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Özet 

 

Refrakterler çelik üretim sürecinin vazgeçilmez 

lojistik unsurlarıdır.  Önceleri Siemens-Martin 

ocaklarında gerçekleştirilen sıvı çelik üretimi 1960lı 

yıllardan itibaren yerini giderek artan bir hızla 

oksijen konverteri (BOF) ve elektrik ark ocağına 

(EAF) dayanan teknolojilere bırakmıştır. Buna 

paralel olarak daha önce krom-manyezit esaslı olan 

fırın içi refrakterlerin bazik karakterdeki manyezit ve 

dolomit türü refrakterlerle değiştirilmesi 

zorunluluğu doğmuştur.  Bunun başlıca sebebi 

konverterdeki rafinasyon süreci sırasında oluşan 

yüksek sıcaklıklara ve curuf etkisine dayanımlı 

refrakter ihtiyacıdır. 1960 ve 1970' li yıllarda bu 

gereksinim zift bağlı dolomit tuğlalarla ve pişmiş 

manyezit-dolomit tuğlalarla karşılanmıştır.  Ancak 

her iki tuğla türünde de hızlı hidratasyon ve yüksek 

termal genleşmeye bağlı kırılmalar ve kabuk atmalar 

ile termal genleşmeden kaynaklanan şok sorunları 

yaşanmıştır. Bahsedilen sorunlar tarihi bir dönüm 

noktası olarak kabul edilen Mag-Karbon türü 

kompozit refrakterlerin geliştirilmesi ile büyük 

ölçüde aşılmıştır.  

 

Mag-Karbon tuğla geliştirme ve deneme çalışmaları 

1970'li yıllarda gerçekleştirilmiş olmakla birlikte 

bunların oksijen konverterlerinde kullanımı 1980'li 

yıllarda yaygınlaşmıştır.  Konverterin değişik 

bölgeleri için farklı karbon oranlarında MgO-C 

refrakter kaliteleri üretilmiştir. Pul grafit olarak 

girilen bileşenin termal genleşmesi manyezite 

kıyasla düşük olduğu için yüksek sıcaklıklarda 

meydana gelen çatlamalar ve dağılmaların önüne 

geçilmiştir. Ayrıca karbonun sağladığı ıslanmazlık 

özelliği sayesinde tuğlanın cürufla olan etkileşimi 

minimum düzeye indirilmiş ve refrakter yapının 

ömrü uzamıştır. Mag-Karbon refrakterler şu anda 

BOF yanı sıra EAF ve pota ocağı gibi reaktörlerde 

de geniş ölçüde kullanılmaktadır. 

 

Yakın geçmişte özellikle pota ocaklarında temiz ve 

ultra düşük karbonlu çelik üretimi için karbon oranı 

azaltılmış olan Mag-Karbon refrakter ihtiyacı 

meydana gelmiştir. Yeni nesil karbon bağlı MgO-C 

tuğlalarda, karbon oranının %10 mertebesinden daha 

düşük olduğu durumlarda azalması normal olan 

termal şok direncinin şimdiki düzeyde muhafaza 

edilmesi ve ayrıca azalan grafit sebebi ile yükselen 

curuf etkileşimini minimuma indirmek üzere yeni bir 

tuğla kalitesinin geliştirilmesi gerekmektedir.   

Bu yönde KÜMAŞ'ta yapılan ar-ge faaliyetleri 

sonunda matristeki amorf karbon bağlayıcıyı, düşük 

sıcaklıklarda, kristalize nano grafite dönüştüren ve 

bu sayede üstün özelliklere sahip olan düşük 

karbonlu Mag-Karbon tuğla üretimini sağlayan 

innovatif bir süreç geliştirilmiştir. Bu bildiride ar-ge 

çalışmalarında elde edilen sonuçların bir kısmı 

paylaşılmaktadır.  

 

1. Giriş 

 

MgO-C tuğlalar temelde uygun tane boyutu 

dağılımına sahip MgO tanelerinden, pul grafit ve 

reçine türü karbon bağlayıcılardan oluşmaktadırlar. 

