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Este livro é um de uma série de manuais em renovável tecnologias de energia. É
principalmente planejado para uso por pessoas em projetos de desenvolvimento
internacionais. O técnicas de construçăo e idéias apresentadas aqui săo, porém,
útil a qualquer um buscando se tornar energia auto-suficiente.
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I. O QUE É E O PARA O QUAL É ÚTIL

Aplicaçőes de : * produçăo de Carvăo * Madeira secando * o Wood
preservative/pest controlam (subprodutos)
Vantagens de : * Fácil construir e manter * Portátil * Produz um carvăo de
qualidade alto * Corta o tempo de produçăo de carvăo pela metade * Requer
menos combustível que outros métodos * Produz piches úteis como um
subproduto
Consideraçőes de : * Réplica deve ser substituída cada dois anos * mais caro
que métodos tradicionais

ESTIMATIVA DE CUSTO

$100 a $600 (o EUA) inclusive materiais e trabalho. (*)

FUNDO

Uma determinada quantidade de carvăo produz aproximadamente duas vezes
tanto calor quanto + mesmo peso de wood. carvăo Produtor é relativamente
simples. Quando madeira está aquecida na ausęncia de ar sobre 270[degrees]C
(518[degrees]F), água e outro serăo dirigidos materiais da madeira sem queimar.
Carvăo de é o substância que permanece.



3 / 22

Um problema com alguns métodos tradicionais de produçăo de carvăo é isso eles
săo inefficient. que quase pode levar como muito combustível para aquecer um
carvăo coloque no forno como o forno produzirá. O desafio é buscar modos
melhores de charcoal. Essentially produtor, esforços revolveram ao redor de achar
métodos melhorados para aquecer a madeira e promover destilaçăo destrutiva
(forçando água e outros materiais da madeira) sem queimar grande quantias de
madeira para ashes. Estes esforços resultaram em uma variedade larga de tipos de
fornos, ou fornos, para produçăo de carvăo.

Em uma área onde desmatamento de combating é uma preocupaçăo principal, e
onde pessoas tęm que caminhar milhas cada dia colecionar lenha, disponibilidade
aumentada

* Cost calcula só sirva como um guia e variará de país a país.

de carvăo uma contribuiçăo importante pode fazer ŕ qualidade global de life. Outro
benefício de promover uso aumentado de carvăo, e introduzindo tecnologias
relacionaram para usar de carvăo, é que pode ser mais facilmente concordada no
nível de aldeia que vá alguns do mais incomum " technologies. Em a maioria dos
lugares, carvăo năo é uma quantidade desconhecida--entretanto carvăo usando
pode ser sabiamente novo. Pessoas de săo mais provável aceitar o uso de carvăo
em um fogăo melhorado que algo totalmente pouco conhecido (por exemplo, um
fogăo dado poder a por energia solar).

É muito importante a nota que ampla produçăo de carvăo pode causar ou
acrescenta a problemas de desmatamento se năo feita cuidadosamente. que Tais
aventuras devem só seja tentada depois de assegurar própria conservaçăo de
florestas e outro madeira que supplies. năo fazem para carvăo se desperdiçará mais
árvores que é economizada.

APLICAÇŐES

Para propósitos domésticos, carvăo é usado cozinhando e heating. é popular por
cozinhar porque queima com muito pouca fumaça e com calor fixo. Fogőes que
usam carvăo podem ser menores e mais eficientes que esses dentro qual madeira
está queimada.

Carvăo tem vários industrial e aplicaçőes de mercado que fazem isto atraente ao
empresário. Carvăo de pode substituir coca-cola ou óleo combustível que em
muitos países é muito caro e deve ser Carvăo de imported. também pode seja
usada:

* Para produto secante ou peixe.

* Como um combustível no processo de lima industrial e cimento.

* Para a extraçăo de metais, particularmente passe a ferro, dos minérios deles/delas
(ferro e Aço de feito queimando carvăo é geralmente mais alto em qualidade que
metal produziu por meio de carvăo mineral).

* Por forjar.

É Ă Ă
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RÉPLICA PARA PRODUÇĂO DE CARVĂO

A réplica é um dos meios mais eficientes de carvăo de qualidade bom produtor.
Wood é colocado em um cilindro de aço grande (ou " réplica ") . Isto tem um porta
firmemente fechada, e alguns meios para deixar piche e supre com gás escape. O
cilindro está aquecido do outside. Nenhum ar entra no barrel. Quando a madeira
no cilindro esteve ŕ direita aquecido temperatura, uma reaçăo química (chamou
carbonizaçăo) começa isso emite calor e por-products. Pequeno adicional fora de
calor é necessário.

A réplica apresentou aqui (veja Figura 1) foi projetada e testou no Oeste

Indies. baseado em outras réplicas
usadas ao redor do mundo, pode ser
construído de tambores de óleo.

 

Esta réplica năo pode colecionar os
gases que săo libertados durante o
carvăo produçăo process. Que
requer equipamento mais
complicado que é năo prático em
operaçőes de produçăo de pequeno-
balança. Mas a réplica podem seja
feita de forma que os gases se
tornada combustível para parte do
processo de forno-fogo, Ou, pode

ser feito colecionar os piches da produçăo process. Estes podem ser usados
piches por tornar impermeável ou prevenir rust. Eles também podem proveja um
pouco de proteçăo de térmitas quando aplicado em cerca posta ou pintou ao
redor das fundaçőes de edifícios.

