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ÖN SÖZ 

Orman Genel Müdürlüğümüzün 9 Şubat 1966 tarih 4/ A- 4/B - 4590 
/00-8-180 sayılı emirleriyle memleketimizin gittikçe artan tel direk ihti
yacının karşılanması bakımından göknar türlerinden de istifade cihetine 
gidileceği belirtilerek, bunların en iyi iktisadi bir şekilde emprenye edil
mesi hususlarının araştırılması Enstitümüze müstacel bir araştırma ko
nusu olarak verildi. Enstitü Teknik Komisyonu, 1966 yılı çalışmaları 

arasına bu konuyu alarak Orman Mahsulleri Şubesine araştırmanın yü
rütülmesini tevdi etti. 

Araştırma çalışmalarında göknarın anatomik yapısı gözönünde tutu
larak ve memleketimizde halen faaliyette bulunan tahnit tesislerinin ça
lışma prensiplerine sadık kalınarak bu haşep türünün en iyi ve en ikti
sadi bir şekilde emprenye edilmesine geyret edilmiştir. 

Araştırma çalışmalarının ana esasları, Ormancılık Araştırma Ens
titüsü Orman Mahsullerinden Faydalanma Şubesi Laboratuvarındaki kü
çük Tahnit tesisinde vazedilmiş ve alınan neticeler gerek mukayese sağ
lamak ve gerekse pratiğe tatbik imkanlarının tespit edilmesi bakımından 
Bolu - Karacasu Tahnit tesisinde de aynı şartlar dahilinde yürütülmüş
tür. 

Araştırma çalışmalarının yürütülmesi esnasında çalışma ile yakın
dan ilgilenen ve gerekli yardımlarını esirgemeyen Bolu Orınan Başmü
dürü Sayın Bahattin Ayık'a, Kereste Fabrikası ve tahnit Tesisi Müdürü 
Sayın Murtaza Aksu'ya Batıkaradeniz Ormancılık Araştırma İstasyonu 
müntesiplerine, Kökez Bölge Şefi Sayın Osman 'taşkın'a laboratuvar 
denemelerinde büyük yardımı olan Şubemiz Laborantları Metin öğütal'a 
ve Mustafa Turhan'a burada teşekkürü bir borç bilirim. 
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I. MEMLEKETİMİZDE YETİSEN GÖKNAR 
TÜRLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

A. Sistematikteki yerleri 

Gymnospermlerin Coniferae sınıfı, Pinaceae familyası, Abietaidae, 
alt familyası Abies cinsinin dört ayrı türü yurdumuzda yetişmektedir. 

Yarı gölge ağacı olan göknarlar diğer ağaç türlerine nazaran haya
tiyetlerini daha iyi ve daha uzun müddet muhafaza ederler. Gençlikle
rinde gölgeye ihtiyaç duyarlar ve bu zaman zarfında çok iyi bir kök 
gelişimi yaparak üzerlerindeki gölge tazyikinin kalkınasiyle hızlı bir in
kişafa başlarlar. Optimal yetişme muhitlerinde çok iyi bir gelişme gös
terirler. Defne, 1954 yılında, Bolu ve Düzce'de yapmış olduğu etüdlerde 
boyları 40 m. yi, göğüs çapları 100 - 120 cm. yi aşan çok sayıda gökna
ra rastlamıştır. Göknarlar düzgün ve hudaksız gövdeler yapar normal 
meşcerelerde dal nisbetleri azdır ve genellikle konik bir manzara arze
derler. 

Denemenin yürütülmesinde istifade edilen uludağ göknarı ( Abides 
bornmülleriana), dal uçlarındaki 4 adet reçineli tomurcuğu ve genç sür
günlerinin tüysüz olmasiyle diğer göknar türlerinden kolaylıkla tefrik 
edilir. 

B. Botanik özellikleri 

Yarı gölge ağacı olan göknarlar diğer ağaç türlerine nazaran haya
tiyetlerini daha iyi ve daha uzun müddet muhafaza ederler. Gençliklerin
de gölgeye ihtiyaç duyarlar ve bu zaman zarfında çok iyi bir kök gelişimi 
yaparak üzerlerindeki gölge tazyikinin kalkmasıyle hızlı bir inkişafa baş
larlar. Optimal yetişme muhitlerinde çok iyi bir gelişme gösterirler. Def
ne (1954) nin Bolu ve Düzcede yapmış olduğu etüdlerde boyları 40 m yi, 
göğüs çapları 100- 120 cm yi aşan çok sayıda göknara rastlanmıştır. Gök
narlar düzgün ve budaksız gövdeler yapar normal meşcerelerde dal nis
betleri azdır ve genellikle konik bir manzara arz ederler. 

Denemenin yürütülmesinde istifade edilen Uludağ göknarı (Abies 
Bornmülleriana), dal uçlarındaki 4 adet reçineli _ tomurcuğu ve genç sür
günlerinin tüysüz olmasıyla diğer- göknar .. türlerinden kolaylıkla tefrik 
edilir. 
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C. Memleketimizde yetişen göknar türlerinin tabii yaydışı 

1. Abies norclmanniana Spaclı. (Doğu Karadeniz göknarı) 

Asıl geniş yayılış sahası Kafkasya olan bu tür yurdumuzun kuzey
doğu kesiminin dağlık mıntıkalarında da yetişir. Yeşilırmak ile Türk 
Rus sınırı arasında kalan Doğu Karadeniz Orman mıntıkasının özel bir 
türüdür. Saf meşcere ve ormanları yoktur. 800 -1600 m. arasında Picea 
oTientalis, Fagı1.,s m·ientalis ve PinıJ.,S silvestTis ile karışık bulunur. Karı
şık olarak da hakim bir ağ·aç durumunda değil, daima ikinci derecede 
kalır (Kayacık, 1965). 

2. Abies bornmiilleTiana Mattf. (Uludağ göknarı veya Batı 
Karadeniz) göknarı 

Tamamen Türkiye'ye has bir türdür. 30-40 m. boy yapabilen bi
rinci sınıf orman ağaçlarındıuıdır. Bazen saf meşçereler halinde bulunur 
fakat çok kere kayın ve çarnlara karışır. 2000 m. ye yani yukarı orman 
sınırına kadar yükselir. Ayancık, Ilgaz, Bolu'nun Seben dağlarında, 

Abant'ta, Bozüyük dolaylarında ve Uludağda gayet güzel karışık or
man ve meşçereleri vardır. Ekseri hakim ağaç durumundadır. 

3. Abies equitmjani AscheTs. et Sint (Kazdağı gökııarı) 

Batıanadoluda Kazdağında yetişen bu gölmar türü adını tarihi Tru
va şehrinden almıştır. Morfolojik özellikleri itibariyle A. bornmiüleriana 
ile A. cephalonica arasında yer alır. Kazdağında 1200- 1300 m. ve daha 
yukariarda saf halde, fakat ekseri karaçam ve kayınlarla karışık bir va
ziyette iyi ormanlar kurar. 

4. Abies cilicica Carr. (Toros gölmarı} 

25- 30 m· boylanabilen birinci sınıf orman ağaçlarındandir. Güney 
Anadoluda Toroslar, Antitoroslar ve Amanos dağlarında yayılmıştır. Bu
ralarda sedir, karaçam, kızılçam ve ardıçlar ile karışık meşçere ve or
ıiıanlar teşkil eder. Antalya'nın Bucak dolaylarındaki batı sınırı doğuya 
doğru Andırın'a kadar uzanır. Oradan güneye yönelir. Amanosların yük
sek tepelerinde karaçam ve sedirlerle karışır. Lübnanda da lokal bir ya
yılışa sahiptir (Şekil 1). 

Geniş sahalar üzerinde tabii ormanlar teşkil eden ·zengin göknar 
türlerimiz A. K. Yiğitoğluna göre genel ormanlarımızın yüzölçümüne 
% 6.8 nisbetinde iştirak ederek iğne yapraklılar içinde çarndan sonra ikin
ci sırayı almaktadır. 
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II. AHŞAP KORUMA TEKNİGİ HAKKINDA 
GENEL BİLGİLER 

A. Ahşap koruma tekniğinin vazifeleri 

Ahşap koruma tekniğinin vazifesi kısaca haşebin ömrünü uzatmak
tadır. Bu vazife kimyager, biolog ve teknologların yıllarca mesaisini al
mış ve halen de almaktadır. Bu vazifeleri iktisadi ve sosyal yönden şu 
şekilde sıralamak mümkündür. 

a) Koruma tedbirleri alarak haşebin ömrünü uzatıp haşep kıymeti 
ve haşep işleme ve tesis masraflarını arnortize etmek. 

b) Haşebin kullanıldığı yerlerde (bina, köprü, demiryolu, maden 
ocaklarında) insan hayatını garantiye almak. 

c) Orman varlığına olacak fazla istihsal zorlamalarınamani olmak. 

d) Tarihi ve kültür değeri yüksek olan eserlerin korunmasını· sağ
lamak. 

Koruma tedbirleri ıçın yapılan masraflar ne kadar düşük ve buna 
rağmen erişilen netice ne kadar iyi ise o nisbette rasyonel hareket edil
miş sayılır· Odun koruma tekniğinde ekonomik olma, koruyucu madde
lerin Kg/fiatı ile değil koruma vasıtasiyle sağlanan haşebin dayanma 
gücü ile ölçülür. 

Asrımızda ağaç malzemeyi emprenye etmek suretiyle normal olarak 
3- 5 yıl olan ömrünü 30- 40 yıla uzatmak ilmin ve tekniğin başarmış 
olduğu bir husustur. Göze çok gibi gelen bu işler için lazım olan para 
miktarı ise bütün masrafların sadece % 0.4 ü kadar cüz'i olmakta ve 
bu da kendisini çok kısa bir zaman zarfında arnortize etmektedir. 

Uzun yıllar zarfında olguulaşabilen çok kıymetli odun ham madde
sinin rasyonel kullanılmasının en emin yollarının başında muhakkak ki 
odun koruma tekniğinin esaslarına riayet etmek gelmektedir. 

Şahsi ınenfaatleri ·de aşarak milli tasarruf mana ve ehemmiyetini 
haiz olan bu esaslara riayet etmek kaçınılmaz bir husustur. Avrupanın 
bazı memleketlerinde bu husus özel kanunlarla esaslara bağlanmış ve 
bunun neticesi olarak sadece büyük miktard~ odun istihlaki yapan mü
esseseler1_od~nun.emprEmY:e işiniJü~mhı_görürken bugün odunun en kü
çük kullanma yerlerinde dahi bu mevzu artık bir rekabet haline gelmiştir. 



III. TEL DiREKLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

A. Göknarın tel direği olarak değerlendirilmesi 

Sarfiyat bakımından pek fazla olmıyan fakat ilerde mühim miktar
da istifade cihetine gidilecek göknarın, bir diğer kullanılış yeri de tel ve 
maden direğidir. 

Toker et al. (1964) yaptığı araştırmalara göre Uludağ göknarının 
eğilme direnci 730 Kg/cm2 olup bu değer, telgraf, telefon, bayrak dire
ği, gemi sereni için istenen direncin üzerindedir. 

Buna binaen göknar türlerinin TS. 56 (Türk standartları. 56.) 
esasları dahilinde direk olarak kıymetiendirilmesi mümkündür. iyi bir 
şekilde emprenye edildiği takdirde asgari 30 yıl dayanabiieceği Koli
ınann'ın ladinler için yaptığı denemeden anlaşılmaktadır. Göknar için 
de bu hususu düşünmek mümkündür. 

Diğer taraftan özgür ağırlığı yapraklı ağaçlara nazaran az, eğilıne 

ve basınç mukavemetinin yüksek oluşu, kolay işlenişi ve haber verme 
hassasının da yüksek olması hasebiyle maden direği olarak kullanıl

ması da uygun olur· 

TS. 56 ya göre tel direkler için görünüş özellikleri tek kalite olarak 
aşağıdaki gibi kabul edilmiştir. 

a) Eğrilik : Tek taraflı eğrilikte, direğin tabanı ile uç kısmını 
birleştiren hattın direkten olan uzaklığı 12 m. ye kadar olanlardan 15 
cm. daha uzun direklerde de 20 cm. yi geçemez. Çift taraflı eğrilikte 
ise, direk dip kesit ortası ile uç kesit ortasını birleştiren doğru direk 
içinde kalmalıdır. 

b) Çürüklük : Mavi çürüklükten başka hiçbir çürüklük ve ökse 
otu lekeleri kabul edilmez. 

c) Lif kıvrıklığı : 1 m. uzunlukta 15 cm den fazla olamaz. 

d) Direk üzerinde tek budak çapı 7.5 cm den ve 1 m lik kısmın
daki budak çapları toplamı ise 65 cm den fazla olmıya.caktır. 1 cm 
den küçük budaklar değerlendirilmez. Düşen budak oyuk derinliği, o 
yerdeki çapın 1/5 ini geçemez. 

e) Kurt deliği : Direklerde kurt deliği bulunmayacaktır. 

f) Çatlaklık : Direklerde enine uzanan çevre ve öz çatlakları ile 
soğanlılık ve don çatıağı olmamalıdır. Kurumadan dolayı çevre ve öz 
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çatlakları, bulunduğu yerdeki en büyük çapın 1/20 sinden geniş 1/5 
inden derin ve 20 cm. den uzun olmamalıdır. 

g) Yaralar : Direklerde genel olarak yara bulunmamalıdır. An
cak derinliği, yaranın bulunduğu yerdeki en büyük çapın 1/5 ini, geniş
liği 1/20 sini geçmiyen ve uzunlukları toplamı 70 cm den az olan mün
ferit yaralılar kabul edilebilir. 

h) Basınç odunu (Kırmızı haşep) : Direkierin iki ucundaki eni
ne kesitlerde dıştan itibaren 2.5 cm lik ınıntıkada basınç odunu bulun
mamalıdır. 

Orman Genel Müdürlüğünün 1960 yılında yayınladığı Ormancılık 

İstatistik Albümünde Başmüdürlükler itibariyle tel ve maden direği is
tihsalinde ağaç cinslerinin iştirak yüzdesinde göknar için aşağıdaki ra
kamlar verilmektedir· 

Başmüdürlük 
tel 

Göknar 
direği ma % 

Bolu 654 16.4 
Bursa 82 49.2 

Başmüdürlük 
Göknar 

maden direği ma % 

Ankara 2.898 21.1 
Antalya 17 0.3 
Balıkesir ll 0.2 
Bolu 9.947 28.9 
Bursa 742 12.4 
Giresun 305 6.3 
Kastamonu 5.522 20.4 
Mersin 522 2.4 

Yekün 19.964 8.6 

Piyasaya arz : 

Emprenye edildikten sonra kullanılacak göknar tel direklerine, 
emprenye maddesinden sonra aşağıdaki işaretlemeler, sıcak damga ile 
direğin dip kaidesinden 3.5 - 4.0 m lik kısmına yapılır. 

a) Direk uzulnuğu m olarak 
b) Emprenye işleminin yapıldığı senenin son iki rakamı, 
c) Ağaç nevi (mesela göknar ise g) 
d) Emprenye edildiği metodu bildiren harflar : 

KK ...... Kazanda tazyik metodu (kreozot ile) 
KT Kazanda tazyik metodu (karışık tuzlarla), 
BB ...... Boucherie metodu ( göztaşı ile) 
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YT ...... Yatırma (karışık tuzlarla) 
YS ...... Yatırma (süblime ile) 
ET . . . . . . Ozmos veya enjeksiyon metodu 

B. Direkierin emprenye edilmesini zaruri lnlan sebepler 

Odunun, tel ve elektrik direği olarak kullanılması oldukça yenidir. 
19 cu yüzyılın ortalarında telefonun tekamül ettirilmesi ve çok uzak 
mesafelere ·bu yeni inkişafın tatbik edilmesiyle tel direklerine büyük 
çapta ihtiyaç hasıl olmuştur. Keza elektriğin namütenahi kullanılış sa
haları bulması ve buna gün geçtikçe artan ihtiyaca paralel olarak elek
trik direği istihlaki de gittikçe artmaktadır. Dr. Moll'un 1925 yıllarında 
vermiş olduğu bir rakama göre yer tüzünde tahmini olarak 70 milyon 
tel direği 20 milyon da elektrik direğinin hizmette olduğu belirtilmek
te ve aradan 40 yıl geçmiş olması bunun miktarını şüphesiz ki bir kaç 
misli arttırmış olmalıdır. 

Tel ve elektrik direği olarak kullanılan bazı ağaç türlerinin nor
mal olarak ortalama dayanma müddetleri incelendiği takdirde aşağıdaki 
durum görülür ve bu dayanma müddetlerinin çok az olduğu ve çok 
büyük çapta zarar tevlit edeceği kendiliğinden ortaya çıkar. 

Avrupa haşep türleri için Ortalama dayanma müddetleri (Yıl) 

Picea exelsa Lk 3- 4 
Abies pectinata De 4 
Pinus silvest?'is L 4- 8 
Larix europea De 9 
Querqus rob·us L 6- 7 
Querqu.s sessiliflora Sm 6- 7 
Oastanea sativa Mill 10 

Amerikada, bunlara rağmen biraz daha uzun müddet dayanabilen 
aşağıdaki türler vardır. 

Taxodiu.m distichu.m Rich 
Thu.ja plicata Don 
Ju.niperu.s virginiana L. 
Thu.ja occidentalis L. 
Ohamaecyparis thyoides 
PinıtS rigida Mill. 

