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Sürdürülebilirlik;
ekonomik,
çevresel
ve
toplumsal
gereksinimlerin gelecek kuşakların yaşam koşullarına zarar
vermeden karşılanmasını hedefleyen bir dünya görüşüdür.
Mimarlık disiplini de sürdürülebilir yaklaşımlara yönelmeye
başlamış ve “sürdürülebilir mimarlık” kavramı günümüzde
giderek daha fazla önem kazanmıştır.
Sürdürülebilir mimarlık; doğal kaynakların tüketimini azaltmak
için bağımlılığı ve kaynak tüketimini en aza indirmeyi amaçlayan
mimari tasarım yaklaşımıdır ve çevresine duyarlı, az enerji
tüketen, çevre üzerinde en az olumsuz etkiye sahip; kullanıcılara
sağlıklı iç ortamlar sunan ve konfor koşullarını uygun değerde
sağlayan yapıların tasarlanmasını amaçlamaktadır.
Nanoteknolojinin; doğal kaynakların korunumu, enerjinin
verimli kullanılması, depolanması ve üretilmesi, çevre
sorunlarının gözlenmesi ve giderilmesi, çeşitli kaynaklardan
gelen atıkların önlenmesi, daha az atık oluşturan üretim
sistemlerin geliştirilmesi ve temiz su elde edilmesi gibi çevresel
konularda sahip olduğu etki ile bu amaca ulaşmada önemli
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Nanoteknoloji, maddeleri nano ölçekte kontrol edip, moleküler
seviyede çalışarak özelliklerini ve yapılarını anlama imkânı
sunmaktadır. Bu sayede mimari uygulamalarda kullanılan
geleneksel malzemelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini
geliştirmek ya da tamamıyla yeni malzemeler üretmek mümkün
olmaktadır.
Sürdürülebilir yapıların tasarlanmasında nanoteknolojinin rolü
özellikle malzeme biliminde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle

çalışmada nanoteknoloji ürünü nano malzemeler incelenmiş; bu
malzemelerin çevreye olan etkileri sürdürülebilirlik bağlamında
analiz edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Sürdürülebilirlik, çevre, nanoteknoloji,
nanomalzeme
Abstract
Sustainability is a world perspective which aims to meet
economic, environmental and social requirements without
damaging the life conditions of future generations. The
architecture discipline has also started to tend towards
sustainable approaches, and “sustainable architecture”
concept has become even more important today.
Sustainable architecture is the architectural design approach
that aims to minimize independency and resource consumption
in order to reduce the consumption of natural resource,
and intends environmental friendly, low-energy building
constructions which offer healthy indoor environments and
provide the comfort requirements at an adequate level.
It is considered that it will make an important contribution to
achieve this goal by its effect on environmental issues such
as conservation of nanotechnology and natural resources,
productive usage, storing and production of energy, observing
and eliminating the environmental problems, preventing the
wastes from various resources, developing production systems
which create less waste and thus obtain clean water.
Nanotechnology allows to understand the features and
structures of materials by controlling them on a nano scale and
operate at molecular level. By this means, it becomes possible

28 - 30th May 2015 | Ankara - TURKIYE
to improve physical and chemical features of traditional
materials used in architectural applications or produce brand
new materials.
The role of technology in designing of sustainable buildings
particularly becomes evident in materials science. Therefore,
nano materials produced by nanotechnology were reviewed
in the study, and effects of such materials to the environment
were analyzed in the context of sustainability.
Keywords: Sustainability,
nanomaterial

