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ÖZET: Bu çalışmada, kavak (Populus x euramericanaI-214), kayın (Fagusorientalis L.) ve okaliptüs (Eucalyptus
grandis W. Hill ex Maiden) soyma kaplamaları ile beş tabakalı kontrplak levhaları üretilmiştir. Kontrplak levhalarının
vida tutma direnci belirlenmiştir. Testler TS EN 13 446’da belirtilen esaslara göre yapılmıştır. Test örnekleri 15 x 50
x 50 mm (kalınlık x genişlik x uzunluk) ölçülerinde hazırlanmıştır. Test örnekleri 20°C sıcaklık ve %65 bağıl nemde
sabit ağırlığa ulaşıncaya kadar klima edilmiştir. Testler, test örneklerinin yüzeyinde ve kenarlarında uygulanmıştır.
Elde edilen verilere göre, kayın kontrplağın vida tutma direnci diğerlerine göre daha yüksek bulunmuştur. Okaliptüs
kontrplağın vida tutma direnci ise kavak kontrplağınkinden daha yüksek bulunmuştur. Yüzeye dik vida tutma direnci
kenarlarda uygulananlara göre daha yüksek ölçülmüştür. Vida tutma direnci ile kontrplağın yoğunluğu arasında güçlü
bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Vida tutma direnci, kavak, kayın, okaliptüs, kontrplak

Screw Withdrawal Strength of Plywood Produced From Poplar, Beech and Eucalyptus
Veneer
ABSTRACT: In this study, five ply plywood panels were produced with poplar, beech and eucalyptus rotary peeled
veneers. The screw holding strength were determined the plywood panels. The tests were conducted according to
criteria of TS EN 13 446. Test specimens were prepared with the dimensions of 15 x 50 x 50 mm (thickness x width
x length). The test samples were conditioned in the climatic chamber at 20 °C and 65% relative humidity until to reach
constant weight. The tests were conducted on surface and edges of the test samples. According to obtained data, the
screw holding strength of the beech plywood was higher than that of other plywood panels. In addition, the same value
of eucalyptus plywood panel was higher than poplar panel. The screw holding strength of surfaces was higher than
that of edges. In addition, it was determined that the relationship between density of plywood panels and screw holding
strength.
Keywords: Screw holding strength, plywood, poplar, beech, eucalyptus

