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ÖN SÖZ 

Bu çalışma 1959 senesinde, Orman Başmüdürlüklerince Enstitümüz 
tarafından araştırılması talep edilen mevzular ara~ında yer almış ve 
Enstitü Teknik Komisyonunca şubemize bir araştırma konusu olarak ve
rilmiştir. 

Çalışmanın maksat ve gayesi, memleketimizin bilhassa Karadeniz 
ınıntakasının karakteristik ağaçlarından biri olan kızılağacın halihazır· 

daki. çeşitli kıymetlendirme yerlerinin tesbiti, bunun fiziksel ve teknolo
jik özelliklerini araştırmak ve buna göre kızılağacın en ekonomik kıy
metlendirme yollarını etüd etmektir. 

Araştırınayı yapan bu kitabın yazarının görgü ve bilgisini arttır

mak üzere uzun bir süre için Almanya'ya gitmesi sebebiyle çalışma za
manında sonuçlandırılamamıştır. Ayrıca araştırmada kızılağacın biyolo
jik özelliklerinden daha ziyade fiziki ve mekanik özellikleri üzerinde du
rulmuştur. Çalışmanın bir özelliği de, bu araştırma sorumlusunun burada 
bulunmadığı bir zamanda laboratuvarımızın bir binadan diğerine nakli 
esnasında, deneme materyalinden bir kısmının ardaklanmaya maruz kal
ması ve böylece bu ardaklanmış numunelerle normal numuneler arasında 
bilhassa mekanik çalışmalarda mukayese yapılmak suretiyle ardaklan
manın odunun mekanik özellikleri üzerine ne derece tesir ettiğinin tesbit 
edilmesidir. 

Araştırma sonuçlarının ilgililere ve meslektaşlarıma faydalı olması
nı dilerken gerek deneme materyalinin temininde ve gerekse çalışmala

rın yürütülmesi esnasında emeği geçmiş bulunan bütün meslektaşlarıma 
burada teşekkürlerimi arz etmeyi bir vazife sayarım. 
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I. KIZILAGAÇ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

Kızılağaç üzerinde yapılan etüd ve araştırmalara geçmeden evvel bu 
ağaç türünün memleketimizdeki tabii yayılışı, yetişme muhiti istekleri 
ve botanik özellikleri hakkında biraz bilgi vermek faydalı olacaktır. 

Memleketimizde başlıca iki kızılağ·aç türü yaygın bulunmaktadır ki 
bunlardan biri sakallı kızılağaç (Alnus barbata C. A. Mey.), diğeri de adi 
kızılağaç denilen Alnus glutinosa L. Gaertn. dır. Ancak bazı botanikeile
re göre bunların ikisini:p. arasında bir fark olmadığı ve diğer bazılarına 
göre de bunların iki ayrı kızılağaç türü olduğu iddia edilmektedir. Ve 
mesela Meyer'e göre Alnus baı·bata ayrı bir türdür, Ledebour'a göre ise 
Alnus barbata Alnus glıdinosa'nın bir varyetesidir (Bean, 1949). 

Diğer taraftan Kayacık (1963) a göre Alnus barhata'nın yaprakla
rı yumurta veya elips şeklindedir. üst yüzü yapışkan değildir. Alt yü
zünde ana damar ile yan damarların açı yaptığı yerde sık, kahverengi 
tüyler vardır. Bundan dolayı da bu türe sakallı kızılağaç adı verilmiştir. 
Bu tür adi kızılağaca çok benzer fakat ondan yaprak uçlarının daha siv
ri oluşu, yaprak alt yüzlerinde kahverengi tüy demetlerinin bulunuşu, 

erkek çiçek kurullarının daha uzun, dişi kozalaklarının daha büyük ol·· 
masıyla kolayca ayrılır. 

A. Kızılağacın memleketimizdeki yaydışı 

Kızılağaç meşcerelerinin kapladığı saha memleketimiz ormanlarının 
genel sahasının % 1 ni teşkil etmektedir (Huş, 1962). Yukarıda bahis 
konusu edilen her iki kızılağaç türüne hemen ihemen bütün Karadeniz 
mıntakasında, genellikle dere içlerinde rastlanmaktadır. 

Bunlardan Alnus barbata bilhassa Doğu Karadeniz mıntakasında, 

ve mesela Rize' de saf meşcereler teşkil ettiği gibi burada küçük meşce
reler ve galeri ormanları halinde sun'i olarak yetiştirilmektedir. Kasap
lıgil (1947) tarafından yapılan tesbitiere göre Rize ınıntakasında bu kı
zılağaç türünün kapladığı koru orman sahasının 15.000 hektarı bulduğu 
anlaşılmaktadır. Yine aynı yazara göre Rize ve Pazar'ın sahil bölgelerin
de kızılağaçlar genellikle baltalık ormanları halinde ve bazı yerlerde de 
korular halinde bulunmaktadır. Baltalık ormanların % 95 ini kızılağaç 
teşkil etmektedir. 

Yiğitoğlu (1941), Kasaplıgil (1947) tarafından yapılan ve taktim 
ettiğim bu çalışma ~vesilesiyle ve evvelce Trabzon'da Merkez Bölge Şefli-,~ 
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ği vazifesinde bulunurken yaptığım tesbitiere göre de kızılağacın bu tü
rü Meryemana Ormanında dere içlerinde, ayrıca Şana, Yumra ve Arsen'
de dere içlerinde galeri ormanları, ufak meşcereler halinde ve münferit 
olarak da bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Alnus glutinosa)ya gelince bu kızılağaç türü de ge- · 
nellikle Batı Karadeniz ınıntakasında yaygın olup Kasaplıgil (1947) ta
rafından yapılan tesbitiere göre Ayancık'tan daha doğuya geçmemekte
dir. Alnus gZ.utinosa hocamız Fikret Saatçıoğlu'nun 1948 - 49 yılı ders 
notlarına göre, İstanbul'da bilhassa Belgrat ormanında, Beykozda, Gök
su'da ve İzmit'te bataklık ormanında, Bolu'da ormanlarda karışık halde, 
Ayancık ve Zonguldak'da olduğu gibi Adana'da Kozan'da ormanlarda da 
bulunmaktadır. Kasaplıgil (1947) tarafından yapılan tesbitiere göre ise 
Alrms glutinosa Adapazarı ve İzmit cıvarındaki Büyükderbent bataklık 

ormanında 220 hektarlık orman sahasında % 95 oranında yer almış bu
lunmaktadır. Aynı yazara göre bu tür, Acarlar Gölü ormanında % 9 ora
nında yaygın bulunmaktadır. 

B. Kızılağacııı yetişme muhiti istekleri 

Yetişme muhiti istekleri burada ağaç türü zikretmeksizin genel ola
rak ele alınmıştır. 

Kızılağaç iklim bakımından, yüksek yaz harareti gösteren ve hava
nın nisbi rutubetinin yüksek olduğu yerleri tercih eder. Kızılağaç her ne 
kadar bazan ilkbahar ve sonbahar donlarından zarar görürse de kış so
ğuklarına karşı dayanıklıdır ve buna Fagetum iklim zonunda ve Pinetum 
iklim zonunun da en sıcak yerlerinde rastlanmaktadır. Dalgalı arazide 
ise toprağı nemli ve havası ratip olan kuzey ve doğu mailelerinde bulu
nur. 

Kızılağaç bir yarı ışık ağacıdır yani yarı gölge ağacına nazaran ışı
ğa olan ihtiyacı daha çoktur. 

Kızılağaç toprak isteği az olan kanaatkar bir ağaç türüdür ve mu
ayyen bir toprak isteği yoktur. Kızılağacın mevcudiyeti esas itibariyle 
toprağın su muhtevası bakımından zengin ve havanın nisbi rutubetinin 
yüksek olmasına bağlıdır. Kızılağaç orta derecede asidik olan topraklar
da da yetişebilirse de bilhassa ratip olan humuslu, killi ve kilce zengin 
kumlu topraklarda daha iyi büyüme yapmaktadır. Bu ağaç tamamen su 
altında bulunmayan fakat su basınalarma maruz olan yerlerde, akarsu 
kenarlarında iyi gelişir. 

Kızılağacın kanaatkarlığı yani fakir topraklarda da yaşaması bunun 
toprağı ıslah edici bir özelliğe sahip olmasından ileri gelmektedir. Kızıl-
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ağacın bu özelliği de bunun köklerinde yumrukların (nodosite) bulunma· 
sı ve bu yumrularda mevcut bulunan mantarlar sayesinde havanın azo
tunu almak suretiyle toprağı ıslah ·etmesi esasına dayanmaktadır (Per
rin, 1954), (Parde, 1952), (Yiğitoğlu, 1952). Bu bakımdan Danimarka'da 
sadece kumu ihtiva eden saksılarda yetiştirilen kızılağaçlar ( Alnus gl·u
tinosa) üzerinde, bunlara azotsuz besi suları verilmek suretiyle yapılan 
araştırmalarda kızılağacın 7 sene içerisinde toprakta 30.8 gram azot 
meydana getirdiği tesbit olunmuştur. Bu araştırmalara göre, üzerinde 
10.000 adet kızılağaç fidanının bulunduğu 1 hektarlık bir arazide kızıl

ağaçların 300 Kg azot meydana getireceği sonucuna varılmıştır. Kızıl

ağacın toprakta azot teşekkül etme hassası bilhassa bunun ileri yaşla
rında en yüksek seviyeye ulaşmaktadır. Bu hesaba göre kapalı bir kızıl
ağaç meşceresinin beher hektarında her sene 50 - 100 Kg azot meyda
na getirilmektedir (Holmsgaard, 1960) . 

Kızılağacın kısa bir kazık kökü ve erkenden gelişen kuvvetli yan 
kökleri vardır. Yani Kızılağaç sathi köklü bir ağaçtır. 

C. Kızılağacın tohunı özellikleri ve yetiştirilmesi 

Kızılağaç 10 veya 15 yaşlarında tohum vermeye başlar. Bu ağaç 
yaprak açmadan evvel, Şubat veya Mart aylarında çiçek açar. Tohum
lar Eylül ve Ekim aylarında olgunlaşırlar. Olgunlaşan tohumlar Kasım, 
Aralık aylarında dökülürler. 

Kızılağacın bol tohum senesi 2 - 3 senede birdir. 

Basit muhafaza şartlarında tohum iki sene müddetle hayatiyelini 
(çimlenme erkini) muhafaza etmektedir (Yiğitoğlu, 1952). 

Kızılağacın orman fidanlıkları haricinde, bunun ticaretiyle meşgul 

kimseler tarafından yetiştirilmesi aşağıda izah olunduğu gibi tohumdau 
ve sürgünden olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. 

Kızılağacın tohumdan yetiştirilmesi : 

Kızılağaç bilhassa sel yataklarını ihtiva eden toprak üzerinde to
humdan fazla miktarda yetiştiğinden ilkbahar veya sonbahar aylarında 
fidanlar topraksız olarak buralardan sökülerek bu iş için ayrıhin fidan
lık .sahalarına dikilir. Sökülen fidelerin boyları 15-25 cm arasında de
ğişmektedir. Fidanlığa dikilen fideler orada iki sene büyümeye bırakılır 
ve bu müddet zarfında bunların boyları 1.5 - 2 m yi bulur. Fidanlıktan 
araziye dikilrnek üzere fidanlar yine ilkbahar veya sonbahar aylarında 

sökül ür. 

Rize'de kızılağacin yetiştirilmesi işiyle uzun seneler meşgul olmuş 
ve bunun ticaretini yapan bazı kimselerin ifadelerine göre sonbaharda 
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araziye dikilen fidanlar ilkbaharda dikileniere nazaran daha iyi bir bü
yüme yapmaktadır. Bunlar derin ve istenildiği gibi iyi dikildikleri tak
dirde % 100 nisbetinde tutmaktadır. 

Kızılağaç fidanları ya yeniden tesis edilecek bir ağaçlandırma sa·· 
hasına, bağ bahçe ve tarla kenarlarına veyahutta kızılağaç meşcereleri 

içindeki boşlukları doldurmak üzere boşluklara dikilirler. 

Kızılağacın sürgünden yetiştirilmesine gelince : 

Yukarıda bahsettiğimiz tohumdan yetiştirilmesi haricinde, Doğu 

Karadeniz ınıntakasında genellikle, yerine göre 15-20 veya 20-25 yaşı
na gelen kızılağaçlar traşlama olarak kesilirler. Kesilen bu ağaçların 
kütüklerinden şah ve filizler meydana gelirler. Bu sürgünler birinci sene 
içerisinde 2 - 2.5 m boylanırlar. İkinci ve diğ·er seneler devamınca bun
ların büyümesi nisbeten yavaşlar ve ortalama olarak senede yerine göre 
20-50 cm lik bir büyüme yaparlar. 

Kızılağacın iyi kütük sürgünü vermesi için, sürgünlerinden istifade 
edilen diğer ağaç cinslerinde olduğu gibi bunların keskin ağızlı baltalar· 
la kesilmesi icap etmektedir. Aynı zamanda bir kütük üzerinde meyda
na gelen sürgünlerden zayıf ve fena teşekkülatlı olanları iyi vasıflılar le
hine kesrnek gerekmektedir. Böylece bir kütükte genellikle 1-3 adet 
sürgün büyümeye bırakılmaktadır. 

D. Kızılağaç odunuııun nuikroskopilr ve mikroskopik özellikleri 
1. Makroslwpik özellikleri 

Kızılağaç odununda diri ve öz odunu bir birinden bariz bir şekilde 
ayrılmamıştır. Fakat özden kabuğa doğru gidildikçe odunun rengi açıl
maktadır. 

Yıllıkhalkalarda ilkbahar ve yazodunu da genellikle belirli bir şe

kilde ayrılmamışsa da bazı ağaçlarda yıllıkhalka genişliklerinin bitimine 
doğru renk az veya çok koyulaşmaktadır. 

Alnus barbatalnın odununun rengi kırmızımsı beyazla açık kırmı
zımsı kahve rengi arasında değişmektedir. Kızılağacın kesimini mütea
kiben renginin parlak sarımsı kırmızı bir renge dönmesi sadece kimyevi 
bir olay olup bu, havadaki oksijenin yapmış olduğu tesirden meydana 
gelmektedir. Bu renk değişmesi odunun kurumasiyle kaybolmaktadır 

(König, 1956). 