Grafit yapıya ısıl iletkenlik ve ıslatmazlık 

kazandırarak termo-mekanik ve kimyasal etkilere 

karşı üstün performanslı tuğlalar üretilir. 

Bağlayıcılar ise tuğlaya taşıma ve uygulama 

sırasında mukavemet kazandıran yapılardır. MgO-C 

tuğlalarda grafit ve reçineden gelen kalıntı karbon 

gibi karbon kaynakları mukavemeti düşürücü etkiler 

göstermektedirler [1]. Aynı zamanda grafit ve reçine 

kolay okside olarak tuğla yapısında bozulmalara, 

çeliğe karbon geçişi sebebi ile çelik kalitesinin 

düşmesine ve çevreye karbon salınımı sonucunda 

çevresel problemlere sebep olurlar[1].  

 

MgO-C tuğlalarda grafit oksidasyonunu azaltmak 

için Al, Si, Fe-Si, Mg gibi metalik katkılar ve SiC, 

B4C gibi karbür toz katkılar kullanılmaktadır. Bu 

katkılardan bazıları grafitten önce oksitlenerek, ya 

da serbest karbon ile yeni yapılar oluşturarak 

oksidasyonu engellerler [2]. Oksidasyon direncini 

arttıran antioksidan katkıların bazıları refrakter 

yapının kimyasal ve termomekanik özelliklerinde 

önemli düşüşlere sebep olurlar. Bu yüzden 

oksidasyon direncinde istenilen seviyenin elde 

edilmesini sağlamak için kullanılan katkı miktarını 

arttırmak refrakter performansında önemli 

azalmalara sebep olabilir [3].  

 

Bağlayıcı olarak önceleri kullanılan zift koklaşma 

sonrası grafit benzeri koklaşmış yapı 

oluşturmaktaydı. Ancak ekolojik faktörler göz 

önünde bulundurulduğunda ziftin kanserojen etkisi 

fazla olan salımları sebebiyle, zift türü bağlayıcılar 

yerini termoset fenolik reçinelere bırakmışlardır [4].   



Buna karşılık, fenolik reçineler koklaşma sonrasında 

camsı amorf bir bağ yapısı oluşturduğu için elde 

edilen mekanik özellikler arzulanan düzeyde 

değildir[4]. 

 

Literatürde rafrakterlere nano katkılar üzerine pek 

çok çalışma mevcuttur. MgO-C tuğlalarda nano 

karbon katkısı ile kimyasal ve mekanik 

performanslarda artış sağlanmıştır[5-7]. Ancak 

bunlar genellikle dışarıdan yapılan nano katkılardır. 

KÜMAŞ'ta gerçekleştirilen çalışmada ise tuğla 

harmanında kullanılan fenolik reçineyi, düşük 

sıcaklıklarda, kristalize nano karbon öncülü haline 

dönüştürme yöntemi uygulanmıştır. Reçinenin 

karbonize edilmesinde amaç refrakter matrisinde 

bağlayıcı nitelikteki kristalize nano karbon ağını 

oluşturmaktır. Bu sayede yüksek karbonlu 

refrakterlerin özelliklerini koruyan ve hatta 

geliştiren, pul grafit miktarı azaltılmış, yeni nesil 

refrakter yapıların elde edilmesi amaçlanmıştır.  

Reçinenin düşük koklaşma sıcaklıklarında nano 

karbon ağı haline getirilmesinde bildiride kısaca 

XNC olarak adlandırılan, katalitik bir yöntem 

uygulanmıştır. 

    

2. Deneysel Çalışmalar 

 

Çalışmada ilk olarak nano karbon öncülü olan XNC 

unsurunun üretim yönteminin geliştirilmesi yönünde 

denemeler yapılmıştır. MgO-C tuğlalarda kullanılan 

sinter manyezit ve sıvı reçine ile XNC farklı 

oranlarda birbiri ile karıştırılmıştır. Karışım uygun 

şartlarda muamele edilerek farklı sıcaklılarda 

indirgen ortamda koklaştırılmıştır. Koklaşma 

sonrasında x-ışınları difrakisyonu (XRD) ile faz 

incelemeleri ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) 

ile mikroyapı incelemeleri gerçekleştirilmiştir.  