8-10 
8-15 

10-15 
12-18 
10-14 

15 

V erilen bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere 150 - 200 yıl gibi çok 
uzun bir zaman zarfında ancak olgunlaşıp kullanılabilir bir hale gelen 
kıymetli odun hammaddesi, tabiat şartlarında 3 - 18 yıl dayanabilmek
te ve bu yüzden iktisadi ve sosyal birçok zararlar tevlit olmaktadır. 
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Bu mahsurları önlemek için odun koruma tekniği sahasında yıllar
dan beri çalışmalar yapılmış ve halen de yapılmaktadır. 

Gaye, bu kıymetli hammaddenin dayanma müddetini arttırmak için 
uygun emprenye metodları ile. iktisadi bir şekilde uygun koruyucu mad
delerin haşebe tatbik edilmesini sağlamaktır. 

C. Direkierin çürümesinde rol oynayan faktörleer 

1) Mantar ve haşereler 

Direkler kullanıldıkları yerlerde çeşitli faktörlerin tesirine maruz 
kalarak dayanma müddetlerinden kaybederler· 

Kullanıldıkları mahallin şartlarına göre bunların tahribata uğra
ması az veya çok olur. Bunları tahrip eden mekanik faktörlerin başın
da kuvvetli rüzgarlar, kar veya çığ yüklenmesi gelmektedir. iklim fak
törleri de bunlara geniş mikyasta tesir eder. Kuvvetli donmalar, odun 
liflerinde bir gevşeklik hasıl eder ve kolayca kırılınalarma sebep olur. 
Bilhassa yüksek mıntıkalarda yıldırım vurmalarıyla direkierin sık sık 

tahribata uğradıkları her zaman duyulan ve rastlanan hadiselerdendir. 

Fakat bu faktörlerin tesirlerinden ziyade direkler daha çok man
tar ve haşere tahribatiyle geniş ölçüde zarara uğrarlar. Bu büyük 
zarara ancak direkierin uygun koruyucu maddelerle emprenye edilmesi 
suretiyle mani olmak kabildir. 

Avrupada yapılan araştırmalara göre direkierin çürüme arnili olan 
önemli mantar türleri şunlardır. 

Polyporus vapoTarius 
Oonioplwra ceTebeVla 

M eruliu.s lac'ry:rnans 

(bu iki mantar direklerde kuru çürüklük 
hasıl etmektedir.) 

Paxillus acheruntius. 
Schizophyllum Oommune (Fr.) 
Agaricus mellus. (Vahl.) 
Polyporus destructor (FT.) 
Lenzites saepiaria (Fr) 
Lenzites abietina (Fr) 
Trametes pini (Fr.) 
Trametes vadiciperda (Hart.) 
Trametes odorata (Fr.) 
Trametes seTialis (Fr.) 
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Bu mantar türlerinden bazısı mesela Lenzites ve Trametes türleri 
emprenye maddelerine karşı çok hassastırlar. 

Daha evvel bahsedilen mekanik tesirlerle tevlit olan zararlar man
tar tesirlerinin yanında çok cüz'i kalmaktadır. 

Diğer taraftan kuş ve böcekler de direklerde oldukça önemli zarar
lar hasıl eder. Kuzey Amerikada ağaç kakanların telefon direklerinde 
önemli miktarda tahribat yaptıkları tesbit edilmiştir. 

Tropik mıntıkalarda termit zararları en önemli bir mevzuyu teşkil 
etmektedir. 

Memleketimizin iklim şartlarında da mantariara ek olarak karınca 
ve böceklerin tahribatı büyüktür. Bilhassa (Hylotrupes ba_iulus) ev te
ke böceklerinin direklerdeki tahribatı da önemli miktardadır. Bu arada 
Xyloterus li:neatusu da zikretmek yerinde olur. 

2) Klimatik ve edafik faktörler 

Bu arnilieri iki grupta mütalaa etmek kabildir. 

a. Genel iklim şartlarının tesü·i 

Bu şartlar direkierin dayanma müddetlerine ;:üphe götürmez bir 
şekilde tesir etmektedir. ~ugüne kadar yapılan bir çok araştırmalar eli
rekierin muhtelif iklim bölgelerinde keza muhtelif süreler dayanabildi
ğini ortaya koymuştur· 

Avusturya'da tutulan istatistiklerden, bakır bileşikleri ile empren
ye edilmiş olan direklerin, yazın uzun müddet yağış düşmeyen Dalmaç
yada ortalama olarak 21.9 yıl, fakat yazın zaman zaman yağış olan orta 
Avusturya şartlarında ortalama olarak 11 yıl dayandıkları tesbit edil
miştir. 

b) Toprak terkibinin tesiri : Bu hususun da direkierin dayanma 
müddetlerine tesiri büyüktür. süblimat, çinko ve bakır bileşikleriyle 

emprenye edilmiş olan direkler kalkerli topraklarda diğer topraklara 
nazaran daha az dayanmışlardır. Bu durum kullamlan emprenye mad
delerine de bağlıdır. Sodyum flori.ir ile emprenye edilen direkler, flörü
rün kalsiyumla birleşerek hiç çözünmiyen kalsiyum flörUr teşkil etme
siyle daha uzun müddet dayandıkları görülmüştür. Kumlu topraklarda, 
kumun harareti fazla iletmesinden dolayı kreozot eriyerek toprağa ak
tığından C!.irekler daha az dayanırlar. Diğer taraftan kil veya kalkeri 
bol olan topraklar direği sıkıştırıp yukardakinin aksi hadiseyi meydana 
getirdilderinden dayanma müddetini biraz daha uzatırlar. Genellikle ru-
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tubeti fazla olan topraklarda, zaman zaman rutubeti değişen topraklara 
nisbeten çürüme daha az olmaktadır. Zira bu durum odunu tahrip eden 
mantarların yaşamaları için daha elverişli bir şarttır. 

Diğer taraftan taşlık zeminde kullanılmış olan direkierin ömrü da
ha uzun olmaktadır. 

İklim ve toprak şartlarının mantarların yaşamaları için hasıl ettiği 
faktörlere göre direkierin dayanma müddeti değişmekle beraber tatbik 
edilen emprenye maddeleri ve metodlarının da büyük rol oynıyacağı 

aşikardır. 



VI. DENEMENİN YÜRÜTÜLDÜGÜ TESİSLER VE 
EMPRENYE METODU HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

A. Bolu Karacasu tahnit tesisi hakkında genel bilgiler 

Tesis 1956 yılında İngilterede kaim Hicksons Timber Impregnation 
CO (G. B) Ltd. firmasının Türkiyedeki mümessili bulunan M. K. Gürsel 
Firmasının aracılığı ile kurulmuştur. Bethell (Kazanda tazyik) metoduna 
göre çalışmaktadır. Silindir boyu 15, 68 m çapı 1.80 m dir. Tesis genel ola
rak şekil 2 de görüldüğü gibl tazyik silindiri, basınç pompası, vakum pom
pası, vakum sandığı (hava alıcısı)' mahlül depo tankı~ karıştırma tankı 
ana parçalardan meydana gelmiş olup elektrikle çalışır. Mahlülün ısıtılma
sı buhar kazanı ile yapılmaktadır. Haşep vagonlara yüklenerek silindire 
sevkedilir. 24 saatlik kapasitesi 60 m 3 tür. Çam direkleri için ortalama 
olarak günde üç şarj yapılmaktadır. 

1. Emprenye muamelesine tabi tutulacak haşep tazyik silindirine 
yerleştirilir. Silindirin kapağı kapatılır. 

2. Silindir içindeki ve dolayısiyle habeşin hücre boşluklarındaki 
hava çekilip dışarı atılıncaya kadar vakum pompası çahştırılır. (Şekil 
2). 

3· Vakum ameliyesinin nihayete ermesine yakın Şekil 3 de gö
rüldüğü gibi valflar açılır ve tanktaki solisyon tazyik silindirine sev
kedilir. Bu durum görme penceresinden solisyonun görülmesine ka
dar devam eder. Tazyik silindirinin solisyon ile dolmasını müteakip va
kum pompasına giden valflar kapanır ve vakum pompası duı·durulur. 

4. Bu ameliyeyi müteakip basınç pompası çalıştırılır. Bu suretle 
solisyon yüzeyine yapılan basınç vasıtasiyle solisyonun vakum ameliye
siyle havası alınmış olan hücre boşluklarına nüfuz ettirilmesi sağlanır 
(Şekil 3). 

5. Solisyonun emilme durumu tanktaki göstergeden takip edilir 
ve istenen miktarda koruyucu madde çözeltisi emildiği takdirde basınç 
pompası durdurulur. Tazyik silindirinde geriye kalan koruyucu madde 
çözeltisi nakil pompası yardımiyle depo tankına geri verilir (Şekil 4). 

6. Tazyik silindirinde emprenye arneliyesi bitmiş olan haşebin yü
zeyinde birikmiş olan koruyucu maddeyi ve dolayısiyle haşebin yüze
yindeki rutubeti çekmek üzere bir miktar daha vakum yapılır. 

Prof. D. Kollmann Türkiye'yi ziyareti esnasında tesisin çalışma di
yagramını aşağıdaki şekilde ifade etmiştir (Şekil 5). 
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Şeldl 2. Vakum anında tesisin çalışma durumu. 
Die Arbeitsweise der Impreagnier Aniage beim Vakuum. 
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içerisine zerlr edilmesi. 
Eindringen der Salzlösung duı·ch Hochdruck. 
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Şekil 4. Tazyik silindirifnde Imlmış olan mahlülün solisyon tankına geri verilmesi. 
Auspumpen die Salzlösung vom KesseL 
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Şekil 5. Prof. Dr. Kollmann'ın Bolu Karaeasu tahnit tesisi için çizmiş 
ol<luğu çalı'şına diyagraını. 

V om Prof. Kollmann. bestimmtete impreagnierdiagram für Karacasu- Anlage. 
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Adı geçen diyagramda görüldüğü gibi çam tel direkleri için 30 
dakika vakum (6.50 mm) 2 saat, 15 atmosferlik basınç ve 30 dakika 
da son vakumun tatbiki tavsiye edilmiştir. 

B. Laboratuvar denemelerinde kullamlan liüçük H1boratuvar tipi 
empreııye tesisi 

Keza Bolu/Karacasudaki tesisi kuran firmadan mübayaa edilmiş

tir. Çalışma prensibi aynıdır. Yani kazanda tazylk metoduna göre ça
lışmaktadır. Ancak hasıl olan vakum ve basınç büyük tesisteki kadar 
kadar yüksek olmadığından ve nisbeten bazı değişiklikler arzettiğinden 
alınan neticeleri pratiğe aktarmak yanlış bir takım faraziyelere götü
rür, buna maki olmak için tecrübeler Bolu/Tahnit tesisinde de aynı şart
larda yürütülerek kat'i değerlerin tesbitine çalışılmıştır. 

Tarralith C ile yapılan denemeler Bolu/Karacasu Tahnit tesisinde 
tatbik edilememiştir, zira bunun tatbiki hem emprenye maddesi temini 
zorluğu ve hem de tesisin bir kaç günlük normal çalışmasına mani ola
cak ve büyük miktarda zarar tevlit etmiş olacaktır. 

Daha evvel de belirtildiği gibi denemenin gayesi göknar direkleri
nin en iyi bir şekilde emprenyesini araştırmak olduğuna ve herhangi 
iki veya daha çok emprenye maddesinin mukayesesİ mevzubahis ol
madığına göre böyle büyük bir zarar tevlitinden sarfınazar edilmiştir. 
Ancak her iki madde ile de aynı metodlara göre emprenye yapmak 
mümkün olacağına göre geriye işin sadece iktisadi yönü kalmaktadır ki 
bu da emprenye maddesinin birim fiatı ve haşebe zerkedilmesi lazım gelen 
Kg/m3 miktarıyla kolayca belli olacaktır. 

Laboratuvar tipi tahnit tesisi Şekil 6 da görüldüğü gibi mahlül 
karıştırma ve depo tankı ona bağlı 4 Kw/s lik ısıtıcı, tazyik silindiri 
20 - 30 toriçelli basııncına kadar vakum ve 1 - 5 atmosfere kadar ba
sınç yapan motor ile mahlülü silindirden tanka, tanktan silindire sev
keden emme basma pompadan ibarettir. 

C. Bethell Metodu (Ka.zaııda tazyik metodu) hah:kında genel bilgiler 

Mayıs 1831 yılında Fransız Breant tarafından patenti alınan ve 
İngilizce konuşulan memleketlerde Bethell metodu tabir edilen bu emp-

renye metodunun çalışma prensibi özel bir diyagram ile odun türü ve 
koruyucu madde cinsine göre ayarlamaktadır. 

Emprenye edilecek haşep kapalı bir demir silindir içersine arabala
ra yüklü halde sevkedilir (Şekil 7, 8, 9). 



Şeldl 6. Laboratuvar çalışmalarnun yapıldığı küçük tahnit tesisi 
Die Kleine Impraegnier Aniage für Laborarbeiten. 

Şekil 7. Bolu talmit tesisinin emprenye silimli!ri. 
Die Kessel vom Karacasu Anlage. 

15 
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Şekil 8. Torna edilmi<:; direkierin arabalarla sevki. 
Die drechselnde Mastentransport mit dem Wagen. 

Şekil 9. Di!reklerin işçiler taraffından emprenye silindirine sevki. 
Das Hineinführen der Masten Vom Arbeitern. 
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Metodun ana prensibi haşebe tatbik edilen vakum (alçak basınç) 
vasıtasiyle haşep yüzeyinde bulunan rutubeti ve hücre boşluklarındaki 
havayı emerek çekmek suretiyle bunların yerine emprenye maddelerini 
yüksek basınç yapmak suretiyle ikame ettirmektir. 

Suda çözünen koruyucu tuzlarla emprenye yapıldığı takdirde (Voll
trankverfahren) doyuncaya kadar emdirme metodunun tatbiki kifayet 
etmektedir. Bu du_rumda 630/710 mm QS Toriçelli basıncına tekabül 
eden bir alçak basınç (vakum) tatbik edilir. Bunu müteakip çözelti 
10- 14 atmosferlik bir basınç ile nüfuz ettirilir. Bu durum istenen mik
tarda koruyucu tuz mahlülünün emdirilmesine kadar devam eder. Son
ra 660 - 685 QS tekabül eden bir vakum daha yapılarak ameliyeye son 
verilir. 1 m 3 haşebe zerkedilecek net kuru tuz miktarı haşebin kullanıl
dığ·ı yere göre 2- 10 Kg/m3 arasında değişir. 

ı. Kazanda tazyik metodunun prensipleri 

Fazla miktarda haşebi sıhhatli bir şekilde emprenye edebilmek için 
unıumiyetle kazanda Vakum- Tazyik metodu kullanılmaktadır. Meto
dun prensibi, hücre boşluklarındaki hava, vakum yapılmak suretiyle 
emilerek dışarıya çekilir ve bu boşalan havanın yerine emprenye mad
deleri tazyik ettirilerek yerleştirilir. Hava bulunan hücre boşluklarına 
emprenye maddesinin nüfuz etmesine imkan yoktur. Bu sebepten tazyik 
ne kadar yükseltilirse yükseltilsin hiç bir faydası olmayacaktır. Bu du
rumda imkan nisbetinde iyi bir vakumun yapılmasına gayret edilmeli
dir. iyi bir şekilde vakumun yapılması için de emprenyeye tabi tutula
cak olan haşebin hava kurusu halinde olması en azından icap eden bir 
husustur. Son yıllarda emprenye tekniğinde hakim olan bir kanaate 
göre emprenyenin sıhhati doğrudan doğruya çok iyi bir şekilde ve uzun 
müddet tatbik edilen vakuma bağlı olmaktadır. Şayet vakum iyi bir 
şekilde tatbik edilmezse birden bire vakumun kesilmesiyle odun hücre
lerinden dışarıya su çıkmakta hücre boşluklarını tekrar doldurarak emp
renye maddesinin nüfuzunu engellemektedir. Uygun şartlar muvacehe
sinde vakum yapılmadığı takdirde odun rutubeti donarak buz haline gel
mektedir. Emprenye için olgun kabul edilen hava kurusu haşebin % 
20 - 30 rutubet ihtiva etmesi mümkün olacağından, vakum esnasında bu 
rutubet haşebin üst diri odun tabakalarında sertleşip veya donarak ince 
bir tabaka meydana getirir ve bu tabaka emprenye maddesinin nüfuzunu 
engeller veya tamamiyle mani olur. Bu durum pratikte daha çok mahsur
lar tevlit etmektedir. Bugüne kadar yağmur tarafındau ısıatılan haşebin 
emprenye için tam kıvamını bulmuş olduğu sanıhrdı, fakat yukarda be
lirtilen sebeplerden ötürü bu gibi haşepte fena emprenye neticeleri hasıl 
olmuş ve yer yer haşep sathında koruyucu tuz birikintileri meydana gel
miştir· 
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Bütün bu mahsurları gidermek için, tazyik silindirine vakum yapıl
madan evvel herhangi bir şekilde ısı verilerek haşep üst yüzeyindeki 
rutubetin hemen donmasına mani olup bunun kolayca buharlaşmasını 

sağlamak icap eder. Bu suretle gerek yılın muhtelif mevsimlerinin gerek 
rutubetin ve gerekse haşep türlerinin emprenye için hasıl ettikleri gi.iç
lükler giderilmiş olur. Ve anorganik tuzlarla kusursuz bir şekilde emp
renye mümkün olur. 