Enine kesitte traheler doğrudan doğruya gözle görülmemektedir. 

Aksiyal kesitte odun hafif parlak olup ince, iğne çiziklidir. Bunda 
boyuna yarri aksiyal kesitte öz lekelerine de rastlanmaktadır. Bunlar 
lnrnııznnsi '·kahve- renginde oldukça kısa çizgiler halinde görülür. 
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Tangensiyal kesitte kalın olan yalancı özışınlarının teşkil ettiği 

uzun, koyu renkteki mat şeritler bariz bir şekilde gözle de görülebilmek
tedir. Kızılağacın odunu yumuşak, oldukça hafif olup kolay yarılır ve 
işlenir (Berkel, 1950) (Gottwald, 1958). 

Kızılağacın genç gövde kısımlarındaki kabuğu düzgün, yeşilimsi 
kahve rengi olup bir çok kırmızımsı beyaz renkte mesameleri ihtiva et
mektedir. Yaşlı gövdelerde ise kabuk siyah kahverengi ve derin yarıntı
lıdır. Gövde çerçevesi muntazam yuvarlak şekildedir. 

Alnus baı·bata'nın odununun makroskopik özellikleri genelikle Ber
kel (1950) tarafından Alnns glntinosa için yazılmış bulunan teşhis esas
larına uymaktadır. Deneme ağaçları üzerinde yapılan tesbitiere göre 
Kızılağacın kabuk kalınlığının 3 - 6 mm arasında değiştiği görülmüştür. 

2. Mikrosimpik özellikleri 

Kızılağaç odununun enine kesitine çıplak gözle bakıldığında traheler 
görülmez. Ancak lupla bakildığı taktirde trahelerin teker teker veya 
radiyal gruplar halinde yıllık halka içerisinde dağılmış bulunduğu far
kedilir. Esasen kızılağaç yapraklı ağaçlar arasında dağınık küçük tra~ 
}!eli ağaçlar grubunda yer almaktadır. 

Enine kesit üzerinde yalnız bir sıra hücrelerden müteşekkil dar ve 
sık olan hakiki özışınları doğrudan doğruya gözle farkedilmez ve hatta 
bunlar lupla bile zor görülürler. Ancak gürgende olduğu gibi bunda da 
bir çok ince özışınlarının yan yana gelmesiyle kenarları keskin olmayan, 
aralıkları muhtelif, fakat ekseriya fazla sayıda mürekkep yalancı özışın
ları görülürler. Kalın olan bu mürekkep yalancı özışınlarının yıllıkhal

ka sınırlarına rastladığı yerde yıllıkhalka sınırı bariz olarak içeriye doğ
ru girinti teşkil etmektedir. 



II. KIZILAGAÇ ODUNUNUN TEKNOLOJiK 
ÖZELLİKLERİ 

A. Araştırma materyali ve elde edilmesi 

Deneme ağaçları Trabzon'da Meryemana Araştırma Ormanından 

Mars ve Ilıca dereleri mevkiinden alınmış olup bunların yaşları 16-45 
arasında değişmektedir. Bu ağaçların 1.30 m deki çapları da 14-34 cm 
arasında, boyları ise 12.7 -19.8 m arasında değişmektedir. Deneme ağaç
larının dalsız gövde boyları yani kalın dalların başladığı yere kadar olan 
gövde boyları ise 5- 10.3 m olarak ölçülmüştür. 

Deneme ağaçlarının seçilmesinde bunların teşekkülat bakımından 

ekstrem özellikleri ihtiva etmemesine dikkat edilerek fazla dallı budaklı, 
anormal tepe formları gösteren, diğer ağaçların ·arasına sıkışmış olan 
ağaçların alınmamasına, gövde ve tepe formları bakımından normal, çü
rüksüz, sağlam olmasına ve böcek tasallutuna uğramamış bulunmasına 

dikkat olunmuştur. Deneme ağaçlarının çap, boy ve yaşları ayrıca Cet
vel 1. de gösterilmiştir. Deneme ağaçlarının seçimini müteakip kesimden 
evvel bir grifle, gövdelerin kuzey yönleri işaret edilmiştir. Ağaçların nor
mal kesiminden sonra bunların boyları ve dalsız gövde boyları ölçülmüş 
ve daha sonra da dallar itina ile temizlenmiştir. 

Cetvel ı. Deneme ağaçlarınlll özellikleri 

Merkmale der Probestaemme 

Ağaç No: 1.3 m Çapı Ağaç boyu Dal s ız gövde Yaşı 
boyu 

Staınm- Nr Durchmesser Stammlaenge stammlaenge Alter am 
in 1.3 m bis zur Krone Stock 

cm m m 

1 16 13.5 6.5 2<! 
2 3<! 19.8 10.3 <!5 
3 2<! 16.5 8.5 30 
<! 20 13.2 8.0 22 
5 H 17.0 9.0 20 
6 28 18.7 9.0 <!O 
7 26 17.7 7.5 33 
8 22 16.0 8.0 27 
9 32 18.5 6.0 33 

10 30 18.5 8.5 32 
ll 18 H.8 7.3 28 
12 14 12.7 5.0 16 
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Deneme materyali dipten itibaren 0.3 m yüksekliğinden başlamak 
üzere her iki metrede bir 10 cm kalınlığındaki tekerlekler halinde alın
mıştır. Ayrıca eğilme, dinamik eğilme (çarpma) ve liflere paralel yönde
ki çekme dirençlerinde kullanılacak olan numuneler için de 2 - 3 cü met
reler arasından 65 cm boyunda seksiyonlar da alınmıştır. 

Gerek tekerlekler ve gerekse 65 cm lik seksiyonlar kesilmeden evvel 
bunların üzerinde grifle kuzey yönleri işaretlenmiş ve bunların kesimini 
takiben de kuzey yönü tekerleğin üsteki enine kesiti üzerine bir ok ile 
işaretlenmiş ve buraya ayrıca deneme ağacının numarası ve gövdeden 
alındığı yükseklik kaydedilmiştir. 

Deneme materyali laboratuvara nakledildikten sonra bunlar muay
yen bir süre kurumaya bırakılmıştır. Bilahare tekerleklerin her biri 5 
cm kalınlığında olmak üzere iki ayrı tekerleğe biçilmiş olup bunlardan 
birincisi özgül ağırlık ve hacim yoğunluk değerinin tesbitinde, ikinci ise 
basınç direncinin araştırılmasında kullanılmıştır. 

özgül ağırlık, hacim yoğunluk değeri ve basınç direnci numuneleri 
genellikle dört coğrafi yönde olmak ve pir birini bir destere kalınlığın

daki aralıklarla takip etmek suretiyle 2 :x 2 x 3 cm boyutlarında alınmış
tır. Ancak özgül ağırlık ve hacim yoğunluk değerleri için kullanılacak 

olan numunelerin tekerlek üzerindeki çiziminde bunların bir kenarlarının 
yıllıkhalkalara tam paralel gelmesine bilhassa dikkat edilmiştir. Zira 
ağacın muhtelif yönlerdeki çalışma nisbetlerini tayinde bu husus önem
lidir. 

Numunelerin tekerleklerden kesiminden, numune kenarlarının lif 
istikametine paralel olmasının temini için, bunlar evvela bıçakla yarıl
mak suretiyle alınmış ve bilhare bunlar istenen ölçülere göre tekrar bi
çilip zımparaladıktan sonra elde edilmiştir. Böylece elde olunan numu
nelerin, üzerinde yapılacak olan araştırmalara göre tabi tutuldukları 

başkaca işlemler ilğili başlıklar altında daha etraflı olarak izah edil
miştir. 

B. Kızılağacın yıllık halka genişliği 

Kızılağaç odununda ortalama yıllıkhalka genişliği ve bunun var
yasyonunu araştırmak maksadiyle, 12 deneme ağacından ·muhtelif yük
liklerde alınmış bulunan özgül ağırlık numunelerinin bir kısmından fay
dalanılmıştır. Numunelerinin zımparalanmasından dolayı bunların bazı

larından enine kesitler üzerinde yıllıkhalka çizgileri belirsiz hale geldi
ğinden ancak bu çizgilerin belirli olarak kaldığı 301 adet numuneden fay
clalanılabilmiştir. Bu numunelerin enine kesitlerden radiyal yön 1/20 mm 
hassasiyetindeki bir kampasla ölçülmüş ve enine kesit üzerindeki yıllık-
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halka sayısı tesbit edilmiştir. Bilahare radiyal yundeki ölçü yıllıkhalka 
sayısına bölünmek suretiyle beher numunede ortalama yıllıkhalka geniş
liği bulunmuştur. Bundan sonra yıllıkhalka genişlikleri birer mm lik ara 
ile yapılan gruplandırmaya tabi tutulmuş ve böylece her gruptaki numu
ne adedi genel numune adedine nisbet edilerek beher yıllıkhalka grubu
nun genel numune sayısındaki iştirak oranı hesaplanmıştır. 

Böylece her yıllıkhalka grubunun ortalama yıllıkhalka genişlikleri 

apsis ve tekerrür yüzdeleri de ordinat eksenine geçirilmek suretiyle şekil 
1 de görülen grafik elde olunmuştur. Bu grafiğin tetkikinden kızılağaç 
odununda yıllıkhalka genişliğinin 2- 7.2 mm arasında değiştiği ve en. 
yüksek tekerrürün de % 42.9 iştirak oranı ile 2.6 mm de olduğu müşa
hede olunmaktadır. Ayrıca 301 adet numuneden elde edilen yıllıkhalka 
genişliği kıymetlerinin genel ortalaması alınmak suretiyle ortalama yıl
lıkhalka genişliği standart ayrılış değeri ile birlikte 3.50 1.14 mm ola
rak tesbit olunmuştur. 
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Şekil 1. Iiızılağaçta ortalama yrllıl,halka genişliğinin varyasyoııu 

Haeufigkeitsverteitung der mittıeren Jahrringbreite von Erle (Alnus barbata) 
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Grafiğin tetkikinden de anlaşılacağı üzere kızılağaç odununda yıl
lıkhalka genişliği % 88.8 oranında 2-5 mm arasında değişmektedir. Ya
ni bunda geniş yıllıkhalkalar ekseriyeti teşkil etmektedir. 

C. I\ızılağaç odununun başlıca fiziksel özelliideri 

1. Kızılağacın özgül ağırlığı 

a - Araştırma metodu 

özgül ağırlık, numunenin gram cinsinden olan ağırlığının cm3 olarak 
tayin edilen hacmine bölünmesi suretiyle bulunmaktadır. özgül ağırlığın 
tayini için kullanılacak olan numunelerin elde olunmasını (araştırma ma
teryali ve elde edilmesi) başlığı altmda görmüştük. Böylece elde olunan 
numuneler hava kurusu haline gelinceye kadar açıkta kurutulduktan son
ra elektrikli kurutma fırınmda muhtelif ısı kademeleriyle azami 102 co 
suhunette ağırlıkları değişmez hale gelinceye kadar kurutulmuştur. Böy
lece tamkuru hale gelmiş numuneler havanın rutubetinden masun ola
rak eksikatörler içerisinde soğutulmuştur. Soğutma arneliyesi için 3 ayrı 
eksikatör kullanılmış ve her birinin içerisine, terazinin kullanılma süra
tine göre tartısı takriben 10 dakikada bitecek şekilde 10- 15 adet numu
ne konulmuştur. Bu şekilde 10 dakikalık ara ile ard arda sıralanan ek
sikatörlerdeki numuneler yarım saat soğuduktan sonra, elektrikli bir 
hassas terazi ile 1/1000 gr hassasiyetle tartılmış ve daha sonra bunların 
boyutları 1/20 mm hassasiyetindeki bir kompasla ölçülmüştür. İşin sü
ratini temin gayesiyle bütün tartı ve ölçmeler numunelerin üzerine, ay
rılmış olan yüzlere yazılmıştır. 

Tam kuru haldeki özgül ağırlığa ait olan bu işlemler Alman Endüst
ri Normlarından DİN 52184 esaslarına göre yürütülmüştür. 

b - Tamkuru özgül ağvrlıb: 

Oniki deneme ağacından alınmış ve yukarıdaki esaslar dahilinde ha
zırlanmış bulunan 606 adet numune üzerinde yapılan tesbiUere göre, 
standart ayrılış değeri ile birlikte tam kuru halde orhılama özgül ağırlık 
0.486 :± 0.083 gr/cm3 olarak tesbit edil"ıniştir. 

Ayrıca kızılağaçta ekstrem özgül ağırlık sınırları arasında,· muhtelif 
özgül ağırlıktaki odunun hangi nisbetlerde dağıldığını daha açık göste
rebilmek maksadıyle şekil 2 deki tamkuru özgül ağırlık varyasyon gra
fiği meydana getirilmiştir. Bu grafiğin Çizilmesinde yine 606 adet numu
neden faydalanılmış ve bunlar evvela 0.05 gr/cm3 farklarla özgül ağırlık 
grupları halinde sınıflandırılmıştır. Bunu takiben her gruptaki numune-
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nin sayısı genel numune sayısına nisbet edilmek suretiyle bunların % ola~ 
rak iştirak oranları bulunmuştur. Ayrıca her gruba giren değerlerin or~ 
talamaları da bulunmak suretiyle ve şekilde de görüldüğü üzere özgül 
ağırlık değerleri apsis eksenine, % değerleri de ordinat eksenine taşın
mıştır. 

Grafiğin tetkikinden kızılağaçta tamkuru özgül ağırlığın minimai 
sınır değeri 0.396 gr/cm3

, iştirak oranı'% 3 ve maksirnal sınır değeri ise 
0.616 gr/cm3 olup, bunun iştirak oranı da% 0.5 tir. Diğer taraftan tam
kuru özgül ağırlığın genel ortalaması 0.486 gr/cm3 olup bunun iştirak 

oranı da% 45 dir. iştirak oranı en yükşek olan tamkuru özgül ağırlık 
değeri ise 0.479 gr/cm3 olup bunun iştirak oranı da'% 49.2 dir. 
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Şekil 2. Kızılağaç odwıwıda tamkuru özgül ağırlık varyasyonu 

Haeufigkeitsverteilung der mittleren Darrdichte bei Erle (Alnus barbata) 

Diğ·er taraftan Kollmann (1951) ın eserinde Almanya menşeli kızıl
ağaç ( Alnus glutinosa) odunu için tamkuru özgül ağırlık ortalaması 0.49 
gr/cm3 olarak gösterilmiştir ki, bu değer tarafımızdan tesbit edilen de
ğere tamamen uymaktadır. Zira tarafımızdan bulunan ortalama değer 
0.486 gr/cm3 yani yuvarlak olarak 0.49 gr/cm3 olmaktadır. 

