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ÖNSÖZ 

Bu araştırmanın gaye ve şumulü Türkiye ormanlarının önemli bir ağa

cı olan sarıçam (Pinus silvestris) in Batı Karadeniz ınıntakasında yetişenle

rinin teknik vasıflarını meydana çıkarmak ve bu kıymetiere dayanarak 

kullanılabileceği yerleri bulmak ve bilmektir. 

Memleketlmizde sarıçarnın botanik vasıfları, tohumu, tabii ve suni 

olarak yetiştirilmesi, ormanlarının bakımı, hasılat ve amenajmanı hak

kında yapılmış araştırmalar mevcuttur (Erkin, 1956). Fakat odunun tek

nik vasıflarını tesbit etmeğe yarıyan denemelere girişilmemiştir. 

Sarıçam odununu memleketimizde bugüne kadar sanayi ham madde

si ve inşaat malzemesi olarak mühim bir yer işgal etmiş ve bununla be

raber bu sahalarda kullanılması esnasında lüzum hissedilen teknik rakam

lar bizzarur Avrupa ağaçlarına ait literatürden alınmıştır. Halbuki araş

tırma sonunda elde edilen neticelerin, mukayese bölümünde verilmiş olan 

diğer çam nevilerinin ve Avrupa sarıçamının teknik vasıfları ile karşı

laştırılmasında büyük farklar arzettiği müşahede edilmiştir. Onun için 

araştırmanın, bu ham madde ve inşaat malzemesinin daha iktisadi ve da

ha emin kullanılması hususunda yardımcı olacağını ümit etmekteyiz. 

Araştırmanın hususiyetlerinden birisi de yeni kurulmuş Ormancılık 

Araştırma Müessesesinin Odun Teknolojisi ve Kıymetlendirme Şubesinin 

teknoloji alanında ilk araştırması olmasıdır. Bu bakımdan tecrübe mater

yelinin hazırlanması ve tecrübeler birçok imkansızlıkla karşılaşmış ve 

6 sene gibi uzun bir müddeti işgal etmiştir. 

Enstitüde Odun Kimyası ve Tali Mahsuller Laboratuvarı faaliyete 

geçmediği için odun kimyasını ve tali mahsulleri ilgilendiren hususlarda 

Orman Fakültesinden, yabancı memleketlerde yapılan araştırmalardan 

faydalanılmıştır. Böylece verilmiş olan bilgiler Türkiye sarıçarnma ait 

vasıfları ifade etmekten ziyade, ait olduğu paragraf içerisinde bu ağaç 

nevine ait toplu bir fikir verebilmek bakımından derlenmiştir. 
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I. SARIÇAM HAKKINDA UMUMI BİLGİLER 

A. Sarıçarnın memleketimizdeki tabii yayılışı 

1. Umumi olarak Türkiyede 

Bernhard (ı935) sarıçarnın Türkiyedeki yayıiışı sahalarını: ı - Ku

zey Anadolunun doğu kısmı, 2 - Orta kısmı, 3 - Step kenan ve Orta 

Anadolu olmak üzere üç ayrı ınıntakada mütalaa etmektedir. 

Gökmen (ı953) ise bu çam türünün yayılış sahalarını: ı - Anadolu

nun doğu kısımları, 2 - Orta Anadolu, 3 - Kuzeybatı ve Batı Anadolu 

olmak üzere keza üç ınıntakada guruplamaktadır. 

Anadolunun doğu kısımlarında Erzurum ve Sarıkamış civarlarında 

saf ormanlar halinde 2600 m ye kadar olan sahalarda, yine kuzey ve ku
zeydoğu kısımlarında Artvin, Rize civarında doğu ladini ile karışık or
manlar halinde denizden 2ı00 m yükseklikte olan yerlere kadar çıkar. 

Sarıçama çok benziyen çamlar, Çoruh civarında 800 m yüksekliklere 
kadar iner. Sahile yakın yerlerde münferit olarak bulunur. Çoruh ırma-
800 m arasında mütecanis ormanlar teşkil eder. Bu çarnlara Zhukovski 
ğına karışan Ilıca, Odinga deresinin güney yamaçlarında denizden ı20 -
()95ı) Pinus lazica, Yiğitoğlu (ı94ı) Pinus tschoruchensis adını ver·
mektedir. 

Sarıçam, Sürmene ve Trabzon civarında Zigana dağlarında, Gümüş

hane ve Giresun civarında denizden ıooo- 2000 m arasında bazan saf, ba

zan da karışık ormanlar halinde Amasya, Sinoba kadar uzanır. 

Kuzeybatı ve Batı Anadoluda bu ağaç Sinoptan başlıyarak Ayancık 
Jnebolu daha iç sahalarda Boyabat, Tosya, Kastamonu civarında, Ilgaz 
dağlarında, Bolu civarında Seben, Köroğlu, Abant civarında 700 - 2000 m 
yüksekliklerde geniş bir yayılma gösterir. Bursa civarında Uludağ da 
Domaniç yaylasında, Dursunbey Alaçam ormanlarında karışık halde çok 
güzel sarıçam ormanıarına tesadüf edilir. 

Orta Anadoluda sarıçam Refahiyenin Dumanlı dağında, Sıvas civa

rında, Yıldız dağında, Akdağmadeninin Akdağında saf meşcereler halin

de denizden ıooo- 2300 m yüksekliklerde Tokat civarında, Yozgatta, Kı

zılcahamam civarında, Mihalıççık -Eskişehir ve Eskişehir - Kütahya ara-
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sındaki dağlık sahalarda saf, Bozyükte 1250 - 1300 m arasında kayın, gök
nar ile karışık meşcereler yapar. 

Kayacık (1954) bu çam türünün Anadoluda yayıiış sahalarını tesbıt 
etmek üzere yaptığı araştırmalarda Kayserinin, Pınarbaşı ilçesine bağlı 
Pazarviran bucağının doğusunda Melikgazi köyünün etrafında Kuşkalesi 
dağının eteklerinde Erikli, Y onealı ve Dermesür derelerinin muhtelif 
yamaçları üzerinde 1500 - 1900 m arasında takriben 300 - 350 ha bir saha 
kaplıyan sarıçam ormanlarını tesbit etmiştir. 

Sarıçarnın Türkiyedeki yayılış sahalarını gösterir harita bültene ek

ıenmiştir. 

2. Batı Karadeniz ınıntakasında 

Karadeniz ınıntakası ormanları baştanbaşa bir örnek olmayıp, kenar 
dağlarının kuzeye bakan yüzleri ile güneye müteveccih kenarları arasın
da orman nevileri bakımından ehemmiyetli farklar arzeder. Bu sebepten 
Karadeniz ınıntakasını <<Karadeniz kıyısı» ve Karadeniz ardı» diye ikiye 
ayırarak mütalaa etmek icap eder. 

Onun için Batı Karadeniz mıntıkasını yukarıdaki gibi ikiye ayırarak 

sarıçarnın bu mıntaka içindeki yayılışını inceliyeceğiz. 

Batı Karadeniz kıyısı ormanlarına, Sinop, Daday dağları içerisinde 
kalmak üzere Ilgaz sıradağları ile Aladağ hattı üzerindeki ormanlar da
hil olur. Bu dağ hudutları bütün Karadeniz boyunca denizden ayni uzak
lıkta olmadığı gibi bir tek silsile halinde de değildir. Buna göre bu ının
takaya Sinop, Zonguldak vilayetlerinin tamamen, Kastamonu, Bolu vila
yetinin ekseri kazaları dahil olur. 

Batı Karadeniz ardı ormanlarını, kuzeyden Karadeniz kenar dağları, 
güneyden İskilip ve Çankırı sıra dağları, Kızılcahamam, N allıhan arasın
daki dağ kit' eleri ile Sündiken ve onun Do maniçe uzantısı olan Bozdağ 
hattı hudutlandırır. Buna Kastamonu, Çankırı, Bolu, Ankara, Eskişehir, 
Bilecik vilayetlerinin çoğunun kuzeyindeki ve bazılarının da güneyindeki 
kazalar girer. 

Bu ınıntakanın doğu hududunu Sinop vilayetinin doğu hududu ile Kı

zı'ırmak, batı hududunu da Sakarya nehri teşkil eder. 

Sarıçam Batı Karadeniz ınıntakasında kıyılarda bulunmaz. Daha ziya
de güneye bakan yamaçlar üzerinde bulunur. 700-200 m arasında yer 
yer saf ve daha ziyade göknar, kayın ve karaçam ile karışık meşcereler 
yapar (Şekil 1). 



Şeldl 1. Çamkoruda bir sar•Qam meşçeresi (Foto: Orman Genel Müdürlüğü) 
Ein Kiefernbestand in Camlwru (Photo : Forstıreneral DirAktion). 
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Mesela: Daday- Ballıdağda ı200 m de göknar, karaçam ile 

Kastamonu- Ilgazda ı200- 2000 m de göknar, kayın ile 

Daday- Ilgaz silsilesi üzerinde Göller ormanında ı400 m de göknar lie 

Ayancık- Çangalda ı200 m de kayın, göknar, karaçam ile 

I:evrek- Beldibi ınıntakasında 110 m de kayın, meşe ile 

Karabük- Büyükclüzde 700- ı400 m de kayın, göknar, karaçam ile 

Doğu ve Batı Karaderede 800 - ı200 m de kayın, göknar ile 

Batı Karadeniz ardında ise yer yer saf, yer yer karışık meşcereler 
yapar. 

Mesela : Boyabat - Elekdağında 1150 m de karaçam ile 

Tosya- Kösdağında 1350 m de karaçam ile 

Kızılcahamam - Çamkoru ve Geredeye doğru uzanan silsile üzerinde 
1400- ı600 m de karaçam ve yer yer göknar ile, 

Gere de - Köroğlunda ı500 - ı 700 m de göknar ile, 

Bolu- Aladağda ı300- 1600 m de yer yer saf ve yer yer göknar ile, 

Mudurnu- Yursa serisinde ı300- ı500 m de kayın, göknar ile, 

Göynük- Kocaman dağında ı400- ı600 m de yer yer saf veya kara-
<;am ile, 

Eskişehir - Sömdiken dağında ı200 - ı 700 m de yer yer saf ve yer yer 
karaçam ile karışık meşçereler teşkil eder. 

B. Sarıçarnın botanik özellikleri 

1. Adı ve sistemdeki yeri 

Pinus silvestris L., gymnospormaelerin coniferae sınıfının pinoidae 
alt sınıfının abietaceae familyasının pinus cinsinin bir türüdür. Türkçesi 
sarıçam, ingilizeesi Scotch Pine, Alınaneası Gemeine Kiefer, Föhre, Fran
sızcası Pin Sil vestre dir. 

2. Botanik özellikleri 

Yetişme muhitinin müsait oluşuna göre 20-50 m boy yapabilir. Genç 
yaşlarda pramit şeklinde, yaşlılarda taç genişliyerek gayri muntazam bir 
;ıemsiye şeklini alır. Meşçere içinde dalsız, güzel görünüşlü arınancılık ba
kımından önemli bir ağaçtır. Kabuk sürgünlerde sarımtırak, yaşlı dal
lar ve gövdenin üst kısmında sarımtırak kırmızı ve ince safihalara 
ayrılmış gövdenin alt kısımlarında boz kahverengindedir. 

İnce yapraklar çeşitli yetişme muhitlerine göre değişik uzunluklarda, 
çok defa 4-5, nadiren de 6- 8 cm dir. Yaprakların uçları sert, sivri, ke-
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narları çok ince dişli, renkleri mavimtrak yeşil veya boz yeşil ve karaçama 
nazaran kısadır. Kısa sürgünlerde iki ibre bulunur. Yapraklar dal üze
rinde helozoni şeklinde sıralanmış yastık üzerinde olup, yaprakları dö
kümüş dalların yüzleri pürüzlüdür. 

Tomuı·cuklar uzun yumurta şeklinde 1-2 cm boyda boz veya kırmı
zımtrak kahverenginde pullada örtülü olup reçinesizdir. 

Kozalaklar saplı, 3- 7 cm uzunlukta, sivri yumurta şeklinde, örtü 
pulu meyva pulundan, 'çok küçük, meyva pulunun uç kısmı odunlaşmış
ve koni şeklinde olup, sürre tam ortada bUlunmaktadır. Kozalahları aşa
ğıya bakar (Oksal, 1952). 

Tohum 3-5 mm uzunlukta, yumurta şeklinde, boz veya esmer renk
te kanatları havi, kanat tohumu kıskaç şeklinde kavrar. Kozalaklar ikin
ci yrlın sonbaharında olgunlaşır( Gökmen, 1953). 

C· Sarıçam odununun makroskopik ve anatomik özellikleri 

1. Sarıçam odununun makroskopik özellikleri 

Diriodun genişliği, yetişme muhiti şartlarına göre değişmektedir. Me
sela Mudurnu- Yursa serisinde 1300- 1500 m de kayın + göknar + sa
rıçam karışığı bir meşçereden alınan 101 yaşında ve göğüs hizası çapı 

51 cm olan, bir sarıçam gövdesinde diriodun, geniş yani % 72 nisbetinde 
iştirak ettiği halde, Karabük - Büyükclüzde 1450 m de kayın gök
nar sarıçam karışığı meşçereden alınan 166 yaşında göğüs hizası çapı 
44 cm olan gövdede dar, yani % 37 nisbetinde iştirak etmekte ve rengi 
ise beyaz ile sarımtrak renk arasındadır. Özodun hududu belli olup ek
seriya yuvarlak, bazı ağaçlarda diriodun içine diller şeklinde girintHer 
yapar. Özodun rengi kırmızı ile kahverengi olup, kesildikten sonra uzun 
müddet kalan ağaçlarda bu renk daha koyu görünmektedir. Yıllık halka
lar içinde ilkbahar odunu yaz odunundan kat'i sınırla ayrılmakla be
raber, bazı ağaçlarda bu geçiş ani değildir. Ekseriya halkaların seyri göv
de kesit sathı üzerinde biraz dalgalıdır. Yaz odunun rengi özodununun 
içinde, koyu kahverenklidir. Yıllık halka içindeki iştirak nisbeti % 2-% 73 
arasında değişmektedir. Reçine kanalları enine ve boyuna kesitte gözle 
görülebilir. Özışınları zengin ve dardır. Odunu düz, fakat kaba liflidir. 
Odunun orta ağırilıkta ve oldukça keskin reçine kokuludur. 

Kabuk, ağacın yukarı kısımlarında ince, kırmızı, kahverengi veya 
koyu sarı renkte, bu bakımdan gövde kırmızımsı ve sarımsı renkte gözü
kür. Gövdenin aşağıda kısımlarında kabuk kalınlaşır, gri kahverenkli di
limler ve pullar arzeder (Şekil 2). 
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2. Mikroskopik özellikleri 

Kabuk 

Kabuk skierenşim hücresi ihtiva etmez. Oldukça bariz tabakalıdır. 

Kabuktaki tabakaların içten dışa doğru genişliği artar. Açık veya kısmen 
kapaılı elekli borulu daha geniş yıllık halkaların arkasındaki tabakalar 
en dar tabakalardır. 

Yıllık halkaları, normal olarak çok barizdir. East tabakası nisbeten 
dar olup 2 - 4 yataklı elekli borulardan müşekkildir. Gayri muntazam 
bir paranşim hücreleri şeridi ve 6- 10 sıralı traheidler bunu takkip eder
ler. Burada ilkbahar bast tabakası, yaz bast tabakasına nazaran bariz 
bir şekilde daha dardır. Yaz bast tabakasının elekli boruları arasında 
münferit olarak daha geniş paranşim hücrelerine rastlanır. Geçen senenin 
yaz bast tabakasının geniş elekli boru kuşağının dışında sonra ilkbahar 
bastı takip ederek çok geniş elekli boru şeritleri gözükür. Fakat yıllık 
halka hududu ekseriya yaz bast tabakasının daha dar elekli boruları ya
nında belli olur. Yıllık halka bidayette 0.25 mm ye kadar geniştir. 

Bilalıere ekseriya paranşim hücre şeritleri ve yapışık traheid tabakaları 
bir birini takip edecek şekilde darallır. (Freund 1951). 

Orlunun enine kesiti 

Yaz odun tabakası yıllık halkanın ancak cüz'i bir kısmını teşkil et
mekte olup, tabakanın dış kısımlarında keskin bir hudutla ayrılmıştır. 

Yaz odunundan ilkbahar odununa geçiş pek ani olmayıp tedricidir. Kalın 
gışalı yaz odunu traheidleri ince gışalı ilkbahar traheidleri içine diller 
halinde uzanmaktadır. 

Reçine kanalları en fazla yaz odunu tabakası içinde toplanmış olup, 
gayrimuntazam olarak serpilmiştir. Bu kanallar basık, yuvarlak, yuvarlak 
ve girintili çıkıntılı olmak üzere muhtelif şekiller arzeder. Özışınları yal
nız bir sıra paranşim hücrelerinden yapılmıştır (Şekil 3). 

Radial kesit 

İlkbahar odununda büyük, yaz odununda ise seyrek ve daha küçük 
haleli geçitler bulunur. Bunlar traheidlerin içinde tek sıra halinde di
zilmiş olup, iç içe girmiş 6 adet daireden ve merkezde içi dolu koyu renk
te pordan teşekkül etmiştir. Traheidlerin uç uça birleştiği yerde cidar1arı 
erimiştir ve yer yer çıkıntıları mevcuttur. Kesit içerisinde kısım kısım öz
ışınları traheidleri odun traheidlerine dik olarak seyretmekte olup, bun-



Şekil 2. Genç bir sançarnda kabuk 
teşeklrülatı 

(Foto : Dr. Toker) 
Rindenbildung einer Kiefer. 

(Photo : Dr. Toker) 

Şekil 3. Sançam odununun anotomlk 
yapısı. Enine kesit (150 defa 

büyütülmüştür. 
Foto : Orman Fa, Orman Mahsullerini 

Değerlendirme Enstitüsü 

7 

Anatomischer Aufbau des Kiefernholzes 
Querschnitt. (Verg. etwa. 150) 

(Mikroaufname : Institut für 
Forstbenützung der forstlichen Fakültet) 

!arın içindeki haleli geçitler daha küçük çesamettedir. Bu traheidlerin 
boyları genişliğinin 5-6 mislidir (Şekl 4). 

Teğet kesit 

Özışınları değişik bir durum arzeder. Yatık reçine kanalı ihtiva eden 

özışınlarında paranşım hücreleri bir kaç sıra halinde diziiTmiştir. Trahid

lerin birleştiği yerlerdeki çıkıntılar ve bu kesitte de bariz olarak gözük

mektedir (Şekil 5). 

Ayrıca odunu içinde, içi reçine iUe dolmuş reçine keselerini ihtiva 

eder. 



8 

Şekil 4. Sarıçanı odununun anatomil< 
yapısı. Teğet kesit (150 defa 

büyütülmüştür). 

Orman Fakültesi Orman Mahsullerini 
Değerlendirme Enstitüsü 

Anatomischer Aufbau des 
Kiefernholzes. Tangentialer 
Llingsschnitt. (Vergr. etwa. 

150) (Mikroaufname : Institut für 
Forstbenützung der forstlischen 

Fakültet). 

Şekil 5. Sançam odununun anatomili 
yapısı. Radial kesit. (300 defa 

büyütülmüştür). 

Foto : Orman Fakültesi Orman 
Mahsullerini Değerlendirme Enstitüsü 

Anatomischer Aufbau des Kiefernholzes. 
Radialer Llingsschnitt (Vergr, etwa. 300) 

(Mil<roaufname : Institut für 
Forstbenützung der forstlichen 

Fah-ü.ltet). 

D. Sançarnın büyüme ve gelişme özellikleri hakkında araştırmalar 

1. Gövde şekli 

Sarıçam umumiyetle meşcere içerisinde muntazam gövde yapar. 
Gövdenin enine kesiti ekseriya yuvarlak olup, kapalılık durumu bozuk
muş meşçerelerde dar ve tazyik odunu teşekkülatı arzederek gövde oval 
bir şekil alır. Dallılık derecesi meşçeredeki durumuna göre değişmek
te olup kapalılık durumu iyi olan saf ve karışık meşcerelerde kullanacak 
odun evsafının bozulduğu kaın dalların başladığı yer 8 - 22 arasında 

değişmektedir. Ağaç boyu ise 12-30 m arasındadır. 

Ağaçın büyümesi iyi olup, yetişme muhiti şartlarına göre çeşitli 

karekter arzder. Mesela Büyükdüz ve Çamkorun'daki durumlar Cetvel lde 
görülmektedir. 
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Cetvel ı. Sarıçarnın büyüme ve gelişme durumu. 
Zuwacl:ısverhaltnisse der gemeinen l{iefer. 

(Orman Amenejmam Şubesinin «Meşce,re hacim artımının tayini ile ilgili muhtelif 
metodların mulrnyesesi» adlı denemesinden) 

Ormanın adı 

Der Name 
des Waldes 

Büyükdüz' 

Karışma 
Die Mischung 
der Holzarten 

Göknar (Tanne) 
Kayın (Buche) 

_______ s_a_r-'ıçam (Kiefer) 

Çukurova K araçarn 
(Schwarzkiefer) 
Sarıçam (gemeine 
Kiefer) 

Sarıçarnın karışma 

nisbeti 
Mischungs-verhalt
niss der gemeinen 

Kiefer 
% 

5 

95 

Bir sarıçarnın ortalama yıl_ 
lık artımı 

Durchschnittliche jahrliche 
Zuwachs enier gemienen 

Kiefer 
ma 

0.025 

0.002 

Teknik vasıfları denemek için muhtelif I'IJ.ıntakalarından alınan kesim 

•;ağındaki deneme ağaçları üzerinde yapılan gövde analizi araştırmala

rında tesbit edillen 1.30 daki gövde şekil emsali umum govdedeki kabuk 

ı1isbetioy~Ş ve boyları He b:::rlikte Cetvel 2 de görülmektedir. 

Ağaç No: 
Baumnum

riıer, 

Cetvel 2. Sarıçarnın gövde şekil emsali ve kabuk nisbeti. 

Stammformzahl und Rindenanteil der Kiefer. 

ı 2 s ıs 16 17 19 20 21 25 30 

Ortala-
ma 

Durch
schnttlich 

Alındığı iş- Mu- Mu· Düzce Kızıl- Dev- Dev- Büyük Büyük BüyükBoya-Tosya 
!etme durnudurnu caha- rek rek düz düz düz bat 
Forstbezirk mam 

Ağaç yaşı 

Alter des 101 107 69 79 270 204 166 163 ısı 100 133 
Baumes 

Kabuk ni s-
b eti % 8 14 ll H 6 ll 8 6 3 12 ı o lO 
Rindenanten 

Gövde şekli 
Stammforın- 44 39 39 46 49 sı 44 43 42 42 so 44 
zahl 

Boyu m. 34.20 27.60 2l.lS 12.10 27.SO 23.1S 28.80 26.4S 28.70 24.60 21.00 
Baumhöhe 

Cetvel incelenirse memleketimizde sarıçam kabuk nisbetı ve gövde 

şekiıl emsalinin yetişme muhiti şartlarına göre değiştiği gö·rülür. Bu kıy

metleri Türkiyede yetişen diğer çam nevileriyle mukayese edebilmek 

için Cetvel 3 verilmiştir (Fırat, 1958; Yiğitoğlu, 1940). 
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Cetvel 3. Yerli diğer çam nevllerinde ve yabancı sançanıda kabuk nisbeti. 

ve şekil emsali. 

Stammforınzahlen und Rindenanteile der heimischen und fremHindischen 
Kieferarten 

Avrupa sança_ Yerli sançam Çam Nevi Karaçam Kızılçam Fıstık çamı mı Einheimische Kiefernart P. nigra P. brutia P. pinea Europeische P. silvestris P. silvestris 

Kabuk nisbeti 
% 17-25 18 16-26 10-17 10-12 
Rindenanten 

Gövde şekil 

emsali % 51-54 42-49 45-47 39-51 Stammform_ 
zahl 

Ağaç boyu m 20-35 10-20 15-30 16-38 12-34 Baumhöhe 

Kabuk kalıniJ.ığı muhtelif ağaçlarda yetişme muhiti şartlarına göre 

değiştiği gibi ağaç boyu üzerinde değişiklik gösterir. Deneme ağaçları 

üzerinde yapılan tesbitiere göre değişiklik Cetvel 4 te gösteril:ı:nektedir. 

Cetvel 4. Kabuk kalınlığının ağaç yüksekliğindeki seyri. 

Die Streuung der Rindenilleke an der Baumhöhe. 

