
قطعةمكعب ، عصا ، مربع ، دائري ، 
ت  التجميععن وافية وخالصة الرسوما

تصنعكيف 

الحيويةالكتلة حجري فحم قوالب 
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3المقدمة ................................................. .................................................. ............................. 

س  س ............................................. .................................................. مربع وتد قضيب ذو مكب س مربع عمود  28مكب ومكب
س ............................................ .................................................. ........  س  28بمكب دائري وتد قضيب مكب

س .................................... .................................................. ...  س  29بمكب س الدوران عمود مكب ومكب
س  29الغطاس .................................. .................................................. ...................  الحديد من أرضية شفة مكب

هر ......................... .................................................. ..........................  30الز

ب الرقصة صياغة  ب  .............. .................................................. ............................................. PVC 4لقوال عمودية  PVCقوال
ت قطع  6مشقوقة ............................... .................................................. .............................   7فتحا

PVC ................. .................................................. .................................................. ......  ب  PVCقال
ب  9محفور ........................................ .................................................. ..................................   PVCقوال

وإطار السد مسدس ضغط  10كبيرة ............ .................................................. .................................................. ......... 
ت الصحافة حجري فحم بمسدس السد  11.مفتوح ................................. ..................................................  ة ، اإلنشاءا ي تحميل المعدن

ب  15السائبة ....................................... ...  16منفصل .................................... ........... .................................................. ............................  PVCقال

س قسم  ب ............................................. ................................................ المكب 27والقضي

ب قسم   ....................... .................................................. ............................................... 4PVCقوال

ي الصرف قاعدة  31مثقبة صرف قاعدة  30العامة ............................................... .................................................. ............... الصح
PVC .............................. .................................................. .................... 

ب  ي قال ت  17ومكعب ............................................ .................................................. .... عصا مشقوق خشب ت الغطاسا العصا ذا
ت ......................................... .................................................. .......................  ب  18والمكعبا ي قال مشقوق خشب

ب  21مربع ...................... .................................................. ...................................  ي قال شبه مشقوق خشب
26دائري ......... .................................................. ...................................... 

المواد .................. .................................................. .................................................. ..... اختيار  3التصميم ... .................................................. ............................ نطاق 
ة  3والشكل ......................................... .................................................. ....................................... الحجم  3 صيان

ب ........ .................................................. .................................................. ..............  3القال

30الصرف ................................................ .................................................. ........................ قواعد 

ب قسم  16.المشقوق .............................................. .................................................. الخشب قال

تجدول  المحتويا
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ت. عن الوثيقة هذه  ب االختيارا ة أي قولبة يتطل ب عملي ة قال آخر ،أو نوع من حيوية كتل

ب طالء يساعد  بالمياهمسدوًدا يصبح أن من الخشب منع عىل للماء طاردة بمادة الخشب قال

ب ، الستخدامها للمواد جيًدا اختياًرا  PVCيعد بينما مم.  89عرض بوصة  × ½3مم  38بوصة  ي متوفر غير أو مكلًفا يكون قد أنه إال كقال ي ذلك وضع مع المواقع. بعض ف نقدم االعتبار ، ف
ت  ت نقدم ال فإننا ذلك ، ومع الظروف. بعض تحت خيار بالتأكيد هو المعدن  .PVCللـ كبديل الخشب باستخدام تصميما ي المعدن باستخدام تصميما بعض تطبيق من تتمكن قد المستند. ف

ت  ت عىل التصميما ة.اإلنشاءا المعدني

ي المحددين ألولئك  ت بإجراء قم ذلك ، إىل باإلضافة المستند. هذا ف ب الالزمة التعديال ي األبعاد ذي المنشور الخشب الستيعا ي الموجود القياس المحلية.منطقتك ف

ة لضمان مهًما أمرًا واقية طبقة وضع قبل جيًدا البساتين صنفرة يعد حجري. فحم إلخراج المطلوبة القوة تقليل عىل ويساعد  ب أي هو المقترح الطالء اإلخراج. سهول ي تشطي ي مثل اصطناع البول
ي األكريليك أو يوريثين  الخنزير.شحم أو الشحوم أو المستعمل أو الجديد المحرك زيت أو الكتان بذر زيت أو المائ

ت جدول باستخدام التصميم جهود ركزنا لقد  ة المتحدة الواليا ب  40األمريكي ي أنبو ي خشب أو  PVCبالستيك ½1أبعاد ، ذو خشب

ب أحجام تختلف  ت إجراء إىل تحتاج وقد العالم حول الجدار وسماكة البالستيكية األنابي األبعادعىل تعديال

ت بدون واحدة. بوصة بعرض صغيرة قطع إىل تقسيمها ويمكن مم) ،  225)طويلة بوصة  ي العصا إدخال يمكن البادئة ، المسافا ت  9طولها يبلغ الت ي مباشرة بوصا المصنوع الصواريخ موقد ف
ي الحال هو كما استخدامه أو الخشب ، من  العادي.الموقد ف

ي المستخدمة البالستيكية األنابيب أبعاد تشير  ت  3جدول إىل المستند هذا ف ت  = 3المعرف  PVC ، 40بوصا ت  OD = 3مم) ،  75)بوصا من عمل ضغط أقصى مم) ،  89)بوصا
ت  4وجدول مربعة ، بوصة لكل رطل  260إىل  130 ت  = 4المعرف  PVC ، 40بوصا ت  OD = 4مم) ،  100)بوصا رطل /  220إىل  130من عمل ضغط أقصى مم) ،  114)بوصا
مربعةبوصة 

