
1 / 8

VITA

Este boletim técnico descreve uma técnica nova brevemente por usar o
lubrificando gasto óleo removeu de automóveis. Este óleo regularmente năo tem
nenhum uso imediato. está freqüentemente descartado de modos que podem
infringir as regras groundwater local ou sistemas de tratamento de wastewater
chateados.

O " óleo " desperdício pode ser queimado como combustível usando um óleo-
goteira " especial " technique. UM pronto proveja de óleo desperdício normalmente
pode ser achada a postos de gasolina pertos.

O método de óleo-goteira está baseado em uma aplicaçăo original projetada por
Ali H. Xerife com a ajuda de Bashir M. Lalji. Xerife é o dono e operador de vários em
pequena escala indústrias em Arusha, Tanzânia. que A técnica de óleo-goteira foi
desenvolvida ŕ cerâmica dele works. é atualmente em uso lá e a várias escolas e
instituiçőes no Arusha area. Xerife é muito tempo o Voluntário de VITA.

Năo é pretendida que este boletim serve como um guia de construçăo por
construir um desperdício-óleo burner. provę uma descriçăo de uma técnica nova
para usar um recurso que caso contrário seria desperdiçada.

VITA faz este material disponível para gerar idéias entre como largo uma audięncia
como possível. Săo pedidos para os leitores que escrevam para VITA sobre a
experięncia deles/delas com o design. Please envie resultados de teste, sugestőes, e
pedidos para informaçăo adicional para:

Boletins Técnicos

VITA 1600 Bulevar de Wilson, Apartamento 500, ARLINGTON, VIRGNIA 22209
E.U.A. TEL: 703/276-1800. Fac-símile: 703/243-1865 Internet: pr-info @ vita.org
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VITA BOLETINS TÉCNICOS

Este Boletim Técnico é um de uma série de publicaçőes que fazer-isto-lhe oferecem
tecnologia informaçăo sobre uma variedade larga de assuntos.

Boletins técnicos săo geradores de idéia, planejado, năo tanto prover uma resposta
definitiva sobre guie o usuário está pensando e está planejando. Premises está săo
e testando resultados săo providas, se disponível.

Săo pedidos para os usuários da informaçăo que nos enviem o deles/delas
avaliaçőes e comentários baseado nas experięncias deles/delas. Resultados estăo
incorporados em subseqüente ediçőes, provendo diretrizes adicionais assim para,
adaptaçăo e usa em uma maior variedade de condiçőes.

DESPERDÍCIO DE ÓLEO-INCENDIOU FORNO

pelo Xerife de Ali e Bashir Lalji

INTRODUÇĂO DE

COMO TRABALHA

Os Trabalhos de Cerâmica

Barro Preparaçăo

Collecting O Óleo Desperdício

Cleaning O Óleo

O Forno Modificado

Firing O Forno Com Óleo Desperdício

UM Cozinheiro Stove 2 INTRODUÇĂO DE

O preço crescente e disponibilidade decrescente de produtos de petróleo
continuam seja problemas sérios, particularmente em countries. em
desenvolvimento é assim especialmente importante fazer para uso de máximo de
petróleo atual supplies. O óleo lubrificando removida de automóveis é um exemplo
de um valioso produto de petróleo reutilizável. Năo pode ser usado para os
mesmos propósitos lubrificando sem re-refinar caro techniques. Mas podem ser
usados para outros propósitos.

Óleo desperdício foi usado em uma variedade de ways: como uma camada
proteger no passado, madeira contra insetos, controlar o pó em estradas sem
pavimento, e incendiar simples stoves. a Maioria dos fogőes que queimam uso de
óleo desperdício uma goteira technique. However, poucos deles, misture o óleo
com água e nenhum usa o sistema de pratos de esguicho descreveu aqui.
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ADVERTĘNCIA DE !

Waste óleo de cárteres de máquina ou lata de caixas de engrenagem é um
combustível útil, barato em certas aplicaçőes. However, os usuários de óleo de
máquina desperdício săo advertiu que o óleo poderia conter dianteira de leaded
gasoline. que A dianteira seria libertada no ar como o óleo burned. que poderia
contaminar possivelmente pottery incendiou no forno, e é um perigo para colocar
no forno Operadores de .

Usuários de de óleo de máquina desperdício deveriam ter o óleo testou para
descobrir se contém lead. A combustăo Câmara de do forno deveria ser marcada, e
a chaminé deveria ser alta bastante levar combustăo Produtos de bem longe do
trabalho area. O Forno de deveria ser operado dentro um bem-ventilou colocam.

năo usam óleo de máquina para incendiar aquecedores espaciais ou Comida de
dryers. Waste óleo de transformadores elétricos năo deve--repetiçăo, năo--seja
usada como combustível em qualquer circumstances. Transformador óleo contém
poly clorou biphenol (PCB) compounds. PCB é altamente tóxico e năo deveria ser
queimada a all. Isto deve nem mesmo seja controlada a all. Se vocę pensa que sua
provisăo de óleo desperdício poderia vir de elétrico Transformadores de , năo leve
chances. năo queimam o lubrificam.

