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شکلو اندازه 

ب  موادانتخا

طراحیمحدوده 

ی و تعمیر  بنگهدار قال

ی لوله ابعاد  فشار حداکثر متر)، میلی  89)اینچ نیم و  OD = 3متر)، میلی  75)اینچ  ID PVC، 40 = 3اینچ  3جدول به سند این در شده استفاده پالستیکی ها
ی  ی فشار حداکثر متر)، میلی  114)اینچ نیم و  OD = 4متر)، میلی  100)اینچ  4دارد. اشاره  ID PVC، 40 =اینچ  4جدول و  psi 260تا  130از کار  130از کار

 psi220تا 

ش ما  ت برنامه از استفاده با را طراحی تال ایم.کرده متمرکز  ½1ابعاد با چوبی الوار یا  PVCپالستیکی لوله  40متحده ایاال

ی را آن توان می و متر)، میلی  225)دارد طول اینچ  ت به شکستن برا ب فرورفتگی، بدون کرد. تقسیم اینچ یک قطعا یک در مستقیماً توان می را اینچی  9بلند چو
ی که موشکی اجاق  ب برا کرد.استفاده است معمولی گاز اجاق یک در که همانطور یا داد، قرار است شده ساخته چو

س  ب هم استفاده، از پ ب هم و چوبی قال ب با را  PVCقال برود.بین از باقیمانده توده زیست تا کنید تمیز آ

 65)دو هر در پوند  145معمولی توده زیست پرس نیاز اساس بر کنیم. نمی توصیه را متر میلی  6اینچ  ¼از کمتر دیواره ضخامت با پالستیکی لوله از استفاده ما 
ی بر الزم فشار نیرو، مربع ) میلیمتر بر نیوتن  1دو، هر در کیلوگرم  ی)  75)اینچی  3بریکت یک رو ی)  25)اینچی  1سوراخ با میلیمتر کیلوگرم)  400)پوند  900میلیمتر
هد  هرمی پرس دارد. نیاز نیرو کیلوگرم)  1800)پوند  4000حدود به سوراخ بدون متر) میلی  150)اینچ  6قطر با بریکت یک بود. ). خوا  BioPress Easyمرکب میکرو ا

ی این از راحتی به تواند می  کند.نمی تحمل خوبی به فشار این در متر میلی  6اینچ  ¼از کمتر دیوار ضخامت رود. فراتر نیاز مورد نیرو

هش به و  ی کا ی نیاز مورد نیرو ب سنباده کند. می کمک بریکت ریختن بیرون برا ی محافظ پوشش یک اعمال از قبل ها نخلستان خو مهم آسان تخلیه از اطمینان برا
ی پوشش است.  ب، پایه اکریلیک اورتان، پلی مانند مصنوعی پوشش نوع هر پیشنهاد س دوم، دست یا نو موتور روغن کتان، بذر روغن آ است.چربی یا گری

هکده یک چه  هایی» شما درس. کالس یا مجرد خانواده یک کوچک، د ب ب هیچ و دارید «انتخا ب بدترین، یا بهترین درست، یا غلط قال ی بد یا خو ی ساخت برا بریکتها
ب انواع ندارد. وجود توده زیست  ب اندازه همان به ها قال ت سطح هزینه، ساختمانی، ابزار و مواد بودن دسترس در به بسته و کنند می کار خو ی و مهار ها بریکت، نیاز
ی نوع یک است ممکن  ب سند این باشد. مناسب شما برا هد می ارائه را هایی انتخا ب هنگام باید که د ب طرح انتخا شوند.گرفته نظر در توده زیست قال

ی سوراخ بدون یا با و اینچ، شش تا سه شکل، مربع گهگاه و گرد بریکت اغلب  ی اجاق معرفی با است. مرکز ها ی مکعب یا ها تکه گازساز، گاز زیست مواد از کوچکی ها
ب توده  ی عملکرد تا هستند مطلو هم را گاز اجاق از بهتر ب ما کنند. فرا ب بریکت "قال ی حلی راه عنوان به را مکعب" و چو هیم. می ارائه خودتان برا ب" ضخامت د "چو
است.متر میلی  9و متر) میلی  38)اینچ نیم و یک عرض متر)، میلی  25)اینچ یک 

ب  PVCکه حالی در متر. میلی  89عرض اینچ نیم و  x 3ضخامت متر میلی  38اینچ  ی مواد از خوبی انتخا ب عنوان به استفاده برا برخی در است ممکن است، قال
ب از استفاده با را هایی طرح ما موضوع، این گرفتن نظر در با نباشد. دسترس در یا گران ها مکان  برخی در مطمئناً فلز کنیم. می ارائه  PVCجایگزین عنوان به چو
هیم. نمی ارائه سند در فلز از استفاده با هایی طرح ما حال، این با است. گزینه یک شرایط  ی ساختمان در را ها طرح از برخی بتوانید است ممکن د کنید.اعمال فلز

ت این، بر عالوه است. شده مشخص سند این در که کسانی به  ی را الزم تنظیما هید.انجام خود محلی منطقه در موجود استاندارد ابعاد با الوار دادن قرار برا د