Bu hususu sağlamak için de tesiste yapılması lazım gelen bazı deği
şiklikler olacaktır. Odun ti.ir ve rutubetine göre bu ısıtınanın 1 - 2 saat 
90°C de yapılması gerekir. Haşebin bu şekilde ısıtılmasiyle hücre boş
luklarındaki rutubet buharlaşarak, emprenye maddesi için, vakum ile 
kolayca ve bolca yer açılmaktadır. 

2. Haşebin Basınç ile empreııye teorisi 

Kazanda tazyik metodu ile odunun emprenye edilmesinde, ışın aslı 

doğrudan doğruya hücre geçit ve boşluklarından sıvıların hareket kabi
liyetine bağlıdır. Zira yağlı emprenye maddelerinin kullanılması halinde 
suda çözi.inen emprenye maddelerine rağmen daha az bir lif doygunluğu 
meydana gelmektedir. 

Bunun neticesinde iş matematiksel çözüme gitınektedir. Zira bura
da durum, gayet yavaş bir şekilde hareket eden suyun kılcal boru çekimi 
ile ilgili bir vaziyet arzetmesine taalluk eder. Bu suretle, 

P = Basınç (dyn/cm2
) 

Q = z zamanında akan mahli.il miktarı cm 3 

8.Q.n.L 
P-----

L = Mahli.ilün akma zamanı 
n = Mahli.il kesafeti (Ss/cm2

) 

Z.r..r' lk = Kılcal boru uzunluğu (cm) 
T. = 3.14159 
r = d/2 = Kılcal boru yarıçapı (cm) 

H. W. Johnston ve O. Maays'a göre formüli.in nihai şekli: 

n. Lk. Vf. Ff.m 
Pg= 4.16 ----· . 105 (at) 

n 
Ik 
Vf= 
Ff 
g 

4.n.g 

Çözeltinin kesafeti dyn (s) /cm 
Kılcal boru uzunluğu 
Emprenye maddesinin liflere paralel istikametteki hızı (m/s) 
Bir Tracheidin enine kesit yüzeyi (m2

) 

Bir geçit ağzının açıklığı (m) 
n Her lifte bulunan ortalama geçit sayısı 
m = S/2, S= odunun kalınlığı (cm) olarak 
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Bir misal verecek olursak : 

10 cm kalınlığında olan bir ibreli ağaç odununu 75°C derecedeki bir 
tuz çözeltisi ile emprenye etmek için basınç ne olmalıdır. 

V e keza : 25 co derecedeki bir tuz çözeltisi için basınç ne olmalıdır? 
Traheid uzunluğu = 0·3 cm Ff = 30.30 (m2

) 

n 30 
o = 150 

4.102 (m) lk = (1 m) 
Vf= 15 (m/s) 
n = 0.0049 dyn/S cm2 olarak bulunmuş ise 

0.0049.1.15.900.10.105 

P75" = 4.16 = 3.9 = 4 atmosfer 
2.0.3 . 4'1 

• 108.30·150 
Yukarda bulunan değer : 25°C si için hesaplamak icap ederse. So

ğuk mahlülün kullanılması halinde sadece yukardaki değerlerden, mah
lül kesafeti değişik ve 

ll25 

Pz, 0 = P75°. --

olarak bulunur. 

0.0116 
3.98 . = 9.24 Atmosfer 

0.0049 

3. Kazanda tazyik metodunun faydalı ve mahzurlu tarafları 

Bugün çeşitli şekillerde geliştirilmiş olan en ideal emprenye meto
dudur. Diğer metodlara göre sağladığı faydaları kısaca şu şekilde özet
lemek mümkündür : 

a) Bol miktarda emprenye maddesinin haşep içinde oldukça de
rine ve nisbeten müsavi bir şekilde nüfuzunu sağlar· 

b) Emprenye ameliyesinin gayeye uygun bir şekilde yürütülmesini 
ve kontrolünü mümkün kılar. 

c) Eprenye silindiri içinde odunun aynı zamanda kurutulmasını 
da sağlar. 

d) Büyük miktarda haşebin emprenyesini kısa bir zamanda yapar. 

e) Emprenye maddelerinin zayiatını asgariye indirir. 

f) Emprenye zamanını asgariye indirir. 

Mahzurlu tarafları ise : Tesislerin pahalı olması fakat bu kale dahi 
alınmayacak bir husustur. Zira tesis çok uzun müddet hizmet eder ve 
çok kısa bir zamanda kendini arnortize eder. 
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b) Diğer bir mahzuru da tesisin sabit oluşu ve bu yüzden emprenye 
edilecek haşebin uzak yerlerden getirilmesi masrafları zikredilebilir. Fa
kat bu durum da bugün römorklar halinde arabalar veya demiryolları 
tarafından bir yerden diğer bir yere nakledilebilen tesislerin hizmete gir
mesiyle hertaraf edilmiştir. 

4. .Zamammıza kadar tatbik edilen eınprenye ameliyelerinin hatalı 

tarafları hakkında aydınlatıcı bilgiler 

İkinci dünya savaşının tevlit ettiği büyük zararlar karşısında odun 
hammaddesinin rasyonel kullanılmasına yardımcı olan emprenye tekni
ğinde de büyük gelişmeler kaydedilmiştir. 

Çam meşcerelerinin harp yılları esnasında büyük tahribata uğrama
sı ve gittikçe artan ihtiyacın karşılanması bakımından göknar ve ladin 
cinslerinden de gerek tel direği olarak ve gerekse odun endüstrisinin di
ğer kollarmda geniş manada istifade cihetine gidilmiştir. Emprenye ça
lışmaları esnasında yapılan ilmi ve teknik etüdler neticesinde, uzun yıl
lar boyunca Avrupa ve diğer memleketlerde kullanılan emprenye me
todlarının ve bilhassa kazanda tazyik metodunun eski kullanılış şekliyle 
ideal emprenyeyi yapmaktan uzak olduğu tespit edilmiştir. Takriben 10 
yıl evveline kadar mevcut odun türler için bazı hallerde ufak değişiklik
ler yapılarak kullanılan emprenye diyagramları mevcut idi. Bu diyagram
lara göre kayın ve çam gibi kolay emprenye kabul eden haşep türlerinde, 
zor emprenye kabul eden gök..rıar ve ladin gibi haşep türlerine nazaran 
daha az zarar ve mahzurlar hasıl olmuştur. İşte anatomik yapıları iti
bariyle bazı benzerlikler arzeden göknar ve ladinin dahi aynı diyagrama 
göre emprenye edilmesinin teknik ve ilmi bir hata olduğu anlaşılmıştır. 

Son yıllarda elektron mikroskopların da hizmete girmesiyle odun 
anatomisine ait bilgiler ve keza geçitierin fonksiyonel durumları gayet 
iyi bir şekilde vuzuha kavuşmuştur. Bütün bu çalışmaların ışığı altında 
kazanda tazyik metodunun her peryodu ayrı ayrı en ufak teferruatma 
kadar etüd edilmiş ve her ağaç türü için en uygun emprenye diyagram
larının tesbit edilmesinin şart olduğu neticesine varılmıştır. Memleke
timizde faaliyette bulunan tesislerde bu emprenye diyagramlarının sıh

hatli bir şekilde tatbikine imkan olmadığından kendi şartlarımıza göre 
en iyi ve en ekonomik bir şekilde göknar tel direklerinin emprenyesi araş
tırılmıştır. 



V- DENEMEDE KULLANILAN İLACLAR HAKKINDA 
GENEL BİLGİLER ~ 

A. W olmanit - CB 

Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından mübayaa edilerek halen 
Bolu/Karacasu Tahnit tesisinde tel direklerinin emprenye edilmesinde 
kullanılmaktadır. 

Batı Almanya menşeli olan bu koruyucu tuz 1903 yılında Dr. K. H. 
Wolman tarafından tertip edilmiştir. 1913 Triolith, 1921 yılında Arsen 
Triolith ve 1922 yılında da Tanalith adı altında piyasaya sürülmüştür. 
1927 yılında lisans İngiltere de mukim Hicson's Timber Impregnation Co 
(G.B). Ltd. şirketine verilmiş ve halen Tanalith bileşimleri adı altında 
piyasaya arzolunmaktadır. İkinci cihan harbinden sonra anlaşma feshe
dilmiştir· 

İkinci cihan harbinden sonra emprenye tekniğinin ilerlemesine pa
ralel olarak koruyucu tuzların tekamülü ile de uğraşılmış ve Dr. K. H. 
Wolman firması Reform tuzları adı altında yeni preparatlar piyasaya 
çıkarmıştır. Wolmanit - CB de bu yeni tuzlardandır. 

1. Terkibi 

Bakır sülfat, potasyum dikromat ve asit borik ana maddelerinden 
müteşekkildir. Firmanın verdiği bilgilere göre yıkanmaya dayanıklıdır. 
Ve terkibinin% 98.9 u haşepte kalmaktadır. 20°C lik suda kolayca erir. 
·Ayrıca suyu ısıtınaya tuzum olmadığından zaman ve para tasarrufu ba
kımından elverişlidir. Haşebin taş veya betonla temas etmesi halinde de
ğişikliğe uğramaz. Demir - bakır ve çeliğe tesir etmez ancak çinko ve 
galvanizli kaplarda kullanılmaz. 

Emprenye işlerinde kullanılacak tuzlar hakkında kat'i raporu veren 
ilgili merciiere bu ilaç için Piv SW rumuzlarının kullanılması uygun gö
rülmüştür. 

P - Mantariara karşı müessir 

Iv = Eöcekiere karşı önceden alınması lazım gelen tedbirler için kulla
nılır. 

S - Kısa ve uzun süreli hatırına, fırça ile sürme ve püskürtme me
todları için de elverişli, 
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W= Açık hava şartlarında kullanılan alışabm emprenye edilmesi 
için elverişli. 

2. Haşebiıı kullamldığı yere göre verilecek tuz miktarı 

Çatı ve kapalı yerlerde kullanılan ahşap için 5,3- 6 Kg/m3 

Rutubetli ve açık hava şartlarında kullanılan 
ahşap için ... ..................... ......... ...... ...... 9-10 Kg/m3 

Su içi inşaatında kullanılan ahşap için m3 /Kg kuru tuz miktarı 
hesaplanmalıdır. 

Wolmanit-CB ile emprenye edilen haşepte yeşil ile yeşil kahverengi 
bir renk hasıl olur. Haşep kuruduktan sonra istenilen renge boyana
bilir. 

Emprenyeyi müteakip 4 hafta içinde ilaç yayılma ve derine nÜfuz 
etme kabiliyeti gösterir. 

Wolmanit-CB İnsan, hayvan ve bitkilere karşı zehirsizdir. 

B. Tanalith -O 

Bakır/Krom/ Arsenat grubuna dahil olan bu maddenin patenti 1927 
yılında Alman firması Dr. K.H. Wolman tarafından İngiliz firması 

Hicson's Timher Impregation Co (G.B) Ltd. şirketine verilmiştir. Dün
yanın bir çok yerlerinde geniş bir kullanılma sahası bulmuştur. 

Terkibinde bulunan bileşimierin yüzde nisbetleri imalatçılai·a göre 
değişmektedir. Bu madde bileşimindeki Arsenat'tan dolayı kuvvetli bir 
toxiktir. Bunun ambalajının açılması esnasında dahi dikkat etmek ve 
icabında maske ve eldiven kullanmak gerektir. 

Amerika'da Tanalith gurubu tuzlariyle tahnit edilen direkierin 25 
yıldan beri halen serviste bulundukları beyan edilmekt:dir. 

Bakır/Krom/ Arsenat terkipli tuzların müessiriyeti, kullanılacak 

mahlül kesafetine ve kurutuz miktarına bağlıdır. Bu grup tuzlar haşerat 
ve mantariara karşı tesirlidir. Ve bunlar çok çabuk ve kolay bir şekilde 
odunda sabitleşider yıkanmaya karşı dayanıklıdırlar. Ancak son yıllar
da yapılan denemelerde yıkanmı:tmamn da bir mahzur olduğu ortaya 
çıkmıştır. Zira odun liflerinde kuvvetli bir şekilde sabitleşen tuzların 

burada kristaller yaparak haşebin en iyi özelliklerinden biri olan elas
tikiyetinin kaybolmasına sebep olduğu anlaşılmıştır. 

Bakır/Krom/ Arsenat grubu emprenye maddelerinin en geniş mik
yasta kullanılanı Tanalith-C dir ve bu madde bazı memleketlerde 
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Tancas-C adı altında tanınmaktadır. Tanalitb-C ile hazırlanan mahlülün 
suhuneti 40°C olmalıdır. Daha sıcak olursa kristalleşme yapar ve temas 
ettiği metalleri paslandırır. 

622 sayılı Yabancı Sermayeyi teşvik kanunundan faydalanılarak 
yurdumuzda da Tanalith grubu emprenye maddelerini imal edecek olan 
bir tesisin kurulması ikmal edilmiş ve bazı koruyucu emprenye tuzla
rının imalatma başlanmıştır. 

C. Denemede Imiianılan mahlül miktarı ve kesafetiniıı · 
ayarlanması 

1. Uludağ gökııarı başebinin i9erisine alabildiği en yüksek 
su miktarı 

Berkel'in ( 4) yapmış olduğu araştırmalara göre Uludağ göknarının 
minimal ortalama ve maximal hacim yoğunluk değerlerine göre ayrı 

ayrı bulunan en yüksek su miktarı yüzdeleri aşağıdaki gibidir : 

Hacim yoğunluk değeri 
g/cms 

Minimal .264 
Ortalama 359 
Maximal 628 

En yüksek su miktarı 
% 

314.8 
214.2 

95.2 

Bu duruma göre göknarın emprenyesinde beher m3 haşep için azami 
314 Kg/m3 asgari 95 Kg/m3 mahlül hesaplanmalıdır. Ortalama olarak 
300 Kg/m3 uygun olmaktadır. 

2. Depoda mevcut mahlül kesafetinin değiştirİbnesi 

Depoda mevcut mahlülün bazen kesafetinin istenilen dereceden 
farklı olduğu görülür. Bu durumda su ilave edilerek mahlülün kesafeti 
azaltılır. Mahlülün kesafetini yükseltmek için ya tuz veya kesafeti fazla 
olan mahlülden ilave edilir. 

a. Malılülüıı kesafetini azaltmak 

Misal : Depoda % 2.8 kesafetinde 50000 litre mahlül var ve bunun 
kesafeti % 2 ye düşürülmek isteniyorsa, 

Depodaki mahlül 1 t 
- x Kesafet = Depoda mevcut tuz miktarı 

100 
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50000 

100 
x 2.8- 1400 Kg. tuz vardır· 

1400 X 100 

2.0 
= 70000 litre % 2 kesafetinde mahlül yapar. 

Bundan dolayı % 2.8 kesafetindeki 50000 litre mahlülün bulunduğu 
depoya % 2.0 kesafetinde 70000 litre mahlül elde etmek için 20.000 litre 
su ilave etmek lazımdır. 

b. Tuz ilavesiyle mahlülün kesafetini arttırmak 

Misal : Depoda % 1.8 kesafetinde 42000 litre bir mahlül var ve 
kesafeti % 2.0 ye çıkarmak icabediyorsa % 1.8 kesafetindeki 

42000 X 1.8 
42000 litrelik mahlülde -------= 756 Kg tuz vardır. 

100 

% 2·0 kesafetteki 42000 litre mahlül için 
42000 

100 
x 2.0 - 840 Kg tuza 

ihtiyaç vardır. 840-756- 84 Kg tuz daha ilave edilirse % 2.0 kesa
fette 42000 galonluk mahlül elde edilir. 

Bu şekilde kesafetin arttırılması metodu ancak mahlüle depo içinde 
tuz ilave etmesi mümkün olduğu hallerde tatbik edilebilir. Veyahut ta 
mahlülün bir kısmı depodan alınıp karıştırma tankına koyulabilirse 
orada tuz karışımı normal yoldan yapılabilir. 

c. Resafeti daha yüksek bir mahlülden ilave etmek suretiyle 
tanktaki mahlül kesafetini yükseltmek 

Misal : Depoda %1.8 kesafetinde 42000 litre bir mahlül varsa ve 
kesafetin % 2 ye çıkarılması icabediyorsa, % 3.5 kesafetinde olan bir 
mahlülden bir miktar ilave edilerek temin edilebilir. 

Yukarda yapılan hesaplara göre % 1.8 kesafetindeki 42000 galon
luk mahlülün kesafetinin % 2 ye çıkarılması için 84. Kg tuz ilave et
mek icabeder. % 3.5 kesafetindeki 100 litre mahlül ilavesi, % 2 kesa
fetinde 100 litre mahlül ve 1.5 Kg tuz temin etmektedir. 

84 
84 litre tuz temin etmek için --- x 100 = 5600 litre ilave etmek 

1.5 
gerekmektedir 
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Kurutuz miktarı x 100 
Kontrol için, = Kesafeti verir 

mahlül miktarı 

d. Iiuru tuz miktarının lıesaplaıunası 

Kuru tuz miktarı su muhtevası kuruyup aktıktan sonra haşepte 
kalan koruyucu tuzun net olarak ağırlığıdır· Çeşitli sebeplerden dolayı, 
mahlül kesafetleri her ilaçlama devresinde değişebilir. Bunun için haşepte 
kalan tuz miktarının bilinmesi ve ona göre kesafetin ayarlanması lazım
dır. Kuru tuz miktarının hesabı ayni zamanda beher m 3 haşebin tahnit 
fiatının bulunması bakimmdan da gereklidir. M3 başına Kg olarak ifade 
edilir ve aşağıdaki formülle bulunur. 

