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I. O QUE É E COMO É ÚTIL

Um silęncio solar é um dispositivo para o que usa energia do sol purifique sal - ou
água salgada. silęncios Solares (como mostrada dentro Figure 1) pode ser fácil de
construir e manter. Depending em + tamanho deles/delas, eles podem prover água
para muitos usos. E em deserto áreas onde sol é abundante e água năo é, um solar
ainda possa ser muito importante.

Um silęncio solar é pouco mais que um raso, caixa de watertight com um copo
claro ou topo de plástico. que O fundo da caixa é preto normalmente pintado para
absorver o calor do sol. A base do ainda está cheio com nonpotable molhe, por
exemplo, salgado water. o calor de O sol evapora a água que entăo condensa na
superfície interna da cobertura. A água condensada corridas em cochos dos quais
pode ser colecionado em armazenamento containers. a cobertura de O silęncio é
inclinada para colecionar o maior quantia de energy. solar silęncios solares Copo-
cobertos săo muito mais áspero e sem-defeitos e pode resistir climático e ambiental
condiciona muito melhor que plástico. Assim, em cima de um período longo de
tempo, o custo aumentado de copo pagará isto.

Desde que a água é pura e livre de bactérias prejudiciais, há nenhum medo de
doenças água-agüentadas geralmente associada com água materiais em muitos
países em desenvolvimento. Em algumas partes do mundo onde a provisăo
principal de água é o mar ou oceano, destilaçăo solar de água salgada tem provou
ser economicamente possível quando comparou a conversăo mecânica de água
salgada.

O silęncio portátil descrito aqui produz 3 litros (.8 galőes) de água por day.
[Enquanto o desígnio básico pode ser aumentado produzir até 758 litros (200
galőes) por dia, o resultando ainda seja 185 sq m (2000 ft de sq) e seria mesmo
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caro construir. ] Once construiu, a única manutençăo requereu é manter o fora do
copo limpe e corar fora o interior ocasionalmente remover a formaçăo salgada.

II. DECISĂO FATORES

* Applications: sal Purificador - e água salgada

* Clean provisăo de água para necessidades de família, hospital ou dispensário, etc.

* Advantages: Nenhum custo de combustível

* Still pode produzir até 3 litros 8 galőes de água por dia

* Easy para construir e operar

* design Portátil--ideal para campo Aplicaçőes de

* Designed para pegar segundo turno de rainwater

* Considerations: Limited produçăo

* Tem que ser enchido manualmente

* Operable só durante horas de luz do dia

* deve ser limpado periodicamente

PROPÓSITO

O que é a água a ser usada para e quanto é precisada? Considere estas perguntas
cuidadosamente antes de começar. A quantia água limpa processou do ainda é
pequeno em comparaçăo a uso de água normal que em umas corridas de país em
desenvolvimento de 24-40 litros (6-11 galőes) por dia. Isto limita o silęncio avalie a
essas necessidades que pode satisfazer. Em muitas áreas, o primário use para um
silęncio solar foi prover potable molhe de seawater ou água salgada que săo
impróprio para beber dentro seu state. natural Este silęncio poderia prover
bastante água para se encontrar um indivíduo está bebendo necessidades.

Também considere cuidado e manutençăo do silęncio solar. Alguém tem que
encher e limpar o ainda no desígnio apresentou aqui.

ESTIMATIVA DE CUSTO *

$15 a $30 (o EUA, 1979) inclusive material e trabalho. 

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

Ă
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III. MAKING 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? E 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
alfinete-apontando " o 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 melhor em um lugar que em outro.

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 ainda
construiu e usou no Senegal. Mas é plano mais importante ter uma narrativa cheia
sobre o silęncio 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. PRECONSTRUCTION CONSIDERAÇŐES

TAMANHO

A relaçăo entre o tamanho de um silęncio solar e seu capacidade depende de seu
desígnio e eficięncia. A área / taxa de capacidade é aproximadamente 10 a 1 se a
unidade for copo coberta e bem insulated. por exemplo, um 114-litro - (30-galăo -)
por-dia ainda requererá 300 ft de sq abaixo ótimo conditions. Em dias nublados ou
chuvosos, produçăo pára assim é necessário construir um dispositivo solar para se
antecipar este impedimento. Entăo, é melhor para prover para uma facilidade de
armazenamento boa para segure a água produzida.