II. MAKING A DECISĂO E LEVANDO A CABO

DISCUSSĂO

Ao determinar se um projeto vale o tempo, esforço, e despesa envolvido, considere
fatores sociais, culturais, e ambientais como também ones. econômico o que é o
propósito do esforço? Quem beneficiará a maioria? O que serăo as conseqüęncias
se o esforço ęxito tem? Ou se isto faltas?

Tendo feito uma escolha de tecnologia informada, é importante para manter bem
records. é desde o princípio útil manter dados em necessidades, local, seleçăo,
disponibilidade de recurso, progresso de construçăo, trabalho e materiais custos,
resultados de teste, etc. As informaçőes podem provar um importante referęncia se
planos existentes e métodos precisam ser altered. que pode ser útil definindo " o
que deu errado? E, claro que, é importante compartilhar dados com outras
pessoas. que As tecnologias apresentaram neste folheto foi testada
cuidadosamente, e é realmente usado em muitas partes do world. However, năo
foram administrados testes de campo extensos e controlados para muitos deles, até
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mesmo algum do mais comum. embora nós saiba que estas tecnologias trabalham
bem em algumas situaçőes, é importante colher informaçăo específica em por que
eles executam corretamente em um lugar e năo em outro.

Modelos bem-documentados de atividades de campo provęem informaçăo
importante para o desenvolvimento worker. é obviamente importante para um
desenvolvimento + trabalhador na Colômbia para ter o desígnio técnico para um
forno construiu e usou em Senegal. Mas é até mesmo mais importante para ter uma
narrativa cheia aproximadamente + 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. para o que existe
ajuda difundiu a palavra sobre estes e outras tecnologias, enquanto se diminuindo
o dependęncia do mundo em desenvolvimento em recursos de energia caros e
finitos.

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

III. PRE-CONSTRUÇĂO CONSIDERAÇŐES

APLICAÇŐES

Antes de construir a réplica, considere os custos prováveis cuidadosamente de
construindo, correndo, e mantendo isto. Weigh estes contra o provável produçăo
ou profit. A seçăo registro-mantendo tem idéias por calcular figuras de produçăo
mensais.

Operaçăo de réplica pode ser uma pequena empresa. UMA tripulaçăo pequena
pode operar isto em um horário de produçăo regular. para ser um negócio
próspero, a réplica, deva estar perto de uma provisăo de madeira boa e demanda
para carvăo deveria ser certo. Devem ser calculados custos e lucros. que Estes
fatores năo podem ser discutidos aqui em detalhes, mas cada jogos uma parte
fazendo o work. There empresarial é muitos guias de pequena empresa bons
disponível para ajuda adicional.

Um modo bom para começar uma réplica é criar uma comunidade kiln. os sócios
Locais compartilhe os trabalhos: trazendo a madeira, carregando, incendiando,
descarregando, etc. Cada sócio adquire parte da produçăo entăo.

DESÍGNIO DE FORNO

O forno tem dois chambers. Cada câmara tem tręs barrels. Um extra barril pode ser
usado em cada câmara se precisou. que Isto depende da provisăo de tambores de
óleo, madeira, e trabalhadores.

Outra coisa para decidir é se instalar condensador de piche ou tubos de gás. O
intercâmbio sempre năo é fácil decidir. grandemente é afetado por habitante
conditions. Se săo instaladas condensador de piche, piche pode ser colecionado e
pode ser usado para vários purposes. Se eles năo săo instalados, gases produziram
durante o chamuscando processo podem ser usadas como combustível para
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terminar o process. Isto abaixa o quantia de madeira precisou incendiar a réplica. A
decisăo básica é se isto é mais econômico para colecionar piche (com
condensador) ou economizar fuelwood (com tubos de gás).

SELEÇĂO DE LOCAL

É muito importante para colocar o forno perto da madeira supply. Almost qualquer
madeira pode ser feita em carvăo. Os bosques mais abundantes por carvăo-fazer
está em savanas ou florestas tropicais. Sometimes madeira pode ser se posta
mesma barato por terra que clareia ou operaçőes de silvicultura. However, tais
fontes, é undependable. Outra fonte é os topos, filiais, e seçőes de tronco de
softwoods, tacos, e palmas. Softwoods normalmente produzem macio, vultoso
charcoal. que tacos Pesados dăo para carvăo que queima longer. Este carvăo é
preferida.

Em muitas áreas, madeira está escassa. Se a madeira deve ser trazida longe de, +
forno pode năo ser uma idéia boa. Tem cuidado.

Se madeira for abundante, o local de produçăo deveria estar próximo a madeira e +
labor. Se possível, escolha um local que requer pequena justificaçăo. O réplica e
área de produçăo requerem uma área clareada grande para movimento fácil e
operaçăo segura.

Se a terra for firme, cave uma trincheira. que O fogo será colocado lá enquanto o
restos de réplica a nível de chăo. Mas se a terra esmigalha facilmente, a réplica deve
ser elevada em uma fundaçăo. O fogo irá underneath. Building um fundaçăo
requer esforço extra e despesa.