environment,

nanotechnology,

1. Giriş
Sürdürülebilir mimarlık, çevresine uyum gösteren, tarihsel
sürekliliği sağlayan, yapımı ve kullanımı aşamasında minimum
enerji ve kaynak tüketen, doğal ve yerel malzeme kullanımında
ve kullanılan malzemelerin geri dönüşümünde çevreye duyarlı,
ekosistem döngüsüne katılımcı, insan sağlığını ve konforunu
koruyan yapılar ortaya koyan faaliyetlerin tümü biçiminde
tanımlanabilmektedir[1]. İnsan yaşamının %90’ının yapılarda
geçtiği, yapıların insan sağlığı ve ekolojik denge üzerinde
önemli bir etkiye sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda;
yapı ve yapı malzemelerinin sürdürülebilir mimarlık içerisinde
oldukça önemli bir yere sahip olduğu anlaşılmaktadır[2].
Tarih boyunca malzeme biliminin temel girdisi teknoloji
olmuştur ve bu alanda gerçekleştirilmesi muhtemel yenilikler
teknolojiden bağımsız düşünülememektedir. Çağımızın
teknolojisi olarak görülen nanoteknoloji; maddeleri nano
ölçekte kontrol edip, moleküler seviyede çalışarak özelliklerini
ve yapılarını anlama imkânı sunmaktadır. Bu sayede mimari
uygulamalarda kullanılan geleneksel malzemelerin fiziksel,
kimyasal ve mekanik özelliklerini geliştirmek ya da tamamıyla
gelişmiş özelliklere sahip yeni malzemeler üretmek mümkün
olmaktadır. Nanoteknoloji, geleneksel malzemelerin ağırlık
ve hacminde azalmaya neden olur ve malzemelerin daha
etkin kullanılmasını sağlar. Malzemelere kazandırılan gelişmiş
özellikler yardımı ile malzemelerin hasardan korunumunu
güçlendirerek, bakım ve onarıma olan ihtiyacını azaltır. Üretim
aşamalarının sayısını azaltarak kaynakların korunması,
hammadde, enerji tüketimi ve CO2 salınımında önemli oranda
azalma sağlar. Nanomalzemeler pek çok özelliği bir arada
taşırlar ve geleneksel malzemeler ile çözülemeyen enerji,
çevre, üretim, emniyet gibi birçok sorunu çözme potansiyeline
sahiptirler[3,4].
2. Nanomalzemeler
“Nano”, sözcük olarak bir fiziksel büyüklüğün milyarda biridir.
Ölçü birimi olarak kullanılan bir nanometre ise metrenin milyarda
biridir. Yaklaşık 100-1000 atom bir araya gelerek nano ölçeklerde
bir nesneyi oluşturmaktadır. Nanoteknoloji, maddenin atomikmoleküler boyutta mühendisliğinin yapılarak yeni özelliklerinin
açığa çıkarılması; nanometre ölçeğindeki fiziksel, kimyasal ve

