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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Proje amacımız; kargo depolarında, sebebi bilinerek ya da bilinmeyerek çıkan 

yangınlarda kargoların zarar görmesini, yangının farklı yerlere sıçramasını ve yangın 

sonucunda oluşabilecek can kaybını önlemektir. 

Yanıcı maddenin tutuşma sıcaklığında oksijenle meydana getirdiği ekzotermik 

kimyasal zincirleme reaksiyona yanma denir. Maddenin özelliklerine göre yanma şekli 

alevli, korlu veya alev ve korlu şeklinde olabilir. Yanma sonucu farklı yoğunlukta ısı, 

ışık ve duman açığa çıkar. 

Yanma sürecinin gerçekleşmesi için  

3 elemente ihtiyaç vardır. Bunlar yanıcı madde, ısı ve 

oksijendir. Bu elementler yangın üçgeni olarak 

adlandırılmaktadır (Şekil 2.25)(98). Oksijen atmosferde 

bol miktarda bulunmaktadır. Fakat depo ortamında diğer 

iki elementin varlığı depolanan materyaller ve tutuşturucu 

kaynağına bağlıdır. Depolar bünyesinde çok fazla 

çeşitlilikte ürün barındırabilmektedir. Buda depolardaki 

yangın tehlike riskini artırmaktadır. 

Bekem ve diğerleri Türkiye’de yangın istatistikleri konusuna yeteri kadar 

önem verilmediği belirlemişlerdir. Avrupa Birliği ülkelerinde her yıl meydana gelen 

yangınlarla ilgili raporlar hazırlanırken, Türkiye’de sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

tarafından 2007 yılından itibaren detaylı rapor hazırlandığını görülmektedir. Ülkemizde 

istatistiki veri olmaması nedeniyle yangın kaynaklarının doğru tespiti yapılamamaktadır. 

Bu nedenle yangınların ve beraberinde getirdiği tehlikeleri önleyici tedbirlerin alınmasında 

yetersiz kalınmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Yangın Derneği ise 2009-2013 yılları arasında 

meydana gelen depo yangın nedenlerini Şekil 2.26’da gösterildiği gibi tespit etmiştir. 

Ayrıca bu grafikte her bir sebebin neden olduğu mal kaybı oranlarını da görebilmekteyiz.  

IoanaLorena Balan ve diğerleri depolardaki yangın tehlikesini artıran riskler; ürünlerin 

doğal yapısı, elektrik tesisatı kurulumundaki hatalar, düzgün takip edilmeyen/izlenmeyen 
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tüm ısıtıcı ekipmanlar, kıvılcım ya da sabit bir cismi aşırı ısıtmadan kaynaklı ısı, kesme ve 

kaynak işleri ve mevcut depolanmış ürünler arasındaki kimyasal reaksiyondır. 

Yangınlar depo içerisinde %34 ile depolama alanları, %13 ile sevkiyat/ürün kabul 

veya yükleme rampaları, %8 ile işlem veya üretim alanları, %7 ile depo odaları, tankları ve 

küçük depolarda meydana gelmektedir. Tüm yangınların geriye kalan % 38’lik kısmı 

küçük oranlarla dış duvarlar, yapısal alanlar, ofisler yada çatılarda meydana gelmektedir. 

Kargo deposunda çıkan yangınlar her yere yayılarak ciddi hasarlara sebebiyet 

vermiştir. İstanbul’da, Ankara’da, Kocaeli’nde ve başka yerlerde çıkan kargo yangınlarının 

verdiği hasarları araştırıp bulduk. 

Örneğin; Esenboğa Havaalanı İç 

Hatlar Terminali yangınından sonra 2006 

yılında Atatürk Havalimanı’nın C 

Terminali kargo bölümü de tamamen 

yandı. Hava alanı için büyük korku 

yarattı. Basında geniş yer bulan yangının 

çıkış nedeni konusunda değişik yorumlar 

yapıldı. Her yangında olduğu gibi 

yangının neden genişleyerek büyüdüğü 

üzerinde durulmadan çıkış nedeni 

tartışıldı.  

