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SINIFLANDIRMA 

Polimer Beton (PC) 

Polimer ile Modifiye Edilmiş Beton (PMC) 

Polimer Emdirilmiş Beton (PIC) 

Betonun zayıf  olan çekme dayanımı, düktil ve betona kıyasla 

çekmede daha güçlü olan polimerik malzemelerin kullanımıyla 

iyileştirmektir. 



POLİMER BETON (PC) 

(Sentetik reçine betonu, plastik reçine betonu, reçine betonu )  
 

 Bağlayıcı olarak sadece polimerlerin kullanıldığı, 

polimer ve agrega karışımlarıdır. Monomer ve 

agrega karışımının polimerizasyonu ile elde edilir. 

Portland çimentosu ve su içermezler. Polimer 

içeriği genellikle, toplam ağırlığın %5-15’idir.  

 Priz süreleri ve maksimum dayanım için gerekli süre, 

katalizör sistem ve sıcaklığın ayarlanması ile, birkaç 

dakikadan birkaç saate kadar kolaylıkla 

değiştirilebilmektedir.  



PC İÇERİĞİ 
 Bir monomer veya bir ön polimer (bir monomerin 

kısmi hidratasyonundan oluşan ürün) 
 Bağlayıcı olarak, sentetik organik polimerler  kullanılmaktadır. 

polyester-sterin, akrilik ve epoksiler 
 -Polyester reçineler; düşük fiyat  
 -Epoksi reçineler; pahalı, ıslak yüzeylere yapışma gibi avantajlar  

 Sertleştirici (çapraz bağ oluşturucu ajan) 

 Katalizör 

 Agrega (kuru ve emici olamayan, gradasyon çok önemli ) 

 Plastikleştirici ve yangın geciktirici maddeler  

 Silane birleştirme ajanları (polimer matris ve agrega 
arasındaki bağ dayanımını arttırmak için) 

 Cam lifi ve metal lifler gibi çeşitli lifler (performans)  



PC ÖZELLİKLERİNİN PORTLAND 

ÇİMENTOSU BETONU İLE KIYASLANMASI  

Bağlayıcı Yoğunluk, 

kg/dm3 

Su 

emme, % 

Basınç 

dayanımı, 

MPa 

Çekme 

dayanımı, 

MPa 

Eğilme 

dayanımı, 

MPa 

Elastisite 

Modülü, 

GPa 

Poisson 

oranı 

Termal 

genleşme 

katsayısı, 

10-6 C-1 

Polimetil 

metacrylate 

2.0-2.4 0.05-0.60 70-210 9-11 30-35 35-40 0.22-0.33 10-19 

Polyester 2.0-2.4 0.30-1.0 50-150 8-25 15-45 20-40 0.16-0.30 10-30 

Epoksi 2.0-2.4 0.02-1.0 50-150 8-25 15-50 20-40 0.30 10-35 

Furan 

polimer 

1.6-1.7 0.20 48-64 7-8 - - - 38-61 

Portaland 

Çimentosu 

Betonu 

1.9-2.5 5-8 13-35 1.5-3.5 2-8 20-30 0.15-0.20 10-12 



PC ÜRÜNLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE 

UYGULAMA ALANLARI 
Bağlayıcı Genel özellikleri Tipik uygulamaları 

Poli 

(metilmetaakrili

t) 

Düşük su emme eğilimi; Yüksek 

donma-çözünme dayanıklılığı;  Düşük 

büzülme; çok iyi kimyasal dayanıklılık 

ve dış ortam koşullarına dayanıklılık 

Merdiven basamağı, bina 

yüzeylerinin kaplanması. 

Polyester Diğer malzemelere güçlü ve iyi 

yapışma, iyi kimyasal ve donma-

çözülme dayanıklılığı, ancak 

yüksek büzülme 

Düşük fiyatından ötürü, 

panel eleman, yer 

kaplaması, boru, merdiven, 

çeşitli prefabrik ve yerinde 

uygulamalarda. 

