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INTRODUCTION

O VITA Fogăo Solar especialmente foi projetado ser robusto, relativamente, fácil
fazer, fácil consertar, e baixo em custo. Usa o princípio do refletor de Fresnel que
concentra luz e aquece usando várias superfícies refletindo simples. A maioria do
outro uso de fogőes um duplamente-curvado superfície refletindo. O VITA desígnio
de Fresnel tem vários vantagens:

dá para uma regiăo focal uniforme larga o tamanho da arte culinária Panela de em
lugar de uma mancha afiada, intensa de calor, fazendo isto, mais seguro e mais
eficiente;

Podem ser somados -anéis de ou podem ser removidos aumentar ou diminuir o A
produçăo de poder de fogăo de ;

para o que -o fogăo solar descrito neste manual é projetado dăo bastante calor
para a arte culinária precisa de um médio-de tamanho Família de (3-5 crianças),

para usar materiais prontamente disponíveis baratos. No Unido Estados os
materiais usados săo principalmente folha de Masonite, aluminou Mylar, madeira, e
tira férrea. Em ambos o Unido Os Estados e Marrocos, o custo de materiais é
aproximadamente tręs Dólares de ($3.00). Em países em desenvolvimento terá o
Mylar ser importada mas é de peso leve e barato,

para ser tăo simples quanto possível.

O VITA Fogăo Solar requer mais trabalho que, por exemplo, formando um refletor
de paraboloidal girando uma folha de alumínio; a exigęncia de trabalho possa fazer
antieconômico para países desenvolvidos, mas este fogăo era especificamente
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projetada para em desenvolvimento.

Antes da pessoa decide começar a fabricar este fogăo solar, lá, é algumas
desvantagens sérias que deveriam ser consideradas cuidadosamente. É geralmente
concordada que uma média de 2,000 ou menos horas de luz solar por ano é muito
pequeno para o fogăo ser prático. Também deveria ser mostrou que o fogăo será
mais efetivo em climas secos e altitudes altas.

O fogăo năo é de manhă cedo ou tarde efetivo dentro o tarde; entăo năo pôde ser
usado por pessoas que ordinariamente comem a refeiçăo grande deles/delas pela
noite. Também as mulheres tęm que aceitar fazendo o deles/delas cozinhando ao
ar livre fora.

Though o fogăo năo é difícil de usar a pessoa uma vez é acostumada isto, requer
alguma instruçăo. Experimente em Marrocos indica aquela aprendizagem para
usar isto é aproximadamente como aprender tricotar; entăo um năo possa esperar
um " mercado natural " provavelmente para existir; a pessoa deve estar preparado
seguir para cima fabricar com introduçăo pessoal.

Embora a construçăo de fogăo năo é difícil, enquanto esparramando o Mylar no
Masonite colado é enganador e requer alguma prática. Um arruine os primeiros
fogőes provavelmente no processo de aprender. Entăo é provavelmente năo
prático para planejar fazer menos que um dúzia ou assim fogőes como um
começo.

Lastly, e talvez a maioria do importantly, a pessoa quer estar seguro que outros
procedimentos de arte culinária săo comparativamente bastante caros. Exatamente
quanto tempo ou dinheiro faz a família comum gaste em obter combustível e
conseqüentemente quanto tempo vai isto leve para recuperar o investimento inicial
por poupanças em custos de combustível? Esta provavelmente é uma
consideraçăo importante dentro uma subsistęncia economia agrícola onde năo há
muito dinheiro disponível. Também, claro que, o fogăo pode ser usado nunca todo
o tempo assim pode nunca substitua completamente para convential que cozinha
métodos.

EU. FERRAMENTAS E MATERIAIS

que Esta seçăo lista todas as ferramentas e materiais precisaram construir o VITA
Fogăo Solar. A melhor escolha de materiais pode variar de colocam para colocar.
Outros tipos de madeira ou tábua de composiçăo podem ser mais barato que os
materiais indicaram aqui em alguns países. Qualquer folha material como plywood
ou certos metais de folha, pode substituir para o Masonite.

