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ب اچھا ایک کا مواد لیے کے کرنے استعمال پر طور کے مولڈ  PVCاگرچہ چوڑا۔ میٹر ملی  89انچ  x ½3موٹی میٹر ملی  38انچ  ہوں کچھ یہ لیکن ہے، انتخا ہنگا پر جگ ب غیر یا م اس ہے۔ سکتا ہو دستیا
ی پی ہم ہوئے، رکھتے میں ذہن کو  ی پر طور کے متبادل کے سی و ت ہیں۔ کرتے پیش ڈیزائن ہوئے کرتے استعمال کا لکڑ ت کچھ پر طور یقینی دھا ت میں دستاویز ہم تاہم، ہے۔ آپشن ایک میں حاال دھا
ہیں پیش ڈیزائن ہوئے کرتے استعمال کا  پ ہیں۔ کرتے ن ت آ ہیں۔سکتے ہو قابل کے کرنے الگو کو ڈیزائنوں کچھ میں تعمیر کی دھا

پ عالوہ، کے اس ہیں۔ گئے کیے بیان میں دستاویز اس جو لیے کے ان  ی والی جانے پائی میں عالقے مقامی کے آ ی کی عرض و طول معیار ی لیے کے کرنے ایڈجسٹ کو لکڑ کریں۔ایڈجسٹمنٹ ضرور

ت کی مولڈ ماس بائیو کے قسم کسی نہ کسی لیے کے بریکیٹنگ لیے کے آپریشن بھی کسی ہے۔ میں بارے کے  Choicesدستاویز یہ  ہے،ہوتی ضرور

ہے" "گیسیفائر ہے۔ ہوتا بغیر کے اس یا ساتھ کے سوراخ میں مرکز اور انچ، چھ سے تین میں سائز میں، شکل مربع کبھار کبھی اور گول بریکٹ اکثر  ہے سے ہونے متعارف کے چول کارکردگی بہتر سے چول
ب اینڈ "اسٹک ہم ہیں۔ مطلوبہ کیوبز یا ٹکڑے چھوٹے کے مواد ماس بائیو لیے کے  انچ ڈیڑھ میٹر)، ملی  25)موٹی انچ ایک پیمائش کی "اسٹک" کریں۔ حل خود بطور ہیں کرتے پیش مولڈ" بریکیٹ کیو

ی  ہے۔نو اور میٹر) ملی  38)چوڑ

ی  ی سے کرنے کوٹنگ ساتھ کے مادے والے بچنے سے پانی کو سانچے کے لکڑ ہےملتی مدد میں روکنے سے بھرنے پانی کو لکڑ

پ اور ہے ہوتی مختلف میں بھر دنیا موٹائی کی دیوار اور سائز کے پائپ کے پالسٹک  ت کی کرنے ایڈجسٹ کو عرض و طول کو آ ہے۔سکتی پڑ ضرور

ہتی یا پائپ پالسٹک  PVC 40شیڈول  USAنے ہم  ی ج ی، کی لکڑ ہے۔کی مرکوز توجہ پر کوششوں کی ڈیزائن ہوئے کرتے استعمال کا  ½1لکڑ

کام زیادہ سے زیادہ تک  psi 260سے  ،(89mm) 130انچ  ،OD (75mm) = ½3انچ  ID PVC، 40 = 3شیڈول انچ  3عرض و طول کے پائپ پالسٹک والے ہونے استعمال میں دستاویز اس 
ی او میٹر)، ملی  100)انچ  ID PVC، 40 = 4شیڈول کا انچ  4اور دباؤ، کا کرنے  س پی  220سے  130دباؤ کا کرنے کام زیادہ سے زیادہ میٹر)، ملی  114)انچ  = ½4ڈ آئیای

ی بعد کے استعمال  ی پی اور مولڈ کے لکڑ سکے۔جا ہٹایا کو بایوماس بقایا تاکہ کریں صاف سے پانی کو دونوں مولڈ سی و

ی لمبی انچ نو بغیر کے انڈینٹیشن ہے۔ سکتا جا کیا الگ لیے کے توڑنے میں ٹکڑوں چوڑے انچ ایک اور میٹر)، ملی  225)لمبا انچ  ی کو چھڑ ہے کے راکٹ گئے بنائے لیے کے لکڑ جا ڈاال راست براہ میں چول
ہے باقاعدہ اسے یا ہے، سکتا  ہے۔سکتا جا کیا استعمال طرح کی چول

ش کی کرنے استعمال پائپ پالسٹک ساتھ کے موٹائی کی دیوار کم سے میٹر ملی  6انچ  ¼ہم  ہیں سفار ت /lb/145  2nikg/(65  ,2nimm2 ) 1Nہیں۔ کرتے ن کی دبانے بایوماس عام ایک کی قو
ت  تقریباً لیے کے بریکیٹ کی قطر میٹر) ملی  150)انچ  6کے سوراخ بغیر ہوگا۔ )۔  lb 900 (400kg)دباؤ مطلوبہ پر بریکٹ  (75mm)انچ  3ساتھ کے سوراخ  (25mm)انچ  1پر ، بنیاد کی ضرور