Diğer taraftan italya menşeli kızılağaç (Alnus glutinosa) odununda 
da havakurusu yani% 12 rutubet nisbetindeki özgül ağırlığı 0.54 gr/cm1 

olarak tesbit olunmuştur ( Giordano, 1951). Keza Almanya menşeli aynı 
kızılağ·açta yine '% 12 rutubet nisbetinde özgül ağırlık ortalaması 0.53 
grjcm3 olarak gösterilmiştir. 
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c - Ağaç gövdesinde dikey yönde özgül ağırlık değişmeleri 

Kızılağaçta dikey yönde özgül ağırlık değişmelerini araştırmak için 
12 ağaçtan alınan ve yine evvelce kullanılmış bulunan 606 adet numune
den faydalanılmıştır. Burada ağaçların kaidesinden yani 0.30 m yüksek
liğinden itibaren 2 şer metre ara ile alınmış bulunan tekerleklerden eldı:ı 

olunan numunelerin özgül ağırlıkları toplanmak suretiyle bunların beher 
yükseklik kadernesi için ortalaması bulunmuştur. Böylece Şekil 3 de gö · 
rüldüğü üzere de grafiğin apsisine tamkuru özgül ağırlıkları, ordinat ek· 
senine de gövde yükseklikleri taşınmıştır. 

Grafik tetkik olunduğunda kızılağaçta aşağıdan· yukarıya doğru gi
dildikçe özgül ağırlık değerlerinde bir yükselme olduğu müşahede edil· 
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Şekil 3. Kızılağaçta tamkuru özgülağırlığın gövdede <likey yönde değişmesi 

Veraenderung der Darrdichte mit der Stammhöhe bei Er le (Alnus · barbata) 

mektedir. Keza kızılağacın kaidesinde 0.3 m yüksekliğinde tamkuru öz
gül ağırlık 0.470 gr/cm3 iken bu evvela ufak artışlarla 6.3 m yüksekli
ğinde 0.476 gr/cni3, 8.3 m yüksekliğinde 0.502 gr/cm3 ve 12.3 m yüksek
liğinde de 0.513 gr/cm3 olmaktadır. Yani kızılağaçta kaideden itibaren 
yukarı doğru çıkıldığında ve mesela burada 12 m. lik bir yükselme far
kında tamkuru özgül ağırlığ'ln 0.043 gr/cm3 arttığı müşahede olunmak
tadır. 
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d - Kızılağaçta hücrezarı (odun kütlesi) ve hava boşluğu 
hacım oranları 

Odun tamkuru halde hücrezarı ile hava boşluğundan ibarettir. Bun
ların iştirlik oranı odunun ağırlığını ve hafifliğini tayin eder. Yani çeşit
li ağaçların özgül ağırlıklarının bir birinden farklı olması, bunlarda mu
ayyen bir hacim birimi içerisinde hücre zarı ve hava boşluğunun farklı 

oranlarda olmasından ileri gelmektedir. Tabiattaki çeşitli ağaçların hüc· 
re zarlarının özgül ağırlığı bir birine eşitolup bu 1.56 gr/cm3 dür. Hücre 
zarının sudan ağır olduğu hususu, her hangi bir odun numunesinin kay· 
natılmak suretiyle bunun içerisindeki havanın hertaraf edilmesi ve bu· 
nun yerine suyun yerleştirilmesiyle numunenin suyun dibine çökmesin .. 
den anlaşılmaktadır. Bir odunun tamkuru özgül ağırlığı, 1 cm3 hacim 
içerisinde ihtiva ettiği. tamkuru haldeki odun kütlesinin yani hücre zar
larının gram cinsinden ifadesidir. 

Tamkuru halde, muayyen bir hacimdeki odun içerisinde hücre zarı 
ve hava boşluğu hacimlerinin genel hacimdeki oranları toplamı daima 
100 değerini vermektedir. Muayyen bir ağaç türünde, hücre zarı hacmi 
o ağacın tamkuru özgül ağırlığı yardımıyle şu şekilde tayin edilmekte
dir: 

Hücre zarı hacmi == (Tamkuru özgül ağırlık x 100) Hücre zarı öz
gül ağırlığı. 

Buradan da: 

Hava boşluğu hacmi = 100 hücre zarı hacmi 

Buna göre kızılağacın 0.486 gr/cm3 olan tamkuru özgül ağırlık ge

nel ortalamasına gore hücre zarı hacim yüzdesi % 31.1 ve hava boşluğu 

hacim yüzdesi de % 68.9 olarak bulunmuştur. 

Ayrıca tamkuru özgUl ağırlık ortalamasından + 0.083 gr/cm3 mik
tarındaki standart ayrılışlar nazarı itibare alındığında, özgül ağırlık 
ekstremlerine göre olan hücre zarı hacmi ile hava boşluk hacmi yüzdele

ri Cedvel 2. de gösterilmiştir. Böylece bulunan bu değerlerle Şekil 4 deki 

grafik tanzim olunmuştur. Bu grafikte ordinatlar üzerinde solda tamku

ru özgül ağırlıklar ve sağ tarafta da hücre zarı ile hava boşluğu hacim

lerinin yüzdeleri gösterilmiştir. Kızılağacın tamkuru özgül ağırlık orta

laması (0.486 0.083 gr/cm3
) ve bunun standart ayrılışiarına göre olan 

ekstremleri ise grafiklerdeki yerlerine işaret edilmiştir. 



Cetvel 2. 1\:ızılağaç oduınında tamlmru özgül ağırlıl•, hücre zarı ve hava 
boşlul{ hacmi münasebetleri 

Nach der Darrdichte die Vf and- und Porenraumanteile von Erlenholz 
(Alnus barhata C. A. Mey.) 
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Tamkuru özgül Hücre zarı hacmı H. Bo§luk hacmı 
ağırlık 

Darrdichte 
gr/cma 

Asgari 
0.403 Minimal 

Ortalama 
Durchschnittlich 0.486 
------- ---------------
Azami 
Ma.ximal 0.569 
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Şelül 1. Kızılağaç odunumla tamlı:uru özgül ağırlığın hücrezarı ve 
havaboşluğu hacımlarıyla olan bağmtısı. 

Abhaengigkeit der Darrdichte von den Poren - und Zellwandraeumen beim 
Eı·lenholz (Alnus barbata) 

2. Kızılağacın hacim. yoğunluk değeri 

Hacim yoğunluk değeri, ormanda dikili halde veya taze kesilmiş olan 
ağacın 1 m 3 lük hacmi içerisinde tamkuru halde, kg/m3 cinsinden ne mik· 
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tar odun bulunduğunu göstermektedir. Bu değer laboratuvar çalışmala

rında kullanılan odun numunelerinin tamkuru ağırlıklarının yaş haldeki 
hacimiarına bölünmesi suretiyle tayin edilmektedir. 

Hacim yoğunluk değerinin tayini için üzerinde tamkuru özgül ağır
Iık çalışmaları yapılmış bulunan numuneler, azami derecede şişmeleri 
sağlanıncaya kadar, takriben 14 gün müddetle saf su içerisinde muamele 
edilmiştir. Yalnız bunların içerisinde bulundukları su, numunelerin çe
şitli maddeler ifrazı sebebiyle jelatinli hale geldiğinden zaman zaman de
ğiştirilmiştir. 

Bilahare azami derecede genişlemeleri sağlanmış bulunan bu numu
nelerin boyutları yine evvelce ölçülmüş bulundukları noktalardan daha 
.evvel izah olunduğu tarzda ölçülmüş ve bu ölçüler de numune üzerinde 
ait olduğu yerlere yazılmıştır. Daha sonra kurutma kağıtları üzerinde 
kurumaya terkedilen numuneler hava kurusu halinde kuruduktan sonra 
bunların üzerlerindeki bütün ölçü ve tartılar cetvellerindeki yerlerine iş

lenmiştir. 

Böylece 606 adet numuneden faydalanmak suretiyle yapılan tesbit· 
lerde kızılağaç için standart ayrılış değeri ile birlikte, ortalama hacim 
yoğunluk değeri olarak 407 ± 38 kg/cm3 bulunmuştur. 

a - özgül ağırlık ve hacim yoğunluk değerlerinin 
birbirine talıvili 

Evvelce de bahis konusu olduğu üzere tamkuru özgül ağırlık, numu
nenin tamkuru ağırlığının tamkuru haldeki hacmine bölünmesi suretiyle 
ve hacim yoğunluk değeri ise numunenin yine tamkuru ağırlığının yaş 

haldeki hacmine bölünmesi suretiyle tayin edilmektedir. Bu iki formülde 
de paylar tamkuru ağırlık olarak aynı olup, tamkuru özgül ağırlığın pay
dası diğerinden hacim daralma yüzdesi kadar noksanlık ihtiva etmekte
dir. Yani tamkuru özgül ağırlık değeri (ro) hacim daralması sebebiyle 
hacim yoğunluk değeri (R) değerinden daha büyüktür. ileride ait oldu·· 
ğu başlık altında görüleceği üzere kızılağacın hacim daralma yüzdesi 
Bv =% 14.1 dir. 

Böylece hacim daralma yüzdesi bilindiği taktirde, Kollmann (1951) 
in eserinde bununla ilgili olarak verilen aşağıdaki formüller yardımıyle 
tamkuru özgül ağırlık ve hacim yoğunluk değerlerini bulmak ve bir bi
rine tahvil etmek kabil olmaktadır. 

100 
ro=R.-----

100 -.Bv 

Sayfa 338, Formül 37a. 

veya R =ro. 
100-Bv 

100 
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Bu formüllerde hacim daralması Bv değeri kızılağaç için % 14.1 ola
rak yerlerine konduğunda tamkuru özgül ağırlık ve hacim yoğunluk for
mülleri şu şekli alırlar : 

100 100-14.1 
ro=R.----- veya R =ro.-----

100-14.1 100 

Ayrıca hacim daralma yüzdesi (.Bv), hacim yoğunluk değerinin (R) 
bir fonksiyonu olarak Bv = U1• R formülüyle de elde olunduğundan bura
da lif doygunluğu rutubet yüzdesi kızılağaç için bilindiği taktirde (ki bu 
ileride görüleceği üzere 34.6 olarak bulunmuştur) yukarıdaki formüller 
A.şağıdaki şekli alacaklardır : 

100 
ro= R. ------

100-34.6R 
veya R =ro. 

100-34.6R 

100 

b - Hacim yoğunluk değeri ile özgül ağırlık arasındaki ilgi 

Bütün ağaç türlerinde özgül ağırlık ile hacim yoğunluk değeri ara
sındaki münasebet proporsiyonel yani doğru orantılı olduğundan burada 
bir kere daha bu münasebet araştırılmamıştır. Zira bilindiği üzere bütün 
ağaç türlerinde özgi.il ağırlığın artmasına paralel olarak hacim yoğunluk 
değeri de doğTu orantılı olarak artmaktadır. 

3. Kızılağaç oduınmun 9alışma özellikleri 

Orlunun çalışması bunun lif doygunluğu rutubet derecesinin altında
ki rutubet derecelerinde bünyesine su almak suretiyle genişlemesi ve 
bünyesinden su kaybetmek suretiyle de daralması olaylarıdır. Tabiatiyle 
odunun genişlernek veya daralmak suretiyle çalışması bunun mahzurlu 
bir özelliğidir. 

Orlunun çalışması liflere paralel (aksiyal), yıllık halkalara dik veya 
yarıçap yönünde (radyal) ve yıllık halkalara teget (tangensiyal) yönler
de olmaktadır. Ayrıca bu üç çeşit çalısmanın meydana getirdiği hacim 
çalışması mevcut olup bütün bu çalışmalar kızılağaç için aşağıda olduğu 
gibi araştırılmıştrr. 

Hacim yoğunluk değeri araştırmalarında izah olunduğu şekilde, üç 
ayrı istikamette tesbit edilmiş bulunan yaş ölçülerden aynı zamanda ça~ 
lışma yüzdelerinin tayininde de faydalanılmıştır. Burada 253 numune 

kullanılmıştır. 
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Aksiyal (f3ı), radyal (!3,) ve tangensiyal (f3t) yönlerdeki linear daral
ma nisbetleri aşağ·ıdaki formüle göre hesaplanmıştır. 

---.100 

Bu förmülde : 
l\1[1 : numunenin yaş haldeki ölçüsünü, 

Md : numunenin tamkuru haldeki ölçüsünü göstermektedir 
Hacim daralması ise şu formüle göre hesaplanmıştır : 

·--.100 
V ı 

Burarla da: 

V1 : numunenin yaş haldeki hacmını, 
Vd: numunenin tamkuru haldeki hacmını ifade etmektedir. 

Bu formüllerin tatbiki suretiyle bulunan daralma yüzdeleri ayrı ay .. 
rı şöyledir : 

Aksiyal daralma 
Radyal daralma 
Tangensiyal daralma 
Hacim daralması 

% 0.5, 
% 5.4, 
.% 8.6, 
% 14.1, 

Almanya menşeli kızılağaç (Alnus glııtinosa) odununda çalışma yüz
deleri aksiyal yönde % 0.5, radyal yönde % 4.4, tangensiyal yönde .% 7.3 
ve hacim daralması ise % 12.6 olarak bulunmuştur (Kollmann, 1951). 
Diğer taraftan Giordano (1951) tarafından İtalyan nıenşeli aynı kızıl

ağaç türünde bunlar sırasiyle% 0.1, '% 4.2,% 7.1 ve% 11.4 olarak tesbit 
edilmiştir. 

a - Uf doyguııluğu rutubet derecesi 

Odunun çalışması bunun lif doygunluğu halindeki rutubet sınırının 
altındaki rutubetlerde vuku bulmaktadır. Ve ayrıca odunun muhtelif di
rençleri, bunun lif doygunluğu rutubet derecesine kadar olan rutubetler
de su miktarının azalmasiyle artmakta ve su miktarının çogalnıasiyle de 
düşmektedir. Halbuki lif doygunluğu rutubet derecesinin üstündeki ru
tubetlerde, su miktarının artmasının direncin değişmesine tesiri yoktur. 

