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	Text25555: :
	Aşağı Açılır Kutu1: [Orman Endüstri Mühendisliği]
	yeri: KTÜ, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Müh. Toplantı Salonu
	Text1: Serkan KILINÇ
	Text12: KIZILAĞAÇ ODUNUNUN KULLANIM ÖMRÜNÜN ARTTIRILMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 
	Text20: Bu çalışmada kızılağaç (Alnus glutinosa) odununun dış ortam koşullarındaki dayanıklılığı araştırılmıştır. Kızılağaç, Karadeniz Bölgesinde çok bulunmakta ancak endüstriyel olarak bir değerinin olmaması nedeniyle seçilmiştir. Diğer yandan sonuçların karşılaştırılıp analiz edilebilmesi için endüstride sıklıkla kullanılan ve ülkemizde oldukça fazla yayılış alanı bulunan sarıçam (Pinus sylvestris L.), referans ağaç türü olarak kullanılmıştır. Ağaç malzemeler bir koruyucu maddeyle korunmadığında ve mevcut durum şartlarına uygun tür seçilmediğinde ekonomik ve fiziki ömürleri çok sınırlı olmaktadır. Ağaç malzemeler farklı teknikler kullanılarak koruyucu kimyasal yardımıyla emprenye edilerek kullanım süreleri uzatılmakta ve nitelikleri iyileştirilebilmektedir.Çalışmada emprenye maddesi olarak Celcure AC 500 ve Tanalith E kullanılmıştır. Bu maddelerle emprenye edilen test ve kontrol örneklerinin dış ortam koşulları (toprakla temas eden, toprak üstü ve gerçek ürün), biyolojik (Coniophora puteana ve Poria Placenta esmer çürüklük mantarları) ve analitik özellikleri incelenmiştir. Dış ortam koşullarında rutubet değişimi, yüzey pürüzlülük ve renk ölçümlerinde mevsimsel farklılıklara bağlı olarak artış ve azalışlar tespit edilmiştir. Çürüklük mantarları bakımından tüm varyasyonlarda Celcure AC 500 ve Tanalith E ile emprenye edilen test gruplarının kontrol gruplarına göre ağırlık kaybı daha düşük çıkmıştır. Analitik açıdan her iki emprenye maddesi genel olarak değerlendirildiğinde en düşük yıkanma ve bakır oranları sarıçam odununda bulunmuştur. 
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