
E. Sibel Onat Hattap

Departament Architecturals Restoration Program and Continuing Education Center Manager; Mimar Sinan Fine Arts 

University,  İstanbul, Turkey

Associate Professor, PhD,  E-mail: sibel.hattap@msgsu.edu.tr

MİMARİDE DOĞAL TAŞIN YERİ VE KORUMA ÖNERİLERİ

SITUATION OF THE NATURAL STONE IN ARCHITECTURE AND CONSERVATION 

SUGGESTIONS

XXXIV SALÓN TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN EXCO 2020
INTERNATIONAL  ITINERANT  EXHIBITION  “RESEARCH  IN  BUILDING  ENGINEERING – EXCO’20” - Valencia SPAIN

GİRİŞ

Doğal taşın insanlığın varoluşundan itibaren hala en çok tercih edilen malzeme olmasının sebeplerinin başında diğer malzemelere, örneğin ahşap malzemeye göre, bozulma mekanizmaları

karşısında daha uzun süre dayanması gelir. Buna rağmen doğal taş malzemede, diğer malzemeler kadar olmasa da, uzun bir zaman dilimi içinde ortaya çıkan en önemli sorunlardan biri,

degredasyon yani; kullanılan doğal taş malzemede meydana gelen yıpranma ve malzemenin özelliklerini kaybederek yok olmaya başlamasıdır. (bu bazı literatürlerde ayrışma olarak da

tanımlanmaktadır). Degredasyon, doğal taş malzemenin türüne göre farklılıklar gösterdiği gibi meydana gelmesinde etkin olan faktörler de çok çeşitlidir. Degredasyon, atmosferik şartlardan

(atmosfer etkisine maruz kalma-weathered) kaynaklanmakta olup, taş malzemelerde mineral bağlayıcının (legante) eksikliği ve bunun neden olduğu bozulmuş kısımlarda sağlıklı bir taşa

oranla daha az kompaktlık (sık katı doluluk) ve daha fazla porozite (gözeneklilik) ile ayırt edilebilir. Doğal taş malzemenin dış etkiler karşı korunması için gerekli önlemler alınmadığı

durumlarda ise sadece estetik açıdan değil, yapısal açıdan da önemli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu durumda doğal taş malzemeleri korumak için bir takım kimyasallar kullanılmaktadır, fakat

geri dönüşümü olmayan hatalara yol açmamak içinde bu kimyasalların yapı üzerindeki doğal taşlara tatbik etmeden önce bir takım standartlar ile belirlenmiş ön deneylerin taş numuneler

üzerinde yapılması zorunludur. Bununla ilgili dünyada da kabul görmüş pek çok standart ve yöntem vardır. Koruyucu malzemelerde tüm ülkelerde kabul edilen ana kriterler vardır. Koruyucu

malzemenin şeffaf olması, uygulandığı optik parlaklığını değiştirmemesi, su itici olması, bununla beraber malzemenin hava alma özelliği ile içerden dışarıya su buharı geçişine engel

olmaması, ultraviyole ışınlarına dayanıklı olması, tesir derinliği (penetrasyon), kuruduktan sonra yapışkan olmaması, alkali dayanıklılığı, taşın bünyesindeki tuzlara etkisi bunlardan bazılarıdır.

Koruyucu malzeme kullanım metotları temelde aynı olmakla birlikte, farklı koruyucu malzeme farklı taşlarda denendiğinde değişik sonuçlar vermektedir. Bu nedenle öncelikle laboratuar

ortamında denenmesi önem taşımaktadır.

INTRODUCTION

One of the main reasons why natural stone is still the most preferred material since the existence of humanity is that it lasts longer than other materials, such as wood, against the deterioration mechanisms.