1. GİRİŞ
Kontrplak, ahşap esaslı kompozit levhaların en
önemlilerinden birisidir ve bilinen en eski mühendislik
ürünü ağaç malzemedir [1]. Yonga levha ve lif levhaya
kıyasla önemli bazı üstün özelliklere sahiptir. Mekanik
performansı diğer levhalara göre oldukça yüksektir.
Ancak, son yıllarda, OSB (oriented strand board)
paneller birçok alanda kontrplak yerine kullanılmaya
başlanmıştır. OSB’nin fiyatının kontrplağa göre daha
ucuz olması bunun en önemli sebeplerinden birisidir.
Kontrplak üretiminde, farklı ülkelerde farklı ağaç
türleri kullanılmaktadır. Türkiye’de ise, yerli ağaç
türlerinden kavak ve kayın fazla miktarda, çam ise az
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miktarda ve bazı kontrplak fabrikaları tarafından
kullanılmaktadır. Ucuz ve kontrplak üretimine uygun
hammadde sağlamada kontrplak fabrikaları sorun
yaşamakta ve bu sorunu ithalat yoluyla kapatmaya
çalışmaktadırlar. Bu konuda Örs ve ark., [2] kontrplak
üretiminde okume ve ithal kayın kullanılması durumunda
döviz çıktısı söz konusu olduğunu ve ekonomik duruma
göre döviz fiyatlarındaki değişmelerin üreticileri
olumsuz yönde etkilediğini belirtmişlerdir.
Kontrplağın teknolojik özelliklerini belirleyen
birçok faktör vardır. Bunlar; kullanılan ağaç türü ile ilgili
olanlar (yoğunluk, lif yapısı, budak miktarı, rutubeti vs.),
kullanılan tutkal ile ilgili olanlar (tutkal türü, tutkal
miktarı vs.) ve presleme ile ilgili (pres basıncı, pres
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sıcaklığı, pres süresi) olanlardır [3]. Kullanılan ağaç
türünün yoğunluğu üretilen kontrplağın mekanik
özelliklerini son derece etkilemektedir[4].
Yüksek yoğunluğa sahip ağaç türlerinden elde
edilen kontrplakların mekanik özellikleri de iyi
olmaktadır. Türkiye’de kayın ve kavak türlerinden elde
edilen kontrplakların mekanik özellikleri birçok
araştırmacı tarafından çalışılmıştır. Örneğin; Örs ve ark,
[2]kayın
(FagusorientalisLipsky),
okume
(Aucoumeaklaineana) ve melez kavak (Populus x
eureamericanaI 45/51) soyma kaplamalarından farklı
kombinasyonlarda, üre formaldehit tutkalı kullanılarak
üretilen üç tabakalı kontrplakların, yoğunluk, çekmemakaslama direnci, eğilme direnci ve eğilmede elastiklik
modülü değerlerini belirlemişlerdir. Sonuç olarak;
kayınkontrplakların yoğunluğu, çekme-makaslama ve
eğilme dirençleri ile elastiklik modülü, kavak ve okume
kontrplaklarınkinden, kavak kontrplakların çekme
makaslama direnci ise okume kontrplakların çekmemakaslama direncinden büyük bulunmuştur. Ayrıca,
Çolakoğlu [5] kontrplak üretim şartlarının formaldehit
emisyonu ve teknik özelliklere etkisi üzerine yaptığı
çalışmada, 3 tabakalı ve 43 farklı kombinasyonda
denemeler yapmıştır. Pres basıncının artması ile mekanik
özelliklerin artığı, kayın kaplamaların kullanımı ile yine
mekanik özelliklerin arttığı, depolama süresinin uzaması
ile pres süresinin uzaması, üre ve melamin miktarının
artması ile formaldehit emisyonunun azaldığını
bildirmiştir. Bal [6] tarafından yapılan çalışmada, 5
tabakalı üretilen kontrplak levhalarında, lif yönünün
(paralel örnekler-dik örnekler), tutkal türünün, ağaç
türünün mekanik özellikler üzerine etkisi belirlenmiştir.
Ayrıca, yapılan diğer bazı farklı çalışmalarda [6-9],
yoğunluğun mekanik özellikler üzerine etkisini azaltmak
için spesifik mekanik özellikler hesaplanmış ve olumlu
sonuçlar rapor edilmiştir.
Okaliptüsün kontrplak üretiminde kullanılabilirliği
de bazı araştırmacılar tarafından çalışılmış ve olumlu
sonuçlar bildirilmiştir. Örneğin;genel amaçlar ve yapı
maksatlı olarak kontrplak üretiminde okaliptüs
odunundan yararlanılabileceği belirtilmiştir [6,8,10-13].
Ayrıca, RauteWood firmasının (Finlandiya) hızlı gelişen
ağaç türlerinin kontrplak üretiminde değerlendirilmesi
ile ilgili bir raporunda okaliptüsten (E.globulus ve
E.grandis) uygun sonuçlar alındığı belirtilmiştir [11].
Okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis) Türkiye'ye ilk
olarak 1885 yılında Adana-Mersin demiryolu hattını
yapan Fransız şirketi tarafından bu hat güzergâhındaki
istasyonlara süs bitkisi olarak dikilmek amacıyla
getirilmiştir [14].
Kontrplağın önemli mekanik özelliklerinden
biriside çivi ve vida tutma direncidir. Özellikle ahşap
yapılarda, yüzey kaplama malzemesi olarak kullanılan
kontrplaklar, montaj yapılırken çivi ya da vida ile
sabitlenmektedir.
Ancak,
literatürde
okaliptüs
kaplamaları ile üretilmiş kontrplak levhalarının çivi ya da
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vida tutma direnci üzerine bir çalışmaya ulaşılamamıştır.
Bu noktadan hareketle, bu çalışmada, kavak, kayın ve
okaliptüs soyma kaplamaları ile üretilmiş kontrplakların
vida tutma dirençleri araştırılmıştır.

