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Özet 
 

Bu çalışmada, çimento hamuru bileşiklerinin mekaniksel özellikleri üzerine 

Poliakrilonitril (PAN) liflerinin etkisi incelenmiştir. PAN liflerinin çimento hamuru 

matrisine ilavesi ile bileşiğin, eğilme, çekme ve çarpma özelliklerinde önemli bir  

iyileşmenin meydana geldiği gözlenmiştir.  
 

Betonda bu lifin varlığı ile çarpma direncinin 40–500 kat arttığı görülmüştür. Eksenel 

Çekme Deneyinde, çimento matrisine bu liflerinin %1, 2, 3 ve 4 oranında ilavesi 

sonucunda, eksenel çekme gerilmesinde sırasıyla %21, 46, 85 ve 103’lik artışlar 

meydana gelmiştir. Betonun eğilme mukavemetindeki artışın, tek eksenli çekme 

mukavemeti ile karşılaştırıldığı zaman daha önemli olduğu görülmüştür. Liflerin %1, 2, 

3 ve 4 oranında ilavesiyle betonun eğilme mukavemetinde sırasıyla %157, 243, 334 ve 

386 kadar artışlar meydana gelmiştir. Bununla birlikte lif takviyesi ile betonun basınç 

dayanımı azalmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Lifli beton, poliakrilonitril (PAN), çekme gerilmesi, eğilme 

gerilmesi (mukavemeti),  çarpma dayanımı.   

 

 

Abstract 
 

In this study, the effect of polyacrylonitrile fibers on the mechanical properties of 

cement paste composites was studied. A significant improvement in the flexural, tensile, 

and impact properties of the composites was obtained by addition of Polyacrylonitrile 

fiber to a cementations paste matrix. 

 

It has been proved that the presence of this type of fibers in pastes of Portland cement 

improves their impact resistance 40-500 times. In the uniaxial tensile test, addition of 1, 

2, 3 and 4% wt. of this fiber to a cement matrix results in an increase in the uniaxial 
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tensile strength of 21, 46, 85 and 103% respectively. The enhancement of the composite 

flexural strength compared to the uniaxial tensile strength was more significant. The 

flexural strength of cement matrix increased by 157, 243, 334 and 386% with the 

addition of 1, 2, 3 and 4% wt. of this fiber, respectively. However, the compression 

strength of the concrete was decreased by addition of fibers. 

Keywords: Fiber reinforced concrete, Polyacrylonitrile (PAN), tensile strength, flexural 

strength, impact resistance.  

 

 

1. GİRİŞ 
 

Günümüzün popüler yapı malzemelerinden biri olan beton, büyük basınç kuvvetlerini 

taşıyabilmesi özelliği ile bilinir. Buna karşın, çekme etkisi altındaki davranışı iyi 

değildir. Betonun çekme gerilmesi, basınç gerilmesinin yaklaşık onda biri kadardı r[1]. 

Betonun düktilitesini ve çekme dayanımını arttırmak için betona çelik çubuklar 

yerleştirilmektedir. Bununla beraber yalın betonun çekme dayanımı, çatlak direnci, 

aşınma ve darbe dayanımı, tokluk gibi mekaniksel özelliklerini geliştirmek için içerisine 

lif malzemeleri katılmaktadır. Lifli beton, donatısız betondan farklı mekaniksel ve 

fiziksel özelliklere sahip kompozit bir malzemedir[2]. Lifler çimento matrisi içerisinde 

genellikle Şekil 1’de görüldüğü gibi süreksiz rasgele dağılmakta, betonda mikro donatı 

vazifesi görüp çatlakların fazlaca gelişmesini engellemektedir. Lifli betonun en önemli 

mekanik özelliklerinden birisi, enerji yutabilme kapasitesidir. Tokluk olarak da 

adlandırılan bu özellik, yük-sehim eğrisinin altında kalan alan ile ifade edilir. Çatlak 

direnci, düktilite, darbe direnci gibi birçok malzeme özelliği enerji yutabilme kapasitesi 

ile ilişkilidir[2]. Artan kullanımı nedeni ile yapı dünyasında yerini alan lifli betonlar 

üzerine çalışmalar, son yıllarda yoğunluk kazanmıştır.  

 
Şekil 1. Liflerin çimento matrisi içindeki dağılımı 

 

Betona yeni özellikler kazandırmak ve bazı özelliklerini de belirgin olarak artırmak için 

içerisine çelik, cam ve polipropilen lifler yanında kimyasal ve puzolanik katkı maddeleri 

de katılmaktadır[3,4,7]. Betonlarda kullanılan lifler, çekme ve eğilme dayanımını 

arttırmakta, rötre çatlaklarını ise Şekil 2’de görüldüğü gibi önemli ölçüde azaltmaktadır.  
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             a) Lifsiz beton yüzeyi                              b) Lifli beton yüzeyi  

Şekil 2. Lifli ve lifsiz beton yüzeylerinin görünümü[5]. 