MADEIRA PREPARANDO POR CHAMUSCAR

Wood deveria ser cortado bem com antecedęncia do process. chamuscando Em
climas mais secos, corte isto tręs-quatro semanas antes. Em climas tropicais,
permita seis semanas. A madeira deve ser cortada anteriormente de forma que isto
seca um pouco fora antes o chamuscando processo começa.

As ferramentas requeridas por preparar madeira săo:

* Machado * Cunha-aço, steel/wood, torcendo, * Serra * Afiando pedra * Machete
* Afiando arquivo * Martelo--3kg trenó * Viu alicates de colocaçăo

Para madeira menor que 10cm (4 ") em diâmetro, é normalmente melhor para usar
um machado e machete para caia e árvores de cruz-corte. Ao trabalhar com
madeira maior, serras, é mais barato e easier. A serra de arbusto é boa para madeira
10-20cm (4-8 ") em diameter. Wood pode ser dividido com um martelo e wedge.
que UMA cunha torcendo é mesmo useful. girando isto na abertura inicial, faz o
completo job. There năo é nenhuma necessidade por uma segunda cunha.

Para a maioria dos propósitos, a madeira deveria ser cortada em pedaços 1-1.5m
(aproximadamente 5 ') muito tempo e 3-12cm (1-1/4 a 4-3/4 ") largo. que Muitos
produtores năo gostam de fazer carvăo de madeira menor que 3cm (1-1/4 "). por
outro lado, madeira mais largo que 12cm (4-3/4 ") freqüentemente faz carvăo



7 / 22

pobre porque o centro năo chamusca bem. Divida qualquer madeira maior que
10cm (4 ") largo. que madeira Podre deveria ser rejeitada desde que normalmente
faz carvăo muito pobre.

Cruz-corte a madeira imediatamente depois de derrubar. é mais fácil cortar entăo.
O umidade evapora muito mais rápido de madeira cortada e dividiu em
comprimentos pequenos. A umidade perdida da madeira é no princípio
proporcional ao tempo secante. Mas a taxa secante nos trópicos reduz a
velocidade consideravelmente depois das aproximadamente tręs months. que Isto é
porque sempre há um pouco de umidade no ar tropical. Uma vez a madeira
secante se torna como seque como o ar, năo secará mais adiante. Outros métodos
devem ser used. Indeed, fungos e insetos fazem ar secando mais adiante arriscado.

MATERIAIS PRECISARAM

* Seis ou oito óleo drums. Cada tambor deveria ser 79-92cm (31-36 ") longo, 57cm
(22-1/2 ") por com uma capacidade de 151-209 litros (40-55 galőes).

* Dois tambores de óleo menores para bandejas. Se estes năo forem usados, entăo
use 5.5m (18 ') de metal laminado de metal magro, 91.5cm (36 ") wide. Se quatro
tambores de óleo em vez de tręs estăo longitudinalmente usados na câmara de
réplica, o metal laminado, deveria ter 7.5m anos (24-1/2 ') muito tempo.

* Metal laminado de metal, 6.5-8mm (1/4-5/16 "), fazer duas coberturas, cada que
mede 66cm (26 ") por.

* Barra férrea, 2.15m (7 '), com um gancho ao fim tirar de o trays. Make isto mais
longo se săo usados quatro tambores para fazer cada câmara.

* 20 reforços mais espaciais, cada 4.5cm (aproximadamente 2-1/2 ") largo, fez de
pedaço Aço de que é 6.5mm (1/4 ") grosso.

* Ferro velho, para os lados e topo da réplica.

* 20 parafusos, 7cm (2-3/4 ") ou X 26mm mais longo (1 ") em diameter. Matching
nozes.

* 20 braçadeiras, cada 4cm X 6cm X 6.5mm (1-1/2 " X 2-1/2 " X 1/4 ").

* Tijolos ou pedras; mais săo precisadas se construindo uma fundaçăo.

Vocę tem que escolher entre construir para condensador de piche ou para gás
escapes. Tar condensador + deixe colecionar tar. Gas fugas o deixaram usar o gás
produzido dentro da réplica como combustível manter a réplica quente. Vocę
precisa de materiais diferentes para cada, como listada abaixo:

Para Condensador de Piche

* Dois pedaços 8cm (3 ") galvanizou tubo férreo, cada 3m (9-3/4 ') muito tempo.

* Dois pedaços 8cm (3 ") galvanizou tubo férreo, cada 61cm (2 ') muito tempo.

* Dois pedaços 8cm (3 ") galvanizou tubo férreo, cada. 2.2m (6-1/2 ') muito tempo.

* Dois 8cm (3 ") galvanizou tubo " férreo T ".

* Balde ou tambor pequeno para colecionar o piche.
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Para Fugas de Gás

* Dois pedaços 8cm (3 ") galvanizou tubo férreo, cada 15-23cm (6-9 ") muito
tempo.

NOTA: Podem ser comprados freqüentemente barra de ferro e tubo férreo
galvanizado em hardware lojas.

FERRAMENTAS PRECISARAM

* Soldando equipamento para firmar o óleo toca tambor junto, e prender mais
espacial Reforços de e parafusos para os fins abertos dos tambores de óleo.