biyolojik olayların anlaşılması, kontrolü ve üretimi amacıyla
yapıların, sistemlerin ve malzemelerin geliştirilmesidir [4,5,6,].
Nanomalzemeler, nanoteknolojinin temelini oluşturmaktadır.
Nano ölçekli malzemelerde işlevsellik, dayanım artışı, elektrik
ve ısı iletme özelliklerinde artış, esneklik, hafiflik gibi birçok
gelişmiş özellik gözlenebilmektedir [3,16].
Sürdürülebilir yapı tasarımında çevreye duyarlı yapı
malzemeleri ve yapım teknikleri kullanarak yapı üretmeyi
hedefleyen nanomalzemelerin rolü büyüktür. Bu nedenle
çalışma kapsamında nanokaplamalar, nano fotovoltaik paneller,
nano aydınlatma elemanları ve nano ısı yalıtım malzemeleri
incelenmiş ve çevreye olan etkileri sürdürülebilirlik bağlamında
analiz edilmiştir.
2.1. Nanokaplamalar
Nanokaplama; bünyesine nanoparçacıklar katılmış boya
veya ince film şeklinde oluşturulan bir tabaka ile malzeme
yüzeylerinin kaplanmasıdır. Nano boyutta, makro boyutlarda
görülmeyen kimyasal ve fiziksel değişimler görülür ve nano
boyutlu taneciklerin yüzeye düzgün sıralanması ile nitelikli
kaplamalar elde edilebilir[4,7]. Nanokaplamalar, sağladıkları
yüzey özellikleri dikkate alınarak kendi kendini temizleyen,
kolay temizlenen, havayı temizleyen, bakteri karşıtı,
UV ışınlarından koruyan, çizilmeye ve aşınmaya dirençli
nanokaplamalar biçiminde sınıflandırılabilir. Nanokaplamalar,
üretimlerinde kullanılan nanoparçacıkların farklı özelliklere
sahip olmaları nedeniyle, bu gelişmiş özelliklerden herhangi
birini sağlayabilecekleri gibi birkaç farklı özelliğide bir arada
bulundurabilirler[4,5].
-Kendi kendini temizleyen nanokaplamalar lotus etkisiyle
kendi kendini temizleyen ve fotokatalitik etkiyle kendi kendini
temizleyen nanokaplamalar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Lotus etkisi, lotus bitkisinin yapraklarının özel yapısından
etkilenilerek geliştirilmiştir. Lotus yaprağı, mikro/nano ölçekli
çift katmanlı yapıdadır. Birinci katman, birbirinden 5-10 µm
(mikrometre) yarıçap ile ayrı duran, 10-15 µm boyutundaki
küçük çıkıntılardan (papilla) oluşur Şekil 1. Her çıkıntı,
yüksekliği yaklaşık 100 nm (nanometre) olan su sevmeyen
yapıda, rastgele dağılmış yumrular ile kaplıdır Şekil 1. Bu
yumrular, lotus yaprağının yüzeyine pürüzlü bir özellik
kazandırmaktadır. İkinci katman ise bütün yüzeyi kaplayan 1
nm çapında mum tabakasıdır. Bu sayede yaprak yüzeyine düşen
su damlacıkları yaprağı ıslatmadan küresel şekilde kalmakta
ve su damlacığının yaprak üzerinde hareket etmesi için 2°’lik
bir eğim yetmektedir Şekil 1. Su damlacığının yuvarlanarak
yüzeyden hareket etmesiyle birlikte istenmeyen kirler su
damlacığına yapışarak ortamdan uzaklaştırılmakta ve yüzey
temizlenmiş olmaktadır[8].
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Şekil 1. Lotus yaprağının nano ve makro ölçekte yüzeyi[8].
Lotus bitkisinin yapraklarının yapısal özelliklerine bağlı olarak
oluşan kendi kendini temizleme etkisi, yaprak yüzeyinin
nano yapısından ve su sevmeyen (hidrofobik) karakterinden
kaynaklanmaktadır. Nanoteknoloji ile benzer yapısal ve
karakteristik özellikler taklit edilerek, lotus etkisiyle kendi
kendini temizleyen nanokaplamalar elde edilmektedir.
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Fotokatalitik etkiyle kendi kendini temizlemede, fotokatalizör
olarak yaygın kullanılan maddelerin başında titanyumdioksit
(TiO2) gelmektedir. TiO2, bitkilerde bulunan klorofilin
fotosentez özellik göstermesine benzer şekilde, fotokatalitik
özellik göstermektedir. Fotokatalitik etkiyle kendi kendini
temizleme özelliğine sahip nanokaplamalar, temizlenme
sürecini iki aşamada gerçekleştirmektedir Şekil.2. İlk aşama,
fotokatalitik tepkimeler sonucunda yüzeye yapışmış organik
kirlerin parçalanmasıdır. İkinci aşama ise, su seven (hidrofilik)
özellikte nanokaplama yüzeyine çarpan su damlacıklarının
hızlıca levha şeklini alarak, fotokatalitik tepkimeler sonucu
parçalanan kirleri bünyelerine katması ve malzeme yüzeyinden
uzaklaştırmasıdır[4,9].

Şekil 3.Nanokaplamaların cam ve beton yüzeyde
uygulanması[18,19].
-Malzeme yüzeylerine nanoboyutlu, su sevmeyen yapıda,
pürüzsüz ve bu nedenle oldukça düşük yüzey enerjisine sahip
nanokaplamalar uygulanarak kolay temizlenebilme özelliği
kazandırılabilmektedir[5]. Kolay temizlenen nanokaplamalar,
malzeme yüzeylerini uzun süre temiz tutarak, temizlik ve
bakım masraflarını, zararlı temizlik malzemelerinin kullanımını
azaltırken temizlik sürelerini önemli oranda kısaltmaktadırlar.
-Nanoteknoloji ile havayı temizleme işlemi yaygın olarak
fotokatalitik tepkimeler ile istenmeyen koku ve kirlerin zararsız
bileşenlerine ayrılması şeklinde gerçekleştirilmektedir Şekil 4.
Havayı temizleme özelliğine sahip nanokaplamalar, iç mekân
hava kalitesini enerjiye ihtiyaç duymaksızın pasif yöntemler ile
sürekli bir şekilde arttırmaları nedeniyle mekanik sistemlere
oranla önemli miktarda enerji tasarrufu ve maddi kazanç
sağlamaktadır[4,9].

