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Özet 

Bu çalışmada, liflere paralel yönde yüksek basınç dayanımı gerektiren ahşap yapı uygulamalarında 

kullanılabilmesi amacıyla; sarıçam (Pinus sylvestris L.) odunundan elde edilen 18 mm kalınlıkta 5 adet 

lamel, epoksi ve poliüretan tutkal ile yapıştırılarak 90 mm x 90 mm kesit ölçülerinde lamine ahşap yapı 

elemanları üretilmiştir. Örneklerin hazırlanması esnasında, lameller arasına destek malzemesi olarak 

alüminyum tel örgü ve fiberglas tel örgü yerleştirilmiştir. Örneklerin basınç dayanımı TS 5497 EN 408’e 

göre belirlenerek, dayanımda, lameller arasına yerleştirilen destek malzemesinin etkileri 

değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, masif örneklerle kıyaslandığında laminasyon işleminin 

ve lamine ahşap yapı elemanlarının alüminyum tel örgü ve fiberglas tel örgü ile güçlendirilmesinin 

liflere paralel yönde basınç dayanımını %76 - %106 oranında artırdığı tespit edilmiştir. Liflere paralel 

yönde basınç dayanımı en yüksek değerleri epoksi tutkalı ile üretilen numunelerden güçlendirme 

malzemesi kullanılmayan lamine ahşap yapı elemanında 64,85 N/mm2, poliüretan tutkalı ile üretilen 

fiberglas tel örgü ile güçlendirilmiş lamine ahşap yapı elemanında 64,84 N/mm2 olarak belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Laminasyon, Sarıçam, Tutkal, Güçlendirme, Basınç dayanımı 
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Abstract 

In the production of wooden structural elements, the lamination method is preferred to reduce the 

defects of wood such as knots, cracks, cross grain which were decreased the strength of wood and to 

increase the mechanical properties, besides providing the production of wood material in the desired 

dimension. In the recent years, the studies related with the various reinforcement methods are 

conducted to increase the strength of wood structural elements. One of the reinforcement methods is 

the production of the wood-based composite material by the placing of the different materials between 

the wooden layers of the lamination. In this study, on the purpose of the use in the applications which 

are needed the compressive strength parallel to the grain, the laminations had the size is 90 mm x 90 

mm x 540 mm, have been produced by means of bonding of the 5 pieces of layers with a thickness of 

18 mm which were obtained from Scots pine (Pinus sylvestris L.) wood with epoxy and polyurethane 

adhesives. Besides, aluminum wire mesh and fiberglass mesh have been placed between the layers 

as a reinforcement material. The effects of the reinforcement materials placed between the layers of 

the laminated wooden structural elements on the compressive strength parallel to grain were 

evaluated by the tests were conducted according to TS 5497 EN 408. According to the results, when 

compared with the solid samples, it was determined that the lamination process and the reinforcement 

of glued laminated timber with aluminum wire mesh and fiberglass mesh were increased the 

compressive strength parallel to grain by 76% - 106%. The maximum values of the compressive 

strength parallel to grain were specified as 64.85 N/mm2 for epoxy glued laminated timber without 

reinforcement material and 64.84 N/mm2 for polyurethane glued laminated timber reinforced with 

fiberglass mesh. The laminated wooden structural elements which have the highest compressive 

strength in comparison with the solid woods can be used safely in the wooden residential and 

commercial buildings, bridges and the roof trusses which are required the compressive strength. 

Keywords: Lamination, Scots pine, Adhesive, Reinforcement, Compressive strength 

 

GİRİŞ 

Ahşap, fiziksel, mekanik ve termal özelliklerinin yanı sıra farklı renk ve desen özelliklerine 

sahip olması ve kolay işlenebilmesi nedeniyle binlerce yıldır yapı malzemesi olarak 

kullanılmaktadır (Kermani, 1999; Stalnaker & Harris, 1999; Söğütlü, 2017). Ancak istenilen 

ölçülerde üretim imkânının kısıtlı olması ve yapısında görülen lif kusurları, budaklar, çatlaklar 

gibi kusurlar nedeniyle ahşabın istenilen kalite değerlerinde elde edilememesi bununla 

beraber ahşap tüketiminin azaltılması amacıyla ahşap malzemenin doğrudan kullanılması 

yerine; ahşap esaslı mühendislik ürünleri tercih edilmektedir.  

