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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Beton; agrega (ince kum ve çakıl), çimento ve suyun uygun oranlarda bir araya gelmesi ile 

meydana gelen yapay taş oluşumdur. Sonradan betona belirli oranlarda eklenen katkı 

maddeleri ile betona farklı özellikler katmaktadır. Bu katkılar sayesinde betonun yapımı ve 

kullanımı sırasında birçok fayda sağlanmıştır. Fakat betona sonradan katılan bu malzemeler 

betonun radyasyon geçirgenliğini önleyememektedir. 

Hastanede röntgen veya tomografi çektirmek istediğimizde yapılan işlem nedeniyle 

vücudumuz yüksek oranda radyasyona maruz kalmaktadır. Aynı radyasyon odanın 

duvarlarından da dışarıya doğru yayılabilmektedir. Radyasyon içerikli odaların yaydığı enerji 

dalgalarının giderilmesinde özel kurşun plakalar kullanılmaktadır. Kurşun plakalar ağır metal 

içeriğinden dolayı çevre ve canlılar üzerinde zararlı etkileri farklı çalışmalarla ispatlanmıştır. 

Kurşun nörotoksik bir madde olup davranış bozukluklarına kadar birçok hastalığa sebep 

olabilmektedir. Ayrıca canlının kurşun ile temasında biyolojik birikime neden olmaktadır. 

Betonun radyasyonun yayılmasını önlemek için yapılan birçok çalışma bulunsa da üleksit ile 

ilgili çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada radyasyonun yayılmasını önlemek için toksik 

bir madde olan kurşun yerine üleksit kullanılmıştır. Betona üleksiti farklı farklı oranlarda 

katarak betonun radyasyon geçirgenliğinin azaltılması amaçlanmıştır.  

Sertleşme testi, dokunarak kuruma testi ve mukavemet testlerinden elde edilen sonuçlara göre 

betona üleksit katılması betonun fiziksel özelliklerine etki etmemektedir. Yani betonun 

kalitesinin değiştirmemektedir. Bununla birlikte betona katılan üleksit betonun radyasyonu 

geçirmesine engel olmaktadır. Üleksit miktarı arttıkça radyasyon önleme miktarı da 

artmaktadır. Bu nedenle üleksit betona radyasyon geçirmesini önleyici özellik kazandıran bir 

katkı maddesi olarak kullanılabilir. Bu durumun üleksitin içerisindeki bor maddesinden 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Hastane veya nükleer santral gibi radyasyonun fazla olduğu yerlerde üleksit katkılı beton 

güvenle kullanılabilir. Bu çalışma ile amacı destekleyen sonuçlar elde edilmiştir. 

 

2. Problem/Sorun: 

Günümüzde bulunan katkı malzemeleri betona farklı özellikler katmasına rağmen radyasyona 

karşı etkili değildir. Oysaki radyasyon betondan kolayca geçebilen bir enerji türüdür. 

Radyasyonun betondan geçmesi birçok sorunu da ortaya çıkartmaktadır. Radyasyon günlük 

hayatta birçok alanda karşımıza çıkan ve fazla maruz kalındığı takdirde ölümcül sonuçlar 

doğurabilen bir enerji olarak bilinmektedir. Özellikle hastaneler radyasyon açısından oldukça 

yoğun bir enerji alanıdır.  

Hastanede röntgen veya tomografi çektirmek istediğimizde yapılan işlem nedeniyle 

vücudumuz yüksek oranda radyasyona maruz kalmaktadır. Aynı radyasyon odanın 

duvarlarından da dışarıya doğru yayılabilmektedir. Radyasyon içerikli odaların yaydığı enerji 

dalgalarının giderilmesinde özel kurşun plakalar kullanılmaktadır. Hastane kuralları gereği 

radyasyon odalarında çalışan kişileri korumak amacıyla kullanılan paravandaki kurşun 
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plakanın kalınlığı 2 mm’dir. Bununla birlikte odanın büyüklüğü, iş yükü, kontrol konsolu ile 

x-ışını tüpü arasındaki mesafe ve ikisi arasındaki geometriye bağlı olarak kurşun plakanın 

kalınlığı değişiklik gösterebilir. Böylece plakalar sayesinde radyasyonun oda dışına yayılması 

da engellenmektedir.  

