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Proje Özeti:  

Bu çalışmada, ısıl işlem uygulaması yapılmış odun örneklerinin doğal yaşlandırma deneylerine tabi 

tutulduktan sonra teknolojik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla; Doğu kayını (Fagus 

orientalis L.), Kanada kavağı ((Populus canadensis (Populus nigra x Populus deltoides)), Sarıçam (Pinus 

sylvestris Lipsky ) ve Uludağ göknarı (Abies bornmülleriana Mattf.) gibi yaygın kullanıma sahip ağaç 

türlerinden ısıl işlem uygulamaları için standartlara uygun örnekler alınmış ve azot gazı ortamında farklı 

süre (2 ve 6 saat) ve sıcaklıklarda (120°C,160°C,200°C) ısıl işlem uygulaması gerçekleştirilmiştir. Isıl işlem 

görmüş örnekler bir yıl süre ile doğal yaşlandırmaya tabi tutulmuştur. 

Isıl işlem uygulanmış deney örnekleri, ASTM G7 esaslarına göre, doğal yaşlandırma deneylerine tabi tutulmak 

üzere Kastamonu üniversitesi, Orman Fakültesi binasının çatısında 1 yıl süre ile bekletilmiştir.  Yaşlandırma 

işleminden sonra örneklerin renk ve sertlik değişimleri ilgili standartlara göre belirlenmiştir.  

 Elde edilen sonuçlara göre, ısıl işlem sıcaklığı, ısıl işlem süresi ve doğal yaşlandırma süresinin deney 

örneklerinin renk ve sertlik değerlerini azalttığı tespit edilmiştir.  

Project Abstract: 

The aim of this study is to determine  changing of color and hardness values of heat treated wood exposed 

to natural aging weathering .For this purpose, Oriental beech, Carolina  poplar, Scotch pine and Uludağ fir 

woods that have commonly used, have been used for heat treating applications. The experimental test 

samples which are produced by these wood species were applied to heat under inert (nitrogen) 

environment at three different temperatures (120˚C, 160˚C and 200 ˚C) and two different duration (2 and 6 

h).   

Then, heat treated samples were subjected to natural aging for one year  according to ASTM G7 procedure 



on the roof of forestry faculty, Kastamonu university. After aging procedure, changes in the color and 

hardness of the samples have been determined according to related standards.  

According to the results, it was determined that heating temperature, heating and natural aging time are 

reduce to colour and hardness values of the experimental samples. 

 

 