* Uma broca para perfurar buracos nas braçadeiras.

* Uma torcedura para apertar cobertura louco.

* Uma pá para separar a réplica com terra.

* Um cinzel de metal e martela para cortar os fins dos tambores de óleo.

IV. RETORT CONSTRUÇĂO

PREPARE OS TAMBORES DE ÓLEO

* Junte seis 200-litro (55-galăo) tambores de óleo.

* Confira com água para vazamentos.

* Solde fim que qualquer leaks. năo preocupam sobre vazamentos nos fundos.

* Remova os fundos de todos os seis tambores.

* Remova os topos de só quatro tambores. Dois tambores precisam de topos. a
Maioria tambores de óleo tęm buracos de bung em top. Estes serăo depois úteis.

* Batida fora, como muito como possível, qualquer entalhe.

FAÇA AS CÂMARAS

* Solde dois tambores que tęm nenhum topo ou fundos junto. Then soldam estes
para um dos dois tambores que tęm um top. Estes tręs tambores soldados fazem
um da dois réplica chambers. sobre o que O volume total de cada câmara é 600
litros (165 galőes). <veja; figura 2>

 

* Solde junto da mesma maneira os outros tręs tambores.
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* Se uma câmara de réplica mais longa é querida, solde ao fim aberto um tambor
extra sem topo ou fundo.

FAÇA AS COBERTURAS

* Use metal de folha bastante pesado para fazer duas coberturas. em cima do que
Estas coberturas ajustaram os fins abertos do chambers. Eles deveria ser 9cm
maior em circunferęncia que os tambores. <veja; figura 3>

 

* Solde dez 7cm (2-3/4 ") parafusos
com reforços mais espaciais para o
aberto terminam de cada chamber.
Estes parafusos segurará as
coberturas em place. O que reforços
mais espaciais agem como
suspensórios para os parafusos.
<veja; figura 4>

 

FAÇA BANDEJAS PARA SEGURAR A MADEIRA

* Faça duas bandejas para cada
câmara de metal de folha claro ou
tambores de óleo magros--total de
quatro bandejas.

* Curva as bandejas para ajustar as câmaras.

* Agüente uns 2.5cm (1 ") buraco a cada fim de as bandejas. <Veja; figura 5>
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* Faça um gancho a um fim dos
2.15m (8 ') barra férrea. que Esta
barra será usada puxam bandejas da
réplica. <Veja; figura 6>

 

FAÇA CONDENSADOR de PICHE
(Opcional)

Se vocę quiser colecionar piche, faça condensador de piche. para o que A outra
escolha é faça para gás escapes. Gas fugas lhe permitem usar gás de dentro da
réplica como combustível manter a réplica quente. para fazer condensador de
piche:

* Ajuste os 8cm junto (3 ") galvanizou tubo férreo como mostrada em Figura 7. O

3m (9-3/4 ') pedaço conecta com o
fim fechado do retort. Os 2.2m (6-1/2
') pedaço vai para cima como um
chimney. Os 61cm (24 ") pedaço vai
para baixo como uma torneira para o
tar. Estes tręs pedaços săo unidos
antes de um 8cm (3 ") galvanizou
tubo " férreo T ".

 

* Repita o processo inteiro para a
segunda réplica.

Este condensador trabalha como segue:

* Os 3m (9-3/4 ') pedaço de tubo une ao buraco no fim fechado do replicam.

* Gás da madeira ardente entra no tubo.

* O gás passa pelo condensador inteiro.

* Algum do gás condensa e forma piche nos tubos.
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* Este piche flui os 61cm (24 ") pedaço de tubo em um balde.

* O gás sai a topo pelos 2.2m (6-1/2 ') pedaço de tubo.

FAÇA FUGAS DE GÁS

* Corte um buraco no fundo de cada câmara, se aproxime o end. aberto Cada
buraco deveria ter 8cm anos (3 ") em diâmetro.

* Corte dois pedaços de 8cm (3 ") tubo, cada aproximadamente 15-23cm (6-9 ") em
length. Um Pedaço de será usado para cada câmara.

* Solde um dos dois pedaços de tubo a um dos dois buracos; repetiçăo. <veja;
figura 8>

 

O dois ato de tubos como
queimadores de gás. Gas formas
dentro das câmaras e vai começo que
queima aproximadamente dois-tręs
horas depois que o fogo seja lighted.
Once isto acontece, de nenhuma
mais madeira é precisada fora das
câmaras para os manter hot. O
calores de réplica isto.

MONTE A RÉPLICA--MÉTODO DE TRINCHEIRA

Use este método se a terra for firme. que O fogo será colocado na trincheira. A
réplica estará a nível de chăo, sobre o fogo.

Se lembre de clarear uma área grande de terra em qual para work. Se possível, jogo
para cima a réplica ŕ extremidade de um rego pequeno ou depression. Otherwise,
escavaçăo uma área próximo a, mais largo e mais fundo que, a trincheira que o
deixa cuidado facilmente para o fire. Vocę deveria poder assistir ao fogo facilmente.

Fazer A Trincheira

* Cave a trincheira contanto que as câmaras, 30cm (12 ") X 45cm fundo (18 ")
largo.

* Lugar as câmaras longitudinalmente em qualquer lateral do trench. As câmaras
săo paralelos para, e em parte pendura em cima de, a trincheira (veja Figura 9).