Ağ"aç No: 15 (Kızılcahamam- Çamkoru) 

Baum Nr 

Gövde yüksekliğ"i m 
Stammhöhe 

Kabuk kalmlığ"ı cm 
Rindendicke 

0.40 

ı. 70 

4.40 8.40 

0.40 0.20 

Ağ"aç No: 19 (Karabük-Büyükdüz) 
Baum Nr 

Gövde yüksekliğ"i m 0.40 4.40 8.40 12.40 16.40 20.40 24.40 28.40 
Stamhöhe 

Kabuk kalınlığ"ı cm 1.40 0.70 0.40 0.25 0.20 0.20 0.15 0.05 Rindenilleke 

Ağ"aç No: 30 (Tosya-Kösdağ") 
Baum Nr 

Gövde yüksekliğ"i m 0.40 4.40 8.40 12.40 16.40 20.40 Stamhöhe 

Kabuk kalmlığ"ı cm 
ı. 20 ı. 00 0.70 0.20 0.20 0.10 Rindenilleke 
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2. Yıllık halka genişliği araştırmalan 

Sarıçam odununda ortalama yıllık halka genişliği ve varyasyonu 
araştırmaları için muhtelif yaş, boy ve çapta bulunan 6 deneme ağacın
dan alınan 2x2 cm boyunda enine kesitleri havi hava kurusu halinde 1065 
numune alınmıştır. Bu numunelerde enine kesitte radial yön mm nin 
1/20 sini ölçebilen hassas bir' kompasla ölçillmüş ve eriine kesit üzerin
de yıı1lık halka sayısı tesbit edilerek, radial yöndeki ölçüye bölünmek 
suretile her bir numunede ortalama yıllık halka genişliği bulunmuş ve 
ayrıca iki ağaçın I nolu tekerlekileri üzerinde yılık halka genişlikleri öl-

çümüştür. Bundan sonra 1.00 mm lik ara ile yıllık halka genişliği gurup

lara ayrılarak 1566 adet ortalama yıllık halka kıymetleri ait olduğu yıl

lık haka genişliği guruplarına ithal edilmiş ve böylece her guruptaki nu

mune sayısı genel numune sayısına nisbet edilerek, beher gurubun ge

nel numune sayısındaki iştirak oranları hesaplanmıştır. 

Her gurubun ortalama yıllık halka geniŞlikleri apsis ve tekerrür yüz

deleri de ordinat ekseni üzerine geçirilmek suretne Şekil 6 da görülen 
grafik elde olunmuştur (Şekil 6). 

% 
50 

A 
1 ı 

ı 

1\ ı 

ı \ tS&Ii Numune 

1 ı 
(Werfe) 

" ı 

ID 1 ı 1\ ı 
ı . 
ı "" ı ~ ı 
ı. 

1 2 2.07 3 ı4 s 6 7 e 91!11'11 

Yılh/c hallaz gMlş//ğl (Jahrrmghrelfe) 

Şekil 6. Sançaın odununda ortalama yıllık halka genişlikleri va,ryosyonu. 

Hiilufigkeitsverteilung der mittleren Jahrrlngbreite von Kiefemholz. 

Bu grafiğin incelenmesi ile, ilk olarak simetrik olmadığı göze çarpar. 

Simetri oksenine nazaran sol taraftaki eğrinin düşüşü sağ taraftakine na-
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zaran çok diktir. Sağ taraftaki düşnıe başlang:çta oldukça dik olduğu hal
de sonradan yavaş yavaş alçalarak uzayıp gitmektedir. 

Sarıçam odununda yıllık halka genişliğinin 0.54- 8. 79 mm arasında 
değiştiği ve en fazıla tekerrür eden yıllık halka genişliğinin 1.57 mm olup 
i.ştirak oranının % 47 olduğu görülmektedir. 1566 numuneden elde edilen 
ortalama yıllık halka genişliği kıymetilerinin genel ortalaması alınmak 

suretile bulunan kıyınet ise 2.07 mm dir. 

Grafiğin bu gidişine nazaran, sarıçarnda dar yıllık hallkaların ekseri
yeti teşkil etmekte olduğu ve dar halkalara daha fazla raslandığı mey
dana çıkar. Bu da Batı Karadeniz ınıntakasındaki sarıçarnların yaşlı 

ve ferahlandırmaya tabi tutulmamış meşçerelerde yetiştiği kanaatını ha
sıl etmektedir. 

3. Ağacın hayat devresi boyunca yıllık halka ve yaz odunu 
genişliklerinin seyri 

Yıllık halka genişliği üzerine irsi ve lokal faktörler müştereken tesir 
etmektedir. Sarıçarnda ağacın hayat devresi boyunca yıllık halka ve yaz 
odunu genişliği değişmelerini araştırmak üzere 32 ve 33 numarah ağaç
ların I nolu tekerlekleri alınarak özden geçmek üzere kuzey ve güney 
yönlerinde uzanan bir hat çizilmiş ve bu hat üzerinde özden muhite doğ
ru her yı:lık halkada yıllık halka ve yaz odunu genişlikleri Brinell sert 
liğinde bilya izinin çapını ölçmeye yarıyan mikroskopla okunarak Şekil 7 
ve 8 de görüldüğü gibi apsis ekseni üzerinde yıllar ve ordinat ekseni 
üzerinde bu yıl'lar içinde teşekkül eden yıllık halka, yaz odunu genişliği 
ve iştirak nisbeti gösterilerek, J:)lçın_elerle bulunan_kıymetler, grafJk üze
rine çizilmek suretile grafikler elde edilmiştir (Şekil 7, 8). 

Grafikler incelendiği takdirde aşağıdaki sonuçlara varılı:nak!ıı.dır. 

1 - Batı Karadeniz ınıntakasında yeti.şen sarıçamlarda yıllık halka 
genişliği, Şekil 7 de başlangıçta hızlı bir şekilde en yüksek noktasına 
varmakta ve sonra iniş ve çıkışlarıla yavaş bir alça1ma göstermektedir. 

2 - Şekil 8 de ise başlangıçta yavaş, sonra birden bire yükselen ve 
sonra gayri mütecanis iniş ve çıkışları gösteren yıllık halka teşekkülatı 
gözükür. 

3 - Yaz odunu genişliği değişmeleri, yıllık halka genişliği değişme
lerine nazaran daha yeknesaktır. 

4 - En yüksek yaz odunu iştirak nisbeti umumiyetle yıllık halka 
genişliğinin dar olduğu yıllara tesadüf etmektedir. 
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Şekil 7. Araç İş}etmesi Göller Bölgesi Ormanından abnmış 99 yaşlı bir sançam 
ağacında, yıllık halka, yaz odun genişliltlerile, yaz odunu iştirak 

nisbetinin seyri. 
Verlauf von Jahrringbreite, Spiiıtholzbreite und Spatholzan.teil 

einer 99 j3.hrigen Kiefer aus Göller. 

Yıll1k halka 
(jahrn'ng) 

Seneler cJahre) 
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Şekil 8. Araç ıŞıetmesi Göller Bölgesi Ormanından alınmış 86 yaşlı bir sançam 
ağacında yıllık halka, yaz odunu genişlikleri ile yıllık halka iştirak nisbetinin seyri. 

Verlauf von Jahrringbreite, Spfutholzbreite und Spaholzanteil 
einer 86 Jahrigen Kiefer aus Göller. 
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4. Ortalama yıllık halka genişliği ve yaz odunu iştirak nisheti 

Sarıçarnda orta'lama yıllık halka genişliği ve yaz odunu iştirak nisbe
ti arasındaki münasebeti bulmak için 33 ve 34 nolu ağaçların I nolu teker
lekleri ve muhelif numuneler üzerinde 564 yıllık halka ve bu halkalara 
ait yaz odunu genişlikeri Brinell sertliği mikroskopu yardımiyle ölçül
müş ve yaz odunu iştirak nisbeti hesaplanmıştır. 

1 er mm aralıklarla yıllık halka gurupları teşkil edilerek, bu gurup

lara giren yıllık haka genişliklerine tekabül eden yaz odunu iştirak nis

betleri bu guruplara dağıtılmış ve neticede her bir oratalama yıllık hal

ka gurubundaki ortalama yaz odunu iştirak nisbeti bulunmuştur (Şe

kil 9). 

- ~ 

""" 
S64- Numune 

~ Werfe 

-o......... 
~ 1-o--. r---o._ ---

11 1 2 3 • s ' :1111111 

Yıl!tk halka genişltğl (Jahrringbreill>) 

Şekil 9. Sa.nça.nı odununda ortalama yıllık halka genişliği ile yaz odunu iştirak 
nisbeti arasındaki ilgi. 

Zusamnıenhang zwischen Inittıeren Jahrringbreite und Spii.tholzanteil für 
Kiefernholz. 

Apsis ekseni üzerinde ortalama yıllık halka genişliği ve ordinat ekse

ni üzerinde ise yılık halkalara tekabül eden ortalama yaz odunu işti

rak nisbetleri gösterilerek grafik elde edilmiştir. 

Grafik tetkik edilirse, 0.5 mm genişliğindeki yaz odununda azami kıy

mette olan % 33 ü bulduğu, yıllık halka genişledikçe yaz odunu iştirak 

nisbetinin sür'atli bir azalma ve sonraları daha geniş yıllık halkalara doğ

ru yatık bir seyir takip ettiği görülmektedir. 
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5. Yaz odunu iştlirak nisbeti varyasyonu 

Sarıçarnda yaz odununun halka içerisindeki iştirak nisbetini bulmak 
ıçin muhtelif numuneler üzerinde 500 yıllık halkanın, halka genişliği 

ile yaz odunu genişlik1eri Erineli sertlik derecesini bulmada kullanılan 
mikroskop yardımı ile okunmuş ve yaz odunu genişlikleri yıllık halka ge
nişlikllerine nisbet edilmek suretile yaz odunu iştirak yüzdeleri hazırlan
mış ve iştirak yüzdeleri gurupları (% 10) teşkil edilerek her gurubun te
kerrür yüzdeleri bulunmuştur. Apsis ekseni üzerinde yaz odunu iştirak 
yüzdeleri ve ordinat ekseni üzerinde tekerrür yüzdeleri gösterilmek su
rtile bulunan kıymetler geçirilmiş ve Şekil 9 daki grafik elde olunmuş
tur (Şekil 10). 

1 \ 
30 

1 \ 
1 \ sooNamane 

(Werfe) 

6 1 1\ 
~ 

1'--
ı ı--

10 20 30 *O SO 60 10 80 

Yaz od11n1L işifrak nishefl (Spal/zolzanfei() 

Şekil 10. Sarıçam odununda yazodunu iştirak nisbeti varyasyonu. 
Hiifigkietsvertielung von Spiitholzanteil für Kiefernholz. 

Grafiğin incelenmesinde, yaz odunu iştirak nisbetlerinin % 7- % 86 
arasında değiştiği ve en fazla tekerrür eden yaz odunu iştirak nisbetinin 

% 21 cıvarında ve genel ortalamanın ise % 26 olduğu görülmektedir. 

Grafik simetrik olmayıp sol tarafında, küçük yaz odunu iştirak nisbet

lerinde düz bir şekilde seyrederek, bilalıere tedrici bir meyille inerek bü
yük yaz odunu iştirak nisbetlerinde yatık bir halde devam etmektedir. 
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6. Özodun ve diriodun araştırınalan 

Bir çok ağaç nevilerinde bulunan özodun, mantariara karşı dayanık
lı bir kısım olduğu için birçok kullanma yerlerinde tercihen aranmakta
dır. Bu bakımdan araştırmalarımızda bu hususa bilhassa önem verilmiş bu
lunmaktadır. Sarıçarnda özodun hududu belli olup, rengi kırmızı ile kah
verengi arasında değişmektedir. 

a. Gövdede diriodun genişliğinin seyri 

69 - 270 yaşları arasında bulunan ll sarıçam ağacında gövde içerisin

de diriodun genişliğinin aşağıdan yukarıya doğru seyri Cetvel 5 de gö

rülmektedir. 

Cetvel 5. Sançanı diriodun genişliğinin vertikal yöndeki seyri. 

Die Anderung der Splintbreite in der höhen Richtung bei dem Kiefernstaının. 

Gövdedeki yeri 

Die Stelle an dem Stamm 

Diriodun genişliği 

Die Breite des 
Splinthohzels mm 

Kısım Yükseklik Asgari Ortalama 
durchsch

nittlich 

Azami 
max Der Teil des 

Stammes 

Kaidede 
Am Stock 

Gövde ortasın
da 
Im mittleren 
Stammteil 

Gövde tepesin
de 
Im oberen 
Stammteil 

m min 
Höhe 

o .40 180 

8.40 60 

16.40 56 

370 344 

107 176 

95 172 

Gövde çapı mm. 

Stammdurchmesser 

Asgari 
min 

236 

ııo 

100 

Ortalama 
durchsch

nittlich 

431 

298 

221 

Azami 
max 

576 

396 

340 

Cetvel incelendiği takdirde, sarıçarnda diriodun genişliği gövdenin 
dip taraflarında nisbeten geniş, yukarıya doğru yükseldikçe biraz dara
lıp sonra ayni genişlikte seyretmektedir. Bu seyir Şekir ll de görülmek
tedir. 90-140 yaşındaki Avrupa sarıçamlarının diriodun genişlikleri ise 
şöyledir (Trendelenburg, 1955). 

Kaidede 
Gövde ortasında 
Gövde tepesinde 

Diriodun genişliği 

mm 
70- 100 
40-55 
40-60 

Gövde çapı 

mm 
320-480 
200-280 
20 ye kadar 



m 
;,6 

12 

28 

24 

20 

16 

12 

o 

Govde gJksekliği 
Sfammhölte 

80 160 2'>0 
yari çap 

Sfammhalbmesser 

320 mm. 

Şekil ll. Bir sançarnın muhtelif gövde 
yükseldilderinde özodun, diriodun ve kabuk 

iştirak nisbeti. 

Anteil von Kern, Splint und Rinde in 
verschiedenen Stammhöhen der Kiefer. 

h. Özodun çapı ile gövde çapı arasındaki miinasehet 

17 

Sarıçarnda gövde çapında özodun çapının iştirak nisbetlerini tesbit et
mek üzere üç muhtelif ağaç alınarak, gövde dibinden itibaren 4 metrede 
bir gövde çapı özodun çapı mm cinsinden, hassas bir şekilde ölçülmüştür. 
Apsis ekseni üzerinde gövde ve ordinat ekseni üzerinde özodun çapı gös
terilmek üzere bir ağaç gövdesinde muayyen bir gövde çapına tekabül eden 
özodun çapı işaretlenmek suretile grafik elde olunmuştur (Şekil 12). 
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o 5 to 15 20 25 30 35 <n 45 50 ss 60 C/Tl 

Gövde çapt 

( Sfammdurclzmesser) 

Şekil 12. Sançarnda gövde çapı ile özodun çapı arasındaki ilgi. 
Zusaınmenhang zwischen Staınmdurchmesser und Kernholzdurchmesser für Kiefer. 

Grafik incelendiği takdirde, sarıçarnda takriben 15 - 40 cm gövde çap
] arında, çap büyüdükce özodun çapı proposyonaı olarak artmakta ve 
8 - 15 cm ve 40 - 66 cm gövde çaplarında ise bu proposyonallik değişmek
!e ve buralardaki çap büyüdükçe özodun büyüme veya küçülmesi daha 
yavaş bir seyir takip etmektedir. 

c. Gövdede vertikal yönde özodunun gövde kesit yüzeyindeki 
iştirak oranı 

Sarıçarnda vertikal yönde, özodunun gövde kesit yüzeyindeki iştirak 
nisbetini araştırmak üzere 1,17,30 nolu deneme ağaçları üzerinde kaideden 
itibaren her 4 m de bir gövde kesit yüzeyleri ve özodun kesit yüzeyleri 
hesaplanarak özodunun gövde kesit yüzeyindeki işitark nisbetleri bulun
muştur. Apsis ekseni üzerinde özodunun gövde kesit yüzeyindeki iş

tirak oranları ve ordinat ekseni üzerinde gövde yüksekliği alınarak bu
lunan ve ayrıca bu üç ağaca ait hesaplanan ortalama kıymetler nokta
ianmak suretile grafikler elde edilmiştir (Şekil 13). 

Grafikler tetkik edilirse gövdenin alt kısımlarında kesit yüzeyindeki 
ozodun iştirak nisbetinin gövdenin alt kısımlarında en yüksek bulunduğu 
ve gövde de yukarıya doğru yükseldikçe bu nisbetin azaldığı görülmek
tedir. 

d. Diriodun kesit yüzeyinin gövde içerisinde vertikal yöndeki seyri 

Bu maksatla 3 muhtelif sarıçam gövdesi alınarak gövde analizi ya
pıldıktan sonra, kaideden itibaren her 4 m de bir kabuksuz gövde kesit 
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ŞeWI 13. Sarıçam gövd.esinde vertikal yönde gövde kesit yüzeyindeW özodun iştirak 
nisbetinin seyri. 

Verlauf von Kernholzanteil an der Scheibenfliiche in der höhen Richtun.g für 
Kiefernstamın. 

yüzeyi hesaplanmış ve ayrıca özodun kesit yüzeyi bulunarak bir birinden 

çıkarılmak suretile diriodun kesit yüzeyleri bulunmuştur. Şekil 14 de gö

rüldüğü gibi apsis ekseni üzerinde ağaç gövdesi yüksekliği gösterilerek yu

karıda bulunan diriodun kesit yüzeyleri ait olduğu gövde yüksekliklerinde 

noktalanmak suretile grafikler elde edilmiştir. Bu grafiklerin incelenme

sinde diriodun kesit yüzeynin gövdenin dip tarafında büyük bulunduğu, 

gövdede yukarıda doğru yükseldikça hafif bir seyirle azaldığı ve yetişme 

muhiti şartlarına göre değiştiği görülür. 
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Şekil 14. Sançanı gövdesinde vertikal yönde diriodun kesit yüzeyinin seyl'i. 

Verlauf von Querschnitt-splintholzflache in der höhen Richtung für den 
Kiefernstamm. 

e. Özodunun gövde odunu içerisindeki nisbeti 

E! arıçarnda özodunun gövde odun u içindeki iştirak nisbeti Cetvel 
6 da görüldüğü veçhile yaş, yetişme muhiti şartlarına göre değişmekte 
o:up, bu değişmeler muayyen bir kanuniyet ifade etmemektedir. 

Ağaç naları 

Baum Nr 

İşletme 
Forstbezirk 

Yaşı 

Alter des Baumes 
özodun iştirak nis-
beti% 
Kernholzanteil 

Cetvel 6. Sançanı özodunu iştirak nisbeti. 
Keırnholzanteil im geminen Kiefernstamm. 

ı 2 5 15 16 17 19 20 21 25 30 

Mu- Mu- Düzce Kızıl- Dev- Dev- Büyük Büyük Büyük Boya- Tosya 
durnudurnu caha rek rek düz düz düz bat 

ma m 

101 107 69 79 270 204 166 163 151 lO O 138 

20 33 lO 13 54 38 55 so 42 33 16 

7. Sarıçam odununda elyafın seyri (Burukluk, Kıvrıklık, Dönüklük) 

Sarıçam odununda elyaf umumiyetle ağacın ekseni istikametinde 
seyretmeyip, kıvrıklık yapmaktadır. Kıvrıklık genç yaşlarda iken sola 
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doğru, 22 - 26 cm çapı aldığı çağlardan itibaren sola doğru yönelmekte
dir. Umumiyetle soldan sağa doğru geçiş esnasında muayyen bir müd
det için lifler düz bir istikamet takip etmektedir. 

Bolu - Aladağ ınıntakası sarıçaroları üzerinde yaptığımız 800 ölçme
de lif kıvrıklığı derecesinin 21 o ye kadar yükseldiği ve lif kıvrıklığının 
ağacın yaşlanması ile çoğaldığı müşahede edilmiştir. 

Muhtelif ağaçlardaki lif kıvrıklığının seyri Şekil 15 de görülmektedir. 
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Şekil 15. Sançam odnnunda lif kıvnklığı derecesi varyasyonu grafikleri. 
Haufigkeitslrurven der Drehwuchsstarke beim Kiefernholz. 

E. Sarıçam odununda lif uzunluğu ve sellüloz verimi 

Yapılan araştırmalara göre (Trendelenburg, 1955) sarıçam odunu 
traheidlerinin uzunluğu 1.6 - 3. 7 - 5. 7 mm, genişliği 0.21 - 0.031 - 0.040 mm, 
sellüloz, heksozan, petosan, liğnin, yağlar, kür miktarları ise ağırlık öl
çüsü üzerinde %oarak Cetvel 7 de görüldüğü gibi tesbit edilmiştir. 

Cetvel 7. Sançarnın ağırlık ölçüsü üze·rinden %olarak başlıca kimyasal maddeleri. 
Zusammensetznng des Kiefernholzes aus den chemischen Hauptgruppen in 

Gewichtsanteil (%) . 
Haşep poliosenleri 

Ağaç nevi Sellüloz Holzpolyosen 
Yağlar Kül 

Baumart Cellulose Heksozan Pentozan 
Lignin Harze, Fette Asche 

Hexosane Pentosane 
-----
Sarıçam 41.9 12.8 8.7 29.5 3.2 1.3 Kiefer 
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Bu kimyasar madde grupları, ağacın muhtelif yerlerinde ayrı ayrı 

mikdarlar arzetmektedir. Yapılan araştırmalarda (Trendelenburg, 1955) 
Cetvel 8 de görülen kıymetler bulunmuştur. 

Cetvel 8. Sançaı:n odununun muhtelif yerlerinde kimyasal madde gruplannın 
ağırlık ölçüsü üzerinden % olarak miktarlan. 

Zusammensetzung von den verschieden Gebieten des Kiefernholzes aus den 
chemischen Hauptgruppen im Gewichtsanteil %. 

Kimyasal madde Dal cıvarı 

gurupları Diriodun Öz odun Astumge- Kök odunu Dal odunu 
Chemische Splintholz Kernholz bungs- Wurzelholz Astholz 

Hauptgruppen holz 
--~--

Lignin 27.36 27.33 25.23 21.79 22.14 

(Pentosane) 9.66 10.44 10.19 9.80 9.45 

Selülloz ( Cellulose) 47 .ll 46.68 44.78 31.32 32.83 

F. Sançam odunu içerisindeki ham reçine miktarlan 

Yapılan araştırmalara göre (Trendelenburg, 1955) Avrupa sarıçamı
nın, keza Berkel ve Huş (1952) un tesbitlerine göre Türkiye kızılçam, 
karaçam, fıstık çamı ve sarıçamının öz ve diriodunlarındaki ham reçine 
miktarları Cetvel 9 da gösterilmiştir. 

Cetvel 9. Muhtelif çaı:n türleri öz ve diriodunlannda kuru odun vezııine 
nazaran % olarak ham terebantin miktarları. 

Rohharzgehalt in % des Holztrockengewichtes bei den verschieden 
Kiefernarten. 

Çam nevileri 
Kieferuarten 

Diriodun 
Splintholz 

% 
--------------- -----

özodun 
Kernholz 

% 

Gövde odunu 
Mittelzahl im 

Stamm% 

Sarıçam (Avrupa) 
(Pinus silvestris Europa) _____ ----~~-~---4 __ ·0~~--~---~-------5 __ ._2 ______ ~~~-~-------
Sarıçam (Türkiye) 
(Pınus silvestrıs Turkei) 

Kızılçam 

(Pınus brutia) 
-'-------

4.19 9.17 6.81 

2.7 19.0 7.32 

Karaçam 
(Pm us nigra Pallasia_n_a-..:) __________ 3_.2 _______ 10.3 _____ 4_.6_s __ _ 

Fıstık çamı 
(Pinus pinea) 3.47 14.16 7.75 



II. SARIÇAM ODUNUNUN TEKNİK VASIFLARI 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR 

A. Araştırma materyali ve elde edilmesindeki esaslar 

Organik bir cisim olan ve muayyen bir ağaç gövdesinde dahi vasıfları 
yer yer değişiklikler gösteren odunun teknik vasıfarı hakkında doğru 

bir fikir elde edebilmek için araştırmalarımızda tecrübe ağaçlarını seçer
ken ve numuneleri alırken tesadüfiere değil ilmi düşüncelere yer verilmiş
tir. Böylece mümkün mertebe maksada uygun ve yeter sayıda deneme 
ağacı ve bunl'ardan muayyen esaslar ve normlara uygun olarak çok sa
yıda numuneler alınağa gayret edilmiştir. 

1. Deneme ağaçlannın seçimi 

Deneme ağaçlarının sayısı : Literatürde mevcut araştırmalara da
yanarak Batı Karadeniz ınıntakasında yetişen sarıçarnların teknik va
sıflarının tesbitinde nekadar deneme ağacı alınması icabettiği tesbit edil
miştir. Buna göre 39 deneme ağacı üzerinde çalışmanın muvafık olacağı 
kanaatine varılmıştır. 

