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Saydam Betonların Özellikleri Üzerine Bir İnceleme*
İlker Bekir TOPÇU1
Tayfun UYGUNOĞLU2
ÖZ
Saydam beton, kompozit içerisine gömülü ışık geçiren elemanlar nedeniyle optik
özelliklere sahip çimento esaslı bir yapı malzemesidir. Bu çalışmada, saydam betonun
tasarımı, mekanik özelikleri, içeriğindeki optik fiberlerin ışığı geçirme özellikleri ve
kullanım alanları tartışılmıştır. Literatür taraması olarak gerçekleştirilen bu çalışmada,
saydam betonun ışığı emme, iletme, iletimdeki mekanizma ve kayıplar üzerindeki
araştırmalar üzerinde durulup, gösterdiği dayanım, kullanılan malzemeler ve oranları
hakkında bilgi verilmiştir. Sonuçta, saydam betonların yapılarda kullanımıyla, ışık kaynağı
olarak güneşten yararlanmak suretiyle yapılardaki aydınlatma güç tüketimini azaltacağı
elde edilmiştir. Ayrıca yapıya mimari açıdan da estetik katacağı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Saydam beton, optik fiber, yapısal özelik.
ABSTRACT
An Investigation on Properties of Transparent Concretes
Transparent concrete is a cement-based building material which has optical properties due
to the embedded light transmitting elements within the composite. In this study, the design
of transparent concrete, its mechanical properties, light transmission properties of optical
fibers and the use of optic fibers were discussed. The study was performed as a literature
review, and it was focused on the light absorption of translucent concrete, transmission, the
mechanism and losses in the transmission. Information was given about their strength,
materials and proportions. As a result, it was determined that the lighting power
consumption will be reduced by utilizing the sun as the light source in buildings by the use
of transparent concrete. Moreover, it is seen that it provides architecturally aesthetic
structures.
Keywords: Transparent concrete, optical fiber, structural properties.
1. GİRİŞ
Saydam beton, içine konulan ışık geçiren malzemelerle oluşturulan özel amaçlı bir beton
türüdür. Beton içerisinde sürekli optik fiber kullanılarak betona yarı saydam özellik
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kazandırılmıştır. İçerdiği bileşenler sayyesinde yükseek dayanımlı beton
b
sınıfınaa dahil edilir.
Betonun yappılma prensibbinde, içindeki malzemeylee ışığı bir ucunndan diğer uccuna iletmesi
bulunmaktaddır [1-3]. Işıkk kaynağındann gönderilen ışın
ı demeti fibber içerisinde doğrusal bir
yol izler. Şeekil 1'de görüüldüğü gibi kaablonun kıvrıldığı noktalardda; ışık cam öörtüye çarpıp
geri yansır bu
b şekilde yannsıya yansıya merkezdeki yoluna
y
yavaşlaayarak ve bir m
miktar kayba
uğrayarak da olsa devam ederler [4,5].

Şekkil 1. Optik fibber içerisinde ışığın iletimi [1]
mı için en uygun malzeeme oranları belirlemeye
Omar vd. [3] saydam beton karışım
çalışmışlar ve konuyla ilgili patent almışlardır. Elde edilen saydam bettonun basınç
dayanımı 150-250, E-moodülü ise 27750-3450 MPa arasında değişmektedir.
Fastag [4],
d
Meksika’da bir okulda duvarlarını
d
saaydam betonlla yaparak, gündüz
g
enerjii tüketiminin
azalacağını, ayrıca moderrn ve ekolojikk bir bina eldee edilebileceğiini düşünmüşttür. Losonczi
[5] yoğunluğğu 2100-24000 kg/m3 ve basınç dayanımıı 50 MPa olann beton içine hhacimce % 4
oranında katttığı, 2 mikrom
metre çapındaaki optik liflerrle ışığın bir taaraftan diğerinne geçmesini
sağlamıştır. Juergen [6]] cam optik lifler yerinee yüksek kaaliteli plastik optik lifler
Pa’a çıkan 25--100 mm kalıınlığında sayddam betonlar
kullanmıştırr. Basınç dayaanımı 80 MP
üretmiştir. Plastik
P
lifli beetonların cam
m lifli betonlarra göre gölgeeleri daha hom
mojen olarak
yaydıkları gözlenmiştir. Yin [7] saaydam betonu
un ışık geçiren elemanlaar ile beton
bileşimindenn oluşan bir kompozit
k
olduğğunu belirtmiştir. Işık vericci ünitenin ışıkk giriş ucu ve
ışık çıkış ucu ve bu iki uçç arasında yanal duvardan oluştuğunu kabbul etmiştir (Ş
Şekil 2).

