 

değiĢimi verilmiĢtir. Burada görüldüğü gibi 1300°C ‟de %2 Si katkılı numunelerin 

oksidayon direncinin daha yüksek olduğu, artan sıcaklıkla birlikte %2 Si katkılı 

numunelerin 1500°C ‟de nispeten daha fazla karbon kaybı verdiği görülmüĢtür. 

Numunelerin 1300°C ve 1500°C ‟deki karbon kaybı yüzdeleri birbirine yakın 

sonuçlar olduğu görülmektedir. Bunu nedeni, oksidasyon direncini arttıran temel 

etken olan forsterit (Mg2SiO4) fazı (Denklem (3.18)) oluĢumu miktarının hem 

1300°C ‟de, hem de 1500°C ‟de yüksek seviyelerde olmasıdır. 
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ġekil 5.14: %2 Silisyum katkılı MgO-C numunelerin %C kayıplarının süreye bağlı 

değiĢimi 

Si katkılı numunelerin Al katkılı numunelerden daha iyi sonuçlar vermesinin nedeni, 

yüksek miktarda forsterit fazının oluĢması ve porları doldurarak oksijenin içeri nüfuz 

etmesini önlemesidir [23]. Alüminyum ilaveli numunelerde oluĢan spinel faz, 

yüzeyde birikerek oksijen difüzyonunu engellemektedir. Ancak 1300°C ‟de Al 

katkılı numunelerde az miktarda spinel faz oluĢmaktadır, bundan dolayıdır ki Si 

katkılı refrakterlerin oksidasyon dirençleri daha yüksektir.  

Alüminyum katkılı numunelerin 1300°C sıcaklıktaki oksidasyon dirençlerini 

arttırmak için genellikle Si ilavesi yapılarak bu sıcaklıkta forsterit fazının oluĢması 

böylece oksidasyonun engellemesi amaçlanmaktadır. ġekil 5.15„de %1 Al ve %1 Si 

karıĢımı katkılı MgO-C refrakterlerin yüzde karbon kayıplarının süre bağlı değiĢimi 

verilmiĢtir. KarıĢımın 1300°C ve 1500°C „deki sıcaklıklarda ki oksidasyon direnci 

%2 Al ve %2 Si ilaveli numunelerden daha iyi sonuçlar vermiĢtir. 
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ġekil 5.15: %1 Alüminyum, %1 Silisyum karıĢımı katkılı MgO-C numunelerin %C 

kayıplarının süreye bağlı değiĢimi 

ġekil 5.16 ve ġekil 5.17„de 1300 °C sıcaklıktaki sem görüntüleri ve elementer 

haritası verilmiĢtir. 

A) B) 

  

ġekil 5.16: A) 1300 °C'de 120 dk. oksitlenmiĢ %1Al ve %1 Si ilaveli numunenin 

backscater görüntüsü. B) 1300 °C'de 120 dk. oksitlenmiĢ %1Al ve %1 Si 

ilaveli numunenin ikincil görüntüsü 

ġekil 5.16 A ‟da 1300°C 'de 120 dk. oksitlenmiĢ %1Al ve %1 Si ilaveli numunenin 

backscater görüntüsü ve B„de 1300°C 'de 120 dk. oksitlenmiĢ %1Al ve %1 Si ilaveli 

numunenin ikincil görüntüsü verilmiĢtir. Backscater görüntüsünün sol tarafında 

ergimiĢ magnezya fazının, MgO taneleri arasına sızdığı ve porları doldurduğu 
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görülmektedir. ErgimiĢ magnezya tanelerinin antioksidan olarak kullanılan Al, Si ve 

magnezyadan ve safsızlık olarak gelen kalsiyum metali ile oluĢturdukları düĢük 

ergime sıcaklığı olan fazlar tane sınırlarına dolarak karbon oksidasyonunu 

engellemiĢlerdir. Görüntünün sol tarafında kalan alan oksidasyona uğramıĢ bölge 

olarak gösterilebilir. 

