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Niçin Ahşap ? 
 Ekolojik, yenilenebilir ve sürdürülebilir doğal bir kaynak 

 

 Sağlıklı 
 

 Bakım ve tamiri kolay 
 

 Estetik 
 

 Yanmaya karşı dayanım 
 

 Dayanıklılık (1 kg ahşap, 1 kg beton ya da çelikten fazla yük taşır) 
 

 Esnek tasarımlar 
 

 Mükemmel bir yapı malzemesi 

 - Yüksek ısı yalıtımı (Çelikten 400 kat, alüminyumdan 1800 kat daha fazladır) 

 - Hafif yapı özelliği nedeniyle deprem bölgeleri için ideal bir çözüm 

 - Üretimi hızlı olan yapılar 

 - Geri dönüşümlü 

 - Özgül ağırlığına göre yüksek direnç özellikleri 
 

 Üretiminde en az enerji harcanan yapı malzemesi 
Enerji tüketimi 

 - Ahşap için 5 kWh/ML 
 - Beton için 45 kWh/ML 
 - Çelik için 550 kWh/ML 
 
 

26 metre yüksekliği ve 70 - 150 metre 

genişliğiyle dünyanın en büyük ahşap 

mimari yapısı (Seville) 



Bozunmaya neden olan faktörler 

 Biyolojik bozunma 

 Bakteriler 

 Mantarlar 

 Böcekler 

 Termitler 

 Deniz zararlıları  

 Fiziksel bozunma 

   Yanma 

   Aşınma 

   Hava şartları 

 Kimyasal bozunma 

   Kuvvetli asitler ve bazlar 



Biyolojik bozunma 
  Bakteriler (Islak ve toprakla temas eden ağaç 

malzemede; tomruk havuzları, nehirler, sulak 
topraklar, deniz tahkimatı, maden ocakları, soğutma 
kuleleri) Zararları fazla değildir. Renklenme ve koku. 

 Mantarlar (Dikili ağaçlara, taşıma ve depolama 
esnasında tomruklara, kullanım yerindeki keresteye, 
binalardaki ağaç malzeme) Zararları büyüktür. Esmer 
çürüklükte direnç kayıplarının %75’i ağırlık kaybının 
henüz %5 olduğu dönemde meydana gelmektedir. 

 Böcekler (Ülkemiz için mobilya böceği, ölüm saati 
böceği ve ev teke böceği) Zararları büyüktür. 

 Termitler  (Afrika, Amerika, Avustralya). Büyük 
ekonomik kayıplar 

 Deniz zararlıları  



 Fiziksel bozunma 
 
 Yanma (15 mm den kalın 

malzeme yanmada 
kömürleşme tabakası 
oluşturmakta, ısının iç kısma 
yayılmasını engellemekte. 
İzolasyon etkisi) 

 

 Mekanik Aşınma (traverslerde, 
ağaç köprü, merdiven vb.) 

 

 Hava şartları (yağmur suyu, 
güneş ışığı, kirlilik vb çevre 
faktörleri) 

Kimyasal bozunma 
  Kuvvetli asitler ve bazlar  

Emprenye zorunlu 



 
 



Dış ortam koşullarının emprenyeli ahşap malzemeye etkisi 
 

 

 



Koruma Yöntemleri  
Basınç Uygulamayan Yöntemler 

Fırça ile Sürme veya Püskürtme 

Batırma Yöntemleri 



Basınç Uygulayan Yöntemler 



Kullanım yerleri 
 Zemin kaplaması 

 Yapılarda 

 Hayvan çiftliklerinde 

 Bahçe 

 Palet 

 Çit 

 Çocuk oyun elemanları 

 Dış cephe kaplaması 

 Tel direkleri 

 Ahşap köprü 

 Su ile temas eden kullanım yerleri 

 Demiryolu traversleri 



EMPRENYE MADDELERİ 
 Yağ karakterli emprenye maddeleri 

  Kreozot 

  Maden kömürü katranı 

  Linyit kömürü katranı 

  Odun katranı ve katran yağı 

 Organik çözücülü emprenye maddeleri 

 Pentaklorfenol 

 Metal Naftenatlar 

 Bakır -8-Kinolinolat 

 Organik Kalay Bileşikleri 

 Polifaz  

 Kathon 930 

 Busan 30 (TCMTB) 

 Propikonazol (Wocosen)  

 Tebukonazol  

 Amical 48 

 Protim 230 WR  

 Vacsol Azure  

 Vacsol Aqua  

 İmersol Aqua  

 Wolsit KD  

 Wolsit EC 

 Suda çözünen emprenye maddeleri 

 Asit/Bakır/Kromat (ACC) 