Porque este silęncio é bastante pequeno, é projetado de forma que água
colecionada pode ser escoada em garrafas. que A água também poderia ser
colecionada em 208-litro (55-galăo) tambores que foram limpados e rustproofed
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ou em ferroconcrete molhe armazenamento abastece--qualquer organizaçăo de
catchment boa pode ser usada.

SELEÇĂO DE LOCAL

O ainda requer sol desobstruído de começo matutino para tarde afternoon. deveria
ser colocado de forma que o comprimento do ainda corre de leste a oeste. que O
copo de sul-revestimento deve face devido sul como muito como possível. O ainda
deveria ser mantida nível.

OUTRAS CONSIDERAÇŐES

A qualidade da água produzida grandemente pode ser afetada por a facilidade de
armazenamento e o método de coleçăo só nomear dois factors. que Muitos
preferem ferver água da qual senta em um catchment algum amável antes de usar
isto como bebendo água. por outro lado, se o ainda é mantida limpe e o distillate é
escoado em garrafas limpas para armazenamento [20-30 litro (5-8 galăo) garrafas
săo um tamanho bom], a água permanecerá limpa.

DESVANTAGENS DE FILMES DE PLÁSTICO

Por causa dos problemas seguintes, se aparecem silęncios copo-cobertos estar
mais seguro:

Plástico filmes ficam frágeis e deterioram do sol radiation. ultravioleta como
resultado, dependendo em qualidade de + plástico, eles podem ter que ser
substituídos todo tręs a seis Meses de .

* Condensing água normalmente forma gotinhas na superfície do plástico filme.
Estas gotinhas refletem uma porçăo do solar Energia de atrás para o céu e eles
gotejam freqüentemente atrás no Bacia de .

* Plástico filme é facilmente estragado por chuvas pesadas, ventos, e Vida selvagem
de .

Plástico de * coleciona pó que só pode ser removido usando água fresca do ainda.

EXIGĘNCIAS DE CONSTRUÇĂO

Ferramentas

* Hammer * Welding equipamento Chave de fenda de * * Paint escovas * Wood viu
* o Wood cinzel ou escavador Metal de * viu * Drill com pedaços Alicates de "
braçadeiras de C " Regra de *
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Materiais

1 folha de aço galvanizada, 58cm X 128cm X 0.3mm grosso (água Bandeja de )

1 folha de Hardboard, 60cm X 124cm X 3mm grosso (isolamento que apóia)

2 vidraças de copo, 27.5cm X 122cm X 6mm grosso (cobertura transparente)

4 madeira, terminou, 5cm X 5cm X 25cm, (pernas)

4 madeira, terminou, 2cm X 8cm X 128cm (armaçăo básica, longo)

5 madeira, terminou, 2cm X 8cm X 60cm (armaçăo básica, curto)

2 madeira, terminou, 5cm X 10cm X 120cm (os sócios laterais)

3 madeira, terminou, 4cm X 5cm X 50cm (bandeja guarnece com suportes)

2 madeira, terminou, 17.5cm X 60cm X 2cm grosso, corte angular como mostrado
ou equivalente (pedaços de fim)

1 madeira,) terminou, 4cm X 4cm X 124cm (apoio de copo)

1 tubing/galvanized de cobre aceram tubo, 3/8 " X 11cm longo, (cano de esgoto)

2 tubing/galvanized de cobre aceram tubo, 3/8 " X 6cm muito tempo (distillate e
rainwater transporta)

1 plástico entubando, variável de comprimento que depende de coleçăo,
engarrafa, etc.--ajustar snugly em cima de tubulaçăo de cobre

* Nonhardening calafetando, semelhante a isso usada para janelas de aço

* Preferably uma madeira branca ou equivalente (tulipa, um cottonwood).

