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1. GİRİŞ 
 

1.1 Genel 
 

Biyolojik materyaller, ekim ve dikimden tüketiciye sunuldukları zamana kadar tüm 

işlem basamaklarında mekanik etkilere maruz kalırlar. Bu tür etkiler statik ya da 

dinamik kuvvetler şeklinde olabilirler. Bu kuvvetlere karşılık materyallerin verdiği 

tepkilerde etkili olan temel unsurlar; büyüklük, uygulanma süresi, kuvvetin yapısı ya da 

uygulanma şeklidir. 

 

Biyolojik materyallerin teknik özelliklerinin bilinmesi, ekim, hasat, taşıma, iletim, 

sınıflandırma, doldurma, boşaltma, paketleme gibi işlemler için kullanılacak tarımsal 

araç ve makinaların tasarımında, iş başarılarının belirlenmesinde, ürün işleme ve ürün 

kalite kontrolü aşamalarında ve tüketiciye sunulan ürünün kalitesinin iyileştirilmesinde 

önem taşımakta ve belirleyici olmaktadır (Erdoğan ve Yurtlu 2003). 

 

Statik ya da dinamik yük altında bulunan biyolojik materyaller, yapısal özelliklerine 

bağlı olarak tipik bazı davranışlar göstermektedirler. Bunlar akma ya da kopma şeklinde 

olmaktadır. Biyolojik materyale uygulanan basma kuvveti kısalmaya, çekme kuvveti ise 

uzamaya neden olmaktadır. Şekil 1’de görülen kuvvet-deformasyon eğrisinden 

yararlanılarak materyalin elastikiyet modülü, biyolojik akma sınırı, kopma noktası ve bu 

noktalara kadar oluşan kuvvet-deformasyon ve enerji değerleri belirlenebilmektedir 

(Alayunt 2000). 

 

Kuvvet-deformasyon eğrisinde biyolojik akma noktası ve kopma noktası olmak üzere 2 

önemli nokta vardır. Biyolojik akma noktası kuvvet-deformasyon eğrisi üzerinde 

deformasyonda bir artışın, kuvvette ise bir azalışın olduğu ya da değişmenin olmadığı 

bir noktadır. Bu noktada materyalde hücre içi kopmalar meydana gelir ve ürünlerin 

zedelenmeye duyarlılıklarının belirlenmesinde kullanılır. Bu noktadan önce hücre zarar 

görmez. Kopma noktası ise yük altındaki materyalin kırıldığı, çatladığı veya 

bozulmanın olduğu noktadır. Bu noktadan sonra deformasyon hızla artar buna karşılık 
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kuvvette hızlı bir azalma görülmektedir. Ürünün hacmi bozulur, kuvvete karşı direnci 

azalır ve bu noktada maksimum kopma kuvveti elde edilir (Mohsenin 1970). 

 
 
Şekil 1.1 Biyolojik materyalde kuvvet-deformasyon eğrisi (Alayunt 2000) 
 
 
Tane materyalin fiziko-mekanik özelliklerinin belirlenmesinde sıkıştırma yükü altındaki 

davranışı önem taşımaktadır. Bu yolla kuvvet-deformasyon karakteristiği ve kırılma 

enerjisi hesaplanabilmektedir. Elde edilen bu büyüklükler ekim, hasat ve hasat 

sonrasına ilişkin makine prosesleri yönünden temel tasarım parametrelerini meydana 

getirmektedir (Vatandaş vd. 2002). 

 

Kabuklu tohumların kabuklarını mümkün olduğunca az iç zedelenmesiyle kıracak yeni 

kabuk kırma makinalarının tasarımında ürünlerin bazı fiziko-mekanik özelliklerinin 

bilinmesi gerekir. Kabuk kırma makinaları; sıkıştırma ya da çarpma gibi çeşitli etkilerle 

çalıştıklarından kabuklu ürünlerin bu etkiler altındaki kırılma dirençlerinin belirlenmesi 

makina tasarımı bakımından oldukça önemlidir (Dursun 1997).  

  

Bu çalışmada kabuklu kestane meyvesinin farklı eksenlerde ve farklı nem koşullarında 

sıkıştırma yükü altındaki mekanik davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Kabuklu 
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kestane meyvesi kabuğunun kırılmasına yönelik olarak tasarlanacak bir makina için, 

kestanenin sıkıştırma yükü altındaki mekanik davranışlarının belirlenmesinin yararlı 

olacağı düşünülmektedir. 

 

1.2 Kestanenin Besin Değeri ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi 

 

Kestane, içinin kimyasal bileşimi ve nem oranı bakımından diğer sert kabuklu 

meyvelerden önemli ölçüde ayrılmaktadır. Kestane karbonhidratlarca zengin bir 

meyvedir. Normal koşullarda kestane meyvesinin nem oranı %40–45 olduğu halde, 

diğerleri birer yağlı meyvedirler ve nem oranları da genellikle %10’dan daha azdır. 

 

Çizelge 1.1 Kestane içinin bileşimi (Soylu 2004) 

 
Karbonhidratlar                             % 40–45 
                         Sakkaroz   % 10–20 
                         İnvert Şeker                              % 1–2 
                         Nişasta    % 50–60 
Protein                              % 5 
Yağ                              % 5 
Nem    % 40–45 
 

 

Kestanedeki karbonhidratların büyük bölümü nişasta, bir bölümü de şekerler 

formundadır (Çizelge 1.1). Kestane mineral ve vitamin bakımından da zengin bir 

meyvedir (Soylu 2004). 

 

 
Kestane, kandaki yüksek kolesterolü düşürür. Kan şekeri düzeyini kontrol altında tutar, 

bu bakımdan şeker hastalarına yararlı olur. Hayvanlarda kansere yakalanma rizikosunu 

azaltmaktadır. Bu etki insanlar üzerinde de araştırılmaktadır 

(http://www.sagliksayfam.com/besinler-ve-ozellikleri/kestane.html, 2006). 
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100 gr taze kestanenin (yenebilir kısmı) besin öğeleri: (http://www.kafkas.com, 2006 ) 

Kalori (cal)  : 160 

Karbonhidrat (g)  : 34 

Şeker (g)  : 9,6 

Protein (g)  : 3,2 

Yağ (g)  : 1,8 

Sodyum (mg)  : 9 

Potasyum (mg) : 395 

 

1.3 Kestanenin Kullanım Alanları 

 

Ticari olarak kestane tüketim biçimleri başlıca iki ana grupta toplanabilir. Bunlar, taze 

(sofralık) ve işlendikten sonra tüketimdir. Kestane püresi, kestane şekerciliği ve 

konserve olarak değerlendirme gibi işleme çeşitleri mevcuttur. 

Sarı kahverengi süslü kaplaması beğenilir. 

 

Kestanenin koyu renkli ve dayanıklı kerestesinden ev, mobilya ve çeyiz sandığı, genç 

sürgünlerinden ise sepetler ve küfeler yapılır. Çürümeye karşı dayanıklı olması 

sebebiyle yapı işlerinde, demiryolu raylarının döşenmesinde, gemi yapımında ve 

elektrik direği olarak kullanılır. Yaprak ve çiçeklerinden ilaç ve kozmetik sanayinde 

faydalanılır. 

(http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com
mons/thumb/7/72/Chestnut.jpg/250px-
Chestnut.jpg&imgrefurl=http://www.blogcu.com/clematis/173338/&h=173&w=250&sz
=15&hl=tr&start=1&tbnid=ayl-
zUjHd0gpaM:&tbnh=77&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dkestane%2B%26svnum
%3D10%26hl%3Dtr%26lr%3D%26rls%3DDVXA,DVXA:2006-
28,DVXA:en%26sa%3DG, 2006) 
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Şekil 1.2 Kestane ağacının gemi yapımında kullanımı 
 
 

1.4 Türkiye Kestane Yetiştiriciliğinde Kullanılan Bazı Çeşitler 

 
 
Anadolu’da yaklaşık 2,5 milyon kestane ağacı bulunmaktadır. Parlak renkli, iri ve 

verimli tiplerin yanında, küçük meyveli, verimsiz, düşük kaliteli tipler de 

bulunmaktadır. Türkiye’de yetiştirilme imkânı bulunan bazı kestane çeşitleri aşağıda 

verilmiştir (Soylu 2004). 

 

Bunlar: 

• Sarıaşlama 

• Ayıtabanı 

• Vakit Kestanesi 

• Osmanoğlu 

• Seyrekdiken (Acemoğlu) 

• Dursun Kestanesi 

• Aşı Kestane 

• Sarı Kestane 

• Karamehmet 

• Hacıibiş 

• Firdola 

• Mahmutmolla 

• Hacıömer 
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1.4.1 Sarıaşlama 

 

Bursa yöresinde yetiştirilen bu çeşit diğer yörelerde de kısmen görülür. Meyveleri 

yuvarlağa yakın oval, meyve ucuna doğru hafif üçgenimsi, meyve tabanı düzdür. Meyve 

kabuğu ince, tipik kestane renginde parlak, tüysüz, yüzeyi aralıklı hafif çizgilidir. 

Meyve eti krem rengindedir. Verimli olan bu çeşit, Ekim ayının ilk on günü içinde hasat 

edilir. Meyve iriliği yıllara göre ortalama 61–78 adet/kg arasında değişir. 

 

1.4.2 Ayıtabanı  

 

Yalova kıyı yöresinde (Esenköy) yetiştirilmektedir. Meyveleri üçgen şekillidir. Meyve 

kabuğu orta kalınlıkta, tipik kestane rengine yakın koyulukta, parlak, meyve ucu 

belirgin tüylü, yüzeyi hafif çizgilidir. İç krem rengindedir. Çok verimli olan bu çeşit 

Eylül ayının son haftasında hasat edilir. Meyve iriliği yıllara göre ortalama 53–57 

adet/kg arasında değişir. 

 

1.4.3 Vakit kestanesi 

 

Vakit kestanesinin, Ayıtabanı kestanesi ile aynı özelliklere sahip olduğu bildirilmektedir 

(Soylu 2004). Ancak gerek Yalova Bahçe Bitkileri Araştırma Enstitüsü ile yapılan sözlü 

görüşmelerde ve gerekse bu çalışma sonucunda elde edilen değerlerden Vakit 

kestanesinin Ayıtabanı kestanesinden farklı özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır. 

 
 
1.4.4 Osmanoğlu 

 

Bursa’nın Kızık köylerinde yetiştirilmektedir. Meyveleri genellikle yuvarlağa yakın 

oval şekilli, bazen üçgenimsidir. Meyvelerde simetri her zaman tam değildir. Meyve 

kabuğu ince olup tipik kestane renginde ve parlaktır. Verimli olan bu çeşit şekerleme 

yapımında kullanılmaktadır. Eylül ayının ikinci haftasında hasat edilir. Meyve iriliği 58-

114 adet/kg arasında olup yıllara göre çok değişmektedir. 

