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FARKLI AĞAÇ TÜRÜ KABUKLARININ FENOLLENDİRİLEREK 

BAKALİT GİBİ TERMOSETLERİN ELDE EDİLMESİ  

 

       GİRİŞ 

       Bakalit malzemenin hammaddesi olan 

fenol formaldehit reçinesi, genelde 

dışarıdan ithal edilmektedir. Pahalı olan bu 

ürünün yerine, doğal olarak potansiyeli 

mevcut olan odun kabuklarının, yakacak 

ve enerji üretiminden çok materyal 

üretiminde kullanılması daha uygun 

olacaktır.  

       Kabuk artıkları ve diğer ligno-

sellüloziklerin değerlendirilmesi, biyolojik, 

fotosel, kimyasal ve çevre bakımından 

dekomboze olabilen polimerik ürünleri 

geliştirmek bakımından da önemli 

bulunmaktadır. Ayrıca sentetik plastiklerin 

yerine doğal plastiklerin kullanılması ile 

çevre kirliliği asgariye inecektir.  

       Ligno-sellülozikler içerisinde önemli 

bir yer işgal eden kabuk, hacım 

bakımından ağacın genelde %10-15’ini 

içermektedir. Bu nedenlerle farklı ağaç 

türü kabuklarının fenollendirilerek bakalit 

gibi termosetlerin elde edilmesi 

amaçlanmıştır. 

       YAPILAN ÇALIŞMALAR 

       Bu çalışmada, un haline getirilen 

Kızılçam, Toros Sediri, Okaliptüs, Doğu 

Ladini, Yalancı Akasya, Meşe, Kestane, 

Kızılağaç ve Kavak gibi ağaç türü 

kabuklarından 20 gr alınarak asidik 

katalizörler (% 0,5, 1, 2 ve 4 lük H2SO4) ve 

fenol (20, 30 ve 40 gr) ile birlikte içinde 

mekanik karıştırıcı ve fenol yoğunlaştırıcı 

olan 500 ml’ lik 4 boyunlu bir cam balon 

içersine konularak 100, 130 ve 150°C ’lerde 

  

1 saat süreyle reaksiyona tabi tutulmuştur. 

      Reaksiyon sonunda elde edilen karışım 

cam lifli filtrelerden süzülerek fenol ile 

reaksiyona girmeyen veya fenolde 

çözünmeyen kabuk kısmının miktarı 

bulunmuştur. Daha sonra seyreltik amaçla 

kullanılan metanol 50 °C de ve su vakumu 

yardımıyla uzaklaştırılarak NaOH ile 

nötralleştirilmiştir. Geriye kalan karışım 

içinde bulunan ve reaksiyona girmeyen 

serbest fenol 180 °C de ve vakum altında 

uzaklaştırılarak, katı halde bulunan sadece 

kabuk-fenol kondenzasyon ürünü elde 

edilmiştir.  

       Elde edilen bu ürün hekzametilentetramin 

(HMTA) (% 37,7), çinko stearat (% 9,4), 

kalsiyum hidroksit (% 1), magnezyum oksit 

(%  2,4)  ve kabuk unu (% 49,5)  ile 

karıştırılarak 190 °C de 30 kgf/cm² basınç 

altında ve 5 dakika süre ile preslenerek 

4,0x10,0x80,0 mm ebatlarında kabuk esaslı 

bakalit malzeme (panel) elde edilmiştir. 

       Bu çalışmada kullanılan kabuk türlerinin 

kül miktarının belirlenmesinde ASTM 

standardı E 1755-95 den yararlanılmıştır. 

Mekanik özelliklerden eğime direnci ve 

elastikiyet modülünün belirlenmesinde ise 

deney örnekleri 4,0 x 10,0 x 80,0 mm 

ebatlarında hazırlandıktan sonra 20 ± 2 °C 

ve % 65±5 bağıl nem şartlarında % 12 

rutubete gelmeleri için iklim odasında 

bekletilmiştir.  

       Kondisyonlanan örneklerin eğilme 

dirençleri JIS (Japon Endüstriyel Standardı) 

K 7203 'e göre tespit edilmiştir. 
 



       Elde edilen fenollendirilmiş kabuk esaslı 

bakalitler ile sentetik bakalitler laboratuar 

şartlarında gerekli besin ortamında 6 aylık bir 

inkübasyon süresinden sonra biyolojik 

bozunmaları kontrol edilmiştir. Her defasında 

kontrol edilen örneklerin kuru ağırlık 

kayıpları hesaplanmış ve tam kuru ağırlığa 

göre bozunma yüzdeleri bulunmuştur.  

