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EU. O QUE É E COMO É ÚTIL

Água quente sempre năo é necessária, e em climas mornos pode seja relativamente
fácil de fazer sem. Porém, é mais efetivo que água fria para muitos propósitos.
mesmo assim, em alguns áreas água quente năo é usada porque combustível é tăo
caro que é só usada para tarefas essenciais. que UM aquecedor solar pode prover
precisada água quente sem gastar combustível disponível.

Aquecedores de água solares representam um do mais fácil, a maioria, aplicaçőes
práticas de energia solar em um indivíduo e base em pequena escala.

Aqueça dos raios do sol é capturada facilmente. Black-painted superfícies expostas
ao sol se porăo mais quentes que esses de qualquer outro color. UMA superfície de
metal pintou preto plano e colocou dentro contate com água aquecerá a água. O
prato de metal preto é chamada um absorvente.

Uma vez a água está aquecida, é mantido quente com insulation. O água aquecida
atrás do absorvente pode ser separada com um variedade de substâncias como
fibra de vidro, palha, serragem, cabelo, ou poliuretano foam. Em algum absorvente
projeta uma folha de copo é colocada entre o prato de absorvente e o sol. Copo de

transmite a radiaçăo alta do sol que aquece a água, mas paradas a baixo-energia
radiaçăo infra-vermelha que é reradiated do absorber. quente impede também ar
passar em cima do absorvente que causa calor loss. A reduçăo das duas formas de
perda de calor faz para copo um isolador ideal. que plásticos Claros podem ser
usada mas a probabilidade de vida deles/delas está limitada.

O aquecedor de água solar apresentou aqui (veja Figura 1) pode prover

água quente o círculo de ano.

 

Este sistema aquecerá 70 litros (18-
1/2 galőes) de água para 60
[degrees]C (140 [degrees]F) entre
amanhecer e meio-dia em um dia
claro com um calcule a média fora de
temperatura de 32 [degrees]C (90
[degrees]F) . Obviously, água, năo
tenha que ser este quente para
muitos propósitos: água muito
quente pode ser misturada com água
fresca para prover água esquente
bastante para tomando banho e
lavando roupas e pratos. que Este
fator deveria ser levada em conta ao

calcular a quantia de água precisada cada dia.

Construindo um aquecedor de água solar podem ser um projeto bom para um
classe escolar:

* O aquecedor, acesso pretensioso ŕ direita equipamento, năo é difícil de construir.

* Provę uma demonstraçăo de funcionamento dos princípios de tecnologia solar.
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* Os estudantes apresentaram a tecnologia solar e seu potencial Se familiarizam
com energia-conservar, năo poluente, Tecnologias de .

II. FATORES DE DECISĂO

* Applications: Aquecendo água.

* Lavando roupas.

* higiene Pessoal.

Advantages: * Fácil construir e operar.

* Provę água 60 aquecida [degrees]C (140 [degrees]F) dentro um período de dois-
hora.

* Portátil.

* Nenhum custo de combustível.

Considerations: * Tem que ser enchida manualmente.

* probabilidade de vida de dois anos.

* Calores só molham em days. ensolarado năo Faz operam ŕ noite.

ESTIMATIVA DE CUSTO *

$30-$70 (o EUA) inclusive materiais e trabalho. __________

* Estimativas de custo só servem como um guia e variarăo de país para país.

III. TOMANDO A DECISĂO E LEVANDO A
CABO

Ao determinar se um projeto vale o tempo, esforço, e despesa envolveu, considere
social, cultural, e ambiental fatores como também econômico. de O que é o
propósito + esforço? Quem beneficiará a maioria? O que vai as conseqüęncias seja
se o esforço ęxito tem? Ou, se falha?

Tendo feito uma escolha de tecnologia informada, é importante para mantenha
records. bom é desde o princípio útil para manter dados em necessidades, seleçăo
de local, disponibilidade de recurso, construçăo, progresso, trabalho e custos de
materiais, resultados de teste, etc. As informaçőes podem provar uma referęncia
importante se existindo planos e métodos precisam ser alterados. pode ser útil
definindo + que deu errado. E, claro que, é importante para compartilhe dados
com outras pessoas.

Foram testadas as tecnologias apresentadas nesta série cuidadosamente, e é
realmente usado em muitas partes do mundo. Porém, testes de campo extensos e
controlados năo foram administrada para muitos deles, até mesmo algum do mais
comum. Embora nós saibamos que estas tecnologias trabalham bem em alguns
situaçőes, é importante para colher informaçăo específica em por que eles
executam corretamente em um lugar e năo em outro.
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Modelos bem documentados de atividades de campo provęem importante
informaçăo para o trabalhador de desenvolvimento. é obviamente importante para
trabalhador de desenvolvimento na Colômbia ter o técnico projete para um forno
construído e usou no Senegal. Mas é plano mais importante ter uma narrativa cheia
sobre o forno que provę detalhes em materiais, trabalhe, mudanças de desígnio, e
assim forth. Este modelo pode prover um quadro de referęncia útil.

Um banco seguro de tal informaçăo de campo é agora growing. Isto existe para
ajudar difunda a palavra sobre estes e outras tecnologias, minorando a
dependęncia do mundo em desenvolvimento em recursos de energia caros e
finitos.