Epoksi Çoğu inşaat malzemesine güçlü 

yapışma, düşük büzülme, yüksek 

kimyasal dayanıklılık, iyi sünme ve 

yorulma dayanımı, düşük su 

emme. 

Rölatif olarak pahalıdır; 

çoğunlukla özel uygulamalarda 

kullanılmaktadır; endüstriyel 

zeminler üzerine harç 

uygulamasını, karayollarında 

kaymaya dayanıklı kaplamaları, 

dış duvarlar için epoksi sıva  

Furan esaslı 

polimer 
Kimyasallara yüksek dayanıklılık, 

polar organik sıvılara güçlü 

dayanıklılık 

Kimyasallara, yüksek 

sıcaklıklara ve termal şoklara 

dayanıklı kaplamalar 



PC MEKANİK ÖZELLİKLERİ 

 Gerilme-şekil değişimi davranışı kimyasal yapısına 
bağlı olarak önemli derecede değişkendir.  

 Elastisite modülü, 20 ile 50 GPa arasında 
değişmektedir.  

 Çekmede kırılma deformasyonu, genellikle %1’dir.  

 Büzülme deformasyonları, polyester esaslı 
bağlayıcı için yüksek, epoksi esaslı için düşüktür.  



PC KULLANIM ALANLARI 
Birkaç saat içinde yüksek basınç dayanımları elde 
edilebilmektedir. Betonlama işlerinin acilen yapılmasının 
gerektiği; madencilik işlerinde, tünellerde ve otoyollarda 

kullanımı uygun olmaktadır.  
 

Kimyasal etkilere karşı dayanıklılığının iyi,  

Erken dayanımının ve elastisite modülünün yüksek 

 
 

Endüstriyel işlerde  

Kaplamalarda  

Tamir işlerinde  

 

 Malzemenin termal ve sünme özellikleri, yapısal PC 
 uygulamaları için genellikle uygun değildir.  



POLİMER İLE MODİFİYE EDİLMİŞ 

BETONLAR (PMC) 

Monomerler Polimer Lateksleri Sıvı Reçineler Toz Halindeki 

Emülsiyonlar 

Suda 

Çözünebilen 

Polimerler 

En yaygın olarak kullanılanı lateks modifiye betonlar (LMC) 
olup, karışım suyunun bir kısmı yerine lateks adı verilen 
polimer emülsiyonlar kullanılır.  

Sadece birkaç polimerin betona ilave edilmesi uygun 
olmaktadır. Çoğu polimer kötü kalitede LMC üretimine yol 
açmaktadır.  
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Elastomerik 

Lateksler 

Termoset 

lateksler 

Termoplastik 

lateksler 

Bitümlü 

lateksler 

Karışık 

lateksler 

Doğal kauçuk 

lateksleri (NR) 

Sentetik 

kauçuk 

lateksleri 

Stiren-bütadyen kauçuk (SBR) 

Kloroprenpren kauçuk (CR) 

Metil metaakrilit-bütadyen kauçuk (MBR)  

Akrilonitril-bütadyen kauçuk (NBR) 

Epoksi (EP) 

Asfalt 

Kauçuklanmış asfalt 

Parafin 

Poliakrilik Ester (PAE) 

Poli(etilen-vinil asetat) (PEA) 

Poli(siterin-akrilik ester) (SAE) 

Polivinil asetat (PVAC) 

Polivinil propionat (PVP) 

Polipropilen (PP) 

Poli (viniliden klorit-vinil klorit) (PVDC) 



BAĞLAYICI FAZDA ÇİMENTONUN 

HİDRATASYONU VE POLİMER FİLM OLUŞUMU 



LMC POLİMER FİLM OLUŞUMU 



LMC KULLANILAN 

POLİMERLERE ÖRNEKLER  

Polimer Tip Uygulama alanları Islak dayanım 

Vinil asetat Termoplastik Aderans sağlayıcı 

madde 

Düşük 

Vinil asetat 

etilen 

Termoplastik Aderans sağlayıcı 

madde 

Orta 

Sterin butadien Elastomerik Beton veya harç yüzey 

kaplaması ve onarımı 

Orta 

Vinilidin klorit Termoplastik Stukko İyi 

Akrilik esterler 

(akrilatlar) 