 

 



 7

1.4.5 Seyrekdiken 

 

İzmit-Yenice-Balaban yöresinde yetiştirilmektedir. Meyveleri dikdörtgenimsi, çanta 

şekillidir. Kabuk kalınca, orta koyulukta, parlaktır. İç ise krem rengindedir. Oldukça 

verimli olan bu çeşit Ekim ayının ikinci haftası hasat edilir. Meyve iriliği ortalama 68-

81 adet/kg arasındadır. 

 

1.4.6 Dursun kestanesi 

 

İnegöl-Esenköy yöresinde yetiştirilmektedir. Meyveleri yuvarlağa yakın elips 

şeklindedir. Kabuk ince olup koyu renkte ve parlaktır. İç krem rengindedir. Verimli bir 

çeşittir. 

 

1.4.7 Aşı kestane 

 

İnegöl-Yenice yöresinde yetiştirilmektedir. Meyveleri yuvarlağa yakın elips şeklindedir 

ve iç krem rengindedir. Kabuk kalınca, orta koyulukta ve parlaklıktadır. Oldukça 

verimli olan bu çeşit Eylül sonu veya Ekim ayının ilk haftasında hasat edilir. Meyve 

iriliği 72–77 adet/kg arasındadır. 

 

1.4.8 Sarı kestane 

 

Yalova-Şenköy yöresinde yetiştirilmektedir. Meyveleri üçgenimsi yuvarlaktır ve iç 

krem rengindedir. Kabuk kalın, orta koyulukta, parlaktır. Oldukça verimli olan bu çeşit 

Eylül sonu veya Ekim ayının ilk başında hasat edilir. Meyve iriliği 56-77 adet/kg 

arasında değişir. 

 

1.4.9 Karamehmet 

 

Karamürsel (Tepeköy) yöresinde yetiştirilmektedir. Meyveleri yuvarlağa yakın, meyve 

kabuğu koyuca ve kalıncadır. İç krem rengindedir. Orta derecede verimli olan bu çeşit 
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Eylül ayının birinci haftasında hasat edilir. Meyveleri küçük olup ortalama 130–139 

adet/kg arasındadır. 

 
 
1.4.10 Hacıibiş 

 

Karamürsel (Tepeköy) yöresinde yetiştirilmektedir. Meyveleri yuvarlağa yakın, ancak 

meyvenin uç kısım çıkıntısı uzunca, belirgin ve sık tüylüdür. Meyve kabuğu kalınca, 

orta koyulukta ve parlaktır. İç krem rengindedir. Orta derecede verimli olan bu çeşit 

Eylül ayının birinci haftasında hasat edilir. Meyveleri çok küçük olup ortalama 105-139 

adet/kg arasındadır.  

 

1.4.11 Firdola 

 

Karamürsel yöresinde yetiştirilmektedir. Meyveleri yuvarlağa yakın, hafif üçgenimsidir. 

Meyve kabuğu orta koyulukta, kalınca ve az parlaktır. İç krem rengindedir. Çok verimli 

olan bu çeşit Eylül ayının ikinci haftasında hasat edilir. Meyveleri çok küçük olup 

ortalama 112–130 adet/kg arasında değişir. 

 

1.4.12 Mahmutmolla 

 

Bursa Cumalıkızık’ta az sayıda yetiştirilmektedir. Meyveleri yuvarlağa yakın oval 

şekillidir. Meyve kabuğu ince, kestane renginde ve orta derecede parlaktır. İç krem 

rengindedir. Verimli olan bu çeşit Eylül ayının son haftasında hasat edilir. Meyve iriliği 

ortalama 81-109 adet/kg arasında değişir. 

 

1.4.13 Hacıömer 

 

Özellikle Yalova’da yetiştirilen bu çeşidin hasadı Ekim ortalarında yapılır. Meyveleri 

genellikle yuvarlağa yakındır. Meyve kabuğu ince, koyuca ve parlaktır. İç açık krem 

rengindedir. Meyve iriliği 82–112 adet/kg arasında değişir. 
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1.5 Kestanenin Ekolojik İstekleri 

 

1.5.1 Sıcaklık 

 

Kestane ağacı, ılıman iklim koşullarında daha iyi ürün verir. Deniz seviyesinden 

itibaren 700–800 m yüksekliklere kadar yetişebilirse de bu durum çeşitli ekolojilere 

göre değişiklikler göstermektedir (Başaran 1977). Kestanenin meyvelerini 

olgunlaştırabilmesi için çiçek açımından hasada kadar olan günlük sıcaklık toplamının 

2000–2300 oC olması gerekmektedir (Tosun 2002). Şiddetli sıcak ve kuraklığa karşı 

dayanıksızdır. Kestane kış düşük sıcaklıklarına –30 oC’ ye kadar dayanabilmektedir 

(Soylu 2004). Ancak ilkbahar geç ve sonbahar erken donlarına karşı hassastır. Kestane 

yazın yüksek sıcaklıklardan doğrudan değil, yağışsız geçen mevsimlerde kuraklıktan 

etkilenir. 

 

1.5.2 Yağış 

 

Kestane, yıllık yağış toplamı 600–1600 mm olan yerlerde yaşar (Soylu 2004). Bu 

nedenle yağış, kestane yetiştiriciliğinde önemli bir etkendir. Genel olarak kestane 

kuraklığa karşı hassas bir tür olarak görülmekte, bu durum kurak geçen yaz aylarında 

önem kazanmaktadır. Fazla yağış zararlı olmamakla birlikte, çiçeklenme dönemine 

rastlayan sürekli yağışlar, meyve tutumunu olumsuz etkiler.  

 

1.5.3 Toprak 

 

Kestane kazık köklü bir bitkidir. Bu nedenle yetiştiği toprağın gevşek yapılı ve derin 

olması gerekmektedir. Volkanik kaynaklı potasyumca zengin topraklarda en iyi şekilde 

yetişmektedir. Kestanenin doğal olarak yetiştiği yerlerde topraklar asit özellik 

göstermekte (pH=5–6,3) ve silikatlı topraklar üzerinde iyi bir gelişme göstermektedir. 

Kestane ağır, killi, su geçirgenliği az topraklarda iyi bir gelişme gösterememekte ve bu 

tip topraklarda mürekkep hastalığına (Phytophthora cambivora) yakalanma riski 

artmaktadır (Soylu 2004). 
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1.6 Dünya ve Türkiye’deki Kestane Üretimi ve Ticari Önemi 

 

1.6.1 Dünya kestane üretimi 

 

Kestane, kuzey yarım kürenin Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarında ve kısmen de 

Güney Amerika’da kültüre alınan bir meyve türüdür. Kestane, ağaç ve yapraklarıyla 

yarar sağlamakta, ancak asıl meyveleriyle ağırlık ve ekonomik önem kazanmıştır. 

Günümüzde İtalya, İspanya, Fransa, Portekiz gibi Avrupa; Çin, Kore, Japonya, Türkiye 

gibi Asya ülkeleri başlıca kestane üreten ülkeler arasında bulunmaktadır. Bunlara ek 

olarak Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Romanya, Yugoslavya, Slovakya, Çek 

Cumhuriyeti, İsviçre ve Kafkasya’da da kültürü ve yetiştiriciliği yapılmaktadır. ABD, 

yüzyılın başlarına kadar önemli bir üretim alanı olmuşsa da, kestane kanserinin 

(Endothia parasitica) (Cryphonectria parasitica) bu ülkede geniş ölçüde zarar 

yapmasından sonra, üretim önemli ölçüde azalmıştır. 

 

Dünya kestane üretiminin ülkelere göre farklı yıllardaki değişimi Çizelge 1.2’ de 

görülmektedir. Çizelgeden anlaşılacağı gibi, dünya üretimi bu yıllarda 404.000–962.000 

ton arasında değişmiştir (Soylu 2004). 1970’li yıllara kadar dünya kestane üretiminde 

Avrupa kıtası ilk sırayı alırken, Çin’in üretim istatistiklerine alınmasıyla, Asya’nın 

üretimi, Avrupa’nın oldukça üzerine çıkmıştır. Yıllara göre üretimdeki dalgalanmalar, 

hastalıkların (Phytophthora spp., Cryphonectria parasitica) yaptığı zararlarla ilgili 

görünmektedir. Son istatistiklere göre, üretim yönünden Çin, Güney Kore, İtalya, 

Türkiye, Bolivya ve Fransa ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. 
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Çizelge 1.2 Dünya kestane üretiminin ülkelere göre değişimi (www.fao.org, 2003) 

 

Ülke adı 
Üretim (1000 ton) 

1979–81 1985 1990 1995 2002 

Dünya 577 404 464 504 962 

Çin 198 83 115 112 615 

G. Kore 76 72 79 94 90 

Japonya 57 48 37 34 29 

Türkiye 54 59 80 77 50 

İtalya 67 38 55 72 50 

Bolivya 9 24 17 24 34 

Fransa 34 14 14 11 13 

İspanya 27 27 20 24 10 

Portekiz 20 17 17 19 27 

Yunanistan 13 10 10 14 12 

 

 

1.6.2 Türkiye’nin kestane üretimi 

 

Son 40 yıl içerisinde, Türkiye’nin kestane üretiminde zaman zaman yükselen ancak 

1990’lardan sonra giderek azalan bir eğilim görülmektedir (Çizelge 1.3). Bu süre 

içerisinde ağaç sayıları hemen hemen sabit kalmış, son yıllarda ise azalma göstermiştir 

(Çizelge 1.3). Bu azalmada mürekkep hastalığı ve kestane kanserinin önemli etkileri 

bulunmaktadır. 
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Çizelge 1.3 Türkiye’de son 40 yılın bazı dönemlerindeki ağaç sayıları, üretim miktarları 
ve ağaç başına verim değerleri (Soylu 2004)    

 

Yıl 

Toplam Ağaç 
Sayısı 

(1000 adet) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(kg/ağaç) 

1960 2.378 28.750 12.1 

1970 2.422 48.000 19.8 

1980 2.023 58.500 28.9 

1990 2.497 80.000 32.0 

1995 2.549 77.000 30.2 

1997 2.470 61.000 24.7 

1999 2.370 53.000 22.4 

2001 2.283 47.000 20.6 

2002 2.305 50.000 20.4 

 

 

Türkiye’de kestane üretiminin yapıldığı başlıca bölgeler; Karadeniz, Marmara ve Ege 

bölgeleridir. Bu bölgelerdeki üreticilerin üretim miktarları Çizelge 1.4’de gösterilmiştir. 

