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Úvod
Rozsah designu
Tento dokument je o možnostech. Briketování pro jakýkoli provoz vyžaduje formu na biomasu toho či onoho typu,
ať už jde o malou vesnici, samostatnou rodinu nebo provoz ve třídě. Máte „možnosti“ a neexistují žádné špatné nebo správné, nejlepší nebo
nejhorší, dobré nebo špatné formy pro výrobu briket z biomasy. Různé formy budou fungovat stejně dobře a jeden typ může být pro vás
nejvhodnější v závislosti na dostupnosti stavebních materiálů a nástrojů, ceně, úrovni dovedností a požadavcích na briketování. Tento dokument
poskytuje možnosti, které je třeba vzít v úvahu při výběru designu formy na biomasu.

Výběr materiálu
Konstrukční úsilí jsme zaměřili na použití plastové trubky z PVC podle plánu 40 nebo dimenzovaného dřevěného řeziva, 1½
palec 38 mm tloušťka x 3½ palce šířka 89 mm. Zatímco PVC je dobrou volbou materiálu pro použití jako formy, může být drahé nebo v některých
místech nedostupné. S ohledem na to představujeme návrhy využívající dřevo jako alternativu k PVC. Kov je za určitých okolností jistě možností.
V dokumentu však neuvádíme návrhy využívající kov. Možná budete moci použít některé návrhy na kovové konstrukce.

Nedoporučujeme používat plastové trubky s tloušťkou stěny menší než ¼ palce 6 mm. Na základě typického požadavku na lisování biomasy 145
lb/in2 (65 kg/in2, 1N/mm2 ) síly by požadovaný tlak na 3palcovou (75mm) briketu s 1palcovým (25mm) otvorem byl 900 lb (400 kg ). Briketa o
průměru 6 palců (150 mm) bez otvoru vyžaduje asi 4 000 lb (1 800 kg) síly. Easy BioPress Micro Compound Lever Press dokáže tyto požadavky
na sílu snadno překonat. Tloušťka stěny menší než ¼ palce 6 mm pod tímto tlakem dobře nevydrží.
Rozměry plastové trubky použité v tomto dokumentu se vztahují na 3 palce plán 40 PVC, ID = 3 palce (75 mm), OD = 3½ palce
(89 mm), maximální pracovní tlak od 130 do 260 psi a 4 palce plán 40 PVC, ID = 4 palce (100 mm), vnější průměr = 4½ palce
(114 mm), maximální pracovní tlak od 130 do 220 psi

Velikosti plastových trubek a tloušťky stěn se po celém světě liší a možná budete muset provést úpravy rozměrů
k těm, které jsou uvedeny v tomto dokumentu. Kromě toho proveďte nezbytné úpravy, aby vyhovovaly standardním rozměrům řeziva, které se
nachází ve vaší oblasti.

Velikost a tvar
Briketa je často kulatého a příležitostně čtvercového tvaru, velikosti tři až šest palců a se středovým otvorem nebo bez něj. Se zavedením
„zplynovacích kamen“ jsou žádoucí malé kousky nebo kostky materiálu z biomasy, který umožní lepší výkon kamen. Nabízíme formu „Stick &
Cube Brikette“ jako řešení „udělej si sám“. „Hůl“ měří jeden palec tlustý (25 mm), jeden a půl palce široký (38 mm) a devět
palce dlouhé (225 mm) a lze je rozdělit na kousky široké jeden palec. Bez prohlubní lze devět palců dlouhou tyč zasunout přímo do raketových
kamen na dřevo nebo použít jako v běžných kamnech.

