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Özet –  Nanoteknolojik çalışmalar bazı literatürlerde MÖ 2000 yıllara kadar dayandığı bildirilmiştir. Mısır uygarlığında ilk 

nano ürünler (mürekkep üretiminde) yalın düzeyde de olsa göze çarpmaktadır. Özellikle teknolojisinin gelişmesine paralel 

olarak günümüz bilim dünyası ve üretim çalışmaları bu yapıyı (nanoteknoloji) zorunlu hale getirmiştir.  Gerek sivil ve gerekse 

askeri alanda nanoteknolojik ürün ve ürün çeşitleri çok hızlı bir şekilde yapılandırılmakta olup;  bir çok teknolojide ülkeler bu 

alanda yarışır hale gelmiştir. İnsanoğlu artık günümüz yaşantısının her safhasında  bu tür ürün/ürün  oluşumlarını kullanmakta ; 

nano her ne kadar küçük bir yapıyı ifade etse de aynı zamanda bu terim akıllı olarak ta nitelendirilmektedir. 

İnşaat/ahşap,tekstil endüstrisinde , tıp alanında, , askeri malzemelerde (bilişim sistemleri/uçak-uzay sanayi), her türlü biyolojik 

mücadele (mikrop/bakteri)’lerin yok edilmesinde  kullanılmakta olup; nanoteknolojik oluşum  teknolojik bir  atılım (devrim) 

olarak karşımıza çıkmıştır. 
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NANOTECHNOLOGICAL VARNISH / GLUE USE AND EFFECTS ON 

WOOD 

Abstract-Some literatures reported that nanotechnological studies go back to  2000 BC. The first nano products (in ink 

production) stand out albeit at a basic level in Egyptian civilization. In parallel with the development of technology, modern 

science world and production works have made this structure (nanotechnology) compulsory. Both in civil and military areas 

Nanotechnological products and product types have been structured very quickly. In many technologies, countries have been 

competing in this area.Human beings now use such product/product formations at every stage of their lives ( although nano 

expresses a small structure, this term is also described as smart). It is used in the construction, wood, textile industry, medicine, 

military materials (information systems, aircraft-space industry) and in biological control (microbes, bacteria the destruction of 

all kinds of); nanotechnology has emerged as a technological breakthrough. 
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I. GIRIŞ 

Çağımızın teknolojisi olarak ele alınan olan nanoteknoloji, 

temel olarak nano yapı ve malzemelerin tasarımı, üretilmesi 

ve uygulanması ile ilgili bir bilim alanıdır. Diğer bir deyişle 

nanoteknoloji, bir maddenin atom ya da molekül boyutunda 

kontrol edilebilmesini sağlayan bir teknolojidir. Maddelerin 

atomik ya da moleküler boyutta kontrol edilebilmesi onlara 

istenilen özelliklerin verilebilmesini ve böylelikle çeşitli 

alanlarda kullanılabilecek üstün performanslı malzeme ve 

sistemler üretilebilmesini olanaklı kılmaktadır [1]. Nano(n)” 

Yunanca nannos kelimesinden gelmekte ve “küçük yaşlı 

adam veya cüce” anlamını taşımaktadır. Günümüzde ise 

nano, teknik bir ölçü birimi olarak kullanılmakta ve herhangi 

bir birimin milyarda biri ölçüsünü ifade etmektedir. Bu 

tanıma göre "nanoteknoloji" insanın saç kılının 80 binde biri 

büyüklüğünde "nano" ölçüdeki parçalarla uğraşan bilimdir 

[2].  

Ahşap, insanların ilk çağdan beri kullandığı organik bir 

malzemedir. Bu malzemeden zaman içerisinde çok sayıda 

malzeme üretilmiştir. Günümüzde  bazı uygulamalarda 

ahşabın yerine polimer kimyasının ürünü olan sentetik 

maddelerin geliştirilmesi ve bazı alanlarda ahşap malzemenin 

yerine kullanılmaya başlanmasıyla ahşabın önemini 

kaybettiği ve zaman içinde kullanımının azalacağı iddiaları 

ortaya atılmış olmasına rağmen ahşap tercih edilmeye devam 

etmiş, fert başına düşen ahşap bütün dünyada sürekli artmış 

ve artmaya devam etmektedir. Bunun başlıca nedeni, hiçbir 

malzemede birlikte bulunmayan birçok üstün özelliğe 

ahşabın topluca sahip olmasıdır. Neredeyse bugün hiç 

kimsenin ahşap ve ahşap ürünlerinden soyutlanarak yaşaması 

mümkün değildir [3].  