 

* No lado de cada câmara longe da trincheira, coloque algumas pedras para
apóiam.
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* Canais de fumaça de corte no chăo perpendicular ao chambers. Estes Canais de
săo 15cm (6 ") largo e colocou aproximadamente a meio caminho de cada
embarrilam seçăo [sobre todo 90cm (35-1/2 ")] . Um toques de fim a câmara; as
outras dianteiras fora.

MONTE A RÉPLICA - Método Elevado

Use este método se a sujeira năo é nenhuma empresa bastante para um trench.
que Vocę precisará tijolos extras, pedras, ou outros materiais para apoiar o dois
chambers. O idéia básica é elevar as câmaras sobre o chăo e pôr o fogo em baixo
de them. O fogo está a chăo level. There săo dois modos bons para fazer isto:

* Faça duas pilhas limpas de tijolos ou pedras. As pilhas deveriam ser
aproximadamente 90cm (35-1/2 ") apart. Rest as câmaras neste piles. As juntas
onde o Săo soldados barris de junto tem que descansar no piles. O fundo do
Câmaras de deveriam ser aproximadamente 30cm (12 ") sobre o ground. é feito O
fogo no espaço debaixo das duas câmaras. <veja; figura 10>

 

* Lugar estrada de ferro velha enfileira ou vigas mestras em pilhas de pedras ou
bricks. Rest o Câmaras de em these. Put o fogo debaixo de. <veja; figura 11>
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AJUSTE OS CONDENSADOR DE PICHE

Se vocę estiver usando condensador de piche em vez de fugas de gás, vocę tem
que conectar agora eles para o chambers. There săo um condensador para cada
câmara. Check se há um buraco de bung no fim fechado perto do topo da câmara.
Nesse caso, atarraxe um condensador em cada buraco de bung. Se há que
nenhum bung furam, corte uns 8cm (3 ") buraco no fim fechado de cada chamber.
Weld o condensador em lugar aqui.

SOLDE OS TUBOS DE GÁS

Se vocę está usando que gás escapa em vez de condensador de piche, vocę tem
que conectar agora them. Weld que o gás transporta a buracos cortados perto do
fim aberto de cada câmara, como descrita em página 14.

SEPARE A RÉPLICA

* Junte algumas folhas de ferro velho.

* Lugar as folhas contra os lados e em cima do chambers. forma Isto uma " casa "
ao redor das câmaras.

* Faça um ou dois buracos ao fim distante do telhado. Estes deixarăo sair o fumam.
<veja; figura 12>

 

Sujeira de pilha contra os lados das folhas férreas. Put 2-3cm
(aproximadamente 1 ") de Sujeira de que deixa o hole(s de fumaça em cima)
uncovered. no que As ajudas de sujeira mantęm + calor. năo usam muito ou
a réplica inteira poderiam quebrar.
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V. OPERAÇĂO DE E MANUTENÇĂO

* De manhă cedo, ponha as bandejas nas câmaras. Pack em como muita madeira
como possível.

* Vista o Parafuso de covers. as nozes para o bolts. năo atarraxe as nozes muito
firmemente. Que pode fazer as coberturas ou parafusos dobrar.

* Depois que a réplica estiver fechada, construa um fogo debaixo do chambers.
Use pequeno Filiais de , folhas, latido, e roots. Try para năo usar madeira boa que
pôde seja feito em charcoal. Make um fogo muito forte. que As chamas deveriam
tocar as câmaras debaixo de e aos lados.

* Deixe o fogo queimar fortemente durante dois-tręs horas. Then o gás e piche
fluirá depressa pelos tubos.

* Se vocę estiver colecionando piche, remexa o fogo para dois mais hours. Put o
Balde de em lugar.

* Se vocę tem que gás transporta, vocę năo precisa também assistir para o tar. Vocę
faz năo tęm que remexer o fire. Os gases do tubo manterá agora o incendeiam
queimando. que Eles queimarăo até o carvăo é made. Quando os gases deixam de
fluir, o fogo stops. O carvăo é acabado.

* Parta a réplica fechou para esfriar durante a noite.

* A manhă que vem, unbolt as coberturas. Pull fora as bandejas com o ferro
trancam.

* Esvazie o carvăo das bandejas. Let esfria durante alguns horas. Se qualquer
separam disto começa a queimar, borrifique com um pouco de água.

* Bolsa o carvăo.

* Pacote as câmaras com madeira nova e começa o processo desde o começo.
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COMO USAR PICHE

Se vocę instalar condensador de piche, dois tipos de piche formarăo no balde.
piche mais pesado resolve ao fundo; um piche aguado está em cima.

O piche pesado está como pintura de bitumastic. é muito pegajoso e leva um longo
tempo para dry. Mas este năo é freqüentemente um problem. grande que Este
piche pode ser pintado em postes de cerca para controle de térmita. que também
pode ser pintado em tubos ou corrugated passe a ferro para prevenir
enferrujando.

O piche aguado está muito magro para para ser usada por pintar. para o que deve
ser fervido faça isto thicker. Fervendo deve ser feita ao ar livre porque o piche cheira
mesmo ruim.