ب من كل نظف االستخدام ، بعد  ب الخشب قال ة.الحيوية الكتلة إلزالة بالماء  PVCوقال المتبقي

ة أو واحدة أسرة أو صغيرة قرية كانت سواء  ي. فصل عملي ت" لديك دراس س "خيارا ب هناك ولي ة قوال ة أو جيدة أسوأ ، أو أفضل صحيحة ، أو خاطئ ب لصنع سيئ ستعمل الحيوية. الكتلة قوال
ب من متنوعة مجموعة  ت البناء مواد توافر عىل اعتماًدا لك األنسب هو واحد نوع يكون وقد سواء حد عىل جيد بشكل القوال ت المهارة ومستوى والتكلفة واألدوا هذا يوفر قولبة. ومتطلبا
ت المستند  ة قالب تصميم اختيار عند مراعاتها يجب خيارا الحيوية.الكتل

ث من وحجمها الشكل ، مربعة وأحيانًا مستديرة القوالب تكون ما غالًبا  ت ، ست إىل ثال ت أو قطع المستحسن من الغاز" ، "مواقد إدخال مع بدونه. أو مركزي ثقب وبها بوصا من صغيرة مكعبا
ب نقدم نحن الموقد. من أفضل بأداء للسماح الحيوية الكتلة مادة  ت" حجري فحم "قوال بوصة ونصف بوصة وعرضها مم)  25)واحدة بوصة "العصا" سمك يبلغ بنفسك. ذلك تفعل كحل ومكعبا
وتسعةمم)  38)

ي ال  ب باستخدام نوص ي أنبو ت عىل بناًء مم.  6بوصة من أقل جدار بسماكة بالستيك ة الحيوية الكتلة ضغط متطلبا  ( 2مم نيوتن /  ، 2 1بوصة كجم /  2 65)بوصة رطل /  145البالغة النموذجي
ب الضغط فإن القوة ، من  ت  3حجري فحم عىل المطلو ت  6بقطر حجري فحم يتطلب كجم) ).  400)رطل  900سيكون مم)  25)بوصة  1ثقب مع مم)  75)بوصا وجود عدم مع مم)  150)بوصا

ي ثقب  ت  Press Lever Compound Micro BioPress Easyالضغط آلة تتجاوز أن يمكن القوة. من كجم)  1800)رطل  4000حوال ة. هذه القوة متطلبا  6بوصة من أقل الجدار سمك بسهول
الضغط.هذا تحت جيد بشكل يتحمل ال مم 

التصميمنطاق 

ة  القالبصيان

الحزاءمقاس 

المواداختيار 
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اسمجزء طول بحجموصف

ي استخدم  .PVCمع قليالً مريح بشكل لتناسب  Cالقاعدة عىل متمركزة  Aالقضبان بتجميع قم  تقم ال لكن األجزاء ، لربط مسامير أو خشبية براغ
ب بالتثبيت  القطع.لمنشار آمنة مساحة يتيح مما  ، Bالجزء مركز من بالقر

يلوي نهايةتوقف 
ي مسامير / بدون قاعدة ،  ي براغ وسط ف
بالجزء 

 × "20 500مم  9 240"
مم

جقاعدة 

A القضبان PVCليناسب توسيط 

مم 4 100"

اعىلو 

مم 18 460"

D  مم ”× 12مم  1 38”إسفين

مم 9 240"

ب إىل بحاجة كنت سواء  ب ، أو مشقوق  PVCقال ب اآلمن البناء فإن مثقو هذه مهم اعتبار هو للقال ب من النوعين لكال مفيدة المقترحة الرقصة و ت أداة استخدام يمكن  .PVCقوال  PVCلدعم التثبي
ت ولقطع قسمين ، إىل وللنشر للحفر ،  ة ، الفتحا ي وللمساعدة الرأسي ت وضع ف عىل مدعومين قضيبين بين  PVCيؤمن الضيق اإلسفين فإن أدناه ، الصورة من ترون كما النشر. أو للحفر العالما
ت الرقصة دعامة استخدام يمكن مشقوقة. قاعدة  ت من لكل  PVCلتثبي ت اليدوية األدوا ة ، منشار مثل الكهربائية واألدوا ي ، الذراع منشار أو الطاول المعروف المركب ، التلسين منشار أو الشعاع
ت بعض القطع". "منشار باسم أيًضا  ت  3قطره جدول مع األبعاد استخدام ُيقترح أدناه. موضحة للرقص النموذجية االستخداما  PVCحجم لتناسب األخرى واألبعاد الطول اضبط  PVC. 40بوصا

بك.الخاص 

مم × 89مم  1 ×" "3 38

PVCلتأمين تستخدم 

مم × 38مم  1 ×" "1 38

مم ¼ 6”من سمك أي 

ب الرقصة صياغة  PVCلقوال
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ة منشار استخدم الكامل ، التجميع بعد  ت بضع اترك قسمين. إىل ج الجزء تقطع ال المركزية. الفتحة لقطع يدوي منشار أو طاول من بوصا
ي الخشب  البعيدة.النهاية ف