Um registro prático que mantém formato pode ser achado em Apęndice II.

IV. DECISŐES DE PRE-CONSTRUÇĂO

O PROCESSO

O aquecedor de água solar apresentou aqui (veja Figura 2) era

projetada, desenvolveu, e testou no
Afeganistăo dentro o recente 1960's.
Desde aquele tempo, este aquecedor
foi construído e foi usado por
trabalhadores de desenvolvimento ao
redor do mundo.

 

Há duas partes principais ao
aquecedor de água solar: (1) um
calor-absorvendo coletor
(absorvente) isso é bastante como um
envelope feita de folhas de metal; e

(2) um tanque de armazenamento que segura o molhe para o system. que O
coletor pode ser feito para qualquer um de apartamento folhas de metal
galvanizadas ou corrugated galvanizaram folhas de metal. Săo incluídas instruçőes
para ambos os tipos de materiais.

O PRINCÍPIO DE THERMOSYPHON

* O tanque, cheio com água, é conectada ao coletor.

* O coletor é posicionado debaixo do fundo do tanque.

* Água corre por uma mangueira ao fundo do tanque para o Coletor de .

* A água está aquecida no coletor.

* Fluxos de água mais quentes para o topo do coletor.

* Água quente está fora forçada da mangueira ao topo do Coletor de no tanque
pela pressăo do refrigerador (mais pesado) água que entra do tanque.
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* A água mais quente fica ao topo do tanque e refrigerador molham fluxos ao
collector. que O fluxo estabelecido continua até a água já năo está estando
aquecido pelo sun. Para Exemplo de , ŕ noite o fluxo fica estável e a água quente
permanece até que é usado ou esfria.

O PRINCÍPIO DE THERMOSYPHON EM O TRABALHO

É importante se lembrar que o tanque de armazenamento deva ser localizada 46cm
(18 ") ou mais alto sobre o coletor habilitar o princípio de thermosyphon para
trabalhar (veja Figura 3).

 

Se vocę năo pode colocar este
tanque de água sobre o coletor, uma
bomba, será precisada mover a água
do coletor para o abasteça, e isso
aumente despesas.

QUANTIDADE DECIDINDO

A quantidade de água ser aquecida é uma preocupaçăo primária. A maioria
Americanos usam, em média, 95 litros (25 galőes) por pessoa por dia. Porém, para
um estilo de vida que năo inclui um chuva quente ou banho cada dia e uma
lavadora de roupas automática, a quantidade de água precisada é muito menos.
Em muitas áreas, 38 para 45-1/2 litros (10 a 12 galőes) por pessoa por dia é
adequado. Em outros, pessoas săo requeridas freqüentemente através de
circunstâncias para " sobreviva com 7-12 litros (2-3 galőes) de água por dia. Molhe,
em tais áreas, é até mesmo tăo precioso em quantias muito pequenas que se ou
năo está quente é de nenhuma grande importância a tudo. (Para estas áreas,
poderia ser uma unidade de destilaçăo solar um tecnologia importante para
introduzir.)

Se do aquecedor de água é precisado para uma enfermaria pequena ou um
eduque, faça uma estimativa do número de galőes requerida para cada pessoa e
para cada propósito. O tanque de armazenamento pode precisar seja feita maior,
enquanto dependendo desta necessidade. Tamanho de coletor deve também seja
considerada--relaciona diretamente ŕ quantidade de quente água desejou. Uma
regra geral boa é um metro quadrado (39-1/2 " quadrado) de área de coletor para
41-1/2 litros (11 galőes) de quente água desejou. Em climas mais frios, um metro
quadrado (39-1/2 " quadrado) de área de coletor podem render só 30 litros
(aproximadamente 8 galőes) por metro quadrado.

Ă
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SELEÇĂO DE LOCAL

Condiçőes de local săo importantes. Coletores deveriam enfrentar diretamente sul.
Virando um sudeste de coletor ou sudoeste pode afetar seu desempenho antes de
aproximadamente 20% ou mais. Se de água quente é precisada por meio-dia, esteja
em frente do coletor ao sudeste; se água quente é mais importante em fim de tarde,
esteja em frente do coletor para o sudoeste (veja Figura 4).

 

O local deveria ser grátis de sombra.
Deveriam ser colocados os coletores
de forma que eles pode ser inclinada
do horizonte a um ângulo igual para
a latitude do local. (Em climas mais
temperados + ângulo deveria igualar
a latitude mais 10[degrees]. Se a
latitude é desconhecido, o coletor
pode ser colocado a uns 45[degrees]
ângulo, exclua em áreas perto do
equador). A latitude para sua área
pode ser obtida de um atlas ou globo.

V. NECESSIDADES DE CONSTRUÇĂO

Materiais e ferramentas precisaram para um 90cm X 180cm (35-1/2 " X 71 ")
absorber/collector e um 70-litro (18-1/2 galăo) tanque de armazenamento é listada
abaixo.