Mahlül kesafeti% x Haşebin emdiği mahlül miktarı Litre/m3 

Kuru tuz miktarı= 
100 

Misal :. Kesafeti % 2 olan bir mahlülden 1 m3 haşep 200 litre mahlül 
emmişse haşepteki kuru tuz miktarı nedir? 

2x200 
KTM- ----'-- = 4 Kg/m3 

100 

KTM = 4 Kg/m3 tür. 



VI. GÖKNAR TEL DİREKLERİNİN ENPRENYESİNE 
DAİR ARAŞTIRMALAR 

A. Araştırma Materyalinin temini 

Göknar tel direklerinin emprenye denemeleri için lfızumlu materyal 
Bolu Başmüdürlüğü mmtıkasmdan temin edilmiştir. Deneme materya
linin seçiminde ekstrem şartlardan kaçınılmış, TS 56 ya göre yürürlükte 
olan boy ve çaplara göre direkler muhtelif çap ve boyda seçilmiştir. 
Direkierin böcek ve mantar tasallutuna uğramamış bulunmasına bilhassa 
dikkat edilmiştir. 

Materyal Bolu Merkez İşletmesinin Kökez bölgesi ve Avşar Araştırma 
Ormanından kesilmiştir. Ayrıca daha evvelden kesilmiş ve Bolu/Karacasu 
tahnit tesisi depolarında mevcut hava kurusu göknar tel direklerinden 
de istifade edilerek tam yaş ve hava kurusu tel direklerinin ayni şartlar 
altmda beraberce emprenye edilerek mukayesesİ sağlanmıştır. 

B. Materyalin• temin edildiği yerler hakkında genel bilgiler 
1. Rökez bölgesi 

Bolu Merkez İşletmesine bağlı bu bölgenin Demirciler serisinin 23 
No. lu bölmesinden deneme materyali alınmıştır. Bu bölmEmin amenajman 
pUtnından alınan bilgiye göre : Bölme meyilli ve dik olarak kuzey ve 
batıya bakar anakitle volkanik olup toprak kumlu kil ve taşlı, derin, suyu 
geçirir sıkı ve seridir. III cü bonitettedir. % 98 göknar ve % 2 çarndan 
ibaret saf göknar korusudur. Meşcerenin sağlık durumu, ağaçlarm vasıf
ları ve tabii tensil durumu iyidir. Asli meşcereyi II ve III çap sınıfları 

teşkil ededr· 

2. Avşar araştırma ormanı 

T.M.T.A Enstitüsü tarafından yapılmış olan «Türkiye jeolojok hari
tası üzerinde yapılan tetkikata göre deneme materyalinin alınmış olduğu 
Harmancık serisi II ve III cü zaman arazisi olup Jura ve eosen devir
lerine aittir. Jura devrine ait olan yerlere kalker ve killer, eosen devrine 
ait olan yerlere ise andezit ve dazitlere rastlanır. 

Harmancık serisi Batı Karadeniz iklim mıntıkasına dahildir. 

Meşcere durumu 1650 hektar olan genel sahanın 1400 haktarı orman
lık ve 250 hektarı da açıklık sahadır. Genel olarak hakim ağaç türü gök-
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nardır. Ormanın kuzeye bakan maileleriyle yüksek yerlerinde göknar 
saf meşcereler halindedir. Güneye bakan mailelerde ve alçak yerlerde 
ise sarıçam meşreceleri hakim duruma geçmektedir. Bununla beraber 
her iki ağaç yer yer karışıklık teşkil etmekte buna batı tarafta da 
kavak iştirak etmektedir. 

I ci bonitette % 25 çam i% 75 göknardan ibaret karışık bir koru 
ormanıdır. Asli meşcereyi I ve II ci çap sınıfları teşkil eder. 



VII. KAZANDA TAZYİK METODUNUN DENEMEDE 
TATBİK EDİLEN MUHTELİF SEKİLLERİ 

HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

Deneme, genellikle memleketimizde faaliyette bulunan tahnit tesis
lerinin çalışma prensiplerine uygun olarak yürütülmüş ve bu arada ka
zanda tazyik metodunun peryotlarında bazı değişiklikler yapılarak çalışıl
mıştır. Çalışmada tatbik edilen metodları dört grupta toplamak müm
kündür. 

A· Bethell Metodu (Kazanda Tazyik Metodu) 

B. Uzun süreli Bethell 

. C. Incising Metoduna göre muamele görmüş direkierin Bethell 
metodu ile emprenye edilmesi 

D. Incising metoduna göre muamele görmüş direkierin uzun süreli 
Bethell metoduna göre emprenye edilmesi. 

Bu metodlar sırasiyle incelenirse hepsinin prensip itibariyle ayni 
fakat bazılarında tatbik edilen vakum ve basınç sürelerinde ve direk
Ierin tabi tutulduğu muamele bakımından bazı ayrılıkların olduğu an
laşılır. 

A. Bethell metoclu (I{azaııcla tazyik metodu) 

Hazırlanan direkler arabalara yüklü bir halde emprenye silindirine 
nakledilip, silindirin ağzı iyice kapatıldıktan sonra ameliye aşağıdaki 
şekilde tatbik edilmiştir. 

a. tik vakum devresi 

Emprenye silindirinde 60 Hg tekabül eden bir hava boşluğu elde 
edildikten sonra 60 dakika vakum devam etmiştir. 

b. Malılülün tazyil{ silindirine sevki 

İlk vakum devam etmekte iken tahnit silindirine emprenye mah
lülü sevk edilmiştir. Silindirin dolması 7 dakika sürmektedir. Silindir 
dolduktan sonra malıitH tankında kalan miktar tesbit edilmiştir. 

c. Birinci tazyik süresi 

'.fazyik kazanı mahlülle tamamen dolduktan sonra basınç 30 atmas
fere çıkarılmış ve bu durum 90 dakika devam ettirilmiştir. Haşebin 

emdiği mahlül miktarı tesbit edilmiştir. 
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d. Mahli.ilün taııka sevki 

Tazyik devresinden sonra pompalarla tazyik silindirindeki geriye 
kalan mahlül tanka sevkedilmiştir. Bu müddet 24 dakika olarak tesbit 
edilmiştir. 

e. Son vakuın 

Silindir tamamen boşaltıldıktan sonra 60 Hg lik bir alçak basınç 
yaratılarak 30 dakika müddetle vakum tatbik edilmiş ve tahnite tabi 
tutulan direkler silindirden alınarak bir müddet bekletildikten sonra 
bir numaralı tabloda görülen hususlar tesbit edilmiştir. Metodun grafiği 
(Şekil 5) de görüldüğü gibidir. 

B. Uzun süreli Bethell 

Bu metod ilk metodun ardı ardına iki defa tatbik şeklinde yürü
tülmüştür· 

a. ilk vakum devresi 

60 Hg basıncına tekabül eden bir hava boşluğu yaratılmış ve 60 
dakikalık bir süre ile vakuma devam edilmiştir. 

b. Malılülün tazyik silindirine sevki 

İlk vakum devresi devam etmekte iken mahlül tazyik silindirine 
sevkedilmiştir. Bu husus 7 dakikada cereyan etmektedir. 

c. Birinci tazyik devresi 

15 atmosferlik basınç altında 90 dakika müddet ile mahlül direk
Iere zerkedilmiştir. 

d. Malılülün tanka sevld 

Pompalar vasıtasiyle 24 dakikada cereyan etmektedir. 

e. ikinci vakuın devresi 

60 Hg alçak basıncı elde edildikten sonra 60 dakikalık bir süre 
vakum'a devam edilmiştir. 

f. Malılülün silindire sevki 

İkinci vakum devresi devam etmekte iken silindir tam doluncaya 
kadar mahlül sevkedilmiştir. Bu müddet 7 dakikadır. 
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g. tkinci tazyik devresi 

30 atmosfer basınç altında 90 dakikalık bir süre ile mahli.il haşebe 
zerkedilmiştir. 

h. Mahlülün tanım sevl{i 

Pompalar vasıtasiyle bu durum 24 dakikada cereyan etmektedir. 

i. Son vakum devresi 

60 Hg ye tekabül eden alçak basınç elde edildikten sonra 15 daki
kalık bir si.ire ile vakum'a devam edilmiştir. Direkler silindirden alınıp 
bir müddet· bekletildikten sonra Cetvel 1 de göriilen hususlar tesbit edil
miştir. Metodun diyagramı Şekil 10 de görüldüğ·i.i gibidir. 

Cetvel ı. Laboratuvarda W olmanit -CB ile yapılan denemelerden alınan gözlem 
değerleri, toplamları ve ortalamaları Emprenye süresi = 211 dakika 

örnek 
Sayısı 

ı 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ı o 
ll 
ı2 

ı3 

ı4 

ı5 

BETHEL METODU 

ı Ay 

250 
300 
233 
250 
262 
ı8o 

200 
ı76 

200 
ı93 

ı85 

ı9o 

ı77 

ı77 

ı63 

3,136 
678,110 
209,06 

3 Ay 

223 
237 
237 
220 
ı98 

220 
209 
208 
205 
223 
236 
225 
236 
233 
233 

3,326 
739,536 
22ı,73 

5 Ay 

275 
246 
2ı7 

2ı6 

243 
288 
225 
245 
245 
246 
255 
238 
242 
243 
236 

3,660 
898,048 
244,00 

INCISING + BETHEL 

ı Ay 3 Ay 5 Ay 

560 445 452 
627 396 425 
!92 
396 
410 
408 
445 
448 
450 
422 
388 
385 
4ı3 

388 
397 

6,629 
2,996,977 
44ı,93 

404 
375 
405 
358 
409 
425 
446 
428 
453 
44ı 

417 
39ı 

502 

6,295 
2,659,34ı 

4ı9,66 

414 
410 
405 
4ı2 

434 
401 
4ı9 

443 
458 
435 
422 
433 
406 

6,369 
2,708,559 

424.60 

C. incining metoduna göre muamele görmüş olan direkierin 
Bethell metoduyla emperye edilmesi 

Tarnalanmış taze ve kuru direkler alt kaideden, ortadan ve uç 
kısımlardan muhtelif derinlik ve aralıklarla Şekil 3 - 4 de görüldüğü gibi 
incising arneliyesine tabi tutulmuştur. Bu metodda tatbik edilen emp
renye süreleri birinci metoddakinin aynıdır. 
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Şekil 10. Uzmı süreli Bethell Metodunun <liyagramr. 
Die Impregnierdiagram vom Langdauerige Bethellverfahren. 

1) 60 cm lik civa basııncından 60 dakika vakum. 
60 minuten Vakuum unter 60 Hg. 

2) Mahlülün silindire sevkinden sonra 90 <lakika süre ile 15 Atmosferlik basınç 
altında mahlülün haşebe zerlti. 
90. minuten Druck unter 15. Atü. 

3) Mahlül tanka geri veri[ir ve 60 dakika süre ile 60 cm lik civa basıncına 
tekabül eden vakum tatbik edilir. 
60. minuten Vakuum untrer 60 Hg nach der Lösungsausleerung. 

4) Mahlüli.i tazyik silindirine sevkedilir 15 Atmosferlik bir yüksek basınç altında 
90 dakika mi.i<ldet ile tazyik yapılır. 
90. minuten Durck unter 15. Atü. 

5) Mahlüli.in tanka sevlti ve 15 dakika süre ile 60 cm lik civa basıncına tekabül 
eden son vakıım'mı yapılın.asr. 
15. minuten vakuum unter 60. Hg. nach der Ausleerung. 

D. tncising metoduna göre muamele görmüş direkierin uzun 
süreli Bethell metoduna göre emperenyesi 

Bu metoda da keza direkler alt kaide, orta ve uçlardan muhtelif 
derinlik, genişlik olmak üzere incising arneliyesine tabi tutulmuşlar
&r. 

Bu metodda tatbik edilen emprenye süreleri ikinci metoddakinin 
aynıdır· 



VIII. DİREKLERDE ÇÜRÜMENİN EN FAZLA OLDUGU 
«ÇÜRÜME ZONU » HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

Uzun bir zamandan beri yapılan denemelerden alınan neticelere göre 
direklerde en fazla çürümeye maruz kalan kısımların bilhassa Basidi
omiycet'lerin üreme ve beslenmeleri için uygun bir ortam teşkil eden 
Hava Toprak zonunun olduğu tesbit edilmiştir. Şekil 11, 12 de görül
düğü gibi Hava- Toprak zonu, direğ·in toprağa gömüldüğü alt kaideden 
itibaren 1 metrelik kısmına tekabül etmektedir. 

Şekil 11. Dikili bir tel direlite Toprak - Hava zoııunda mantarların hasıl ettiği 
çürükli.ik durumu. 

Die Zustand eines angefaultes Mast durch die pilze. 

Daha bir kaç yıl öncesine kadar bir Alman Elektrik Şirketinin 

130.000 adet direkte yapmış olduğu tesbitiere göre çürümelerin % 94 ünün 
bu Hava- Toprak zonunda hasıl olduğu belirtilmektedir. Şekil 13 teki 
grafikte direkierin muhtelif zonlarında hasıl olan çürüme durumu görül
mektedir. Emprenye tekniği, direkierin en fazla tahrip olduğu bu kısmı 
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Şekil 12. lHantarlar tarafından tahrip edilmiş olan bir direğin Toprak- Hava 
zonunda enine kesit 

Die Zustand des Querschnittes vom zerstörtem Mast. 

Şekil 13. Direklerde çürümeyi gösteren grafikten çürümenin Toprak - Hava. 
zonunda. en fazla olduğu göriilnıektedir. 

Ausfealle vom Holzmasten infolge Faulnis in dem einzelnen Zonnen der Maste. 



34 

en iyi bir şelülde koruma arneliyesine tabi tutmayı belli başlı tedbir 
ve vazifelerden sayarak uzun bir çalışmasını buna atfetmiştir. Bununla & 

ilgili olarak bir çok metodlar inkişaf ettirilmiş fakat bunların bazısı 

iktisadi olamamış bazısı her memleketin emprenye tesislerine uymamış 
ve bu yüzden de bu metodların çoğu geniş manada bir tatbikat imkanı 
bulamamışlardır. 

Denemede, göknar haşebinin anatomik özelliklerinden dolayı emp
renye maddesini güç kabul ettiği gözönüne alınarak bunun memleketi
mizde mevcut olan emprenye tesislerinden en iyi ve en iktisadi bir 
şekilde emprenye edilmesi hususları araştırılmıştır. Bu gaye ile kazanda 
tazyik metodunun tatbiki ile emprenyenin en iyi bir şekilde yapılması 
araştırılmış ve alınan neticeler tatminkar görülmemiştir. 

Direkierin en fazla çürümeye maruz kaldıkları Hava-Toprak zonu
nun iyi bir şekilde emprenye edilmesi gayeyi gerçekleştireceğine göre bu 
yoldan hareket edilerek direkierin bu kısımları İncising arneliyesine tabi 
tutulmuş ve bu zonda mürnkün olan en iyi koruma tedbirlerinin alın
masına çalışıimış ve bu husus sağlanmıştır. 

A. incisiııg metoduna göre direkierin muamele edilerek 
emprenyeye hazırlanması 

Göknarın anatomik özelliklerinden anlaşıldığı üzere geçitierin dar 
ve tek sıralı, traheidlerin kısa, diri odun tabakasındaki yıllık halkaların 
muhtelif yaşlarda çok dar olması ve bunların sert bir tabaka hasıl 

etmeleri neticesinde gölmar başebinde emprenye maddesini kabul etme
yen bir durum mevcuttur. Bu özelliklerinden dolayı emprenye maddesi 
ayni direğin muhtelif yerlerine dahi ayrı derinliklerde nüfuz etmekte 
ve eşit olmayan bir emprenye alımı ve yayılışı arzetmektedir. Bu mah
zurları gidermek gayesiyle denemede direkierin bir kısmı .incısıng mua
melesine tabi tutularak emprenye maddesinin nüfuzu kontrol edil
miştir. 

Telgraf, telefon direkleri ve kazıkiarda genellikle bunların toprak 
içi toprak seviyesi ve toprak seviyesinden 50 cm ~üksekte olan kısımları 
en fazla mantar tasallutuna uğrayıp çürümektedir. Direkierin bu 100 cm 
lik kısımlarını iyi bir şekilde koruma arneliyesine tabi tutmak gayeyi 
gerçekleştirmektedir. Burada emprenye maddesinin en iyi bir şekilde 
nüfuzunu sağlıyabilmek için 7 - 10 mm derinlikte odun liflerine paralel 
istikamette 5 mm uzunlukta ve 3 mm genişlikte oval delikler açılmak
tadır. İşte bu delme işine «İncising ameliyesi» tabir edilmektedir. Ancak 
bu durumda direklerde her hangi bir şekilde bir direnç azalmasını önlemek 
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maksadiyle koruma gayesini gerçekleştirebilecek en az sayıda deliğin 

açılması hususları araştırılmıştır. Bunun için de çürümeye en fazla maruz 
kalan alt kaideden itibaren direğin 100 cm lik kısmını İncising muame
lesine tabi tutmak en uygun yoldur (Şekil 14). 

