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ERZURUM YÖRESİNDEKİ JEOTERMAL KAYNAKLARIN ODUN KORUMA 

ENDÜSTRİSİNDE DEĞERLENDİRİLME OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI 

 

Bu Araştırma Neden Yapıldı 

Bu araştırma; Erzurum Orman Bölge 

Müdürlüğü’nün 12.05.2014 tarih 604.01.01 sayılı 

proje talebi yazısına istinaden; ağaçlandırma ve 

erozyon kontrol sahalarında ihata olarak kullanılan 

ahşap kazıkların kullanım sürelerinin uzatılması ve 

ilgili kalemlerden yapılacak harcamaların 

ekonomikleştirilmesi için Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğümüzce konu ile ilgili çalışma yapılması 

hususundaki talepleri doğrultusunda yapılmıştır. 

Nasıl Bir Yol İzlendi 

Erzurum ili sınırları içerisinde bulunan jeotermal 

kaynaklardan  su numuneleri alınıp test edilmiştir. 

Horasan ilçesindeki kaynakta diğer kaynaklara göre 

yüksek oranda bor tespit edildiği için bu kaynakta 

çalışılması uygun bulunmuştur. Jeotermal sular ile 

Sarıçam (Pinus sylvestris L.) diri odunundan elde 

edilen numunelere birinci kademe emprenye işlemi 

uygulanmıştır. Bor elementinin yıkanmasını 

önlemek için dışardan fiksatör olarak %1 ve %3 

oranında çinko sülfat ile ikinci emprenye işlemi 

yapılmıştır. Emprenye edilen bütün numuneler 

kontrol örnekleri ile mantar testlerine,  yıkanma 

testlerine, mekanik testlere ve termogravemetrik 

testlere tabi tutulmak sureti ile elde edilen verilerin 

istatistik analizleri yapılmış ve sonuçlar buna göre 

yorumlanmıştır.  

Ne Bulundu 

Araştırma sonuçlarına göre; 

1) Yapılan testler sonucunda emprenye işleminin 

örneklerin eğilme direnci, eğilmede elastikiyet 

modülü ve liflere paralel basınç direnci değerleri 

üzerinde herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığı 

tespit edilmiştir.  

 

2) Buharlaştırma işlemi ile jeotermal su içerisindeki 

Bor oranının arttığı tespit edilmiştir. Bununla 

beraber konsantrasyonu yüksek olan jeotermal 

sularla emprenye edilen örneklerden yıkanan Bor 

oranının doğal haldeki jeotermal su ile emprenye 

edilen örneklerden yıkanan bor oranından fazla 

olduğu belirlenmiştir. İkinci basamak emprenye 

uygulanan örneklerden yıkanan bor miktarları ciddi 

oranlarda azalmıştır.  

3) Emprenye işlemi sonrasında örneklerin ısıl 

kararlılığında kontrol örneklerine göre çok az bir 

iyileşme tespit edilmiştir.  

Ne Öneriliyor 

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre,  

 Zehirli ve insan sağlığına zararlı emprenye 

maddeleri yerine doğal, çevre dostu, pratik 

ve ekonomik bir kaynağın kullanılması ile 

ülke ekonomisine fayda sağlanabilir. 

 Bu kaynakların emprenye endüstrisinde 

kullanımı ile zehirli ve çevre sağlığını tehdit 

eden emprenye maddeleri ile işlem görmüş 

malzemedeki geri dönüşüm maliyetine 

katlanmak gerekmeyecektir.  

 Ülkemiz jeotermal kaynak bakımından 

oldukça zengindir. Fakat bu kaynaklar genel 

olarak kaplıca tesislerinde kullanılmakta 

olup Orman Endüstri Uygulamalarında çok 

az alanda kullanılmaktadır. Bu kaynaklara 

ilave işlemler uygulanarak odun koruma 

endüstrisinde değerlendirilmesi sağlanabilir.  

 