ی کردن بریکت است.  Choicesمورد در سند این  ی یا نوع یک از توده زیست قالب یک به عملیاتی هر برا دارد.نیاز دیگر

ب قالب پوشاندن  ب دافع ماده با چو ی به آ ب شدن غرق از جلوگیر ب در چو کند.می کمک آ

ی لوله اندازه  ت جهان سراسر در دیوار ضخامت و پالستیکی ها باشیدداشته ابعاد تنظیم به نیاز است ممکن و است متفاو

Machine Translated by Google



31از  4صفحه   www.leehite.org است محفوظ حقوق کلیه  2/12/2022 رسانی روز به  2012 مارس انتشار  اسمیت زان دکتر و هیت لی توسط 

ی پی قالب بخش  سیو

مترمیلی  × 89متر میلی  38اینچ  1 ½ × 3 ½

ی  ی ایمن برا شودمی استفاده  PVCساز

Bقسمت مرکز در پیچ میخ/بدون پایه، 

مترمیلی  × 38متر میلی  38اینچ  1 ½ × 1 ½

مترمیلی  6اینچ  ¼از ضخامت هر 
تاو 

مترمیلی  460اینچ  18

ی پی قالب یک به چه  ب ایمن ساخت باشید، داشته نیاز دار سوراخ یا دار سوراخ سی و ی جک این و است مهم نکته یک قال ی پیشنهاد ب نوع دو هر برا است. مفید  PVCقال
ی توان می را جیگ  ی  PVCاز حمایت برا ی کردن، سوراخ برا ی بخش، دو به کردن اره برا ش برا ی شکاف بر ی، ها ی و عمود ی چیدمان عالئم به کمک برا کردن اره یا کردن سوراخ برا

ی بر که ریل دو بین را  PVCباریک گوه یک بینید، می زیر تصویر در که همانطور کرد. استفاده  توان می جیگ گاه تکیه از کند. می محکم شوند، می پشتیبانی شکافی پایه یک رو
ی  ی پی داشتن نگه برا ی سی و ی برا ها ی و دستی ابزار ها ی، اره مانند برقی ابزار ش" "اره مستعار نام با مرکب، میتر اره یا شعاعی بازویی اره رومیز از برخی کرد. استفاده بر

ی  ها ی ابعاد است. شده داده نشان زیر در جیگ معمولی کاربرد ی طرح با استفاده برا  PVCاندازه با متناسب را ابعاد سایر و طول شود. می پیشنهاد  PVC 40اینچ سه قطر با بند
کنید.تنظیم خود خاص 

مترمیلی  240اینچ  9 ½

12mm½" x 38mm ½" 1 Wedge D 

 x 20متر میلی  240اینچ  9 ½

مترمیلی  500اینچ 
Cپایه 

ی مرکز در  ریلPVCتناسب برا

مترمیلی  100اینچ  4

B پایان توقفپایان 

ی ساخت جیگ  ی قالب برا ی پی ها سیو

قطعهنام اندازهطول شرح

ی ریل  هید قرار  Cپایه مرکز در را  Aها ی پیچ از شود. منطبق  PVCبه کمی تا د ی میخ یا چوبی ها ت بستن برا قطعا
ی تا نبندید  Bقسمت مرکز نزدیک اما کنید، استفاده  ش اره فضا شود.ایجاد ایمن بر
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کنید.تایپ اینجا در را معادله 
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س  ی اره از کامل، مونتاژ از پ ی دستی اره یا رومیز ش برا چند نبرید. قسمت دو به را  Cقسمت کنید. استفاده مرکز شکاف بر
ب اینچ  ی در چو بگذارید.باقی آن انتها
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ب  ی پی قال یدار شکاف سی و عمود

ی از توان می را نگهدارنده دکل  یک انتها
ش کوپلینگ  دادبر

ی این شود. می تمیز خود زند، می بیرون بریکت که همانطور و شود) می خارج دست با  هد اجازه پیکربند داده قرار سریعتر تا مید
ی معموالً زیرا شود،  ی بریکت ریختن بیرون برا هد اجازه پرس به و نیست پرس به نیاز ی به مید فوراً قبلی، بریکت ریختن بیرون جا
ب  ی قال کند.فشرده را بعد

ی راست، سمت تصویر در  ی پیکربند ها
ی  ی همراه به پیشنهاد ب از تصویر میلی  400قال ی  ی که اینچی  16متر می استفاده آزمایش برا

است.شده ارائه شود، 

ی پی  ب ارتفاع سی. و ی شده توصیه قال برا
هرم با استفاده   100اینچ  4مرکب میکرو پرس ا

پیستون و میله یک است. ارتفاع متر میلی 
ب سند این پیستون قسمت از را پیستون  انتخا

مطابقت شما شرایط با وجه بهترین به که کنید 
دارد.