COMO TRABALHA

Óleo desperdício năo queimará por si só. However, pode ser feito queimar abaixo
certo conditions. O óleo desperdício está misturado com uma quantia pequena de
água e gotejou sobre uma superfície quente em uma câmara de caixa de fogo. A
água vaporiza imediatamente e o óleo se torna um mist. inflamável Se a câmara foi
preaquecida suficientemente, o óleo névoa estourará em flame. O calor do óleo
ardente manterá entăo um alto bastante temperatura na fornalha para continuar o
processo ardente.

A operaçăo do queimador de óleo desperdício é muito simples. que requer
freqüente atençăo e uma fornalha especialmente projetada. A fornalha é provida
com dois metal doors. que UMA porta superior grande permite para o carregar da
madeira ou combustível de carvăo usou preaqueça o firebox. UMA porta menor,
positoned debaixo da porta grande, licenças controle (veja Figura 1) . Dentro da
fornalha, tręs pratos de elenco-ferro estăo inclinar-montados

em uma moda de degrau-passo (veja Figura 2). Estes pratos săo chamados "
espirrar-pratos ".

Óleo separado e recipientes de água săo posicionados acima e para o lado da
fornalha. Tubos conduzem dos recipientes a um cocho de metal curto localizado
em cima da fornalha. O óleo e água săo gravidade alimentada no cocho onde os
dois líquidos mix. O mistura entăo fluxos por um buraco no topo da fornalha e
goteiras sobre o espirrar-pratos.

 

Os espirrar-pratos estăo primeiro aquecidos por um carvăo ou fogo de madeira em
baixo de Portăo de them.
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válvulas no óleo e săo ajustados recipientes de água para permitir um fluxo de
quatro gotas de óleo para uma gota de água. O óleo e mistura de água no cocho
de metal na fornalha. A mistura goteja entăo sobre os pratos de esguicho quentes
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no firebox. O óleo desperdício acende depois de espirrar fora os pratos férreos. O
calor gerado pelo óleo ardente mantém os espirrar-pratos quente e o carvăo ou é
permitido fogo de madeira desaparecer. É importante para controlar ambos a
quantia de óleo e água que gotejam em de perto a fornalha e o desenho pela mais
baixa porta de fornalha.

A altura da chaminé para a fornalha dependerá da intensidade do calor required. O
mais alto a chaminé, o mais quente o fogo.

A Cerâmica Trabalha

Um forno que usa óleo desperdício como um combustível opera em uns trabalhos
de cerâmica em Arusha, Tanzânia. VITA Volunteer Xerife de Ali, um dos fomentador
principais da técnica de óleo-goteira, possui e opera os trabalhos de cerâmica. A
fábrica pequena é fixa para cima em um armazém em uma área industrial de
Arusha. Săo obtidos Barro de e o óleo desperdício localmente e trouxe aos
trabalhos de cerâmica através de caminhăo.

Preparaçăo de barro

 

A fábrica de cerâmica produz xícaras, tigelas, e outra casa containers. Typically, +
barro está misturado com água formar um slurry. é secado para obter entăo um
consistente caroço quality. grátis Depois de cada um dos artigos foi formado, é
secado, calor tratada para melhorar a força do barro, e imergiu em uma cobertura
mixture. O " verde mercadoria, " como é chamado, é colocada em recipientes de
barro arredondados para proteger o vítreo săo empilhados pedaços de chamas
diretas e os recipientes dentro do forno.

Colecionando O Óleo Desperdício

É colecionado o óleo desperdício para o forno de postos de gasolina localizados
dentro de Arusha. A cada uma das estaçőes o óleo é extraído ou dos recipientes
dos postos de gasolina ou um barril cheio é trocado para um 55-galăo vazio drum.
Occasionally, o desperdício, coletor de óleo oferece a deixar para um 55-galăo
tambor a um posto de gasolina que está descartando seu óleo vertendo o óleo em
cima da terra atrás da garagem ou esvaziando isto abaixo drains. que O óleo é
limpado entăo como descrita abaixo.

Limpando O Óleo

Óleo desperdício requer tratamento simples antes de pudesse ser usado como
Tambores de fuel. partidos a postos de gasolina conterăo freqüentemente
arquivamentos de metal, pedras, areia, água, e outro escombros. Todas estes
sólidos estrangeiros e a água devem ser removidas como ilustrada em Figura 3. O
óleo é vertido primeiro por uma tela (60 malha ou melhor) em um tambor limpo que
é equipada com uma torneira localizada como perto do fundo como possible. para
o que O óleo é partido represente alguns minutos e a água resolve ao fundo do
barrel. O água é afastada abrindo a torneira. Os restos de torneira aberto até só
fluxos de óleo de + drum. O óleo desperdício está agora pronto para uso.