Kurşun plakaların ağır metal içeriğinden dolayı çevre ve canlılar üzerinde birçok zararlı etkisi 

farklı çalışmalarla tespit edilmiştir (Dündar ve Aslan, 2005; Örün ve Yalçın, 2011). Kurşun 

nörotoksik bir madde olup davranış bozukluklarına kadar birçok hastalığa sebep 

olabilmektedir. Ayrıca canlının kurşun ile temasında biyolojik birikime neden olmaktadır.  

Kurşun radyasyon odalarında koruyucu olarak kullanılması iyi sonuçlar vermiş olsa da 

kurşunun üretimi sırasında veya kurşuna sürekli maruz kalan kişilerde önemli hastalıklara yol 

açmaktadır. 

 

3. Çözüm  

Bu çalışmada radyasyonun yayılmasını önlemek için kurşun yerine alternatif olarak daha 

doğal bir madde olan üleksitin etkisi incelenmiştir. Üleksit, kimyasal 

formülü NaCaB5O6(OH6).5H2O olan içerisinde eser miktarda Fe, Mg ve Mn içeren bir 

maddedir. Ülkemizde önemli bor kaynağı olarak çıkarılmaktadır. Ayrıca %42,95 oranında 

borat içeren, bor cevheri mineralidir (Yüksel & Karagüler, 2010). 

Projede üleksit betona farklı oranlarda katılmış ve yapılan test sonuçlarına göre üleksit 

betondan radyasyonun geçmesine engel olmuştur. Yani üleksit radyasyonu emerek olumsuz 

etkisini bertaraf etmiştir. Katılan üleksit miktarı arttıkça radyasyon geçirgenliği de azalmıştır. 

Ayrıca üleksitin betonun fiziksel özelliklerine etkisinin olup olmadığı da yeni yöntemler ile 

test edilmiş ve etki etmediği ortaya konulmuştur.  
 

4. Yöntem 

Denemelerde kullanılan çimento, agrega, su ve üleksit miktarları Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 

1’deki aynı satırdaki tüm malzemeler sırayla hassas terazi (Sartorius AY511-Hassasiyet:0,1) 

aracılığıyla tartılarak bir kova içerisine konulmuştur. Her deneme için kum içerisindeki çok iri 

çakıl taşları uzaklaştırılıp, çimento ve kum homojen bir karışım oluncaya kadar 

karıştırılmıştır. Deney gruplarına üleksit, kum ve çakıl ile birlikte eklenmiştir. Karışıma su 

eklenip homojen bir hamur haline getirilmiştir. Hamur kıvamındaki beton karışımları 

10x10x5cm boyutundaki ayrı ayrı dekota (Şekil 1)  kalıplara dökülmüştür. 

Tablo 1. Hazırlanan beton karışımlarına konulan maddelerin miktarları 

 
Çimento  Agrega Su Üleksit 

Normal Beton 200gr  800gr 100ml  0gr 

1 gr Üleksitli Beton 200gr 800gr  100ml  1gr 

2 gr Üleksitli Beton 200gr 800gr  100ml  2gr 
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Şekil 1. Hazırlanan beton kalıpları 

 

 

BETONA KATILAN ÜLEKSİTİN BETONUN FİZİKSEL 

ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN OLUP OLMADIĞININ 

ARAŞTIRILDIĞI TESTLER 

Sertleşme testi: 

İçerisinde harç bulunan kalıba 100cm 

yüksekliğindeki borudan 7,5cm uzunluğunda 

çivi bırakılarak batma miktarları birer saat 

aralıklarla 6 defa ölçülmüştür (Şekil 2). 

Çivilerin batma miktarı ile betonun zamanla 

sertleşme miktarını göstermektedir. Sertleşme 

testi 12 Kasım 2019 tarihinde beton 

hamurunun kalıplara dökülmesinden hemen 

sonra yapılmıştır. 