ة اكتب  هنا.المعادل
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ت تبدأ  ب الفتحا ب أعىل من بالقر ي األصابع تثبت االحتفاظ حلقة مرن. إصبع لتشكيل أسفل إىل وتستمر القال ضربة أثناء مكانها ف
اعتماًدا ملم  15إىل ملم  "5/8 10"و  3/8بين المركز إىل المركز من الفتحة تباعد تكون أن ُيقترح إخراجها. أجل من إزالتها وتتم الضغط 

ب. طول عىل  ي القال ب. لمعظم المركز إىل المركز من مم  3/8 10"بمسافة نوص ب مقترح مم  12”تباعد  ½القوال  ”16 400بطول للقال
ي المقطوع غير  PVCمن مم  1 25"عن يقل ال ما اترك مم.  ب.من العلوي الجزء ف القال

 3"من قسمين إىل لالنضمام تستخدم 

س ألن أسرع بطرح التكوين هذا يسمح حجري. فحم يخرج عندما ذاتًيا تنظيفه ويتم يدويًا) ،  س المكب ب ، إلخراج عادًة مطلوبًا لي القوال
ي القالب بضغط للضغط يسمح مما  ب إخراج من بدالً الفور عىل التال السابقة.القوال

أداة نهاية من المحتجزة الحفارة قطع يمكن 
التوصيل

PVC.  ب ارتفاع يبلغ لالستخدام به الموصى القال
س مع  مم.  4 100"الصغير المركب الرافعة مكب
س قضيب حدد  س مكب س قسم من ومكب المكب
ي  عىل وضعك يناسب الذي المستند هذا ف

وجه.أفضل 

ي  ت اليمين عىل الصورة ف مع مقترحة تكوينا
مستخدم مم  400بوصة  16مقاس قالب صورة  لالختبار.

ة الفتحة ذو الصرف يوفر  ب عىل الطرد عىل أقل ضغًطا الرأسي ًة القوال ب مقارن ب باستخدام التقليدي  PVCبقال ب المحفورة ، الثقو ويتطل
(عادًةأقل طرد قوة 

PVCالعفن مشقوق عمودي 
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ت قطع  ي المنشار استخدام يمكن  PVCفتحا ت لقطع اليدوي المنشار أو الكهربائ ب الفتحا ي فيما عمودي. شق ذو لقال األمثلة بعض يل
ت. لقص  هز استخدم الفتحا ت بارتداء قم سابًقا. الموصوف  PVCتهز تقترحه الذي النحو عىل السمع وحماية المناسبة السالمة نظارا

ت  ة.السلطا المحلي

ي تأمين  من اإليقاف كتلة اضبط إسفين ، باستخدام الرقصة ف
للقطعالمناسب العمق أجل 

األوسطالتباعد مركز عىل عالمة ضع 

ت تباعد هو مم  3/8 ،" 10القطع. يتم كما الشق السياج مقابل الرقصة امسك  ي فتحا ب ، لمعظم مثال يستخدم مم  "½ 12مع القوال
مم. 16 400"مقاس للقالب 
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صلبةحجري فحم رقصة  حفرةمركز حجري فحم رقصة 

 X""¼قص 

ب.داخل قليالً فضفاضة لمالءمة قطر  ×بسمك مم  12”قطعة  1القاعدة موقع تحديد  القال

"1مركز عمود تستخدم كنت إذا مم  1 1/8 28"مركزي ثقب 

ي مم  × 6مم  6 ب.لدعم السكة داخل من العلوي الجزء ف القال

مم. 38إىل مم  ، "½1 12"إىل من  ×مم  × "9 225مم  89"عرض  3قطعة  1

ة -125mm 5 pcs 1"العمود مركز  ها  × "25mm 1طويل يء أي أو قطر متاح.ش

ة -89mm 3 pcs 2"طرد قضبان  المتاحة.المواد من سمك  ×ارتفاع  × "50mm 2طويل

ج

ب لقالب استخدامها يمكن  ب أو مقسم أو صل ي. فتحة قال حامل.إىل حاجة ال ثقب ، يوجد ال أفق

ت  ، 40 3بالجدول ابدأ  ت مم.  100بوصة  4بطول الفينيل متعدد كلوريد من مم  75بقطر بوصا ب  "3/16إىل مم  1/8 3"لحفر التخطيط عالما ب وخارج داخل ونظف احفر المركز. إىل المركز من مم  "¾ 20إىل مم  ½ 12"من متباعدة مم  5ثقو ي ثقب بحفر فقم مركزية ، بفتحة قوالب تصنع كنت إذا لتنعيمها. الرمل حواف المحفور. القال أو المركزي العمود لتالئم  Bالقاعدة ف
ب  هز عرض يتم الصرف. أنبو ب أو عمود لوضع مركزية تحديد بفتحة الدائرية القاعدة حفر يمكن أدناه. محفور  PVC 3"لـ مقترح حجري فحم تهز ي االستمرار مع تصريف أنبو ثقب تشكيل ف
ي مركزي  حجري.فحم ف

د

القاعدهلوح 

ي الجزء يكون بحيث بزاوية  Cبالقاعدة بتثبيته قم  ب انزالق يسهل مما األمام من أضيق الخلف األمام.من القضبان عىل القال

أ

ب

و

العفن PVCحفر 
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ب  ة قضي كبيرحجري فحم إزال