Şekil 14. Bi!r direkte Toprak- Hava zomı.rn:m incising arneliyesine tabi 
tutulmuş şeması. 

Schema der Anordnung der Einsclmitte in die Erdzone eines Mastes.. 

Laboratuvar ve Bolu- Karacasu tahnit tesisinde yapılan denemeler
de Şekil 15 a, b, c, d, e de görüldüğü gibi muhtelif aral;ık ve derinlik
lerde İncising arneliyesi tatbik edilmiş ve alınan neticelere göre delik
ıerin sık veya derin olmaları büyük bir fark tevlit etmemiştir. Bu du
rumda gerek direkierin dirençlerinde herhangi bir mahsurun meydana 
gelmemesi ve gerekse fazla bir iş sarfiyatının önlenmesi bakımından en 
uygun ameliye olarak Şekil 15 e de görüldüğü gibi 5 - 7 mm derinlik 
10 x 10 cm aralıklarla yapılanı görülmüştür. 

Bu suretle emprenye maddesinin ilk nazarda nüfuz edemediği azami 
10 - 15 mm kalınlığındaki diri odun tabakç,sına nüfuz sağlanmaktadır. 

Emprenye maddesi evvela bu deliklerden içeriye girerek liflere dik is-
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Şeliil 15. a) Bolu- Karacasu tahnit tesislerinde yapılan tleneme çalışmalarımla 
direkierin incising ameliyesi!ne tabi tutulmuş hali görülmektedir. 

a) Die Zusxand der Einschnitte bei der Versucsarbeiten in der Karacasu Anlage. 

Şekil 15. (b- eı, d, e,) Deneme çalışmalarmda tatbik edilen çeşitli incising 
arneliyelerinin şemalarr. 

(b, c, d, e,) Die Verschiedene Einschneidschemas. 

tikamette ve sonra da liflere dik ve paralel istikamette iyi bir şekilde 
nüfuz edebilmektedir 

Denemeler esnasında delme işleri el matkapları ve çivilerle yapıl

mıştır. Fakat bu durumda çok büyük bir zaman kaybının olacağı aşi
kardır. Ve neticede beher m3 direğin tahnit işi fazlaya malolacaktır. 
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Bu mahsuru giderecek Şekil 16 de görülen şablonların tekamül et
tirilmesi mümkün olmakla beraber Amerika, İngiltere ve bazı Avrupa 
memleketlerinde Şekil 17 ve 18 de görüldüğü gibi bazı seri İncising 

arneliyesi yapan makinalardan da istifade etmek yerinde olacaktır. 

B. Delilderden empreııye maddesinin nüfuzu 

İncising ameliyesinden gaye, delikierin yakınından geçen traheid
lerin de valı:.um vasıtasiyle hücre boşluklarındaki havasını alarak, yük
sek bir konsentrasyonla buraya emprenye maddesini zerkedebilmektir. 
Şekil 19 bu olayın temsili olarak ceryanını göstermektedir. 

Yapılan . münferit denemelerden alınan neticelere göre tek bir 
tretman deliğinden vakum yönünün ters tarafında dahi 6 - 7 cm lik bir 
mesafeye kadar emprenye maddesinin nüfuz ettiği görülmüştür. İşte bu 
suretle deliklerden uzakta kalan traheidlerin dahi en iyi bir şekilde emp
renye maddesi aldıkları görülür. Bu suretle mümkün olduğu nisbette 

Şekil 16. İncising ameliyesiıri! lmiayc::ı yapmaya yarayan 5ablonlar. 
Die Einschneidschablone. 
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Şekil 17. Tomas - Robin tipi incising ameli(yesi yapan makina. 
Einschneidmaschine für Schnittholz und. Schwellen, Bauart Tomas 

Robin, (Auf. Kollmann.) 

Şeltil 18. Greenle Bros tjpi ilııcising ameliyesi yapan maldna 
Einschneidmaschine Für Schwellen. Bauart Greenle Bros. (Auf. Kollmann.) 
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Şeliil lfl. ·ilir lleiiliten emprenye mii.hliilüniiıı haşep içine ve linere paralel olai·ak yayılııımın temsili durumu. 

Darstellung des Trankungsverlaufs aus einem Bohrloclı unter :ımnwirkung von valmum. 
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en az deliğin açılarak direğin direncine herhangi bir zar.ar vermeden 
en iyi bir şekilde emprenye edilmesi sağlanır. 

C. Direkierin çürümesinden dolayı bir nakil lıattınnı 
değiştirilmesinin tevlit ettiği masraflar . 

Çürüyen direkierin yerine yenisinin ikamesi için, bu masraflar ya-
pılır· 

1) Değiştirilecek direk sayısı kadar yeni direğin fiatı, 
2) Eskiyen direkierin çıkartılması ve tenerin indirilmesi, 
3) Yeni ve eski direkierin dikilmesi, 
4) Yeni direkierin dikilmesi, 
5) Yan parçaların takılınası ve telierin montajı, 
6) Hat uzunluğu kadar telin tanzimi ve ayarı, 

7) Satlım düzenlenmesi, parataner konması, demirle tesbit numa
ralama v.s. gibi talıminin de fevkinde masraflar çıkar. 

Direkierin emprenye edilmesiyle dayanma süresinin arttırılması haşep 
ham maddesinin tasarrufu ve bu gibi amortisman masraflarının azalma
sını tevlit edeceğinden çok kısa bir süre sonra emprenyeye sarfedilen 
para kadar tasarruf sağlamak mümkün olmaktadır. Kollmann'ın (1955) 
verdiği bilgiye göre emprenye için bütün maliyet fiatının sadece % 0.9 
sarfedilmekte ve bu miktar kendini çok kısa bir müddet içinde arnortise 
e tınektedir. 



IX. GÖKNAR HABEŞİNİN ANATOMİK ÖZELLİKLERİ 
VE BUNLARIN EMPRENYEYE OLAN TESİRLERİ 

A. Odumm anatomil{ özellikleri 

Odunun anatomik üzellikleri em:prenye maddesinin nüfuzuna önemli 
surette tesir etmektedir. Tesir icra eden özelliklerin başına diri odun ta
bakasının genişliği, yıllık halka genişliği, geçitierin özellikleri ve yaz 
odunu iştirak nisbeti gelmektedir. Bunları sırasiyle inceleyecek olursak : 

1. 1\fil{roskobik özellikler 

ilkbahar odununda hücre boşlukları geniş traheidler, yaz odununda 
ise hücre zarları kalın ve dar traheidler vardır. Bu bakımdan büyük 
.bir fark göze çarpmaktadır. Yaz odunu traheidleri yarı çap ve teğet 
yönlerde basılmış gibi yassı bir durum arzederler. 

Aytuğ· (1959) araştırmalarına göre kenarlı geçitler, ilkbahar odunu 
traheidlerinin radial zarları üzerinde genel olarak seyrek vaziyette sıra
lanmışlardır. Nadir olarak sık bulunurlar ve bu durumda aralarında 
krasülleri ihtiva ederler. Geçitler tek sıralı olmakla beraber, çift sıralı 

olanlarına da rastlanmıştır. Fakat biribirini takibeden bu kenarlı ge
çitlerin sayısı dördü geçmemektedir. Çift dizilişte de lı;:enarlı geçitler 
seyrektir. İlkbahar odunu traheidlerinin radial zarları üzerindeki kenarlı 
geçitierin 1 mm2 deki sayıları 600 cıvarındadır· Bu kenarlı geçitierin 
çapları 20 mikron, tarusların çapları 9 mikrondur. Yaz odunu traheidle
rindeki kenarlı geçitierin çapları 10 mikron, tarusların 3,5 mikran olarak 
tespit edilmiştir. 

İlkbahar odunu traheidleri ilk özışınlarmın karşılaşma yerlerinde 
bulunan basit geçitler «Cupressoid» tipte, ç;:ı,pları ortalama 6 mikrondur. 
Buna karşılık yaz odunu traheidleri ile özışınlarının karşılaşma yerle
rindeki basit geçitler ise «Piceoid» tipte ve çapları 3.5 mikran olarak 
tesbit edilmiştir (Şekil 20). 

Trahedlerin uzunlukları ortalama olarak 3.347 mm, sınır değerleri 
(1.3- 4.9 mm), genişlİkleri 38.9 fL, sınır değerleri (24.0- 28.0 ft) zarla
rının lmlındığı 7.64 v sını değerleri (1.0- 13.0 p.) dur. 

Genellikle özışınları tek sıralıdır ender olarak iki sıralı dizilişe 

de rastlanmaktadır· özışınları sadece paranşim hücrelerinden müteşek-
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Şekil 20. Abies Bornmüllerlaııa'mn ilkbahar oduım ile öz rşınlarnıın lmrşılaşma 
yerlerinde Gupressti'1 ve Piceoid tipteld ba<;it 5eçit tipleri (foto Aytuğ). 

Die Hoftüpfeln vom Frühholz des Bornnmüllerstanne (Aufn. Aytuğ) 

kil «homojen>-' bir ya!)lya sahiptir. özışınlarının maximal yüksekliği 630 
mikron ve maximal genişliği ise 20 mikrondur. Odun hacmindeki iştirak 
oranı o/c 9.146 dır. Karşılaşma yerlerinde özışınlarının kenardaki paran
şim hücre za:rlarının iç yüzleri dalgalıdır ve bu dizideki hücreler içer
sinde çok defa kalsiyum oksalat kristalleri görülür. Bir karşılaşma ye
rindeki basit geçitierin sayısı ortalama 3 adettir. Göknar haşebinin mik
roskopik özelliklerinden anlaşılacağı üzere az miktarda ve dar çaplı geçit 
ihtiva etmesi, kenarlı geçitierin ilkbahar odunu traheidlerinin radial 
zarları üzerinde tek sıralı ve az miktarda oluşları emprenye madde-
2.inin nüfuzunu zorlaştırmaktadır. Bu durumda yapılacak yegane arne
liyenin «incising» arneliyesi olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

2. Diri odım tabakasıımı genişliği ve e~renye maddesi 
nüfuzuna tesiri 

Çam, melez, sedir, m eşe gibi özodunu te şekkülatı . yapan ağaç cins
lerinde edunun bu kısımları mantar ve böceklere karşı oldukça daya
nıklıdırlar ve buraya «Tabiattan emprenyeli» tabiri kullanılmaktadır. 
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Bu özelliklerden dolayı bazı kullanma yerlerinde özodunu teşekkü
latı fazla olan haşep cinsleri tercih edilmektedir. Bu bakımdan direk 
olarak kullanınada göknarların öz odun vasfını haiz olan olgun odun 
ile diri odunun iştirak oranlarının tesiri büyüktür. Olgun odun ile diri 
odun yaş halde iken kesinlikle tefrik edilmekte, kuruduktan sonra ise 
tefriki zorlaşmaktadır. 

Diri odun tabakasının emprenyeye olan tesirini her direkte ve hat
ta her direğ·in muhtelif yer1zrinde tetkik etmek gerekmektedir. Ancak 
bu hususu aydınlatacak kadar müşahade ve kontrol yapılmıştır. Yapılan 
tesbitlerden ayni yetişme muhitlerinden alınan numunelerde ve hatta 
ayni numunenin ayrı yerlerinde farklılıklar gösterdiği tesbit edilmiş

tir. 

Ya!Jılan müşahadelerden edinilen bilgilere göre direkierin dip kai
delerinde diri odun tabakasının en kalın olduğu takriqen 130 - 150 mm 
arasında olduğu, direk ortalarında ise diri odun tabakası kalınlığının 

75 - 80 mm arasında, direk uçlarında ise bu kalmlığın 30 - 35 mm ara
sında olduğu tesbit edildi· Denemelerden alınan neticelere göre diri 
odun tabakası genişledikçe ve diri odun iştirak nisbeti fazlalaştıkç,;a 

emprenye maddesinin emilme miktarı ve nüfuz derinli~i azalmakta ve 
dağılışı da gayri muntazam bir seyir takip etmektedir. Bu durumda 
alınan neticelerden de anlaşılacağı üzere emprenye maddesinin alımı 

diri odun tabakası kalınlığı ile ters orantılıdır. Ve bu hususu izale 
etmek için direkleri «İncising» arneliyesine tabi tutmak gerekmekte
dir. 

3. Yıllık halka genişliği ve yazoduııu iştirak oranııun 
emprenyeye olan tesiri 

Birağacın gelişme güç ve sür'atinin ifadesi olan yıllık halkaların 
genişliğinin de emprenye maddesinin alınması yayılması ve nüfuz derin
liği üzerine tesiri vardır. 

Umumiyetle her ağaç cinsinde hayati devresi boyunca yaz odunu 
ve yıllık ha1ka genişliği değişmeleri kısmen irsi, kısmen de yetişme 
muhiti faktörlerinin müşterek etkilerine tabi olarak dar . veya geniş 

olmaktadır (Şekil 21). 

Berkel'in (1963) yapmış olduğu araştrrmalara göre : 

1. Gölge ağacı olan göknarda yıllık halka ve yaz odununun genç
lik çağlarında daha yavaş bir gelişme gösterdikleri, sonraları her iki
sinin de genişliğinin arttığı ve tekrar ağaç yaşlandıkça her iki değerin 
düştüğü görülmektedir. 
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Şekil 21. Abiıes Bornmülleriana<la Dar, orta genişlikte ve geniz yıllık hall{a 
teşel<külatı (Foto Berkel). 

Verlauf von verschiedene Jahrringbreite von Tannenholz. 

2. Yıllık halka genişlikleri değerinde, yükseliş ve alçalışların ol
dukça büyük farklar göstermesine mukabil yazodunu genişliği ağaçın 

hayat devresi boyunca nisbeten yeknesak bir seyir takip etmekte, fazla 
iniş ve yükselişler göstermemektedir. 

3. Genel olarak dar yıllık halkalarda yaz odunu iştirak oranı 

fazla, geniş yıllık halkalarda ise azdır. Bu durumda göknar ekseriya 
gençlik ve yaşlılık çağlarında dar yıllık halkalar ve böylece yaz odunu 
iştirak oranı yüksek olan artım halkaları meydana getirmektedir. 

Diğer taraftan yapılan tesbitiere göre yıllık halka genişliği art
tıkça yazodunu iştirak nisbeti azalmaktadır. 

Yazodunu umumiyetle fazla miktarda geçit ve keza bu geçitierin 
ilkbahar odunundakine nisbeten oldukça geniş olmaları bakımından 
emprenye maddesini iyi geçirirler. Bütün bu tesbitlerden şu neticeye 
va.rmak mümkündür. Dar yıllık halkalarda emprenye maddesinin nüfuz 
derinliği ve keza emilen solisyon miktarı daha fazla olmaktadır· Diğer 
taraftan geniş yıllık halkalar ihtiva eden en dıştaki ilkbahar odunun
dan ise emprenye maddesinin nüfuz kabiliyeti çok düşüktür. 

4. Odun rutubeti, iif istikameti, odun striiktürü ve ısmm 
emprenyeye olan tesirleri 

Emprenye sür'atinin, taze odunda ve diri odun tabakalarında ba
sıncın yüksek olması ile mütenasip bir değişme gösterdiği tesbit edil
miştir. Keza kuru odunda da yüksek basınç altmda kuvvetli bir şekilde 
emprenye alımının yükseldiği farkedilmektedir. H.W Johnston'un 1929 
da yapmış olduğu denemede, suda münhal emprenye tuzlarının kuru 
odunda, tam yaş oduna nisbeten ilk önceleri daha yüksek ve sonra 
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birden bire ilk değerden daha aşağıya düştüğünü tesbit etmiştir. Ayni 
araştırıcı diri odundaki tesir sür'atinin özodunundakine nisbeten tak
riben yüz misli yüksek olduğunu tesbit etmiştir. 

H.D. Erickson, H. Schmitz ve R.A: Gortner'in 1938 de yaptıkları 
araştırmada kurutulmuş ldiçük ebatlı deneme materyalinden aldıkla:;:-ı 

neticelere göre diri odunda lif istikametine doğru olan nüfuz ve yayılış 
kabiliyeti liflere dik yöndekinin bir milyon misli, özodununda ise bu 
miktar beşyüzbin misli daha fazla olduğunu tesbit etmişlerdir. Bu gibi 
rakamların tesbitinden ise Quantitatif olarak tesbit edilen değerler daha 
önemlidir. 

Odunun özgül ağırlığı ile tuzların nüfuz derinliği arasında bir kore-· 
lasycn mevcut değildir. Zira meşe ve kayın gibi bazı özgül ağırlığı 

yüksek olan odun nevilerinin emprenye kabiliyeti yüksektir. Buna 
rağmen göknar ve daha bunun gibi özgül ağırlığı düşük olan odun tür
leri emprenyeyi zor kabul ederler· iletim borularının tertip ve yapılış 
tarzları reçine kanallarının oluşu gibi durumların özgül ağırlıktan daha 
çok tesiri vardır. Diğer taraftan ilkbahar ve yaz odununun iştirak nis
betinin büyük manada tesiri vardır. Kaideten, ilkbahar odunu yaz odu
nuna rağmen daha zor emprenye kabul eder. Diğer taraftan ilkbahar 
odun iştiraki yüksek olan hafif özgül ağırlığı bulunan ibreli ağaçlar da 
zor emprenye kabul etmektedirler. Fakat özgül ağırlığın, almacak ko
ruyucu madde miktarına tesirli olduğu muhakkaktır. Zira odun sütrük
türü nekadar sıkı olursa hücre boşluğu hacmı da o nisbette küçük ol
makta ve bu durumda alınan emprenye maddesi az olmaktadır. 