İşte odunun lif doygunluğu rutubet derecesinin bilinmesi bu bakını
lardan önemlidir. Lif doygunluğu rutubet derecesi hacim daralma yüz-
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desinin tayininde kullanılan aşağıdak,i formülden faydalanmak suretiyle 
tayin olunmaktadır. 

Bv = Uı. R 

Bu formülde : 

Bv : Hacim daralmasını, 

Uı : Lif doygunluğu rutubet derecesini ve 

R : Hacim yoğunluk kıymetlerini ifade etmektedirler. 

Bu formülden de lif doygunluğu rutubet derecesi : 

Bv 
Uı = -- ile tayin olunmaktadır. 

R 

Böylece bu formülde kızılağaca ait hacim daralma yüzdesi ve hacim 
yoğunluk kıymetlerine ait ortalama değerler yerlerine konduğunda kızıl
ağ·acın lif doygunluğu rutubet derecesi Uı = 34.6 olarak tayin olunmuş

tur. 

b - l{ızılağaç odununun içerisine alabileceği en yüksek 
su miktarı 

Odunun içerisine alabileceği en yüksek su miktarının bilinmesi bil
hassa bunun dayanmasını arttırmak bakımından tatbik olunan empren
ye işlerinde önemlidir. 

Odunun içerisine alabileceği en yüksek su miktarı bunun hacim yo
ğunluk değerinden faydalanmak suretiyle tayin olunmaktadır. 

Teorik olarak tamamen hücre zarından ibaret olan ve içerisinde ha
va boşluğu bulunmayan bir odunun yani hücre zarının tamkuru özgül 
ağırlığı 1.56 gr/cm3 olarak kabul edilmektedir (Berkel, 1963). Bundan 
faydalanmak suretiyle, hacim yoğunluk değeri ortalaması 407 kg/m3 ve
ya 0.407 gr/cm3 olan kızılağaç odununun tamkuru haldeki hücre zarı, 
yani odun kütlesinin 1. cm3 lük bir hacim biriminde işgal ettiğ·i hacmi 
tesbit ·etmek gerekmektedir. Bu da aşağıda gösterildiği şekilde bulun
maktadır: 

0.407 1 1.56 = 0.261 cm3 

Böylece bulunan bu odun kitlesi hacmini, hacim birimi olan 1 cm3 

den çıkarmak suretiyle : 
1.00-0.261 = 0.739 cm3 
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Değeri bulunur ki bu da ortalama hacim yoğunluk değeri 0.407 gr/
cm3 olan kızılağacın 1 cm3 hacmindeki odun içerisinde bulunan hava boş
luğu hacmini veya 1 cm3 lük kızılağaç odununun içerisine alabileceği en 
yüksek su miktarını göstermektedir. Yani ortalama hacim yoğunluk de
ğeri 0.407 gr/cm3 olan 1 cm3 kızılağaç odunu içerisine 0.739 gr su alabi
lecek demektir. 

Bu azami su miktarının yüzdesi ise şöyle tayin edilmektedir : 

(Azami su miktarı x 100) : Hacim yoğunluk değeri 

0.739 
Yani kızılağaçta : --X 100 =% 181.5 

0.407 

Böylece kızılağaç odunu ortalama ve standart ayrılış değerleri na
zarı itibare alındığında ekstrem hacim yoğunluk değerlerine göre, alabi
leceği ekstrem ve ortalama su miktarı hacim ve yüzde olarak aşağıda ol
duğu gibi tayin olmuştur. 

Hacım yoğunluk değerleri 

gr/cm3 

Minimal 
Ortalama 
Maksirnal 

0.369 
0.407 + 38 
0.445-

0.764 
0.739 
0.715 

Su miktarı 
% 

207 
181.5 
160.6 

Ayrıca Berkel (1958) tarafından Belgrat ormanından alınan muh
telif yapraklı ağaçlar, bu meyanda kızılağaç ( Alnus glutinosa) üzerinde 
gövdelerin su muhtevaları bakımından yapılan araştırmada, 1956 Mart 
sonunda kesilmiş olan 57 yaşındaki bir kızılağaç gövdesindeki su mikta
rının % 78 - 123 arasında değiştiği, ayrıca kabuktaki su miktarlarının 
% 42 - 66 arasında değiştiği de tesbit edilmiştir. Bu çalışmada ağaç göv
desi üzerinde genellikle 4 m farkla alınan enine kesitlerde, odunun dış ve 
iç tabakaları arasında su miktarı bakımından büyük bir fark bulunma
dığı, suyun kabuktan öze doğru oldukça yeknesak bir dağılış gösterdiği, 
fakat gövdenin dış kısımlarının öze yakın kısırnlara nazaran daha çok 
rutubetli olduğu sonucuna varılmıştır. Ve mesela özde su miktarı '% 108, 
orta kısımlarda % 120 iken kabuk yakınmda bu % 123 olarak bulunmuş
tur. Ayrıca bu araştırma~an kızılağaç gövdesinde yukarıya doğru çıkıl
dıkca su nisbetinin evvela bir miktar artmakta, sonraları sabit kalmakta 
ve gövdenin yukarı kısımlarında ise azalmakta olduğu anlaşılmaktadır. 

Keza gövdenin dibinde 0.75 m de su miktarı ortalama olarak% 108 iken, 
8.3 ve 11.8 m yüksekliklerinde % 104 olmakta ve 21.8 m ise :% 95 nisbe
tine düşmektedir. 
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D. Kızılağaç odununun mekanik özelliklerı 

Kızılağaç odunun mekanik özelliklerinin araştırılmasında, basınç ve 
liflere dik yöndeki çekme direnci hariç olmak üzere diğer direnç çalış
maları, ön sözümüzde de izah olunduğu şekilde ardaklanmış ve sağlam 
olan iki çeşit nümune üzerinde yürütülmüştür. Böylece burada ardak
lanmanın odunun çeşitli dirençleri üzerine olan negatif etkileri de açık
ça görülmüş olacaktır. 

ı. Liflere paralel yönde basıııç direnci 
a - Araştırma metodu 

Kızılağacın liflere paralel yöndeki basınç direncinin araştırılmasın
da 12 adet deneme ağacından, daha evvel (araştırma materyali ve el
de edilmesi) başlığı altında izah ol unduğu . şekilde, tekerleklerin coğra
fi yönlerinden olmak üzere ve Alman Endüstri Normlarından DiN 52 185 
esaslarına uyularak enine kesitleri 20 :x 20 mm ve boyları da 30 mm 
olan 923 adet prizmatik nümune alınmış ve hazırlanmıştır. 

Ancak bu basınç direnci nümunelerinin liflere paralel yöndeki ba
sınca karşı azami direnci gösterebilmeleri maksadiyle, bunların boyuna 
olan kenarlarının liflere tam paralel gelmesine bilhassa dikkat edil
miştir. Bunun için de nümuneler tekerleklerden, liflerin gidişine (akı

şına) uymak maksadiyla ve evvela keskin bir bıçakla yarmak suretiyle 
elde edilmiştir. Bilahare bu kaba nümunelerin boyuna ve düzgün olan 
yüzlerinden birisi elektrikli dairevi zımpara makinasında zımparalan

dıktan sonra diğer kenarlar 20 )mm genişliğinde nümune elde edilecek 
şekilde ayarlarran bir daire testere ile ve· bu zımparalı yüzü desterenin 
tablası üzerine oturtularak diğer kenarları birer dikaçı teşkil edecek 
şekilde kesilmiş bulunmaktadır. Boyuna olan yüz ve kenarları, liflere 
tam paralel olarak ·elde edilen bu nümunelerin daha sonra boyları da 
30 mm gelecek ve liflere tam dik olacak şekilde daire testere ile kesil
miş ve bu nümuneler daha sonra ince zımparadan geçirilmiştir. 

Bu şekilde hazırlanmış bulunan nümuneler klima odasında 20 co 
suhunette ve % 65 nisbi rutubetindeki bir hava muvacehesinde takri· 
ben 16 gün müddetle muamele edilmiştir. ;Nümunelerden bir kısmı bu 
sürenin sonlarına doğru zaman zaman tartılmak suretiyle, ağırlıkları
nın sabit hale gelip gelmediği kontrol edilmiş ve en nihayet bunlar sa
bit hale gelince ve denemeye başlamadan evvel kapalı kaplar içerisinde 
onar onar alınarak üç yöndeki boyutları ve ağırlıkları tesbit edilmiş ve 
bunlar nümunelerin ait olduğu yüzlere yazılmıştır. 

Böylece onar onar ölçü ve tartıları yapılan nümuneler 4 tonluk üni
versal mukavemet deneme aletinde yine DiN 52 185 esaslarına uygun 



20 

olarak ve basınç dakikada 200- 300 kg/cm2 arttınlmak suretiyle, 4.000 
Kr luk basınç sınırı içerisinde denemeye tabi tutulmuş ve nümunenin 
kırılması anında alette okunan azami basınç değerleri yine nümunelerin 
üzerine kaydedilmiştir. 

Basınç denemesinden sonra nümunelerin havakurusu halinde ,ihti
va ettikleri rutubet nisbetlerini tayin maksadiyle bunlar elektrikli ku
rutma dolabında tamkuru hale gelinceye kadar kurutulmuş ve yine 
tartılarak tamkuru ağırlıkları tesbit olunmuştur. ölçüler 1/20 mm has
sasiyetindeki bir kompasla, tartılar da 1/1000 gr hassasiyetindeki bir 
elektrikli hassas teraziyle yapılmıştır. 

Nümunelerde norm iklim şartlarında tesbit edilen basınç dirençleri 
cm2 için aşağıdaki formüle göre h~saplanmıştır. 

Pmax 
o- d B= -- Kp/cm 2 

F 

Bu formülde : 

P max : alette okunan azami basınçtır (Kp) 

F nümunenin enine kesitinin yüzeyidir (cm2
). 

Norm iklim şartlarındaki rutubet nisbetlerine göre hesaplanmış 
bulunan basınç değerlerinin % 12 rutubetine göre tahvili, odun rutube
tinin % 1 artması halinde bunun basınç direncinin o/o 4 - 6 arasında (or
talama olarak % 5) azaldığı esasına dayanarak yapılmıştır (Kollmann, 
1951). 

Ayrıca nümunelerin norm iklim şartlarındaki özgül ağırlıklarının 

hesaplanmasını takiben bunların % 12 rutubet nisbetlerinde ihtiva ede
cekleri özgül ağırlıklar (rı2) ise yine Kollmann (1951) eserindeki 31 a 
sayılı Janka'ya ait aşağıda verilen formüle göre tayin edilmiştir. Bu 
formül % O- 20 rutubet nisbetleri arasında kullanılmaktadır. 

rız=rı-p' (uz-Uı) 

Bu formülde : 

rız : % 12 rutubetindeki nümunenin özgül ağırlığını, 

rı nümunenin tamkuru haldeki özgül ağırlığını, 

ue % 12 rutubet derecesini, 

uı Tamkuru yani % O rutubet nisbetini ifade etmektedirler. Bu-
rada p'. ise her ağaç türüne göre değişen bir emsaldir. Bu emsal dene
mede elde edilen ve aşağıda gösterilen değerler yardımıyla hesaplan
mıştır. 
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p'=---
Uz- Uı 

Yalnız bu formülde rz için klima odasının norm ikliminde nümune
nin ihtiva ettiği rutubet nisbetindeki özgül ağırlık kullanılmaktadır. 

b - Liflere paralel yöndeki basınç direncine ait 
araştırma sonuçları 

Yukarıdaki esaslar dahilinde 923 adet nümune 1üzerinde :% 12 ru
tubet nisbetinde yani havakurusu halinde, standart ayrılış değeri ile 
birlikte 458 70 Kp/cm" lik ortalama bir basınç direnci tesbit olun
muştur. Burada nümunelerin ı% 12 rutubetindeki özgül ağırlıkları da 
0.503 gr/cm3 olarak bulunmuştur. 

Diğer taraftan Almanya menşeli kızılağaçta (Alnus glutilnosa) ay
nı rutubet nisbetinde liflere paralel yöndeki basınç direnci ortalaması 
470 Kp/cm2 olarak, İtalya menşeli aynı kızılağaç türünde yani Alnus 
glutinosa da bu ortalama 385 Kp/cm" olarak bulunmuştur (Kollmann, 
1951), (Giordano, 1951). Görüldüğü üzere bu basınç direnci değerlerin
den Almanya menşelininki tarafımızdan bulunan değere daha yakın bu
lunmaktadır. 

c - Basınç direncine ait statik kalite değeri 

Basınç direncinin odunun özgül ağırlığına nisbet edilmesi suretiy
le bulunan statik kalite kıymeti sayesinde muhtelif ağaçlar arasında 

bu bakımdan mukayese yapılabilmektedir. Brochard (1960) ın eserinde 
buna ait formül şöyledir : 

Cı2 
Statik kalite değeri = ----

100. Dı2 

Bu formülde : 

Cu : nümunenin % 12 rutubetindeki basınç direncini (kg/cm2
), 

Dız : nUmunenin % 12 rutubetindeki özgül ağırlığını (gr/cm3
) 

ifade etmektedir. 

Dolayısiyle kızılağaç odunu için evvelce tayin edilmiş bulunan bu 
değerler yerlerine konulduğunda : 

Statik kalite değeri = 458/100 x 0.503 = 9.1 km. 

Bunun statik kalite değeri 9.1 km olarak bulunmaktadır. 
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d ..:._ Spesifik kalite değeri 

Odunun direnç özellikleri bakımından kalitesini bir de bunun spe
sifik kalite değeri göstermektedir. Bu da Monnin (1919) in aşağıdaki 
formülüyle hesaplanmıştır. 

O" dB 
Spesifik kalite değeri= 

100 x r/ 
O" d B : nümunenin % 12 .rutubetindeki basınç direncini (kg/cm2

) 

r/ nümunenin % 12 rutubetindeki özgül ağırlığın (gr/cm3
) 

karesini göstermektedir. 

Kızılağaç için evvelce bulunan bu değerler yerlerine konduğunda 
bunun spesifik kalite değrei : 

Spesifik kalite değeri _ 458/100 x 0.5032 
- 18.1 olarak bulun-

muştur. 

