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ভিমকা

িডজাইেনর সুেযাগ
এই নিথ
এ

পছ

এক

স

ছাট

েক। যেকান অপােরশেনর জন ি েক ংেয়র জন এক

াম, একক পিরবার, বা

ণীক

কার বা অন ধরেণর বােয়ামাস ছঁ ােচর

েয়াজন হয়,

অপােরশন হাক না কন। আপনার কােছ "পছ " আেছ এবং বােয়ামাস ি েকট তিরর জন কানও ভল বা

স ক, সরা বা সবেচেয় খারাপ, ভাল বা খারাপ ছঁ াচ নই। িবিভ ধরেণর ছঁ াচ সমানভােব কাজ করেব এবং িনমাণ সাম ী এবং সর ােমর
র এবং ি েক ংেয়র

েয়াজনীয়তার উপর িনভর কের এক

করার সময় িবেবচনা করার জন পছ

কার আপনার জন সবেচেয় উপযু

হেত পাের। এই নিথ

এক

াপ তা, খরচ, দ

তার

বােয়ামাস ছঁ াচ নকশা িনবাচন

দান কের।

উপাদান পছ
আমরা ইউএসএ িশিডউল 40 িপিভিস
ইি

38 িমিম পু

অনুপল

x 3½ ইি

হেত পাের। এ

াি

েকর পাইপ বা মা াযু

89 িমিম চওড়া। যিদও PVC এক

মাথায় রেখ, আমরা PVC-এর িবক

কােঠর কাঠ, 1½ ব বহার কের িডজাইেনর

জবব

6 িমিম থেক কম

চােপর

াচীর বেধর

েয়াজনীয়তার উপর িভি

াি

েয়াজনীয়তা অিত ম করেত পাের। ¼ ইি
এই নিথেত ব ব ত
psi পয

াি

িকছ জায়গায় ব য়ব ল বা

েয়াগ করেত স

(25mm) গত সহ এক

ায় 4,000 পাউ

েকর পাইেপর মা া িল 3 ইি

(75mm) ি েকেটর

(1,800 কিজ) বল

6 িমিম থেক কম এক

সবািধক কােজর চাপ এবং 4 ইি

3 ইি

িবক .

ম হেত পাের.

েকর পাইপ ব বহার করার পরামশ িদই না। 145 lb/in2 (65 kg/in2, 1N/mm2 ) শি র এক

কের , 1 ইি

(150 িমিম) ব ােসর কান িছ িবহীন ি েকেটর জন
শি র

ভাল পছ , এ

িহসােব কাঠ ব বহার কের িডজাইন উপ াপন কির। ধাত অবশ ই িকছ পিরি িতেত এক

যাইেহাক, আমরা নিথেত ধাত ব বহার কের িডজাইন উপ াপন কির না। আপিন ধাত িনমাণ িকছ নকশা

আমরা ¼ ইি

েচ ােক ক ীভত কেরিছ

ছঁ াচ িহসােব ব বহার করার জন উপাদােনর এক

সাধারণ

েয়াজনীয় চাপ হেব 900 lb (400kg) ) এক

েয়াজন। ইিজ বােয়াে স মাইে া ক

াউ

িলভার

6 ইি

স সহেজই এই

াচীর বধ এই চােপর অধীেন ভালভােব ধের না।

সময়সূচী 40 PVC, ID = 3 ইি

িশিডউল 40 PVC, ID = 4 ইি

(75mm), OD = 3½ ইি

(100 িমিম), OD = 4½ ইি

(89mm), 130 থেক 260

(114 িমিম), সবািধক কােজর চাপ 130

থেক 220 িপএসআই

াি

েকর পাইেপর আকার এবং

াচীেরর বধ িব জুেড় পিরবিতত হয় এবং আপনােক মা া সম য় করেত হেত পাের

এই নিথেত উে খ করা ব ি েদর কােছ। উপর , আপনার

ানীয় এলাকায় পাওয়া

া াড ডাইেমনশন কাঠ িমটমাট করার জন

েয়াজনীয় সম য় ক ন।

আকার এবং আকৃ িত
ায়শই ি েকট
গালাকার এবং মােঝ মােঝ বগাকার, িতন থেক ছয় ইি আকােরর এবং কে র গত সহ বা ছাড়াই হয়। "গ ািসফায়ার
াভস" বতেনর সােথ
সােথ চলা থেক আরও ভাল পারফরম াে র জন বােয়ামাস উপাদােনর ছাট অংশ বা িকউব িল বা নীয়। আমরা অফার কির "ি ক অ া িকউব ি েকট মা "
িনেজই সমাধান িহসােব। "লা " পিরমাপ কের এক ইি
ইি

