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INTRODUÇÃO DE I.

O QUE É E COMO É USADO

Um carneiro hidráulico é uma bomba que usa o poder de água caindo forçar uma
porção pequena da água a uma altura maior que a Água de source. pode ser
forçada aproximadamente como horizontally distante como desejada, mas maiores
distâncias requerem tubo maior, devido a fricção. Nenhum poder externo é
necessário.

Com só duas partes de funcionamento, é precisada de pouca manutenção. Devem
ser limpados folhas e lixo longe do coador no entrada e o clack (válvula automática)
e nonreturn ou entrega devem ser substituídas borrachas de válvula se eles são
usados. O custo original é quase o único custo.

São precisadas duas coisas fazer o carneiro trabalhar: (1) bastante água para corra
o carneiro, e (2) bastante altura para água para fracassar + tubo de passeio para
trabalhar o carneiro. UMA quantia pequena de água com bastante queda
bombeará como muito como um maior quantia de água com só um pequeno fall. O
maior a altura para + qual a água deve ser elevada, + menos que água será
bombeada.

&ltFIGURA; 1>

FUNDO NO PAPUA GUINÉ NOVA CARNEIRO

O carneiro hidráulico apresentado aqui foi desenvolvido em Papua New Guiné por
Allen R. Inversin, uns Serviços Voluntários Internacionais, (IVS) o voluntário e
Voluntários em Ajuda Técnica (VITA) representative. que O carneiro é feito de tubo
comercialmente disponível fittings e duas válvulas caseiras que requerem só uma
imprensa de broca e ferramentas de mão simples para construir. que foi testado a
passeio cabeças de 5-4.0 e entrega até uma 70-cabeça, ou 20 vezes o dirija head.
entregará vários mil litros por dia.
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O carneiro foi testado extensivamente e tem sido sido prosperamente usado em
condições de campo.

Para introduzir o carneiro em Papua-Nova Guiné, trabalhando carneiros eram fixos
em locais de demonstração próximas comunidades de forma que a comunidade
sócios poderiam ver o carneiro no trabalho. Meanwhile a construção projete para
o carneiro foi distribuída por um habitante apropriado tecnologia group. E, em
uma iniciativa importante, estava o carneiro fabricada localmente como parte de
um esforço de pequena empresa.

FATORES DE DECISÃO

O carneiro pode encher vários água-provisão precisa em situações onde água tem
que ser erguida de uma fonte de água a um mais baixo nível para um level. mais alto
que tudo aquilo é exigida fazer o trabalho de carneiro é bastante queda de água
rapidamente bastante para dirigir a água pelo pipe. E se o outono de água não
acontece naturalmente (e este é freqüentemente o caso), o outono pode ser criado
correndo o molhe abaixo um tubo inclinado de forma que impulso é criada
somente dentro do tubo.

As características deste carneiro incluem o seguinte:

Water que bombeia.
Water levantamento.
Capable de água de lifting/pumping para níveis mais altos.
Não poluente e energia-econômico--não confia energia de combustível
fóssil.
Easy para manter--tem só duas partes de mudança.
Inexpensive--o custo principal é determinado pelo chegam de tubo
precisado.
Easy para construir, instale, e opere.
A entrada deve ser mantida unclogged--isto poderia ser um Problema de se
a fonte de água é extraordinariamente turva ou duro manter livre de
escombros, até mesmo quando a entrada é escondeu.
A quantia de água capaz de ser entregada o nível mais alto pode ser muito
pequeno uma quantidade se encontrar o precisam ou justificar despesas.
Uso de um tanque de armazenamento para coleção de água é um
Necessidade de .
que dificuldades de Technical/mechanical surgem com fluxos debaixo de 2
gallons/minute e cabeças (*) de menos que 1.5 Metros de .
do que UMA imprensa de broca é precisada para construção de vários
separa.

TOMANDO A DECISÃO 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 + effort? Que beneficiará most? o que vai as conseqüências seja se o
esforço êxito tem? E se falha?



4 / 27

Tendo feito uma escolha de tecnologia informada, é importante para mantenha
records. bom é desde o princípio útil para manter dados em necessidades, seleção
de local, disponibilidade de recurso, construção, progresso, trabalho e custos de
materiais, resultados de teste, etc. As informações podem provar uma referência
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. no que As tecnologias apresentaram foram testados
isto e os outros manuais nesta série cuidadosamente, e é realmente usado em
muitas partes do mundo. Porém, testes de campo extensos e controlados não
foram administrada para muitos deles, até mesmo algum do mais comum. Embora
nós saibamos que estas tecnologias trabalham bem em alguns situações, é
importante para colher informação específica em por que eles executam
corretamente em um lugar e não em outro.

(*) Cabeça é a distância que a água cai antes de bater o carneiro.

Modelos bem-documentados de atividades de campo provêem importante
informação para o trabalhador de desenvolvimento. é obviamente importante para
trabalhador de desenvolvimento na Colômbia ter o técnico projete para um
carneiro construído e usou no Senegal. Mas é plano mais importante ter uma
narrativa cheia sobre o carneiro que provê detalhes em materiais, mudanças de
desígnio de trabalho, e assim forth. Este modelo pode prover um quadro de
referência útil.

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

Uma folha de trabalho de decisão-fabricação prática e formato registro-mantendo
pode ser achada respectivamente em Apêndice III e IV. II. CONSIDERAÇÕES DE
PRE-CONSTRUÇÃO

O carneiro trabalha como corridas de água abaixo durante o tubo de passeio,
escolhendo, para cima velocidade até que força uma válvula automática a fechar de
repente. O peso da água comovente, de repente parou, cria um mesmo pressão
alta e força alguma da água comovente além do nonreturn ou válvula de entrega
na câmara de ar, comprimindo + ar é cada vez mais até a energia da água
comovente spent. Este ar comprimido força a água para cima a entrega pie ao
tanque de armazenamento em um fluxo fixo.

Leva muita água cadente para inflar uma pouca água um hill: só one/tenth ou
assim da água alcançará o armazenamento abasteça ao topo do tubo de entrega.
Assim, enquanto uma queda de funcionamento de 50cm a 30 podem ser usados
metros dar poder a " um carneiro, um general, remains: " de regra A queda mais
trabalhando disponível, o melhor ". Se lembre aquele outono pode acontecer
naturalmente ou pode ser alcançado por correndo a água abaixo um tubo
inclinado de forma que isto junta impulso.