Batı karadeniz ınıntakasında yetişen sarıçarnların genel vasıflarını 

belirtebilmek bakımından deneme ağaçları seçilirken, ağacın bu ınınta
ka içinde yayılış alanından yalnız bir kısmı değil, ınıntakanın heyeti 
umumiyesini teşkil etmek üzere Bolu, Zonguldak, Ankara, Kastamonu, 
Sinop vilayetleri seçilmiştir. 

Deneme ağacı yetişme muhitinin seçımı: Yetişme muhitinin tesir
leri nazarı itibare alınarak, deneme ağaçları, yalnız orta vasıflı yetişme 
muhitinden alınmıştır. Böylece fazla açık olan yerler, kuvvetli rüzgar 
ve fırtınaya maruz, çok dik veya tamamen düz, yerlerden kaçınıl· 

mıştır. 

Deneme ağaçlarının seçımı: Eraslan a (1947) göre bu hususta ağa 
cm kalite vasıfları ile boy, çap gibi kantite vasıfları incelenmelidir. Bu
nun için evvela ağacın sağlam ve liflerinin düzgün olmasına, böceldi ve 
mantadı olmamasma dikkat edilmiştir. Geniş ve büyük taçlı, fazla dallı 
ağaçlar alınmamıştır. Boy ve kalınlıklar ölçülerek, çok sayıda bulunan 
boy ve çap sınıflarında deneme ağaçları alınmıştır. Ağaçlar üzerinde ku
zey yönü pusla ile tayin edilerek yukarıdan aşağıya doğru çekilen bir 
çizgi ile belirtilmiştir. 



24 

2. Deneme ağaçlannın kesimi ve tekerleklere bölünmesi 

Ağaçların üzerinde kuzey yönü bir çizgi ile belirtildikten sonra ağaç
lar usulüne göre kesilmiştir. Kesilen ağaçların kuzey yönü boydan boya 
uzatıldıktan ve dalları temizlendikten sonra 2 şer m ara ile ıo cm kalın
lığında tekerleklerin yerleri, kullanılacak odun olarak kullanılınağa el
verişli gövde kısmı üzerinde belirtilmiş ve işaretli yerlerinden (budak
sız) muntazam bir şekilde tekerlekler çıkartılmıştır. Her bir tekerlekte 
kuzey yönü, tekerleğin enine kesiti üzerinde cizilen bir ok ile gösteril
miştir. Ayrıca, deneme ağacı numarası ve tekerlek numarası yazılmıştır. 

Eğilme ve dinamik direnç denemeleri için, numunelerin elde edilmesi 
maksadile ayrıca her deneme ağacı gövdesinin 4 - 6 m yükseklikleri arasın
dan 65 cm uzunluğunda yuvarlak gövde parçaları kesilerek çıkarılmıştır. 
Bunun üzerinde de kuzey yönü, ağaç numarası ve hangi yükseklikten alın
dığı gösterilmiş ve yazılmıştır. Böylece hazırlanan numuneler muntazam 
bir şekilde ambalajlanarak Enstitüye sevkedilmiştir. 

Enstitüye gelen tekerlek ve gövde kısımları laboratuvarda hava ku
rusu hale kadar kurtulmuştur. Tekerlekler ortasından 5 cm kalınlıkta ol
mak üzere iki eşit kısma bölünmek suretile, bu kısımlardan birisi özgül 
ağırlık ve hacim yoğunluk kıymeti denemeleri, diğer yarısı ise basınç di
renci denemeleri numunelerinin elde edilmesinde kullanılmıştır. Böylece 
her deneme ağacı gövdesinin muayyen yüksekliklerinden elde edilen te
kerleklerin her birinden, dört yöne doğru ve ağacın ortasındaki özden geç
mek üzere, kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinde 2x2 cm boyutlarında, 
kareler halinde numuneler ayrılmış ve bu numunelerden kuzey yönde 
olanlar ı, 2, 3, 4, ... güney yönde olanlar (ı), (2), (3), (4), ... rakamları 
ile doğu yöndekiler ab, c, d, ... , batı yöndekileri ise (a), (b), (c), (d), ... 
harfleri ile gösterterilmiştir. Bu suretle numuneler üzerindeki rakam ve 
harflerle her numunenin özden uzaklığı, gövde içindeki yüksekliği ve 
yönü tesbit edilmekle, gövde içerisindeki mevkii tayin edilmiş bulunmak
tadır. Bunu müteakip, serit destere ile kesilmek suretile özgül ağırlık 

hacim yoğunluk kıymeti, basınç direnci denemeleri için 2x2x3 cm, eğil

me direnci denemeleri için 2x2x30 cm, çalışma miktarını tesbit için 
tekerlekler üzerinde boş kalan köşeler üzerinden 3x3x5 cm numuneler 
elde edilmiştir. 

B. Sarıçam odununda özgül ağırlık ve hacim yoğunluk kıymeti 
araştırmaları 

1. Araştırma metodu 

Özgül ağırlık ve hacim yoğunluk kıymeti için yukarıda izah edildiği 
vechile üç deneme ağacının tekerleğinden 549 adet ve ı 4 ağacın 65 cm ii k 
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gövde kısımlarından elde edilmis olan çıtalardan 24ı adet 2x2x3 cm 

boyutunda numune hazırlanmıştır. 

Deneme ağaçları kesimlerini müteakkip laboratuvarda kuru bir malıal
de uzunca bir müddet kurumaya terkedildiğinden elde edilen numuneler 
hava kurusu halinde durmakta ve ihtiva ettikleri su miktarı % 4.1 - % ı2.8 
arasında değişmekte idi. Bundan sonra özgül ağırlık denemeleri yapı
lan numuneler elektrikle ısınan kurutma dolaplarında ençok 100 ısı de
recesine çıkılmış suretile ve müteakip tartılada kontrol edilerek ağır

lıkları değişmez bir hale gelinceye kadar kurutulmuştur. Tam kuru ha
le gelmiş bulunan numuneler kurutma dolabından çıkarılarak Eksikatörler 
içinde hava rutubetinden korunmak suretiyle soğutulmuş ve tam kuru 
haldeki hacmi mm nin ı;20 sini gösteren bir kompas yardımıile üç muh
telif yönde ölçülmek suretile hesap edildikten sonra tam kuru ağırlı.ğı 

ise hassas bir terazi yardımı ile mgr. a kadar okunmak suretile tesbit 
edilmiştir. Böylece numunenin tesbit edilen tam kuru haldeki hacme 
bölmek suretile gr/cm3 cinsinden yani tam kuru özgül ağırlık tayin olun
muştur. 

Hacim yoğunluk kıymeti araştırmaları için ise 3 deneme ağacından 
yukarıda tarif edildiği gibi elde edilen ve ayni zamanda özgül ağırlık 

araştırmaları için kullanılan 2x2x3 cm boyutlarından 451 ve 3x3x5 cm 
boyutlarından 98 adet numune kullanılmıştır. Bu numuneler evvela ku
rutma dolaplarında kurutularak tam kuru haldeki ağırlığı tesbit edilmiş 
ve sonra numuneler su içine atılarak bir müddet su içinde bırakılmak 
suretile lif doygunluğu rutubet derecesinin üstündeki rutubetiere eriş

mesi, yani azami şekilde genişlemeleri sağlandıktan sonra mm nin ı;20 
sini ölçebilen hassas bir kompas yardımı ile üç muhtelif yönde ölçüi
rnek suretile yaş hacimleri hesaplanmış ve tam kuru ağırlık yaş hacme 
bölünmek suretile Kg/cm3 cinsinden hacim yoğunluk kıymetleri hesap
lanmıştır. 

2. Tam kuru özgül ağırlık 

ı 7 deneme ağacından elde edilen 790 numune üzerinde yapılan araş

tırmalarda ı 7 deneme ağacının her birisi için ayrı ayrı bulunan mini

mal ortalama ve maksirnal tam kuru özgül ağır lık kıymetleri Cetvel 

10 da gösterilmiştir. 

Cetvele göre sarıçarnda tam kuru halde minimal özgül ağırlık kıy

meti 0.336 gr/cm3 ve maksirnal özgül ağırlık kıymeti ise 0.823 gr/cm3 

bulunmuştur. 
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Cetvel 10. Muhtelif deneme ağaçlannda tam kuru özgül ağırlık militarları. 

Die Rohwichte (darrtrocken) der verschiedenen Probestii:ı:n:ıne. 

Deneme ağacı 
Tam kuru özgül ağırlık gr/cms 

Rohwichte ( darrtrocken) No: Numune sayısı 
Nummer der Probezahl Asgari Ortalama Azami 
Probestamme Minımal Durchschnittlich Maxsirnal 

----·-- -··--· 

5 128 0.367 0.457 0.616 
25 223 0.336 0.513 0.823 
30 198 0.392 0.485 0.630 
29 26 0.429 0.503 0.562 

3 22 0.426 0.488 0.539 
2 18 0.463 0.553 0.635 

27 19 0.441 0.497 0.497 
24 20 0.360 0.405 0.450 
20 10 0.466 0.509 0.562 
19 20 0.422 0.500 0.562 
16 30 0.398 0.573 0.672 
ı 16 0.421 0.528 0.635 

32 3 0.458 0.476 0.489 
17 7 0.474 0.569 0.639 
21 22 0.428 0.546 0.680 
35 ll 0.421 0.460 0.504 
12 17 0.413 0.478 0.565 

Tam kuru haldeki genel ortalama özgül ağırlık kıymeti, 790 numu-

ne de ayrı ayrı tesbit özgül ağırlık kıymetlerinin toplamının genel nu-

mune sayısına bölünmesi ile elde edilmiş olup 0.496 gr/cm3 olarak bu

~unmuştur. 

Cetvel ll de sarıçam odununun tam kuru haldeki asgari, ortalama 

ve azami özgül ağırlık değerleri görülmektedir. 

Cetvel ll. Sançam odununun tam kuru özgül ağırlığı. 

Asgari 
Minimal 

0.336 

Die Rohwichte (darrtrocken) des Kieferuholzes. 

Tam kuru halde özgül ağırlık (rO) 
Die Rohwichte (darrtrocken) gr/cma 

Ortalama 
Durchschnittlich 

0.496 

Azami 
Maximal 

0.823 

790 numunede bulunan tam kuru haldeki minimal ve maksirnal kıy

metlerle, ayrıca her bir deneme ağacının ayrı ayrı minimal ve maksirnal 

kıymetlerin genel ortalama özgül ağırlığı olan 0.496 grjcm3 değerinden 

yüzde olarak ayrılma miktarları aşağıdaki Cetvel 12 de gösterilmiştir. 



Cetvel 12. Sarıçam odununda tam kuru özgÜl ağırlık asgari ve azami 
kıymetlerinin ortalama özgül ağırlık lnymetlerinden % olarak ayrılına miktarı. 

Streuung und Mittelwerte der Rohwicht~ für die gemein.e Kiefer. 

Tam Kuru özgül ağırlık (r0 ) 

Rohwichte (darrtrocken grjcm3 
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Sarıçam 

P. silvestris Asgari 
Minimal 

Ortalama 
Durchschnittlich 

Azami 
Maximal 

790 numuned'm elde edilen genel or
talama kıymetler 
Mittel aus 790 Proben 

790 numunede maksirnal ve minimal 
kıymetler 

Gesamtstreuung der 790 Proben 

Maksirnal ve minimal kıymetlerin ge_ 
ne! ortalama özgül ağırlık kıymetin
den % olarak ayrılma miktarı 
Abweichung vom Mittel in % 

ı 7 deneme ağacında ortalama olarak 
buluan minimal ve makmisal özgül 
ağırlık kıymetleri 
Streuung der Stamm-Mittel von ı 7 
S tammen 

ı 7 deneme ağacından ortalama ola
rak buluan minimal ve maksirnal 
kıymetlerin genel olarak ortalama 
özgül oğırlık kıymetlerinden % ola
rak ayrılma miktarları 
Gestreuene Abweichung von 
Mittel in % 

0.496 

0.336 0.823 

-32.2 +65.9 

0.422 0.628 

-ı4.9 +ı9.2 

Cetvel incelenirse asgari kıyınet olan 0.336 gr/cm3 kıymetinin genel 
ortalama özgül ağırlık kıymetinden ayrılma miktarı % -32.2 azami kıy
metinin ise % +65.9 dur. Karadeniz ınıntakasında yetişen sarıçamlardan 
asgari ve azami özgül ağırlıklarının genel ortalama kıyınetten % olarak 
ayrılma miktarları arasındaki fark büyüktür. Trendelenbmg (1955) a 
göre keza Avrupa sarıçarnın da ayni hal mevcut o: up, Avrupa sarıça

mında bu kıyınet (% -25.4 ve +60.1) dir. Bunun da sebebini odun için
de zamanla vuku bulan çıralanma ve tazyik odunları teşkil etmektedir. 

Ayni cetvelde 790 numunenin içinde mevcut asgari ve azami özgül 
ağırlık kıymetlerinin genel ortalama kıyınetten olan ayrılma yüzde.eri 
(% -25.4 ve +60.1) olduğu halde ayrı ayrı deneme ağaçlarının minimal 
ve maksirnal kıymetlerinin toplamı ile elde edilen ortalama, asgari ve azami 
kıymetlerin genel ortalamadan olan ayrılma yüzdeleri (% -14.9 ve 
+19.2 dir ve yukarı ki kıymetlerden küçüktür. 

3. Tam kuru özgül ağırlık varyasyon grafiğinin elde edilmesi 

Sarıçam odununda asgari ve azami sınırlar arasında muhtelif özgül 
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ağırlıktaki odunun hangi nisbetlerde dağıldığını ve iştirak yüzdelerini gös
termek maksadı ile tam kuru özgül ağırlık varyasyon grafiği çizilmiş

ür. Bu grafiğin çizilmesinde 16 deneme ağacından elde olunan 662 numu
neden faydalanılmış ve evvela 0.050 gr/cm3 farklarla tam kuru özgül 
ağirlık sınıfları teşkil edilerek, 662 numune özgül ağırlıklarına göre bu 
sınıfıara dağıtılmıştır. Bundan sonra her guruba giren numune sayısı 

toplanarak, elde edilen toplamlar, ayrı ayrı genel numune sayısında 

nisbet edilmek suretile her guruptaki numune sayısının genel numune 
sayısındaki iştirak oranı tesbit edilmiştir. Şekil 16 da görüldüğü gibi, 
tam kuru özgül ağırlık kıymetleri apsis ekseni üzerine ve iştirak oran-
1arı veya tekerrür yüzdeleri ordinat ekseni üzerinde gösterilmek üze
re, her gurubun yukarıda tasnif edildiği şekilde bulunan genel numu
ne içindeki tekerrür yüzdeleri noktalanarak belirtilmiş ve bu nokta
lar birieştirilerek varyasyon grafiği elde edilmiştir. Bu grafikte görül
düğü gibi sarıçarnda tam kuru özgül ağırlık 0.336-0.823 grjcm3 kıymet

leri arasında değişmekte ve böylece grafik oldukça geniş sınırlar için
de seyretmektedir. 790 numunede bulunan genel ortalama tam kuru öz
gül ağırlık 0.496 gr/cm3 ve en fazla tekerrür eden tam kuru özgül ağır
lık kıymeti ise 0.470 grjcm 3 cıvarındadır. 
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Şekil 16. Sançam odununda tam kuru özgül ağırlık varyasyonu. 

Haufigkeitsverteilung der Rohwichte r 0 für Kiefernholz. 
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662 kıyınet yardımı ile çizilen tam kuru özgül ağırlık varyasyon eğ

risinde, minimal, genel ortalama, ve maksirnal kıymetlerle en fazla te

kerrür eden kıymetin iştirak oranları Cetvel 13 te gösterilmiştir. 

Ctveı 13. Sarıçam odununda asgari. ortalama ve azami tam kuru özgül 

ağırlık kıyınetlerinin iştirak nisbetleri. 

Heufigkeitsverteihıng der Rohwichte des Holzes von Iiiefer. 

Asgari 
minimal 

Genel ortalama 
Mittel 

Azami 
Maximal 

En fazla tekerrür eden kıyınet 
Höchste Heufigkeitswerte 

662 numunede tekerrür 
Tam kuru özgÜl ağırlık yüzdeleri 

Rohwicte (ro) gr/cma Haufigkeitsverteilung von 
___________ 662 Proben% 

0.336 0.2 

0.496 29.2 

0.823 0.2 

0.470 33.3 

Şekil 16 daki grafik incelenirse en fazla tekerrür eden 0.470 gr/cm3 

kıymetinin genel ortamalama kıymeti olan 0.496 gr/cm3 kıymetinden 

biraz daha küçük olduğu ve grafikte genel ortalama kıymetin sol tara

fında olduğu görülmektedir. Grafiğin seyri, sol taraftan başlanarak takip

edildiği takdirde, küçük kıymetlerden en fazla tekerrür eden kıymete 

doğru, bilhassa başlangıçta nisbeten daha dik, en fazla tekerrür eden kıy

ınetten itibaren sağ tarafa, büyük kıymetiere doğru biraz daha yavaş bir 

iniş göstermektedir. Genel olarak ise, grafik simertriden biraz uzaklaş

maktadır. 

16 deneme ağacından elde edilen 662 numune yardımı ile çizilen var

yasyon grafiğinden başka, 5, 25, 30 numaralı deneme ağaçlarının ayrı ayrı 

kıymetleri ile şekil 17 de gösterilen grafik elde edilmiştir. 

Pratikte odunun hava kurusu yani % 12-15 rutubetteki ağırlığının 

bilinmesi önemlidir. Çünkü odunun kullanılınağa elverişli en iyi rutubet 

derecesi hava kurusu halidir. Bu maksatla Batı Karadeniz ınıntakasında 

ytişen sarıçam gövdesinin hava kurusu özgül ağırlığı da tesbit edilmiş

tir. 
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Şekil 17. Muhtelif sarıçaın gövdelerinde tam kuru ağırlık varyasyonları. 

Hiiıufigkeitsknrven für die Rohwichte r 0 der verschiedenen Kiefernstamme. 

4. Hava kurusu özgül ağırlık 

Bunun için Janka (1900) nin % 0- % 20 arasında değişen rutubet 
deceresinde cari olan 

rz =rı+ P' (U2- Uı) 
formülünden faydalanılmıştır. Burada rz % 12 deki özgül ağırlığı, rı tam 
kuru özgül ağırlığı, Uz % 12 rutubet derecesini, uı tam kuru yani %O 
rutubet derecesini göstermektedir. P' her ağaç nevine göre değişen bir em
saldir. Bu kıyınet tecrübe ile elde edilen ve aşağda gösterilen kıymet
ler yardımı ile hesaplanmıştır. 

451 numunenin ortalama olarak % 7.5 rutubet derecesindeki özgül 
ağırlığı ile tam kuru özgül ağırlığı tesbit edilmiş ve şu kıymetler bu
lunmuştur. 

% 7.5 rutubetteki özgül ağırlık 0.513 
%O rutubetteki özgül ağırlık 0.494 

Bu kıymetler formülde yerine konursa : 
0.513 = 0.499 + P' (12 : 100 -O : 100) olur ki 
buradan P' = 0.25 elde edilir. 

Tam kuru özgül ağırlıkları yukarıdaki formül yardımı ile % 12 ru
tubet derecesindeki özgül ağırlıklara tahvil edip ortalamalarını alırsak 

Cetvel 14 te hülasa edilen kıymetler bulunur. 



Cetvel 14. Sarıçam odununda hava kurusu özgül ağırlıklar. 

Asgari 
___ M_inimal 

0.366 

Lufttrockene Rohwichte des Kiefernholzes. 

Hava kurusu özgül ağırlık 
Rohwichte (r, 2 ) 

gr;cma 

Ortalama 
Durchschnittlich ----

0.526 

5. Hacim yoğunluk kıymeti araştırmalan 

Azami 
Maximal 

0.583 

31 

Hacim yoğunluk kıymeti, ormanda dikili ağacın bir m 3 içerisinde 

tam kuru odun maddesini Kg olarak vermektedir. 

Hacim yoğunluk kıymetini tesbit etmek için odunun tam kuru öz

gül ağırlığını, lif doygunluğu rutubet derecesini aşarak maksimum 

genişlemesini almış yaş hacme bölmek icabeder. 549 numune üezrinde bu 

şekilde yapılan araştırmalarla bulunan kıymetler Cetvel 15 te gösteril

miştir. 

Cetvel 15. Sançam odunmıda hacim yoğunluk kıymetleri. 

Asgari 
Minimal 

289 

Raumdichtezahl des Kiefernholzes. 

Hacim yoğunluk kıymeti Kg/ma 
Raumdichte Kg fm 

Ortalama 
Durchschnittlich -----

426 

Azami 
Maximal 

752 

6. Hacim yoğunluk kıymeti ile özgül ağırlık arasındaki ilgi 

Hacim yoğunluk kıymeti ile tam kuru özgül ağırlık arasındaki mü
nasebeti bulmak için 424 numunenin tam kuru özgül ağırlığı ile hacim 
yoğunluk kıymetleri elde edimiş ve 0.050 grjcm3 ara ile özgül ağırlık 

gurupları teşkil edilerek, bu gurublar içine giren hacim yoğunluk kıy
metleri toplanmış ve yekünler iştirak eden kıymetler hacim yoğunluk kıy
rek ortalaması bulunmuştur. Hacim yoğunuk kıymeti ordinat eksenin
de, özgül ağırlık gurubları da apsis ekseni üzerinde gösterilerek bulu
nan ortalama kıymetler mm lik kağıt üzerinde yerlerine taşınmış, nok
talar birleştirilmek suretiyle grafik çizilmiştir (Şekil: 18). 

Grafik tetkik edilirse sarıçarnda diğer ağaç nevilernde olduğu gibi 

ozgül ağırlık ile hacim yoğunluk kıymeti arasındaki münasebetin doğru 

oranlı olduğu görülür. 
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Şekil 18. Sarıçam odununda hacim yoğunluk luymeti ile özgül ağır:ı:{ arasındaki 
ilgi. 

Zusammenhang zwischen Rohwichte r 0 un Raumdichte R für Kiefernholz. 

7. Hücre :zıan ve boşluk lıacmi yüzdeleri 

Odun tam kuru halde hücre zarı ile hava boşluğundan ibarettir. Bun
ların iştirak nisbeti, odunun ağırlığını ve hafifliğini tayin eder. Aşağıdaki 
formülden faydalanılarak sarıçam odunu için bu nisbetleri tayin ede-

biliriz. Tam kuru özgül ağırlık x 100 
Hücre zarı yüzdesi -

Hücre zarı ağırlığı 
Boşluk hacmi yüzdesi = 100 - Hücre zarı hacmi yüzdesi 
Evvelce tesbit edilen asgari, ortalama, azami tam kuru özgül ağır

lıklar ormülde yerine kanarak Cetvel 16 da gösterilen kıymetler elde 
edifmiştir. 

Cetvel 16. Sarıçanı odunununda t~m kuru özgül ağırlık, hücre zarı ve 
boşluk münasebetleri 

Die Wand und Porenraumanteile in den verschiedenen Rohwichten 
des Kiefernholzes 

Tam kuru özgül 
ağırlık 

Rohwichte (r0 ) 

gr/cma 
~--~-------------Asgari 
minimal 0·34 
Ortalama ___ _ 

durchschnittlich 
Azami 
Maximal 

0.49 

0.82 

Hücre zarı hacmi 
Zellwandraum 

% 

21.7 

31.4 

Boşluk hacmi 
Porenraum 

% 

78.3 

68.6 
-----------

52.5 47.5 
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gül ağırlık tesbit edilmiş ve ayni numunelerin 2x2 cm boyutlarında bu
lunan enine kesitleri üzerinde yıJık halkalar sayılmış ve enine kesitin 
yıllık halkalara dik yani yarıçap yönündeki boyutu mm nin 1/20 sini gös
tren hassas bir koropas yardımı ile ölçülerek bu boyut halka sayısına 

bölünmek suretile her numunede ortalama yıllık halka genişliği bulun
muştur. Bundan sonra 0.5 mm lik yıllık halka genişliği gurupları teşkil 

edilerek bu ugruplara giren hava kurusu özgül ağırlık kıymetleri top· 
lanarak ortalaması alınmak suretiyle her gurubun orta yıllık halka ge
nisliklerine tekabül eden hava kurusu özgül ağırlıklar tesbit edilmiş ve 
böylece Şekil 20 de görüldüğü gibi orta yıllık halka geniŞlikleri apsıs 
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Şekil 20. Sançam odununda hava h11rusu özgül ağırlıkla yıllık halka genişliği 
arasındaki ilgi. 