A. Reflecting Superfície

Ferramentas de

Fine lixa Paint escova Segurança navalha lâmina ou faca afiada pano Limpo, seco,
lint-livre Dois (2) colheres Borracha lâmina janela lavadora (rodo) ou um liso
limpador de pára-brisas de borracha duro Borracha rolo (rolo de fotografia de
impressăo dobro) Quatro (4) sobe a bordo 5 =. x 5 cm. x 135 cm. Hammer e
contendendo serra (bandsaw se disponível) Regra de e lápis
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Materiais de

aproximadamente 120 cm. x 120 cm. Masonite (0.3 cm. para 0.6 cm. grosso) tăo
livre quanto possível de covas e defeitos de estrutura, 80% - 95% álcool etílico
aproximadamente 50 cc/cooker Epoxy cimentam (resina, hardener, e solvente 80%
- 95% Álcool de ) aproximadamente 75 cc. de cimento misturado Clean xícara seca
Clean vara lisa (tamanho de lápis) UM rolo de Mylar aluminado (.0005 " densidades)
160 cm. largo Poliuretano pintura ou se năo uso disponível pintura de óleo boa

B. Armaçăo

Ferramentas de

Paint escova Ruler e lápis Transferidor de

Hammer, măo viu Screw o motorista Drill capaz de perfurar metal (6 mm. diâmetro)
Vício de

Materiais de

15 cm. tira de 18 mm. x 3 mm. ferro rolado quente Dois (2) 2 cm. x 120 cm. tábuas
(carvalho para força mas anseia ou outros bosques săo suficientes) Dois dúzia
alumínio prega (ou parafusos) sobre 5 cm. longo (ou outro material non-
enferrujando) 10 cm. x 6 mm. parafuso com própria noz de asa

C. Proprietário de utensílio

Ferramentas de

Regra de e lápis Drill capaz de perfurar metal (6 mm. diâmetro) Resfriado cinzel ou
metal que măo cortante viu Vício de

Materiais de

40 cm. tira de 18 mm. x 3 mm ferro rolado quente 50 cm. tira de 18 mm. x 3 mm.
ferro rolado quente Wood stock 25 mm. x 25 mm. x 80 cm. preferivelmente uma
madeira dura Dois (2) 25 mm. x 6 mm. parafusos de aço e própria asa louco Um (1)
11 cm. x 6 mm. parafuso de aço com própria asa louco Um (1) 3 cm. x 6 mm.
parafuso de aço com própria noz

II. COMO FAZER PARA O VITA FOGĂO
SOLAR

Nota: Esteja seguro vocę sente vocę pode completar todos os passos antes
construçăo começando.

Construçăo pode ser dividida em nove partes:

1. Applying um fim marcando para o Masonite 2. que Fazem a superfície alisam e
espanam livre 3. Applying casaco de uniforme magro de adesivo 4. Applying o
Mylar " aluminado " 5. Cutting fora os anéis 6. Preparing as pernas 7. Bending os
anéis em forma e os montando nas pernas 8. Providing um apoio de recipiente de
arte culinária 9. Providing uma cinta ajustável

1. que Aplicam um fim marcando ao Masonite (manter o Masonite de absorver
cola e umidade).
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UM. Se os 120 cm. x 120 cm. Masonite é áspero ao toque, sand isto liso com lixa
média. Se isto 1s já alisam, este passo pode ser omitido.

B. Brush pintura de poliuretano suavemente em ambos os lados do Masonite,
cobrindo todas as áreas. Se pintura de poliuretano é năo disponível, um casaco de
cimento de epoxy pode ser usado dentro + lado dianteiro (o lado a ser usado como
o refletor), Podem ser usadas e verniz ou laca na parte de trás. Năo faça usam verniz
ou envernizam na frente.

C. Let a pintura seca em uma área pó-livre.

D. Clean a escova com óleo pintura básica mais magro (ou Álcool de para verniz, ou
molha para epoxy).

1. que Fazem a superfície dianteira alisar e pó livre.