ي الرسم  مم. × "5 140مم  1 38"من الخشب مخزون الحاجة. لهذه سهل حل هو أعاله البيان

ة  ت كبيرة حجري فحم ضغط آل مركبةرافعة ذا

س تستخدم ما عادًة  س. عىل مثبتة مدمجة حجري فحم إزالة سكة به يكون ما وغالًبا موضح هو كما بوصة  16بطول قالًبا أدناه الموضح الكبير المركب الرافعة مكب ت هناك المكب حاال
ب فيها يكون  مفيًدا.المتحرك اإلخراج قضي

ب وارتفاع بعدد  Cالجزء ارتفاع تحديد يتم  ي القوال ب. من إخراجها سيتم الت ي يوجد القال ي الجانب عىل شق مم ،  × 6مم  x” ، ¼ C” 6الجزء من العلوي الجزء ف إلراحة  Cالجزء من األمام
ب حافة  اإلخراج.أثناء  PVCقال

ب  كبيرة PVCقوال
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ب  ب عمودي مشقوق قال ب وقال ت بأربع مثقو ي.وغطاء احتجاز حلقة مع فتحا طرف

ي الغطاء إزالة تتم الضغط ، بعد الحيوية. الكتلة مواد من  ت ، وحلقة النهائ ب وتنزلق التثبي ة القوال الدفع.قضيب باستخدام بسهول

مهم.اعتبار هو 

ب من سواء المشقوقة ، القوالب باستخدام المشكلة هذه نحل  ب القال ي. المشقوق القالب باستخدام أو المثقو ت االحتفاظ حلقة القالبين كال يستخدم الرأس ت لتثبي ي الفتحا مكانها ف
ت الضغط. أثناء  ب إغالق يتم مم.  "½1 38كوع أو اقتران نهاية من مقطوعة مم  12"بعرض الحلقا ي غطاء باستخدام طرفيه أحد من المفتوح األنبو ي موضح هو كما طرف أدناه. الصورة ف

الحشوتينبين بمباعد حجري فحم عمل يمكن عادة ، 

س إن  ب مكب ب. من قليل عدد لصنع التكلفة ومنخفضة وسهلة سريعة طريقة السد مسدس وقال القوال
ي السد مسدس التصميم هذا يستخدم  ي القياس ب األمريك ة.  10ألنبو ب أوقي ي المباع  PVCمن القال ف
ت  س  ، 40"جدول  ½1شكل عىل المتحدة الواليا مم ،  ID = 1 9/16 40"مم ،  OD = 1 "15/16 49ويقي
ب مقارنة تماًما مناسب الحجم هذا مم.  = "5/32 4الجدار سمك  ي السد بأنبو ة.  10القياس يكون قد أوقي
ة إخراج جًدا الصعب من  ي المضغوطة الحيوية الكتل ب ف ة الحجم بهذا أنبو طردهوسهول

ي بقلم  ث زان والدكتور هايت ل ي النشر تم  سمي ي التحديث تم  2012 مارس ف 31من  11صفحة   www.leehite.org محفوظة الحقوق جميع  2/12/2022 ف

ب  مفتوح)(إطار السد ومسدس ضغط قال
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ت أربع قطع  ي فتحا ب ف موضحهو كما القال

ي بقلم  ث زان والدكتور هايت ل ي النشر تم  سمي ي التحديث تم  2012 مارس ف 31من  12صفحة   www.leehite.org محفوظة الحقوق جميع  2/12/2022 ف

ب أبعاد  السدمسدس قال
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ي استخدمنا  ي صعوبة واجهنا ولكن مم  3بوصة  1/8مخزون من مصنوعة بالستيكية فواصل األصل ف ها ف ب داخل جانبياً تدوير التبديل أدى وقد الملء. عملية أثناء األنبو
ة. المشكلة هذه حل إىل بوصة بسمك مم  19بسمك خشبية فواصل إىل  ت من غيره أو المحرك بزيت الطالء يعد بسهول من لمنعها مهًما أمرًا للماء المقاومة الطالءا

ب.داخل واالستقرار التمدد  األنبو

ي الغطاء تثبيت إىل تحتاج قد النهاية. وغطاء االحتفاظ حلقة إرفاق  ب األوىل. الحشوة لعمل األخرى اليد استخدام أثناء يديك بإحدى النهائ من الصحيح المقدار لتحديد جر
ة. دفع قضيب باستخدام برفق واضغط الفاصل أدخل الحشوتين. من لكل الحيوية الكتلة  ة الحشوة اصنع اإلزال ي ي أخيرة كخطوة ثانية مباعدة وأدخل الثان الملء.إجراء ف

ي بقلم  ث زان والدكتور هايت ل ي النشر تم  سمي ي التحديث تم  2012 مارس ف 31من  13صفحة   www.leehite.org محفوظة الحقوق جميع  2/12/2022 ف

ت  PVCأداة استخدم  ة أكثر اإلسفين جعل عىل  PVCمقابل الخشب كتلة تساعد وللنشر. الخطوط لرسم بوصة  1مقاس  PVCلتثبي ي موضح هو كما فاعلي الصورة ف
ت قطع يمكن أعاله. اليمنى  ي الموضحة الطرق من بأي الفتحا ب قسم ف ي القال .PVCالمشقوق الرأس