Údržba forem
Potažení dřevěné formy vodoodpudivou látkou pomáhá předcházet tomu, aby dřevo nasáklo vodou
a pomáhá snižovat sílu potřebnou k vyhození brikety. Dobré obroušení rýh před aplikací ochranného nátěru je důležité pro zajištění snadného
vyhazování. Doporučené nátěry jsou jakékoli syntetické nátěry, jako je polyuretan, akryl na vodní bázi, lněný olej, nový nebo použitý motorový
olej, tuk nebo sádlo.
Po použití vyčistěte dřevěnou formu i formu z PVC vodou, abyste odstranili zbytkovou biomasu.
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Sekce formy PVC
Tvořící přípravek pro formy na PVC
Ať už potřebujete štěrbinovou nebo vrtanou formu z PVC, bezpečná konstrukce formy je důležitým faktorem a tento navrhovaný přípravek je
užitečný pro oba typy forem z PVC. Přípravek lze použít k podepření PVC při vrtání, k řezání na dvě části, k řezání svislých drážek a jako pomoc
při vytyčování značek pro vrtání nebo řezání. Jak můžete vidět na obrázku níže, úzký klín zajišťuje PVC mezi dvěma kolejnicemi nesenými na
štěrbinové základně. Držák přípravku lze použít k uchycení PVC jak pro ruční nářadí, tak pro elektrické nářadí, jako je stolní pila, pila s radiálním
ramenem nebo kombinovaná pokosová pila, neboli „štípačka“. Některá typická použití přípravku jsou uvedena níže. Rozměry jsou doporučeny
pro použití s PVC průměrem 3 palce plán 40. Upravte délku a další rozměry tak, aby odpovídaly vaší konkrétní velikosti PVC.

Název dílu

Velikost

Délka

Popis

A Kolejnice

1 ½” x 3 ½” 38 mm x 89 mm

18" 460 mm

Vystředěno tak, aby pasovalo na PVC

B Konec

1 ½” x 1 ½” 38 mm x 38 mm

9 ½” 240 mm

End Stop

C Základna

Jakákoli tloušťka od ¼” 6 mm
a nahoru

D Klín 1 ½” 38 mm x ½” 12 mm

9 ½” 240 mm x 20”

Základna, BEZ hřebíků/šroubů

500 mm

uprostřed části B

4” 100 mm

Používá se k zajištění PVC

Sestavte kolejnice A vystředěné na základnu C, aby mírně přiléhaly k PVC. K upevnění dílů použijte
šrouby do dřeva nebo hřebíky, ale neupevňujte je blízko středu dílu B, což umožňuje bezpečný
prostor pro řezání pilou.
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Sem napište rovnici.

Po kompletní montáži použijte stolní nebo ruční pilu k vyříznutí středové drážky. NEŘEZUJTE část C
na dvě části. Na vzdáleném konci nechte pár palců dřeva.
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Vertikální drážkovaná PVC forma

Vertikální štěrbinové odvodnění poskytuje menší vyhazovací napětí na briketu ve srovnání s
tradiční PVC formou využívající vrtané otvory, vyžaduje menší vyhazovací sílu (typicky
vyhazuje ručně) a je samočistící, když se briketa vysouvá. Tato konfigurace umožňuje rychlejší
průchod, protože lis není obvykle vyžadován k vyhození brikety, což umožňuje lisu okamžitě
stlačit další formu místo vyhazování předchozí brikety.

Štěrbiny začínají v blízkosti horní části formy a pokračují ke spodní části tvořící pružný prst.
Pojistný kroužek drží prsty na místě během kompresního zdvihu a je odstraněn pro vysunutí.
Rozteč středové drážky se doporučuje mezi 3/8” a 5/8” 10 mm až 15 mm v závislosti na délce
formy. Pro většinu forem doporučujeme 3/8” 10mm vzdálenost od středu ke středu. Rozteč ½” 12
mm je doporučena pro 16” 400 mm vysokou formu. V horní části formy nechte alespoň 1” 25 mm
neřezaného PVC.

Zádržný návazec lze odříznout od
konce spojky
používá se ke spojení dvou sekcí po 3”

PVC. Doporučená výška formy pro

použití s mikrosloženým pákovým
lisem je 4” 100 mm vysoká. Vyberte
plunžrovou tyč a píst z plunžrové
části tohoto dokumentu, které
nejlépe vyhovují vaší situaci.