Nanoteknoloji ile gelişmiş ülkelerle gelişmemiş ülkeler 

arasındaki ara kapanamayacak kadar ve katlanarak artacak; 

nanoteknolojiye sahip olan ülkelerin refah seviyesi, ulusal 
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savunması ve ekonomisi daha güçlü bir konuma gelecektir. 

Bu bağlamda zamanında endüstriyel ve mikroelektronik- 

 

enformatik devrimlerini yakalayamayan ülkemizde, 

ekonomik ve bilimsel gelişme ve refah için nanoteknoloji 

yakalanabilinecek en son fırsat olmaktadır. Bu fırsatın 

yakalanabilmesi ancak, ulusal boyutta uzman kadronun 

güçlendirilmesi, eğitim ve nesilden nesile aktarılacak 

teknoloji birikiminin önünün açılması ile mümkün olacaktır.  

Bu yolların açılması ile ülkemiz, kritik olan bu uygarlık ve 

refah düzeyine çok daha aktif olarak katkı sağlayabilecektir. 

Nanoteknolojinin belli alanlarına girip teknoloji geliştiren 

Türkiye, Finlandiya’daki Nokia örneği uluslararası dev 

nanoteknoloji ürünü çıkarabilen bir ülke konumuna 

gelecektir. Bunun ülke refahına ve ekonomik gücüne, 

yaşayan halkının kendisi ve dünya ile daha bütünleşik olarak 

yaşamasına büyük katkısı olacaktır [4]. Akgün [5] nanolack 

vernik sistemlerinin ahşap malzemede (meşe,kayın)  yüzeye 

yapışma mukavemeti , yüzey sertlik değeri,  çizilme 

mukavemeti  ve soğuk sıvılara dayanımında olumlu sonuçlar 

verdiğini bildirmiştir.          Nanoteknoloji alanındaki bilimsel 

gelişmeler sayesinde bu ürünler günlük yaşantımıza daha 

fazla girmiştir. 2011 yılında nano ürünlerin dünyadaki 

üretimi 1.7 milyar $ ve son 5 yıl içerisindeki büyüme 

oranı %10.4 olarak tespit edilmiştir. 2016 yılı itibariyle ise 

nano materyal pazarın artan taleplerine bağlı olarak 5.8 

milyar $ ve büyüme hızının %23'lere ulaşacağı ön 

görülmektedir[6]  (Anonim, 2016b). 

 

Çalışmada nano yapının vernik/tutkal özelliklerinde 

kazandırdığı  özellikle baraber  ahşap malzemede gerçekleşen 

olumlu/olumsuz değişimler çeşitli çalışmalar incelenmek 

suretiyle genel bir yaklaşım yansıtılmıştır. 

II.MATERYAL VE METOD 

Vernik ve Nanolack Sistemler 

 

Ahşap yüzeylerin koruyucu örtü gereçleri ile kaplanması 

M.Ö. 200 yıllarına dayanır. Tarihi gelişim içerisinde ilk 

olarak bir ağacın kabuk altı sıvısı ile hazırlanan koruyucu 

gereçle yapılan yüzey işlemleri, daha sonra doğal reçineler ve 

kuruyan yağlar ile hazırlanan yağlı koruyucu örtü 

gereçlerinin kullanılması ile yeni boyutlar kazanmıştır. 

Kurallara uygun olarak verniklenmiş ve boyanmış bir ahşap 

malzeme, estetik açıdan güzelleşmiş, dış etkilere karşı 

korunmuş ve ekonomik yönden değeri artmış olur. 

