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Özet 
 

Beton günümüzde en yaygın kullanılan yapı malzemesidir ve kullanıldığı ilk günden bu 

yana sürekli bir gelişim içindedir. Öncelikle taşıyıcı olarak kullanılmışsa da, uzun 

yıllardır estetik ve tematik amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Çıplak betonun görüntüsü, 

beton yüzeyinde kalmış olan organik bileşiklerden dolayı bozulmakta, betonun rengi 

değişip, kirlenmektedir. Bunun için fotokatalitik özelliğe sahip titanyumdioksit beton 

karışımına katılmakta ve betonun estetik özelliklerini kaybetmeden, kullanım ömrü 

boyunca, üzerine gelen kirleticilerin ayrışarak, betonun aynı renk ve dokuda kalması 

sağlanmaktadır. Kendi kendini temizleyen betonlar denilen bu beton teknolojisinde 

fotokatalitik reaksiyonlar yüzeyde nitrojen oksit vb. içeren kirletici maddelerin yüzeye 

kalıcı olarak yapışmasını engelleyip, ayrıştırmaktadır. Bu çalışmada, fotokatalitik 

özelliklerin araştırılması amacıyla beton örnekler üzerine farklı deneyler yapılmıştır. 

Bunlardan birincisi Rhodamine-B isimli kimyasal madde ile uygulanan deneydir. İkinci 

deney grubu ise; Phenantroquinone isimli kimyasal madde ile yapılan deneydir. Bu 

deneyler hidrolik bağlayıcıların fotokatalitik faaliyetlerini kolorimetrik yöntem ile 

belirlemek üzere uygulanmıştır. 

 

 

Abstract 
 

Nowadays, concrete is the most common building material which has been used for 

aesthetic and thematic purposes for many years. The appearence of concrete is 

deteriorated, and contaminated because of the organic compounds on the concrete 

surface. Titaniumdioxide which has photocatalytic properties, is added into the concrete 

mixture to enable the concrete to preserve its color and texture without comprimising 

for any aesthetic properties, such as decomposing of organic compounds, during its 

lifetime. At this special concrete technology, which is called as ‘self cleaning 

concretes’, photocatalytic reactions prevent the permanent stickiness of organic 

compounds. At the experimental part of this study, two different tests were applied on 

samples to exemine the photocatalytic properties of concrete: Rhodamine-B, and 
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Phenantroquinone, which are both chemical materials, and applied on the concrete 

surface to determine the photocatalytic actions of hidrolic binders by colorimetric 

methods. 

 

 

1. GİRİŞ 
 

Beton günümüzde en yaygın kullanılan yapı malzemesidir  ve kullanıldığı ilk günden bu 

yana sürekli bir gelişim içindedir. Öncelikle taşıyıcı olarak kullanılmışsa da, çeşitli 

mimarlık akımları kapsamında uzun yıllardır estetik ve tematik amaçlı olarak da 

kullanılmaktadır. Buna ilk örnek 1913 yılında,  M.Berg’in, Almanya-Bresslau’da inşaa 

edilen ‘Jahrhunderthalle’ binasıdır. Burada beton, herhangi bir malzeme ile 

kaplanmadan, kalıptan çıktığı biçimiyle kullanılarak, ‘Mimari Beton, Çıplak Beton ya 

da Brüt Beton’ olarak adlandırılan uygulamanın ilk örneği verilmiştir. Ayrıca beyaz 

çimento kullanarak beyaz beton üretilmiş, özellikle İspanya’da bu uygulamanın en 

güzel örnekleri verilmiştir. Beyaz betonda karışımın içine pigment katarak renk vermek, 

ya da mimari beton yüzeylere döküm sırasında (kalıp ile) ve dökümden sonra (kalıp+ek 

elemanlar), kimyasal veya mekanik yöntemlerle yapı elemanlarının yüzeylerinde 

değişik form, doku veya desen oluşturmakla da betona estetik özellikler 

kazandırılmaktadır. [1, 2] 

 

Çıplak betonun görüntüsü, beton yüzeyinde kalmış olan organik bileşiklerden dolayı 

bozulmakta, betonun rengi değişip, kirlenmektedir. Bunun için fotokatalitik özelliğe 

sahip titanyumdioksit beton karışımına katılmakta ve betonun estetik özelliklerini 

kaybetmeden, kullanım ömrü boyunca, üzerine gelen kirleticilerin ayrışarak, betonun 

aynı renk ve dokuda kalması sağlanmaktadır. Kendi kendini temizleyen betonlar denilen 

bu beton teknolojisinde fotokatalitik reaksiyonlar yüzeyde nitrojen oksit vb. içeren 

kirletici maddelerin yüzeye kalıcı olarak yapışmasını engelleyip, ayrıştırmaktadır. 