ল া (225 িমিম), এবং এক ইি

পু

চওড়া অংেশ িবভ

(25 িমিম), দড় ইি

চওড়া (38 িমিম) এবং নয়

করার জন ভাগ করা যেত পাের। ইে ে শন ছাড়া নয় ইি

ল া লা

কােঠর জন তির রেকট চলায়

সরাসির ঢাকােনা যেত পাের, বা িনয়িমত চলার মেতা ব বহার করা যেত পাের।

ছঁ াচ র

ণােব

ণ

কােঠর ছঁ াচেক জলেরাধী পদাথ িদেয় আবরণ করা কাঠেক জলাব
এবং ি েকট বর করার জন
িনি

ত করার জন

পূণ।

হওয়া থেক র

েয়াজনীয় বল কমােত সাহায কের। এক

িতর

া করেত সাহায কের
ামূল ক আবরণ

ািবত আবরণ হল পিলউেরেথন, জল িভি ক এ

েয়াগ করার আেগ

ােভর ভাল বািল করা সহেজ িনগমন

াইিলক, িতিসর তল, নতন বা ব ব ত মাটর তল,

িফিনস।
ব বহােরর পের অবিশ বােয়ামাস অপসারেণর জন কােঠর ছঁ াচ এবং িপিভিস ছঁ াচ উভয়ই জল িদেয় পির ার ক ন।
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িপিভিস ছঁ াচ িবভাগ
িপিভিস ছঁ ােচর জন িজগ তির করা
আপনার

েটড বা ি ল করা িপিভিস ছঁ ােচর

েয়াজন হাক না কন, ছঁ ােচর িনরাপদ িনমাণ এক

জন ই উপেযাগী। িজগ ব বহার করা যেত পাের িপিভিসেক ি িলং করার জন , দু
আউট িচ

িলেক সহায়তা করেত। আপিন নীেচর ছিব

িজগ সােপাট

হা

থেক দখেত পাে

পূণ িবেবচনা এবং এই

িবভােগ করােতর জন , উ

ন য এক

স

কীলক এক

ািবত িজগ উভয় ধরেনর িপিভিস ছঁ ােচর

ট িল কাটার জন এবং ি িলং বা করােতর জন লেটড বেস সমিথত দু

টল এবং পাওয়ার টল উভেয়র জন িপিভিস ধের রাখেত ব বহার করা যেত পাের যমন এক

রেলর মেধ িপিভিস সুরি

টিবল করাত, এক

যৗিগক িমটার করাত, ওরেফ "চপ করাত"। িজেগর জন িকছ সাধারণ ব বহার নীেচ িচি ত করা হেয়েছ। মা া িতন ইি

ব াস সময়সূচী 40 িপিভিস সে

ব বহােরর জন

ািবত হয়. আপনার িনিদ িপিভিস আকােরর সােথ মানানসই দঘ এবং অন ান মা া সাম স ক ন।

নােমর অংশ
এক

রল

িব শষ
িস বস

1 ½” x 3 ½” 38 িমিম x 89 িমিম

18" 460 িমিম

1 ½” x 1 ½” 38 িমিম x 38 িমিম

9 ½” 240 িমিম

শষ

9 ½” 240 িমিম x 20”

বস, অংশ B এর কে

¼” 6 িমিম থেক যেকােনা বধ

কান পেরক/

িপিভিস সুরি

ত করেত ব ব ত হয়

কের রল A- ক একি ত ক ন। অংশ িলেক বঁেধ রাখেত কােঠর

পেরক ব বহার ক ন, তেব অংশ B এর কে র কােছ বঁেধ রাখেবন না, এক

কািশত মাচ 2012

প

নই

4" 100 িমিম

PVC-এর সােথ িকছটা মসৃণ িফট করার জন বস C- ক ক

PVC িফট ক ীভত

500 িমিম

এবং উপের

িড ওেয়জ 1 ½” 38 িমিম x ½” 12 িমিম
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স ূণ সমােবেশর পের ক ীভত ট কাটার জন এক
টিবল করাত বা হ া
ভােগ কাটেবন না। দূেরর াে কেয়ক ইি কাঠ রেখ িদন।
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উ

েটড িপিভিস ছঁ াচ

ি ল করা িছ ব বহার কের চিলত িপিভিস ছঁ ােচর তলনায় উ
ট েনজ ি েকেটর উপর কম ইেজকশন
স
দান কের, কম ইেজকশন বল েয়াজন (সাধারণত
হাত িদেয় বর করা হয়), এবং ি েকট বর হওয়ার সােথ সােথ -পির ার হয়। এই কনিফগােরশন
ত -পুট
করার অনুমিত দয় কারণ েসর সাধারণত ি েকট
বর করার জন েয়াজন হয় না, সেক পূেবর ি েকট
বর করার পিরবেত পরবত ছঁ াচেক অিবলে সংকু িচত করার অনুমিত দয়।

ট িল ছঁ ােচর শীেষর কােছ
হয় এবং এক নমনীয় আঙল তির কের নীেচর িদেক চলেত থােক। কে শন
ােকর সময় এক ধের রাখা আং আ ল
ু
িলেক যথা ােন ধের রােখ এবং ইেজকশেনর জন সরােনা হয়।
ছঁ ােচর দেঘ র উপর িনভর কের ক
থেক ক
েটর ব বধান 3/8” এবং 5/8” 10 িমিম থেক 15 িমিম হওয়ার
পরামশ দওয়া হয়। আমরা বিশরভাগ ছঁ ােচর জন 3/8" 10mm ক
থেক ক ব বধােনর সুপািরশ কির। 16"
400 িমিম ল া ছঁ ােচর জন ½" 12mm ব বধােনর পরামশ দওয়া হেয়েছ৷ ছঁ ােচর শীেষ কমপে 1” 25 িমিম না
কাটা িপিভিস রেখ িদন।