أعاله.موضح هو كما بوصة  1مقاس كوع أو اقتران نهاية من االستبقاء حلقة قطع يتم 
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ة ، قضيب عىل استرح  ة وقم اإلزال ي الغطاء بإزال ت ، وحلقة النهائ ب وادفع التثبي ب.من برفق القوال القال

ي الغطاء أمسك  ي النهائ ب لتوجيه األخرى اليد واستخدم واحدة ، بيد مكانه ف س طرف شفة وتحت إىل األنبو يتم حتى الحيوية الكتلة بضغط قم السد. لمسدس المكب
المناسب.الضغط إىل الوصول 

ب  ب إزالة تتطل س ضغط رافعة تحرير القال س تحرير رافعة عىل بالضغط المكب ي الموضحة المكب ي يدويًا جًدا صعًبا هذا يكون قد أعاله. الصورة ف بالتنصت ونوص
ها.المطرقة أو الخشب من صغيرة كتلة باستخدام  لتحرير

ي بقلم  ث زان والدكتور هايت ل ي النشر تم  سمي ي التحديث تم  2012 مارس ف 31من  14صفحة   www.leehite.org محفوظة الحقوق جميع  2/12/2022 ف
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ي اليمين عىل الموضحة الفواصل قطع تم مم.  2 50"البرميل معرف  ها يقل والت قليالً قطر
ي الستخدامها مم  1/8 3'بالستيك مخزون من مم  2 50"عن  ي متعددة قوالب فصل ف ف

س  الحمل.نف

قليالًدافع قضيب استخدام المفيد من أنه تجد قد 

س واجهتنا ذلك ، ومع  ة نف ي الفواصل هذه مع المشكل ها الت ي استخدامها عند واجهنا ه و
المفتوحاإلطار 

ي للمساعدة مم  50بقطر بوصة  2من أقل  ب ف ة أحمال بين الفواصل تركي الحيوية.الكتل

ت البرميل نصف حفر تم  مم 3/16 5”بفتحا

أن 8/1" (يمكن البالستيك مخزون من مم  2 50"عن قليالً قطره يزيد الذي القسم قطع تم 
يوبشكل معدنًا) يكون  عشوائ

ي الغطاء نهاية من بدًءا مم  ¾ 19”تباعد باستخدام  ة القابل الطرف هو كما للبرميل لإلزال
ت اليمين. عىل موضح  التباعد تقليل يمكن أقل. بشكل تسد ألنها أفضل مم  1/8 3"فتحا

جيد.تصريف لتحقيق كاٍف من أكثر وسيكون مم  ½ 12"إىل 

ت حفر  بوصة. 1/8بفتحا

ث ضغط  مم 25بوصة  1بقياس قوالب ثال

س بديلة طريقة  ث السائب" التحميل "مسدس هو السد حجري فحم لمكب القالب يكون حي
س. من يتجزأ ال جزًءا  صلب معرف ببرميل COX  T2‐51001هو الموضح النموذج المكب
ي غطاء مع مم  "14 355وطوله مم  2 50" ة. للتحميل مصمم التحرير سريع طرف بالجمل

 :1.26حمولة تكبير نسبة عىل الطراز هذا يحتوي 

البرميل.هذا يقبله أن يمكن ما أقصى كان 

تماًما.مناسًبا كان  (51001(طراز  :12 1بنسبة تكلفة أقل نموذًجا أن االختبار حدد 

ب قرص استخدام تم ذلك ، إىل باإلضافة  ي مثقو ي الغطاء ف وساعد السريع لإلفراج النهائ
ي  أأفضل. تصريف ف

ة  هم ودفنهم جانًبا لاللتفاف قوي ميل لديهم كان فوق. بندقي ي عموديًا واستقرار ة ف الكتل
س الفضفاضة. الحيوية  ي قبل ، من كان كما السبب لنف المقطوعة الفواصل باستخدام نوص

ي الدوران لمنع مم  19”مخزون من  البرميل.داخل الجانب

ت  ي بها الموصى التغييرا ت استخدام ه بعض حفر إىل باإلضافة مم  1/8 3"تصريف فتحا
ب  ي بشكل الموجودة الثقو ي عشوائ ي النصف ف (باتجاهالبرميل من الثان

مغموسة مم  19”مقاس خشبية فواصل اليمين عىل الصورة تستخدم 
مستعمل.محرك بزيت 

التحميل.عملية أثناء الماء تراكم لمنع المقبض) نهاية 

ة  بالجملة)(تحميل السد حجري فحم ضغط آل

ي بقلم  ث زان والدكتور هايت ل ي النشر تم  سمي ي التحديث تم  2012 مارس ف 31من  15صفحة   www.leehite.org محفوظة الحقوق جميع  2/12/2022 ف
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ب  مفتوحكتا ة  للفتحإمال االنزالقفتح 

ب قطع يمكن  ة أو المثقوبة الفتحة قال ة نهاية من مم  12بعرض بوصة بقطر حلقة بواسطة مًعا وتثبيته عموديًا نصفين إىل األفقي مًعا.  PVCمن قسمين لربط المستخدمة التوصيل قارن
المنشارشفرة بواسطة المواد إزالة يتم عادة ، 

ي التفكير المهم فمن األبعاد ، بتغيير قمت إذا  ب إخراج بعد التمدد مساحة عىل الحفاظ ف ب. من القوال ة عام ، بشكل القال ة الحيوية الكتل ي كبير ضغط وتحت بطبيعتها مرن ف
الداخل