Şekil 4.Nanokaplamaların dış cephe elemanında
uygulanması[20,21].

Şekil 2. Fotokatalitik etkiyle temizlenme aşamaları[17].
Bu özelliğe sahip nanokaplamalar, işlevlerini yerine
getirebilmek için doğal veya yapay UV kaynağı, oksijen (O2) ve
neme ihtiyaç duymaktadır. Bu tür kaplamaların dış mekânda
kullanımı iç mekânda kullanılmasından daha uygun olmaktadır
Şekil 3. [4].
Kendi kendini temizleme özelliğine sahip nanokaplamalar
temizlik gereksinimini tamamıyla ortadan kaldıramazlar ancak
temizlik dönemlerinin zaman aralığını genişleterek, zararlı
temizlik malzemelerinin kullanımını ve iş gücü ihtiyacını
azaltarak ekonomiye katkıda bulunurlar[10].

-Gümüş(Ag) nanoparçacıkları kullanılarak elde edilen bakteri
karşıtı nanokaplamalar ile kimyasal temizlik maddesi
kullanmaksızın bakterileri yok etmek mümkün olmaktadır.
Bakteri karşıtı etkiye sahip nanokaplamalar kimyasal temizlik
maddelerinin kullanımını azaltır, iş gücü ve temizliğe ayrılan
zaman ve enerjide önemli oranda tasarruf sağlar.
-Nanoboyutlu inorganik maddeler ile üretilen UV koruyucu
nanokaplamaları geleneksel eşdeğerlerinden ayıran en
belirgin özellik, inorganik yapıları nedeniyle yüzeylerinin UV
ışınlarından etkilenmemesi ve uzun ömürlü koruma sağlıyor
olmalarıdır[4]. UV koruyucu nanokaplama kullanımı yapılarda
kullanılan malzemelerin ömrünü uzatmaktadır. Bunun
sonucunda hammadde tüketimi ve enerji kaybı da önemli

28 - 30th May 2015 | Ankara - TURKIYE
oranda azalmaktadır.

2.3. Nano Aydınlatma Elemanları

-Nanoteknoloji ile üretilen çizilme ve aşınma dirençli
nanokaplamalar, nanoboyutlu yapıları ile yüksek dayanımı
ve saydamlığı bir arada sağlayabilmektedir. Bu özelliğe sahip
nanokaplamalar ile malzemelere, yüzey görüntülerinde
herhangi bir değişiklik olmaksızın yüksek çizilme ve aşınma
direnci kazandırılabilmektedir[4,5,16].

Aydınlatma uygulamaları, yapılarda kullanılan enerjinin
yaklaşık olarak 1/3’ ünü tüketmektedir. Aynı zamanda
geleneksel
aydınlatma
elemanları
ısınmaya
neden
olduklarından yapıların ısıl konforunu olumsuz etkilemekte
ve soğutma giderlerini arttırmaktadır. Örneğin akkor lambalar
kullandıkları enerjinin %95’ini ısıya dönüştürmektedir. Akkor
lambalara oranla daha az enerji tüketen ve daha verimli olan
floresan lambalar, içerdikleri cıva ve benzeri ağır metaller ile
çevreye ve insan sağlığına zarar verdikleri için tehlikeli atık
niteliğindedir. Geleneksel aydınlatma elemanlarında görülen bu
olumsuzluklar, daha az enerji tüketen, daha verimli ve çevreci
aydınlatma elemanlarının üretilmesi konusunda arayışlara
neden olmaktadır. Daha etkili aydınlatma elemanları ile önemli
miktarda enerji tasarrufu sağlamak mümkündür.