ধের রাখার িরগ এক কাপিলং এর শষ
থেক কাটা যেত পাের
3 এর দু

িবভােগ যাগ িদেত ব ব ত হয়”

িপিভিস। মাইে া ক

াউ

িলভার

েসর সােথ ব বহােরর জন
ািবত
ছঁ ােচর উ তা হল 4” 100 িমিম উ তা।
এই নিথর া ার িবভাগ থেক এক
া ার রড এবং িপ ন িনবাচন ক ন যা
আপনার পিরি িতর সােথ সবেচেয়
উপযু ।

পরী ার জন ব ব ত 16” 400 িমিম
ছঁ ােচর এক ছিবর সােথ
কনিফগােরশেনর
ডানিদেক
পরামশ দওয়া হেয়েছ।

Lee Hite এবং Dr. Zan Smith ারা
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িপিভিস

ট কাটা এক

উ

েটড ছঁ ােচর জন ট িল কাটােত এক পাওয়ার করাত বা হাত করাত ব বহার করা যেত পাের। নীেচ ট কাটার জন কেয়ক
উদাহরণ রেয়েছ। আেগ বিণত িপিভিস িজগ ব বহার ক ন। আপনার ানীয় কতৃ পে র পরামশ অনুযায়ী যথাযথ িনরাপ া চশমা
এবং বণ সুর া প ন।

ক

থেক ক

ব বধান িচি ত ক ন

ওেয়জ ব বহার কের িজেগ সুরি
গভীরতার জন

কাটা তির হওয়ার সােথ সােথ িরেপর বড়ার িব ে

িজগ

ত ক ন, কাটার স ক

প ক সাম স ক ন

ধের রাখুন । 3/8”, 10mm হল বিশরভাগ ছঁ ােচর জন এক

ট ব বধান, যখােন 16” 400mm ছঁ ােচর জন ½” 12mm ব বহার করা হেয়েছ।
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ক

াউ

রিডয়াল আম করাত

িমটার স, ওরেফ "চপ করা"
যখােন কাটা থামেত হেব তার চারপােশ এক
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িছ

করা িপিভিস ছঁ াচ

সময়সূচী 40 িদেয়
¾” 20mm ক

ক ন, 3" 75mm ব াস PVC 4" 100mm দেঘ কাটন৷ ি ল করার জন ল-আউট মািকং 1/8 “3mm থেক 3/16” 5mm িছ
থেক ক । িছ

তেব কে র পা

বা

হেয়েছ। বৃ াকার িভি
এক

করা ছঁ ােচর িভতের এবং বাইের উভয়ই দবুর এবং পির ার ক ন। মসৃণ বািল

েনজ

উবেক িমটমাট করার জন বস িব- ত এক

এক

কে র অব ােনর জন এক

গত ি ল ক ন। 3” ি ল করা PVC-এর জন এক

গেতর সাহােয ি ল করা যেত পাের এবং এক

খ

স ার পা

ক

িড

বা

েনজ

ছঁ ােচর িভতের িকছটা আলগা িফট করার জন বস 1-pcs ½” 12 িমিম পু

ািবত ি েকট িজগ নীেচ দখােনা

বস

গত ি েকট জন িজগ

x ব াস সনা

ট

করা।

ব বহার কের

1-pcs 3 ½” 89mm চওড়া x 9” 225mm ল া x ½” থেক 1½” ,12mm থেক 38mm পু ।

ইেজকশন রল 2-pcs 3 ½” 89mm ল া x 2” 50mm উ

x বধ উপল

উপাদান থেক।

এক

¼” X ¼” কাটা , ছঁ াচেক সমথন করার জন রেলর িভতের উপের 6mm x 6mm খঁ াজ।

এক

কােণ বস C এর সােথ সংযু

ক ন যােত িপছেনর িদক

সামেনর তলনায় স

হয় যােত

ছঁ াচ েক সামেন থেক রেলর উপর ি প করা সহজ হয়।

ি ল করা ক ন বা িবভ

ছঁ াচ বা অনুভ িমক

Lee Hite এবং Dr. Zan Smith ারা
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½” 12mm থেক

িদেয় ি েকট তির কেরন

উব ধের রাখেত পাের যা ি েকেটর

1-pcs 5" 125mm ল া x 1" 25mm ব াস বা যা িকছ পাওয়া যায়।

স ার হাল 1 1/8" 28mm যিদ 1" স ার পা
গ

পা

কে র গত তির করেত ব ব ত হয়।

ক ন ি েকট জন িজগ
ক

া . আপিন যিদ কে র িছ
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বড় িপিভিস ছঁ াচ

