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1. Proje Özeti  
Dünyada ve ülkemizde yapı imalat süreçlerinde doğal kaynak kullanımını azaltmak amacıyla, 
atık malzemelerin alternatif kullanım alanlarında değerlendirilmesi konusu önem kazanmıştır. 
Atık malzemelerin yapı sektörünün farklı alanlarında kullanılması ile büyük miktarda atık 
malzemenin geri dönüşümünün sağlanması ve atıkların sebep olduğu çevre problemlerine 
çözüm getirilmesi amaçlanmaktadır. Bir malzemeye daha iyi özellikler kazandırmak için 
başka malzemelerle fiziksel olarak karıştırılarak ya da bir araya getirilerek daha yüksek 
performanslı kompozit malzemeler üretilebilir. Çalışmamızda atık strafor, yumurta kabuğu ile 
bir bor minerali üleksitin çeşitli oranlarda karıştırılarak kompozit bir malzeme üretimi 
amaçlanmıştır. Atık straforlar küçük parçalar haline getirilip asetonda çözüldü. Aseton strafor 
karışımına öğütülmüş yumurta kabukları ve bir bor minerali üleksit eklenerek homojen olacak 
şekilde iyice karıştırıldı. Kompozit malzeme karışımı kalıplara dökülerek oda sıcaklığında 4 
gün bekletilerek kurutuldu. Polimer kompozit numunelerine, su emme kapasitesi, radyasyon 
soğurma katsayısı bulma ve yanma dayanım deneyleri uygulandı. Kompozit malzemelerimize 
bor minerali ilavesinin su emme kapasitesini düşürdüğü görülmüştür. Radyasyon soğurma 
katsayısı hesaplamada, içerisine Gama radyoaktif materyalinin yerleştirildiği Geiger-Müller-
Zahler sayacı kullanılmıştır. Sayım değerleri kullanılarak polimer kompozit numunelerin 
kurşun, sac ve alüminyum levhalar ile straforun lineer soğurma katsayısı (μ) hesaplanmıştır. 
Polimer kompozit numunelerin lineer soğurma katsayısının, alüminyum levhanın lineer 
soğurma katsayısına yakın bir değer olduğu görülmüştür. Ayrıca polimer kompozit 
numunelerin, radyasyon soğurma özelliğinin, straforun radyasyon soğurma özelliğinden daha 
fazla olduğu tespit edilmiştir. Polimer kompozitimize bor ilavesi ile yanma dayanımının 
arttığı görülmüştür.  Sonuç olarak; strafor, yumurta kabuğu atıkları ve bor minerali üleksitin 
karıştırılması ile ürettiğimiz polimer kompozitin radyasyon tutucu ve yanmaya dirençli 
yalıtım malzemesi olarak kullanılabileceği belirlenmiştir. 

 
2. Problem/Sorun:  

Evlerde cep telefonu, bilgisayar, wifi’nin yaydığı radyasyona maruz kalmaktayız. Ayrıca 
radyasyon tehlikesi olan hastaneler ve askeri tesisler de bulunmaktadır. Radyasyon 
zırhlanmasında kullanılan kurşun, alüminyum ve saç yapı malzemelerinin maliyeti oldukça 
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yüksektir. Yapılan bilimsel çalışmalarda yumurta kabuğu katkılı malzemelerde yumurta 
kabuğu miktarının artırılmasının radyasyon lineer soğurma katsayısı değerlerini olumlu yönde 
etkilediği belirlenmiştir. Evlerde, yemek fabrikalarında ve pastanelerde ortaya çıkan atık 
yumurta kabuklarının çevre kirliğine neden olduğu bilinmektedir. Radyasyon tutuculuk 
özelliği bilinen yumurta kabuğu binalarda yalıtım malzemesi üretiminde değerlendirilmeyip 
çöpe atılmaktadır.   
Dünyadaki bor yataklarının % 72’si ülkemizde bulunmaktadır. Türkiye’nin en önemli maden 
zenginliği arasında yer alan bor, birbirinden farklı birçok sektörde kullanılmaktadır. Binalarda 
çıkan yangınlarda birçok can ve mal kaybı olmaktadır. Binalarda kullanılan yalıtım 
malzemelerine bor elementinin katılması binalara yanma direnci kazandıracaktır. Bir bor 
minerali olan üleksit yanma dayanımlı izolasyon olarak yalnızca cam yünü üretiminde 
kullanılmaktadır. Üleksit minarelinden inşaat sektöründe kullanılmak üzere yanma dayanımlı 
yeni malzemeler üretilmelidir.  