2. MATERYAL VE METOT
1.1

Materyal

Kontrplakların elde edilmesinde, kavak (Populus x
euramericana I-214) kayın (Fagus orientalis L.) ve
okaliptüs (Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden)
odunlarından
elde
edilmiş
soyma
kaplamalarkullanılmıştır.
Kontrplakların
yapıştırılmasında
üre-formaldehit
(ÜF)
tutkalı
kullanılmıştır. Okaliptüs tomrukları KarabucakTarsus’dan, kayın ve kavak tomrukları YeniceKarabük’ten elde edilmiş ve özel bir kontrplak
fabrikasında 3 mm kalınlıkta soyma kaplamalar üretilmiş
ve yine aynı fabrikada kurutulmuştur. Kullanılan tutkal
özel bir tutkal üreticisinden temin edilmiştir. Tutkalın
kuru madde oranı %52’dir.

1.2

Metot

Tutkal, kaplama levhalarının sadece bir yüzüne 200
g/m2 olacak şekilde sürülmüştür. ÜF tutkalı
hazırlanırken sertleştirici olarak amonyum sülfat
((NH4)2SO4) kullanılmıştır.Tutkal karışımı 100 birim
tutkal, 30 birim buğday unu ve 10 birim sertleştirici
(%15’lik) olacak şekilde hazırlanmıştır. Pres basıncı 8
kg/cm2, pres süresi 18 dk ve pres sıcaklığı 110°C olarak
ayarlanmıştır.Kontrplaklar 5 tabaka olarak oluşturulmuş
ve laboratuar tipi elektrik ısıtmalı bir hidrolik preste
üretilmiştir. Presleme işleminden sonra levhalar 1 hafta
üst üste konup bekletilmiş sonra test örnekleri
hazırlanmıştır.
Rutubet yüzdeleri TS EN 322 [15]’de hava kurusu
yoğunluk (D) değerleri TS EN 323 [16]’de ve belirtilen
esaslar uygun olarak yapılmıştır. Vida tutma direnci
testleri ise TS EN 13446[17]’de belirtilen esaslara göre
yapılmıştır. Test örnekleri 15 x 50 x 50 mm (kalınlık x
genişlik x uzunluk) ölçülerinde hazırlanmıştır. Test
örnekleri 20°C sıcaklık ve %65 bağıl nemde klima
edilmiştir. Denemeler ALŞA marka üniversal test
cihazında yapılmıştır.
Kontrplak test örneklerinin bir yüzeyinde ve iki
kenarında denemeler yapılmıştır. Vidalar yüzey ve kenar
kısımların orta noktalarına tutturulmuştur. Testlerde 4 x
50 mm (vida çapı x vida uzunluğu) anma ölçülerine sahip
yıldız başlı çinko vidalar kullanılmıştır. Vidaların girme
derinliği,
kontrplak levha kalınlığı göz önünde
bulundurularak, hem yüzey ve hemde kenarlarda 15 mm
olarak ayarlanmıştır. Vidalar test örneklerine bir matkap
yardımı ile ve girme derinliğini ayarlamak için bir şablon
yardımı ile takılmıştır. Kenarlara vida takılırken tam orta
kısma takılmıştır. Beş tabakalı kontrplakta, orta kısımda
bulunan kaplamaların lif yönü yüzey tabakaları ile
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aynıdır.Bu sebeple, kenarlarda, yüzeye paralel liflere dik
ve yüzeye paralel liflere paralel şeklinde iki grup
oluşturulmuştur. Test örneklerinin test esnasındaki
görüntüsü Şekil 1-A, 1-B ve 1-C’de verilmiştir.

KSU. Journal of Engineering Sciences, 18(2), 2015

f= Fmax/ d x lp

(1)

Burada, fvida tutma direncini (N/mm2) , Fmax test
sonunda okunan maksimum yükü (N), d vida çapını
(mm), lp ise vida boyunu (mm) göstermektedir.