Ahşap mühendislik ürünlerinin en eskilerinden biri olan tutkallanmış lamine kereste, 

laminasyon olarak adlandırılan iki ya da daha fazla katmanlı düz veya eğimli formlarda 

hazırlanmış ahşap parçalarından yapılan, tüm parçaların lif yönleri elemanların boyuna 

yönlerine paralel olan malzeme olarak tarif edilmektedir (APA, 2008; Kermani, 1999; Nicole 

M. Stark, 2010; Stalnaker & Harris, 1999).  

Çok çeşitli şekil, boyut ve düzenlerde kiriş, kolon, kemer ve tonoz olarak üretilen tutkallanmış 

lamine keresteler, binaların ve köprülerin inşasında kullanılırlar (APA, 2008; Kermani, 1999). 
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Kayın ahşap kaplamalar kullanılarak elde edilen lamine ahşap yapı malzemesinin basınç 

dayanımı, yüksek dayanımlı betonun basınç dayanım aralığı olan 70 N/mm2’den daha 

yüksek seviyeye ulaşmaktadır (Dill-Langer & Aicher, 2014).    

Tahmini dayanım değerleri ile mevcut ürünlerin değerlerine ilişkin karşılaştırmalar, rutubet 

miktarındaki düşüşün tutkallanmış lamine ladin kerestenin basınç dayanımında artışa neden 

olduğunu göstermiştir (Frese, Enders-Comberg, Blass, & Glos, 2012).    

Tutkallanmış lamine sugi kereste üretiminde dış tabakalarda sugi lamine kaplama ahşap 

kullanımının kısmi basınç dayanımını %50 oranında artırdığı tespit edilmiştir (Hayashi & 

Miyatake, 1991).  

Yapısal kerestelerde basınç dayanımına ulaşıncaya kadar hiçbir hata görülmezken, 

tutkallanmış lamine kerestelerde genellikle basınç dayanımına ulaşmadan önce liflere dik 

çekme hatası görüldüğü belirlenmiştir (Hoffmeyer, Damkilde, & Pedersen, 2000). 

Tutkallanmış lamine kerestelerin basınç dayanımı kuzey kızıl meşe ile üretilenlerde 19 MPa, 

kızıl akçaağaç ile üretilenlerde ise 18,7 MPa olarak ölçülmüştür (Janowiak, Kessler, 

Manbeck, Blankenhorn, & Labosky, 1994).   

Son yıllarda ahşabın fiziksel ve mekanik özelliklerinin artırılmasına amacıyla beton, metal, 

plastik ile cam, karbon ve aramid lifleri ile farklı oranlarda bir arada kullanılmasına ilişkin 

çalışmalar yürütülmektedir.  

Orta dayanım sınıfında yer alan ve budaklar gibi birçok zayıf noktası bulunan Japon sedirinin 

laminasyondan kaynaklanan basınç bölgesindeki plastik deformasyona karşı yapılan 

güçlendirme göz önüne alınarak geliştirilen model, deneysel sonuçları doğrulamıştır 

(Mihashi, Itagaki, Ito, & Suzuki, 1996).  

Lamine kirişlere uygulanan güçlendirmenin, yapı elemanlarının bozulma şeklini kırılganlıktan 

sünekliğe değiştirdiği ve kirişlerin yük taşıma kapasitelerini arttırdığı tespit edilmiştir (Issa & 

Kmeid, 2005). 

Tam veya kısmi takviye yerleşiminin, ahşap kolonların maksimum mukavemetini ve sertliğini 

arttırdığı, bununla beraber tam takviye yerleşiminin sertliği arttırmada kısmi yerleşimden 

daha etkili olduğu tespit edilmiştir (Zhu, Yuan, Hou, & Wang, 2013). 