2. Eğihne direnci 

a - Araştırma metodu 

Kızılağacın eğilme direncinin araştırılmasında 20 x 20 x 300 mm 
boyutlarındaki çıtalar kullanılmıştır. Araştırmada çıtalarlll dayanma 
noktaları arasındaki açıklık 24 cm olarak alınmıştır. 

Bu denemeye ait çıtalar da, diğer dirençlere ait deneme materyaliy~ 
le birlikte, basınç direncinin (araştırma metodu) başlığı altında izah 
olunduğu üzere klima odasında norm iklim şartlarında muamele edil· 
miştir. Bunu takiben nümuneler deneme için yine kapalı kutular içer
sinde ve her defasında beşer adet olmak üzere klima odasından alınmış 
ve bunların tam orta yerlerinden genişlik ve yüksekliği 1/20 mm has
sasiyetindeki kompasla ölçülmüştür. 

Bunu takiben çıtalar üniversal deneme aletinde bunun 500 Kp luk 
yükleme sınırı içerisinde ve yeknesak olarak dakikada 400 kg/cm2 ar· 
tan bir basınçla denemeye tabi tutulmuştur. 

Bu denemeye ait çalışmalar DiN 25 186 esaslarına göre yürütül
müştür. Çalışmada denemeye tabi tutulan her beş çıtanın beşincisinden, 
denemeyi takiben bunun sağlam bir tarafından derhal ufak bir nümune 
alınmış, bunun boyutları ölçülmüş ve ağırlığı tartılmıştır. Böylece bu 
nümunelerin havakurusu halindeki özgül ağırlıkları da hesaplanmıştır. 
Bilahare bu nümuneler tamkuru hale gelinceye kadar kurutulduktarı 
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sonra bunların ihtiva ettikleri rutubet nisbetleri tesbit olunmuştur. Ya
pılan tesbitlerde bu nümunelerin rutubet miktarları genellikle % 12 ru
tubet nisbetine çok yakın ( ekstremler % 11.25 - 12.26 ve genel ortala
ma da % 11.97) bulunduğundan, deneme aletinde tesbit edilen eğilme 
dirençlerinin ve özgül ağırlıklarının ayrıca % 12 rutubetine göre tah
viline lüzum görülmemiştir. 

Eğilme direncinin hesabında Kollmann (1951) tarafından bu husus 
için verilmiş bulunan 293 b sayılı aşağıdaki formülden faydalanılmıştır : 

3.PL 
erdE=---

2. bh2 

Bu formülde : 
cr d B : eğilme direncini (Kp/cm2

), 

P Çıtanın kırılması ·esnasındaki maksirnal yükü (Kp), 
L Çıtanın dayanma noktaları arasındaki açıklık (burada 

24 cm dir), 
b Çıtanın genişliğini (radyal yönde) cm, 
h Çıtanın yüksekliğini (tangensiyal yönde) cm ifade etmek

tedir. 

b - Egilme direncine ait araştırma sonuçlan 

Eğilme direnci denemelerinde cem'an 86 adet deneme çıtası kulhı
nılmış olup bunların 31 adedi sağlam ve 55 adedi de orta derecede ar
daklanmış bir durumda bulunuyordu. 

Normal durumda olan ve havakurusu rutubetinde 0.531 gr/cm3 

özgül ağırlığını ihtiva eden kızılağacın ortalama eğilme direnci, stan
dart ayrılış değeri ile birlikte 838 + 112 Kp/cm2 bulunmuştur. Diğer 

taraftan ardaklanmış bir durumda ve havakurusu özgül ağırlığı 0.474 
gr/cm3 olan kızılağacın ortalama eğilme direnci de yine standart ayrı
lış değeri ile birlikte 504 90 Kp/cm2 olarak tesbit edilmiştir. (Ced
vel 3). 

Burada normal kızılağaç odunu ile ardaklanmış olanların özgül ağır
lıkları ve ayrıca buna paralel olarak da eğilme dirençleri arasında ol
dukça büyük bir farkın bulunduğu müşahede olunmaktadır. 

Diğer taraftan Kollmann (1951) tarafından Almanya menşeli kı

zılağaç ( Alnus glutinosa) da havakurusu rutubet nisbetinde (u=% 15) 
0.53 gr/cm3 özgül ağırlığında eğilme direnci ortalaması 850 Kp/cm2 

olarak bulunmuştur ki bu değer tarafımızdan tesbit edilen değere ol-
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dukça yakındır. Ayrıca İtalya menşeli olan kızılağaçta eğilme direnci 
ortalaması 700 Kp/cm~ olarak tesbit edilmiştir (Giordano, 1951). 

c - Eğilıne direncine ait statik kalite değeri 

Basınç direncinde statik kalite değerinin tayini için kullanılan for
mülden faydalanmak suretiyle eğilme direncinin statik kalite değeri de 
tesbit edilmektedir. Böylece burada normal evsaflı kızılağaç odunu için 
eğilme direncine ait olmak üzere statik kalite değeri 15.9 Km olarak ve 
ardaklılar için ise 10.6 Km olarak tesbit edilmiştir. (Cedvel 3). 

Cetvel 3. Normal ve ardaklı kızılağaç o<lununda eğilme dirençleri 

Biegefestigheit der Erle beim normalen und verstockonen holz 

U= %12 

Kızılağaç (normal) 
Erle (normal) 

Kızılağaç ( ardaklı) 
Erle (verstockte) 

Numune adedi özgül ağırlık Statik k. 
değeri 

Zahl d. Probe Rohdichte 

Eğilme 
direnci 

Biegefestigkeit St. Gütezahl 

31 0.531 

55 0.474 

Ortalama- St. ayrılış 

M. wert -M. quad. A. 

Kp/cmz 

838 ± 112 

504 ± 90 

3. Dinamik eğilme direnci 

a - Araştırma metodu 

Km. 

15.8 

10.6 

Kızılağacın dinamik eğilme (şok veya çarpma) direnci araştırma
larında 20 :x20 :x 300 mm boyutlarında olan çıtalar .kullanılmış ve de
neme aleti olarak da Amsler deneme aletinin 10 kg lık pandülünden fay
dalanılmıştır. Pandülün tesiri yıllık halkalara teget yönde olmuştur. 
Alette çıtaların dayanma noktaları arasındaki açıklık 24 cm olarak 
alınmıştır. Denemelerde aletin 10 mkp luk iş sınırında çalışılmıştır. 

Araştırmamızın bu kısmındaki çalışmalar Alman Endüstri Norm
larından DiN 52 189 esaslarına göre yürütülmüş olup nümunelerin norm 
iklim .şartlarında klimatize edilmeleri, ölçü ve tartıları ise eğilme di
renci bahsinde olduğu gibi yapılmıştır. Denemede kullanılan çıtaların 

rutubet nisbetleri genellikle % 12 rutubetine çok yakın olduğundan 

bunların norm iklimdeki rutubet ve özgül ağırlıklarina göre tesbit edil-
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miş olan çarpma dirençlerinin ayrıca % 12 rutubetine göre tahviline 
lüzum görülmemiştir. 

Dinamik eğilme direncinin hesabında Kollmann (1951) in eserin
deki 318 numaralı ve aşağıda verilmiş bulunan formül kullanılmıştır. 

A 
a=--

b.h 

Bu formülde : 

a Şok halinde çarprnada kırılma esnasında deneme çıtası ta
rafından alınan veya . hertaraf edilen işin cm2 ye isabet 
eden miktarını (Kp m/cm2

), 

A Deneme çıtasının lnrıldığı anda aldığı veya hertaraf etti
ği genel iş miktarını (Kp. m), 

b ve h : Deneme çıtasının kalınlık ve genişliğini (cm) ifade et
mektedir. 

b - Dinamik eğilme direncine ait araştırma sonuçları 

Bu araştırmada cem'an 71 adet deneme çıtasından faydalanılmıştır 
ki bunların 22 adedi sağlam yani normal vaziyette mütebaki 49 adedi ise 
ardaklanmış bir durumda bulunuyordu. 

Normal durumda olan ve ortalama olarak 0.50 gr/cm3 lük bir hava
kurusu özgül ağırlığına sahip bulunan deneme materyalinde standart ay
rılış değeriyle birlite ortalama olarak 0.60 0.07 Kpm/cm2 lik bir dina
mik eğilme direnci tesbit olunmuştur. Ayrıca ardaklanmış bulunan ve 
0.47 gr/cm3 lük bir havakurusu özgül ağırlığına sahip olan deneme ma
teryalinde bu direnç ortalaması, yine standart ayrılış değeri ile birlikte 
0.20. 0.05 Kp. m/cm2 olarak tesbit olunmuştur (Cetvel 4). 

Ardaklanmamış yani normal vasıflı kızılağaç odununda .dinamik 
eğilme direncinin 0.60 Kpm/cm2 olarak tesbit edilmesine mukabil Al
manya menşeli kızılağaç ( Alnus glıdinosa) da bu direnç Kollmann (1951) 
in eserinde 0.50 Kpm/cm2 olarak gösterilmiştir. 

c - Dinamik kalite değeri 

Monnin(1919) odunun dinamik eğilme direnci ile bunun özgül ağır
lığı arasındaki bağ·ıntıyı göz önünde tutarak dinamik kalite değerinin 
tayininde aşağıdaki formülü vermiş bulunmaktadır. 
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a 
Dinamik kalite değeri 

r 2 
u 

Bu formülde : 
a : Dinamik eğilme direncini (Kpm/cm2

), 

ru : Havakurusu halindeki özgül ağırlığı (gr/cm3
) ifade etmekte

dirler. 

Bu formüle göre dinamik kalite değeri dinamik eğilme direncinin, 
nümunenin havakurusu halindeki özgül ağırlığının karesine bölünme
siyle elde edilmektedir. 

Böylece kızılağaç odunu için dinamik kalite değeri 2.4 olarak bu
lunmuştur. Ancak ardaklanmış kızılağaç odunu için bu 0.9 olarak tes
bit edilmiştir ki bu değer normal vasıflı kızılağaç odununun dinamik ka
lite değerinden oldukça düşüktür (Cedvel 4) . 

. Normal evsaflı kızılağaç odununun dinamik kalite değerinin 2.4 ol
ması bunun şok tesirlerine karşı daima maruz bulunan ambalaj sandık
ları imali için çok elverişli bir malzeme olduğunu göstermektedir. 

Cetvel 4. Normal ve ardaklı luzılağaç odununda dinamik eğilıne direnci 
Schlagbiegefestigkeit der Erle beim normalen und verstochonen Holz 

U=%12 

Numune adedi Özgül ağ1rlık Din. eğilme Kalite değeri 
zahl d. Probe Rohdichte Schlagbiege- Dyn. Kennzahl 

fest. 

Ortalama- St. ayrılış 

M. wert- M. quad. A. 
gr/cm3 Kp. m/cm2 

------------------------------------
Kızılağaç (normal) 
Erle (normal) 

Kızılağaç (ard aklı) 
Erle (verstockte) 

22 0.50 0.60 ± 0.07 

49 0.47 0.20± 0.05 

4. Liflere dil{ yönde çekme direnci 

a - Araştırma metodu 

2.4 

0.9 

Kızılağacın liflere dik yönde çekme direnci çalışmalarında 19 adet 
nümune kullanılmış ve çalışmalar Fransız Normlarından NF/B 51-010 
esaslarına göre yapılmıştır. Bu norm'a göre nümunelerin boyutları 
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20 x 20 x 70 mm olmaktadır. Nümunelerin norm iklim şartlarında kli
matize edilmeleri, ölçü ve tartıları yine evvelce izahı yapılan esaslar da
hilinde yerine getirilmiştir. 

Deneme için Amsler aleti kullanılmış olup nümunelerin rutubet nis
betleri genellikle % 12 rutubetine çok yakın olduğundan, alette tesbit 
edilen direnç değerlerinin ayrıca % 12 rutubetine göre tahviline lüzum 
görülmemiŞtir. Deneme aletinde her nümune için kırılma anında okunan 
maksirnal çekme kuvvetleri, nümunelerde daha evvel hesaplanan çekme 
kesit yüzeyine bölünmek suretiyle cm2 ye isabet eden çekme direnci 
Kp/cm2 olarak tesbit olunmuştur. 

b - Liflere ıdili: yönde çelime direncine ait araştırma soııu~lan 

Kızılağacın liflere dik yönde çekme direnci için ortalama değer ola
rak, standart ayrılışlarıyle birlikte 25.4 + 5.5 Kp/cm2 bulunmuştur. Ay
nı havakurusu rutubet nisbetinde Almanya menşeli kızılağaç ( Alnus 
glutinosa) da bu direnç için ortalama olarak 20 Kp/cm2 tesbit edilmiş
tir (Kollmann, 1951). 

5. Liflere Paralel yönde çeliıne direnci 

a- Araştırma metodu 

Deneme materyalinin alınması hakkında evvelce umumi mahiyette 
bilgi verilmiştir. Liflere paralel yöndeki çekme direncinin araştırılma

sında, Alman Endüstri Normları DiN 52188 esaslarına göre 450 mm 
boyunda ve enine kesidi 15 x 50 mm olan fakat orta kısımları 7 :x 20 mm 
eb'adında bulunan ve iki ucu kürek şeklindeki özel çıtalar kullanılmıştır. 
NümuneJer, bunların yıllık halkaları çıtanın genişliğine dik gelecek şe
kilde hazırlanmıştır. Bu nümuneler de diğer araştırmalarda kullanılan
lar gibi klima odasında aynı zamanda norm iklim şartlarına göre ha
va kurusu rutubet nisbeti sağlanıncaya kadar muamele edilmiştir. Bun
ların da ölçü ve tartıları yine daha önce izah olunan esaslar dahilinde 
yapılmıştır. 

Liflere paralel yöndeki çekme direncinin hesaplanmasında Kollmann 
(1951) nin eserinde 237 a numara ile verilmiş bulunan aşağıdaki formül 
kullanılmıştır. 

P max 
<Y,B=----

F 
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Bu formülde : 

P max : Çıtanın kopması esnasında alette okunan azami kuvveti 
(Kp), 

F Çıtanın en zayıf yerindeki kesit alanını (cm2
) ifade et

mektedir. 