ة الفتحة ذو الصرف يوفر  ب عىل الطرد عىل أقل ضغًطا الرأسي ًة القوال ب مقارن ب باستخدام التقليدي الدائري  PVCبقال إخراج أجل من القوالب تصميم تم المحفورة. الثقو
ب  أسرع.وضع بعملية يسمح مما وسهلة سريعة حجري فحم قوال

ث المنفصل القالب استخدام ُيقترح  ب عىل أقل الطرد ضغط يكون حي ث أو القوال مطلوبًا.الضغط عن بعيًدا اإلخراج يكون حي

ي المشقوق الخشب استخدام ُيقترح  هظة تكون أو  ، PVCعىل الحصول يصعب حيث لالستخدام المحفورة  PVCلقوالب كبديل الرأس ة البناء طريقة تكون أو الثمن ، با البديل
مرغوبة.

ة قم الحيوية ، الكتلة ضغط بعد  ب ، أسفل أو أعىل من الحلقة بإزال أدناه.الموضحة الطرق إحدى باستخدام وافتحها أسهل ، أيهما القال

ي  ب للسماح يكف ت. حلقة داخل بإحكام بالتناسب للقال متاحة.أخرى مادة أي أو الخشب من االحتفاظ حلقة قطع أيًضا يمكن التثبي

ب من القوالب يخرج عندما العفن.  التمدد.بهذا  "C"القدم من الخروج يسمح أكبر. طرد مساحة ويتطلب يتمدد فإنه القال

ب قسم  المشقوقالخشب قوال

ي بقلم  ث زان والدكتور هايت ل ي النشر تم  سمي ي التحديث تم  2012 مارس ف 31من  16صفحة   www.leehite.org محفوظة الحقوق جميع  2/12/2022 ف

ب انقسام  PVCقال
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ت مم ،  1 ،" 38الخشب مخزون  ي الفتحا ت اتجاه عىل الحفاظ خاص بشكل المهم من مم.  ، "1/8 3تتجاوز وال المنشار شفرة عرض ه بالصور موضح هو كما الخشب حبيبا
ة القوة عىل للحفاظ  ي. باستخدام مًعا  Bو  Aالجزأين تثبيت يتم الضغط. أثناء الهيكلي ة  Eالقاعدة تظل البراغ ت صنفرة المهم من حجري. فحم لطرد إزالتها وتتم منفصل الفتحا
ي مثل للماء مقاوم بغطاء القالب وتغطية جيًدا ،  وجيد طرد عىل للحفاظ إلخ الخنزير ، شحم الشحوم ، الشمع ، المحرك ، زيت يوريثين ، البول

ت  9الحيوية الكتلة عصا مقاس يبلغ  ي مباشرة المجففة القوالب استخدام يمكن مم.  × 25مم  × 38مم  225بوصة ،  × 1بوصة  × 1بوصا تقسيمها أو الصواريخ" "موقد ف
ي الستخدامها أصغر أقسام إىل  األخرى.الحيوية الكتلة مواقد أو غازي" "موقد ف

األمد.طويلة عملية 

ت  يمكعبا العص

القاعمن الرؤية 
ي بقلم  ث زان والدكتور هايت ل ي النشر تم  سمي ي التحديث تم  2012 مارس ف 31من  17صفحة   www.leehite.org محفوظة الحقوق جميع  2/12/2022 ف

يعرض  تفصيل

يمنظر  داخل

ب ومكعب عصا  مشقوقخشب قال

المسمىاألجزاء 

Machine Translated by Google



علويمنظر 

والقدمالغطاس 

ي بقلم  ث زان والدكتور هايت ل ي النشر تم  سمي ي التحديث تم  2012 مارس ف 31من  18صفحة   www.leehite.org محفوظة الحقوق جميع  2/12/2022 ف

ت  تالعصا غطاسا والمكعبا

يمنظر  داخل
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ي بقلم  ث زان والدكتور هايت ل ي النشر تم  سمي ي التحديث تم  2012 مارس ف 31من  19صفحة   www.leehite.org محفوظة الحقوق جميع  2/12/2022 ف

األجزاءمخطط 
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ت لعمل  درجة. 45بزاوية مم  12بوصة  1.2وعمق مم  25بوصة  1بمسافة متباعدة أسنان قطع أو مكعبا

و

ة المسافة أن من تأكد  ي تبلغ  B & Bالجانبين بين الداخلي س. كافية بمساحة للسماح مم  41بوصة  1 5/8حوال الورق من رفيع جزء إدخال المفيد من يكون قد للمكب
س بين المقوى  ب المكب .Bو  Aالجزأين ربط عند واحد وجان

"225 7/8 8 pcs 1-Base E  مم. 1 38"مخزون من مم  × "2 89مم

B  ب مم × "3 89مم  9 230"قطعة  2الجان

ي االرتفاع اجعل  س الكل ب للمكب ملم 175بوصة  7وتد وقضي

ت  مم. 10بعمق  ”½مم ،  10”مراكز عىل فتحا

س قسم انظر  ت.عىل للحصول المكب خيارا

89mm 3” x ”225mm 7/8 8 pcs 1-Plunger D  38”مخزون منmm ، 1  25مقاس وتد بقضيب مزودmm.1” 