UM. Choose o lado mais liso do Masonite como a frente (ou o lado com epoxy já
nisto.)

B. Using uma lâmina de navalha de segurança, remova imperfeiçőes principais,
como marcas de goteira, deste lado dianteiro.

C. Rub a superfície liso com lă de aço ou lixa de multa, até que sente muito liso ao
toque. Se năo faz, aplicam outro casaco de aferidor ao lado liso, deixe secam e
lixam isto novamente.

D. De corte de madeira de pedaço fora quatro (4) cunhas 10 cm. longo e 5 cm. alto
como mostrada em Figo. 2. Estes serăo usadas 4 em parte.

E. Nail quatro (4) pedaços de madeira de pedaço em uns 150 cm. honestamente
moldam como mostrada em Figo. 1. Isto será usada em passo 4.

1. que Aplicam um casaco uniforme magro de adesivo. Veja Figo. 2.

Note: Antes de vocę preparar o epoxy, passos 4A completos e 4B de forma que o
Mylar estará pronto ser colada.

UM. Algumas notas importantes para se lembrar sobre epoxy-resina cimenta:

O cimento endurece em aproximadamente 20 minutos no Ferramentas de e em
tempo mais longo um pouco quando esparramou no Masonite. Once endureceu,
năo dissolverá novamente até mesmo em seu próprio solvente. Antes de endurecer
isto pode ser dissolvido em água, mas uma vez água é somada nunca endurecerá.
Wash todas as ferramentas e recipientes que tocam o cimentam com água antes de
endurecesse se vocę querem os usar novamente. năo deixam água entrar em
contato com o cimento que é usado para o cimentar atual. năo misturam hardener
e resinam exclua quando de fato que prepara usar isto. năo pőem uma colher
coberta com hardener no resinam lata. năo pőem uma colher coberta com resina
no HARDENER DE .

B. Mix porçőes iguais de hardener, resina e 80% - 95% Álcool de em uma xícara
seca limpa com uma vara lisa limpa. que Duas colheres de sopa ou seis colheres de
chá de cada deveriam ser suficiente.

C. Dust o Masonite se aparecem com um limpo, seco, lint-livre Pano de
imediatamente antes de aplicar o cimento preparado. Place o Masonite em uma
mesa ou um apartamento grande semelhante se aparecem, preferivelmente sobre o
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chăo, se diminuir o chegam de pó que concordará na superfície enquanto que
vocę está trabalhando.

D. Pour o cimento preparado no centro do Masonite e esparramou isto
uniformemente em cima de toda a superfície dentro um muito magro cobrem com
um rodo duro ou lâmina de borracha. Use muito tempo, golpes lisos para prevenir
cumes e apertar totalmente abaixo duro. (Veja Figo. 2.)

E. Roll a superfície cimentada com um rolo de dobrar-impressăo até a superfície se
aparece brilhante e uniforme de um olhar pescam. Trabalhe fora cumes e regiőes
de densidades variadas entrando de um lado para outro em direçőes várias.
Novamente, apertam abaixo bastante duro.

F. Clean todo o equipamento dentro de uma meia hora. (Vocę pode terminam o
próximo passo primeiro se vocę tiver tempo.) Năo faça deixou qualquer água seguir
a superfície cimentada do Masonite e mantém a superfície longe de pó. A superfície
cimentada ficará executável para pelo menos uma meia hora.

1. que Aplicam o Mylar aluminado.

UM. Decide que qual lado do Mylar é aluminado. É + lado inferior do rolo (se o
Mylar entra um rolam) ou o lado mais brilhante ou o lado de qual o Alumínio de
pode ser esfregado fora com sua unha e vocę pode ver os arranhőes que vocę fez,
pelo MYLAR. O último teste é absolutamente certo.