 

 

2. KENDİ KENDİNİ TEMİZLEYEN BETONLAR 
 

2.1. Kendi Kendini Temizleme Özelliği 

 

Kendi kendini temizleme özelliği son yıllarda yaygın olarak duyulmaya başlayan bir 

kavramdır. Aslında bu kavram, 1960 lardan buyana süren geniş kapsamlı çalışmaların 

günlük hayatımıza yansıyan kısımlarından biridir [3]. Beton yüzeyinin renk, doku ve 

estetik özelliklerini kaybetmeden, yapının kullanım ömrü boyunca bakım, onarım 

gerektirmeden kullanılması, bunu yaparken de çevreye olumlu katkılarda bulunması, 

aynı zamanda kendi kendini temizleme özelliği ile havayı da temizlemesi 

sağlanabilmektedir. Bu çalışmada yukarıda anlatılan estetik amaçlı kullanılan beton 

teknolojisindeki gelişmeler kapsamında titanyumdioksit katkılı kendi kendini 

temizleyen ve kendiliğinden yerleşen betonların fotokatalitik özellikleri incelenmiştir. 

 

2.2. Fotokataliz 

 

Bitkiler günışığından enerji yakalar ve böylece büyürler. Bu süreç sırasında, suyun 

oksidasyonu ve karbondioksitin redüksiyonu ile oksijen üretirler. Diğer bir deyişle, 

suyun oksidasyonu ve CO2’nin redüksiyonu güneş enerjisi ile gerçekleşir. Doğal 

fotosenteze benzer olarak, güneş enerjisini kullanarak suyun fotoelektrolizi 
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araştırılmaya başlanmıştır [5, 6]. Bu yaklaşım temelde, ışıkla uyarılmış yarıiletken 

(photoexcited semiconductor) kullanımı ile fotokimyasal pil (photochemical battery) 

yapımını içermektedir [7]. Bitkilerdeki fotosentezde gözlenen mekanizmalar ile 

benzerliklerinden dolayı fotokataliz (photocatalysis) yapay fotosentez olarak da 

adlandırılabilmektedir [8]. 

 

En aktif fotokatalitik madde (photocatalyst) TiO2’dir, ZnO tarafından takip edilir. 

TiO2’nin saflığı, diğer faktörler arasından, katalitik aktivite üzerinde başlıca etkiye sahip 

olan kristal boyutu ve boşluk oranını kapsar [9]. TiO2 tozu beyaz pigment olarak antik 

dönemlerden beri yaygın olarak kullanılmaktadır [10]. Bir yarıiletken olan TiO2, UV 

(ultraviyole) ışığına maruz bırakıldığı zaman fotokatalitik aktivite özelliği göstererek 

organik grupları parçalar. TiO2, günlük hayatımızda yer alan en önemli malzemelerden 

biri olup, boyalarda, kozmetikte ve gıda ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

TiO2’nin fotokatalitik özelliğinin keşfedilmesi ile bu malzemenin kullanım alanları daha 

da genişlemiştir [4]. 

 

Çok pahalı olmaması, termal stabilitesinin iyi olması, kimyasal ve biyolojik olarak inert 

olması, zehirli olmaması ve mikroorganizmaların inaktivasyonluğu da dahil olmak 

üzere, organik bileşenlerin oksidasyonuna teşvik edebilmesi sebebiyle, titanyum dioksit 

yaygın olarak kullanılan bir fotokatalitik maddedir (photocatalyst) [9, 11]. 

