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REZUMAT 
 
 Obiectivele prezentei lucrări reprezintă realizarea unor betoane cu dozaj 
redus de ciment şi conţinut ridicat de alumină (până la 90%). Proprietăţile 
betoanelor refractare depind de dozajul de ciment, de aceea, o scădere a dozajului 
de ciment din betoane de la 20% în cazul betoanelor cu un conţinut normal de 
ciment la 10-15% în cazul betoanelor cu un conţinut redus de ciment sau la 3-5% 
în cazul betoanelor cu conţinut ultra redus de ciment, cu utilizarea de adaosuri, 
îmbunătăţesc caracteristicile mecano-structurale ale betoanelor.  
 
 Cuvinte cheie: dozaj de ciment, Beton refractar, Beton cu Conţinut Redus 
de Ciment, Beton cu Conţinut Ultra Redus de Ciment, refractaritate, adaosuri. 
 
ABSTRACT 
 
 The objective of this paper is the development of concretes with low dosage 
of cement and high alumina content (up to 90 %). The properties of refractory 
concretes are related to the dosage of the cement from the concretes. Therefore, a 
reduction of the dosage cement from concretes from 20 % in the case of the 
common refractory concretes containing normal dosage of cement to the 10-15% 
for the case of the low cement concretes or to the 3-5% for the case of the ultra low 
cement concretes, with the mixtures use, improve of the mechanical and structural 
characteristics.  
 
 Keywords: cement dosage, Refractory concrete, Low Cement Concrete, 
Ultra Low Cement Concrete, refractoriness, admixtures. 
 
1. INTRODUCERE 
 
 Realizarea şi utilizarea betoanelor cu conţinut redus de ciment prezintă 
anumite avantaje faţă de betoanele cu un conţinut normal de ciment datorită 
efectelor pozitive pe care reducerea dozajului îl exercită asupra betonului întărit. 
 Scăderea proporţiei de ciment [1-5] în contextul utilizării unor adaosuri 
specifice conduce la un raport apa/ciment redus şi impicit la o porozitate aparentă 
mai mică ceea ce va atrage după sine valori ale rezistenţelor mecanice şi ale 
compactităţii betonului mai ridicate.  
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2. CARACTERIZAREA MATERIALELOR UTILIZATE ÎN 
EXPERIMENTĂRI 
 
 Pentru realizarea betoanelor refractare s-au utilizat următoarele materiale: 
ciment super aluminos, agregate: corindon, bauxită şi şamotă şi adoasuri: alumină 
reactivă, silice amorfă, argilă plastică şi pulberi metalice, precum şi diferiţi elecroliţi 
cu rolul de a realiza lierea prin coagulare. 
 
2.1. Cimentul 
 Cimentul super aluminos utilizat pentru realizarea betoanelor a fost un 
ciment de tipul CA+CA2. După cum se poate observa din Tabelul 2.1, proporţia de 
alumină din cimentul super aluminos utilizat a depăşit 70%, iar prezenţa CaO liber 
nu a fost sesizată. 
 
 
 

Tabelul 2.1. Analiza chimică a cimentului super aluminos 
Compoziţia oxidică [%] 

Al2O3 CaO SiO2 Fe2O3 K2O Alcalii CaO liber 

72,60 23,89 0,54 0,42 0,07 1,04 - 

 
 În Tabelul 2.2 este prezentată analiza granulometrică a cimentului aluminos 
utilizat ca matrice liantă în betoanele refractare din care se constată fineţea de 
măcinare avansată a acestuia. 
 

Tabelul 2.2. Analiza granulometrică a cimentului super aluminos 
Dimensiunea ochiurilor sitei [mm] Rest pe sita [%] 

0.2 0 

0.09 4.6 

0.06 9.2 

< 0.06 86.2 

 
 Valorile caracteristicilor fizico-mecanice ale cimentului utilizat sunt 
prezentate în Tabelul 2.3. Se constată că acestea se înscriu în normele de calitate 
ale produsului. 
 

Tabelul 2.3. Caracteristicile fizice şi mecanice ale cimentului super aluminos 
Timp de priză [min.] Rezistenţa mecanică [MPa] Apa de consistenţă 

standard [%] iniţial final încovoiere compresiune 
1 zi 3 zile 1 zi 3 zile 

31,0 105 255 
5,0 5,6 32,5 44,2 

 
2.2. Agregatele 
 Agregatele utilizate pentru realizarea betoanelor refractare cu un conţinut 
între 80-90% Al2O3 au fost: bauxita, şamotă D79 şi Electrocorindon E94.  
 În Tabelul 2.4 sunt prezentate caracteristicile fizice, iar în Tabelul 2.5 este 
prezentată compoziţia oxidică a agregatelor utilizate la realizarea betonelor 
experimentale. 
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Tabelul 2.4. Proprietăţile fizice ale agregatelor refractare 
Agregat Masa volumică [g/cm3] Absorbţia [%] Prozitatea aparentă [%] 

Bauxită  2,98 5,6 17 

Şamotă D79 2,07 14,1 29 

Electrocorindon E94 3,90 0,7 3 
 

Tabelul 2.5. Analiza chimică a agregatelor refractare 
Compoziţia oxidică [%] 

Agregat 
Al2O3 SiO2 TiO2 CaO Fe2O3 Alcalii 

Bauxită  85,24 5,42 3,46 0,12 2,0 1,04 
Şamotă D79 55,0 36,88 0,38 - 1,79 1,7 
Electrocorindon E94 94,0 0,8 2,46 - 0,56 1,46 

 
 În Tabelul 2.6 sunt prezentate analizele granulometrice ale diferitelor 
agregate utilizate în experimentări precum şi domeniul în care se găsesc 
dimensiunile particulelor. 
 