2.2. Nanofotovoltaik Paneller
Nanoteknoloji, fotovoltaik teknoloji ile güneş enerjisinden
doğrudan elektrik elde edilmesi için tasarlanan özel düzenekler
olan güneş pilleri üzerinde, geleneksel silikon esaslı güneş
pillerinin özelliklerinin geliştirilmesi ve yeni nesil organik ince
film güneş pillerinin üretilmesi olmak üzere iki temel biçimde
etkisini göstermektedir.
Nanoteknoloji, geleneksel silikon esaslı güneş pillerinde
yer alan malzemelerin nanoboyutlarda (atomlar düzeyinde)
kullanılmasını;nanoboyutlarda gerçekleştirilen uygulamalar
ile güneş pillerinin verimini arttıracak özelliklerin kullanılan
malzemelere kazandırılmasını sağlayarak daha uzun ömürlü,
daha verimli ve daha çevreci güneş pilleri geliştirilebilmesini
sağlamaktadır. Nanoteknoloji aynı zamanda silikona alternatif
organik yarı iletken malzemeler kullanılarak çok daha ucuz ve
esnek yapıda olan organik ince film güneş pillerinin üretilmesine
imkân tanımaktadır.
Nanoteknoloji ile üretim imkânı bulan ince film güneş pilleri,
esnek yapıları sayesinde silikon esaslı geleneksel cam panelli
güneş enerji sistemlerine oranla yapılarda çok daha geniş
kullanım alanı bulmaktadır. Hafif, esnek, kırılmaz ve çatlamaz
yapıları nedeniyle estetik açıdan geleneksel güneş pillerinin yol
açtığı olumsuzlukları ortadan kaldırabilmektedirler Şekil 5. Bu
yenilikler ile güneş enerji sistemlerinin maliyetleri azaltılırken
enerji üretim verimleri arttırılabilecektir.
İnce film güneş pillerinin olumlu özelliklerinin yanında nano
ölçekte üretim ve gözlem yapmak konusunda ortaya çıkan
zorluklar, özel üretim, denetim ve onarım yöntemlerine
duyulan gereksinim, ilk uygulama maliyetinin yüksek olması,
bilgi eksikliği ve yeterli elemanın bulunmaması olumsuz
özellikleridir[10,16].

Nanoteknolojinin aydınlatma elemanları üzerinde en
somut yansıması, ışık yayan organik diyotların (OLED)
üretilmesidir[5,14,16].
Işık yayan organik diyotlar (OLED) bir anot ve katot arasında
sandviç edilmiş çok tabakalı ve ışık yayabilen organik bir
yapıdır. Nanoyapılı yarı iletken malzemelerin kullanımı ile
geliştirilen OLED teknolojisi mimarlık ve daha birçok farklı
disiplin için, gerçek bir devrim niteliğindedir.
OLED’ ler oldukça verimli ve esnek yapıda ışık kaynaklarıdır
Şekil 6. Esnek yapıları ile çok geniş uygulama alanına
sahiptirler. Bu tür aydınlatma elemanları yapılarda duvar,
zemin, tavan, perde, masa gibi herhangi bir yüzeye (düz veya
kavisli) uygulanabilmektedir ve bu teknoloji ile yapılardaki
her türlü yüzey ışık kaynağı haline getirilebilmektedir.
Ayrıca, Almanya’ da gerçekleştirilen araştırmalarda saydam
yapıda, cam paneller arasına yerleştirilerek kullanılan
OLED’ ler üretilmiştir. OLED’ lerin aydınlatmadaki avantajı
enerji tasarrufu sağlayıp, bakım gerektirmemesi, düşük
enerji tüketimi, kolay kullanım, uzun ömür, ışık verimliliğinin
yüksek olması, yüksek parlaklık, istenilen renk ve yoğunlukta
kullanılabilmesi, sarsıntı ve darbelere dayanıklı olması, cıva
ve halojenler bulundurmadığı için çevreci olması, iç ve dış
mekânda suya dayanıklı olmasıdır[5,16].

