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VITA 1600 Bulevar de Wilson, Apartamento 500, Arlington, Virgínia 22209 E.U.A. TEL: 703/276-1800. Fac-símile: 703/243-1865 Internet: pr-
info@vita.org (mailto:pr-info@vita.org)

RECONHECIMENTOS DE

Produçăo de Seis Bombas Simples requereu o conselho e perícias de muitos Voluntários de VITA. VITA está endividado a eles, năo só para os
desígnios originais, mas também para o perito deles/delas orientaçăo durante a preparaçăo do manual. Especial obrigado vá:

Derek W. Adams, gerente técnico de criar e R&D; para Daystrom Ltd., Gloucester, REINO UNIDO; Stephen Bernath, consultor em arborize
hydrology e administraçăo de bacia; Leonard G. Doak, + engenheiro profissional e consultor de alfabetizaçăo; Vale Fritz, perito em bombas, poços,
e equipamento de fazenda; V. Geethaguru, pesquise o tecnólogo ao Shri AMMA Murugappa Chettiar Pesquise Centro, Madras, a Índia; William
Kennedy, sócio do corpo docente de criar mecânicas na Universidade Aberta, Milton, Keynes, REINO UNIDO; Dr. Richard G. Koegel, Pesquisa
Agrícola Crie com o Leiteria Forragem Pesquisa Centro norte-americano em Madison, Wisconsin; Jerry Lundquist, escritor técnico e editor; Loren
Sadler, engenheiro de desígnio sęnior para o Sperry Cia. de Holanda Nova; Dr. Clifford L. Sayre, Jr., professor de engenharia mecânica na
Universidade de Maryland; Dr. Charles D. Spangler, sanitário, consultor criando para o Banco Mundial QUE, USAID, e outros; e Dr. Yaron M.
Sternberg, professor de engenheiro civil, e diretor dos Recursos de Água Rurais Internacionais Laboratório na Universidade de Maryland.

Christopher Schmidt, artista independente, contanto os desenhos, e a Julie Badger do pessoal de VITA fez typesetting e plano. Outros assistentes
de pessoal eram Gregory UM. O James e Robert Guiando.

Publicaçăo de Seis Bombas Simples foi tornada possível por uma concessăo de Indústrias de Cômoda, Inc., um fabricante principal de bombas, e
bombeando aparato. Com seus próprios produtos comerciais unaffordable por muitas pessoas em países em desenvolvimento, Cômoda apoios
VITA neste esforço para ajudar essas mesmas pessoas atingem um provisăo segura de água.

Margaret Crouch, Publicaçőes de VITA, Volunteers em Ajuda Técnica Arlington, Virgínia, 1982 de dezembro
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II - REGISTRO QUE MANTÉM FOLHA DE TRABALHO

III - BLOCO DE PORTE DE MADEIRA FABRICAÇĂO

INTRODUÇĂO DE

Durante os anos VITA trouxe desígnios disponíveis um largo variedade de bombas manualmente operadas, desenvolveu ou modificou
principalmente por Voluntários de VITA para projetos no campo. O desígnios respondem a condiçőes locais--uma bomba com de madeira partes
para Vietnă onde pequeno metal estava disponível; outro baseado em cloreto de polyvinyl (PVC) tubo; ainda outros adaptaram de tentou e
verdadeiros desígnios, mas com eficięncia somada ou facilidade de construçăo.
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VITA compilou uns meia dúzia destes desígnios nisto manual. A coleçăo neva uma gama de opçőes para simples bombas que săo relativamente
barato e fácil construir e manter com habilidades locais e materiais. Eles apresentam alternativas viáveis para bombas mais caras que requerem
combustíveis de fóssil caros para operaçăo. Vários também serviria bem como a base para empreendimentos industriais pequenos.

Porque eles devem ser preparados ou caso contrário năo devem ser marcados, a maioria das bombas e água-erguendo dispositivos apresentados
aqui săo principalmente útil para propósitos de irrigaçăo. O Spangler bombeia, e a bomba de lançador em certas aplicaçőes, porém, pode ser
usada efetivamente em poços sanitários para potable molhe sistemas de provisăo.

Para saúde e segurança argumenta, o bem ser usada com o deveriam ser cobertas bombas se possível. Pequeno-agüente poços sanitários deveria
ser marcada com cimento ou pedra - ou tijolo-trabalha para prevenir contaminaçăo da provisăo de água. Podem ser cobertos poços maiores com
plataformas robustas. O bem cobertura provę uma base para prendendo o bomba-posto, e ajudas previnem entrada no bem de escombros que
poderia danificar a bomba ou causa excessivo use nas partes comoventes.

O chăo ao redor do bem deveria se inclinar longe do bem abrindo para permitir água de excesso para escapar. Isto ajuda previna + seepage de
poluído molhe atrás no bem. Também ajuda previna a formaçăo de anti de lama piscinas estagnadas que săo principais chăos criando para
hookworm, mosquitoes, e outras pestes.

Mas este é um livro de bomba, năo um manual de poços. Os editores fazem presuma um nível de experięncia--ou acesso para perícias--com poços.
Para informaçăo adicional sobre construir e operar água poços, se referem os leitores na seçăo de Recursos para vários livros excelentes no
assunto. E para a própria proteçăo de beber poços de água, confira com o mais próximo sanitário inspetor do Ministério de Saúde.

Instruçőes completas por construir cada bomba săo incluídas dentro + manual, com desenhos detalhados guiar construçăo. Operando e
direçőes de manutençăo também săo determinadas. Eficięncia comparaçőes permitem o usuário a escolher o melhor desígnio para um situaçăo
particular.

Leitores que podem estar usando este manual como parte de uma irrigaçăo ou projeto de provisăo de água é urgido para contatar VITA para
precisou ajuda técnica. A decisăo que faz guia em Apęndice eu ajude perguntas de armaçăo e consideraçőes de projeto de foco. VITA também
pode prover técnico. e ajuda de administraçăo para esses que podem ser interessadas fabricar as bombas.

Mesa de de Usos e Custos

Pump Deep Fluxo de Raso: EST. custo: well de type bem gal/min de . 1981 EUA $

1. Diafragma - para 25 ft. 10 a 30 $10 a $20 2. Lançador - 15 ft. 8 a 10 $20 a $40 3. Spangler 50[plus] ft. para 20 pés 5 a 15 $20 4. Inércia - 12 a
24 pés 20 a 70 $10 a $20 5. Animal - maximum de 100 a 150 $50 a $100 Driven 20 pés vantagem de , de - Chain pendente em AVAILABIL - Ity de
de separa 6. Archi- - 1 a 2 pés 50 a 150 $10 a $50 MEDES DE

Screw

DIAFRAGMA BOMBA

Isto măo-operou bomba <veja; figura 1-5> foi projetada para uso no Vietnă dentro o

cedo 1960s. É feito principalmente de madeira e
borracha, mais prendedores de metal, lavadoras, e
bushings a dois pontos de uso. Isto consiste em uma
câmara bombeando que é um watertight caixa de
madeira provido com duas válvulas de ponta de
borracha. Um diafragma fez de interno borracha de
tubo forma o topo da mais baixa câmara
bombeando. Um manivela de bomba vertical é
prendida ao centro do diafragma. Movendo os
aumentos de manivela de bomba ou diminuiçőes o
volume da câmara bombeando. É a mudança de
volume dentro conjunçăo com as duas válvulas de
ponta que água de forças por a bomba.

 

Podem ser bombeados dois ou tręs litros de água
uma distância vertical de tręs a quatro metros a cada
golpe. Se a bomba é feita menor, bombeará uma
quantia menor de água uma maior distância. Se é
feito maior, bombeará uma quantia maior de molhe
uma distância mais curta.

A bomba pode ser operada por uma ou duas pessoas, e pode ser adaptada para uso com animal ou poder de vento. Bambu que transporta ou
podem ser usadas outros baixos custo transportando com a bomba para entregar molhe economicamente para distâncias consideráveis. Dois ou
mais podem ser usadas bombas lado-por-lateral para mover mais água por golpe, ou fim-para-fim para mover molha mais longe.

Esta bomba tem as vantagens seguintes:
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1) é extremamente simples, sem qualquer íntimo-próprio ou machined partes. Pode ser construído e pode ser consertado com habilidades e
materiais acharam na aldeia comum.

2) irrigaçăo de măo Distinta com baldes, os restos de trabalhador estacionário enquanto só os movimentos de água. Usando poste e Baldes de , o
trabalhador tem que elevar o peso de corpo inteiro dele, Vantagem de o do poste e baldes. Isto é quase duas vezes + peso da água. Além disso, o
trabalhador com Baldes de tęm que fazer uma viagem de retorno. O poste e sistema de balde desperdiça muito energia humana.

Dr. Richard G. Koegel, o desenhista primário deste plano, é com o Leiteria Forragem Pesquisa Centro norte-americano a Madison, Wisconsin.
Voluntário de VITA por muitos anos, Dr. Koegel tem experięncia longa na Ásia e África onde ele projetou, construiu, e testada muitas tecnologias
disseminadas por VITA.

MATERIAIS E FERRAMENTAS

MATERIAIS:

Part Description Size Quantity Número

1 Handle 2 " antes de 2 " antes das 36 ", taco 1

1a Manivela arm 1 " antes de 6 " antes das 8-1/2 ", hardwood 2

1b Parafusos, arme para bombear handle 3/8 " dia. antes das 4 ", machine 2 foge com nozes e flat

Lavadoras de

1c vara de Pivô para handle 1/2 " dia. através de 8 " aço rod 1 ou G.I. tubo

1d vara de Pivô que monta clamps Approx. 1/16 " antes de 1 " por 4 " 2 folha metal tira

2 Topo plate 1 " antes de 14 " antes das 14 ", hardwood 1

3 chamber 1 " Superior e mais baixo antes de 4 " antes das 10 ", hardwood 4 moldam partes

3a Parafusos, superior e lower Approx. 1/4 " através de 2 " lag 12 Frame de tranca ou parafusos de madeira

4 Diaphragm Approx. 1/16 " antes de 12 " por 12 " 1 borracha de tubo interna

4a Diafragma supports 1 " antes de 7 " antes das 7 ", taco 2

4b support de Diafragma Approx. 1/4 " por 3-1/2 " 12 que firma screws últimos parafusos ou parafusos de madeira

4c apoio de Diafragma arm 2 " antes de 4 " antes das 6 ", hardwood 1

4d arm de apoio de Diafragma 3/8 " dia. através de 5 " máquina 1 connector parafuso, noz e lavadora plana

5 armaçăo Superior e mais baixa separa 1 " antes das 4 " antes de 12 ", hardwood 4,

5a Mesmo como parte 3a Mesmo como parte 3a 12

6 valve de cheque de Saída Approx. 1/16 " através de 2-1/2 " by 1 2-3/4 " borracha de tubo interna

6a valve de cheque de Saída Approx. 1/16 " antes da 2-1/2" 1 REINFORCEMENT DIA. disco de metal de folha

6b reinforcement de válvula de Saída 1/4 " dia. através de 1 " machine 1 bolt parafuso, noz, e lavadora plana

Part Description Size Quantidade Número

6c valve de cheque de Saída 3/4 " cabeça de apartamento longa prega 3 Prendedor de

6d gasket de válvula de Saída Approx. 1/16 " antes de 4 " por 6 " 1 borracha de tubo interna

6e block 2 " mais Espacial antes de 4 " antes das 6 ", hardwood 1

6f gasket de válvula de Saída Approx. 1/16 " antes de 4 " por 6 " 1 borracha de tubo interna

6g flange de Saída 2 " dia interno. transporte flange 1

6h assembly de válvula de Saída 3/8 " dia. através de 4-1/2 " machine 4 Parafusos de , nozes, e parafusos de flat, nozes, e apartamento washers
lavadoras

7 válvula de cheque de Enseada Approx. 1/16 " através de 2-1/2 " by 1 3-3/4 " borracha de tubo interna

7a valve de cheque de Enseada Approx. 1/16 " antes da 2-1/2" 1 REINFORCEMENT DE DIA. acere disco

7b reinforcement de válvula de Enseada 1/4 " dia. através de 1 " machine 1 bolt parafuso, noz, e lavadora plana

7c Enseada cheque válvula fasteners 3/4 " flathead longo nails 3

7d gasket de válvula de Enseada Approx. 1/16 " antes de 4 " antes das 6 ", 1 borracha de tubo interna

7e flange de Enseada 2 " dia interno. transporte flange 1

7f assembly de válvula de Enseada 3/8 " dia. através de 1-1/2 " machine 4 bolts parafusos, nozes, e lavadoras planas

8 gasket de Fundo Approx. 1/16 " antes de 12 " por 12 " 1 borracha de tubo interna

9 Baseboard 2 " antes de 14 " antes das 48 ", taco 1

10 bolts de assembléia de Unidade 3/8 " dia. através de 12 " machine 12 bolts, nozes, e apartamento Lavadoras de (24)

Cola impermeável, goma, ou lance--aproximadamente 2 onças por marcar juntas
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Notes: 1) Ao erguer água para mais de tręs ou quatro metros, pode ser necessário usar mais camadas de borracha ou usar borracha mais grossa
no diafragma, Separe 4. 2) As duas orlas de tubo de metal, Separa 6g e 7e, deva seja comprado antes de perfurar os dois 2-polegada buracos
dentro o mais baixas partes de armaçăo de câmara, Separe 3. O tamanho destes Orlas de , e os buracos para os parafusos de ascensăo podem
requerem mudanças nas duas partes de armaçăo de fundo. Se tal transportam orlas năo estăo disponíveis, vocę pode fazer os substitutos
soldando uma 2-polegada junçăo de tubo para uma 1/4-polegada aceram prato com uma 2-polegada que buraco cortou nisto. 3) fazendo esta
bomba, vocę pode substituir narrower Tábuas de das que săo cruz-suportadas adequadamente para planks 12 - e 14-polegada larguras.

FERRAMENTAS:

Broca para metal: 3/8 ", ou qualquer meios de cortar 3/8 " buraco dentro folha metal Wood brocas: 1/4 ", 3/8 ", e 1/2 ", ou equivalents métrico
Alicates ou torcedura ajustável satisfatória Wood cinzel ou ferramenta por fazer 2 " fure em taco Serra de metal ou hacksaw Wood lima ou arquivo
Chave de fenda Cortes de lata Wood viu Arquivo

CONSTRUÇĂO

Controle, Separe 1, Figure 6

 

Manivela lisa ao longo de + topo 8 " a 10 " para faça
mais fácil para agarre com suas măos. Agüente dois
3/8"-diâmetro buracos, um 2 ", do fundo e um 5 " do
fundo. Agüente um 1/2 " buraco 1 " do fundo e do
mesmo apóie como o outro dois buracos.

Braço de manivela, Separe 1a, Figura 6, 7,

 

Agüente um 3/8"-diâmetro buraco 1 " do fim pontudo do 6"-muito tempo apóie, e outro 3/8 " buraco 3 " abaixo daquele. Ambos buracos
deveriam ser 1 " da extremidade. Agüente um 1/2 " buraco 1 " do 6 " lado e 1 " do 8 " lado. Perfure um segundo 1/2 " buraco 1 " do primeiro e 1 "
em da 8 " extremidade. Agüente um 3/8 " buraco 2 " do outro fim do 8 " lado e 1 " em da extremidade. O dois braços de manivela deveriam ser
idęnticos.
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Vara de pivô que Monta Braçadeiras, Separe 1d

Estas duas braçadeiras săo feitas de aproximadamente folha de 16-medida metal. Embrulhe cada um em cima da vara de pivô para manivela,
Separe 1c, e perfura um 3/8 " buraco por ambos o thicknesses (Veja Figura 9).