ی  شودمی استفاده اینچی  3بخش دو اتصال برا

ی از ها شکاف  هند. می تشکیل را پذیر انعطاف انگشت یک و یابند می ادامه پایین تا و شوند می شروع قالب باال حلقه یک د
ی فشرده ضربه طول در را انگشتان نگهدارنده  ی در ساز ی و دارد می نگه خود جا شکاف بین فاصله شود. می خارج راندن بیرون برا

 3/8فاصله ما شود. می پیشنهاد قالب طول به بسته متر میلی  15تا متر میلی  10اینچ  5/8و اینچ  3/8بین مرکز به مرکز از ها 
ی میلی  10اینچی  ی را مرکز تا مرکز از متر ب اکثر برا ی میلی  12اینچی  ½فاصله کنیم. می توصیه ها قال ی متر اینچی  16قالب برا
ی میلی  400 ش  PVCمتر میلی  25اینچ  1حداقل شود. می پیشنهاد متر ی در را نخورده بر بگذارید.قالب باال

هکشی  ی شکاف ز ی پی قالب با مقایسه در عمود ی سوراخ از استفاده با سنتی سی و ی جهشی تنش شده، حفر ها ی بر کمتر رو
ی به و کند، می ایجاد بریکت  ی تخلیه نیرو (معموالًدارد نیاز کمتر
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ی عالمت  مرکزبه مرکز از فاصله گذار

ش هنگام در را جيگ  ی میلیمتر  10اینچ  3/8داريد . نگه ريپ حصار مقابل در بر ی ایدهآل فاصلها  12اینچ  ½با است، قالبها بیشتر برا
ی میلیمتر  ی  400اینچی  16قالب برا میشود.استفاده میلیمتر

31از  7صفحه   www.leehite.org است محفوظ حقوق کلیه  2/12/2022 رسانی روز به  2012 مارس انتشار  اسمیت زان دکتر و هیت لی توسط 

ی را توقف بلوک کنید، محکم گوه از استفاده با جیگ در  عمق برا

ش مناسب  کنیدتنظیم بر

ش  ی شکاف بر ی پی ها ی توان می دستی اره یا برقی اره از سی و ش برا ی شکاف بر ب ها ی شکاف قال نمونه چند زیر در کرد. استفاده عمود
ی  ش برا ت توصیه مطابق کنید. استفاده شد داده توضیح قبال که  PVCجیگ از است. شده آورده ها شکاف بر ایمنی عینک از محلی مقاما

کنید.استفاده شنوایی محافظ و مناسب 
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ش است قرار که محیطی دور  بکشیدعالمت شود، متوقف بر

31از  8صفحه   www.leehite.org است محفوظ حقوق کلیه  2/12/2022 رسانی روز به  2012 مارس انتشار  اسمیت زان دکتر و هیت لی توسط 

ش""اره مستعار نام با میتر، مرکب اره  بر شعاعیبازویی اره 
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ب  ی پی قال شدهسوراخ سی و
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ی در  6mm x 6mmشکاف  ی ریل باال ب.از پشتیبانی برا قال

ب راحتی به و باشد جلو از باریکتر پشت تا بچسبانید  Cپایه به زاویه با  ی جلو از را قال ش ها ریل رو هید.لغز د

آ

ب

،

ی تواند می  نگهدارنده.به نیاز بدون سوراخ، بدون شود. استفاده افقی شکاف قالب یا شده حفر شکاف یا جامد قالب برا

سی

ش با  ی پی بر ی کنید. شروع متر میلی  100طول به اینچ  4طول به متر میلی  75قطر با اینچ  40سی و ی چیدمان عالمتها ی کردن سوراخ برا ها ب خارج و داخل مرکز. به مرکز در  "¾ 20mmتا  "½ 12mmاز فاصله با  "5mm 3/16تا  3mm 1/8"سوراخ ساخت حال در اگر شوند. صاف تا بزنید ماسه را ها لبه کنید. تمیز و کرده دبور را شده دریل قال
ی سوراخ با بریکت  ی پست تا کنید ایجاد  Bپایه در سوراخ یک هستید، مرکز هکشی لوله یا مرکز ی خود در را ز هد. جا ی بریکت جیگ یک د ی پیشنهاد ی  PVCبرا  3شده حفار
ی پایه است. شده داده نشان زیر در اینچی  هکشی لوله یا پست یک و کرد حفر مرکز در سوراخ یک با میتوان را دایرها ی که داشت نگه را ز ی سوراخ یک ایجاد برا در مرکز
میشود.استفاده بریکت 

ی د

پایهصفحه  متر.میلی  38تا متر میلی  12ضخامت اینچ  ½1تا اینچ  ½از  xطول متر میلی  225اینچ  x 9عرض متر میلی  89اینچ  3 ½عدد  1

ی ریل  ی  2خروجی ها موجود.مواد از ضخامت  xارتفاع متر میلی  50اینچ  x 2طول متر میلی  89اینچ  3 ½عدد

ی پست  ی چیز هر یا متر میلی  25قطر اینچ  x 1طول متر میلی  125اینچ  5عدد  1مرکز است.دسترس در که دیگر

ی محل  ی قطر  xضخامت متر میلی  12اینچ -pcs 1 ½پایه قرارگیر ب.داخل در شل کمی گرفتن قرار برا قال

ی سوراخ  ی میلی  28اینچی  1 1/8مرکز ی پست از اگر متر کنیداستفاده اینچی  1مرکز

ش   ¼ X""¼بر

ی جیگ  جامدبریکت برا ی جک  یسوراخ بریکت برا مرکز
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ب  ی قال ی پی ها بزرگسی و