 

Yarıiletken fotokatalitik tepkimenin prensibi basittir. Yarıiletkenler, atomik yapılarında, 

dolu bir valans bandına ve boş bir iletkenlik bandına sahip malzemelerdir. Bantlar, bir 

malzemede, bir elektronun işgal edebileceği muhtemel enerji seviyeleridir. Dıştaki 

yörüngede bulunan elektronlar ‘valans elektronları’ olarak adlandırılırlar. Valans 

elektronları, atomların birbiri ile bağlanmasından sorumludurlar. Valans elektronlarının 

yer aldığı en yüksek enerji seviyesinde bulunan band, valans bandı (VB) olarak 

adlandırılır. Valans bandının dışında yer alan ve en düşük seviyede bulunan bant ise 

iletkenlik bandı (İB) olarak adlandırılmaktadır [4]. Yarıiletken, bant aralığından daha 

büyük enerjili ışık ile uyarılır, bu enerji ile iletkenlik bandı ayrılır, ve valans bandı 

doldurulur, VB’nin içindeki bir elektronu İB’nin içine doğru uyarılarak gönderilir, 

böylece tepkime, uyarılmış elektron(e
-
) - pozitif boşluk(h

+
) çifti şeklinde sonuçlanır. Bu 

e
-
 ve h

+
 lar, fotokatalistin yüzeyindeki kimyasal maddeleri redüksiyon ve oksidasyona 

uğratırlar. Yarıiletken malzemenin orijinal strüktürü (ya da kimyasal yapısı), kimyasal 

reaksiyon/yeniden kombinasyon sırasında eşit sayıda e
-
 ve h

+
 tüketildi ise, değişmeden 

kalır, ‘fotokataliz (photocatalysis)’ terimi de buradan gelmektedir [12]. 

 

2.3. Uygulamalar 

 

Yarıiletken tozların, H2 ve O2 gibi faydalı ürünlerin fotokatalitik olarak meydana 

getirilmesinde kullanılabilirliğinin fark edilmesi ile birlikte, aynı zamanda kirleticilerin 

parçalanmasında kullanılabileceği de fark edilmiştir. Frank ve Bard tarafından, 1977’de 

yapılan, sıvı haldeki TiO2 çözeltisinde bulunan siyanitin ayrışması olarak tarif edilenler, 

bu konudaki ilk raporlardır. Bu yazarlar, çevresel arındırma alanındaki sonuçlarında 

oldukça doğru çıkarımları işaret etmişlerdir [13]. 

 

Çok sayıdaki hava kirleticisini (hidrokarbonlar, aldehid, halojenli bileşikler, nitrojen 

içeren bileşikler, sülfür içeren bileşikler ve inorganik bileşikler) ayrıştırabildiği için, 

TiO2 fotokatalitik süreç, çevresel kaynaklı hava kirleticilerinin ışıkla bozulması için 

etkin bir teknik olarak düşünülür. TiO2 hava temizleyicisi olarak kullanılmaktadır. 
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Bugünlerde, 2000 den fazla şirket, dünya çapında fotokataliz piyasasında faaliyet 

göstermektedir [14]. 

 

İç mekan hava kalitesini arttırmak için hava temizleyici TiO2 esaslı malzemeler 

geliştirilmiştir [11]. Bu malzemeler geleneksel yapı malzemelerine TiO2 eklenerek 

üretilmektedirler. Bu malzemelerin, TiO2-cam, TiO2-fayans, TiO2-boya [15, 16], TiO2-

duvar kağıdı [20], ve TiO2-beton gibi, birçok çeşidi, son yıllarda ticari olarak 

bulunmaktadır. Hava temizleyen TiO2 esaslı malzemeler aynı zamanda dış mekan hava 

kirliliğinin kontrolünde de kullanılmıştır [21, 22]. Dış mekandaki ışığın aydınlatma 

şiddeti iç mekandan daha yüksek, bu yüzden TiO2 esaslı malzemeler daha iyi bir 

performansa sahip olacaklardır. Dış mekan hava temizleyici TiO2 esaslı malzemeler, 

TiO2 esaslı beton matrisler, boyalar ve kaplamaları içerir. Bu malzemeler çoğunlukla dış 

cephe yapısı, yol yapısı ya da dekorasyon için kullanılırlar [14]. Araştırılmış olan özel 

alanlardan birisi, Escherichia coli üzerinde bakterisidal etkisi ve E.coli endotoksinin 

detoksifikasyonudur. TiO2 kaplı cam tabakların dikkate değer bakterisidal ve 

detoksifikasyon etkinlik sergilediği bulunmuştur [13]. 

