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DOĞU LADİNİ [Picea orientalis (L.) Link.] ODUNUNUN FİZİKSEL ve  

MEKANİK ÖZELLİKLERİ 
 

                                                                                                           

       GİRİŞ 
 

        Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de 

artan nüfusa oranla orman varlığı sınırlı ve 

yetersizdir. İnsanların gelir seviyesinin 

yükselmesi, teknolojinin gelişmesi ve 

odunun çok yönlü kullanım alanı arz 

etmesi ona olan talebi arttırmaktadır. Geniş 

bir kullanım alanı olan odunun 

yetiştirilmesi uzun zaman alması nedeniyle 

tüketimi, planlı ve uygun kullanım alanına 

göre yapılması gerekmektedir. Bunun için 

ağaç malzemenin fiziksel mekanik 

özelliklerine göre kullanımı önem arz 

etmektedir. Bu amaçla, Doğu Karadeniz 

Bölgesinde geniş bir alanda yayılış 

gösteren Doğu ladini [Picea orientalis (L.) 

Link.] odununun fiziksel ve mekanik 

özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

        YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

        Türkiye’de Doğu ladininin coğrafi 

yayılış alanı incelenerek, yayılış gösterdiği 

Doğu Karadeniz Bölgesindeki homojen 

meşcerelerden basit rastlantı örneklemesi 

metoduna göre örnek alanlar belirlenmiştir. 

Örnek alanlardan;  Maçka-Meryemana-

Hamsiköy-Kapıköy’ den (9), Torul-

Kürtün-Kalkanlı’dan(5), Bulancak-Bicik’ 

den (4), Artvin-Karçal’dan (4) olmak üzere 

toplam 22 adet örnek ağaç kesilmiştir.  

         Kesilen 5, 7, 17 ve 19 no’lu 

ağaçlardan yıllık halka, yaz odunu  

  

genişlikleri ve yaz odunu iştirak oranları ve 

yıllık halka genişliği varyasyonu, özgül 

ağırlık, hacim-yoğunluk değeri, mekanik 

özellikler ve mekanik özelliklerin özgül 

ağırlık ve yıllık halka genişliği arasındaki 

ilişkilerin araştırılması için 22 adet örnek 

ağaçtan yararlanılmıştır. 

        Fizikse özelliklerin tespitinde; tam 

kuru özgül ağırlık, hava kurusu özgül 

ağırlık, hücre çeperi maddesi ve hava 

boşluğu oranı, hacım yoğunluk değeri ve 

odun-su ilişkilerinin belirlenmesi için TS 

2472, TS 53, TS 4084, TS 4086, TS 4086, 

TS 4083,TS 2595 ve TS 4085 ‘den 

faydalanılarak kesilen örnek ağacın gövde 

boyunca 2 m’ de bir alınan 15 cm 

kalınlığındaki seksiyonlardan 2x2x3 cm 

ebatlarında hazırlanmış örneklerden 

yararlanılmıştır. 

       Mekanik özelliklerden; liflere paralel 

basınç direnci, eğilme direnci, dinamik 

eğilme direnci, liflere paralel ve liflere dik 

yönde çekme direnci, makaslama direnci, 

yarılma direnci ve Brinell sertlik 

değerlerinin belirlenmesi için örnekler; TS 

53, TS 2595, TS 2474, TS 2471, TS 2475, 

TS 2476, TS 2477, TS 3459, TS 2470 ve 

TS 2479 esaslarına uygun kesilen örnek 

ağaçların 3-4 m gövde yüksekliğinden 

alınan 1 m uzunluğundaki gövde 

kısımlarından alınarak hazırlanmıştır.  

Ölçme ve deneyler sonunda elde 

edilen veriler istatistiksel anlamda 

değerlendirilmiştir. 

 

 



 

       SONUÇ ve ÖNERİLER 

       Doğu ladininde ortalama yıllık halka 

genişliği 2,34 mm olarak bulunmuş ve 

yıllık halka genişliğinin örnek ağaçlar 

arasındaki dağılımının hetorojen olduğu 

tespit edilmiştir. 

