
I- ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

:

:

:Adı ve Soyadı 

Numarası 

Anabilim Dalı

II- SINAV BİLGİLERİ

Tezin Başlığı 

Tez Özeti

:

:

:

:

TEZ SAVUNMA SINAVI DUYURU FORMU

Not: Tez savunma sınav duyurusu, anabilim dalı başkanlıgı̆nca ilgili bo ̈lu ̈mu ̈n duyuru panosunda ve/veya 
internet sitesinde ilan edilir.
Bu formun bir kopyası ktufbe@ktu.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir.

F
 
EN 

B
 
İLİMLERİ 

ENSTİTÜSÜ 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ TEZ 
SAVUNMASI

:

Savunma Tarihi

Savunma Saati

Sınav Yeri

 Yüksek Lisans Doktora Bütünleşik Doktora Programı : 

Form O2 

Fo
rm

 G
ün

ce
lle

m
e 

Ta
rih

i: 
15

.0
3.

20
19


	Text16: 2019
	Text14: 17
	Text15: 06
	Text17: 10
	Text18: 00
	Text25: /
	Text2: 241345
	Text25555: :
	Aşağı Açılır Kutu1: [Lif ve Kağıt Teknolojileri]
	yeri: Toplantı Salonu
	Text1: Meryem ONDARAL
	Text12: Orta Yoğunlukta lif Levhanın (MDF) Performansını Arttırmak Amacı ile Farklı Kimyasal Kullanımı
	Text20: ORTA YOĞUNLUKTA LİF LEVHANIN (MDF) PERFORMANSINI ARTIRMAK İÇİN FARKLI KİMYASAL MADDE KULLANIMI Orta yoğunluklu lif levhaların performansını artırmanın amaçlandığı çalışmada, farklı mol oranlarına sahip MÜF tutkalları ve değişik kimyasal madde kullanımı ile levha üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilmiş olan levhalarda kimyasal madde türü ve kimyasal kullanım oranının etkisini, kimyasal madde ilave şeklinin, levha yoğunluklarının levha özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Üretilmiş olan levhaların boyutsal stabilite, serbest formaldehit değerleri ile higroskopik ve mekanik özellikleri belirlenmiştir. Çalışmada, su itici kimyasal olarak iki farklı silikon esaslı kimyasal madde, çapraz bağlayıcı kimyasal madde ve serbest formaldehit emisyonunu düşürmek amacı ile formaldehit tutucu kimyasallar kullanılmıştır. Silikon esaslı kimyasallar ile üretilen levhalarda, boyutsal stabilite değerlerinde iyileşmelerin yanında deformasyonlar olduğu görülmüş, çapraz bağlayıcı maddenin boyutsal stabilite değerlerinde çok etkili olmadığı görülmüştür. Bu tür kimyasalların levhanın higroskopi ve mekanik özelliklerinde olumlu etkisi olduğu bulunmuştur. Formaldehit tutucu kullanımıyla levhaların serbest formaldehit değerleri azalmış, kullanılan formaldehit tutucu oranının artışı ile su alma ve şişme değerlerinin arttığı tespit edilmiştir. Çalışmada, formaldehit tutucu kullanımı ile üretilen levhaların test sonuçları Çamsan Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Sakarya)'de formaldehit tutucu kullanımı ile üretilen levhaların test sonuçları ile karşılaştırılması yapılmıştır. Karşılaştırmada laboratuvarda üretilen levhaların serbest formaldehit değerlerinin daha düşük olduğu bulunmuştur. Ortaya çıkan bu farklılıklar laboratuar üretimindeki presleme, tutkallama, liflerin serilmesi gibi parametre farklılığından kaynaklanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Formaldehit tutucu, Silikon esaslı kimyasal, Boyutsal stabilite, MDF, Serbest formaldehit  
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