 

Amorf reçinenin temperleme aşamasından sonra 

kristalize XNC unsuruna dönüşüne ait XRD 

desenleri Şekil 1 deki grafiklerde gösterilmiştir 

meydana gelmiştir. 

 

 
 

Şekil 1. Amorf Reçinenin XNC Unsuruna Dönüşümüne 

Ait XRD Desenleri 

Bu desenlerde farklı oranlardaki sıvı reçinenin 

tedricen kristalizasyona uğradığı ve grafitleşme 

sürecinin nihayet tamamen gerçekleştiği 

görülmektedir. Bu dönüşüm 800C - 1000C 

sıcaklık aralığında 

Çalışmanın ikinci kısmında Tablo 1’de verilen 

reçeteler hazırlanarak 5 cm çapında ve 5 cm 

yüksekliğinde standart refrakter numuneleri Şekil 2 

'de verilen akım şemasına uygun olarak 

hazırlanmıştır.   

 
Tablo 1. Farklı Deneme Reçeteleri 

 

Harman 

Girdileri, %  

1 2 3 4 5 6 

Manyezit  85 91 92 92 95 94,5 

Grafit 10 5 2 1,5 0 0 

Katı Reçine 2 2 2 2 2 2 

Carbores P 1 1 1 1 0 0 

XNC  - - 2 2 2 2 

Antioksidan 2 1 1 1 1 1 

Karbon 

Siyahı (CB) 

- - - 0,5 - 0,5 

 

                             

          

 
 

Şekil 2. Numune Hazırlama Akış Şeması 

 



Preslenen ve temperlenen deneme numuneleri Şekil 

3 ’de görülmektedir. Hazırlanan numunelerin 

koklaşma öncesi ve koklaşma sonrası fiziksel ve 

mekanik özellikleri karşılaştırılmıştır. Diğer yandan 

numunelerin oksidasyon dirençleri ölçülerek birbiri 

ile kıyaslanmıştır     

 
Şekil 3.  Silindir Olarak Basılarak Temperlenen Hazırlık 

Numuneleri 

 

Çalışmanın üçüncü bölümünde birinci ve ikinci 

aşamada belirlenen şartlar ve elde edilen özellikler 

göz önünde tutularak oluşturulan çalışma reçeteleri 

KÜMAŞ tuğla üretim şartlarında hazırlanrak 

şekillendirilmiş, bunu takiben koklaşma öncesi ve 

sonrası fiziksel özellikler ve oksidasyon direnci 

davranışı, eşdeğeri olduğu öngörülen KÜMAŞ 

tuğlası ile karşılaştırılmıştır.  

    

3. Bulgular 

1) Matrisde XNC Dönüşümü 

Hiç grafit kullanılmayan XNC reçine karışımında 

koklaşma sonrasında Şekil 4 deki grafit piklerine 

rastlanmıştır. Böylece yapılan çalışmada reçinenin 

grafitizasyonun gerçekleştiği gözlemlenmiştir. 

                    

 

Şekil 4.  Grafit İhtiva Etmeyen Numunelerde Kristalize 

Karbon Oluşumuna Ait XRD Grafiği 

Nano karbon yapısının matris içerisindeki  

durumunu daha iyi anlayabilmek için elektron 

mikroskobu ile yapılan incelemelerde elde edilen 

görüntü ve EDX analiz grafiği Şekil 5 ’te 

sunulmuştur.  950 C  da gerçekleştirilen 

karbonizasyon süreci sonrasında nano karbon 

kütlenin matrisde ağ benzeri bir halde oluştuğu 

görülmektedir. 

      

 

Şekil 5. XNC Süreci Sonunda Oluşan Nano Grafite Ait 

SEM ve EDX Görüntüleri 

2) Temperlenmiş Numunelerde Porozite 

Değişimleri 

İkinci kısımda hazırlanan numunelerin temper 

sonrası poroziteleri Şekil 6 da sunulmuştur. Pul 

Grafitli nümunelerde temper sonrası görünür 

porozite ölçümlerinde grafit miktarı azaltıldığı 

zaman porozite değerinde artış meydana gelmiştir.  