       SONUÇ ve ÖNERİLER 

      1. Kabuğun fenollendirilmesinde, asit 

(H2SO4)       konsantrasyonunun, reaksiyon 

sıcaklığı ile reaksiyona girmeyen kabuk 

miktarları arasındaki ilişkiyi etkilediği 

görülmektedir. Buna göre, reaksiyona 

girmeyen kabuk artığının en aza indirilmesi 

için etkili sıcaklık 130 °C ve asit 

konsantrasyonun ise  % 4 olduğu belirlenmiştir  

   2. Kabuğun fenollendirilmesinde; marjinal 

kabuk fenol oranının ağırlıkça 2 olduğu, 

reaksiyona girmeyen kabuk yüzdesinin, asit 

(H2SO4)  konsantrasyonu % 4 olduğu zaman 

en aza indiği ve reaksiyona giren fenol 

düzeyinin % 2' lik H2SO4 konsantrasyonunda 

en iyi olduğu,  

   3. En yüksek fenol reaksiyonu yani 

fenollendirme sonundaki en iyi çözünebilme 

olayı Kızılçam kabukların da görüldüğü, 

   4. Çalışmada kullanılan ağaç türü 

kabuklarından en yüksek kül miktarı % 7,84, 

ve PH değeri % 4,25 ile Yalancı akasyada 

olduğu görülmüştür. 
  
Tablo 1. Çeşitli Kabuk Türlerinin Farklı Asit 

(H2SO4)          Konsantrasyonlarında 

Fenollendirilmesi ile Elde Edilen Kabuk Esaslı 

Bakalitlerin Eğilme Dirençleri 

 
 

 

Kabuk 

Türleri 

Eğilme Direnci (MPa) 

H2SO4 Konsantrasyonu 

0.5 1.0 2.0 4.0 

Kızılçam 

Sedir 

Okaliptüs 

Meşe 

Kestane  

Y. Akasya 

Kavak 

D. ladini 

Kızılağaç 

74.83 

72.81 

71.45 

72.79 

73.75 

64.50 

70.50 

73.21 

62.15 

80.52 

78.93 

79.85 

78.65 

79.66 

76.95 

75.54 

79.25 

72.35 

93.79 

94.64 

92.79 

92.90 

93.63 

78.85 

80.24 

92.45 

76.19 

93.92 

93.81 

92.54 

93.87 

94.78 

81.82 

81.40 

93.20 

80.37 
 

  

Tablo 2. Çeşitli Kabuk Türlerinin Farklı Asit 

(H2SO4)  Konsantrasyonlarında 

Fenollendirilmesi İle Elde Edilen Kabuk Esaslı 

Bakalitlerin Elastikiyet Modülleri 

 
Kabuk 

Türleri 

 

Elastikiyet Modülü ( MOE x 

10ˉ²MPa) 

Çeşitli H2SO4 Konsantrasyonu 

0.5 1.0 2.0 4.0 

Kızılçam 

Sedir 

Okaliptüs 

Meşe 

Kestane  

Y. Akasya 

Kavak 

D. Ladini  

Kızılağaç 

73.76 

72.89 

70.65 

71.09 

70.75 

63.53 

64.75 

72.75 

69.40 

78.52 

75.93 

74.85 

75.65 

75.86 

68.95 

67.62 

78.10 

74.15 

84.28 

80.63 

81.79 

80.90 

81.67 

74.85 

73.86 

83.30 

80.18 

85.92 

81.93 

81.54 

79.36 

82.83 

74.39 

73.42 

84.50 

81,40 
 

      Ayrıca kabuk esaslı bakalit malzeme ile 

sentetik bakalitlerin laboratuar şartlarında 

hazırlanan besiyerlerde mantar 

aktivasyonunda 6 aylık inkübasyon 

süresinden sonra biyolojik bozunmaları 

hesaplanmış ve kabuk esaslı bakalitlerin 

sentetik bakalitlerden daha çok biyolojik 

bozunmaya uğradığı görülmüştür.  

      Türkiye’de üretilen bakalit malzemenin 

hammaddesi olan fenol formaldehit reçinesi 

genelde dışarıdan ithal edilmektedir. Bu 

çalışma ile pahalı olan bu ürünün yerine 

doğal olarak potansiyeli mevcut olan 

değişik ağaç türü kabukları kullanılarak 

elde edilen bakalit türü maddenin 

maliyetinin asgariye indirilmesi emisyon 

gücü bulunan formaldehitin kullanılmasının 

devre dışı bırakılması, döviz kayıplarının 

önlenmesi mümkün olacaktır. 
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