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Bambu é um das pessoas de materiais mais velhas usado aumenta o conforto
deles/delas e bem-estar. No mundo de hoje de plásticos e acera, além de continuar
fazendo suas contribuições tradicionais, bambu está crescendo em importância.
Excelente variedades de bambu de ao longo de + mundo está sendo testado
descubra como eles podem contribuir para economias locais.

Como são identificadas as melhores espécies e disseminou, o uso deles/delas vai
ajude melhorar as vidas de muitos. Com alguns plantas de superior bambus no
quintal, uma família tenha a possibilidade à mão cercar o jardim, construa um
pigpen ou galinheiro, ou soma um quarto para a casa. A família também será capaz
aumentar sua renda diária por cestas fazendo ou outras especialidades à venda ou
troca.

Bambus são elementos proeminentes dentro a vegetação natural de muitos partes
do tropical, subtropical e regiões temperadas moderadas do mundo, de nível de
mar para altitudes, ou mais de 13,000 pés (4000m). Pessoas alargaram a
distribuição de muitas espécies de bambu, mas alguns do mais valioso não foram
distribuídas espécies até eles poderia ser.

Bambu pode estar preparado para uso em construção com ferramentas simples.
Uma vez preparado, bambu pode ser usado extensivamente na construção de
casas: &ltveja; figura 1> fazendo fundações,

 

armações, chãos, paredes, partições, tetos, portas, janelas, telhados, tubos, e
cochos. Para detalhe adicional, veja Bambu como um Material de Edifício, por F.
Um. McClure.

 

As entradas que seguem explicam:

| VITA - Volunteers in Technical Assistance

Bambu Construção
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Splitting e preservando bambu + Bambu juntas + Making tábua de bambu +
Bambu paredes, partições, e tetos

BAMBU PREPARANDO
Intenso Bambu

Preparar bambu para uso em construção, o culms (talos) deve ser cuidadosamente
divisão.

Ferramentas de e Materiais

Ferro ou taco tranca, 2.5cm (1 ") grosso Machado Cunhas de aço Postes de
madeira Intensas facas (Figura 4)
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Podem ser usados vários dispositivos para intenso culms. Quando bambu é
fendido as extremidades de as tiras de bambu podem ser navalha-afiadas; eles
deveriam ser controlados cuidadosamente.

Culms Pequeno dividindo

Podem ser divididos culms pequeno para fazer withes (tiras) por tecer e chicotear:

Usam uma intensa faca com uma manivela curta e lâmina larga fazer quatro
cortes, a distâncias iguais de um ao outro, no fim superior do culm (Figura
2).
Dividiram o culm o resto do modo dirigindo uma cruz de taco junto o corta
(Figura 3).
que Usa uma faca longo-controlada (veja Figura 4), corte cada tira pela
metade (veja Figura 5).

 

UMA tira de bambu pode ser
segurada na lâmina para fazer isto
mais grosso e velocidade para cima o
trabalho.

 

Usam a mesma faca para dividir a tira
interna macia, expressiva do duro
exterior tiram (veja Figura 6). A tira
interna está normalmente descartada.

Culms Pesado dividindo

Constroem uma cruz de ferro ou Taco de tranca aproximadamente 2.5cm (1
") grosso, e coloca isto em firmemente fixada posta aproximadamente 10cm
(4 ") grosso e 90cm (3 ") alto (veja Figura 7).
Ao fim de topo do culm, usam um machado para fazer dois pares de brechas
a ângulos de direito para um ao outro (veja Figura 7).
Seguram as brechas abrem com aceram cunhas colocadas um curto
distanciam do fim do Culm de , até que o culm é no cruzam como mostrada
em Figura 7.
Empurram e puxam o culm até as divisões atravessadas o todo CULM DE .
para dividir o culms novamente depois que eles forem fendidos em quatro
tiras, use um simples aceram cunha montada em um poste ou bloco de
madeira (veja Figura 8).
Emparelharam cunhas montadas em um bloco solidamente ou banco
pesado pode ser usado dividiu tiras em três narrower tira (veja Figura 9).