 

Farklı uygulama alanları araştırmak için TiO2’nin pamuklu kumaşta uygulanması 

denenmiştir. Şarap, kahve, makyaj ve ter lekeleri ile deneyler yapılmıştır. Özellikle 

şarap ve kahve lekesi için olumlu sonuçlar alınmıştır [17]. Bir diğer araştırma 

fotokatalist kağıtlar üzerinde yapılmıştır [18].  

 

Son on yılda, çok sayıda araştırma çalışmaları, su ve havanın fotokatalitik olarak 

arıtılması, kendi kendini temizleme ve fotokatalitik antibakteriyal etki dahil olmak 

üzere, fotokatalistin (photocatalyst) özelliklerin keşfedilmesine adanmıştır. Tüm bu 

özellikler, Ultraviyole (UV) ışınımı altındaki fotokatalistin yüzeyinde oluşan, iki temel 

fotokimyasal fenomene dayandırılabilir. Bunlardan birisi, adsorbe olmuş maddelerin 

ışıkla uyarılmış (photo induced) redüksiyon tepkimeleri, ve diğeri ışıkla uyarılmış 

(photo induced) süper hidrofilisiti’dir. Bu iki özelliğin oluşturduğu sinerji, yapı ve 

inşaat malzemelerinde bunların kullanımının temelidir [19]. 

 

Geleneksel TiO2 esaslı yapı malzemeleri, pigment ve opaklaştırıcı alanlarındaki 

uygulamalarda, zehirli kurşun oksit ile TiO2 yer değiştirmeye başladığında, 1910larda 

geliştirilmiştir [14]. Fotokatalistlerin yapı malzemeleri ile birlikte kullanımı 1990’ların 

başında başlamıştır. Fotokatalitik malzeme ve yapısal malzeme olarak hizmet 

edebilmesi gibi TiO2’nin çok yönlü fonksiyonu, dış cephe inşaat malzemesi ve iç mekan 

mobilya malzemesi olarak mesela çimento harcı, dış cephe fayansları, kaldırım taşları, 

cam ya da PVC kumaşları gibi, uygulamalarını kolaylaştırmıştır [19]. 

 

TiO2 esaslı, kendi kendini temizleyen dış cephe ürünleri, fayanslar, cam, çadırlar dahil 

olmak üzere, Japonya’da yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Bu ürünler, TiO2’nin 

fotokatalitik ve süperhidrofilik özelliklerine dayanarak, günışığı ve yağmur suyunun 

etkisiyle temiz kalabilmektedirler. TiO2’nin süperhidrofilik özelliği sayesinde, organik 

kirletici ve tozlar yağmur suyu ile yıkanabilirken, giderek adsorbe olan organik kir 

mesela yağ,  TiO2’nin fotokatalitik özellikleriyle ayrışmaktadır. Süperhidrofilik kendi 

kendini temizleyen yüzeylerin hiçbir zaman kirlenmeyeceği doğru değildir, çünkü, 

kendi kendini temizleme işlemi günışığının aydınlatma şartlarına, düşen yağmurun 

miktarına, kirliliği biriktirme oranına bağlıdır. Ancak hakikaten doğru olan şey, kendi 

kendini temizleyen bir yüzey, kirliliği geciktirecek, ve böylece kubbe, kanopi, çadır gibi 

yüksek binalar ve esnek plastik malzemelerin temizlik ve bakım giderlerinde ve bunlar 
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için ayrılan zamanda büyük bir tasarruf yapılacaktır [3]. Çevresel fotokatalizin 

ticarileşme aşamasına yakın olan çok sayıda uygulama örnekleri vardır. Aşağıda 

Çizelge 1’de seçilmiş uygulamaları yer almaktadır. 

 

Çizelge 1 : Seçilmiş fotokataliz uygulama alanları [7]. 
 

Özellik Kategori Uygulama 

Kendi kendini temizleme Konut ve ofis binaları 

için malzemeler 

Dış cephe seramikleri, mutfak ve banyo 

bileşenleri, iç mekan mobilyaları, plastik 

yüzeyler, alüminyum dış cephe kaplamaları, 

yapı da kullanılan taşlar ve perdeler, kağıt 

pencere güneşlikleri. 

İç mekan ve açık hava 

aydınlatmaları ve ilgili 

sistemler 

İç mekan lamba kapağı olarak yarısaydam 

kağıtlar, floresan lambaların kaplamaları, ve 

otoyol tünel lambalarının cam kapakları. 