Çizelgeden görüleceği gibi, üretim bakımından Ege bölgesi ilk sırada yer almakta, bunu 

Karadeniz ve Marmara bölgeleri izlemektedir. Genel olarak Ege bölgesindeki İzmir ve 

Çanakkale illeri dışındaki illerde üretim artmış,  Marmara ve Karadeniz bölgelerinde ise 

üretim azalmıştır. 
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Çizelge 1.4 Türkiye’nin başlıca kestane üreten bölge ve illeri (Soylu 2004) 

 

 

Bölge ve İller 

Üretim (Ton) 

1976 1980 2002 

Karadeniz Bölgesi 
Rize 1.465 926 392 
Kastamonu 8.475 9.290 3.597 
Sinop 6.550 7.349 4.600 
Zonguldak 3.555 4.441 1.426 
Samsun 1.730 1.150 722 
Marmara Bölgesi 
Bursa 4.155 3.781 1.204 
Sakarya 2.402 1.857 664 
Kocaeli 1.895 352 139 
İstanbul 204 353 50 
Orta-Kuzey 
Bölgesi 
Bolu 465 541 - 
Kütahya 4.210 7.500 2.476 
Ege Bölgesi 
İzmir 4.150 12.391 7.139 
Aydın 4.138 4.362 13.853 
Balıkesir 1.083 1.217 2.460 
Manisa 900 1.021 1.856 
Çanakkale 520 693 614 

 

 

1.6.3 Kestane Ticareti – İhracat 

 

Kestane, üreticiye azımsanmayacak derecede bir gelir sağlar. Yurt içi fiyatlar, diğer 

meyve türleriyle karşılaştırıldığı zaman oldukça yüksek olup, sonbahardan ilkbahara 

kadar kararlı bir seyir takip etmektedir. Genellikle erkenci, kaliteli ve şekerlemeye 

uygun nitelikteki çeşitler daha iyi fiyat bulmaktadırlar. 

 

Kestane üretimimizin büyük bir kısmı, yurt içinde tüketilmekte, az bir bölümü de ihraç 

edilmektedir. Fındık, ceviz, badem ve Antep fıstığı gibi sert kabuklu meyve türleri 

ihracatı içinde kestane önemli bir yere sahiptir. 
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Kestane ihracatımızın son 40 yıllık durumu incelendiğinde, ihracatta kararlı bir artış 

eğiliminin olduğu görülmektedir (Çizelge 1.5). 

 

Ancak döviz gelirindeki artış, miktardaki artışın çok üzerinde olmuş, 1961 ve 2002 

yılları kıyaslandığında ihracat miktarındaki yaklaşık 10 kat artışa karşın, döviz geliri 84 

kat artmıştır (Çizelge 1.5). 

 

İhracatta miktarı artırmanın temel yolu kaliteli ve verimli çeşitlerin üretimini 

yaygınlaştırmaktır. Çünkü ithalatçı ülkeler en yüksek fiyatları iri meyveli çeşitlere 

ödemektedirler. Örneğin Almanya’da iri, iç rengi beyaz, parlak kahve renkli meyveler 

tutulmaktadır. İtalya bu ülkeye 48 adet/kg’ dan daha iri meyveli grupta mal 

göndermektedir. Kg’da 85–95 adet meyve küçük meyveli grup ise en düşük fiyatla 

satılmaktadır (Başaran 1977). 

 

İhracat yaptığımız bazı ülkelerin istediği birinci sınıf meyve irilikleri kg’da adet olarak 

şöyledir (Başaran 1977): 

 

Kuveyt  50–55 

S. Arabistan 60–65 

İsrail  50–60 
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Çizelge 1.5 Türkiye’nin son 40 yılının bazı dönemlerindeki kestane ihracatı  

                    (Soylu 2004) 

 

Yıllar Miktar 
(Ton) 

Değer 
(Dolar) 

Miktar                      Değer 
Endex 1961=100 

1961 1.120 161.825 100 100 
1965 1.616 284.239 144 175 
1970 2.193 407.127 195 251 
1975 1.306 494.830 116 305 
1980 3.086 2.439.891 275 1507 
1985 5.112 2.800.000 456 1739 
1990 5.464 5.595.000 487 3475 
1995 8.286 8.955.000 739 5562 
2000 5.321 5.408.000 475 3359 
2002 11.665 13.512.000 1041 8392 

 

 

İhracatçılarımız ihraç partilerini alıcı isteklerine göre sınıflandırmaktadırlar. 

Kestanelerin iriliklerine göre sınıflandırılmasında Türk Standartlar Enstitüsünün 

belirlediği sınırlar aşağıdaki gibidir (TS 1072): 

 

Boy Adı  Meyve Sayısı (Adet/kg) 

Çok iri   En çok 55 

İri   56–65 

Orta   66–85 

Küçük   86–100 

Çok küçük  101–125 
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

 

Yapılan kaynak araştırmasında; yöntem geliştirmeye ve elde edilen verilerin 

değerlendirilmesine yardımcı olacak eserler kısaca tanıtılmaya çalışılmıştır. Çoğu 

araştırma niteliğinde olan bu eserler, bilgi ve veri bakımından önemli derecede yardımcı 

olmuştur. 

 

Zoerb and Hall (1960) yaptıkları çalışmada bezelye, mısır ve buğday tanelerinin temel 

mekanik ve reolojik özelliklerini farklı nem içerikleri ve sıkıştırma hızlarında 

belirlemişlerdir. Yapılan bu çalışmada araştırmacılar materyalleri yatay ve dikey yönde 

statik olarak yüklemişlerdir. 

 

Araştırmacılar yapılan denemeler sonucunda; tanenin dayanım özelliklerini arttıran en 

önemli faktörün nem içeriği olduğunu belirterek, nem içeriğindeki artışın kırılma 

kuvvetini ve elastikiyet modülünü azalttığını belirtmişlerdir. Buna karşılık enerji 

gereksinimlerinin ise nem içeriğindeki artışla birlikte yükselme gösterdiğini 

belirtmişlerdir. Elastiklik sınırına kadar maksimum dayanımın ve maksimum 

deformasyon kuvvetinin, nem içeriğinin artışı ile azaldığını vurgulamışlardır. 

 

Paulsen (1978) araştırmasında, soyanın sıkıştırma yükü altındaki kırılma direncini 

belirlemiştir. Bu amaçla  %8, %11, %14, %17 nem içeriğindeki farklı çeşitleri, farklı 

deformasyon hızlarında yüklemiştir. 

 

Araştırma sonuçlarına göre, soyada nem içeriğinin %8’den %17’ye çıkmasıyla, 

kabuğun kırılması için gerekli olan kuvvetin azaldığını belirtmiştir. Diğer yandan 

kırılma için gerekli enerjinin %11-14’lük nem aralığında maksimum olduğunu 

belirtmiştir. Ayrıca kabuğun kırılmasında düşey konumda yüklenen tanelerin, yatay 

konumda yüklenenlere oranla daha az enerjiye gereksinimlerinin olduğunu ifade 

etmiştir. 
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Waanen and Okos (1988) araştırmalarında, mısır tanelerinin kırılma karakteristiklerini 

belirlemişlerdir. Araştırmacılar tanenin nem içeriğinin artmasıyla kırılma gerilmesinin 

azaldığını buna karşılık kırılma uzamasının arttığını belirtmişlerdir. 

 

Oloso and Clarke (1993) çalışmalarında, Mahun cevizinin (Cashew Nut) dayanım 

karakteristiklerini incelemişlerdir. Sıkıştırma denemelerini farklı nem içeriği ve farklı 

yükleme yönlerinde gerçekleştirerek, kırılma için gerekli kuvveti, deformasyonu ve 

absorbe edilen enerjiyi belirtmişlerdir. Materyal boyutu olarak küçük, orta ve büyük 

boyutları; yüklenme yönü olarak ise meyvenin uzunluk, genişlik ve kalınlık 

doğrultularını esas almışlardır. 

 

Deneyden elde edilen sonuçlara göre; en yüksek kırılma kuvvetini %7,3’lük nem 

seviyesinde, en küçük yüklenme ekseninde elde ederken, en düşük kırılma kuvvetini 

%13,4’lük nem içeriğinde, yine en küçük yüklenme ekseninde elde etmişlerdir. Diğer 

yandan en yüksek kırılma enerjisini %15’lik nem içeriğinde, meyvenin en küçük ekseni 

doğrultusundaki yüklenmede elde ederken, en düşük kırılma enerjisini ise %7,3’lük 

nem içeriğinde, yanal eksen doğrultusundaki yüklenmede ortaya çıkarmışlardır. Diğer 

yandan en yüksek deformasyonun %15’lik nem seviyesinde, en düşük deformasyonun 

ise %7,3’lük nem seviyesinde olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Dursun (1997) araştırmasında, ayçiçeği, yerfıstığı, ceviz ve fındık gibi kabuklu 

ürünlerin, nokta yükü altındaki kabuk kırılma dirençlerinin belirlenmesi hakkında 

çalışmıştır. Söz konusu ürünleri üç farklı konumda yerleştirerek bir penetrometre 

aracılığıyla kabuk kırılma dirençlerini ölçmüştür. Ölçümler sırasında ürünler, sıkıştırma 

düzlemine paralel, sıkıştırma düzlemine dik ve sıkıştırma düzlemine boylamasına 

yerleştirilmiştir.  Elde edilen değerler ile tohum uzunluğu, genişliği, kalınlığı ve 

küreselliği arasındaki ilişkiler bir istatistiksel analiz programıyla elde edilmiştir. 

 

Denemeler sonucunda araştırmacı ayçiçeği, yerfıstığı ve cevizde en yüksek ortalama 

kabuk kırılma dirençlerini, sıkıştırma düzlemine dik konumda belirlemiştir. Fındıkta ise 
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bu değeri, boylamasına konumda bulmuştur. Ayçiçeği ve yerfıstığında sıkıştırma 

düzlemine paralel ve boylamasına, fındıkta ise sıkıştırma düzlemine paralel ve dik 

konumlarda ortalama kabuk kırılma dirençlerinin birbirine oldukça yakın olduğunu 

belirlemiştir. Cevizde ise bu durumun, diğer ürünlere göre farklı olduğunu belirtmiştir. 

Araştırmacı, ürünlerin yapısal özelliklerinin, bu sonuçlara ulaşılmasında etkili olduğunu 

da ortaya koymaktadır. 

 

Güner vd. (1998) yapmış oldukları araştırmalarında, Hasanbey, Hacıhaliloğlu, Çöloğlu, 

Tokaloğlu ve Çataloğlu kayısı çekirdeklerinin statik yüklenme altındaki bazı mekanik 

özelliklerini belirlemişlerdir. Bu çalışmada kayısı çekirdekleri,  paralel plakalar arasında 

sıkıştırılarak kırılma dirençlerini, kırılma enerjilerini, kuvvet-zaman ve kuvvet-

deformasyon eğrilerini belirlemişlerdir. Araştırmacılar denemelerden önce, kayısı 

çekirdeklerinin üç boyutunu ölçmüş, geometrik ortalama çap değerlerini hesaplamış ve 

ağırlıklarını tartmışlardır. Ayrıca araştırmacılar, doğal durumdaki, 24 saat ve 48 saat 

suda bekletildikten sonraki nem değerlerinde olmak üzere üç farklı nem seviyesinde 

çalışmışlardır. 