Uma vez engrossada, este piche pode ser usado para pintar qualquer tipo de wood.
seca depressa com um sombrio, jato fim preto. protege madeira de térmitas. Se a
porçăo pintada é mais que 23cm (9 ") largo, térmitas năo cruzarăo isto. Uma faixa
pintada ao redor da base de um edifício protegerá a fundaçăo de termites. Isto faz o
piche muito valioso em muitas partes do mundo. Infelizmente, o piche engrossado
năo pode proteger árvores. que năo saturará pelo latido profundamente bastante.
<veja; figura 13>

 

VI. CONVERSĂO MESAS

UNIDADES DE COMPRIMENTO

1 milha = 1760 yards = 5280 pés 1 quilômetro = 1000 meters = 0.6214 milha 1
milha = 1.607 quilômetros 1 pé = 0.3048 meter = 30.5 centímetros 1 metro =
3.2808 feet = 39.37 polegadas 1 polegada = 2.54 centímetros 1 centímetro =
0.3937 polegada

Á
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UNIDADES DE ÁREA

1 milha quadrada = 640 acres = 2.5899 quilômetros de quadrado 1 quadrado
kilometer de = 1,000,000 metros quadrados = 0.3861 milha quadrada 1 acre =
43,560 pés quadrados 1 quadrado foot de = 144 polegadas quadradas = 0.0929
metro quadrado 1 quadrado inch de = 6.452 centímetros quadrados 1 quadrado
meter de = 10.764 pés quadrados 1 quadrado centimeter de = 0.155 polegada
quadrada

UNIDADES DE VOLUME

1.0 foot cúbico = 1728 inches cúbico = 7.48 galőes de EUA 1.0 britânico imperial
Galăo de = 1.2 galőes de EUA 1.0 meter cúbico = 35.314 feet cúbico = 264.2
galőes de EUA 1.0 litro = 1000 centimeters cúbico = 0.2642 galőes de EUA

UNIDADES DE PESO

1.0 ton métrico = 1000 quilogramas (kg) = 2204.6 libras (lb) 1.0 quilograma kg) de
= 1000 gramas (g) = 2.2046 libras (lb) 1.0 tonelada curta = 2000 libras (lb)

UNIDADES DE PRESSĂO

1.0 libra por polegada quadrada (psi) = 144 libra por pé quadrado 1.0 libra por
polegada quadrada (psi) = 27.7 polegadas de água * 1.0 libra por polegada
quadrada (psi) = 2.31 pés de água * 1.0 libra por polegada quadrada (psi) = 2.042
polegadas de mercúrio * 1.0 atmosphere = 14.7 libras por polegada quadrada psi
de ) 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
centímetro quadrado

* At 62 graus Fahrenheit (16.6 graus Centígrado)

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 (hp) o inglęs 1.0
cavalo-vapor (hp) (English) = 1.0139 cavalo-vapor métrico (CHEVAL-VAPEUR) 1.0
horsepower métrico = 75 metro kilogram/second de X 1.0 horsepower métrico =
0.736 quilowatt = 736 watt

VII. ADICIONAL BASORE, C.A. e Moore, D.C. A Produçăo de Carvăo de Caroço De
Anseie Serragem de Sem um Binder. Auburn, Alabama, 1942. Available de VITA.

Merceeiro, John L. e Wates, Richard B. Making Carvăo o Modo Fácil. Faculdade
Universitária do Indies. Available Ocidental de VITA.

Pesquisa de coco Institute. Coco Concha Charcoal. Folheto #6, reimprimiu 1970. de
dezembro Disponível de VITA.
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Comida e Organizaçăo de Agricultura. Coco Concha Carvăo, empapele #63. FAO,
Por delle de de Termi Caracalla, 00100 Roma, Itália.

Arborize Instituto de Pesquisa de Produtos. Carvăo de que Faz no Quintal. Nota #55
Técnica, maio 1964. Faculdade, Laguna, E-109, Filipinas.

Arborize Laboratório de Pesquisa de Produtos. A Construçăo e Operaçăo de
Carvăo de Departamento de Kilns. de Pesquisa Científica e Industrial, Folheto #35,
1944 de maio,

Arborize Laboratório de Pesquisa de Produtos. Notas Adicionais no Fabrique de
Carvăo de em Departamento de Kilns. Portátil de Científico e Industrial Research,
Folheto #124, 1942. de julho Disponível de VITA.

Hicok, o Henry e Olson, Richard. O Carvăo de Connecticut Silvicultura de Kiln.

Departamento de , O Comm. Agric. Exp. Estacione, 1947. Contęm altamente
detalhou instruçőes para construçăo e operaçăo de um bastante pequeno (uma ou
dois corda) bloco de cinza kiln. Also tem uma discussăo de possível Problemas de e
manutençăo do kiln. além disso, há alguns planeja desígnios maiores, também uma
seçăo curta em usos de carvăo e vale de production. Available de VITA.

Sindicalizaçăo internacional. Carvăo de que Traz Empreendimentos Em pequena
escala. Genebra, 1975. Informaçăo de sobre os usos de carvăo, fazendo Carvăo de
e charcoal. Detailed comercializando planos por construir e usar um forno de terra
melhorado e aço portátil kiln. Also tem instruçőes por registro manter, aspectos
vários de comercializar, treinando para carvăo, Fabricantes de , e montando uma
carvăo-fabricaçăo cooperative. ILO, CH 1211, Genebra 22, Suíça.