Despite all this, one of the most important problems that occur in natural stone material in a long time period, though not as much as other materials, is degradation; the wear and tear that occurs in the

natural stone material used and the material's properties begin to disappear. (This is also described as decomposition in some literature). Degradation differs according the type of natural stone. There are

lots of ways the degradation occurs as much as different types of natural stones. Degradation is caused by atmospheric conditions (exposure to atmospheric effect) and it is distinguished by less

compactness (frequent solid filling) and more porosity (porosity) in stone materials compared to the lack of mineral binder (legante) and the damaged stone caused by it. It may be. If necessary precautions

are not fulfilled, not only aesthetical problems occurs but also important structural problems can take place. In this case, some chemicals are used to protect natural stone materials, but in order not to cause

irreversible errors, preliminary tests determined by some standards before applying these chemicals to natural stones on the structure must be carried out on stone samples. There are lots of related

standards and methods accepted internationally. There are main criterias accepted in all countries for protective materials. These are transparency of the protector, protector must not change glossiness of

the material, water repellency of the protector, protector must not block air permeability, protector must be durable against ultraviolet beams, penetration of protector is important, protector must not be sticky

after drying, alkali endurance and impacts on the salt inside the structure of the natural stone. Although the methods of using protective materials are basically the same, different protective materials give

different results when tested in different stones. For this reason, it is important to try it in a laboratory environment first.

PROTECTIVE PERFORMANCE TEST DEVICE (PPTD)

The device was made by Sibel Hattap. In the Protector Performance Tester Device (PPTD) water

absorption, salt crystallization, solar radiation (ultraviolet-infrared), rain simulation, ground water

simulation can be performed and these effects can be programmed individually or together by

programming for the desired time.

In that era, the first device known in Turkey Protector Performance Tester difference from their

counterparts in other countries, the structure can be moved to make a direct exposure to the effects of

soil-water-salt accelerated in the laboratory.

In the experiments, the physicochemical behavior of the stones with and without protective material of

the surface were compared (Image 2-3). In the tests, siloxane was used as a protective material. The

natural stone material to be tested to come up as the main building material for most of the historical

monuments in Turkey, especially the monumental structures most commonly used stones due to the

shortage of resistance against and that the external effects "Küfeki Taşı" (Maktralı Limestone) is

preferred.

Şekil 1. Kayseri Ağırnas’ta Doğal Taş Evler ve Yeraltı Şehirleri (S. Hattap)

Image 1. Natural Stone Houses and Uunderground Cities Carved In Stone (S. Hattap)

Şekil 2. Koruyucu Sürülen (D1) 

ve Sürülmeyen Doğal Taşlarda 

Tuz Etkisi (S. Hattap)

Image 2.  Salt effect on natural 

Stones with (D1) and without 

preservative (S. Hattap)

Şekil 3. Koruyucu Malzeme Sürülen Doğal Taşta Su 

Damlası (S. Hattap)

Image 3. Protective Material Applied in Natural Stone 

Water Drop (S. Hattap)

Şekil 4. KPTC 

Fonksiyon Şeması 

(S. Hattap)

Image 4. Protective 

Performance Test 

Device (PPTD) 

Functioning Scheme 

(S.Hattap)

Şekil 5-6-7. KPTC’de UV, IR ve 

Yağmur Etkisi (S.Hattap)

Image 5-6-7. Protective Performance 

Test Device (PPTD)-UV and Infrared 

Effect (S. Hattap)

MATERIALS USED IN THE DEVICE:

• Submersible Pump (Nowex-Kika)

• Infrared 250 Xeroterm (Radium)

• Ultra-Vitalux 220-230 V-300 W (Osram-Sun Lamp)

• Control Unit (Nelson-Smart Zone Ez)

• Felt (Soil Simulation)

• Thermometer (LCSB Point Temperature Controller ° C)

• Hydrometer (Pakkens Hygrometer %)

The control unit used was produced for the irrigation system, but it was set to program the

disturbance mechanisms in PPTD as minutes, hours and days. Simulation periods can be given

in the device in any way and time desired. For rain effect, water is pumped with a submersible

pump and samples can be exposed to water as desired. For salt effect, a 10% Na₂SO₄ solution

was added to the water supplied. One of the double discharge valves in the device can be

closed to provide water on the ground, at ground level or higher (for immersion management).

On the top, it is simulated with the Sun effect, UV and Infrared Lamps.