Tabelul 2.6. Analizele granulometrice ale agregatelor 
Rest pe sita [%] Dimensiunea 

ochiurilor sitei 
[mm] 

Bauxită, 
3-6mm 

Bauxită, 
0-3mm 

Şamotă D79, 
0-6mm 

Electrocorindon 
E94,1-6mm 

Electrocorindon 
E94, 0-1mm 

6 0 0 0 0 0 

5 36 0 6.9 2.5 0 

4 37 0 29.3 9.4 0 

3 27 0 23.8 20 0 

2 0 6 31.3 57 0 

1 0 14 5.5 11 0 

0.5 0 15 1.9 0.1 16 

0.2 0 15 0.5 0 17 

0.09 0 8 0.3 0 15 

0.06 0 18 0.2 0 20 

< 0.06 0 24 0.3 0 32 

 
 Analizând informaţiile din Tabelul 2.6 se constată că şamota se regăseşte în 
fracţiile granulometrice cu dimensiuni mai mari. Acest deoarece şamota este 
agregatul refractar mai puţin nobil în comparaţie cu bauxita şi electrocorindonul şi, 
prin urmare afecteză cu atât mai mult refractaritatea betonului, cu cât se află în 
fracţie mai fină.  
 
2.3. Aditivi, adaosuri, electroliţi 
 La realizarea betoanelor cu conţinut de ciment redus de la 20% la circa 
10%, se utilizează pe lângă ciment şi adaosuri (a se vedea Tabelul 2.7) cu scopul 
de a dezvolta şi alte tipuri de liere pe lângă cea hidraulică.  
 Tipurile de liere care contribuie la integritatea structurală a acestor tipuri de 
betoane sunt: lierea de coagulare-condesare şi lierea chimică care apar la 
temperatură normală, precum şi lierea ceramică care se manifestă la temperaturi 
ridicate [2, 4, 6, 7]. 
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Tabelul 2.7. Materii prime utilizate ca adaosuri, aditivi şi electoliţi 
Compoziţia oxidică [%] 

Materie primă 
Al2O3 SiO2 CaO Fe2O3 Alcalii 

Argilă refractară 22,76 56,92 - 4,23 3,57 
Silice amorfă 0,47 87,4 1,2 1,74 1,19 
Alumină reactivă 99,8 - - 0,02 0,11 
Siliciu metalic min. 93% Si 
Tripolifosfat de sodiu min. 55% P2O5 

 
 
3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 
 Masele de beton, precum şi proporţiile utilizate de ciment, agregate, aditivi, 
adaosuri şi electrolit pentru realizarea acestora sunt prezentate în Tabelul 3.1. 
 
 
 
 
 
 

Tabelul 3.1. Compoziţia betoanelor refractare 
Compoziţie beton [%] 

Component 
I II III * 

Bauxită, 3-6mm 32,13 - 35 

Bauxită, 0-3mm 52,93 - 45 

Şamotă D79, 0-6mm - 23,63 - 

Electrocorindon E94,1-6mm - 23,63 - 

Electrocorindon E94, 0-1mm - 37,80 - 

Ciment aluminos 9,45 9,45 20 

Alumină reactivă (p. 100%) 1,9 1,9 - 

Silice amorfă (p. 100%) 0,47 0,47 - 

Siliciu metalic (p. 100%) 0,95 0,95 - 

Argilă refractară (p. 100%) 1,9 1,9 - 

TPP (p. 100%) 0,27 0,27 - 

Apa de lucru 15,5 15,5 17,5 

pH 10,5 10,5 10,0 

*    Beton de comparaţie 

 
 În Tabelul 3.2 sunt prezentate compoziţiile granulometrice ale amestecurile 
uscate ale betoanelor investigate.  
 

Tabelul 3.2 Analiza granulometrică a betoanelor refractare 
Rest pe sita [%] Fracţia 

granulometrică 6 5 4 3 2 1 0,5 0,2 0,09 0,06 < 0,06 
Beton I 0 12,6 12,8 9,7 4,5 8,6 6,9 5,4 4,6 9,7 25,2 
Beton II 0 3 9,4 10,4 21,1 3,9 6,5 6,6 6,6 8,8 23,7 
Beton III 0 12,6 12,9 10,5 4,7 7,3 5,8 5,7 3,7 8,8 28 

 
 Pentru realizarea unor structuri de înaltă compactitate s-a utilizat o proporţie 
însemnată de fracţie ultrafină, aceasta având un rol foarte important în realizarea 
unei compactităţi structurale adecvate. 
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 În Tabelul 3.3 este prezentată analiza oxidică a betoanele cu conţinut scăzut 
de ciment (Betonul I şi II) şi a Betonulului III, de comparaţie, cu un conţinut normal 
de ciment. 
 