Ülkemizde hâlihazırda irili ufaklı birçok atölye ve fabrika 

mobilya üretiminde faaliyetlerini sürdürmekte 2 olup, her 

geçen gün bunlara yenileri eklenmektedir. Ancak mobilya 

yüzeylerinde koruyucu gereç olarak kullanılan verniklerin 

bazı özellikleri ya tam olarak bilinmemekte veya yanlış 

olarak bilinmektedir. Vernik çeşidinin seçimindeki hatalar ve 

yanlış uygulamalar sonucu koruyucu gereç maruz 

kalabileceği etkilere yeterli mukavemeti gösteremeyerek kısa 

sürede bozulmakta ve koruyuculuk özelliğini kaybetmekte, 

bunun sonucu olarak da hem tüketici hem de ülke ekonomisi 

zarara uğramaktadır. Bir mobilyanın ekonomik ömrünün 

uzun olması ve ondan azami faydanın sağlanması, büyük 

ölçüde koruyucu gerecin niteliğine ve onun uygun şekilde 

kullanımına bağlıdır. Ülkemizdeki uygulamalarda ağaç 

yüzeylerinde koruyucu örtü gereci olarak çok çeşitli vernik 

ve boyalar kullanılmaktadır. Bu verniklerin üretiminde 

kullanılan gereçlerin farklılığına bağlı olarak, değişik cins 

verniklerde aynı cinse bağlı değişik tür verniklerde harici 

etkilere dayanıklılığın aynı olmayacağı düşünülmektedir. 
Ahşap yüzeylerde kullanılan vernikler ve vernik sistemleri, 

tarihsel süreçte kalite talepleri ve çevre koruma bilincine 

paralel olarak değişim ve gelişim göstermişlerdir. Bu 

gelişimin son halkası ise, bu araştırmada ele alınan 

nanoteknoloji ürünü verniklerdir. Nanoteknolojik verniklerin 

özellikleri sayesinde, gelecek 5-10 yıl içerisinde, geleneksel 

verniklerin yerini alması beklenmektedir  [7].  

Nanoteknoloji moleküler ölçekte materyallerin yapısını 

değiştirmek için araştırmacılara imkân sağlamaktadır. 

Örneğin, farklı gaz ve su geçirgenlik seviyeleri elde 

edilebilir. Ürünlere nano-moleküllerin eklenmesi sayesinde 

ısı ve ateşe karşı direnç, daha iyi mekanik özellikler, daha iyi 

termal performans ve gazlara karşı direnç sağlanabilir [8].  

 Compano ve Hulmann’a göre [9] nanoteknoloji bu 

yüzyılın en önemli teknolojilerinden biri olacaktır. Gelecek 

on yılda bu teknoloji kapsamında birkaç yüz milyar Euro’luk 

bir kar elde edileceği tahmin edilmektedir. Resmi kuruluşlar 

ve araştırma şirketleri, bu yeni teknolojide iyi bir pozisyon 

elde etmek için yarışmaktadırlar.  

Wood et al.’a göre[10] nanoteknolojinin üç farklı aşamada 

ekonomik ve sosyal etkileri görülecektir. Mevcut durumda, 

nanoteknolojinin güncel uygulamaları materyal bilimi ve 

colloid teknolojisi gibi uygulamalı bilimlerin daha önceden 

belirlenmiş dallarında artan ilerlemenin bir sonucu olarak 

ortaya çıkmıştır. Orta vadede nanoteknolojinin uygulamaları 

beklenen engelleri alt etmek için ancak laboratuar ortamında 

gerçekleştirilebilmektedir. İleri dönemde, tamamıyla yeni 

uygulamaların laboratuarda beklenen gelişmeler sonucunda 

meydana geleceği tahmin edilmektedir. 

 Steinfeldt et al. [11] nano-verniklerin ekolojik etkinliği 

üzerinde bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmada, pratik olarak 

nano esaslı vernikler, su bazlı vernikler, solvent bazlı 

vernikler ve toz vernikler karşılaştırılmıştır. Bir alüminyum 

arabanın verniklenmesi üzerinde elde edilen sonuçlara göre 

kullanılan nano-verniklerin avantajları VOC-emisyon 

seviyelerinde çok 

belirgin olarak belirlenmiştir. Nano-verniklerin VOC-

emisyonu diğer verniklerden %65 daha düşük bulunmuştur.  