Zusamnıen.hang zwischen Rohwichte r, 5 und Jahrringbreite für Kieferinholz. 

ekseni üzerinde ve bu yıllık halka genişliklerine tekabül eden hava ku
dusu özgül ağırlıklar ise ordinat ekseni üzerinde işaret edilmek sure
tile bulunan noktalar arası birleştirilerek yıllık halka genişliği ve hava 
kurusu özgül ağırlık münasebetini gösterir grafik elde edilmiştir. Bu 
grafik O. 7 mm halka genişliğinden itibaren 12 mm ye kadar yıllık halka
nın genişlemesi ile özgül ağırlığın arttığı ve 1.2 mm yıllık halka geniş
liğinden sonra yıllık ha:kanın araştırmalarımızda tesadüf edilen en ge
niş orta yıllık halka olan 5.2 mm ye kadar daha fazla genişlemesi ile öz
gül ağırlığın azaldığı görülmektedir. 

Sarıçam, özgül ağırlık için optimal bir yıllık halka genişliği olan 1 
ve 2 mm yıllık halka genişlikleri arasında ve bihassa 1.2 mm yıllık halka 
genişliğinde en yüksek özgül ağırlığı kıyınetine ulaşmaktadır. Bu kıyınet 



Bulunan bu kıymetiere göre, ayrica Şekil 19 da görülen grafik çizil
miştir. Bu grafikte ordinatlar üzerinde sağ tarafta hücre zarı ve hava 
boşluğu oranları, sol tarafta ise tam kuru özgül ağırlıklar gösterilmiş 
ve asgari, ortalama ve azami özgül ağırlıklardaki, odunun içinde mev
cut hücre zarı ve hava boşluğu hacimleri oranları grafikte yerlerine 
jşaret edilmiştir. 
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Şekil 19. Sarıçam odununda tam kuru özgül ağı.rhğ·ın, hücre boşluğu ve hücre 
yüzdelerine bağ·Iılığı. 

Abhli,ngigkeit der Rohwichte ro von den Porens-Zellwandsprozentten für 
Kieferinholz. 

8. Yıllık halka genişliği ile hava kurusu özgül ağırlık arasındaki 
münasebet 

Sarıçarnda ortalama yıl'lık halka genişliği ile hava kurusu özgül ağırlık 
arasındaki ilgiyi araştırmak üzere 7, 8, 9, 10, ıı; 18, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 
34, 36, 38, 39 numaralı deneme ağaçlarından alınan 2x2x3 cm boyutla
rındaki 60'7 adet Özgül ağırlık numunelerinde, ayrı ayrı hava kurusu ÖZ-' 
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0.560 gr/cm3 dür. Grafikte optimal yıllık halka genişliğinin sağına veya 

soluna yani geniş veya dar yıllık halkalara gidildikçe sarıçam odununda 

özgül ağırlığın azaldığı görülmektedir. Optimal yıllık halka genişliği 

olan 1.2 mm nin sol tarafında daha dar yıllık halkalara gidildikçe özgül ağır

lığın azalması sür'atli, geniş yıllık halkalara gidildikçe başlangıçta yıl

:ık halkaların genişlemesi ile özgül ağırlık azalmasının daha yavaş vuku 

bulduğu göze çarpmaktadır. Bu keyfiyet sahife ı4 de açıklanan yıllık 

halka içerisinde yaz odununun iştirak oranı ile ilgili olup, yapısı bakı

mından daha kesif bir odun kitlesi teşkil eden yaz odunu tabakasının 

yazlık halka içindeki iştirak oranı ile yıllık halka genişliği arasındaki 

ilgiyi gösteren Şekil 9 daki grafik incelendiği takdirde ı mm civarında 

yıllık halka genişlikleri arasında yaz odunu iştirak oranı en fazla ol

maktadır. 

Yapılan araştırma:ara göre (Kollmann, 195ı) Avrupa sarıçamında 

ayni münasebet mevcut olup, özgül ağıriık ı- 2 mm halka genişliği 

arasında azami kıymetini bulmaktadır. 

9. Vertikal yönde tam kuru özgül ağırlık değişmeleri 

Vertikal yönde hava kurusu özgül ağırlık kıymeti değişmelerini tes

bit etmek için 5,25 ve 30 numaralı deneme ağaçları a'ınmıştır. Bu ağaç

lardan 2 m de bir ıo cm kalınlığında tekerlekler çıkarılarak dört yön

de elde edilen 45ı numunenin tam kuru özgül ağırlık kıymetleri tesbit 

edilmiştir. Bundan sonra kullanılacak oduna elverişli kısmı kadar her te
ker:ekteki numunelerin hacim yoğun]uk kıymet1 eri toplanmış ve numu-

ne sayısına bölünmek sureti' e ortaiaması elde edilmiştir. Tam kuru öz

gül ağırlık kıymetleri apsis ekseni üzerinde, ordinat ekseni üzerinde ise 

ağaç boy.ları gösterilerek, kıymetler yerlerine konmuş ve husule gelen 

noktalar birleştirilm ek suretiyle grafik çizilmiştir (Şekil 2ı). 

Mukayese etmek maksadı ile üç ağaç ayrı ayrı kesik hatlarla ve 

genel ortalama da çizgi ile gösterilmiştir. Grafik ince!enirse köklere ya

kın yerde odlukça ağır, yukarıya çıkıldıkça pek büyük farklar husule 

getirmeden hafiflemektedir. 
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Şekil 21. Sançanıda tam kuru özgül ağıdığın ağaç gövdesi boyunca değişmeleri. 

V erlindenıng der Rohwichte r 0 mit der Stammhöhe bei Kiefer. 

10. Horizontal yönde özgül ağırlık değişmeleri 

Merkezden çevreye doğru gidildikçe özgül ağırlığın ne şekilde değiş
tiğiğini tesbit etmek üzere üç ağaç gövdesinin 0.40-8.40 m yükseklikleri 
arasından alınan tekerleklerden, özden geçmek üzere kuzey ve güney, do
ğu ve batı yönlerinde olmak üzere 2x2x3 cm boyutlarında, yan yana 
ve özden uzaklıkları belli numuneler alınarak tam kuru özgül ağırlıkları 
tesbit edilmiştir. Şekil 22 de apsis ekseni üzerinde özden itibaren iki 
yaniara doğru olan mesafeler işaret edilmek ve ordinat ekseni üzerinde 
ise özden itibaren iki yaniara doğru muayyen mesafelerde bulunan tam 
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kuru özgül ağırlık kıymetleri gösterilmiştir. Grafik incelenirse, sarıçam 
odununda merkezden uzaklaştıkça özgül ağırlık artmakta, tekrar çok dar 
yıllık halkalı olan kenara yaklaştıkça tekrar azalma kaydetmektedir. 
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Şekil 22. Sarıçarnda tam kuru özgÜl ağırlığın horizontal yönde değişmeleri. 

Veriinderung der Rohwichte r
0 

mit der Querrichtung des Stammes bei Kiefer. 

ll. Özgül ağırlığın gövde içerisindeki ya)rıhşı 

Deneme ağaçlarının her 2 m de bir alman tekerlekleri üzerinde ya
pılan gövde analizi sonunda elde edilen kıymetlerden, bir deneme ağacı
nın kuzey - güney veya doğu ve batı yönlerinde eksen boyunca gövde 
analizi grafikleri çizilmiştir. Bu grafiklerde apsis ekseni üzerinde yarı
çaplar ve ordinat ekseni üzerinde tekerleklerin yükseklikleri gösterilmiştir. 

Her bir numunenin deneme ağacından alındığı yüksekliği ile uzaklığı 
belli olduğundan, gövde analizi grafikleri üzerinde numunelerin alın

dığı yerlere, bu numunenin özgül ağırlığı yazılmış ve sonra özgül ağırlık 
gurupları teşkil edi'miştir. Gövde analizi grafiği üzerinde yazılmış kıymet
Iere göre, gurupların seyir tarzı ve sınırları belli edildikten sonra ağaç 
gövdesi içerisinde ağır ve hafif olan yerler ayrı ayrı taramalarla göste
rilmek suretiyle Şekil 23, 24, 25 deki grafikler çizilmiştir. 

Bu grafiklerde ayni zamanda, ağaç kabuğunun dipten itibaren yukarı
ya doğru seyri ile tepe dallarının başladığı yerler görülmektedir. 

Grafikler incelenirse : 
1 - Sarıçam gövdesi içerisinde tam kuru özgül ağırlık kıymetinin 

yayılışı yetişme muhiti şartlarına göre değişmektedir. 
2 - Özgül ağırlığın yayılışı basit bir bünye göstermektedir. 
3 - Umumiyetle en ağır odun gövdenin dip taraflarında, yukarıya 

ve yaniara gidildikçe hafiflemektedir. 
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Şekil 23. Düzce - Karadere Ormanlanndan alınmış bir sarıçarnda gövde teşekkülatı 
ve özgül ağırlık tablosu. 

Rohwichte r
0 

Stammwuchsbild für einen Kiefarnstamm aus dem Wald Düzce
Karadere der Lamgsschnitt ist von Süd nach N ord geführt. 
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Şekil 24. Boyabat - E!ekdağ Ormanlarından alınmış bir sançaın gövde teşekkülatı 
ve özgül ağıriık tablosu. 

Bohwichte r 0 Staııınıwuchsbild für einen Kieferııstaııını aus dem Wold 
Boyabat- Elekdağ der Langsschnitt ist von West nach Ost geführt. 



40 

O'rgiilaj1rU ( Rohw/chk ro) 

SARIÇAHJOSYA. KOSbAG 

4gaç NP. 30 

m 6/fvde !fÜksek/(j! (2t.oo) 
(Sfammhöhe) 

OA-0-0-*5 G 
0.~6-IJ.SI> § 

_o. ol -O.ôS' [DJ 
.. o.s6 -o.oo ~

oz odun stnm -·-TekerlekN-P 
0 (Scheihe Nr) 

I 
18 

llC 
16 

m 
'* 

Jl1I 12 

Jli 
lO 

:ız 
IJ 

Ili:: 
6 

ırr 
9 

1I 
2 

Doğu 

Os!-

Batı ( Grenze zwlschen 
W esi k l?rn und Sp/inf) 

O>~~~~~~~~ 
mm. 1/J 16 '* 12 10 (f 6 4- 2 o 2: 4 6 e /0 12. l'r lt. 18 'Alni. 

Go vd e çapt ( Stammdurchmesser) 

Şekil 25. Tosya - Kösdağ· Ormanlanndan alınmış blr sançam gövde teşekkülatı 
ve özgül ağırlık tablosu. 

R{)hwichte r 
0 

Stammwuchsbild für einen Klefernstamm aus dem \V ald-Boyabat -
Elekdağ der Lii:ngsschnitt ist von West nach Ost gefülırt. 
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C. Sarıçarnın ·Iıigroskopik vasıfları hakkında :araştırmalar 

1. Çalışma özellikleri 

a. Araştırma metodu 

Sarıçarnın liflere parelel, yarıçap ve yı'lık halkalara teğet yönde ve 

hacim bakımından çalışma yüzdelerini tesbit etmek üzere üç muhtelif 

ağaç gövdesinden 3x3x5 cm boyutlarında 98 adet numune alınmıştır. Nu

muneler evvela su içine daldırılarak lif doygunluğu rutubet hacmi üs

tündeki rutubet derecelerine yükselmesi temin edilmiş sonra sudan çıka

rılarak hassas bir kompasla liflere paralel, radyal ve yıllık halkalara teğet 

yönde ölçülmüş ve ölçülen yerler sabit bir kalemle işaret1enmiştir. Bunu 

müteakip numuneler 100- 105° C. ısı derecesinde ağırlığı sabit kalıncaya 

kadar kurutulmuş ve tam kuru halde işaretlenmiş bu}unan ayni yerlerin

den, üç muhtelif yönde tekrar ölçülerek yaş ölçüler tesbit edilmiştir. 

Tesbit edilen bu ölçüler aşağıdaki formülde yerlerine konmak suretile 

yıllık halkalara teğet, dik ve liflere paralel yönlerdeki daralma yüzde

leri yani a: ı, '7. r, a:t kıymetleri bulunmuştur. Ayrıca yaş ölçülerle bulunan 

yaş hacimler tam kuru ölçülerle hesaplanan kuru hacim çıkarılmak ve 

yaş hacme bölündükten sonra 100 ile çarpılmak sureti:e hacim daralma 

yüzdesi -x ,. hesap edilmiştir. 

b. Araştırma sonucu 

Yaş ölçü - Tam kuru haldeki ölçü 
Daralma yüzdesi tt. rxr a:, = -------------------- x 100 

Yaş ölçü 
Ayrıca aşağıdaki formül yardımı ile 

Hacim genişleme yüzdesi ~,. ) ---- Hacim genişleme yüzdesi 
hesap edilmiştir. 1 - rxv 

98 adet numune üzerinde yapılan denemelerden elde edilen ortalama 

kıymetler Cetvel 17 ve 18 de görülmektedir. 

Cetvel 17. Sançam odununun <laralma miktan. 

Lif boyunca 
Lfuıgs der Faser 

% {31 

8.3 

Die Schwindung für das Kiefernholz. 

Çap istikametinde 
ra dial 
%• {31' 

4.3 

Yıllık halkalara teğet 
tangential 

% .Bt 

0.3 

Hacmen 
Volumenquelleung 

f3V 

12.7 
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Cetvel 18. San!,'am odununun genişleme miktan. 

Die Quellung für das Kiefernholz. 

Genişleme 

Quellung 

Lif boyunca 
Langs der Faser 

% [31 

Çap istikametinde 
ra dial 
% {3r 

Yıllık halkalara teğet 
tengential 

% {3t 

Hacmen 
Volumenschwindung 

fJV 
------------ --------- -------- ----------------

0.3 4.4 9.1 14.6 

Denemelerde tesbit edilen hacim daralma ve genişleme yüzdeleri 

ise Cetvel 19 ve 20 de gösterilen kıymetler arasında değişmektedir. 

Cetvel 19. Sançam odununda hacim daralma yüzdesi değişmeleri. 

Die Streuung der Volınnensclıwindung für die gemetne Kiefer. 

Asgari 
Minimal 

% 

Hacim daralma yüzdesi 
Volumenschwindung 

Ortalama 
Durcschnittıich 

% 
------ -------- -----------

8.3 12.7 

Azami 
Maximal 

% 

21.3 

Cetvel 20. Sançam odununda hacim genişleme yüzdesi değişmesi. 

Die Streuung der Volınnenquellung für die gemetne Kiefer. 

Hacim genişleme yüzdesi 
Volumenqueııung 

---------------
Asgari 

Minimal 
% 

Ortalama 
Durcschnittlich 

% 

Azami 
Maximal 

% 
---------------------

9.0 14.6 27.1 

Hacim daralma yüzdesi ~,. ayni zamanda Newlin ve Wilsonun araş-

tırmalarla tespit ettikleri 'Xv = 28 X R 

formülü ile hesap edilebilir. Ancak burada 28 kıymeti yabancı ağaç tür
leri için bulunan genel ortalama m doygunluğu rutubet yüzdesi oldu
ğundan, bunun yerine Türkiye sarıçam odunu için sahife 44 de bulu
nan lif doygunluğu rutubet kıymeti olan % 29,8 konulduğu zaman 

29.8 
av = ---- X 0.426 - 12.7 bulunur. 

100 
Ayrıca sarıçarnda her üç yön için elde edilen daralma yüzdeleri olan 

et.ı.~r. aı kıymetlerinden hacim daralma yüzdesi~v aşağıdaki şekilde 

hesaplanabilir. 



:Xv= (J +:xı,) (l +:xr,) (1 +o:ı) 
IY.v = (1 + 0.003) (1 + 0.003) (1 + 0.083) - 1 
IY.v = 13.2 
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Böylece araştırmalarda bulunan r:t.,. = 12.7 kıyınetine mukabil yu
karıdaki formül ile hesap edilmek suretiyle bulunan : v = 13.2 arasında 
pek büyük bir farkı mevcut olmadığı anlaşılır. Her iki kıyınet yuvar-
lak bir şekilde ifade edilirse 13 tür. 

Araştırmalarda hacim genişleme yüzdeleri 
f1v ::::: '7c 9.0 ...... 7c 14.6 ...... % 19.8 bulunmuştur. 

Hacim genişleme yüzdlsini ayni zamanda tam kuru özgül ağırlıktan 
aşağıdaki formül yardımiyle hesaplamak kabildir. 

29,3 
f3v = --- X ro 

100 
29,8 

[3,. = >< 0.496 
100 

f3v ::::: % 14.7 
Sarıçam için tesbit edilen ortalama hacim genişleme yüzdeleri, for

mülde buluan kıymetlerle birbirine çok yakın olmaktadır. 

2. Yaşıyan bir ağaç gövdesindeki su miktarları 

Yaşıyan bir sarıçam gövdesi içindeki su miktarını tesbit etmek üze
re Kızıkahamam - Çamkoruda mayıs ayı içinde göğüs hizası çapı 20 - 30 
cm olan ve muhtelif maraziarda bulunan ağaç üzerinde su denemesi 
yapılmıştır. 

Netice olarak % 53.9- j{ 78.6 bulunmuştur. 

Bolu- Aladağ 49 nolu bölgede ağustos ayı içinde, orta çapı 7 - 13 
cm olan sırıklık çağındaki ağaç üzerinde yapılan su denemelerinde ise 
% 83.3 - 145,0 su miktarı tesbit edilmiştir. 

3. Lif doygunluğu rutubet derecesi 

Hacim daralma yüzdesinin hesabında kullanılan formül yardımiyle 
lif doygunluğu rutubet derecesini hesaplamak mümkündür. 

!Xv =u rX R 
U = Lif doygunluğu rutubet derecesi, 

R = Ortalama hacim yoğunluk kıymetidir. 

Sarıçam için bulunan ortalama hacim yoğunluk kıymeti R = 0.426 
ortalama. hacim daralma yüzdesi ise <Xv ::::: % 12.7 dir. 
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0.127 
Buna göre u 29.8 olur. 

0.426 
Böylece sarıçarnda hücre zarı içerisindeki «micell» lerin arasındaki 

boşluğun tamamen su ile doygun bulunduğu halde su miktarı % 28.9 
olarak tesbit edilmektedir. 

4. Hacim yoğunluk kıymetıi ile hacim daralma yüzdesi aııasındaki ilgi 

Hacim yoğunluk kıymeti ile hacim daralma yüzdesi arasındaki ilgiyi 

göstermek üzere 2 deneme ağacından 92 numune alınarak bunlarda hacim 

yoğunluk kıymetleri ve hacim daralma yüzdeleri bulunduktan sonra 50 

kg/m3 lük hacim yoğunluk kıymeti gurupları teşkil edilmiş ve bu gurup

lar içerisine giren hacim yoğunluk kıymetlerine tekabül eden hacim da

ralma yüzdelerini her gurupta ortalamaları bulunarak Şekil 26 da görülen 

grafiğin apsis ekseni üzerine yoğunluk kıymetleri ve ordinat ekseni üze

rine ise her gurubun hacim daralma yüzdeleri ortalamaları işaret edilerek 

bulunan noktalar birleştirilmek suretiyle doğru bir hat elde edilmiştir. 

Böylece ykarıdaki bu ilginin doğru oranı olduğu anaşılır. 
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Şekil 26. Bir sançam odununda hacim yoğunluk lnymeti ile hacim daralma 
yüzdesi arasındaki ilgi. 

Zusaınmenhang zwischen Raumdichte und Raumschwindmass für ein Kiefernholz. 



5. Sançam odununun içerisine alabileceği en yüksek su 
miktannın hesabı 

45 

Bir ağaç cinsi veya türü odunun dayanınayı artırma bakımından ya
pılan emprenye ameliyesinde ehemmiyeti haizdir. Sarıçarnda tesbit olu
nan asgari, ortalama ve azami hacim yoğunluk kıymetleri: 

289 ...... 426 ...... 752 Kg/m3 tür. 

Her üç kıymete göre sarıçam odununun içerisine alabileceği en yüksek su 
miktar ları hesaplanmıştır. 

Tam kuru halde hücre zarı özgül ağırlığı 1.56 grjcm0 olarak kabul 
edildiği takdirde, sarıçam için ortalama olarak bulunan 426 Kg/cm3 lük 
hacim yoğunluk kıyınetine tekabül eden su miktarı aşağıda gösterilmiştir. 

0.426 grjcm3 

---- = 0.273 
1.56 gr/cm:ı 

1.00 - 0.273 - o. 727 
0.727 

100 - 170.6 
0.426 

Sarıçam odunun minimal, ortalama ve maksirnal hacim yoğunluk kıy
metlerine göre ayrı ayrı hesaplanan, odunun içerisine alabileceği en 
yüksek su miktarı yüzdeleri Cetvel 21 de görülmektedir. 

Cetvel 21. Sançanı odununun ihtiva edebileceği en yükselı: su miktarı. 

Der höclıstmögliche \Vassergehalt bei minimaler durchshnittlicher und 
maximaler Ramndichte für die gemeine Kiefer. 

Asgari 
Minimal ------- ---

Ortalama 
Durchschnittıich 

Azam ai 
Maximal 

Hacim yoğunluk kıymeti 

Raumdichte R 
Kg/fm 

--~~ -------------
289 

426 

752 

En yüksek su miktarı 
yüzdeleri 

Höchstmöglicher 
Wassergehalt 

% 

280.9 

170.6 

68.8 

D. Sançarnda basınç direnci araştırmalan 

1. Araştırma metodu 

Sarıçam odununun basınç direnci kıymetini bulmak için muhtelif 
yetişme muhitinden deneme ağacı alınmış ve bu ağaçlardan 2 şer m de 
bir 10 cm kalındığında tekerlekler çıkarılarak yarısından 2X2X3 cm öl-
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çüsünde, 814 adet numune elde edilmiş ve bunlarda 614 adedi liflere para
lel yönden 200 adedi ise liflere dik yönde basınç direnci denemelerine 
tahsis edilmiştir. 

Numunelerin alt ve üst yüzleri biribirine paralel olacak şekilde dü
zeltilmiş ve takriben hava kurusu hale gelinceye kadar laboratuvarda 
kurumaya terk edilmiştir. 

Denemeye başlamadan evvel numunelerin üç boyutu mm nin 1/20 si
ni okuyalıilen hassas kupasla ölçülmüş ve ağırlıkları da hassas terazi ile 
miligrama kadar hassas tartılmıştır. 

Bundan sonra vakit geçirmeden J. Amsler markalı ağaç dirençlerini 
deneme aletinde liflere paralel yönde dakikada 250 kgjcm 3 ve liflere dik 
yönde ise dakikada 10 kg/cm2 ortan bir kuvvetle ezilinceye kadar kuvvet 
tesir ettirilmiş ve kırılma anındaki en yüksek basınç, aletin kadra
nında okunmuştur (Şekil 27). 

Şekil 27. Basınca uğramış nümunelerde azı>_mi gerginlik istikametinde tabakaların 
kayma şekilleri. 

Bildmıg von Gieitschichten in gedrückten Holzprlsmen in Richtmıg der grössten 
Sclıubspa.mrmng. 

Kırılan numuneler elektrikle ısınan kurutma dolaplarında 100- 105 co 
de ağırlığı sabit kalıncaya kadar kurutulmuş ve böylece tam kuru ağır
lıkları tesbit edilmiştir. 

Ortalama hava bırusu rutubet derecesi % 15 kabul edilerek özgül 
ağırlıklar rı, = r 0.25 (0.15 - uı) formülü yardımiyle %15 e tahvil 
edilmiştir. 
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Pmx 
Basınç direnci ise cr d B (Toker, 1953) istifade edilerek 

f 
bulunmuştur. 

Pmx = Azami basıncı Kg, 
f = Kesit yüzeyi cm2 dir. 

Böylece kırılma esnasında aletin kadranının okunan kuvvet ve hesap 
yolu ile bulunan kesit yüzeyleri yerlerine konarak her numune için ayn 
ayrı basınç direnci kıymetleri tayin edilmiştir. Bulunan 
% 4.6- % 8.6 arasındaki basınç direnci kıymetlerini bulmak için 
dereceleri arasında muteber olan 

20 
cr15 =cr u-- (Berkel, 1957) formülü kullanılmıştır. 

32-u 
cr 15 = % 15 rutubet derecesinde basınç direnci 

kıymetler 

%o- 'o/o 15 

cr u = Numunenin havi olduğu muayyen bir rutubet derecedindeki 

basınç direnci 
u Numunein deneme anında havi olduğu rutubet yüzdesidir. 

2. Basınç direnci ve varyasyonu 

Deneme ağaçlarının ayrı ayrı lif:ere paralel ve dik yöndeki hava ku
rusu basınç dirençleri Cetvel 22 ve 23 de genel olarak asgari, ortalama 
ve azami kıymetleri ise Cetvel 24 ve 25 de gösterilmiştir. 