Na obrázku vpravo jsou navrhované
konfigurace spolu s400
obrázkem
mm formy
16”
použité pro testování.
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Řezání drážek z PVC K
řezání drážek pro vertikální štěrbinovou formu lze použít motorovou pilu nebo ruční pilu. Níže je uvedeno
několik příkladů řezání štěrbin. Použijte PVC přípravek popsaný výše. Používejte vhodné ochranné brýle a
ochranu sluchu podle doporučení místních úřadů.

Označte vzdálenost od středu ke středu

Zajistěte přípravek pomocí klínu, nastavte doraz
pro správnou hloubku řezu

Při řezání držte přípravek proti podélnému vodítku . 3/8”, 10 mm je ideální rozteč štěrbin pro většinu forem,
přičemž ½” 12 mm se používá pro 16” 400 mm formu.
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Radiální ramenová pila

Složená pokosová pila, alias "sekací pila"
Nakreslete značku po obvodu, kde se má řez zastavit
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Vrtaná forma z PVC
Začněte s plánem 40, PVC o průměru 3” 75 mm řezaném na délku 4” 100 mm. Rozvržení značek pro vrtání 1/8 “3 mm až 3/16” 5 mm otvorů s
roztečí od ½” 12 mm do ¾” 20 mm od středu ke středu. Odhrotujte a očistěte vnitřek i vně vrtané formy. Okraje obruste do hladka. Pokud
vyrábíte brikety se středovým otvorem, vyvrtejte otvor v základně B, aby se do něj vešel středový sloupek nebo drenážní trubka. Doporučený
přípravek na brikety pro 3” vrtané PVC je zobrazen níže. Do kruhové základny lze vyvrtat středový polohovací otvor pro umístění a uchycení
sloupku nebo drenážní trubky používané k vytvoření středového otvoru v briketě.

Přípravek na pevné brikety

Přípravek na brikety se středovým otvorem

A

Středový sloupek 1 ks 5” 125 mm dlouhý x 1” 25 mm průměr nebo cokoliv je k dispozici.

B

Polohovací základna 1 ks ½” 12 mm tloušťka x průměr pro mírně volné uložení uvnitř formy.
Středový otvor 1 1/8” 28 mm při použití 1” středového sloupku

C

Základní deska

D

Vyhazovací kolejnice 2 ks 3 ½” 89 mm délka x 2” výška 50 mm x tloušťka z dostupného materiálu.

1 ks 3 ½” 89 mm šířka x 9” 225 mm délka x od ½” do 1½” , 12 mm až 38 mm tloušťka.

Vystřihněte ¼” X ¼” , 6 mm x 6 mm zářez na horní vnitřní straně kolejnice pro podporu formy.

Připevněte k základně C pod úhlem, takže zadní strana je užší než přední, což usnadňuje
nasunutí formy na kolejnice zepředu.

Lze použít pro vrtanou plnou nebo dělenou formu nebo horizontální drážkovou formu. Bez otvoru, bez nutnosti držáku.
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Velké PVC formy

Velký složený pákový lis zobrazený níže bude obvykle používat 16 palců vysokou formu, jak je znázorněno, a často má
na lisu namontovanou lištu pro odstraňování briket. Jsou případy, kdy je pohyblivá vyhazovací lišta užitečná.
Výše uvedený diagram je snadným řešením této potřeby. Dřevěná pažba je od 1 ½” 38 mm x 5 ½” 140 mm.
Výška dílu C je dána počtem a výškou briket k vyhození z formy. V horní části dílu C je ¼” x ¼”, 6 mm x 6 mm, zářez na
přední straně dílu C, aby se opřel okraj PVC formy během vyhazování.