(1,800kg) lb 4,000  ت س لیور کمپاؤنڈ مائیکرو  BioPress Easyہے۔ ہوتی درکار قو ت ان سے آسانی پری ت کی قو دباؤ اس کم سے  6mmانچ  ¼موٹائی کی دیوار ہے۔ سکتا کر تجاوز سے ضروریا
ہیں برقرار سے طرح اچھی میں  ہے۔رہتی ن

ت درکار لیے کے نکالنے کو بریکٹ اور  ی کرنا ریت طرح اچھی کی گرووز پہلے سے لگانے کوٹنگ حفاظتی ہے۔ کرتا مدد میں کرنے کم کو قو تجویز جاسکے۔ بنایا یقینی کو اخراج سے آسانی تاکہ ہے ضرور
چربی۔کی سور یا چکنائی آئل، موٹر شدہ استعمال یا نیا تیل، کا السی ایکریلک، مبنی پر پانی پولیوریتھین، جیسے ہے فنش مصنوعی بھی کوئی کوٹنگ کردہ 

پ آپریشن۔ روم کالس یا ہو خاندان اکیال ہو، گاؤں سا چھوٹا ایک یہ چاہے  ت" پاس کے آ س ماس بائیو اور ہیں "انتخابا سانچے برے یا اچھے بدترین، یا بہترین صحیح، یا غلط کوئی لیے کے بنانے بریکیٹ
ہیں  ت اور سامان تعمیراتی اور گے کریں کام پر طور یکساں سانچے کے قسم مختلف ہیں۔ ن ت الگت، دستیابی، کی آال ہار ت کی بریقیٹنگ اور سطح کی م پ قسم ایک سے لحاظ کے ضروریا لیے کے آ

ب کا ڈیزائن مولڈ ماس بائیو دستاویز یہ ہے۔ سکتی ہو بہترین  ب لیے کے کرنے غور وقت کرتے انتخا ہے۔کرتی فراہم انتخا

تعارف
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بحالیکی سڑنا 

کاردائرہ کا ڈیزائن 

بکا مواد  انتخا

شکلاور سائز 
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سیکشنمولڈ پیویسی 
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کرناتیار جگ لئے کے سانچوں پیویسی 

نامکا حصہ سائز لمبائی تفصیل

PVC  س لیے کے ہونے فٹ سا تھوڑا میں ی لیے کے باندھنے کو حصوں کریں۔ جمع کو  Aریل والی مرکز پر  Cبی کا ناخن یا پیچ کے لکڑ
ی تاکہ باندھیں، نہ قریب کے مرکز کے  Bحصہ لیکن کریں، استعمال  سکے۔مل جگہ محفوظ کی کاٹنے کو آر

ہے۔جاتا کیا استعمال لیے کے کرنے محفوظ کو پیویسی 

س،  ناخن/ کوئی میں بیچ کے  Bحصہ بی
ہیں۔پیچ  ن

اینڈبی  پختم  سٹا

ریلایک مرکزلیے کے ہونے فٹ پیویسی 

میٹرملی  "4 100

سسی  بی 500mm20" x 
240mm ½" 9 

میٹرملی  9 ”½ 240

پ چاہے  ت کی مولڈ  PVCشدہ ڈرل یا سالٹڈ کو آ استعمال کا جگ ہے۔ مفید لیے کے مولڈ  PVCکے قسم دونوں جگ کردہ تجویز یہ اور ہے خیال اہم ایک تعمیر محفوظ کی مولڈ ہو، ضرور
ی کرنے، آرا میں حصوں دو لیے، کے ڈرلنگ کو پیویسی  ٹ لے لیے کے کرنے آرا یا ڈرلنگ اور لیے، کے کاٹنے کو سالٹوں عمود س آؤ پ کہ جیسا ہے۔ سکتا جا کیا لیے کے مدد کی مارک ی نیچے آ د

س سالٹڈ ایک جو ہے کرتا محفوظ درمیان کے ریلوں دو کو  PVCپچر تنگ ایک کہ ہیں سکتے دیکھ سے تصویر گئی  ٹ پر بی ٹ جیگ ہے۔ ہوتی سپور ی پی کو سپور اور ٹولز ہینڈ کو سی و
ی، ٹیبل کہ جیسے ہے سکتا جا کیا استعمال لیے کے رکھنے لیے کے دونوں ٹولز پاور  ی، آرم ریڈیل آر پ عرف آر، میٹر کمپاؤنڈ یا آر ی"۔ "چو دیے میں ذیل استعمال عام کچھ لیے کے جگ آر
و طول دیگر اور لمبائی لیے کے ہونے فٹ میں سائز پیویسی مخصوص اپنے ہیں۔ گئے کیے تجویز لیے کے استعمال ساتھ کے پیویسی  40شیڈول کے قطر انچ تین عرض و طول ہیں۔ گئے 