নীেচ দখােনা বৃহৎ যৗিগক িলভার স সাধারণত দখােনা িহসােব এক 16 ইি ল া ছঁ াচ ব বহার করেব এবং ায়শই েস এক িব -ইন ি েকট
িরমুভ াল রল লাগােনা থােক। এমন িকছ ঘটনা আেছ যখন এক চলমান ইেজকশন রল দরকারী।
উপেরর িচ
সই েয়াজেনর এক সহজ সমাধান। কােঠর ক হল 1 ½” 38mm x 5 ½” 140mm ক।
অংশ িস এর উ তা ছঁ াচ থেক বর করা ি েকেটর সংখ া এবং উ তা ারা িনধািরত হয়। অংশ C এর শীেষ ¼” x ¼”, 6mm x 6mm, অংশ C এর সামেনর
িদেক খঁ াজ রেয়েছ যােত ইেজকশেনর সময় PVC ছঁ ােচর া
িব াম পায়।

বড়

স ি েকট অপসারণ রল

Lee Hite এবং Dr. Zan Smith ারা
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কি ং গান
কি ং ব ক
ু

সঅা

স এবং ছঁ াচ কেয়ক

মা

(ওেপন

ি েকট তিরর জন এক

ম)
ত এবং

সহজ কম খরেচর প িত। এই নকশা 10oz উেবর জন USA
া াড
কি ং ব ক
ু ব বহার কের। ছঁ াচ মািকন যু রাে 1½” িশিডউল 40 িহসােব
িবি হয় PVC থেক, এবং এক OD = 1 15/16” 49 িমিম, ID = 1 9/16”
40 িমিম,

াচীেরর পু

তলনায় এই আকার

= 5/32” 4 িমিম।
এক

া াড 10oz কি ং

িনখুঁত িফট। এই ছাট

উেবর

উেবর মেধ সংকু িচত

বােয়ামাস বর করা খুব ক ন এবং ইেজকশন সহজ হেত পাের

এক

পূণ িবেবচনা।

আমরা এই সমস ার সমাধান কির
এবং উ

েটড মা

ব বহার কের, ি ল করা ছঁ াচ

েটড ছঁ াচ ব বহার কের। উভয় ছঁ াচ সংেকাচেনর সময়

ট িলেক

যথা ােন ধের রাখেত এক ধের রাখার িরং ব বহার কের। িরং িল 1½" 38mm কাপিলং বা কনুইেয়র শষ থেক ½" 12mm চওড়া কাটা। নীেচর ছিবেত
দখােনা িহসােব এক এ ক াপ ব বহার কের খালা উব এক াে ব করা হয়। সাধারণত, দু িফিলংেসর মেধ এক
সার িদেয় দু ি েকট তির
করা যেত পাের
জব পদােথর। সংেকাচেনর পের, শষ ক াপ এবং ধের রাখার িরং

উ

েটড ছঁ াচ এবং এক

Lee Hite এবং Dr. Zan Smith ারা
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ব ক
ু ছঁ াচ মা া Caulking

দখােনা িহসােব ছঁ াচ মেধ চার

Lee Hite এবং Dr. Zan Smith ারা
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লাইন আঁ ক ার জন এবং করােতর জন 1½” িপিভিস ধের রাখেত িপিভিস িজগ ব বহার ক ন। উপেরর ডান হােতর ছিবেত দখােনা িহসােব PVCএর িবপরীেত কােঠর এক
ক কীলক েক আরও কাযকর হেত সাহায কের। উ
েটড িপিভিস ছঁ াচ িবভােগ বিণত য কানও প িত ারা
ট িল কাটা যেত পাের।

ধের রাখার িরং

উপের দখােনা িহসােব 1½” কাপিলং বা কনুইেয়র শষ থেক কাটা হয়।

িরেটিনং িরং এবং শষ ক াপ সংযু ক ন। থম িফিলং করার জন অন হাত ব বহার করার সময় আপনােক শষ ক াপ এক হােত ধের
রাখেত হেব। দু িফিলংেসর িত র জন স ক পিরমাণ বােয়ামাস িনধারণ করেত পরী া ক ন।
সার ঢাকান এবং িরমুভ াল পুশ রড
ব বহার কের আলেতা কের কে স ক ন। ি তীয় িফিলং ক ন এবং িফিলং প িতর চড়া ধাপ িহসােব এক ি তীয়
সার ঢাকান।
আমরা মূল ত 1/8” 3িমিম ক থেক তির াি েকর
সার ব বহার কেরিছ িক িফিলং ি য়া চলাকালীন উেবর িভতের পাশ িদেয় ঘুরেত
অসুিবধা হেয়িছল। ¾” 19 িমিম পু কােঠর
সাের সু ইচ করা সহেজই সই সমস ার সমাধান কের। মাটর তল বা অন ান জল- িতেরাধী
আবরণ িদেয় েলপ দওয়া
পূণ যােত স েলােক উেবর িভতের সািরত হেত না পাের।

Lee Hite এবং Dr. Zan Smith ারা
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এক হাত িদেয় াে র ক াপ
ক জায়গায় ধের রেখ, অন হাত িদেয়
িনেয় যেত িদন। পযা চাপ না পাওয়া পয জবব সংকু িচত ক ন।