Velká lišta na lisování briket

Autor: Lee Hite a Dr. Zan Smith
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Lis a forma na těsnicí pistoli (otevřený rám)
Lis a forma na těsnící pistoli je rychlý a snadný a levný
způsob výroby několika briket. Tento design používá
standardní těsnicí pistoli USA pro 10oz trubku. Forma je z
PVC prodávaného v USA jako 1½” plán 40 a měří vnější
průměr = 1 15/16” 49 mm, vnitřní průměr = 1 9/16” 40 mm,
tloušťku stěny = 5/32” 4 mm. Tato velikost perfektně sedí
ve srovnání se standardní 10oz těsnicí trubicí. Stlačená
biomasa v tak malé zkumavce může být velmi obtížně
vyhazovatelná a snadno se vyhazuje
je důležitá úvaha.
Tento problém řešíme použitím štěrbinových forem, a to
jak vrtané formy, tak použitím vertikální štěrbinové formy.
Obě formy používají přídržný kroužek, který drží štěrbiny na místě během lisování. Kroužky jsou ½” 12mm široké vyříznuté
z konce 1½” 38mm spojky nebo kolena. Otevřená trubice je na jednom konci uzavřena pomocí koncovky, jak je znázorněno
na obrázku níže. Obvykle lze vyrobit dvě brikety s distanční vložkou mezi dvěma výplněmi
materiálu z biomasy. Po stlačení se odstraní koncovka a pojistný kroužek a brikety se snadno vysunou tlačnou tyčí.

Vertikální štěrbinová forma a čtyřdrážková vrtaná forma s pojistným kroužkem a koncovým uzávěrem.
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Rozměry formy na těsnicí pistoli

Vyřízněte čtyři štěrbiny do formy, jak je znázorněno
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Použijte PVC přípravek k držení 1½” PVC pro kreslení čar a pro řezání. Dřevěný blok proti PVC pomáhá klínu být
efektivnější, jak je znázorněno na obrázku vpravo nahoře. Štěrbiny mohou být řezány jakýmkoliv způsobem popsaným v
sekci vertikální štěrbinové formy z PVC.

Pojistný kroužek je vyříznut z konce 1½” spojky nebo kolena, jak je znázorněno výše.

Nasaďte pojistný kroužek a koncovku. Možná budete muset jednou rukou držet koncovku na místě a druhou rukou
provést první plnění. Pokuste se určit správné množství biomasy pro každou ze dvou náplní. Vložte distanční vložku a
jemně stlačte pomocí vyjímací tlačné tyče. Proveďte druhou náplň a vložte druhou distanční vložku jako poslední krok
postupu plnění.
Původně jsme použili plastové distanční vložky vyrobené z 1/8” 3mm materiálu, ale měli jsme potíže s jejich otáčením do
stran uvnitř trubky během procesu plnění. Přechod na dřevěné distanční podložky o tloušťce ¾” 19 mm tento problém
snadno vyřešil. Potažení motorovým olejem nebo jinými voděodolnými nátěry je důležité, aby se zabránilo jejich rozpínání
a usazování uvnitř trubky.
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Jednou rukou držte koncový uzávěr na místě a druhou rukou zaveďte hadičku do a pod okraj plunžrového
konce těsnící pistole. Stlačujte biomasu, dokud není dosaženo dostatečného tlaku.

Odstranění formy vyžaduje uvolnění přítlačné páky pístu zatlačením na páku uvolnění pístu znázorněnou
na obrázku výše. Ručně to může být docela obtížné a pro uvolnění doporučujeme poklepat malým
špalkem dřeva nebo kladivem.