O carneiro hidráulico descreveu neste manual:

Requer só fittings de tubo comercialmente disponível e dois válvulas
caseiras.
podem ser construídos seguindo simples, passo por passo, Instruções de
que não requerem nenhuma habilidade especial.
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Requer o uso de só ferramentas de mão e uma imprensa de broca. (O uso de
um torno mecânico e amolador poderia simplificar alguns aspectos do
trabalho mas não é necessário).
Requer nenhuma soldadura, soldando, ou soldering. Studs e louco e
parafusos são o members. Epoxy carga-levando primário saques adesivos
principalmente como um sealant e não é nenhum assunto para tensões
grandes.
deveriam valer aproximadamente $50 (o EUA) (excluindo os custos de
passeio e entrega transporta, a fundação de carneiro e morando, e portão
válvulas desde que estes custos fazem parte de qualquer carneiro Instalação
de , se caseiro ou comercial).
Mostra eficiência comparável para isso de carneiros comerciais. A quantia
de água exigiu operar a bomba e o chegam de água entregada dependa de
vários fatores. Para entrega encabeça aproximadamente dez vezes a cabeça
de passeio, a bomba, pode entregar aproximadamente 2.5 liters/minute
(3,600 liters/day). Debaixo de condições operacionais habituais, o carneiro
usaria 30-40 Liters/minute de entretanto é possível ajustar a bomba assim
que menos água é used. Debaixo destas condições, Eficiências de de 65-75
por cento são atingíveis.

SELEÇÃO DE LOCAL

A atividade de pre-construção mais importante está determinando o conveniência
de um determinado local de provisão de água para uso com um hidráulico
carneiro.

Água pode vir de uma primavera em uma ladeira ou de um river. O deve ser
conduzida água em uma posição por onde pode passar um tubo de provisão
relativamente curto para o carneiro, a um ângulo bastante íngreme,
(aproximadamente 300 [graus] do horizontal é bom). UMA bacia de captura ou
cisterna pode ser usada como a fonte para o tubo de passeio. Nisto caso, é
necessário controlar o outono por comprimento e ângulo de + passeio pipe. Um
fosso aberto como um que materiais uma água roda poderia ser used. ponha um
coador em cima do dirija tubo para manter lixo do tubo e carneiro do lado de fora.

Quando água for vir de um fluxo natural, é necessário para meça fluxo e Fluxo de
fall. podem ser medidos fazendo um temporário represa e pondo um tubo grande
ou dois por isto. Then captura e mede a água com um balde de volume conhecido
para aproximadamente 15 minutes. que Este método dará para um aproximation
áspero na água de desenho disponível por minuto.

&ltFIGURA; 2>

Medir o outono de água no local de água, precisará você:

&ltFIGURA; 3>

Coloque o horizontally de tábua a headwater nivele e coloque o nivele em cima
disto para nivelamento preciso. Ao a jusante fim da tábua, a distância para uma
tomada de madeira fixada no chão está medido com uma balança.

&ltFIGURA; 4>
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Isto lhe dará a quantia de queda para o tubo de passeio. Use o mesmo método por
determinar a altura para qual a água deve ser raised. Isto altura está medida do bata
level. Once estas figuras é conhecido, é possível para determine quanta lata de
água seja elevada a uma determinada altura.

Expressada como uma equação,

Quantia de água elevada por carneiro =

(gallons) (pés) Flua por minuto (litros) X duas vezes o outono (metros) Três vezes o
(metros) erga sobre carneiro (pés)

Pode ser útil para usar um problema particular:

Um local de provisão de água tem uma queda de três pés. para o que O carneiro
tem erga a água 150 feet. O fluxo disponível é 100 galões por minuto.

Quanta água na verdade será entregada um carneiro operando debaixo destas
condições?

100 X 2(3) Água de entregou = 3 x 150

Água de entregou = 600 450

1.3 galões por minuto

OU

Água de entregou = 78 galões por hora

OU

1872 galões por dia

Esta é a informação necessário para você determinar se o carneiro pode entregar
bastante água para satisfazer sua necessidade. Se há qualquer questiona neste
momento de fato sobre a quantia de água precisada para um determinado
propósito, por exemplo, provisão de água de aldeia, faça seguramente estas
perguntas estão resolvidas antes de construção começasse. Se mais água é
requerida que previamente calculou, pode ser possível aumentar o outono ou o
tamanho do passeio e entrega pipes. Mas isto wil é longe mais difícil de fazer tal
muda depois de construção de carneiro e instalação começou.

As técnicas atuais usadas em construção do carneiro vão dependa de que
ferramentas está disponível. que O método descreveu aqui é barato e simples,
contudo áspero e eficiente. Esses que teve experiência de loja de máquina pode
escolher outras técnicas de construção.

&ltFIGURA; 5>

MATERIAIS

A lista seguinte de fittings de tubo galvanizado é para o carneiro only. Note: O
carneiro foi projetado e construiu originalmente com tubo fittings em tamanhos
americanos standards. que Estes tamanhos não fazem traduza diretamente em
unidades métricas. Onde métrico ou outro tubo standard é deveriam ser usados
tamanhos disponíveis, equivalentes. Todas as outras medidas são métricas.
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3 " x 1-1/2 " bushing de redutor (outro bushing de redutor de tamanho podem ser
requereu se um tubo de passeio menor ou maior que 1 1/2 " é usado, veja os
comentários em diâmetro de tubo de passeio em página 42).

2 " x 1/2" baliza de redutor (se o tubo de entrega é mais longo que
aproximadamente cem metros, usando um 2 " x 3/4 " ou 2 " x 1 ", Baliza de e o tubo
de entrega de tamanho correspondente vão reduzem perdas de fricção e permitem
para mais água ser entregou).

2 " tubo, aproximadamente 50 cm longo, 2 " cotovelo macho-feminino (90 graus)
enfiou a ambos os fins 2 " boné 3 " x 2 " bushing de redutor 3 " baliza

DESPERDÍCIO E CONFERE VÁLVULAS

As únicas duas partes da bomba que tem que ser construída são os dois válvulas--a
válvula desperdício e a válvula de cheque. visões Secionais de estas válvulas são
mostradas abaixo e na próxima página. Um método para a construção de cada
válvula é descrita; alternativa podem ser preferidos métodos para a construção
deles/delas.

&ltFIGURA; 6>

&ltFIGURA; 7>

MATERIAIS REQUERERAM PARA AMBAS AS
VÁLVULAS

A. 3 " x 2-1/2 " bushing de redutor.

B. 3mm (1/8 ") prato de aço, dois pedaços cada aproximadamente 10cm
honestamente quadram (prato mais grosso pode ser usado mas pode fazer
construção um pequeno mais difícil).

C. Vários aço prega aproximadamente 2mm em diâmetro (não maior).

D. adesivo de Epoxy.

E. 1.90cm (3/4 ") x 3mm (1/8 ") apartamento tira de aço moderada pelo menos
21cm longo (um 4.5 mm (3/16 ") tira grossa pode ser usada mas isto é mais difícil
dobrar).

F. 11.43cm (4-1/2 ") x 9mm (3/8 ") parafuso de aço e dois louco.

G. 1.27cm (1/2 ") parafuso de aço de diâmetro com uma porção do Canela de
desenfiou ou um comprimento curto de 1.27cm (1/2 ") em volta Vara de .

H. Galvanized folha aproximadamente 1mm grosso, aproximadamente 5cm x 10cm.

I. 6mm (1/4 ") pedaço de borracha de inserção aproximadamente 7cm x 12 cm.

J. 2 " mamilo.

K. 6mm (1/4 ") prato de aço, aproximadamente 5cm honestamente.

L. 6mm (1/4 ") parafuso de aço de diâmetro com uma porção da canela desenfiou
ou um comprimento curto de 6mm (1/4 ") redonda vara.
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M. Três 9mm (3/8 ") x 3mm (1/8 ") countersunk metal linha parafusos (ou mais
muito tempo) e louco.