 Kromlu Çinko Klorür (CZC) 

 Flüor/Krom/Arsenik/Fenol (FCAP) 

 Bakır/Krom/Arsenik (CCA)  

 Amonyaklı Bakır Arsenik (ACA) 

 Bakır/Krom/Arsenik (CCA) 

 Bakır/Krom/Bor (CCB) 

 Bakır/Krom/Flüorür (CCF) 

 Amonyaklı Bakır Çinko Arsenik (ACZA) 

 Borlu bileşikler (Borik asit, boraks, disodyum oktaborat tetrahidrat) 

 Timbor 

 Çinko Klorür 

 Çinko Meta Arsenat (ZMA) 

 Bakırlı Kromlu Çinko Klorür (CuCZC) 

 Kromlu Çinko Arsenat (CZA) 

 Bakırlı Kromlu Çinko Arsenat (CuCZA) 

 Bardac 22 (DDAC) 

 Klorotalonil (Nopcocide, Tuffgard) 

 Alkali/Bakır/Quat (ACQ) 

 Amonyak/Bakır/Sitrat (CC) 

 Bakır/Azol (CBA) 

 Bakır Dimetilditiyokarbamat (CDDC) 

 Bakır HDO (CX-A) 

 Amonyak/Bakır Karbonat/Sitrik Asit (ACC*) 

 Alkali Amonyum Bileşikleri (AAC) 

 

 

 



Türkiye’de Klasik Odun Koruma 

-Türkiye’de ahşabın korunması için genellikle bakır içeren emprenye 
maddeleri tercih edilmektedir.  

 Wolmanit-CB (CCB) 

 CCA 

 Tanalith E 

  Celcure 

 

-Pencere doğramalarında ise OÇEM veya HOÇEM; 

 Vaksol Aqua 
 

 Imersol Aqua 
 

 Vaksol Azure 
 

 Protim 230 WR 
 

 Timbercare Aqua 

Türkiye’de 30’un üzerinde emprenye 
tesisi bulunmaktadır. 

-Dış cephe ahşap boyaları 



Ideal Ahşap Koruyucu Maddeler 

 Formülasyonu, odunla reaksiyona girebilmelidir. 
 

 Tutunma (kimyasal bağlanma) mümkün olduğu kadar etkin 
olmalıdır. 
 

 Kimyasal reaksiyon karmaşık olmamalıdır. 
 

 Uzaklaştırılması gereken yan ürün oluşmamalıdır. 
 

 Su itici etkinlik gösterebilmelidir. 
 

 Mantar ve böcek saldırılarına karşı koruyucu etkinlik sağlamalıdır. 
 

 Emprenye sırasında ve sonrasında zehirli olmamalıdır. 
 

 Korozif yapısı olmamalıdır. 
 

 Odunun mekanik özelliklerini olumsuz yönde etkilememelidir. 
 

 DÜŞÜK MALİYET! 
 



Klasik Ahşap Koruma ve Çevre 
Klasik ahşap korumada çoğunlukla bakır içeren 
kimyasal maddeler kullanılması nedeniyle bu 
maddelerin sudaki canlılara karşı yüksek zehirlilik 
etkisi nedeniyle çevresel etkileri sorgulanmakta ve 
yeni nesil çevre dostu kimyasal maddeler 
araştırılmaktadır. 



 Geleneksel emprenye maddelerinin kullanımı 

 -  Baskı ve yasaklamalar ? 

 -  Ekolojik ve çevresel nedenler? 

  

 Dayanıklılığı yüksek ithal ağaç türlerinin ve özodunun tercih 
edilmesi 

 - Sürdürülebilirlik? 

 - Temin edilebilirlik? 

 

  

Alternatif yaklaşım 

Etkili kimyasal maddeler ile odun 

modifikasyonu 

Neler yapılabilir? 



Odun modifikasyonu nedir? 

Odundaki hücre çeper bileşenleri ile katalizörlü ya da katalizörsüz bir 
kimyasal madde arasında stabil bir kovalent bağın oluştuğu reaksiyondur. 
 