Bu direncin araştırılmasında da yine 4 tonluk üniversal odun mu
kavemeti deneme aletinden faydalanılmıştır. Nümunelerin alette denen
mesini müteakip bunların başlarından alınan ufak nümunelerden, nü
munelerin havakurusu halindeki rutubet nisbetleri kesin olarak hesap
lanmış ve bunun % 12 rutubetine çok yakın olduğu tesbit olunduğun
dan, cm2 ye göre hesaplanan dirençlerin bir daha % 12 rutubetine göre 
tahviline lüzum kalmamıştır. 

b - Liflere paralel yöndeki çekme direncine ait araştırma sonuçları 

Bu direncin araştırılmasında 6 adedi ardaksız ve 14 ü de ardaklı 

olan cem'an 20 adet nümune kullanılmıştır. Buna göre ardaksız yani 
normal kızılağaç odununda liflere paralel yöndeki çekme direnci orta
laması, standart ayrılış değeriyle birlikte 591 290 Kp/cm2 ve ardaklı 
kızılağaç odununda ise yine standart ayrılış değeri ile birlikte 
392 147 Kp/cm2 olarak tesbit edilmiştir. 

6. Kızılağaç odununun başlıca teknolojik özelliklerinin diğer 
bazı ağaçlarınkiyle mukayesesİ 

Kızılağacın kullanılma yerlerini ele almadan evvel bunun başlıca 

teknolojik özelliklerini bazı ağaçların teknolojik özellikleriyle karşılaş
tırmak ve kızılağacın kullanılma yerini ona göre nazarı itibare almak 
gerekmektedir. Malum olduğu üzere kızılağaç da kavak gibi hızlı büyü
yen bir yapraklı ağaç türüdür. Buna göre kızılağacı , kavak ve ayrıca 
göknar ve sarıçam gibi iğne yapraklı ağaçlarla mukayese etmek sure
tiyle bunun değerini ve yerini tayin etmek faydalı olacaktır. Kızılağa

cın ve yukarıda adları geçen diğer üç ağacın başlıca teknolojik özellik
leri Cedvel 5 de gösterilmiş bulunmaktadır. 

Cedvelin tetkikinden kızılağacın tamkuru özgül ağırlığının (0.486 
gr/cm3

) karakavağın (0.41 gr/cm3
) ve göknarınkinden (0.405 gr/cm3 ) 

daha yüksek olduğu ve bunun sarıçarnın özgül ağırlığına (0.496 gr/cm3
) 

çok yakın bulunduğu müşahede olunmaktadır. Dolayısiyle bu özgül ağır
lığa paralel olarak kızılağaç odununun bazı kuvvet tesirlerine karşı olan 
dirençleri de yüksek olacaktır. 



Cetvel 5. Rızılağacın l•avak ve bazı ibreli ağaçların teknolojik özeliililerinin mulmyesesi. 

Vergleich die technologische Eigenschaften 'der Erle, der Pappel und ciniger Nadelhölzer. 

U=%12 

Ağaç türü Tamkuru Basınç direnci Eğilme direnci Dinami!{ Çekme d. Çekme d. 
özgül ağırlık Druckfest. eğilme d. .L ll 

Darrdichte Bruchschlag. Zugfesttigkeit Zugfesttigkeit 
Batımarten grlcm:ı Kplcmz Kplcmz Kplcm2 Kplcmz Kplcm2 

Kızılağaç 

(Alnus barbata) 0.486 458 838 0.60 25.4 591 

Karakavak 
(Popuıus nigra) 0.41 350 650 0.50 770 
{Kollmann, 1951) 

Göknar 
( Abies Bomnmlleriana) 0.405 358 708 0.36 14 
(Berkel, 1963) 

Sarıçam 

( Pinııs silvestı·is) 0.496 379 649 0.55. 21.1 
(Toker, 1960) 
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Keza havakurusu rutubetinde kızılağacın basınç direncinin 458 
Kp/cm~ olmasına mulmbil bu karakavakta 350 Kp/cm\ göknarda 358 
Kp/cm" ve sarıçarnda 379 Kp/cm" olarak tesbit edilmiştir. 

Ayrıca kızılağacın eğilme direncinin 838 Kp/cm2 olarak tesbit edil
mesine karşılık bu karakavakta 650 Kp/cm", göknarda 708 Kp/cm2 ve 
sarıçarnda 649 Kp/cm2 olarak bulunmuştur. 

Dinamik eğilme direnci kızılağaçta 0.60 Kpm/cm2
, karakavakta 0.50 

Kpm/cm2
, göknarda 0.36 Kpm/cm2 ve sarıçarnda 0.55 Kpm/cm2 dir. 

Liflere dik yöndeki çekme direnci ise kızılağaçta 25.4 Kp/cm2
, gök· 

narda 14 Kp/cm2 ve sarıçarnda ise 21.1 Kp/cm2 dir. 

Buraya kadar olan muhtelif dirençlerde kızılağacın gösterdiği di
rencin bu üç ağacın dirençlerinden daha yüksek olduğu görülmektedir. 
Dolayısiyle, kızılağacın değişik rutubet şartlarından müteessir olarak 
çabuk ardaklanma mahzuru nazarı itibare alınmazsa, veya hertaraf edi
lirse bir çok kullanma yerlerinde kavak, göknar ve sarıçam gibi ve hat
ta onlardan daha iyi bir şekilde kullanılma imkanı vereceği anlaşılmak
tadır. 



III. KIZILAGAÇ ODUNUNUN KULLANILMA YERLERİ 

Buraya kadar olan kısımlarda kızılağacın başlıca teknolojik özel
likleri araştırılmış ve en son olarak da özellikleri diğer bazı ağaçların
kiyle karşılaştırılmış bulunmaktadır. Böylece kızılağaç odunu ve bunun 
ne gibi yerlerde kullanılabileceği hakkında müsbet bir fikre sahip olun
muştur. Cedvel 5 in tetkikinden de anlaşılacağı üzere kızılağaç odun-q,
nun basınç tesirlerine, eğilmeyi meydana getiren kuvvetlere, ani darbe 
yani çarprnaya ve liflere dik yönde, tesir eden çekme kuvvet ve tesirle
rine karşı mukavemeti karakavak, göknar ve sarıçamırikilerden daha 
yüksektir. Yani kızılağaç odunu oldukça mukavim ve elastiktir. 

Ayrıca kızılağaç odunu temiz ve kolay işlenir, kolay yarılır. Kızıl

ağaç odununu cilalamak ve yağlı boya ile boyamak ta çok kolaydır. 
Kızılağaç odununun başlıca mahzuru, bunun değişik hava şartlarına 

(kuru ve rutubetli) maruz kaldığında çabuk ardaklanması ve dolayısiy
le çürümesidir. Açık hava şartlarında üstü açık veya kapalı olmak üze
re kızılağaç odunu dikili vaziyette ortalama 20 sene, fakat daima kuru 
olmak şartiyle yine açık hava şartlarında 400 seneden fazla dayanmak
tadır. Ayrıca kızılağaç odunu devamlı olarak su içerisinde bulunduğu 
takdirde büyük bir dayanma göstermekte, taş gibi sertleşmekte ve ren
gi siyahlaşmaktadır. Kızılağaç odunu su altında çam, kestane, meşe ve 
gürgen gibi 500 seneden fazla dayanmaktadır (Kollmann, 1951) . Kızıl

ağaç odununun çalışması da azdır. 
Kontraplak sanayi kızılağacın kıymetiendirilmesi bakımından bü

yük bir kullanış sahası teşkil etmektedir. Ayrıca kolay cilalanması ve 

kolay boyanınası sebebiyle de kızılağaç odunu bilhassa Avrupa ve Ame
rika'da mobilya sanayiinde iyi bir şekilde kıymetlendirilmektedir. Yine 
Avrupa ve Amerika'da kızılağaç odunu mobilya sanayiinde masif ve 
kaplama olarak da kullanıldığı gibi bundan püro sigara kutuları, çeşit
li kılıf, sandık v.s. imalatında da faydalanılmaktadır. Güzel desenli kı
zılağaç odunları kaplama sanayiinde, ayınacılık ve tornacılık işlerinde 

aranmaktadır. 

Kızılağaç odununun su altında uzun bir dayanıklılık göstermesi 
özelliğinden istifade edilerek bu eski zamanlardan beri su inşaatların

da, su ile çalışan değirmenlerde, madenierde ve toprak altı inşaatlarında 
kullanılmaktadır. Ayrıca bu toprak altında ve üstünde drenaj işlerinde 

boru halinde ve asitli madenierin naklinde ve su bendi inşaatlarında çit 
malzemesi olarak kıymetlendirilmektedir. 



32 

Kızılağaç odunundan çeşitli ev ve mutfak aletleri, alet sapları, ta
kunye ve tahta ayakkabılar, şapka ve ayakkabı kalıpları, dökümcü mo
delleri, kundura ökçeleri, kurşun kalem kutuları ve elbise askısı imala
tında faydalanıldığı gibi bu kağıt imalatında da kullanılmaktadır. 

Ayrıca kızılağaç kabukları meşe kabuğuna kıyasla daha fazla ta
nen ihtiva etmektedir. Bunu demirsülfat ile karıştırmak suretiyle bun
dan siyah boya da elde olunmaktadır. Diğer taraftan yakacak odunu 
olarak kızılağacın değeri azdır. Açıkta az dayanıklı olmasından dolayı 

kızılağaç odunu inşaatların dış kısımlarında kullanılınağa elverişli de
ğildir. Kızılağaç odununu kullanmadan evve iyice kurutmalıdır. Aksi 
halde bu çatlamaktadır. Kızılağaç odun kömürü barut sanayiinde kul
lanılmaktadır (König, 1956) (Knuchel, 1954) (Gayer, 1954). 

Yukarıda verilen izahattan da anlaşılacağı üzere kızılağaç odunu 
hem olduğu gibi ve hem de bünyesi değiştirilmek suretiyle iki şekilde 
kullanılmaktadır. Dolayısiyle bunun kullanma yerlerini ayrı ayrı ele 
almak gerekmektedir. 

A. Kızılağacın bünyesini değiştirmeyen kullanma yerleri 

Kızılağacın istihsal ve istihlak mıntıkalarında tarafıından yapılan 
etüdlere göre bu ağaç türünün kullanılması başlıca kullanma yerlerinde 
aşağıdaki esaslar dahilinde olmaktadır. 

1. Kızılağacın inşaat kerestesi olarak kullanılınası 

İnşaat kerestesi olarak ve diğer kullanma yerlerinde kıymetiendiri
lecek olan kızılağaçlar genellikle kış mevsiminde, aralık ve ocak ayların
da kesilmektedir. Çünkü bu aylarda kesilen ağaçlar, diğer aylara naza
ran asgari nisbette su ihtiva ettiklerinden kereste olarak daha daya
nıklı olmaktadırlar. 

Kızılağaç odunu inşaat kerestesi yani tahta, çatı kirişi (mertek) 
olarak bilhassa Doğu Anadolu köy ve şehirlerinde kullanılmaktadır. Bu 
maksatla Trabzon, Rize ve dolayıarından istihsal edilen kızılağaç em
vali genellikle 4 - 6 m boylarında, 10 - 15 cm çaplarında, ayrıca kereste 
halinde ise 2 cm kalınlığında tahta veya daha kalın kalas halinde biçil
miş olarak Erzurum'a, Van'a, Karaköse'ye v.s. yerlere sevkedilmektedir. 
Bu yerlerde ikiimin Doğu Karadeniz mıntıkasına nazaran genellikle da
ha kuru olması sebebiyle kızılağaç kereste ve direkleri uzun seneler da
yanmaktadır. Kızılağaç kerestesi Doğu Anadolu'da bilhassa kapı ve ta
van tahtası olarak kullanılmaktadır. 

Doğu Karadeniz köylüsü tapulu arazisinden kestiği kızılağaçları 

2 m boyunda ve 2 cm kalınlığında tahta halinde imal ederek bumları 
5 - S adetlik tahta paketleri halinde şehirde satmaktadır. Bu tahtaların 
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satışı m 3 olarak değil fakat tahta genişliğine göre olmakta ve 1960 se
nesinde tarafıından yapılan tesbitiere göre tahta genişliğinin 1 cm si 
için ortalama olarak 10- 11 kuruş alınmaktadır. 

Kızılağaç kerestesinden inşaatlarda beton kalıplığı olarak da fay
dalanılmaktadır. 

Orman işletmelerince yapılan istihsallerde birinci sınıf kerestelik 
kızılağaç tomruklarının kabuksuz orta çapları asgari 25 cm den başla
makta ve boyları da diğer yapraklı yuvarlak yapı ağaçlarında olduğu 
gibi alınmaktadır. Diğer ikinci ve üçüncü sınıf kerestelik tomruklar ise 
tamamen yapraklı yuvarlak yapı ağaçlarının bu sınıflarmdaki esaslar 
dahilinde istihsal edilmektedir (Orman Genel Müdürlüğü, 1965). 

2. Kızılağacın lmplamalık olarak kullanılması 

Kızılağaç odununun en büyük kıymetlendirme yerlerinden biri de 
kaplama ve kontraplak sanayii'dir. Kontraplak fabrikaları kızılağacı 

genellikle çapları 30 - 80 cm arasında değişen, boyları İ$e 1.30 m, 2.30 m, 
3.60 m ve 4.10 m olan tomruklar halinde talep etmektedirler. Bazı kont
raplik fabrikaları ise boyları 2.60 m, 4.10 m ve 5.20 m olan kızılağaç 
tomrukları istemektedir.(*) 

Kaplamalık tomrtıklar I ve II kalite veya I kaliteden daha yüksek 
evsafta olmalıdırlar. Ayrıca bunlarda özodunundaki çürüklük veya ko
vuk çapı 10 cm yi geçemez, gömülü kabuk, ikiz özlülük ve lifkıvrıklığı 

bulunamaz. Oval tomruklarda küçük çap büyük çapm '% 80 inden aşağı 
olamaz (Orman Genel Müdürlüğü, 1965). 

İstanbul'da Halk ve Arı Kontraplak fabrikalarında kızılağacın kont
raplik sahasında kullanılması dolayısiyle aşağıdaki bilgiler alınmıştır. 