 
3. Çözüm  

Binalarda ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılan strafor atıkları asetonda çözündürülüp bir 
bağlayıcı olarak yumurta kabukları ve üleksite katılıp karıştırılmasıyla radyasyon tutucu ve 
yanma dayanımlı yalıtım malzemesi üretilmiştir. Ürettiğimiz yalıtım malzemesi radyasyon 
zırhlanmasında kullanılan kurşun ve alüminyumdan daha ekonomik bir malzemedir. 
Ürettiğimiz kompozit yalıtım malzeme ile bebek ve yatak odası duvarlarının mantolamasıyla, 
evlerde cep telefonu, bilgisayar, wifinin yaydığı radyasyondan korunmak hedeflenmektedir. 
Ayrıca radyasyon tehlikesi olan hastane ve sığınakların bölme duvarlarında da kullanılabilir. 
Yumurta kabuğunun ve atık strafor yalıtım malzeme üretiminde kullanılmasıyla atık 
malzemenin geri dönüşümü sağlanmış ve katı atıkların sebep olduğu çevre problemlerine 
çözüm getirilmiştir. Ürettiğimiz kompozit yalıtım malzemesiyle binalara yanma direnci 
kazandırılarak binalarda çıkabilecek yangılarda can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi 
hedeflenmektedir. Kompozit yalıtım malzememiz ile üleksit mineralinin kullanıldığı yeni bir 
yalıtım malzemesi üretilerek borun inşaat sektöründe kullanım alanı artırılmıştır.  
 

4. Yöntem 
Atık straforlar küçük parçalar haline getirilip asetonda çözüldü. Aseton strafor karışımına 
öğütülmüş yumurta kabukları ve üleksit eklenerek homojen olacak şekilde iyice karıştırıldı. 
Kompozit malzeme karışımı kalıplara dökülerek oda sıcaklığında 4 gün bekletilerek 
kurutuldu.  
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Tablo 1. Kompozitlerin Karışım Oranları 
Kompozit Numune Strafor Yumurta Kabuğu Üleksit 

(g) % (g) % (g) % 
YK80 B0      5 20 20 80 - - 
YK70 B10   5 20 17,5 70 2,5 10 
YK60 B20   5 20 15 60 5 20 
YK50 B30   5 20 12,5 50 7,5 30 
YK40 B40    5 20 10 40 10 40 
YK30 B50    5 20 7,5 30 12,5 50 
YK20 B60    5 20 5 20 15 60 
YK10 B70    5 20 2,5 10 17,5 70 
YK 0  B80   5 20 - 0 20 80 

 

    
 
Malzemenin su emme kapasitesini tespit etmek amacıyla su emme deneyi yapılmıştır. 1’er 
gramlık kompozit numuneler suya konulmuş ve numunelerin suya iyice batması sağlanmıştır. 
Deney numuneleri 48 saat süre ile 20±2°C’lik suda bekletilmiştir. Sudan çıkarılan 
numunelerin ağırlıkları ±0.001 g duyarlıklı terazide tartılmıştır. Su emme miktarı (%) olarak 
hesaplanmıştır. 
Kompozit malzemelerin yüzey özellikleri incelenmesi için SEM görüntüleri alınmıştır. 
Radyasyon soğurma katsayısı hesaplamadaki ölçümler ilimiz Üniversitesinde Fizik Bölümü 
Radyasyon laboratuvarında uzman teknisyen tarafından yapılmıştır. Her numunenin boyutları 
ve kalınlıkları kumpas ile ölçülmüştür. Geiger-Müller-Zahler tüpü içeren cihaza Gama 
radyoizotop kaynağı yerleştirilip 10 sn. için sayım sayısı cihazdan okundu. 10 ayrı ölçüm 
alındı. Ölçümlerin aritmetik ortalamaları alındı. 10 ölçüm alınarak aritmetik ortalamasından 
“μ” lineer zayıflatma katsayısı hesaplandı. Radyasyon lineer soğurma katsayıları (μ) 
hesaplamada: 

                           formülü kullanılmıştır.  
Burada I soğurucudan çıkan, I

0 
da soğurucuya giren radyasyonun şiddeti yoğunluğunu, x 

soğurucunun kalınlığını, μ lineer soğurma katsayısını gösterir. Daha sonra kurşun, 
alüminyum, sac ve straforlar için de ölçümler yapılıp lineer soğurma katsayıları 
hesaplanmıştır. 
Deney numuneleri sıcaklığı 500-1000 0C olan bek alevi kullanılarak kompozitlerin tutuşma ve 
yanma süreler ile yanma şekli belirlendi. 
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Şekil 1.Kompozit numunelerin su emme oranı grafiği. 