FERRAMENTAS

* Ferramentas de Metalworking: martele, bigorna, soldando equipamento,
TINSNIPS DE

* Chave de fenda

* Broca e 6mm (1/4 ") pedaço de broca

* Alicates ou 6mm (1/4 ") torcedura

MATERIAIS

Para Coletor de Metal de Folha Plano

* Galvanizou metal de folha: 2 pedaços, 90cm X 180cm (35-1/2 " X 71 ")
[ABSORBER/COLLECTOR]
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* Galvanizou tubo de metal de folha: 2 pedaços, 2.5cm diam. X 5cm muito tempo (1
" X 2 ")

* Galvanizou parafusos de fogăo: 28, 6mm diam. X 2.5cm longo (1/4 " X 1 ")

* Lavadoras de metal: 56, ajustar 6mm (1/4 ") parafusos

Lavadoras de borracha: 56, ajustar 6mm (1/4 ") parafusos. Dentro de diam.
3.5mm (1/8 "); fora de diam. 2cm (3/4 "). Estes podem ser cortadas de pneu
de caminhăo pesado tubos internos.

Para Corrugated Metal Coletor

* Corrugated metal folha [galvanizou], 122cm X 244cm (48 " X 96 ")

* Galvanizou tubo de metal de folha: 2 pedaços, 1.25cm diam. X 5CM desejam (1/2
" X 2 ")

* Galvanizou parafusos de fogăo: 80, 6mm diam. X 2.5cm longo (1/4 " X 1 ")

* Lavadoras de metal: 160, ajustar 6mm (1/4 ") parafusos

Lavadoras de borracha: 400, ajustar 6mm (1/4 ") parafusos. Dentro de diam.
3.5mm (1/8 "); fora de diam. 2cm (3/4 ")--pode ser cortada de pesado
transportam em caminhăo pneu tubos internos
Conexőes de redutor: dois, conectar 1.25cm (1/2 ") tubo para 2.5cm (1 ")
mangueira

Nozes de Note:, parafusos, que quantidade de lavadoras variará. Algumas folhas
tęm corrugations espaçado mais de perto que outros. Um metal folha com muito de
perto espaçou corrugations văo requerem mais prendedores. As figuras dadas
aqui para o corrugated metal coletor é quantias aproximadas.

Para Qualquer Amável de Folha de Metal

* Mangueira de borracha: 2 pedaços, 2.5cm (1 ") diam. [longo bastante conectar
Coletor de para abastecer]

* Galvanizou tanque de metal de folha: (*) 70-litro (18-1/2 galăo) Capacidade de
com torneira, tampa removível, e 2.5cm (1 ") mangueira Conectores de (a pessoa
colocou dois-terços do fundo e um colocou ao fundo)

* Pintura: 1 litro (aproximadamente 1 quarto), preto plano ou mistura caseira de
óleo de linhaça e preto de carbono (carvăo polvilham)

* Quantidade de tijolos de lama, palha ou outro material satisfatório (para
Isolamento de de absorvente e tanque de armazenamento)

* Os melhores tanques săo tanques de aço copo-forrados ou convencional
tanques de aquecedor de água separados. Obviamente, estes săo năo obtenível em
muitas áreas. Uma alternativa satisfatória é um 113.5-litro (30-galăo) tambor; deve
ser pintado com pintura inoxidável ou forrado com plástico. Outra alternativa é ter
uma construçăo de ferreiro um tanque para o projeto. Em a maioria das áreas, o
ferreiro local loja poderia reunir tal um tanque depressa. Esteja seguro é watertight.

Ă
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VI. CONSTRUÇĂO

O COLETOR--APARTAMENTO GALVANIZOU FOLHAS
DE METAL

* Corte 2cm (3/4 ") fora o comprimento e largura de um das folhas de aço
galvanizado, de forma que isto estarăo 1cm (1/3 ") menor que a outra folha em
todos os quatro lados (veja Figura 5).

 

* Na folha menor, perfure dois 3cm
(1-1/4 ") buracos para o dois
conectores. Perfure 4cm (1-1/2 ") em
das extremidades (veja Figure 5).

* Lugar as duas folhas galvanizadas junto. Usando um martelo e Bigorna de , dobre
os 1cm (3/8 ") sobrepondo extremidades (veja Figura 6).

 

* Dobra as extremidades 1cm (3/8 ")
novamente e os solda fazer um selo
hermético (veja Figura 7).

 

* Buracos de broca para 6mm (1/4 ")
parafusos a intervalos regulares,
como abotoa em um colchăo (veja
Figura 8). Parafusos manterăo o

Folhas de de estar separadamente forçado quando o absorvente está cheio com
água.

 

* Parafusos de lugar em buracos com borracha e lavadoras de metal a cada
terminam dos parafusos para assegurar um selo de watertight (veja Figura 9 e 10)
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* Use o 2.5cm X 5cm (1 " X 2 ")
galvanizou tubo de metal de folha
para fazem os conectores. Coloque o
rubor de tubo com o solar coletor
folha, cobrindo os 3cm (1-1/4 ")
buraco. Solde o piam ŕ folha (veja
Figura 11).

 

* Pintura a frente do aquecedor com pintura de preto de forma que isto absorverá
a luz solar em lugar de refletir isto.
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O COLETOR - CORRUGATED METAL FOLHAS

* Leve duas folhas de corrugated 122cm X 244cm (48 " X 96 ") e corte 32cm (12-
1/2 ") fora a largura de folhas e 64cm (25 ") fora o comprimento de ambas as
folhas. Economize a sucata.