Yollar için 

malzemeler 

Tünel duvarları, ses geçirmeyen duvar, trafik 

lambaları, ve reflektörler 

Diğerleri Çadır malzemesi, hastane giysileri ve 

üniformalar için kumaş, ve arabalar için 

kaplama spreyi 

Hava temzileme İç mekan hava 

temizleyiciler 

Oda havası temizleyiciler, fotokatalist teçhizatlı 

hava şartlandırıcılar, ve fabrikalar için iç mekan 

hava temzileyiciler 

Dışmekan hava 

arındırıcıları 

Otoyollar, karayolları ve yürüyüş yolları için 

beton, tünel duvarları, ses geçirmeyen duvarlar, 

ve yapı duvarları. 

Suyun arındırılması İçme suyu Nehir suyu, yer altı suyu, göller ve su deposu 

tankları 

Diğerleri Balık besleme tankları, drenaj suyu ve 

endüstriyel atık sular 

Tümör karşıtı faaliyet Kanser tedavisi Endoskopi gibi araçlar 

Kendi kendini sterilizasyon 

  

Hastane Ameliyat odalarını kaplayan seramikler, tıbbi 

sondalar için silikon kauçuklar, hastane giysileri 

ve üniformalar 

Diğerleri Umumi tuvaletler, banyolar ve fare yetiştirme 

odaları 

 

2.4. Deneysel Çalışma 

 

Çalışmanın deneysel kısmında, ön deneyler yapılarak malzeme özellikleri tespit edilmiş, 

beton karışım hesapları yapılarak, 1m
3
 beton karışımına giren malzemelerin miktarları 

belirlenmiştir, . malzeme oranlarına göre dört tip beton karışımı üretilmiştir: NBB : 

Normal beyaz beton, T-NBB : TiO2 katkılı normal beyaz beton, KYB : Kendiliğinden 

yerleşen beyaz beton, T-KYB : TiO2 katkılı kendiliğinden yerleşen beyaz beton [24]. 

 

1 m
3
 beton için: 

Çimento = 500 kg, Su=200 kg,  

1 Nolu Agrega = 494 kg/m
3
  

Kırmataş Agrega = 1157 kg/m
3
 

Hiperakışkanlaştırıcı %1,2 = 6 kg/m
3 

(Kendiliğinden Yerleşen Beton Tiplerinde 

kullanılan miktar.) 

Hiperakışkanlaştırıcı %0,75 = 3,75 kg/m
3 

(Normal Beton Tiplerinde kullanılan miktar.) 

TiO2 %5 = 25 kg /m
3
 olarak kullanılmıştır. 
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Mdf’den üretilmiş kalıplara yerleştirilen betonlardan, kendiliğinden yerleşen beton 

tiplerinde vibrasyon uygulanmazken, normal beton tiplerinde 15 sn vibrasyon 

uygulanmıştır. Örneklere 7 gün su içinde kürleme uygulanmış, deney gününe kadar 

bekletilmek üzere laboratuvar ortamına bırakılmışlardır. 

 

Fotokatalitik özelliklerin araştırılması amacıyla beton örnekler üzerine iki farklı deney 

yapılmıştır. Bunlardan birincisi Rhodamine-B isimli kimyasal madde ile uygulanan 

deneydir, ikincisi ise Phenantroquinone isimli kimyasal madde ile yapılan deneydir. 

 

2.4.1 Rhodamine-B deneyi 

 

Bu deney hidrolik bağlayıcıların fotokatalitik faaliyetlerini kolorimetrik (renk ölçüm) 

yöntemi ile belirlemek üzere uygulanmıştır. Bu konuda ilgili TSE standardı henüz 

yayınlanmamıştır, deney çalışmasında UNI 11259, esas alınmıştır [23].  

 

Deney için, TiO2 Katkılı Beyaz Beton ve TiO2 Katkılı Kendiliğinden Yerleşen Beyaz 

Beton örneklerinin her birinden ikişer adet beton örneği kullanılmıştır. Bu betonların 

yüzeyi hayali bir çizgiyle ortadan ikiye ayrılmış ve bir tarafa herbiri 3,5x7 cm alanı 

sınırlayan silikondan bir çerçeve yapılmıştır. Çerçevenin içine uygulanmak üzere, 