 

Araştırmacılar, doğal nem koşulundaki en büyük kırılma kuvveti ve kırılma enerjisini 

Çöloğlu çeşidinde 503 N ve 0,239 J, en küçük kırılma kuvveti ve kırılma enerjisini ise 

Hacıhaliloğlu çeşidinde 333N ve 0,122 J olarak bulmuşlardır. Ayrıca nem değerinin 

artmasına karşılık kırılma direncinin azaldığını, kırılma enerjisinin ise arttığını 

belirlemişlerdir. 

 

Braga et al. (1999) araştırmalarında, Makadamia meyvesinin farklı nem, boyut ve statik 

yüklenme pozisyonlarındaki mekanik özelliklerini incelemişlerdir. Araştırmacılar 

denemelerinde, meyve kabuğunun kırılması için gerekli olan kuvveti, yüklenme 

pozisyonlarındaki şekil değiştirmeyi, kabuğun kırılması için gerekli enerjiyi 

belirlemişler ve bunların birbirleriyle olan etkileşimini ortaya koymuşlardır. 
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Araştırma sonuçlarına göre, Makadamia meyvesinin kırılması için en az enerji 

gereksiniminin,  boylamasına olan yüklemede olduğunu belirtmişlerdir. Zarlı ve kalın 

eksendeki yüklenmelerde ise boylamasına yüklenmeye göre sırasıyla ortalama olarak 

%66 ve %310 daha fazla bir enerji gereksinimi olduğunu saptamışlardır. Boylamasına 

yüklenmede, meyve kabuğunun kırılması için gerekli kuvvetin, meyvenin boyutuna 

bağlı olmadığını, buna karşılık kalınlamasına olan eksendeki yüklenmede kırılma 

kuvvetinin, meyve boyutuna büyük ölçüde bağlılık gösterip, % 61 daha fazla olduğunu 

belirtmişlerdir. Boylamasına yüklenmede deformasyonun, diğer yüklenme 

pozisyonlarına göre daha az olduğu sonucuna varmışlardır. Zar ve kalınlık 

eksenlerindeki yüklenmede meydana gelen yüklenme hızı, dikey eksendeki yüklenmeye 

göre sırasıyla ortalama olarak %57 ve %168 daha fazla bulunmuştur. Araştırmacılar, 

meyve kabuğunun kırılması için gerekli kuvvetin, deformasyonun ve enerji 

gereksiniminin neme ve boyuta bağlı olarak en fazla dikey eksendeki yüklenme 

pozisyonunda olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Gupta and Das (2000) çalışmalarında, ayçiçeği tohumunun ve çekirdeğinin belirli nem 

seviyelerinde (%4 ve %20), ortalama bir sıkıştırma yükü altındaki kırılma kuvvetini, 

deformasyonu ve materyalin absorbe ettiği enerjiyi belirlemişlerdir. Araştırmacılar, 

materyali dikey ve yatay eksenlerde statik olarak yüklemişlerdir. 

 

Bu araştırmanın sonucuna göre; araştırmacılar her iki eksendeki yüklenmede, nem 

seviyesinin arttırılmasıyla çekirdeğin kırılması için gerekli olan kuvvetin azaldığını, 

bununla birlikte dikey eksendeki yüklenme sonucu elde edilen kırılma kuvvetinin, yatay 

eksendeki yüklenme sonucu elde edilen kırılma kuvvetinden daha fazla olduğunu 

belirtmişlerdir. Araştırmacılar çekirdeğin ve tohumun kırılması için gerekli olan 

kuvvetin sırasıyla 13,4-8,5 N ve 65,2-35,3 N arasında değiştiğini, yatay ve dikey 

eksenlerdeki yüklenmeler sonucu oluşan maksimum deformasyonun ise sırasıyla 1,73 

mm ve 2,32 mm olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca materyalin nem seviyesi arttırıldıkça 

enerji gereksiniminin de arttığını bildirmişlerdir. Tohumun dikey yüklenilmesi sonucu 

elde edilen enerji gereksiniminin, yatay yüklenmeden fazla olduğunu, buna karşılık 

çekirdek için ise tam tersi bir durumun elde edildiğini ortaya koymuşlardır. 
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Khazaei et al. (2001) araştırmalarında, farklı boyutlardaki sert kabuklu badem çeşitleri 

için yüklenme hızı ve yüklenme yönüne bağlı kırılma karakteristiklerini 

belirlemişlerdir. Özellikle bademin kırılma kuvveti, absorbe ettiği enerji ve gerekli güç 

miktarları üzerinde durmuşlardır. Çalışmada, boyut olarak küçük, orta ve büyük 

boyutlardaki bademlerden yararlanmışlardır. Bademin ön ve yan taraflarını, farklı 

yüklenme yönü olarak belirlemişlerdir. 5 mm/min, 100 mm/min, 200 mm /min ve 500 

mm/min’lik farklı yüklenme hızları uygulamışlardır. 

 

Denemeler sonucunda araştırmacılar, 100 mm/min ve 200 mm/min’lik yüklenme 

hızlarında elde edilen kırılma kuvvetleri arasındaki farkın önemli olmadığını 

belirtmişlerdir (p=0,01). Fakat bu etkinin diğer yüklenme oranlarında önemli olduğunu 

ortaya koymuşlardır. Ayrıca araştırmacılar badem boyutlarının, gerekli kırılma 

kuvvetleri üzerindeki etkisini de ele almışlardır. Buna göre, küçük ve orta boyutlar için 

gerekli kırılma kuvvetleri arasındaki farkın göz ardı edilebileceği sonucuna varmışlardır 

(p=0,01). Yüklenme yönüne bağlı olarak ise bademin yan taraftan kırılması için gerekli 

kuvvet değeri, ön taraf için gerekli olan kuvvet değerinden daha fazla olduğu sonucuna 

varmışlardır. Enerjinin maksimum olarak absorbe edildiği yüklenme hızının 5 mm/min 

olduğunu belirtmişlerdir. Bu enerji değerini 540 mj olarak saptamışlardır. Absorbe 

edilen enerjinin minimum olduğu yüklenme hızı ise 200 mm/min’dir. Buradaki değer 

ise 450 mj’dur. Yapılan bu çalışmaya göre, yüklenme hızı arttıkça absorbe edilen enerji 

miktarının azaldığı görülmektedir. Araştırmacılar, yandan yüklenmede absorbe edilen 

enerjinin, önden yüklenmede absorbe edilen enerji değerinden daha fazla olduğunu 

belirtmişlerdir. 

 

Polat vd. (2001) araştırmalarında, Antep fıstığının işlenmesine yönelik olarak 

tasarlanacak bir makine için Antep fıstığının bazı mekanik özelliklerini incelemişlerdir. 

Bu amaçla Antep fıstığının mekanizasyonuna yönelik özelliklerinden bazıları olan 

boyut özellikleri, ağırlık analizi, 100 meyve ağırlığı, çıtlama sertliği, iç meyvenin 

ezilme sertliği, hacim ağırlığı, sürtünme katsayısı ve yığılma açısını belirlemeye 

çalışmışlardır. Çalışmalarını, 3 farklı çeşit Antep fıstığı meyvesinin kabuklu, kavlak ve 

iç olarak, nem durumuna göre ise yaş ve kuru olarak değerlendirmişlerdir. 
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Araştırmacılar Antep fıstığı meyvesinin Siirt çeşidi, Ohadi çeşidi ve Kırmızı çeşidinin, 

yaş olarak incelenen meyvelerinde ortalama çıtlama kuvvetini sırasıyla 184,33 N, 

125,66 N, 154 N olarak saptamışlardır. Buna karşılık kuru olarak incelenen meyvelerde 

ise bu değerleri sırasıyla 221,66 N, 238,13 N, 202,53 N olarak belirlemişlerdir. Aynı 

çeşitler için meyvelerin ezilme kuvvetlerini sırasıyla yaş olarak 27,46 N, 10,63 N, 28,36 

N; kuru olarak ise 66,09 N, 46,46 N, 50,93 N olarak tespit etmişlerdir. Esneme 

miktarlarını ise bütün çeşitlerde yaş ve kuru olarak 1 mm olarak saptamışlardır. 

Araştırmacılar, bulunan sonuçlara göre Antep fıstığı meyvesinin nem miktarının 

artmasına karşılık, çıtlaması ve ezilmesi için gerekli kuvvetin azaldığını belirtmişlerdir. 

 

Aydın (2002) araştırmasında, fındığın bazı mekanik özelliklerini nem içeriğine bağlı 

olarak belirlemiştir. Bu amaçla fındığı %2,77 ve %19,98’lik nem seviyeleri arasında, 

belirli eksenler boyunca statik olarak yüklemiştir. 

 

Denemelerin sonucuna göre, fındıkta nem seviyesi arttıkça kabuğun kırılmaya 

başlaması için gerekli olan kuvvetin azaldığını saptamıştır. Denemelerde ortaya çıkan 

nem seviyesi-kırılma kuvveti eğrilerinde, fındığın daha az nem seviyelerinde, kabuğun 

kırılması için gerekli olan kuvvetin daha büyük olduğunu belirtmiştir. Fındığın kırılması 

için gerekli olan kuvvetin en yüksek olduğu değerin kalınlamasına olan yüklenmede, en 

düşük olan değerin ise boylamasına yapılan yüklenmede ortaya çıktığını ifade etmiştir. 

Araştırmacı, fındığın küçük kırılma kuvvetinde yüksek nem seviyesine sahip olmasını, 

fındığın yüksek nem seviyelerinde daha yumuşak olabileceğine bağlamıştır. 

Araştırmacı, en yüksek kırılma kuvvetini %2,77’lik nem seviyesinde 350 N olarak 

ölçmüştür. 

 

Güner (2002) araştırmasında, fasulye, barbunya ve mercimeğin statik yüklenme 

altındaki mekanik davranışlarını incelemiştir. Denemelerden önce ürünlerin boyutlarını 

ölçmüş ve geometrik ortalama çapı, küreselliği, deformasyonu, birim deformasyonu, 

kopma kuvveti ve kopma enerjisini belirlemiştir. Araştırmacı denemeleri 10 tekerrürlü, 

3 farklı nem ve iki farklı yüklenme ekseninde (zarlı eksen: x-x ve kalınlık ekseni: y-y) 

yapmış, kuvvetin uygulanma hızını ise 40,2 mm/min olarak almıştır. 
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Deneme sonuçlarına göre fasulyede; en büyük birim deformasyonu, kopma kuvvetini ve 

kopma enerjisini x-x ekseninde elde etmiştir. Nemin artmasıyla birim deformasyon ve 

kopma kuvvetinin azaldığını, kopma enerjisinin ise önce artıp sonra azaldığını 

belirtmiştir. Araştırmacı barbunyada; en büyük birim deformasyonu ve kopma enerjisini 

y-y ekseninde, en büyük kopma kuvvetini ise x-x ekseninde elde etmiştir. Barbunyada 

nem arttıkça birim deformasyon, kopma kuvveti ve kopma enerjisinin azaldığı sonucuna 

varmıştır. Araştırmacı mercimekte ortalama deformasyonu 0,307±0,201 mm, birim 

deformasyonu %12,9±0,938 mm, kopma kuvvetini 190,6±15,7 N ve kopma enerjisini 

0,180±0,021 J olarak bulmuştur. 

