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VITA BOLETIM TÉCNICO

Dois simples veste săo esboçadas lavadoras neste Boletim Técnico.

O primeiro, projetada por VITA Vale Voluntário Fritz, consiste de um coberto
banheira de metal galvanizada na qual um agitador longo-controlado é
mergulhado vigorosamente pelo clothes. era prosperamente usado no
Afeganistăo.

A outra lavadora é uma lavadora de roupa de madeira mais complicada feita e
testada pelo Departamento de Estados Unidos do Laboratório de economia
doméstica de Agricultura em Beltsville, Maryland.

Ambas as lavadoras săo fáceis de construir com materiais prontamente disponíveis,
e deva ajudar simplifique tarefas de washday.

Por favor envie prova resulta, comentários, sugestőes e pedidos para mais adiante
informaçăo para:

VITA 1600 Bulevar de Wilson, Apartamento 500, Arlington, Virgínia 22209 E.U.A.
TEL: 703/276-1800. Fac-símile: 703/243-1865 Internet: pr-info@vita.org (mailto:pr-
info@vita.org)

ISBN 0-86619-093-7

VOLUNTEERS EM AJUDA TÉCNICA

VITA oferta de Boletins Técnica fazer-isto-vocę informaçăo de tecnologia em uma
variedade larga de assuntos.

Os Boletins săo geradores de idéia năo pretendeu prover tanto um definitivo
respondem sobre guia o usuário que pensa e Premissas de planning. săo soam e
testando resultados săo providas, se disponível.

Avaliaçőes de e comentários baseado em cada A experięncia de usuário de é
Resultados de requested.

estăo incorporados em ediçőes subseqüentes, que provę diretrizes adicionais
assim para adaptaçăo e usa dentro um maior variedade de condiçőes.

| VITA - Volunteers in Technical Assistance

Mão De Operou Lavadora De Roupas

mailto:pr-info@vita.org
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LAVADORA DE ROUPAS SIMPLES

Ferramentas e Materiais

Tinships

Alicates

Martelo

Equipamento soldando

Metal de folha galvanizado pesado:

140cm x 70cm (55 1/8 " x 27 9/16 ") para banheira

100cm x 50cm (39 3/8 " x 19 11/16 " para tampa e fundo

36cm x 18cm (14 3/16 " x 7 1/16 ") para agitador

Manivela 140cm de madeira (55 1/8 ") longo, sobre 4cm (1 1/2 ") em diâmetro

Rebites

Unhas

Fazendo a Lavadora

Figuras 1 a 4 espetáculo como esta lavadora é feita. que A banheira, tampa e
agitador săo

feita de metal de folha galvanizado pesado.

 

Usando a Lavadora
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Operar a lavadora, trabalhe o agitador para cima e para baixo com um movimento
rápido mas com uma pausa leve entre golpes. O movimento da água causado pelo
agitador continuará durante alguns segundos antes de agitaçăo adicional é
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precisada. No golpe superior o agitador deveria sair completamente do water. O
agitador năo deveria dar o fundo da banheira com o golpe descendente porque
isto danificaria a banheira e as roupas.

LAVADORA DE ROUPA MĂO-OPERADA

Esta lavadora de roupa facilmente operada pode ser construída por um carpinteiro
bom de materiais prontamente disponível em a maioria dos países. é fácil em
roupas, efetivo, e sanitary. A máquina que pode levar um 3-quilograma (6-libra)
carga de roupas, pode ser compartilhada por várias famílias.

Roupas văo último mais tempo se eles săo lavados bastante nesta lavadora de
roupa que batida ou esfregou em pedras. Washing com a máquina também é
muito menos work. que UM modelo de piloto da máquina foi feito pelo
Departamento norte-americano de Agricultura e testou no USDA economia
doméstica Laboratório, Beltsville, Maryland. Debaixo de condiçőes de teste, uma
comparaçăo com lavadoras de comercial elétricas standards era mesmo favorable.
Se o custo da máquina é muito para uma família, isto, pode ser compartilhada por
several. However, se há muitos usuários, competiçăo, durante tempos de uso ficará
agudo e a máquina usará mais rapidamente.

Ferramentas e Materiais

Wood Parts:

Construçăo de banheira - softwood Moderadamente firme (como cedro de
América Latina) livre de crescimento de heartwood grande.