Denemeler sonunda ölçülen Fmax kuvveti
kaydedilmiş ve aşağıdaki formül (1) yardımı ile vida
tutma direnci ( f)N/mm2 olarak hesaplanmıştır.

Şekil 1. Vida tutma direnci test esnasındaki görüntüler (A: yüzeye dik, B: yüzeye paralel-liflere paralel, C: Yüzeye
paralel-liflere dik)

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Denemeler sonunda elde edilen vida tutma direnci
değerleri, testlerin yapıldığı örneklerin hava kurusu
yoğunluk verutubet yüzdeleri aşağıda Çizelge 1’de
verilmiştir.Çizelgede verilen değerler incelendiğinde,
test örneklerinin rutubet yüzdelerinin birbirlerinden çok
az farklı oldukları görülmektedir. En yüksek denge
rutubeti ise kayın odununda elde edilmiştir. Bunun temel
sebebinin, farklı odun türlerinin farklı hemiseluloz,
lignin ve ekstraktif madde miktarlarına sahip
olmalarından kaynaklandığı bildirilmiştir. Ancak bu
durumun lif doygunluk noktasına kadar devam ettiği ve
bu noktadan sonra suyun hücre lümenlerine yerleştiği ve
yoğunluğu düşük olan türlerin daha fazla serbest su
aldıkları bildirilmiştir [18, 19].
Çizelge 1’de gösterilen veriler incelendiğinde,
yoğunluk değerlerinin birbirinden farklı olduğu, en
düşük yoğunluğunkavak kontrplakta olduğu, en yüksek

yoğunluğun ise kayın kontrplakta olduğu görülmektedir.
Kontrplakta yoğunluğu etkileyen önemli bazı faktörler
bulunmaktadır. Ağaç türü bu faktörlerin başında
gelmektedir. Kullanılan tutkal miktarı, tutkal türü,
tutkala katılan dolgu ve katkı maddeleri, pres basıncı,
kaplama kurutma sıcaklığı ve ayrıca kaplama kalınlığı da
kontrplağın
yoğunluğunu
etkileyen
faktörler
arasındadır[4,20-24]. Kullanılan ağaç türünün yoğunluğu
yüksekse elde edilen kontrplağın yoğunluğuda yüksek
olmaktadır. Kullanılan tutkal miktarı ve tutkala katılan
dolgu ve katkı maddelerinin miktarları ve pres basıncı
arttıkça kontrplağın yoğunluğu artmaktadır. Ayrıca,
kaplama kalınlığı azaldıkça kontrplağın yoğunluğu
artmaktadır. Genel olarak, masif odunun ve odun esaslı
kompozit malzemelerin mekanik özellikleri yoğunluk
arttıkça artmaktadır. Benzer şekilde, vida tutma direnci
yüzeyde ve kenarlarda yoğunluğu yüksek olan kayın
kontrplakta daha yüksek ölçülmüştür. Vida tutma direnci
değerleri kavakta en düşük ölçülmüştür. Vidanın

80

KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18(2), 2015

uygulandığı yön dikkate alındığında ise, en yüksek vida
tutma direnci her üç ağaç türü içinde yüzeylerde
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ölçülmüştür. En düşük vida tutma direnci ise, yüzeye
paralel ve liflere paralel yönde ölçülmüştür.

Çizelge 1. Yoğunluk, rutubet ve vida tutma direnci değerleri
Ağaç türü

İD

KAVAK

R
%
10,47
0,42
3,96

VTY

x
ss
cov

D
g/cm3
0,464
0,018
3,896

VTP

28,1
2,4
8,5

VTD
N/mm2
16,5
4,3
26,3

KAYIN

x
ss
cov

0,678
0,019
2,851

10,66
0,25
2,37

51,3
4,9
9,6

35,0
5,5
15,8

28,9
2,2
7,8

OKALİPTÜS

x
ss
cov

0,608
0,015
2,404

10,53
0,18
1,72

37,6
3,4
8,9

23,6
2,6
11,1

22,3
2,1
9,3

16,5
2,6
15,5

İD: istatistik değerler, D: hava kurusu yoğunluk, R: hava kurusu haldeki rutubet, VTY: yüzeye dik vida tutma direnci,
VTD: yüzeye paralel liflere dik vida tutma direnci, VTP: yüzeye paralel liflere paralel vida tutma direnci.
Çizelge 2’de, vida tutma direncine ait ANOVA
testi sonuçları verilmiştir. Çizelge incelendiğinde,
ağaç türünün, kuvvet yönünün ve bu iki varyans
kaynağının etkileşiminin,vida tutma direnci üzerine

istatistiksel olarak önemli seviyede (p < 0.001) etkili
olduğu görülmektedir.