* Lugar as duas folhas junto e perfura 6mm (1/4 ") fura 25cm (aproximadamente 10
") separadamente em corrugations alternado (elevou seçőes), vęem Figura 12.

 

* Lugar 6mm X 2.5cm (1/4 " X 1 ")
parafusos em buracos com metal
Lavadora de e lavadora de borracha.
Separe as duas folhas. Lugar tręs ou
quatro lavadoras de borracha em
fundo de cada parafuso de forma
que há aproximadamente 6mm (1/4
") espaço entre os dois Folhas de (veja
Figura 13).

 

* Prenda parafusos em lados
inferiores de folha de corrugated de
fundo com borracha lavadora,
lavadora de metal, e 6mm (1/4 ") noz.
Aperte até lavadora de borracha
começa a esparramar.
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* Corte pedaço corrugated folha em tiras para ajustar corrugations em cada
extremidade do coletor. Se agache fora de extremidades como mostrada em Figura
14. Isto deveria marcar a extremidade inteira quando completa.

UM martelo e bigorna pode ser usada
para formar as tiras assim eles
ajustarăo a extremidade.

 

* Broca 6mm (1/4 ") fura 2.5cm (1 ")
separadamente ao longo do exterior
afia e a todo outro corrugation em
extremidades de lado.

* Firme extremidades junto com 6mm X 2.5cm (1/4 " X 1 ") parafusos, metal
lavadora, e louco.

* Instale tubo de enseada de água (1.25cm X 5cm [1/2 " X 2"l) em fundo corrigem
extremidade.

* Instale tubo de saída de água (1.25cm X 5cm [1/2 " X 2 "]) em topo deixou
extremidade.

* Solda todas as extremidades externas inclusive buracos de parafuso. Solde ao
redor Enseada de e tubos de saída.

* Prenda conexőes de redutor ŕ enseada e saída Conexőes de .

* Pintura lado dianteiro de coletor preto plano para absorver luz solar.

FAÇA O TANQUE DE ARMAZENAMENTO

Um 114-litro (30-galăo) tambor pode ser usado para o tanque de armazenamento,
ou um 70-litro (19-galăo) tanque pode ser feito de galvanizada metal de folha. Se
usando um tambor de óleo, tenha certeza aquele lata de fim seja decolada para
servir como uma tampa. Também, seja certo o tambor é completamente limpe.

* Pintura o interior com pintura impermeável, ou enfileira com Plástico de . Um
pedaço grande de plástico drapejou em cima da extremidade de topo do tanque
trabalhará multa.

* Separe fora cobrindo com lama, uma mistura de piche e Palha de ou serragem,
etc.

Buracos de broca para enseada e conectores de saída e tubo de solda em
lugar. Deveriam ser localizados Buracos de , para melhores resultados, ao
assentam do tanque (enseada para o coletor) e sobre dois-terços para cima
o lado do tanque do fundo (saída de + coletor para o tanque) . Se possível,
tanque deveria ser provido com uma torneira no fundo, oposto a água fria
Saída de 

É
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FAÇA O COLETOR ESTAR DE PÉ E PLATAFORMA DE
ARMAZENAMENTO

* Lugar de forma que a face do coletor enfrenta sul e é a uns 45[degrees] ângulo.

* Construa um stand. fixo para o que UM modo simples para elevar o absorvente é
constroem a parte de trás e os lados se inclinando com lama Suporte de brick.

para cima a parte de trás com tábuas pequenas enquanto os tijolos estăo sendo se
deitou. Once que os tijolos săo postos, remova as tábuas e selo qualquer abertura
ou buracos com mud. Isto formará um ar morto espaçam que servirá como
isolamento.

* Ou constrói um posto portátil. (UM posto portátil normalmente é mais barato e é
movida para localizar o sol facilmente.) Substitua um armaçăo de madeira para o
tijolo de lama platform. Put que separa Material de como palha ou cabelo
diretamente atrás do absorvente como mostrada em Figura 15.

 

CONECTE TANQUE E COLETOR

Prenda uma seçăo de mangueira ŕ mais baixa saída (água fria) em + tanque e
prende isto ao mais baixo direito (água fria) enseada no coletor.

* Prenda a outra seçăo de mangueira ŕ enseada superior (quente molham) no
tanque e prende isto ŕ esquerda superior (quente molham) saída no coletor.

Note: Se usando folhas de corrugated, faça as dimensőes interiores da armaçăo 90
cm X 180cm.

Figure 16A e Figure 16B săo dois possível collector/tank solar

 

 

 

Note: que săo colocados Ambos os sistemas de forma que os topos dos coletores
tęm 46cm anos (18 ") debaixo do fundo do armazenamento abastece.
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VII. OPERAÇĂO E MANUTENÇĂO

* Se lembre de persistir o coletor em uns 45[degrees] ângulo se a latitude de sua
área é Latitude de unknown. mais 100 dentro temperado divide em zonas.

* A água quente subirá ao topo do tanque. Quando tudo de a água será usada,
pode ser escoado da torneira; quando de só uma quantia pequena de água é
precisada, o mais quente molham pode ser levada do topo do tanque.

* Sempre que água está estando aquecida, o nível de água deveria ser manteve
sobre o conector de mangueira superior do tanque para permitir a água para
circular ou o sistema de thermosyphon năo trabalhará.