   

SEM görüntüsü Magnezyum Oksijen 

   

Kalsiyum Silisyum Alüminyum 

ġekil 5.17: 1300 °C'de 120 dk. oksitlenmiĢ %1 Al ve %1 Si katkılı numunenin 

elementer haritası 

ġekil 5.17‟de görüldüğü gibi MgO fazının dıĢında kalan bölgelere Ca ve Si metalleri 

yerleĢmiĢ ve Al metali tüm yüzeyi kaplamıĢtır. Böylece porları dolduran bölgede 

CaMgSiO4 ve forsterit fazının oluĢtuğunu ve spinel fazın ise tüm yüzeye yayılarak 

oksidasyon direncini arttırdığını da söyleyebiliriz 

ġekil 5.18 ve ġekil 5.19„da 1500 °C sıcaklıkta sem görüntüleri ve elementer haritası 

verilmiĢtir. ġekil 5.18'de A) 1300 °C'de 120 dk. oksitlenmiĢ %1Al ve %1 Si ilaveli 

numunenin backscater görüntüsü ve B„de ise ikincil görüntüsü verilmiĢtir. Bu 

görüntülerden numunelerin hazırlanması sırasında uygulanan pres Ģiddetinin yeterli 

olmadığı ve numunede çatlakların oluĢtuğu görülmüĢtür. Backscater görüntüsünün 

sol alt ve sağ üst köĢelerinde ergimiĢ magnezya fazının, MgO taneleri arasına sızdığı 

ve porları doldurduğu görülmektedir. 
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A) B) 

  

ġekil 5.18: A) 1500 °C'de 120 dk. oksitlenmiĢ %1Al ve %1 Si ilaveli numunenin 

backscater görüntüsü. B) 1500 °C'de 120 dk. oksitlenmiĢ %1Al ve %1 Si 

ilaveli numunenin ikincil görüntüsü 

ġekil 5.19‟da görüldüğü gibi magnezyanın dıĢında kalan bölgelere Ca ve Si metalleri 

yerleĢmiĢ ve Al metali tüm yüzeye dağılmıĢtır. Böylece porları dolduran bölgede 

CaMgSiO4 ve forsterit fazının oluĢtuğunu ve yüzeyde ise spinel fazın yayılarak 

oksidasyon direncini arttırdığını da söyleyebiliriz. Yine bu sıcaklıkta oluĢan spinel 

fazın 1300 °C sıcaklıkta sinterlenen numuneden daha yoğun görüldüğünü ve Si, Ca, 

Mg ve oksijenin oluĢturduğu bileĢiklerin porlara hatta ortada görülen çatlağa 

dolmasıyla numunenin oksidasyon direnci kazandığını söyleyebiliriz. 

   

SEM görüntüsü Magnezyum Oksijen 

   

Kalsiyum Silisyum Alüminyum 

ġekil 5.19: 1500 °C'de 120 dk. oksitlenmiĢ %1 Al ve %1 Si katkılı numunenin 

elementer haritası 
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ġekil 5.20‟de Al, Si ve Al-Si karıĢımlarının 1300 °C ve 1500 °C sıcaklıklarında 

MgO-C numunelerin oksidasyonuna etkisi görülmektedir. 
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ġekil 5.20: %2 Alüminyum, %2 Silisyum, %2 Al-Si (%1Al-%1Si) karıĢım katkılı 

MgO-C numunelerin %C kayıplarının süreye bağlı değiĢimi 

Grafikte görüldüğü gibi 1300 °C sıcaklıkta en iyi oksidasyon direncini Al-Si karıĢımı 

daha sonrada Si ve en az direnci Al antioksidan katkılı numunelerin gösterdiği 

görülmüĢtür. 1500°C sıcaklıkta ise değiĢen sadece Al katkılı numunelerin Si„den 

daha fazla oksidasyon direnci gösterdiği görülmüĢtür. Bunun nedeni 1300°C 

sıcaklıktan sonra oluĢmaya baĢlayan spinel fazın miktar olarak artması ve porları 

doldurarak oksidasyon direncini arttırmasıdır [23]. Grafikte gösterilen karĢılaĢtırma 

sonucunda en iyi sonucu her iki sıcaklıkta Al-Si karıĢımının verdiği görülmüĢtür.    