 

Vatandaş vd. (2002) araştırmalarında, beş farklı nohut çeşidinin sıkıştırma yükü 

altındaki mekanik davranışlarını belirlemişlerdir. Araştırmacılar denemeler için dört 

değişik nem seviyesi, üç farklı deformasyon hızı ve iki farklı yükleme ekseni 

kullanmışlardır.  

 

Deney sonuçlarına göre, nem içeriğinin artmasıyla kırılma kuvvetinin azaldığını, buna 

karşılık deformasyon enerjisinin arttığını saptamışlardır. Ayrıca deformasyon hızı 

arttıkça kırılma kuvvetinin arttığını, deformasyon enerjisinin ise azaldığını 

belirtmişlerdir. 

 

Dursun vd. (2002) araştırmalarında, beş farklı buğday çeşidinin ve arpanın statik 

yüklenme altındaki mekanik davranışlarını belirlemişlerdir. Denemeleri 40,2 

mm/min’lik sıkıştırma hızında, iki farklı yükleme ekseninde ve üç farklı nem içeriğinde 

yapmışlardır. 

 

Deneme sonucuna göre araştırmacılar, buğday ve arpanın nem içeriğinin artmasıyla 

kopma kuvvetinin azaldığını, buna karşın kopma enerjisinin arttığını belirlemişlerdir. 

Ayrıca x-x ekseninde yüklenen buğday ve arpanın kopma kuvvetlerinin, y-y eksenine 

göre daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. 

 



 23

Khazaei et al. (2002) çalışmalarında, farklı boyutlardaki nohudun, 5 mm/min’lik 

yüklenme hızında, %7, %12 ve %16’lık nem seviyelerinde ve farklı yüklenme 

pozisyonlarında, kırılma kuvveti ve kırılma için gerekli enerji gibi bazı mekanik 

özelliklerini belirlemişlerdir. 

 

Deneme sonucuna göre araştırmacılar kırılma kuvvetini; materyalin boyutuna, 

yüklenme pozisyonuna ve nem seviyesine bağlı olarak 47-522 N aralığında 

bulmuşlardır. Nohudun yanal ekseni doğrultusunda yapılan sıkıştırmada, ortalama 

kırılma kuvvetini 250 N, boylamasına eksen doğrultusunca yapılan sıkıştırmada ise 

ortalama kırılma kuvvetini 209 N olarak bulmuşlardır. Nohudun kırılması için enerji 

gereksinimini, yanal eksendeki yüklenme için 110,4 J, boylamasına eksendeki 

yüklenme için 101,5 J olarak tespit etmişlerdir. Ayrıca araştırmacılar, materyalin 

boyutlarının, yüklenme pozisyonunun ve nem seviyesinin, kırılma kuvvetine ve kırılma 

için gerekli olan enerji gereksinimine büyük oranda etkili olduğunu belirlemişlerdir. 

 

Aydın (2003) araştırmasında, sert kabuklu bademin farklı nem koşullarındaki bazı 

mekanik özelliklerini incelemiştir. Araştırmacı materyalleri %2,77 ve %24,97 nem 

aralığında, farklı pozisyonlarda statik olarak yüklemiş ve bademin bazı mekanik 

özelliklerini belirlemeye çalışmıştır. 

 

Deneme sonucuna göre araştırmacı, bademin kırılması için gerekli kuvvetin, materyalin 

nem seviyesine büyük oranda bağlı olduğunu belirtmiştir. Nem içeriğinin azalmasına 

karşılık bütün yüklenme eksenlerindeki kırılma kuvvetlerinde artış olduğunu ortaya 

koymuştur. Bademin yanal ekseni için yapılan statik yüklenmede en yüksek kırılma 

kuvvetini belirlerken,  en düşük kırılma kuvvetini ise bademin zarlı ekseni boyunca 

uygulanan statik yüklenmede belirlemiştir. 

 

Güner vd. (2003) çalışmalarında, Acıfındık, Çakıldak, Tombul ve Güney Karası fındık 

çeşitlerinin farklı nem seviyelerindeki, farklı yüklenme oranlarındaki ve farklı yüklenme 

eksenlerindeki bazı mekanik davranışlarını incelemişlerdir. Araştırmacılar denemelerini 
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31,2 mm/min ve 56,4 mm/min’lik yüklenme oranlarında, %6, %11, %15, %18’lik nem 

seviyelerinde ve fındığın boylamasına ekseni (x-x), enlemesine büyük ekseni (y-y) ve 

enlemesine küçük ekseni (z-z) doğrultusundaki yüklenmelerle gerçekleştirmişlerdir. 

 

Araştırma sonucuna göre, x-x ve y-y eksenlerindeki statik sıkıştırma için nem 

seviyesinin azalmasıyla kırılma kuvvetinin arttığını, buna karşılık şekil değiştirme ve 

kırılma enerjisinin azaldığını ortaya koymuşladır. İncelenen çeşitler arasında, en yüksek 

şekil değiştirme, kırılma kuvveti ve kırılma için enerji gereksinimini %6’lık nem 

seviyesinde, 31,2 mm/min’lik yüklenme hızında, z-z ekseni (kalınlık) boyunca yapılan 

yüklenme sonucunda Acıfındık çeşidinde elde etmişlerdir. En düşük kırılma kuvvetini 

ve enerji gereksinimini ise Çakıldak çeşidinde elde etmişlerdir. İstatistiksel analiz 

sonucuna göre çeşitlerin, kırılma kuvvetine ve enerji gereksinimine etkisinin önemli 

(p<0,01) olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Maduako and Faborode (2003) çalışmalarında, kakao kabuğunun statik yüklenme 

altındaki mekanik kırılma karakteristiklerini belirlemişlerdir. Çalışmalarını Amelonado, 

F3 Amazon, Trinitario ve Criollo çeşitleri üzerinde, yatay ve dikey yüklenme 

pozisyonlarında, 4 mm/min’lik yükleme hızında gerçekleştirmişlerdir. 

 

Araştırmacılar, kakao kabuğunun kırılması için gerekli kuvvetin, çeşitlere bağlı olarak 

değiştiğini, ayrıca dikey pozisyondaki yüklenmede kuvvet gereksiniminin yatay 

pozisyondakine göre daha çok olduğunu ortaya koymuşlardır. Buna göre dikey 

yüklenme pozisyonundaki en düşük kırılma kuvvetini Amelonado çeşidinde 520 N, yine 

aynı pozisyondaki en yüksek kırılma kuvvetini ise Criollo çeşidinde 870 N olarak 

saptamışlardır. Yatay yüklenme pozisyonlarında ise en düşük kırılma kuvvetini yine 

Amelonado çeşidinde 440 N, en yüksek kırılma kuvvetini ise F3 Amazon çeşidinde 670 

N olarak belirlemişlerdir. 

 

Çalışır ve Aydın (2004) çalışmalarında, karayemişin fiziksel özelliklerini, nem 

içeriğinin bir fonksiyonu olarak değerlendirmişlerdir. Ürünün ortalama uzunluğunu, 
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genişliğini, kalınlığını, geometrik çapını, tane ağırlığı ve hacmini sırasıyla 13,05 mm, 

14,10 mm, 11,26 mm, 12,71 mm, 0,95 g ve 1,10 cm3 olarak belirlemişlerdir. %9 ile 

%77,5 arasında değişen nemde, ürünün tekrar nemlendirilmesi üzerine çalışmalar, 

hacim ağırlığının 450’den 615 kg/m3’e arttığını, özgül kütlesinin 950’den 1050 kg/m3’e 

arttığını, porozitesinin %52,63’den %42,38’e düştüğünü, projeksiyon alanının 1,63’den 

4,03 cm2’ye yükseldiğini ve terminal hızın 6,4’den 8,2 m/s’ye yükseldiğini göstermiştir. 

Ayrıca araştırmacılar deneme sonuçlarına göre, nem içeriğinin artmasıyla, karayemişin 

kırılma kuvvetinin azaldığını ortaya koymuşlardır. %9 ile %77,5 arasında değişen nem 

değerlerinde, farklı materyal yüzeyleri üzerindeki ürünler için statik ve dinamik 

sürtünme katsayısının 0,16 ile 0,48 arasında değiştiğini belirtmişlerdir. 

 

Yalçın ve Özarslan (2004) araştırmalarında, burçak tohumunun fiziksel özelliklerini, 

nem içeriğinin bir fonksiyonu olarak değerlendirmişlerdir. %10,57 nem içeriğinde, 

ürünün ortalama uzunluğunu, genişliğini ve kalınlığını sırasıyla 5,19 mm, 4,33 mm ve 

3,63 mm olarak belirlemişlerdir. %10,57 ile %20,63 arasında değişen nemde, ürünün 

tekrar nemlendirilmesi üzerine çalışmalar, bin tane ağırlığının 55,47 g’dan 59,03 g’a 

yükseldiğini, projeksiyon alanının 23,52 mm2’den 29,05 mm2’ye yükseldiğini, 

küreselliğin 0,837’den 0,859’a yükseldiğini, özgül kütlesinin 1286,2 kg/m3’den 1369,9 

kg/m3’e yükseldiğini, porozitesinin %33,08’den %39,68’e yükseldiğini ve terminal 

hızının 9,94 m/s’den 10,33 m/s’ye yükseldiğini göstermiştir. Araştırmacılar, nem 

içeriğinin %10,57’den %20,63’e artmasıyla, burçak tohumunun dört farklı materyal 

yüzeylerindeki statik sürtünme katsayılarının sırasıyla; lastikte 0,350’den 0,387’ye, 

alüminyumda 0,319’dan 0,367’ye, paslanmaz çelikte 0,202’den 0,328’e ve galvanizli 

demirde 0,312’den 0,361’e yükseldiğini belirlemişlerdir. Ayrıca nem içeriğinin 

%10,57’den %20,63’e artmasıyla, hacim ağırlığının 860,8 kg/m3’den 826,2 kg/m3’e ve 

kırılma kuvvetinin 148,73 N’dan 62,68 N’a düştüğünü belirtmişlerdir. 

 

Özcan vd. (2004) çalışmalarında, Mersin’de yetiştirilen ergin bamya tohumlarının 

kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirlemişlerdir. %6,35, %9,87 ve %15,22 olmak üzere 

üç farklı nem içeriğinde çalışmışlardır. Araştırmacılar, bu nem değerlerinde,  tohum 

uzunluğunun 5,178’den 5,507 mm’ye, genişliğinin 4,786’dan 4,960 mm’ye, kalınlığının 
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4,121’den 4,362 mm’ye, ağırlığının 0,059’dan 0,067 g’a ve geometrik çapının 

4,665’den 4,913 mm’ye arttığını belirtmişlerdir. Tohumun porozitesinin %48,92’den 

%52,08’e, hacminin 47,38’den 54,68 mm3’e, projeksiyon alanının 0,225’den 0,333 

cm2’ye ve terminal hızının 5,20’den 5,68 m/s’ye yükseldiğini ortaya koymuşlardır. 