B. Using uma lâmina de navalha de segurança, corte uns 160 cm. x 160 cm.
quadram seçăo do rolo de Mylar.

C. Nail o Mylar para o topo dos 135 cm. x 135 cm. honestamente moldam (de passo
2E) com o lado de alumunized abaixo. Uso unhas pequenas ou tachas de tapete ou
tachas de dedo polegar ou grampos todo pé ou assim, ou prega abaixo quatro (4)
tiras de madeira ao longo da armaçăo. Estire o Mylar firmemente bastante assim
que pendura abaixo alguns centímetros no centro. O Mylar é muito forte mas rasga
muito facilmente assim tem cuidado quando vocę prega isto abaixo.

See Figo. 1 para os anteriores dois passos. Se vocę tem um Mylar rolam, o modo
mais fácil para firmar o Mylar é drapejam isto vertically na frente abaixo da armaçăo.

D. Place a armaçăo em cima da superfície colada do Masonite nos quatro (4)
cunhas com o lado aluminado abaixo. Pull as cunhas fora até o centro dos declives
de Mylar alguns cm. sobre o centro do Masonite cola-coberto. (Veja Figo. 3)

 

E. Apply o Mylar para o Masonite com um rodo seco duro, que trabalha do centro
externo (veja Figo. 3A), usando
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golpes curtos, firmes. Tente manter o
Mylar bastante esticado entre a área
colada e a armaçăo de forma que o
Mylar does năo tocam o Masonite até
os golpes de rodo baixam isto. Se o
Mylar rasga da armaçăo e outonos
no Masonite, formará muitos cumes e
bolhas. em todo caso, cumes e
bolhas estăo seguras formar e o
Mylar deve ser erguido e deve ser
reaplicado nas regiőes enrugadas.

 

Try o procedimento seguinte:
esparrame o Mylar, enquanto começando do centro como longe para as
extremidades como possível, usando + suppled de tensăo pela armaçăo.
Gradualmente abaixe o afia, deixe a força dos golpes rasgar o Mylar de a armaçăo.
Se cumes sérios ou bolhas se aparecem longe de a extremidade, ou livre o Mylar
daquela regiăo por que ergue a armaçăo ou rasgando o Mylar de parte de the
moldam e puxando isto para cima e externo ŕ măo. Năo faça preocupam sobre os
quatro cantos como eles serăo serrados fora de qualquer maneira.

Remember que aplicando o Mylar é o mais difícil separam de construir o fogăo
solar; leva alguma prática e pacięncia e vocę săo afortunados se o primeiro poucos
Esforços de tęm ęxito.

F. Trim as extremidades pendendo do Mylar com uma lâmina de navalha.

G. Com uma agulha ou a lâmina de navalha, perfure todo o ar borbulha e os aperta
abaixo; bolhas de ar pequenas fixaram dentro săo deste modo posteriormente
dificilmente notáveis.

H. Clean a superfície de qualquer rastro de cola com um pano úmido.

EU. Allow um dia para a cola para secar.
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1. que Recortam os anéis. (veja Figo. 4)

UM. Locate o centro geométrico do Masonite marcando onde as duas diagonais se
encontram. Tenha cuidado para năo rasgar + Mylar.

B. Cut fora os anéis com uma serra contendendo ou uma serra de vaivém se um
está disponível, enquanto usando os buracos no modelo provido como rádio. Pode
ser conveniente para pregar abaixo o centro e gira a folha inteira, enquanto
mantendo a serra estacionário. Isto pode evitar a dificuldade de tirar os anéis.

C. Do anel interno cortado fora uma seçăo com uma largura a a extremidade
exterior de .5 cm.

D. Do próximo anel mais interno cortado fora uma seçăo com uma largura ŕ
extremidade exterior de 2.8 cm.

1. que Preparam as pernas.

UM. Cut Fora as duas pernas, usando o modelo incluído. (Vocę pode desejar copiar
o modelo sobre metal de folha.) Uso 2 cm. x 12 cm. x 150 cm. pedaços de wood. Ao
centro entalham uma perna de acima e um de debaixo de como mostrada em +
modelo, de forma que as extremidades deles/delas é rubor. B. Fit os dois pedaços
junto aos 2 cm. aberturas de centro. Cut uma barra de gravata de madeira sobre 40
cm. longo (com 45[degrees] fins se vocę gostaria) e unha ou atarraxa isto ŕs parte
de trás de pernas de forma que as pernas formam um ângulo de exatamente
90[degrees]. (Veja Figo. 5)

1. Dobrando os anéis em lugar e os montando sobre o Pernas de . (Veja Figo.
6)

UM. Place o anel interno (#1) na armaçăo e aperta isto fechou a um dos pedaços
atravessados, enquanto pregando ambos os fins para o mesma perna. Pregue
abaixo o anel nos outros lugares onde isto cruza a armaçăo como bem, enquanto
usando 5 cm. alumínio prega (ou atarraxa).