5.2.3.3 Numunelerin Oksidasyon DavranıĢına Borkarbür Ġlavesinin Etkisi 

ġekil 5.21„de bor karbür katkılı numunelerin süreye ve sıcaklığa bağlı yüzde karbon 

kayıpları, ġekil 5.22„da 1500°C 'de 120 dk. oksitlenmiĢ bor karbür ilaveli 

numunelerin sem görüntüleri, ġekil 5.23„de ise numunenin elementer haritası, ġekil 

5.24„de ise  aynı numunenin EDS analizi verilmektedir. 
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ġekil 5.21: %2 Borkarbür katkılı MgO-C numunelerin %C kayıplarının süreye bağlı 

değiĢimi 

ġekil 5.21„de görüldüğü gibi %2 B4C katkılı numunelerde iki sıcaklıkta birbirine 

yakın sonuçlar elde edilse de artan sıcaklığa rağmen 1500°C ‟de karbon kaybı 

yüzdesi daha azdır. 1300°C ‟de oksitlenmiĢ B4C katkılı MgO-C numunesinde ana 

fazların ve safsızlıkların haricinde 3MgO.B2O3 (magnezyum borat) ve B2O3 katı 

bileĢiklerinin oluĢmasıyla oksidasyon direnci artmaktadır. 

A) B) 

  

ġekil 5.22: A) 1500 °C'de 120 dk. oksitlenmiĢ %2 B4C ilaveli numunenin backscater 

görüntüsü. B) 1500 °C'de 120 dk. oksitlenmiĢ %2 B4C ilaveli numunenin 

ikincil görüntüsü 
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1500°C ‟de bor karbür katkılı MgO-C numuneler diğer numunelere göre daha ince 

tane yapısına sahip olduğu görülmüĢtür. 1360 °C sıcaklıkta ergimeye baĢlayan 

3MgO.B2O3 fazı ergiyip yüzeyde bir tabaka oluĢturmuĢtur (ġekil 5.22). Bu tabaka 

backscater görüntüsünde görüldüğü gibi sağ tarafında bir yırtılma meydana gelmiĢtir 

ve bu yırtığın altındaki bölgede, yapıdaki pul grafitin varlığından söz edilebilir. 

   

SEM görüntüsü Magnezyum Oksijen 

   

Kalsiyum Silisyum Alüminyum 

 

 

 

 Bor  

ġekil 5.23: 1500 °C'de 120 dk. oksitlenmiĢ %2 B4C ilaveli numunenin elementer 

haritası 

ġekil 5.23„de verilen elementer haritada Konya-Selçuklu Krom-Magnezit A.ġ. 

tarafından refrakter harmanı hazırlanmıĢ, %2 B4C katkılı numunelerde Al, Si ve Ca 

gibi safsızlıkların olduğu görülmektedir (ġekil 5.24). Yüzeyde film tabakası halinde 

oluĢan 3MgO.B2O3 oksidasyon korumasının yanı sıra, oluĢan CaMgSiO4, forsterit ve 

spinel fazların açık porları doldurarak oksidasyona direnç gösterdiği görülmüĢtür.  
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ġekil 5.24: %2 B4C ilaveli MgO-C numunenin EDS analizi 

1500°C 'de bor karbür çok iyi oksidasyon direnci sağlamıĢtır. 3MgO.B2O3 (M3B) 

bileĢiği 1360°C 'de ergiyerek porları doldurmuĢ ve yüzeyde ince bir tabaka 

oluĢturmuĢtur. Böylece oksijenin difüzyonu engellendiği için B4C katkılı numunenin 

oksidasyona karĢı direnci çok yüksek seviyededir. Bu, oluĢan M3B tabakasının çok 

düĢlük geçirgenliğe sahip olduğunu göstermektedir. B4C çok iyi oksidasyon 

direncine sahip olmasına karĢın M3B bileĢiğinin çok düĢük sıcaklıkta (1360 °C) 

ergimesi nedeniyle korozyon dayanımı kötüleĢtirdiği bilinmektedir [30]. Bu nedenle, 

B4C baĢka bir antioksidanla beraber kullanılmalıdır. Literatürde MgO-C refrakterlere 

A1-B4C karıĢımı ilavesinin en iyi korozyon dayanımı verdiği belirtilmiĢtir [30]. B4C 

çok pahalı bir malzemedir ve maliyeti düĢürmek için baĢka bir antioksidanla beraber 

kullanılması yerinde olur. 