Ctve1 22. Muhtelif ağa~:iarın Iiflere paralel yönd~· basınç direnç!eri 

Die Druckfestigkeiten der ve.rschsiedenen Prob~stammen. 
(llings der Faseil") 

Hava kurusu basınç drienci 

Ağaç No: 
Druckfestigkeiten V d Bil 

u= %15 
Stamm Nr. 

Asgari Ortalama Azami 
Minimal Durchschnittlich Maximal 

---~----- - ·--·----

7 182.1 284.5 374.5 
8 361.2 414.5 462.9 
9 236.2 337.6 402.7 

10 280.3 305.9 345.1 
ll 282.3 389.7 462.1 
18 358.1 410.6 483.1 
22 351.9 422.2 489.4 
23 217.5 440.2 549.5 
25 266.2 404.1 605.4 
26 393.8 442.5 522.1 
28 295.4 392.1 469.4 
30 251.1 371.3 560.4 
34 244.3 312.9 408.5 
36 207.7 340.1 381.6 
38 194.6 331.4 407.5 
39 311.5 360.7 391.2 



23. Muhtelif deneme ağaçlannın Iiflere dik yönde basınç dirençleri. 

Die DruckfestigkeitEn der verschiedenen Probestamme (Quer der Faser). 

Die Druckfestıgkeiten 

Hava kurusu basınç direnci 
Ağaç No: Kg/cm2 

Stamm Nr. Asgari Ortalama Azami 
Minimal Durchschni ttlich Maximal 

---------
7 29.2 39.9 44.7 
8 42.9 56.5 74.7 
9 42.8 50.7 58.2 

10 29.5 39.4 49.1 
ll 35.2 44.5 51.8 
18 35.6 47.4 61.1 
22 40.6 52.9 68.,8 
23 27.1 36.5 50.3 
26 35.4 52.5 71.6 
28 29.0 36.1 41.9 
34 31.3 49.3 61.6 
36 31.3 41.5 62.8 
38 31.9 45.7 60.9 
39 36.5 49.6 63.2 

Cetvel 24. Sarıçam odununun liflere paralel yönde basınç <lirenci 
değişmeleri. 

Die Streuung der Druckfestigkeit (Langs .der Faser) für das 
Kiefernhoiz. 

Asgari 
Minimal 

182.1 

Liflere paralel yönde basınç direnci 
Druckfestigkeit (Langs der Faser) 

u =;; % 15 
Kg/cm2 

Ortalama 
Durchschni ttlich 

379.2 

Azami·· 
Maximal 

Cetvel 25. Sarıçam odununun Iiflere dik yönue basınç direnci değişmeleri. 

Die Streuung der Druckfestigkeit (Quer der Faser für die gemcine Kiefer). 

Asgari 
Minimal 

27.1 

Liflere dik yönde basınç direnci 
Druckfestigkeit ( Quer der Faser 

u= %15 
Kg/cm2 

Ortalama 
Durchschnittlich 

46.1 

Azami 
Maximal 

74.1 

Hava kurusu 614 numune üzerinde liflere paralel yapılan aJ?aştırmalar 

sonunda elde edilen 50 Kgjcm2 ara iie guruplara ayrılmış ve her guruba 

giren basınç dirençlerinin sayısı toplanarak, genel numune sayısı olan 



614 e bölünmüş ve çıkan sonuç 100 ile çarpılmıştır. Böylece, bulunan teker
rür yüzdesi ordinat ekseninde, basınç direnci gurupları da apsis ekseni 
üzerinde gösterilerek, kıymetler yerlerine taşınmış ve husule gelen nok
talar birleştirilmiş grafik çizilmiştir (Şekil 28). 

% 
35 

1 Ir ı\ 
1/ ı 

ı 

30 

ı 1\ 

1 ı ~ ı 611; Kıymel 
o 

1 \ 
(W er/e) 

ı 
ı 

1/ ı 1\ ı 
ı 

s 
) ı \ ı 

ı 

V ı ~ 1 
ı 

o 50 100 ISO 200 2SO 300 3SO 1;00 +SO SOO SSO 600 650 

Bastnç dü-enci (!JrlJCk!esligkei! U= ;s%) O"dllıı 

Şekil 28. Bir sarıçam odununda Hflere parelel yönde basınç direnci varyasyonu. 

Hiiufikkeitsverteihıng der Druclı:festigkeit dB 11 in Faserrichtung für ein 
Kieferinholz. 

Grafik oldukça simetriktir. En küçük basınç direnci 191.4 Kg/cm2 ve 
en büyük basınç direncinin 605.4 Kg/cm2 olduğu görülür. En çok tekerrür 
eden kıyınet ortalama kıyınetten küçük ve 375.2 Kg/cm2 dir. 

Liflere dik yönde basınç direnci varyasyon grafiği ise aynı esaslara 
göre .200 numune için çizilmiş olup, Şekil 29 da görülmektedir. 

Grafik inclenirse varyasyonun başlangıçta sür'atle yükseldiği, en çok 
tekerrür eden 46.0 Kg/cm2 kıymetinden sonra dik bir meyil ile seyret
tiği görülür. 

3. Basınç direnci ile hav.a kurusu özgül ağırlık arasındaki ilgi 

Bu ilgiyi tesbit etmek maksadı ile 0.050 gr/cm3 lük aralıkla hava 
kurusu özgül ağıriık gurupları teşkil edilmiş ve her guruba giren hava 
kurusu direnci kıymetleri toplandıktan sonra elde edilen yekun iştirak 

eden basınç direnci adedine bölünerek, ortalama bulunmuştur. 

Apsis ekseni üzerinde hava kurusu basınç direnci kıymetleri gösteril
mek suretiyle, kıymetler yerlerine taşınmış ve husule · gel.en . noktalar 
birleştirilere~ grafik elde edilmiştir (Şekil 30). 
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Şekil 29. Bir sarıçam odununda liflere dik yönde basınç direnci varyasyonu. 

Haufikeitsverteilung der Druckfestigkeit cr dB
15 

in Querrichtung de.r Faser für eln 
Kiefernhol;a. 

Grafik incelenirse sarıçam odununun basınç direnci ile özgül ağırlık 
arasındaki ilginin doğru oranlı olduğu görülür. 

4. Statik kalite kıymeti (Cote Statique) 

Statik kuvvetiere karşı sarıçam kalitesini gösteren statik kalite kıy
meti aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır. 

Hava kurusu özgül ağırlık x 100 
Statik kalite kıymeti = ------------------

Hava kurusu özgül ağırlık X 100 
FormüJde gösterilmiş olan kıymetler evelee tesbit edildiğinden % 15 

rutubetteki basınç direnci 379.2 Kg/cm2
, özgül ağırlık ise 0.529 gr/cm3 tür. 
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379.2 Kgjcm2 

Statik kalite kıymeti - 7.1 
0.529 gr/cm3 X 100 kıymeti bulunur 
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Şekil 3Q. Bir sarıçam odununda basınç direnci ile özgül ağır:kk arasındaki Hgi. 
Zusammenhang zwischen Druclı:festigl{eit cr dB

13 
und Rohwichte r 0 

5. Spesifik kalite kıymeti (Cote Specifique) 

Sarıçarnın spesifik kalite kıymeti aşağıdaki formüle göre hesaplan
mıştır. 

Hava kurusu basınç direnci 
Spesifik kalite kıymeti=------------------

(Hava kurusu özgül ağırlık) 2 x 100 
279.2 

Spesifik kalite kıymeti = ------ = 13.5 elde edilir. 
0.529 2 >< 100 

E· Sançarnda eğilme direnci araştırmaları 

1. Araştırma metodu 

Sarıçam odununun eğilme direncini incelemek ıçın, muhtelif yetiş
me muhiti, yaş ve çaplardan alınmış 30 sayıda deneme ağacının 4.0 - 6.0 m 
yükseklikleri arasında çıkarılmış 65 cm uzunluğundaki gövde parçaları 
kullanılmıştır. Bu parçalardan yıllık halkalara dik ve öz ışınlarına paralel 
olmak üzere dört yönden tahtalar çıkarılarak, bu tahtalardan 2X2X30 cm 
ölçüsünde ve kesitleri dört köşe olan çıtalar elde edilmiştir. Bu çıtalar hava 
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kurusu haline gelinceye kadar, uzun müddet laboratuvarın kuru bir ye
rinde düzgün istif edilmiş halde bırakılmıştır. 

Denemeler, Amsler markalı ve deneme çıtalarının dayandığı noktalar 
arası 24 cm olan deneme aleti vasıtasiyle yaprlmış ve basınç yıllık halka
lara dik olarak ve tam çıtanın ortasına dakikada 400 Kgjcm2 süratle çıta 
kırılncaya kadar tesir ettirilmiş ve kırılma sınırında aletin gösteridiği aza
mi kuvvet yazılmıştır (Şekil 31). 

Şekil 31. Eğilme direncinin laboratuvarda deneme makinesi Ue tesbiti (Foto : 
Birleşmiş ımııetler). 

Die Feststellung der Biegefestigkeit mit der Prüfmaschine im Laboratorimn 
(Photo: Unitet Nations). 

Bu esnada çıtaların ihtiva ettiği su miktarını bulmak için kırılma yer
lerine yakın yerlerinden kesilerek numuneler alınmış ve bu numuneler 
elektirikle çalışan kurutma dolaplarında vezin sabit kalıncıya kadarı ku
rutulmuş ve neticede % 4.0-% 8.6 arasında su tesbit edilmiştir. 

Çıta sathı, mm nin 1/20 ne kadar ölçen kompasla boyutları ölçülmek 
suretiyle bulunmuştur. 

Eğilme direncinin bulunması için aşağıdaki formülden faydalanıl

mıştır: 



3 PL 
cr B (Berkel, 1957) 

Bu formülde 
P = Kırılma sınırında tesir eden ağırlık Kg, 
L = Dayanma noktaları arasındaki açıklık = 24 cm, 
b = Çıta genişliği cm dir. 
Bu suretle rutubet derecesi % 4.0 - % 8.6 arasında bulunan 316 numune

de ayrı ayrı eğilme direnci tesbit edilerek, bu kıymetler % 15 yani ha
va kurusu rutubetteki eğilme dirençlerine tahvil edHmiştir. Tahvıl 

ameliyesinde, «su miktarının % 1 artmasına mukabil eğilme direncinin 
% 4 bir azalma göstermesi» esasına dayanılmıştır. 

2. Araştırma sonucu ve eğilme direnci varyasyonu 

Araştırmalarda kullanılan 316 numunede bulunan eğilme direnci kıy
metleri toplanmak ve genel numune sayısına bö:ünmek suretiyle orta
lama eğilme direnci kıymeti tesbit edilmiştir. Buna göre eğilme dirend 
Cetvel 26 da gösterildiği gibi her ağaç için ayrı ayrı ve Cetvel 27 deki 
gibi umumi olarak hulasa edilmiştir. 

Cetvel 26. Muhtelif deneme ağaçlannın yınık halkalara dik yönde eğilme 
dirençler!. 

Die Biegefestigkeiten der verschicdenen Probestamme (Quer der Jahrrlngen). 

Hava kurusu eğilme direnci 
u= %15 

Ağaç No: Die Biegefestigkeiten 

Stamm Nr. Asgari Ortalama Azami 
Minimal Durchschnittlich Maximal 

ı 516.0 706.2 862.7 
2 553.1 742.8 903.0 
3 413.1 634.0 710.5 
6 580.0 638.8 695.7 
7 414.2 484.2 574.5 
8 373.4 511.9 683.5 
9 481.2 525.8 578.7 

10 373.0 466.1 536.0 
ll 369.0 583.5 739.1 
12 536.3 633.3 806.5 
16 423.7 751.3 989.2 
17 693.9 789.9 989.5 
18 767.5 783.4 812.7 
19 2!78.4 569.0 799.2 
20 533.1 679.4 809.0 
21 334.6 633.4 826.5 
22 513.3 633.0 807.1 
23 555.5 660.1 815.6 
24 215.9 465.3 637.6 
26 773.0 655.6 368.3 
27 649.8 794.6 918.8 
28 745.7 568.9 745.7 
29 489.9 676.8 849.2 
32 545.9 634.4 695.5 
34 398.4 484.1 574.4 
35 477.7 696.0 854.0 
36 456.8 563.4 707.9 
38 441.0 552.6 715.0 
39 468.3 566.6 699.5 
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Cetvel 27. Sarıçarnda eğilme direnci değişmeleri. 
Die Streuung der Biegefestiglieit für die gemeine Kiefer. 

Asgari 
Min1mal 

215.9 

Eğilme direnci Kg/cm~ 
Biegefestigkeit cr B u = % 15 

Ortalama 
Durchschnittlich 

648.7 

Azami 
Maximal 

918.8 

Kırılan 316 çıtanın kırılış şekillerini (Şekil 32) kırılma sathında te

şekkül eden kıymıklara göre oldukça düzgün, az kıymıklı ve fazla kıy

mıklı olarak tefrik edebiliriz. 

Şekil 32. Eğiime denemeleri esnasında çıtaların kırılma şekilleri. 

Bruchbilder von Kiefernstabeıı beim Biegeversuch. 

Elde edilen eğilme direnci kıymetlerini 100 Kgjcm 2 ara ile gurup
:ara ayırdıktan sonra, her guruba giren eğilme direnci adetleri tesbit edil·
miş ve genel numune say.ısı olan 316 ya bölüni;i.p, 100 ile çarpıldıktan 
sonra tekerrür yüzdeleri tesbit edilmiştir. Bilahaie: eğilme direncf kıymet
leri apsis, tekerrür yüzdeleri ordinat ekseni üzerinde gösterilerek bulu
nan kıymetler yerlerinE; taşınmak suretiyle grafilç elde edilmiştir(Şekil 33). 
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Grafik incelenirse en küçük kıyınet 261.2 Kg/cm2 , en çok tekerrür 
eden kıyınet 744.2 Kg/cm2 ve en büyük kıyınet ise 938.1 dir. Grafiğin gi
dişi en çok tekerrür eden kıymete kadar yavaş ve bu kıyınetten sonra 
ise sür'atle düşmektedir. Ortalama kıyınet en çok tekerrür eden kıyınetten 
az olup 648.7 Kg/cm2 dir. 
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Şekil 33. Bir sarıç.aın odununda eği!me direnci varyasyonu. 
Hii:ufigkeitsverteilung der Biegefestigkeit u bB ı 5 für ein Kiefernholz. 

:t Özgül ağırlık ile e~-ilme direnci ar:asındaki ilgi 

Bunun için eğilme direnci bulunan 316 çıtanın tazyike maruz kalan 
kısmından 2 X 2 X 3 cm boyutunda numuneler alınarak, bu numunelerin 
tam kuru özgül ağırlığı bu:unmuştur. Bilahare % 15 rutubetteki özgül 
ağırlığa tahvil ediler~k, hava kurusu özgül ağırlıkları 0.100 grjcm3 ara 
ile guruplara ayrılmıştır. Her guruba giren eğilme direnci kıymetleri tes
bit edi!dikten sonra ortalamaları bulunmuş ve ordinat ekseninde eğil

me direncleri, apsis ekseninde özgül ağırlıklar gösterilmek suretiyle kıy
metler yerlerine taşınarak grafik çizilmiştir (Şekil 34). 

Grafik tetkik edilirse eğilme direnci ile özgül ağırlık arasındaki il
ginin doğru oranlı olmadığı görülür. 

4. Elastikiyet modülü ve eğilme kabiliyeti 

Eğilme direnci kıymetlerini tesbit esnasında 2X2X30 cm boyutunda 
ve ortalama % 4.0-% 8.6 rutubet derecesinde 75 çıtadan faydalanılmıştır. 
Her bir çıta üzerinde 20 Kg da husule gelen eğilme miktarı aletin mm 
taksimatlı ıskalasından okunmuştur. Bundan sonra 75 çıtamn her 20 Kg 
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Şekil 34. Bir sançam odununda hava kuru eğilme direnci ile özgül ağırlık 
arasındaki ilgi. 

Zusanınıenhang zwischen Bi:egefestigkeit cr bB 12 und Rohwichte r 15 für eiıı 
Kiefernholz. 

daki eğilme miktarları ortalaması alınarak, eğilme miktarları apsis ek
seni üzerinde ve tatbik edilen basınçlar ordinat ekseni üzerinde göste
rilerek 75 çıtanın ortalama eğilme grafiği çizilmiştir (Şekil 35). 
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· · Das: mittJere Arbeitsdiagramm b€im Biegeversuchen an Klefern-Stii;ben. 
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Grafik, ıoo Kg basınçta ı6.5 mm eğildiği zamana kadar doğru oranlı 
gitmektedirki, bu nokta elastikiyet sınırıdır. Bundan sonra kuvvet art
tıkça eğilme devam etmekte, fakat grafik eğri olarak ilerlemektedir. Ni
hayet ı60 Kg da kırılmaktadır. Bu kıymetlerden istifade edilerek aşağı
daki formül yardımı ile elastikiyet modü~ü bulunmuştur. 

ı y. b. h ı 
inbisat kıymeti a _ (Berkel, 1941) 

E P.L L 
0.25 (-)" + 5.ı 

h 
formülde 

P = Kırılma hududunda tesir eden siklet Kg, 
L = İstinat noktaları arasındaki mesafe mm, 
Y = Elastikiyet hududunda tesir eden sıklet Kg, 
b = Numunenin genişliği mm, 
h Numunenin yüksekliği mm dir. 

75 çıta üzerinde bulunan kıymetler formü!de yerine konularak 
% 4.0-% 8.6 rutubet derecesindeki elastikiyet modülleri hesaplanmıştıı·. 

1 rutubet artmasına karşılık % 2 elastikiyet modülü azalması esasına 
göre % ı5 rutubet derecesinde elastikiyet modülleri bulunmuştur. Elde 
olunan kıymetler Cetvel 28 de görülmektedir. 

Cetvel 28. Sarıçarnda eliistikiyet modülü değişmeleri. 

Die Streuung des Elastizitii.tsmoduls für die gemeine Kiefer. 

Asgari 
Minimal 

88000 

Elastikiyet Modülü 
Elastizitatsmodül Kg/cmz 

u= %15 

Ortalama 
Durchschnittlich 

102.000 

Azami 
Maximal 

113000 

Bu kıymetler Avrupa sarıçamının % ı2 rutubet derecesindeki elasti
kiyet modülü olan ı06000 Kgjcm2 nazaran pek büyük bir fark arzetmediği 
görülür. 

Eğilme kabiliyetini tespit için 75 çıtanın eğilme grafiği (Şekil 35) den 
faydalanılmıştır. Burada elastikiyet sınırındaki basınç = P Kg, eğilme = f 
mm, kırılma sınırındaki azami basınç = P Kg ve eğilme kıymetleri F mm 
bu'unmuştur, aşağıdaki formül yardımiyle hesaplanmıştır. 

F-f 
İ --- (Berkel, ı947) 

P-p 
25.0- ı6.5 

İ 
ı6o- ıoo 

İ o.ı4ı 
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5. Eğilme emsali (Co te raideur) 

Eğilme emsalinin tespit etmek için 75 çıtanın ortalama eğilme gra

fiğinden istifade edilmiştir. Grafikten kırılma anındaki azami basınç, 

elastikiyet ve kırılma sınırındaki eğilme miktarı okunarak, aşağıdaki for

mülde yerlerine konulmuştur. 

p 

F-f 
100 

25-16.5 

Eğilme emsali 

18 olur. 

6. Haber verme hassası (Cazlama) 

Eğilme direnci araştırmaları esnasında hava kurusu haldeki 

~:;; 4.0 - % 8.6 çıtanın kırılma durumları- çık ardık] arı sesler ve ayrıca maki

nenin özel grafik çizme tertibatı ile kırılma grafikleri tespit edilmiş

tir (Şekil 36). 

Bu kırılma esnasında 15 çıta 1 - 2 çıtırtı i1e az kıymıklı, 15 çıta 3- 4 

defa çıtırtı ile crta kıymıklı, 9 çıta ise 5 - 6 defa çıtırtı ile çok kıymıklı 

olarak kırılmıştır. Bilahare bu adet'er 75 e nispet edilmiş ve 100 ile ;;ar

pılarak yüzde kıymet:.eri hesaplanmıştır. Buna göre elde olunan kıymetler 

Cetvel 29 da görülmektedir. 

Şekil 36 daki grafik incelenirse grafiklerdeki titreşim noktaları çıtırtı

Jarı göstermektedir. Bu titreşimler arasındaki mesafe çok değişiktir. 

Cetvel 29. Sarıç,aıu odununun ihbar hassas ı ( Cazlaıua). 

Çı ta adedi 
S ta bezahi 

Çı ta yüzdesi 
s ta be in Prozent 

Die \Varnfi:i;higkeit für die geıueine Kiefu. 

Çatırtıya göre çıta gurupları 

Die Gruppen der Probestabe nach 
ihren Warnfahigkeiten 

1-2 3-4 

15 51 

20 68 

-~--·- ----·~ 

5-6 
----------

9 

12 
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Çda N9 H 
Sfa.h Nr.67 

f r 
ı-

-ı 
1 

i 1 

ı- Cıfa N2 57 

1 sta.h Nr. 57 

ÇJ!a N?3 ~-.ı 1 

i 
5fah Nr. 3 

~--~~~~~----------~r----------------· 

Çda. N.!' 53 
Sfah Nr. 53 

llğ1riLk kg (D/e Bela::fung) 

ı 
(i1fa NP 74-
Sfah IY . .:..r.:.... :_74-:..._ _____ ____. 

Şekil 36. Eğilme denemeleri esnasında sançaın çıtalarının makine ile tesbit 
edilen çalışma diyağramları ve kırılma şekilleri. 

Biegeversuchen an Kieferıı-Staben. 
Durch Priifmaschin festgestellten Arbeitsdiagramme und Knickcforınen beim 
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F. Liflere dik yönde çekme direnci araştırmalan 

1. Araştırma metodu 

Muhtelif ağaçlardan 2 X 2 cm enine kesiti ha vi çıtalar kesilerek bun
lardan Moninnin (1919) tarif ettiği esaslara uygun 147 adet numune ha
zırlanmıştır. Rutubet dereceleri yeknesak bir hale g~linceye kadar kuru
maya terk edilmiştir. Hazırlınan numunelerin rutubet miktarı ortalama 
olarak % 6.5 bulunmuştur. Nurnurieler Amsler markalı ağaç deneme aleti
nin özel tertibatı yardımı ile iki aksi yönde çekilerek, her numunenin orta 
kısmında bulunan 4 cm2 lik kısmını ayırmak için sarfedilen azami kuvvet 
tiletin kadranında okunarak, bu kıyınet kesit yüzeyine bölünmek suretiyle 
liflere dik yönde çekme direnci elde olunmuştur. Çekme dirençleri bulun
dukları rutubet derecesinden % 15 rutubet derecesindeki basınç direnç
lerine « 1 rutubet artmasına karşılık % 1.5 liflere dik yönde çekme 
direnci azalması)) esasına göre tahvil edilmiştir. 

2. Araştnma sonucu ve varyasyon grafiği 

147 adet numunede ayrı ayrı hesaplanan % 15 rutubet derecesinde
ki liflere dik yönde ortalama çekme direnci kıymetleri toplanarak numu
ne sayısına bölünmek sureti ile :iflere dik yönde ortalama çekme direnci 
elde olunmuştur. Ayrıca asgari ve azami değerler tesbit edilmiştir ( Cet
vel 30). 

Cetvel 30. Sarıçarnda liflere dil> yönde çekme direnci değişmeleri. 

Die Streuung der Querzugfestigkeiten für die gemeine Kiefer. 

Hava kurusu halinde liflere dikyönde 
çekme direnci 

Querzugfestigkeit u = % 15 
zB Kgjcmz 

---------------------------~ -------
Asgari 

Minimal --- --~ 

14.2 

Ortalama 
Durchschnittlich 

21.1 

Azami 
Maximal 

29.2 

Liflere dik yönde çekme direnci varyasyon grafiğinin elde edilmesi 
için 3.0 Kg/cm2 lik aralıklarla çekme direnci gurupları teşkil edilmiş 

ve 147 numunede elde edilen direnç kıymetleri ait oldukları sınıfıara 

dağıtılmış ve her guruptaki numune sayısı genel numune sayısına nis
pet edilerek umumi sayıdaki iştirak oranları yani tekerrür yüzdeleri bu
lunmuş ve ap sis ekseni üzerine hava kurusu çekme direnci kıymetleri ve 
ordinat ekseni üzerine ise her gurubun iştirak oranları işaret edilmek 
suretile varyasyon grafiği elde edilmiştir (Şekil 37). 
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Şelııil 37. Bir sançam odununda Iiflere dik yönde çelrme direnci varyasyonu. 
Haufigkeitsvereilımg der Querzugfestigkeit für ein K:efernholz, 

Grafik incelendiği takdirde, oldukça simetrik olduğu, en faz:a te

kerrür eden kıymetle ortalama kıymetin birbirine çok yakın bulunduğu 

görülür. 