    

Tutkal ve Nanoteknoloji 

 

  Malzemelerin atomik ve moleküler boyutlardan itibaren 

başlanarak işlenmesi, konvansiyonel yöntemlerle üretilen 

malzemelere göre daha sağlam ve hafif ürünlerin elde 

edilmesini sağlayacaktır. Bu ürünlerin, daha az hata yapma 

oranları ve daha kolay uygulanabilir özellikleri ile gelecekte 

birçok endüstriyel sürece köklü yenilikler katacaktır. Bu 

üstün özellikleri ile nano tüpler, elyaflar, lifler ve kaplama 

malzemeleri farklı üretim tekniklerinin gelişmesine imkan 

verecektir [5]. Nanoteknoloji sayesinde günümüzde 

elektronik, optik, nano biyolojik sistemler, nano ilaçlar ve 

sağlık, enerji, kimya, fizik, boya, batarya, bilgisayar ve 

bilişim teknolojisinde vb. alanda malzeme üretimi ve 

uygulamaları yapılmaya başlanmıştır. Bu nedenle, nano 

boyutlarda yapılan malzeme ve cihazların özelliklerinin 

bilinmesi, araştırılması, tasarımı ve üretimi için 

nanoteknoloji, birçok alanda çalışması gereken önemli bir 

konudur [12].  

Nanoteknoloji için diğer önemli kullanım alanları arasında, 

ahşap esaslı malzemelerin yapıştırılmasında tutkal ile 
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modifiye edilerek kullanılmaktadır. Bu sayede elde edilen 

lamine malzemelerin yapışma, eğilme ve elastikiyet, vida 

tutma vb mekanik özelliklerde, kalınlık artışı ve su alma ve 

serbest formaldehit emisyon değerlerinin iyileştirilmesigibi 

fiziksel özelliklerde, ısı ve yanmaya karşı termal direnç 

özelliklerinin iyileştirilmesinde, kullanıldağı görülmektedir 

[13]. Kütlesel malzemedeki daha büyük parçacıklar ile 

kıyaslandığında, nanopartiküller (nanoparçacıklar) tamamen 

yeni ya da gelişmiş (boyut, dağılım, morfoloji, faz, vb. 

dayalı) niteliklere sahip olmaktadır. Nanopartiküllerin 

boyutları azaldıkça yüzey hacim oranı artmaktadır (Fiedler ve 

diğ. 2006; Tüsiad, 2008). Nano ürünlerin polimer dolgusu 

olarak kullanılması ile geniş yüzey alanlarında, güçlü polimer 

dolgu etkileşimini sağlayarak daha düşük seviyelerdeki nano 

kullanımlarında daha efektif güçlendirmeye imkan tanıyarak 

malzemenin performansı arttırmaktadır. Ayrıca daha az 

malzeme kullanım buna ilaveten daha az malzeme 

kullanımına imkan tanıyarak üretim maliyetlerinin azalmasını 

sağlar. Silikat nanomalzemelerin tabaka halindeki yapılara 

sahip bulunması ve polimerik malzemeye göre düşük oranda 

silikat ilavesine rağmen daha büyük özgül alan elde edilebilir 

[14].  

Nanopartiküllerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi tutkal 

uygulamalarına nano ölçekte yeni olanaklar sunmuştur. 

Nanopartikül takviyesi ile tutkalların geliştirilmesi 

günümüzde malzeme bilimi ve mühendisliğinin en çok 

araştırılan konuları arasında yer almaktadır [15].  

   Ağaç malzemede fiziksel ve mekanik özellikleri etkileyen 

önemli faktörlerden biride tutkaldır. Bunlar, genellikle tutkal 

türü, karakteristik yapısı, tutkal üretim reçetesi formülü 

(viskozite, dolgu ve katkı maddesinin miktarları) ve yüzeye 

sürülen tutkal miktarı (tutkal katman kalınlığı) ve tatbik 

şeklidir. En uygun değerler tutkal-ağaç türü dolgu maddesi 

cinsi ve pres teknolojisine bağlı olarak denemelerle 

belirlenmiştir [16]. 

