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AHŞAP TEKNE SÖRVEYİ
Tekne türleri arasında ahşap tekne en ayrıntılı inşa
edilen, en karmaşık ve kesinlikle eksperden en
fazla konuya özgü bilgi isteyendir. Ahşap tekne
yapımı, ağaç seçiminden ağacın çürümesini engelleyici tasarım gibi birçok aşama içermektedir.

1. Doğru Ağaç Seçimi
Kereste birçok ağaçtan üretilir. Kereste özellikleri
ağaçtan ağaca değişir. Bazı keresteler diğerlerinden daha güçlü veya daha hafif, bazısı da çürümeye
dirençlidir. Bazısının damarları düzdür, bazı ağaç
budaklıdır. Bazısı da paraçollar, döşekler, göğüslükler vb için gerekli eğri parçalar için uygundur.
Bazı keresteler mükemmel ama son derece pahalı
ve enderdir. Bazı keresteler de estetik sebeplerden
dolayı tercih edilir.
Hatta aynı ağaç türü kendi içinde bile farklılıklar
gösterebilir. Örneğin Anadolu meşesi İsveç meşesinden çok farklıdır. Bazı keresteler doğada yetişmiş
ağaçlardan temin edilir, ki bunlar aynı ağacın insan
eliyle yetiştirilmiş türünden daha makbuldür.
Ahşap son derece “yönlü” bir malzemedir. Diğer
bir deyişle, bir ağacın damarları boyunca ve damarlarına diklemesine özellikleri büyük farklılık
gösterir. Damarları boyunca büyük yüklere uygun
olan bir ahşap, damarlarına diklemesine kolaylıkla
çatlayabilir. Bu da sadece belli bir işlev için uygun
türün seçilmesini değil, aynı zamanda tekne yapımcısının kendisini söz konusu kerestenin belli bir
yönüyle sınırlamasını da gerektirir.

2. Kereste doğru şartlanmış mı?
Kereste tekne yapımı için ancak “kurtulduktan”
sonra uygun hale gelir. Kerestenin kurutulması
zaman alan ve kritik bir süreçtir. Eğer aceleye
getirilirse, yarardan çok zararı olacaktır. Uygun bir
şekilde yapılmadığı takdirde ise, kereste her
zaman dayanıksız kalacaktır. Kerestenin uygun
olmayan şekilde kurutulması çürüme riskini de
arttırır.

3. Parçalara şekil verilmesi,
parçaların birbiriyle birleştirilmesi
ve birbirine tutturulması
İyi bir ahşap tekne, her parçası uygun ağaçtan
yapılmış olandır. Bununla beraber, en iyi kereste
bile, uygun şekilde biçimlendirilmediği, birbiriyle
birleştirilmediği ve birbirine tutturulmadığı takdirde iyi bir performans göstermeyecektir. Her şeyden
önce, parçaların tasarımı, iyi bir tekne ile sahibine
sürekli sorun yaratan bir tekne arasındaki
farklılığın en önemli sebeplerin başında gelir.
Özellikle sokraları - ahşabın en hassas kısmını teşkil ederler - sintine suyuna, damlayan yerlere ve
rutubete karşı korumak gerekmektedir.
Buna ek olarak, keresteyi birbirine eklemenin
çeşitli şekilleri bulunmaktadır. Uygun şekilde
birleştirme emek gerektirir ve ağaç kaybına yol
açar. Kaliteli bağ pahalıdır - yapması ustalık gerektirir ve zaman alır.

4. Boya Tetkiki
Bir ağaç dikkatlice ve bilerek boyanmalıdır. Kereste
ya canlı ve “nefes alır” şekilde muhafaza edilir ya
da iyice kurutulmuş ve biçim verilmiş kereste nem
almasını engellemek için uygun reçineler ve boyalarla kaplanır. Her iki yöntemin de kendine özgü
avantajları olup çürümeyi önlemek veya yavaşlatmak için uygundur.

5. Çürüme
Ağacın en önemli dezavantajı birçok organizmanın
besin kaynağı olmasıdır. Kereste önce yumuşar
sonra çürür, ağaç kurtlarının, termitlerinin ve diğer
organizmaların saldırısına uğrar ve bunlar, tedbir
alınmadığı takdirde, eninde sonunda kerestenin
yapısal özelliklerine zarar verir.
Şu ana kadar sıralanmış başlıklar, ahşap tekne
tetkikinin neden özellikle zor olduğunu gösteren
sebeplerden sadece birkaçıdır.

6. Ahşap Tekne Sörveyi
Bizim
mar ineSOLUTIONS®’da

ahşap
tekneyle tarihsel bir ilişkimiz vardır. Bu tür
tekneleri tetkik ederken, örneğin şu soruları yanıtlamaya çalışırız:

•

Teknenin tasarım ayrıntıları arzu edilen amaca
uygun mudur? Tatlı su cepleri, havalandırılmayan kısımlar var mıdır? Sokralar dikkatle
yerleştirilmiş mi?

•

Kereste türleri, kalitesi ve kurtulması ihtiyaca
uygun mu?

•

Kereste uygun şekilde biçimlendirilmiş,
birleştirilmiş ve tutturulmuş mu?

•

Kereste amaca uygun şekilde koruyucularla
kaplanmış mı?

• Son olarak ama en az diğerleri kadar önemli bir
ayrıntı da, ahşap tekne terminolojisine aşina
olmamızdır. Bu nedenle, raporlarımız profesyonellerce rahatlıkla okunabilir ve anlaşılabilir.
Ahşap tekne harikadır. Eğer bir ahşap tekne almayı
düşünüyorsanız, karar vermenize, ilgilendiğiniz
teknenin iyi ve sağlam mı, yoksa keyfinizi kaçırmaya aday mı olduğunu anlamanıza yardımcı olalım.
Ayrıca, eğer belli bir ahşap tekneyle, bakım ve
hasar meseleleri ile alakalı sorunlar yaşıyorsanız,
lütfen uzmanlığımızdan yararlanmak için bizimle
irtibat kurun.