Yöntemlerin etkinliği; 
 
 Reaksiyon parametreleri; 

 
 - Sıcaklık 
 - Zaman 
 - pH 
 - Katalizör 
 - Solvent 
 
 Odun türlerinin farklı kimyasal ve anatomik yapılar sergilemesi 

 
   

 



 Kimyasal modifikasyon ile ahşap malzemede; 
 

Direnç özellikleri 

UV dayanımı 

Boyutsal kararlılık 

Biyolojik degradasyon (Mantar, böcek zararlılarına) 



ODUN MODİFİKASYON YÖNTEMLERİ 



 Isıl İşlem 
 

 Asetillendirme 
 

 DMDHEU / Reçineler 
 

 Silikon / Silan 
 

 Citosan 
 

 Furfurilasyon 
 

 QAC (Quaternary Amonium Compounds) 
 

 Propicanazole, Tebuconazole 
 

 Yağ/ Vaks/ Parafin 
 

 Bitkisel ekstraklarla muamele 
 

 Borlu bileşikler 
 Nano metal oksitler 

SON YILLARDA ÖNEMİ ARTAN ODUN KORUMA ve 
MODİFİKASYON YÖNTEMLERİ 

Bilimsel olarak en fazla 

çalışılan ve endüstriyel 

olarak en yaygın ürünler 

Avrupa 

Ülkeleri 



Isıl işlem 
Avantajı 

 Kimyasal kullanımı yok  

 Ahşabın 180-220°C’de ısıl işlemi 

 Boyut stabilizasyonu 

Mantar ve böceğe karşı dayanım 

 Düşük DRM 

 Birçok ağaç türüne ait veri tabanı 

Dezavantajı 

Mekanik özelliklerde azalma 

 Finlandiya  
 
  Thermowood (2013’deki üretimi yaklaşık 

132.000 m³’dür.  Çam ve ladin. Her m³ ağaç 
malzeme için 100-150 € maliyet) 

 Dört farklı araştırma merkezi  
 8 adet ısıl işlem fabrikası  
 1997’de kurulmuş olan Stellac şirketi 

tarafından geliştirilen bir diğer ısıl işlem 
yöntemi 
 

 Hollanda (2000) 
 

 Plato Prosesi (50.000m³’lük bir üretim 
kapasitesi. Her m3 ağaç malzeme için 150€ 
üretim maliyeti ve 20€  işleme maliyeti)  

 
  

      Fransa 
 
 Retified wood ve Quebec’te Le Bois 

Perdure isimli iki farklı ısıl işlem 
prosesi (Retified wood, her biri yılda 
3.500 m3’lük kapasite. Retified wood 
ürününün her m3’ü için 150-160€; 
Perdure prosesinde her m3 için 100 € 
gerekmektedir. 

 

Avrupa’da üretim 200.000m3 

 Çam 

 Ladin 

 Dişbudak 

 Kavak 

 Huş 

 İroko 

 Diğer türler 

Ağaç türleri 

 Dış cephe kaplama 

 İç ve dış kapı 

 Kapı pencere kafesi, panjur 

 Yapılar 

 Mobilya 

 Sauna ve banyo mobilyası 

 Zemin döşeme 

 Bahçe mobilyası 

Kullanım yerleri 



Asetillendirme 
 Avantajı 

Yüksek boyutsal stabilite 

Akustik özellikleri iyileştirme 

 İyi bir UV direnci 

Güçlü yapışma özellikleri 

Oyucu deniz (delici) 

organizmalarına, esmer, beyaz 

ve yumuşak çürüklük 

mantarlarına karşı dayanım 

Brinell sertlikte artma 

Yüksek yoğunluk 

Düşük DRM 

 Dezavantajı 

Pahalı 
Asetik asit yan ürünü 
Reaksiyon sırasında kimyasalın  

%50’sinin sarf edilmesi 
 

 

      
Hollanda -2006 (24.000m3) 
Hollanda-1991 (SHR araştırma lab. ve pilot tesisi) 
 
 İsveç -2000 (Pilot tesis-4.000 ton lif)  
İsveç-Chalmers Üniversitesi’nde SP pilot tesisinde mikrodalga 
teknolojisi 
 

Asetillendirilmiş odunun ve lifin üretimi : 
 
Accoya wood -2007 (2011 yılı 40.000m3 üretim) 
Tricoya 
Accsys Technologies PLC  (UK) 
 

Kullanım yerleri 

 Bina cephesi ve yan yüzey kaplama, plakaj 

 Kemerler, kiriş kornişleri, alt yüzey panelleri ve diğer ikincil 

dış mekan uygulamaları 

 Pencere bileşenleri 

 Nemli ve ıslak mekanlar, havuzlar, banyolar 

 Kabin, dolap, sandalye, masa gibi özgün ve özel mobilyalar 

 Ağaç evler, oyun alanları ve dış kompozit mobilyalar 

 Tabelalar 

 Otomotiv parçaları 

 Ses yalıtım duvarları 

 Spor ekipmanları – sörf tahtaları, kızak ve kayaklar 



Dimethyloldihydroxyethyleneurea (DMDHEU) 
Avantajı 

 