N. 3.81cm (1-1/2 ") x 4.5mm (3/16 ") redondo parafuso de cabeça e noz.

O. Chaveta alfinete ou prega 1-2 diâmetro de mm.

FERRAMENTAS

Perfuram imprensa com jogo completo de brocas
Perfuram vício de imprensa ou braçadeiras
Hacksaw
Estanham cortes, faca afiada, ou lâmina de navalha (cortar borracha de
inserção)
Martelam (preferivelmente peen de bola)
Centram ponche

vício de Mesa de o

Arquivos de o , círculo e apartamento (um jogo de arquivos pequenos também
seria útil)

bússola de Scribing

Alicates de o

Esmeril de o ou lixa

Regra de o

Quadram CONSTRUÇÃO DE III.

CONSTRUÇÃO DE VÁLVULA DESPERDÍCIO

Faça Assento de Válvula

Alisam ambas as faces do redutor bushing (UM) por que esfrega cada face
em esmeril ou lixa descansando em uma superfície plana. Remove qualquer
mancha alta com um arquivo.
Medem o diâmetro interior. Nota de que isto Medida de não faz incluem a
largura de as linhas.
Puxam um círculo com um Diâmetro de igual para o Medida de fez dentro o
passo prévio em um apartamento Pedaço de de 3mm prato de aço (B).

&ltFIGURA; 8>

&ltFIGURA; 9>

Puxam outro círculo com um rádio de 5.0cm que usa + mesmo centro.
Perfuram um círculo de buracos para remover o centro repartem e arquivam
o interno circulam liso.
Cortaram ao redor do círculo com um hacksaw e arquivo + círculo externo
alisam.

O círculo restante de 3mm prato de aço é o válvula assento.
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&ltFIGURA; 10>

Arredondam fora e alisam uma extremidade do círculo interno do válvula
assento.

Firme o Assento de Válvula ao Redutor Bushing

Centram--cuidadosamente--o assento de válvula no bushing e então broca
três buracos o tamanho das unhas (C) ao redor do fora do assento de
válvula no centro da parede de bushing como mostrada e countersink
ligeiramente.

&ltFIGURA; 11>

Assegurar que os buracos no assento de válvula e bushing estão alinhados, como
cada buraco é perfurado, insira uma unha para segurar + assento de válvula em
lugar.

&ltFIGURA; 12>

Perfuram três buracos pelo apóiam do bushing como mostrada. Use umas
várias vezes de broca maior que unhas.
Puseram o assento de válvula e unhas dentro colocam. Make seguro que o
exterior afiam do jogo de válvula faz não estendem além da raiz de as linhas.
Check isto por que atarraxa o bushing de redutor (com o assento de válvula
em lugar) em uma 3 " baliza--sinta se lá é alguma resistência como é
atarraxou dentro. File qualquer porção que estende além.
Cortaram fora a porção superior de cada uma das três unhas como
mostrado.
Preparam as superfícies do válvula assento e bushing de redutor ser colada
(remova qualquer graxa e encrespa as superfícies).
Aplicam epoxy (D) em unhas e em Superfícies de que tocam e martelo prega
com um martelo de peen de bola para fazer cabeças de rebite.
Martelam uma unha maior com um ponto arredondado pelos três buracos
como mostrada dobram o pé da unha que rivets. não Fazem dobram a unha
rebita muito porque que eles podem quebrar.
Arquivam as cabeças dos rebites de unha quando + epoxy tem dried. Avoid
profundamente fabricação arranha no assento de válvula.

&ltFIGURA; 13>

Faça o Guia de Válvula

Cortaram dois comprimentos do flatstrip (E), um 9cm longo, o outro 12cm
muito tempo.
o Mark o comprimento mais longo como segue:

&ltFIGURA; 14>

Usam um vício e martelam para dobrar este comprimento mais longo. Note a
posição das marcas.

(um) Always mantêm este pedaço a ângulos de direito para o vício.

(b) Reverse o A posição de tira de no Vício de . Make segundo de the dobram.

(c) Place tira em Vício de como mostrada e faz o terceira curva.



10 / 27

(d) Put o oposto terminam da tira no vício para a quarta curva.

&ltFIGURA; 15>

Depois de dobrar este pedaço longo, deveria ajustar apartamento em cima do
piece. mais curto, plano Se não, rebend até que faz.

&ltFIGURA; 16>

Firme o Guia de Válvula ao Redutor Bushing

Perfuram um buraco o tamanho das unhas (C) no centro de cada fim do
guia de válvula de forma que cada fins de buraco sobre o centro da parede
do bushing de redutor (veja desenho abaixo) . Make uma depressão leve ao
redor estes buracos.

&ltFIGURA; 17>

Colocam a porção plana do válvula-guia como perto de + centro do bushing
como possível e continua que perfura os buracos no bushing...

... então broca pela parede do bushing como previamente feita.

&ltFIGURA; 18>

Cortaram as unhas para o próprio Comprimento de e prepara as superfícies
ser colada como Cola de before. as duas porções da válvula guiam ao
bushing com epoxy. Hammer cabeças de rebite nas unhas. Bend o pé dos
rebites de unha como antes de. Set aparte secar.

&ltFIGURA; 19>

Perfure o Guia de Válvula

Localizam o centro do guia de válvula colocando o Bushing de em uma
superfície plana empurrada contra um mais espacial bloqueiam e um
quadrado.

Este ponto é o centro de + guia de válvula se...

&ltFIGURA; 20>

... a distância entre este ponto e o quadrado é constante como + bushing é
segurado contra o bloco e girada.

Centram esmurre o centro e broca um buraco sobre 0.25mm (.010 ") maior
que o diâmetro da canela de os 9mm (3/8 ") parafuso (F) por ambas as
porções do válvula-guia. Make seguro que as mentiras de assento de válvula
Compleltely de achatam na broca apertam mesa de forma que a broca é
perpendicular ao assento de válvula.

&ltFIGURA; 21>

Por um pedaço de sucata o mesmas densidades como usado fazendo + guia
de válvula, perfure um buraco e inserem os 9mm (3/8 ") quase tranque todo
o modo. Measure o máximo distanciam o fim do parafuso pode movem de
lado a lado se o Pedaço de de sucata é segurado firme. Se uma 3mm tira de
apartamento fosse usada fazem o válvula-guia, esta distância, deveria ter 2 -
3cm anos se o Buraco de é do próprio size. Se a própria broca não está
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disponível, que um buraco de undersized pode ser arquivado maior. Tem
muito cuidado não para Overfile de o buraco.

(UM micrômetro ou calibrador de vernier, se disponível, possa seja usado para
selecionar a broca de tamanho certa).

&ltFIGURA; 22>

Faça para a Válvula Bushing

Usam os 1.27cm (1/2 ") parafuso ou redonda vara (G).
Perfuram um buraco no centro para cujo diâmetro é igual + diâmetro dos
enfiaram repartem dos 9mm (3/8 ") parafuso (F).