Pista, Paul H. " Wood Carbonization em Fornos ". Arborize Diário de Produtos, VOL.
X, Năo. 7 (1960 de julho), 344-348. Floresta Produtos Recurso Sociedade, 417 Rua
de Noz de Norte, Madison, Wisconsin E.U.A..

Pequeno, E.C.S. " UM Forno para Carvăo que Faz no Campo ". Cięncia tropical, VOL.
14, năo. 3 (1972), 261-270. Contęm planos para construçăo e uso do CUSAB
(Carvăo de Arbusto Inútil e Bush) Kiln. que Este desígnio é fez de metal, é portátil e
faz carvăo de arbusto pequeno e arbusto Madeira de . outros desígnios Distintos,
emprega um " sistema " de alimentaçăo contínuo dentro que madeira é alimentada
no forno ardente até full. Produtos Tropicais Inst., 56/62 Hospedaria Cinza Rd,
Londres, Inglaterra WC1X8LU.

Loo, Thio Goan. Activated os Charcoal/Coconut Shells. Voluntários em Técnico
Ajuda #25758, 1974. Disponível de VITA.

Michener, T.S. Press para Carvăo os Voluntários de Briquettes. em Técnico Ajuda
#28530, 1977. Disponível de VITA.

Tábua de Desenvolvimento de Cięncia nacional. Carvăo de de Wood. Forest
Produtos Research e Desenvolvimento de Indústrias Faculdade de Commission.,
Laguna, Filipinas, Năo. 8, 1960 de junho.

Simmons, Carvăo de Fred. De Fornos Portáteis e Instalaçőes Fixas. FAO Supplement.
Contains informaçăo sobre desígnio e uso de fornos concretos e metal fornos. Also
tem vários desígnios de réplica, inclusive uma seçăo em replica para subprodutos
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de serraria como serragem, cavacos e fatias de madeira. Basically uma revisăo
detalhada boa do estado da arte em comercial Carvăo de production. Available de
VITA.

USDA Forest Carvăo de Service. ": Produçăo, Marketing, e Uso ". Floresta Produtos
Laboratório Relatório 2213, 1961. de julho Entra em grande detalhe no projeta e
operaçăo de amplos fornos de concreto e metal coloca no forno, carvăo
briquetting e comparaçăo de rendimentos de tipos vários de madeira. seria
altamente útil para montar uma grande-balança carvăo-fabricaçăo comercial
Empreendimento de . Wood Utilizaçăo Conselho Nordeste, Inc., Caixa de PO, 1577,
Porto Novo, Connecticut E.U.A..

Voluntários em Ajuda Técnica. Manufacture de Carvăo De Wood, 1976. VITA
#26587, 1976.

Willard, R.C. Process de Carvăo os Voluntários de Making. em Ajuda Técnica, 1977.

APĘNDICE DE EU

DECISĂO DE QUE FAZ FOLHA DE TRABALHO

Se vocę está usando isto como uma diretriz por usar a Réplica de Carvăo dentro um
esforço de desenvolvimento, colecione tanta informaçăo quanto possível e se vocę
precisa ajuda com o projeto, escreva para VITA. UM relatório em suas experięncias
e os usos deste Manual ajudarăo VITA ambos melhoram o livro e ajuda outros
esforços semelhantes.

Publicaçőes Serviço VOLUNTEERS EM AJUDA TÉCNICA 1815 Nortes Rua de Lynn,
Apartamento 200, Box 12438 Arlington, Virgínia 22209-8438 E.U.A.

USO ATUAL E DISPONIBILIDADE

* Que tipos de árvores estăo disponíveis, e em que quantidades?

* Desmatamento é um problema? Nesse caso, até que ponto? Se năo contudo um
problema, desmatamento será um problema se usos de madeira presentes
continuarem?

* O que é os usos principais atuais de madeira na área? É usos presentes
esbanjador, ineficiente ou insalubre? Inclua aqui um olhar a cookstoves, que
aquece métodos, técnicas de produçăo de carvăo, etc.

* Que quantia de tempo é madeira de ajuntamento gasta por semana? Que junta o
Madeira de : homens, mulheres, ou crianças? Quanto vale isto em condiçőes
humanas? madeira pode ser comprada? Quanto custa (em dólares)?

* Carvăo é atualmente usado? Nesse caso, para o que pretende?
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NECESSIDADES E RECURSOS

* O que é as características do problema? É a populaçăo local atento do
problem/need? Como vocę sabe?

* Tem qualquer pessoa local, particularmente alguém em uma posiçăo de
autoridade, expressou algum interesse em métodos de produçăo de carvăo
melhores? Nesse caso, lata que ajuda de pessoa vocę? Está lá funcionários locais
como que poderiam ser batidos Recursos de ?

* Como vá vocę adquire a comunidade envolvida com decidir qual tecnologia é
destinam para eles?

Possibilidades de nota para mercados se expandidos para carvăo se
produçăo fosse aumentou e vale lowered. Check com usuários de carvăo
locais ver + que as opiniőes deles/delas de procura de mercado poderiam
ser.