* O aquecedor de água trabalha melhor quando as mangueiras conectando forem
como curto como possível.

Este sistema de água solar é virtualmente manutençăo livre. Borracha de

mangueiras podem ter que ser substituídas cada dois ou tręs anos. se metal
diferente de galvanizou metal de folha é usado, como metal de folha sem tratar, o
lifespan do sistema serăo encurtada consideravelmente devido a ferrugem. Once
os começos de coletor para enferrujar, deve ser substituído.

Metal de folha sem tratar pode ser pintado com vários casacos de pintura
inoxidável se pode ser obtido. However, vocę deve confira a área pintada em seis
meses ter certeza năo é off. descascando também é útil para embrulhar o tanque
em isolamento materiais.

Se um 113-litro (30-galăo) tambor é usado, e forrado com plástico, + navio de linha
regular de plástico terá que ser conferido regularmente e possa ter que ser
substituída dependendo de vez em quando no conteúdo mineral da provisăo de
água.

Começar a usar o aquecedor de água solar, faça certo o tanque é 46cm sobre o
topo do coletor. Fill o tanque com limpe water. Check para vazamentos.

Ă
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VIII. MESAS DE CONVERSĂO

UNIDADES DE COMPRIMENTO

1 Milha = 1760 Jardas = 5280 Pés 1 Quilômetro = 1000 Metros = 0.6214 Milha 1
Milha = 1.607 Quilômetros 1 Pé = 0.3048 Metro 1 Metro = 3.2808 Pés = 39.37
Polegadas 1 Polegada = 2.54 Centímetros 1 Centímetro = 0.3937 Polegadas

UNIDADES DE ÁREA

1 milha quadrada = 640 Acres = 2.5899 Quilômetros de Quadrado 1 Quadrado
Kilometer = 1,000,000 Quadrado Meters = 0.3861 milha quadrada 1 Acre =
43,560 pés quadrados 1 pé quadrado = 144 polegadas quadradas = 0.0929
metro quadrado 1 polegada quadrada = 6.452 centímetros quadrados 1 metro
quadrado = 10.764 pés quadrados 1 Quadrado Centimeter = 0.155 polegada
quadrada

UNIDADES DE VOLUME

1.0 Pé Cúbico = 1728 Cúbico Avança lentamente = 7.48 Galőes de EUA 1.0
britânico Imperial Galăo de = 1.2 Galőes de EUA 1.0 Meter Cúbico = 35.314 Pés
Cúbicos = 264.2 Galőes de EUA 1.0 Litro = 1000 Centímetros Cúbicos = 0.2642
Galőes de EUA

UNIDADES DE PESO

1.0 Ton Métrico = 1000 Quilogramas = 2204.6 Libras 1.0 Quilograma = 1000
Gramas = 2.2046 Libras 1.0 Tonelada Curta = 2000 Libras

UNIDADES DE PRESSĂO

1.0 Libra por inch quadrado = 144 Libra por pé quadrado 1.0 Libra por inch
quadrado = 27.7 Polegadas de água () 1.0 Libra por inch quadrado = 2.31 Pés de
água () 1.0 Libra por inch quadrado = 2.042 Polegadas de mercúrio () 1.0
Atmosphere = 14.7 Libras por polegada quadrada (PSI) 1.0 Atmosphere = 33.95 Pés de
água () 1.0 Pé de água = 0.433 PSI = 62.355 Libras por pé quadrado 1.0
Quilograma por centimeter quadrado = 14.223 Libras por polegada quadrada 1.0
Libra por inch quadrado = 0.0703 Quilograma por honestamente Centímetro de

UNIDADES DE PODER

 

1.0 Cavalo-vapor (English) = 746 Watt 0.746 Quilowatt (KW) 1.0 Cavalo-vapor
(English) = 550 Pé libras por segundo 1.0 Cavalo-vapor (English) = 33,000 Pé
libras por minuto 1.0 Quilowatt (KW) = 1000 Watt = 1.34 Cavalo-vapor (o HP) o
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inglęs 1.0 Cavalo-vapor (English) = 1.0139 cavalo-vapor Métrico (CHEVAL-
VAPEUR) 1.0 horsepower Métrico = 75 Metro X Kilogram/Second 1.0 horsepower
Métrico = 0.736 Quilowatt = 736 Watt

* A 62 graus Fahrenheit (16.6 graus Centígrado).

IX. DICIONÁRIO DE CONDIÇŐES

HERMÉTICO--năo Tendo nenhum lugar para ar entrar.

BIGORNA--UM bloco pesado de ferro ou acera com um topo liso, plano no qual
metais săo amoldados martelando.

CORRUGATED--Amoldou em dobras que tęm cumes revezados.

DIA.--Diameter. UM transcurso de linha direto pelo centro de um circulam e
conhecendo a circunferęncia do círculo a a cada fim.

DESTILAÇĂO--UM processo purificava água salgada separando a água do salt. A
água salgada é fervida em steams. que O vapor condensa em um receptor fresco, e
esfria em pura água.

EQUADOR--UM grande círculo que divide as partes do norte do earth das partes
sulistas da terra.

FIBRA DE VIDRO--UM material composto que consiste em fibras de copo dentro
resinam.

AÇO GALVANIZADO--Aço para o que foi coberto com zinco resistem a ferrugem.