5.2.3.4 Numunelerin Oksidasyon DavranıĢına E.A.F Deneylerinde Elde Edilen 

Ürünlerin Ġlavesinin Etkisi 

Bor karbür katkısından sonra en iyi antioksidan davranıĢı gösteren EAF(I) deneyinde 

elde edilen ürün olmuĢtur. ġekil 5.25„de 1300°C ve 1500°C sıcaklıklarda süreye 

bağlı yüzde karbon kaybı, ġekil 5.26„da 1500°C 'de 120 dk. oksitlenmiĢ bor karbür 

ilaveli numunelerin sem görüntüleri, ġekil 5.27„de ise aynı numunenin EDS analizi, 

ġekil 5.28„de ise numunenin elementer haritası gösterilmiĢtir. 
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ġekil 5.25: %2 EAF(I)-Zon2 de elde edilen ürün katkılı MgO-C numunelerin %C 

kayıplarının süreye bağlı değiĢimi 

Kalsiyum hekzaborür (CaB6) ve kalsiyum boratlardan (CaB2O4 ve CaB2O5) oluĢan 

ürün sıcaklıkla birlikte parçalanarak (700 °C) CaO ve B2O3 fazlarına dönüĢmektedir 

[11]. Numunenin içinde bulunan kalsiyum ve silisyum gibi safsızlıklar magnezya ile 

birleĢerek açık porları doldurmuĢlardır. ġekil 5.26„da görülen sem görüntülerinde 

MgO tanelerinin aralarındaki açık porları doldurmuĢ ve oksidasyonu 

engellemiĢlerdir.   

A) B) 

  

ġekil 5.26: A) 1300°C 'de 120 dk. oksitlenmiĢ EAF(I)-Zon2 de elde edilen ürün 

ilaveli numunenin backscater görüntüsü. B) 1300°C 'de 120 dk. 

oksitlenmiĢ EAF(I)-Zon2 de elde edilen ürün ilaveli numunenin ikincil 

görüntüsü 
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ġekil 5.27„de verilen EDS analizine göre yapıda bor, kalsiyum ve silisyumun varlığı 

görülmektedir.  

 

ġekil 5.27: 1300°C 'de 120 dk. oksitlenmiĢ %2 EAF(I)-Zon2 de elde edilen ürün 

ilaveli MgO-C numunenin EDS analizi 

ġekil 5.28„de verilen elementer harita da ise MgO tanelerinin kalsiyum ve 

silisyumun oluĢturduğu fazlarla (CaMgSiO4, forsterit ve spinel) açık porları 

doldurduğu, tüm yüzeye dağılmıĢ olan borun magnezyumla birleĢerek     magnezyum 

boratı oluĢturduğu (3MgO.B2O3) ayrıca oluĢan B2O3 buharı ile yüzeyde bir film 

tabakası oluĢturup oksidasyon direnci kazandırdığı tespit edilmiĢtir. 

   

SEM görüntüsü Magnezyum Oksijen 

   

Kalsiyum Silisyum Bor 

ġekil 5.28: 1300°C 'de 120 dk. oksitlenmiĢ %2 EAF(I)-Zon2 de elde edilen ürün 

ilaveli numunenin elementer haritası 
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ġekil 5.29„da görülen 1500 °C „da sinterlenmiĢ numunede MgO tanelerin büyüdüğü 

ve oluĢan porların  ergimiĢ fazla dolduğu görülmektedir. Numunede oksidasyonun 

sağ taraftan baĢladığı ve iç taraflara ulaĢamadığı da görülmektedir. 

A) B) 

  

ġekil 5.29: A) 1500 °C'de 120 dk. oksitlenmiĢ EAF(I)-Zon2 de elde edilen ürün 

ilaveli numunenin backscater görüntüsü. B) 1500 °C'de 120 dk. 

oksitlenmiĢ EAF(I)-Zon2 de elde edilen ürün ilaveli numunenin ikincil 

görüntüsü. 

ġekil 5.30„da verilen elementer harita da ise MgO tanelerinin kalsiyum ve 

silisyumun oluĢturduğu fazlarla (CaMgSiO4, forsterit ve spinel) açık porları 

doldurduğu, tüm yüzeye dağılmıĢ olan borun 1300°C ‟de sinterlenen numunedeki 

gibi tüm yüzeye dağıldığını ancak oluĢan B2O3 buharının yüksek sıcaklıktan dolayı 

numuneyi terk ettiği görülmüĢtür. 