Şekil 8. Koruyucu Sürülen ve Sürülmeyen Doğal 

Taşların Sonuçlarının Karşılaştırılması

Image 8. Protective Material Comparison of  The 

Driven and Non-Driven Stones Results (S. Hattap)

KORUYUCU PERFORMANSI TEST CİHAZI

Bu Cihaz Sibel Hattap tarafından yapılmıştır. Koruyucu Performansı Test Cihazında su emme, tuz

kristalizasyonu, güneş ışınımları (ultraviyole-kızıl ötesi), yağmur simülasyonu, zemin suyu simülasyonu

yapılabilmekte ve bu etkiler tek tek veya bir arada istenilen süreye programlanarak verilebilmektedir.

Yapıldığı dönemde Türkiye’de bilinen ilk cihaz olan Koruyucu Performansı Test Cihazının (KPTC) diğer

ülkelerdeki benzerlerinden farkı, yapı taşının doğrudan maruz kaldığı toprak-su-tuz etkilerini laboratuar

ortamında hızlandırılmış olarak gerçekleştirebilmesidir.

Yapılan deneylerde, yüzeyin koruyucu malzeme uygulanan ve uygulanmayan taşların fizikokimyasal

davranışları karşılaştırılmıştır. Testlerde koruyucu malzeme olarak siloksan kullanılmıştır. Test edilecek

doğal taş malzeme olarak ise Türkiye’deki tarihi eserlerin çoğunda ana yapı malzemesi olarak

karşımıza çıkması, özellikle anıtsal yapılarda en fazla kullanılan taş olması ve dış etkilere karşı

dayanımının az olması nedeniyle “Küfedeki Taşı” (Maktralı Kalker) tercih edilmiştir.

SONUÇLAR

Koruyucu Performansını sağlıklı ölçebilmek için bir takım deney metotları denenmiş ve numunenin

5 yüzüne ve 6 yüzüne koruyucu sürülerek doğadaki ortam simülize edilmiştir. Burada önemli olan

deney şartları ile meteorolojik verilerin örtüşmesidir. İstanbul İli baz alınarak yapılan deneylerde

verilere dayanarak bir kuzey ülkesine göre donma-çözülme etkisi, ıslanma-kuruma daha etkindir.

KPTC’da öncelik ıslanma-kuruma ve güneş ışınımları etkisine verilmiştir. Ortam sıcaklığı ortalama

23°C ve nem oranı ortalama %65-70 olarak belirlenmiştir. KPTC’da yapılan çok parametreli deney

sonuçları karşılaştırılırken her bir deney serisinin ağırlıkça su emme değerleri % Sa ele alınmıştır.

Sonuçlar grafik anlatımı ile verilmiştir. Çıkan değerlere bakıldığında deney simülasyonlarının

süresine ve etki sırasına göre farklı sonuçlar çıkmakla beraber koruyucu sürülmeyen doğal taş

numunelerde deney serilerine bakıldığında, aynı simülasyonların uygulandığı koruyucu sürülen

serilere göre ağırlıkça su emme miktarlarının fazla olduğu görülmüştür. Koruyucu sürülmeyen

doğal taş numunelerde su emme fazla iken (en fazla %Sa=6.305’e çıkarken), Siloksan sürülen

doğal taş numunelerde su emme daha azdır (en fazla %Sa=1.417 olarak hesaplanmıştır).

Yapılan deneyler, Tuz çözeltisinin, UV ve yağmur etkisi süresini artırmanın, su emme değerlerini

doğrudan etkilediğini göstermiştir. Özellikle tuz etkisiyle, siloksan ağları parçalanmaktadır. Bu

nedenle sağlamlaştırıcı etkisi azalmakta, su-itici (hidrofoblaştırıcı) etkisi ise bir süre daha devam

etmektedir. Buna rağmen koruyucu malzemeyi tekrarlayarak sürmek ayrışmayı ve dayanma

süresini artırmıştır. Siloksanın, taşın ömrünü artırdığı, dolayısıyla bünyesel koruma ve su-itici

(hidrofoblaştırıcı) etki yaptığı deneylerle ispatlanmıştır.