Ş
Şekil
2. Saydaam betonun ışıığı iletmesi [7]
7]
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2. OPTİK FİBERLİ
F
YA
ARI SAYDAM
M BETON ÜR
RETİM ÇAL
LIŞMALARI
Optik fiberllerin sert ortaamlarda (betonn içinde) yük
ksek esneme ve
v sünme özeelliğine sahip
olması ile saydam
s
betonnun yüksek daayanımlı beto
on sınıfına girrmesini sağlarr. Kullanılan
optik fiberleerin kalınlığının ışığı düzgüün yansıtmak için
i 2 μ ve 2 mm
m arasında oolmalıdır [4].
Optik fiberller betona usuulüyle yerleşttirildiğinde beeton ışık kayybına müsaadee etmemekle
beraber içinndeki ışıkları da net bir şeekilde gösterm
mektedir. Opttik fiberler kaalıp içerisine
düşey veya yatay bir şekkilde yerleştiriilebilir. Düşey
y olarak yerleeştirme işlemiinde, üzerine
liflerin dikillebileceği plaastik kıvamlı kil
k veya oyun
n hamuru gibbi malzeme kaalıp tabanına
ince bir katm
man şeklinde serilir
s
ve fiberrler tek tek bu
u malzeme üzeerine dikilir (Ş
Şekil 3.a).

Şekil 3. Fibberlerin a) plaastik hamura yerleştirilmesi
y
i, b) delikli levvhalara yerleşştirilmesi[8]
Daha sonra kalıp içerisinne harç veya çimento
ç
hamu
uru dökülerek saydam betonn oluşturulur
[8]. Bu yönntem, fiberlerrin tek tek yeerleştirilmesi nedeniyle olddukça zahmettli ve zaman
alıcıdır. Diğğer bir yöntem
mde, öncedenn fiberlerin geeçeceği delikllerin hazırlandığı levhalar
kullanılır. Bu
B levhalar, isstenilen kalıp genişliğinde boyutlandırılaarak kalıba yeerleştirilir ve
yatay bir şeekilde optik fiberler levhaadaki deliklerrden geçirilir (Şekil 3.b). Daha sonra
levhalar araasına istenilen çimento harccı veya hamuru dökülerek saydam betonn elde edilir.
Bağlayıcı ollarak CEM I 42.5
4
R çimenntosu veya diğ
ğer çimento tüürleri kullanılaabilmektedir.
Kalıp içerisiine akıcı kıvaamda kuvars kumu
k
içeren çimento
ç
harcı dökülebilir. B
Başlangıçtaki
harcın kıvam
mı plastikleştikkçe kalıba yerrleştirilmesi zo
orlaşacaktır [99].
M BETONLA
ARIN KARA
AKTERİSTİK
K ÖZELİKLE
ERİ
3. SAYDAM
3.1. Işık geççirgenlik özellikleri
Saydam betton numunelerine ışık iletkkenlik testi yaapılmaktadır. Karanlık ortaamda yapılan
deneyde sayydam betona kırmızı, sarıı ve yeşil ren
nkli ışıklar gönderilmiştir.
g
. Gönderilen
ışıklar sonuccu saydam beetonun diğer yüzeyine
y
geçeen ışık aynı reenklerde görüllmüştür [10].
Işık kaynağıından gönderiilen ışık aynı zamanda beto
on içerisindekki fiberlerin diizilişlerini de
gösterdiğindden saydam beton
b
içerisinnde bulunan optik
o
fiberlerin kalıba yerrleştirilmeleri
sırasında farrklı diziliş yööntemleri kullaanılarak değişşik desenler elde
e
edilebilir [1]. Saydam
beton arkasıındaki ışık kaaynağından çıkkan ışınları ön
n yüzeye geçiirme performaansını ortaya
koymak am
macıyla pus, kırılma
k
indekksi, çift kırılım, geçirgenliik oranı ve yyayılma gibi
özelikler ölççülmekte veyya hesaplanmaaktadır. Bunlaar içerisinde en yaygın kuullanılanı ise
geçirgenlik oranıdır. Işıkk kaynağı önüüne konulan saydam
s
betonuun diğer yüzeeyindeki ışık
geçirme orannı aşağıdaki (1) nolu bağınttıyla doğrudan
n belirlenebilm
mektedir.
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Denklemde,, P ışık geçirm
me oranını; ξ, cihaz sabitinii; J0, ışık kaynnağından çıkaan enerjiyi ve
J1, saydam betonun diğeer yüzeyindenn alınan ışık enerjisini
e
sim
mgelemektedir.. He vd. [2],
saydam betonun ışık geçirgenlik değğerini halojen
n ve akkor laamba ile farkklı ışık dalga
boylarında test
t
etmişlerddir. Optik fiber kullanım oranına
o
bağlı olarak halojen ve akkor
lamba ışık kaynaklarınaa maruz bıraakılmaları so
onucunda diğğer yüzeyden alınan ışık
miktarına gööre saydam beetonun geçirgeenlik değeri de Şekil 4’te veerilmiştir.