* Descubra que " bosques de lixo " está disponível, se any. Isto inclui serragem,
Madeira de lasca, etc. também partiu de serraria operation. que inclui tal lixo de
árvore como varas, filiais, e esterco animal.

* Que materiais locais estăo disponíveis para uso construindo carvăo melhorado
produçăo instalaçőes?

* Instalaçőes de loja de máquina săo necessárias? Nesse caso, é eles disponível
localmente para fabrique de madeira-conservar tecnologia?

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

* Alguns aspectos do projeto requerem alguém com experięncia em metalworking
ou soldando.

* Calculou tempo de trabalho por trabalhadores de tempo integral é:

* 5 horas trabalho qualificado * 10 horas trabalho inexperto * 3 soldadura de horas

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

* A tecnologia requereria fora de fundar? É fontes de consolidaçăo de dívida
flutuante locais disponível patrocinar o esforço? Como o projeto será fundado?

* O que é seu horário? Quando o projeto começará? Quanto tempo vai isto levam?
É vocę atento de feriados, plantando ou colhendo estaçőes que podem, afetam
cronometragem?

* Como vocę organizará para esparramar conhecimento e uso da tecnologia?

Ă
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DECISĂO CONCLUDENTE

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

APĘNDICE DE II

RECORD QUE MANTÉM FOLHA DE TRABALHO

CONSTRUÇĂO

Fotografias da construçăo processam, como também do produto acabado, é
helpful. Eles somam interesse e detalham em que poderia ser negligenciada o
narrative. UM relatório no processo de construçăo deveria incluir muito
information. específico que Este tipo de detalhe pode ser registrado
freqüentemente com fotografias, que emprestam interesse e detalhe. que podem
ser monitoradas informaçőes Específicas facilmente em quadros (veja abaixo).
Algumas outras coisas para registrar incluem:

 

* Especificaçăo de materiais de
construçăo.

* Mudanças de desígnio fizeram ajustar condiçőes locais.

* Custos de equipamento.

* Tempo gastou em construçăo. Include tempo voluntário como também trabalho
liquidado, cheio - e de meio período. * Problemas: trabalho ou escassezes materiais,
trabalha obstruçőes, enquanto treinando dificuldades, Terreno de , transporte, etc.
<veja; relatório 1>

OPERAÇĂO

Mantenha tronco de operaçőes durante pelo menos as primeiras seis semanas,
entăo periodicamente durante vários dias todo poucos meses. que Este tronco
variará com a tecnologia, mas deveria incluir exigęncias completas, produçőes,
duraçăo de operaçăo, treinando, de operadores, etc. Include problemas especiais
para cima os que podem vir--um abafador isso năo vai nenhum fim, engrenagem
que testamento năo captura, procedimentos que năo parecem, fazer sentido a
trabalhadores, etc.

Ă
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MANUTENÇĂO

Podem ser registrados muitos aspectos de manutençăo facilmente em uma
Manutençăo de chart.

registros habilitam mantendo rasto donde desarranjos freqüentemente acontecem
a maioria e pode sugestionar áreas para melhoria ou fortalecendo fraqueza no
desígnio. Além disso, estes registros văo, dę uma idéia boa de como bem o projeto
é trabalhando fora registrando com precisăo quanto do tempo está trabalhando e
como freqüentemente quebra down. que deveriam ser mantidos registros de
manutençăo Rotineiros para um mínimo de seis meses a um ano depois que o
projeto entre em operaçăo.

CUSTOS ESPECIAIS

Mantenha um jogo especial de registros para localizar custos de conserto de
danos que outono fora de manutençăo rotineira. Esta categoria inclui dano
causado por resista, desastres naturais, vandalismo, etc. Padrăo de os registros
depois do registros de manutençăo rotineiros. 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.

OUTROS MANUAIS NA SÉRIE DE ENERGIA

Michell Pequeno (Banki) Turbina: UM Manual de Construçăo

Moinho de vento de Vela Helicoidal

Overshot Água-roda: Desígnio e Manual de Construçăo

Wood Conserving Fogőes: Dois Fogăo Designs e Técnicas de Construçăo

Metro Tręs-cúbico Planta de Biogas: UM Manual de Construçăo

Carneiro Hidráulico para Climas Tropicais

Aquecedor de Água Solar

Secador de Grăo Solar

O Dynapod: Uma Unidade de Pedal-poder

Animal-Driven Bomba de Cadeia

Solar Ainda

Para inscriçăo de catálogo grátis estes e outras publicaçőes de VITA, escreva:

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
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SOBRE VITA

Volunteers em Ajuda Técnica (VITA) é um desenvolvimento privado, sem lucro,
internacional organization. Started em 1959 por um se agrupam de cientistas
preocupados e engenheiros, VITA mantém uma documentaçăo extensa centram e
lista mundial de voluntário experts. VITA técnico faz disponível para Os indivíduos
de e grupos em países em desenvolvimento uma variedade de informaçăo e técnico
Recursos de apontaram a nutrir auto-suficięncia--necessidades Avaliaçăo de e
desenvolvimento de programa apóiam; por-correio e em-local consultando
conserta; sistemas de informaçăo training. Isto também publica um boletim
informativo trimestral e um Variedade de de manuais técnicos e boletins.
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