هرم پرس  و کند می استفاده است شده داده نشان که همانطور اینچی  16ارتفاع با اینچی  16قالب یک از معموالً است، شده داده نشان زیر در که بزرگ مرکب ا
ب  ی اغل ی ریل یک دارا ی که است داخلی بریکت جداساز ی است. شده نصب پرس رو است.مفید متحرک تخلیه ریل که دارد وجود موارد

هرمی بریکت پرس  بزرگا

ی آسان حل راه یک باال نمودار  ب استوک است. نیاز این برا است.متر میلی  140اینچ  x 5 ½متر میلی  38اینچ  1 ½از چو

بزرگپرس بریکت حذف ریل 

ب از که هایی بریکت ارتفاع و تعداد اساس بر  Cقسمت ارتفاع  ی قسمت در شود. می تعیین شوند می خارج قال بریدگی  6mm، x 6mm ¼"، "x ¼ Cقسمت باال
ی قسمت در  ب لبه تا دارد وجود  Cقسمت جلو گیرد.قرار تخلیه هنگام در  PVCقال
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ب و پرس  ی تفنگ قال ب درزبند باز)(قا
ب و پرس  ی تفنگ قال ش یک درزبند ی آسان و سریع هزینه کم رو است. بریکت چند ساخت برا
ی تفنگ از طرح این  ت استاندارد درزبند ی متحده ایاال س  10لوله برا این کند. می استفاده اون

ب  ی پی از قال ت در که است سی و فروخته  40اینچی  ½1جدول بهعنوان آمریکا متحده ایاال
ی و میشود  ضخامت میلیمتر،  40اینچ  ID = 1 9/16میلیمتر،  49اینچ  OD = 1 15/16دارا
ی استاندارد لوله با مقایسه در اندازه این است. میلیمتر  4اینچ  = 5/32دیواره  س  10درزبند اون

و باشد دشوار بسیار تواند می کوچکی این به لوله یک در شده فشرده توده زیست است. مناسب 
شودخارج راحتی به 

است.مهم مالحظه یک 

س توده زیست مواد از  ی، از پ ش فشردهساز میآیند.بیرون فشار میله یک با راحتی به بریکتها و میشوند برداشته نگهدارنده حلقه و انتهایی درپو

ب از استفاده با را مشکل این  ی قال ب در هم دار، شکاف ها ب از استفاده با هم و شده سوراخ قال ی دار شکاف قال ب دو هر کنیم. می حل عمود حلقه یک از قال
ی نگهدارنده  ی فشرده هنگام در ها شکاف داشتن نگه برا ی از متر میلی  12اینچ  ½عرض به ها حلقه کنند. می استفاده ساز  38اینچی  ½1زانویی یا کوپلینگ یک انتها

ی میلی  هک از استفاده با انتها یک در باز لوله اند. شده بریده متر بریکت دو معمول، طور به شود. می بسته است شده داده نشان زیر تصویر در که همانطور انتهایی کال
ساختپرکننده دو بین فاصله با توان می را 

ب  ی شکاف قال ب و عمود هک و نگهدارنده حلقه با شیار چهار مته قال انتهایی.کال
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ب در شکاف چهار شکل مطابق  ش قال هیدبر د
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ی  PVCجیگ از  ی اینچی  PVC ½1داشتن نگه برا ی و خطوط کشیدن برا بلوک یک است، شده داده نشان باال راست سمت تصویر در که همانطور کنید. استفاده کردن اره برا
ش از یک هر با توان می را ها شکاف باشد. موثرتر گوه تا کند می کمک  PVCبرابر در چوبی  ب قسمت در که هایی رو ی پی قال ی دار شکاف سی و است، شده داده توضیح عمود
ش  داد.بر

ی از است شده داده نشان باال در که همانطور نگهدارنده حلقه  شود.می بریده اینچی  ½1زانویی یا کوپلینگ یک انتها

ی از ابتدا در ما  ها ی  3اینچی  1/8استوک از شده ساخته پالستیکی اسپیسر مشکل لوله داخل سمت به آنها چرخش در کردن، پر فرآیند طی در اما میکردیم، استفاده میلیمتر
ی جداکننده به جابجایی داشتیم.  ی پوشش سایر یا موتور روغن با پوشش کرد. حل را مشکل این راحتی به اینچ  ¾ضخامت با چوبی ها ب برابر در مقاوم ها ی آ ی برا از جلوگیر
است.مهم لوله داخل در آنها گرفتن قرار و انبساط 

هک و نگهدارنده حلقه  ش باشد الزم است ممکن کنید. وصل را انتهایی کال ی در دست یک با را انتهایی درپو ی دیگر دست از و دارید نگه خود جا استفاده کردن پر اولین ساختن برا
ی کنید.  ی توده زیست صحیح مقدار تعیین برا را دوم کردن پر کنید. فشرده آرامی به حذف فشار میله از استفاده با و کرده وارد را اسپیسر کنید. آزمایش کردن پر دو از یک هر برا

هنده یک و کنید درست  کنید.وارد کردن پر نهایی مرحله عنوان به را دوم فاصلهد
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هرم کردن آزاد مستلزم قالب برداشتن  هرم دادن فشار با پیستون فشار ا ی ا هاساز می این است. شده داده نشان باال تصویر در که است پیستون ر
ی کنیم می توصیه و باشد دشوار بسیار دست با تواند  ها برا بزنید.ضربه چکش یا کوچک چوبی قطعه یک با آن کردن ر