Şekil 5. İnce film güneş pilleri ve uygulama biçimi[22].
Şekil 6. İç mekânda OLED kullanımı[23,24].
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2.4. Nano Isı Yalıtım Malzemeleri
Isı yalıtım uygulamalarında kullanılmak üzere üretilen nano
malzemeler, bünyelerinde bulunan nano boyutlardaki (20 nm100 nm) gözenekler nedeniyle hava moleküllerinin hareket
etmesine izin vermeyerek malzeme yüzeyinden ısı geçişini
engellemektedirler. Yüksek yüzey-hacim oranına sahip olmaları
nedeniyle minimum malzeme kalınlığında ısı yalıtım işlevini
yerine getirebilmeleri, en belirgin özellikleridir[4,5,16].
Geleneksel ısı yalıtım malzemeleriyle karşılaştırıldığında,
6-7 kat daha fazla performans gösteren, daha fazla enerji
korunumu sağlayarak yapılarda ısıtma maliyetini önemli
oranda azaltan nanomalzemeler; yeni inşa edilmekte olan
binaların yanı sıra, dönüştürme ve yenileme yapılan binalarda
da uygulanabilmektedir[4]. Bu tür malzemelere aerojel ısı
yalıtım malzemeleri ve vakumlu ısı yalıtım panelleri örnek
olarak verilebilir.
Aerojel, gözenekleri içerisinde bulunan sıvının hava ile
değiştirilmiş olduğu katı maddedir. Aerojelin milyonlarca ufak
delikten oluşan yüzeyi, süngeri andırır Şekil 7. Genel olarak
bakıldığında, aerojeller %90 ile %98 aralığında gözenekliliğe
sahiptir ve gözenekleri çoğunlukla nano yapıdadır Şekil 7.
Aerojel esaslı ısı yalıtım malzemeleri yapılarda kullanım
şekillerine göre; aerojel ısı yalıtım örtüsü, aerojel dolgulu panel
ve aerojel ince film biçiminde sınıflandırılabilmektedir [4,11,16].
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Şekil 7. Aerojel ve nanogözenekli yapısı[25,26].
Vakumlu ısı yalıtım panelleri (VYP) genellikle açık gözenekli
yapıda (bu yolla vakumlanabilir) bir iç dolgu malzemesinin,
malzeme karakterine bağlı olarak gaz giderici/kurutucu
kullanılarak ya da tek başına bir dış zarfın içine yerleştirilerek
vakumlanması ve sızdırmazlığı sağlanarak atmosfere
kapatılması ile oluşturulan ısı yalıtım malzemeleridir Şekil 8.
Vakumlu ısı yalıtım panelleri genellikle standart boyutlarda
üretilmektedirler ancak özel boyutlarda üretimleri de
mümkündür[4,12].

Şekil 8. Geleneksel ısı yalıtım malzemeleri ve Vakumlu ısı

yalıtım panellerin yapısı[27].
3.Analiz
Nanomalzemeler; nanokaplamalar, nanofotovoltaik paneller,
nano aydınlatma elemanları ve nano ısı yalıtım malzemeleri
başlıklarında incelenmiş; çevreye olan etkileri “enerji ve
kaynak korunumu” ve “çevre ve insan sağlığı” açısından analiz
edilmiştir. Yapılan analizler çizelgelerde verilmiş; incelenen
malzemelerin sürdürülebilirlik bağlamında avantajları ve
dezavantajları ortaya konmuştur[Çizelge 1,2].

-Yüksek ısı yalıtım değeri ile etkili enerji korunumu sağlar.
-Kaynak tüketimini önemli oranda azaltır.
-Geleneksel eşdeğerlerine oranla daha az yer kaplaması
nedeniyle ulaşım maliyetlerinde azalma sağlar.

-Aydınlatmaya harcanan enerji miktarında azalma sağlar.
-Bakım gereksinimi yoktur, yüksek verim ve parlaklık sunar.
-Uzun ömürlüdür ve yüksek darbe dayanımına sahiptir.
-Soğutma giderlerinde azalma sağlar.