    Resim: Atatürk Hava Limanı Kargo Deposu Yangını 

Bu yangın sonucunda; 

• Terminale 150 m mesafede bulunan kargo bölümünde meydana gelen yangında, Sistem 

Lojistik ve Çelebi’nin depoları yandı.  

• Atatürk Havalimanı’na uçakların iniş ve kalkışlarında aksamalar yaşandı. 

• Yanan kargo bölümünde kilolarca altın ve para bulunduğu bildirildi. Mal kaybı yaşandı. 

• Gümrük antrepolarındaki nükleer tıp malzemelerinin de yanması sonucunda radyoaktif 

sızıntı paniği yaşandı. 

• Depolarda iyot, iridyum, selenyum gibi maddelerin bulunduğu belirtildi.  

Biz de bu yangınlara yönelik oluşturabilecekleri hasarları en aza indirgemek, yangını 

hızlı bir şekilde kontrol altına alabilmek için kargo depolarına, taş suyu emprenye edilmiş 

özel kargo kasaları ve kutuları oluşturduk.  

Yanmaz madde olarak birçok farklı madde araştırsak da hem maliyeti düşük hem de 

insan sağlığına zararsız bir madde olan taş suyunu araştırmalarımız sonucunda keşfettik ve 

yangına karşı etken madde oluşunu emprenye deneyi yaparak gözlemledik. Oluşturulan 

kasalar/kutular dışında başka malzemelere de emprenye işlemi uygulayarak taş suyunun 

yanıcılığa karşı önleyiciliğini test ettik. Her bir malzemeyi farklı sürelerde taş suyunun 

içinde beklettik ve kurumaya bıraktık. Malzemelerin ilk ağırlığı ve emprenye işleminden 

sonraki ağırlıklarını ölçtük. Bu işlemden sonra da malzemeleri yakmaya çalışarak 

deneyimizin amacına olumlu şekilde ulaştık. Oluşturduğumuz kargo kasa ve kutularının, 

dışarıdan oluşabilecek yangınlara karşı koruyuculuğunu; üzerine alev sıçradığında ya da 

değdiğinde, dışarıdaki alevi içeri geçirmeyerek kendi kendine söndürme özelliğini 

gözlemlemiş olduk. 

Anahtar kelimeler: Taş suyu, emprenye, kargo, depo, yangın 
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2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Depo ve dağıtım merkezleri, birçok farklı malzemenin ve materyalin bulunabildiği, 

yangın açısından riskin yüksek olduğu yerlerdir. Bu tür yerlerde depolanan malzemenin 

içeriği bazen bilinemediği için yangın açısından güvenli bir değerlendirme yapmak 

mümkün olmamaktadır. Bu yüzden depolar ve dağıtım merkezlerinin maddi değeri yüksek 

malları içerdikleri düşünülerek hizmet alanına göre gerekli tedbirlerin alınması 

gerekmektedir. 

Karton ve plastik içeren tipik ürünler çıkan bir alev tarafından tutuşturulduğu zaman raf 

sistemlerinde çok hızlı yangının yayılmasını sağlarlar. Bu tür ürünlerin karıştığı yangınlarda 

alev 100 MW güçle üst taraflara yangın ekibinin olaya müdahale etmesinden önce 

ulaşmaktadır. Aynı zamanda duman tabakası da görüş açısını düşürerek ileri müdahaleyi 

engellemektedir. Depolarda, bina düzenleri, depolama konfigürasyonları ve teknolojileri, 

tavan yüksekliği ve depolanan malların çeşitliliğinden dolayı depoların kazandıkları 

karakteristik özellikler nedeniyle yangınla mücadelede önemli oranda zorluklar ortaya 

çıkmaktadır. Depo yangınları diğer birçok iş kollarında meydana gelen yangınlara nazaran 

daha fazla mal kaybının/zararının oluşmasına sebep olmaktadırlar. Ancak her 1.000 genel 

yangın da meydana gelen ortalama yaralanma sayısının altında depo yangınlarında 

yaralanma gerçekleşmektedir. Bunun sebebi ise depolarda birim metrekare başına düşen 

çalışan sayısının az olmasıdır. Ancak depolarda meydana gelen yangınların maliyetleri çok 

yüksektir. Yangın maliyetlerine işin aksaması, çevresel zararın temizliği gibi dolaylı 

maliyetlerin dâhil edilmediği halde maliyet çok yüksektir. Yangın eğer kimyasal ürünlerin 

depolandığı bir depo başlamışsa her zamankinden daha ürkütücü boyutlara ulaşabilmektedir.  