 Mikro-organizmalara (mantar ve böceklere) 

karşı yüksek dayanım 

 Odunun daralmasının ve genişlemesinin 

azaltılması 

 Yoğunluk artışı 

 DRM azalması 

 Sertlik ve LPBD artış 

 Eğilme direnci ve EEM değişme olmaması 

 Yerinde bakım işlemlerinin kolay olması 

 Boyutsal stabilizasyon 

 Biyosit, fungisit ve insektisit içermemesi 

 

Dezavantajı 

 

 Mavi renk mantarı A.pullulans’a karşı 

dayanımın az olması 

 Modifikasyon sonrasında ahşabın orijinal 

renginin koyulaşması?? 

 Şok direncinde azalma 

 Formaldehit emisyonu 

 

Almanya’da Belmadur markası altında satışı 



Furfurilasyon 

 Avantajı 

 

 Yüksek boyutsal stabilite 

 Mantara ve böceğe karşı dayanım 

 Yenilenebilir bir kaynak (furfural-biyolojik 
atıkların hidrolizi) 

 Dış hava koşullarına karşı dayanıklı 

 

Dezavantajı 

 

 Katalizör kullanımı 

 Sertlikte azalma 

 Odunun orijinal renginde koyulaşma?? 

 Kırılganlık 

 Pahalı 

 Furfurilasyon (1997 yılında Odun Polimer Teknolojileri ASA ve Norveç Araştırma Enstitüsü 
tarafından pilot ölçekte bir tesis kurulmuştur. 2000 yılından beri furfurulasyon ürünleri 

(KEBONY) Avrupa ve ABD’de satılmaktadır. 2011 yılındaki üretim 25.000 m3’dür) 

Kullanım yerleri 

 Bina cephesi ve yan 

yüzey kaplama 

Yapı malzemesi 

Yer döşemeleri 

Mobilya 

Nemli ve ıslak mekanlar 



Sıcak yağ işlemi (Oil heat treatment)-
Menz-Holz 

Kullanım yerleri 

Balkon 

Ahşap saksılar 

Köprüler 

Bahçe mobilyası 

Yer döşemeleri 

Pergola 

Bahçe çitleri 

Çocuk oyun elemanları 

Sauna 

 

Ağaç türleri 

Ladin 

Göknar 

Duglas göknarı 

Dişbudak 

Akçaağaç 

The costs for 1 m³ of oil-heat-treated spruce are 

265 to 295 €/m³ based on costs for  

untreated timber of 200 €/m³. 



Yağlar 
Bezir 

 

Tall  
 

Palmiye 
 

Soya 
 

Ayçiçek 
 

Hindistancevizi 
 

Kolza 
 

Kimyasal modifiye edilmiş yağ 

Avantajlar 

 
 Su iticilik etkinlik 

 Zehirli madde içermeme 

 Büyük miktarlarda üretilebilmesi 

 Atmosferik oksijen ile okside olabilmesi; 

odunun yüzeyinde koruyucu bir tabaka 

oluşturabilmesi 

 DRM azalma 

 

Dezavantajlar 

 

 Çürüklük ve termit dayanımın az olması 

 Yanma özellikleri 

 Biyosit ile kullanılma zorunluluğu 

 Kanama problemi 

 



SİLİKON 
 Avantajı 
 

 Yanmayı önleyici etkinlik 

 Sertlik değişmez veya artar 

 MOE değişmez 

 Ucuz ve kolaylıkla temin edilebilir 

 Tekstil ve giyim endüstrisinde yaygın olarak kullanılır 

 Emprenye işlemi kolay  

 

    Dezavantajı 
 

 Higroskopisiteyi arttırır 

 Hidroliz 

 



 

 Citosan ? 
 

 
 

 QAC (Quaternary Amonium Compounds) ?  
 

 

 Bitkisel ekstraklarla muamele ? 
 

 

 Borlu bileşikler ? 
 
 Nano metal oksitler ? 



Türkiye ve Odun Modifikasyonu 

Ülkemizde ısıl işlemi (Thermowood) endüstriyel boyutta 

uygulayan ve yıllık üretim kapasitesi yaklaşık olarak 12.000 m3 

olan bir tesis haricinde asetillendirme ya da diğer modifikasyon 

teknolojilerini uygulayan pilot tesis ya da endüstriyel ölçekte 

bir tesis bulunmamaktadır. 