Yapılan çalışmalar, polivinil asetat ve poliüretan tutkalı ile yapıştırılmış lamine sarıçam yapı 

elemanlarında destek malzemesi olarak fiberglas tel örgü kullanımının tutkal hattına dik 

eğilme mukavemeti gerektiren uygulamalarda kullanılabileceği ancak basınç dayanımı 

gerektiren uygulamalarda kullanılamayacağını göstermiştir (Togay & Ergin, 2014). 

Bu çalışma kapsamında, yüksek basınç mukavemeti gerektiren uygulamalarda 

kullanılabilecek ve bununla beraber deprem, kar yükü gibi aşırı yüklere ve malzemede 

yükleme süresine bağlı olarak meydana gelen yorulmaya karşı mekanik özellikleri 

iyileştirilmiş ahşap yapı elemanı üretilebilmesi hedeflenmektedir. 
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1. MALZEME VE YÖNTEM 

1.1. Malzeme 

Bu çalışma kapsamında, tutkallanmış lamine ahşap yapı elemanları ile sonuçlarının 

karşılaştırıldığı masif ahşap yapı elemanları, ahşap yapı sektöründe yaygın olarak kullanılan 

sarıçam (Pinus sylvestris L.) odunu kullanılarak üretilmiştir. Sarıçam keresteleri Ankara 

Siteler’deki orman ürünleri satışı yapan firmalardan tesadüfü örneklem yöntemiyle seçilmiş 

ve odun kusurları olmamasına özen gösterilmiştir.  

Tutkallanmış ahşap yapı elemanlarının üretiminde, suya ve çeşitli kimyasallara karşı oldukça 

dirençli olan aynı zamanda farklı malzemelerin yapıştırılmasına imkân sağlayan tek bileşenli 

poliüretan tutkalı ile çift bileşenli epoksi tutkalı kullanılmıştır.  

Tutkallanmış ahşap yapı elemanlarının üretimi esnasında katmanlar arasına mekanik 

özellikleri arttırması amacıyla destek malzemesi olarak piyasada pencerelerde sinek teli 

olarak kullanılan, sırasıyla Şekil 1(a) ve Şekil 1(b) gösterilen alüminyum tel örgü ve fiberglas 

tel örgüden yararlanılmıştır. Her iki sinek teli 0,28 mm kalınlıkta olup 18x16 mesh (örgü) 

yapısına sahiptir. Destek malzemesi olarak bu malzemeler; sahip olduğu mesh yapısı ahşap 

lamellerin birbiriyle ek olarak destek malzemeleri ile yapışmayı engellemeyecek olması, 

dikey ve yatay yönlerde dağılım gösteren bu örgü yapının uygulanan kuvveti farklı yönlere 

dağıtacağı düşüncesi, bununla beraber bilimsel çalışmalarda ve piyasada kullanılan diğer 

güçlendirme malzemelerine kıyasla oldukça hafif ve ucuz olması nedeniyle tercih edilmiştir. 

  

(a) (b) 

Şekil 1. Alüminyum tel örgü (a) ve fiberglas tel örgü (b) 

 

1.2. Örneklerin Hazırlanması 

Liflere paralel yöndeki basınç mukavemetinin belirlenmesinde TS 5497 EN 408 esaslarına 

uyulmuştur. Buna göre, deney örneğinin uzunluğu, daha küçük en kesit boyutunun 6 katı 

olmalıdır. Ağaç malzeme 105 mm x 105 mm x 600 mm ölçülerinde kesildikten sonra direkt 

güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde 20±20 °C sıcaklık ve %65±5 bağıl nem şartlarında 

%12 rutubete ulaşıncaya kadar bekletilmişlerdir. Hava kurusu rutubet derecesine ulaşan 

taslaklar, 90 mm x 90 mm x 540 mm net ölçüde kesilmiştir. 
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Tutkallanmış lamine ahşap yapı elemanlarının üretimi için çatlak, budak ve reçine kesesi gibi 

kusurlarından arındırılan ağaç malzeme çeşitli boy ve en ölçülerine sahip 25 mm kalınlıktaki 

lameller, direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde istiflenerek 20±20C sıcaklık ve 

%65±5 bağıl nem şartlarında %12 rutubete ulaşıncaya kadar bekletilmiştir. Denge rutubetine 

ulaşan lamellere, kalınlık makinesinde 18 mm net kalınlık ölçüsüne getirilmiştir. Malzeme fire 

miktarını azaltmak için gerçek uygulamalardaki gibi laminasyonda kullanılacak tutkal çeşidi 

yardımıyla düz en birleştirme yapılmıştır. 