&ltFIGURA; 23>

Cortaram um comprimento ligeiramente maior que a soma das densidades
do aço chapeou (B), os galvanizaram Folha de (H), e borracha (EU).

&ltFIGURA; 24>

Disco galvanizado

Puxam um círculo com um diâmetro de 4.0cm em um pedaço de galvanizou
Folha de (H).

&ltFIGURA; 25>

Perfuram um buraco dentro o centram cujo diâmetro é ligeiramente maior
que o diâmetro de + bushing há pouco completou.
Cortaram ao redor do círculo com um hacksawll e arquivo liso.

Acere Disco

Atraem um círculo com um diâmetro igual a 6.5cm em um pedaço de 3mm
prato de aço (B).
Perfuram um buraco dentro + centro o mesmo tamanho como isso há
pouco perfurou.

&ltFIGURA; 26>

Cortaram ao redor do circulam com um Hacksaw de e arquivo alisam. Disco
de borracha
Perfuram o mesmo buraco de tamanho como dentro há pouco completou
passos dentro o centram de um pedaço 7cm-quadrado de borracha (eu) .
UM corte mais limpo pode ser feito se a borracha for segurou entre dois
pedaços de Madeira de antes de perfurar.
Alinham os buracos no aço Disco de e a borracha Rastro de disc. + esboço
do disco de aço na borracha e recortou borracha Disco de .

&ltFIGURA; 27>

Assembléia de válvula e Ajuste

Ajuntam a válvula como mostrada.

&ltFIGURA; 28>
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O bushing deveriam ser de tal um comprimento que quando os dois São
apertadas nozes de contra um ao outro, os discos são grátis para enrolam
aproximadamente 1mm ou abaixo do horizontal. Se o Bushing de é muito
longo, encurte.

(puxando exageraram para illustrative pretende)

&ltFIGURA; 29>

Ajunte a Válvula Desperdício

Ajuntam a assembléia de válvula inteira. A válvula deve poder mover para
cima e abaixo completamente livremente no válvula guia. Se a canela do
Parafuso de tem qualquer irregularidade ou Carrapichos de que previnem
perfeitamente livre Movimento de , os arquive off. Also arquivam fora
qualquer epoxy que permanece dentro o enfia do bushing de forma que isto
atarraxa facilmente na 3 " baliza.

&ltFIGURA; 30>

CONFIRA CONSTRUÇÃO DE VÁLVULA

Faça o Assento de Válvula

Medem o interno Diâmetro de de mamilo (J) e alisa o dentro de um fim do
mamilo com um redondo arquivo.

&ltFIGURA; 31>

Puxam um círculo em um pedaço de 6mm (1/4 ") prato de aço (K) com um
diâmetro igual à medida há pouco feita.
Centram esmurre o centro do círculo.
Puxam outro círculo com um rádio de 1.4cm.
Levam uma folha em branco de papel e puxam círculos do mesmo
classificam segundo o tamanho nisto.
Com um lápis dividem o círculo interno em dois meio círculos.
que Usa um transferidor e a linha dividindo como uma referência, delineiam
um ponto todo 60 [graus] . Seis pontos total 360 [graus].
Tiram uma linha direta de cada ponto para o centro de + círculo interno.
Recortaram o círculo interno do desenho de papel e lugar diretamente no
topo do scribed círculo interno do aceram prato.

&ltFIGURA; 32>

o Mark os pontos no aceram prato e carefully centram ponche estes pontos.
Perfuram seis 1.27cm (1/2 ") fura no mesmo pedaço.
Perfuram um 0.47cm 3/16 ") furam no centro.
Cortaram ao redor do círculo com um hacksaw e arquivo este círculo alisa
assim que este pedaço ajusta Snugly de no fim de Mamilo de .

&ltFIGURA; 33>

Firme o Assento de Válvula no Mamilo

Preparam as superfícies removendo qualquer graxa e cola do válvula
assento de forma que isto é rubor com o o topo do mamilo.
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Fixaram o mamilo de cabeça para baixo em um achatam superfície para
secar.

&ltFIGURA; 34>

que Usa a imprensa de broca, perfuram três buracos o Diâmetro de das
unhas (C) parcialmente por a válvula seat. É seguro o epoxy está seco
primeiro.

&ltFIGURA; 35>

Cortaram três unhas (C) longo bastante de ajuste nestes buracos mas não
tão longo que eles interferem com as linhas da Cola de nipple. estas unhas
em posição com Epoxy de e deixou seque.

&ltFIGURA; 36>

Arquivam o topo do assento de válvula de forma que isto é completamente
apartamento e arquivo fora qualquer epoxy que permanece nas linhas.

&ltFIGURA; 37>

Faça a Válvula Preparar um Giga por Perfurar

o Em um pedaço pequeno de madeira, puxe um círculo com um diâmetro de

4.7CM.

o Puxam um círculo que usa o mesmo centro com um diâmetro de cerca de

3.0cm e com a mesma colocação de bússola, divida este círculo

através de seis pontos igualmente espaçados.

&ltFIGURA; 38>

Intercalam um pedaço de borracha de inserção (eu) e um pedaço de
galvanizou Folha de (H) entre o pedaço de madeira com círculos em isto e
outro pedaço de madeira de pedaço sobre o mesmo tamanho, como
mostrado. que Este sanduíche ou deveria ser segurado à broca apertam
mesa, ou dirige alguns unhas dentro ao redor do exterior para unem tudo.

&ltFIGURA; 39>

o Levam o sanduíche feito no passo prévio e perfuram um

7.5mm (5/16 ") buraco no centro.

Perfure três espaçadas igualmente (120 [graus] 3mm (1/8 ") buracos.

&ltFIGURA; 40>

Parcialmente redrill os três 3mm (1/8 ") fura um modo curto na borracha
para Countersink de a cabeça a cabeça do atarraxa (M).

&ltFIGURA; 41>

Os buracos devem ser countersunk de forma que as cabeças dos parafusos (M)
terminará debaixo da superfície da borracha quando ajuntou.

&ltFIGURA; 42>
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Disco galvanizado

o Desmontam o sanduíche e puxam

na folha galvanizada um círculo

um diâmetro de 4.7cm com o

7.5mm (5/16 ") buraco como seu centro.

Cortaram ao redor do círculo com um Hacksaw de e arquivo liso.

&ltFIGURA; 43>

Disco de borracha

Alinham os buracos no disco galvanizado com os buracos dentro o
Borracha de .
Localizam seu esboço no Borracha de .
Cortaram a borracha ligeiramente maior que este esboço.

&ltFIGURA; 44>

Assembléia

Ajuntam a válvula dos galvanizaram e borracha Empurrão de discs. os três
3mm (1/8 ") parafusos (M) todo o modo no deprimido fura na borracha e
livremente vestiu o nuts. Tighten eles dedo tight. não usam uma chave de
fenda para apertar o tranca. Se eles são apertados muito, a borracha não vai
permanecem planos.
Puseram uma gota de adesivo de epoxy nas nozes os conter colocam.
Aparam borracha de excesso fora a fabricação de extremidade externa
seguro que isto Extremidade de é direta.
Aparam borracha de excesso do buraco de centro com um arquivo
pequeno.

