
Laboratuvar Bilgileri

• Bu laboratuvarın kuruluş amacı; ahşap malzemeyi bozunduran biyotik
ve abiyotik zararlı etmenlere karşı odunu korumak için kullanılan
emprenye yöntemleri ve maddeleri hakkında bilgi vermektir. Bu
laboratuvarda odun koruma madde ve yöntemlerinin mekanizması,
klasik ve yeni odun koruma maddeleri, test yöntemleri öğretilmektedir.
Bununla birlikte çeşitli ağaç türlerinde odun koruma sürecine ilişkin
sorunları ortaya koyar ve bu sorunlara çözüm önerir.

• The purpose of the establishment of this laboratory; to give
information about the impregnation methods and substances used to
protect the wood against biotic and abiotic harmful factors that
decompose the wood material. In this laboratory, the mechanism of
wood preservatives and methods, classical and new wood
preservatives, test methods are taught. In addition, it reveals the
problems related to the wood preservation process in various tree
species and proposes solutions to these problems.
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Envanter
Cihaz adı: Ahşap Emprenyesi Pilot Tesisi
Marka: SHOLZ
Teknik Özellikler:
1000 mm çapında 
2000 mm uzunluğunda
Miktar: 1
Cihaz Kaynağı: Hibe
Alım Tarihi: 2012
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Cihaz adı: Taşınabilir Atölye
Marka: Power 8 
Model: WS4E
Teknik Özellikler: 
Kesme Derinliği: 55 mm max
Kesme açısı: 45-90°
Miktar: 1
Cihaz Kaynağı: KÜ-BAP 01/2016-33
Alım Tarihi: 2016

Cihaz adı: Eksantrik Zımpara Makinası
Marka: Makita
Model: BO5010 
Teknik Özellikler: 
Aşındırıcı Disk Çapı: 125mm
Dakikada Titreşim: 12000
Ped Ölçüleri: 123mm
Miktar: 1
Cihaz Kaynağı: KÜ-BAP 01/2016-33
Alım Tarihi: 2016



Sunulan Hizmetler ve İşbirlikleri

Analiz

Adı Açıklama Ücreti

Pilot Emprenye Üretim Denemeleri Vakum-basınç prensibine göre çalışan emprenye kazanında 

odunlara dolu hücre veya boş hücre yöntemlerine göre 

emprenye uygulaması yapılabilmektedir.

Odun ve odun esaslı ürünlerin 

emprenyesinde kullanılan emprenye

madde çeşidi, uygulanan emprenye

yöntemi, penetrasyon ve retensiyon

seviyelerinin belirlenmesi.

Ağaç malzemenin kullanım yerine ve beklenen hizmet 

ömrüne bağlı olarak değişen emprenye madde ve yöntemleri 

belirlenerek en uygun ve en ekonomik uygulama seçilir. 

Ayrıca emprenyeli ağaç malzemenin optimum penetrasyon

ve retensiyon seviyelerine sahip olup olmadığı da 

belirlenerek hizmet ömrüyle ilgili tespitlerde de bulunulur.

Ahşap malzemede uygulanan 

modifikasyon yöntemlerinin başarı 

derecesinin belirlenmesi

Odun özelliklerinin iyileştirilmesi ya da yeni bir ürün 

geliştirme amacıyla uygulanan endüstriyel işlemlerin başarı 

derecesi, su itici özelliklerine, çalışma miktarlarına, 

yaşlandırma sonucu renk değişimi ve yüzey pürüzlülüğü 

değerlerine bağlı olarak değerlendirilmektedir.

Odunda emprenye maddesinin 

yıkanması

AWPA standartlarına göre emprenye uygulanmış odunlarda 

yıkanma deneyi gerçekleştirilmektedir.
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Araştırma ve çalışmalar

Proje:

 Isıl İşlemin Göknar Odununun Biyolojik, Mekanik, Fiziksel ve Dış Ortam Dayanım Özelliklerine Etkisi (Kastamonu Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi)

 Odunda Yanmayı Geciktirici Emprenye Maddelerinin Dış Ortam Dayanımları (Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma

Projeleri Koordinasyon Birimi)
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