(Estas braçadeiras serăo montadas depois ao topo chapeie, Separe 2, através de assembléia de unidade tranca, Separe 10).

 

Diafragma, Separe 4
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Corte o diafragma, Separe 4, de material de tubo interno. Centre o dois diafragma apóia, Separe 4a, em cima do diafragma. Perfure o 12 buracos
para a fixaçăo de apoio de diafragma atarraxam, Separe 4b. Redondo as extremidades dos apoios de diafragma que tocam o diafragma. Atarraxe
junto o dois diafragma apóia com o diafragma entre eles. Vista fora o braço de apoio de diafragma, Parte, 4c, assim o grăo de madeira corre
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vertically no material (Veja Figure 8).

 

Agüente dois 3/8"-diâmetro fura no braço de apoio,
um 1 " de + topo e o outro 2 " do topo, cada 2 " da
extremidade. (Do mais baixo buraco é precisado
depois.)

Firme o braço de apoio, Separe 4c, para ambos os
apoios com os dois, 1/4 " antes das 3-1/2 " madeira
atarraxa ou últimos parafusos, Separe 4e. NOTE: que
A bomba foi construída e usado com ligaçăo de
parafusos os dois apoios de diafragma. Isto seja mais
fácil substituir o diafragma se parafusos săo usados
una o diafragma apóia, e unir a assembléia para o
braço de apoio de diafragma.

A assembléia de diafragma é agora pronto ser unida
ŕ bomba braço de manivela antes de uns 3/8 " antes
das 5 " parafuso de máquina, duas lavadoras de
apartamento, e uma noz. O apoio de diafragma
braço deveria girar facilmente em + parafuso.

Molde Assembléias, Figura 9, 10,
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O topo e câmara de fundo armaçőes, Separa 3 e 5,
deve ser corte e ajuntou para ser como plano e
quadrado como possível. Em fazendo o topo moldar
assembléia--dois de Parte 3 e dois de Separe 5--o
fundo deve ser mesmo apartamento e quadrado
porque isto é contenha o diafragma lugar.

Armaçăo de topo, Figura 9, 10,

Dois pedaços de armaçăo de topo, Separe 3, e dois pedaços de armaçăo de topo, Parte, 5, deveria ser ajuntada usando tręs 1/4 " através de 2 "
parafusos de retardaçăo a cada em comum (Parte 3a). Antes de ajuntando, tenha certeza que o fins ser unida săo lisos e apartamento. Use cola,
cole, ou lance nas juntas.

Armaçăo de fundo e Assembléias de Válvula, Figure 11:

 

As duas orlas de tubo de metal, Partes 6g e 7e, deveria ser serrada diretamente de forma que os dois extremidades săo paralelas e 3-3/4 "
separadamente. Agüente 3/8 " buracos em cada, como mostrada em Figura 11.
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Corte separa 6, 6a, 7, e 7a de borracha material de tubo interno para os tamanhos mostrados na lista de partes. Redondo o fundo afia de partes 6
e 7.

Una a válvula de cheque de saída e o reforço de válvula de saída, Partes 6 e 6a, com o saída válvula reforço parafuso, lavadora, e noz, separe 6b.
Una a válvula de cheque de enseada e o enseada cheque válvula reforço, Separa 7 e 7a, com a enseada, noz de reforço de válvula, lavadora, e
parafuso, Separam 7b.

Agüente uns 2"-dia. fure no centro de cada parte de armaçăo de fundo, Separe 3. Usando as duas orlas de tubo de metal como guias, um para
cada, Separe 3, centre a orla no 2 " buraco, entăo marca e broca, os quatro 3/8 " buracos ao redor do 2 " buraco em cada pedaço.

Corte um gasket de válvula de saída, Separe 6d, e uma válvula de enseada gasket, Separe 7d, de borracha de tubo interna para as dimensőes
mostradas, na lista de partes. Corte em parte honestamente 7d e uns 3 " para um 2 " buraco fure 6d em parte, como mostrada. Corte o segundo
gasket de válvula de saída, Separe 6f. Corte um 2 " buraco no segundo gasket.

Corte um bloco mais espacial, Separe 6e, para o tamanho mostrado nas partes, lista. Corte um buraco de 3"-quadrado em seu centro. Agüente
quatro 3/8"-dia. buracos no bloco mais espacial para enfileirar para cima com os quatro buracos dentro o orla de saída.

Agora ajunte a armaçăo de fundo da mesma maneira como vocę fez o armaçăo de topo. Pregue a válvula de cheque de saída no lado de fora do
buraco de válvula de saída com os saída cheque válvula prendedores, Parte 6c. Esteja seguro o saída cheque válvula reforço está no lado longe da
armaçăo de fundo. Agora faça o mesmo para o cheque de enseada válvula, mas este tempo tem o reforço no lado de dentro de a armaçăo de
fundo (Veja Figura 11).

Ajunte o gasket de válvula de saída, Separe 6d, o bloco mais espacial, Separe 6e, o segundo gasket de válvula de saída, Separam 6f, e o orla de
saída, Separe 6a, no lado de saída da armaçăo de fundo, usando os 3/8 " antes das 4-1/2 ' parafusos de máquina, nozes, e lavadoras planas. Use
cola, goma, ou lance para marcar estas partes.

Ajunte o gasket de válvula de enseada, Separe 7d, e a orla de enseada, Separe 7e, no lado de enseada da armaçăo de fundo, usando os 3/8 " por
1-1/2 " parafusos de máquina, nozes, e lavadoras, Separe 7f. Use cola, cole, ou lance para marcar estas partes.

Assembléia final da bomba será simplificada se vocę fizer um padrăo para buracos enfadonhos para a assembléia de unidade tranca, Separe 10. O
padrăo deveria ser um quadrado de material 2 " duro magro maior que o topo e partes de armaçăo de fundo. (Para esta bomba de tamanho, faça
+ padrăo 14 " em cada lateral.) Marque uma linha 1/2 " dentro de cada extremidade. Usando uma unha, faça um buraco pelo padrăo 1/2 " dentro
de cada canto. Entăo faça adicional fura 3 " de cada buraco de canto, cada 1/2 " da extremidade do padrăo. Use isto padrăo por marcar os
lugares para perfurar buracos pelo topo chapeie, Separe 2, e o rodapé, Separe 9.
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Deveriam ser perfurados os buracos no rodapé 18-1/2 " do fim e 1/2 " em das duas extremidades, usando o padrăo para marcar a posiçăo dos
buracos.

Ajunte a bomba pondo uns 3/8 " através de 12 " parafuso de máquina e lavadora, Separe 10, por cada um dos quatro buracos de canto no
rodapé, do fundo. Ponha o gasket de fundo, Separe 8, em lugar. Cola usando, goma, ou lance entre cada superfície, ponha o seçăo de armaçăo de
fundo, o diafragma, Separa 4, e o superior molde seçăo em lugar. Ajuste o topo chapeou, Separe 2, em cima do quatro parafusos (Veja Figura 12).

 

Livremente ajuste uma lavadora plana e uma noz,
Separe 10, em cada do quatro parafusos. Complete a
assembléia inserindo o permanecendo parafusos
com lavadoras pela bomba completa. Vista uma
lavadora topo de cada parafuso, e livremente ajuste
louco neles.

Aperte cada das nozes com seus dedos, começando em um, canto e apertando cada em troca. Entăo aperte tudo do louco com uma torcedura,
um de cada vez, com gradual até mesmo pressăo. Năo aperte uma noz tăo apertado quanto irá, e entăo outro. Aperte cada um de cada vez um
pouco.

PRECAUÇŐES

Woodgrain. O grăo da madeira deve estar em uma direçăo especificada em certas partes desta bomba:

1. Prato de topo, Separe 2: o grăo nesta madeira deveria correr na mesma direçăo como a abertura que é 5 " largo e 11 " muito tempo.
2. Diafragma apóia, Separe 4a: quando estas duas partes săo ajuntou no diafragma, o grăo em um pedaço, deveria ter 90[degrees anos] do

grăo no outro.
3. Braço de apoio de diafragma, Separe 4c: o grăo nesta parte deveria correr de um fim 4"-largo para o outro.
4. Bloco mais espacial, Separe 6e: o grăo aqui deveria correr de um fim 4"-largo para o outro.
5. Rodapé, Separe 9: o grăo nesta parte deveria correr o comprimento da madeira; quer dizer, de um fim 14"-largo para o outro.

Cola impermeável, goma, ou lance. Onde duas partes de madeira săo ser unida com cola, goma, ou lance, as superfícies deveriam ser como alise
como possível. Isto melhorará o selo na junta.

Pedaços de armaçăo de fundo. Estes săo atarraxadas junto nestes instruçőes. Se varas enfiadas longas săo usadas em lugar do parafusos, as
partes de armaçăo de fundo podem ser apertadas mais facilmente se um vazamento desenvolve. Para usar varas enfiadas, vocę tem que enfadar
buracos pelas partes de armaçăo de fundo, Separe 3, de fim terminar.

Transporte orlas. As orlas de tubo, Separa 6g e 7e, năo deva toque o rodapé ou sobreponha a armaçăo superior porque isto afete o
watertightness das juntas. Corte a face de a orla para um tamanho que evitará este problema.

Ascensăo de manivela. Esteja seguro que o parafuso conectando, Separe 4d, năo esfregue contra a abertura no topo chapeie, Separe 2. Se isto
faz, ou encurte o parafuso, ou corte um entalhe na abertura assim as partes năo esfregam contra um ao outro.

Ă Ă
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OPERAÇĂO E MANUTENÇĂO

Quando vocę estiver pronto para usar a bomba, encha a câmara de diafragma com água. Faça isto girando a bomba em seu lado de enseada.
Apóie a válvula de saída aberto e água de aguaceiro pela válvula. Com a bomba nesta posiçăo e a mangueira de enseada inseriu em a fonte de
água, opera a bomba enquanto vertendo água no câmara. A bomba começará funcionamento logo. O tempo e esforço precisada para isto
depende do comprimento da mangueira de enseada. Normalmente cinco a dez golpes da manivela serăo suficientes. <veja; figura 13 & 14>

 
Duas bombas podem ser montada lado a lado, como
mostrada em Figura 15,

e operou por um pessoa que está de pé no viga e
balançando de apóie para apoiar. Isto é um modo
fácil para operar a bomba.

 

As válvulas de borracha e o diafragma podem
precisar substituir depois das 9 para 12 meses
quando a bomba é dois a tręs horas usadas por dia.
Vocę pode precisar os substituir mais cedo se a água
está suja, ou se a bomba é mais diariamente usada,
ou se o material de borracha năo está em condiçăo
boa.
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Se a bomba năo bombear água, a dificuldade provavelmente é com ar ou escoa de construçăo defeituosa ou alinhamento do válvulas, ou válvulas
usadas ou diafragma.

Uma quantidade pequena de graxa deveria ser aplicada ao dois pivô vara que monta braçadeiras, Separa 1d, quando eles rangem.

LANÇADOR PUMP

Variaçőes do lançador bombeiam, um handpump de pistăo-tipo, tenha em uso durante séculos em muitas partes do mundo. Comercialmente săo
produzidas bombas fabricadas em uma gama extensiva de tamanhos satisfazer muitas necessidades diferentes. A bomba apresentou aqui <veja;
imagem> é

durável e fácil usar. É um desígnio bom para produçăo dentro uma loja central. Ou pode ser feito por qualquer um com acesso para o
equipamento necessário.

 

A bomba ergue entre oito e dez galőes por minuto para aproximadamente 10 - 15-caminhar sucçăo. O elevador de máximo está aproximadamente
20 pés.
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Alguma soldadura pode ser requerida, como também tubo enfiando, mas săo dados processos de construçăo alternativos para acomodar
recursos disponíveis e habilidades.

MATERIAIS E FERRAMENTAS

MATERIAIS:

Número de parte Descriçăo de Quantidade de

1 2 " x 5 " x 24 " taco handle 1 1a 1/4 " x 3 " vara de aço ou G.I. pipe; 1 fixam em cada fim 1b 3/8 " x 3-1/2 " vara de aço ou G.I. pipe; 1 pin em cada
fim 1c Metal correia 1/4 " x 1 " x 8" 2 2 3 " RG X 18 " - G.I. transporte cylinder 1 (enfiou em um fim) 3 1/2 " dia. x 18 " aço rod 1 (enfiou em um
termine 1 " pelo menos) 3A 3/16 " DIA. x 1-1/2 " alfinete de chaveta ou nail 1 3b 1/2 " RG lavadeira 1 plano

Número de parte Descriçăo de Quantidade de

3C 2-1/2 " O.D., 1/2 " RG RUBBER 1 interno entubam disco 3D 2-3/4 " DIA. x 1-1/2 " hardwood 1 bloqueiam (pistăo) 3e 1/8 " x 1 " x 9-1/2 " correia
de couro 1 Note: pregos sem cabeça ou parafusos requereram para segurar correia de couro a 3d. Will necessidade aproximadamente 10 a 12
1"-longo Apartamento de encabeçou unhas; use bronze prega se disponível 3f 1/2 " noz de máquina--ajustar em 1 Part 3 4 3-1/2 " a 4 " tubo de
RG coupling 1 4a 1/4 " x 1 " x 1-1/2 " barra de aço stock 4 4b 1 " orla de tubo de RG. Substitute 1 pode ser uma 1 " junçăo de tubo de RG soldou a
um 1/4 " x 3-1/4 " grosso DIA DE . anel de aço. 5 1/8 " X 2-1/2 " DIA. disk 1 de couro cortou a uma forma oval, mais curto, DIA DE . [+ ou - ]2 " 5A
1/4 " RG X 1-1/2 " O.D. sheet 1 metal disco 5b 1/4 " x 1 " parafuso de máquina e nut 1 5c 3/16 " x 1-1/2 " máquina screws 2 e nozes 6 1 " G.I.
transporte comprimento como precisada a 1 alcançam aquifer

G.I. - Galvanizou ferro RG - diâmetro Interno O.D. - Diâmetro exterior

FERRAMENTAS:

Martelo Brocas para metal, classifica segundo o tamanho 3/16 ", 1/4 ", 3/8 ", e 1/2 " Torceduras (alicates e torcedura de tubo) Wood aviăo
Hacksaw Chave de fenda Arquivo equipamento soldando Wood viu Tesouras capaz de cortar metal de folha, couro, e borracha Papel de esmeril

CONSTRUÇĂO

1. Controle Assembléia, Figura 2, 3,:

Corte a manivela de acordo com o desenho seguinte (Figura 4)

de açăo de taco boa que mede 2 " x 5 " x 24 ".
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Corte 5/8 " abertura, centrada na 2 " extremidade,
para um 3 " x no curto fim da manivela. Esta abertura
segurará a vara de pistăo. Vela e alisa o fim longo da
manivela para permitir măo fácil açăo.

Perfure um 1/4 " buraco pelo fim de slotted, aproximadamente 1/2 " em de + top e extremidades de frente. Este buraco acomodará Parte de pivô
1a que que afiança para a vara de pistăo.