ش  ی در دست یک با را انتهایی درپو ی لبه زیر و داخل به را لوله دیگر دست با دارید، نگه خود جا ی تفنگ پیستون انتها زیست کنید. هدایت درزبند
آید.دست به کافی فشار تا کنید فشرده را توده 

ی  هید، قرار حذف میله رو هک د ب از را ها بریکت آرامی به و بردارید را نگهدارنده حلقه و انتهایی کال هید.فشار قال د
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ی تفنگ بریکت پرس  فله)(بار درزبند

ی تمایل آنها باال اسلحه  ی طور به و داشتند پهلو به چرخش به زیاد توده زیست در عمود
ی از کنیم می توصیه قبلی، دلیل همان به شدند. می دفن سست  ها ش اسپیسر خورده بر

ی میلی  19اینچی  ¾ ی بشکه داخل در پهلو به چرخش از تا کنید استفاده متر کنید.جلوگیر

ی متر میلی  50اینچ  2از کمتر قطر  ی بین فاصله نصب به کمک برا ها توده.زیست بار

ت  ی سوراخ از استفاده شده توصیه تغییرا هکشی ها ی میلی  3اینچی  1/8ز بر عالوه متر
سمت(به بشکه دوم نیمه در تصادفی طور به سوراخ چند ایجاد 

ی از راست سمت تصویر  ها ی میلی  19اینچی  ¾چوبی اسپیکر استفاده موتور روغن به آغشته متر
کند.می استفاده شده 

ی  ی دسته) انتها ی برا ب تجمع از جلوگیر ی.فرآیند طول در آ بارگیر

مترمیلی  25اینچ  1ضخامت به بریکت سه دادن فشار 

ش یک  ی جایگزین رو ی، تفنگ بریکت پرس برا ی "تفنگ درزبند آن در که است فله" بارگیر
ب  با COX  T2‐51001یک شده داده نشان مدل است. پرس از ناپذیر جدایی بخشی قال
ی،  50اینچی  2جامد  IDبشکه یک  ش با طول میلیمتر  355اینچ  14میلیمتر انتهایی درپو

ی  ی که است سریع آزادساز ی برا ی مدل این است. شده طراحی فله بارگیر بزرگنمایی دارا
است. 26:1بار 

ی بیشترین  بپذیرد.توانست می بشکه این که بود چیز

است.مناسب کامالً  (51001(مدل  12:1نسبت با ارزانتر مدل یک که داد نشان آزمایش 

هک در شده حفر دیسک یک از این، بر عالوه  هکشی به و شد استفاده سریع انتهایی کال ز
آکرد. کمک بهتر 

ی سوراخ با بشکه از نیمی  ی میلی  5اینچی  3/16ها بودشده حفر متر

(ممکن اینچی  1/8پالستیکی توده از متر میلی  50قطر به اینچ  2از بیش کمی بخش 
ی است  شد.بریده تصادفی طور به و باشد) فلز
ی سوراخ با شده حفر  اینچی. 1/8ها

ی میلی  19اینچی  ¾فاصله از استفاده با  ی از که متر هک انتها جابجایی قابل انتهایی کال
ی سوراخ است. شده داده نشان راست سمت در که همانطور شود می شروع لوله   1/8ها

ی میلی  3اینچی  اینچ  ½به توان می را فاصله شوند. می مسدود کمتر زیرا هستند بهتر متر
هش متر میلی  12 ی و داد کا هکشی انجام برا ب ز است.کافی حد از بیش خو

هنده فشار میله از کمی استفاده است ممکن  ی د باشدمفید شما برا

ها این از استفاده هنگام در که مشکلی همان با ما حال، این با  ب داشتیم، اسپیسر باز قا
است

هایی است. متر میلی  50اینچ  2بشکه شناسه  هنده نشان راست سمت در که فاصلهد
ی پالستیکی اینچ  1/8از میلیمتر  50از کمتر کمی قطر با شدهاند داده  در استفاده برا

ی  شدند.بریده بار یک در بریکت چند جداساز
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ب قالب بخش  دارشکاف چو

ت به توان می را افقی یا شده حفر شکاف قالب یک  ی صور ش نصف به عمود ی حلقه با و داد بر ش متر میلی  12اینچ  ½عرض به ا ی از بر ی که کوپلر یک انتها برا
شودمی حذف اره تیغه توسط مواد معمول، طور به داشت. نگه شود، می استفاده یکدیگر به  PVCبخش دو اتصال 

هکشی  ی شکاف ز ی پی قالب با مقایسه در عمود ی سوراخ از استفاده با سنتی گرد سی و ی جهشی تنش شده، حفر ها ی را کمتر کند. می ایجاد بریکت رو
ب  ی ها قال هم را سریعتر عبور امکان که اند شده طراحی بریکت آسان و سریع ریختن بیرون برا کند.می فرا

هید، تغییر را ابعاد اگر  ی حفظ د س انبساط فضا ب از بریکت ریختن بیرون از پ فشار تحت و کشسان طبیعت در توده زیست کلی، طور به است. مهم قال
استداخل در توجهی قابل 

