
Çadır kullanımı

 Çadırlar genel olarak ikiye ayrılırlar: tek katlı ve çift katlı çadırlar. Tek katlı ve su geçirmeyen  
bir çadırın içindeki su buharı dışarı çıkamayıp içeriyi ıslatacağından günümüzde kullanılan    
çadırların çoğu çift katlıdır. (Tek katlı olan çadırlar Gore-tex veya benzeri nefes alabilen
malzemelerden yapılmış çadırlardır.) İçte nefes alabilen kumaştan ve kullanım alanını
çevreleyen bir iç tente, dışta ise su geçirmeyen bir dış tente olacaktır. Dış tente su ve rüzgâr
geçirmeyen bir kumaştan yapılmıştır ve yerin birkaç santimetre üstüne kadar gelir. Bu alttaki
boşluk içerideki su buharının çıkması için gereklidir. Yağmurlu havalarda dış tentenin iç
tarafındaki yoğunlaşma artacağından çadırın su geçirdiği sanılabilir. Kış aylarında çadırın iki
katını da kullanmalısınız. Ancak sıcak bölgelerde iç çadır gerekmeyebilir. 
 Dış tente ve iç tente arasındaki hava boşluğunun korunması önemlidir. Eğer bu mesafe azsa
ve içeriden biri iç tenteye değerse iç ve dış tente birbirine temas edebilir, bu da iç tentenin
ıslanmasına sebep olabilir. Bu problem çadır kurulduğunda, iç ve dış tentelerin gergin durmasını
sağlamakla önlenebilir.

    
    -  Sadece dış çadırı kullanarak içeride daha fazla yer kazanılabilir.   
    -  Havalandırma yapmak önemli bir husustur.   
    -  Çok sert ya da kayalık zeminlerde çadır kazıkları hasar görebilir. Böyle zeminlerde çadır
ipleri büyük kayalara bağlanabilir.   
    -  İç çadırla dış çadır arasında yalıtımı sağlayacak bir hava tabakası olmalıdır. İki katın
birbirine değmemesine dikkat edilmelidir. Aksi halde iç çadırın duvarlarında terleme olur ve
oluşan su damlacıkları uyku tulumunu ve diğer eşyaları ıslatır.   
    -  Çadırlar, erime ısıları çok düşük olan ve doğal olarak çok kolay yanabilen naylon bazlı
kumaşlardan yapılırlar. Çıplak alevler, mutlaka çadırın herhangi bir yüzeyinden uzak tutulmalı,
hatta tercihen çadır içerisinde yanıcı hiçbir şey kullanılmamalıdır. Kimi zaman, zorunlu olarak
çadır içerisinde ocak kullanılır ancak kesinlikle tehlikelidir. Çadırda ocak kullanımının başka bir
dezavantajı vardır ki, o da sürekli olarak ocak tarafından üretilen karbon monoksittir. Bu gaz
renksiz, kokusuz, tatsızdır ve fark edilmesi zordur. En doğrusu, gerçekten zorunlu olmadıkça ve
iyi bir havalandırma sağlamadıkça, yanıcı maddelerin çadır dışında kullanılmasıdır. 

  

    

Çadır İçi Düzen
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Çadır kullanımı

 1)Yiyecek ve giysiler torbalar içinde çadırın bir köşesinde olmalıdır.  2)Uyku tulumları havalandırılıp kaldırılmalıdır.  3) Çadır içinde yemek yapılacak ise ocağın altına alüminyum folyo    konulmalı, dışarıda iseetrafı folyo ile kaplanmalıdır.  4) Çadır içinde yemek yapımı sırasında ısınacak malzeme bir kenara konmalıdır.  5) Çadırın içinde mum yakılmamalıdır.    Çadırı kurma işlemi bittikten sonra önce matlar serilir daha sonra çantalar boşaltılır.  Kazma, baton gibi aletler, karın gömmeyeceği biçimde belli bir yere koyulur. Eğer yeresaplanacaksa bunların yıldırım tehlikesi oluşturacak bir yükselti meydana getirmemesine dikkatedilir. Ayakkabılar dışarıda bırakılacaksa, bir torba içine konulmalıdır. Eğer içeriye alınacaksa,üzerindeki kar, çamur, su vs.yi temizlendikten sonra içeriye alınmalıdır. Tulumların yatana kadar açılmaması daha uygundur. Çadırın kapı kısmı sürekli boş bırakılmalıdır. Böylece herhangi bir tehlike anında kendinizidışarıya atmanız kolaylaşacaktır. Yiyecekler ve yemek malzemeleri bir arada belli bir yerde tutulmalıdır. Çadır içinde yemek yenileceğinde ortaya geçirimsiz bir örtü serildikten sonra ve kolayerişilebilecek bir yerde bolca kağıt havlu ya da tuvalet kağıdı bulundurun. Giyecekler çadırın yan taraflarına koyulduğu takdirde ıslanır. Bu nedenle mümkün olduğu kadarnaylon torbalar içinde muhafaza edilmelidir.  

 2 / 2