Stoklanan ürün ve mal kaybının yanında kimyasal yangınlar çevre üzerinde çok ciddi 

sonuçlar doğurabilmektedir. Zarar, çevreye patlama ve yangın kaynaklı toksit ya da kirletici 

gazlardan, yangın söndürme çalışmalarında kullanılan toksit ya da kirletici sudan 

kaynaklanabilmektedir. 

Depo yangınlarına en fazla maruz kalan ürünler: Kâğıt ve kâğıt ürünleri; kitap, pelür 

kâğıdı, vb. paketli ürünler hariç, sentetik ve doğal elyafları içeren tekstil, gıda maddeleri/ 

hayvan mamaları, nihai ya da nihai ürünün parçası olarak mobilya, halı ve köpük, sentetik, 

doğal plastik ve kauçuk, gübre ve metal tozları gibi endüstriyel kimyasallar, çocuk bezi, 

oyuncak, elektrik ürünleri gibi yerli mallar, genel paketleme -palet, shrink-wrap, kâğıt ve 

köpük gibi paketleme için kullanılan ürünler. 

Yangınların en fazla meydana geldiği depo çeşitleri: Transit ürünlerin depolandığı 

depolar, mobilya üretim/depolama/mağaza deposu, tekstil üretimi/depolama, plastik işleyen 

depolar, elektrikli ürün deposu, kâğıt/gazete kâğıdı deposu, kereste deposu, gıda 

maddeleri/hayvan yemi üretimi/deposu, değerleri (askeri/yangın servisi dükkânları, teker 

stokları, kimyasal işler ve diğerler gruplara girmeyen küçük fabrikalar.) 

Yangın Çıkmaması İçin Alınabilecek Tedbirler: 

• Depolarda aydınlatmalardan güç kaynaklarına kadar tüm elektrik ünitelerinin bakımları 

periyodik olarak yapılmalıdır. Bu periyotlar kesinlikle kaçırılmamalıdır. 

• Hasarlı kablo kanalları, elektrik telleri, aydınlatma armatürleri ve bileşenleri, ısıtma 

birimleri her defasında detaylıca incelenmelidir. Problem kaynaklarını erkenden ele 

alarak incelemek, hasarlı ekipmanları onarmak, olası riskleri elemine etmeye ve tehlike 

durumunu azaltmaya yarayacaktır. 
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• Elektrik aksamın veya çöplerin yanında yanıcı-yakıcı sıvıların depolanmamasına özen 

gösterilmelidir. Bu tür materyaller bu ünitelerin yanından uzaklaştırılmalı ve tehlike 

içermeyecek bir yerlerde saklanmalıdır. 

• Binada gerekli yangın koruyucu ekipmanların bulunması hayati öneme sahiptir. Bu 

ekipmanlar, yangın söndürme cihazları, Sprinkler sistemi, alarm ve tespit sistemleri, acil 

aydınlatma ve çıkış işaretleridir. Ayrıca bu ekipmanların düzenli olarak bakımlarının 

yapılması hem tesisin hem de çalışanları korunmasında büyük öneme sahiptir. 

Fakat araştırmalarımız sonucu bu tedbirlerin yeterli şekilde alınmadığını, ihmal 

edildiğini ya da teknik arıza sebebiyle ekipmanların devreye geçmediğini öğrendik. Bu 

yüzden çıkabilecek olası yangınların gerek sebebi bilinen gerek sebebi bilinmeyen şekilde 

gerçekleşmesinden dolayı bu projeyi oluşturduk.  