উব েক কি ং ব েু কর

া ার

াে র ঠঁােটর মেধ এবং নীেচ

ছঁ াচ অপসারেণর জন উপেরর ছিবেত দখােনা া ার িরিলজ িলভােরর উপর চাপ িদেয় া ার সার িলভােরর মুি
েয়াজন। এ
হাত ারা বশ ক ন হেত পাের এবং আমরা ছেড় দওয়ার জন কােঠর এক
ছাট ক বা হাতিড় িদেয় আলেতা চাপার পরামশ িদই।

অপসারণ রেডর উপর িব াম িনন, শষ ক াপ এবং ধের রাখার িরং
Lee Hite এবং Dr. Zan Smith ারা
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কি ং গান ি েকট

স (বা

লাড)

কি ং ব ক
ু ি েকট েসর জন এক িবক প িত হল "বা
লািডং
ব ক
ু " যখােন ছঁ াচ
েসর এক অিবে দ অংশ। দখােনা মেডল
হল এক COX 51001-2T এক ক ন 2" 50mm ID ব ােরল, 14"
355mm ল া এক
ত িরিলজ এ -ক াপ বা
লািডংেয়র জন
িডজাইন করা হেয়েছ৷ এই মেডল েত এক 26:1 লাড ম াগিনিফেকশন
রেয়েছ।
পরী ায় ি র করা হেয়েছ য 12:1 অনুপাত সহ এক কম ব য়ব ল মেডল
(মেডল 51001) যেথ পযা ।
ব ােরেলর অেধক 3/16" 5 িমিম গত িদেয় ি ল করা হেয়িছল

ডানিদেক দখােনা ব ােরেলর অপসারণেযাগ াে র ক াপ া থেক
কের ¾” 19 িমিম ব বধান ব বহার কের। 1/8" 3 িমিম গত ভাল কারণ
তারা কম আটেক থােক। ব বধান কিমেয় ½” 12 িমিম করা যেত পাের এবং
ভাল িন াশন স
করার জন পযা থেক বিশ হেব।

ব ােরেলর আইিড 2” 50 িমিম। একই লােড একািধক ি েকট আলাদা করার
জন ব বহােরর জন 1/8' 3 িমিম াি ক ক থেক 2” 50 িমিম ব ােসর
নীেচ সামান পিরমাপ করা ডানিদেক দখােনা
সাস িলেক কাটা
হেয়িছল।
যাইেহাক, খালা
ম ব বহার করার সময় এই
সার িলর সােথ
আমােদর একই সমস া িছল
উপের ব ক
ু । তােদর পােশর িদেক ঘুরেত এবং আলগা জবব েত
উ ভােব সমািধ হওয়ার বণতা িছল। একই কারেণ আেগ যমন আমরা
ব ােরেলর িভতের সাইডওেয় ঘারােনা রাধ করেত ¾” 19 িমিম ক থেক
কাটা

সার ব বহার করার পরামশ িদই।

ডানিদেকর ছিবেত ব ব ত মাটর তেল ভজােনা ¾” 19mm কােঠর
সার ব বহার করা হেয়েছ।

1” 25 িমিম পু পিরমােপর িতন ি েকট েপ
এই ব ােরল সবেচেয় বশী হণ করেত পাের.

এক অিতির , ত িরিলজ এ -ক ােপ এক ি ল করা িড
ব বহার করা হেয়িছল এবং আরও ভাল িন াশেন সাহায কেরিছল। ক
1/8" াি ক (ধাত হেত পাের) ক এবং এেলােমেলাভােব 2" 50mm
ব ােসর সামান বিশ অংশ কাটা হেয়িছল
1/8" গত িদেয় িছ করা হয়।

আপিন এ এক পুশার রড সামান ব বহার করেত সহায়ক হেত পাের
বােয়ামােসর লােডর মেধ
সার িল ইন ল করেত সহায়তা করার জন
2” 50mm ব ােসর নীেচ।
ািবত পিরবতন িল হল ব ােরেলর ি তীয়ােধ (এর িদেক

হ াে ল শষ) লািডং

ি য়া চলাকালীন জল তির হেত বাধা িদেত।
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িবভ

িবভ

িপিভিস ছঁ াচ

ছঁ াচ ব বহার করার পরামশ দওয়া হয় যখােন ি েকেটর উপর কম ইেজকশন

স বা যখােন

স থেক ইেজকশন পছ

করা হয়।

এক ি ল করা বা অনুভ িমক ট ছঁ াচ অেধক উ ভােব কাটা যায় এবং PVC-এর দু অংশেক একে যু করেত ব ব ত এক কাপলােরর শষ থেক
½” 12 িমিম চওড়া কাটা িরং ারা একসােথ রাখা যায়। সাধারণত, করাত ফলক ারা সরােনা উপাদান
ছঁ াচ েক ধের রাখার িরংেয়র িভতের snuggly িফট করার অনুমিত দওয়ার জন যেথ । এক ধের রাখার িরং কাঠ বা অন ান উপল উপাদান থেক কাটা
যেত পাের।

জবব সংকু িচত হওয়ার পের, ছঁ ােচর উপেরর বা নীেচর য
খুল ুন।

সহজ হয় তা থেক িরং

সিরেয় ফলুন এবং নীেচ দখােনা প িত িলর এক

ওেপন

বই খুল ুন

ব বহার কের

াইড খুল ুন

Slotted কাঠ ছঁ াচ িবভাগ
ি ল করা িপিভিস ছঁ ােচর িবক িহসােব উ
িনমাণ প িত পছ করা হয়।