&ltFIGURA; 45>

Faça a Válvula Guiar - Bushing

o Localizam o centro e perfuram um

4.5mm (3/16 ") buraco que usa o

6mm (1/4 ") parafuso ou redonda vara

(L).

Cortaram uma seção aproximadamente 1.3cm desejam deste 1/4 polegada
parafuso ou redonda vara (L).

&ltFIGURA; 46>

Parada de válvula

Puxam um círculo cujo diâmetro é 1.5cm em um pedaço de pedaço de 3mm
aceram prato (B).

&ltFIGURA; 47>

o Esmurram o centro e perfuram um
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4.5mm (3/16 ") buraco.

Cortaram ao redor do círculo com um Hacksaw de e arquivo liso, fazendo
um disco de aço.

Ajunte a Válvula de Cheque

Reuniram a assembléia de válvula inteira como mostrada abaixo.

A válvula deve mova para cima e para baixo muito livremente.

&ltFIGURA; 48>

O parafuso e noz (N) deveria ser apertada bem.

Usam uma chave de fenda e uma torcedura para apertar a noz com firmeza.
A chave de fenda é necessária como o próprio epoxy pode não segurar o
parafuso em lugar.
Cortaram o parafuso um pequeno sobre o Noz de e usa um ponche de
centro para alargam o fim do parafuso ligeiramente. que Isto prevenirá a noz
de desenrolar. Quando centra perfurando, resto, a cabeça do parafuso em
um segurou vara de metal com firmeza.

&ltFIGURA; 49>

Faça a Válvula de Snifter

Medem ou calculam cuidadosamente + diâmetro da chaveta fixam ou unha
(O) e por um apóiam do mamilo, perfure um furam ligeiramente maior que
esta medida.
Inserem o alfinete de chaveta ou unha por este buraco e curva + fim. que
Este pedaço deve é grátis para se mudar facilmente e fora do buraco
aproximadamente 0.5 cm.

&ltFIGURA; 50>

INSTALAÇÃO DE VII. , OPERAÇÃO, E MANUTENÇÃO

O fittings de tubo e as duas válvulas deveriam ser ajuntadas como previously.
ilustrado O mamilo é instalado de forma que o válvula de cheque está em top.
Teflon grave ou uma combinação em comum deve seja usada em todas as linhas
antes de atarraxar o fittings junto. As juntas a ambos os fins do meio-metro
comprimento de tubo deve ser completamente leakproof, a bomba caso contrário
não operará properly. Probably o modo mais fácil para verificar que as juntas é
leakproof é observar as juntas para sinais de escoar enquanto a bomba está em
operação. Enquanto não como crítico, tudo outras juntas também deveriam ser
água apertado.

&ltFIGURA; 51>

Quando instalou em local, o corpo do carneiro deveria ser afiançado firmemente
para o chão e o desperdício e confere válvulas devem ser mantida em uma posição
vertical.
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O tubo de passeio deveria ter um coador prendido feita de 1.5cm arame de tela,
pano de hardware, ou qualquer coisa satisfatório. O coador mantém o lixo, rãs,
folhas, e peixe qualquer de que vão do lado de fora pare o carneiro se eles
adquirirem dentro. O tubo de passeio deveria ser 4cm diâmetro ou maior e, se
possível, novo, solidamente reúna, diretamente, e bem apoiou ao longo de seu
comprimento. UMA válvula de portão no tubo de passeio aproximadamente 1.5m
(4 pés) do carneiro é um grande conveniência mas não necessário. Outra válvula
de portão na entrega tubo é útil para evitar drenagem o tubo de entrega sempre
que + carneiro é cleaned. O carneiro não deveria ser soldado o entrega e passeio
transporta assim pode ser removido para cleaning. Se você usa dois ou mais
carneiros, cada tem que ter tubos de passeio separados mas podem ser unidos
tubos de entrega de the , contanto o tubo é grande bastante para levar a água.

O tubo de entrega deveria começar do carneiro com aproximadamente dois
comprimentos de 2.5cm tubo férreo galvanizado. Depois disto, 2cm lata de tubo
seja used. O tubo férreo dará para o carneiro apoio melhor, mas tubo de plástico é
mais liso dentro e pode ser um tamanho menor que + pipe. férreo Embora tubo de
plástico pode ser usado e pode ser sido mais barato, deve ser protegido de dano
mecânico e luz solar. É melhor para ter toda a água bombeada pelo carneiro para
colida diretamente com um tanque de armazenamento, ser usada de lá.

Carneiros têm uma reputação excepcionalmente boa para dificuldade livre
operação e é praticamente manutenção-livre. O modo em + qual a manutenção
necessária é organizada depende muito em que está disponível para levar a cabo
isto. There deveria ser alguém familiar com operações de carneiro a que poderiam
ter um olhar ao carneiro menos uma vez todas as semanas.

Afinando e ajuste de válvulas e parafusos pode precisar ser feito mais
freqüentemente com este carneiro que com alguns modelos comerciais feita de
ligas propósito-projetadas e componentes. A necessidade para manutenção pode
ficar maior como o carneiro envelhece.

Debaixo de é alguns passos para os que deveriam ser levados em uma base regular
maintenance. Start sem-defeitos com esta lista quando o carneiro é não
trabalhando corretamente.

See que a válvula de clack fecha squarely, uniformemente, e completely. Se
não fizer, a fonte de clack pode ter estado de alguma maneira curvado, e terá
que ser endireitada.
See que a válvula de clack não esfrega na frente, apóiam, ou atrás do corpo
de válvula dentro de.
Cheque para lixo no carneiro, válvula de entrega, ou snifter furam.
Check para ver que a cúpula de ar não está cheia com molham. que não
deve estar cheio de água ou o carneiro vai batem ruidosamente e podem
quebrar something. O snifter lets em um pouco de ar entre cada um dos
golpes e isto mantém a cúpula cheio de ar comprimido.
Check clack de borracha e válvula de entrega para uso ou Relaxamento de .
Se dirige água é em resumo provisão, acelere o golpe by que solta a tensão
de primavera e encurta o golpe abaixando o golpe que ajusta bolt. Mais
água é entregou por um golpe mais rápido e corrida contínua que um
stroke. mais lento (também Veja pág. 46.)

&ltFIGURA; 52>
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Check para vazamentos no tubo de passeio. Se bolhas de ar saem do tubo
de passeio depois que fosse parado durante algum tempo está escoando air.
Air no tubo de passeio faz a ação de carneiro ficar ineficiente.
Clean o carneiro de vez em quando. Protect isto de fora de Dano de e
crianças inquisitivas.
Quando o carneiro faltar água, normalmente vai param, permanecem
aberto, e perdem toda a água disponível até que é again. fechado Você pode
escutar ao storage abastecem para ouvir se ainda estiver correndo; e, se que
não é, vá para o carneiro e feche o tubo de passeio até que água acumulou
na cisterna.
distâncias de entrega Longas exigem para um tubo maior reduzir Fricção de
(conhecido como gota de pressão).
UMA cisterna (recipiente) é uma coisa boa para ter ao tampam do tubo de
passeio para deixar sujeira entrar a água resolva. A saída da cisterna para o
carneiro deveria ser um caminham ou tão sobre o fundo permitir quarto
para sujeira para resolvem. UM dreno de limpeza no fundo da cisterna é um
feature. bom que A cisterna deveria ser limpada periodicamente.