Hacim ağırlığının 636,10’dan 577,99 kg/m3’e düştüğünü ve küreselliğin 0,905’den 

0,897’ye düştüğünü belirtmişlerdir. Ayrıca araştırmacılar, nem içeriğinin artmasıyla, 

demir ve galvanizli demir levhalar üzerindeki statik sürtünme katsayısının arttığını 

belirtmişlerdir.  

 

Altuntaş ve Yıldız (2007) çalışmalarında, fasulye (Vicia faba L.) tanelerinin sıkıştırma 

yükü altındaki mekanik davranışları ve bazı fiziksel özellikleri üzerine nem içeriğinin 

etkisini belirlemişlerdir. Araştırmacılar %9,89 ile %25,08 arasında değişen dört nem 

içeriği seviyesi kullanmışlardır. Nem içeriği %9,89’dan %25,08’e artarken, ortalama 

uzunluk 18,40 mm ile 19,77 mm, genişlik 12,54 mm ile 13,66 mm, kalınlık 7,00 mm ile 

8,03 mm, geometrik ortalama çap 11,68 mm ile 13,01 mm, tanenin birim ağırlığı 1,147 

g ile 1,301 g, küresellik %63,47 ile %65,78, bin tane ağırlığı 1140,15 g ile 1332,67 g ve 

yığılma açısı 13,94o ile 18,58o arasında değişmiştir. Nem içeriği %9,89’dan %25,08’e 

artarken, hacim ağırlığının 419,59 kg/m3’den 381,60 kg/m3’e düştüğünü, buna karşılık 

tane hacminin 0,998’den 1,099 cm3’e, özgül kütlenin 1151,33’den 1206,21 kg/m3’e, 

porozitenin %63,09’dan %67,21’e, yüzey alanının 4,29’dan 5,31 cm2’ye yükseldiğini 

ortaya koymuşlardır. Nem içeriğindeki artışla; galvanizli metal, tahta, yumuşak çelik, 

kontrplak ve kauçuk gibi çeşitli yüzeylerdeki statik ve dinamik sürtünme katsayılarının 

da lineer olarak arttığını belirtmişlerdir. Ürünün x, y, z eksenleri boyunca, ortalama 

kopma kuvveti, özgül deformasyon, kopma enerjisi gibi mekanik özeliklerini 

belirlemişlerdir. Nem içeriğindeki artışla, ürünün özgül deformasyonu ve kopma 

enerjisinin genellikle arttığını, buna karşılık x, y, z eksenlerindeki sıkıştırma boyunca 

kopma kuvvetinin azaldığını belirtmişlerdir. Ayrıca araştırmacılar, bütün nem 

seviyelerindeki en yüksek kopma kuvveti, özgül deformasyon ve kopma enerjisini, z 

ekseni boyunca yüklenen fasulye tanesi için elde etmişlerdir. 
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Goyal et al. (2007) çalışmalarında, Bektaşiüzümünün uzunluk, çap, boyut, küresellik, 

yüzey alanı, kütle, hacim ve özgül kütle gibi fiziksel ve mekanik özelliklerini 

belirlemişlerdir. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1. Materyal 

 

Araştırmada, Türkiye’de yetiştirilen ve çalışmanın hazırlandığı dönemde Yalova Bahçe 

Bitkileri Araştırma Enstitüsü’nde 2006 yılı hasat döneminde temin edilen Sarıaşlama, 

Ayıtabanı ve Vakit kestane çeşitleri kullanılmıştır.  Denemelerin yapılmasında biri 

hareketli diğeri sabit iki plaka kullanılmış, elde edilen impulslar bilgisayarda 

depolanarak değerlendirilmiştir. 

 

3.2 Yöntem 

 

Denemeler meyvelerin üç değişik nem içeriğinde (%15, %20 ve %30 kuru baz), üç 

farklı eksende (x-x, y-y, z-z) ve sabit yüklenme hızında (40 mm/min) kestanelerin 

paralel plakalar arasında sıkıştırılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Deneyler her nem düzeyi, 

yüklenme ekseni ve çeşit için üç tekerrürlü olarak yapılmış ve her tekerrürde ortalama 

10 adet kestane kullanılmıştır.  Denemeye alınan kestane örneklerinde çatlak veya kırık 

gibi fiziksel kusurlar olmamasına dikkat edilmiştir.  Denemelerden önce kestanelerin % 

30 nemdeki bazı boyutları, aritmetik ve geometrik ortalama çap değerleri, küresellik, 

birim kütle, birim hacim, hacim ağırlığı, özgül kütle ve porozite gibi bazı fiziksel 

özellikleri belirlenmiştir.  

 

Araştırmada kullanılan kestanelerin boyut özelliklerinin belirlenmesinde 0,01 mm 

hassasiyette mikrometre kullanılmıştır. Nem değerlerinin belirlenmesinde kestanelerin 

yanmaması için sıcaklık 60 oC alınmış ve kestanelerin bir kısmı 60 oC’lik fırında 

ortalama 4 saat kurutulup %20’lik nem seviyesi ve bir kısmı ise 60 oC’lik fırında 

ortalama 8 saat kurutulup %15’lik nem seviyesi elde edilmiştir.   

 

Aritmetik ortalama çap, geometrik ortalama çap ve küresellik değeri aşağıdaki 

formüllerden bulunmuştur (Mohsenin 1970, Sitkei 1986). 
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Da = (L+W+T)/3 

 

Dg = (L.W.T)1/3 

 

φ = 100.(Dg/L) 

 

Bu formüllerde; 

Da = Aritmetik ortalama çap (mm) 

Dg = Geometrik ortalama çap (mm) 

Φ = Küresellik (%) 

L = Uzunluk (mm) 

W = Genişlik (mm) 

T = Kalınlık (mm)’tır. 

 

Hacim ağırlığı dereceli kap ile ölçülmüştür. Dereceli kap sıkıştırılmadan materyalle 

doldurularak tartılmış ve kütlesi hacme bölünerek kg/m3 olarak hacim ağırlığı 

saptanmıştır. Özgül kütle, tane kütlesinin tanenin boşluksuz hacmine oranıyla elde 

edilmiştir. Porozite, hacim ağırlığı ve özgül kütleden yararlanılarak aşağıdaki gibi 

hesaplanır. 

 

ɛ = 100.(1-ρ b/ρ t) 

 

Burada; 

ɛ = Porozite (%) 

ρ b = Hacim ağırlığı (kg/m3) 

ρ t = Özgül kütle (kg/m
3)’dir. 
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Kestanelerin yüklenmesi Şekil 3.1’de gösterildiği gibi x-x, y-y ve z-z eksenlerinde 

gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla kullanılan deneme düzeni Şekil 3.2’de gösterilmiş olup 

kestanelerin yüklenmesinde biri sabit diğeri hareketli iki paralel plaka kullanılmıştır. 

 

 

Şekil 3.1 Materyal sıkıştırma eksenleri 

 

Kestaneler, deneme düzeninde TOS TRENCIN SN 55 model torna tezgahına 

konumlandırılan sabit plakaya yapıştırılmış ve hareketli plaka, sabit yüklenme oranında 

ürüne yaklaştırılmıştır. Kuvvetin zamanla değişimi, bir veri algılama kartı ve bilgisayar 

programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Denemede NI-USB 6009 (National 

Instruments, Mopac Expwy, Austin TX) veri algılama kartı kullanılmıştır. 

Dinamometreden alınan gerilim değerleri veri algılama kartı üzerinden bilgisayar 

programına aktarılmıştır. Bilgisayar programı, Labview 8.0’da (National Instruments, 

Mopac Expwy, Austin TX) grafiksel programlama dilinde yazılmıştır (Koç, 2007). 

Program, 1’er saniye aralıklarla dinamometreden gerilim değerlerini okuyarak, kuvvet 

bilgisine çevirerek bir metin dosyasına kaydedilmiştir. Ayrıca zaman değerleri de aynı 

metin dosyasına kaydedilmiştir. Arabanın ilerleme hızı (40 mm/min=2/3/1000 m/s) ile 
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zaman değerleri çarpılarak deformasyon miktarı hesaplanmıştır. Daha sonra kuvvet-

deformasyon grafikleri çıkartılmıştır (Şekil 3.3). Toplam enerji miktarı kuvvet-

deformasyon grafiğinin altındaki alana eşittir. Kuvvet-deformasyon eğrisi altındaki 

alanın integrali alınarak toplam enerji hesaplanmıştır. Alanı hesaplarken, birim 

deformasyon ile birim deformasyona karşılık gelen kuvvet değeri çarpılarak anlık enerji 

değerleri hesaplanmıştır. Daha sonra kopma noktasına kadar olan anlık enerji değerleri 

toplanarak, toplam kopma enerjisi hesaplanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel 

analizini yapmak amacıyla da SPSS (Statistical Package for Social Sciences) istatistik 

paket programı kullanılmıştır. 

 

 

Şekil 3.2 Deneme düzeninin şematik görünümü (1. sabit plaka, 2. kestane, 3. hareketli 
sıkıştırma plakası, 4. dinamometre, 5. amplifikatör, 6. veri algılama kartı, 7. USB 

bağlantılı PC) (Güner et al. 2003) 
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Şekil 3.3 Sıkıştırma yükü altındaki kestanenin kuvvet-deformasyon eğrisinin genel 
karakteristiği (Güner 2002) 

 

Özgül deformasyon belirlenirken kestanenin başlangıçtaki boyutu ve deformasyona 

uğradıktan sonraki boyutu kullanılmış ve aşağıdaki formülden yararlanılmıştır (Braga et 

al. 1999). 