Her bir deney grubundan 3 adet deney örneği elde edilecek şekilde, muhtelif genişliklerde 18 

mm kalınlıkta 5 adet lamel lif yönleri birbirine paralel olarak epoksi ve poliüretan tutkal ile 

yapıştırılmıştır. Güçlendirilmiş lamine ahşap yapı elemanları üretimi için lameller arasına 

destek elemanı olarak alüminyum tel örgü ve fiberglas tel örgü yerleştirilmiştir.  

Elde edilen muhtelif genişliklerde 90 mm kalınlığında ve 600 mm uzunluğundaki tutkallanmış 

lamine ahşap yapı elemanlar, tutkal firmalarının belirttiği basınç değerleri esas alınarak 24 

saat süre boyunca soğuk preslenmiştir. Daire testerede net ölçülendirilmesi yapılan 

tutkallanmış lamine ahşap yapı elemanları liflere paralel basınç mukavemeti tayini için 90 

mm x 90 mm x 540 mm ebadında hazırlanmıştır.   

1.3. Basınç Dayanımı 

TS 5497 EN 408’e göre hazırlanan deney örneklerine, yükü %1 doğrulukla ölçebilen 1000 kN 

yükleme kapasitesine sahip cihazda, merkezleri üst üste gelecek şekilde yuvarlak yükleme 

başlıkları kullanılarak yükleme yapılmış ve saniyede 8 veri alınarak yük kaydedilmiştir.  

Basınç dayanımı Eş. 1 ile hesaplanmıştır. 

𝑓𝑐,𝑜 =  
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝐴
               (1)                                                                                        

Burada fc,o basınç dayanımı (N/mm2), Fmax uygulanan maksimum yük (N) ve A örneğin en 

kesit alanını (mm2) ifade etmektedir.  

Şekil 2’ de örneklere uygulanan liflere paralel basınç dayanımı testi ile sonucunda oluşan 

kırılma şekli gösterilmektedir. 

   

Şekil 2. Epoksi tutkalı ile üretilen alüminyum tel örgü takviyeli lamine ahşap yapı 

elemanlarına uygulanan liflere paralel basınç dayanımı testi, (b) ve (c) örneğin 

kırılma şekli 
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Deneyler sonucunda elde edilen verilerin istatistiksel analizleri IBM SPSS Statistics 20 

programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, değişkenlere ait minimum, 

maksimum ve ortalama değerler gibi temel betimleyici istatistiksel analizler, gruplar 

arasındaki fark olup olmadığını belirlemek amacıyla varyans analizi, fark bulunmuşsa 

farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını tespit edebilmek amacıyla homojenlik testi 

uygulanmıştır. 

 

2. BULGULAR 

Sarıçam keresteden masif ve 18 mm kalınlıkta 5 katman lamelden tutkallanmış lamine olarak 

90 mm x 90 mm x 540 mm ebadında üretilen ahşap yapı elemanlarının liflere paralel basınç 

dayanımına ilişkin istatistiki değerler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Liflere paralel basınç dayanımı istatistiksel değerleri (N/mm2) 

Dayanım  
Tutkal 
Çeşidi 

Destek 
Malzemesi  

Minimum Maximum Ortalama Standart Sapma 

Fmax (N) 

Epoksi 

Alüminyum 457 750 467 610 461 503,33 5 334,654 

Fiberglas 454 080 463 380 457 933,33 4 850,416 

Kontrol 523 240 554 930 537 793,33 16 002,163 

Poliüretan 

Alüminyum 461 970  485 920 476 293,33 12 646,922 

Fiberglas 524 650 528 870  526 526,67 2 148,356 

Kontrol 443 570  483 100  465 696,67 20 183,846 

Masif Masif 240 440  263 790 254 350,00 12 300,053 

fc,o (N/mm2) 