     Şekil 2. Sertleşme testi 

Dokunarak kuruma testi: 

Kaplara dökülen her bir beton harcının aynı 

şartlarda (25oC, %45-55 nem) üzerlerine 

parmakla bastırıldı. Zamanla kurumakta olan 

betonun üzerine parmak izlerinin çıkmadığı 

zaman “dokunma kuruma zamanı” olarak 

belirlendi (Şekil 3). Dokunarak kuruma testi 12 

Kasım 2019 tarihinde beton hamurunun 

kalıplara dökülmesinden hemen sonra yapıldı. 
Şekil 3. Dokunarak kuruma 

testi 
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Mukavemet testi:  

Betonlar tam olarak donması için normal oda 

sıcaklığında 72 saat bekletildi (Şengül, 2015). 

Kalıplardan çıkarılan tüm betonlara 100cm 

yükseklikten 0,5kg, 1kg, 2kg ağırlık 

düşürülerek kırılmaları incelenmiştir. En düşük 

ağırlıkta kırılan numunenin mukavemeti en az 

olduğuna karar verildi (Şekil 4) Mukavemet 

testi 15 Kasım 2019 tarihinde yapıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Mukavemet testi 

 

Çivi ile sertleşme testi sonuçları Grafik 1’de verilmektedir. Betona katılan üleksit miktarı 

arttıkça betonun sertleşme hızının değişmediği görülmüştür. 6 saat sonunda tüm betonlar bir 

birine yakın sonuçlar vermiştir. 

 
Grafik 1. Çivi ile yapılan sertleşme testi sonuçları 

 

Dokunma kuruma testi sonuçları Grafik 2’de verilmiştir. Dokunma kuruma testi sonuçlarına 

göre betona katılan üleksit miktarına arttıkça betonun kurumasının değişmediği görülmüştür. 

Tüm betonların yüzeyi kuruduğu için 4 saat sonra parmağımızın izi çıkmamaktadır. 

 

Grafik 2. Dokunma kuruma testi sonuçları 
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Mukavemet testi sonuçları Grafik 3’de verilmiştir. Mukavemet testi sonuçlarına göre betona 

katılan karvakrol miktarına arttıkça betonun mukavemetinin değişmediği görülmüştür. 

Betonların hepsi aynı ağırlıkta kırılmıştır. 

 

 
Grafik 3. Mukavemet testi sonuçları 

 

Radyasyon önleme testi mukavemet testinden hemen önce yapılmıştır. Test için betonun ilk 

yapımından sonra 72 saat bekleyen betonlar kullanılmıştır. Bu test için öncelikle bir 

radyasyon kaynağı aranmıştır. Kaynak olarak çeşitli televizyonlar, telefonlar, matkap, saç 

kurutma makinesi, monitörler ve şarj cihazlarında deneme yapılmıştır. Denemeler el tipi 

radyasyon ölçer (Wintact WT3121, Hassasiyet:0,1mG) ile test edilmiştir.  Ön testler 

sırasında en yüksek radyasyon kaynağı olarak okulumuzdaki telsiz telefonlar olduğu 

belirlenmiştir. Telsiz telefon ile yapılan denemelerde telefon farklı bir telefon ile 

çaldırılarak yapılmaktadır. Ayrıca tüm ölçümler oda sıcaklığında 24-25℃’de yapılmıştır.  

Telsiz telefonun iki yanına tahtadan yükseklik (7cm boyunda) yapılmıştır. Yüksekliklerin 

üzerine radyasyon ölçer yerleştirilmiştir. Tahtalar sayesinde oluşan yükseklik sonucunda 

radyasyon ölçer ile telefon arasında bir boşluk oluşmuştur (Şekil 5). Bu boşluğa teker teker 

betonlar yerleştirilecektir.  

Telefon ile radyasyon ölçer arasında hiçbir şey konulmadan telefon farklı bir telefondan 

aranarak ölçüm yapılmıştır (Şekil 6). Bu ölçüm arada beton olmadan yapıldığı için 

telefonun aktif olarak kullanıldığındaki yaydığı radyasyon miktarını göstermektedir ve bilgi 

almak amacıyla ön çalışmalar sırasında yapılmıştır.      

 

 

 

 

 

       Şekil 5. Betonların radyasyon önleme                     Şekil 6. Telefonun yaydığı  

           miktarını ölçmek için oluşturulan düzenek                        radyasyon miktarı. 
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Normal beton ve deney grubu betonlarının radyasyonu önleme miktarını ölçmek için 

oluşturulan boşluğa betonlar sırayla yerleştirilmiştir. Ölçümler telsiz telefonu farklı bir 

telefondan çaldırılarak yapılmıştır (Şekil 7). Ölçümler sırasında radyasyon miktarı sürekli 

aynı kalmadığı için (800-850 değerleri arasında değiştiği için) fotoğraf çekimi sırasında 

“HOLD” yani ölçüm durdurularak resim çekilmiştir. 