O Forno Modificado
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O forno é um abaixe tipo de desenho pelo que normalmente seria incendiado o
mais caro processo de injetar óleo combustível debaixo de pressăo vaporizar isto
no firebox. O forno foi modificado para usar óleo desperdício (Figura 4). O forno
modificado tem tręs

fornalhas em cada side. Cada
fornalha contém tręs elenco pratos
medindo férreo 18 por 13
centímetros e inclinaçăo montadas
em moda de degrau-passo (Figura 2).

 

Cada fornalha tem dois doors. A
porta de topo maior é usada para
carregar a madeira ou carvăo que é
queimado para preaquecer os pratos
de metal. Os mais baixos atos de
porta menores como um abafador
controlar o fluxo de ar no forno.
operaçăo Cuidadosa do mais baixo
porta é mesmo important. que O

forno năo requer para um soprador, como o desenho por a mais baixa porta e fora
a chaminé é suficiente.

Um tanque de água e um tanque de óleo desperdício fica situado em cada lateral
do forno. Tubos que conduzem dos tanques tęm válvulas de portăo localizadas
sobre cada das fornalhas. As válvulas de portăo săo ajustadas durante operaçăo
para permitir uma mistura de cerca de 4/5 óleo e 1/5 água para gotejar por um
buraco na fornalha. A mistura de óleo-água esguichos fora os pratos férreos
quentes, vaporiza, e acende.

Incendiando O Forno Com Óleo Desperdício

O fogo do forno requer dois homens, um para os tręs queimadores em cada lado.
As fornalhas estăo carregadas com madeira que acende pelas portas grandes,
superiores e fogos é começada em tudo das câmaras. que Isto aquece os espirrar-
pratos férreos e começos umas Aberturas de draft. boas ao topo do forno deixado
fora a fumaça e ar quente até um desenho é parede comovente na chaminé
grande. Ambas as portas superiores e mais baixas em tudo as fornalhas săo
esquerdas aberto durante isto preaquecendo do kiln. Depois sobre meio uma hora
os espirrar-pratos férreos estăo quentes bastante vaporizar a mistura de óleo-água.
As aberturas em cima do forno estăo fechadas com tijolo e barro, e o óleo e água é
virada on. As válvulas de portăo sobre cada das fornalhas é ajustada de forma que
quatro gotas de óleo entram para cada gota de água. O óleo e mistura de água em
um curto cocho de metal, fracasse um buraco no topo de fornalha, e sobre os
espirrar-pratos.

Há um barulho chiando afiado como a água é vaporizada, e o óleo estoura em uma
chama luminosa, selvagem que atira para o forno com o desenho crescentemente
forte. Próprio ajuste do óleo e fluxo de água requer para attention. freqüente O
desenho controle portas nas fornalhas também pode precisar ser conferida
frequently. Os operadores permaneça com o forno toda a noite, ser substituída por
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dois mais homens pela manhă. A taxa ardente é aproximadamente controlada de
forma que a temperatura dentro de elevaçőes a 100[degrees]C por hora (para năo
rachar os trabalharam recipientes de barro) . A temperatura de cume é alcançada
aproximadamente 18 horas neste momento depois do começo do firing. tudo
entradas, inclusive um abafador para a chaminé grande, estăo fechadas, o óleo e
água, é virada fora, e o forno é permitido esfriar lentamente. Dois fogos por semana
săo normais e cada fogo consome aproximadamente 300 litros de óleo
desperdício.

Um Cozinheiro Stove

O método de óleo-goteira desperdício também foi usado para um fogăo doméstico
como mostrada em Figura 5.

Uma caixa de tijolo enorme serve
como o queimador que mora por
qual óleo e água goteje junto sobre o
espirrar-prato dentro. As chamas
atiram entăo por um estreito espace
debaixo de uma 3/4-polegada prato
de aço que serve como a superfície
de arte culinária. Este prato mede
aproximadamente 0.75 x 1.0 metros.
que apóia grande apartamento-
assentou pots. Exhaust cozinhando
das passagens de fogăo por um 13
centímetro tubo de diâmetro, soldada
pelo dentro de um 55-galăo tambor
de metal. Water no tambor está

aquecido para próximo-fervente pelo esvazie gases. A água quente é usada para
lavar dentro o dormitório próxima porta para a cozinha.

 

VITA Boletim Técnico #51060 Desperdício Óleo-incendiou Forno, descreve uma
técnica diferente de óleo de desperdício ardente aquecer um forno por assar păo e
outras comidas.

VITA VOLUNTEERS EM TÉCNICO AJUDA DE

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 os peritos técnicos. VITA 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 --precisa de
avaliaçăo e desenvolvimento de programa apóiam; por-correio e em-local
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consultando conserta; treinamento de sistemas de informaçăo. Isto também
publica um boletim informativo trimestral e um variety de manuais técnicos e
boletins.
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