Epoksi 

Alüminyum 54,676 56,790  55,44 1,175 

Fiberglas 55,107 56,577  55,89 0,739 

Kontrol 62,499  67,757  64,85 2,674 

Poliüretan 

Alüminyum 56,407  59,298 58,04 1,480 

Fiberglas 64,772  64,946  64,84 0,096 

Kontrol 53,796  58,345 56,11 2,276 

Masif Masif 30,023  32,826  31,48 1,405 

 

Liflere paralel basınç dayanımına tutkal çeşidi ve destek malzemesinin etkisine ilişkin 

varyans analizi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2: Liflere paralel basınç dayanımına tutkal çeşidi ve destek malzemesinin 
etkisine ilişkin varyans analizi sonuçları 

Varyans Kaynağı Dayanım  Kareler Toplamı SD Kareler Ortalaması F P 

Tutkal Çeşidi (T) 
Fmax (N) 63 694 422,22 1 63 694 422,22 0,43 0,522ns 

fc,o (N/mm2) 3,954 1 3,954 1,50 0,241ns 

Destek Malzemesi (D) 
Fmax (N) 3 427 610 811,11 2 1 713 805 405,56 11,63 0,001* 

fc,o (N/mm2) 54,306 2 27,153 10,31 0,002* 

Etkileşim (T*D) 
Fmax (N) 15 118 883 811,11 2 7 559 441 905,56 51,31 0,000* 

fc,o (N/mm2) 240,75 2 120,376 45,72 0,000* 

Hata 
Fmax (N) 2 062 586 600,00 14 147 327 614,29     

fc,o (N/mm2) 36,860 14 2,633     

Toplam 
Fmax (N) 4 494 751 321 900,00 21    

fc,o (N/mm2) 66375,94 21    

R Squared: 0,987 (Adjusted R Squared: 0,982),                    R Squared: 0,984 (Adjusted R Squared: 0,977) 

Not:  ns fark 0,95 güven düzeyinde anlamsız, * fark 0,95 güven düzeyinde anlamlı 

 

Liflere paralel basınç dayanımına destek malzemesin ile tutkal çeşidi-destek malzemesi 

etkileşimi istatistiksel anlamda önemli (P≤0,05), tutkal çeşidinin etkisi ise önemsiz çıkmıştır.  

Buna göre, liflere paralel basınç dayanımında, sarıçam lamellerin epoksi tutkal ve poliüretan 

tutkalı ile yapıştırılarak üretilen lamine elemanlar arasında istatistiksel anlamda farklılık 

bulunmamaktadır. Ancak, lamine ahşap yapı elemanı ile masif elemanlar karşılaştırıldığında, 

liflere paralel basınç dayanımı bakımdan önemli farkların olduğu görülmüştür. Buna ilişkin 

veriler Şekil 3’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 3. Tutkal çeşidine göre masif ve lamine yapı elemanları liflere paralel basınç 

dayanımı (Fmax) 

Şekil 3’e göre, liflere paralel basınç direnci bakımından, lamine yapı elemanları masif 

elemanlardan yaklaşık iki kat daha yüksek dayanım göstermiştir. Uygulanan homojenlik testi 
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sonuçlarına göre, epoksi tutkal ile yapıştırılan lamine ahşap yapı elemanı ile poliüretan tutkal 

ile yapıştırılan lamine ahşap yapı elemanı arasında istatistiksel anlamda farklılık 

bulunmamaktadır.   

Destek malzemesi çeşidi düzeyinde yapılan Duncan homojenlik testi sonuçları Şekil 4’te 

verilmiştir. 

 

Şekil 4. Destek malzemesi çeşidine göre masif ve lamine yapı elemanları liflere paralel 

basınç dayanımı (Fmax) 

Uygulanan homojenlik testi sonuçlarına göre, liflere paralel yönde uygulanan basınç 

dayanımı testinde Fmax, destek malzemesi kullanılmadan üretilen lamine ahşap yapı 

elemanlarında en yüksek, masif ahşap yapı elemanlarında ise en düşük değer elde 

edilmiştir. Fmax değeri bakımından fiberglas ile güçlendirilmiş lamine ahşap yapı elemanları 

ile kontrol örnekleri arasında istatistiksel anlamda fark çıkmamıştır. 