 

Şekil 7.  Telsiz telefonun çaldığı zaman oluşan radyasyonun betonlar tarafından 

engellenmesinin ölçümü 

 

Radyasyon önleme testi sonuçları Şekil 8. 9. ve 10.’da verilmiştir. Radyasyon önleme testi 

sonuçlarına göre betona katılan üleksit miktarına arttıkça betonun radyasyonu önleme miktarı 

artmıştır. Normal betona göre, üleksit katılan betonun radyasyonu önleme miktarı daha 

fazladır.  

                            

 

 

 

 

Sonuç olarak; sertleşme testi, dokunarak kuruma testi ve mukavemet testi sonuçlarına göre 

betona üleksit katılması betonun fiziksel özelliklerine etki etmemektedir. Hatta üleksit 

miktarının artırılması da betonun sertleşmesine, kurumasına ve dayanıklılığına etki 

etmemektedir. Bununla birlikte betona katılan üleksit betonun radyasyonu geçirmesine engel 

olmaktadır. Betona katılan üleksit miktarı arttıkça radyasyon önleme miktarı da artmaktadır. 

Şekil 8. Normal betonun 

radyasyonu önleme miktarı 

 

Şekil 8. Normal betonun 

radyasyonu önleme miktarı 

Şekil 9. 1 gr üleksit 

katılmış betonun 

radyasyonu önleme miktarı 

Şekil 10. 2 gr üleksit 

katılmış betonun 

radyasyonu önleme miktarı 
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Bu nedenle üleksit betona radyasyon önleyici özellik kazandıran bir katkı maddesi olarak 

kullanılabilir. Bu durumun üleksitin içerisindeki bor maddesinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir.  

Hastane veya nükleer santral gibi radyasyonun fazla olduğu yerlerde üleksit katkılı beton 

güvenle kullanılabilir. Üleksit betona radyasyon geçirmeme özelliği kazandıran katkı maddesi 

olarak kullanılabilir.  

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Betonun radyasyonun yayılmasını önlemek için yapılan literatürde birçok çalışma bulunsa da 

üleksit ile ilgili çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle çalışma özgündür. 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Yeni yapılacak röntgen ve tomografi odaları gibi radyasyon yayan odalarda güvenle 

kullanılabilirken varolan röntgen ve tomografi odaları için üleksit içeren boya ile kaplanması 

sağlanabilir. Boyaya üleksit katılması radyasyonun belirli ölçüde geçişine engel oluşturacağı 

düşünülmektedir.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Üleksit bor madeninin elde edildiği ana ürünlerden birisidir. Bu nedenle ülkemizde büyük 

oranlarda üleksit madeni çıkarılmaktadır. Üleksit madeninin ülkemizde olması ve arge 

çalışmaları ile maliyet oluşturmayacağı düşünülmektedir.    

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Proje hastanelerde röntgen, tomografi ve MR odalarının yapımını, nükleer santrallerin 

yapımını üstlenen ve beton katkı maddeleri üreten kurumları hedeflemektedir. 

 

 

9. Riskler 

Projeyi olumsuz yönde etkileyecek risk betonun yaşlanmasıdır. Yaşlanma testi yapılması 

gerekmektedir. Yaşlanma testi İstanbul Teknik Üniversitesinde yapıldığı öğrenilmiş ve 

projenin bir sonraki aşaması için iletişime geçilmiştir.  
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10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Sanem Sözmen 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Sanem Sözmen Takım Kaptanı ve 

Araştırma 

Gaziantep Özel Sanko 

Ortaokulu 

Araştırma ve 

uygulama 

Sadık Ege Koçak Takım Üyesi ve Saha 

incelemesi 

Gaziantep Özel Sanko 

Ortaokulu 

Denemeler 

Mehmet Tamer Culha Takım Üyesi ve 
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Gaziantep Özel Sanko 

Ortaokulu 

Denemeler 
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