Çizelge 2. ANOVA testi sonuçları
Varyans
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Serbestlik
Derecesi

Kareler
ortalaması

F
değeri

Önem
düzeyi

AT

7402

2

3701

295

0,000

KY

7090

2

3545

282

0,000

AT * KY

455

4

114

9

0,000

AT: ağaç türü, KY: kuvvet yönü

Çizelge 3’de vida tutma direnci üzerine ağaç türü ve
kuvvet uygulama yönünün etkisine ilişkin Tukey testi
sonuçları verilmiştir. Ağaç türü (AT) için elde edilen
verilere göre; ortalama değer (her üç yönün ortalaması)
kavak, okaliptüs ve kayın kontrplaklarda sırasıyla; 20.4,
27.8 ve 38.4 N/mm2 olarak ölçülmüştür. Kuvvet yönü
için elde edilen verilere göre; liflere paralel, liflere dik ve
yüzeye dik kuvvet yönlerinde (her üç ağaç türünün
ortalaması) sırasıyla 22.6, 25 ve 39 N/mm2 olarak
ölçülmüştür. Ağaç türünün etkisi ağacın yoğunluğundan
kaynaklanmaktadır. Bu konu yukarıda açıklanmaya
çalışılmıştır. Kontrplakta, kuvvet uygulama yönünün
etkisi hakkında, önceki çalışmalarda yeterli bilgiye
ulaşılamamıştır. Ancak, preste üretilen ahşap esaslı
levhaların hepsinde, yüzey ile kenarlar arasında
teknolojik özelliklerde önemli farklar bulunmaktadır.
Önceki çalışmalarda, levha yüzeyine dik ve paralel
yönlerde yapılan mekanik özelliklerde istatistiksel olarak

önemli farklar belirlenmiştir. Bu konuda etkili olan
faktörün pres basıncı olduğu bir çok çalışmada
belirtilmiştir. Benzer şekilde, bu çalışmada da yüzeye dik
vida tutma direncinin yüksek ölçülmesinin sebebi,
kontrplak levhalarının preste üretilmesi esnasında,
yüzeye dik olarak uygulanan pres basıncının levhanın
yoğunluğunu bu yönde artırmasıdır. Bu konuyla ilgili
olarak Wu [25] tarafından yapılan çalışmada rutubetin ve
kuvvet yönünün etkisi ile ilgili olarak benzer sonuçlar
elde edilmiştir. Ayrıca, masif ağaç malzeme yada
kaplama esaslı diğer malzemeler üzerinde yapılan
çalışmalarda da, benzer sonuçlar rapor edilmiştir.
Örneğin, Ferah [26] tarafından yapılan çalışmada, farklı
ağaç türlerinin iki farklı rutubet seviyesindeki çivi ve
vida tutma dirençleri ölçülmüştür. Elde edilen verilere
göre, rutubet miktarı arttıkça vida tutma direncinin
azaldığı ve liflere dik yönde daha yüksek vida tutma
direnci ölçüldüğü rapor edilmiştir. Bal ve ark., [27]
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tarafından yapılan çalışmada kavak ve kayın soyma malzemede yüzeye dik olarak uygulanan testlerde liflere
kaplamaları ile üretilen lamine ağaç malzemede yüzeye paralel uygulanan testlerden daha yüksek sonuçlar elde
dik vida tutma direnci yüzeye paralel uygulanandan daha edilmiştir [28]. Benzer sonuçlar Çelebi ve Kılıç [29] ve
yüksek olduğu rapor edilmiştir. Bir başka çalışmada ise, Örs ve ark, [30] tarafındanda rapor edilmiştir.
alyen vida ile yapılan denemelerde, lamine ağaç
Çizelge 3. Vida tutma direnci Tukey testi sonuçları