کریں۔ایڈجسٹ کو عرض 

میٹرملی  460انچ  18

D  12ویجmm½" x 38mm ½" 1 

اوپراور 

38mmx 38mm ½" 1 x ½" 1 

موٹائیبھی کوئی سے میٹر ملی  6”¼

89mmx 38mm ½" 3 x ½" 1 
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ت یہاں  کریں۔ٹائپ مساوا
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ٹ والی مرکز بعد کے اسمبلی مکمل  ی ٹیبل لیے کے کاٹنے کو سال ی ہینڈ یا آر میں حصوں دو کو  Cحصہ کریں۔ استعمال کا آر
ی میں آخر کے دور کاٹیں۔ نہ  دو.چھوڑ انچ دو ایک کے لکڑ
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ی  مولڈپیویسی سالٹڈ عمود

ٹ  ی کے سڑنا سال ی تک نیچے میں شکل کی انگلی لچکدار ایک اور ہیں ہوتے شروع سے قریب کے حصے اوپر ہیں۔ رہتے جار
جاتا دیا ہٹا لیے کے نکالنے اسے اور ہے رکھتی پر جگہ اپنی انگوٹھی والی رکھنے برقرار کو انگلیوں دوران کے اسٹروک کمپریشن 

ٹ سینٹر ٹو سنٹر سے لحاظ کے لمبائی کی مولڈ ہے۔  کی ہونے درمیان کے  15mmسے  "10mm 5/8اور  "3/8سپیسنگ سال
میٹر ملی  "16 400ہیں۔ کرتے تجویز اسپیسنگ سینٹر ٹو سینٹر میٹر ملی  ”3/8 10لیے کے سانچوں تر زیادہ ہم ہے۔ تجویز 
ی کے مولڈ ہے۔ گیا کیا تجویز فاصلہ کا  "½ 12mmلیے کے مولڈ لمبے  پی ہوا کٹا کا میٹر ملی  ”1 25کم از کم میں حصے اوپر
ی  دیں۔چھوڑ سی و

ی  ٹ عمود ی پی روایتی ڈرینیج سال س ہے کرتا فراہم تناؤ اخراج کم پر بریکیٹ مقابلے کے مولڈ سی و شدہ ڈرل میں ج
ت اخراج کم ہوئے کرتے استعمال کا سوراخوں  ت کی قو پرطور (عام ہے ہوتی ضرور

ہے"جاتا کیا استعمال لئے کے ہونے شامل میں حصوں دو کے  3

 ”16 400والے ہونے استعمال لیے کے جانچ 
دائیں ساتھ کے تصویر کی مولڈ میٹر ملی  کنفیگریشنز کردہ تجویز میں تصویر طرف 
ہیں۔

ٹ تھرو تر تیز کنفیگریشن یہ ہے۔ رہا کر صاف کو خود ہی نکلتے کے بریکٹ اور ہے) جاتا نکاال سے ہاتھ  ت کی پو ہے دیتی اجاز
س کیونکہ  ت کی نکالنے کو بریکٹ پر طور عام کو پری ہیں ضرور س ہے، ہوتی ن س سے ج کے نکالنے کو بریکٹ پچھلی کو پری
ی بجائے  س کو مولڈ اگلے پر طور فور ت کی کرنے کمپری ہے۔ملتی اجاز

اختتام کے جوڑے کو رگ والی رکھنے برقرار 
ہے۔جاسکتا کاٹا سے 

س لیور کمپاؤنڈ مائیکرو پیویسی  کے پری
مولڈ کردہ تجویز لیے کے استعمال ساتھ 

اس ہے۔ اونچی میٹر ملی  ”4 100اونچائی 
پلنجر ایک سے سیکشن پلنجر کے دستاویز 

پ جو کریں منتخب پسٹن اور راڈ  ت کے آ حاال
ہو۔مطابق کے 
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ٹ مثالی ایک لیے کے سانچوں تر زیادہ  ،"10mm 3/8پکڑو ۔ کو جگ خالف کے باڑ کی چیر ہے بنتی کٹ ہی جیسے  س ہے، سپیسنگ سال کے مولڈ  "400mm 16میں ج
ہے۔جاتا کیا استعمال  "½ 12mmلیے 

کریں۔زد نشان کو جگہ درمیانی سے مرکز  ہرائی مناسب کی کٹ کریں، محفوظ میں جگ ہوئے کرتے استعمال کا ویج  گ

پ لیے کے  کریں۔ایڈجسٹ کو بالک اسٹا
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ی پی  س سی و ی کاٹنا کو سالٹ ٹ عمود س لیے کے مولڈ والے سال ی پاور لیے کے کاٹنے کو سالٹ ی ہینڈ یا آر ٹ ہے۔ سکتا جا کیا استعمال کا آر کاٹنے سال
پ اور پہنیں شیشے حفاظتی مناسب کریں۔ استعمال جگ پیویسی کردہ بیان پہلے ہیں۔ مثالیں چند میں ذیل لیے کے  سے طرف کی حکام مقامی کے آ

بنائیں۔یقینی کو تحفظ کے سماعت کردہ تجویز 

Machine Translated by Google



ہاں کھینچیں نشان ایک گرد ارد کے فریم  ہے۔روکنا کو کٹ ج
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پ عرف سا، میٹر کمپاؤنڈ  سا""چو آرآرم ریڈیل 
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جگلئے کے  briquetteٹھوس  جگلیے کے بریکٹ ہول سنٹر 