 

 

2. DENEYSEL ÇALIŞMA 
 

Deneylerde Şekil 3’de görülen 24mm uzunluğunda ki PAN lifleri kullanılmıştır. 

Çimento harcının yapımında sıfır diye tabir edilen taş unu, Elazığ Altınova Çimento 

Fabrikası A. Ş.’nin üretmiş olduğu PÇ 32.5 ve Fırat Üniversitesinin şebeke suyu 

kullanılmıştır. İlgili standartlara göre karışım hesapları yapılıp, % 1, 2, 3 ve 4 oranında 

lif ilavesiyle çimento harcı hazırlanmıştır. [6]. Tablolarda L-1 gösterimi %1 lif atılmış 

harç anlamındadır vs. 

 

 
 

Şekil 3.  Kesik PAN lifleri 

 

Basınç dayanımı deneyi için hazırlanan taze beton harcı, 7.07x7.07x7.07 cm.lik küp 

kalıplara yerleştirilip şişlenerek sıkıştırılmış ve su tankına konulmak üzere 23  

2 C.deki kür odasında %90 bağıl nemde  koruma altına alınmıştır. Burada 24 saat 

bekletildikten sonra 23  2 C.de değişmez sıcaklıktaki su tankında bekletilmiştir. 
Karışımlar 28 gün suda bekletildikten sonra çıkarılıp 48 saat oda şartlarında 

kurutulduktan sonra basınç deneyine tabi tutulmuştur. Basınç presi makinesi, beton 

numunesinin taşıyabileceği maksimum kuvvete (Pk) ulaştığı anda yüklemeye otomatik 
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olarak son vermektedir. Buna göre basınç dayanım (BD) değeri (1) formülü ile 

hesaplanıp ve bu deneye ait sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir.  

 

BD= Pk/A                                                                                       (1) 

             

Tablo 1. Basınç dayanımı deney sonuçları 

 

Numuneler K L-1 L-2 L-3 

(BD)Basınç 

Dayanımı (MPa)  

32.6 27.5 17.3 16.5 

Değişim (%) - -%15.6 -%46.9 -%49.4 

 

Eğilme dayanımı, bu malzemenin kullanılabilirliğinin araştırılmasında en önemli 

özelliktir. Diğer deneylerde olduğu gibi hazırlanan çimento harcı, 4x4x16cm ebadındaki 

prizmatik kalıplara şişlenerek yerleştirilmiştir. Bu deneyler de, çekme deneyi hariç diğer 

deneylerden farklı olarak, eğilme dayanımında sürekli bir artış gözlendiği için lif oranı 

% 4’e kadar çıkarılmıştır. Şekil 4’de görülen deney düzeneği hazırlanmış, mesnetler 

arası 14cm olarak ayarlanmış ve numunenin ortasından yükleme yapılabilmesi için üst 

ortasına silindir şeklinde bir demir çubuk yerleştirilmiştir. Aletin presi demire tam 

oturacak şekilde indirilip, numunenin orta noktasının yaptığı deplasmanı hesaplamak 

için alete 0.001mm hassasiyetinde bir Kumparatör bağlanmıştır. Aletin yükleme hızı 75 

kg/dakikaya ayarlanıp numuneler deneye tabi tutulmuştur. Her numune için yük-

deplasman değerleri elde edilmiştir. Nihai basınç kuvveti (Pk) tespit edildikten sonra 

numunenin Eğilme Dayanımı ( e) aşağıdaki (2) formülü ile hesaplanıp ve bu deneye ait 

sonuçlar Tablo 2 de özetlenmiştir. Ayrıca yük-deplasman eğrileri Şekil 5 de verilmiştir. 

 

22

3

bh

LPk
e

                                                                                                            (2) 

 
Şekil 4. Eğilmeden çekme deneyi düzeneği 

 

Tablo 2. Eğilmeden çekme dayanımı deney sonuçları 
 

Numuneler K L-1 L-2 L-3 L-4 

Eğilme Dayanımı 

(N/mm2) 
1.148 2.953 3.938 4.988 5.578 

Değişim (%) - %157 %243 %334 %386 
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Şekil 5. Lifli Betonların Eğilmede Yük - Deplasman Davranışı 
 

Çarpma dayanımı deneyi de basınç dayanımı deneyinde olduğu gibi hazırlanan 

numuneler üzerinde yapılmıştır. Çarpma dayanımı deneyi, belirli bir ağırlığın belirli bir 

yükseklikten düşürülmesi esasına dayanır. Deney aleti 4.5kg.lık sabit bir ağırlığa sahip 

olup, ağırlığın serbest olarak düşürülme mesafesi 45cm’dir. Bu deneyin sonucunda 

çarpma etkisine maruz kalan numunelerden elde edilen sonuçlar Tablo 3’de verilmiştir.  
 