   

SEM görüntüsü Magnezyum Oksijen 

   

Kalsiyum Silisyum Bor 

ġekil 5.30: 1500°C 'de 120 dk. oksitlenmiĢ %2 EAF(I)-Zon2 de elde edilen ürün 

ilaveli numunenin elementer haritası 
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Yapılan diğer oksidasyon deneylerinde, elde edilen diğer ürünlerde elde edilen 

sonuçlar, EAF(I) deneyinden daha kötü oksidasyon direnci gösterdikleri 

görülmüĢtür. EAF(II) „den elde edilen ürün alüminyum ve silisyum katkılı 

numunelerden daha iyi sonuç verse de bor karbür ve EAF(I) deneyinde elde edilen 

üründen daha kötü antioksidan davranıĢı göstermiĢtir. EAF(III) elde edilen kalsiyum 

hekzaborür ve magnezyum diborür karĢımı ürün ise en kötü sonucu veren 

antioksidan olmuĢtur. 

ġekil 5.31„de verilen grafikte ark fırını deneyleri ürünlerinin 1300°C ve 1500°C 

sıcaklıklarında yüzde karbon kayıpları karĢılaĢtırılmıĢtır. Elde edilen sonuçlara göre 

hem 1300°C hem de 1500°C sıcaklıklarında en iyi sonucu EAF(I) deneyinde elde 

edilen üründen alınmıĢtır.  
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ġekil 5.31: 1300 °C ve 1500 °C sıcaklıklarda %2 EAF(I), EAF(II), EAF(III) 

deneylerinde elde edilen ürün katkılı MgO-C numunelerin yüzde karbon 

kayıplarının süreye bağlı değiĢimi 
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6. GENEL SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

6.1 Genel Sonuçlar 

Kolemanit, borik asit ve kok kullanılarak, ark fırınında ergitme deneyleri sonucunda 

kalsiyum hekzaborür üretim parametreleri, enerji ve elektrod tüketim değerleri, 

deneylerin elektriksel ölçüm verileri belirlenmiĢtir. Kolemanit cevherinden 

karbotermik redüksiyonla elektrik ark fırınında doğrudan kalsiyum hekzaborür elde 

edilebileceği yapılan deneyler sonunda görülmüĢtür. Fakat oluĢma sırasında meydana 

gelen kalsiyum boratlar yapıdan uzaklaĢtırılamamıĢtır. Kalsiyum hekzaborür 

oluĢumunda ara ürün olan boratların giderilmesi için hazırlanan Ģarjda değiĢiklikler 

yapılmıĢ; EAF(II) deneyinde borik asit, EAF(III) deneyinde kok miktarı arttırılmıĢ, 

fakat boratlar yapıdan uzaklaĢtırılamamıĢtır. Yapılan tüm deneylerde kalsiyum 

hekzaborürü yoğun olarak, anodun altında ergimiĢ fazın etrafında oluĢtuğu 

görülmüĢtür. Bunun nedeninin yapılan termodinamik çalıĢmalardan da bilindiği gibi 

oluĢum esnasında ilk baĢta boratların oluĢtuğu ve zamanla redüklenen boratların 

etrafına kalsiyum hekzaborür olarak kustuğu sonucuna varılmıĢtır. Deneysel 

çalıĢmalardan elde edilen diğer bir sonuç ise Ģarj miktarının artmasıyla en az enerji 

ve elektrod tüketimi sağlayarak en fazla ürün elde edildiğidir.  

