
                                                                           

 

 

T.C. 
 

 

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
DOĞU KARADENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA 

ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 
 

ARAŞTIRMA BÜLTENİ 
 

 

DOĞU LADİNİ [Picea orientalis (L.) Link] KABUKLARINDA TANEN 

MİKTARININ SAPTANMASINA İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR 

                                                                                                          

        GİRİŞ 

        Sepi maddelerinin en değerlisi olan 

tanen her türlü derilerin işlenmesinde, 

petrol sondajlarında inceltici olarak, 

sanayide tutkal, boya, saç boyaları, 

mürekkep imalinde ve tıpta ilaç sanayinde 

kullanılmaktadır. Bilhassa iç ve dış 

ticarette dericilik sanayinde söz sahibi 

olunabilmesi için kaliteli derilerin 

üretilmesi gerekmektedir. Bu da bitkisel 

sepi maddeleri kullanılarak elde edilen 

derilerin üretilmesi ile mümkündür. Bu 

amaçla, Doğu Karadeniz Bölgesinin aslı 

ağaç türü olan ve geniş bir yetişme 

ortamına sahip, Doğu ladini 

kabuklarındaki tanen miktarının 

belirlenmesi amaçlanmıştır.  

       YAPILAN ÇALIŞMALAR   

       Çalışmada örnek ağaçlar, Trabzon- 

Maçka Orman İşletme Müdürlüğü 

Hamsiköy Bölgesi Bekçiler serisi 12, 121, 

116, 118 ve 216 no’ lu bölmelerin, karışık 

yaşlı, saf ve ayni bonitetli 750, 1250 ve 

1750 metre rakımların kuzey ve güney 

bakılarından seçilmiştir.  

       Örnek ağaçlar kesildikten sonra dipten 

itibaren 0,3, 3,0 ve 6,0 metre 

yüksekliklerinden 15 cm kalınlıkta 

tekerlekler alınarak numaralandırılmış ve 

numaralandırılan bu tekerleklerin çift 

kabuk kalınlıkları ölçülmüş ve daha sonra 

kabukları soyularak yaş ağırlıkları 

tartılmıştır. Yaş ağırlıkları belirlenen 

kabukların tanen miktarının belirlenmesi 

için Enstitüsü Müdürlüğünü laboratuarına 

getirilerek % 65±5 rutubetinde 20 ºC 

sıcaklıkta 10 gün kurumaya bırakılmıştır.   

  

       Hava kurusu haline gelen kabukların 

yabancı maddeleri temizlenerek 200’ er 

gramları tartılmış ve odun unu 

değirmeninde öğütülerek, polietilen 

torbalara konulmuştur.  

       Ladin kabuklarının tanen miktarının 

belirlenmesi için TS 1001 ve TS 1016 

standartlarından yararlanılmıştır. 

Ektraksiyon işlemi soksilet cihazı yardımı 

ile yapılmıştır. Buna göre; darası alınmış 

10x10 cm boyutlarındaki normal filtre 

kağıdının üzerine 0,001 gr duyarlıkla 8 gr 

öğütülmüş ladin kabuğu konulmuştur. 

Numune filtre kağıdı ile katlanarak 

dökülmeyecek şekilde kartuş içerisine 

yerleştirilmiştir. İçinde damıtık su bulunan 

kap içinde 18 saat bekletilerek yumuşaması 

sağlanmıştır. Daha sonra örnekler kartuş 

ile birlikte soksilet cihazının üst kısmına 

yerleştirilmiştir. Kap içerisindeki damıtık 

su da cihazın balon kısmına konularak her 

iki kısım birleştirilerek düzenek bunzen 

bekinin üzerine yerleştirilmiş ve aralarına 

amyant konulmuştur. Bunzen beki hafif 

ateşte yakılarak numunenin bulunduğu 

kısımda 96 °C’ lik bir ısı sağlanmıştır.  

       Ekstraksiyon işlemi, cihazın üst 

kısmında kartuşun olduğu yerdeki suyun 

rengi berraklaşıncaya kadar sürdürülmüş, 

balonda toplanan ekstrakt ölçü silindirine 

boşaltılarak 2000 ml' ye tamamlanmıştır. 