B. Fazem a mesma coisa com anel #2; o anel deveria ajustar facilmente nas
aberturas nas pernas.

C. Viu por anel #3 se vocę já năo tem. Trabalhe isto nas aberturas na armaçăo e
ovelap isto em algum lugar entre dois crosspieces. deveria sobrepor 8.8 cm. no
extremidade exterior e 6 cm. na extremidade interna. Segure em lugar.

D. Faça o mesmo com o anel exterior (#4) . que deveria sobrepor 19.8 cm. na
extremidade exterior e 14.5 cm. na extremidade interna.

E. Coloque uma fonte luminosa aproximadamente cinco metros do fogăo e aponta
o fogăo a este source. Looking ao Fogăo de de sobre um metro diretamente na
frente, ajuste toca #3 e #4 até a reflexăo é até mesmo todos o Modo de ao redor
todos o quatro rings. Se os anéis e pernas tęm sido ajuste corretamente cortado,
muito pequeno seria necessário.

F. Quando vocę estiver satisfeito, há dois modos para firmar os dois anéis exteriores
em lugar:

1. Feche os anéis trancando ou rebitando eles pelo Masonite onde eles
sobrepőem, em dois ou tręs locais năo que mente no mesmo radius. Then
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unha eles para a armaçăo; ou:
2. Corte um sarrafo mais largo em um das sanefas e sobrepőe os anéis em cima

disto crosspiece. Nail pelas duas camadas de Masonite. Este método
posterior é menos durável e produz um menos satisfatório amoldam dos
anéis exteriores.

G. Limpe os anéis com um pano úmido e pintura ou fita as extremidades se
expandidas dos anéis para prevenir desgaste debaixo do Mylar.

1. que Provęem um apoio de recipiente de arte culinária.

que Qualquer apoio fará contanto que a panela seja colocada de forma que o
Panela de descansa na regiăo focal luminosa aproximadamente um metro do
Fogăo de . UM tripé separado é uma possibilidade. Outro Desígnio de é como
segue:

UM. Drill um 6 mm. buraco aproximadamente 2 cm. de um fim de uns 50 cm. x 18
mm. x 3 mm. tira de iron. Using quente-rolado um resfriado cinzelam, faça entalhes
radiais ao redor do buraco aceso apóiam.

B. Bend a tira em um círculo do dimeter desejado (o tamanho certo para segurar
um recipiente de arte culinária), com o cinzelam marca no lado de fora do anel
formed. UM arredondam forma de madeira ajudará.

C. Drill um 6 mm. buraco no outro fim da tira ao colocam onde eles sobrepőem
para formar a Broca de ring. fechada outro buraco diretamente oposto este aqui.

D. Drill um 6 mm. buraco 1 cm. de cada fim de uns 40 cm. x 18 mm. x 3 mm. tira de
iron. Score quente-rolado ao redor de buraco de earch com o chisel. Place esta tira
em um vício de forma que o meio 10 cm. é com firmeza held. Grip a tira
aproximadamente 4 cm. do vício com uma torcedura com mandíbulas ajustáveis;
give uma volta de quarto de forma que o fim é Repetiçăo de horizontal.

isto com o outro fim. (Figo. 7)

 