3. Çözüm  

Bizim projemiz, kargo depo yangınlarının oluşturacağı maddi ve manevi zararları en aza 

indirgemek üzerine bir çözüm sağlamaktadır. Ayrıca alevlerin başka yerlere sıçramasını 

önleyerek çıkan yangını hızlı bir şekilde kontrol altına almaktadır. Bunu da tasarladığımız 

tutuşmaz kargo kasalarıyla sağlamaktayız. Kargo kasaları tutuşmaz özellikleri sayesinde 

çıkabilecek ürün ya da depo bazlı yangınların yayılmasını engellemektedir. Kasalar 

içlerindeki ürünleri dış yangından korurken içlerinde çıkabilecek bir yangının diğer kasalara 

sıçramasını önlemektedir. Biz bu projeyi kargo kasaları için geliştirdik ama yaptığımız 

deneyler sonucunda bu projenin emprenyesi olan her türlü kargo malzemesine de 

uyarlanabileceğini gördük.  

Bizler bu sorunu engellemek için ilk olarak literatür taramasına başladık. Bu 

taramalarımız sonucunda birçok maddeyi karşılaştırdık. Bu maddeler; bor, antimon ve taş 

suyuydu fakat bu maddeler arasında maliyeti en düşük ve insan sağlığına zarar vermeyen en 

etkili maddenin taş suyu olduğunu araştırmalarımız sonucunda bulduk. Taş suyunun 

üretimini araştırdığımızda dünyada sadece Balıkesir’in Edremit ilçesinde Faruk Durukan 

adlı bilim insanının yaptığını öğrendik ve Faruk Durukan ile iletişime geçtik. Faruk Durukan 

bu projeye 20 milyon dolar harcayarak özel bir teknikle taş suyunu elde etmiştir. Balıkesir 

Ar-Ge firmasının sahibi Faruk Durukan 2014 yılında ODTÜ bilim adamı ödülün layık 

görülmüştür ve 20 yıl süren çalışmalar sonucunda taş suyunu elde etmiştir. 

Projemizde yaptığımız literatür taramasında ilk olarak yanıcılığı en az olan maddeleri 

araştırmaya başladık. Bu araştırmanın sonucunda birkaç maddeye ulaştık. Bunlardan üçü 

antimon, bor ve taş suyuydu. Bu maddelerden en uygununu bulmak için karşılaştırma yaptık. 

Dünyadaki borun %72’sinin Türkiye’de olmasına 

rağmen ülkemizde sadece %5 kullanılabiliyor. Bu da 

ne kadar maliyetli bir madde olduğunu gösteriyor.  

Polimer matrisli fiberlerin bileşiminde ve yapısının 

değiştirilmesinde kullanılan antimon ise sıcaklığın 

etkisi ile oksitlenir ve çevreye yayılıyor. Bu da çevreye 

zarar verir. Fakat taş suyu tamamen çevreye ve insan 

sağlığına zararsız, kokusuz, sıvı halde bulunan 

kullanımı çok rahat bir üründür. Ahşap üzerinde 

emprenyesi(emilimi) yapılan araştırmalara göre 40 

dakikalık difüzyonda %32.81 olarak ölçülmüştür. 

Her yanı (iç-dış) taş suyu emprenye 

edilmiş ahşaptan yapılacak olan kargo 

kasaları 
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4. Yöntem 

Deneylerimizde ana malzeme olarak ahşap ve karton kullandık. Malzemelerimizi taş 

suyuna farklı sürelerde daldırıp bekleterek emilimini(emprenyesini) sağladık. Sonrasında 

malzemelerimizi kuruttuk. Malzemelerimizin taş suyundan önceki, sonraki ve kurutulmuş 

ağırlıklarını tarttık. Ardından deney masasına 2 adet ispirto ocağı, saf alkol, gaz yağı (ateşi 

arttırmak için), 1 adet emprenye edilmiş ahşap, 1 adet kuru ahşap (2 ahşap da aynı boyutta), 

1 adet emdirilmiş karton, 1 adet kuru karton (2 karton da aynı boyutta) taş suyunda belirli 

sürelerle bekletilerek emprenye ettik ve suyun dışına alınarak kurumaları için bekledik.  

Kuruyan malzemeler ile yanma işlemini gerçekleştirerek söndürme sürelerini 

gözlemledik. Her malzemenin bekletilme sürelerini, kuruma sürelerini, yaş ve kuru 

ağırlıklarını, kaç sn/dk’da yangını üzerlerinde söndürdüklerini raporlayıp çizelgesini 

oluşturduk. Deney sonucumuzdan olumlu dönüt aldık.  