Kızılağaç odunundan imal edilen kontraptaklar kayma nazaran daha 
sağlam olmamasından dolayı dağrama işinde değil de mobilyacılıkta 

kullanılmaktadır. Fakat kızılağaç ,kontraplaklarının yüzleri daha düz
gün satıhlı ve bunda bir parlaklık olduğundan ve bu düzgün satha kap
lama iyi yapışdığından dolayı marangozlar buJıu tercih ederler. 

Kontraplak imalinde kullanılan kızılağaçlar ardaklı olduğunda bun
ların tabakaları parçalanmaktadır ve bu parçalara (papel) adı veril
mektedir. Ardaklı kızılağaçlarda kontraplak imalinde bu parçalar işe 

yaramamakta ve atılmaktadır. Diğer taraftan kayın tomruğu ardaklı 

da olsa bunun papelleri yine kullanılmaktadır. Böylece ardaklı kızıl-

(1) Bu ölçüler Rize Orman İşletme Müdürlüğünün kontraplak tomruğu şartna
mesinden alınmıştır. 



ağaçların randımanı % 20 ye kadar düşmekte ve ardaksızların ise randı
manı % 40 civarında olmaktadır. 

Kereste sanayiinin muhtelif kollarında evvelce tabii tutkaHardan 
faydalanılırken artık son zamanlarda sun'i tutkallar kullanılmaktadır. 
Fakat kızılağacın tabii tutkallada daha iyi yapışması ve buna mukabil 
sun'i tutkallada iyi yapışmaması sebebiyle kızılağaç bu kullanma yer
lerinde kayma nazaran daha az tutulmaktadır. 

Rize, Trabzon illerindeki kerestecilerin kızılağaç tomruğunun sa
tılması mevzuunda bazı fikir ve talepleri bulunmaktadır. Evvelce de izah 
olunduğu üzere kızılağaç odunu mütehavvil rutubet şartlarında çabuk 
ardaklanmakta ve dolayısiyle çürümektedir. İşletmelerce istihsali yapı
lan kızılağaç emvali, ·kesimi müteakip derhal nakledilemediğinden ve 
dolayısiyle bunların satışı geciktiğinden bunlar ya ormandaki ara depo 
ve rampalarda veya son depolarda satışı yapılana kadar ardaklanıp çü
rümektedir. Billılıasa kontraplak tomruğu olarak istihsal edildiğinde 

bunun taze halde ve kabuklu olarak satılması gerekmektedir. Bu bakım
dan kızılağaç tomruklarının ardaklanıp çürümesini önlemek maksadiyle 
bunun satışını, tahsisini istihsalden evvel yapmak ve derhal zamanında 
kestirip naklettirmek daha faydalı olacaktır. 

3. Kızılağaç odımunun ambalaj malzemesi olarak kullanılınası 

Kızılağaç istihsal mıntıkalarında ayrıca muhtelif maddelerin amba
lajında yani sandıklanmasında da kullanılmaktadır ki bunların başlıca
ları şunlardır : 

Yumurta sandığı : 

Yumurta sandığı ambalajı ıçın genellikle 2 m boyundaki tomruk
lar kullanılmaktadır. Yumurta sandıklarının ebadı 180 x 50 x 21 cm dir. 
Bu ebatlar memleketimizdeki istihlak şartlarına göredir. Avrupa'ya ya
pılan yumurta ihracatında kullanılan kızılağaç sandıklarının boyutları 
ise 180 x 50 x 12 cm dir. Yumurta ambalajında sandık başlığı olarak 18 
mm kalınlığındaki tahtalar kullanılmakta olup sandığı teşkil ·eden diğer 
tahtaların kalınlıkları 1 cm dir. Sandık başlarında köşelerde kullanılan 
takozların kalınlık ve genişlikleri ise 1.8 x 4 cm dir. 

Bisküvi sandığı : 

Bisküvi sandıklarının boyutları 45 x 36 x 30 cm dir. Sandığın tahta 
kalınlıkları 1 cm dir. Başlık takozlarının kalınlık ve genişlikleri ise 
1.5 x 4 cm dir. 

Tuz sandığı : 
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Tuz sandıklarının boyutları 50 x 48 x 40 cm dir. Tahta kalınlıkları 
1 cm, başlık takazlarının kalınlık ve genişlikleri ise 1.5 x 4 cm dir. 

Lokum kutusu : 

Lokum kutularının ebatları 30 x 19 x 10 cm dir. Kutu başlıklarının 
kalınlıkları 1 cm, diğer tahtaların kalınlıkları ise 7- 8 mm dir. 

Sebze ve meyve ambalajı : 
Bunların ebatları değişiktir, mahalli şart ve isteklere göre mUhte

lif boyutlarda olmakla beraber genellikle bunlar 52 x 29 x 26 cm ebat
larını ihtiva etmektedir. Bu sandıkların tahta kalınlıkları ortalama ola
rak 7 mm dir. Sebze ve meyve ambalajı için genellikle ince kuturlu (12 
cm çapa kadar) ve boyları 55 cm veya 110 cm olan emvalden faydala
nılmaktadır. Ambalajlık kızılağaç emvalini ambalajcılar m 3 olarak değil 
fakat kilo hesabı satın almaktadırlr. Kızılağaç odununun bu şekilde ki
losu yaş halde 12 kuruştan, kuru halde ise 15 kuruştan satılmaktadır. 

4. Kızılağaç odwıunun diğer kullanma yerleri 

Kızılağaç odunu baş.kaca döğen tahtası, çadır direği, tırpan sapı, 

çeyiz sandığı, yayık tahtası gibi muhtelif maksatlar için de kullanılmak
tadır. 

Döğen tahtası : 
Kızılağacın istihsal mıntıkalarından, bilhassa Doğu Anadolu'da dö

ğen imalinde kullanılmak üzere buralara boyu 1.80 cm, genişliği 20 - 40 
cm ve kalınlığı ise 4 - 5 cm olan kızılağaç tahtaları gönderilmektedir. 

Çadır direği : 

Yine kızılağacın istihsal mıntıkalarından Doğu Anadolu'da çadır di~ 
reği olarak kullanılmak üzere kabuksuz halde, 2 - 3 m boylarında ve 
6 - 8 cm çaplarında kızılağaç sırıkları gönderilmektedir. 

Tırpan sapı : 
Yine kızılağacın istihsal mıntakalarından bilhassa Doğu Anadolu şe

hirlerine 2-2.5 m boylarında ve 5-6 cm çaplarında olan ince sırıklar da tır
pan sapı olarak kullanılmak üzere kabuksuz halde sevkedilir. 

Çeyiz sandığı : 
Kızılağaç odunundan çeyiz sandıkları da yapılmaktadır; Bu sandık

ların boyutları genellikle 90 x 50 x40 cm olmaktadır. Çeyiz sandıklarının 
ön yüzleri umumiyetle iki adet tahtadan teşekkül etmektedir. Tahta ka
lınlıkları genellikle 2 cm dir. Bu sandıklara imali müteakip ceviz boyası 
vurulmaktadır. 
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Yayık tahtası : 

Kızılağaç odunundan yayıkimalinde de faydalanılmaktadır. Yayıklar 
genellikle iki tiptir. Bunlardan birincisi asılı olarak kullanılan yayık olup 
bunların iki başları ortaya nazaran daha dardır. Bu tip yayıkiarın tahta 
ebatları şöyledir : Kalınlığı 1.5 cm, uzunluğu 120- 130 cm, orta genişliği 
8 -15 cm, uç genişlikleri ise 5- 10 cm dir. İkinci tip ise tabanlı yayık olup 
bunun üst kısmı dar, tabanı ise daha geniştir. 

İstihsal ınıntakalarmda kızılağaç odunundan ayrıca hamur ve çama~ 
şır tekneleri de yapılmaktadır. 

İstanbul'a sevk olunan kızılağaçların diğer kullanma yerleri arasın
da ayakkabı ökçesi, iplik makarası, dokuma sanayiinde kullanılan hususi 
masura, takunya v.s. imali gelmektedir. Ayakkabı ökçeleri 6 cm kalınlı
ğında olan kızılağaç kalaslarından çıkarılmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı memleketlerde kızılağaç odunu 
bilhassa mobilya sanayiinde de kıymetlendirilmekte ve bundan yemek 
odası, yatak odası ve masif olarak mutfak takımları da yapılmaktadır. 

5. Kızılağacın yakaca.k odunu olarak kullanılması 

Doğ·u Karadeniz ınıntakasında kızılağaçtan yakacak odunu olarak 
da geniş çapta faydalanılmaktadır. Burada edinilen bilgiye göre yakacak 
odunu için bilhassa güney mailesinde yetişen kızılağaçlar daha makbul 
tutulmaktadır. Çünkü bunlar kuzey mailelerindekiler gibi bol yağış ve 
rutubet alamadıklarından süratli büyümezler. Dolayısıyle bunların yıllık
halkaları dardır, odunu daha sıkı yapılı ve daha ağırdır. Dolayısiyle bun
ların hararet verme kuvveti sahil şeridindekilere nazaran daha yüksek
tir. Kereste olarak da bunlar daha dayanıklıdır. 

Tamkuru özgül ağırlığı 0.51 - 53 arasında olan kalın dal ve yarılmı?) 
haldeki kızılağaç ( Alnus glutinosa) odununun % O rutubetinde verdiği 

kalori miktarı 4294 Kcal/Kg, % 17.6-20.5 rutubetinde 3462 Kcal/Kg ve 
% 33.3 - 38.9 rutubetinde ise 2973 Kcal/Kg dır (Kollmann, 1951). 

6. Kızılağaç emvalinin satışı 

1960 senesinde tarafıından yapılan etüdlerde edinilen bilgilere göre 
sadece Rize işletmesindeki sahipli kızılağaç ormanlarından senede 5000 -
6000 m 3 kızılağaç emvali civar vilayetlere sevkedilmektedir. Ayrıca ma
halli ihtiyaca sarf. olunan kızılağaç kerestesinin senede 2000 m 3 civarında 

olduğu söylenmektedir. Yakacak odunu olarak mahalli ihtiyaç için tak
riben 4000- 5000 ton kızılağaç sarfolunmaktadı;. 
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Kızılağaç odunu dört köşe halinde, istihsal yerinde metreküpü 140 
liradan, şehirde ise 180- 200 liradan satılmaktadır. Bunların boyları ge
nellikle 2.05 m, kalınlıkları ise 15- 30 cm arasında değişmektedir. 

Kızılağaç yakacak odununun tonu 120- 150 lira arasında satılmak
tadır. 

B. Kızılağacın bünyesini değiştiren kullanma yerleri 

Bazı memleketlerde kızılağaç odunu yukarıda saydığımız kullanma 
yerlerinden başka bilhassa kağıt hamuru imalinde kıymetlendirilmekte

dir. Bir de Almanya'da kızılağaç kabuğundan boya maddesi imali üzerin
de çalışmalar yapılmaktadır. 

Kızılağacın bu şekilde olan kıymetiendirilmesi aşağıda izah edilmiş 
bulunmaktadır. 

1. l{ızılağaç odununun kağıt hamuru imalnde lmllamlması 

Odun terkibi itibariyle kızılağaç (Alnus glutinosa) odununda % _43 
oranında sellüloz, % 23 oranında hemisellüloz, % 25 oranında da lignin 
mevcut bulunmaktadır ( Gayer, 1954). 

Ameril{a Birleşik Devletinde kızılağaç ( Alnus rubra) odunu, diğer 
kullanma yerleri yanında son senelerde bilhassa kağıt hamuru imalinde 
geniş çapta kullanılmaktadır. Hatta kızılağacın bu kullanma yeri diğer 
kullanma sahalarına nazaran daha ileri gitmiş bulunmaktadır. 

Kızılağacın kıymetiendirilmesi mevzuunda, bunu geniş şekilde ele al
mak suretiyle Worthington el al (1962) tarafından yapılmış bulunan neş
riyatta, kızılağaç odununun muhtelif metodlarla kağıt hamuru haline ge
tirildiği anlatılmaktadır ki bunlar da aşağıda izah olunmuştur. 

Kızılağaç odunundan (nötr - yarı kimyevi sülfit metodu) ile odun ha
muru imal edilmekteyse de diğer yapraklı ağaçlara nazaran kızılağaçta 
bu biraz daha güçtür. Bu yolla imal edilen kızılağaç kağıt hamuru bilhas
sa ambalaj kutuları, beyaz kağıt ve dayanıklı olan oluklu levhalar ima
linde kullanılmaktadır. Oluklu levhalar imali için kullanılan kızılağaç 
odunu beyaz kağıt imali için kullanıldığında % 65 - 70 randıman vermek
tedir. 

Kızılağaç odunundan bir de sülfit metodu ile kağıt hamuru imal edil
mektedir. Bu yolla elde edilen kağıt hamuru, yüksek evsaflı doku elde et
mek maksadıyle iğne yapraklı ağaçların kağıt hamuruyle karıştırılmak 

suretiyle kullanılmaktadır. 
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Kızılağaç odunundan sülfat ve soda metoduyle de kağıt hamuru imal 
edilmektedir. Bu metodla yapılan imalatta kızılağaç odunu % 50 nisbetin· 
de bir randıman vermektedir. 

Kızılağaç odunundan soğuk soda metoduyla da kağıt hamuru imal 
edilmektedir. Bu metod Amerika Birleşik Devletlerinde ilk defa 1949 se
nesinde ele alınmış olup halen ticari sahada kullanılmaktadır ve kızılağa
cın buradaki randımanı % 75 oranmda olmaktadır. 

Ayrıca bir de bilhassa lif levhaları imalinde kullanılan odun hamuru 
için kızılağaçtan tam ve yarı öğütme metoduyle kağıt hamuru imal edil
mektedir. 

2. Kızılağaç odunundan boya maddesi imali 

Kızılağacın ( Alnus glutinosa) kabuğunda % 16-20 oranında boya 
maddesi bulunmaktadır. Diğer taraftan saplımeşe (Quercus pedunculata 
Ehrh.) nın kabuğundaki boya maddesinin ortalaması ise % 13.4 oranın
dadır (Kollmann, 1951) . Kızılağacın odunundaki boya asitleri miktarı 

ise % 2-5 oranında bulunmaktadır (Gayer, 1954). Böylece kızılağaç ka
buklarının çok yüksek nisbette boya maddesi ihtiva ettiği müşahade olun
maktadır. 