Termoplastik Kaplamalar ve aderans 

sağlayıcı madde 

Orta 

Epoksi Termoset Kaplama İyi 



LATEX MODİFİYE BETON-LMC 

 Eski betona çok iyi aderans ve agresif çözeltilere 
yüksek dayanıklılık. Endüstriyel zeminlerin 
kaplanması ve hasarlı köprü döşemelerinin 
onarımı. 

 LMM, tamir, kaplama veya döşeme yüzeylerinin 
seviyelendirilmesinde, LMB döşemelerin üzerine 
kaplama üretilmesinde. 

 SBR döşeme ve köprü kaplamalarında. Betona 
mükemmel aderans dayanımı, daha yüksek eğilme 
dayanımı ve daha düşük geçirimlilik.  

 Akrilik lateksler, renklerini kaybetmeme 
(solmama). Mimari işlerde ve seramik yapıştırıcısı. 



TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 

 Genellikle taze beton özellikleri gelişir. 
İşlenebilirliğini arar, kusma azalır. Sürfactan 
da su ihtiyacını azaltır.  Tipik su/çimento 
oranı 0.3 ile 0.4’tür.  

 Stabilize edici sürfactanlar aşırı hava 
sürükleme problemi yaratabilir. Köpük 
önleyici maddeler kullanılmalı. 

 Kullanılan lateks miktarı çok yüksekse, 
yüzeyde bir lateks kabuk oluşabilir. Bu kabuk, 
yüzeyi çok yapışkan yapar ve perdahlamayı 
zorlaştırır.  

 Genellikle, priz süreleri daha uzundur. 



SERTLEŞMİŞ BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ  
 Optimum özellikler, sürekli polimer film 

oluşturduğunda gelişir. Başlangıç nem kürünün 
ardından %50 bağıl nemli ortamda kür.  

 Polimer film oluşur oluşmaz, %95’e kadar bağıl 
nemde stabil kalmaktadır. 

 LMC’ların basınç dayanımı, kuru kür koşullarında 
genellikle normal betona kıyasla daha yüksektir. 
Dayanım artışı 28 günün üzerinde de devam eder. 
Eğilme ve çekme dayanımındaki artış daha 
büyüktür.  

 Elastisite modülü daha düşük olmasına rağmen, 
çekme yükü altında kırılmada daha yüksek 
deformasyon yapar. 

 



 Gerilme deformasyon eğrisi, katkısız betona kıyasla doğrusallıktan daha 

fazla sapma gösterir.  

 Polimer filmin yüksek çekme dayanımı, çatlak ilerlemesini önler. Çatlak 

ucunun arkasına gerilme transferi sağlar. Böylece, gerilme yığılmasını 

önler ve çatlakları kapalı tutar.  

Polivinil asetat içeren lateks ile 

modifiye edilmiş betonların 

gerilme-deformasyon eğrileri 



 Eski betona ve donatıya aderansı geliştirir.  

 Su içerisine daldırıldığında mekanik 
dayanımlarda azalma olmaktadır. Polimer film 
tarafından suyun adsorpsiyonu, polimer filmin 
bütünlüğünü zayıflatmaktadır. Bu azalma, 
betonun boşluk çözeltisinin yüksek pH’ı 
tarafından polimer kimyasal olarak bozulursa, 
daha büyük olmaktadır. Bu nedenle, çoğu 
polimer uzun bir süre su içerisine daldırılırsa 
veya su ile temas ederse uzun bir süre iyi 
performans göstermez. 

 Kuruma büzülmesi ve sünmesi normal betona 
kıyasla daha düşüktür.  