Şekil 4. Optik fiber orranına bağlı olarak
o
saydam
m betonun ışık geçirgenlik ddeğeri [2]
3.2. Basınç Dayanımı
Geleneksel betonlardaki
b
g saydam betonlarda
gibi
b
da basınç dayannımı en önem
mli özeliklerin
başında gelm
mektedir. Bir kenarı 50 mm
m’lik küp şek
klindeki ahşapp kalıplara döökülerek elde
edilen saydaam betonlardaa 28 gün sonnundaki basınçç dayanımı deeneyi Fuhr vee Huston [8]
tarafından bulunmuştur.

Şekil 5. Optiik fiber çapınaa bağlı basınçç dayanımının değişimi [8]
m içerisinde fibber çapı artarak fiber sayıssı azaldığındann betonun fibberler arasına
Aynı hacim
dökülmesi ve
v yerleşmesi daha iyi bir şeekilde yapılm
mıştır. Sonuçta, daha az boşlluklu saydam
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betonlar küççük çaplı daha fazla fiberlii betonlara gö
öre daha yükssek dayanımlaara ulaşmıştır
(Şekil 5). Geleneksel betoonla karşılaştıırıldığında, say
ydam betonlaarın normal beeton sınıfında
üretilebildikkleri görülebillir. Bu özelikkleri sayesind
de ışık geçirrebilme özelikklerine bağlı
olarak enerjii verimliliği sağlayacak betton duvar paneellerin üretimiine olanak sağğlayacaktır.

Şekil 6. Optik fiber içeriğğine bağlı bassınç dayanımınnın değişimi
Şekil 6’da ikki farklı araştıırmacı tarafından belirlenen
n saydam betoonların basınçç dayanımları
rölatif olaraak verilmiştirr. Sabit fiber çapı için, fiber
f
kullanım
m oranı arttığğında, hacim
içerisindeki fiber sayısınıın artması ve bu nedenle dökülen
d
betonnun hacim içeerisinde hem
daha az yeer işgal etmeesi hem de yerleştirme
y
so
orunları nedeeniyle basınç dayanımları
düşmektedirr [11]. Örneğinn % 6 fiber orranında basınçç dayanımı % 20 azalmaktaadır.
3.3. Eğilme Dayanımı
Optik fiber içeriğine bağğlı olarak sayddam betonların eğilme dayyanımları da B
Bashbash vd
[9] tarafındaan belirlenmiş ve Şekil 7’’de sunulmuşttur. Prizmatikk 40x40x160 mm boyutlu
numunelerdeki deneylerdde fiber içeriğiine bağlı olaraak fiber oranı arttıkça 28 güünlük eğilme
dayanımınınn azaldığı görüülmüştür.

Şekkil 7. Optik fibber içeriğine bağlı
b
olarak eğ
ğilme dayanım
mının değişimii [9]
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Fiber içermeyen betonların eğilme dayanımları 7 MPa iken, fiber oranı % 4 ve üzerinde
kullanıldığında betonlar % 57 oranında dayanım kaybederek yaklaşık 3 MPa değerine kadar
azalmıştır. Boyuna uzanan fiberlerin eğilme dayanımını arttırması yerine azaltmasının
nedeni, artan fiber içeriğine bağlı olarak betonu yerleştirme güçlükleri ve böylece düz
yüzeyli fiberle beton arasındaki aderansın azalmasıdır [12]. Optik fiber tipi ve karışım
dizaynının farklı olması durumunda saydam betonun özelikleri de farklı değerler alacaktır.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılan bu literatür araştırmasında, saydam beton tasarımı, bileşenleri, üretim yöntemi, ışık
geçirme özelikleri ile eğilme ve basınç dayanımları incelenmiş ve elde edilen diğer
bulgulara göre, beton içerisindeki fiber optik miktarının artmasının betonun dayanımının
düşmesine neden olduğu görülmüştür. Fiber optiklerin yerleştirilirken dik olarak
yerleştirilmesinin betonun saydamlığına olan etkisi çok yüksektir. Ayrıca, saydam beton
harcının en fazla 2 mm ince agrega içermesi ve kıvamının akıcı olması da önerilmektedir.
Fiber içeren saydam beton üretiminde küçük çaplı çok sayıda optik fiber yerine, aynı alanı
sağlayan daha büyük çaplı ve daha az sayıda optik fiber seçilmesi ile daha dolu bir hacim
oluşturulabilir. Günümüzde yaygınlaşan akıllı konut tasarımlarında saydam betonun son
derece büyük önemi olacaktır. Elektrik, ısı ve enerji verimliliğinde yarattığı etki ile akıllı
binaların daha popüler olması saydam betonun kullanımıyla mümkün hale gelecektir.
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