 

                                              
Şekil 2. YK40 B40 kompozitinin SEM                  Şekil 3. YK20 B60 kompozitinin SEM   
görüntüsü                   görüntüsü 
 

 
Şekil 4. Kompozit numunelerinin Gama radyoizotop kaynağındaki lineer soğurma katsayı 

değerleri grafiği 

 
Şekil 5. Kurşun, alüminyum ve sac levhaların Gama radyoizotop kaynağındaki lineer 

soğurma katsayı değerleri grafiği 
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Şekil 6. Farklı strafor numunelerinin Gama ışın kaynağındaki lineer soğurma katsayı değerleri 

grafiği 

Tablo 2. Kompozitlerin yanma şekli ve diğer gözlemler 
MADDE TUTUŞMA 

SÜRESİ(sn) 
YANMA 
SÜRESİ(sn) 

YANMA 
ŞEKLİ 

ALEV 
RENGİ 

KÜL (%) 
MİKTARI 

YK80 B0 14 180 Alevli, İsli Turuncu 62,15 
YK70 B10 16 210 Alevli, İsli Turuncu 59,15 
YK60 B20 17 240 Alevli, İsli Turuncu 58,10 
YK50 B30 24 300 Alevli, İsli Turuncu 57,50 
YK40 B40  30 350 Alevli, İsli Açık sarı 54,50 
YK30 B50 38 380 Alevli, İsli Açık sarı 50,05 
YK20 B60 46 410 Alevli, İsli Açık sarı 37,00 
YK10 B70 57 430 Alevli, İsli Açık sarı 27,60 

 
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Proje çalışmamızda atık strafor asetonda çözündürülerek yumurta kabuğu ve üleksit katılarını 
birbirine bağlamada kullanılmıştır. Atık straforların geri dönüşümünde yeni bir kullanım alanı 
oluşturulmuştur. Yumurta kabuğu bir yalıtım malzemesi üretiminde ilk defa değerlendirilip 
geri dönüşümü sağlanmıştır. Kompozit malzememiz oda sıcaklığında kuruyabilmesi ve 
sadece karıştırma ile elde edilmesi yalıtım malzememizin üretim maliyetini düşürmüştür. 
Yalıtım malzememiz istenilen kalınlıkta ve kolaylıkla üretilebilir özelliktedir. 
Kompozit malzemelerimize bor minerali ilavesi su emme kapasitesini düşürmüştür. Yalıtım 
malzememizin binalarda kullanılması ile binaların nem gibi dış etkenlere dayanıklılığını 
artıracaktır. Yalıtım malzememizin neme karşı dayanıklı oluşu binalarda çürüme ve küflenme 
yapmayacaktır. Yalıtım malzememizde bor katkısı arttıkça sertlik özelliğini arttırmıştır. 
Malzememiz sert oluşu dış darbelere karşı dayanıklılığı artıracaktır.  
Bor katkılı yalıtım malzemelerinin ısı ve ses yalıtımı sağladığı bilinmektedir. Kompozit 
malzememizin SEM görüntülerinde yüzeyinin pürüzlülüğünün ve gözeneklerinin oldukça az 
olduğunu görülmektedir. Yalıtım malzememizin pürüzlülüğünün ve gözenekliliğinin azlığı 
kullanıldığı binalara daha iyi ısı ve ses yalıtımı sağlayacaktır. 
Çalışmamızda radyasyon kaynağı olarak kullandığımız Gama ışınları, insan genetiğine zarar 
vererek kansere sebep olabilir, hücre işleyişini bozabilir hatta maruz kalma şiddetine göre 
biyolojik yapıyı tamamen parçalayabilir. Kompozit malzememiz gama ışınına karşı strafora 
göre beş kat fazla zırhlanma sağlamaktadır. Malzememizin radyasyon lineer soğurma 
katsayısı radyasyon zırhlanması sağlayan alüminyum levhanın radyasyon lineer soğurma 
katsayısına yakındır. Gama radyasyonuna lineer soğurma katsayısı hesaplanan malzememiz, 
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mikrodalga aralığına yakın frekanstaki cep telefonu,  bilgisayar, wifinin yaydığı radyasyona 
zırhlanma sağlayacaktır. Çalışmamızla radyasyon lineer soğurma katsayısı bilinen yeni bir 
ürün, yalıtım malzemesi olarak inşaat sektörüne sunulmuştur. 
Kompozit malzememize bor katkısının artması ile tutuşma süresi artması malzememize 
yanmayı geciktirici özellik kazandırır. Malzememiz, yanmayı geciktirme özelliğiyle alevlerin 
başka bir bölgeye sıçramasını büyük ölçüde engeller, yangında ortaya çıkacak zehirli karbon 
monoksit gazının yayılımı geciktirir, binalarda can ve mal kaybını azaltır. 