   Düzgün yüzeylere sahip malzemelerin yapıştırılmasında 

yeterli basınç tatbik edildiğinde, tutkalın bir yüzeyden diğer 

yüzeye transferi daha homojen olmakta ve yapışma 

direncinde daha iyi sonuçlar elde edilmektedir [17].  

Nanopartiküllerinin ahşap malzeme için UV korumasında 

kullanılabilmesine yönelik yapılan çalışmada yüzey 

kaplaması içerisinde %1 oranında CeO2 nano ürün 

kullanılması ile ahşap malzemelerin fiziksel ve mekanik 

özelliklerini iyileştirdiği ifade edilmiştir. Bunun dışında, sıvı 

yüzey kaplamalasının hidrofilik özelliklerinin önemli ölçüde 

modifiye edildiği ve suya karşı göstermiş olduğu dirençte de 

olumlu yönde iyileşmeler görülmüştür [18].  (Boehm, 2005). 

Nano SiO2'nin üre-formaldehit ile modifiye edilen polimer 

kompozitlerin özellikleri üzerine etkisini araştırdığı nano-

UFP ile modifiye edilmiş ahşabın yapışma mukavemetinin 

belirgin şekilde arttığı, su emme değerlerinin azaldığını tespit 

etmişlerdir. Ayrıca düşük pres basıncı ve ısıtma 

sıcaklıklarında yüksek mukavemetli ahşap malzemelerin elde 

edilebileceğini belirtmişlerdir [19].  

   Silisyum dioksit SiO2 nanopartiküllerin nişasta bazlı ahşap 

tutkalı üzerine etkisinin araştırıldığı bir çalışmada, SiO2 

nanopartikülleri içermeyen kontrol grubu ile 

karşılaştırıldığında, %10 nanopartikül içeren tutkalların kuru 

halde %50,1 ve yaş halde %84,0 makaslama direncinin arttığı 

saptanmıştır. Ayrıca su dayanımının da %20 artığı 

belirtilmiştir [20].   Orta yoğunluklu liflevha (MDF) 'nin 

sıcak preslenmesi sırasında ısı transferini iyileştirmek için 

kuru lif ağırlığına oranla verilen UF reçineye %0.5 ve %1,0 

Al2O3 nanopartikülleri eklenmiştir. Nanopartiküllerinin 

eklenmesi ve ayrıca UF/Al2O3 reçinesinin ekzotermik 

sertleştirme reaksiyonundan dolayı ısı transferi gelişmiştir. 

Geliştirilmiş ısı transferi sayesinde özellikle levhaların orta 

tabakasının, UF'nin kürlenmesine ve bu sayede elde edilen 

levhaların fiziksel özelliklerden kalınlık artışı ve mekanik 

özelliklerden eğilme direnci, elastikiyet modülü ve yapışma 

dirençleri üzerine olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir. Elde 

edilen deney örneklerinin yapışma direncinin kontrol 

örneklerine göre %0,5 ve %1,0 nanopartikül ilavesinde 

sırasıyla %7,6 ve %34,3 bir artış olduğunu belirtmişlerdir 

[21].  

Describe in detail the materials and methods used when 

conducting the study. The citations you make from different 

sources must be given and referenced in references.  

III.SONUÇLAR VE ÖNERILER 

   Mobilya, parke v.b. ahşap yüzeylere uygulanan verniklerin 

sürtünme, aşınma, darbe v.b. mekanik etkilere karşı uzun sure 

dayanıklı kalmaları, vernik katmanının bu etkilere karşı 

göstereceği dirence bağlıdır. Vernikli ahşap yüzeyler, 

kullanıldığı yerin özelliklerine göre çok çeşitli etkilere maruz 

kalabilir. Bu yüzden olası ekonomik kayıpların engellenmesi 

için, çeşitli kullanım yerlerine göre optimum verimi 

sağlayacak vernik sisteminin kullanılması gerekmektedir. 