 

 

 

 

 

 

 
  

Tablo 1-Emprenyeli ve Emprenyesiz Ağırlıklar 

Cinsi Boyut Emprenye 

Edilmeden 

Önce 

Ağırlık 

(Kuru) 

Emprenye 

Edildikten 

Sonra 

Ağırlık 

(Islak) 

Emprenye 

Edilip 

Kuruduktan 

Sonraki 

Ağırlık  

Taş 

Suyunda 

Bekletilen 

Süre 

Emprenyeli 

Kasa/Karton 

Alev Alma 

Süreleri 

Yanma Deneyi 

Sonuçları 

 

 

Ahşap 

Küçük 

 

 

Büyük 

3.6 gr. 

 

 

14.6 gr. 

8 gr. 

 

 

24.7 gr. 

5 gr. 

 

 

18.1 gr. 

 

90 dk. 

 

 

270 dk. 

7 sn. 

 

 

13 sn. 

Her iki ahşap 

boyutunda da 

yüksek ateş 

verilmesine 

rağmen yangın 

söndürme işlemi 

başarılıdır. 

Yanma 

gözlenmedi. 

Karton Tek 

boyut 

2.1 gr. 6.1 gr 5 gr. 5 dk.        3sn. 
Yanma 

gözlenmedi. 

Üzerinde söndü. 

25 sn sonra 

yüzeysel 

kararma oldu. 

Şekil 1 ve Şekil 2’de emprenye edilmeden önce 

ahşap ve kartonun kuru ağırlıkları yer 

almaktadır. 

Tablo 1’de elde ettiğimiz veriler her bir işlem 

sonrası hassas terazide ölçülerek elde 

edilmiştir. 

   Taş Suyu emprenye edilen korumalı 

kargo kasaları, çıkan yangın sonucunda 

üzerine sıçrayan alevleri bir müddet sonra 

kendi üzerinde söndürmeye başlıyor.   

 

   Bu sayede içindeki kargolar zarar 

görmeden en az hasarla yangına müdahale 

etmiş oluyoruz. 

Şekil 1-Kuru Karton             Şekil 2-Büyük Kuru Ahşap  
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Depolara yapılacak olan kargo kasalarında ise ürün ve depo çeşidine göre belirli 

boyutlar belirlendikten sonra ahşap üzerine vakum sistemiyle gerekli emprenye işlemi 

yapılacaktır. Biz şu an prototipini oluşturduğumuz için manuel şekilde bu kargo kasalarını 

ve kutularını daldırıp emilim işlemini yapıyoruz. Ürünü oluştururken kargo kasası boyutuna 

göre vakumlama sistemi oluşturularak bu emprenye sağlanabilir. Ürüne emprenye edilen 

“Taş Suyu” mucizesini ise Türk Mucit Faruk Durukan şu şekilde açıklıyor: 

Yunanistan'a yangını söndürmek için yapılan taş 

suyu çağrısı: 

2007 yılında yine Yunanistan’da meydana ve 62 

kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının 

söndürülmesi için de Yunan makamlarına gerekli 

miktarda taş suyu gönderdiklerini ve bu malzemenin 

yangının söndürülmesinde önemli bir rol oynadığını ifade 

eden Faruk Durukan, “2007 yılında Yunanistan’da büyük 

yangın olmuştu. Bu yangında 62 kişi hayatını 

kaybetmişti. O büyük yangın sırasında biz 

Yunan yetkililer ile temasa geçerek dünyada 

sadece bizim üretmiş olduğumuz taş suyu 

dediğimiz, taşları sıvı hale getirdiğimiz 

malzemeyi Yunanistan'a verme marifeti ile o 

büyük yangın söndürülmüştü. Elimizdeki 

evraklar da 2007 yılında Yunan askeriyesine ait 

bizim malzememizin analiz raporları. Taş 

suyunun çok iyi bir yangın söndürücü olduğu 

ispatlanmıştı. Bu çalışmamızı biz 15 yıl evvel yapmıştık. Bu gerçekten yüksek bir teknoloji, 

bunu dünyada sadece biz yapabiliyoruz. Bizim yaptığımız bu malzemenin de yangınları çok 

iyi söndürdüğü, orman yangınlarında çok etkili olduğu Yunanistan Hükümetince, silahlı 

kuvvetlerince onaylanmıştı ve almışlardı.” dedi. 