Položte na vyjímací tyč, sejměte koncový uzávěr a pojistný kroužek a jemně vytlačte brikety z formy.
Autor: Lee Hite a Dr. Zan Smith
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Lis na brikety s těsnicí pistolí
(hromadné zatížení)
Alternativním přístupem k lisu na brikety s těsnící pistolí je „kulová
nakládací pistole“, kde je forma nedílnou součástí lisu. Zobrazený
model je COX 51001‐
2T s pevnou hlavní 2” 50 mm ID, 14” 355 mm
dlouhou s rychloupínacím uzávěrem určeným pro hromadné
nakládání. Tento model má zvětšení zátěže 26:1.
Testování ukázalo, že levnější model s poměrem 12:1 (model 51001)
byl zcela dostačující.
Polovina hlavně byla vyvrtána 3/16” 5mm otvory
s použitím rozteče ¾” 19 mm počínaje odnímatelným koncovým
uzávěrem hlavně, jak je znázorněno vpravo. 1/8” 3mm otvory jsou
lepší, protože se méně ucpávají. Rozteč lze zmenšit na ½” 12 mm a
byla by více než dostatečná pro dosažení dobrého odvodnění.

Vnitřní průměr hlavně je 2” 50 mm. Distanční vložky zobrazené
vpravo o průměru mírně pod 2” 50 mm byly vyříznuty z plastového
materiálu 1/8” 3 mm pro použití při oddělování více briket ve stejném
nákladu.
S těmito distančními vložkami jsme však měli stejný problém, jaký
jsme měli při jejich použití, a to s otevřeným rámem
pistole nahoře. Měly silnou tendenci otáčet se do stran a zahrabávat
se a uvíznout vertikálně ve volné biomase. Ze stejného důvodu jako
dříve doporučujeme použít rozpěrky vyříznuté z pažby ¾” 19mm,
aby se zabránilo bočnímu otáčení uvnitř hlavně.

Na obrázku vpravo jsou dřevěné distanční podložky ¾” 19 mm
napuštěné použitým motorovým olejem.

Lisování tří briket o tloušťce 1” 25 mm
bylo to nejvíce, co tento sud mohl přijmout.
Kromě toho byl v rychloupínacím uzávěru použit vrtaný kotouč a
pomohl s lepším odvodněním. A
část o průměru mírně přes 2” 50 mm byla vyříznuta z 1/8” plastového
(může být kovového) materiálu a náhodně
vrtané s 1/8” otvory.

Možná bude užitečné použít mírně tlačnou tyč
pod 2” o průměru 50 mm pro usnadnění instalace rozpěrek mezi
zátěže biomasy.

Doporučené změny jsou použití 1/8” 3mm drenážních otvorů navíc
k vyvrtání několika náhodně umístěných otvorů v druhé polovině
hlavně (směrem
konec rukojeti), aby se zabránilo hromadění vody během procesu
nakládání.
Autor: Lee Hite a Dr. Zan Smith
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Dělená PVC forma

Použití dělené formy se doporučuje tam, kde je požadováno menší vyhazovací napětí na briketu nebo kde je požadováno
vyhazování mimo lis.
Vrtanou nebo horizontální štěrbinovou formu lze vertikálně rozříznout na polovinu a držet pohromadě prstencem ½” širokým 12
mm vyříznutým z konce spojky používané ke spojení dvou částí PVC dohromady. Obvykle je materiál odstraněn pilovým kotoučem
je dostačující k tomu, aby forma mohla těsně zapadnout do přídržného kroužku. Pojistný kroužek lze také vyřezat ze dřeva nebo
jiného dostupného materiálu.

Poté, co byla biomasa stlačena, odstraňte kroužek buď z horní nebo spodní části formy, podle toho, co je jednodušší, a otevřete
pomocí jedné z níže uvedených metod.

Kniha otevřena

Slide Open

Naklonění Otevřít

Drážkovaná dřevěná forma
Vertikální štěrbinové dřevo jako alternativa k vrtaným PVC formám se navrhuje pro použití tam, kde je obtížné získat PVC,
je drahé nebo je požadována alternativní metoda konstrukce.
Vertikální štěrbinové odvodnění zajišťuje menší namáhání vyhazováním briket ve srovnání s tradiční kulatou PVC formou
využívající vrtané otvory. Formy jsou navrženy pro rychlé a snadné vyhazování briket, což umožňuje rychlejší průchod.