 

100
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dS = Özgül deformasyon (%) 

uL =Deformasyondan önceki eksen yönündeki uzunluk (mm) 

fL = Deformasyondan sonraki eksen yönündeki uzunluk (mm) 
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

 

4.1 Fiziksel Özellikler  

 

Denemeye alınan kestanelerin belirlenen fiziksel özellikleri Çizelge 4.1’de 

görülmektedir. Boyut olarak Sarıaşlama 23,66 mm–40,53 mm, Vakit 22,05 mm–36,24 

mm ve Ayıtabanı 25,16 mm–40,14 mm arasında değişmektedir. En büyük aritmetik ve 

geometrik ortalama çap değeri Ayıtabanı çeşidinde (32,89 mm ve 32,25 mm) ve en 

küçük aritmetik ve geometrik ortalama çap değeri Vakit çeşidinde (29,64 mm ve 28,98 

mm) elde edilmiştir. Küresellik değerleri Sarıaşlama, Vakit ve Ayıtabanı çeşitleri için 

sırasıyla %77,19, %80,09 ve %80,46 olarak hesaplanmıştır. Çeşitlerde kütle değerleri 

ise sırasıyla 16,12 g, 13,39 g ve 16,14 g olarak elde edilmiştir. Hacim değerleri 

Sarıaşlama çeşidinde 15,80 ml, Vakit çeşidinde 15,40 ml ve Ayıtabanı çeşidinde ise 

16,10 ml olarak belirlenmiştir. Vakit kestanesinde birim tanenin kütlesi diğer çeşitlere 

göre küçük olmasına rağmen birim hacmi Sarıaşlama ve Ayıtabanı çeşitlerinin hacmine 

yakın değerdedir. Bu durum, Vakit kestanesinin özgül kütlesinin diğer çeşitlere göre 

daha küçük olmasından kaynaklanabilir. En büyük hacim ağırlığı ve özgül kütle değeri 

Sarıaşlama çeşidinde (589 kg/m3–1020 kg/m3) ve en küçük hacim ağırlığı ve özgül 

kütle değeri Vakit çeşidinde (559 kg/m3–869 kg/m3) elde edilmiştir. Porozite değerleri 

Sarıaşlama, Vakit ve Ayıtabanı çeşitleri için sırasıyla %42,25, %35,67 ve %43,11 

olarak hesaplanmıştır. 
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Çizelge 4.1 Sarıaşlama, Vakit ve Ayıtabanı kestane çeşitlerinin doğal nemde fiziksel  

                   özellikleri 

 

Fiziksel özellikler 
Sarıaşlama 
Kestanesi 

Vakit Kestanesi 
Ayıtabanı 
Kestanesi 

Uzunluk (mm) 40,53 36,24 40,14 

Genişlik (mm) 32,02 30,65 33,37 

Kalınlık (mm) 23,66 22,05 25,16 

Aritmetik  

Ortalama Çap (mm) 
32,07 29,64 32,89 

Geometrik 
Ortalama Çap (mm) 

31,25 28,98 32,25 

Küresellik (%) 77,19 80,09 80,46 

Kütle (g) 16,12 13,39 16,14 

Hacim (ml) 15,80 15,40 16,10 

Hacim Ağırlığı 
(kg/m3) 

589 559 570 

Özgül Kütle 
(kg/m3) 

1020 869 1002 

Porozite (%) %42,25 %35,67 %43,11 

   

 

4.2. Kestanelerin Ortalama Kırılma Kuvveti, Kırılma Enerjisi ve Özgül   

       Deformasyon Değerleri 

 

Denemelerde kullanılan Ayıtabanı, Sarıaşlama ve Vakit kestane çeşitlerinin nem 

değerlerine bağlı olarak kırılma kuvvetleri, kırılma enerji gereksinimleri ve özgül 

deformasyon değerleri Çizelge 4.2’de verilmiştir. 
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Çizelge 4.2 Denemeye alınan kestane çeşitlerinde nem ve eksene göre ortalama kırılma 
kuvveti, kırılma enerjisi ve özgül deformasyon değerleri 

 

 

Çizelge 4.2 incelendiğinde, Ayıtabanı, Sarıaşlama ve Vakit kestane çeşitleriyle üç farklı 

nemde, sabit yüklenme hızında (40 mm/min), üç farklı eksende (doğal nem için) ve z-z 

ekseninde (%20 ve %15 nem değerleri için) yapılan denemelerde, her kestane çeşidinde 

nem seviyesinin azalmasıyla kırılma için gerekli kuvvetin arttığı, buna karşılık kırılma 

için gerekli enerjinin ve özgül deformasyonun azaldığı bulunmuştur. Paulsen (1978); 

soyanın nem değişimine bağlı ezilme için gerekli enerji ve kuvvet gereksinimlerini 

verdiği çalışmasında, nemin artmasıyla kırılma kuvvetinin azaldığını ve enerji 

gereksiniminin arttığını bildirmektedir. Yukarıda verilen örnek, çalışma bulgularını 

destekler niteliktedir. 

 

Çizelge 4.2’de görülebileceği gibi en düşük kırılma kuvveti %30 nem değerinde ve x-x 

ekseninde 359,63 N’la Ayıtabanı, en yüksek kırılma kuvveti ise %15 nem içeriğinde ve 

z-z ekseninde 991,26 N’la Sarıaşlama çeşidinde elde edilmiştir. 

 

Nem 
(%) 

Eksen Çeşit 
Kırılma 
Kuvveti 
(Nm) 

Kırılma 
Enerjisi 
(Nm) 

Özgül 
Deformasyon 

(%) 
 x-x Ayıtabanı 359.63 28.93 34.57 
 y-y Ayıtabanı 450.30 44.02 36.36 
 z-z Ayıtabanı 451.08 68.90 64.24 
 x-x Sarıaşlama 503.28 47.74 35.43 

30 y-y Sarıaşlama 683.97 97.55 51.71 
 z-z Sarıaşlama 752.39 96.07 70.29 
 x-x Vakit 383.72 29.51 36.17 
 y-y Vakit 531.58 76.27 55.97 
 z-z Vakit 604.47 87.24 76.10 
 z-z Ayıtabanı 653.45 47.24 59.20 

20 z-z Sarıaşlama 827.71 57.71 46.42 
 z-z Vakit 762.50 47.52 63.57 
 z-z Ayıtabanı 817.49 25.85 47.92 

15 z-z Sarıaşlama 991.26 37.44 39.82 
 z-z Vakit 882.15 35.15 48.77 
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Belirlenen nem değerleri göz önüne alındığında, en küçük enerji gereksinimi %15’lik 

nem değerinde ve z-z ekseninde 25,85 Nm ile Ayıtabanı, en büyük enerji gereksinimi 

ise %30’luk nem değerinde ve y-y ekseninde 97,55 Nm ile Sarıaşlama çeşidinde elde 

edilmiştir. 

Kestane çeşitlerinde nem içeriğinin artmasıyla enerji gereksinimindeki artışın nedeni, 

kestane kabuklarının nemle kırılganlığının azalması ve elastik özelliğinin artması olarak 

ifade edilebilir. 

 

4.3 Varyasyon Kaynaklarının Kestanenin Kırılma Kuvveti Üzerine Etkileri 

 

Yapılan varyans analizine göre, kestanenin kırılma kuvvetlerine, araştırılan varyasyon 

kaynaklarının (çeşit, nem ve yüklenme ekseni) ve etkileşimlerinin etki derecelerini 

görmek amacıyla Duncan Testi (Çoklu Karşılaştırma Testi) yapılmıştır.  

 

Çizelge 4.3’ de z-z ekseninde her bir çeşitte, her üç nem için (%15+%20+%30) kırılma 

kuvvetlerinin ortalaması verilmiştir.   Çizelgedeki değerler z-z ekseninde her bir kestane 

çeşidi için üç nemdeki ortalama kırılma kuvvetleri toplanıp 3’e bölünerek elde 

edilmiştir. Çizelgeden görüldüğü gibi, z-z ekseninde en büyük ortalama kırılma kuvveti 

857,12 N ile Sarıaşlama çeşidine aittir. Kestane çeşitlerinin kırılma kuvveti ortalamaları 

arasındaki fark istatistik olarak önemli bulunmuştur (P<0,01). 

 

Çizelge 4.3 Kestane çeşitlerine göre ortalama kırılma kuvveti değerleri (z-z ekseni için) 

Çeşit Ortalama Kırılma Kuvveti (N) 

Ayıtabanı (%15+%20+%30) 650,7    C 

Sarıaşlama 857,12    A 

Vakit 749,70    B 
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Z-z ekseninde üzerinde durulan özellikler bakımından elde edilen veriler, faktöriyel 

düzende varyans analizi tekniği ile irdelenmiştir. 

 

Denemede nem faktörünün %30-%20-%15 olmak üzere üç seviyesi, çeşit faktörünün de 

Ayıtabanı, Sarıaşlama ve Vakit olmak üzere üç seviyesi bulunmaktadır. 

 

Kırılma kuvveti değeri için yapılan varyans analizi sonucunda, nem ve çeşit 

faktörlerinin ayrı ayrı seviye ortalamaları arasındaki farklar istatistik olarak önemlidir 

(p<0,01). Nem×çeşit interaksiyonu istatistik olarak önemli bulunamamıştır. Nem 

faktörünün seviye ortalamalarının karşılaştırılması ve de çeşit faktörünün seviye 

ortalamalarının karşılaştırılması Duncan testi ile Çizelge 4.3 ve Çizelge 4.4’de 

verilmiştir. 

 

Çizelge 4.4’ de üç farklı kestane çeşidi için z-z ekseninde farklı nem seviyelerinde elde 

edilen ortalama kırılma kuvvetleri görülmektedir. Çizelgedeki değerler z-z ekseninde 

her üç kestane çeşidinin her bir nemdeki ortalama kırılma kuvvetleri toplanıp 3’ e 

bölünerek elde edilmiştir. Çizelgede görüldüğü gibi nem seviyesi arttıkça kırılma 

kuvveti azalmaktadır. Nem seviyelerine bağlı olarak kırılma kuvveti ortalamaları 

arasındaki fark istatistik olarak önemli bulunmuştur (p<0,01). 

 

Çizelge 4.4 Kestane nem seviyelerine göre ortalama kırılma kuvveti değerleri 

Nem Seviyesi Ortalama Kırılma Kuvveti (N) 

%15 896,96    A 

%20 747,88    B 

%30 602,64    C 
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Çizelge 4.5’de doğal nemde (%30) her bir eksen için üç farklı kestane çeşidinin kırılma 

kuvvetlerinin ortalaması verilmiştir.  Çizelgedeki değerler doğal nemde (%30), her bir 

eksendeki üç kestane çeşidi için ortalama kırılma kuvvetleri toplanıp 3’ e bölünerek elde 

edilmiştir. Çizelgeden görüldüğü gibi kestaneler kalınlık ekseni (z-z) doğrultusunda 

yüklenildiğinde, diğer eksenlere oranla daha fazla bir kırılma kuvvetine ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

 

Çizelge 4.5 Kestane yüklenme eksenlerine göre ortalama kırılma kuvveti değerleri 

Yüklenme Ekseni  Ortalama Kırılma Kuvveti (N) 

x-x (uzunluk) 415,54    B 

y-y (genişlik) 555,28    A 

z-z (kalınlık) 602,64    A 

 

 

Çizelge 4.5’de kestane yüklenme eksenlerine göre ortalama kırılma kuvveti değerleri 

verilmiştir. Yapılan varyans analizi sonucunda, x-x ile y-y eksenlerinin ortalama kırılma 

kuvveti değerleri arasındaki fark istatistik olarak önemli bulunmuştur. Ayrıca x-x ile z-z 

eksenlerinin ortalama kırılma kuvveti değerleri arasındaki fark da istatistik olarak 

önemli bulunmuştur (p<0,01). 