 
6. Uygulanabilirlik 

Üretimi oldukça kolay olan kompozit malzememiz inşaat sektöründe yalıtım malzemesi 
olarak kullanılacaktır Kompozit malzememize homojenlik kazandıracak mikser sistemi, talep 
edilen kalınlıkta kalıplar tasarlamalıdır. Ülkemiz Dünya bor yataklarının % 72’sine sahiptir. 
Ayrıca ülkemizde yıllık 19 milyar tane yumurta tüketilmektedir. Bu nedenle bor madeni ve 
yumurta kabuğu hammaddesi sıkıntısı yaşanmayacaktır. Yumurta kabukları evlerde, yemek 
fabrikalarında ve pastanelerde organik atık geri dönüşüm kutularında toplanmalıdır. Kompozit 
malzememizin atıklardan üretilmesi ve sadece karıştırılarak elde edilmesi üretim maliyetini 
düşürecektir.   

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

MALZEME FİYAT 
Atık Strafor (renkli) 4500 TL  ton 
Granüler Üleksit 1475 TL  ton 
Yumurta Kabuğu - 
Aseton 24 TL  Litre 
 Toplam Maliyet 
Üretilen YK40 B40 kompozit malzemenin 6290 TL ton 

 
Atık strafor fiyatları için Strafor atıklarının geri dönüşümü konusunda faaliyet gösteren özel 
firmalardan, üleksit minerali için Eti Maden Kurumundan fiyat alınmıştır. YK40 B40 polimer 
kompoziti için maliyet hesabında %40 yumurta kabuğu,  %40 üleksit, %20 strafor atığı, 5 
gram straforu çözmede 5 ml aseton kullanılmıştır. 
Bizim ürettiğimiz kompozit malzemenin maliyeti 1 ton için 6290 TL olmasına karşın 
binalarda ısı yalıtımında kullanılan straforun 1 ton için fiyatı 38000 TL, 2 mm kalınlığında 1 
metre kare alüminyum levhanın fiyatı 150 TL’dir. 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi  

Katı atıklar değerlendirilerek radyasyon zırhlanması ve yanma dayanımı sağlayan uygun 
maliyetli bir ürün elde edilmiştir. Ürettiğimiz kompozit malzeme inşaat sektörü yalıtım 
malzemeleri üretiminde kullanılabilecektir. Evlerin yatak odası, bebek odları; hastanelerin ve 
sığınakların bölme duvarlarında radyasyon zırhlanması sağlanacaktır. Ürettiğimiz yalıtım 
malzemesi yanmayı geciktirme özelliği ile binaların taşıyıcı kısımlarına, güvenli kaçış 
bölümleri, kazan dairesi gibi patlama riski olan yerlere kullanılabilir. Ayrıca yalıtım 
malzememiz yanma ve patlama riski olan havayı fişek, silah, tekstil ve kimyasal madde üreten 
birçok fabrikada kullanılabilir.  
 

9. Riskler 
Kompozit malzememizin tamamen homojen olması sağlanmalıdır. Bunun için iyi tasarlanmış 
bir mikser sistemine ihtiyaç vardır. Fabrikalardaki mevcut mikser sistemleri incelenip 
kompozit malzememizin üretimine uygun mikser sistemi seçilmelidir. Organik atık geri 
dönüşüm kutularında yumurta kabuklarının toplanması konusunda toplumun bilinçli 
davranması ve belediyelerin iyi organize olması önemlidir. 
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