E. Bend o horizcntal termina para
formar um " U " com o cinzel marca
no lado de dentro e os fins sobre
como longe separadamente como a
largura do anel formou em passo B.
(Mudança o Dimensőes de em passo
D se necessário. ) Drill um 6 mm.
buraco no centro da parte de fundo
do " U ".
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F. Cut uns 2. 5 cm. abertura -funda diagonalmente em um fim do apóiam vara (25
mm. x 25 mm. x 80 cm.), um pequeno narrower que 3 mm. Flatten as extremidades
da vara e perfura um 6 mm. buraco pela abertura. (Figo. 8)

 

G. Secure o metal " U " na abertura
com uns 3 cm. x 6 mm. fogăo
trancam. Monte o anel de metal entre
os fins do " U " com dois 25 mm. x 6
mm. fogăo tranca e própria asa
louco, com fecham lavadoras entre o
anel e o " U " se vocę desejar.

H. Cut um bloco de madeira triangular curto para ajustar snugly em posicionam ao
vértice da dois Unha de legs. isto em lugar.

EU. Take o fogăo ao ar livre. Rest a vara de apoio em lugar no vértice das duas
pernas, coloque uma panela no metal tocam e apontam o fogăo ŕ Mudança de sun.
a distância que os projetos de vara de apoio até a parte mais luminosa de que a
mancha focal está no fundo do pot. Mark a posiçăo da vara de apoio.

J. Chisel fora a extremidade superior da vara de apoio a seu mais baixo terminam e
perfuram um buraco abaixo por isto, o vértice do Pernas de , e o block. Bolt de
madeira triangular a vara em colocam com uns 11 cm. parafuso de fogăo com
própria noz de asa. (Figo. 9)

 

1. que Provęem uma cinta ajustável.

Brace o fogăo em uma posiçăo que enfrenta diretamente no sol de forma que a
mancha focal luminosa está no fundo da arte culinária Recipiente de . como o que
deve ser ajustado sobre cada vinte minutos o sol moves. que O ajuste de ângulo
pode ser feito com entalhado Pedaços de de madeira apoiaram contra a gravata
bar. UM sistema melhor, porém, é a assembléia de perna mostrada em Figo. 9. que
Isto será mais seguro. que requer que s tiram de ferro, dois 4 cm. parafusos, um
parafuso mais longo, e dois pedaços de madeira, um sobre duas vezes como muito
tempo como o other. o comprimento exato deles/delas dependerá de sua latitude e
o tempo de dia o fogăo é geralmente usado.

Anchor as pernas firmemente impedir o fogăo ser soprada em cima de pelo vento.
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Aluminized Mylar e epoxy podem ter
que ser importados. Addreses onde
eles podem ser obtidos nos Estados
Unidos săo:

.0005-polegada de metalized de
cromo Mylar, 160 cm. largo, $1.00 U.
S. por jarda:

Coating Produtos, Inc., 101 Avenida
de Floresta de Oeste Englewood,
Nova Jersey 07631, E.U.A.

EPOXY: Astro Special 1100, 8 libras
por galăo, em $1.30 EUA por libra.

HARDENER: Astro Special 2950, 8
libras por galăo, em $1.65 EUA por
libra.

Astro Companhia Química, Inc., 1205
Godfrey Lane Schenectady, Nova

Iorque 12309, E.U.A.

Figure 10. Usando o Fogăo

 

1. Instalam a vara de apoio em lugar no
vértice das duas pernas. Aim o fogăo
ao sol.

2. Ajustam a vara de apoio de forma que
a parte mais luminosa do focal
mancham bate o fundo de uma
panela colocado na Broca de

support. um furam pela vara de apoio, o vértice das pernas e o block. Bolt de
madeira triangular a vara em lugar.

3. Cinta o fogăo de forma que isto enfrenta diretamente no sol, com a mancha
focal luminosa no fundo da arte culinária vessel. O sombreiam do recipiente
de arte culinária estará no centro do fogăo. Se a sombra estiver fora do
centro, o fogăo năo está enfrentando Direatly de no sol.