مولڈپیویسی شدہ ڈرل 
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اے

ٹ کو مولڈ  نشان۔ 6mm x 6mmاوپر اندر کے ریل لیے کے کرنے سپور

ہوں۔رہے کر استعمال پوسٹ سینٹر  "1اگر  28mm 1/8" 1ہول سینٹر 

س لیے کے ہونے فٹ ڈھیال سا تھوڑا اندر کے مولڈ  لگانا۔پتہ کا قطر  xموٹا میٹر ملی -pcs 1 ”½ 12بی

کاٹیں X"¼ "¼ایک 

ب  موٹائی۔ xزیادہ  50mm 2” xلمبی -89mm ½” 3 pcs 2ریلز انجیکشن سے مواد دستیا

ب بھی جو یا قطر  25mm 1" xلمبا -125mm 5" pcs 1پوسٹ سینٹر  ہے۔دستیا

89mm ½” 3 pcs 1- 225چوڑاmm 9” x  لمبا½” x  12سےmm 1½”،  38سےmm س موٹا۔ پلیٹبی

ی ڈ

ٹ  PVCقطر  "75mm 3کریں، شروع ساتھ کے  40شیڈول  کے کرنے ڈرل تک مرکز سے مرکز  "¾ 20mmسے  "½ 12mmسوراخ  "5mm 3/16سے  3mm " 1/8کریں۔ میں لمبائی  "100mm 4کر کا ت۔ کے ترتیب لیے  پ اگر کرنا۔ ہموار کو کناروں کے ریت کریں۔ صاف اور ڈیبر کو دونوں باہر اور اندر کے سانچے شدہ ڈرل نشانا س ساتھ کے ہول سنٹر آ س تو ہیں رہے بنا بریکیٹ کریں سوراخ ایک میں  Bبی
ب ڈرینج یا پوسٹ سینٹر تاکہ  ی پی شدہ ڈرل  ”3سکے۔ جا کیا ایڈجسٹ کو ٹیو س سرکلر ہے۔ گیا دکھایا نیچے جگ بریکیٹ کردہ تجویز ایک لیے کے سی و کے سوراخ والے کرنے سوراخ میں مرکز کو بی
ب ڈرینیج یا پوسٹ ایک اور ہے سکتا جا کیا ڈرل ساتھ  ہے۔جاتا کیا استعمال لیے کے بنانے ہول سینٹر میں بریکٹ جسے ہے سکتا جا رکھا میں پوزیشن کو ٹیو

ٹ افقی یا مولڈ اسپلٹ یا ٹھوس شدہ ڈرل  ہیں، سوراخ کوئی ہے۔ سکتا جا کیا استعمال لیے کے مولڈ سال ت کی ہولڈر کوئی ن ہیں ضرور ہے۔ن

سی

بی

,

س پر زاویہ ایک  س ہو تنگ میں مقابلے کے سامنے حصہ پچھال تاکہ کریں منسلک ساتھ کے  Cبی پر ریلوں سے سامنے کو مولڈ سے ج

جائے۔ہو آسان پھسلنا 
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مولڈزپیویسی بڑے 

پ  2012 مارچ شدہ شائع  اسمتھ زن ڈاکٹر اور ہیٹ لی بذریعہ  31از  10صفحہ   www.leehite.org ہیں محفوظ حقوق جملہ  2/12/2022 ڈیٹ ا

س لیور کمپاؤنڈ بڑا گیا دکھایا میں ذیل  س اکثر اور ہے گیا دکھایا کہ جیسا گا کرے استعمال مولڈ لمبا انچ  16پر طور عام پری ہوتی نصب ریل والی ہٹانے بریکٹ پر پری
ہے۔ہوتی کارآمد ریل انجیکشن پذیر حرکت جب ہیں ہوتے مواقع ایسے ہے۔ 

س تعین کا اونچائی کی  Cحصہ  ی کے  Cحصہ گا۔ جائے نکاال سے سانچے جسے ہے جاتا کیا سے اونچائی اور تعداد کی بریکیٹ  ”¼ 6mm، x 6mm ¼”، xمیں حصے اوپر
جاسکے۔رکھا باقی کو کنارے کے مولڈ  PVCدوران کے نکالنے تاکہ ہے نشان پر حصے والے سامنے کے  Cحصہ 

سبریکیٹ لیور کمپاؤنڈ بڑا  پری

ت اس خاکہ باال مذکورہ  ی ہے۔ حل آسان ایک کا ضرور ہے۔اسٹاک کا  140mm ½” 5 x 38mm ½” 1اسٹاک کا لکڑ

ی  س بڑ ریلوالی ہٹانے بریکیٹ پری
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ی  مولڈ۔ڈرلڈ سالٹڈ چار ساتھ کے کیپ اینڈ اور انگوٹی ریٹیننگ اور مولڈ سالٹڈ عمود