  

Çizelge 4.6’da doğal nemde (%30) kestane çeşitlerine göre ortalama kırılma kuvveti 

değerleri verilmiştir. En büyük kırılma kuvveti değerine sahip olan çeşit Sarıaşlama 

kestanesidir. Yapılan varyans analizi sonucunda, kestane çeşitlerinin kırılma kuvveti 

ortalamaları arasındaki fark istatistik olarak önemli bulunmuştur. 
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Çizelge 4.6 Kestane çeşitlerine göre ortalama kırılma kuvveti değerleri (%30 nemde) 

Çeşit Ortalama Kırılma Kuvveti (N) 

Ayıtabanı 420,33    C 

Sarıaşlama 646,54    A 

Vakit 506,59    B 

 

 

4.4 Varyasyon Kaynaklarının Kestanenin Kırılma Enerjisi Üzerine Etkileri 

 

Yapılan varyans analizine göre, kestanenin kırılma enerjilerine, araştırılan varyasyon 

kaynaklarının (çeşit, nem ve yüklenme ekseni) ve etkileşimlerinin etki derecelerini 

görmek amacıyla Duncan Testi (Çoklu Karşılaştırma Testi) yapılmıştır.  

 

Çizelge 4.7’de doğal nemde (%30) kestane çeşitlerinin ortalama enerji gereksinimleri 

verilmiştir. Yapılan varyans analizi sonucunda, Ayıtabanı ile Sarıaşlama çeşitlerinin 

enerji ortalamaları arasındaki fark istatistik olarak önemli bulunmuştur (p<0,01). Enerji 

gereksinim değeri en çok Sarıaşlama çeşidinde gözlemlenmiştir. 

 

Çizelge 4.7 Kestane çeşitlerine göre ortalama enerji gereksinim değerleri (%30 nemde) 

Çeşit 
Ortalama Enerji Gereksinimi 

(Nm) 

Ayıtabanı 45,57    B 

Sarıaşlama 81,21    A 

Vakit 64,34    AB 
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Çizelge 4.8’de kestane nem seviyelerine göre ortalama enerji gereksinim değerleri 

verilmiştir. Enerji gereksinim değeri için yapılan varyans analizi sonucunda, sadece nem 

faktörünün seviye ortalamaları arasındaki fark istatistik olarak önemli bulunmuştur. 

Buna ilişkin Duncan testi sonucu Çizelge 4.8’deki gibidir. Her üç nem seviyesi için de 

ortalama enerji gereksinim değerleri arasındaki fark istatistik olarak önemli 

bulunmuştur (p<0,01). 

 

Çizelge 4.8 Kestane nem seviyelerine göre ortalama enerji gereksinim değerleri 

Nem Seviyesi 
Ortalama Enerji Gereksinimi 

(Nm) 

%15 32,81    C 

%20 50,82    B 

%30 84,07    A 

 

 

Çizelge 4.9’da doğal nemde (%30) her bir eksen için üç farklı kestane çeşidinin enerji 

değerlerinin ortalaması verilmiştir. Çizelgede örneğin x-x eksenindeki değerler 

hesaplanırken Ayıtabanı, Sarıaşlama ve Vakit kestanelerinin %30 nem değerindeki x-x 

eksenindeki ortalama enerji değerleri toplanıp, çıkan değerin ortalaması alınmıştır. 

Çizelgedeki 35,39 değeri x-x eksenindeki ortalama enerji değerleri Ayıtabanı için 28,93 

Nm, Sarıaşlama için 47,74 Nm ve Vakit için 29,51 Nm değerleri toplanıp 3’ e 

bölünmüştür. 

 

Nm39.35
3

51.2974.4793.28
=

++
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Çizelge 4.9 Kestane yüklenme eksenlerine göre ortalama enerji gereksinim değerleri         

                   (%30 nemde) 

 

Yüklenme Ekseni 
Ortalama Enerji Gereksinimi 

(Nm) 

x-x (uzunluk) 35,39    B 

y-y (genişlik) 72,61    A 

z-z (kalınlık) 84,07    A 

 

Çizelge 4.9’da kestanenin yüklenme eksenlerine göre ortalama enerji gereksinim 

değerleri verilmiştir. Yapılan varyans analizine göre, x-x ile y-y eksenlerinin ortalama 

enerji gereksinim değerleri arasındaki fark istatistik olarak önemli bulunmuştur. Ayrıca 

x-x ile z-z eksenlerinin ortalama enerji gereksinim değerleri arasındaki fark da istatistik 

olarak önemli bulunmuştur (p<0,01). 

 

Enerji gereksinim değeri için yapılan varyans analizi sonucunda, eksen ve çeşit 

faktörlerinin ayrı ayrı seviye ortalamaları arasındaki farklar istatistik olarak önemlidir 

(p<0,01). 

 

Eksen×çeşit interaksiyonu ise istatistik olarak önemli değildir. Hangi eksenlerin ve de 

hangi çeşitlerin ortalamaları arasındaki farkların tesadüften ileri gelmediğine ilişkin 

Duncan testi sonuçları Çizelge 4.7 ve Çizelge 4.9’da gösterilmiştir. 

 
 
4.5 Varyasyon Kaynaklarının Kestanenin Özgül Deformasyonu Üzerine Etkileri 

 

Yapılan varyans analizine göre, kestanenin özgül deformasyonlarına, araştırılan 

varyasyon kaynaklarının (çeşit, nem ve yüklenme ekseni) ve etkileşimlerinin etki 

derecelerini görmek amacıyla Duncan Testi (Çoklu Karşılaştırma Testi) yapılmıştır. 
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Özgül deformasyon için yapılan varyans analizi sonucunda, eksen faktörünün 

seviyelerinin ortalamaları arasındaki farklar istatistik olarak önemlidir (p<0,01). Eksen 

ortalamaları arasındaki farkların belirlenmesinde yapılan Duncan testi sonucu Çizelge 

4.10’da verilmiştir. Her üç eksen için de belirlenen özgül deformasyon ortalamaları 

arasındaki fark istatistik olarak önemli bulunmuştur. 

 
Çizelge 4.10 Kestane yüklenme eksenlerine göre ortalama özgül deformasyon değerleri         

                     (%30 nemde) 

Yüklenme Ekseni 
Ortalama Özgül Deformasyon 

(%) 

x-x (uzunluk) 35,39    C 

y-y (genişlik) 48,01    B 

z-z (kalınlık) 69,19    A 

 

 

Özgül deformasyon için yapılan varyans analizi sonucunda, nem faktörünün seviye 

ortalamaları arasındaki farklar istatistik olarak önemlidir (p<0,01). Buna ilişkin Duncan 

testi sonucu Çizelge 4.11’de verilmiştir. 

 
 
Çizelge 4.11 Kestane yüklenme eksenlerine göre ortalama özgül deformasyon değerleri         

 

Nem Seviyesi 
Ortalama Özgül Deformasyon 

(%) 

%15 45,50    C 

%20 56,39    B 

%30 69,19    A 
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5. SONUÇ 

 
 
Sarıaşlama, Vakit ve Ayıtabanı kestane çeşitlerinin fiziksel özellikleri, kırılma kuvveti, 

kırılma enerjisi ve özgül deformasyon değerlerine ilişkin deneme sonuçları aşağıdaki 

gibi özetlenebilir. 

 

1. Denemeye alınan kestanelerin boyut ölçümlerinin, Sarıaşlama çeşidinde 23,66 mm-

40,53 mm, Vakit çeşidinde 22,05 mm-36,24 mm ve Ayıtabanı çeşidinde 25,16 mm-

40,14 mm arasında değiştiği elde edilmiştir. En büyük aritmetik ve geometrik ortalama 

çap değeri Ayıtabanı çeşidinde (32,89 mm ve 32,25 mm) ve en küçük aritmetik ve 

geometrik ortalama çap değeri Vakit çeşidinde (29,64 mm ve 28,98 mm) elde edilmiştir. 

Küresellik değerleri Sarıaşlama, Vakit ve Ayıtabanı çeşitleri için sırasıyla %77,19, 

%80,09 ve %80,46 olarak hesaplanmıştır. 

 

2. Çeşitlerde kütle değerleri ise sırasıyla 16,12 g, 13,39 g ve 16,14 g olarak elde 

edilmiştir. Hacim değerleri Sarıaşlama çeşidinde 15,80 ml, Vakit çeşidinde 15,40 ml ve 

Ayıtabanı çeşidinde ise 16,10 ml olarak belirlenmiştir. En büyük hacim ağırlığı ve özgül 

kütle değeri Sarıaşlama çeşidinde (589 kg/m3-1020 kg/m3) ve en küçük hacim ağırlığı 

ve özgül kütle değeri Vakit çeşidinde (559 kg/m3-869 kg/m3) elde edilmiştir. Porozite 

değerleri Sarıaşlama, Vakit ve Ayıtabanı çeşitleri için sırasıyla %42,25, %35,67 ve 

%43,11 olarak hesaplanmıştır. 

 

3. Kestane çeşitlerinde en yüksek kırılma kuvveti değeri, bütün çeşitleri için %15’lik 

nem değerinde elde edilmiştir. Buna bağlı olarak en düşük kırılma kuvveti değerleri ise 

bütün çeşitler için %30’luk nem seviyesinde elde edilmiştir. 

 

4. Kestane çeşitlerinde nem içeriğine bağlı olarak maksimum kırılma enerjisi, bütün 

çeşitler için %30’luk nem içeriğinde, en düşük değerler ise %15’lik nem değerinde elde 

edilmiştir. Çeşitlerin nem seviyelerinin ölçülen ortalama enerji değerleri üzerine etkisi 

istatistik olarak önemli bulunmuştur. Buna göre kestane çeşitlerindeki nem seviyeleri 

arttıkça kırılma için gerekli enerji değerleri de artmaktadır. 
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5. Çeşitlerin nem seviyelerinin ölçülen kuvvet değerleri üzerine etkileri istatistik olarak 

önemli bulunmuştur. 

 

6. Çeşitlerin ölçülen kuvvet değerleri üzerine etkisi istatistik olarak önemli 

bulunmuştur. 

 

7. Ayıtabanı ve Sarıaşlama kestane çeşitlerinin, kırılma için gerekli enerji değerleri 

üzerine etkisi önemli bulunmuştur. 

 

8. Çeşitlerin yüklenme eksenlerinin özgül deformasyon değerleri üzerine etkisi önemli 

bulunmuştur. 

 

9. Çeşitlerin nem değerlerinin özgül deformasyon değerleri üzerine etkisi önemli 

bulunmuştur. 

 

10.  x-x ile y-y eksenlerinin ortalama enerji gereksinim değerleri arasındaki fark 

istatistik olarak önemli bulunmuştur. Ayrıca x-x ile z-z eksenlerinin ortalama enerji 

gereksinim değerleri arasındaki fark da istatistik olarak önemli bulunmuştur. 

 

11. x-x ile y-y eksenlerinin ortalama kırılma kuvveti değerleri arasındaki fark istatistik 

olarak önemli bulunmuştur. Ayrıca x-x ile z-z eksenlerinin ortalama kırılma kuvveti 

değerleri arasındaki fark da istatistik olarak önemli bulunmuştur. 

 

12. Nem değerlerinin belirlenmesinde kestanelerin yanmaması için en uygun sıcaklığın 

60 oC ve daha düşük değerlerin alınması gerektiği saptanmıştır. 
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