Biz de yangın söndürmede etkili olan taş suyunu hem insan sağlığına zararsız olduğu için 

hem de maliyetten daha tasarruf edebilmek için yenilenebilen bir yapı malzemesi olan 

ahşaba emprenye ederek kargo kasaları oluşturma kararı aldık. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

• Kendi üzerinde yangını söndürebilen kasalar başka bir yerde henüz yapılmamıştır.  

• Bu kasalar sayesinde yangının başka yerlere sıçramadan önüne geçilmesi.  

• Az maliyetli yangın söndürücü özelliğine sahip olması ve ürünleri koruması. 

• Hem maddi hem manevi kayıpları en aza indirgemesi. 

• Projemizde kullandığımız “Taş Suyu”nu, Dünya’da üreten tek kişinin Türk Mucit 

Bilim Adamı Faruk DURUKAN olması. 

• Taş Suyu kullanıldığı için üretilen kasaların kimyasal içermemesi ve insan sağlığına da 

zarar vermemesi. Yani yangın çıktığı takdirde ortaya çıkan karbonmonoksit salınımını 

azaltması/yok etmesi. 

• Yüksek yangınlarda bile kasaların daha kısa sürede yangını söndürebilmesi. 

Kendi türdeş ürünlere oranla taş suyu yani duman çıkarma oranı çok düşüktür. Ayrıca diğer 

materyallere kıyasla taş suyunun insan sağlığını etkileme oranı çok düşüktür diğer ürünler 

Türk Mucit Faruk DURUKAN 

Resim: Taş Suyu Tescil Belgesi(Yunanistan Onaylı) 
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çoğunluk olarak boya gibi sürülür ve o ortamda bir süre kalır, bu süre içinde orada durmak 

ve o havayı solumak sağlığa zararlıdır ayrıca sonrasında o yüzeyde oluşacak olan sıkıntıda 

(örneğin aşınma-dökülme) açığa çıkacak olan kimyasal madde sağlığa zararlı olacağı için 

çoğu yerde kullanılamamaktadır bu sebeple de kargo yangınlarının sayısı azaltılmamaktadır. 

Buna kıyasla taş suyu tamamen zararsız, kokusuz ve dökülse-aşınsa bile sağlığa herhangi bir 

etkide bulunmayacak bir materyaldir.  

6. Uygulanabilirlik  

Ahşap, doğru kullanım şartları altında birçok endüstride önemli hizmetler sağlayabilir. 

Ancak, elverişsiz kullanım ortamları ve yangın ahşaba kolayca zarar verebilir. Bu yüzden 

ahşabın yangın geciktiricilerle muamele edilmesi hayati öneme sahip bir işlemdir. Yangın 

geciktirici kimyasalların doğru uygulanması, ahşabı yanmaktan korur ve dolaylı olarak 

ahşabın servis ömrünü uzatır. Yangın geciktirici kimyasalların çevre dostu olması, düşük 

maliyeti ve yangın geciktirici performansları azot ve fosfor içerikli kimyasalların yangın 

geciktirici kimyasal olarak kullanımında önemli parametrelerdir (Huo ve ark., 2016).  

Yapılan çalışmalarda yanma sırasında ahşabın bütünlüğünü koruması, tutuşması, ısı 

salınımı ve yanma sırasında oluşan duman ve gazlar üzerinde yoğunlaşılmıştır. (Lowden ve 

Hull, 2013). Taş suyu (firetex), kireçtaşı mineral formülü içeren, su bazlı ateşe dayanıklı 

bir maddedir. İnsanlar ve hayvanlar üzerinde herhangi bir olumsuz etki oluşturmaz. Ayrıca, 

ahşap malzemelerinin yanmasına karşı direnci artırmak için taş suyunun kullanılabileceği 

bildirilmiştir. Genel çalışmalarda ve bizim yürüttüğümüz çalışmalarda emprenye maddesi 

olarak taş suyu, yöntem olarak da vakum basınç metodunu kullanmışlardır. Emprenye 

kimyasal maddelerin çeşitli yöntemler kullanılarak ahşabın içine emdirilmesidir. Hava ve 

kullanım koşulları gibi ahşabı erken yaşlandıran etkenlere maruz kalan ahşabın 

dayanıklılığını arttıran ve koruma sağlayan bir işlemdir. 