0,05g/l konsantrasyonundaki damıtılmış suda çözünebilen, Rhodamine-B maddesi ile 

çözelti hazırlanmıştır. Hazırlanan çözelti herbir çerçeveye 0,5 ml gelecek şekilde 

uygulanmıştır. 24 saat karanlık bir ortamda 20
o
C sıcaklık ve %50 rölatif nemli ortamda 

bırakılmışlardır. 24 saat sonunda a(0) kolorimetrik koordinatları, bir spektrofotometre 

yardımı ile okunmuştur. Ardından 400 wattlık UV lamba altına tüm örnekler eşit 

mesafede olacak şekilde 75 cm uzaklığa yerleştirilmişler ve 4 saat ışığa maruz 

bırakılmışlar, akabinde a(4) kolorimetrik okumaları yapılmıştır. Tekrar UV lamba altına 

götürülen örneklerin a(26) değerleri de not edilmiştir. 28 gün boyunca UV lambaya 

maruz kalan örneklerin de renk ölçümleri yapılmış ve a(son) değerleri bulunmuş, 

rhodamine-b maddesinin oluşturduğu kırmızı renkte zamana bağlı olarak görülen açılma 

spektrofotometredeki kolorimetrik değerlerle desteklenmiştir.  

 

Renk ölçümü (kolorimetrik okuma)için Minolta Spectrophotometer CM 2500-d, CIE 

L*a*b*2 sistemine göre çalışan, D65/10
o
C aydınlık veren 8

o 
küre geometrisinde 

kolorimetre kullanılmaktadır. Bu sistemde L* parlaklığı gösterirken, a* ve b* çift 

boyutlu bir yüzeyin renginin boyutunu temsil eden kolorimetrik koordinatladır. a* 

koordinatı, pozitif(+) iken kırmızı bir eğim çizer ve negatif iken(-) yeşil yöne doğru bir 

sapma eğilimi gösterir. b* koordinatı ise, pozitif(+) kadranda sarıya doğru saparken, 

negatif(-) kadranda maviye doğru sapma eğilimi gösterir. Bu yöntemde, kırmızı 

renkteki rhodamine-b kullanılmasından dolayı sadece a* kolorimetrik koordinati 

dikkate alınmıştır. 

Malzemenin fotokatalitik özelliği aşağıdaki Formül (1,2 ve 3) aracılığıyla 

hesaplanmıştır. Rhodamine-B Deneyinin sonuçları ise Çizelge 2’de yer almaktadır.  
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R(4) : 4 saat UV lamba altında kaldıktan sonraki renk kaybı yüzdesi. 

R(26) : 26 saat UV lamba altında kaldıktan sonra renk kaybı yüzdesi. 

R(son) : 28 gün UV lamba altında kaldıktan sonra renk kaybı yüzdesi. 

a(0) : UV lamba altına girmeden önce renk ölçüm değeri. 

a(4) : 4 saat UV lamba altında kaldıktan sonraki renk ölçüm değerleri. 

a(26) : 26 saat UV lamba altında kaldıktan sonra renk ölçüm değerleri. 

a(son) : 28 gün UV lamba altında kaldıktan sonra renk ölçüm değerleri. 

 

Çizelge 2 : Rhodamine-B deneyi sonucu oluşan renk kaybı değerleri toplu sonuçları. 

 
 R(4) (%) R(26) (%) R(son) (%) 

T-NBB -3,3 3,3 42,9 

T-KYB -5,8 4,3 4,9 

 

2.4.2 Phenantroquinone ile temizleme özelliğinin araştırılması deneyi 

 

Phenantroquinone ışığa karşı duyarlı bir kimyasal maddedir. Literatürde yapılan 

çalışmalarda fotokatalitik özelliklerin araştırmasında kullanılmıştır. [24] Bu çalışmada 

phenantroquinone madde, beton örnekleri üzerine sürülerek, UV ışığı altında ve açık 

havada ortam koşulları altında olmak üzere iki farklı durumda bekletilmiştir. UV ışığı 

altında; başlangıçta, 116 saat sonra, 28 gün sonra ve 60 gün sonra renk ölçümleri 

yapılmıştır. UV altına giren tüm örnekler için XRF ölçümleri ve seçilen örnekler için 

XRD ölçümleri yapılmıştır. Aşağıda Çizelge 3,’de UV ışığı altında bekletilmiş 

örneklerin renk ölçümleri yer almaktadır.  

 

Çizelge 3 : UV Işığı altında bekleyen phenantroquinone boyalı örneklerin 

spektrofotometre ile renk ölçümlerinde L, a ve b değerleri. 