Kalsiyum hekzaborürün bir kullanım alanı olan antioksidan etkisini görmek için elde 

edilen ürünlerin MgO-C refrakterlerdeki antioksidan davranıĢları alüminyum, 

silisyum, bor karbür gibi diğer antioksidanlarla karĢılaĢtırılarak incelenmiĢtir. ġekil 

6.1„de karĢılaĢtırmalı olarak görüldüğü gibi antioksidan katkıların refrakterlerin 

oksidasyon dirençlerini arttırdıkları görülmüĢtür. Yapılan deneyler sonucunda 

1300°C ve 1500°C sıcaklıklarında en iyi oksidasyon direncini bor karbür ve EAF(I) 

deneyinde elde edilen kalsiyum hekzaborür katkılı numuneler vermiĢtir. 1300°C 

sıcaklığında antioksidanların yüzde karbon kayıpları arasında çok büyük fark 

gözlenmemesine rağmen, 1500°C sıcaklığında sinterlenen numunelerde görülen 
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karbon kayıplarıda bor karbür ve EAF(I) deneyinde elde edilen kalsiyum 

hekzaborürün çok daha iyi sonuçlar verdiği görülmüĢtür. 
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ġekil 6.1: 1300 °C ve 1500 °C„de 120 dakika süreyle oksidasyona uğramıĢ 

antioksidansız ve antioksidan katkılı MgO-C numunelerin yüzde karbon 

kayıpları 

Dünya bor mineralleri rezervlerinin büyük bir kısmına sahip olan ülkemiz bu oranla 

dünyada birinci sırada yer almasına karĢın, bor hammaddeleri tüketimi açısından 

%30 „luk oranla ikinci durumdadır [2]. Bu ülkemiz bor kaynaklarının en iyi Ģekilde 

değerlendirilmesinin önemini açıkça ortaya koymaktadır. 

Bu çalıĢmadan da anlaĢılacağı gibi ülkemiz kolemanit ve diğer bor bileĢikleri ile 

endüstriyel önemi büyük kalsiyum hekzaborür (CaB6)‟ün karbotermik metotla ark 

fırında üretimi ve antioksidan olarak MgO-C refrakterlerde kullanılması ve çeĢitli 

Ģekillerde değerlendirmeleri ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır. 
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6.2 Öneriler 

1. Bundan sonra Ģarj miktarlarını, süre ve akım-voltaj değerleri değiĢtirilerek 

üretim parametrelerini kesin olarak saptanmak ve ticari saflıkta kalsiyum 

hekzaborür üretimi gerçekleĢtirmek. 

2. Elektrik ark fırınında karbotermik redüksiyonla diğer metal borürlerin 

üretimini gerçekleĢtirmek. 

3. Kalsiyum hekzaborürün diğer kullanım alanlarını araĢtırmak. 

4. Kalsiyum hekzaborürün antioksidan etkisinin, curuf korozyonu çalıĢmasıyla 

nasıl bir etki göstereceğinin araĢtırılması ve farklı karıĢımlar hazırlanarak 

maliyeti düĢük refrakterlerin üretimini gerçekleĢtirmek.  
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Tablo B.1: 1300 °C sıcaklıkta yapılan oksidasyon deneyi numune ağırlıkları 

Numune 

No 

Temperleme öncesi MgO-C numunenin ağırlığı -  m3 (g)  

İlavesiz %2 Si %2 Al %2 B4C %2 EAF(I) %1Al+%1Si %2 EAF(II) %2 EAF(III) 

1 2,005 2,055 2,049 2,095 2,066 2,431 2,240 2,149 

2 2,065 1,995 2,039 2,099 2,093 2,215 2,310 2,185 

3 2,414 2,065 2,049 2,135 2,053 2,007 2,270 2,150 

4 2,035 2,035 2,039 2,114 2,058 1,798 2,389 2,226 

Numune 

No 

Temperleme sonrası MgO-C numunenin ağırlığı -  m1 (g) 

İlavesiz %2 Si %2 Al %2 B4C %2 EAF(I) %1Al+%1Si %2 EAF(II) %2 EAF(III) 

1 2,000 2,050 2,043 2,090 2,061 2,428 2,236 2,146 

2 2,060 1,990 2,034 2,090 2,089 2,210 2,303 2,180 

3 2,410 2,060 2,046 2,130 2,048 2,003 2,266 2,145 

4 2,030 2,030 2,035 2,110 2,053 1,794 2,385 2,222 

Numume 

No 

1300 °C sıcaklıkta sinterlenmiĢ MgO-C numunenin ağırlığı -  m2 (g) 

İlavesiz %2 Si %2 Al %2 B4C %2 EAF(I) %1Al+%1Si %2 EAF(II) %2 EAF(III) 