Pokud změníte rozměry, je důležité zvážit zachování expanzního prostoru po vyhození brikety z formy. Obecně je biomasa
elastická a je uvnitř značně stlačena
plíseň. Jak se briketa vysouvá z formy, roztahuje se, což vyžaduje větší vyhazovací prostor. Odsazení od patky „C“ umožňuje
toto rozšíření.
Autor: Lee Hite a Dr. Zan Smith
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Dřevěná forma Stick & Cube s drážkou

Tyčinky Kostky
Tyčinka na biomasu má rozměry 9” x 1 ½” x 1”, 225 mm x 38 mm x 25 mm. Vysušenou briketu lze použít přímo v „raketových
kamnech“ nebo rozlámat na menší části pro použití v „plynových kamnech“ nebo jiných kamnech na biomasu.

Označené díly

Rozložený pohled

Dřevěná pažba má tloušťku 1 ½”, 38 mm, drážky jsou na šířku pilového kotouče a nepřesahují 1/8”, 3 mm. Obzvláště důležité
je zachovat orientaci vláken dřeva, jak je naznačeno na obrázcích, aby byla zachována strukturální pevnost během stlačení.
Části A a B jsou k sobě připevněny pomocí šroubů. Základna E zůstává oddělená a je odstraněna pro vyhození briket. Je
důležité dobře obrousit štěrbiny a pokrýt formu voděodolnou krytinou, jako je polyuretan, motorový olej, vosk, tuk, sádlo atd.,
aby se zachovalo dobré vyhazování a
dlouhodobý provoz.

Vnitřní pohled
Autor: Lee Hite a Dr. Zan Smith

Publikováno v březnu 2012

Pohled zespoda
Aktualizováno 2. 12. 2022

Všechna práva vyhrazena

www.leehite.org

Strana 17 z 31

Machine Translated by Google

Vnitřní pohled

Pohled shora

Písty tyčinek a kostek

Píst a patka

Autor: Lee Hite a Dr. Zan Smith
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Schéma dílů

Autor: Lee Hite a Dr. Zan Smith
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Seznam dílů, Stick & Cube Form
A Konec 2ks 4 5/8” 117 mm široký” x 3½” 89 mm vysoký, 2 drážky ½” 10 mm hluboký, 1 ¾” 45 mm z boku.
Čtyři otvory pro šrouby umístěné ½” 12 mm od okraje podle výkresu.

B Strana 2 kusy 9” 230 mm x 3 ½” 89 mm

, drážky na středech ½” 10 mm, hloubka ½” 10 mm.

Ujistěte se, že vnitřní vzdálenost mezi stranami B a B je asi 1 5/8” 41 mm, aby byl dostatek místa pro píst. Při spojování dílů A a
B může být užitečné vložit mezi píst a jednu stranu tenkou část lepenky.

, Pažba 38 mm x 38 mm.

C Nohy 2ks 4 5/8” 117 mm dlouhé od 1 ½” x 1 ½”
Připevněte k části B pomocí hřebíků nebo šroubů.

D Plunžr 1-ks 8 7/8” 225 mm x 3 ½” 89 mm z 1 ½” 38 mm zásoby, vybavený 1” 25 mm
hmoždinkou.
Udělejte celkovou výšku pístu a hmoždinky 7” 175 mm
Možnosti naleznete v části píst.
Chcete-li vyrobit kostky nebo kusy, vyřežte zuby vzdálené 1” 25 mm od
sebe a 1,2” 12 mm hluboké, řez pod úhlem 45°.