HORIZONTE--A linha ou círculo que formam o limite aparente entre terra e céu.

HIGIENE--A cięncia de preservar saúde; a prevençăo de Doença de mantendo
limpa.

INFRA-VERMELHO--radiaçăo Eletromagnética que tem comprimentos de onda
maior que luz visível e mais curto que microondas.

INTERVALOS--O espaço entre pontos, coisas, tempos, etc.

LATITUDE--O norte de distância angular ou sul do equador, mediu em graus ao
longo de um meridiano.

LIFESPAN--O período mais longo em cima de qual a vida de qualquer planta,
Animal de , ou máquina pode extend. quanto tempo algo vive ou trabalhos.

ESPUMA de POLIURETANO--UMA espuma fez de um thermoplastic ou
thermosetting resinam.

RADIAÇĂO--O processo pelo qual energia é determinada fora antes de um Corpo
de , viaja por espaço, molhe, ou algo outro, e é absorvido por outro corpo.

FERRUGEM--A camada vermelha ou laranja que formas na superfície de passam a
ferro quando exposto arejar e umidade.

SOLDA--UMA liga de fusible que une metal contesta sem aquecer eles para o
derretimento point. A solda é aplicada em um estado derretido.
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ESTACIONÁRIO--Permanente, năo moveable.

PARAFUSO de FOGĂO--UM parafuso pequeno, semelhante a um parafuso de
máquina mas com um linha mais grossa.

Zona temperada--Uma área da terra que está morno pelo verăo, frio pelo inverno, e
modera pela primavera e queda.

THERMOSYPHON--líquido Comovente de um lugar para outro por muda em calor.

INCLINADA--Apoiando, se inclinando, ou inclinado; elevou a um fim.

IMPERMEÁVEL--Fez ou tratou com uma borracha, plástico, ou outro que marca o
agente para impedir para água de entrar.

X. MAIS ADIANTE RECURSOS DE
INFORMAÇĂO

BOLWELL, A.J. Espuma de poliuretano Separou Água Quente Solar Sistema de .
Disponível de VITA.

Instituto de Pesquisa de cinta. Como Construir um Aquecedor de Água Solar,
Folheto de L-4, 1965, revisou 1973. Instituto de Pesquisa de cinta, MacDonald
Faculdade de McGill Universidade, Ste. Anne de Bellevue, Quebec, Canadá. Planos
muito úteis, altamente detalhados por construir um barato, thermosyphon molham
aquecedor que usa Materiais de disponível quase em todos lugares, até mesmo
desenvolvendo Países de . Este desígnio foi construído prosperamente e foi usado
extensivamente em Barbados. Altamente recomendada.

Riachos, F.A. Uso de Energia Solar por Aquecer Água. Disponível de VITA.

Doure, R.J. Aquecimento de Água Solar " doméstico e Comercial para Áreas "
Equatoriais. Tome sol a Trabalho, 4ş quarto, 1966. I.S.W. Hart & Cia., PÁG. Ltd.,
Fremantle, Austrália.

CSIRO. Aquecedores de Água solares, Circular #2, 1964. CSIRO, Caixa de PO, 26,
Highett, Victoria, Melbourne, Austrália 3190,. Bom básico Avaliaçăo de da teoria,
desígnio, construçăo, e economias de casa sistemas de aquecimento de água
solares. Contém útil Informaçăo de sobre os fatores diferentes ser considerada a
latitudes diferentes. Bastante prático; dá para um um bem Idéia de de como pode
ser esperada que um sistema execute.

CZARNECKI, J.T. Desempenho de Exp. Aquecedores de Água solares em Austrália.
CSIRO, PO Box 26, Highett, Victoria, Melbourne, Austrália 3190. Contém teste
detalhado resulta de combinaçăo Solar/electric de molham sistemas de
aquecimento em seis australiano Cidades de . Tem fórmulas matemáticas úteis e
gráficos, para o chegam de área de absorvente precisou colecionar uma
determinada quantia de aquecem.

FARBER, ERICH UM. Aquecimento de Água solar. Universidade de Flórida,
Gainesville, Flórida E.U.A..

Diversăo & Divertimento, Inc. " Água Aquecimento ". Livro de leitura de Energia
solar. Diversăo & Frolic, Inc., PO Box 277, Madison Heights, Michigan 48071, E.U.A..
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KHANNA, M.L. Desenvolvimento de Aquecedores de Água Solares na Índia.
Laboratório Físico Nacional, Pusa, Delhi Novo, Índia.

MATHUR, K.N., KHANNA, M.L., DAVEY, T.N. e Suri, S.P. Doméstico Aquecedor de
Água Solar. Laboratório Físico nacional, Pusa, Novo, Delhi, Índia.

Miromit Sun Aquecedores, Ltd. Boletim informativo de Miromit, Năo. 7, 1963 de
julho. Miromit Sol Aquecedores, Ltd., 323 Rua de Hayarkon, Tel-Aviv, Israel (POB
6004).

Notícias de măe terra. O Solar de " Kenneth Whetzel Aquecedor ". Manual de Poder
Caseiro. Notícias de măe terra, Encaixote 70, Hendersonville, Carolina do Norte
28739 E.U.A.. Uma anedota estendida sobre construir e usando um thermosyphon
simples sistema de aquecimento de água solar de " metal de parts"--folha de
pedaço, cobre entubando, plástico, e que tanque de metal pequeno separou com
styrofoam. De valor limitado.