* Wood cavacos, encher volume 0.3 metros cúbicos (isolamento)

* Livro de leitura de para aço galvanizado se aparece, preferivelmente um casaco
lavam livro de leitura e entăo um chromate de zinco de casaco

* Alumínio pintura

* Wood livro de leitura

* Flat pintura de plástico preta

* pintura de plástico Branca

* Nails

* Screws

* Clamps

Ă
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V. CONSTRUÇĂO DO AINDA

A BANDEJA

1. Em um fim da folha de aço galvanizada, perfure um 3cm diâmetro furam
para o cano de esgoto como mostrada em Figura 2.

2. Usando lata corta ou um metal viu, corte o aço galvanizado folha 4cm do fim
em cada lado longo, cortando 4cm profundamente (como indicada em
Figura 2).

3. Dobre os lados longos como mostrado em Figura 3.
4. Dobre os fins em cantos. Solde todos os quatro cantos ao tampam e

assentam, dentro de e fora, como indicada em Figura 4.
5. Água limpa usando, teste para vazamentos. Se qualquer vazamento se

aparece, Resolder de que canto, dentro de e fora.
6. Usando um metal viram, corte o cobre Cano de esgoto de como mostrada

dentro Figure 5. O cano de esgoto deve

estendem 5cm pelo menos abaixo o assentam do vigamento para permitem
instalaçăo fácil do plástico tubulaçăo.

1. Dobre as seçőes mesmo cuidadosamente como mostrada dentro Figure 6 e
aplaina

com um martelo.

1. Vire a bandeja de cabeça para baixo e se alinhe o buraco no cano de esgoto
com o buraco no fundo da bandeja como mostrada dentro Figure 7. Solde
todas as quatro abas com firmeza. Confira para vazamentos.

2. Pinte a bandeja com um livro de leitura satisfatório e entăo com um bem
achatam pintura de plástico preta. A pintura deveria poder resistir imersăo
contínua e temperaturas de 65-70[degrees]C 150-160[degrees]F) e năo
deveria enfraquecer ou deveria descorar debaixo da influęncia dos raios do
sol.

A ARMAÇĂO

1. Podem ser cortados encaixes nos sócios laterais ou podem ser construídos
para cima para o Distillate de e cochos de rainwater e o copo descansam.
Dois Opçőes de săo mostradas abaixo em Figura 8.

Se Opçăo 1 for usada, deveriam ser perfurados buracos para os canos de esgoto,
depois de assembléia, e extremidades marcaram com calafetar. O lado deveriam ser
preparados os sócios e deveriam ser pintados com plástico branco bom pintura.
Esteja seguro que a face superior que contém os encaixes é completamente
pintada para prevenir vazamento.

1. Corte e prepare as seçőes de fim, enquanto cortando uma porta em um
Pedaço de , como mostrada em Figura 9. Provavelmente pintar deveriam ser

feito depois de assembléia de ainda seçăo como mostrada no seguinte chamam.

1. Como mostrada em Figura 10, pregue as seçőes de fim ao lado
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Sócios de . Pregue a bandeja guarnece com suportes em lugar que usa unhas pelo
menos 10cm muito tempo.

1. Pregue o hardboard ou isolamento de plywood que retęm folha dentro
colocam em baixo da bandeja guarnece com suportes (veja Figura 10). (Se
hardboard é usado, deveria ser saturado em água durante pelo menos 24
horas, removeu de água e permitiu secar completamente; entăo pregou em
lugar.) Unha afia para prevenir inchando a de perto as costuras.

2. Coloque a bandeja dentro o ainda adquirir o local de cano de esgoto.
Remove a bandeja do ainda e perfura um buraco para o Cano de esgoto de
na folha retendo. Esteja seguro está no fim onde a porta fica situada.

3. Pinte a face de fundo externa do hardboard ou plywood com pintura de
alumínio.

4. Perfure dois buracos para o distillate e os canos de esgoto de rainwater na
porta só terminam. Veja Opçőes 1 e 2 em Figura 11

debaixo de.