E Základna 1ks 8 7/8” 225 mm x 2” 89 mm ze zásoby 1 ½” 38 mm.
Na jedné straně řezané zuby ve vzdálenosti 1” 25 mm od sebe a 1,2” 12 mm hluboké, řez pod úhlem 45°.
Otočte na hladkou stranu a vytvořte „Stick“ brikety

Autor: Lee Hite a Dr. Zan Smith
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Čtvercová štěrbinová dřevěná forma
Když není možné PVC nebo potřebujete hranatou briketu, je možností
dřevo nebo kov. Níže jsou vertikální štěrbinové dřevěné formy
užitečné pro výrobu jedné brikety a pro výrobu 2, 3 nebo 4 briket v
jednom podání formy. Po stlačení sejměte základnu a dalším
stisknutím pístu se brikety vysunou. Vyhození brikety po stlačení lze
snadno provést tlakem ruky pro jednoduchou nebo dvojitou
briketovací formu.

Části označené

Pohled zespoda

Pohled shora

Autor: Lee Hite a Dr. Zan Smith
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Rozměry dřevěné formy se čtvercovou drážkou
A

Strana 2 ks 6” 150 mm široká” x 3½” 89 mm vysoká, 4 drážky ½” 10 mm hloubka, 1½” 38 mm z boku a 2 3/8” 60
mm ze strany. Čtyři otvory pro šrouby umístěné ½” 12 mm od okraje podle výkresu

B

Konec 2 ks 3” 75 mm šířka x 3 ½” 89 mm výška

, 3 sloty ½” 10 mm hluboké, dva sloty ¾” 20 mm od

straně a třetí slot vycentrovaný na skladě.

Ujistěte se, že vnitřní vzdálenost mezi stranami B & B a A & A je asi 1 5/8” 41 mm nebo méně, aby byl dostatek místa
pro píst. Při spojování dílů A a B může být užitečné vložit mezi píst a jednu stranu tenkou část lepenky.
C

Nohy 2 ks 6” 150 mm dlouhé od 1 ½” x 1 ½”

, Pažba 38 mm x 38 mm.

Připevněte k části A pomocí hřebíků nebo šroubů

D

Základna pístu Ze dvou kusů 1 ½” zásoby. Každá polovina 2 7/8” široká x 1 ½” tlustá x 2” vysoká.
70 mm x 38 mm x 50 mm. Umístěte zrno tak, aby běželo svisle.

E

Průměr sloupku 1” 25 mm, výška 4” 100 mm

F

Plunžr 1ks 2 7/8” x 2 7/8”, 70 mm x 70 mm, čtvercový, x 6” 150 mm vysoký.
Zužující se horní část napomáhá vyrovnání středu na lisu.
Další možnosti naleznete v části píst

Držák a sloupek

Forma na brikety

Autor: Lee Hite a Dr. Zan Smith
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Vícenásobné rozměry čtvercové formy briket

Brikety

B

A

Podle formy

6" šířka 150
mm

A1

1

3½”
89 mm

5" 125 mm

3” 75 mm
široký

3 ½” 89 mm

Vysoký

Vysoký

2

7" 175 mm

9 ½”

7" 175 mm

3

10 ½”

14 ½”

10 ½”

4

14”

19 ½”

14”

Autor: Lee Hite a Dr. Zan Smith
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C

2 7/8” x
2 7/8”

Výška
1 ½”
89 mm vysoký

2”
50 mm

E

F

1” 25 mm

Celkový

Pošta

Výška

4”
100 mm

6" 150 mm

Vysoký

2 ½”
4” 100 mm 4 ½”
5 ½”
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Vícečetné brikety čtvercové drážkované dřevěné formy střídavě
Pokud nemáte přístup k řezivu dostatečně širokému na výrobu dílu A (6” 150 mm) nebo vyříznutí zářezu ve spodní
části dílu A není možné, níže je alternativní konfigurace. Tento přístup vyžaduje více dřeva a jiný design, ale může být
celkově nejlepší volbou. Níže jsou uvedeny požadované rozměrové změny.