س گن کالکنگ  فریم)(اوپن مولڈ اور پری
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س گن کاکنگ  س چند مولڈ اور پری یہ ہے۔ طریقہ کا الگت کم آسان اور تیز ایک لیے کے بنانے بریقیٹ
ب  10ozڈیزائن  ی کی  USAلیے کے ٹیو  PVCمولڈ یہ ہے۔ کرتا استعمال کا بندوق  caulkingمعیار
 "15/16 49پیمائش کی اس اور ہے، ہوتا فروخت پر طور کے  40شیڈول  "½1میں  USAجو ہے سے 
1 = OD  1 "9/16 40میٹر، ملی = ID  یہ ہے۔ میٹر ملی  = "5/32 4موٹائی کی دیوار میٹر، ملی

ی سائز  ب  caulking 10ozمعیار ب سے چھوٹے اس ہے۔ فٹ بہترین ایک میں مقابلے کے ٹیو ٹیو
ت نکالنا کو بایوماس کمپریسڈ میں  ہے۔ممکن نکالنا سے آسانی اور مشکل بہ

ی اور مولڈ شدہ ڈرل ہیں، کرتے حل سے استعمال کے مولڈ سالٹڈ کو مسئلے اس ہم  س دوران کے کمپریشن مولڈ دونوں سے۔ استعمال کے مولڈ سالٹڈ عمود کو سالٹ
ہنی یا جوڑے کے  "½38mm 1انگوٹھیاں ہیں۔ کرتے استعمال کا انگوٹھی والی رکھنے برقرار لیے کے رکھنے پر جگہ  ہیں۔ ہوئے کٹے چوڑے  "½ 12mmسے سرے کے ک
ب کھلی  ی نیچے کہ جیسا ہے جاتا کیا بند سے استعمال کے کیپ اینڈ پر سرے ایک کو ٹیو اسپیسر ایک درمیان کے بھرنے دو پر، طور عام ہے۔ گیا دکھایا میں تصویر گئی د
س دو ساتھ کے  ہیں۔سکتے جا بنائے بریکیٹ

ہے.غور اہم ایک 

س اور ہے، جاتا دیا ہٹا کو انگوٹھی والی رکھنے برقرار اور ٹوپی اختتامی بعد، کے کمپریشن کی. مواد بایوماس  ہیں۔جاتی نکل باہر سے آسانی ساتھ کے راڈ پش بریکیٹ
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ڈائمینشنزمولڈ گن کولکنگ 
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ٹ چار میں مولڈ ہے گیا دکھایا کہ جیسا  ٹ سال دیں۔کا
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پ ہوئے کرتے استعمال کا ہاتھ دوسرے لیے کے کرنے فلنگ پہلی کریں۔ منسلک ٹوپی اختتامی اور انگوٹھی والی رکھنے برقرار  کو کیپ اینڈ سے ہاتھ ایک کو آ
ت کی رکھنے پر جگہ اپنی  والی ہٹانے اور ڈالیں اسپیسر کریں۔ تجربہ لیے کے کرنے تعین کا مقدار صحیح کی بایوماس لیے کے بھرنے دو ہر ہے۔ پڑسکتی ضرور
س سے آہستہ ہوئے کرتے استعمال کا راڈ پش  ی کریں۔ کمپری ی کے کار طریقہ کے فلنگ اور کریں فلنگ دوسر ڈالیں۔اسپیسر دوسرا پر طور کے مرحلے آخر

PVC  استعمال کا جگPVC 1½”  ی پی کریں۔ لیے کے کرنے لیے کے آرینگ اور ڈرائنگ کی الئنوں کو ی خالف کے سی و بنانے موثر زیادہ کو پچر بالک ایک کا لکڑ
ی کو سالٹوں ہے۔ گیا دکھایا میں تصویر کی ہاتھ دائیں اوپر کہ جیسا ہے کرتا مدد میں  سے میں طریقوں کردہ بیان میں سیکشن مولڈ پیویسی سالٹڈ عمود
ہے۔جاسکتا کاٹا ذریعہ کے کسی 

ہنی یا جوڑے کے انچ  ½1کو انگوٹھی والی رکھنے برقرار  ہے۔گیا دکھایا اوپر کہ جیسا ہے جاتا کاٹا سے سرے کے ک

ب دوران کے عمل کے بھرنے لیکن تھا کیا استعمال کا اسپیسرز کے پالسٹک بنے سے سٹاک  ”3mm 1/8میں اصل نے ہم  میں موڑنے وے سائیڈ اندر کے ٹیو
ی  ی موٹی  ”¾ 19mmآئی۔ پیش دشوار ساتھ کے کوٹنگز مزاحم پانی دیگر یا آئل موٹر گیا۔ ہو حل سے آسانی مسئلہ یہ سے کرنے سوئچ پر اسپیسرز کے لکڑ
ی کوٹنگ  ہیں کہ ہے ضرور ب ان جائے۔روکا سے رہنے اور پھیلنے اندر کے ٹیو
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ب سے ہاتھ دوسرے ہوئے، رکھتے پر جگہ اپنی کو ٹوپی کی سرے سے ہاتھ ایک  ٹ کے اینڈ پلنجر کے گن کولنگ لیے کے رہنمائی کی ٹیو مناسب کہ تک جب دبائیں کو بایوماس جائیں۔ نیچے اور اندر کے ہون
ہوجائے۔نہ حاصل دباؤ 