Tabelul 3.3. Analiza chimică a betoanelor 
Compoziţia oxidică [%] 

Denumire beton 
Al2O3 SiO2 CaO TiO2 Fe2O3 Alcalii 

Beton I 82,23 8,65 2,71 2,95 1,98 1,04 

Beton II 82,31 10,80 2,78 1,72 0,80 1,56 

Beton III 82,88 5,32 5,58 2,80 1,86 1,12 

 
 După cum se poate observa din Tabelul 3.3, conţinutul în alumină a 
betonelor studiate este cuprins între 82,23 şi 82,88%, ceea ce confirmă faptul ca 
betoanele studiate prezintă un conţinut ridicat în Al2O3. 
 In Fig. 3.1 este prezentată rezistenţa mecanică la compresiune a betoanelor 
realizate în funcţie de temperatura de tratament termic determinată pe epruvete cu 
dimensiunile 40×40×160mm realizate prin turnare-vibrare, întărite timp de trei zile 
şi uscate la 1100C. 

  
Fig. 3.1. Rezistenţa mecanică la compresiune a 

betoanelor în funcţie de temperatura de tratament 
termic [MPa] 

Fig. 3.2. Porozitatea aparentă a betoanelor în 
funcţie de temperatura de tratament termic [%] 

 
 După cum se poate observa rezistenţele mecanice la compresiune ale 
Betoanelor I şi II sunt superioare celor corespunzătoare Betonului III atât la întărire 
normală cât şi în condiţii de tratament termic, mai ales în intervalul 800-12000C.  
 Acest comportament este caracteristic betoanelor refractare şi are loc în aşa 
numitul „interval critic de temperatură”, se datorează modificărilor textural-
structurale pe care neoformaţiunile de hidratatere le suferă la încălzire, proces care 
este însoţit de tranziţia de la lierea hidraulică la lierea ceramică.  
 Betoanele refractare aluminoase cu dozaj redus de ciment şi aditivate se 
caracterizează printr-o porozitate scăzută în comparaţie cu betonul etalon, atât la 
întărirea normală cât şi în condiţii de tratament termic după cum se poate observa 
din Fig. 3.2. Aceasta se datorează matricii liante care fiind într-o proporţie mai 
redusă, influenţa sa în beton este mai scăzută. 
 O porozitate aparentă mai ridicată conduce la o scădere a compactităţii şi 
implicit la rezultate mult mai slabe privind comportamentul betonului întărit, aceasta 
observându-se în cazul Betonului III. 
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Fig. 3.3. Refractaritatea betoanelor [0C] 

 
 După cum se poate observa din Fig. 3.3, betoanele cu un conţinut mai 
scăzut de ciment prezintă o refractaritate mai ridicată, acesta deoarece cimentul 
reprezintă componentul din betonul refractar care prezintă un caracter fondant. 
 Rezultatele superioare obţinute în cazul betoanelor cu conţinuturi reduse de 
ciment sunt confirmate şi de investigaţiile realizate prin difracţie de raze X unde s-
au pus în evidenţă la temperaturi ridicate corespunzătoare lierii ceramice formarea 
compuşilor mineralogici: aluminatul monocalcic (liniile 2.97 Å; 2.60 Å; 2.51 Å), 
dialuminatul de calciu (liniile 3.52 Å; 4.44 Å; 2.76 Å) care contribuie la valorile 
ridicate ale rezistenţei mecanice ale betoanelor refractare cu conţinut scăzut de 
ciment. Pe lângă aceşti compuşi se mai întânlesc şi anortitul (liniile 4.02 Å; 3.23 Å) 
şi mulitul (liniile 3.39 Å; 3.43 Å). Aceşti constituenţi formaţi la temperaturi înalte 
consolidează rezistenţa mecanică a betonului prin formarea unor puternice punţi 
de legătură matrice-agregat. 
 
 
4. CONCLUZII 
 

Betoanele cu dozaj scăzut de ciment prezintă: 
- rezistenţe mecanice la întărire normală, cât şi la tratament termic 

superioare betonului cu dozaj normal de ciment (20%), datorită aditivilor utilizaţi 
care face ca pe lângă lierea hidraulică să apară şi lierea prin coagulare-
condensare. 

- pierderi de rezistenţă în intervalul critic de temperatură, mai puţin 
importante faţă de betoanele refractare clasice. 

- o porozitate aparentă mai scăzută faţă de betonul cu un dozaj normal de 
ciment, datorită faptului că matricea liantă este mai compactă. 

- o refractaritate superioară (1680-16900C) celei demonstrate de betonul 
de comparaţie (16500C), datorită proporţiei diminuate a fazei liante pe care o conţin 
aceste betoane. 
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