A BASE

Traga uma base robusta o ainda, usando materiais disponíveis. Deveriam ser
usadas as dimensőes em Figura 12 como um guia.

 

AJUNTE O AINDA

1. Coloque o isolamento dentro o acalmam debaixo das costelas, entre as
costelas, e nível com o topo das costelas (veja Figura 13). Năo faça

empacotam muito firmemente mas pacote uniformemente e completamente.

1. Instale a bandeja dentro seu colocam fabricaçăo certo o Cano de esgoto de
é corretamente posicionou.

2. Pregue a bandeja no vigamento a aproximadamente 4cm intervalos, a a
extremidade de topo só. Năo pregue a bandeja nos apoios de costela mas só
nos sócios laterais como mostrada em Figura 14.

3. Instale o apoio de copo no vigamento como mostrada dentro Figure 14.
4. Limpe extremamente bem as vidraças de copo e os ponha em lugar. Deve ser

tomado Cuidado de para evitar impressőes digitais, betume, ou pintura
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marca no copo. Calafete bem o copo com non-endurecer Betume de
(borracha de silicone ou calafetagem semelhante é boa).

5. Afiance as vidraças de copo com vários metal ou braçadeiras de madeira
(veja Opçőes 1 e 2 em Figura 15). Eles deveriam prevenir um

vento forte de erguer e quebrar o copo possivelmente.

1. Instale o plástico que entuba ao cocho transporta e está seguro para
permitir tubulaçăo suficiente para entrar em vários centímetros em as
garrafas de coleçăo.

VI. OPERAÇĂO E MANUTENÇĂO

Para própria operaçăo e manutençăo de seu solar ainda, siga as diretrizes listadas
abaixo:

* Para o primeiro uso, encha o ainda com água para uma profundidade de
aproximadamente 2cm (1 "). Dali em diante, cedo cada matutino, a
aproximadamente 7 ou 8 horas, escoe a água que permanece do prévio Dia de .
Some água fresca, novamente para uma profundidade de cerca de 2cm.

Tem cuidado para năo tocar o lado inferior do copo.

* Năo use o distillate produzido pelo ainda para o primeiro poucos dias; isto evita
contaminaçăo.

* Sempre lave fora colecionar garrafas em água fresca e entăo em destilou água. As
garrafas colecionando devem ser bastante grandes para segurar 1-3 litros (1
galăo). Uso só magro-beijou coleçăo engarrafa livremente com topos stoppered ao
redor da tubulaçăo para prevenir contaminaçăo da água destilada.

* Mantenha a unidade de destilaçăo e área circunvizinha limpa nada cronometra
para manter qualidade destilada água.

* Mantenha a água de destilaçăo em um 20-30 litro (5-8 galăo) Recipiente de de
forma que lá sempre será água extra disponível. também devem ser mantidas As
áreas ao redor de garrafas de armazenamento limpam.

* Limpe o copo todo poucos dias com destilou molham e Rodo de (veja Figura 16)

ou pano limpo.

 

* Limpe o copo externo antes de
rainstorms durante o chuvoso
temperam; o rainwater limpo podem
ser colecionados e podem ser
somados o reservam açőes.

Á Ő
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VII. DICIONÁRIO DE CONDIÇŐES

BACTÉRIAS--Qualquer de numeroso um-celled micro-organismos do classificam
Schizomycetes, enquanto tendo uma gama extensiva de bioquímico,
freqüentemente pathogenic (tóxico), propriedades.

ÁGUA SALGADA--Água que contém alguma salmoura ou sal.

FRÁGIL--Provável quebrar, frágil.

INCHANDO--Inchado; crescida maior ou mais redondo.

CATCHMENT--UMA estrutura ou recipiente, como uma bacia, reservatório, or
embarrilam, por colecionar água.

CALAFETE--fazer watertight ou hermético preenchendo rachas.

CALAFETANDO COMBINAÇĂO--Substância preenchia rachas para manter algo
watertight ou hermético.