Çözelti G2 süzgecinden süzülerek tanen 

miktarının saptanmasında kullanılacak % 

0,4’lük tanen ekstraktı hazırlanmış ve 

hazırlanan bu ekstrattan 50 ml (bu miktar 

0,2 gr ladin kabuğuna eş değerdir) darası 

 



alınan porselen kapsüle konulup, su 

banyosunun üzerinde buharlaştırılarak 

103±2 °C etüvde değişmez ağırlığa 

gelinceye kadar kurutulup desikatörde 

soğutularak tartılmıştır. Böylece porselen 

kapsülün darası düşülerek 50 ml ekstraktta 

çözünen katı madde miktarı bulunmuştur 

(A). Aynı kapsul 900 °C ye kadar ısıtılan 

kül fırınına konulup, değişmez ağırlığa 

kadar yakma işlemine devam edilerek, 

soğutulduktan sonra tartılarak kül miktarı 

ölçülmüştür (B). Ekstraktan 100 ml alınıp 

6,25 gr kromlu deri tozu ile birlikte ayırma 

hunisinde 100-140 dakika tutularak alınan 

ekstrakt içinde tanenin deri tozu tarafından 

tam olarak alınıp alınmadığını saptamak 

için bir miktar süzüntü, sodyum klorür ile 

doyurulmuş ve % 1' lik jelatin çözeltisi ile 

kontrol edilerek, bulanıklık ya da mavi 

renk verip vermediğine bakılmıştır. 

Bulanıklık veya mavi renk varsa, işleme 

devam edilerek bir süre daha deri tozunda 

bırakılmıştır. Anılan örnekler, önce siyah 

bant (Nr.589¹ Ø 110 mm), daha sonra da 

mavi bant (Nr. 589³ Ø 11 cm), filtre 

kağıdında süzülerek, süzüntüden 50 ml 

alınıp, porselen kapsülde su banyosu 

üzerinde buharlaştırılarak 103 ± 2 °C 

etüvde değişmez ağırlığa kadar 

tutulmuştur. Elde edilen kalıntı tartılıp, 900 

°C 'de kül fırınında yakılarak buradaki kül, 

kalıntı miktarından çıkarılmış ve böylece 

tanenden arınmış organik madde miktarı 

(C) saptanmıştır. 

       Tanen miktarı (T) ağırlık yüzdesi 

olarak T= 100 (5A-5B-5C) bağıntısı ile 

hesaplanmıştır. T: Tanen miktarı (%),  A: 

50 ml ekstrakta çözünmüş olan madde 

miktarı (gr),  B: Yakma işleminden sonraki 

kül miktarı (gr), C: Tanenden arınmış 

organik madde miktarı (gr) dır. 

      SONUÇ ve ÖNERİLER 

1. Doğu ladini kabuklarında ortalama 

tanen miktarı, ağacın gövde 

yüksekliğine göre; 0,30 m’ de %  8,91, 

3,0 m’de  % 10,27 ve 6,0 m’de ise % 

11,19 olarak tespit edilmiştir. 

2. Doğu ladini kabuğunda tanen miktarı 

ağacın dip tarafından yukarı doğru 

çıktıkça artmaktadır. 

 3. Doğu ladini kabuğunda rakıma göre 

hesaplanan tanen miktarı Tablo 1’ de 

verilmiş olup rakım arttıkça ortalama 

tanen miktarı azalmaktadır. 

4. Doğu ladini kabuklarında tanen miktarı 

ağacın yaşına göre değişmektedir. 30-

60 yaş arasındaki ağaçlarda tanen 

miktarı yüksek olup daha yaşlı 

ağaçlarda ise düşüktür.  

 
Tablo 1. Doğu Ladini Kabuğunda Rakıma 

             Göre Hesaplanan Tanen Miktarları 

 
Rakım 

m 

0,30 m’de  

Ortalama 

Tanen 

Miktarı 

% 

3.0 m’de 

Ortalama 

Tanen 

Miktarı 

% 

6.0 m’de 

Ortalama 

Tanen 

Miktarı 

% 

750 

1250 

1750 

9,71 

8,56 

8,41 

10,95 

9,51 

9,12 

12,02 

10,45 

10,15 

 

5. Tanen miktarı, ağacın çift kabuk 

kalınlığı arttıkça azalmaktadır.  

6. Örnek ağaçların göğüs çapları ile 0,3, 

3,0 ve 6,0 metrelerde alınan örneklerin 

tanen miktarları arasında ilişkiler 

kuvvetli olup azalan yöndedir.  

7. Tanen miktarının Güney bakıda Kuzey 

bakıya göre daha fazla olduğu 

belirlenmiştir.  

      Dericilik sektörü son yıllarda iç ve dış 

ticarette önemli bir yer tutmaktadır. 

Kaliteli derilerin elde edilebilmesi için 

genellikle bitkilerin kabuk, odun, tohum, 

yaprak ve köklerinde bulunan tanen 

kullanılmalıdır.  
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