-Yüksek verim ve geniş kullanım alanlarına sahiptir.
-Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırırken, fosil kaynaklı/
tükenir yakıtların kullanımını kısıtlar.
-Enerji tasarrufu sağlar ve enerji giderlerini önemli oranda azaltır.
-Enerji kayıplarını engeller.
-Üretim maliyetlerinde azalma sağlar.

-Bakım ve temizliğe harcanan zaman ve iş gücü tüketiminde
önemli oranda azalma sağlar.
-Saydam yüzeylerde gün ışığı geçişine daha fazla olanak
vererek yapay aydınlatmaya duyulan gereksinimi azaltır.
-Malzemelerin kullanım ömürlerini uzatır, bu yolla kaynak
tüketimini azaltır.
-İç mekân hava kalitesini pasif yöntemler ile arttırır.
-Bakteri yayılımı ve oluşumunu pasif yöntemler ile engeller.

AVANTAJLARI
DEZAVANTAJLARI

-Yeni ve pahalı ürünlerdir.
-Ilk uygulama maliyetleri yüksektir.
-Kullanım açısından özel bilgi ve tecrübeye
gereksinim duymaktadırlar.
-Devamlılıkları üzerine yeterli bilgiler elde edilememiştir.
-Nanoölçekte üretim ve gözlem yapma konusunda
zorluklar ortaya çıkmaktadır.
-Özel üretim, denetim ve onarım yöntemlerine
gereksinim duymaktadırlar.

ENERJİ VE KAYNAK KORUNUMU

Nanomalzeme pazar durumu değerlendirmesi, 1 Kullanımda, 2 Geliştirme Aşamasında, 3 Araştırma Aşamasında

Nano Isı Yalıtım Malzemeleri1
•
Aerojel ısı yalıtım örtüleri
•
Aerojel dolgulu paneller
•
Aerojel ince filmler
•
Vakumlu ısı yalıtım panelleri

Nano Aydınlatma Elemanları1-2-3
•
OLED

Nanofotovoltaik Paneller1-2
•
Organik Nano-Pv
•
İnorganik Nano-Pv

Nanokaplamalar1
•
Kendi kendini temizleyen
•
Kolay temizlenen
•
Havayı temizleyen
•
Bakteri karşıtı
•
Çizilmeye ve aşınmaya dirençli
•
UV ışınlarından koruyan
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-Kaynak tüketimini önemli oranda azaltır. Çevre üzerindeki
insan baskısının azalmasına katkı sağlar.
-İnce malzeme kalınlığında etkili ısı yalıtımı sağlaması
nedeniyle ulaşım giderlerinde ve bu süreçte çevreye salınan
zararlı gaz miktarında önemli oranda azalma sağlar.
-İç mekân ısıl dengesini ideal seviyede tutarak kullanıcılar için
konforlu mekânlar sunar.

-Akkor lambalarda görülen enerjinin ısıya dönüşmesi, benzeri enerji
kayıplarını engeller. Bu sayede enerji korunumu sağlamanın yanında iç
mekân ısıl dengesi ideal seviyede kalır.
-İnsanlar için yeterli doğal aydınlatma imkânı sağlar.
-Çevre ve insan sağlığına zararlı madde (cıva, vb.) içermez.

-Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırarak fosil
kaynaklı/tükenir yakıtların kullanımını kısıtlar. Bu sayede
yapılardan atmosfere salınan zararlı gazların önemli oranda
azalması sağlanır.
-Hammadde tüketimini azaltır, çevre dengesine katkı sağlar.

-Temizlik işlemlerinde kimyasal madde kullanımını azaltır.
-İç mekân (hava kalitesi, ısıl denge, vb.) konfor koşullarının istenilen
düzeyde tutulmasına katkı sağlar.
-İnsan sağlığı ve çevreye zararlı kimyasal maddeler kullanılmadan bakteri
oluşumunu ve yayılımını engeller, malzemelere korunum ve dayanım
kazandırır.
-Malzeme ömürlerini uzatarak kaynak tüketimini azaltır. Bu yolla çevre
üzerinde oluşan olumsuzluklar azaltılabilir.
-Çevre kirliliği ve küresel ısınma gibi insan sağlığı ve çevre üzerinde pek
çok olumsuz etkiye sahip zararlı gazların oluşumunu önemli oranda azaltır.
Havada bulunan zararlı bileşenleri zararsız hale getirerek hava kalitesinin
arttırılmasını sağlar.
-Çevreye zararlı madde(solvent , vb.)içermemektedir.