ب.من مم  1 45"عمق ، مم  "½ 10فتحتان طول ، مم  × 3 89"عرض" مم  4 5/8 117"قطعة -2نهاية  الجان

واألسهم.مم  × 38مم  38

ت أربعة توجد  الرسم.حافة من مم  12”لولبية فتحا

”117mm 5/8 4 pcs 2-Feet C  ة  ”1 × 1“من طويل

مقطوعة.زاوية درجة  45بعمق ، مم  "1.2 12و مم  1 25"المتباعدة األسنان قطع يتم واحد ، جانب عىل 

ي.أو المسامير باستخدام ب الجزء عىل نعلق  البراغ

ب إىل اقلبه  س الجان ب لعمل األمل "Stick"قوال

ب األجزاء ، قائمة  والمكعبالعصا قال

ي بقلم  ث زان والدكتور هايت ل ي النشر تم  سمي ي التحديث تم  2012 مارس ف 31من  20صفحة   www.leehite.org محفوظة الحقوق جميع  2/12/2022 ف
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المسمىاألجزاء 

القاعمن الرؤية  علويمنظر مفتوحمنظر 

ب أدناه يوجد خياًرا. المعدن أو الخشب يكون مربع ، حجري فحم إىل تحتاج أو خياًرا  PVCيكون ال عندما  قوال
ة  ب  4أو  3أو  2ولصنع فردي حجري فحم لصنع مفيدة رأسية مشقوقة خشبي ي قوال ب. من واحد ملف ف القال

ة قم الضغط ، بعد  س عىل المستمر والضغط القاعدة بإزال ب. يخرج سوف المكب ب إخراج يتم القوال بعد القوال
ة الضغط  ب اليدوي الضغط طريق عن بسهول مزدوج.أو فردي حجري فحم لقال

ب  مشقوقمربع خشب قال

ي بقلم  ث زان والدكتور هايت ل ي النشر تم  سمي ي التحديث تم  2012 مارس ف 31من  21صفحة   www.leehite.org محفوظة الحقوق جميع  2/12/2022 ف
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مم. 150"ارتفاع  × 6مربع ، مم ،  × 70مم -x 7/8 2 pcs 1" 2 ، "7/8 70الغطاس 

ت  3 ومنمم  20فتحتان” مم ،  10”بعمق فتحا

ي للمساعدة العلوي الجزء بتدوير قم  الضغط.عند الوسط محاذاة ف

د

طولمم  × "3 89عرض مم  3 75"كمبيوتر جهاز  2نهاية 

ب ضع مم.  × 50مم  × 38مم  70 عموديًا.لتعمل الحبو
ه

ب

ت  4وطول ملم ،  25بقطر بوصة  1بعد  ملم 100بوصا

األسهم.مم  × 38مم  38 "1 × 1"من طويلة مم  6 150"قطعة -2قدم 

F

أ

يأو المسامير باستخدام أ الجزء عىل نعلق  البراغ

و

طوال.بوصة  × 2سميكة بوصة  × 1عرض بوصة  2 7/8نصف كل  1 .”مخزون من قطعتين من الغطاس قاعدة 

ت  6بعرض قطعة -2الجانب  ت  × 3مم  150بوصا ت  4مم ،  89بوصا ب من مم  ½1 38”مم ،  10بعمق فتحا ب. من مم  2 ”3/8 60و الجان توجد الجان

ت أربعة  الرسمحافة من مم  12”لولبية فتحا

ب  المخزون.حول تتمحور الثالثة والفتحة الجان

س قسم انظر  تمن لمزيد المكب الخيارا

ة المسافة أن من تأكد  ي تبلغ  A & Aو  B & Bالجانبين بين الداخلي س. كافية بمساحة للسماح أقل أو ملم  41بوصة  1 5/8حوال إدخال المفيد من يكون قد للمكب
س بين المقوى الورق من رفيع جزء  ب المكب .Bو  Aالجزأين ربط عند واحد وجان

ج

ب أبعاد  المربعالمشقوق الخشب قال

ي بقلم  ث زان والدكتور هايت ل ي النشر تم  سمي ي التحديث تم  2012 مارس ف 31من  22صفحة   www.leehite.org محفوظة الحقوق جميع  2/12/2022 ف

ب  قوالبقوال والبريدالمنصب صاحب 
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بلكل  قال

2

ه

ارتفاع ارتفاع

طويل
طويل

"7مم  3 75"

4

بريد
ت  6  150بوصا
مم

طويل

"11 "10 

ت  7 9" ملم 175بوصا

بوصة 14

"100 
مم 4

د
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7/8 2 

15"19 

"10 

"6 

قوالب
مجموع

مم 6 150"

3 "10 

ب

ت  7 2 ½" ملم 175بوصا ت  7 ملم 175بوصا

واسع

ج

ملم 5 125"

14

1أ مم 1 25"
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ي بما واسع نطاق عىل الخشب إىل الوصول إمكانية لديك يكن لم إذا  ي الشق قطع أو مم)  6) 150"أ الجزء لجعل يكف ي الجزء ف ي فيما ممكن ، غير أ الجزء من السفل بديل. تكوين يل
ي فيما عام. بشكل األفضل الخيار يكون قد ولكنه اآلخر والتصميم الخشب من مزيًدا النهج هذا يتطلب  ت يل المطلوبة.األبعاد تغييرا

