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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Hastanede röntgen veya tomografi çektirmek istediğimizde yapılan işlem nedeniyle 

vücudumuz yüksek oranda radyasyona maruz kalmaktadır. Aynı radyasyon odanın 

duvarlarından da dışarıya doğru yayılabilmektedir. Bu çalışmada radyasyonun yayılmasını 

önlemek için toksik bir madde olan kurşun yerine farklı bir yöntem kullanılacaktır. Betona 

tinkal maddesini farklı farklı oranlarda katarak betonun radyasyon geçirgenliğinin azaltılması 

amaçlanmıştır.  

Denemelerde kullanılan çimento, agregaya her defasında tinkal miktarının değiştirerek bir 

karışım hazırlandı. Hazırlanan betonlara Dokunma Kuruma Testi, Mukavemet Testi, 

Radyasyon Testi uygulandı. Test sonuçlarına göre projemizde kullandığımız tinkal fiziksel 

özelliğine etki etmeyen, radyasyonu geçirmesine engel olan bir maddedir. Betona katılan 

tinkal miktarı arttıkça radyasyon önleme miktarı da artmaktadır. Bu nedenle tinkal betona 

radyasyon önleyici özellik kazandıran bir katkı maddesi olarak kullanılabilir.  

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

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

 

 

2. Problem/Sorun: 

 

Bir hastanede röntgen çekilen bölgeden radyasyonun oda dışına yayılmasının iki yolu vardır. 

Bu yollardan ilki odanın duvarlarının 2,5 metre beton ile yapılması, ikinci yolu ise duvarları 

ince yaparak kurşun ile kaplanmasıdır. Günümüzdeki hastanelerin büyük çoğunluğunda  

(Radyasyon onkolojisi hariç) bu kurallar uygulanmamaktadır. 

Odadan yayılan enerjiyi engellemek için hiçbir duvar 2,5 metre kalınlığında yapılmamaktadır. 

Bununla birlikte radyasyon içerikli odaların yaydığı enerji dalgalarının giderilmesinde özel 

kurşun plakalar kullanılmaktadır. Kurşun plakalar ağır metal içeriğinden dolayı çevre ve 

canlılar üzerinde birçok zararlı etkisi farklı çalışmalarla tespit edilmiştir. Kurşun nörotoksik 

bir madde olup davranış bozukluklarına kadar birçok hastalığa sebep olabilmektedir. Ayrıca 

canlının kurşun ile temasında biyolojik birikime neden olmaktadır. Çalışmada radyasyonun 

normal beton duvarlardan yayılmasını önlemek için tinkal betona katkı malzemesi olarak 

katılmıştır. 

 

 

3. Çözüm  

Uyguladığımız yöntem sayesinde betona katılan tinkal betonun radyasyonu geçirmesine engel 

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

Betondan en fazla radyasyon geçirgenliğini önleyen tinkal miktarı 4gr’dır.  Bu nedenle tinkal 

betona radyasyon önleyici özellik kazandıran bir katkı maddesi olarak kullanılabilir. Bu 

durumun tinkalin içerisindeki bor maddesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 
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4. Yöntem 

Deneyde kullanılan çimento, agregaya her defasında tinkal miktarının değiştirerek bir karışım 

hazırlanmıştır. Deneyde kullanılan karışım miktarları Tablo 1’de verilmektedir.  

 

Tablo 1. Hazırlanan beton karışımlarına konulan maddelerin miktarları (gr) 

 
Çimento Agrega Su Tinkal 

Normal Beton 200  800  150  0  

1 gr Tinkalli Beton 200  800  150  1 

2 gr Tinkalli Beton 200  800  150  2 

4 gr Tinkalli Beton 200  800  150  4  

 

Tablo 1’deki aynı satırdaki tüm malzemeler sırayla tartılıp bir kova içerisine konuldu ve 

karıştırıldı. Karışımın homojen olması sağlandı. Karışımlar ayrı ayrı plastik dakota 

malzemeden yapılan 13*13*1cm’lik kalıplara döküldü (Şekil 1). Her sütundaki karışım iki 

defa hazırlandı. Böylece her deneme iki tekrarlı yapıldı (Şekil 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Kalıplara dökülen beton hamuru                       Şekil 2. İki tekrarlı denemeler 

 

Kalıplara dökülen betonların üzerine her saat başı parmakla bastırıldı. Parmak izlerinin beton 

üzerine çıkmadığı zaman dokunma kuruma zamanı olarak belirlendi. Dokunma kuruma 

zamanı testi sonuçları Tablo 2’dedir.  