Ridenour, Steven M. Aquecedores " de Água Solares " caseiros. Produzindo Seu
Próprio Poder. Rodale Press, Emmaus, Pennsylvania E.U.A.. Um avaliaçăo boa de
tipos diferentes de coletores simples, o deles/delas Construçăo de , e uso. Inclui
desígnios de thermosyphon, pressurizou e aquece sistemas de transferęncia.
Escrita dentro simples Idioma de , também apresenta os princípios básicos de solar
molham sistemas de aquecimento.

Imprensa corrente. Energia solar--Alguns Fundamentos, Energia Livro #1. Running
Imprensa, 38 Sul 19Ş Rua, Filadélfia, Pennsylvania 19103 E.U.A..

Singh, Prof. Narayan fundo. Desígnios Típicos unificados de Sistemas de
Aquecedor de Água Solares por Prover Água Quente para Heating e Propósitos
Domésticos para Casas Destacadas na Índia. Bihar Faculdade de Criar,
Universidade de Patna, Patna, 800005 Índia.

Universidade de Flórida. Energia solar Estuda, Tech. Progresso Report #9, Vol. XIV,
Năo. 2. Universidade de Flórida, Gainesville, Flórida E.U.A.. Embora bastante
datado, este folheto contém uma avaliaçăo boa de aquecedores de água solares
diferentes e um pouco de informaçăo sobre os princípios de aquecimento solar,
como bem, como uma seçăo em " presentemente usada " (1960) aquecimento de
água solar Instalaçőes de . Também está usando uma seçăo solar-deu poder a
Refrigeraçăo de .

APĘNDICE DE EU

DECISĂO DE QUE FAZ FOLHA DE TRABALHO

Se vocę está usando isto como uma diretriz por usar a Água Solar Aquecedor em
um esforço de desenvolvimento, colecione tanta informaçăo quanto possível e se
vocę precisar de ajuda com o projeto, escreva VITA. Um relatório em suas
experięncias e os usos deste manual ajude para VITA a melhorar o livro e ajude
outro semelhante esforços.

Volunteers em Ajuda Técnica 1815 Nortes Rua de Lynn, Apartamento 200,
Arlington, Virgínia 22209 E.U.A.
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USO ATUAL E DISPONIBILIDADE

* Nota práticas domésticas e agrícolas atuais que podem tęm potencial para
aplicaçăo solar.

* Dias de documento de sol, mudanças sazonais, neblina, nuvem, cobrem. Outro
modo de achar a informaçăo é procurar fora chuva anual figura e trabalha de lá.

* Tenha tecnologias solares previamente introduzida? Nesse caso, com o que
resulta?

* Tenha tecnologias solares introduzida em áreas pertos? Se assim, com o que
resulta?

* Está lá outras práticas atuais pelas quais poderiam ser aumentadas melhorou uso
de energia solar--por exemplo, produçăo salgada?

IDENTIFIQUE CONVENIĘNCIA DESTA TECNOLOGIA

* Está lá uma escolha a ser feita entre uma tecnologia solar e outra tecnologia de
energia alternativa? Ou, é isto importante para fazem ambos em uma base de
demonstraçăo?

* Debaixo de que condiçőes estaria útil introduzir um solar Tecnologia de para
propósitos de demonstraçăo?

* Se unidades solares săo possíveis para habitante fabrique, vá eles seja usado?
Năo assumindo nenhuma " consolidaçăo de dívida flutuante, " pôde as pessoas
locais dispőem eles? Está lá modos para fazer as tecnologias " solares pagam eles "?

* Pôde esta tecnologia proveja uma base para uma pequena empresa
Empreendimento de ?

NECESSIDADES E RECURSOS

* O que é as características do problema? Como é o Problema de identificou?
Quem vę isto como um problema?

* Tem qualquer pessoa local, particularmente alguém em uma posiçăo de
Autoridade de , expressou a necessidade ou mostrou interesse dentro solar
Tecnologia de ? Nesse caso, enlate alguém seja achada para ajudar o tecnologia
introduçăo processo? Está lá os funcionários locais que poderia ser envolvido e
poderia ser batido como recursos?

* Como vá vocę adquire a comunidade envolvida com a decisăo de que tecnologia
é apropriada para eles.

* Baseado em descriçőes de práticas atuais e nisto A informaçăo de manual de ,
identifique necessidades que tecnologias solares se aparecem capazes se
encontrar.

* É localmente materiais e ferramentas disponível para construçăo de Tecnologias
de ?
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* É lá já outros projetos underway para qual um solar Componente de poderia ser
somado de forma que os atos de projeto contínuos como um técnico e até mesmo
recurso financeiro para o esforço novo? por exemplo, se há um poste colheita grăo
perda projeto Underway de , pôde técnicas secantes solares melhoradas seja
introduzida junto com o outro esforço?

* Que tipos de habilidades estăo localmente disponíveis para ajudar com
Construçăo de e manutençăo? Quanta habilidade é necessária para Construçăo de
e manutençăo? Vocę precisa treinar as pessoas? vocę pode satisfazer as
necessidades seguintes?