েটড কাঠ ব বহার করার পরামশ দওয়া হয় যখােন িপিভিস অজন করা ক ন, ব য়ব ল, বা িবক

উ
ট িন াশন ি ল করা গত ব বহার কের চিলত বৃ াকার িপিভিস ছঁ ােচর তলনায় ি েকেটর উপর কম ইেজকশন
ি েকেটর ত এবং সহেজ িনগমেনর জন িডজাইন করা হেয়েছ যােত ত -পুট করা যায়।

স

দান কের। ছঁ াচ িল

আপিন যিদ মা া পিরবতন কেরন তেব ছঁ াচ থেক ি েকট বর হওয়ার পের এক স সারণ ান বজায় রাখার িবষয় িবেবচনা করা
পূণ।
সাধারণভােব, বােয়ামাস কৃ িতর ি িত াপক এবং িভতের যেথ সংেকাচেনর অধীেন
ছঁ াচ. ছঁ াচ থেক ি েকট বর হওয়ার সােথ সােথ এ
সািরত হয় এবং বিধত ইেজকশন ােনর েয়াজন হয়। পাদেদশ থেক অফ সট "C" য
স সারণ জন অনুমিত দয়.
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ি

ক এবং িকউব

েটড কােঠর ছঁ াচ

লা
বােয়ামাস ি

ক পিরমাপ 9" x 1 ½" x 1", 225mm x 38mm x 25mm। কেনা ি েকট সরাসির "রেকট

াভ" বা অন ান জবব

চলায় ব বহােরর জন ছাট অংেশ িবভ

লেবলযু
কােঠর

িকউব
করা যেত পাের।

অংশ

ক 1 ½”, 38 িমিম পু , ট িল করাত

াভ" এ ব বহার করা যেত পাের বা "গ ািসফায়ার

িব ািরত দখুন
েডর

এবং 1/8”, 3 িমিম এর বিশ হওয়া উিচত নয়। সংেকাচেনর সময় কাঠােমাগত শি

ছিব ারা িনেদিশত কােঠর শেস র অিভেযাজন রাখা িবেশষভােব

পূণ। অংশ A এবং B

ি েকট ইেজকশেনর জন সরােনা হয়। ট িলেক ভালভােব বািল করা
লাড ইত ািদর মেতা জল- িতেরাধী আবরণ িদেয় ছঁ াচেক

েলপ করা

রীণ দৃশ

Lee Hite এবং Dr. Zan Smith ারা

নীেচ দখুন
কািশত মাচ 2012

থােক এবং

পূণ, এবং ভাল িনগমন বজায় রাখার জন পিলউেরেথন, মাটর তল, মাম,
পূণ।

দীঘেময়াদী অপােরশন।

অভ

বজায় রাখার জন

ব বহার কের একসােথ বঁেধ দওয়া হয়। বস E িবি
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অভ

ি

কঅা

িকউব

রীণ দৃশ

শীষ দখুন

া ার

া ার এবং ফু ট
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পাটস ডায়া াম
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অংশ তািলকা, লা
এ

এবং ঘনে

ছঁ াচ

2-িপিস 4 5/8” 117 িমিম চওড়া” x 3½” 89 িমিম ল া, 2- ট ½” 10 িমিম গভীর, 1 ¾” পাশ থেক 45 িমিম।
অ ন

িত

া

থেক ½” 12 িমিম দূের অবি ত চার

গত।

, ½" 10mm কে

B সাইড 2-pcs 9” 230mm x 3 ½” 89mm
িনি

ত ক ন য B & B পােশর মেধ িভতেরর দূর

বঁেধ রাখার সময়

ায় 1 5/8” 41 িমিম যােত

া ার এবং একপােশর মেধ কাডেবােডর এক

D

ব বহার কের খ অংেশ সংযু

া ােরর জন যেথ জায়গা থােক। A এবং B অংশ িলেক একসােথ

পাতলা অংশ ঢাকােনা কাযকর হেত পাের।

, 38 িমিম x 38 িমিম

C ফু ট 2-pcs 4 5/8” 117mm ল া থেক 1 ½” x 1 ½”
নখ বা

ট, ½" 10mm গভীর।

ক।

ক ন।

া ার 1-pcs 8 7/8” 225mm x 3 ½” 89mm থেক 1 ½” 38mm

ক, এক

1” 25mm ডােয়ল

রড লাগােনা।
া ার এবং ডােয়ল রেডর সামি ক উ তা 7” 175 িমিম ক ন
িবক

িলর জন

া ার িবভাগ

দখুন।

িকউব বা টকেরা টকেরা টকেরা টকেরা টকেরা টকেরা টকেরা টকেরা টকেরা টকেরা টকেরা টকেরা টকেরা টকেরা টকেরা টকেরা টকেরা টকেরা টকেরা
টকেরা টকেরা টকেরা টকেরা কের কাটন।