 
  L (UV ışığı altındaki örnekler) 

Beton Tipleri L(0h) L(116h) L(28d) L(60d) 

NBB 80,2 80,2 82,3 81,8 

T-NBB 81,3 82,7 83,9 84,4 

KYB 82,8 82,9 83,6 83,2 

T-KYB 84,4 84,2 85,8 85,3 

  a (UV ışığı altındaki örnekler) 

Beton Tipleri a(0h) a(116h) a(28d) a(60d) 

NBB 4,9 4,2 3,3 3,6 

T-NBB 5,2 3,6 2,8 2,0 

KYB 5,9 4,7 4,3 4,4 

T-KYB 4,6 4,0 3,0 3,1 

  b (UV ışığı altındaki örnekler) 

Beton Tipleri b(0h) b(116h) b(28d) b(60d) 

NBB 33,7 27,8 24,9 26,4 

T-NBB 39,9 24,6 20,3 18,5 

KYB 35,9 29,4 28,3 29,6 

T-KYB 33,1 27,7 24,6 25,7 
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Çizelge 4 : Doğal ortama bırakılan phenantroquinone boyalı örneklerin 

spektrofotometre ile renk ölçümlerinde L değerleri. 
 

 L (Doğal ortama bırakılan örnekler) 

Beton Tipleri L(0h) L(28g_yağmurlu hava) L(28g_yatay) L(28g_dusey) 

NBB 80,2 86,7 76,0 78,4 

T-NBB 81,3 86,9 85,0 86,8 

KYB 82,8 84,9 78,3 78,4 

T-KYB 84,4 89,3 85,2 88,4 

 a (Doğal ortama bırakılan örnekler) 

Beton Tipleri a(0h) a(28g_yağmurlu  

hava) 

a(28g_yatay) a(28g_düşey) 

NBB 4,9 0,7 7,1 8,6 

T-NBB 5,2 0,3 2,2 1,9 

KYB 5,9 1,5 7,5 8,6 

T-KYB 4,6 0,7 3,4 2,0 

 b (Doğal ortama bırakılan örnekler) 

Beton Tipleri b(0h) b(28g_yağmurlu hava) b(28g_yatay) b(28g_düşey) 

NBB 33,7 8,2 33,0 34,6 

T-NBB 39,9 8,8 16,9 16,1 

KYB 35,9 11,9 34,1 38,2 

T-KYB 33,1 8,8 18,1 13,0 

 

Çizelge 5 : UV ışığı altında bekletilen phenantroquinone boyalı örneklerin beton tipine 

göre XRF analizi ile bulunan Ti değerleri. 
 

Beton Tipi Uygulamalar Ti Miktarı 

NBB 25.08.2009 (Boyasız - Baslangıç) 0,028 

25.08.2009 (Boyalı - Başlangıç) 0,031 

31.08.2009 (Boyasız - 120 h UV) 0,027 

31.08.2009 (Boyalı - 120 h UV) 0,032 

23.10.2009 (Boyasız -  60 g UV) 0,026 

23.10.2009 (Boyalı - 60 g UV) 0,034 

TNBB 25.08.2009 (Boyasız - Baslangıç ) 1,299 

25.08.2009 (Boyalı - Baslangıç) 1,463 

31.08.2009 (Boyasız - 120 h UV) 1,34 

31.08.2009 (Boyalı - 120 h UV) 1,354 

23.10.2009 (Boyasız - 60 g UV) 1,405 

23.10.2009 (Boyalı- 60 g UV) 1,436 

KYB 25.08.2009 (Boyasız - Baslangıç) 0,027 

25.08.2009 (Boyalı - Baslangıç ) 0,024 

31.08.2009 (Boyasız - 120 h UV) 0,025 

31.08.2009 (Boyalı - 120 h UV) 0,021 

23.10.2009 (Boyasız - 60 g UV) 0,026 

23.10.2009 (Boyalı - 60 g UV) 0,025 

TKYB 25.08.2009 (Boyasız - Baslangıç ) 0,847 

25.08.2009 (Boyalı - Baslangıç ) 0,806 

31.08.2009 (Boyasız - 120 h UV) 0,908 

31.08.2009 (Boyalı - 120 h UV) 0,888 

23.10.2009 (Boyasız - 60 g UV) 0,816 

23.10.2009 (Boyalı - 60 g UV) 0,887 
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Açık havada bırakılan örneklerin de; başlangıçta, 28 günlük yağışa açık ortamda 

bekletilmiş ve 28 günlük yağışa kapalı güneş ışığına açık ortamda yatay vaziyette, 28 

günlük yağışa kapalı güneş ışığına açık ortamda düşey vaziyette bekletilmiş örneklerin, 

renk ölçümleri, XRF ölçümleri ve seçilen örneklerin XRD ölçümleri yapılmıştır. 