AVANTAJLARI

DEZAVANTAJLARI

-Malzemeye işlevsel nitelik kazandıran nanoparçacıklar ile ilgili
çalışmalar sürmektedir. Nanoparçacıkların çevre içerisinde serbest
kaldıktan sonra izlerini takip etmek ve ekosistemler üzerindeki
etkisini değerlendirmek oldukça zordur.
-Yeni bir teknoloji ürünü olmaları nedeniyle insan sağlığı ve çevre
üzerindeki etkileri tam olarak belirlenememiştir. Bu alanda yapılan
çalışmalar yetersizdir.
-Malzeme standartları ve test yöntemleri tam olarak netleşmemiştir.
-Kullanım açısından özel bilgi ve tecrübeye gereksinim
duymaktadırlar.

ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI

NANOTEKNOLOJİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA ANALİZİ – 2

Nanomalzeme pazar durumu değerlendirmesi, 1 Kullanımda, 2 Geliştirme Aşamasında, 3 Araştırma Aşamasında

Nano Isı Yalıtım Malzemeleri1
•
Aerojel ısı yalıtım örtüleri
•
Aerojel dolgulu paneller
•
Aerojel ince filmler
•
Vakumlu ısı yalıtım panelleri

Nano Aydınlatma Elemanları2-3
•
OLED

Nanofotovoltaik Paneller2
•
Organik Nano-Pv
•
İnorganik Nano-Pv

Nanokaplamalar1
•
Kendi kendini temizleyen
•
Kolay temizlenen
•
Havayı temizleyen
•
Bakteri karşıtı
•
Çizilmeye ve aşınmaya dirençli
•
UV ışınlarından koruyan
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4.Sonuçlar ve Değerlendirme
Dünya genelinde harcanan enerjinin ve bu enerji kullanımına
bağlı olarak atmosfere salınan zararlı gazların çok büyük
bir bölümü yapı sektörü kaynaklıdır. Çevre üzerinde olumsuz
sonuçlar doğuran ve tüketilen enerjiden büyük ölçüde sorumlu
olan yapı tasarımı sürdürülebilirlik kapsamında yeniden ele
alınmalıdır[2,13].
Geleneksel yapı tasarım ve yapım yöntemleri sürdürülebilirlik
kapsamında ele alındığında bu yöntemlerden birçoğunun
kullanılabilir ve/veya kabul edilebilir olmadığı görülmektedir.
İhtiyacın farklılaşmasına bağlı olarak gelişen ve değişen
yöntemler alternatif yapım yöntemleri geliştirilmesine neden
olmuştur[15].
Sürdürülebilir yapı tasarımı, çevreye duyarlı yapı
malzemeleri ve yapım teknikleri kullanarak yapı üretmeyi
hedeflemektedir[13,15]. Nanoteknolojinin çevresel konularda
sahip olduğu etki ile bu hedefe ulaşmada önemli katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.

henüz tam olarak oluşturulamaması nanoteknolojinin
yaygınlaşmasının önündeki en büyük engeldir.
Nanoteknolojinin hızla gelişmesi, diğer teknolojik alanlarda
olduğu gibi insan ve çevre için önemli yenilikler getiriyor
olmasının yanında potansiyel zararları olabileceği konusunu
da gündeme getirmektedir. Nanoteknoloji yeni bir bilimdir
ve henüz potansiyel olarak görülen tehlikeleri hakkında net
bir bilgi elde edilememiştir. Sürdürülebilir üretim ilkelerinin
nanoteknolojiye uygulamak için çok büyük araştırma çabası
vardır ve nanomalzemelerin çevreye olan etkilerinin en aza
indirecek yollar ile üretilmeleri için çalışmalar sürmektedir.
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