ت کی رہائی کی لیور پریشر پلنجر کر ڈال دباؤ پر لیور ریلیز پلنجر گئے دکھائے میں تصویر کی اوپر لیے کے ہٹانے کو مولڈ  لیے کے چھوڑنے ہم اور ہے سکتا ہو مشکل کافی سے ہاتھ یہ ہے۔ ہوتی ضرور
ی  ہیں۔کرتے تجویز کی کرنے ٹیپ سے ہتھوڑے یا بالک چھوٹے کے لکڑ

ی والی ہٹانے  س اور دیں، ہٹا کو انگوٹھی والی رکھنے برقرار اور ٹوپی اختتامی کریں، آرام پر چھڑ دھکیلیں۔سے سانچے سے آہستہ کو بریکیٹ
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س بریکیٹ گن کولکنگ  لوڈ)(بلک پری

سوراخوں چند واقع پر طور تصادفی میں حصے نصف دوسرے کے بیرل تبدیلیاں کردہ تجویز 
طرف(کی کرنا استعمال کا سوراخوں کے نکاسی کے میٹر ملی  ”1/8 3عالوہ کے کھدائی کی 

میٹر ملی  ”2 50لیے کے مدد میں کرنے انسٹال کو اسپیسرز درمیان کے بوجھ کے ماس بائیو 
کم۔سے قطر 

کرتے استعمال کا ان ہمیں جب تھا درپیش مسئلہ وہی ساتھ کے سپیسرز ان ہمیں تاہم، 
تھا۔فریم کھال وقت 

س زیادہ سے ایک میں بوجھ ہی ایک ہے۔ میٹر ملی  ”2 50شناخت کی بیرل  الگ کو بریکیٹ
میٹر ملی  ”2 50کو اسپیسرز والے جانے دکھائے طرف دائیں لیے کے کرنے استعمال لیے کے کرنے 
تھا۔گیا کاٹا سے اسٹاک پالسٹک میٹر ملی  '1/8 3لیے کے پیمائش کی نیچے سا تھوڑا سے قطر 

پ  ہے۔سکتا ہو معلوم مفید کرنا استعمال سا تھوڑا کو راڈ پشر کو آ

ہے۔گیا کیا ڈرل ساتھ کے سوراخ  "1/8

شروع سے سرے کے ٹوپی اختتامی قابل کے ہٹنے کے بیرل ہے گیا دکھایا طرف دائیں کہ جیسا 
ی وقفہ  ”¾ 19mmوالی ہونے  ہیں بہتر سوراخ میٹر ملی  "1/8 3کریں۔ استعمال کا کار

نکاسی اچھی اور ہے سکتا جا کیا کم تک میٹر ملی  ”½ 12فاصلہ ہیں۔ ہوتے بند کم وہ کیونکہ 
گا۔ہو زیادہ سے کافی لیے کے کرنے پورا کو 

تھا۔گیا کیا ڈرل سے سوراخوں کے میٹر ملی  5”3/16کو بیرل آدھے 

سے اسٹاک ہے) ہوسکتا (دھاتی پالسٹک  "1/8حصہ زیادہ سا تھوڑا سے قطر میٹر ملی  50"2
پرطور تصادفی اور تھا گیا کاٹا 

ہنگا کم ایک ساتھ کے تناسب کے  (51001(ماڈل  12:1کہ ہوا معلوم سے جانچ  کافی ماڈل م
تھا۔مناسب 

ی عالوہ، کے اس  اس اور گیا کیا استعمال کا ڈسک شدہ ڈرل ایک میں کیپ اینڈ ریلیز فور
اےملی۔ مدد میں نکاسی بہتر سے 

تھا۔سکتا کر قبول زیادہ سے سب بیرل یہ 

س بریکٹ گن کالکنگ  ہاں ہے گن" لوڈنگ "بلک نظر نقطہ متبادل ایک لیے کے پری مولڈ ج
س  س ہے COX  T2-10015ماڈل گیا دکھایا ہے۔ حصہ الزمی ایک کا پری  IDٹھوس میں ج

50mm 2"  ،14بیرل"  mm553 س ہے لمبا ی ایک میں ج کے لوڈنگ بلک کیپ اینڈ ریلیز فور
ہے۔میگنیفیکیشن لوڈ  26:1میں ماڈل اس ہے۔ گیا کیا ڈیزائن لیے 

س تین والی کرنے پیمائش کی موٹی میٹر ملی  ”1 25 دباناکو بریکیٹ

ی  ”¾ 19mmہوئے بھگوئے میں آئل موٹر شدہ استعمال میں تصویر کی طرف دائیں  اسپیسر کے لکڑ
ہیں۔گئے کیے استعمال 