1 - 30dk* 1,900 1,970 1,954 2,010 2,007 2,398 2,141 2,046 

2 - 60dk* 1,870 1,840 1,870 1,950 1,955 2,075 2,122 1,993 

3 - 90dk* 2,150 1,860 1,835 1,940 1,868 1,820 2,042 1,924 

4 - 120dk* 1,770 1,797 1,797 1,880 1,835 1,591 2,112 1,952 

* Sinterleme süresi 
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Tablo B.2: 1500 °C sıcaklıkta yapılan oksidasyon deneyi numune ağırlıkları 

Numune 

No 

Temperleme öncesi MgO-C numunenin ağırlığı -  m3 (g)  

İlavesiz %2 Si %2 Al %2 B4C %2 EAF(I) %1Al+%1Si %2 EAF(II) %2 EAF(III) 

1 2,274 2,035 2,099 2,505 2,039 2,148 2,230 2,179 

2 2,095 2,066 2,035 2,094 2,128 2,309 2,390 2,059 

3 2,094 2,044 2,039 1,996 2,059 2,088 2,445 2,055 

4 1,996 2,023 2,069 1,997 2,063 1,894 2,472 2,239 

Numune 

No 

Temperleme sonrası MgO-C numunenin ağırlığı -  m1 (g) 

İlavesiz %2 Si %2 Al %2 B4C %2 EAF(I) %1Al+%1Si %2 EAF(II) %2 EAF(III) 

1 2,270 2,030 2,093 2,500 2,035 2,144 2,220 2,178 

2 2,090 2,060 2,031 2,090 2,123 2,305 2,385 2,054 

3 2,090 2,040 2,035 1,990 2,056 2,086 2,440 2,049 

4 1,990 2,020 2,067 1,990 2,059 1,889 2,467 2,235 

Numume 

No 

1300 °C sıcaklıkta sinterlenmiĢ MgO-C numunenin ağırlığı -  m2 (g) 

İlavesiz %2 Si %2 Al %2 B4C %2 EAF(I) %1Al+%1Si %2 EAF(II) %2 EAF(III) 

1 - 30dk* 2,050 1,920 1,954 2,410 1,977 2,105 2,117 2,054 

2 - 60dk* 1,850 1,880 1,820 1,960 1,974 2,168 2,182 1,853 

3 - 90dk* 1,820 1,800 1,800 1,810 1,876 1,884 2,183 1,804 

4 - 120dk* 1,715 1,760 1,815 1,775 1,838 1,676 2,179 1,959 

* Sinterleme süresi 

Tablo B.3: 1300 °C sıcaklıkta yapılan oksidasyon deneyi karbon kaybı yüzdeleri 

KATKILAR 

1300 °C sıcaklıkta sinterlenmiĢ numunelerin karbon kaybı 

yüzdeleri (%) 

0 dk. 30 dk. 60 dk. 90 dk. 120 dk. 

Antioksidansız 0 33,25 61,34 71,80 85,18 

Silisyum 0 25,95 50,13 64,57 76,33 

Alüminyum 0 28,96 53,62 68,65 77,82 

Al+Si karıĢımı 0 8,23 40,63 60,79 75,27 

Bor Karbür 0 25,46 44,47 59,33 72,53 

EAF(I) 0 17,42 42,68 58,45 70,62 

EAF(II) 0 28,27 52,24 65,79 76,18 

EAF(III) 0 31,02 57,06 68,53 80,86 
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Tablo B.4: 1500 °C sıcaklıkta yapılan oksidasyon deneyi karbon kaybı yüzdeleri 

KATKILAR 

1500 °C sıcaklıkta sinterlenmiĢ numunelerin karbon kaybı 

yüzdeleri (%) 

0 dk. 30 dk. 60 dk. 90 dk. 120 dk. 

Antioksidansız 0 64,50 76,37 85,96 91,85 

Silisyum 0 36,04 58,08 78,28 85,68 

Alüminyum 0 44,15 69,12 76,84 81,20 

Al+Si karıĢımı 0 12,10 39,56 64,50 74,97 

Bor Karbür 0 23,95 41,39 60,12 71,77 

EAF(I) 0 18,96 46,68 58,28 71,42 

EAF(II) 0 30,79 56,62 70,07 77,67 

EAF(III) 0 37,94 65,08 79,48 82,18 
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