ب أربعة من (إصدار مشقوق مربع خشب قالب باستخدام قوالب صنع  حجري)فحم قوال

فواصل 3باستخدام القالب تعبئة يتم الضغطبعد 

حشوةكل لفصل الفواصل استخدم 

ة قوالب  ت متعددة خشبي بديلةالشكل مربعة الفتحا
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سإدخال تم  المكب
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ستجفيف  الشم

ب  وظيفةمع طرد قوال بوالفواصل الدعامة  والقوال
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القاعمن الرؤية 

العفنالخشب مشقوق جولة شبه 

ب إىل  D-2و  Gالجزأين إضافة تؤدي  دائريشبه قالب تكوين إىل المربع القال

علويمنظر 
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س  الغطاسسبليت مكاب

س صنع يمكن  س وقضيب مكب ة. والمواد الموارد باستخدام الطرق من عدد بأي مكب ب الخشب استخدام يكون قد المحلي ي ممكن غير أو ممكًنا الصل لم إذا منطقتك. ف
ي ففكر كذلك ، األمر يكن  س صنع ف س طريقة باستخدام المكب أدناه.الموصوف المنفصل المكب

س إىل المركزية الدعامة تمتد أن يجب مركزية ، بفتحة حجري فحم إىل حاجة هناك تكون عندما  س.مكب المكب
ي متمركزة دقيقة حفرة حفر يكون أن يمكن  ب المخزون ف ي األسهل الطريقة تكون ما غالًبا تحديًا. الوظيفة هذه الستيعا س استخدام ه الموجودة الفتحة وتصنيع مقسم مكب
ي  س. من نصف كل ف ة المكب أدناه.موضحة النموذجية األمثل

ت لوضع النصفين ضم عند بالحذر يوصى  ي أو المسامير أو المثبتا الوصل.بعد البناء من المزيد مع التداخل لتجنب بدقة البراغ

ي الثقب قطع يمكن  ي الماس ة. منشار عىل مائلة شفرة باستخدام نصف كل ف ت عدة باستخدام المربعة الفتحة قطع أيًضا يمكن طاول ة منشار عىل تمريرا باستخدام طاول
هما ثم نصفين ربط ويجب كبير مخزون يتوفر ال عندما المستديرة الفتحة تكون التمزق. سياج دليل  ت تعمل الحجم. حسب حفر تتوفر ال عندما جيد بشكل واألزاميل الحفارا

ت  الكهربائية.األدوا

س قسم  بالمكب والقضي
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ي أخرى بديلة طريقة  أدناه.موضح هو كما وسفلية علوية قاعدة بين وتد قضبان استخدام ه

مقسمةمربعة  مصمتمربع 

س بوست سكوير  الغطاسومكب

س مربع وتد مربع  سقضيب مكب المكب

ي بقلم  ث زان والدكتور هايت ل ي النشر تم  سمي ي التحديث تم  2012 مارس ف 31من  28صفحة   www.leehite.org محفوظة الحقوق جميع  2/12/2022 ف

Machine Translated by Google



ة  ة الصلبةجول مقسمةجول ة  دائريةمعدنية غسال
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ة  س بوست جول الغطاسومكب

س  سبقضيب دائري وتد مكب المكب
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يالصرف قواعد  الصح

س استخدامه ويمكن  ب كمكب ي للقوال القليلإىل تحتاج قد مركزيًا. ثقًبا تتطلب ال الت

ي المختلفة للقوالب مخصصة تصريف قاعدة بناء من بدالً  ب. لتثبيت عامة مشقوقة قاعدة لوحة استخدام غالًبا يمكنك صلبة ، حجري فحم قوالب تصنع الت القال
ب قاع من أفضل تصريف  ب قوالب يجعل القال ت قوال ي األبعاد أسرع. تجفيف بوقت ويسمح أقل رطوبة ذا ي المثال يظهر بينما اختيارك ه يضمن أدناه. النموذج
ت الجيدة الصنفرة  جيًدا.تصريًفا للفتحا

ي غطاء الخلوص. لتناسب الحافة محيط طحن  ي طرف ب نهاية ف ي األنبو الحادة.الحافة عن الناتج التلف من وأصابعك الصحافة ”يحم

هر الحديد من أرضية شفة  ب الز ب  40من مم  75بوصة  3جدول داخل جيد بشكل "تناسب األسود الحديد ألنابي ، PVCأنبو

ت الصرف قاعدة طالء تم  مستعمل.محرك بزيت الداكن اللون ذا
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ي الصرف قاعدة  عامةالصح

س  هرالحديد من أرضية شفة مكب الز
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ت هناك  ي الصرف فيها يكون حاال ب قاع من اإلضاف ي الحلول أحد يتمثل مفيًدا. مركزية فتحة باستخدام  PVCقال ب مثقبة قاعدة لوحة استخدام ف تصريف وأنبو
ب.  ي القطر ليناسب األصغر القرص حجم مثقو ب الداخل ي والقرص للقال ب نثر اقترح  .PVCلدعم السفل القرص. منطقة حول مم  1/8 3"المحفورة الثقو

أدناه.موضحة عامة صرف قاعدة لوحة عىل ضعه لالستخدام ، 

ي الصرف قاعدة  PVCمثقبة الصح
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