Ahşabın Dış Koşullarda Kullanım 

Performansını Belirleyen Test Yöntemleri 

 

 



Zarar Sınıfları EN335-1 

Class 4 



Emprenye maddesinin veya koruma 

yönteminin etkinliğinin belirlenmesi için 

gereken testler  
 

 Yaşlandırma & Yıkanma  

 Böcek Testleri 

 Mantar Testleri 

 Açık Alan Testleri 

 Deniz Zararlılarına Karşı Denemeler 

 Yanma Testleri 

 Kimyasal Analizler (ICP, Atomik Absorpsiyon, FTIR, vb.) 

 Fiziksel Testler 

 Mekanik Testler 

 



 
Yaşlandırma & Yıkanma  
 

 Yıkanma (Leaching-EN 84 ve AWPA E 11-97) 

 Hızlandırılmış yaşlandırma (Artificial weathering- ASTM G154) 

 Doğal dış ortam koşulları (Natural weathering- EN 152) 



Yıkanma Testleri 

EN 84, 

14 gün bekletme 

Yağmur veya ıslanmayla meydana gelecek madde kaybının 

simule edilmesi 

AWPA E 11-97  
-Biyolojik dayanımın 

belirlenmesi 

(Böcek, termit, 

mantar testleri) 

 

-Yıkanma suyu 

yada odun 

örneğinde element 

analizi (Atomik 

Absorpsiyon, ICP, 

XRF) 

Cu, Cr, As, B ve Zn 

başta olmak üzere 

diğer element 

analizleri için yaygın 

olarak 

kullanılmaktadır. 

 



Hızlandırılmış Dış Ortam Testi ASTM G154 

 Dış ortam yaşlandırmasını simüle etmek için 

 Kontrollü, yükseltilmiş sıcaklıklarda UV ışığı ve nemin değişken 

döngülerine maruz bırakma 



Doğal Dış Ortam Testi 
EN 152 

ASTM G7 

EN 927-3 

-Renk 

-Parlaklık 

-FTIR-ATR 

-Yüzey değerlendirme 

-Temas açısı 

-Mekanik özellikler 

-Yüzey pürüzlülüğü 

-Su iticilik 

-Element analizi 



     Böcek Testleri  

 

 Lyctus brunneus (Diri odun böceği)              EN 20-1 yüzey işlemi                           

                  EN 20-2 emprenye                       

   

 Hylotrupes  bajulus (Ev teke böceği)  EN 46-1 yüzey işlemi, ovicidal 

                    EN 46-2 yüzey işlemi  larvicidal 

     EN 47 emprenye  

         

 Anobium punctatum  (Mobilya böceği)  EN 49-1 yüzey işlemi                                             

                   EN 49-2 emprenye                                         

   

Termit  EN 118 yüzey       

  EN 117 emprenye 



Mantar Çürüklük Testleri 

 Laboratuvar Testleri 

 - EN 113, Basidiomycetes  

 - ASTMD 1413 Toprak Blok Test 

 - EN 152, Mavi renklenme 

 

 Arazi Testleri (Field Tests) 

 - EN 252-AWPA E7- Kazık Testleri (Stake Test)  

 - L-Birleştirme (Lap-Joints)   

  

 



EN 113 Basidiomycetes 

50x25x15mm,  16 hafta 

Mini-Blok 

30x10x5mm,  4 hafta 



Toprak Blok Test 

ASTM D 1413  



Açık Alan Testleri 

EN 252 – Kazık Testi (Stake Test) 

-Yüzey değerlendirme 

-Biyolojik dayanım 

-Mekanik özellikler 

-Element analizi 



L- birleştirme, EN 330  



Lap-joint test, EN 1237 (HC3) 



 
 EN 275 standard 

Deniz Zararlılarına Karşı Denemeler 

Resimler: H. Sivrikaya, Bartın Üniv. 



Resimler: H. Sivrikaya, Bartın Üniv. 



Yanma Testleri 

TGA                                   Kritik Oksijen İndex          Yanma Test Cihazı 

Limited oxygen index (LOI) levels of un-leached wood samples. 

Limited oxygen index (LOI) levels of leached wood samples 



Su Alma, Su İtici Etkinlik ve Boyutsal Stabilizasyonun Belirlenmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yüzey Hidrofobikliğinin Belirlenmesi 

Temas açısının 

belirlenmesi 



Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi 

 Eğilme direnci 

 Elastikiyet modülü 

 Liflere paralel basınç direnci 

 Şok direnci 

 Sertlik 
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