G. Yarılma direnci araştırmalan 

1. Araştırma metodu 

Sarıçarnda yarılma direnci ve yarılma kabiliyeti denemeleri için 
muhtelif deneme ağaçlarından Monninin (1919) tavsiye ettiği ölçülere 
uygun numuneler hazırlanmıştır. Numunelerin deneme esnasındaki ru
tubet miktarları % 3.1 -% 6.2 olarak tespit edilmiştir. 

Öz ışınlarına paralel ve yıllık halkalara teğet yönde yarılma direnci 
farklı olduğundan numunelerin 50 adedi radyal, 50 adedi ise yıllık hal
kalara teğet yöndeki araştırmalara tahsis edilmiştir. Numuneler Amsler 
markalı ağaç deneme makinesinin özel tertibatı yardımı ile iki aksi 
yönde çekilmek sureti ile 4 cm2 olan yarılma yüzeyinden yarılmış ve 
bu esnadaki azami basınç aletin kadranından okunmuştur. Tespit edilen 
değerler aşağıdaki formülde yerine konarak yarılma direnci kıymetleri 
hesaplanmıştır. 
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s 
Yarılma direnci Kg/cm" = s 

F 
s Yarılma direnci Kg/cm", 
S Yarılma esnasındaki azami kuvvet Kg, 
F Yarılma sathı cm" dir. 

2. Yarılma direnci araştırmaları sonucu 

a· Radyal yönde yarılma direnci 

Özışınlarına paralel yönde 50 numunenin yarılması ile elde edilen 

yarılma direnci sonuçları Cetvel 31 de görülmektedir. 

Cetvel 31. Sançam odununun radial yönde yarılma direnci. 

Su miktarı 
Wassergehal t 

% 

4.2- 6.2 

Die Spaltfestigl{eit des Kiefernholzes (Radial). 

öz ıııınlarına paralel yönde yarıima 
direnci 

Spaltfestigkeit (in der radialen 
Richtung) Kg/cm" 

Asgari 
Minimal 

Ortalama 
Durchschnittlich 

----------------
8.1 9.1 

Azami 
Maximal 

10.3 

h. Yıllık halkalara teğet yönde yarılma direnci 

Yıllık halkalara teğet yönde 50 adet numunein yarılması ile elde 

edilen yaFılma direnci sonuçları 32 nolu cetvelde görülmektedir. 

Cetvel 32. Sarıçam etiununun yıl!ılc halimiara teğet yönde yarılma direnci. 

Die Spaltfestigkeit des Kiefernholzes (tangential zu den Jahrriııgeıı). 

Su miktan 
Wassergehalt 

% 

3.1- 6.2 

Yıllık halkalara teğ·et yönde yarılma 
direnci 

Spaltfestigkeit ( tangential) 
Kg/erne 

-----------------------
Asgari 

Minimal 

8.0 

0.55 

(0.496) 2 

Ortalama 
Durchschni ttlich 

9.5 

2.23 

Azami 
Maximal 

10.7 



H. Dinamik eğilme direnci araştırmaları (Şok denemeleri) 

1. Araştırına metodu 

63 

Sarıçam odununda çok şeklinde, yani ani bir çarpma tesiri ile hu
sule gelen dinamik işi tesbit ederek buradan da dinamik eğlme direnci
ni bulmak üzere 15 muhtelif deneme ağacının 4- 6 m yüksekliklerin
den alınan 60 cm uzunluğundaki gövde kısımlarından alınan Monninin 
(1919) tavsiyesine göre 2X2X30 cm boyutlarında olan 244 deneme çıta

sı çıkarılarak bu numuneler kurumak üzere havadar bir şekilde istif 
edilmiştir. Denemeler için Amsler markalı ağaç deneme aleti kullanıl

mış ve numunelerin enine kesiti verniyerli hassas bir kurupasla ölçül
dükten sonra alette mevcut ve açıklİğı 24 cm olan iki mesnet arasında 
yerleştirilerek ağırlığı 10 Kg bulunan ve çıtanan ortasına 10 m Kg lık 
enerji ile ani bir çarpma tesiri yapan bir çekiçli pandül yardımı ile 
kırılmıştır (Şekil 38). Kırılınayı müteakip hemen aletin ıskalası üzerinde 

Şekil 38. Dinamik dlrenç denemeleri esnasında sanç.~.m çıtalannın kınlı.ş şekilleri. 

Bruchbilder von Kieferustabı;n beim Schlag-biegeversmıh. 

husule gelen dinamik iş miktarı mKg cinsinden okunmuş ve çatının kırıl
dığı yere .. yakın olmak üzere bir kısım .kesilerek hassas terazi ile tar-
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tıldıktan sonra kurultulmuş ve tam kuru ağırlığı bulunarak aradaki 
fark tam kuru ağırlığa nispet edilerek su miktarı hesaplanmıştır. Böy
lece çıtalarcia mevcut rutubet miktarının % 6.6- %15.4 arasında değiş

tiği tesbit edilmiştir. 

Dinamik eğilme direnci aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır. 

A m Kg 
a =--

b.h cm2 

Bu formüJde A kıymeti pandüllü çekicin çıtayı kırdığı anda aletin 
ıska1ası üzerinde okunan dinamik iş miktarı, (b. h) çıtanın hassas korn
pasla ölçülen genişlik ve yüksek]ik miktarlarının çarpılması ile elde 
edilen enine kesit alanı, a ise dinamik eğilme direncidir. 

2. Dinamik eğiime direnci araştırmaları ve varyasyonu 

244 numunede ayrı ayrı % 15 rutubet derecesindeki dinamik eğilme 
dirençleri bulunmuştur. Ede edilen neticeler her deneme ağacı için Cet
vel 33 de gösterilmiştir. 

Cetvel 33. Muhtelif Sarıçam ağacında dinamik eğilıne direnci kıymetleri. 
Die Bruchch1agarteiten der verschiedenım Probzst2Jmıne für lüefernholz. 

Dinamik çarpma direnci 
u = %15 

Ağaç No: Bruchschlagarbeit 

Staının Nr. 
ınKg/cın2 

Asgari Ortalama Azami 
Miniınal Durchschn!.ttlich Maximal 

------~ ---~--- ------- '---·----~ 

ı 0.15 0.71 1.8 
2 024 0.57 1.27 
3 0.02 Q 41 0.85 

12 0.19 0.58 1.27 
ı6 0.15 0.58 1.00 
17 023 0.63 0.92 
19 0.15 0.52 0.77 
20 0.18 0.42 0.80 
2ı 0.25 0.66 1.11 
24 0.08 0.30 0.60 
25 0.09 0.72 1.10 
29 0.02 0.59 0.52 
31 0.19 0.30 1.03 
32 0.25 0.51 0.92 
35 0.28 0.71 

Bundan başka 0.25 mKg. lık guruplar teşkil edilerek her bir gurup 
içerisine giren dinamik eğilme direnci kıymetlerinin sayısı tespit edil
miş ve her bir guruptaki numune sayısı genel numune sayısına nisbet 
edilerek, her bir gurubun numune sayısın,daki iştirak oranları bulunarak 
Şekil 39 da görüldüğü gibi apsis ekseni üzerine dinamik eğilme 

direnci kıymetleri, ordinat ekseni üzerine''ise her gurubun genel numu
ne sayısındaki iştirak oranları işaret edilerek bulunan noktalar yek-. 
diğerine birleştirmek suretile varyasyon grafiği elde edilmiştir. 
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Şekil 39. Sarıçam odununun dinamili eğilme direnci varyasyonu. 
Haııfigkeitsverteilun,g der Bruchschlagarbeit für Kiefernhoiz. 

Bu denemelerde kırılan deneme çıtalarının kırılış şekli ve kesitlerin
deki kıymıkların durumu Şekil 38 de görülmektedir. 

Sarıçarnın hava kurusu haldeki dinamik eğilme direnci kıymetleri 

Cetvel 34 de umumi olarak verilmiştir. 

244 çıtanın % ı5 rutubet derecesindeki dinamik eğilme direnci, 
«% ı rutubet artmasına mukabil %ı dinamik direnç artması esasına 

göre mevcut rutubet derecelerindeki kıymetleri tahvil edilmekıı sureti 
i:e bulunmuştur. 

Cetvel 34. Sançam hava kurusıı haldeki dinamik eğilme direnci değişmderi. 
Die Streııung der Bruchschlagarbeit für gemeine Jiiefer. 

Asgari 
Minimal 

0.02 

Hava kı.ıiusu dinamik eğilme.direnci 
Bruchschlagarbeit 

mKg/cm2 u = % 15 

Ortalama 
Durchschni.ttlich 

0.55 

3. Dinamik kalite kıymeti 

Azami 
Maximal 

1.58 

a .. 
Dinamik kalite kıymetini bulmak için-.-. - formülünden faydalanıl 

2 
mıştır. ro 

a = Dinamik eğilme direnci inKg/cm2
, 

ro = Tam kuru özgül ağırlık gr/cm3 dür. 
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I. Sertlik değeri hakkında araştırmalar 

1. Araştırma metodu ve Brinell sertlik derecesi 

Sarıçam odununun Brinell sertlik derecesini tespit etmek ıçın muh
telif deneme ağaçlarından 2 X 2 X 3 cm boyutlarında 150 adet numune ha
zırlanmış ve bunlardan 75 i liflere paralel, 75 i ise liflere dik yöndeki sert
lik araştırmalarına tahsis edilmiştir. Numuneler deneme esnasında tam 
kuru rutubet derecesine getirilmiştir. Bilahare Amsler markalı aletin 
10 mm çapında bilyeyi havi ayağı takılarak, basınç direnci yatağı üzerine 
konan numunelerin liflere paralel ve dik istikametlerinde çukurlar hu
sule getirilmiştir. Çukurların iyice tebarüz edebilmesi için bilye ile numu
ne arasında karbon kağıdı konmuştur. Basınç 15 cm müddetle 50 Kg ma 
yükseltilmiş 30 s bu miktar üzerinde tutulmuş, 15 s zarfında da bu 
ağırlık kaldırılmıştır. Çukurun çapı Brinell mikroskopu yardımı ile 1/100 
mm ye kadar hassas okunmuştur. Bilahare bulunan kıymetler aşağıdaki 
formülde yerlerine konarak tam kuru haldeki sertlik dereceleri hesaplan
mıştır. 

2P 

H B = -::::-:-==-----:=;==:== 
TC D (D- V D 2

- d2
) 

P = Tesir eden azami kuvvet, 
D = Bilye çapı 10 mm, 
d = Bilyenin açtığı çukurun çapı mm dir. 

Tam kuru haldeki Brinell sertlik derecesi, «% 1 rutubet artışına mu
kabil %4 sertlik azalması>> esasına göre % 15 rutubet derecesindeki sert
lik derecesine tahvil edilmiştir. Böylece bulunan değerler Cetvel 35 ve 36 
ralı cetvellerde görülmektedir. 

Cetvel 35. San9lllll odununun llflere paralel yönde sertlik derecesi. 
Brinellhiirten des Kieferııholzes (liings der Faser). 

Asgari 
Miniınal -----

1.32 

Erineli sertlik derecesi 
Erinellharten (langs der Faser) 

u = % 15 Kg/mm2 
---------------------------

Ortalama Azami 
Durchschntttlich Maximal ------- ~~-----------~ -----

2.36 4.22 

Cetvel 36. San9lllll odununun liflere dik yönde Brinell sertlik derecesi. 
Brinellhiirten des Kieferııholzes (quer deır Faser). 

Erineli sertlik derecesi 
Erinellharten (quer der Faser) 

_______________________ u __ =~~~o15 Kg~;_mm ___ 2 _____ _ 

Asgari 
Minimal 

0.46 

Ortalama Azami 
Durchschnittlich Maximal 

0.77 1.60 



III. SARIÇAMIN KULLANMA YERLERİ VE TİCARETİ 

Batı Karadeniz ınıntakasında yetişen sarıçarnların irsel kabiliyetle

rinin ve yaşadığı muhitin tesirleri altında elde ettiği en önemli teknik 

vasıfları II. bölümdeki araştırmalarla meydana çıkarılmış ve bu vasıf

lara ait tecrübe kıymetlerin birbirlerile ve kullanma yerleri istekeriyle 

olan ilgileri incelenmiştir. Gerek bu kıymetiere dayanarak ve gerekse pra

tikte kullanılması ile elde edilen sonuçları göz önünde tutarak, sarı

çamın nerelerde kullanılmasının mümkün ve doğru olacağı bu bölüm

da görülmektedir. 

A. Sarıçarnın bünyesini değiştirınİyen kullanma yerleri 

1. Sarıçarnın direk, kazık olarak kullanılması 

Sarıçam yüksek ve alçak elektrik akımlarını ileten elektrik, tel
graf ve telefon, bayrak, maden, havai hat, maden direkleri, çit ve is
kele kazıkiarı imalinde kullanılabilir. Zira sarıçam mantariara karşı 

dayanma ve direnç bakımından diğer ağaç türlerine karşı üstünlük 
arzeder. Mesela elektrik enerjisi nakil direkleri için eğilme derece
si 550 Kg /cm2 olması istenmektedir. Halbuki sarıçamlarda bu miktar 
647 Kgjcm2 dir. Odunu oldukça geniş bir özodun tabakasını (% 10- %55) 
ihtiva eder. Bu da tabii olarak dayanma müddetini arttırır. Yapılan 

denemelere göre bir sarıçam direği tabii olarak 8 yıl kadar dayanmak
tadır. Çinko klorür ile emprenye edilirse 15 yıl, bakır sülfatla emprenye 
edilirse 17.2 yıl kreozot ile emperenye edilirse 20 yıl dayanır (1). 

(1) Prof. Dr. Berkel'in ((Odun teknolojisi» ders notları. 

Direk ve kazıklar içi muhtelif kullanma yerlerine göre çeşitli va

sıflar istenir. Umumiyetle şu şekilde hülasa edilebilir. 

Sağlam, böceklerin meydana getirdiği yiyinti izleri olmaması, öz

odunda kırmızı çürüklük ve diğer çürüklüklerin bulunmamasıdır. Eğri

lik, ancak direğin iki nihayet uçları arasına getirilen ipin, direğin kenar

ları dışına çıkınıyacak kadar olabilir. Sağlam ve kaynamış olmak sure

tile budak bulunabilir (Berkel, 1948). 

Sarıçam odunu, özgül agırligının yapraklı agaçlara nazaran az ve 

buna mukabil eğilme ve basınç direncinin oldukça yüksek oluşu, kolay 
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işlenebilmesi ve bilhassa ihbar hassasasının iyi olması bakımından ma
den direği için elverişlidir. 

2. Sarıçarnın bina iskelelerinde kullanılması 

Sarıçam, onarım işlerinde kullanılan basit iskeleler, büyük betonar
me binalar için tesis edilen büyük iskeleler ve portetif iskeleler imalinde 
kullanılınağa elverişlidir. 

Bu kullanma şubesi ağaçtan yüksek sütun (flambaj) ve basınç di
rencini, hafifliği ve kolay işlenme ve çivi tutma kabiliyetini ister. Bu 
bakımdan sarıçam müsait vasıfları haiz bulunmaktadır. 

3. Sarıçam odununun travers olarak kullanılması 

Çam odun:ları basınç direncinin umumiyetle hafifliğine nazaran ıy! 

olması, emprenye maddesini iyi kabul etmesi, reçineli olması dalayısile 
tabii olarak dayanıklı oluşu bakımından travers olarak kullanılınağa 

elverişlidir. Fakat diğer kullanma şubelerinde tercihen arandığı için 
travers imalinde kullanılması tavsiye olunamaz. 

Bunların ebadı kayın travers boyuna uymaz. Ayrıca çam traversleri 
koyutu kabul edilmiştir (Şekil 40). 

OL/~ULER m OLARAk VERIİ.M/[7-IR. (/'fa ss e /If 11'1 ) 

C/ZONLU!(:::: 2. SO /11 
( Sehw<ıllan/a'n'JII) 

t/:z't/NL//K TOLEI<I}tiSl = ± 5 C m 
( ZtAlass/34 Ahvve/t:"hvt'I!!J 

ol e... L ö,.,s-e) 

Şekli 4o. Çaın · demiryoı· traversleri. 
··Eisenbabiısch\vellen. aus · Kiefernholz. 
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4. Bina inşaatında sarıçarnın kullanılması 

Umumiyetle bina inşaatlarında iğne yapraklı ağaçlar tercih edilir. 
Tercihe sebep, bu ağaç odunlarının özgül ağırlığının az olmasına karşı
lık dirençlerinin yüksek oluşu, pasıandırıcı maddelere demire nazaran 
daha dayanıklı bulunw~u, kolay işleme kabiliyeti, harareti fena naklet
mesi dolayısiyle kışın sıcak, yazın serin tutuşu, ses dalgaları üzerine olan 
iyi tesiri, çivilenme kabiliyeti, zelzeleye •karşı emniyetli oluşu, inşasınm 
ve yıkılmasının mevsime tabi olmayışıdır. 

Sarıçam bu vasıfları haiz olduğundan bina inşaatında kullanılınağa 
e !veriş· i dir. 

Bilhassa taban, duvar, taban kiriş ve kaplamalarında, köşe duvar ve 
kapı direkleri, çatı konstrüksiyonlarında, gergi, dikme, destek, kuşakla
ma yanlama, aşık ve mertekler imalinde kullanılır. 

Burada kull'anılacak kerestenin maktaı ekseriya kare ve dikdörtgen 
şeklinde olup, boyutları çok çeşitlidir. 

Marangoz işlerinde ise, kapı, pencerelerde, bunların kasa ve pervaz
larının yapılmasında, merdiven kısımlarında kullanılır. Reçineyi ihtiva 
ettiği için dayanması fazla olduğundan dış tesiriere maruz pencere ve ka
pı imalinde ladin ve göknar kerestesine nazaran tercih edilir. Bu kullan
ma yerinin umumi olarak ağaçtan istediği vasıflar tam sıhhatli, ince 
yıllık halkalı ve hudaksız olmasıdır. 

5. Köprü inşaatında sarıçannn kullanılması 

Köprü inşaatında çam birinci derecede kullanılır. Sarıçaın reçineli 
olduğu için diğer ağaç türlerine nazaran daha çok dayanır. Uzun ve düz
gün gövdeler verınesi hafif:iğine nazaran basınç ve eğilıne dirençleri
nin yüksek oluşu, bu ağaç nevinin tercih edilmesine sebep olmaktadır. 

6. Gemiciliktıe sançarnın kullanılması 

Bu kullanma yerinin ağaçtan istediği teknik vasıflar sağlam, budak
sız, mukavim, elestiki ve yeknesak halkalı olmasıdır. 

Batı Karadeniz ınıntakasında yetişen sarıçarnların ekseriyeti bu va
sıfları haizdir. Bunun için sarıçarnın uzun, düzgün, dolgun ve hudaksız 
gövde teşekkülatını haiz olmaları, büyük ve küçük vapurlarda seren ola
rak kullanılınağa elverişiidir. Bundan başka büyük gemilerin iç kısım

larında, bölme kontrplak altlığı ve bazı basit mobilyaların yapılmasında 
kayık, sandal ve mavnaların iç kısımlarında bölünmesinde kullanılabilir. 

Bu kullanma yerinin istekleri, elestikiyet, hafiflik, kolay işlenrne 

kabiliyeti, iyi vida ve çivi tutma kabiliyeti ve aşınmasının az olmasıdır. 
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Sarıçam bu vasıflardan ekserisini haizdir. Bu bakımdan araba sandığı 
imalinde, demiryolu vagonlarının taban kalaslarında, tavanlarında kul
lanılır. 

7. Taşıt vasıtalarında sarıçaın kullanılması 

Sarıçam bilhassa uçak imalinde kullanılınağa elverişlidir. Bu husus
ta memleketimiz ormanlarında bir etüt yapılmıştır (Terzioğlu, 1948). 

Bu etütde hülasa olarak aynen şöyle denilmektedir: Memleket ağaç
ları uçak imaline elverişli ağaç olmakla beraber, 

a) Kesme zamanının intihabı, 
b) Biçilmenin, fiziki ve mekanik husisiyetlerinin nazarı itibare alın

madan yapılması, 
c) Düzgün ve çırasız ağaçların seçilmemesi, 
d) Bilhassa kesilmeden sonra tesisatı hariciyeden muhafaza edil

memiş olması, gelen ağaçlardan fazla fire verınemize sebep ol
maktadır. 

Uçak inşaatında dikme ve boylama olarak kullanılacak 
ağiaçiarda aranan vasıflar 

a) Ağaç hudaksız olacak, 
b) Mümkün olduğu kadar kutru büyük olacak, 
c) Dönük ve buruk el'yaflı olmıyacak, 
d) Ağaç düz olacak kamburluk, eğrilik göstermiyecek, 
e) Büyümesi mail olmıyacak, 
f) Maktaı muntazam ve daireli olacak, 
g) Haşebi kazip (diriodun) tabakası mümkün olduğu kadar kalın 

olacak, 
h) Hastalıklardan, mantarlardan ari ol'acak, çürüklük, kurt yeniği 

bulunmıyacak, yara, bere, yanıkhk v.s. gibi arızaları göstermi
yecek, 

i) Kutur 50 cm den aşağı olmıyacaktır. 

Pervane imalinde kullanılacak ağaçlar 

a) Ağaç veya tomruk hudaksız olacak, 
b) Mümkün olduğu kadar çapı büyük olacak, (30 cm den küçük 

olmıyacak), 

c) Dönük ve buruk elyafı olmıyacak, 
d) Ağaç düz ol'acak, kamburluk, eğrilik göstermiyecek, 
e) Büyümesi mail olmıyacak (Eksantrik), 
f) Kesiti muntazam ve dairevi olacak, 
g) Hastalıklardan, mantarlardan vesair arazdan ari olacak, kurt 

yeniği, yara, bere ihtiva etmiyecektir. 
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Yukarıda izah edildiği veçhi ile bu kullanma şubesinin ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek sarıçaml'arımız mevcuttur. 

8. Ambalaj sandıklarının yapılmasında sarıçarnın kullanılması 

Umumiyetle yumuşak ağaçların, yani koniferlerin kerestesi, hafif
liği, hafifliğine nazaran mukavemet vasıflarının yüksek oluşu, kolay iş

lenme ve çivilenme kabiliyetleri dalayısile sandık şeklinde ambalaj kap
larında en fazla tercih edilmektedir. Ayrıca sarıçam ağacının düzgün 
elyaflı, az reçinel'i olanları yarma sureti ile tahtalar elde edi1mesine ve 
dalayısile yuvarlak ambalaj kapları, kuru maddeler taşımağa mahsus 
fıçı tahtaları imar etmeğe elverişlidir. Yalnız odunu reçine ihtiva ettiği 
için kokusu zarar verecek üzüm, incir gibi kuru yemişlerin anbalajmda 
kullanılmazlar. 

Buna mukabil yaş meyve makine v.s. sandıkları yapılmasına müsait
tir (Berkel, 1957). 

Bu kullanma şubesinde mukavemet esastır. Onun için ağacın muka
vemeti azaltıcı çürüklük, budaklılık, lif kıvrıklığı, çatlaklık gibi husus
ları ihtiva etmemesi lazımdır. Buna mukabil budaklar sağlam ve tahta
nın ortasına gelmezse bu gibi keresteler ambalaj işlerinde kullanılabilir. 
Bu itibarla sarıçam gövdesi uçları, kısa gövde parçaları ambalaj işlerin

de tecihen kullanılabilir. 

9. Sarıçarnın mobilya imalinde kullanılması 

Sarıçam ağacından masa, sandalya, ikemle, mutfak ve kilerlerde kul
lanılan basit mobilyalar yapılır. Kaplama mobilyaların, kontrplakları

nın hazırlanmasında da kullanılır. 

Bu kulnma şubesi, ağaçtan güzel renk, yumşaklık, hafiflik, az çalış

ma, iyi cil'a kabul etme gibi vasıflar ister. 

10. Sarıçarnın tarım işlerinde kullanılması 

Sarıçam sırıkları fasulya sırığı, şerbetçi otu vs. sarıcı bitkilerin sırığı, 
tütün kurutma sırığı, bağ herekleri, çit kazıkiarı olarak kullanılınağa 

elverişlidir. Sürgü, saban ve düğen imalinde tercih edilir. Bundan baş
ka meyve toplama merdiveni, meyve kurutma ızgaralı.ırı gibi daha bir
çok ziraat aletinde kullanılır. 