Perfure a 3/8 " buraco a um ponto 5 " ou 6 " do 1/4 " buraco, e compare a isto, aproximadamente eqüidistante de topo e fundo extremidades.
Posicione este buraco cuidadosamente para prevenir como muito como possível o movimento horizontal da vara de bomba.

Curva Separa 1c, o 1/4 " x 1 " x 8 " correias de aço, em uns 20[degrees] pesque ao ponto central.

Perfure 3/8 " buracos a um fim das correias. Este é apoiar a manivela pelo lb de Parte de pivô.

Solde as correias ao cilindro como mostrada na visăo cortante (veja Figura 5).

 

Método alternado de construir a manivela, Separe 1c:



16 / 51

Separe 1c também poderiam ser construídas através de slotting e perfurando um 12 " seçăo longa de 2 " x 4 " pedaço de madeira para acomodar
o manivela. O pedaço de madeira poderia ser amarrado entăo sobre o cilindro por duas braçadeiras de madeira cada dos quais seriam cortadas
para ajustar a meio caminho ao redor do cilindro, evitando a necessidade assim de equipamento soldando.

1. Assembléia de cilindro, Figure 5:

que O cilindro simplesmente é feito de um pedaço de 3 " dentro de diâmetro G.I. tubo. Faça o borbotam para o cilindro por que corta duas
aberturas nos desenfiaram terminam do tubo. Um Abertura de deveria ser cortada 3 " muito tempo diretamente abaixo dos desenfiaram terminam;
a outra abertura deveria ser cortado 2 " pelo desenfiou fim e a um ponto perpendicular ao fundo de a primeira abertura. Dobre os dois abas
resultantes externo e soldam um prato de metal pelo assentam.

para eliminar soldadura, o assentam da bica poderia ser fugiu aos lados.

O dentro do cilindro deve ser lixado tăo liso quanto possível com papel de esmeril ou equivalente prevenir desnecessário usam no pistăo Couros
de .

1. Assembléia de vara de pistăo, Figure 6:

como o que A assembléia de vara de pistăo é mostrado (3, 3a), mas alguns adicional Pontos de săo valor mencionando: que um 1/4 " buraco
deveria ser perfurou pela vara de pistăo 1/2 " abaixo do topo. Outro furam 3/16 " diâmetro também deveria ser enfadado 2 " para cima dos
enfiaram ou assenta terminam da vara.

1. Assembléia de pistăo, Figura 7, 8, 9,:
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Cuidadosamente perfure os buracos dentro taco bloco 3d. Os 1/2 " buraco de centro de diâmetro deve ser exatamente em centro e compara os
lados do bloco. Os 3/8 " diâmetro que buracos laterais deveriam ser eqüidistante do buraco de centro, e também deveria ser paralelo para os
lados do bloco. A distância do buraco de centro para o centros dos buracos laterais devem seja 1 " (Veja Figura 7 e 8).

 

Como mostrada em Figura 9, o mais baixo

porçăo do bloco de pistăo tem um diâmetro
ligeiramente maior que a porçăo superior. O mais
baixo porçăo deveria ser 1/4 " grosso e 2-3/4 " em
diâmetro. O porçăo superior deveria ser 2-7/16 "
diâmetro (Veja Figura 9).

 

Separe 3e é uma seçăo de correia de couro
embrulhada ao redor do pistăo bloco e cruzou sobre
a seçăo superior menor. Alinhave o couro ao longo
de sua mais baixa extremidade para permitir o
superior meio dobrar externo. A correia de couro
deveria ser batida com um martelo tudo ao longo de
sua extremidade superior antes disto cruzou ao
bloco. Isto force o couro em uma forma de cone
assim marcará mais efetivamente contra a parede de
cilindro. Poderia ser útil, mas năo é necessário, coser
a correia junto na junta.

Finalmente, borracha de ajuste disco 3c em cima do topo do pistăo. Cova metal grande lavadora 3b mais de 3c.

1. Assembléia de Connector/reducer:

A assembléia de connector/reducer consiste em uns 3-1/2 " ou 4 " (dentro de diâmetro) junçăo de tubo (4) isso tem uma orla de tubo (4b) soldada
sobre um fim. A ascensăo fura na orla de tubo é soldada fechada. Se uma orla de tubo é indisponível, uma lata de substituto, seja feita com um 1 "
(dentro de diâmetro) junçăo de tubo e um aço anel (3-1/4 " fora de diâmetro, 1-1/4 " dentro de diâmetro e 1/4 " grosso). A 1 " junçăo é soldada
entăo simplesmente ao anel e a assembléia resultante soldou ao conector como antes. Objeto pegado se preocupe fazer este solda watertight.

O conector também serve como um alojamento do qual a bomba pode seja montada.

Solde quatro 1/4 " x 1 " x 1-1/2 " metal tranca (4a) a ângulos de direito para um ao outro no mesmo fim de fundo do conector de tubo. Pessoa
enfadonha 3/8 " diâmetro fura nestes quatro barras de metal. Nota que o deveriam ser arredondadas barras de metal ligeiramente onde eles
contatam o junçăo de tubo (Veja Figura 12).

 

1. Caminhe assembléia de válvula, Figures 10, 11,:
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O pé que assembléia de válvula consiste de um couro
oval-amoldado Disco de (5), um disco de metal de
folha (5a), um 1/4 " x 1 " parafuso de máquina e noz
(5b), e dois 3/16 " Máquina de atarraxa com nozes
(5c).

Shape o pé couro de válvula em um oval como
mostrada em Figura 12 (diâmetro 2-1/2 " maior;
diâmetro 2 " menor). Perfure um 1/4 " buraco pelo
couro a um ponto aproximadamente 5/8 " a 3/4 " em
de um fim. Tranque a folha metal disco para o oval de
couro por este buraco como mostrada dentro +
diagrama. O parafuso e folha metal disco reforço o
Couro de como fecha em cima do sucçăo enseada.
Corte dois 3/16 " buracos pelo couro
aproximadamente 1 " separadamente e 1/2 " em do
ponto mais íntimo de contate com o lado do couro.

Perfure dois correspondendo 3/16 " buracos na
assembléia de redutor (4b) como mostrada em
Figura 12. Marque estes buracos cuidadosamente
como eles determinam o local e efetividade do pé
couro de válvula para um considerável extensăo.

Corte um encaixe leve, 1/32 " profundamente pelo
couro (5) de forma que dobrará junto um especificou
linha. Corte o encaixe como íntimo como possível aos
3/16 " louco aquele monte o disco de couro.

Insira os 3/16 " parafusos de máquina pelo fundo do
redutor assembléia. Entăo coloque o caminhe couro
de válvula, entăo o dois 3/16 " louco. Aplique um
pouco de piche ou lança aos buracos dentro o
redutor antes de e depois do inserçăo da 3/16 "
máquina parafusos para prevenir ar ou vazamentos
de água.

A efetividade do pé válvula será determinada pelo
marque faz com a sucçăo enseada. Tenha muito
cuidado para fazer a enseada de sucçăo como
apartamento e alise como possível antes montando o
pé couro de válvula. É muito importante para localize
o pé válvula de forma que năo entra em contato com
o pistăo como isto vá faça operaçăo muito difícil.
<veja; figura 13>

 

1. Tubo de sucçăo e assembléia de filtro de enseada:

Corte 1 " tubo de diâmetro para o comprimento exigido. Nota que o elevador total de água năo deve seja mais de 20 pés.
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Faça a enseada filtrar cortando aproximadamente 75
aberturas 1 " longo ao fim de fundo do tubo de
sucçăo. A largura do aberturas igualarăo a largura
de a lâmina de hacksaw. Corte de começo aberturas
2 pés do fundo do tubo. Espaço aberturas em cima
de uns 2 pés comprimento. Isto dará uns 2 pés areia
armadilha. Leve se preocupe cambalear o aberturas e
evita corte também profundamente como isto debilite
o tubo de sucçăo.

Bata o fim de fundo do apartamento de tubo para
forçar a água ser puxada dentro pelo aberturas. Ou
enfia o tubo e instale um boné de fim. <veja; figura
14>
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OPERAÇĂO E MANUTENÇĂO

A bomba deve ser preparada comece a trabalhar. Água de aguaceiro em + cilindro enquanto bombeando o controle para alguns golpes. Isto
desenvolve uma baixa área de pressăo debaixo do pistăo e sobre o caminhe válvula. A baixa área de pressăo puxa água dentro pelo caminhe
válvula como o pistăo move para cima. Ao topo do golpe do pistăo, o pé válvula fechará e prevenirá a água de escapar atrás abaixo no tubo de
sucçăo.
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Como os movimentos de pistăo para baixo, a água está terminado forçada o buracos no pistăo, além do disco de borracha e na área sobre o
pistăo. Até que o pistăo esteja ao fundo de + golpe, a maioria da água deveria estar sobre o pistăo. Como + pistăo é erguido novamente, a água cai
da bica. Ao mesmo tempo, mais água entra pelo pé válvula.

Bastante freqüentemente quando este tipo de bomba é instalado primeiro dentro um enfadada entube bem, fica necessário puxar silty muito bom
e partículas de barro pelo filtro antes da água văo entre no tubo de sucçăo prontamente. Este processo é conhecido como " desenvolvendo o bem
" e pode ocupar de duas horas para vários dias de uso ininterrupto da bomba antes da água se tornam claro. Se a bomba estiver mecanicamente
să, vocę notará isso a bomba também fica mais fácil de operar como a água se torna limpador.

O pistăo e pé que couros de válvula precisarăo ser substituídos periodicamente. Vida exata do couro de pistăo e pé válvula dependa da qualidade
de couro. Bombas fizeram com fábrica ferramentas elétricas e materiais durarăo freqüentemente 7 ou 8 meses abaixo uso continuado antes dos
couros deve ser substituído.

Se, depois do bem é desenvolvida, i.e., a água está clara e fluindo livremente, a bomba continua sendo fácil operar mas puxa pouca água, um
vazamento de ar pode ter desenvolvido. Vazamentos de ar possa acontecer em um de quatro lugares: 1) onde o cilindro é atarraxada na unidade
de redutor de conector; 2) onde a sucçăo tubo é atarraxado na unidade de redutor de conector; 3) onde o vara de pistăo conhece o disco de
borracha ou, 4) onde o pistăo couro conhece o cilindro.

Se os vazamentos acontecem nas partes enfiadas, ponha combinaçăo de tubo ou equivalente nas linhas antes de atarraxar as partes junto.

Se os vazamentos acontecem onde o disco de borracha contata o pistăo vara, substitui o disco de borracha, enquanto fazendo o buraco interno
ligeiramente menor que 1/2 " em diâmetro.

Se os vazamentos acontecem onde o couro de pistăo conhece o cilindro, substitua o couro de pistăo ou esfregue com um couro bom óleo ou
equivalente.

Graxa partes comoventes a intervalos freqüentes.

SPANGLER BOMBAS

Foram feitas bombas comerciais tradicionalmente de ferro de elenco por causa de sua força e durabilidade. E os cilindros tęm freqüentemente
forrado com bronze assegurar suavidade e prevenir use nos couros de bomba. Porém, infelizmente uso destes metais fizeram freqüentemente
para as bombas qualquer um muito caro para compra ou muito complicada fabricar. <veja; imagem>

 

Durante os cedo 1970s, VITA C.D Voluntário.
Spangler, um sanitário crie, começou a experimentar
com bombas fez de polyvinyl tubo de cloreto. Tubo
de PVC é de peso leve, durável, fácil trabalhar com, e
relativamente barato. Pode ser feito em bombas isso é
longe mais fácil construir, instale, mantenha, e
conserto que elenco bombas férreas. Está agora
disponível em a maioria dos países dentro tamanhos
satisfatório para construçăo de até mesmo fundo
bem bombas. E bombas fizeram de tubo de PVC
pode ser marcada e usado em poços lacrados de
forma que eles é vestida bem a potable molhe
materiais. VITA os desígnios originais de Spangler
publicado em 1975 em Handpumps para Poços de
aldeia. Eles acharam aceitaçăo larga, especialmente
em Ásia sulista. Universidade de Chulalongkorn em
Bangkok testou o bombas extensivamente e
sugestionou melhorias ao pistăo assembléia em um
projeto de saúde ambiental apoiado pelo
Organizaçăo de Saúde mundial e o Desenvolvimento
de Naçőes Unidas Programme. Ao final de 1981,
estavam quase 10,000 das bombas em uso na
Tailândia só.

Bombas de PVC săo especialmente satisfatórias para materiais de água de comunidade e como a base para balança pequena fabrique. As partes
săo relativamente simples e pode ser fabricada por lojas pequenas ou fábricas em um determinado desígnio. A maioria dos países tem plantas
agora para expulse PVC transportam, até mesmo onde a matéria-prima é importada.

Esta seçăo de Seis Bombas Simples difere um pouco do outros capítulos nisso na verdade cobre duas bombas separadas, um para poços rasos e
um para poços fundos. Ambos săo feitas de Porém, PVC transportam e assim tem técnicas de construçăo bem parecido. Tamanhos de tubo e
estilos de pistăo variam com o tipo e profundidade do bem sendo usado. Métodos básicos por trabalhar com PVC transportam é incluída, como é
técnicas por fazer uma variedade de válvulas e pistőes. Desenhos de construçăo para cada do bombas provęem diretrizes aos tamanhos e
quantidades de materiais requerida.

Ambos as bombas săo do tipo de pistăo. O raso bem bombeie, para uma mesa de água 5-20 pés em baixo da superfície do fundamente,
descarregará 5-15 galőes por minuto. Para o fundo bem bombeie, descarga de bomba depende do diâmetro do pistăo, + comprimento do golpe,
e o número de golpes por minuto. Se o nível de água é menos de 30 pés debaixo da superfície do chăo, o cilindro poderia estar até 4 polegadas
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dentro diâmetro. Se o nível de água é mais distante da superfície, o coluna mais longa de água que deve ser erguida fica mais pesada e um maior
esforço é exigido operar a bomba. O maior a distância para o nível de água, o menor o diâmetro de + pistăo deveria ser, assim năo é muito duro
bombear.

O posto de bomba tradicional é feito de ferro de elenco. Apóia a manivela e contém a bica de descarga. Sucçăo direta bombas, ou raso bem
bombas, tenha o pistăo e mais baixa válvula no posto de bomba que também é o cilindro. Tradicional profundamente bem bombas tęm o cilindro
com pistăo e válvulas abaixo o mais baixo nível de água no bem e suspenso da base de + posto de bomba pelo tubo de descarga.

Nos desígnios apresentou aqui, a manivela é apoiada em um poste separado próximo ao bem e posto de bomba. O posto de bomba só sem a
manivela uma passagem provę para a vara, um encane para a água, e uma bica de descarga. Em poços rasos também é o cilindro e o apoio pelo
tubo de sucçăo. Desde que o posto de bomba năo agüenta a carga e tensăo causou pela manivela, năo precisa ser tăo forte, e entăo năo faz tenha
que ser de ferro de elenco.

Se o PVC bombeiam que posto precisa de proteçăo, um tubo concreto, tijolo, cais, ou poste de madeira pode ser colocado isto, com a bica, ao
redor estendendo além da proteçăo. Tal uma bomba usará um mínimo de materiais caros e pode ser consertada facilmente.

