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bli¿aj¹ siê wakacje a wraz z nimi nasze wymarzone obozy. Nadszed³ wiêc
czas, aby siê zastanowiæ jak ma wygl¹daæ nasze obozowisko. Im wiêcej pra
cy w³o¿ymy w przygotowania a tak¿e w pierwsze dni pionierki tym przyjemniej bêdzie siê nam obozowa³o. Tym razem skupmy siê na koncepcji rozbicia
namiotu "dziesi¹tki" w nieco nietypowy sposób. Wbrew pozorom nie jest to przedsiêwziêcie szalenie trudne do wykonania jak siê niektórym mo¿e wydawaæ, ale wymaga pewnych przygotowañ.
Po pierwsze plan. To tutaj powinien siê znaleŸæ rysunek konstrukcji oraz planowane zu¿ycie materia³u. Dobrze jeœli zastêp przygotuje to jeszcze przed obozem
oraz zaplanuje podzia³ obowi¹zków -wtedy praca pójdzie du¿o sprawniej i szybciej.
Przy projektowaniu konstrukcji nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e najbardziej wytrzyma³e
powinny byæ s³upy pionowe, a wiêc ich gruboœæ bêdzie najwiêksza( œrednica 1118cm). Nastêpna wa¿na rzecz to fakt, ¿e wszystkie ¿erdzie le¿¹ce na tych pionowych zwiêkszaj¹ ciê¿ar, a wiêc zmniejszaj¹ wytrzyma³oœæ na przechy³y. Stabilnoœæ
ca³ej konstrukcji jest mocno uzale¿niona od g³êbokoœci wkopania ¿erdzi pionowych (ok 1 m) oraz od ¿erdzi poziomych ³¹cz¹cych ¿erdzie pionowe. W planie
powinien siê znaleŸæ oprócz tego opis potrzebnego materia³u.
Przyk³adowy materia³ potrzebny do pracy :
¿erdzie:
6 szt. : d³ugoœæ: 4,65 m;œrednica:12-18 cm ±3cm
3 szt. : d³ugoœæ: 5,65 m;œrednica:12-18 cm ±3cm
3 szt. : d³ugoœæ: 2,8 m ;œrednica:10-16 cm ±3cm
8 szt. : d³ugoœæ: 5,1 m ;œrednica:10-16 cm ±3cm
W zale¿noœci od liczebnoœci bêdzie jeszcze potrzebne kilka ¿erdzi na prycze
oraz wszelkiego rodzaju pó³ki i wieszaki...Wszystkie zaciosy powinny byæ zrobione
przed wkopaniem ¿erdzi co wymaga wczeœniejszych pomiarów i obliczeñ. Jeœli mowa
o zaciosach to warto przypomnieæ, ¿e sznurki u¿ywane s¹ tylko do dociœniêcia
¿erdzi i tak powinny pracowaæ ( nie do trzymania konstrukcji). Dobrze wykonany
zacios powoduje zakleszczenie siê ³¹czonych ¿erdzi i przez to ca³a konstrukcja staje siê bardziej stabilna.
Oczywiœcie namiot na wysokoœci wymaga dodatkowych linek, które bêd¹ naci¹gaæ nasz brezent oraz oka¿¹ siê bardzo pomocne przy wci¹ganiu namiotu na
stoj¹c¹ konstrukcjê( UWAGA! Operacja ta musi byæ wykonana ze szczególn¹ ostro¿-
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noœci¹ ze wzglêdu na pracê na pewnej wysokoœci oraz mo¿liwosæ zniszczenia materia³u poprzez zbyt mocne naci¹ganie go na konstrukcjê). Pozostaje jeszcze problem pod³ogi który mo¿na rozwi¹zaæ uk³adaj¹c cieñsze ¿erdki jedna ko³o drugiej
uwa¿aj¹c przy tym, aby ¿erdki nie by³y zbyt grube gdy¿ du¿a ich iloœæ zwiêkszy
nacisk na poszczególne elementy os³abiaj¹c znacznie konstrukcjê.
Oczywiœcie to tylko pewien schemat który mo¿e pos³u¿yæ jako przyk³ad
wszystko zale¿y od waszej inwencji i pomys³owoœci. A wiêc DO DZIE£A!
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