11. Oyuncak imalinde sarıçarnın kullamlması 

Hafif ve kolay işlenmesinden dolayı sarıçam odunu bu kullanma 
yeri için elverişli bir ağaç türüdür. Memleketimizde kereste fabrikasın
daki küçük artıklardan bu bakımdan faydalanma tavsiyeye şayandır. 
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12. Sançarnın ambalaj ve inşaat levhaları talaşı imalinde 
kullanılması 

Sarıçam ambalajlık talaşı, reçine kokusundan müteessir olmıyacak 

makine, porselen, oyuncak, cerrahi aletleri gibi maddelerin ambalajında 
kullanılır. Bunlar için 25-50 cm uzunluğunda kabuğu soyulmuş ve 18 
cm ye kadar kalınlıkta ince çaplı yuvarlak veya yarılmış odunlardan ke
:este fabrikası artıklarından ambalaj sandığı imaline elverişli olmıyacak 
kadarc kısa parçalardan faydalanılır. Talaş ima'l eden özel makineler mev
cuttur. Piyasada bulunan ambalaj talaşı kalınlıkları ve numaraları aşa

ğıda gösterilmiştir. 

Kalınlık mm : 0.05 0.07 0.1 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 
Numara O 1 la 2 3 4 5 6 

Talaş levhalarından magnesit ve alçı tozu karıştırmak suretne imal 
edilen ve duvar kaplaması ve oda bö'meleri inşaatında kullanilan Herak
Ht talaşının kalınlığı 0.40 - 0.50 mm dir (Berkel, 1945). 

Talaş im ali maksadı ile kullanılacak odun] arın başları odun mihve
rine dik bir şekilde kesilmiş olmalı, çürüklük ve fazla budağı ihtiva et
memelidir. 

B. Sarıçarnın bünyesini değiştiren kullanma yerleri 

Bu kullanma şubeleri kağıt hamuru, lif yonga ve lif levhaları, selüü
loz istihsali ve odunun destilasyonudur. 

1. Kağıt hamuru imalinde sançam odununun kullanılması 

Sarıçam odununun lif uzunluğu ortalama olarak 3. 7 mm olduğu 

için odun hamuru imal etmeğe müsait olan odunlar içine dahil edilir. 
Fakat reçineyi ihtiva etmesi, doğrudan doğruya odun hamuru istihsal 
edilmesine müsaade etmemektedir. Onun için kağıt hamuru istihsali es
nasında sarıçam odunlarından reçnenin alınması lazımdır. Bugün dün
yada bu suretle kağıt hamuru imal eden fabrikalar mevcuttur. Mem
Jeketimizde ise kağıt hamuru doğrudan doğruya göknar,ladin kavak ve 
söğüt odunlarından imal edilir. 

2. Lif yonga levhaları imalinde sançam odununun kullanılması 

Talaş levhaları imalinde kullanılan ve bu maksat için özel şekilde 

hazırlanan talaşlar imal tarzına göre iki esas kısma ayrılır. 

a. Gayri muntazam şekilde odun artıklarının husU:si makinelerde 
parçalanması ile elde edilen ve ufak bir yongacık manzarasını havi ta
laşlar, 
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b. Bıçakları ihtiva eden özel makinelerde kabukları soyulmuş odun
lardan kesilerek bir rende talaşı gibi yassı, düzgün satıhlı ve şerit şek
linde elde edilen talaşlardır (Berkel, 1953), 

Birinci guruptan olan, ufak yongacık şeklindeki gayri muntazam ta
laşların elde edilmesinde odun artıkları kullanılır. KuJanılacak artıkla

rın çürüksüz ve hudaksız olması lazımdır. 

İkinci kısımda ferahlandırma mahsülü olan ince ve kağıt odunu bo
yutundaki emval kullanılır. icabı halinde kalın çaplı ağaçlar da kulla
nılabilir. Bu odunların da mümkün mertebe budasız çürüksüz olması 

lazımdır. Sarıçam odunu reçineyi ihtiva ettiği için bu lif yongalarını 

yapıştıracak tutkalın reçineden müteessir olmaması lazımdır. 

3. Lif evha}an imalinde sarıçam odununun kullanılması 

Bu kullanma şubsinde kullanılacak odun liflerinin iyi keçelenmesi, 
birbirine iyi teması ve yapışma kabliyetlerinin iyi olması lazımdır. Bu 
bakımdan iğne yapraklı ağaç odunları, kısa lifli olduklarından, yapraklı 
ağaç odunlarına nazaran daha fazla tercih edilir, Ayni zamanda odun 
sınıflarının en düşük kalitelisini mahzursuz olarak işliyebilir. 

Lif yonga levhalarında olduğu gibi burada da iki türlü mataryel kul
lanılır. Bu mataryeller : 

a. Endüstri artıklarından, bilhassa kereste fabrikalarında taroruk
ların biçilmesi esnasında elde edilen kapak tahtaları ve tahtaların yuvar
lak testerelerle yanlarının alınması ile meydana gelen çıtalar, 

b. Kağıt ve sellüloz sanayiinin kullandığı, aralama kesimlerinden 
elde edilen ince odunlardır. 

Her iki mataryel olarak sarıçam odunu, gerek kereste fabrikalarımız
da artık ve gerekse ormanlarımızda ferahlandırma mahsülü halinde bol 
miktarda istihsal edilmektedir. Artıkları ve ince malı bu sanayiide kul
ianmakla en iyi kıymetlendirme imkanı hasıl olacaktır. 

4. Sellüloz istihsalinde sarıçam kuliaıulması 

Memleketimizde Sülit metodu ile sellüloz istihsal edildiği ıçın sellü
ıoz imalinde çaın kullanılmamaktadır. Çarndan sellüloz istihsali için 
alkali metodları olan soda ve sülfat metodları tatbik edilir. 

Sellüloz istihsalinde kullanıl'acak sariçam odununun sağlam olması, 

kırmızı ve beyaz çürükleri ihtiva etmemesi lazımdır. Bundan başka 

mümkün mertel;Je hudaksız olmalı, şişkinlikleri, reçine keselerini ihtiva 
etmemelidir. Budaksız, yılhk halkaları dar ve düzgün gövde odunu bil-
hssa makbüldür. Sarıçam odununun sellüloz verimi 42 kadardır. 
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5. Sarıçam odununun destilasyonu 

Sarıçam odunu memleketimizde katran ve neft elde etmek maksa
dile destilasyona tabi tutulmaktadır. Bu maksatla daha ziyade ormanda 
kalmış dip kütüklerin çıralanmış odunlarmdan, gövdelerin çıralı olan 
kısımlarından İstiade edilfir. Sarıçam odunu evvelce bildirildiği veç
hile % 6.8 nisbetinde reçine ihtiva etmektedir. Elde edilen katran ge
mi, mavna ve halatlarının ziftlenmesinde, antiseptik maddeleri ihtiva 
ettiği için emprenye işlerinde, madencilik flotasyon işlerinde, kauçuk 
imalinde tababette kullanılır (Huş, 1945). 

C. Sarıçarnın tali mahsulleri ve kullanıldığı yerler 

Sarıçam tali mahsüllleri, kabuğu, reçinesi ve iğne yapraklarıdır. 

1. Sarıçarnın kabuğu 

Sarıçam kabuğu debağatta kullanılır. % 10 - % 17, ortalama % 13.5 nis
petinde sepi maddesi ihtiva eder Bazı yerlerde de yakacak maddesi ola
rak kullanılır. 

2. Sarıçam reçinesi 

Memleketimizde sarçamlardan reçine istihsal' edilmemektedir. Bu 
çarnlar üzerinde de kızılçamlarda tatbik edilen metotlarla reçine istih
sal edilebilir. Bu ağaçların yetişme muhitleri ve ferdi kabiliyetleri dala
yısile verimleri az olup, bir ağaca iki taraflı olarak açılan çizgi metodu 
ile 0.8- 1.5 Kg ortalama 1 Kg kadar reçine verir. Reçinesi, kapah şişe 

metodu ile istihsal halinde % 65- % 68 kolofan ve % 30- !% 35 terebantin, 
açık yara usulü ile istihsal edilende ise % 24 terebantin, :% 73 kolofan 
ve % 3 su ve pislik ihtiva eder. 

a. KoloJlanın kullanıldığı yerler 

Kolofan, sabun ve sabun tozları imalinde, yağı boya kurutucusu ola
rak, vernik endüstrisinde, kağıt endüstrisinde yazı kağıdının mürekkebi 
dağıtmaması maksadı ile, bir tutkal maddesi olmak üzere kağıt hamuru 
içerisinde, mukava, karton, yapılarda kullanılan lif ve talaş levhalarında 
mühür mumları, harp endüstrisinde, şarapnel' imalinde merrnilerin boş
luk kısımlarında parafinle beraber dolgu mataryeli olarak, kibrit imalin
de, sinek kağıtlarında, muheılif nevi çimentolar içerisinde, ayakkabı

cıların kösele mumlarında, linolyum, matbaa boyaları ve verniği, mumlu 
bez, makine ve araba yağları imalinde, bira fıçılarında, yayh musıki alet
lerinin yaylarında kullanılır. Bundan başka spor ve bilhassa basketbol 
salonlarında kaymamayı temin etmek için zemine toz halinde kolofan 
serpilir. 
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b. Terebantinin kullanıldığı yerler 

Terebantin yağı bilhassa yağlı boya ve vernik endüstrisinde kulla
nılır. Vernik, yağlı boya, mum, reçine, yağ, kauçuk kükürt ve fosforu 
çözeltmesinden istifade edilerek, bu bassasından dolayı temizleme ve le
ke çıkarma hususlarmda kullanılır. Keza ayakkabı boyaları ve cilası 

1inolyum ve parke cilaları, sun'i kokulu maddeler, güzellik bakım mad
deleri, sentetik kafuru ve kauçuk imal·inde, eczacılıkta melhem, pomat 
ve böcek öldürücü ilaçlar içerisinde terebantin yağından istifade edilir. 
(Berkel, 1952). 

3. Sarıçam iğne yapraklan 

Sarıçam, karaçama nazaran daha az ölüörtü verir. Kuraklığın ve son 
donların hakim olduğu senelerde, donsuz ve yağışlı senelere nazaran da
ha az ölüörtü teşekkül eder. Bu fark bazen % 60 a kadar baliğ olur. Sarı
çarn ölü ve diri yaprakları ahırlarda hayvanlarm altlarmda, tohum ekim 
yastıklarmda, toprak içine karıştırılarak uzvi madde olarak, yastıklarm 
üstüne rutubeti muhafaza, rüzgar tesirini azaltmak, muayyen suhunette 
tutma, yabani ot tohumlarının gelmesini önlemek maksadıyla kullanılır. 
Memleketimizde bir sarıçam meşçeresinin bir hektarmdan yuvarlak ola
rak nekadar ölüörtü verdiği tesbit edilmemiş olmakla beraber, bir fikir 
vermek maksadıyla Almanyada yapılan araştırmaların neticelerini ver
meyi faydalı buluyoruz. Buna göre saf sarıçam meşçeresinin bir hekta
rmdan ortalama ve yuvarlak ol·arak bir senede 30 m 3 ölüörtü elde edilir 
(Fabricius, 1935). 

D. Sarıç,am tomruğu ve kerestesi ticareti 
1. Tomruklar 

Orman İşletmelerince istihsar edilen tomruklar evsaf itibariyle şu 
şekilde tasnif edilmektedir (Özen ve Binay, 1957). 

a) 1 ci sınıf tomruk 
b) II ci sınıf tomruk 

a. 1. Sımf tomrukda 

1) Budaklılık: Budaklar her metre tulde azami 5 cm kutrunda 5 
adetten fazla olmayavaktır. 

2) ÇürüHük: Gerek mıh (öz) ve gerekse (haşebi kazip) diriodun 
çürüklüğü tomruğun orta kutrunun 1/10 nundan fazla olmayacktır. 

3) Kmt yeniği: Haşebi kazip (diriodun) kısmında kurt yeniği de
rinliği orta kutrun 1/10 undan fazla olmayacaktır. 
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4) Bıırukluk : Beher metre tuldeki burukluk miktarı tomruğun 

orta kutrunun 1/10 nundan fazla olmayacaktır. 

5) Çatlaklık : Gerek muhit ve gerekse merkez çatlaklığı tomruğun 
orta kutrunun 1/5 inden fazla derin ve 1/20 sinden daha geniş olmaya
caktır. Çatlaklık uzunluğu ise uzunluk boyunun 1/5 ni geçmiyecektir. 

6) Eğrilik: İki taraflı eğrilik (yılan kavi) o'mayacaktır. Bir taraf 
eğrilikte sehim miktarı ise tomruk boyunun 1/25 geçmiyecektir. 

7) Üstüvanilik (Kamçı kuyruklu) : Tomruğun iki uç kuturları ara
~ındaki fark, tomruk boyunun 1/25 inden fazla olmayacaktır. 

b. II ci sınıf tomruk1ar 

Evsaf itibariyle 1 nci tomruklar için tesbit edilmiş nisbetlerden da·· 
ha düşük vasıflı olacaktır. 

Gerek I nci sınıf ve gerekse II nci sınıf tomrukların hepsinin orta 
kuturları 25 cm ve daha kalın olup boy itibariyle bu şekilde tasnif edil
mektedir. 

Çok kısa boy tomruk 
Kısa boy tomruk 
N ormal boy tomruk 
U zun boy tomruk 
Çok uzun boy tomruk 
Çok kısa boy tomruk: 1.00 ve 1.50 m boyunda olacaktır. 
Kısa boy tomruk: 2.00 ve 2.50 m boyunda olacaktır. 
Normal boy tomTuk: 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00 m boyunda olacaktır. 
Uzun boy tomTUk: 5.50, 6.00, 6.50, 7.00, 7.50 m boyunda olacaktır. 
Çok uzun boy tom1·uk : 8.00 metre ve yarımşar metre fakla daha 

uzun boyda olacaktır. 

Bu şekilde tomruklar 10 sınıfa ayrılmış olmaktadır. 

DiTek : Kullanıldıkları yerlere göre şu şekilde tasnif edilmektedir. 

Maden diTeği : Telefon, telgraf, elektrik direği 

Maden direkleri evsaf itibarı ile şu şekilde tasnif edilir : 

I ci sınıf direk 

II ci sınıf direk 

I. Sınıf maden direği : Orta kutru 8-24 cm olacaktır. Boyları yarım
şar metre farkla 1.50 - 6.00 m o]acaktır. Direkler maden işlerine elverişli 
tam evsafı haiz olacaktır. Direkierin çatlak olmaması matlup olmakla 
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beraber çatlak aralığı 2 cm yi tecavüz etmemek şartıyle, baş tarafları 

:2:50m- ye kadar olanlar cıa· 10 cm ve daha uzunlarda 20 cm tula kadar 
çatlak olabilecektir. 3.00 m boya kadar olan direklerde. 10 cm ve daha 
uzun direklerde 15 cm kamburluk bulunabilecektir. Başları muntazam 
ve düz kesilmiş olacaktır. 

II. Sınıf maden direği: I nci sınıf ebadında olup yukarıda sayılan 
nisbetlerden daha düşük vasıflı fakat zayiatlı ve takviyeli şekilde olsa 
dahi maden işlerinde kullanılabilecek evsafta olmalıdır. 

E:ektrik, telefon ve telgraf direkleri de evsaf itibarı ile maden direk-
leri gibi şu şekilde tasnif edilir. 

I ci sınıf direk 

II ci sınıf direk 

I. Sınıf telefon - telgraf - elektrik direği: Orta kutur 14- 24 _cm ola
caktır. Direğin iki uç kutru arasındaki fark direk boyunun 1/100 ünden 
fazla olmıyacaktır. Boyları yarımşar metre farkla 7.00 -12.00 m olacak
tır. Kabuk:arı soyulmuş, tepeleri ve dipleri düz kesilmiş olacaktır. Tulen 
yarıklar 75 cm den daha uzun olmayacaktır. Direkler düzgün ve bilhas
sa ince uç tarafında 1.50 m lik kısmı çok düzgün olacaktır. Direklerde 
20 cm den fazla kamburluk olmayacktır. 

Iıi. Sınıf telefon - telgraf - elektrik direği : I ci sınıf direk ebadında 
fakat o nisbetlerden daha düşük vasıflı, fakat takviyeli veya zaruret ha
linde bu maksatlar için kullanılabilecek evsafta olacaktır. 

Sırık : 4- 7 cm orta kuturda ve 1.00 m ve daha yukarı boyda ola
caktır. Kullanıldığı işte yeter derecede mukavim, çürüksüz, düzgün va
sıfta bulunacaktır (Ster veya kent al üzerinden satılır). 

Çubuk : 4 cm den aşağı orta kuturda ve 1.00 m ve daha .yukarı boy
da olacaktır. Kullanıldığı işte yeter derecede mukavim, çürüksüz, düz
gün vasıfta bulunacaktır (Ster veya kental üzerinden satılır). 

Sanayi odunu: 10 cm ve daha yukarı orta kuturda ve 1.00 m den 

daha kısa boyda yuvarlak veya boy mevzubahis olmaksızın yarılmış vazi

yette işlenıneye elverişli olacaktır (Metreküp veya ster üzerinden satılır). 

Yakacak odun: Mahalli ve iktisadi şartlar göz önünde bulundurul

mak şartı ile yukardaki tasnife dahil orman emvali vasıfları dışında ka

lan orman. emvalidir (Ster. veya kentane .satılır). 

Müşter~k hükümler: Metreküp .üzerinden satılacak olan emval tam 

ortasından,. koropasla-çapraz ölÇülür ve _ölçülen yer işaret edilir~ 40 cnı 
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orta kutra kadar ( 40 cm dahil') olan tomruklar da 1 cm ve daha ·yukarı 
kuturdaki tomruklarda 2 cm kuruma payı düşülür. 

Tomruk boylarmda 10 - 20 cm sürütme payı bırakılır. 

2. Yarı mamuller 

Sarıçam ağaçı kesildikten sonra ormanda ve depoda ekseriya tomruk 
halinde hazırlanmaktadır. Bazı işletmelerimizde kütüğü dibinde veya 
dlpolarda el imalatı ile yarı mamul halinde getirildiği için memleketi
mizde mevcut yarı mamul kereste vasıflarından, boyutlarından bahset
mek faydalı olacaktır : 

a) I. sınıf el imalatı kereste 

b) II. sınıf el imalatı kereste 
olmak üzere yarı mamuller iki kısma ayrılmaktadır. 

a) 1. Sınıf el imiilatı kereste 

Hudaklılık : Beher m tulde kereste genişliğinin azami 1/5 ne kadar 

kuturda, 4 adetten fazla olmıyacaktır. Düşen budak hiç bulunmıyacaktır. 

Çürüklük: Sathi mavi çürüklük bulunabilir. Fakat diğer çürük
lükler buhınamaz. 

KU?·t yeniği: Beher m tulde kereste kalınlığının 1/20 sinden faz

la genişlik derinlikte 4 adetten fazla bulunmıyacaktır. 

Burukluk: Beher m tuldeki burukluk miktarı kereste genişliğinin 

1/20 sinden fazla olmıyacaktır. 

Çatlaklık : Her nevi çatlaklık kereste genişliğinin 1/10 undan derin 
ve 1/20 sinden daha geniş olmıyacaktır. Çatlaklık uzunluğu ise kereste 
boyunun 1/10 nunu geçmiyecektir. 

Eyrilik : İki taraflı eğrilik olmıyacaktır. Bir taraflı eğrilikleri sehim 

miktarı ise kereste boyunun 1/50 sini geçmiyecektir. 

Yalpaklık: Köşelerdeki yalpakların genişliği kereste kalınlığının 

1/10 undan ve yalpakların mecmu uzunluğu kereste boyunun 1/4 ünden 
fazla olmıyacaktır. 

Düzgünlük : Kerestenin iki ucu arasındaki kalınlık ve genişlik farkı, 
kereste boyunun 1/20 sinden fazla olmıyacaktır. Keza kereste kalınlığının 

1/20 sinden fazla derin balta ve bıçkı yaraları bulunmıyacaktır. 
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b) II. sınıf el imalatı kereste 

Evsaf itibariyle I inci sınıf kereste için tesbit edilmiş nisbetlerden da
ha düşük vasıflı olacaktır. Bu kerestderde fazla zayiatlı olsa dahH imale 
elverişli olacak veya takviyeli bir şekilde inşaatta kullanılabil'ecektir. 

Gerek I. sınıf ve gerekse II. sınıf keresteler boyut itibarile şu şekilde 
tasnif edilmektdirler. 

Çok kısa boy kereste 

Kısa boy kereste 

N ormal boy kereste 

Uzun boy kereste 
Çok kısa boy kereste : 1.00 ve 1.50 m, 
Kısa boy kereste : 2.00 ve 2.50 m, 
Normal boy kereste: 3.00, 3.50, 4.00, 4.50 ve 5.00 m, 

Uzun boy kereste: 5.50 m ve daha uzun boyda olacaktır. 

Bu şekilde el imalatı kereste 8 sınıfa ayrılmış bulunmaktadır. 

Bu 8 sınıfta : 5xl5, 5x20, 5x25, 8xl5, 8x20, lOxlO, 10x18, 10x20, 
10x22, 10x25, 10x28, 10x30, 12x12, 12x20, 12x22, 12x25, 12x28, 12x30, 
15xl5, 15x20, 15x22, 15x25, 12x28, 15x30, 18x18, 10x20, 20x22, 20x25, 
20x28, 22x22, 22x25, 22x28, 25x25, 22x28, 25x25, 25x28, 25x30, 28x28, 
28x30, 30x30, 30x35, 35ix35, 35x40, 40x40 cm boyutunda olacaktır. Bu bo
yut dahilinde olmak şartı ile mahalli piyasaya göre hangi boyut daha çok 
tercih ediliyorsa, işletmelerce onlardan imalat yaptırılır. 

3. Fabrika imalatı keresteler 

Memleketimizde fabrika imalatı sarıçam keresteleri aşağıdaki şekil
de tasnif edilir : 

a. I. sınıf keresteler 
b. II. sınıf keresteler 

a. 1. sınıf kereste 

Budaklılık : Budaklar beher m tulde kereste genişliğinin 1/5 ne ka
dar kuturda ve 3 adetten fazla o;mıyacaktır. Düşer budak hiç bulun
mıyacaktır. 

Çürüklük: Sathi mavi çürüklük bulunabilir. Fakat diğer çürükler 
bulunarn az. 

Kurt yeniği: Beher m. tulde kereste kalınlığının 1/25 !nden fazla 
genişlik ye derinlikte 3 adetten fazla bulunınıyacak ve yalnız keres
tenin bir yüzünde bulunacaktır. 
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BUTukluk: Beher m tuldeki burukluk miktarı kereste genişliğinin 

1/30 undan fazla olmıyacaktır. 

ÇatLaklık: Hernevi çatlaklık kereste genişliğinin 1/20 sinden derin 
ve 1/30. undan daha geniş olmıyacaktır. Çatlaklık uzunluğu ise kereste bo
yunun 1/25 inden fazla olmıyacaktır. 

EğTilik: İki taraflı eğrilik olmıyacaktır. Bir tararlı eğrilikteki sehim 
miktarı ise kereste boyunun 1/100 ünü geçmiyecektir. 

Yalpaklık : Yalpaklık hiç bulunmıyacaktır. 

Düzgünlük : Kerestenin iki ucu arasındaki kalmbk farki kereste ka
lınlığının 1/20 sinden, genişlik farkı ise genişliğinin 1/25 inden f~zla ol
mıyacaktır. 

b. II. sınıf kereste 

Evsaf itibarile I. ci sınıf kereste için tesbit edilmiş· nisbetlerden dah::ı 

düşük vasıflı olacaktır. Bu kerestelerde biraz zayiatlı veya takviyeli olsa 

dahi inşaatta ve diğer işlerde kullanılabilecektir. 

Gerek I. ve gerekse II. nci sınıf yumuşak keresteler boyutuna göre 

şu şekilde tasnif edilmektedir. 

1 ---, Çok kısa boy kereste 
2 - Kısa boy kereste 
3 - N ormal boy geniş kereste 
4 - N ormal boy dar kereste 
5 - Çok kısa boy kadran ve Iata 
6 - Kısa poy kadran ve lata 
7 - N ormal boy kadran ve la ta 
8 - Çok kısa boy bağdadi 
9 - Kısa boy bağdadi 

1 O - N ormal boy bağda di 

Bağdadilerin II. nci sınıfı yoktur. Kullanıldıkları yer. itibarile hepsi 
I. nci sınıftır. 

Bu esasa göre I. nci ve IL nci sınıf yumuşak keresteler cem'an 17 sı

nıfa ayrılmıştır. 

Kerestelerfn genişlikleri : 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 25, 28, 3o''cm dir~. 
f\.10, 12, 15 cm genişlikler (dar) daha yuk~rısı (geniş) dir. 