Göknarda emprenye maddesi nüfuzunun liflere paralel istikamette, 
liflerde dik istikametteki nüfuza rağmen daha yüksek olduğu tesbit edil
miştir. Zira tangential (paralel) bir çok traheidler ve geçitierin satha 
tam paralel olmamasının emprenye alırnma menfi yönden tesir ettikleri 
mikroskopik incelemeler neticesinde anlaşılmıştır. Netice olarak bu du
rumun izalesi de keza incising arneliyesi ile olabilmektedir. 

Burada önemle belirtilmesi icabeden bir husus da; uzun müddet 
açık hava şartlarında kurumaya terkedilmiş olan ve yüzeylerinde ol
dukça derin çatlama ve yarılmalar hasıl olan direklerde bu çatlak ve 
yarıklardan fazla miktarda emprenye maddesinin içeriye girerek bi
rikmiş olduğu ve fakat odun içerisine buradan mahlülün nüfuz etmediği 
tesbit edilmiştir. Buraya fazla miktarda dolan mahlül bir tıkanıklık 

has ıl etmektedir. 

Isının ise emprenye maddesinin nüfuzu ile büyük bir bağlantısı ol
makla beraber tesislerimizde bu şartları yerine getirmek mümkün de
ğildir. 
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5. Lif doygunluğu balinde su miktarı yüzdesi ve bunun 
emprenyeye tesiri 

Odunun hücre zarı içerisindeki mycell'ler arası boşluğun tamamen 
su ile dolu olması haline lif doygunuluğu rutubet hali denir. Bu durum 
her ağaç türüne göre değişmekte ve bunun üstündeki rutubet derece

. lerinde ise su artık hücre zarları içerisine yerleşemiyerek hücre boş

lukları içerisine gitmektedir. 

Trendeleburg/Mayer Wegelin (195-5) e göre bu durum göknarlarda 
diğ·er cins ağaçlara nisbeten daha yüksektir. Ve % 30- 34 olarak veril
mektedir. Bu değeri Berkel (1963) Uludağ göknan için % 34 olarak bui· 
muştur· 

Yerli ağaç türlerimiz için bulunmuş olan bazı değerler aşağıdaki 

gibidir : 

(P. brutia) Kızılçam-% 25.5, Lübnan sediri (Oedrus libanotica) 
% 21.0 Doğu Ladini (Picea Orientalis) % 32.0 ve Sarıçam (Pinı{,S sil
vestri.s) için % 28.9 olarak hesaplanmıştır. 

Bu neticelere göre göknarın taze haldeki rutubet miktarı oldukça 
yüksektir. Ve emprenye esnasında mahlülün zerkine mani olmaktadır. 



X. LABORATUVAR DENEMELERİNDE YAPILAN 
İŞLER VE TESBİT EDİLEN HUSUSLAR 

Laboratuvarda yapılan denemelerde tatbik edilen emprenye metod
ları daha evvelki balıisierde izah edilmiştir. 

Bolu Avşar Araştırma Ormanından alınan çeşitli çap kademelerin
deki deneme materyali 50 cm lik seksiyanıara bölünerek laboratuvarda 
mevcut küçük tahnit tesisinde dört ayrı metoda göre eınprenye edil
miştir. Her metod için ayrı ayrı kuruma sürelerine tabi tutulan deneme 
materyali kullanılmıştır. Denemelerde yapılan işler : 

1. Deneme materyali emprenye edilmeden önce, her iki ucu para
fin ile teçrit edilerek, buralardan emprenye maddesinin nüfu
zuna mani olunmuştur. 

2. Deneme materyalinin odun Hygrometresiyle rutubeti tesbit edil
miştir (Şekil 22). 

3· Emprenye ameliyesinden önce deneme materyalinin hassas bir 
şekilde kg olarak ağ·ırlıkları tesbit edilmiştir. 

4. Deneme materyalinin emprenye ameliyesinden sonra ağırlıkları 
kg olarak tesbit edilmiştir. 

Şekil 22. Eınpreııye edilecek olan direklerde «Ü<lun Hygrometresiyleı> 
rutubetin tesbit edi!lnıesi 

Die Feuchtigkeitsbestimmung durck Holzhygrometer. 
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5. Bu ağırlıkların, kg/m 3 cinsinden hacim yoğunluk değerleri 

bulunmuştur. 

6. Her iki tartının arasındaki fark alınan s olis~: onun kg/m 3 değe

rini vermiştir. 

7. Deneme materyalinde emprenye nüfuz derinliği mm olarak ölçül
müştür. 

8. Emprenye maddesinin kcnsentrasyonu muameleden evvel ölçü
lerek ayarlanmıştır. 



XI. LABORATUVARDA YAPILAN DENEMLERDEN 
ALINAN NETİCELERİN İSTATİSTİKİ 

ANALİZİNİN AÇIKLANMASI 

Laboratuvarda ayrı ayrı emprenye metodlarına göre muamelelere 
tabi tutulan örneklere ait ölçü kıymetleri Şekil 1, 2, 3 ve 4 de gösteril
miştir. Muhtelif kuruluktaki örneklerin, aldığı solusyon miktarları ara
sında istatistiki bakımdan yeterli, farklatın olup olmadığını t ile kontrol 
ederek, mukayese edilen iki ortalama için güven sınırları tesbit edil
miştir. 

Denemede metotların, örneklere uygulanmasında, zamanın etkisi dik
kate alındığı gibi, yine ayni metotların teker teker veya kombinelerinin 
etkileri izlenmiştir. Çalışmada emprenye metotları ikişer ikişer karşı

laştırılmıştır. Buna uygun düşen t kontrolunda, 

1 - Her muameleye ait gözlem değerlerinin ortalamaları (xı, x2) b 

Cetvel 2. Laboratuvarda W olmanit -CB ile yapılan denemeler<len alman gözlem 
değerleri, toplamları ve ortalamaları Emprenye süresi = 377 dakika. 

örnek u. s. BETHEL INCISING + U. S. BETHEL 
Sayısı ı Ay 3 Ay 5 Ay ı Ay 3 Ay 5 Ay 

ı 250 284 283 500 434 493 
2 225 ;~84 270 594 424 432 
3 275 240 287 505 454 444 
4 300 236 210 525. 420 408 
5 250 230 238 452 397 420 
6 244 ı96 250 430 405 450 
7 250 ı99 244 437 457 468 
8 284 200 247 408 457 438 
9 263 ı43 250 400 462 471 

ı o 200 203 25ı 393 462 495 
ll 224 229 250 4ıO 475 512 
ı2 218 229 260 40ı 470 470 
ı3 205 235 225 390 482 465 
14 210 228 246 405 474 453 
ı5 207 229 242 393 481 442 

~X 3605 3365 3753 6643 6'754 686ı 

~2 879,785 771,715 944,453 2,994,047 3,149,749 
-

X 240,33 . 224,33 250,20 442,86 457,~0 
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2 - Her muameleye ait değerlerin toplamı 
ll 

;E X i = X'ı + X2 + ... + Xn 
i=ı 

3 - jler muamele ait· değerlerin kareleri toplamları; 
n 

2:: 2Xi =X'\ X22 + ... + X 2
n 

i=ı 

4 - Karşılaştırılan iki muameleden her birisine ait kareler toplamı; 

n (i2: Xı) 2 

.:E X1 2 = Xı 2 ------
i=ı 

.:E X 2
2 = X 2

2-----· 
i=ı n 

5 örneklere tatbik süreleri eşit olan iki muameleye ait varyans; 

2:Xı 2 - (2:Xı) 2/n + 2:X2
2- (2:X2F/n 

2(n-1) 
n n 

2(n-1) 

6 - Tatbik süreleri eşit olmayan iki muameleye ait varyans; 
ll n 

;E " 
i~·ı x-2 

ve S2
2 = ----- olduğ·undan 

n-1 n-1 

2: Xı2 + X 2
2 

S2=-------
n1 + n2-2 

7 - Gözlem değerlerine ait standard sapmalar (5 ve 6. maddelere 
göre) 

J 2XS2 

Sd- -
n 

ve Sd~ J ---+---
nı n2 

formülleri kullanılmıştır. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra her muame
leye ait ortalamaların mukayesesi için 

Xı-X2 d 
t=---,:-__ 

.<:'!~ğe.rıeri buiunmuş, t'ye ait tablo değerleri ile karşılaştırılmıştır. 
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Karşılaştırılan her muamele ortalamaları için ayrıca %5 ve% 1 gü~ 
ven seviyeleri dikkate alınarak, güven sınırlan ile varyasyon emsalleri 
hesab edilmiştir. 

Bunlara ait bağıntılar; 

Güven sınırları: X'l- X, t.0.5 S-c! ve Xı- S ct t.oı 

s 
Varyans emsali: V=--. 100 olarak verilmiş, bunlardan sayı-

X 
sal değ·erler hesab edilmiştir. 

Laboratuvarda yapılan çalışınalara ait gözlem değ·erleri cetvel 1, 2,-
3, 4 de gösterilmiştir. Bu değ·erlere göre yapılr;,n istatistiki analizler sıra
sıyla aşağıda açıklanmıştır. 

A. Muameleler 

1) Wolmanit -CB kullanarak, Bethell ile Incısing + Bethell kom~ 
binesi, metotlar 211 dakika süre ile 1 aylık, 3 aylık, 5 aylık kuru örneklere 
tatbik edilmiştir (Cetvel 5). Yapılan analizde Incısing + Bethell kombi~ 
nesi, Bethell'e nazaran çok daha etkili olmuştur. Bu etki istatistiki ba
kımdan % 5-%1 güven seviyesindedir. 

Cetvel 3. Laboratuvarda Tanalith-e ile yapılan denemelerden alman gözlem 
değerleri, toplamları ve ortalamaları. Emprenye sü.ı:esi = 211 dakika 

örnek B E T H EL INCISING+ BETHEL 
---··- ------ ~-------------~----------·--------~~--------· 

Sayısı ı Ay 3 Ay 5 Ay 1 Ay 3 Ay 5 Ay 
-----------·----·--·-------------- ----·------·-----· 

ı 250 2ı2 255 488 435 450 
2 250 2ı4 228 500 458 402 
3 275 zı4 230 428 425 405 
4 230 ı98 215 450 394 412 
5 220 201 218 461 395 370 
6 236 204 255 399 372 385 
7 200 223 248 398 363 423 
8 205 226 268 384 403 430 
9 188 233 256 393 355 435 

ı o 199 220 249 406 4ı4 395 
ll 201 218 248 366 411 415 
ı2 205 303 236 388 391 433 
ı3 192 207 259 380 400 398 
14 154 211 240 330 373 368 
15 ı72 209 236 370 37ı 418 

~X 3ı72 329ı 364ı 6ı4ı 5960 6ı39 

~2 687,ı8ı 730,803 887,ı25 2,545,395 2,379,430 2,520,343 

X 211,80 219.40 242.73 409.40 397,33 409.26 
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Cetvel 4. Laboratuvarda Tanalith-e ile yapılan denemelerden alınan gözlem 
değerleri, toplamları ve ortalamaları. Empreııye süresi = 377 dakika. 

örnek u. s. BETHEL INCISil'rG + U. S. BETHEL 
------- ---------

SayJSl ı .Ay 3 Ay 5 Ay 1 Ay 3 Ay 5 Ay 

1 269 260 262 425 480 478 
2 208 270 240 432 412 478 
3 283 214 236 387 410 447 
4 248 225 256 380 395 412 
5 230 234 213 386 409 435 
6 215 243 253 468 431 413 
7 217 242 265 459 440 456 
8 225 240 263 474 482 395 
9 220 242 267 435 462 435 

10 217 247 262 443 444 435 
ll 210 250 268 499 428 415 
12 217 243 238 438 427 450 
13 199 239 233 423 410 443 
14 199 254 253 407 427 438 
15 209 234 262 420 436 441 

:z:x 3366 3637 3771 6476 6493 6571 
:z:xz 763,618 884,405 951,591 2,812,092 2,819,853 2,886,025 

X 224,40 242,46 251,40 431,73 432,86 438,06 

Şekil 23. İncising anıeliyesine tabi tutulup Bethell metoduna göre empren edilen 
· deneme materyalinin enine kesitinden emprenye nufuz deri!nligi. 

Die Eindringtiefe bei Eingeschnittene versuchsmaterial unter der Anwendung 
von Bethellverfahren. 
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Şekil 24. Bethell metoduna göre emprenye edilmiş olan materyalin enine kesiltinden 
emprenye nufuz edirinliği. 

Die Eindringtiefe unter Anwendung der Bethellverfahren. 

Şeldl 25. Bir aylık hava Jmrusn ve incising am.elity·eli ve Bethell metoduna 
göre emprenye edilmiş materyalin enine l{esitiliıde emprenye nufuz derinliği. 

Die Eindringtiefe bei Eingeschnittene uncl einmonatig lufttroclcene Versuchsmaterial 
unter Anwendung von Bethellverfahren. 
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2) Keza ayni Wolmanit -CB maddesini kullanarak uzun süreli 
Bethell ile Incısing + H.S.Bethell korobinesi bu sefer 376 dakika süre ile 
1 aylık, 3 aylık, 5 aylık kuru örneklere tatbik edilmiştir. Yapılan analiz
lerde, kombine metodun Bethell'e nazaran çok daha etkili alduğu bulun
muştur (Cetvel 5). 

Şekil 26 da uzun süreli Bethell ile Incising +Uzun süreli Bethell 
kombine metotların tatbiki ile örneklerin aldığı solusyon miktarları ara
sında bariz bir farkın olmadığı görülmektedir. 

Şekil 26. Beş aylık hava kurusu, incising ameliyeU ve uzun siirelil Bethell 
metoduna göre emprenye edilmiıı materyalin enine leesitinde nufuz derinliği. 

Die Eindringtiefe bei Eingeschnittene und fünf monatig lufttrochene 
versuchsmaterial unter der Anwendung von Bethell - verfahren. 

3) Tanalith-e maddesi kullanaralk Bethell ile İncising + Bethell 
metotları 211 dakika süre ile 1 aylık, 5 aylık kuru örneklere tatbik edil
miştir. Yapılan analiz, kümbine metodu lehine çok büyük farklar ver
miştir. Yani kombine metot çok daha etkili olmuştur (Cetvel 5). 

4) Keza Tanalith-e maddesi kullanaraık uzun süreli Bethell ile 
Incising + uzun süreli Bethell kombine metotları, 377 dakika süreyle 1 
aylık, 3 aylık, 5 aylık kuru örneklere tatbik edilmiştir. Bu arneliyede 
metotlardan kombine metod diğerine nazaran çok daha etkili olmuştur 
(Cetvel 5). 

5) Wolmanit -CB maddesi kullanarak Bethell ve İncising uzun 
süreli Bethell metodlarının farklı sürelerde (211. ve 377) 1 aylık, 3 aylık, 



Cetvel 5. Laboratuvarda W olmanit -CB ve Tanalith-e nin muhtelif metotla,r ve kuruma 
siirelerilne göre yapılan analiz neticeleri 

Mukayese 
Edilen 

Metodlar 

BE'l'HELL 
VE 211 

INCISING 
BETHELL 

ol s 
ro 

Cil .._, 
ı-. 

o 

X 

441.29 

1 Aylık Kuru 3 Aylık Kuru 5 Aylık _K_u_r_u __ 

X 

±9.8 221.73 ::±:4.3 244.00 

±20.68 11.26 9.66 20.48 

±4.6 419.66 ::'.::2.3 424.60 

t 

_, 6.65 27.15 

V% 

±2.7 

GÜVEN SINIRLARI 

%5 

%1 

232.87 ± 42,18 
232.87 ± 57.07 
197.93 ± 19.70 
197.93 ± 26.69 
180.60 ± 13.61 

::±:1.5 180.60 ± 18.37 ___________________ , __________ , __ .. _______ ------------------------
u.s. 240.33 ±7.3 224.33 ±5.0 250.20 

BETHELL 
VE 377 ±17.64 11.48 ::'-=:.11.42 19.78 8.99 23.04 

INCISING 
u.s. 

BETHELL 442.86 ±3.9 150.26 ±2.5 457.40 ------- , ____ , ________ , 
BETHELL 

VE 211 
INCISING 
BETHELL 

u.s. 
BETHELL 

VE 
INCISING 

u.s. 
BETHELL 

377 

211.80 ±6.9 219.40 ±4.4 242.73 

±14.73 13.41 -+- 9.78 18.19 -4- 4.64 35.89 

409.40 ±3.5 397.33 ±2.4 409.26 

224.40 ±4.8 242.46 ±3.0 251.40 

±10.79 19.21 + 7.50 25.38 -ı-·~ 7.25 25.74 

431.73 ±2.4 432.86 ±1.7 438.06 

±3.5 202.53 ± 36.12 

±1.9 

±1.9 

±1.1 

±2.8 

±1.6 

202.53 ± 48.73 
225.93 ± 23.38 
225.93 ± 31.55 
207.20 ± 18.41 
207.20 ± 24.83 

197.60 ± 30.16 
197.60 ± 40.69 
177.93 ± 20.02 
177.93 ± 27.02 
166.53 ± 9.50 
166.53 :S 12.82 

207.33 ± 22.09 
207.33 ± 29.81 
190.40 ± 15.36 
190.40 ± 20.72 
186.66 ± 14.84 
186.66 ± 20.03 
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5 aylık kuru örneklere tatbik edilmesi halinde örneklerin alclığı solusyon 
miktarları mukayese edilmiş, 377 dakika süreli Incising +uzun süreli 
Bethell metodu, Bethell'e nazaran çok daha etkili olmuştur. Bu fark ista
tistiki bakımında önemli bulunmuştur (Cetvel 6). 