Preservação de bambu

A maioria dos bambus está sujeito a ataque por fungos de putrefação e insetos
madeira-comendo. Bambus com umidade mais alta e conteúdo de goma parecem
ser mais propenso para ataque, e pestes de inseto possam ser mais de um
problema em algumas estações que outros. Assim bambu deveria ser cortado se
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possível na fora-estação " dos bichos ". Há muitos métodos por fazer bambu mais
resistente para ataque. Um método simples que associações próprio curando e o
uso de um praguicida (inseticida ou fungicida) é descrita aqui.

Se bambu será usado segurar comida ou molhar, o único tratamento recomendou
é imersão de bambu verde em uma solução ácida bórax-bórica (veja Bambu que
Transporta).

Ferramentas de e Materiais

Machete e hacksaw por derrubar e aparar culms de bambu Praguicida-escolha
depende do inseto ou pestes de fungo nas que são prevalecentes seu área.
Consulte seu agente de extensão local ou fazendeiros no bairro aproximadamente
o tipo e seu uso. Siga direções cuidadosamente. Misturar com praguicida seco de
acordo com instruções de pacote. Se talco não é disponível, outro seque materiais
pardos como barro secado finamente polvilhado é usado. Bolsa espanando (fez de
pano com uma textura aberta)

Bambu não deveria ser cortado antes de fosse maduro. Este normalmente é o fim
do terço estação. Deveriam ser secados culms de bambu de Freshly-corte durante
4 a 8 semanas antes de ser usada construindo.

Um processo aglomeração-curando testado pelo Departamento norte-americano
de Agricultura Federal Experimente Estação no Porto Rico ajuda reduzir ataque por
insetos e putrefação fungos. Os passos são:

Cortaram o bambu à base, mas mantém isto vertical na aglomeração.
Espanam o mais baixo fim fresco-cortado do culm imediatamente batendo
levemente isto com um que espana bolsa encheu da mistura de praguicida-
talco. Um método alternativo de espanar é imergir os fins do culms em uma
bandeja que contém a mistura.
para impedir o bambu estar manchado ou apodreceu através de fungos,
eleve cada culm fora o chão pondo um bloco de pedra, tijolo, ou madeira
debaixo disto.
Deixam o culms nesta posição durante 4 a 8 semanas, dependendo em se o
Tempo de está seco ou umidade.

O culms deveriam ser como seca como possível antes de ser colocada próximos
edifícios onde madeira que normalmente come insetos é.

Quando o culms secaram que tanto quanto permitirão condições, os leve
abaixo e os apara. Espane todo o corte se aparece imediatamente com o
praguicida-talco Mistura de .
Terminam o tempero em um abrigo bem-arejado onde o culms não estão
expostos para chover e orvalhar. Chuva manchará o culms quando eles
ficarem secos.

Este método prevenirá dano madeira-comendo insetos enquanto o culms forem
secando.

Se o bambu será armazenado por muito tempo, empilha e estantes de
armazenamento devem seja borrifada cada seis meses com o praguicida
apropriado misturada em água ou óleo claro. Condições locais podem encurtar ou
podem alongar o tempo entre sprayings.
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Em armazenamento e usa, são preservados melhor culms de bambu quando eles
são protegidos contra chuva em um lugar bem-ventilado onde eles não tocam o
chão.

JUNTAS DE BAMBU

Vários métodos de unir bambu por fazer instrumentos ou para construção é
mostrada em Figuras 10 e 11.

 

Bambu Material chicoteando: corda
ou arame Machete, hacksaw, faca,
broca, e outro bambu que trabalham
ferramentas

 

Bambu é útil para construção pesada
porque é forte para seu peso. Isto é
porque está no lado de fora oco com
as fibras mais fortes onde eles dão a
maior força e produz uma superfície
atraente dura. Bambu tem sólido
diafragmas por cada em comum ou
nodo que previne afivelando e
permite o bambu para se submeter
quebrando consideravelmente.

Qualquer cortou no bambu, como um entalhe ou malhete, debilita isto; então,
malhete e não deveriam ser usadas juntas de espiga com bambu. Porém, entalha ou
sela-gosta podem ser feitos cortes aos fins superiores de postes que seguram
pedaços atravessados (veja Figura 10, C um D).