ب از استفاده  هایی در دوشاخه قال ی تخلیه فشار که شود می پیشنهاد جا ی کمتر باشد.نظر مورد پرس از خروج که جایی یا باشد داشته وجود بریکت رو

ب  ی دار چاک چو ی جایگزینی عنوان به عمود ی قالب برا ی پی ها ی سی و ی شده حفار ی در استفاده برا ش یا است گران است، دشوار  PVCخرید که موارد رو
شود.می پیشنهاد است، نظر مورد جایگزین ساخت 

س  ش از یکی از استفاده با و بردارید است، تر راحت کدام هر قالب، پایین یا باال از را حلقه توده، زیست شدن فشرده از پ ی رو کنید.باز زیر ها

ی  ب اینکه برا ب از توان می را نگهدارنده حلقه است. کافی گیرد قرار نگهدارنده حلقه داخل در خوبی به قال ش نیز موجود مواد سایر یا چو داد.بر

ب  ب از بریکت که همانطور قال ی افزایش به نیاز و شود می منبسط شود، می خارج قال ی از کردن ست دارد. تخلیه فضا می پذیر امکان را انبساط این  "C"پا
کند.

بشدن باز اسالیدکردن باز  کتا کنیدباز شیب 
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ب  مکعبیو چوبی دار شکاف چوبی قال

ی  ینما انفجار

ی  پاییننما

ی میله  مکعبها

ت  ی قطعا برچسبدارا

ی  داخلینما

ب ابعاد  "اجاق در مستقیماً توان می را شده خشک بریکت است. متر میلی  25در متر میلی  × 38متر میلی  × ،«1 225اینچ  × 1 ½اینچ  9توده زیست چو
ی یا کرد استفاده موشک"  ی" "اجاق در استفاده برا ی اجاق سایر یا گاز ی بخش به توده زیست ها کرد.تقسیم کوچکتر ها

ب ضخامت  ی جهت حفظ نمیکنند. تجاوز میلیمتر  3اینچ  1/8از و هستند اره تیغه عرض اندازه به شکافها است، میلیمتر  38اینچ  ½1چو ب دانه گیر چو
ی است شده داده نشان تصاویر در که همانطور  ی استحکام حفظ برا ی فشرده طول در ساختار ت است. مهم بسیار ساز به پیچ از استفاده با  Bو  Aقطعا
ی و ماند می جدا  Eپایه شوند. می متصل یکدیگر  ب و بزنید سنباده خوبی به را ها شکاف که است مهم شود. می برداشته بریکت راندن بیرون برا یک با را قال
ب برابر در مقاوم پوشش  س، موم، موتور، روغن اورتان، پلی مانند آ ب جهش تا بپوشانید غیره و خوک گوشت گری شود.حفظ خو

ت  تطوالنی عملیا مد
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پاو پیستون 

ی پیستون  مکعبیو چوبی ها

ی  داخلینما ی  باالنما

31از  18صفحه   www.leehite.org است محفوظ حقوق کلیه  2/12/2022 رسانی روز به  2012 مارس انتشار  اسمیت زان دکتر و هیت لی توسط 

Machine Translated by Google



تنمودار  قطعا
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ت، لیست  ب قطعا مکعبیو چوبی قال

5/8 4 pcs 2-Feet C  1 ½اینچ  1 ½از طول متر میلی  117اینچ x اینچ

ی از میلیمتر  89اینچ  x 2میلیمتر  225اینچی  8 7/8عدد  E 1پایه  ی. 38اینچی  1 ½موجود میلیمتر

ش درجه  45زاویه و متر میلی  12اینچ  1.2عمق و متر میلی  25اینچ  1فاصله با را ها دندان طرف یک در  هید.بر د

کنید.وصل  Bقسمت به پیچ یا میخ از استفاده با 

ی بریکت تا برگردانید صاف سمت به را آن  شوددرست "استیک" ها

89mm 3½" x 225mm 7/8" 8 Pcs 1-Plunger D  38پایه ازmm، 1½"  ی میلی  25رولپالک میله به مجهز اینچی. 1متر

117mm 5/8" 4 pcs 2-End A  89عرضmm 3½" x  ،10شکاف  2ارتفاعmm ½"  ،45عمقmm 1¾"  طرف.از

 38mm.x 38mmاستاک 

دارند.قرار نقشه هر در لبه از متر میلی  12اینچ  ½در پیچ سوراخ چهار 

،

مترمیلی  89اینچ  x 3 ½متر میلی  230اینچ  9عدد  B 2سمت 

هیدقرار متر میلی  175اینچ  7را رولپالک میله و پیستون کلی ارتفاع  د

ی  کنید.مراجعه پیستون بخش به ها گزینه برا

ی شکافها  ی،  10اینچی  ½مراکز رو ی. 10عمقی اینچ  ½میلیمتر ،میلیمتر

ی تا است متر میلی  41اینچ  1 5/8حدود  Bو  Bطرف دو بین داخلی فاصله که کنید حاصل اطمینان  ی کافی فضا ی یک دادن قرار باشد. داشته وجود پیستون برا بین نازک مقوا
ت بستن هنگام طرف یک و پیستون  باشد.مفید تواند می  Bو  Aقطعا