CONDENSE--reduzir um gás ou vapor a um líquido ou sólido.

CONTAMINAÇĂO--fazer impuro ou inadequado através de contato ou Mistura de
com algo sujo.

DETERIORE--abaixar em qualidade, caráter, ou valor. Para desintegram ou usam
fora.

DISTILLATE--O líquido condensou de vapor em destilaçăo.

EVAPORE--converter de líquido a vapor.

FERROCONCRETE--Concreto que contém aço tranca ou tela de metal para
aumentar sua resistęncia ŕ traçăo.

IMPEDIMENTO--Desvantagem ou inaptidăo.

IMIRJA--cobrir completamente em um líquido.

NONPOTABLE WATER--Contaminou água năo ajustada para humano Consumo de
.

POLIETILENO--UMA combinaçăo de plástico de ethylene usou por empacotar e
isolamento de recipientes, etc.

PORTÁTIL--Móvel, facilmente moveu.

POTABLE WATER--água Incontaminada ajustou para consumo humano.

BETUME--UM cimento de doughlike feito misturando giz pulverizado e linhaça
lubrificam, usado marcar juntas em tubos, encha buracos em carpintaria, e vidraças
seguras de copo.

ESCAVADOR--UMA ferramenta ou máquina cortava sulcos ou buracos dentro
Madeira de .

COCHO--UM longo, estreite, receptáculo geralmente raso, especialmente, um por
segurar água.

Ă
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VIII. MESAS DE CONVERSĂO

UNIDADES DE COMPRIMENTO

1 Mile = 1760 Yards = 5280 Pés 1 Kilometer = 1000 Meters = 0.6214 Milha 1 Mile
= 1.607 Quilômetros 1 Foot = 0.3048 Metro 1 Meter = 3.2808 Feet = 39.37
Polegadas 1 Inch = 2.54 Centímetros 1 Centimeter = 0.3937 Polegadas

UNIDADES DE ÁREA

1 milha quadrada = 640 Acres = 2.5899 Quilômetros de Quadrado 1 Square
Kilometer = 1,000,000 Quadrado Meters = 0.3861 milha quadrada 1 Acre =
43,560 pés quadrados 1 quadrado Foot = 144 Quadrado Inches = 0.0929 metro
quadrado 1 quadrado Inch = 6.452 centímetros quadrados 1 quadrado Meter =
10.764 pés quadrados 1 quadrado Centimeter = 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 Liter = 1000 Centimeters Cúbico = 0.2642 Galőes de EUA 1.0
Ton métrico = 1000 Kilograms = 2204.6 Libras 1.0 quilograma = 1000 Gramas =
2.2046 Libras 1.0 Ton curto = 2000 Libras

UNIDADES DE PRESSĂO

1.0 libra por polegada quadrada = 144 Libra por pé quadrado 1.0 libra por
polegada quadrada = 27.7 Polegadas de água () 1.0 libra por polegada quadrada =
2.31 Pés de água () 1.0 libra por polegada quadrada = 2.042 Polegadas de mercúrio
() 1.0 atmosfera = 14.7 Libras por polegada quadrada (PSI) 1.0 atmosfera = 33.95 Pés
de água () 1.0 pé de água = 0.433 PSI = 62.355 Libras por pé quadrado 1.0
quilograma por centímetro quadrado = 14.223 Libras por polegada quadrada 1.0
libra por polegada quadrada = 0.0703 Quilograma por honestamente
CENTIMETER

UNIDADES DE PODER

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

* At 62 graus Fahrenheit (16.6 graus Centígrado).
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IX. MAIS ADIANTE RECURSOS DE
INFORMAÇĂO

Pesquisa de cinta. " Como Fazer um Silęncio Solar (Plástico cobriu)," Faites Vous-
meme #1 (Faça Vocę #1), 1965 de janeiro. Brace Pesquisa, McDonald Faculdade de
McGill Universidade, STE. Anne de Bellevue, Quebec, Canadá. Provavelmente o
mais mais folheto útil destes tręs. Contém planos para um grande, bastante barato
solar ainda, especialmente projetou para áreas em desenvolvimento. Planos
incluem materiais listam, claro desenhos esquemáticos, e facilmente seguiu
instruçőes. Design dado foi extensivamente usado em Barbados.