Verniklerin üretimleri esnasında kullanılan gereçlerin ve 

üretim tekniklerindeki farklılıkların, vernik katmanlarının 

özelliklerinde ve bu katmanların değişik dış etkilere karşı 

dayanıklılıklarında etkili olabileceği gerçeği hiç bir zaman 

göz ardı edilmemelidir. Elbette bir vernik katmanının 

sağlamlığı, katmanın karşılaşması muhtemel çeşitli fiziksel, 

mekaniksel ve kimyasal etkilere karşı göstereceği dirence 

bağlıdır. Ancak vernikli ahşap yüzeyler, ürünün kullanıldığı 

yere göre çok değişik etkilere maruz kalabilirler. Örneğin, bir 

büro mobilyası ile bir banyo mobilyası ya da bir evin 

zemininde kullanılan parke yüzeyler ile bir spor salonunun 

zemininde kullanılan parke yüzeylerin karşılaşabileceği 

etkiler oldukça farklıdır. Tüm bu kullanım yerlerinde vernik 

katmanından beklenen, bu etkilere karşı yeterli direnci 

göstererek uzun sure dayanıklı kalabilmesidir. Bu nedenle, 

hangi vernik katmanının ne tür etkilere karşı ne derece 

dayanıklı kalabileceğinin belirlenmesi çok önemlidir. Bu 

sayede, ahşap yüzeylere uygulanacak verniğin seçiminde, 

ürünün kullanılacağı mekânın özellikleri de göz önünde 

bulundurulmak kaydıyla, bu etkilere karşı en fazla dayanım 

gösteren verniğin tercih edilmesiyle olası ekonomik kayıplar 

daha işin başında önlenmiş olacaktır. Özetle, bu çalışmanın 

sonuçları, yüzey sertliği, parlaklık, yüzeye yapışma direnci, 

çizilme ve reaktiflere karşı dayanım gibi kuru film direnç 

özellikleri bakımından, nanolacke UV verniğin geleneksel 

verniklere göre çok daha iyi direnç özelliklerine sahip 

olduğunu ortaya koymaktadır. 81 Nanolacke UV vernik 

sisteminin maliyeti, geleneksel vernik sistemlerine göre daha 

fazla olmasına karşın, uzun süre dayanım ve kalite faktörleri 

göz önüne alındığında kullanıcısına kazanç sağlayacak bir 

inovasyon ürünüdür. Ayrıca nanoteknoloji ürünü bu vernik, 

ahşap ile nanoteknoloji bilimini ortak bir arakesitte 

buluşturması bakımından da orijinal ve önemlidir  [5]. Orman 

ürünleri endüstrisinde nano ürünlerin kullanılması ile yapısal 

amaçlı kullanılacak ürünlerin performansının iyileştiği doğal 

kaynakların korunarak atık yada fire olarak nitelendirilen 

ürünlerin değerlendirilerek katma değeri yüksek daha 

593



Hatice ULUSOY., Hüseyin PEKER, Ahşapta Nanoteknolojik Vernik/Tutkal Kullanımı ve Etkileri, ISAS2019, Ankara, Turkey 

 

ekonomik ve uygun ve üstün özellikli yeni kompozit 

üretimlerin (GLULAM, LVL) yapılması sağlanabilir. 
Nanoteknoloji alanında yapılan teknolojik gelişmeler ve 

yapılan çalışmalar orman endüstri alanında faaliyet gösteren 

işletme ve kuruluşlara büyük destek sağlayacaktır. Özellikle 

yüksek frekanslı kurutma ve presleme yöntemlerinin de 

kullanılması ile daha üstün özelliklere sahip yeni modifiye 

ürünlerin üretimi sağlanabilir. Dünya ve ülkemizdeki orman 

kaynaklarının azalmasının önüne geçebilmek için temini ve 

ikamesi kolay olan, kavak ve benzeri ağaç türleri yada 

endüstriyel atık malzemeler tercih edilebilir. Bu malzemeler 

ile farklı özelliklere sahip tutkal ve nano ürünlerin kullanımı 

yapılarak üretilecek lamine ağaç malzemeler veya odun esaslı 

kompozit levhaların; fiziksel, mekanik özelliklerinin yanı sıra 

termal ve morfolojik özellikleri üzerindeki etkileri 

belirlenebilir .  [22]. 
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