* Alguns aspectos deste projeto requerem alguém com experięncia metal-
trabalhando ou soldando. Tempo de trabalho calculado para trabalhadores de
tempo integral é:

* 8 horas trabalho qualificado * 8 horas trabalho inexperto

* Faça uma estimativa de custo do trabalho, partes, e materiais precisaram.

Como o projeto será fundado? Vá a tecnologia requeira fora de fundar? É
fontes de consolidaçăo de dívida flutuante locais disponível para
patrocinador + esforço?

* Quanto tempo tem vocę para o projeto? É vocę atento de Feriados de e plantando
ou colhendo estaçőes que podem afetar Cronometragem de ?

* Como vá vocę organiza para esparramar conhecimento e uso do Tecnologia de ?

DECISĂO CONCLUDENTE

* Como era a decisăo concludente alcançada, ou prosseguir, para prosseguir, com
esta tecnologia?

APĘNDICE DE II

RECORD QUE MANTÉM FOLHA DE TRABALHO

CONSTRUÇĂO

Fotografias da construçăo processam, como também o acabado resulte, é útil. Eles
somam interesse e detalham que poderia ser negligenciada na narrativa.

Um relatório no processo de construçăo deveria incluir muito específico
informaçăo. Este tipo de detalhe pode ser monitorado freqüentemente facilmente
em quadros (como o um debaixo de). (veja relatório 1)

Algumas outras coisas para registrar incluem:

 

* Especificaçăo de materiais usou em construçăo.
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* Adaptaçőes ou mudanças fizeram em desígnio para ajustar local condiciona.

* Custos de equipamento.

* Tempo gastou em construçăo--inclua tempo voluntário como também pagou
trabalho, cheio - ou de meio período.

* Problemas--escassez de trabalho, trabalha obstruçăo, enquanto treinando
dificuldades, materiais escassez, terreno, transporte.

OPERAÇĂO

Mantenha tronco de operaçőes durante pelo menos as primeiras seis semanas,
entăo, periodicamente durante vários dias todo poucos meses. Este tronco vai varie
com a tecnologia, mas deva incluir exigęncias completas, produçőes, duraçăo de
operaçăo, treinando de operadores, etc. Inclua problemas especiais para cima os
que podem vir--um abafador que năo vai feche, engrenagem que năo pegará,
procedimentos para os que năo parecem, faça sentido a trabalhadores, etc.

MANUTENÇĂO

Registros de manutençăo habilitam mantendo rasto donde desarranjos
freqüentemente aconteça a maioria e possa sugestionar áreas para melhoria ou
fraqueza fortalecendo no desígnio. Além disso, estes registros darăo uma idéia boa
de como bem o projeto é trabalhando fora registrando com precisăo quanto do
tempo é trabalhando e com que freqüęncia. Manutençăo rotineira deveriam ser
mantidos registros para um mínimo de seis meses para um ano depois que o
projeto entre em operaçăo. (veja relatório 2)

 



22 / 23

CUSTOS ESPECIAIS

Esta categoria inclui dano causado por tempo, natural, desastres, vandalismo, etc.
Padrăo os registros depois do registros de manutençăo rotineiros. Descreva para
cada separado incidente:

* 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.

MANUAIS DE NA SÉRIE DE ENERGIA

Este livro é um de uma série de manuais em energia renovável tecnologias. É
principalmente planejado para uso por pessoas dentro projetos de
desenvolvimento internacionais. Porém, a construçăo técnicas e idéias
apresentadas aqui săo úteis a qualquer um buscando se tornar mais energia auto-
suficiente. Os títulos em a série é:

Moinho de vento de Vela Helicoidal

Carneiro Hidráulico

Making Carvăo: O Método de Réplica

Overshot Água-roda: Desígnio e Manual de Construçăo

Michell Pequeno (Banki) Turbina: UM Manual de Construçăo

Solar Ainda

Aquecedor de Água Solar

Tręs Metro Cúbico Planta de Bio-gás: UM Manual de Construçăo

Para um catálogo grátis destes e outras publicaçőes de VITA, escreva: VITA
Publicaçőes Serviço P. 0. Encaixote 12028 Arlington, Virgínia 22209 E.U.A.
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SOBRE VITA

Voluntários em Ajuda Técnica (VITA) é um privado, sem lucro, organizaçăo de
desenvolvimento internacional. VITA faz disponível aos indivíduos e grupos em
países em desenvolvimento um variedade de informaçőes e recursos técnicos
apontou a nutrir suficięncia de ego--precisa de avaliaçăo e desenvolvimento de
programa apoio; por-correio e em-local serviços consultores; sistemas de
informaçăo que treinam; e administraçăo da longo prazo campo projects. VITA
promove a aplicaçăo de simples, tecnologias baratas para resolver problemas e
criar oportunidades em países em desenvolvimento.

VITA coloca ęnfase especial nas áreas de agricultura e comida processando,
aplicaçőes de energia renováveis, provisăo de água, e serviço de saúde pública,
alojamento e construçăo, e pequena empresa as atividades de development. VITA
săo facilitadas pelo ativo envolvimento de VITA peritos técnicos Voluntários de ao
redor + mundo e por seu centro de documentaçăo contendo especializado
material técnico de interesse para pessoas desenvolvendo países.
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