Tutkal çeşidi düzeyinde fc,o değeri için yapılan Duncan homojenlik testi sonuçları Şekil 5’te 
verilmiştir.  

 

Şekil 5. Tutkal çeşidine göre masif ve lamine yapı elemanları liflere paralel basınç 

dayanımı (fc,o) 
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Şekil 5’e göre, liflere paralel basınç dayanımı bakımından, lamine yapı elemanları masif 

elemanlardan yaklaşık iki kat daha yüksek dayanım göstermiştir. Uygulanan homojenlik testi 

sonuçlarına göre, epoksi tutkal ile yapıştırılan lamine ahşap yapı elemanı ile poliüretan tutkal 

ile yapıştırılan lamine ahşap yapı elemanı arasında istatistiksel anlamda farklılık 

bulunmamaktadır.   

Destek malzemesi çeşidi düzeyinde fc,o değeri için yapılan Duncan homojenlik testi sonuçları 

Şekil 6’da verilmiştir. 

 

Şekil 6. Destek malzemesi çeşidine göre masif ve lamine yapı elemanları liflere paralel 

basınç dayanımı (fc,o) 

Uygulanan homojenlik testi sonuçlarına göre, liflere paralel yönde uygulanan basınç 

dayanımı testinde fc,o, destek malzemesi kullanılmadan üretilen lamine ahşap yapı 

elemanlarında en yüksek, masif ahşap yapı elemanlarında ise en düşük değer elde 

edilmiştir. fc,o değeri bakımından fiberglas ile güçlendirilmiş lamine ahşap yapı elemanları ile 

kontrol örnekleri arasında istatistiksel anlamda fark çıkmamıştır. 

 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Liflere paralel basınç dayanımı bakımından masif ahşap yapı elemanları ile 

karşılaştırıldığında, laminasyon işlemi ile üretilen ahşap yapı elemanlarına ait Fmax ile fc,o 

değerlerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Laminasyon işleminden önce, odun 

kusurlarından arındırılması, ahşap lamellerin dayanımının artmasını sağlamıştır. 

Laminasyonda kullanılan tutkalların, hücre boşluklarını doldurarak ağaç malzemenin gevrek 

yapıya ulaşmasını sağladığı ve katmanlar arasında oluşturduğu tabakanın liflere paralel 

basınç dayanımı üzerinde olumlu etkisi olduğu düşünülebilir. Ayrıca, mekanik özelliklerin 

iyileştirilmesi amacıyla katmanlar arasına yerleştirilen destek malzemeleri liflere paralel 

basınç dayanımını arttırıcı özellik göstermiştir. Liflere paralel yönde basınç dayanımı (fc,o) ve 

örneklere uygulanan en yüksek kuvvet (Fmax) destek malzemesi kullanılmadan epoksi ile 

tutkallanmış lamine ahşap yapı elemanlarında tespit edilmiş, bunu fiberglas tel örgü ile 

güçlendirilmiş poliüretan ile tutkallanmış lamine ahşap yapı elemanları izlemiştir. Varyans 

analizi sonuçlarından da anlaşılacağı gibi, incelenen bağımsız değişkenler üzerinde sadece 
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destek malzemesi etkili olmayıp tutkal çeşidi-destek malzemesi ikili etkileşimi de etkilidir. 

Lamine ahşap yapı elemanları üretimi seçilen epoksi ve poliüretan tutkalları ahşap malzeme 

ile çok güçlü kimyasal bağ kurarak liflere paralel yönde basınç dayanımını arttırmış, 

poliüretan tutkalı ise destek malzemesi olarak seçilen ve aynı zamanda piyasada 

doğramalarda sinek teli olarak kullanılan alüminyum tel örgü ve özellikle fiberglas tel örgü ile 

daha fazla etkileşime girerek ahşap-destek malzemesi-ahşap arasında kurulan kimyasal 

bağların daha güçlü olmasını sağlamıştır.  
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