A taxa de entrega atual pode ser mudada um pouco variando isto stroke. pelo que
Isto ou pode ser feita:

&ltFIGURA; 53>

(1) somando ou removing (2) movendo o valve (3) usando um mais longo ou
Lavadoras de para cima e para baixo ao longo de parafuso mais curto os enfiaram
repartem do parafuso

NOTE: Generally, given um local com um passeio específico e entrega encabeça, a
taxa à qual água é entregada e a taxa a que água é usada pela bomba são ambos
aumentadas por que aumenta a válvula stroke. Eles ambos diminuirão por que
diminui a válvula stroke. However, a taxa a qual Água de é entregada por esta
bomba não pode ser aumentada indefinidamente aumentando a válvula stroke.
Com aumentar + golpe de válvula, a areia de diminuição de eficiência da bomba o
rate ao qual é entregada água alcances um máximo e então diminuições.

V. ADICIONAL PÁG. DE O D. Stevens-Guille. " Como Fazer e Instalar um Barato
Water Bomba de Carneiro para Doméstico e Uso de Irrigação, " Departamento, de
Engenharia Mecânica, Universidade de Cape Town, agosto, 1977. Instruções de
por construir uma bomba de carneiro hidráulica de transportam fittings e valves.
Contains um pouco de informação em como trabalha e como fixar isto up. Includes
partes de listas, esquematiza, e tables. Not inclusivo, mas claramente escrita.

O W. H. Sheldon. " O Carneiro Hidráulico, " Michigan Faculdade Estatal Extensão
Serviço, Michican State Faculdade de Agricultura e ciência aplicada, Michigan
Estado Universidade, Leste, Lansing, Michigan 48823 E.U.A.. Bulletin 171, 1943 de
julho. Tem um pouco de informação básica sobre operação de carneiro e
instalação. algumas ilustrações boas de métodos diferentes de instalar carneiro
hidráulico que systems. Also listam de informação requerida por instalar um
carneiro.

O T. G. Behrends. " A Fazenda Água Provisão Parte II. O Uso de + Carneiro
Hidráulico, " Cornell Boletim de Extensão Universitário 145, junho 1926. Estado de
Nova Iorque Faculdade de Agricultura, Cornell Universidade, Ithaca, Nova Iorque
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USA. UM bastante inclusivo, bem-ilustrou booklet. Includes básico Informação de
como também seções em tanques de armazenamento, diferente digita de
carneiros, etc. Embora bastante datado, este é um de os folhetos mais úteis no
assunto. APÊNDICE DE EU

CONSIDERAÇÕES DE DESEMPENHO ADICIONAIS

As páginas seguintes provêem diretrizes no carneiro e seu desempenho. Vários das
sugestões para mudanças de desígnio, tal como esses relativo ao possível uso de
tubo de plástico e para trabalhe com cabeças mais altas, deveria ser lida
cuidadosamente antes de construção começa.

TESTE INSTALAÇÃO

Este carneiro hidráulico foi instalado por testar como ilustrada below. Este nível de
água no standpipe foi mantido a + passeio desejado head. que O tubo de passeio
consistiu de cerca de dois comprimentos de tubo férreo galvanizado que conduz à
bomba. Variável de cabeças de entrega eram simuladas impondo uma pressão
conhecida (correspondendo para a cabeça de entrega desejada) na produção.

&ltFIGURA; 54>

DADOS DE DESEMPENHO

Os dados apresentados no gráfico na página seguinte são para + carneiro que
opera com um 10mm golpe de válvula. Este golpe de válvula é a distância a válvula
desperdício é permitida mover para cima e down. pode ser ajustado aumentar ou
diminuir facilmente a taxa à qual água é usada e a taxa a qual água é entregada pela
bomba dos valores do gráfico. Ajuste do golpe de válvula é explicado em página
36.

COMO USAR O GRÁFICO

Suponha que um carneiro com um 1-1/2 " tubo de passeio será localizado assim
que a cabeça de passeio até a bomba é 3.0 metros e a água tem que ser bombeada
até uma altura de 35 metros sobre a bomba. (Nota que o comprimento atual do
tubo de entrega pode ser muito mais muito tempo que 35 metros.)

&ltFIGURA; 55>

Acham a cabeça de entrega ao longo do fundo do gráfico.
Movem diretamente até a curva apropriada para um passeio encabeçam de
3.0 metros é reached. Isto localiza o operando apontam.
para determinar a taxa de entrega, leia a balança diretamente para a
esquerda (aproximadamente 2.2 liters/minute) ou à direita (sobre 3,200
LITERS/DAY).
para obter uma estimativa de quanta água serão usados por a bomba, note a
posição do ponto operacional entre os dois números aos pontos de fim da
curva e interpola (aproximadamente 35 liters/minute).
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&ltFIGURA; 56>

O passeio exato e entrega taxa para outra instalação dependa do comprimento e
diâmetro do tubo de passeio e entrega pipe. que UMA estimativa boa do
desempenho da bomba ainda deveria ser disponível dos valores do gráfico.

Os gráficos debaixo de é incluída para ilustrar uma variação típica de passeio e
taxas de entrega, eficiência, e freqüência (golpes por minuto) com golpe de válvula.

&ltFIGURA; 57>

EFEITOS DE OUTRAS VARIÁVEIS

Tamanho de Câmara de Ar

O meio-metro para o que comprimento de 2 " tubo usou como a câmara de ar este
carneiro parece ser perfeitamente adequado para os fluxos entregada por este
pump. Increasing o tamanho da câmara de ar parece tenha efeito desprezível em
seu desempenho.

Dirija Diâmetro de Tubo

Para custo e eficiência de peso, o menor o diâmetro do dirija tubo, o better.
However, também dirija diâmetro de tubo afeta + performance. do carneiro UM
tubo de passeio com muito pequeno um diâmetro restringe o fluxo de água à
bomba com o resultado que a bomba entrega menos água.

O gráfico debaixo de ilustra o efeito do diâmetro do dirija tubo à instalação de teste
na taxa a qual água é entregada pelo pump. que UM tubo de diâmetro grande
prova para uma vantagem só em casos onde são desejados fluxos maiores.

O comprimento do tubo de passeio também afeta o desempenho do carneiro. Se
um tubo de passeio de mais tempo é usado, seu diâmetro também deve ser maior
controlar perdas.