Normalmente são chicoteadas junto partes de bambu porque unhas dividirão a
maioria do culms. O withes (tiras) por chicotear é freqüentemente fendido de
bambu e às vezes de rota. Quando todo o bambu local rende withes frágil,
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enquanto chicoteando devem ser feitas com latido, videiras, ou galvanizou arame
férreo.

Dobrando bambu--por exemplo, para o " Alvo Dobro Junta " Dobrou em Figura 11-
você

 

possa ajudar impedir o bambu dividir
fervendo ou cozinhando em vapor
isto e dobrando isto enquanto está
quente.

 

Os artesãos locais sabem
freqüentemente as melhores espécies
de bambu e eles freqüentemente têm
trabalhada fora métodos práticos por
fazer juntas.

TÁBUAS DE BAMBU

Podem ser divididos culms de bambu e podem ser aplainados para formar tábuas
para uso embainhando, paredes, ou chãos.

Ferramentas de e Materiais

Machete Machado--de peso leve, com uma cabeça cunha-amoldada Spud--um
longo-controlou pá-como instrumento com uma lâmina larga fixada a um ângulo
para trabalhe paralelo à superfície da tábua. Culms de bambu grande

Não todas as ferramentas listaram acima são necessários, mas eles aceleram o
trabalho quando uma quantidade grande está sendo produzida.

Removem a mais baixa parte grosso-cercada do culm.
Usam um machado com uma lâmina bem-engraxada dividir cada nodo do
culm dentro vários lugares (veja Figura 12). Isto deveria ser feita para evitar
cuidadosamente
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que prejudica os pés da pessoa.

 

Cobriram o culm largo aberto com
uma divisão longa.
Removem o pith nas juntas com um
machete, enxó, ou spud (veja Figura
13).
Armazenam as tábuas como
mostrada em Figura 14.

PAREDES DE BAMBU, PARTIÇÕES, E TETOS

Podem ser construídos edifícios de bambu para conhecer uma variedade de
exigências por força, luz, ventilação, e proteção contra vento e chuva. Alguns dos
métodos de construindo com bambu são descritas aqui.

As partes de um edifício que normalmente não é feito de bambu são a fundação e a
armação.

Divisão e culms de bambu de unsplit são usados construindo. Eles podem ser
usados qualquer um horizontally ou vertically. Porém, Culms expôs ao tempo
durará mais muito tempo se eles são verticais porque eles secarão melhor depois
de chuva.

Ferramentas de e Materiais
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Bambus locais Bambu-trabalhando ferramentas, como machete, hacksaw, cinzel,
broca, Material chicoteando: arame ou corda Unhas Arame farpado Gesso ou
estuque

Paredes

Um método geralmente usada no Equador por fazer paredes é chicotear bambu
largo tiras ou culms de bambu magro, horizontally e a intervalos íntimos, para
ambos os lados de taco ou uprights de bambu. Os espaços entre as tiras ou culms
estão cheios com lama só ou com lama e pedras.

Em Peru, são tecidas tiras de bambu flexíveis junto e então engessada aceso ou
ambos os lados com lama.

Uma parede atraente mas mais fraca pode ser construída usando bambu sobe a
bordo, esticado laterally como eles são fixos, como uma base para gesso ou
estuque. Arame farpado pode ser pregada à superfície para prover um laço melhor
para o estuque. O exterior pode ser feita muito atraente embranquecendo isto com
lima ou cimento. &ltveja; figura 15>

Partições

Partições são normalmente muito mais claro e mais fraco que paredes.
Freqüentemente eles são nenhum mais que um esteirando tecida de tiras de bambu
magras e conteve lugar por uma luz vigamento de postes de bambu. Bambu
esteirando é usada freqüentemente para terminar tetos e interior e paredes
exteriores; bambus com culms magro-cercado, duro são normalmente usada para
isto.

Tetos

Tetos podem ser construídos com pequeno, culms de unsplit colocaram fim junto
ou com um gelosia de ripa-como tiras divididas de culms maior. Deveria haver
algum espaço para deixe fumaça de cozinha incendeia fuga.

Fonte:

MCCLURE, F.A. Bambu como um Material de Edifício. Washington, D.C.,:
Estrangeiro Serviço agrícola, U. S. Departamento de Agricultura, 1953; reimprimiu
1963 por Escritório de Alojamento Internacional, Departamento de Morar e
Desenvolvimento Urbano.
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