Buna karşılık, grafitin yapıdan tamamen çıkarıldığı 

5 ve 6 numaralı numunelerde porozitede önemli 

ölçüde azalma meydana gelmiştir.  

 

Şekil 6. Temper Sonrası Görünür Porozite Değerleri 

3. Koklaştırma Sonrası Karşılaştırmalar 

İkinci kısımda yapılan çalışmada üretilen 

numunelerin oksidasyon dirençleri karşılaştırması 

Şekil 7’deki fotoğraflarda görülmektedir. 

Oksidasyon dirençleri açısından 

değerlendirildiğinde hiç grafit kullanılmayan 5 ve 6 

numaralı numuneler yüksek oksidasyon direnci 

göstermiştir. XNC sürecinin oluşturduğu nano 

karbon ağı oksidasyon direnci bakımından önemli 

gelişme sağlamıştır. 
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Şekil 7. Oksidasyon Sonrası Numune Kesitlerinin 

görüntüleri. 

   4)  Tuğla Denemeleri 

Poroziteler 

Bu çalışmanın 3. kısmında belirlenen deneme 

reçetesi ile fiili işletme şartlarında basılan tuğlaların 

özellikleri eşdeğer olarak öngörülen %15 grafitli 

KÜMAŞ tuğlası ile karşılaştırılmıştır. Tuğlaların 

temper sonrasındaki porozitelerinin karşılaştırılması 

Şekil’8 de sunulmuştur. Porozite değerleri 

karşılaştırıldığında XNC süreci ile üretilen 26 

numaralı işletme tuğlasının, koklaşma öncesinde,  

yüzde 15 grafitli rutin işletme tuğlasına göre porozite 

oranının düşük olduğu görülmektedir.  26 numaralı 

tuğlada grafit %3 oranında girilmiştir.  

                

 

Şekil 8. Tuğla Numunelerinin Temper Sonrası Porozite 

Değerleri 

SBM Değerleri 

İşletme şartlarında üretilen tuğlaların temper 

sonrasında ve koklaşma sonrasındaki soğukta basma 

mukavemetleri (SBM) ölçülmüştür. Karşılaştırmalı 

grafikler Şekil 9'da görülmektedir.  Temper sonrası 

SBM değerlerinde XNC kullanılan tuğlaların 15 

grafitli tuğlaya göre oldukça üstün oldukları 

belirlenmiştir. Bu durum taşıma ve uygulama 

açısından önemli avantajlar sağlayacaktır. Koklaşma 

sonrasındaki SBM değerleri ise eşdeğer düzeydedir.  

     

 

Şekil 9. SBM Değerlerinin Karşılaştırılması 

Oksidasyon Direnci 

İşletmede üretilen tuğlaların oksidasyon dirençleri 

karşılaştırmalı olarak Şekil 10’da görülmektedir.  

Oksidasyon eğilim testleri sırasındaki kesit 

görüntülerinde de görüldüğü üzere XNC yöntemiyle 

üretilen tuğla %15 grafit kullanılan tuğlaya göre 

oldukça yüksek direnç göstermişlerdir.  Bu durum 

termal şok direnci bakımından önemli bir avantajdır.  

Diğer yandan ultra düşük karbonlu çelik üretimi 

yapılan reaktörler için uygun olan bir tuğla türü 

meydana getirilmiştir.   

 

 

Şekil 10. Tuğla Numunelerinin Oksidasyon Dirençleri 

5.Sonuç 

Çalışmanın başında amaçlanan düşük grafitli üstün 

özelliklere sahip MgO-C tuğlalar bu çalışmada elde 

edilmiştir. Çalışma şu anda pilot olarak seçilen bir 

EAF'da deneme aşamasındadır. Çelikhane çalışma 

şartlarında gerçekleştirecek olan denemelerde 

istenilen özelliklerin elde edilmesi sonrasında 

KÜMAŞ olarak üstün özelliklere sahip olan bu nano 

karbon bağlayıcılı düşük karbonlu MgO-C tuğlayı 

ürün yelpazemize eklemiş olacağız. 
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