Lados - 2 pedaços - 2.5 x 45.7 x 96.5cm 1 " X 18 " X 38 "

Fins - 2 pedaços - 2.5 x 30.5 x 40.6cm 1 " X 12 " X 16 "

Fundo - 2 pedaços - 2.5 x 15.2 x 40.6cm 1 " X 6 " X 16 "

Fundo - 1 pedaço - 2.5 x 40.6 x 66.0cm 1 " X 16 " X 26 "

Pernas - 4 pedaços - 2.5 x 10.2 x 76.2cm 1 " X 4 " X 30 "

Redondo Plungers -

2 pedaços - 2.5 x 25.4cm diâmetro 1 " x 10 " diâmetro

 

2 pedaços - 3.8 x 12.7cm diâmetro 1.5 " x 5 " diâmetro

Cobertura (pode ser omitida)

2 pedaços - 2.5 x 20.3 x 91.4cm 1 " X 8 " X 36 "

6 pedaços - 2.5 x 7.6 x 20.3cm 1 " X 3 " X 8 "

Partes operacionais - taco Moderadamente firme como Caoba de América do Sul.

Alavanca

1 pedaço - 2.5 x 7.6 x 122cm muito tempo 1 " X 3 " X 48 "

Plunger origina de
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2 pedaços - 2.9cm quadrado 38.1cm muito tempo 1 1/8 " quadrado 15 " muito
tempo

Uprights

2 pedaços - 2.9 x 7.6 x 61.0cm muito tempo 1 1/8 " x 3 " x 24 " muito tempo

Pivô e Manivela

2 pedaços - 3.2cm diâmetro x 45.7 cm muito tempo 1 1/4 " diâmetro x 18 " muito
tempo

Partes de metal

Conexőes de Plunger -

4 pedaços passam a ferro ou metais chapearam - .64 x 3.8 x 15.2cm muito tempo
1/4 " x 1 1/2 " x 6 " muito tempo

10 varas - 3.6 ou diâmetro de .79cm 1.4 " ou 5/16 " diâmetro

45.7cm (18 ") longo com linhas e nozes em cada fim - ferro ou Bronze de .

20 lavadoras aproximadamente 2.5cm (1 ") diâmetro com buraco ajustar varas.

1 vara - .64 x 15.2cm (1/4 " x 6 ") com fim de volta por reter pivô.

6 parafusos - .64 x 5.1cm longo (1/4 " x 2 " longo)

24 parafusos - 4.4cm x #10 = cabeça plana (1 3/4 " x #10)

50 unhas - 6.35cm (2 1/2 ")

Metal de Folha de tira com extremidade virada - 6.4cm largo, 152.4cm longo (2 1/2
" largo, 72 " longo)

Algodăo solto ou fibra vegetal macia por calafetar costuras.

Ferramentas mínimas Precisaram

Medida de fita ou regra

Vista

Atarraxe o Motorista

Torcedura ajustável

Puxe faca ou aviăo e contendendo serra

Martelo

Wood cinzel 1.3 ou 1.9cm largo 1/2 " ou 3/4 "

Alicates

0.64cm (1/4 ") broca, gimlet ou ferramenta semelhante

A máquina inverte o princípio usado na lavadora comercial habitual em qual as
roupas săo assobiadas pela água para graus vários de um círculo até a água está
movendo, e entăo inverteu. Nesta máquina, as roupas ficam mais ou menos
estacionário enquanto água está de um lado para outro forçada através deles pelo
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pistăo açăo do plungers. Um plunger cria sucçăo como sobe e o outro plunger cria
pressăo como move para baixo. Os declives aos fins de da ajuda de fundo de
banheira a açăo agitando da água causada pelo plungers (veja Figura 1).

Uma banheira retangular é melhor para este método de operaçăo. Isto é
afortunado desde a caixa retangular é fácil construir. em geral, qualquer madeira
moderadamente forte que năo deforme excessivamente (como cedro na América
Latina) será satisfatório. Os lados deveriam ser entalhados para os fins e fundo da
banheira como indicada dentro Figure 1 e fugiu com varas enfiadas que estendem
por ambos os lados com lavadoras os puxar tight. O trancando é necessário
prevenir vazamentos.

O tamanho descrito nos desenhos é grande bastante para uma família comum
dentro o U.S. que O mesmo princípio pode ser usado para uma máquina maior ou
menor provida as proporçőes básicas săo mantidas. Largura de da banheira
deveria ser ligeiramente menos que meio seu comprimento para adquirir uma
própria onda de água. Os pistőes deveriam ser largos bastante para mover dentro
de um par de polegadas de cada lateral do tub. A alavanca pivô deveria ser alto
bastante permitir para o plungers mover vários para cima e para baixo polegadas
sem a extremidade da alavanca que bate a extremidade do tub. Likewise, o
comprimento das varas no plungers deve ser tal que o plungers văo bem no água e
as roupas saem completamente da água ŕ posiçăo mais alta.

O Mark e lados de encaixe para fim e sócios de fundo (Veja Figura 1 e 4).

Buracos de broca para parafusos de cruz.

Corte cantos e fins de ornamento de sócios laterais a comprimento.

Fins de ângulo oblíquo e pedaços de fundo para ajustar em encaixe em sócios
laterais.

Miter assentam e sócios de fim junto.