O poste que apóia a manivela pode ser feito de concreto, tijolos, apedreje, ou madeira, dependendo de disponibilidade local e custo. O distancie
do poste ŕ bomba pode variar para prover + melhor leverage. O mais íntimo o pivô de manivela é o bem, + mais fácil será bombear. O comprimento
do golpe será porém, menor e assim vai a descarga.

A manivela pode ser feita de madeira que pode ser substituída localmente quando usado ou quebrado. A manivela também deveria estar usando
uma parada o poste de apoio assim năo golpeará o topo do posto de bomba.

O selo entre o pistăo e a parede de cilindro normalmente é contanto por um couro ou disco de borracha com um virar-para cima extremidade,
chamada um " balde ". Controle de qualidade é importante se couro bom ou baldes de borracha serăo obtidos. Estes năo săo caros e se năo
podem ser obtidos bom localmente, eles podem ser importada de muitos países no mundo em desenvolvimento--a Índia, Paquistăo, Coréia,
Tailândia, e outros.

A bomba é simples, segura e baixa em custo. O objeto de um projeto de bomba deveria ser desenvolver uma bomba que pode ser produzida em
quantidade através de tecnologia local satisfazer as necessidades da maioria de a populaçăo rural na área. Uma bomba semelhante a isso
mostrada em Figura 2 foi desenvolvida na Tailândia a um custo de cerca de

US$30. Entrega aproximadamente 5-15 galőes de
EUA por minuto depender em profundidade molhar.
Está sendo usado para irrigaçăo como também para
propósitos domésticos.

 

RASO BEM BOMBA

Esta bomba de tipo de sucçăo é normalmente usada com poços rasos mas também pode ser usada com fundo dirigida, saiu a jato, ou perfurou
poços onde a pressăo no aquifer é bastante para manter a água nivele a toda hora dentro de 20 pés da superfície de chăo. O posto de bomba é
um comprimento de 3 " PVC transporte como qual também serve o bombeie cilindro. O bem cobertura isto pode ser o tubo de sucçăo em dirigida
ou pequeno-diâmetro saiu a jato ou perfurou poços. Em cavou poços, o 1-1/2 " tubo de sucçăo está suspenso do 3 " PVC posto de bomba que
em qualquer caso deve ser começado firmemente o plataforma.

O topo do posto de bomba deveria ser várias polegadas acima o borbote e tenha um boné removível com uma abertura permitir para o pequeno
de um lado para outro movimento da vara. Remover o pistăo e substitui o balde de couro só é necessário desconectar a vara da manivela, remova
o boné e arranque + pistăo. Se a mais baixa válvula é uma válvula de tipo de poppet que pode tenha uma volta pequena ao topo e pode ser
pescada fora usar um arame com um gancho ao fim.

PROFUNDAMENTE BEM BOMBA EM CASED WELL

<veja; figura 3>
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Cobertura de PVC ou pode ser usada dentro saiu a
jato ou perfurou poços. Em a jato poços que o
buraco está cheio de água e a cobertura de PVC
podem seja colocada no buraco com pequena
possibilidade que lá vai está escavando antes da
cobertura está em lugar. O mesmo é verdade de
poços perfurados pelo processo rotativo. Com
percussăo perfurada poços o melhor procedimento
é dirigir uma cobertura de metal e entăo insira uma
cobertura de PVC e esconda depois do aquifer foi
penetrada. A cobertura de metal é removida para ser
usada novamente entăo. Em poços com coberturas
de PVC, a cobertura de PVC pode agir também como
o cilindro.

Se o nível de água é menos de 50 pés debaixo da superfície, o deveria ser colocado apoio de manivela para permitir o pumper a erguer a coluna
de água em uma 3 " cobertura de PVC sem muito esforço. Se o nível de água está mais fundo que 50 pés, uns 2-1/2 ", de 2 " deveria ser usada
cobertura de PVC.

A mais baixa válvula pode ser o mesmo desígnio básico como o pistăo válvula, a năo ser que tem um diâmetro ligeiramente maior. Isto entăo ajustes
muito firmemente em lugar e năo precisa de uma válvula separada assento. Mas pode ser removido para consertos se necessário. Outro método é
fixar um assento de válvula permanente na cobertura a um junta debaixo da viagem mais distante do pistăo. O assento de válvula pode ser feita de
metal, copo, ou PVC plano cimentados em lugar. Neste caso uma ponta ou poppet digitam de válvula deveria ter um olho fuja com a volta ao topo
assim a válvula pode ser pescada fora com um gancho para consertos como necessário.

É escolhido o comprimento da vara colocar o pistăo abaixo o mais baixo nível de água no bem. O pistăo pode ser standard, com um ou dois
couros. O topo do bem e a manivela apoio é bem igual a no tipo de sucçăo raso bomba. É fácil de remover a vara e pistăo para consertos.

MATERIAIS E FERRAMENTAS

MATERIAIS:

PVC que transporta como indicada Cimento Combinaçăo de tubo

Um. Bombeie Corpo e Bem Tubo Profundamente Bem

1. Bem cobertura tubo de PVC taxou a 120 lb/in.sup.2
(n%C3%BAmero,%20di%C3%A2metro,%0Ae%20comprimento%20variar%C4%83o,%20enquanto%20dependendo%20bem%20de%20profundidade%20de%

2. Junçőes enfiadas ou uniőes de cimento para unir o bem cobertura tubo seçőes
3. PVC enseada tela, comercial ou localmente fabricada. Comprimento de depende de profundidade e taxa de fluxo do aquifer (consulte com

driller)
4. PVC terminam boné (corpo de tela de enseada)
5. 1.5 " a 2 " PVC saída bica
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Raso Bem

Same como sobre a năo ser que Numera 3 e 4 geralmente năo săo requereu, se para cavou bem.

B. Assembléia de Pistăo de ponta-tipo

1. Corpo de válvula--taco
2. Vara de assembléia de aço enfiada (galvanizou seria bom, mas năo é essencial)
3. Noz de metal
4. Lavadoras de metal
5. Disco de borracha (ponta de válvula)
6. Couro de pistăo (approx de tira. 1 " x 7 ", corte para ajustar)
7. Galvanizada ajustando para conectar para bombear vara (especificaçăo depende de tipo de vara de bomba usado)

C. Pé de Ponta-tipo recuperável Válvula

Same como B sobre menos uma vara de metal enfiada é substituída para Número 1.

Also, um parafuso de olho galvanizado pode ser usado em vez de enfiou metal vara em algumas situaçőes.

D. Bombeie Vara Galvanizada

1. Vara de aço galvanizada, seçőes 3/8 " a 1/2 " com enfiou termina. (Número e comprimento dependem bem de profundidade de)
2. Aço galvanizado enfiou uniőes, como exigido
3. Fechadura galvanizada louco, como exigido
4. Topo e conexőes de fundo para pistăo e manivela de bomba (especificaçőes dependerăo de desígnio escolhido)

PVC

1. 1 " tubo de PVC. 120 lb/[in.sup.2] taxando em comprimento suficiente
2. Bambu ou apoio de taco e blocos de guia (bastante para colocam quatro todo 6 a 7 pés)
3. Bronze louco e parafusos para prender blocos de guia
4. Topo e fundo enfiaram junçőes para conectar a pistăo e une para bombear manivela
5. Acere junçăo de ligaçăo-vara
6. Ego que bate parafusos para prender bloco de piloto

FERRAMENTAS:

Hacksaw Arquivo Martelo Papel de esmeril, lixa, Chave de fenda Alicates Torceduras Tesouras capaz de cortar couro e borracha Braçadeiras

CONSTRUÇĂO

TRABALHANDO COM TUBO DE PVC

Cortando

Faça cortes honestamente com eixo longo do tubo, enquanto usando uma caixa de mitre ou giga temporário no local de trabalho. Use um
madeira-funcionamento viu ou um hacksaw com uma lâmina de grosso-dente. Remova todos os carrapichos em corte extremidades com um
raspador e lixa.

Juntas enfiadas

Uso enfiou juntas onde quer que transporte devem ser desmontadas seçőes para conserto e manutençăo. Parede grossa (horário 80) tubo podem
ser enfiadas seçőes externamente (linha masculina) com um tubo enfie o cortador e uniu com uma uniăo feminina enfiada. Cuidado deveria ser
levada ao unir duas seçőes de cobertura com um uniăo para estar seguro que os dois fins săo marrados plano junto sem espaço entre eles.

Ao unir parede magra e tubo de diâmetro pequeno, use uma combinaçăo cimento e enfiou junçăo. Se a cobertura é feita de sino e spigot
transportam, o fim de sino sempre deveria estar abaixo. Passeio + fim direto até onde possível no sino. Isto vai faça mais fácil de remover o pistăo
ou mais baixa válvula.

Onde enfiou juntas devem ser água apertado, use um non-endurecimento, non-solvente, combinaçăo em comum non-tóxica.

Nota: Se diâmetro pequeno tubo de PVC é usado <veja; figura 4> como a vara de bomba em

conjunçăo com o Pé de Ponta-tipo Recuperável Válvula, use fechadura louco a cada em comum impedir para as seçőes de desparafusar durante
instalaçăo ou recuperaçăo do pé válvula.
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Juntas cimentadas

Juntas cimentadas geralmente săo mais barato que enfiou juntas e é usado onde a junta é esperada que seja permanente. Use uniőes femininas
para unir seçőes de tubo. Termine bonés, Fittings de T ", reduzindo uniőes, e outro fittings também podem seja cimentada diretamente a planície
tubo.

As superfícies a ser unidas tenha que estar livre de óleo, molhe, e sujeira. Limpe as superfícies com lixa de multa ou solvente limpador.

Teste cada próprio e junta antes de cimentar.

Aplique uma luz, até mesmo camada, do cimento solvente recomendado pelo fabricante de tubo. O cimento seca depressa, assim una as partes
imediatamente. Dę cada em comum uma volta de um-quarto como é sendo ajuntada (năo depois de) para distribuir o cimente uniformemente.
Permita o junta para curar durante 5 minutos antes de instalaçăo ou aplicaçăo de tensăo mecânica.

Ă
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BOMBEIE VARA E PISTĂO

Vara de metal

Varas de metal estăo comercialmente geralmente disponíveis. Ou, eles podem seja feita de 1/4 " a 3/8 " vara de aço galvanizada e galvanizou
fittings de tubo de aço. A vara ataca uma conexăo móvel o topo do pistăo e com a manivela de bomba que usa um jugo e alfinete arranjo em
ambos os lugares.

O jugo e conexăo de alfinete entre a vara e a manivela vai mova por um arco pequeno e cause um movimento lateral pequeno no fim superior da
vara de bomba. Isto cria um desprezo balançando movimento no pistăo como move para cima e para baixo, e causas desigual use nos couros de
pistăo ou baldes de borracha. Superar isto, os investigadores tailandeses somaram outro jugo e conexăo de alfinete para a vara de pistăo. A
segunda conexăo grandemente estende a vida dos couros, mas os alfinetes em ambas conexőes devem seja paralelo a um ao outro ou a segunda
conexăo năo seja efetivo (Veja Figura 5 e 8)

 

PVC Pipe

A vara de bomba também pode ser feita de 1 " tubo de PVC. Isto tem o vantagem de ser mais barato, isqueiro, e non-corroendo. Uso parede
grossa, PVC pressăo-avaliado. Desde que tubo de PVC é flexível, prenda guias de madeira ao tubo prevenir o tubo de afivelando no abaixe golpe
(Veja Figura 6). Os guias văo

ajuda previne o lado para apoiar movimento ŕ vara causou pelo açăo bombeando. Conecte o topo da PVC bomba vara ŕ bomba controle com uma
ligaçăo dobrar-articulada, como descrita acima (Veja Figure 5).
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Pistăo

Válvulas de pistăo já feito estăo normalmente prontamente disponíveis e baratas. Porém, se desejou, uma válvula de pistăo pode ser măo fabricada
de acordo com as instruçőes em pp. 22-24 de Capítulo 2, Lançador Pump.

Os investigadores tailandeses acharam que uma válvula de pistăo dobro (Figura 8)

feita a bomba mais eficiente e preveniu uso impróprio no couros. Săo mostrados outros tipos de válvulas em Figuras 6 e 7.

 



28 / 51

CAMINHE ASSEMBLÉIA DE VÁLVULA

Há vários desígnios bons e meios de fabricar pé válvulas para a bomba de pistăo. Um das melhores opçőes é comprar uma qualidade alta válvula já
feito e incorpora isto em a assembléia da bomba. Se possível, escolha um pé válvula que permite substituiçăo fácil das partes cansativas da válvula.
Um tipo de pé de ponta-tipo recuperável válvula que pode ser localmente fabricada é mostrada em Figura 10.
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Outras opçőes para o pé válvula é uma válvula de
bola em um assento (entretanto isto pode causar uso
excessivo), um couro ou borracha agite válvula, ou
uma válvula de poppet (veja Figura 9). Se o mais baixo

assento de válvula é um anel permanente de PVC ou
outro material, pode seja cimentada dentro da
cobertura em uma junta como a cobertura é
ajuntada.

 

Outro método foi usado através de Rotaçăo. George
Cotter do Missăo de Buhangija em Shinyanga,
Tanzânia. Este é encrespar ou aperte em lugar que o
PVC tocam que age como um assento para o aço
bola que faz para o pé válvula. Uma vez o
comprimento de tubo de PVC tem determinado,
imirja o mais baixo fim em óleo quente até macio,
insira o anel uma polegada ou dois para cima o tubo,
e use comum auto radiador mangueira braçadeiras
para apertar o tubo acima e debaixo de a posiçăo de
anel. As braçadeiras de mangueira podem ser usadas
novamente e novamente como o tubo de PVC năo
voltará uma vez a sua forma original isto esfriou. O

modo mais fácil para controlar o óleo quente simplesmente é para tenha uma lata de pintura (ou outro recipiente de metal) de óleo de máquina
usado. Isto pode ser reaquecida novamente e novamente. Chaveta também sugestiona isso + fim de uma seçăo de tubo de PVC pode ser
amolecido e pode ser chamejado ajuste em cima de um tubo de metal ou outra seçăo de tubo de PVC por isto mesmo método.

PÉ DE PONTA-TIPO RECUPERÁVEL VÁLVULA

Construçăo desta válvula está essencialmente igual ŕ construçăo da assembléia de pistăo, com mudanças secundárias.

1. O corpo de válvula e selo de couro tęm que ajustar muito firmemente dentro o bem cobertura. Tamanho variará de acordo com o tipo de
tubo de PVC usou e assim năo pode ser especificada com antecedęncia. O Válvula de é entalada firmemente em lugar dentro o bem
cobertura para impedem isto de trocar durante uso. Porém, pode ser removeu para manutençăo.

2. Enquanto a assembléia de pistăo é segurada junto com um galvanizou aceram parafuso, o pé válvula é ajuntada com um Metais de fogem
com linhas expostas. As linhas de metal văo năo corroem significativamente e permitirăo um enfiou Conexăo de ser feita sempre que é
necessário consertar ou substitui o pé válvula (Veja Figura 10).

3. Alternativamente, firme o pé válvula com um parafuso de olho como mostrado em Figura 11. A válvula pode ser removida entăo por
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quer dizer de um gancho longo.

PVC ENSEADA TELA CONSTRUÇĂO (FUNDO BEM)

A tela de enseada senta debaixo da bomba dentro o bem. Previne lixe de entrar na bomba. PVC é um material superior para construçăo da tela
porque năo corroe e faz năo tenda ser embutida com depósitos minerais.