Almanyada 80 seneden beri kızılağaç kabuğundan boya maddesi ima
li üzerinde deneme ve çalışmalar yapılmaktaysa da, yakın zamana kadar 
kristal halinde boya maddesi elde edilememiştir. Ancak son senelerde ya
pılan bazı çalışmalarla kızılağacın iç kabuklarından açık sarı renkli bir 
boya maddesi kristal haJinde elde edilmiş bulunmaktadır (Daessler et aZ. 
1958). Bu boya maddesi, kızılağacın iç kabuğunu evvela kloroform ve bi
lahare de sirke esteri (Essigester) ile muamele etmek suretiyle elde olun
maktadır. 



ÖZET 

Araştırmamıza konu teşkil eden ve üzerinde başlıca teknolojik çalış
malar yapılmış bul,unan kızılağaç (Alnus barbata C. A. Mey.) numuneleri 
Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma İstasyon Müdürlüğüne boğlı olan 
Trabzondaki Meryemana Araştırma Ormanından alınmıştır. Bu maksatla 
kesilmiş bulunan deneme ağaçlarının özellikleri Cedvel 1 de gösterilmiş 
bulunmaktadır. Burada deneme ağaçlarının yaşlarının 20-45, 1.30 m de
ki çaplarının 14- 34 cm ve boylarının da 12.7 -19.8 m arasında değiştiği 
görülmektedir. 

Kızılağaç odun yapısı itibariyle dağınık küçük traheli ağaçlar ara
sında yer almaktadır. 

Bu araştırmada sırasiyle aşağıda yer alan hususlar tesbit edilmiştir. 

1. Kızılağaç odununun fizild özellikleri 

a. Yıllıkhalka genişliği 

Kızılağacın yıllıkhalka genişliğinin genel ortalaması standart ayrılış 
değeriyle birlikte 3.5 1.14 mm olarak tesbit edilmiştir. 

b. Tamkuru özgül ağırlık ve hacim yoğunluk değeri 

Kızılağacın tamkuru özgül ağırlığı ortalaması standart ayrılış değe
riyle birlikte 0.486 ± 0.083 gr/cm3 olarak bulunmuştur. Ayrıca kızılağaç
ta gövdenin kaidesinden yukarı doğru çıkıldıkca özgül ağırlığın da arttı
ğı tesbit olunmuştur. 

Kızılağacın hacim yoğunluk değeri ortalaması ise yine standart ay~ 
rılışı ile birlikte 407 38 Kg/m3 olarak bulunmuştur. 

c. Çalışına özelliideri ve lif doygunluk derecesi 

Yapılan araştırınalarda kızılağaç odununun aksiyal yönde % 0.5, 
radyal yönde% 5.4, tangensiyal yönde% 8.6 ve hacmen de% 14.1 ora
nında daralma gösterdiği tesbit olunmuştur. 

Kızılağaç odununun lif doygunluk derecesi, hacim daralınası ve ha
cim yoğunluk değeİ-lerini Bv = uf . R formülüne tatbik etmek suretiyle 
% 34.6 olarak bulunmuştur. 

Ayrıca ortalama hacim yoğunluk değeri 407 Kg/m3 olan kızılağaç 

odununun 1 cm3 lük bir hacim birimi içerisine 0.739 gr su alabileceği ve-
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ya yüzde olarak kızılağaç odununun azami su alma miktarının % 181.5 ol· 
duğu hususu da tesbit edilmiştir. 

2. Kızılağaç odummmı melmnih: özellikleri 

Çalışmanın bu kısmında kızılağaç odununun muhtelif kuvvet tesirle-
, rine karşı gösterdiği dirençler araştırılmıştır. Ancak bazı dirençlerin 
araştırılmasında kullanılan odun numunelerinden bir '~nsmının ardaklan
mış olması sebebiyle bunlarda çalışmalar hem sağlam ve hem de ardaklı 
numuneler üzerinde yapılmış bulunmaktadır. Böylece sağlam odunla ar
daklı odunun gösterecekleri dirençleri de birbiriyle mukayese etmek im
kanının bulunmuş olmasiyle bu çalışmalar daha da faydalı olmuştur. 

Denemelerde kullanılan numuneler havakurusu rutubetini yani .% 12 
rutubetini ihtiva etmekteydiler. Araştırılmış olan dirençler aşağıda izah 
edilmiş bulunmaktadır. 

a. Basınç direnci araştırmaları 

Basınç direnci araştırmaları liflere paralel yönde yapılmış olup bura
da 923 adet numuneden faydalanılmıştır. Havakurusu özgül ağırlık orta
laması 0.503 grjcm3 olan kızılağaçta basınç direnci ortalaması olarak, 
standart ayrılış değeri ile birlikte 458 + 70 Kp/cm2 tesbit olunmuştur. 

Burada kullanılan bütün odun numuneleri sağlam yani ardaksız bir du
rumdaydılar. 

Kızılağacın basınç direncine ait statik kalite değeri ortalaması da 
9.1 Km olarak, spesifik kalite değeri ortalaması da 18.1 olarak bulunmuş
tur. 

b. Eğilme direnci araştırmaları 

Eğilme direncinde cem'an 86 adet numune kullanılmıştır. Ancak bun
ların 31 adedi sağlam ve 55 adedi de ardaklı bulunmaktaydı. 

Havakurusu özgül ağırılk ortalaması 0.531 gr/cm3 olan sağlam nu
munelerde standart ayrılış değeriyle birlikte ortalama eğilme direnci 
838 + 112 Kp/cm2 olarak tesbit edilmiştir. Diğer taraftan havakurusu 
özgül ağıriık ortalaması OA74 gr/cm3 olan ardaklı numunelerde standart 
ayrılış değeri ile birlikte eğilme direnci ortalaması 504 90 Kp/cm2 ola
rak bulunmuştur. 

Cedvel 3 de de gösterildiği üzere eğilme direncine ait statik kalite de
ğeri ortalaması sağlam kızılağaçta 15.8 Km ve ardaklıda da 10.6 Km ola
rak tesbit olunmuştur. 
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c. Dinamik eğilme direnci araştırmaları 

Kızılağacın dinamik eğilme direncinin araştırılmasında 22 adet sağ
lam ve 49 adet de ardaklı numune kullanılmıştır. Havakurusu özgül ağır
lık ortalaması 0.50 gr/cm3 olan sağlam numunelerde standart ayrılış de
ğeri ile birlikte dinamik eğilme direnci ortalaması 0.60 0.07 Kpm/cm2 

olarak ve yine havakurusu özgül ağırlığı 0.47 gr/cm3 olan ardaklı nu
munelerde bu değer 0.20 0.05 Kpm/cm2 olarak tesbit edilmiştir (Ced
vel 4). 

Dinamik eğilme direncine ait kalite değerleri ortalaması da sağlam 
kızılağaçta 2.4, ardaklılarda da 0.9 olarak bulunmuştur. 

Ardaklı kızılağaçlarda dinamik eğilme direncinin sağlam kızılağaç 
odununa nazaran oldukça düşük olarak 1/3 nisbetinde bulunması ardak
lı kızılağaç emvalinin, ambalaj sandıklarında olduğu gibi çarpma tesir
lerine sık sık maruz kaldığı kullanma yerlerinde daha ihtiyatlı olarak 
kullanılması gerektiğini işaret etmektedir. 

d. Liflere dik yönde çekme direnci 

Liflere dik yönde çekme direnci çalışmalarında 19 adet sağlam yani 
ardaksız numune kullanılmıştır. Havakurusu rutubetindeki bu kızılağaç 

numunelerinin liflere dik yöndeki çekme direnci ortalaması standart ay
rılış değeri ile birlikte 25.4 5.5 Kp/cm2 olarak tesbit edilmiştir. 

e. Liflere paralel yönde çekme direnci 

Liflere paralel yönde çekme direnci çalışmalarında 6 adedi sağlam ve 
14 adedi de ardaklı olmak üzere cem'an 20 adet numune kullanılmıştır. 

Bu kızılağaçlardan sağlamlarında havakurusu rutubetinde, standart ay
rılış değeri ile birlikte liflere paralel yönde çekme direnci ortalaması 

591 290 Kp/cm2 ve yine aynı şartlar içerisinde ardaklılarda da 392 + 
147 Kp/cm2 olarak bulunmuştur. 

f. Kızılağaç odununun başlıca teknolojik özelliklerinin bazı 
ağaçlarınkiyle mukayesesİ 

Kızılağacın değişik rutubet şartlarında çabuk ardaklımma mahzuru 
nazarı itibare alınmadan, bunun başlıca teknolojik özelliklerinin kavak, 
göknar ve sarıçarnın teknolojik özellikleriyle yapılan karşılaştırılmasında 
kızılağacın bu bakımdan genellikle mezkur ağaçlardan üstün olduğu mü
şahede edilmektedir (Cedvel 5). 

Keza tamkuru özgül ağırlığın kızılağaç odununda ortalama olarak 
0.486 gm/cm3 tesbit edilmesine mukabil, bu karakavakta (Populus nigm) 
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0.41 gr/cm3
, göknarda ( Abies bornmüneriana) 0.405 gr/cm3 ve sarıçarn

da (Pinus silvestris) 0.496 gr/cm3 den ibarettir. 

Bunların basınç dirençleri havakurusu rutubet şartlarına göre şöyle
dir: Kızılağaçda 458 Kp/cm2

, karakavakta 350 Kp/cm2
, Göknarda 358 

Kp/cm2 ve sarıçarnda ise 379 Kp/cm2
• 

Yine aynı şartla.rda eğilme dirençleri kızılağaçta 838 Kpjcm2
, kara

kavakta 650 Kpjcm2
, Göknarda 708 Kp/cm2 ve sarıçarnda ise 649 Kp/cm2 

dir. 

Bu dirençlerde olduğu gibi dinamik eğilme ve lif! ere dik yöndeki çek· 
me dirençlerinde de kızılağaç odunu mezkur ağaçların odununa nazaran 
daha yüksek dirençler göstermektedir. 

3. Kızılağacın kullamlma yerleri 

KızılağaÇ temiz ve kolay işlenen bir odun ihtiva etmektedir. Kızılağaç 
odununu yağlı boya ile boyamak ve cilalamak çok kolaydır. Kızılağaç odu
nu değişik rutubet şart arından çabuk mii.teessir olmakta ve ardaklan
maktadır. Dolayısiyle bu durumda dayanıksızdır. Ve açık hava şartların
da dikili olarak ortalama 20 sene dayanmaktadır. Daima kuru tutulduğu 
taktirde kızılağaç odunu 400 seneden fazla ve daima su altında olmak şar·· 
tiyle de kestane, meşe, çam ve gii.rgen gibi 500 seneden fazla dayanmak
ta ve siyah bir renk alarak taş gibi sertleşmektedir. 

Kızılağaç odunu kaplama ve kontraplak sanayiinde, masif halde mo
bilya sanayiinde, ambalaj sandıkları imalinde, muhtelif maksatlar için 
kullanılan ufak kutuların imalinde, Doğu Anadoluda bazı inşaatlarda ça
tı kirişi ve doğrama işlerinde de kullanılmaktadır. Ayrıca Amerika Birle
şik Devletinde kızılağaç odunu geniş çapta kağıt hamuru sanayiinde de 
kıymetlendirilmektedir. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

in der vorliegenden Untersuchung wurde die technologische Eigen
schaften der Erle (Alnus barbata C. A. Mey.), die aus dem Gebiet von 
Trabzon stammen, untersucht. 

Die Merkınale der Probestaemme wurden auf der Tabelle 1 aufgesteı .. 
lt. 

Beider Untersuchungcn wurde mit der mittleren quadratischen Ab
weichung eine durchschnittliche ,Jahrringbreite von 3.5 1.14 mm festge
stellt. 

Bei den Rohdichteuntersuchungen wurde mit der mittleren quadra
tischen Abweichung ein Mittelwert der Darrdichte von 0.486 + 0.083 gr/ 
cm3 ermittelt. Als Raumdichtezahl ist mit der mittleren quadratischen 
Abweichung ein Mittelwert von 407 38 Kg/m3 festgestellt worden. 

Beider Erle betraegt die Volumenschwindung 14.1 %, die Tangen
tialschwindung 8.6 %, die Radialschwindung 5.4 % und die Laengsch
windung 0.5 %. 

Als Fasersaettigungsfeuchtigkeit wurde ein Mittelwert von 34.6% 

ermittelt. 

Die Wand-und Porenraumanteile von Erlenholz sind auf der Tabelle 

2 aufgestellt. 

Da einige der Proben verstockt waren, wurden zum Teil die mechani· 

sche Eigenschaften über normale und verstockte Proben untersucht. 

im Luftfeuchtezustand wurde bei Erle, die eine durchschnittliche 

Rohdichte rı2 von 0.503 gr/cm3 enthaelt, in den Druckfestigkeitsunter

suchungen wurde ein Mittelwert von 458 70 Kp/cm" ermittelt. 

Waehrend bei den Biegefestigkeitsuntersuchungen bei den normalen 

Erlen, die eine durchschnittliche Rohdichte rı2 von 0.531 gr/cm3 haben, 

ein Mittelwert von 838 112 Kp/cm" festgestellt, bei den verstockten 

Erlen mit einer Rohdichte r12 von 0.474 gr/cm3 wurde ein Mittelwert von 

504 90 Kp/cm" ermittelt (Tabelle 3). 
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Waehrend bei den normalen Erlenholznroben mit einer Rohdichte 
rız von 0.50 gr/cm'1 ein Mittelwert der Schlagbiegefestigkeit von 0.60 
0.07 Kpm/cm~ festgestellt wurde, ist bei den verstockten Erlen mit eine.r 
Rohdichte rız von 0.47 gr/cm\ ein Mittelwert von 0.20 0.05 Kpm/cm~ 
ermittelt worden ( Tabelle 4). 

Als Zugfestigkeit quer zur Faser wurde bei dem normalen Holz ein 
Mittelwert von 25.4 .:_l_-:. 5.5 Kp/cm~ festgestellt. 

Waehrend bei der Zugfestigkeit paraHel zur Faser bei dem normalen 
Erlenholz ein Mittelwert von 591 290 Kp/cm2 festgestellt wurde, wurde 
bei den verstockten Erlen ein Mittelwert von 392 147 Kp/cm2 ermittelt. 