لیے۔کے روکنے سے ہونے جمع کو پانی دوران کے عمل کے لوڈنگ اینڈ) ہینڈل 

ی میں بایوماس ڈھیلے اور مڑنے طرف ایک میں ان بندوق. اوپر  کا ہونے دفن پر طور عمود
کے روکنے سے گھومنے کو وے سائیڈ اندر کے بیرل ہم کہ جیسا پہلے سے وجہ اسی تھا۔ رجحان 

ہیں۔کرتے تجویز کی کرنے استعمال اسپیسر ہوئے کٹے سے اسٹاک  ”¾ 19mmلیے 
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ب  کھولیں۔کتا کھولیں۔جھکاؤ  کھولیں۔سالئیڈ 

ی پر طور کے متبادل کے مولڈز  PVCشدہ ڈرل  ٹ عمود ی والی سال ہاں ہے جاتا کیا تجویز لیے کے استعمال کو لکڑ ہنگا ہو، مشکل کرنا حاصل  PVCج یا ہو م
ب طریقہ تعمیراتی متبادل  ہو۔مطلو

ٹ  ی تجویز کی استعمال کے مولڈ اسپل ہاں ہے جاتی د ہاں یا تناؤ انجیکشن کم پر بریکٹ ج س ج ب نکالنا دور سے پری ہو۔مطلو

ی  ٹ عمود ی پی گول روایتی ہوئے کرتے استعمال کا سوراخوں شدہ ڈرل ڈرینج سال کو سانچوں ہے۔ کرتا فراہم تناؤ اخراج کم پر بریکیٹ مقابلے کے مولڈ سی و
ی کے بریکیٹ  س ہے گیا کیا ڈیزائن لیے کے نکالنے سے آسانی اور فور ٹ تھرو تر تیز سے مدد کی ج ہے۔سکتا ہو پو

ٹ افقی یا شدہ ڈرل ایک  ی کو مولڈ سال ی پی اور ہے سکتا جا کاٹا میں نصف پر طور عمود کے کپلر والے ہونے استعمال لیے کے جوڑنے ساتھ ایک کو حصوں دو کے سی و
ی پر، طور عام ہے۔ سکتا جا رکھا ساتھ ایک ذریعے کے کٹ چوڑے میٹر ملی  ”½ 12سے سرے  مواددیا ہٹا سے طرف کی بلیڈ آر

پ اگر  ی یہ تو ہیں کرتے تبدیل کو عرض و طول آ پر، طور عام کریں۔ غور پر رکھنے برقرار کو جگہ کی توسیع بعد کے نکالنے سے سانچے کو بریکٹ کہ ہے ضرور
ت بایوماس  ہےتحت کے کمپریشن کافی اندر اور لچکدار میں فطر

ت کی ہونے فٹ سے آسانی اندر کے انگوٹھی والی رکھنے برقرار کو مولڈ  ی کو انگوٹھی والی رکھنے برقرار ایک ہے۔ کافی لئے کے دینے اجاز ب دیگر یا لکڑ بھی سے مواد دستیا
ہے۔سکتا جا کاٹا 

س ہے پھیلتا یہ ہے نکلتا باہر سے مولڈ بریکٹ جیسے جیسے سڑنا  ت کی جگہ کی انخالء میں ج ت کی توسیع اس سیٹ آف سے  "C"پاؤں ہے۔ ہوتی ضرور اجاز
ہے۔دیتا 

س کو بایوماس  استعمال کو ایک کسی سے میں طریقوں گئے دکھائے نیچے اور ہو، آسان بھی جو دیں، ہٹا سے نیچے یا اوپر کے سانچے کو انگوٹھی بعد، کے کرنے کمپری
کھولیں۔کرکے 

سیکشنمولڈ ووڈ سالٹڈ 
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کریں۔تقسیم کو مولڈ پیویسی 
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ی  س ہے، موٹا  ،”½38mm 1ذخیرہ کا لکڑ ی سالٹ ہیں زیادہ سے  ،”3mm 1/8اور ہیں چوڑائی کی بلیڈ آر ی پر طور خاص یہ چاہئیں۔ ہونی ن ی کہ ہے ضرور کے لکڑ
ی سمت کی دانے  اور  Aحصوں جاسکے۔ رکھا برقرار کو طاقت ساختی دوران کے کمپریشن تاکہ ہے گیا کیا اشارہ سے تصویروں کہ جیسا جائے رکھا برقرار کو بند
B  س ہے۔ جاتا باندھا ساتھ ایک ہوئے کرتے استعمال کا پیچ کو ی یہ ہے۔ جاتا دیا ہٹا لیے کے نکالنے بریکیٹ اور ہے رہتا الگ  Eبی طرح اچھی کو سالٹوں کہ ہے ضرور

ٹ ساتھ کے وغیرہ چربی کی سور چکنائی، موم، آئل، موٹر یوریتھین، پولی جیسے ڈھکنے والے بچنے سے پانی کو مولڈ اور جائے، کیا ریت سے  ی کرنا کو ہے ضرور
سکے۔جا رکھا برقرار کو اخراج سے طرح اچھی تاکہ 