4. Ajustam o fogăo cada 30 minutos como os movimentos de sol.

MODELO DE PERNA DE FOGĂO SOLAR

Este modelo será usado para fazer um 152-cm (5-toof) modelo para as pernas do
VITA Fogăo solar. Veja Parágrafo 6A e Figo. 5,

página 11. O modelo completo é AB (88.5cm) mais AC (63.5cm). Fazer o modelo,
recorte os quatro pedaços mostrados e

fio ou um straightedge ser ACB seguro é um linha direta.
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NOTA ESPECIAL NO VITA MANUAL DE FOGĂO
SOLAR

Embora nós estamos lhe enviando o VITA Manuais de Fogăo Solares, nós sentimos
é importante para mostrar algumas limitaçőes em seu use. Estes săo parcialmente
coberta em páginas 1 e 2 do manual e está repetido aqui para ęnfase.

O VITA Fogăo Solar năo é útil para cozinhar dia a dia em a maioria circumstances.
para ser útil requer entendendo do seguinte limitaçőes.

1. O fogăo provavelmente năo é prático onde o calculam a média das horas de luz
solar está abaixo 2000 horas por ano.

2. O fogăo năo é útil para cozinhar refeiçőes dentro começo matutino ou fim de
tarde.

3. que O fogăo freqüentemente deve ser trocado em posiçăo durante uso (uma vez
cada 10 minutos ou assim) levar Vantagem de da posiçăo do sol.
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4. Making um contato bom entre o filme de Mylar e seu apoio é enganador e
requer practice. Um arruinará alguns fogőes provavelmente no processo de
aprender a fazer este seal. Para isto argumentam é importante para ordenar
bastante materiais para alguns fogőes em esperanças de adquirir um bom one.
Depois disto técnicas dominaram, há little desperdiçamento material.

5. que requer para o desenvolvimento de alguma técnica para cozinhar com o
cooker. Este processo pode ser desenvolveu por um procedimento de tentativa e
erro. Assim experimentou as pessoas compararam esta aprendizagem processam
para estar aproximadamente tăo difícil quanto aprendendo como para tricotar.

6. Em muitas áreas do mundo o fogăo năo pode competem economicamente com
métodos existentes de cooking. por exemplo, a pessoa deveria calcular como
desejam levaria para recuperar o investimento inicial no fogăo das poupanças em
combustível que ocorrem por causa de seu uso.

7. para apresentar o fogăo corretamente a um habitante Populaça de requer
pensamento cuidadoso e diligente effort. do que Esses experimentaram no
processo Introduçăo de deveria ser consultada para ver como isto pode ser posto
melhor para usar na determinada cultura. Aside de tabus locais (religioso, social
tradicional, etc.) haverá o muito formidável Barreira de de resistęncia para Pessoas
de change. será rápida para mostrar a diferença em gosto (se há um ou năo) os
tempos de arte culinária mais longos ou mais curtos, o espaçam exigida armazenar
o aquecedor, a necessidade por ser, fora de enquanto cozinhando, etc.

Nevertheless, o fogăo representa um método de pôr o energia livre-para-o-
perguntando do sol para trabalhar, e se isto pode ser realizada economicamente
em sua comunidade, trará o adicional vantagens de uma atmosfera mais fumar-
livre, menos real perigo de aberto arda, e uma oportunidade para provar ŕs pessoas
locais que um novo método ŕs vezes pode provar ser uma vantagem em cima de
procedimentos velhos, reduzindo aquele obstáculo de especializaçăo assim para
progredir, " resistęncia para mudança ".

Se vocę decide prosseguir com a construçăo e introduçăo do fogăo com
conhecimento completo de seus problemas e limitaçőes, e vocę reflete para um
plano de introduçăo, vocę poderia fazer bem uma realidade contribuiçăo para as
pessoas de sua comunidade. Porém, năo esperam construir depressa corretamente
na primeira vez por um fogăo e ser adequadamente cozinhando com isto em sua
primeira prova. sorte em seus esforços.