Quando baixas cabeças de passeio são usadas (sobre um metro ou menos), perdas
de fricção no passeio tubo fica mais importante desde então há menos cabeça
disponível os superar. Um tubo de passeio de diâmetro maior é então necessário
reduzir perdas e licença suficiente molhe para alcançar o pump. (O argumente não
há nenhuma curva para um dirija cabeça de 10 metros no gráfico em página 41, ao
usar um 1-1/4 " tubo de passeio, é isso há água insuficiente fluindo por para a
bomba para opere it. que Este problema é supere usando um maior tubo de
passeio de diâmetro.)

&ltFIGURA; 58>

Também transporte diâmetro está usando um efeito a freqüência de golpe de
válvula como é como é ilustrada pelo gráfico a + right. freqüências de golpe de
válvula mais Altas é encontrada com maior passeio de diâmetro pipes. que Isto
pode insinue um uso mais rápido da válvula cabo e sentando borracha (isto é
provavelmente de pequena conseqüência se as partes podem ser substituídas
facilmente).

&ltFIGURA; 59>

Montando do Carneiro
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É importante para montar o carneiro com firmeza de forma que isto permanecerá
em sua própria posição operacional apesar de se mexer, chuvas pesadas,
inundações, etc.

Massa da Válvula Desperdício Plunger

Aumentando a massa do plunger de válvula desperdício usando maior e então
componentes mais pesados estão usando o mesmo efeito o + desempenho de
bomba como aumentando o golpe de válvula, i.e., isto reduz a freqüência
operacional do carneiro e geralmente aumentos ambos a quantidade de água
usada pelo carneiro e o quantidade entregada pelo carneiro. Mas para baixas
cabeças de passeio ou para um dirija tubo de muito pequeno um diâmetro, muito
pesado um poder de plunger previna a operação da bomba completamente.

Se freqüências operacionais provam muito alto (como poderia ser o caso com
passeio encabeça muito maior que 4 metros), o quantitiy de água entregada pelo
carneiro seria pequena. Though que aumenta a massa do plunger diminuiria a
freqüência e aumento a taxa à qual água é entregada, isto pode possivelmente
reduza a vida da válvula por causa dos aumentaram forças como os fins de válvula
repetidamente. Por tal operar condições, uso de uma fonte, como explicada depois,
seria um solução melhor.

Uso de PVC Passeio Tubo

Foram feitos vários ensaios usando um 1-1/2"-diâmetro, classifique 12 PVC rígido
pressionam tubo (pressão taxou a uma cabeça de 120 metros). Embora seja
conhecido que o geralmente usada galvanizou tubo férreo é mais eficiente que
PVC, era sentido que uso de PVC poderia provar vantajoso em ocasião quando
bate componentes têm ser levada a pé para áreas remotas.

De testar, é aparente que o PVC dirija tubo é ligeiramente menos efficient. O Os
gráficos ao direito compara o + desempenho usando de bomba Passeio de 1-1/2"-
diâmetro tubos de galvanizou ferro e Nota de PVC. que pelo segundo gráfico, o
golpe de válvula, é fixo às 10mm e isso é possível para aumente um pouco o taxe a
qual água é entregada por aumentando isto golpe de válvula.

Estes dados insinuam isso pressão rígida tubo de PVC poderia ser usada para um
passeio tubo se necessary. However, desde durabilidade testes não foram levada
fora com o PVC dirigem tubo, é difícil declarar aqui quanto, se qualquer, o vida do
tubo seria reduzida pela operação do carneiro.

&ltFIGURA; 60>

Se PVC for usado, deve ser coberto, com terra ou caso contrário, emprestar um
pouco de rigidez ao tubo e proteger isto de a luz solar que tende a reduzir sua vida
consideravelmente.

NOTAS

Fonte que Carrega a Válvula Desperdício

Se o carneiro será usado para passeio cabeças mais de 4 metros, operando,
freqüências de ating ficam altas e a taxa à qual água é entregada por conseguinte
decreases. para aumentar esta taxa, um chão quadrado, fonte de compressão de
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chão quadrada pode ser inserida como shown. Isto fonte deveria ser feita de
imaculado liga steelorotherrust-livre. Esta primavera manterá o válvula abre mais
muito tempo, aumente o quantidade de água usada pela bomba, e aumenta, para
um ponto, a quantidade de água delivered. Se é desejada aumentar a tensão,
lavadoras simplesmente precisam seja usada como ilustrada no segundo desenho
a + direito.

A primavera deveria ter uma fonte constante de cerca de 10 newtons/cm ou 5
pounds/inch. que Tal cresce possa ser feito sob encomenda a baixo custo por
fonte-fabricantes se a constante de primavera, + comprimento, e o diâmetro da
primavera é especificada.

&ltFIGURA; 61>

Tamanho da Válvula de Snifter

Se a válvula de snifter for muito pequena, a câmara de ar encherá com água e o
carneiro bombeará com um som alto, metálico. Se isto deveria acontecer, ou
perfure o buraco do snifter válvula ligeiramente maior ou usa uma unha ou alfinete
de chaveta com um diâmetro ligeiramente menor.

Se o buraco de válvula de snifter for muito grande, o carneiro operará menos
eficazmente. APÊNDICE DE II

CONVERSÃO MESAS

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 Polegada

Unidades de Área

1 quadrado Mile = 640 Acres = 2.5899 Sq. Quilômetros

1 quadrado Kilometer = 1,000,000 Sq. 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
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1.0 Foot cúbico = 1728 Inches Cúbico = 7.48 Galões norte-americanos

1.0 British = 1.2 Galão norte-americano

Galão Imperial

1.0 Meter cúbico = 35.314 Feet Cúbico = 264.2 Galões norte-americanos

1.0 Liter = 1000 Centimeters Cúbico = 0.2642 Galões norte-americanos

Unidades de Peso

1.0 Ton métrico = 1000 Kilograms = 2204.6 Libras

1.0 Kilogram = 1000 Grams = 2.2046 Libras

1.0 Ton curto = 2000 Pounds = 2.2046 Libras

Unidades de Pressão

1.0 polegada quadrada de Poundsper (*) = 144 Libras por pé quadrado

1.0 libras por polegada quadrada () = 27.7 Polegadas de Água ()

1.0 libras por polegada quadrada () = 2.31 Pés de Água ()

1.0 libras por polegada quadrada () = 2.042 Polegadas de Mercúrio ()

1.0 atmosfera = 14.7 Libras por squareinch

(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 centimeter quadrado = 14.223 Libras por polegada quadrada

1.0 Libras por polegada quadrada (* ) = 0.0703 quilograma por honestamente

Centímetro de

(*) a 62 F ou 16.6 C

Unidades de Poder

1.0 cavalo-vapor (o inglês) = 746 Watt = 0.746 Quilowatt (kw)

1.0 cavalo-vapor (o inglês) = 550 Pé libras por segundo

1.0 cavalo-vapor (o inglês) = 33,000 Pé libras por minuto

1.0 quilowatt (KW) = 1000 Watt = 1.34 Cavalo-vapor (o HP) o inglês

1.0 cavalo-vapor (o inglês) = 1.0139 Cavalo-vapor Métrico
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(CHEVAL-VAPEUR)

1.0 Cavalo-vapor métrico = 75 Metro X Kilogram/second

1.0 Cavalo-vapor métrico = 0.736 Kilowatt = 736 Watt

APÊNDICE DE III

DECISION-MAKING FOLHA DE TRABALHO

Se você está usando isto como uma diretriz por usar o Carneiro Hidráulico em um
esforço de desenvolvimento, colecione tanta informação quanto possível e se você
precisar de ajuda com o projeto, escreva para VITA. UM faça a reportagem de suas
experiências e os usos deste manual vá ajude para VITA a melhorar o livro e ajude
outros esforços semelhantes.