ی  ی میلی  25اینچی  1فاصله با را ها دندان ها، تکه یا ها مکعب ساختن برا ی میلی  12اینچی  1.2عمق و متر متر

ش  هید، بر ش د درجه. 45زاویه با بر
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ب  ب قال مربعیدار چاک چو

ی  پاییننما ی  ی بازنما باالنما

ت  ی قطعا برچسبدارا
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ی پی وقتی  ی گزینه سی و ب دارید، نیاز مربعی بریکت به یا نیست ا در است. گزینه یک فلز یا چو
ب زیر  ی قال ی دار شکاف چوبی ها ی عمود ی و بریکت یک ساخت برا در بریکت  4یا  ،2 3ساخت برا
ب از براده یک  س است. مفید قال ی، فشرده از پ ی بر مداوم فشار با و بردارید را پایه ساز پیستون، رو

س بریکت ریختن بیرون شوند. می خارج ها بریکت  ی فشرده از پ ی دست فشار با راحتی به ساز برا
شود.می انجام دوتایی یا تک بریکت قالب 
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ب ابعاد  ب قال مربعیدار چاک چو

ب  بریکتقال پستو پست دارنده 

سهام.مرکز در سوم شکاف و سمت 

ی  ی مرکز کردن تراز به کمک برا کنید.مخروطی را باالیی قسمت پرس، رو

ی  ی گزینه برا کنیدمراجعه پیستون بخش به بیشتر ها

ی تا باشد کمتر یا متر میلی  41اینچ  1 5/8حدود  A & Aو  Bو  Bطرف دو بین داخلی فاصله که شوید مطمئن  ی کافی فضا یک دادن قرار شود. ایجاد پیستون برا
ی  ت بستن هنگام طرف یک و پیستون بین نازک مقوا باشد.مفید تواند می  Bو  Aقطعا

سی ها  38mm.x 38mmاستاک  اینچ x 1 ½اینچ  1 ½از طول متر میلی  150اینچ  6عدد  2پا

آ

کنیدوصل  Aقسمت به پیچ یا میخ از استفاده با 

اینچ  2 3/8و طرف از متر میلی  38اینچ  ½1عمق، متر میلی  10اینچ  ½شکاف  4ارتفاع، متر میلی  89اینچ  x ½3عرض متر میلی  150اینچ  6تکه -2سمت 

دارندقرار نقشه هر در لبه از متر میلی  12اینچ  ½در پیچ سوراخ چهار طرف. از متر میلی  60

قد.اینچ  x 2ضخامت اینچ  x 1 ½عرض اینچ  2 7/8نیمه هر اینچی.  1 ½استاک قطعه دو از پیستون پایه 

،

ی د

ی  ارتفاعمتر میلی  89اینچ  x 3 ½عرض متر میلی  75اینچ  3عدد  2انتها

50mm. x 38mm x 70mm  ی را دانه هید قرار طور ی که د شود.اجرا عمود
E ارتفاعمتر میلی  100اینچ  4متر، میلی  25اینچ  1قطر 

ب

اف

،ازمتر میلی  20اینچ  ¾شکاف دو متر، میلی  10عمق اینچ  ½شکاف  3

ی  1پیستون  ارتفاع.میلیمتر  150اینچ  × 6مربع، میلیمتر،  × 70میلیمتر  70اینچ،  × 2 7/8اینچ  2 7/8عدد
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ب ابعاد  بریکتچندتایی مربع قال

14

مترمیلی  25اینچ  1

مترمیلی  89اینچ  3 ½

A1

اینچ 4 ½متر میلی  100اینچ  4

14”

مترمیلی  175اینچ  7 2”½ مترمیلی  175اینچ  7

وسیع

سی

مترمیلی  125اینچ  5

مترمیلی  75اینچ  3
بهر  قال

مترمیلی  175اینچ  7

اف

 50اینچ  2

1مترمیلی 

2

 89اینچ  1 ½

ارتفاعمتر میلی 

½”5 

½”14 

آ
متر میلی  150اینچ  6

عرض

میلی  89اینچ  ½3

متر قدبلند 

پست

11”

½”9 

½”10 ½”10 

E

ارتفاع

قدبلند 

اینچ 7 ½متر میلی  75اینچ  3

6”

ارتفاع

قدبلند 

4 14”

بریکت

مترمیلی  150اینچ  6

جمع

ب

3 ½”10 

15½”19 

ی د
 7/8اینچ  2 7/8

2 x اینچ

 100اینچ  4

مترمیلی 
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ب  جایگزینبریکت متعدد مربعی چاکدار چوبی قال

ی  کنیداستفاده اسپیسر از پرکننده هر کردن جدا برا

شدوارد پیستون 

ب از استفاده با بریکت ساخت  ب قال بریکت)چهار (نسخه مربعی دار چاک چو

س  یفشرده از پ کنیممی پر اسپیسر  3از استفاده با را قالب ساز

ب به کافی اندازه به اگر  یک زیر در نیست، امکانپذیر  Aقسمت پایین در شکاف بریدن یا میلیمتر)  150اینچ  6)بسازید را  Aقسمت که ندارید دسترسی چو
ی  ب به رویکرد این است. شده آورده جایگزین پیکربند ب بهترین است ممکن اما دارد نیاز دیگر طراحی و بیشتر چو ت زیر در باشد. کلی انتخا ی تغییرا نیاز مورد ابعاد