O Edson, o Lee e Weldy, James. " Copo-coberto Solar Ainda," revisou 1967 de
julho. Planos para um silęncio solar bem parecido para + um debaixo de, só maior
(6 X 8 ft), tirando 5 galőes Water/day de debaixo de condiçőes ótimas. Inclui lista de
Materiais de , desenhos esquemáticos, e instruçőes. Disponível da Universidade de
Califórnia, 1301 S 46Ş Rua, Richmond, Califórnia E.U.A..

O Edson, o Lee e Weldy, James. " Como Construir um Silęncio Solar," revisou por
B.W. Tliemat, 1966 de junho, 13 pp. Planos para que ainda constrói um telhado-tipo
" pequeno " de copo e madeira, grande, bastante para prover bebendo água para
uma pessoa abaixo ótimo condiciona. Inclui lista de materiais, esquemático,
Desenhos de , e instruçőes. Possa ser um pouco muito técnico para alguns.
Disponível de Mar Água Conversăo Laboratório, Richmond Campo Estaçăo,
Universidade de Califórnia, 1301 S 46ş, Rua de , Richmond, Califórnia E.U.A..

DESTILAÇĂO SOLAR

Departamento de Agricultura. Sobrevivęncia no Deserto (Solar Still). Disponível de
VITA.

Dunham, Daniel C. Água fresca do Sol--a Família Classificou segundo o tamanho
Tecnologia Imóvel Solar: Uma Revisăo e Análise. 1978, 176, PP DE . Escritório de
Saúde, Agęncia de Estados Unidos para Internacional Desenvolvimento de ,
Departamento de Estados Unidos de Estado, Washington, DC 20523 E.U.A..

GOMKALE, S.D. e Datta, R.L. " Alguns Aspectos de Destilaçăo Solar para Purificaçăo
de Água, Energia " Solar, Vol. 14, 1973, PP DE . 387-392.

Papoulias, Nicholas G. Silęncios solares. 1975 de junho. Mundo de igreja Service,
Atenas, Grécia. Disponível de VITA.

Porteous, Andrew. " O Desígnio de um Silęncio Solar Pré-fabricado para a Ilha de
Aldabra, " Desalination. 1969 de janeiro. Elsevier Publishing Companhia, Amsterdă,
O Países Baixos.

Leia, W.R. " Um Silęncio Solar para Água Desalination (Desígnio, Construçăo de , e
Instalaçăo), " Relatório E.D. 9. Setembro 1963. CSIRO, PO Box 26, Highett, Victoria,
Austrália 3190.

VITA. Desalination " " solar. Lista de documentos anexos para caso de VITA #28179.
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APĘNDICE DE EU

DECISĂO DE QUE FAZ FOLHA DE TRABALHO

Se vocę está usando isto como uma diretriz por usar um silęncio solar dentro um
esforço de desenvolvimento, colecione tanta informaçăo quanto possível e se vocę
precisar de ajuda com o projeto, escreva para VITA. Um faça a reportagem de suas
experięncias e os usos deste manual vá ajude para VITA a melhorar o livro e ajude
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

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

* Dias de documento de sol, mudanças sazonais, neblina, nuvem, cobrem. Confira
para ver se tal informaçăo já foi colecionou para a área local. Outro modo de achar
o Informaçăo de é procurar fora chuva anual figura e trabalho 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 ?
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NECESSIDADES E RECURSOS

* O que é as características do problema? Como é o problema 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 a 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 ?

* 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 fora de fundar seja requereu? É fontes de
consolidaçăo de dívida flutuante locais disponível patrocinar o Esforço de ?

* 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?
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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.

* 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>
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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 and Construçăo Manual

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 PÁG. DE O. Encaixote 12028 Arlington, Virgínia 22209 E.U.A.

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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