 Kalıcılığı normal betona kıyasla daha fazladır.  

 Hava sürükleme özellikleri, donma dayanıklılığı 
sağlar.  

 



LMB-UYGULAMA ALANLARI 

 
 Yüksek malzeme fiyatlarının kritik olmadığı yerlerde ve 

mevcut alt tabaka ile iyi bir bağın kritik parametre olduğu 

yerlerde ideal malzemelerdir. Köprü ve park alanlarındaki 

döşemeler üzerine uygulanan ince kaplama polimer 

modifiye betonlar çelik donatıyı korumada ideal 

malzemelerdir. Elastomer ve epoksi kökenli lateksler bu 

amaçla çok yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 Akrilit lateksler, aşınma etkisine maruz kalacak ve kimyasal 

maddeler ile temas edecek endüstriyel zeminlerin tamir 

işlerinde kullanılmaktadır. İyi aderans dayanımı gereken 

uygulamalarda da kullanılmaktadır.  



POLİMER EMDİRİLMİŞ BETON  
Sıvı monomerlerin beton içerisine emdirilmesi ve daha sonra monomerin 
polimerizasyonu ile boşlukların içinde katı polimerin oluşturulması.  

 

Monomerin beton içerisine girişi, atmosferik veya basınçlı daldırma işlemi 
ile sağlanmaktadır. Tamamıyla emdirme, boşlukların %85’ini polimer ile 
doldurmayı ifade eder. Kısmi emdirme, yüzeysel emdirmeyi içermektedir.  

 

Daha gözenekli beton daha fazla monomer gerektirir. Bununla birlikte, bu 
betonlara monomer emdirme daha kolay ve daha hızlı yapılabilmektedir.  

 

Tam emdirme işlemi başarılabilirse, nihai betonun dayanımı büyük 
ölçüde başlangıçtaki betonun dayanımından bağımsızdır.  

 

Kısmi emdirme uygulandığında bu durum geçerli değildir. Çünkü bu 
durumda, polimer emdirilmeden kalan betonun kalitesi önem 
taşımaktadır. PIC’un dayanımı, sonuçta oluşan malzemenin porozitesine 
bağlıdır  



KULLANILAN MONOMERLER 
Çoğu farklı monomer PIC üretiminde başarı ile kullanılmaktadır. Bir 
monomerden arzu edilen özellikler, 

 

-  Düşük viskozite, 

-  Yüksek kaynama noktası 

-  Düşük zehirlilik (toxicity) 

-  Kolay polimerizasyon yapabilme yeteneği, 

-  Düşük fiyat ve kolay temin edilebilirliktir.  

 

Uygulamada genel olarak, vinil monomeri kullanılmaktadır. Genellikle 
en yaygın olarak kullanılan sistemler methyl methacrylate esaslıdır ve 
beton içine daha yüksek hızda işleyebilmekte ve daha yüksek hızda 
polimerize olabilmektedir.  

 

Gevrek polimerlerin esnekliğini arttırmak için dibutylphthalate gibi  
plastikleştiriciler  

Polimerin, rijitliğini, çözücülere karşı dayanıklılığını ve yumuşama 
noktasını arttırmak için trimethylolpropane gibi monomerler. 



PIC ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 

H2O çıkışı 

(a) Isıtma ve kurutma - 125 ila 150 °C  

(b) monomer emdirme -yaklaşık olarak, 70 kPa basınç altında 1 saatte  

(c) Polimerizasyon  - gama ışınları kullanılarak (radyasyon) 

       - bir katalizör ve ısı kaynağının kullanımıyla (termal katalitik polimerizasyon).  

(d) Son ürün 



SERTLEŞMİŞ BETON ÖZELLİKLERİNE 

POLİMER EMDİRMENİN ETKİSİ 

 Tamamıyla doygun hale getirilmiş PIC’ların basınç, eğilme ve 
çekme dayanımları, normal betona kıyasla 2 ile 4 kat daha 
fazladır.  
 

