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 خانه ای دور از خانه

 

 
 در این مقاله چه چیزهایی یاد میگیریم؟ 

 :ها پس از زلزله خانمان اسکان فوق العاده سریع بی  .1

 های پانلی سازه .1

 های سبک سازه .2

 های پیش ساخته سازه .3

 کانکس .4

  (Better shelter)بتر شلتر .5

محله کوچک    ۱۰۰برای چند لحظه یک شهر متوسط را تصور کنید. تشکیل شده از فقط  
 ۱۰۰ طبقه دارد. این شهر از  ۵آپارتمان    ۲۰کوچه و هر کوچه فقط    ۱۰که هر محله فقط  
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نفر    ۳تشکیل شده است. اگر در هر واحد به طور متوسط فقط   هزار واحد آپارتمانی
 .هزار نفر خواهد بود ۳۰۰جمعیت این شهر  زندگی کنند،

اگر  زلزله  از  بی درصد  ۱۰فقط   پس  آنخانمان شوند؛  افراد  خانه  یا  ویرانیعنی   ها 
(collpase) شود، یا دیگر قابل سکونت نباشد (Failure)  ،۳۰ خانمان در شهر  هزار بی
 .وجود دارد

هزار واحد  ۱۰ هزار نفر را تامین نماییم؟ به عبارتی باید ۳۰چگونه سرپناه این 
سرپناه  ها را بدون توان فقط برای یک شب آن تامین نماییم. آیا می موقت

 وجه هیچ به  گذاشت؟

خانمان ها برای بی  اسکان فوق العاده سریع پس در وهله اول باید به فکر یک
 باشیم

 :ها پس از زلزله خانماناسکان فوق العاده سریع بی

هاست. برای اسکان سریع  خانمانبی  اسکان اضطراری مهمترین مسئله بعد از زلزله،
های موقت است. بعد از  محلی برای برپایی سازهموقت، اولین مسئله، پیدا کردن  

رسد. سریع  های موقت می یافتن یک مکان مسطح و وسیع، نوبت به برپایی سازه
 .است چادرهای با اسکلت های موقت،ترین نوع سازه 

شوند برای نصب و برپایی این چادرها، ابتدا اجزای سازه اسکلت آن به هم متصل می 
پارچه   سپس  می  ضدآب مخصوصو  کشیده  آن  این روی  مزیت  بزرگترین  شود. 

در   ورود سرما به چادر ها نیزاست. بزرگترین عیب آن  برپایی سریع و آسان چادرها
 .فصل سرماست. در فصل گرما نیز، خنک کردن داخل آن دشوار است
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عدی  های بخانمان در چادر، باید به سرعت برای ساخت اسکان بعد از اسکان افراد بی 

ها برنامه ریزی داشت را  توان برای آنهایی که می نوع از اسکان  ۵برنامه ریزی کرد.  
 .در زیر برای شما معرفی خواهیم کرد

 های پانلیسازه •
پانلاین سازه از  عمدتا  پانلها  یا  بعدی  برای  های گچی تشکیل شده های سه  اند. 

های مخصوص را توان پنلمی ها به پی نیاز است. بعد از پی ریزی  ساخت سازه آن 
ها را پوشاند. سپس  به سرعت روی هم چید و در صورت نیاز با بتن پاششی روی آن

 .ها سوار کردهای مورد نیاز مثل کلید پریز را روی آنالمان 

 های سبک سازه •
نوع سازه  قوطی این  عمدتا  و  فوالدی  قطعات  از  به هایی تشکیل شده ها  که  است 

توان  ها به یکدیگر، می شوند. بعد از اتصال سریع قوطی می   سرعت به یکدیگر متصل
های کاربردی ها متصل کرد. بعد از آن، المان قطعات پلیمری را با دستگاه پرچ به آن

 .شوندمثل در به سازه متصل می 
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 های پیش ساخته سازه •
شوند و می ای در کارخانه ساخته  های سازه طور که از اسمشان پیداست؛ المان همان 

 .های پیش ساخته از سرعت نصب باالیی برخوردارندشوند. سازه در محل مونتاژ می 

 کانکس •

ها را داشتند. خانمان ای از سرپناه بی ها سهم عمدههای اخیر ایران، کانکس در زلزله 
اما متاسفانه بعد از سیل یا بارش شدید باران آسیب دیدند یا آب به راحتی وارد  

 .گان شدواحد زلزله زد

 

 (Better shelter) بتر شلتر  •

های به خصوصی را تحت عنوان سرپناه بهتر در قرن اخیر، دانشمندان سوئدی سازه
  ikea ها سازه هایترین نوع آن طراحی کردند. معروف better shelter یا همان
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 :اند ازها تشکیل شدههستند. این سازه ا(آیکی(

اند و در برابر ورق گالوانیزه ساخته شدههایی که با  قاب  : (frame) قاب •
 .نیروی باد مقاومت خوبی دارند

تا انکر مخصوص به زمین    ۱۰ها با  این نوع سازه  :انکرهای متصل به زمین •
 .شوندمتصل می 

میلیمتر که در سقف و دیوار به    ۵های پلیمری با ضخامت  پانل :هاپانل •
 .روندکار می 

 .شوندچنجره مخصوص که به راحتی باز و بسته می ۴ :هاپنجره  •
 ساخته شده از فیبرهای پلی اتیلن پرتراکم  :کف •
 شونددرهایی که از داخل قفل می  :در •
قسمت ۴ :هواکش • در  هواکش  برده  عدد  کار  به  سازه  فوقانی  های 

 .اندشده
پنل برای تامین روشنایی داخل سازه به کار برده   این :پنل خورشیدی •

 .شودمی 

 
، برپایی سریع آن است. کل این سازه در دو جعبه  ترین مزیت این نوع سازه مهم

 .گیردتر از قد انسان قرار میکارتونی کوتاه

 .توانید خالصه ای از برپایی سریع بتر شلترها را مشاهده نماییددر زیر می 
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