Tela de enseada pode ser comprada ou pode ser fabricada, e o Internacional Laboratório de Recursos de Água rural na Universidade de Maryland
desenvolveu um método de fabricaçăo que é prontamente adaptável a habitante, instalaçőes industriais em pequena escala (Veja Seçăo de
recursos). Fazendo a tela ŕ măo é tedioso, mas possa ser a única opçăo. Se a tela é feita ŕ măo, o devem ser usadas especificaçőes seguintes:

2 " parede pesada PVC, 3 para 9 pés longo (dependendo de profundidade e taxa de fluxo de água).

Corte aberturas um boas avançam lentamente separadamente como mostrada em Figura 12. Năo faça

corte mais que um-terço do modo pelo tubo.
Começo cortes 24 " do fim de fundo do tubo. Isto
provę para uma 24 " armadilha de areia.

 

Aberturas deveriam alternar e năo deveriam ser
nenhum diretamente oposto outro. Corte 75
aberturas pelo menos. Depois da tela e bem
cobertura está em lugar, backfill ao redor deles com
pedregulho bom ou areia grossa que tem um
tamanho de partícula ligeiramente maior que as
aberturas.

POSTO DE BOMBA E BICA DE SAÍDA

Em ambos desígnios apresentaram aqui, o posto de bomba é uma extensăo do cilindro de bomba e bem tubo. Uma bica de PVC deve ser prendida
bem a este PVC tubo. Um pedaço de 1.5 " a 2 " tubo de PVC seja cortada ao comprimento desejado. Um fim é soldado " entăo " para o 3 " bem
tubo: o fim da bica com a que conecta o bem tubo-ser-corte e lixou até que ajusta a curvatura exata do bem tubo. Uma seçăo disponível de bem
tubo ou tubo férreo com o mesmo fora de diâmetro pode ser usada como uma forma lixando para isto propósito.

Corte para um buraco o mesmo tamanho como o diâmetro interno da bica no bem tubo. Fixe a bica em lugar como descrita abaixo Juntas " "
cimentadas. Apóie a bica até os jogos de cimento (aproximadamente 5 minutos).

Para assegurar vida mais longa, pode ser desejável fazer um protetor documento anexo para o posto de bomba. Um de madeira, amure, ou caixa
de pedra "," ou verteu concreto é todas as opçőes que foram prosperamente experimentadas. Escolha dependerá de custo e disponibilidade de
materiais.

DESÍGNIO de MANIVELA de BOMBA

<veja; figura 13>

 

Um. Vara de metal lisa ou seçăo de G.I. tubo que trabalha como agüentando. 5/8 " em diâmetro.
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B. Chaveta fixa para segurar porte em lugar.

C. Fixe por agüentar e apóie agüentando assim năo girará. A rotaçăo angular acontecerá na manivela de madeira, que é fácil substituir quando
usa.

D. A distância ao longo da manivela entre os buracos de porte deveria ser fixado assim o meio-ponto do arco por qual o terminam das viagens de
manivela está em cima do centro do bem Cobertura de . Isto é importante para minimizar o desprezo balançando Movimento de do pistăo (Veja
Figura 14).

 

E. O porte fura na manivela deveria dar um liso,
apertado ajustou nos portes. Os buracos deveriam
ser saturados com usado Óleo de motor de antes de
instalaçăo, e depois que instalaçăo deva seja
lubrificado freqüentemente com alguns gotas de
óleo.

ASSEMBLÉIA E INSTALAÇĂO DE FUNDO BEM BOMBA

Em algumas situaçőes pode ser necessário ajuntar e instalar a bomba e bem pia tăo depressa quanto possível em ordem para reduza o risco de
colapso do bem a pessoa enfadonha. Nestes situaçőes, é aconselhável usar enfiada bem juntas de tubo como estes podem ser postas em uso sem
a demora envolvida esperando para juntas cimentadas curar.

Em todas as situaçőes é aconselhável pre-ajuntar ou " testar ajuste " todos os componentes de PVC e partes de bomba para assegurar que tudo vá
suavemente durante a instalaçăo atual. Também é aconselhável pre-testar a bomba, especialmente se o pistăo e caminhe válvula foi măo fabricada.
Se um recuperável pé de ponta-tipo válvula com um corpo de válvula de taco é usada, instale a válvula no cilindro de bomba e sature a assembléia
dentro um balde de água durante vários dias para testar para ajuste e removability.

Ajuntar e instalar a bomba e bem tubo:

1. Ajunte a tela de enseada.
2. Posicione o pé assento de válvula, se preciso for, entre o enseada tela e a parte do bem tubo usou como o Pump cilindro.
3. Cimente a junçăo de tela de enseada ao cilindro de bomba Seçăo de .
4. Amarre uma linha de segurança ao topo da seçăo de cilindro de bomba e abaixa a tela de enseada combinada e cilindro de bomba Seçăo

de no bem agüente até só uma seçăo curta permanece sobre chăo.
5. Amarre uma linha de segurança ao topo da próxima seçăo de bem tubo e une isto ao topo do cilindro de bomba. Se uma junta cimentada

for usada, espere 5 minutos antes procedendo.
6. Desamarre a linha de segurança do cilindro de bomba e cuidadosamente abaixam as seçőes combinadas no bem a pessoa enfadonha.
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7. Some bem adicional seçőes de tubo como em passos 4-6 até a tela de enseada está descansando no fundo do bem agüentou e uma seçăo
de bem tubo restos 3 pés altos sobre a superfície de topo do bem plataforma.

8. Backfill a pessoa enfadonha com pedregulho bastante bom, limpo ou areia grossa para cobrir a seçăo de tela de enseada e o bombeiam
seçăo. O resto do bem a pessoa enfadonha deveria ser Backfilled de com barro seco, se barato e disponível. O Barro de formará um
rebocar-selo para prevenir água de superfície de que corre abaixo o lado do bem transporte e contaminando o bem. Se barro é que terra
muito cara, boa deveria ser usou e um cimento-reboque usado para encher os últimos 10 pés de o bem a pessoa enfadonha.

9. Verta o concreto para o bem plataforma (se năo já feito) e fixou o posto de manivela de bomba em lugar com concreto, Metal de , ou
braçadeiras de madeira. Permita concreto para curar corretamente.

10. Verta o concreto para a cobertura de posto de bomba se esta opçăo é selecionado, ou instala uma caixa de madeira protetora ao redor o
posto de bomba.

11. Instale a bica.
12. Abaixe o pé recuperável válvula se esta opçăo for selecionou. Usando os enfiar-bronze trancam e método de noz de caminham

recuperaçăo de válvula é recomendada para poços mais de 30 pés profundamente. Para poços de shallower, pode ser usado um anel de
gancho ao invés de uma conexăo enfiada e o pé que válvula empurrou em lugar com um par de seçőes de 2 " tubo de PVC.

13. Abaixe a assembléia de pistăo.
14. Cubra o posto de bomba com um boné removível de PVC, luz, folha metal, ou madeira. Há pouco corte uma abertura no boné grande

bastante para permitir o movimento da vara de bomba. Se desejou, a bomba pode ser marcada mais de perto pela adiçăo de um recheio "
flexível ": corte borracha de tubo interna ou semelhante Material de para um disco que é ligeiramente maior que o interior Diâmetro de do
posto de bomba. Corte um buraco no centro do disco que há pouco é grande bastante permitir a passagem da vara de bomba. Ajuntar,
deslize o disco de borracha em cima do último comprimento de vara de bomba e ajustou isto no topo do posto de bomba. Ponha o boné
em lugar com a bomba Vara de que ressalta pela abertura.

15. Instale a manivela de bomba e conecte a vara de bomba para o controlam.
16. Bombeie o bem até a água está claro.
17. Desinfete o bem.

ASSEMBLÉIA E INSTALAÇĂO DO RASO BEM BOMBA

O procedimento de instalaçăo para o raso bem bomba depende em + tipo de bem pessoa enfadonha que existe. Se o bem a pessoa enfadonha
năo é muito maior que o bem tubo (um perfurou ou saiu a jato bem), instalaçăo é semelhante para o fundo-bem procedimento de instalaçăo. Se +
bem a pessoa enfadonha é grande (um cavou bem) entăo assembléia e instalaçăo é diferente.

Se os cavaram săo bem que structurally soam e se a profundidade de água no bem é adequado, săo ajuntados a bomba e tubo de sucçăo e
suspenso no bem da cobertura de platform/well. Um coador de enseada geralmente năo é requerido.

Uma comunidade grande pode ser coberta bem e dois ou tręs ou mais bombas instalaram, enquanto dependendo da demanda no bem.

OPERAÇĂO E MANUTENÇĂO

Esta bomba năo requer preparando. Água deveria fluir facilmente quando a manivela é bombeada. Algumas vezes um cheque de semana para ser
seguramente que a açăo de bomba é lisa. Esteja seguro a manivela năo é solto. Ponha alguns gotas de óleo nos alfinetes de manivela. Há só alguns
coisas que podem impedir para a bomba de trabalhar bem:

* couros de pistăo usados * válvulas de ponta usadas ou quebradas * manivela quebrada ou mal usada

Confira estes regularmente e substitua se necessário.

Se a bomba năo estiver trabalhando corretamente, năo espere até isto faltas, mas descobre o que está errado e fixa isto prontamente. Isto
mantenha tempo de manutençăo a um mínimo.

O desígnio da bomba é tăo simples que os aldeőes na Tailândia que năo tęm equipamento especial ou ferramentas năo teve nenhuma dificuldade
consertos fazendo e substituindo partes usadas. Depois de períodos variados de uso, uma pesquisa achou quase todas as bombas em operaçăo,
com tempo de manutençăo para conserta menos que 5%.

INÉRCIA BOMBA

Com só tręs partes de mudança, a bomba de inércia <veja; figura 1-5> é simples para

construa e mantenha. O desígnio da bomba é sem igual: o inteiro bomba move para cima e para baixo, em lugar de trabalhar partes dentro. A
bomba pode ser feita de metal de folha, como descrita aqui, ou de PVC transportam ou bambu, embora o bambu pode năo desejar por último.

 

A bomba de inércia é eficiente para erguer água distâncias curtas, até um máximo de cerca de 4 metros. A capacidade do bomba depende de seu
tamanho e como rápido a bomba é promovida e abaixo. O 8-cm versăo erguerá 75 a 114 litros de água por minuto uma distância de 4 metros. O
15-cm versăo erguerá 227 para 284 litros de água por minuto uma distância de 1 metro.
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Vale Fritz, um longo-tempo VITA Volunteer e um
pessoal anterior sócio, desenvolveu a bomba no
Afeganistăo dentro o meio anos cinqüenta. O bomba
foi desde entăo no mundo inteiro usada por pessoas.

MATERIAIS E FERRAMENTAS

 

Mesa 1: Materiais (dimensőes săo determinadas em centímetros)

Pump Diâmetro

8 cm 10 cm 15 cm

Metal de folha galvanizado Shield, Separe 2 43 x 30 49 x 30 61 x 21 Shield cobrem, Separe 3 15 x 20 17 x 20 21 x 22 Top de tubo, Separe 5 8 x 8
10 x 10 15 x 15 Pipe, Separe 8 17 x 450 35 x 279 49 x 149 SPOUT 27 X 30 35 X 30 49 X 30

Embarrile metal Handle pőem entre paręnteses, Separe 1 15 x 34 15 x 40 15 x 54 Valve assentam, Separe 4a 6 x 6 8 x 8 12 x 12 Valve tampam,
Separe 4c 11 x 11 13 x 13 18 x 18

Arame Hinge, Separe 4d 32 x 4mm DIA.

Borracha, de tubo interno, Gasket, Separe 4b 11 x 11 13 x 13 18 x 18
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Mesa de 2: Ferramentas

Martelo Bigorna (grade de via férrea ou tubo férreo) Serras, para metal e madeira, Tinsnips Equipamento soldando Ferramenta perfurando e
brocas para madeira e metal de folha de luz (ou punch)

 

Mesa 3: Dimensőes para tręs bombas de metal de folha

Pump Diâmetro

Part Dimensăo de 8 cm 10 cm 15 cm

Controle bracket, A 34 cm 40 cm 54 cm PART 1 B 24 30 44 C 3.5 5 8.5 D 7 10 17

SHIELD, E 43 49 61 PART 2 F 14 16 20 G 14 16 20 H 3 3 2.5 I 8 10 15 J 4 4 K 30 30 32

Proteja cover, L 15 17 21 PART 3 M 20 20 22

Bottom, de válvula N 6 8 12 Part 4a

GASKET, O 11 13 18 Part 4b

Top, de válvula P 11 13 18 Part 4c

HINGE, Q 16 18 22 Part 4d

Topo de pipe, R 8 10 15 Part 5 Controle, Part 6 poste De madeira, aproximadamente 5 cm dia. por 2 m muito tempo

Poste, Separe 7 poste De madeira, aproximadamente 12 cm dia. por 140 m muito tempo

 

Mesa 4: Elevador e capacidade para tręs bombas de metal de folha

Tubo Tubo de Diameter Altura de Length de Capacidade de em litros Lift por minuto 

8 cm 650 cm 2 a 4 m 75 a 114 10 cm 400 cm 1 a 2 m 114 a 152 15 cm 300 cm 1 m 227 a 284

(*) A 1830 elevaçăo de m. Seja maior a mais baixas altitudes.

 

CONSTRUÇĂO

Mesas 1 e 3 dăo as dimensőes por fazer esta bomba dentro tręs tamanhos. Mesa 4 espetáculos dos que o comprimento de tubo precisou para
estes tręs tamanhos, a água de altura pode ser erguida, e a quantia de molhe que pode ser bombeada.

A bomba é feita do metal de folha galvanizado mais grosso que pode ser trabalhada facilmente por um tinsmith. Modelos prósperos foram feita de
24 - 28-medir metal de folha.

O tubo é formado e fez hermético soldando todas as juntas e costuras. A válvula é feita do metal de descartado barris e um pedaço de caminhăo
borracha de tubo interna. O paręntese para prendendo a manivela também é feita de metal de barril. A bomba pode ser construída facilmente por
qualquer um usada a trabalhar com metal de folha.

Corte as partes aos tamanhos corretos levados das mesas. Ajunte de acordo com os desenhos. As duas bombas maiores podem precise ser
fortalecida para impedir para o corpo de bomba de se desmoronar se o tubo bate o lado do bem. Faça isto formando " costelas " sobre todo 30 cm
debaixo da válvula ou prendendo faixas fizeram de metal de barril. As faixas deveriam ser seguradas ao redor + corpo de bomba, usando
parafusos pequenos.

Alise a manivela de bomba ao uma termina assim pode ser agarrado facilmente. Faça o poste apoiando aproximadamente tăo alto quanto a cintura
de uma pessoa para faça operaçăo mais fácil. Prenda a manivela ŕ bomba e o poste com 10 mm tranca ou unhas de cerca daquele tamanho.

Fazendo quaisquer destas bombas, o buraco coberto pela válvula deva ter a mesma área como o corpo de bomba.

É muito importante que a tomada no topo do tubo seja feita completamente hermético.

Bombear mais água mais facilmente, construa dois do 8-cm modelos. Os monte aproximadamente 1 metro separadamente em um pivô em uma
plataforma em cima de + bem. Conecte as duas bombas bastante por uma viga de madeira largo para uma pessoa estar de pé em. Construa
cochos para pegar a água como despeja das bombas. Usar a bomba, os postos de operador, na viga, trocando o peso dele de lado a lado.