Ajunte e tranque.

Corte e instale pernas.

Calafete costuras entre fins e sócios de fundo com algodăo solto ou outro legume
fibra para fazer costuras água-apertado. Se juntas para apoiar os sócios săo
cuidadosamente feita, eles podem năo precisar de calafetagem.

Agüentou buraco e faz tomada por escoar banheira. NOTE: Para isto é mostrada
em lado dentro puxando mas é melhor em fundo de banheira.

Faça e instale os sócios de pivô verticais.

Faça e instale alavanca de plunger. NOTE: O sócio de pivô atravessado (redondo)
deva seja assumida ou entalhou a cada pivô para prevenir movimento lateral.

Faça plungers e instale (veja Figura 2, 3 e 4).

Aqui săo várias sugestőes por usar esta lavadora de roupa: encha a água com
quinze galőes de água morna ou quente que depende do que está disponível.
Tente remover manchas vestindo antes de pôr isto na lavagem Esfrega de water.
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ensaboe em áreas como punhos de manga e colarinhos com os quais entram em
contato de fim o body. Soak roupas muito sujas antes dos pôr na lavadora. Soap
pode ser dissolvida raspando isto em tiras e aquecendo isto entăo em uma
quantidade pequena de molhe antes de acrescentar isto ŕ água de lavagem. que
UMA tręs quilograma carga de roupas é a carga de tamanho certa para melhor
limpeza. Wash a uma velocidade moderada, aproximadamente cinqüenta golpes
um minuto, durante dez minutos--mais longo se parece necessário.

Se mais de uma carga de roupas será lavada, alguns procedimentos básicos
ajudarăo simplificar o trabalho e água de conserva. (Água usou por lavar e
enxaguar lata ajude irrigar um enredo de jardim.)

Primeiro divida as roupas de forma que brancos e cores de luz está separado de
escuridăo clothes. Try para se manter unido artigos pequenos assim eles năo
adquirirăo lost. Heavily sujada ou deveriam ser lavadas roupas gordurosas só.

Lave as coisas brancas ou luz-coloridas primeiro na possível água mais quente (se
lembre vocę terá que poder controlar as roupas molhadas--năo adquira a água
também quente!), entăo se mude por roupas mais escuras. que A água será
descorada. Muito da cor é sujeira, claro que, mas algum é excesso dye. As roupas
mais claras é lavada na água mais limpa; roupas escuras năo serăo como
notoriamente afetada por + assunto de coloraçăo na água.

Depois de cada carga, pode ser esquentada a água de lavagem se necessário
somando alguma ebuliçăo water. um pouco mais sabăo também pode ser
Provavelmente pelo menos needed. tręs cargas de roupas--dependendo em como
sujo eles săo--pode ser lavada antes da água se torna muito escuro ser usada
novamente.

As roupas, claro que, terăo que ser enxaguadas Sabăo de thoroughly. ou
detergente resíduos podem danificar tecidos e podem causar reactions. alérgico
UM mínimo de dois enxagua é normalmente necessário.

Provavelmente o mais fácil (mas mais caro) procedimento é ter banheiras separadas
para Banheiras de rinsing. ou podem ser de madeira ou podem galvanizar metal, e
pode ser usada para outros propósitos proveram eles săo limpados completamente
em dia de lavagem.

Quando roupas estiverem limpas, aperte fora tanta água de excesso quanto
possível e posta eles no enxague water. que A próxima carga de lavagem pode estar
saturando enquanto o primeiro é enxaguada e pôs para secar. Then săo lavadas as
roupas na máquina e o processo repetiu.

Se nenhum separado enxague banheiras estăo disponíveis, lave até tręs cargas (se
a água fica limpo bastante que longo) e pôs de lado cada. Vai manter cargas
separe, como tinturas de roupas molhadas isqueiro pode manchar fabrics. Then
colorido dreno e enxagua a lavadora de roupa e reenche isto com água limpa.
Rinse as roupas, começando novamente com a carga colorida mais clara, e pôs
fora para dry. Repeat o todo lavar-enxagua tăo freqüentemente quanto necessário
processo.

Outro método é lavar a primeira carga de roupas e apertar fora excesso water.
Drain a água de lavagem e reenche a máquina com limpe água morna. Enxague as
roupas, aperte fora água de excesso, e ponha fora para dry. Warm o enxague água
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com água fervente e some um pouco de sabăo. Then lavam a próxima carga. Repita
tăo freqüentemente quanto necessário o procedimento.

Depois de lavar e enxaguar as roupas, enxague a lavadora limpe e entăo substitua
+ stopper. para impedir a madeira secar e fazer a banheira escoar, ponha
aproximadamente 3cm de água na lavadora quando năo é em uso.

VITA

VOLUNTEERS EM TÉCNICO AJUDA DE

SOBRE VITA

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

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