  Materyal ve Metot: 

  Ahşap materyal olarak, yapraklı ağaçlardan kayın ve meşe iğne yapraklı ağaçlardan 

ise sarıçam ağaçları seçilmiştir. Seçilen ağaçlar Bartın il sınırları içinde faaliyet gösteren 

kereste üreticilerinden temin edilmiştir. Seçilen kerestelerin rutubetleri iklimlendirme 

kabininde denge rutubetine (%12) getirilmiştir. Ahşap materyallerin yoğunluklarının 

belirlenmesi için 2x2x2 ebatlarında kesilen örnekler 24 saat süreyle 103±2 °C sıcaklıktaki 

etüvde bekletilerek tam kuru ağırlığa getirilmiş ve (2.1) numaralı eşitlikten faydalanılarak 

yoğunluklar hesaplanmıştır. 

 
Ağaç türü Yoğunluk (gr/cm³) Rutubet (%) Örnek kodu 

Kayın (Fagus orientalis L.) 0,59 11,76 F 

Meşe (Quercus robur L.) 0,77 11,79 Q 

Sarıçam (Pinus sylvestris L.) 0,60 11,56 P 

 

Ağaç türü T1 T2 Retensiyon oranı 

(kg/m³) 

Değişim 

Kayın (Fagus orientalis L.) 5,68 6,52 105,00 14,81 

Meşe (Quercus robur L.) 6,72 6,98 31,75 3,79 

Sarıçam (Pinus sylvestris L.)     4,73  5,13     50,50    8,54 
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Kayın (Fagus orientalis L.): 

  Çalışma kapsamında gerçekleştirilen TGA eğrileri incelendiğinde taş suyu ile 

emprenye edilmiş örneklerin birinci (0°C - 220°C) ve ikinci (220°C -375°C) aşamalarda 

daha hızlı kütle kaybına uğradığı görülmektedir. Bu durum emprenyeli odunun içindeki taş 

suyunun uzaklaşmasından kaynaklanmaktadır. Bu iki aşamada odun hücrelerinin 

boşluklarını oluşturan lümenlerdeki taş suyu, sıcaklığa bağlı olarak ortamdan 

uzaklaşmıştır. Odunun asıl bozunmaya (375°C) sıcaklıktan sonra ise hücre çeperindeki taş 

suyu uzaklaşmaya başlamıştır. DTG eğrileri incelendiğinde 300°C ile 400°C arasında 

kayın kontrol örneklerinin en yüksek pik değerine ulaştığı görülmüştür. Ancak bu aşamada 

taş suyu içeren örnekler, daha yavaş bozunmaya başlamıştır. 600°C’ye kadar devam eden 

analiz sonucunda kalan kütle oranlarında taş suyu içeren örneklerin (%23,31) kontrol 

örneklerinden (%18,09) %28,8 daha fazla kütleye sahip olduğu belirlenmiştir. 

Meşe (Quercus robur L.) : 

Meşe odunu da kayın odunu gibi yapraklı ağaçlar kategorisinde yer almaktadır. Bu 

nedenle TG ve DTG analizlerinde, kayın örneklerine benzer davranışlar göstermiştir. TG 

eğrileri incelendiğinde, analiz sonunda kalan kütle açısından firetex içeren meşe örnekleri 

(%23,18), meşe kontrol örneklerine (%19,15) oranla %21 daha yüksek kütleye sahiptir. 

Firetex ile emprenye edilen kayın örneklerinin retensiyon oranlarının, firetex ile emprenye 

edilen örneklerden daha fazla olmasının, kalan kütle oranına da etki ettiği düşünülmektedir. 

Meşe odununda da bozunma peak sıcaklıkları, kayın odununda sıcaklık aralıklarına 

benzerlik göstermiştir. 