OPERAÇĂO E MANUTENÇĂO

A bomba deve ser preparada, e o fundo do tubo deve ser submergida distante bastante desenvolver o puxe exigida erguer o água. Para um
elevador de aproximadamente 4 metros, por exemplo, o tubo deveria estender na água 1.5 metros. Se registre comprimentos Mesa 4.

A bomba trabalha através de sucçăo. Quer dizer, constrói para cima uma quantidade de molhe dentro do cilindro. Um ritmo particular é
necessário para bombeie a água para cima e para baixo. Golpes curtos usando ŕ taxa de aproximadamente 80 por trabalhos de minuto melhor.

Caso contrário, há nenhuma real regra de dedo polegar para guiar o usuário, e alguma prática e " tentativa e erro " experimentar é requerida.

Com tăo poucas partes de mudança, há pouco para usar fora. O borracha de válvula usará, porém. Freqüentemente confira e substitua isto se
necessário. Periodicamente examine costuras e juntas para airtightness. Marque com solda se vazamentos desenvolverem.

Pivôs de cheque na manivela. Estes usarăo com o passar do tempo e poderăo cause muito jogo na açăo bombeando. Se isto acontece e a bomba
está em perigo de dano de golpear o lado do bem, faça uma manivela nova. Esteja seguro os buracos para as varas de pivô é o mesmo tamanho
como o original, e năo o novo estropiado tamanho.
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Bombas de cadeia que podem ser dadas poder a pelas pessoas ou animais tęm em uso durante séculos. A bomba leva seu nome do série de
ligaçőes e discos que formam uma cadeia contínua que puxa molhe para cima por um tubo como faz passar uma roda de roda dentada.

A bomba apresentada aqui usa auto de salvamento separa, sucata, e madeira pesada. Foi adaptado por Voluntários de Corpo de exército de Paz
dentro Chade de uma bomba de cadeia básica que se aparece na Aldeia de VITA Manual de tecnologia. Erguerá água de profundidades de até 6
metros (20 pés), isto a taxa de 8,000-9,000 galőes por hora.

Isto é os mais caros e complexo das bombas incluíram dentro + manual. Também tem a maior produçăo potencial. Custo de a bomba depende da
disponibilidade de materiais de salvamento e pode ser reduzida substituindo menos caro localmente disponível materiais onde destinam.

MATERIAIS E FERRAMENTAS

Como mostrada em Figura 1, a armaçăo de bomba acabado é feita parcialmente

de madeira serrada. Se serrou madeira năo está
disponível na área, podem ser usados troncos.
Também podem ser feitos braços de torque de
redondos postes ou ferro de ângulo, dependendo de
materiais disponível. Se a bomba é ser movida bem de
um para outro os troncos deveriam ser mantidos
entre 7.5cm e 12.5cm em diâmetro. A armaçăo e
bomba podem ser levada sem muito dificuldade. Ou,
a bomba assembléia pode ser puxada por um animal
de um local para outro.

 

Por favor note nos materiais lista que năo săo
mostradas quantidades para os rolos, ligaçőes de
cadeia, discos, prendendo alfinetes, ou borracha
material de gasket. Estas quantidades devem ser
calculadas conforme para a profundidade do
particular bem.

Também note que algumas partes podem ser feitas de madeira em vez de metal, se está mais prontamente disponível. Estas partes incluem o rolos,
discos, e ligaçőes de cadeia.

Estes planos pedem 15cm-diâmetro tubo de PVC. Deva um menor ou tubo de diâmetro maior seja usado, será necessário alterar + tamanho do
gasket de borracha e o disco de metal adequadamente. O disco de metal deveria ser aproximadamente 6 mm menor em diâmetro que o diâmetro
interior do tubo escolhido. O disco de borracha, por outro lado, deveria ser 3mm maior em diâmetro que + diâmetro interior do tubo. Um aparato
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de funil-tipo é prendida ao fundo do tubo de PVC para guiar a cadeia e discos no tubo. Para um 15cm tubo o fim chamejado do funil deveria ser
36cm a 46cm em diâmetro.

MATERIAIS:

1. diferencial de veículo de passeio De quatro rodas com tambores de freio prendeu.
2. 8 aço arma 26.7cm x 5cm x 10mm prato de aço grosso
3. 30.5cm x 30.5 x 6mm prato de aço grosso (centro)
4. 5cm aço de diâmetro ou elenco rolos férreos (*)
5. 26.7cm x 2.5cm x 6mm aço de prato grosso (*) (ligaçőes de cadeia)
6. 14.6cm aço de diâmetro discos 1.2mm grosso (*) (18 medida)
7. 15.6cm borracha de diâmetro gaskets 3mm grosso (*) (fez de velho Interno-tubo de )
8. 10mm aço de diâmetro varas 6.7cm longo (*) (conectando alfinetes)
9. 7 - 35.6cm x 5cm x 5mm pratos de aço grossos (reforço de braço de torque, armam pedaço de fim e pratos montando para sujeito Varas de

)
10. 4 - 3cm x 3cm x 3mm aço de ângulo (*) (varas de sujeito)
11. Prato de aço de pedaço e borracha de interno-tubo (bastante para cobrir e fundo de selo de diferencial que mora)
12. 1 galăo de óleo de motor (lubrificaçăo)
13. Chaveta fixa (*) (2.5cm comprimento)
14. 24 parafusos, 10mm x 2.5cm, com nozes (roda dentada de centro e vara de sujeito Assembléia de )
15. 12 parafusos, 10mm x 8cm, com nozes,
16. 4 parafusos, 10mm x 14cm, com nozes (braço de torque e paręntese)
17. 2 parafusos, 13cm x 10cm, com nozes (braço de torque)
18. 6 - 13mm louco
19. 12 parafusos, 10mm x 22cm, com nozes,

* Depende bem de bem dimensőes ou profundidade de.

1. 15cm diâmetro PVC transportam (*)
2. Wood (*) (cocho)
3. 10cm x 10cm madeira de madeira (*) (armaçăo)
4. 2 - 5cm x 10cm x 4.5meters madeira de madeira (torque arma)

Misturado - 10mm dia. unhas, cole, braçadeiras de metal

FERRAMENTAS:

Martelo

Alicates de agulha-nariz (firmando chaveta fixa)

Bússola

Broca de metal e pedaços

Hacksaw de metal e lâminas

Regra

Instalaçőes lançando (rolos)

Faca (cortar materiais de gasket)

Rebite máquina

Lápis

Bigorna (opcional--instruçőes eruditas)

Torcedura ajustável

Equipamento soldando com anexos cortantes (aço cortante plates)

CONSTRUÇĂO

Esta bomba de cadeia consiste em quatro componentes principais: 1) cadeia e assembléia de disco, 2) centro de roda dentada e assembléia de
braços, 3) diferencial e assembléia de armaçăo, e 4) anexo de braço de torque.

* Depende bem de bem dimensőes ou profundidade de.

I. Prepare a cadeia e assembléia de disco.

Determine o comprimento da cadeia. para fazer isto, prenda um grande balance a um comprimento de corda e abaixe a pedra no bem até alcança
o fundo apenas. que O comprimento da corda indica a profundidade do bem e provę um guia ao número de ligaçőes de cadeia, discos, e rolos
precisaram. Porque a cadeia é contínuo, tem que ser duas vezes a medida de profundidade do bem mais-2.0m.

Figure 2 espetáculos as dimensőes das ligaçőes de cadeia. para achar o

número de ligaçőes precisou para um determinado bem, meça entre o buracos de fim (23.7cm) e divide este número no comprimento total of a
cadeia needed. O resultado deveria ser um número plano; se estranho, use o próximo abaixe número até mesmo.
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Corte 6mm prato de aço grosso ŕs dimensőes
mostradas em Figura 2. Faça dois pedaços para cada
seçăo de ligaçăo de cadeia. Drill buracos como
indicada.

Determine o número de discos requerido dividindo o total número de ligaçőes antes das duas: haverá um disco para todo dois ligaçőes no chain.
Figure 3 e 4 espetáculo os dois componentes de disco.

Figure 3 é um disco de metal e Figura 4 é a borracha

gasket.

 

Corte o gasket de borracha cuidadosamente. é
melhor para começar com o buracos também small.
Se os buracos forem muito grandes, água escapará
entre a ligaçăo de cadeia e o gasket.
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Construa o número exigido de cada componente e fixe aparte.

Faça rollers. O número de rolos precisado é igual para o número de links. que Os rolos săo de aço ou elenco iron. Se indisponível localmente, será
necessário os ter feita. Săo providas dimensőes para os rolos em Figuras 5 e 6.

 

Uma alternativa para o rolo de elenco de uma peça é um rolo feito de tręs madeira ou discos de metal trancaram junto, como mostrada em Figura
7.
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Dimensőes deveriam estar aproximadamente igual ao
elenco rolo.

 

Faça para conectando pins. O número precisada
iguala o número total de ligaçőes e disks. Figure 8
espetáculos as dimensőes dos alfinetes. Perfure dois
3.5mm buracos em cada alfinete. do que Os alfinetes
deveriam ser feitos varas de aço tiradas frias para
probabilidade de vida de máximo. Construct +
número exigido de alfinetes e fixou aparte.

Ajunte a cadeia como mostrada em Figura 9. Use a
6.7cm chaveta

alfinetes para firmar os discos e rolos ŕ ligaçăo de cadeia. Remember que a borracha e discos de metal săo prendidos todo outro link. năo firmam o
último rolo e ligaçăo de cadeia junto: isto será feita depois que a cadeia seja se livrada pelos 15cm PVC transportam (veja Figura 1).
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II. Prepare a assembléia de roda dentada de centro.

Construa prato de centro de um 30.5cm x 30.5cm x 6mm prato de aço, seguindo as dimensőes cedidas Figura 10. Follow as medidas

exactly. O método mais fácil de scribing que um
círculo é com um metro vara, uma unha, e um lápis.
UMA 10mm unha de diâmetro é pregada a um fim do
metro vara; este ponto é o centro da Medida de
circle. da unha a distância do rádio (meio o diâmetro)
e perfura um buraco para ajustar o lápis a este point.
Drill um 10mm buraco no centro do aço plate. Put a
unha no buraco e com o metro vara e lápis puxa os
dois círculos. Drill oito espaçaram 1cm
uniformemente buracos em cada círculo como
mostrada.

 

Leve prato de aço de pedaço, 10mm grosso; corte 8
braços para as dimensőes cedida Figura 11. Os dois
buracos e linha de centro de rádio

medidas devem ser exatas para cada braço.

 

Prenda os braços ao centro com 10mm x 2.5cm parafusos e nuts. Seja seguramente inserir o parafuso da parte de trás do centro chapearam, por
a seçăo de braço, antes de firmar com as nozes. <veja; figura 12>
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III. Prepare a armaçăo.

A armaçăo é feita de 3 madeira irradia 10cm x 10cm x 1.6 metros longo e 2 vigas de 10 cm x 10cm x [diâmetro do well(s) + 1.25 metros].

As vigas de madeira deveriam ser dispostas como mostrada em Figura 13.

 

Tenha certeza que as duas vigas de apoio de fundo estendem pelo menos 61cm além de ou lateral do bem. Mark posiçőes de tábua e remova bem
de.
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A viga de madeira que apóia o mecanismo bombeando deveria ser fugida ao apoio de fundo viga 30cm do ponto de centro de + bem.

Usando uma broca de madeira, agüente 10mm buracos de diâmetro. Fasten armaçăo junto com 10mm x 22cm parafusos e louco.

IV. Prepare o diferencial e armaçăo assembly

<veja; figura 14 & 15>

 
Remova um tambor de freio do diferencial de veículo.

 

Recorte um gasket de borracha e prato de aço para
cobrir o exposto fim do diferencial. Fuja em lugar,
manter óleo, de escoar fora.

Esmague a porçăo de diferencial da engrenagem soldando ou inserindo um pedaço de metal afiançada com parafusos de forma que isto năo
possa ser moved. que pode ser necessário prover uns meios por pôr óleo no diferencial, que normalmente é usada na posiçăo horizontal. (O fluxo
de poder é invertida de que que era inicialmente pretendida; em vez de + cabo de passeio que vira o eixo, o eixo vira o passeio cabo.)

Prenda o centro de roda dentada para o flanged repartem onde o normalmente dirija cabo firma para o differential. O centro tem um 10mm
buraco de centro; lá seja um buraco de centro semelhante no cabo de passeio.

Centrar o centro de roda dentada no cabo de passeio, coloque um pontudo 10mm alfinete no buraco do centro de roda dentada e o cabo de
passeio centre hole. Mark que o centro chapeou assim buracos podem ser perfurados para prendendo o two. Isto podem ser possíveis remover o
braço interior parafusos da assembléia de centro e usa esses buracos por prender o centro para a porçăo de flanged do cabo de passeio. Se isto
năo é possível, broca buracos novos no centro chapearam e porçăo de flanged: neste caso, use um mínimo de quatro 13mm parafusos. <veja;
figura 16>

 

Faça a vara de sujeito que monta paręnteses: dois (2) paręnteses tęm que ser feita e soldou ao lado inferior do tambor de freio. <veja; figura 17>



43 / 51

 

Figure 18 espetáculos o arranjo das varas de sujeito que apóiam
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e estabiliza o diferencial. Fasten o fundo do sujeito
vara para os sócios de apoio de madeira removendo
de cada canto da armaçăo um 10mm x 22cm
parafuso e noz. Re-insert os parafusos pelas varas de
sujeito e entăo pelos sócios de madeira. Firme
securely. Bolt os fins superiores das varas de sujeito
para o paręnteses montando no tambor de freio.

 

V. Assemble o braço de torque.

Use aço de pedaço prato 5mm grosso fazer quatro pratos reforçando

Prenda a pessoa para cada lateral de ambos torque braços (5cm x 10cm x 4.5m madeira de madeira) onde eles escarrancham o freie drum. com o
que Cada braço de torque é prendido ao tambor de freio 1.3cm diâmetro tranca como mostrada em Figura 20.

Perfure dois 1.3cm buracos na parte rotativa do tambor de freio perpendicular a um ao outro.
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Use dois 1.3cm louco entre o torque arme e o alojamento de freio; estas nozes servem compensar a tensăo do braço de torque em + freio
housing. (Veja figura 21)

Construa o torque braço fim paręntese como mostrada em Figura 22.

Este paręntese serve prender o dois torque arma
junto e provę uns meios de escorregar o animal. Está
seguro perfurar por ambos (5cm x 10cm) os sócios
de madeira. Insert 1cm x 12cm parafusos por um
lado do paręntese de metal, pelos sócios de madeira,
e entăo pelo lado correspondente do metal ponha
entre paręnteses antes de firmar.

 

VI. Attach cocho de água.

Prenda o cocho de água e 15cm diâmetro tubo de PVC. Figure 23 espetáculos o arranjo do tubo e cocho de água. O fundo do tubo de PVC que é
pelo menos 20cm debaixo da linha de água é chamejada para permitir entrada fácil dos discos como a água é levantada o pipe. que A seçăo de
fundo da chama deveria ser 2-1/2 a 3 vezes o diâmetro do tubo de PVC. Os chamejaram podem ser feitas seçőes de 18 medida (1.2mm) aço
sheeting. O dentro de superfície deveria ser tăo liso quanto possível onde une + 15cm pipe. Otherwise fora os que os discos de borracha usarăo
depressa.