Bütün bu çalışmalar özellikle anıtsal eserlerin ayakta kalmasında büyük rol oynayan doğal

taşın korunması ve daha yüz yıllar boyu gelecek nesillere geçmişten ışık tutması için ön deneyler

yapılmasının ve doğru kimyasallar kullanılmasının önemini göstermiş, bununla beraber her doğal

taşın farklı kimyasal ile değişik tepkiler gösterdiğini de ispatlamıştır. Ayrıca korumadan sonra belirli

aralıklarla sürekli bakım da çok önemlidir. Ancak koruma bilinci ile geçmişe sahip çıkılabilecek

tarihi eserleri ve onların çoğunluğunun da yer alan doğal taşları ve kültür varlıklarını korumak

mümkün olacaktır.

RESULTS

A number of test methods have been tried to measure the protective performance in a healthy way and

the environment in the nature is simulated by applying the protector on 5 sides and 6 sides of the

sample. The important thing here is the overlap of the experimental conditions and meteorological data.

In the experiments conducted on the basis of Istanbul Province, the freezing-thawing effect is more

effective on wetting-drying than a northern country based on the data. In PPTD, priority has been given

to the effect of wetting-drying and solar radiation. Ambient temperature is determined as average 23 ° C

and humidity rate is 65-70%. When comparing the multi-parameter test results carried out in PPTD, the

water absorption values of each test series were taken as% SA. The results are given in graphic

expression. Considering the results, different results are obtained according to the duration and effect

order of the experiment simulations, but when we look at the test series in natural stone samples that do

not apply preservative, it is seen that the water absorption amounts are higher than the protective

applied series where the same simulations are applied. In natural stone samples without preservatives,

water absorption is high (up to% SA = 6.305%), while in natural stone samples where Siloxane is

applied, water absorption is less (maximum% SA = 1.417).

Experiments have shown that increasing the salt solution's UV and rain effect time directly affects the

water absorption values. Especially with the effect of salt, siloxane networks break down. Therefore, the

stabilizing effect decreases and the water-repellent (hydrophobicizing) effect continues for a while.

However, applying the protective material repeatedly increased the separation and endurance time. It

has been proved by the experiments that siloxane increases the life of the stone, and therefore it has an

inherent protection and water-repellent (hydrophobicizing) effect.

All these studies have shown the importance of conducting preliminary experiments and using the

right chemicals to protect natural stone, which plays a major role in the survival of monumental artifacts,

and to shed light on the generations for many centuries, and proved that each natural stone reacts

differently with different chemicals. In addition, continuous maintenance is very important after

protection. However, with the awareness of conservation, it will be possible to protect the historical

artifacts that can be claimed in the past, and the natural stones and cultural assets of the majority of

them. The slump flow is conditioned by the size distribution of aggregate grading.

CİHAZDA KULLANILAN MALZEMELER:

•Dalgıç Pompası (Nowex-Kika)

•Enfraruj 250 Xeroterm (Radium)

•Ultra-Vitalux 220-230 V-300 W (Osram-Sun Lamp)

•Kontrol Ünitesi (Nelson-Smart Zone Ez)

•Keçe (Toprak Simülasyonu)

•Termometre (LCSB Point Temperature Controller °C)

•Hidrometre (Pakkens Hygrometre %)

Kullanılan kontrol ünitesi sulama sistemi için üretilmiş, ancak

KPTC’da bozulma mekanizmalarını dakika, saat, gün olarak

programlayacak şekilde ayarlanmıştır. Simülasyon periyotları

cihazda istenilen şekilde ve zamanda verilebilmektedir. Yağmur

etkisi için, dalgıç pompa ile su basılmakta ve numuneler istenilen

şekilde suya maruz bırakılabilmektedir. Tuz etkisi için, verilen suya

%10’luk Na₂SO₄ çözeltisi katılmıştır. Cihazdaki çift tahliye

vanalarından birisi kapatılarak zeminde, toprak seviyesinde veya

daha yüksek seviyede (daldırma yönetimi için) su

sağlanabilmektedir. Üst taraftan ise Güneş etkisi, UV ve Enfraruj

Lambaları ile simülize edilmiştir.