K oddělení každé náplně použijte distanční vložky

Výroba briket pomocí čtvercové drážkované dřevěné formy (verze se čtyřmi briketami)

Forma naplněná pomocí 3 distančních vložek

Autor: Lee Hite a Dr. Zan Smith
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Brikety vyhozené sloupkem

Sloupky, rozpěrky a brikety

Sušení na slunci

Autor: Lee Hite a Dr. Zan Smith
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Kvazi kulatá štěrbinová dřevěná forma

Přidáním dílů G a D-2 do čtvercové formy vznikne kvazikulatá forma

Boční pohled

Autor: Lee Hite a Dr. Zan Smith

Pohled shora
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Sekce pístu a pístu pístu
Výroba pístu a pístu může být provedena mnoha způsoby s využitím místních zdrojů a materiálů. Použití masivního
dřeva může a nemusí být ve vaší oblasti možné. Pokud ne, zvažte vytvoření pístu pomocí níže popsané metody děleného
pístu.

Dělené pístové písty
Pokud je požadována briketa se středovým otvorem, musí středový sloupek zasahovat do pístu plunžru.
Vyvrtání přesného otvoru ve středu pažby pro umístění tohoto sloupku může být problém. Často je jednodušší metodou
použít dělený píst a vyrobit otvor v každé polovině pístu. Typické příklady jsou uvedeny níže.

Otvor ve tvaru diamantu lze vyříznout v každé polovině pomocí nakloněného kotouče na stolní pile. Čtvercový otvor lze
také vyříznout několika průchody na stolní pile s použitím vodítka podélného plotu. Kulatý otvor je, když není k dispozici
velká zásoba a dvě poloviny musí být spojeny a poté vyvrtány na požadovanou velikost. Drážky a dláta fungují dobře, když
není k dispozici elektrické nářadí.
Při spojování obou polovin se doporučuje dávat pozor na přesné umístění spojovacích prvků, hřebíků nebo šroubů, aby
nedošlo k narušení další konstrukce po spojení.

Autor: Lee Hite a Dr. Zan Smith
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Čtvercový hmoždinkový píst Píst
Další alternativní metodou je použití hmoždinek mezi horní a spodní základnou, jak je znázorněno níže.

Čtvercový sloupek a pístový píst

Čtvercový pevný

Čtverec segmentovaný
Autor: Lee Hite a Dr. Zan Smith
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Píst pístu s kulatou hmoždinkou

Kulatý sloupek a pístový píst

Kulaté Segmentované
Autor: Lee Hite a Dr. Zan Smith

Kulaté pevné
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Litinová podlahová příruba

Litinová podlahová příruba pro ½” černou železnou trubku krásně pasuje do 3palcové 75mm PVC trubky plán 40,
a lze jej použít jako plunžr pro brikety, které nevyžadují středový otvor. Možná budete muset mírně
obruste obvod příruby pro dosednutí s vůlí. Koncovka na konci ½” trubky chrání lis a vaše prsty před
poškozením ostrou hranou.

Drenážní základy
Drenážní základ Generic
Spíše než budování vlastní drenážní základny pro různé formy, které tvoří pevnou briketu, můžete často použít
obecnou štěrbinovou základní desku k držení formy. Lepší odvod vody ze spodní části formy vytváří briketu s
menší vlhkostí a umožňuje rychlejší schnutí. Rozměry jsou vaší volbou, zatímco typický příklad je uveden níže.
Dobré broušení štěrbin zajišťuje dobré odvodnění.

Tmavě zbarvená drenážní základna je natřena použitým motorovým olejem.

Autor: Lee Hite a Dr. Zan Smith
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Drenážní základ Perforované PVC
Existují případy, kdy je užitečné dodatečné odvodnění ze dna formy z PVC pomocí středového otvoru.
Jedním z řešení je použití děrované základní desky a děrované drenážní trubky. Velikost menšího
kotouče odpovídá vnitřnímu průměru formy a spodního kotouče, aby podpíral PVC. Navrhněte rozptýlit
vyvrtané otvory 1/8” 3mm otvory kolem oblasti disku. Chcete-li použít, umístěte na obecnou drenážní
základovou desku zobrazenou níže.

Autor: Lee Hite a Dr. Zan Smith
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