6) Tanalith-e maddesi kullanarak Bethell ve İncising +Uzun süreli 
Bethell metodlarının, farklı sürelerde (211- 377) 1 aylık, 3 aylık, 5 aylık 
kuru örneklere tatbikinde yine kombine metot diğerine nazaran çok 
daha etkili olmuştur (Cetvel 6). 

7) Wolmanit-CB ve Tanalith-e maddelerini kullanarak, Bethell ve 
incising + Bethell metodları 211 dakika süre, 1 aylık kuru örneklere 
tatbik edilmiştir, yapılan analiz, kombine metod olan incising + Bethell 
lehinde önemli farklar vermiştir; Yani kombine metod çok daha etkili 
olmuştur (Cetvel 7). 

Cetvel 7. J,aboı-atuvar denemelerinde \Volmaııit-CB ve Tanalith-e ile bir aylık lmru 
materyelin ern.prenyesi~ıdeıı alman neticelerin mukayesesİ. 

Mukayese 
Edilen 

Metodlar 

BETHELL 
t:Q VE 

9 ~ INCISING 
211 

ı Kuru 

ol ..., 

§ ~ 
3 '§ 
;.. ..., 
o 112 

- -----·----
X s.d t V% 

----

209.06 ±7.6 

±15.99 12.52 

409.40 ±3.9 

GÜVEN SINIRLARI 

%5 

%1 

200.34 ± 32.74 

200.34 ± 44.18 
1:: E-< BETHELL 
z [il~-----------------------------
<tl:><tl 
::i!1 z u.s. 
S ~ BETHELL 
j:ı: VE 

377 

INCISING 

240.33 ±4.9 

±11.86 1613 

431.73 ±2.7 

191.40 ± 24.28 

191.40 ± 32.76 

8) VV olmanit -CB ve Tanalith-e maddeleri kullanarak uzun süreli 
Bethell ve incising + Uzun süreli Bethell'in, yine 1 aylık kuru örneklere 
377 dakika süre ile tatbikinde incising +Uzun süreli Bethell lehine 
önemli fak vermektedir. Bu fark istatistiki bakımdan güven vericidir 
(Cetvel 7). 

9) Yine W olmanit -CB ve Tanalith-C maddelerini kullanarak Bethell 
ve İncising +Uzun süreli Bethell metodlarının değişik sürelerde (211 
- 377), 3 aylık kuru örneklere tatbikinde kombine metod lehine önemli 
fark bulunmuştur. Başka bir deyimle kombine metot, İncising +Uzun 
süreli Bethell, diğerine nazaran çok daha etkili olmuştur. (Cetvel 8}. 



Cetvel 6. Laboratuvarda W olmanit -CB ve Tanalith-e ile yapılan eınprenye muamelelerinin mulı:ayesesi 

ÇQ 

Mukayese 
Edilen 

Metodlar 

ı Kuru 3 

X t V% X 
--------·-----~----- -----·-·---·-··--

Kuru 5 Kuru 

s.d t V% X t V% 

l? BETHELL 211 209.06 ::+.:9.0 221.73 ±3.4 244.00 ±3.6 
VE 

INCISING 
u.s. 

BETHELI.ı 

±18.85 12.40 + 7.75 29.48 

377 442.86 ±4.2 450.26 ±1.7 457.40 

BETHELL 211.80 ::'::5.6 219.40 ±4.2 242.73 
VE 211 

INCISING ±12.05 18.25 9.26 23.04 
u.s 

BETHELL 
377 431.73 ±2. 7 432.86 ±2.1 '138.06 

± 8.95 23.84 

±1.9 

±2.9 

7.15 27.31 

±1.6 

GÜVEN SINIRLARI 

%5 

%1 

233.80 ± 40.43 
233.80 ± 56.ll 
228.53 ± 16.62 
228.53 ± 23.07 
213.40 ± 19.19 
213.40 ± 26.64 

219.93 ± 25.84 
219.93 ± 35.87 
213.40 ± 19.86 
213.40 ± 27.56 
195.33 ± 15.33 
195.33 ::.t: 21.28 



58 

10) Wolmanit- CB ve Tanalith-e maddeleri kullanarak uzun süre
li Bethell ve İncising + Uzun süreli Bethell metodları, çeşitli süre ile 
3 aylık kuru örneklere uygulandığında kombine metodun, diğerine naza
ran daha etkili olduğu görülmüştür (Cetvel 8). 

Cetvel 8. Laboratuvar denemelerinde 'Wolmanit-C.B ve Tanalith-e ile üç aylık kurn 
materyelin emılren,yesinden alman neticelerin mukayesesİ. 

BETHELL 
VE 

ı:ı:l INCISING 
o 9 • lJ:1 BETHELL 

211 

377 

244.00 :±:3.1 
194.06 :±: 16.68 

7.78 24.94 
194.06 ± 23.16 

438.06 ±1.7 ~ 8 u.s. 
z ril :::ı -----------------------<!!;>..:ı:-
~ z 
,..:ı <: 
~ 8 

u.s. 
BETHELL 

VE 
INCISING 
BETHELL 

377 

211 

250.20 ::±::3.1 
159.06 ::±:: ı 7.07 

7.96 19.98 
159.06 23.69 

109.26 :±:1.9 

örneklerden başlıyarak 3 aylık ve 5 aylık kuru örneklere doğru, mua
mele gözlem değ·erlerine ait standard sapmalar ile değişkenlik katsayıları 
(Varyasyon emsallerİ) tedricen azalmaktadır. Değişkenlik katsayısı, bi
lindiği gibi muamelelere ait standard sapma ve ortalamaların büyük
lüğüne bağlı olarak değişmektedir. Analizde elde edilen İstatistikler, 3 
aylık veya 5 aylık kuru örneklerin daha fazla sölüsyon miktarı aldıklarını 
göstermektedir. Ancak, uygun emprenye zamanın tesbiti için ayrıca bir 
tertibin yapılması icab etmektedir. Denememizde bu, bahis mevzu olmadığı 
için üzerinde fazla durulmamıştır. Cetvellerin son kısımlarında örnek or
talamalarının, % 95 ve % 99 ihtimalle hangi değerler arasında olduğu 

1 aylık, 3 aylık, 5 aylık kuru örnekler için verilmiştir. 



Cetvel 9. U olu - l{araca;;u Tahn~t tesi.'linde yürütülen denemelerde tesbit edilen eınprenye nüfuz ılerinliığ·i orta-
larnalarına göre yapılan lnymetleııdirmeler 

Kuruma Örn e lı: Ortala-Metodlar Süresi 
mal ar sx :;sx2 (iXF/ıo 

Dak. zamanı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
----·-·----- -------~----·~-------

BEJTHElLL 1. Ay 7 6 5 8 7 8 6 5 5 8 6.5 65 437 422.5 
4. Ay 7 7 7 8 8 9 7 8 9 7 7.7 77 599 592.4 
ı Yıl 8 7 8 7 7 9 9 8 9 10 8.2 82 682 672.4 

211 ----~---------

INCISING 1. Ay 28 27 29 28 27 28 28 28 29 27 27.9 279 8630 7784.1 
BEJTHE LL 4_. Ay 30 32 33 35 33 32 30 37 35 34 33.1 331 11001 10956.1 

1 Yıl 39 40 40 35 38 36 34 37 35 36 37.0 370 13732 ı3690.0 
-------·------ --~----~---------------------------- ------

u. Süreli 1. Ay 9 10 9 8 7 9 9 9 10 9 8.9 89 799 792.1 
BEJTHE LL 4. Ay 10 10 10 10 ll 10 10 10 12 10 10.3 103 1065 1060.9 

ı Yıl 10 10 10 ll lO ll 10 ll 10 11 10.4 104 1084 1081.6 
377 ----~----------------- -----~~------------

INCISING 1. Ay 31 35 31 39 39 39 39 39 38 39 36.8 368 13598 13542.4 
u. Süreli 4. Ay 39 36 38 36 37 38 40 40 41 42 39.2 392 15469 ı5366.4 

BEJTHElLL 1 Yıl 41 42 43 44 40 44 41 42 41 42 42.0 420 ı7656 17640.0 



XII -- BOLU - KARACASU TAHNİT TESİSİNDE YAPILAN 
DENEMELERDEN ALINAN NETİCELERİN 

İSTATİSTİKİ ANALİZİ 

Bolu tesislerinde W olmanit CB kullanarak 360- adet 9 m uzunluktaki 
göknar direklerine tatbik edilen metodların mukayesesİ Tablo V e göste
rilmiştir. 

1) ikişer ikişer mukayese edilen metodlarda, W olmanit -CB mad
desinin göknar direklerine nüfuzu mm olarak ölçülmüş ve bu değerlerin 
ortalamalan arasındaki farkların yeterli olup olmadığı tetkik edilmiş
tir. Yapılan t kontrolünde Bethell ve Incising + Bethell metodları 1 aylık, 
4 aylık, 1 yıldan fazla kuru örneklerde, Incising + Bethell lehine çok 
önemli farklar vermiştir. 

2) Tek başına Bethell metodu, örneklerin farklı kuru olmalarında 
etkili olmamıştır. Fakat Incısing + Bethell metodu 1 yıldan fazla kuru 
örneklerde daha etkili olmuştur. 

3) Uzun süreli Bethell ve Incising +Uzun süreli Bethell metodları 
arasında ikincisi lehinde istatistiki bakımdan büyük farklar vermiştir. 

Her iki metodun, kuruma dereceleri üzerine etkisi görülmemiştir. 

U zun süreli Bethell ve Incising + Bethell metodların nüfuz ortalamaları 
arasında da önemli fark vardır. 

Metodların kuruluk dereceleri üzerine tesirleri önemli değildir. 

Cetvel 10 da gösterilen varyasyon emsallerİ, kombine metodlarda küçük, 
buna mukabil tck metodlarda bu değer muamelelere tabi tutulan değişik 
kuruluktaki örneklerde değişme, farklı olmaktadır. Esasen bu durumu 
cetvellerin tetkiki ile anlaşılmaktadır. Diğer taraftan Şekil 27, 28, 29, 
30 dan da anlaşılacağı üzere; dört ayrı metodg göre emprenye edil
miş olan direklerden alınan artım kalemlerinden tesbit edilen emprenye 
maddesi nüfuz derinliği İncising arneliyesine tabi tutulmuş olan direk
lerde en fazla olmaktadır. Keza bu suretle en emin bir koruma tesiri 
sağlanmış olmaktadır. 



Cetvel 10. Bolu - l{aracasu Tahnit tesisinde muhtelif luıruluktaki direkierin ayrı göre W olmanit -CB 
ile emprenyesiln<len alman ne ticelerin istatistik analizi 

Kuru 5 Kuru 5 Kuru 
·H ·u; 

~~ 
q Q r:ıı:ı:: Q) Cil Cil Cil GÜVEN SINIRLARI 

:>ır:ı Mukayese "' 
...., ...., ~~ ...., ~~ :;:ı .!<l s "' >::: s "' § s i-< § z..::ı Edilen w. Cil ro ro ro "' 

m ro ro ro ro "' 
rtı ro ro ro Cil ı.. m ro 

ro 'tl s >::: Q) Cil rtJ 'tl s s:: Q) ro m 'tl s ı:ı oj rtJ %5 r:ır:ı (tl » s (tl »S (tl Q) c s Metodlar çı § ;:ı >bJl @ ;:ı >bJ) @ ::ı >bil p::Çl ~ 
...., §' - Q) @ r:ı 

...., §' '5 Q) @r:ı 
...., §' - Q) rof:t1 

~~ :o "' ...., ~'tl "' ...., 'tl ı.. ...., ~'tl %1 o w. rtJ :> o w. rtJ ıı:ı :> o w. rtJ :> ...., 
ro 

r:ı~ E-< X t V% X t V% X t V% 

6.5 ±12.6 7.7 :i: 9.8 8.2 -1- 9.4 21.40 ± 1.72 
BETHELL 21.40 ::1: 2.35 

VE 211 :'::0.819 26.12 ±0.76 33.42 ±0.77 37.40 25.40 ± 1.59 
INCISING 25.40 ± 2.18 
BETHELL 28.80 :i: 1.61 

27.9 ± 2.93 33.10 ± 2.3 37.0 :f:: 2.1 28.80 ± 2.21 
--------------~-~~--

u.s. 8.9 9.23 10.3 ±10.5 10.4 ±13.6 27.90 ± 1.72 
BETHELL 27.90 ::': 2.36 

VE 377 :::0.822 33.94 ±1.089 26.76 :':1.423 22.20 28.90 ± 2.28 
ıı:ı INCISING 28.90 ± 3.13 o 

ı 

E-<· u.s. 31.60 ± 2.98 
H BETHELL 36.8 2.23 39.2 ± 2.7 42.0 ± 3.4 31.60 ± 4.09 z --
~ -------------- -.. --------
~ 6.5 ±13.5 7.7 ±14.3 8.2 ± 6.5 30.30 1.99 
,.::ı BETHELL 

211 30.30 ± 2.86 o VE 
~ :'.:0.882 34.35 ±1.089 28.68 : 1:0.532 63.53 31.50 ± 2.48 

INCISING 31.50 :1:: 3.56 u.s. 33.80 ± 1.20 
BETHELL 

377 36.8 :t: 2.39 39.2 ± 2.7 42.0 ± 1.3 33.80 :±: 1.72 
------·-------------------------- -- 18.10 ± ı. 73 ___ u.s. 377 9.8 -ı- 7.8 10.3 ± 7.2 10.4 ± 6.7 
BETHELL 18.10 ± 2.48 

:::0.766 23.62 : 1:0.738 30.89 ::'.:0.702 37.89 22.80 ± 1.66 
22.80 ± 2.39 

INCISING 26.60 ± 1.58 
BETHELL 211 27.9 -1- 2.7 33.1 ± 2.2 37.0 + 1.9 26.60 ± 2.28 
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Şekil 27. İncisiııg ameliıyeli ve Bethell metoduna göre emprenye edilmiş ınıılıtelif 
rutubetteki <lireklerden alınan artım kalemlerinden nufuz derinliği 

Die Eindringtiefe aus Bohrspann unter der Anwendung von Bethell - verfahren 
bei Eingeschitteneversuchs material. 

Şekil 28. Uzun süreli: Bethell metoduna göre emprenye e<lilmiş muhtelif rutubetteki 
direklerden alınan artnn kalemlerinden nüfuz derinliği. 

Die Eindringtiefe von Bohrspaun unter der Anwendung von langdauerige 
Bethellverfahren. 
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Şekil 29. Bethell metoduna göre emprenye edilmiş muhtelif rutubetteki <lirekler<len 
alınan artım kalemlerinden emprenye nüfuz derinliği 

Die Eindringtiefe von Bohrspann unter der Anwendung von Bethellverfahren. 

Şekil 30. İncising ameliyeli ve uzun süreli Bethell metoduna göre emprenye 
edilmiş muhtelif rutubetteki direklerden alınan artıın kalemlerinden emprenye 

nüfuz derinlilği. 

Die Eindringtiefe von Bohrspaun unter der Anwendung von langdauerige 
Bethellverfahren bei Eingeschunittene versuchsmaterial. 



XIII - ME'J;'OTLARIN KRİTİGİ 

A. Bethell metodu 

Denemede, 211 dakikalık bir emprenye süresini haiz olan Bethell 
metodu tatbik edilmiştir. Normal Hallerde çam tel direklerinin empren
yesinde halen tatbik edilmekte olan bu metod, istatistik analizlerden 
alınan sonuçlardan da anlaşıldığı üzere göknarlarda tatbik edildiği tak
tirde standartların minimum sınırına ulaşır şekilde dahi bir emprenye 
maddesi nüfuz derinliği ve dolayısiyle gayeye uygun bir koruma tesiri 
hasıl olmamaktadır. Bu bakımdan göknar türlerinde, anatomik yapı 
itibariyle Bethell metodunun tatbiki uygun olmamaktadır. Şekil 31 de 
görüldüğü gibi Bethell metoduyla eınprenye edilen 45 adet tel direğin 
de eınprenye maddesinin ortalama nüfuz derinliği ancak 7.5 mm ol
maktadır. Bu miktar nüfuz derıinliği, iyi "oir koruma tesiri için ~afi 
değildir. 

B. Uzun süreli Bethell metodu 

Denemede, 377 dakika gibi uzun bir emprenye süresine haiz olan 
bu metod ile de keza istatistik analizierin gösterdiği gibi materyalin 
kuruluk süresine göre bir belirlilik hasıl olmamıştır. Uzun bir emprenye 
süresi tatbiki ile emprenye masrafları yükselecek ve gayeye uygun bir 
koruma tesiri hasıl olmadığı gibi ekonomik olmamak bakımından da 
metodun tatbiki uygun değildir. Şekil 31 de görüldüğü gibi bu metoda 
göre emprenye edilmiş olan tel direklerde emprenye maddesi nüfuz 
derinliği ortalama 9.5 mm olmaktadır. Bu miktar iyi bir koruma tesiri 
hasıl etmek için kafi değildir. Diğer taraftan emprenye süresinin de 
uzun oluşu göz önünde tutulursa bu r.1etodun da gaye için elverişsiz 

olduğu anlaşılır. 