است.شده آورده 
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بکردن خشک  آفتا

شوندمی ریخته بیرون پست با ها بریکت بریکتو اسپیسر پست، 
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ی  کنارنما

ب  ب قال گردشبه شیاردار چو

ی  پاییننما

ت افزودن با  شودمی ایجاد گرد شبه قالب یک مربعی، قالب به  D-2و  Gقطعا

ی  باالنما
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پیستونمیله و پیستون بخش 

پالنجرپیستون اسپلیت 
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ی  ی انبار مرکز در دقیق سوراخ یک حفار ش یک اغلب، باشد. چالش یک تواند می پست آن دادن قرار برا و شده تقسیم پیستون از استفاده تر، ساده رو
ی نمونه است. پیستون نیمه هر در سوراخ ایجاد  است.شده داده نشان زیر در معمولی ها

هید قرار دقیق طور به را ها پیچ یا ها میخ ها، بست تا کنید دقت نیمه دو اتصال هنگام  ی ساز و ساخت در تداخل از تا د س بعد ی اتصال از پ جلوگیر
شود.

ب از استفاده داد. انجام شما محلی مواد و منابع از استفاده با روشی هر به توان می را پیستون میله و پیستون ساخت  منطقه در است ممکن جامد چو
ت، این غیر در نباشد. یا باشد پذیر امکان شما  ش از استفاده با را پیستون ساخت صور بگیرید.نظر در زیر در شده تقسیم پیستون رو

ی سوراخ با بریکت یک به که هنگامی  ی ستون است، نیاز مرکز شود.کشیده پیستون پیستون سمت به باید مرکز

ی کج تیغه یک از استفاده با توان می را شکل الماسی سوراخ  ی اره رو ش نیمه هر در رومیز گذر چندین از استفاده با توان می نیز را مربعی سوراخ داد. بر
ی بر  ی اره رو ی یک از استفاده با رومیز هنما متصل هم به باید نیمه دو و نباشد دسترس در بزرگ انبار که است زمانی گرد سوراخ برید. شکاف حصار را

س و شوند  کنند.می کار خوبی به نیستند دسترس در برقی ابزار که زمانی ها اسکنه و ها اسکنه شوند. سوراخ اندازه به سپ
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پالنجرپیستون و مربع پست 

مربعیدوول میله پیستون پیستون 

شدهتقسیم مربع جامدمربع 

ش  ی میله از استفاده دیگر جایگزین رو است.شده داده نشان زیر در که است پایین و باال پایه بین رولپالک ها
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گردرولپالک میله پیستون پیستون 

ی قطعه  گردبند ی واشر  گردفلز

پیستونپیستون و گرد پست 

گردجامد 
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هکشی پایه  است.شده پوشانده کارکرده موتور روغن با رنگ تیره ز

چدنیکف فلنج فلنج 

هکشی پایه  عمومیز
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ی پیستون یک عنوان به تواند می و  ی سوراخ به نیاز که هایی بریکت برا باشیدداشته نیاز کمی است ممکن شود. استفاده ندارند مرکز

ی به  هکشی پایه یک ساختن جا ی سفارشی ز ی قالب برا ی عمومی شیاردار پایه صفحه یک از توانید می اغلب سازند، می را جامد بریکت یک که مختلف ها برا
ی  ب نگهدار هکشی کنید. استفاده قال ب، ته از بهتر ز ی سریع شدن خشک زمان و سازد می کمتر رطوبت با بریکتی قال ب ابعاد سازد. می ممکن را تر شماست انتخا

ب سنباده است. شده داده نشان زیر در معمولی مثال یک که حالی در  هکشی ها شکاف خو ب ز کند.می تضمین را خو

ی چدنی کف فلنج  هنی لوله برا ی پی لوله یک داخل در خوبی به اینچی  ½سیاه آ ی میلی  75اینچی  3سی و گیرد.می قرار  40متر

ب را فلنج دور  ش یک شود. خالی جا یک تا کنید آسیا ی در انتهایی درپو کند.می محافظت تیز لبه آسیب برابر در شما انگشتان و پرس از اینچی  ½لوله انتها

ی پایه  هکشیها ز
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ی پی  هکشیپایه دار سوراخ سی و ز
ی  ب کف از اضافی تخلیه که دارد وجود موارد ی سوراخ از استفاده با  PVCقال صفحه از استفاده ها حل راه از یکی است. مفید مرکز

هکشی لوله و دار سوراخ پایه  ب داخلی قطر اندازه به را کوچکتر دیسک است. شده سوراخ ز ی را پایین دیسک و قال از پشتیبانی برا
PVC  هید. اندازه ی حفره کنید پیشنهاد د ی میلی  3اینچی  1/8ها ی کنید. ایجاد دیسک ناحیه اطراف در را متر ی استفاده، برا رو

هکشی پایه صفحه  هید.قرار است شده داده نشان زیر در که معمولی ز د
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