Kavak
Okaliptüs
Kayın

AT
45
45
45

KY
20,4 A
27,8 B
38,4 C

Liflere paralel
Liflere dik
Yüzeye dik

22,6 A
25 B
39 C

AT: ağaç türü, KY: kuvvet yönü
Şekil 2’de vida tutma direnci ile yoğunluk
arasındaki ilişki, dağılım grafiği ile gösterilmeye
çalışılmıştır. Grafikten açıkça görülebileceği gibi, levha
yoğunluğu arttıkça vida tutma direncide artış
göstermektedir. Bu iki değer arasındaki ilişkinin yönü
pozitif ve ilişkinin kuvvetinin oldukça yüksek olduğu
görülmektedir. Belirtme katsayısı (R2) 0,85 olarak
ölçülmüştür.

gösterebilecektir.

Şekil 2. Yoğunluk ile vida tutma direnci arasındaki
ilişki
Şekil 3’te kavak, kayın ve okaliptüs kontrplakta, yüzeye
dik vida tutma direncine ait yük deformasyon grafikleri
verilmiştir. Grafikle incelendiğinde, yük miktarının en
yüksek kayın kontrplakta gerçekleştiği, en düşük kavak
kontrplakta gerçekleştiği görülmektedir. Ayrıca, test
esnasında maksimum yüke karşılık gelen deformasyon
miktarları da grafiklerden görülebilmektedir. Bu değere
göre, maksimum yüke karşılık gelen deformasyon
miktarları, kavak, kayın ve okaliptüs kontrplakta
yaklaşık olarak, 1.7, 2.5 ve 2.0 mm olarak
gerçekleşmiştir. Uygulamada bu deformasyon miktarının
yüksek olmasının faydaları bulunmaktadır. Vida ile
yapılan birleştirmelerde, kontrplak malzeme yüke maruz
kaldığında,
daha
uzun
süreli
bir
dayanım

Şekil 3. Kavak Kayın ve okaliptüs kontrplakta, yüzeye
dik vida tutma direncine ait yük deformasyon grafikleri
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Kayın, kavak ve okaliptüs soyma kaplamaları ile
üretilen kontrplakların vida tutma direnci üzerine yapılan
bu çalışmada, kontrplak test örneklerinin üç farklı
noktasında (yüzeye dik, yüzeye ve liflere paralel ve
yüzeye paralel liflere dik doğrultuda) vida tutma
dirençleri ölçülmüştür. Elde edilen verilere göre şu
sonuçlar söylenebilir;
•

•

•

•

Her üç ağaç türü için, yüzeye dik doğrultuda elde
edilen vida tutma direnci daha yüksek bulunmuştur.
Bunun önemli nedeninin kontrplak levhalarının
üretilmesi esnasında pres basıncının bu yönde etki
etmesi ve levhanın yoğunluğunun bu yönde artış
göstermesidir. Ayrıca, yüzeye dik yapılan testlerde,
kuvvet liflere dik yönde etki etmektedir.
Bu çalışmada denemesi yapılan türlerden en yüksek
vida tutma direnci kayın kontrplakta elde edilmiştir.
Okaliptüs kontrplakta ise kavaktan büyük,
kayından düşük değerler elde edilmiştir.
Testler sonucunda elde edilen verilere göre;
kontrplak levhalarının yoğunluğu ile vida tutma
direnci arasında oldukça güçlü bir ilişkinin olduğu
belirlenmiştir.
Vida tutma direnci testi esnasında ulaşılan
maksimum yüke karşılık gelen deformasyon
miktarı en yüksek kayın kontrplakta ve en düşük
kavak kontrplakta ölçülmüştür. Bu özellik,
uygulamada kontrplak levhalarının bağlantı
noktalarında vida ile yapılan birleştirmelerde önem
arz etmektedir.
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