E বস 1-pcs 8 7/8" 225mm x 2" 89mm থেক 1 ½" 38mm

ক।

একিদেক কাটা দঁ াত 1" 25 িমিম দূের এবং 1.2" 12 িমিম গভীর, 45° কােণ কাটা।
"ি

ক" ি েকট তির করেত মসৃণ িদেক ি প ক ন
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য়ার

েটড কােঠর ছঁ াচ

যখন িপিভিস এক িবক নয় বা আপনার এক বগাকার ি েকেটর েয়াজন হয়, তখন কাঠ
বা ধাত এক িবক । নীেচ উ
েটড কােঠর ছঁ াচ িল এক একক ি েকট তিরর জন এবং
ছঁ ােচর এক ফাইিলংেয় 2, 3 বা 4 ি েকট তিরর জন দরকারী। সংেকাচেনর পের, বস
সিরেয় ফলুন এবং া াের অিবরত চাপ িদেল ি েকট িল বর হেয় যােব। একক বা ত
ি েকট ছঁ ােচর জন হােতর চাপ ারা সংেকাচেনর পের ি েকেটর ইেজকশন সহেজই স
করা
হয়।

অংশ লেবলযু

নীেচ দখুন

শীষ দখুন
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বগাকার
ক

েটড কােঠর ছঁ ােচর মা া

সাইড 2-pcs 6" 150mm চওড়া" x 3½" 89mm ল া, 4- ট ½" 10mm গভীর, 1½" 38mm পাশ থেক এবং 2 3/8" 60mm পাশ থেক।
অ ন

খ

িত

া

থেক ½” 12 িমিম দূের অবি ত চার

িনি

ট

ত ক ন য B & B এবং A & A এর মেধ িভতেরর দূর

ব বহার কের অংশ A সংযু

া ার বস 1 ½”

েকর দু

চ

া ার এবং একপােশর মেধ কাডেবােডর এক

পা

ট ¾” 20 িমিম থেক
া ােরর জন যেথ জায়গা থােক। A এবং B

পাতলা অংশ ঢাকােনা কাযকর হেত পাের।

, 38 িমিম x 38 িমিম

ক।

ক ন

টকেরা থেক। িত

70 িমিম x 38 িমিম x 50 িমিম। উ
ই

ায় 1 5/8” 41 িমিম বা তার কম যােত

ফু ট 2-pcs 6” 150mm ল া থেক 1 ½” x 1 ½”
নখ বা

ট ½” 10 িমিম গভীর, দু

ক কি ক.

অংশ িলেক একসােথ বঁেধ রাখার সময়

িড

, 3

শষ 2-pcs 3” 75mm চওড়া x 3 ½” 89mm ল া
পাশ এবং তৃ তীয়

গ

গত

অেধক 2 7/8" চওড়া x 1 ½" পু

x 2" ল া।

চালােনার জন শেস র অব ান ক ন।

1” 25 িমিম ব াস, 4” 100 িমিম ল া

া ার 1-pcs 2 7/8” x 2 7/8”, 70mm x 70mm, বগে
েস কে র

, x 6” 150mm ল া।

াি ককরেণ সহায়তা করেত টপার টপ।

আরও িবকে র জন

া ার িবভাগ

দখুন

পা

Briquettes ছঁ াচ
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একািধক Briquettes বগে

ি েকট
িত ছঁ াচ

1

ছঁ াচ মা া

খ

ক
6" 150 িমিম

A1

চওড়া

3½”

3" 75 িমিম

উ তা

শ
5" 125 িমিম

3 ½” 89 িমিম

1 ½”

89 িমিম

ল া

ল া

89 িমিম ল া

2

7" 175 িমিম

9 ½”

7" 175 িমিম

2 ½”

3

10 ½”

14 ½”

10 ½”

4

14”

19 ½”

14”
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5 ½”

সংরি

ত

চ

2 7/8" x

1" 25 িমিম

মাট

2 7/8"

পা

উ তা

2"
50 িমিম
ল া

4"
100 িমিম

11”

10 ½”

15

14

৬”

www.leehite.org

6" 150 িমিম

7" 175 িমিম

3” 75 িমিম 7 ½”

4” 100 িমিম 4 ½”

সব

ই

িড

গ
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একািধক Briquettes

য়ার Slotted কাঠ ছঁ াচ িবক

অংশ A (6” 150mm) বা অংশ A-এর িনেচর খঁ াজ কাটা স ব না হেল, িনেচ এক িবক কনিফগােরশন আেছ। এই প িতর জন আরও
কাঠ এবং অন ান িডজাইেনর েয়াজন িক সেবা ম সামি ক পছ হেত পাের। নীেচ েয়াজনীয় মাি ক পিরবতন িল রেয়েছ৷

িত

য়ার

িফিলং আলাদা করেত

েটড কােঠর ছঁ াচ ব বহার কের ি েকট তির করা (চার

3

সার ব বহার কের ছঁ াচ ভরা
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ি েকট সং রণ)

া ার ঢাকােনা হেয়েছ
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কে

শন পের
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ি েকট পা

পা

িদেয় বর করা হেয়েছ

রােদ
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, spacers এবং briquettes