O topo do 15cm tubo de PVC entra pelo fundo do cocho de água de madeira onde é segurado ambos debaixo do cocho e em cima impedir o
tubo ser de dificuldades o cocho quando a bomba está operando. Interno-tubo borracha ou pedaço podem ser usados pedaços de 15cm tubo
de PVC como reforçando material debaixo das braçadeiras de metal.

Unha ou tranca o cocho de água aos apoios de armaçăo de madeira, o diferencial, e também para o sócio de cruz de madeira localizado no
perímetro exterior do bem (veja Figura 18). UMA água de metal

cocho pode ser substituído para o de madeira se
vocę prefer. O despesa extra assegurará uma vida
mais longa e menos chance de problemas de
vazamento.

 

Ă Ă
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OPERAÇĂO E MANUTENÇĂO

Antes de instalar a bomba dentro o bem é necessário para conecte o disk/chain unem assembléia. Pass as ligaçőes de disk/chain pelo 15cm tubo
de PVC com o lado de borracha do disco para cima.

Os procedimentos seguintes deveriam ser levados a cabo para manter manutençăo a um mínimo:

1. Tenha certeza há bastante óleo no diferencial a Iniciante de .
2. Confira nível de óleo mensalmente.
3. Confira centro de shaft/sprocket de passeio diariamente por lubrificar precisa. Dust que acumulaçăo tende a secar o óleo depressa.
4. Quando a bomba senta durante um tempo sem ser usado, o Rolos de tendem a gelar e precisar ser lubrificada e bateu solto.
5. Confira os discos de borracha depois de aproximadamente 250 horas de uso e os substituem, se necessário.

Prepare o rasto para o animal prevenir deslizando (perda de traçăo) . Use uma camada de pedregulho, palha, ramos, madeira ou latido fatias, ou
tudo que está disponível. Slope o rasto ligeiramente fora do bem prevenir dreno-fora de produtos desperdício no bem.

É melhor que o animal puxa os braços de torque em vez de os empurrando porque o peso da água força a bomba para corra em contrário
quando as paradas animais que caminham e poderia causar dano para o animal. pode ser esperada que Um animal corra a bomba uma média de
4 a 6 horas por dia sem fadiga imprópria. ARCHIMEDES PARAFUSO

Há muitas situaçőes em qual água para necessidades de irrigaçăo ser erguida só distâncias muito curtas de um rio ou canal para + fields. para
realizar isto, fazendeiros antigamente adaptada um dispositivo disse para ter sido inventado por Archimedes para remova água do cabo de um
navio grande. O dispositivo é o Archimedes atarraxam, um canal helicoidal organizou ao redor de um central acione shaft. que O parafuso pode
ser feito em uma variedade de modos, de tubulaçăo contínua embrulhou ao redor do cabo a uma série espiral de sobrepor tábuas ou pratos
dentro de um cilindro. Depending em + desígnio, o parafuso pode ser usado para tais propósitos diversos como água erguendo ou carregando
grăo.

O parafuso de Archimedes apresentou aqui <veja; imagem> um dispositivo de levantamento de água.

Consiste em um cilindro de madeira embrulhado ao
redor de uma espiral de boards. sobrepondo que O
cabo central é de tubo de metal ou vara. O parafuso
é virado ŕ măo, ou pode ser prendida para um
moinho de vento. É capaz de levantamento
aproximadamente 100 galőes de água por minuto
para uma altura de 18-20 polegadas. do que pode
ser movido facilmente coloque para colocar como
needed. Screws deste tipo ainda é usado diariamente
por fazendeiros egípcios ao longo do Nilo. Este
particular variaçăo foi construída e testou por Loren
Sadler e o VITA grupo de desígnio na Holanda Sperry-
nova Corp.

 

MATERIAIS E FERRAMENTAS

MATERIAIS:

Para um Archimedes Screw típico levantamento 100 galőes por minuto uma distância vertical de 20 polegadas:

1 - 90 " 1 " tubo de diâmetro longo ou 3/4 " vara de diâmetro para + cabo de manivela

142 - 18 " tábuas longas, 1-1/2 " x 1/2 " largo grosso para o disparam (carefully. Cortado que comprimentos Inexatos reduzem Eficięncia de do
parafuso.)

40 - 71 " tábuas longas, 1-1/2 " x 1/2 " largo grosso para envoltura ao redor de espiral (Uma envoltura alternada pode ser um pedaço de metal de
folha claro 62 " x 71 " ou dois pedaços, cada 36 ", X 62 ". )

6 - Faixas de metal de folha, telegrafe, etc. aproximadamente 62 " longo para apertam envoltura ao redor de espiral

FERRAMENTAS:

Vista Broca Martelo ou chave de fenda Aviăo Parafusos, unhas, cola impermeável por fixar tábuas em posiçăo,

Ă
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CONSTRUÇĂO

Perfure um buraco para o cabo de manivela ao centro de cada do 142 boards. A precisăo com que estes buracos săo perfurados influęncias a
eficięncia do Parafuso de Archimedes. Attach o primeiro suba a bordo ao cabo de manivela como mostrada em Figura 2. Fix o

segunda tábua para a primeira tábua através de
vários parafusos ou outro meios, com cantos
opostos dos dois sobe a bordo aligning. Install as
tábuas restantes da mesma maneira. Attach o último
suba a bordo ao cabo de manivela da mesma
maneira como o Ângulo oblíquo de first.

 

a extremidade principal de cada tábua na espiral de
forma que água vai flua em cima disto mais easily.
Seal a espiral com piche ou lance melhore
watertightness.

Logo instala a envoltura, enquanto formando isto firmemente ao redor da espiral minimizar água leaks. Se as tábuas forem usadas, eles deveriam
ser chanfrada entre si para um ajuste mais apertado. Seams em metal de folha deveria ser marcada para prevenir vazamentos cuidadosamente. Cut
fora o mais baixo (entrada) fim da envoltura ao começo de cada lateral do espiral dobro de forma que água pode ser escavada para cima como a
espiral turns. Fasten metal ata ou telegrafa firmemente ao redor da envoltura. Prenda manivela de passeio.

Marque juntas em envoltura com piche ou lance. Prepare apoios para + parafuso como ilustrada, enquanto usando qualquer material satisfatório
disponível. Deveriam ser saturados blocos de porte de madeira em óleo para prolongar a vida útil deles/delas.

Variaçőes de construçăo

Archimedes Screws deste desígnio pode ser construído em uma variedade de tamanhos.

Para melhores resultados, Persista a altura de elevador nas 1/3 ou menos do atarraxe length. Para construçăo econômica e desempenho bom, a
largura das tábuas usada para a espiral deveria estar entre 3 e 4 vezes as densidades deles/delas. para o que O número de tábuas requereu uma
espiral será aproximadamente 3 vezes que a altura de elevador dividiu pelas densidades de tábua mais 1-1/2 vezes o comprimento de tábua, como
em a fórmula:

3H -- (N = T + 1-1/2 BL)

Avaliaçăo de desempenho

Foram construídos vários Archimedes Screws deste desígnio e tested. Archimedes Parafusos observaram no Egito e Índia tenha as especificaçőes
seguintes e dados de desempenho: (*)

Comprimento de Diâmetro de Lift Capacity H.P. (INS.) (INS.) (INS. ) (GPM)

61 22 10 132 .128 81 19 20 100 .042 100 16 30 66 .042 73 16 18 66 .025

(*) Dispositivos de Levantamento de água para Irrigaçăo, FAO Desenvolvimento Agrícola Empapele #60.

OPERAÇĂO E MANUTENÇĂO

Ponha o parafuso em lugar, com o mais baixo fim na água que é a fonte de Volta de supply. a manivela erguer a água para + canal de irrigaçăo.

Confira o parafuso periodicamente para ser tábuas seguras permaneça firmada securely. Se necessário, aperte o metal ata ou Cheque de wires.

+ apoio posta para uso e inteireza; substitua se necessário.

Entretanto nenhuma figura precisa está disponível, um parafuso deste tipo, deva prover muitos anos de serviço.

CONVERSĂO MESAS

Unidades de Comprimento

1 milha = 1760 jardas = 5280 pés 1 kilometer = 1000 meters = 0.6214 milhas 1 metro = 3.2808 pés = 39.37 polegadas 1 milha = 1.607
quilômetros 1 pé = 0.3048 metros 1 polegada = 2.54 centímetros 1 centimeter = 0.3937 polegadas

Unidades de Área

1 mile de quadrado = 640 acres = 2.5899 honestamente Quilômetros de

1 kilometer de quadrado = 1,000,000 quadrado = 0.3861 honestamente Metros de milhas de

1 acre = 43,560 pés quadrados 1 foot de quadrado = 144 inches de quadrado = 0.0929 honestamente Metros de



48 / 51

1 quadrado avançam lentamente = 6.452 honestamente Centímetros de

1 meter de quadrado = 10.764 pés quadrados 1 centimeter de quadrado = 0.155 polegadas quadradas

Unidades de Volume

1 foot cúbico = 1728 inches cúbico = 7.48 EUA Galőes de

1 gallon imperial britânico = 1.2 EUA Galőes de

1 metro cúbico = 35.314 pés cúbicos = 264.2 EUA Galőes de

1 litro = 1000 cúbico = 0.2642 EUA Centímetros de galőes de

Unidades de Peso

1 ton métrico = 1000 quilogramas = 2204.6 libras 1 quilograma = 1000 gramas = 2.2046 libras 1 ton curto = 2000 libras

Unidades de Pressăo

1 libra por polegada quadrada = 144 libras por pé quadrado 1 libra por polegada quadrada = 27.7 polegadas de água (*) 1 libra por polegada
quadrada = 2.31 pés de água (*) 1 libra por polegada quadrada = 2.042 polegadas de mercúrio (*) 1 atmosfera = 33.95 pés de água (*) 1
atmosfera = 14.7 libras por polegada quadrada (PSI) 1 pé de água = 0.433 PSI = 62.355 bate por pé de square 1 quilograma por quadrado =
14.233 libras por polegada quadrada Centímetro de

1 libra por polegada quadrada = 0.0703 quilogramas por honestamente Centímetro de

* ŕs 62[degrees] Fahrenheit (16.6[degrees] Centígrado)

Unidades de Poder

1 cavalo-vapor (o inglęs) = 746 watts = 0.74b Quilowatts de

(KW) 1 cavalo-vapor (o inglęs) = 550 pé libras por segundo 1 cavalo-vapor (o inglęs) = 33,000 pé libras por minuto 1 quilowatt (KW) = 1000 watts
= 1.34 Cavalo-vapor de

(ENGLISH) (O HP) 1 horsepower English) = 1.0139 cavalo-vapor métrico (CHEVAL-VAPEUR) 1 cavalo-vapor métrico = 75 metros kilogram/second
de x 1 horsepower métrico = 0.736 quilowatts = 736 watts

REFERĘNCIAS DE E RECURSOS

Instrumentos Agrícolas animal-tirados, Máquinas Măo-operadas, e Equipamento de Poder Simples nos Menos Desenvolveram e Outro Países em
desenvolvimento--Relatório de um Desenvolvimento Industrial Delhi clínico, Novo, Índia,: 21-30 1974 de outubro, Naçőes Unidas, Organizaçăo de
Desenvolvimento industrial, Genebra, Suíça, Informe ID/148 (IC/WG. 193/3), 1975. 45 pp. Includes recomendaçőes que os governos de
desenvolver países promovem o habitante fabrique de agrícola maquinaria e implements. Includes listas e fotografias de instrumentos agrícolas e
os países em desenvolvimento em qual eles săo usados.

Engrenagem de Poder animal-dirigida, Genebra, Suíça,: Naçőes Unidas, Publicaçăo GE .75-14371, 1975. 30 pp. que A engrenagem de poder
animal-dirigida descreveu nesta publicaçăo trabalhos no mesmo princípio como uma bicicleta. que O dispositivo é basicamente um arranjo de
alavancas e engrenagens que transformam lento movimento de perna na rotaçăo veloz de uma roda. A produçăo engrenando provę até 135
revoluçőes por minuto--bastante para operando uma variedade de máquinas de processo individuais. Nenhum técnico desenhos mas inclui
fotografias.

Corcoran, Tom. " Chade Cadeia Bomba. " Paz Corpo de exército Notas de Tech (1969 de agosto), pp. 8-9. Washington, D.C.,: Corpo de exército de
ACTION/Peace. Gives desenhos e explicaçăo em trabalho de Corpo de exército de Paz inicial em modificar o VITA encadeie bomba para usar poder
animal. que é material de fundo bom mas năo inclui funcionamento bom desenhos.

Uso efetivo de Poder Animal em Fazendas pode Conduzir a Menos Trabalho e Mais Harvest. Oklahoma Cidade, Oklahoma,: Vizinhos mundiais, Vol.
11, #1E, 1979. 8 pp. Includes uma seçăo muito boa em treinar animais para fazenda uso.

Chulalongkorn Corpo docente Universitário de Criar. O Desenvolvimento de uma PVC Handpump. Bangkok, Tailândia: Relatório submeteu a
Organizaçăo de Saúde Mundial, 1981. 52 pp. UM PVC sucçăo tipo handpump, baseado em desígnios de VITA, e fabricada pela Divisăo de
Engenharia Agrícola do Universidade de Chulalongkorn, foi testada e avaliou debaixo de laboratório Projeto de conditions. teve tręs fases: Fase
que eu estudei e modificou o tipo de sucçăo existente handpump de PVC para uso dentro poços cavados com um nível de água năo mais fundo
que 6 metros. Fase de II desenvolvida um tipo de elevador handpump de PVC satisfatório para poços cavados mais profundamente que 6 Fase de
meters. III modificou a Fase handpump de II em um tubo de diâmetro pequeno bem para uso até 30 meters. Isto bomba usa bem PVC cobertura
como o cilindro de bomba. A bomba nova, que usa o pistăo de tipo coreano, é recomendada para todos os tipos de handpump de PVC use na
Tailândia.

Prova de Bomba de măo e Avaliaçăo para Apoiar Seleçăo e Desenvolvimento de Bombas de Măo para Programas de Provisăo de Água Rurais.
Leidschendam, o Países Baixos,: Organizaçăo de Saúde mundial Centro de Referęncia internacional para Provisăo de Água de Comunidade, 1979.
54 pp. UM relatório de uma reuniăo internacional, dá resultados de um pesquisa de bomba de măo que testa e projetos de avaliaçăo. Diretrizes de

para prova de bomba de măo e avaliaçăo também é determinado.

" Como Fazer uma Măo Bombeie para Irrigaçăo ". Una, năo. 26, pp,: 20-29. Marshalltown, África do Sul,: Ligaçăo. Setembro. 1981. instruçőes
Simples acompanham ilustraçőes que mostram como a bomba de măo trabalha erguer água, os componentes da bomba, e como algumas das
partes de componente săo feitas e provido junto. Para planos completos, a pessoa pode escrever para Unir.

Islă, S.; Mazed, M. Um.; e Roy, K. S. Desempenho " comparativo de Tipos Diferentes de Bombas Manuais, Mecanizaçăo " Agrícola na Ásia (Verăo
1981), pp. 65-68. Tóquio: AMA. Looks a uma coleçăo de bombas manualmente operadas que săo usada para irrigaçăo, e compara capacidade,
enquanto erguendo cabeça, ergonomia, relaçăo de benefício de custo, e características de manutençăo.