ADENDA DE FOGĂO SOLAR

VITA pôde localizar um substituto para um do menos facilmente materiais
alcançáveis (aluminou Mylar filmam) pediu no fogăo solar manual. que o substituto
é alumínio foil. O problema de usar alumínio porém, chapa é aquele convencional
tenta firmar o chapa rendimento desencorajando resultados (a chapa enruga
facilmente) e cimentos geralmente disponíveis ou colas năo segurarăo a chapa ŕ
superfície de fogăo adequately. O procedimento seguinte, entăo, o ajudará em
cima das dificuldades de aplicar chapa de alumínio prosperamente:

1. Remova a chapa do rolo com um mínimo de enrugar;
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2. Aplique o cimento da mesma maneira mencionada no manual. (*) However,
aplique o cimento a năo mais de um pé do fogăo superfície em qualquer
uma vez;

3. Suavemente coloque em comprimento apropriado de chapa nos
cimentaram se aparecem enquanto ancorando um fim da chapa com uma
măo para impedem isto de deslizar;

4. Alise a chapa com sua măo direita, enquanto mantendo aquela măo
molhada molhando isto em água (se sua măo direita fica seca enquanto que
esfrega a chapa, tenderá a saltar ao longo da chapa, que causa cumes);

5. A chapa é rolada entăo com um roller. năo aperte duro em o rolo;
6. Repita o anterior processo em seçőes sucessivas do fogăo se aparecem até

o fogăo é covered. Se muitos rugas se aparecerem na chapa, remova aquela
seçăo e prova novamente.

* Um substitui para o epoxy cimente mostrada no manual é " waterglass " (sódio ou
silicate de potássio). UMA soluçăo bastante forte de água-copo quando aplicado
como substituto para o cimento de epoxy vá endureça dentro de 20 minutos
quando colocou em Nota de sunlight. direta que água-copo " secará rapidamente
em climas secos, assim onde săo precisados de períodos secantes estendidos, faça
o colando em um quarto úmido fresco. A água nesta mistura tenderá a saturar pelo
masonite; entăo é sugerido que vocę coloque o disco de masonite em uma
superfície plana prevenir warping. E se a cola estiver muito magra, pode ser feita
mais pastoso misturando em um pó de enchedor liso como dianteira vermelha ou
kaolin, sem afetar sua dureza ou stregth.

Material de submetido por:

Sr. Terance Maaske Scottsdale, Arizona,

SE VOCĘ PRECISA mais manual ou em outros assuntos técnicos, VITA (os
Voluntários em Ajuda técnica, Inc.) pode enviar isto a vocę. Se vocę tenha
perguntas específicas, VITA pode o pôr em contato com um perito que pode lhes
responder.

VITA é uma associaçăo internacional de cientistas, engenheiros, técnicos, homens
de negócios, os pedagogos e outros que oferecem o tempo livre deles/delas para
consultar em perguntas de pessoas em áreas em desenvolvimento.

Simply enviam seu pedido para:

Volunteers Em Ajuda Técnica 1600 Bulevar de Wilson. Apartamento 500 caixa de
correio 12438 ARLINGTON. Virgínia 22209-8438 E.U.A.

Para ajudar o Voluntário de VITA que responde seu pedido, deve vocę:

1. Seja quantitativo--dę medidas, custos, materiais, disponível, esboços quando
possível.

2. Descreva a melhor soluçăo, se qualquer, ache perto e qualquer que limita
fatores culturais.

3. Indique um prazo final para açăo. que Vocę ouvirá diretamente do VITA
Volunteer; mantenha boas relaçőes contato com ele; informe o Escritório de
VITA se paradas de correspondęncia.
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SOBRE VITA

Voluntários em Ajuda Técnica (VITA) é um desenvolvimento privado, sem lucro,
internacional organizaçăo. Começada em 1959 por um grupo de cientistas
preocupados e engenheiros, VITA mantém um centro de documentaçăo extenso e
lista mundial de voluntário técnico experts. VITA faz disponível a indivíduos e
organizaçőes em países em desenvolvimento um variedade de informaçőes e
recursos técnicos apontada a nutrir auto-suficięncia--necessidades avaliaçăo e
apoio de desenvolvimento de programa; por-correio e em-local serviços
consultores; treinamento de sistemas de informaçăo. publica um variedade de
manuais técnicos e manuais.

© 1967 ECHO Inc.