 Mikroçatlaklar ve boşluklar polimer ile dolduğu için, PIC daha 
gevrek davranır. Ani kırılma, sünek, esnek bir kopolimer 
oluşumunu sağlayacak monomer ilavesi ile önlenebilir.  
 

 Gerilme-deformasyon eğrisi %75’e kadar doğrusaldır. 
 

 Kırılma enerjisi ve kırılma tokluğu normal betona kıyasla daha 
yüksektir. 
 

 Polimer emdirme, çimento hamurunu güçlendirir ve agrega-
hamur aderansını geliştirir. Bu nedenle, kırılmanın agregada 
oluşması muhtemeldir. Dolayısıyla, PIC’un dayanımı agrega 
tarafından belirlenmiş olur.  



 Radyasyonla kür edilmiş PIC’lar termal-katalitik 
yöntemle polimerize edilmiş PIC’a kıyasla daha 
yüksek dayanımlar gösterir.  

 

 PIC’un dayanımı, polimerin yumuşamasından 
dolayı, sıcaklıkla önemli oranda düşmektedir. Bu 
bakımdan, çapraz bağ yapıcı maddeler 
performansı arttıracaktır. 

 

 PIC’un sünmesi normal betondakinin 1/10’u 
kadardır. Yüksek sıcaklıklarda, polimer 
yumuşamaya başladığı için sünmede bir miktar 
artış gözlenmektedir. Benzer bir şekilde, kuruma 
büzülmesinin de oluşmaması beklenmektedir.  

 
 



 PIC, üstün durabilite özelliklerine özellikle de 

donma-çözülme ve asit dayanıklılığına sahiptir.  

Dayanıklılıktaki büyük gelişmenin sebebi:  

 Permeabilitedeki azalma.  

 Betonun dış yüzeyinde polimer kabuk oluşması 

 Betonun emdirme işleminden önce kurutulması.  

 Polimerler yanıcı malzemeler olmasına rağmen, 

PIC içerisine dağıtıldığında yanmayı 

desteklemezler. Yanarak kömürleşebilir ve zehirli 

gazlar çıkarır. Mekanik özellikler önemli 

derecede azalabilir. Yangın geciktiriciler 

kullanılmalı.  



PIC UYGULAMA ALANLARI 

 

 Yüksek dayanımlı prefabrik elemanların üretiminde ve köprü döşeme 
yüzeylerinin durabilitesini geliştirmekte kullanılmaktadır. 

 Tamamıyla emdirme işlemi, sadece prefabrik elemanlara 
uygulanabilmektedir. Kanalizasyon boruları, tünel kaplamalarının 
prefabrik bölümleri, maden kazılarında yeraltındaki destek 
elemanları, demiryolu bağlantılarında veya prefabrik rıhtım ve 
dalgakıran temel kazıklarında tamamıyla emdirme işlemi 
uygulanmaktadır. Kısmi emdirme işlemi, yerinde uygulanabilme 
açısından daha büyük avantaja sahiptir. Buz çözücü tuzların girişine 
karşı etkili bir bariyer oluştururlar.  

 PIC’nun kullanımı, yüksek üretim maliyeti ve performans açısından 
daha düşük maliyetli alternatiflerin olmasından ötürü, günümüzde 
hala sınırlıdır. 

  Yüksek maliyeti, uzun süre bakım gerektirmeyen bir servis ömrü 
sunmasından veya mevcut yapının yerine yeni yapı yapılmasının zor 
ve daha maliyetli olduğu durumlarda, dezavantaj olmaktan 
çıkabilmektedir.  

 



MALİYET KARŞILAŞTIRMASI 

Geleneksel betona kıyasla, 

 Lateks ile modifiye edilmiş betonlar 2-3 kat, 

 Polimer emdirilmiş betonlar 3-6 kat,  

 Polimer betonlar 8-20 kat daha pahalıdır.  
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