Kerestelerin kalınlıkları: 12, 18; 24, 28, 38, 48, ~58', 78, <98 mm dir, 12, 
18, 24, 28 mm kalınlıklar (ince) daha yukarısı· (kalın} dır. 



Kısa boy 

Normal boy 

Çok kısa boy 

Kerestelerin boylan 

1.00 ve 1.50 m, 

2.00 ve 2.50 m, 

3.00 m ve yarımşar m farkla daha uzundur. 
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Kadron ve lataların boyları keresteterin aynidir. Genişlik ve kalınlık

ları ise : 12 X 48, 18 X 48, 24 X 48, 28, X 28 38 X38, 48 X 48, 58 X 58, 

78 X 78, 98 X 98, 120 X 120, 150 X 150, 200 X 200 mm ve piyasa isteklerine 

bunlar münasiptir. 

Bağdadilerin boyları kereste ve kadranların aynidir. Kalınlıkları ise 
8 X 24, 12 X 24 mm dir. 

Satış partileri hazırlanırken kerestelerin başları kesildikten sonra 
I. nci sınıf kerestelere kırmızı II. nci sınıf kerestelere yeşil renkte fabrika 
adını gösterir damga vurulur. 



IV. ARAŞTIRMA SONUÇLARININ IviUKAYESESİ 
VE GENEL ÖZETİ 

A. Batı Karadeniz sançamlannın en önemli teknik vasıfl:annın 
diğer çam türlerininkilerile mukayesesİ 

Batı Karadeniz sarıçamının bazı teknik vasıflarını diğer Türkiye 
çam nevileri ve Avrupa sarıçamının teknik vasıfları ile mukayese etmek 
ve bu maksatla ayrıca bir bölüm ayırmak faydalı bulunmuştur. Mukaye
sede Berkel (1957), Vorreiter (1949), Kollmann (1951) ve Trendelenbur
gun (1955) eserlerinden faydalanılmıştır. Berkel tarafından teknik vasfı 
tespit edilmekte olan Türkiye Karaçamı hakkındaki sonuçlar henüz neş
redilmediği için mukayeseye dahil edilememiştir. Fıstık Çamı hakkında 
Fırat (1943) ın eserinde bulunan bazı kıymetlerden faydalanılmıştır. 

Batı Karadeniz sarıçamının diğer çam türleri ile birlikte tam kuru ve 
hava kurusu özgül ağırlık kıymetleri Cetvel 37 de gösterilmiştir. 

1. Özgül ağırlık 

Cetvel 37. Türkiye çam nevileri ve Avrupa sançamı özgül ağırlıklannın 
mukayesesİ. 

Die Vergleichung der Rohwichtewerten für einheimischen Kiefernarten 
und europeische gemeine Kiefer (Föhre) 

Çam türleri 

Kieferarten 

Tam kuru özgül ağırlık 

Rohwichte r 0 
gr/cm2 

Ortalama 

Durchsch_ 
nittlich 

Pinus silvestrls (Türkei) 0.386 0.496 0.823 0.366 

Hava kurusu özgül ağırlık 
Rohwichte r 10 

gr/cm3 

Ortalama 

Durchsch

nittlich 

·~ ro Düşünceler 
8 8 Die 
~ ·:;:; R~mer
< ro kungen ;;; 

0.526 O.f53 Toker 
------------------------------------------------

Pinus silvestris (Europa) O. 30 O. 49 O. 85 O. 33 

Pinus brutia (Türkei) 0.39 

Pinus pinea (Türkei) 

Pinus nigra (Europa) 0.48 

0.53 

0.465 

0.57 0.67 0.51 

0.92 

rı2 
0.57 

0.60 

O. 88 Vorreiter 

r 12 Berkel 
0.73 

Fırat 

. 070 Vorreiter 

Cetvei.' incelenirse Avrupa sarıçamının özgül ağırlığı i1e Türkiye Ba

tı Karadeniz sarıçamının özgül ağırlığı arasında büyük bir farkın olmadı

ğı müşahede edilir. Özgül ağırlığın yüksekliğine göre en başta karaçam 

gelmekte ve en son mevkiide fıstık çamı işgaıl etmektedir. 



2. Hacim yoğunluk kıymeti 

Batı Karadeniz sarıçamının ve Türkiyede bulunan çam türlerinin ha

cim yoğunluk kıymetleri Cetvel 38 de gösterilmiştir. 

Cetvel 38. Türkiye çam türlerinin ve Avrupa sarıçamı, karaçamımn hacmi 
yoğunluk kıymetleri mukayesesİ. 

Die Vergleichung der Raumdictewerten für einheimischen Kiefernarten 
und euroeische gemcine Kiefer (Föhre), Schwarzkiefeır. 

Çam türü 

Kieferarten 

Pinus silvestris (Türkei) 

Plnus silvestrls (Europa) 

Pinus brutia (Tür1wi) 

p;nus pinea (Türkei) 

Pinus nigra (Europa) 

Hacim yoğunlul' kıymeti 
Raumdichte 

Kgjms 

Asgari 

Minimal 

Ortalama 
Durchsch_ 

nittlich 

Azami 

Maximal 

Düşünceler 

Die 
Bemerkungen 

426 752 Toker 
----------------------- -·------------

316 412 660 Tr3ndelenburg 
-------------
473 614 Berkel 

Fırat 

Vorreiter 

Batı Karadeniz sarıçamının ve Türkiyede bulunan çam türlerinin da

ralma yüzdeleri Cetvel 39 da gösterilmiştir. 

3. Daralma yüzdeleri 

Cetvel 39. Türkiye çam türlerinin ve Avrup:ı sarıçamı, karaçamının daralma 
yüzdelerinin mukayesesİ 

Dle Veırgleichung der Schwindm.'l.sswerten fcir e1nheimischen. 
Kieferarten und europeische gemeine Kiefe,r (Föhre), Schwarzkiefer. 

Çam türü 

Kieferarten 

Pinus silvestris (Türkei) 

Pinus silvestris (Europa) 

Pinus brutia (Türkei) 

Pinus pinea (Türkei) 

Pinus nigra (Europa) 

Lif yönü 
Lan gs 

der Faser 

0.3 

0.4 

0.5 

0.3 

Daralma 
Schwindmasswerte % Düşünceler 

Çap yönü 
Ra dial 

4.3 

Die Teğet yönü Hacmeıı 
Tangential Yolumen Bemerkungen 

8.3 12.7 Toker 
-------------------- -------

l.O 

4 9 

3 

4.1 

7.7 12. O Ko Ilmann 

6.8 1:2.9 Berkel 
------------

5.7 Fırat 
----- -------

8.1 12.2 Vorreiter 
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4. Basınç direnci 

Batı Karadeniz sarıçamının ve Türkiyede bulunan çam türlerinin ba

sınç direnci kıymetleri Cetvel 40 ta gösterilmiştir. 

Cetvel 40. Türkiye çam türlerinin ve Avrupa sançamı, karaçamının Iiflere 
paralel yönde basınç direnci kıymetlerinin mukayesesı. 

Die Vergieichuııg der Druckfestigkeiten für einheinıischeıı Kieferuarten 
und europeische gemeine Kiefer (Föhre), Sclıwarzkiefer. 

Çam türleri 

Kieferarten 

Pinus silvestris (Türkei) 

Pinus silvestris (Europa) 

Pinus brutia (Türkei) 

Pinus pinea (Türkei) 

Pinus nigra (Europa) 

Basınç direnci 
Druckfestigkeit (Langs der Faser) 

Kg/cmz u = % 15 

Asgari Ortalama Azami 
Minimal Durchschnittlich Maximal 

----
132 379 605 

350 510 940 

294 447 633 

430 

Düşünceler 

Die 
Bemerkungen 

Toker 

u= %12 
Ko Ilmann 

u= %12 
Berkel 

Vorreiter 

Batı Karadeniz sarıçamının ve Türkiyede bulunan çam türlerinin eğll

me direnci kıymetleri Cetvel 41 de gösterilmiştir. 

5. Eğilme direnci 

Cetvel 41. Türkiye çam türlerinin ve Avrupa sarıçamı, lmraçamının Iiflere 
paralel yönde eğilme direnci kıymetlerinin muk:ıycs€si. 

Die Vergleichung der Biegefestigkeiten für einheimischen Riefernarten 
und europeische gemeine Kiefer (Föhre) . 

-----------------
Çam türleri 

Kiefernarten 

Eğilme direnci 
Biegefestigkeit 

Kg/cmz u = % 15 

Asgari 
Minimal 

Ortalama Azami 
Durchschnittlich Maximal 

------------------- ----- ------------- --------
Pinus silvestris (Türkei) 516 649 919 

Piuus silvestris (Europa) 410 1000 2059 

Pinus brutia (Türkei) 5ll 821 1334 

Pinus pinea (Türkei) 

Pinus nigra (Europa) 79. 

Düşünceler 

Die 
Bemerkungen 

Toker 

u= %12 
Ko Ilmann 

u= %12 
Berkel 

Vorreiter 
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B. Araştırma sonuçlannın genel özeti 

1 - Sarıçam Türkiyede 43g 63c 46g 80c enlemler arasında, 200-
2000 m arasındaki yüksekliklerde yayılmış bulunmaktadır. 

Batı Karadeniz ınıntakasında Sakarya nehri ile Sinop vilayetinin do
ğu sınırı ve Kızılırmak arasında kalan Karadeniz kıyısı ve Karadenizardı 
ormanlarında 700 - 2000 m yüksekliklerde yer yer saf ve daha ziyade gök
re ar, kaym ve karaç?m ile karışık meşcereler yapar. 

2 - Batı Karadeniz sarıçamının yıllık halka genişliği 0.54- 8.79 mm 
genişlikleri arasında değişmektedir ki en çok rastlanan kıyınet 1.57 mm dir. 

3 - Batı Karadeniz sarıçamının yıllık halkaları içindeki yaz odunu 
iştirak yüzdesi % 7 - % 86 arasında değiştiği, en fazla tekerrür eden kıy
ınet %21 dir. 

4 - Batı Karadeniz sarıçamının gövde şekil emsali ve kabuk nis
beti Cetvel 2 de gösterilmiştir. 

5 - Batı Karadeniz sarıçamının diriodununda % 4.19, özodunun
da % 19.0 reçine mevcuttur. 

6 - Batı Karadeniz sarıçamının tam kuru ve hava kurusu özgül 
ağırlığı Cetvel 12 ve 15 de gösteriıtdiği veçhile tam kuru özgül 
ağırlık, asgari 0.336 gr/cm\ ortalama 0.496 gr/cm3 ve azami 0.823 grjcm3

, 

hava kurusu özgül ağırlık ise asgari 0.366 gr/cm3
, ortalama 0.526 gr/cm3 

ve azami 0.823 gr/cm3 olarak bulunmuştur. 

7 - Batı Karadeniz sarıçamının hacim yoğunluk kıymeti asgari 289, 

orta~ama 426 ve azami 752 Kg/m3 olarak bulunmuştur. 

8 - Batı Karadeniz sarıçamının asgari, ortalama ve azami özgül 

ağırlıkları hücre zarı ve boşluk hacmi yüzdeleri Cetvel 17 de görülmek

tedir. 

9 - Batı Karadeniz sarıçamının lif doygunluğu rutubet derecesi 
ortalama % 29.-8 Ollarak bulunmuştur. Asgari, ortalama ve azami ağırlık

larda Batı Karadeniz sarıçamının ihtiva edebileceği en yüksek rutubet 
dereceleri Cetvel 21 de gösterilmiştir. 

10 - Çamkoruda dikili ve 7 cm - 13 cm göğüs bizası çapında olan sarı
çarn ağaçları üzerinde mayıs ayı içinde su denemelerinde % 53 - % 78.6, 
Aladağda ağustos ayı içinde yapılan su denemelerinde ise % 83.8 - % 145.0 
su miktarı tesbit edilmiştir. 

ll - Batı Karadeniz sarıçamında % 15 rutubet derecesinde liflere 
paralel yönde basınç direnci asgari 182.1, Kg/cm2, ortalama 379.2 Kg/cm2 

ve azami 605.4 Kg/cm2 ve liflere dik yönde ise asgari 27.1 Kg/cm2
, orta

lama 46.1 Kgjcm 2 ve azami 74.7 Kg/cm2 olarak bulunmuştur. 



86 

12 - Batı Karadeniz sarıçamında % 15 rutubet derecesinde eğilme 

direnci asgari 216 Kg/cm2
, ortalama 649 Kg/cm2 ve azami 919 Kgjcm" 

olarak tesbit edilmiştir. 

13 - Batı Karadeniz sarıçamında, % 15 rutubet derecesindeki elas
tikiyet modülü asgari 88000 Kgjcm2

, ortalama 102000 Kgjcm2 ve azami 
113000 Kg/cm2 olarak bulunmuştur. 

14 - Batı Karadeniz sarıçamının % 4.0-% 8.6 rutubet derecesindeki 
ihbar hassası Cetvel 29 da gösterilmiştir. 

15 - Batı Karadeniz sarıçamının hava kurusu haldeki liflere dik 
yönde çekme direnci asgari 14.2 Kg/cm2 ve azami 29.2 Kgjcm 2 olarak 
bulunmuştur. 

16 - Batı Karadeniz sarıçamının % 3.1 - % 6.2 rutubet derecesindeki 
yarılma direnci öz ışınaarına paralel yönde asgari 8.1 Kg/cm2

, ortalama 
9.1 Kgjcm 2 ve azami 10.3 Kg/cm2 ve yıllık halka1ara teğet yönde asga
ri 8.0 Kg/cm2

, ortalama 9.5 Kgjcm2 , azami 10.7 Kg/cm2 olarak tesbit edil
miştir. 

17 - Batı Karadeniz sarıçamının hava kurusu haldeki (% 15) di
namik eğilme direnci asgari 0.02 Kgmjcm2

, ortalama 0.55 Kgm/cm2 ve 
azami 1.58 Kgm/cm2 olarak bulunmuştur. 

18 - Batı Karadeniz sarıçamının hava kurusu haldeki BrineH sert
lik derecesi asgari 1.32 Kg/mm2 , ortalama 0.77 Kg/mm2, azami 1.60 
Kg/mm2 olarak tesbit edilmiştir. 

19 - Batı Karadeniz sarıçamının teğet, çap ve lif boyu yönleriyle 
hacmen daralma ve genişleme yüzdeleri 18 ve 19 numaralı cetvellerde 
gösteri? miştir. 

20 - Batı Karadeniz sarıçamının kimyevi terkibi Cetvel 7 ve 8 de 
görülmekte olup, traheidlerin boyu ortalama 3, 7 mm, geniş:l'iği 0.031 
mmdir. 

21 - Batı Karadeniz sarıçamı odunu, odunun bünyesini değiştirmi
yen değiştiren kullanma şubelerinde asli ve yardımcı madde olarak mü
him bir mevki işgal eder. Bunlardan belli başlıları: direk, kazık, sırık. 

travers olarak, bina, köprü, gemi inşaatında, taşıt vasıta·arında (bilhassa 
uçak), ambalaj sandıkları, mobilya, tarım aletleri, oyuncak, muhtelif 
talaş, sellüloz, kağıt, lif levhaları imalinde kullanılmasıdır. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

1. Das Verbreitungsgebiet der gemeinen Kiefer (P. SilvestTis L.) in 
der Türkei liegt in horizontaler Richtung zwisch~n 43g 63c 46g 80c 
riördlicher Breite von Equator. In vertikaler Richtung liegt es in 
der Türkei zwischen 700-2000 m Höhe über dem Meersspiegel. 

2. In dem Gebiete des Westschwarzmeedandes zwischen dem Fluss -
Sakarya und der östlichen Grenze der Provinz Sinop dem Fluss -Kı
zılırmak und in den landseitigen Waldern zwischen 700 - 2000 m Höhe 
über dem Meerspiegel bildet sie sowohl stellenweise reine Bestande 
als auch Mischbestande mit Abies Nordmannia, Fagus orietalis und 
Pinus nigra in verschiedenem Grade. 

3. Bei den Untersuchungen wurde die durchschittliche Jahrringbreite 
der westschwarzmeerUindischen gemeinen Kiefer 0.54-8.79 mm und 
ars haufigster W ert 1.57 mm gefunden. 

4. Nach den an 500 Jahrringen angestellten Untersuchungen wurde fest
gestellt, dass der Spatholzanteil der westschwarzmeerlandischen ge
meinen Kiefer zwischen 7 % - 86 % schwankt und ihr Haufigsterwert 
21 % betragt. 

5. Auf Grund der gefaJl'ten Probestammen wurden die falgenden Schaft
holzformzahlen und Rindenanteile berechnet (Tabelle Nr. 2). 

Für die Ausführung der Untersuchungen über die technologischen 
Eigenschaften des westschwarzmeerlandischen gemeinen Kiefern
holzes wurden 39 Probestamme aus den Forstbezirken der staatlichen 
Forstbetriebe, welche in diesem Gebiete sind, genommen, Um Holz 
von mittlerer Beschaffenheit zu erhalten, wurden bei der Auswahl 
der Probestamme extreme Standorte und grosskronige, starkastige, 
eingeklemmte auch schwachkronige Baume vermieden. Bei der Aus
zeichung der Probestamme wurde auf jedem Stamm die Nordichtung 
auf der Borke mittels eines Reissers markiert. Nach der Fiillung der 
Probestamme wurden aus jedem Stamm in 2 m Abstanden, astfreie 
Stammscheiben von 10 cm Starke entnommen und auf jeder Stamm
scheibe die Nummer des Probestammes und der Scheibe, Höhe der 
S cheibe im Stamm geschrieben und die N ordrichtung gezeichnet. 
Ausserdem wurde jedem Probestamm zwischen 4 und 6 m Höhen 
ein 65 cm langer, astfreieer Stammteil entnommen. Auf diesen wurde 
ebenfals die Nordrichtung gezeichnet. Die Scheiben wurden im Ins
titut nochmal in zwei Scheiben von je 5 cm Dicke gesagt. Einer vor 
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den beiden Scheiben wurden in der Nord- Süd- üst und Westrichtung 
kleine Proben von 2 cm X 2 cm Querschnitt und 3 cm Lange ent
nommen. Diese Proben wurden zur Bestimmung der Rohwichte und 
der Raumdichtezahl verwendet. Für die Untersuchungen der hygros
kopischen Eingı:;nschaften wurden Proben von 3 cm X 3 cm X 5 cm 
Grösse gebraucht. Die anderen Scheibenhi:ilfte wurden aus der ganzen 
Scheibeflache Proben von 2 cm X 2 cm X 3 cm Grösse entnommen. 
Diese wurden zur Bestimmung der Druckfestigkeit verwendet. 
Die 65 cm langen Stammteile wurden für die Gewinnung der Proben 
wurden Untersuchungen über die Beigefestigkeit und. Bruchschla
garbeit wurden auch nach den Fransösichen Normen Proben zur Bes
timmung der Zug- und Spaltfestigkeit ausgearbeitet. Aus den ge
fundenen Festigkeitswerten wurden die Festigkeitswerte bei 15 % 
Feuchtigkeit gerechnet. 

6. Die westschwarzmeerlandische gemeine Kiefer enthalt im Spl'intholz 

4,19 %, im Kernhoiz 19,00 % Rohharz. 

7. Bei den 790 untersuchten Proben (Grösse 2 cm X 2 cm X 3 cm) 
wurden für die westschwarzmeerlandischen gemeine Kiefer Raum
gewichtswerte im darr = und luftrockenen Zustande gefunden (Ta
belle Nr. 12,15). 

8. Auf Grund der bei 549 Proben (Grösse 2 cm X 2 cm X 3 cm) anges

tellten Untersuchungen wurden als Raumdichtzahlen der westsch

warzmeerlandischen gemeinen Kiefer minimal 289 Kg/m\ durchsch

nittlich 426 Kg/m3 und maximal 752 Kg/m3 festgestellt. 

9. Das Holz der westschwarmeerlandischen gemeinen Keifer besteht 
aus dem Wand-und Prosenraume, welche in der (Tabelle Nr. 17) 
ersichtlich sind, in verschiedenen Rohwichten. 

10. Die Fasersattigungsfeuchtigkeit der westschwarzmeerlandischen gc
meinen Keifer betragt durchschnittlich 29.8 %. Sie erhalt an der 
minimalen und maximalen Rohwichten die auf der (Tabelle Nr. 21) 
ersichtıliche Prozente. 

ll. Bei den lebenden Baumen etwa 7- 13 cm Brusthöhendurchmesser, 
w el che im W ald e von Çamkoru gewachsen, sin d, wurde im M ai 
zwischen 53.9 % - 78.6% W assergehaft gefunden. Bei den anderen 
lebenden Baumen, welche im Wa:tde von Aladağ wachsen wurde ~n 
August 83.8% -145.0% Wassergehalt fesgstellt. 

12. Bei den 814 untersuchten Proben (Grösse 2 cm X 2 cm X 3 cm) 

wurden als Druckfestigkeit (langs der Faser) im luftrockenen Zus-
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tande (15 %) minimal 182.1 Kgjcm2 durchschnittlich 379,2 Kg/cm" 

und maximal 605.4 Kg/cm2
• Bei den 614 untersuchten Proben wurden 

als Druckfestigkeit quer der Faser minimal 27,1 Kg/cm2
, durchschnit

tlich 46,1 Kg/cm2
, maximaıl 74,7 Kgjcm2 ermittelt. 

13. Auf Grund der an 316 Proben (Grösse 2 cm X 2 cm X 30 cm) anges

telten Untersuchungen wurden als Biegefestigkeit im lufttrockenen 

Zustande minimal 216 Kgjcm2
, durchschnittlich 649 Kgjcm2 und 

maximal 919 Kg/cm" fesgestellt. 

14. Als Elastizitatsmodül aus Biegeversuchen der westschwarzmeerlan

dischen gemeinen Kiefer wurden im lufttrockenen Zustande (15 %) 
minimal 88000 Kg/cm2

, durchschnittlich 102000 Kg/cm2 und maximal 

113000 Kg/cm2 gefunden. 

15. Die für die Warnfahigkeit des westschwarzmeerlandischen gemeinen 

Kiefernholzes bei den Wassergehalten von 40%-8.6% gefunden 

Werte sind aus der (Tabelle Nr. 29) ersichtlich. 

16. Bei den 147 untersuchten Proben (Grösse 2 cm X 2 cm X 4,5) wurden 

Zugfestigkeiten im lufttrockenen Zustande (15 %) von minimal 14,2 

Kgjcm2
, durchschnittlich 21,1 Kg/cm2 ud maximal 29,2 Kg/cm2 fest

gestellt. 

17. Als Spaltfestigkeit (in der Radialrichtung der westschwarzmeerlan

dischen gemeinen Keifer wurden den Feuchtigkeiten von 

3.1%-6.2% minimal' 8.1 Kg/cm2
, durchschnittlich 9.1 Kg/cm2 , maxi

mal 10.3 Kg/cm2 und (in der tangentialen Rictung zu den Jahrringen) 

minimal 8.0 Kg/cm2
, durschschnittlich 9.5 Kg/cm2

, maximal 10.7, 

Kg/cm2 ermittelt. 

18. Auf Grund der an 244 Proben (Grösse 2 cm X 2 cm X 30 cm) anges

tehl'ten Unterschungen wurden als Bruchschlagarbeit der westschwarz

meerlandischen gemeinen Kiefer im lufttrockenen Zustande (15%) 

minimal 0,02 m Kg/cm2
, durchschnittlich 0,55 m Kg/cm2, maximal 

1,58 m Kg/cm2 gefunden. 

19. Als Brinell'harte der westschwarzmeerlandischen gemeinen Kiefer 

wurden im lufttrockenen Zustande (15 %) minimal 1.32 Kg/cm2 , durch

schnittlich 0.77 Kg/cm2
, maximal 1.60 Kg/mm2 • 
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20. Die für die westschwarzmeerlandische gemeine Kiefer ermittelten

Schwindungs-und Quellungsmasse in Prozenten des Grünvolumens 

sind in den Tabellen Nr. 18. 19 ersichtlich. 

21. Die chemische Bestandteile des westschwarzmeerlandischen gemeinen 

Kiefernholzes sind in der Tabelle Nr. 7 und 8 ersichtlich. 

22. Die wichtige Verwendungsgebiete des westschwarzmeerlandischen 

gemeinen Kiefernholzes sind folgende : 

Erd-Grubenhochbau, Leitungsmaste, Eisenbahn-Schwellen, Schiffbau, 

Flugzeugbau, Maschinenbau, W agenbau, Möbeltischlerei, die Anfer

tigung von Trockenfassern und landwirsctschaftlichen Geraten, Spait

warengewerbe (Dachschindeln,) Zellstoff, Verzuckerung, Triebstoff, 

Brennstoff, Holzverkoh:lung, die Anfertigung von Spielzeugen, Her

tellung von Bau Span-und Faserplatten. 