       Tam kuru özgül ağırlık 0.416 gr/cm³, 

hava kurusu özgül ağırlık ise 0.451 gr/cm³ 

olarak saptanmıştır. Yıllık halka genişliği 

ile tam kuru özgül ağırlık arasında azalan 

yönde kuvvetli bir ilişkinin olduğu 

belirlenmiştir.  

       Hacim-Yoğunluk değeri ortalama 

366,46 kg/cm³ olarak bulunmuştur. Tam 

kuru özgül ağırlık arttıkça hacim-yoğunluk 

değeri doğru orantılı olarak artmaktadır.  

       Hacmen daralma yüzdes  % 

11,207, teğet yönde daralma ( % 7,147 

radyal yönde ( % 3,878 ve liflere paralel 

yönde ise ( %0,182 olarak bulunmuştur. 

Hacmen genişleme yüzdesi ise ( v) % 

11,708, teğet yönde ( t) %  7,552, radyal 

yönde ( r) % 3,952 ve liflere paralel yönde 

ise ( L) % 0,204 olarak saptanmıştır. 

       Liflere paralel yönde basınç direnci 

ortalama değeri 390,68 kg/cm², statik 

kalite değeri 8,66 ve spesifik kalite değeri 

ise 19,21 olarak hesaplanmıştır. Liflere 

paralel yönde basınç direnci ile özgül 

ağırlık arasında artan yönde kuvvetli, yıllık 

halka genişliği ile azalan yönde zayıf bir 

ilişkinin olduğu bulunmuştur.  

       Eğilme direnci ortalama değeri 707,03 

kg/cm² ve elastiklik modülü ortalama 

değeri ise 105.285 kg/cm² olarak 

bulunmuştur. Eğilme direnci ile özgül 

ağırlık arasında artan, yıllık halka genişliği 

ile azalan yönde, zayıf bir ilişkinin olduğu 

saptanmıştır. 

       Dinamik eğilme direnci ortalama 

değeri 0,393 kg/cm² ve dinamik eğilme 

direnci ile özgül ağırlık arasında artan, 

yıllık halka genişliği ile azalan yönde, 

zayıf bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. 

       Liflere paralel yönde çekme direncinin 

ortalama değeri 875,5 kg/cm² ve liflere 
 

 paralel yönde çekme direnci ile özgül 

ağırlık arasında artan, yıllık halka genişliği 

ile azalan yönde zayıf bir ilişkinin olduğu 

tespit edilmiştir. 

       Radyal yönde çekme direnci ortalama 

değeri 16,24 kg/cm², yıllık halkalara teğet 

yönde ise 13,85 kg/cm² olarak 

bulunmuştur. Radyal yönde çekme direnci 

ile yıllık halka genişliği arasında azalan 

yönde zayıf bir ilişkinin olduğu 

görülmüştür. 

       Yıllık halkalara radyal yönde 

makaslama direnci ortalama değeri 63,52 

kg/cm², teğet yönde ise 63,61 kg/cm² 

olarak bulunmuştur. Yıllık halkalara teğet 

yönde makaslama direnci ile özgül ağırlık 

arasında artan yönde kuvvetli, yıllık halka 

genişliği ile azalan yönde zayıf bir ilişkinin 

olduğu belirlenmiştir. 

       Yıllık halkalara teğet yönde yarılma 

direnci ortalama değeri 4,61 kg/cm² ve 

radyal yönde ise 3,90 kg/cm² olarak tespit 

edilmiştir. Yıllık halkalara teğet yönde 

yarılma direnci ile yıllık halka genişliği 

arasında azalan yönde zayıf bir ilişkinin 

olduğu görülmüştür. 

       Liflere paralel yönde Brinell Sertlik 

ortalama değeri 3,085 kg/mm², radyal 

yönde 1,47 kg/mm² ve yıllık halkalara 

teğet yönde ise 1,28 kg/mm² olarak 

bulunmuştur. Liflere paralel yönde Brinell 

Sertlik değeri ile özgül ağırlık arasında 

artan, yıllık halka genişliği ile azalan 

yönde zayıf bir ilişkinin olduğu 

saptanmıştır. 
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