C. tncising arneliyesine tabi tutulan materyalin Betlıell 
metoduna göre empreııye edilmesi 

Denemede, İncising arneliyesine tabi tutulmuş olan materyal 211 da
kikalık süre ile Bethell metoduna göre emprenye edilmiştir. Denemeden 
alınan neticelerin matematik~ istatistik analizinden alınan neticelere göre 
bu metodun lehine, bundan evvelki iki metoda göre büyük sınırda bir 
belirlilik görülmüştür. Aynı zamanda .Şekil 31 de görüldüğü üzere 45 
adet tel direkte tesbit edilen ortalama nüfuz derinliği 33 mm kadar 
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olmaktadır. Bu miktar arzu edilen koruma tesirinin de fevkinde bir 
durum yaratmaktadır. Ancak bu metodda daha evvelki balıisierde izah 
edildiği gibi direkierin toprak- hava zonunda (çürüme bölgesinde) emp
reye maddesinin nüfuzunu :.-ağlayacak İncising ameliyesinin yapılması 

( delikierin açılması) icap etmektedir. Bu ameliyenin el ile yapılması 

büyük zaman ve iş sarfiyatı icap ettirdiğinde metod iktisadi olmaya
caktır. Fakat Şekil 16, 17, 18 de görülen şablonların veya İncising arne
liyesini bir direkte bir kaç saniye gibi çok kısa bir zamanda yapılmasını 
sağlayan makinaların hizmete sokulması He istenen gayeye en kısa yol
dan ulaşılır. 

-·--x-
Şekil 31. Denemelerde tatbik edilen dört metoda göre emprenye maddesi nüfuz 

derinliklerinin dağılışı. 

Die verteilung der Eindıingtiefe nach vier versuchsverfahren. 
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Göknar tel direk istihlakinin artması halinde bu makinalar kentli
lerini çok kısa bir zamanda arnortise ettikleri gibi uzun bir zaman zar
fında meydana gelebilen odun ham maddesinin de korunmasını en iyi 
bir şekilde garantiye almak mümkün olmaktadır. 

D. tııcising arneliyesine tabi tutuimuş direkierin uzun süreli 
Retlıell metoduna göre empreııye edilmesi 

İncising arneliyesine tabi tutulan materyalin 377 dakika süre ile 
Bethell metoduna göre emprenyesinden alınan sonuçların istatistik ana
lizinden bu metod ile ilk iki metod arasında bir belirliliğin olduğu ve 
aynı analizlerden bu metod ile üçüncü metod arasında bir belirliliğin 
olmadığı tesbit edilmiştir. Bu duruma göre üçüncü metod ile gayenin 
de fevkinde bir koruma o tesiri elde edildiğinden ve keza metodun sUresi 
bu metodunkine nazaran daha kısa olduğundan dolayı daha iktisadi ola
cağından bu metodun tatbiki iktisadi olmayacaktır. 

Şu halde netice olarak denemelerden çıkan sonuçları kısaca şu şe

kilde ifade etmek mümkündür : 

Direklerde enfazla çürümeye maruz kalan toprak- hava zonuna te
kabül eden, direk alt Imidesinden itibaren toprağa girecek olan 1 met
relik kısmın uygun bir şekilde İncising arneliyesine tabi tutularak Bethell 
metoduna göre emprenye edilmesiyle arzuya şayan bir koruma tedbiri 
alınmış olmaktadır. 



ÖZET 

Yapılan araştırmalar, göknar odunun suda çozunen W olmanit -CB 
ve Tanalith-C emprenye maddeleriyle emprenye esaslarının aydınlatıl
ması gayesini güdmektedir. 

Göknar türleri Türkiye'nin en önemli ibreli ağaç türlerinden biri
dir. Bunlar Kuzey batı Karadeniz, Marmara bölgesinin anadolu kesi
minde ve Akdeniz bölgesinde geniş ormanlar teşkil ederler. 

Elektrik ve P.T.T. idaresinin yıldan yıla gittikçe çoğalan tel direk 
ihtiyacını karşılamak üzere, Orman Genel Müdürlüğü zengin ve elve
rişli göknar türlerinden de istifade etmek cihetine gitmeye kararlıdır. 
Bu gaye ile Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitü
sünden göknar haşebinin emprenye edilme durumunun tetkikini talep 
etmiştir. 

Araştırmalardan gaye, başta A. Bornmülleriana ülmak üzere gök
nar haşebinin en iyi ve en rasyonel bir şekilde emprenye edilmesinin 
aydın la tılmasıdır. 

Göknar Haşebinin anatomik özelliklerinden dolayı emprenye mad
delerinin nüfuzuna karşı adeta bir direnç gösterdiği bilinmekte ve bunun 
neticesinde de haşep içersine nüfuz eden madde gayrı muntazam bir 
yayılış göstermektedir. Bu güçlükleri ve dolayısiyle mahzurları bertaraf 
etmek ve neticede derin ve muntazam bir emprenye maddesi nüfuzu sağ·
lamak gayesiyle, direkierin en fazla çürümeye maruz kaldığı toprak 
-hava zonuna 10 -15 mm derinlikte oval delikler açılır. Odun liflerine 
paralel olarak açılan bu delikierin arası 60 -100 mm kadardır. Böylece 
«İncising» arneliyesi tabir edilen bu durum emprenye maddesinin her 
hangi bir mukavemetle karşılaşmadan haşep içerisine nüfuzunu sağlar. 

İncising ameliyesinden ötürü direklerde hasıl olan direnç azalmaları 
çok cüz'idir. Fakat her şeye rağmen gayeyi tahakkuk ettirecek en az 
deliğin açılması dikkat edilecek ilk husustur. 

Bu ameliye direklerde toprak- hava zonunu ihtiva eden, direk alt 
kaidesinin 90- 100 cm lik kısmına tatbik edilir. Şekil 14 de görüldüğü 

gibi direkler emprenye edilmeden önce bu ameliyeye tabi tutulurlar. 

Denemeler esnasında direkierin İncising arneliyesi elektrikli el mak
kabları ile yapılmıştır. Ancak bu işin devamlı ve sür'atli yapılması için 
Şekil 16, 17, 18 de görülen şablonların tekamül ettirilmesi veya maki
naların hizmete sokulması gerekir. 



68 

Denemelerin yürütülmesi ve değerlell<lirilmesi 

Tesadüfen seçilen çeşitli göknar direğinden 50 cm uzunluğunda de
neme seksiyonları alınmıştır. 

Bütün deneme metodlarında, her seksiyon ağırlığı ve çeşitli du
rumlardaki rutubet nisbeti tesbit edilmiştir. 

Emprenye ameliyesinden biraz evvel seksiyonların pahalılıkları tes
bit edilmiş ve Kg/m3 değeri hesaplanmıştır. Tuz çözeltisi alım miktarı 
emprenye ameliyesinden sonra materyalin tartıhp, Kg/m3 değeri hesap
lanarak bulunmuştur. 

Bu çalışmada, Teorik .olarak Uma;x =O+ 0,25 ro 350 Kg/m3 

hesaplanan solusyon alırnma yakın veya onun kadar bir solusyon alın
mışsa, haşep doyuncay3i kadar emprenye edilmiş salyılır. Yukarıdaki 

formülde O hücre hacmi boşluğunu ifade eder. 

Denemelerden alınan kıymetler matematik istatistik yoldan değer
lendirilmiştir. Peryodik olarak laboratuvarda yapılan denemelerde, 

1) Ortalama solusyon alımı, Aritmetik Ortalama (x) olarak bu
lunmuştur. 

2) Mukayese edilen her iki metod için kareler toplamı· bulun-
muş, 

3) Mukayese edilen her iki metod için aşağıdaki formüle göre, 
Toplanmış kıymetlerin varyansı bulunmuştur. 

2 :SX2ı + :S:x2
2 

S=------
2(n-1) 

4) Standart hata aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır. 

S d 
n nı n2 

5) Güvenirlik sınırına göre t değerleri t tablosundan alınmış-

tır. 

6) iki muamele ortalaması arasındaki farkın yeterli olup olma-

Xı-X2 d 
dığı t=--- --- formülleri ile kontrol edUdi. 

S d S d 

7) Güven sınırları xı - x2 t.05.Sd 
Xı - X2 t.Ol.Sd 2 



s 
8) Varyans emsali V=-- 100 formülü ile hesaplanmıştır. 

:X 

Araştırmada tatbik edilen empreııye metodları 
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En uygun bir zaman zarfında maximum bir emprenye çözeltisi alı
mının yapılması için hangi şartların yerine getirilmesinin icap ettiğini 

göstermek araştırmanın ilk gayesidir. 

Bunun için her metodda 90 adet, 50 cm uzunluk ve çeşitli çapları 

lıavi olan cem'an 360 adet deneme materyali emprenye edilmiştir. 

Araştırmada 4 ayrı emprenye metodu denenmiştir. 

Bunlar: 

A) Bethell metodu 

B) Uzun süreli Bethell metodu 

C) İncising arneliyesine tabi. tutulmuş materyalde Bethell metodu. 

D) İncising arneliyesine tabi tutulmuş materyalde uzun süreli Bethell 
metodu. 

A ile B metodlariyle alınan neticeler istatistik bakımından bir belir· 
lilik göstermemiştir. C ve D metodlarının tatbikiyle Maximum bir solüs
yon alırnma erişildiği görülmüştür. Alınan solüsyon miktarı teorik ola
rak hesaplanan solüsyon miktarına yakın olması bakımından, bu metod
larla gayeye en uygun bir koruma tesirine ulaşılmaktadır. 

Netice olarak, C metodunun en uygun metod olduğunu belirtmek 
yerinde olacaktır. Zira C ve D met.odları arasında istatistik bakımından 
her hangi bir belirlik olmadığı gibi, C metodunda emprenye süresi kısa 
olduğundan zaman bakımından da bir tasarruf sağlanmaktadır. Bu du
ruma göre C metodunu e:n uygun metod olarak belirtmek yerinde ola
caktır. 

Böylece, bu denemeler, göknar haşebinin ortalama olarak aldığı 

solusyon miktarları arasındaki farkın, bu haşep türünün anatomik yapı
smdan ileri geldiği istatistik yoldan da gösterilmiştir. 
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Zusammenfassuııg 

Die geschilderten Versuche behandeln die Impraegnierung von 
Tannenholz mit waesrigen Salslösungen, (W olmanit -CB und Tanalith-C). 

Die Tannenaerte sind die Wichtigsten Nadelhölzer der Türk~i, 

Sie bilden im Nordwestlichen Schwarzmeergebiet, Marmara- meer
gebiet in Anatolien und in Mittelmeergebiet ausgedehnte Waelder. 

Es wird mit der zeit die Bedürfnis an Telephon Masten der 
Türkieschen Post und Elektrizitats Direktion von jahr zu jarh gestiegen. 
Deshalb hat die General Forts Direktion sich enschlossen von den 
zahlreichen Tanneaerte der Türkei diese Bedarf zu decken. In diesem 
Zusammenhange hat die General Forst Direktion an der Türkisehen 
Fortslichen Versuchsanstalt die Aufgabe gestaelt, um die İmpraegni

ermöglichkeiten disem Holzart zu untersuchen. 

Die Untersuchungen haben den Zweck, die impraegnierung des 
Holzes des Bornmüllerstanne abzuleiten, und eine bessere und rationalle 
impraegnierung und Verwertung dieses Holzes zu ermöglichen. 

Es ist bekannt, dass wegen dem Anatomischen Eigenschaften der 
Tannenholz, setzen dem Eindringen der Schutzmittel einen sehr grossen 
Widerstand entgegen. Die Folge ist selbest bei Durchtraenkung eine 
Ungleichmaessige Schutzmittel verteilung. Um diese Schwierigkeiten 
zu überwinden und um eine tiefere und gleichmaessigere Impraegnierung 
zu sichern, bringt man auf der Gefahrenzone 10 - b is 15. mm tiefe 
Schlitzförmige Löcher an. Lie Laenge der Schlitze, die parellel zu 
Holzfaser verlaufen, liegt in der Regel zwisehen 60 - 100 mm Vorteile 
bietet das Verlahren nur bei Hölzern in die Schutzmitetl laengs der 
Faser Ungeachtet ihres hohen Seitlichen Traenkwiederstandes leicht 
eindringen. Der Verlust an festigkeit durch dan Anstechen verhaeltniş
massig geringfügig, immerhin wird man darauif bedacht sein, nicht 
unnötig viele löcher einzuschneiden. 

Bei Masten bringt man die Einschnitte nur auf einen etwa 90 - 100 
cm breitten Gürtel in der Erd- Luftzone an. Bid. 14. Die Masten werden 
unmittelbar vor dem Traenken mit den Einschnitten versehen. 

Anstechen der Masten, wurden bei der Versuchen, mit Handbohr·· 
maschienen Vorbereitet. Es ·wird empfohlen, für diese ~week eine Ans
tech - Schablone zu entwickeln oder von den Anstechmashinen zu benutzen 
(Bilder 16, 17, 18). 
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Ausführung und Auswertung der Versüche 

Aus dem Verschiedener Tannenstaemme wurden die 50 cm. lange 
Klötzchen entnommen. 

Bei allen Versuchen wurden von jedem einzelnen Klötzchen das 
Gewicht und die genauen Abmessungen im verschiedenen Fauchfte
gekeitszustand bestimmt. Vor der İmpraegnierung wurde die genaue 
Gewicht der Klötzchen festgestelt und in Kg/m3 berechnet. Die Flüssig
keitsaufnahme wurde durch Waegen nach der Traenkung bestimmt und 
in Kg/m3 umgerechnet. In dieser Arbeit soll Holz nur dann als volltrankt 
bezeichnet werden, Wenn die tatsaechliche Aufnahme der teoratisch nach 
der Gleichung, 

Umax =C+ 0,25 r 0 = 350 Kg/m3 berechenbaren maximalen Auf
nahme estpricht, Wobei C- das porenvolumen ist. 

Die Auswertung der versuche erfolgte nach Gesichtspunkten der 
Matematischen Statistik. Bei allen Laboratoriums Versuchsreihen :wurde 
die unten gennaten- Werte bestimmt. 

1) X - (Kg/m3
) der Messungen als Aritmatisches MitteL 

2) Die Summe der Quadrate zjwischen den gruppen durch formel 

~X2ı = ~X2ı- (~Xı) 2/n Und ~X22 = ~X22- ~Xz) 2/n 

3) Für die beiden Versuchen Durchshnitliche Varianz durch 
. 

Formel- S2 = ~ X2ı- ~ X2
2 gerechnet. 

· 2(n- 1) 

4) Sd = Mitlere Quadratischeabweichung durch die Formel 

• f 2 X S2 
l / S2ı S2

2 

Sd= V Sd= V-+-
n nı 

5) Sicherheitsschwellen- und die entsprechende W ert, von t. wurde 
von der t. tabelen genommen. 

Xı- X2 d 
6) T- Verteilung wurde durch Formel t = ---- = -- gerec· 

Sd Sd 

hnet 

7) Sicherheitsschwellen und die entsprechende wert von t 

iı- xz ± t.05. Sd durch die formeln gerechnet 

Xı -X2 .=F t.01. Sd 
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s 
8) Die Variations koeffizient V_--. 100 mit formel gerechnet. 

X 

Tra.enkverfahren : Die Versuche sollen zeigen, welche Bedingunge:n 
eingehalten werden müssen, um eine maximale Salzlösungsaufnahme in 
angemessener :zieit zu erreichen. Es 'Wurden jeweils 360 Klötzchen 50 
cm lang von verschiedenen Durchhmesser, impraegniert. 

Bei der Versuchen wurden vier Verschiedene Traenkverfahren an-
gewent. 

A - Die Bethellverfahren. 

B - Langdauerige Bethellverfahren. 

C - Bethellfahren bei der Angeschnittene Versuchsmatterial 

D - L.D. Bethellfahren beider Angeschnittene versuchs material. 

Die Unterschied zwischen den Mitte~werten der Verfahren A, und 
B, sind nicht als Statistisch gesichert anzusehen. 

Die V ersuche zeigen, dass im V erfahren C und D die V ersuchusma
terial eine maximale Salzlösungsaufnahme erreicht wirdt. Die gemassene 
Aufnahme entspricht der teorietisch errechneten maximalen Salzlösung
saufnahme, so dass in diesen beiden verlahren eine wirkliche Schutz 
errcicht wird. 

Anschlissend muss es noch betont werden, dass die Verfahren 
C- am geeignetste ist, weil bei dieser Verfahren wird von der İmpra·eg
erzeit gespart und ausserdem es besteht keine Unterschied zwischen Ver
fahren C und, Deshalb man kann die Verfahren C die beste impraegnier
verfahren bezeichnen. 

Die Untersuchungen ergeben, dass Statistisch gesicherte Unterschiede 
in der durchscnittlichen İmpraegniermittel aufnahme von Tannenholz in 
Abhaengigkeit von der Anatomischen eigenschaften bestehen. 