Publicações Serviço

Volunteers em Ajuda Técnica 1600 Bulevar de Wilson, Apartamento 500, Arlington,
Virgínia 22209 E.U.A.

USO ATUAL E DISPONIBILIDADE

Descrevem corrente práticas agrícolas e domésticas que confiam em água a
algum ponto.
Que fontes de água são available? Notam se fontes são pequeno mas
rápido-corrente, grande mas lento-corrente, etc.
São lá já represas embutidas o area? , o que tem, nesse caso sido
particularmente o efeito da Nota de damming? é comprovam tendo que ver
com a quantia de sedimento levou pelo água-muito muito sedimento pode
criar um pântano.
Se não são arreados recursos de água agora, o que parece ser + factors?
limitando Faz o custo do esforço pareça proibitivo? Faz a falta de
conhecimento de poder de água limite potencial seu uso?

NECESSIDADES E RECURSOS

Como o identified? de problema é Que parece isto como um problema?
Tem qualquer pessoa local expressada a necessidade por uma água
erguendo ou bombeando technology? nesse caso, enlate alguém seja
achados para ajudar o process? de introdução de tecnologia São lá
funcionários locais que poderiam ser envolvidos e poderiam ser batidos
como recursos?
Como vá você adquire a comunidade envolvida com a decisão de qual
tecnologia é apropriado para eles?
baseado em corrente práticas agrícolas e domésticas, isso que parecem ser
as áreas de maior need? É água de irrigação precisou de um pouco de
distância de thte molhe supply? São acionários que molha tanques ou
lagoas requereu?
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São ferramentas e materiais por construir o carneiro e seu associou
equipamento locally? disponível São habilidades locais suficiente? Algumas
aplicações exigem um grau bastante alto de habilidade de construção,
embora menos habilidade de manutenção é requereu.
Está lá uma possibilidade de prover uma base para pequeno
empreendimento empresarial?
Que tipos de habilidades estão localmente disponíveis para ajudar com
Construção de e maintenance? quanta habilidade é necessária para
construção e maintnenace? você precisa treinar people? Lata você satisfaz
as necessidades seguintes?
com o que Alguns aspectos do projeto requerem alguém experimentam
inspecionando.
Estimated tempo de trabalho para trabalhadores de tempo integral é:

- 8 horas trabalho qualificado - 40 horas trabalho inexperto

Se este for um projeto de meio período, ajuste as vezes adequadamente.
Fazem uma estimativa de custo de trabalho, partes, e materiais precisaram.
Como o projeto será financiado?
o que é seu schedule? É você atento de feriados e plantando ou colhendo
estações que podem afetar cronometragem?
Como vá você espalhou informação em e promove uso do Tecnologia de ?

IDENTIFIQUE A TECNOLOGIA APROPRIADA

mais É que uma água provê tecnologia aplicável? Peso de os custos de
tecnologias várias--relativo a cada outro--completamente, em termos de
trabalho, requereu habilidade, materiais, Instalação de , e operação costs.
Enquanto uma tecnologia pode se aparecer ser no princípio muito mais
caro, isto, poderia trabalhar, fora ser afinal de contas menos caro custos são
pesou.
Estão lá escolhas ser feita entre, diga, um carneiro e um Moinho de vento de
? Again, pese todos os custos: Viabilidade de , economias, de ferramentas e
trabalho, operação e manutenção, social, e dilemas culturais.
Estão lá recursos qualificados locais para guiar a introdução deste
technology? Represam edifício, e equipamento de irrigação, por exemplo,
deveria ser considerada cuidadosamente antes que começa trabalho.
Puderam uma tecnologia como o carneiro hidráulico seja usefully fabricou e
distribuiu localmente?
em Que mudanças faria a tecnologia proposta o estrutura econômica,
social, e cultural da área?
Estão lá conseqüências ambientais ao uso disto Tecnologia de ? O que são
eles?

Ã
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DECISÃO CONCLUDENTE

Como era a decisão concludente alcançou para prosseguir com isto
Tecnologia de ? Ou, por que foi decidido contra?

APÊNDICE DE IV

RECORD-KEEPING FOLHA DE TRABALHO

CONSTRUÇÃO

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

Um relatório no processo de construção incluirá muito mesmo information.
específico que Este tipo de detalhe pode ser monitorado freqüentemente
facilmente em quadros (veja abaixo). Algumas outras coisas para registro inclui:

Especificação de o de materiais usou em construção.

Adaptações de o ou mudanças fizeram em desígnio para ajustar local condiciona.

custos de Equipamento de o .

Cronometram gastada em consturction--inclua tempo voluntário como bem
como trabalho liquidado; cheio - ou de meio período.

Problemas de o --escassez de trabalho, trabalha escassez, enquanto treinando
dificuldades, materiais escassez, terreno, transporte, vandalismo.

Conta de trabalho

Horas de Trabalharam

Name Trabalho de M T W T F S S Total Taxa? Pay?

1

2

3

4

5 Totals

Materiais Consideram

Artigo de Custo de Razão de Replaced Date Comentários

1

2

3

4
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5

Totais (antes de semana ou mês)

MANUTENÇÃO

Registros de manutenção habilitam mantendo rasto donde desarranjos
freqüentemente aconteça a maioria e possa sugestionar áreas para melhoria ou
fraqueza fortalecendo no desígnio. Furthermore, estes registros, dê uma idéia boa
de como bem o projeto está trabalhando fora por registrando com precisão
quanto do tempo está trabalhando e como freqüentemente quebra down. que
deveriam ser mantidos registros de manutenção Rotineiros para um mínimo de seis
meses para um ano depois que o projeto vá em operação.

Conta de trabalho Also abaixo tempo Name Horas de & Data Conserto de Feito
Rate? Pay? 1

2

3

4

5

Totals (antes de semana ou mês)

Materiais Consideram

Item Cost Por Artigo #Items Total Custos

1

2

3

4

5

Total Custos

OPERAÇÃO

Mantenha tronco de operações durante pelo menos as primeiras seis semanas,
então, periodicamente durante vários dias todo poucos meses. que Este tronco vai
varie com a tecnologia, mas deva incluir exigências completas, produções, duração
de operação, treinando de operadores, etc. Inclua problemas especiais para cima
os que podem vir--um abafador que não vai feche, engrenagem que não pegará,
procedimentos que não parecem fazer, sinta a trabalhadores.
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CUSTOS ESPECIAIS

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

Causam e extensão de dano. custos de mão-de-obra de o de conserto
(como conta de manutenção). + custos Materiais de conserto (como conta
de manutenção). + Mede levada para prevenir retorno.
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