Kingham, John, et. al. Hand/Foot Operated que Água Bombeia para Uso em países em desenvolvimento. Relatório submeteu a CA Testing e
Pesquisa, Harpenden, Reino Unido, 1980 de outubro. 78 pp. Describes um projeto no qual 12 marcas de hand/foot operaram profundamente
bem o ser de bombas de força usado em países em desenvolvimento foi testada debaixo de condiçőes de laboratório. Este é um final resumo de
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características importantes descobriu durante os testes e um discussăo das bombas, junto com recomendaçőes.

Kukielka, Boleslaw Jan. Ínterim Relatório em Beber Água Protegida Dugwell Programme em Quatro Piloto Distritos de Projeto em Tailândia.
Bangkok, Tailândia,: relatório apresentou o Ambiental Saúdes Projetam, Departamento de Saúde, 1980. 21 pp. Results de um projeto para
melhorar a provisăo de água bebendo de vários villages. Protected tailandęs foram construídos dugwells e inspecionada, e foram encorajados que
os aldeőes instalassem os poços e simples se bombeia. Includes 11 desenhos técnicos de assembléias de vara de pistăo e assembléias de válvula
de pistăo.

Laboratório Testa Água Operada disponível Bombeia para Uso Desenvolvendo Countries. Washington, D.C.,: Banco internacional para
Reconstruçăo & Development/The Banco Mundial. 1982 de fevereiro. 123 pp. Describes testes de laboratório de 12 măo pumps. O longo objetivo
de gama do programa é promover o fabrique de melhorada ou bombas de măo mais seguras em países em desenvolvimento, bombas que podem
ser mantidas por operadores de aldeia treinados.

Bombas " unindo para Desempenho Melhor, " Fundamentos, năo. 7, pág. 9. Sommerset, Inglaterra,: Fundamentos, Comunicaçăo Rural. 1979 de
março. Includes um desígnio para uma armaçăo simples que une dois elevador bombas e permite um único operador a trabalhar os dois ao
mesmo tempo que usa o feet. dele Isto é menos enfadonho e, porque duas bombas está trabalhando, provę um maior e contínuo fluxo de água até
3,500 galőes por hora). Os diagramas mostram como as bombas é unida.

Lista de Equipamento Agrícola e Ferramentas para Fazendeiros Projetados para Construction. Londres Local: Desenvolvimento de Tecnologia de
intermediário Grupo. Essentially uma lista de publicaçőes de equipamento agrícola planos disponível de ITDG.

McGrath, Patrick, et. al. Um Livro de leitura de Bomba de Măo. Parque de faculdade, Maryland: Universidade de Maryland, Faculdade de Criar,
1978. 20 pp. UM guia para a seleçăo de bombas de măo apropriadas para determinadas áreas.

Pacey, Arnold. Măo Bomba Manutençăo e os Objetivos de Comunidade Bem Projects. Oxford, Reino Unido,: OXFAM, 1976. 21 pp. UMA
consideraçăo dos aspectos mais largos de bomba de aldeia manutençăo. Sugere que conscięncia de comunidade e controle de as bombas săo
essenciais se eles serăo mantidos funcionamento. Também inclui uma lista de fabricantes de bomba de măo na Índia e alguns Países africanos e
Ocidentais.

Instrumentos Boi-tirados simples para Irrigaçăo Eficiente. Universidade de Udaipur, Faculdade de Agricultura, Jobner (Ext. Boletim #1), 1964. 15
pp.

Sternberg, PÁG. M.; Prata, M.; e Allison, S. V. Metro de " fluxo por Medir a Descarga de Bombas Pequenas, Tecnologia " Apropriada. Vol. 9, năo. 1,
pp,: 14-15. Arvoredo de Floresta, Oregon,: Apropriado Tecnologia, 1982 de junho. Discusses métodos convencionais de medida de fluxo e
procedimento de calibraçăo e conclui que o buraco-em-o-balde metro é suficientemente preciso.

Sternberg, Yaron, e Cavaleiro, Robert. Desenvolvimento de de PVC Well Telas para Fabricaçăo Local em países em desenvolvimento. Washington,
D.C.,: Banco internacional para Reconstruçăo e Development/The Mundo Banco, 1978 de abril. 8 PP. Describes o desenvolvimento de um bem
tela que pode ser feita em a maioria dos países em desenvolvimento.

VITA. " Chain Bomba para Irrigaçăo (Măo Deu poder a), Tecnologia de " Aldeia Manual, pp. 92-96 (desenhos e instruçőes). Arlington, Virgínia,:
VITA, 1963. Esta seçăo do VTH descreve conceitos básicos de + qual o animal deu poder a bomba de cadeia foi projetada. Includes passo por
passo detalhes de construçăo.

Construçăo de VITA. e Manutençăo de Água Wells. Arlington, virginia: VITA, 1969. 170 pp. Publicaçăo de escrita para Voluntários de Corpo de
exército de Paz norte-americanos que foi empregada para desenvolver os recursos de água de chăo dentro o áreas para as quais lhes enviaram.
do que dá uma revisăo geral água de chăo, sua ocorręncia e propriedades; bem construçăo métodos cavando, dirigindo, perfurando, e saindo a
jato; bem navios de linha regular; equipamento enfadonho; etc. está usando bem uma seçăo útil bombas e também nos aspectos de planejamento
de um cavar bem programe, exploraçăo de água de chăo, escolha de materiais, bem, proteçăo sem equipamento caro. contém funcionamento
desenhos de ferramentas, listas de partes precisaram, e passo por passo Técnicas de instructions. por perfurar boreholes săo determinadas mais
atençăo que esses que descrevem măo cavada poços.

Watt, S. B.; e Wood, W. E. Măo Cavou Poços e a construçăo deles/delas. Londres: Publicaçőes de Tecnologia de intermediário Ltd., 1977. 253 pp.
Provides passo por passo orientaçăo na técnica atual de măo cavou bem construçăo na qual o cabo é bastante grande permitir para os cavadores
descer como o trabalho progresses. O método de borehole năo é negociado com.

APĘNDICE DE EU

DECISĂO DE QUE FAZ FOLHA DE TRABALHO

Se vocę está usando este manual como uma diretriz para inclusive um simples-bomba em um esforço de desenvolvimento, colecione como muita
informaçăo como possível e, se vocę precisa de ajuda com o projeto, escreva para VITA. UM relatório em suas experięncias e os usos disto manual
ajudará para VITA a melhorar o livro e ajudará outro esforços semelhantes.

Volunteers em Ajuda Técnica (VITA) 1815 Nortes Rua de Lynn, Apartamento 200, Arlington, Virgínia 22209-2079 E.U.A.

USO ATUAL E DISPONIBILIDADE

* Describe corrente práticas agrícolas e domésticas que confiam em água a algum ponto.

* Que fontes de água săo available? Incluem rios, fluxos, Lagos de , lagoas. Estăo lá poços na área? Que type? isso que săo eles usaram para?

* para O que é usada água tradicionalmente?

NECESSIDADES E RECURSOS

* baseado em corrente práticas agrícolas e domésticas, isso que parecem ser as áreas de maior need? Faz a comunidade precisam de uma fonte
de limpe bebendo water? Vá um seguro Fonte de de extensăo de água de irrigaçăo a estaçăo crescente, permitindo, Produçăo de de uma colheita
adicional para uso de casa ou Venda de ?

* o que é as características do problems? É o habitante Populaçăo de atento do problem/need? Como vocę sabe?
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* Tem qualquer pessoa local, particularmente alguém em uma posiçăo de Autoridade de , expressou a necessidade para ou se interessa por isto
Tecnologia de ? nesse caso, enlate alguém seja achada para ajudar introduza a tecnologia?

* Estăo lá funcionários locais que poderiam ser envolvidos e poderiam ser batidos como recursos?

* Como possa vocę ajuda para a comunidade a decidir qual tecnologia é destinam para isto?

* Que fontes de água disponíveis parecem ser a maioria do useful? É moeu água docemente ou saline? Will que vocę confia em existir Poços de ou
vai novo tęm que ser dug? Como faz a água Mesa de flutua? Que possui o bem, ou a terra onde novo Serăo localizados poços de ? Como vocę
ganha acesso?

* Săo materiais de construçăo locally? disponível Săo locais habilidades sufficient? Que manterăo o equipment? Săo Peças sobressalente de
disponível se eles devem ser comprados?

* Fazem uma estimativa de custo do trabalho, partes, e materiais precisou. Will saúde beneficia de um sanitário bem exceda em valor vale? Will
melhorou rendimentos agrícolas pagam por bomba Instalaçăo de ? uma taxa de usuário É uma opçăo?

* Faz a tecnologia requeira fora de funding? É local que funda fontes disponível?

* o que é seu schedule? É vocę atento de feriados e plantando ou colhendo estaçőes que podem afetar cronometragem?

* Como vá vocę espalhou informaçăo em, e promove uso de, o Tecnologia de ?

IDENTIFIQUE A TECNOLOGIA MAIS APROPRIADA

* É mais que um applicable? de tecnologia de água-levantamento Pesam os custos de tecnologias várias relativo a um ao outro-- completamente
em termos de trabalho, habilidade requereu, materiais, instalaçăo, e operaçăo costs. Remember para olhar a todos o vale.

* Săo as pessoas de recurso qualificadas disponível que pode guiar o Introduçăo de da tecnologia?

* Onde a necessidade é suficientemente ampla e recursos săo available, considere colocaçăo para cima um empreendimento industrial.

DECISĂO CONCLUDENTE

* Como era a decisăo concludente alcançou para prosseguir--ou năo vai ŕ frente--com esta tecnologia?

APĘNDICE DE II

RECORD QUE MANTÉM FOLHA DE TRABALHO

CONSTRUÇĂO

Fotografias da construçăo processam, como também o resultado terminado, é útil para consertos posteriores e para outros que pode querer
copiar sua bomba. Eles somam interesse e detalhe isso poderia ser negligenciada na narrativa.

Um relatório no processo de construçăo deveria incluir muito mesmo information. específico que Este tipo de detalhe pode ser monitorado
freqüentemente facilmente em quadros (como o um debaixo de). <Veja; Relatório 1>
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CUSTOS ESPECIAIS

Esta categoria inclui dano causado por tempo, desastres naturais, vandalismo, Padrăo de etc. os registros depois da rotina manutençăo records.
Describe para cada incidente separado:

* Causa e extensăo de dano. * Custos de măo-de-obra de conserto (como conta de manutençăo). * Custos materiais de conserto (como conta de
manutençăo). * Medidas levadas para prevenir retorno.

APĘNDICE DE III

BLOCO DE PORTE DE MADEIRA FABRICAÇĂO

INTRODUÇĂO

Blocos agüentando apóiam, guiam, e absorvem a carga e empurrăo de partes comoventes em dispositivos mecânicos. para o que o propósito
deles/delas é mantenha posiçăo, e reduza calor, fricçăo, e uso.

Funcionando portes corretamente săo necessários para mecânico dispositivos para alcançar a eficięncia de máximo deles/delas e lifespan. Portes
pobremente feitos reduzem efetividade operacional. Poorly portes mantidos podem conduzir a fracasso da máquina. Lubrificaçăo de porte
imprópria é citada freqüentemente como um operando problema em países em desenvolvimento. que portes De madeira normalmente săo ego-
lubricating. Esses que săo podem năo ser lubrificadas com graxa, óleos, ou outros líquidos.

Há uma gama extensiva de agüentar tipos, como portes de manga, rolamento de esferas, e portes de rolo. Um pouco de apoio de portes cargas
radiais enquanto outro apoio empurrou cargas. Ambos os tipos de cargas existem em todas as máquinas.

TIPOS DE PORTES SÓLIDOS

Um porte sólido simplesmente pode ser um bloco de madeira com um buraco perfurada por it. Properly projetou e manteve sólido portes reduzem
fricçăo mantendo uma camada de lubrificaçăo entre o eixo giratório ou cabo e o porte se aparecem.

O maior a carga de porte, o maior o porte deve ser. Virando lentamente, cargas pesadas exigem para atençăo especial reduzir a quantia, de
friction. O mais que poder perdeu a fricçăo, o maior o porte deve be. portes Eficientes desperdiçam menos poder e permite o tamanho da
máquina e valeu para ser reduzida.

Portes sólidos estăo pela metade geralmente cortados antes de eles fossem instalados permitir substituiçăo mais fácil do eixo e o porte. Portes
sólidos que estiveram pela metade cortados săo conhecidos como dividir-meio portes.

MATERIAIS

A madeira selecionada para portes deveria ter bem ego-lubrificando properties. Tais bosques săo facilmente polidos, difíceis para sature com
preservativos. que Eles năo podem ser colados facilmente, e năo reaja com acid. Alguns exemplos de ego-lubrificar bosques teca de are:,
blackbutt, boxwood, carvalho, poon, tallowood, pera,, vitae de lignum, e camphorwood. O tipo de madeira usou testamento dependa de
disponibilidade local.

A madeira mais dura disponível deveria ser usada para fazer portes. Wood selecionou para portes deveria ser permitida secar para oito para 12
semanas antes de fosse usado. Secando faz a madeira mais duro e mais resistente a wear. usarăo portes De madeira eventualmente fora, however.
Eles săo barato e facilmente substituídos quando eles é completamente usado.

Uma vantagem de portes de madeira corretamente construídos é isso eles năo precisam de lubrificaçăo constante. Esses bosques que năo săo
ego-lubrificando naturalmente podem ser saturadas com óleo. Isto envolve saturando os portes em năo óleo até os portes é completamente
saturada com óleo (este processo é explicado mais adiante na seçăo seguinte).

Quando um manga agüentando começar a usar, vai nave para ser completamente replaced. que As faces emparelhando de dividir-meio portes
podem seja aplanada abaixo e os portes sacudiram em cima de quando um lado começa a usar.

MANUTENÇĂO

Portes de madeira năo precisarăo muito, se qualquer, lubrificaçăo adicional, se ego-lubrificando bosques săo usadas para os construir. O artigo de
problema para assistir para, no ao cuidado de portes de madeira, é wear. lubrificaçăo Periódica pode ser desejável se os portes pareça usar muito
depressa abaixo.

Portes devem, sempre que possível, seja instalada em uma posiçăo onde sujeira cadente năo entrará neles diretamente.

A vida de portes de madeira pode ser estendida, e a eficięncia deles/delas melhorada, os saturando com óleo. Isto é terminado por os colocando
em um barril de máquina ou óleo vegetal e aquecendo + óleo até toda a umidade é dirigido fora da madeira. Este processo pode ocupar de 30
minutos a duas horas, e é um deva para portes de manga para prevenirem encolhimento posterior. O processo está completo quando só únicos
fluxos de elevaçăo de bolhas minúscula dos portes para a superfície do óleo. que Os portes deveriam ser partida ao fundo do barril e permitiu
esfriar durante a noite. Isto lhes permite absorver a quantia de máximo de óleo.

(NOTA: CUIDADO EXTREMO DEVERIA SER TOMADO AO CONTROLAR O BARRIL DE ÓLEO QUENTE PARA EVITAR QUEIMADURAS SÉRIAS.)

A porçăo do cabo diretamente em contato com o porte deva ser como círculo e deva alisar como possível evitar uso de excesso nos portes.
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