কােনা
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আধা বৃ াকার

েটড কােঠর ছঁ াচ

বগাকার ছঁ ােচ অংশ G এবং D-2 যাগ করেল এক

পােশর দৃশ
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আধা- গালাকার ছঁ াচ তির হয়

নীেচ দখুন

শীষ দখুন
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া ার িপ
এক

া ার িপ

ন এবং রড িবভাগ
ন এবং রড তির করা আপনার

ানীয় সং ান এবং উপকরণ ব বহার কের য কানও উপােয় করা যেত পাের। শ

ব বহার আপনার এলাকায় স ব বা নাও হেত পাের। যিদ না হয়, নীেচ বিণত িবভ

ি

ট

া ার িপ

হীরার আকৃ িতর গত
কেয়ক

ি েকেটর

িমটমাট করার জন

ব বহার করা এবং িপ

েনর

এক

িত

েয়াজন হয় তখন কে র পা

ক কি ক এক

া ার িপ

স ক গত খনন করা এক

টিবল করােতর উপর এক

পাস ব বহার কের কাটা যেত পাের এক

অধাংেশ যাগদান করার সময় য
িল স কভােব

কােঠর

ন তির করার কথা িবেবচনা ক ন।

চ ােল

েনর মেধ

সািরত হেত হেব।

হেত পাের। ায়শই, এক

সহজ প িত হল এক

কাত

ড ব বহার কের

িত

অেধক কাটা যেত পাের। বগাকার িছ

িরপ- ফনস গাইড ব বহার কের। বৃ াকার গত হল যখন বড়

িপ

আপেডট 2/12/2022

টিবেলর উপর
অেধক যু

না থাকেল গজ এবং িচেসল িল ভাল কাজ কের।

নওয়ার পরামশ দওয়া হয় যােত সংযু

কািশত মাচ 2012

এক

ক পাওয়া যায় না এবং দু

হওয়ার পের আরও িনমােণ হ ে

প না করার জন ফাে

াপন করা যায়।
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িবভ

অেধেকর গত তির করা। সাধারণ উদাহরণ নীেচ দখােনা হেয়েছ.

করেত হেব এবং তারপর আকাের ি ল করেত হেব। িবদু েতর সর াম উপল

দু

ন প িত ব বহার কের িপ

ন

যখন কে র গেতর সােথ এক
সই পা

িপ

সব

সংরি

ত
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য়ার ডােয়ল রড
আেরক

য়ার পা

িবক

এবং

া ার িপ

ন

প িত হল িনেচর মেতা উপেরর এবং নীেচর িভি র মেধ ডােয়ল রড ব বহার করা।

া ার িপ

ন

বগাকার ক ন

বগাকার খি ত
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গালাকার ডােয়ল রড

রাউ

পা

এবং

া ার িপ

া ার িপ

ন

ন

গালাকার ক ন

গালাকার সগেমে ড
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কা

আয়রন

ার

া

া ার

½” কােলা লাহার পাইেপর জন এক
এবং ক
এক

গেতর

ি য়াের

িত থেক র

ঢালাই লাহার মেঝ

েয়াজন নই এমন ি েকট িলর জন এক
িফট জন

া

এক

3 ইি

75 িমিম িশিডউল 40 িপিভিস পাইেপর িভতের সু রভােব িফট কের,

া ার িহসােব ব বহার করা যেত পাের। আপনার সামান

াে র পিরিধ িপেষ িনন। ½” পাইেপর

াে

এক

শষ ক াপ

েয়াজন হেত পাের

স এবং আপনার আ ল
ু
িলেক ধারােলা

া

ারা

া কের।

িন াশন ঘঁা
েনজ বস জেনিরক
িবিভ ছঁ ােচর জন এক
েটড বস
এক

কা

ম

েনজ বস তির করার পিরবেত যা এক

শ

ি েকট তির কের আপিন

ট ব বহার করেত পােরন। ছঁ ােচর নীেচ থেক ভাল িন াশন কম আ তা সহ এক

ায়শই ছঁ াচ

ি েকট তির কের এবং

সাধারণ উদাহরণ নীেচ দখােনা হেল মা া িল আপনার পছ । ট িলর ভাল বািল ভাল িন াশেনর িন

গাঢ় রেঙর
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িল

সংরি

ত

ধের রাখেত এক
ত

য়তা দয়।

করা হেয়েছ.
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জেনিরক

কােনার জন অনুমিত দয়।
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িন াশন বস িছ যু

িপিভিস

এমন িকছ ঘটনা আেছ যখন কে র গত
এক িছ যু
বস ট এবং এক িছ
এবং িপিভিস সমথন করার জন িন িডে
ব বহার করার জন , নীেচ দখােনা এক

Lee Hite এবং Dr. Zan Smith ারা

ব বহার কের িপিভিস ছঁ ােচর িনচ থেক অিতির িন াশন সহায়ক। এক সমাধান হল
যু িন াশন নল ব বহার করা। ছঁ ােচর অভ রীণ ব ােসর সােথ িফট করার জন ছাট িড
র আকার িদন। িড এলাকার চারপােশ িছ যু 1/8" 3 িমিম িছ িছ করার পরামশ িদন।
জেনিরক েনজ বস েট রাখুন।
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