Tablo 3. Çarpma Dayanımı Değerleri 
 

Numuneler İhtiyaç Duyulan Çarpma Sayısı 

1.Çatlak Kırılma 

K 3 3 

L-1 6 253 

L-2 18 780 

L-3 21 1561 

Eksenel çekme dayanımı deneyinde de diğer deneylerde olduğu gibi hazırlanan 

numuneler, çekme makinesinin çeneleri arasına yerleştirilmiş ve arada boşluk 

kalmayacak şekilde ayarlandıktan sonra çekme işlemine başlanmıştır. Dakikada 

100kg.lık çekme kuvveti uygulayan makineye, numunedeki boy değişimini gözlemek 

için Kumparatör bağlanıp ve her 10kg da bir boy değişimi okunarak kaydedilmiştir. 

Makine nihai çekme kuvvetine ulaştığı an (numune yük almayıp koptuğu an) 

maksimum çekme kuvveti (Çk) okunmuştur. Bu değer (3)    formülünde yerine konarak 

kesitin taşıdığı maksimum çekme gerilmesi bulunmuş, bu deneye ait sonuçlar Tablo 

4’de verilmiştir. Yük- Deplasman eğrisi de Şekil 6 da görüldüğü gibi çıkmıştır. 

 

çg = Çk / A                  (3) 
 

Tablo 4. Eksenel çekme deneyi sonuçları  

 

Numuneler K L-1 L-2 L-3 L-4 

Eksenel Çekme 

Dayanımı (N/mm2) 
2.04 2.47 2.98 3.78 4.16 

Değişim (%) - %21 %46 %85 %103 
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Şekil 6. Eksenel Çekme Gerilmesi Yük - Deplasman Davranışı 

 

 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Lif takviyeli beton, asbestle imal edilmiş olan betonlara alternatif olarak düşünülmüştür. 

Bunun başlıca sebeplerinden biri asbestli mamullerin uygun olmayan kullanımlarda, 

kanser yapıcı ince tozlar taşımasıdır[1]. Lifli çimento mamullerinde böyle bir tehlike 

yoktur. Lifli çimentoların sünekliği, lif takviyesine bağlı olarak iyileşmekte ve beton 

düktil bir yapıdan kurtulmaktadır. Lifler, betonun ilk zamanlardaki plastik rötre 

çatlaklarını %90 azaltmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı, betonun dayanıklılığını 

(durabilite) arttırmak, ana donatıyı korozyona karşı korumak, plastik rötre ve termal 

çatlakları önlemek amacıyla kullanılabilir. Elemanlarda ani göçmeyi engellemekte, bu 

özelliğiyle ani darbe ve sismik etkilerin mevcudiyetinde insan hayatı açısından önem 

kazanmaktadır.  

 

Lifli betonların basınç dayanımlarında bir artış görülmemekte, aksine lif takviyesi 

arttıkça, numunelerdeki boşluk oranının artması nedeni ile basınç dayanımı 

azalmaktadır. Bunun sebebi ise lif ilavesiyle beton içerisinde boşluklu bir yapının 

oluşmasıdır. Lifler beton içerisinde üç boyutlu bir mikro donatı vazifesi görmesi nedeni 

ile betonun zayıf olan eğilme ve çekme dayanımında önemli iyileşmeler sağlamaktadır. 

Betonun göçme yükünü arttırmaktadır. Lif ilavesi ile eğilme dayanımında % 386’ya,  

eksenel çekme dayanımında da %103’lere varan artışlar meydana gelmektedir. Eğilme 

dayanımındaki artış ile kıyaslandığı zaman, çekme dayanımındaki artışın daha az 

olduğu görülür. Betonun darbe dayanımında da önemli artışlar kaydedilmiştir. Yapılan 

deneylerde kontrol betonun da ilk çatlağın görülmesi ve numunenin parçalanması 3. - 4. 

darbede olurken, lif takviyesine bağlı olarak, bu değer  %1 lif katkılı betonlarda 253 

darbe olmaktadır. Bu sebeple, özellikle çakım esnasında büyük darbe etkilerine maruz 

kalan çakma kazıklarında, önemli avantajlar sağlayacağı düşünülmektedir[6]. Ayrıca 

çelik konteynırların yol açtığı aşınma ve darbe zorlamalarını önlemek amacıyla, büyük 

limanların depolama alanlarında, hava meydanlarında ve çarpma etkisine maruz birçok 

yapıda kullanılabilir. 
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Sonuç olarak, lif katkılı betonlar; eğilme, çekme, donma - çözülme, aşınma, çarpma ve 

ısıl iletkenlik olaylarına karşı dayanıklılık gerektiren, araba ve yürüyüş yollarındaki 

rötre çatlaklarını azaltmak için kullanılabilir. Ayrıca su tutucu ve su deposu yapılarında 

permeabilite ve donma-çözülme durumunu azaltmak için, sıhhi kanalizasyon 

tünellerinde korozyon ve süneklikği düzeltmek için kullanılan ısıya dayanıklı çeliğinin 

yerini alabilir[5]. 
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