Çizelge 4’de doğal ortamda bekletilmiş örneklerin renk ölçümleri bulunmakadır. 

Çizelge 5 ve 6’da ise XRF analizlerinden elde edilen beton yüzeyinde bulunan Ti 

değerleri yer almaktadır. 

 

Çizelge 6 : Doğal ortama bırakılan phenantroquinone boyalı örneklerin beton tipine 

göre XRF analizi ile bulunan Ti değerleri. 

 
Beton Tipi Uygulamalar Ti Miktarı 

NBB 20.07.2009 (Boyasız - Başlangıç) 0,03 

23.10.2009 (Boyasız - 28 g Acık Hava - Yatay) 0,028 

23.10.2009 (Boyalı - 28 g Acık Hava - Yatay) 0,032 

23.10.2009 (Boyasız - 28 g Acık Hava - Düşey) 0,049 

23.10.2009 (Boyalı - 28 g Acık Hava - Düşey) 0,073 

TNBB 20.07.2009 (Boyasız - Başlangıç) 1,297 

23.10.2009 (Boyasız - 28 g Acık Hava - Yatay) 1,084 

23.10.2009 (Boyalı - 28 g Acık Hava - Yatay) 0,939 

23.10.2009 (Boyasız - 28 g Acık Hava - Düşey) 0,555 

23.10.2009 (Boyalı - 28 g Acık Hava - Düşey) 0,648 

KYB 20.07.2009 (Boyasız - Başlangıç) 0,021 

23.10.2009 (Boyasız - 28 g Acık Hava - Yatay) 0,021 

23.10.2009 (Boyalı - 28 g Acık Hava - Yatay) 0,023 

23.10.2009 (Boyasız - 28 g Acık Hava - Düşey) 0,021 

23.10.2009 (Boyalı - 28 g Acık Hava - Düşey) 0,022 

TKYB 20.07.2009 (Boyasız - Başlangıç) 0,767 

23.10.2009 (Boyasız - 28 g Acık Hava - Yatay) 1,299 

23.10.2009 (Boyalı - 28 g Acık Hava - Yatay) 1,332 

23.10.2009 (Boyasız - 28 g Acık Hava - Düşey) 1,309 

23.10.2009 (Boyalı - 28 g Acık Hava - Düşey) 1,93 

 

 

3. SONUÇLAR 

 

Rhodamine-B deneyinde UV altında bekletilen örneklerde 28 günün sonunda en yüksek 

renk açılması % 43 ile T-NBB örneklerde ourken, T-KYB örneklerde %5 renk açılması 

gözlenmiştir. 

 

UV ışığı altında kalan NBB, T-NBB, KYB ve T-KYB örneklerin renk değerlerinden L 

beyazlık değeri, zamana bağlı olarak artmıştır. a kırmızılık ve b mavilik değeri zamana 

bağlı olarak azalmıştır, renk açılması spektrofotometrede ölçülen değerlerle tespit 

edilmiştir. 

 

Ortam koşullarına bırakılan NBB, T-NBB, KYB ve T-KYB örneklerden yağmura açık 

ortama bırakılan örnekler en çok renk açılmasını göstermiştir, yatay ve düşey olarak 

yağışa kapalı, gün ışığına açık ortama bırakılmış örneklerden ise 28 gün sonunda renk 

açılması olmuştur. 
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Burada TiO2 tarafından parçalanan kirlilik yaratan bileşiklerin su ile mekanik olarak 

beton yüzeyinden atılması gerektiği bir kez daha görülmüştür. 

 

XRF analiz yöntemi ile beton tipinin yüzeyinde bulunan Titanyum miktarları 

ölçülmüştür. TiO2 katkılı normal betonda mdf kalıptan çıkmış beton örneklerin 

yüzeyinde en yüksek Ti miktarı bulunmuştur. 
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