Sarıçam (Pinus sylvestris L.) : 

Sarıçam odununun TG ve DTG analizlerinde de kayın ve meşe eğrilerine benzer 

eğrilerin elde edildiği görülmüştür. Sarıçam odununun kalan kütle oranında elde edilen 

artış kayın odununa (%28,8) yakın olarak %28 kaydedilmiştir. Benzer oranlar elde edildiği 

için retensiyon oranları incelenmiş ve sarıçam odununun % 8,54 retensiyon yüzdesi ile, 

kayının ise %14,81 retensiyon yüzdesi ile bu değerlere ulaştığı görülmüştür. DTG 

analizinde ise sarıçam odununda 200 °C’den önce kayıpların başladığı tespit edilmiştir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması: 

Tahmini Maliyet: 

Kullanılan ağaca-ahşaba göre değişiklik gösterir. Bizim üzerinde çalıştığımız ahşapların 

fiyatları :  

• Köknar Beyaz çam kereste fiyatı : 3500 

• Kayın kereste fiyatı : 5500 

• Meşe kereste fiyatı : 6000 

• Kavak kereste fiyatı : 1500 

şeklindedir. Emprenye süresi vakumlu emprenye makinesi ile yaklaşık 1 saatte 1 metreküp 

ahşaba 3,80 kg taş suyu emdirilebilir. Malzemeler ise istenen türde ahşap ve taş suyu. Diğer 

piyasa ürünlerine kıyasla diğer türdeşleri 4500-7500 arası kaliteye göre değişirken  

200-1000tl arasındadır. 

 

NOT: Yangın çıktıktan sonra ahşap kasa zarar görmese de emprenye için kullanılan taş suyu 

buharlaştığı için tekrar emprenye edilmesi gerekir. 
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Proje Takvimi (İş-Zaman Çizelgesi): 

Tablo 1: Proje Takvimi 

Proje geliştirme aşamasında Tablo 1’de yer alan süreç tamamlanmıştır. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Lojistik sektöründe ağaç bazlı, yanabilme potansiyeli olan kutu, kasa, paket, sandık 

benzeri malzemeleri taşımacılıkta ve depolamada kullanan herkes için uygundur. Projemiz, 

kargo sektöründe çalışan, kargo müşterisi olan ya da yangın çıkan kargo depolarının 

çevresinde etkilenebilecek herkese hitap etmektedir. Yangın çıktığı zaman, kargo firmaları 

hem mal hem can kaybı yaşayabilmektedir. Ticari ilişkiler zarar görmekte olup; müşteri 

memnuniyetsizliği, firmanın müşteriye sağlayacağı giderler, can kayıpları gibi bir çok 

olumsuz etkenler ortaya çıkmaktadır.  Bu fikirleri sunduğumuz ve destek aldığımız 

kurumlardan bazıları şunlardır: Ruhbaş Lidaş, İç Anadolu’nun en büyük kargo ulaştırma 

merkezi Kayseri PTT, Türk Hava Yolları,Yurt İçi Kargo, Mng Kargo. 

9. Riskler 

      Taş suyu tek bir kaynaktan temin edildiği için tek seferde yüksek miktarlar temin 

etmekte zorluk yaşanabilir. Taş suyu emprenye edildiği zaman 1/10 oranında artmaktadır. 

Ürünün ağırlığı arttıkça beklenmeyen veya istenmeyen oranda bir ağırlık çıkabilir. 

Emiciliği daha düşük ağaçlar kullanılarak ağırlık artış oranı azaltılabilir. Ahşap kereste 

temin edilir. Taş suyu emprenye işlemi fabrikalarda gerçekleştirilir. Ardından kurutma 

aşaması başlar. Kurutma aşamasının ardından taş suyu emprenye edilmiş ahşap endüstriyel 

kullanıma hazır hale gelir. 
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11. PROJE EKİP ÇALIŞMASI GÖRSELLER: 

 

TAKIM OLARAK KATILDIĞIMIZ TURNUVA VE ÖDÜL BİLGİSİ: 

Turnuva Adı: First Lego League Challange /Lise 3.Yerel Turnuva 

Ödülümüz: Robot Performans İkinciliği 