Kalıplardaki tüm betonlar aynı koşullarda 72 saat kurutuldu. Kalıplardan çıkarılan betonların 

her birinin üzerine 50cm mesafeden 50gr, 100gr ve 200gr ağırlıklar düşürülerek kırılmaları 

incelendi. Kırılmanın olduğu ağırlık miktarlarına bakılarak mukavemetini belirlemektedir. 

Mukavemet testi sonuçları Tablo 3’tedir. 
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       Tablo 2. Dokunma kuruma testi sonuçları               Tablo 3. Mukavemet testi sonuçları 

         
Kuruma zamanı 

Normal Beton 7 saat 

1 gr Tinkalli Beton 7 saat 

2 gr Tinkalli Beton 7 saat 

4 gr Tinkalli Beton 7 saat 

 

Dokunma kuruma testi sonuçlarına göre tinkal katılan betonlar ile normal betonun kuruma 

zamanlarının aynı olduğu belirlendi.  Mukavemet testi sonuçlarına göre ise tinkal katılan 

betonlar ile normal betonun mukavemetlerinin aynı olduğu gözlendi. Elde edilen sonuçlar 

neticesinde tinkalin betonun fiziksel bir özelliği olan dokunma kuruma zamanına ve 

mukavemetine etki etmemiştir. 

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. Bu boşluğa teker teker betonlar 

yerleştirilecektir.  

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

aranarak ölçüm yapılmıştır. Bu ölçüm arada beton olmadan yapıldığı için telefonun aktif 

olarak kullanıldığındaki yaydığı radyasyon miktarını göstermektedir ve bu işlem bilgi almak 

amacıyla ön çalışmalar sırasında yapılmıştır. 

Normal beton ve deney grubu betonlarının radyasyonu önleme miktarını ölçmek için 

oluşturulan boşluğa betonlar sırayla yerleştirilmiştir. Ölçümler telsiz telefonu farklı bir 

telefondan çaldırılarak yapılmıştır. Ölçümler sırasında radyasyon miktarı sürekli aynı 

kalmadığı için (3-5 birim değişim olduğu için) fotoğraf çekimi sırasında “HOLD” yani ölçüm 

durdurularak resim çekilmiştir. 

Radyasyon önleme testi sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. Radyasyon önleme testi sonuçlarına 

göre betona katılan tinkal miktarı arttıkça betonun radyasyonu önleme miktarı artmıştır. 

Normal betona göre, tinkal katılan betonun radyasyonu önleme miktarı daha fazladır. Bu 

nedenle tinkal betona radyasyon önleyici özellik kazandıran bir katkı maddesi olarak 

kullanılabilir. Bu durumun tinkalin içerisindeki bor maddesinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 

 

 

 

 
Mukavemet 

Normal Beton 200gr 

1 gr Tinkalli Beton 200gr 

2 gr Tinkalli Beton 200gr 

4 gr Tinkalli Beton 200gr 
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Tablo 4. Radyasyon önleme testi 

 

 

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

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

betona radyasyon geçirmeme özelliği kazandıran katkı maddesi olarak kullanılabilir.  

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

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

ilgili çalışma bulunmamaktadır. Ayrıca kullandığımız yöntem açısından da yenilik 

içermektedir. . Ayrıca radyolojide çalışan görevli memurlar bir gün çalışıp belli bir sure 

çalışmaya ara verdikleri için iş gücü kaybı oluşmaktadır. Bu odaların bu betonla yapılması ile 

iş gücü kaybı yaşanmayacaktır. 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Yeni yapılacak röntgen ve tomografi odaları gibi radyasyon yayan odalarda güvenle 

kullanılabilirken varolan odalar röntgen ve tomografi odaları için tinkal içeren boya ile 

kaplanması sağlanabilir. Boyaya tinkal katılması radyasyonun belirli ölçüde geçişine engel 

oluşturacağı düşünülmektedir.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

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

oranlarda tinkal madeni çıkarılmaktadır. Tinkal madeninin ülkemizde olması ve arge 

çalışmaları ile maliyet oluşmayacaktır.   
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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. Yaşalanma testi yapılması 

gerekmektedir.  

 

 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Serdar Çınar ÖZPİNECİ 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  

Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

SERDAR ÇINAR 

ÖZPİNECİ 
 Takım Lideri 

ÖZEL SANKO 

İLKOKULU 
  

EFE AKCAN  Araştırma 
ÖZEL SANKO 

İLKOKULU 
  

AZRA YILDIZ  Saha İnceleme 
ÖZEL SANKO 

İLKOKULU 
  

ZEYNEP BİLGE 

KILIÇ 
 Rapor yazımı 

ÖZEL SANKO 

İLKOKULU 
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