ہے سکتا جا کیا استعمال میں سٹو" "راکٹ راست براہ کو بریکٹ خشک ہے۔  "25mm x 38mm x 225mm 1"، x ½" 1 x 9پیمائش کی اسٹک ماس بائیو 
ہے ماس بائیو دیگر یا سٹو" "گیسیفائر یا  ہے۔سکتا جا توڑا میں حصوں چھوٹے لیے کے استعمال میں چول

آپریشن.مدتی طویل 

کیوبزالٹھی 

منظرنچال 
پ  2012 مارچ شدہ شائع  اسمتھ زن ڈاکٹر اور ہیٹ لی بذریعہ  31از  17صفحہ   www.leehite.org ہیں محفوظ حقوق جملہ  2/12/2022 ڈیٹ ا

منظرخیز دھماکہ 

منظراندرونی 

ب اینڈ اسٹک  مولڈووڈ سالٹڈ کیو

حصےوالے لیبل 
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فٹاینڈ پلنگر 

ب اینڈ اسٹک  پلنگرزکیو
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پ  منظراندرونی ویوٹا
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خاکہکا حصوں 
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ت ہوئے کٹے طرف ایک  ہرے،  "12mm 1.2اور پر فاصلے کے  25mm"1دان کٹے۔زاویہ  °45گ

E  س اسٹاک۔ "½38mm 1سے -89mm 2" x 225mm 7/8" 8 pcs 1بی

گتے درمیان کے سائیڈ ایک اور پلنجر سکے۔ مل جگہ کافی کو پلنجر تاکہ ہے میٹر ملی  1 ”5/8 41تقریباً فاصلہ کا اندر درمیان کے  Bاور  Bاطراف کہ بنائیں یقینی 
باندھیں۔ساتھ ایک کو  Bاور  Aحصوں جب ہے سکتا ہو مفید ڈالنا حصہ پتال ایک کا 

,

س یا کیوبز  ہرا،  "12mm 1.2اور پر فاصلے کے  25mm"1کو دانتوں لیے کے بنانے ُچنک ٹ زاویہ  °45گ کا

دیں۔

ت  دیکھیں۔سیکشن پلنگر لیے کے اختیارا

ٹ، پر مراکز میٹر ملی  ”½ 10 ہرائی۔میٹر ملی  ”½ 10سال  pcs 2- mm03289mm3½” x ”9سائیڈ  Bگ

بنائیںمیٹر ملی  ”7 175اونچائی مجموعی کی راڈ ڈویل اور پلنجر 

ہیں۔واقع پر فاصلے کے میٹر ملی  ”½ 12سے کنارے کے ڈرائنگ ہر سوراخ اسکرو چار 

, 38mm x 38mm اسٹاک۔

117mm 5/8" 4 pcs 2-End A  "89چوڑاmm 3½" x  ،10لمباmm ½" slots 2- ،ہرا سے۔سائیڈ  45mm ¾" 1گ

D  89پلنگرmm ½" 3 x 225mm 7/8" 8 pcs 1- 38سےmm 1½"  ،25اسٹاکmm 1"  س۔ساتھ کے راڈ ڈوول لی

کریں۔منسلک سے  Bحصہ ہوئے کرتے استعمال کا پیچ یا ناخن 

س "اسٹک"  پلٹائیں۔طرف ہموار لیے کے بنانے بریکیٹ

C  117فٹmm 5/8" 4 pcs 2- 1لمبا½" x 1½" سے

ہرست، کی حصوں  ب اور اسٹک ف مولڈکیو

پ  2012 مارچ شدہ شائع  اسمتھ زن ڈاکٹر اور ہیٹ لی بذریعہ  31از  20صفحہ   www.leehite.org ہیں محفوظ حقوق جملہ  2/12/2022 ڈیٹ ا

Machine Translated by Google



پ کھولیں۔منظر  ویوٹا

ہے۔ہوا لگا لیبل کا حصوں 

منظرنچال 

ہیں آپشن کوئی پیویسی جب  پ یا ہے ن ت کی بریکٹ مربع کو آ ی تو ہے ضرور ت یا لکڑ آپشن ایک دھا
ی میں ذیل ہے۔  ٹ عمود ی شدہ سال کی مولڈ اور لیے کے بنانے بریکٹ ہی ایک جو ہیں سانچے کے لکڑ
س  4یا  ،2 ،3میں فائل ایک  س بعد، کے کمپریشن ہیں۔ مفید لیے کے بنانے بریقیٹ اور دیں ہٹا کو بی
س سے دبانے مسلسل پر پلنجر  یا سنگل اخراج کا بریقیٹ بعد کے کمپریشن گی۔ جائیں نکل باہر بریکیٹ
ی  ہے۔جاتا ہو مکمل سے آسانی سے دباؤ کے ہاتھ لیے کے مولڈ بریکٹ دوہر

ی سالٹڈ مربع  سانچہکا لکڑ
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ت مزید  دیکھیںسیکشن پلنگر لیے کے اختیارا

س  پ۔ٹاپر لیے کے مدد میں سیدھ کی مرکز پر پری ٹا

, ٹ  3 ہرائی، میٹر ملی  ”½ 10سال ٹ دو گ سےمیٹر ملی  ”¾ 20سال

لمبا۔ 150mm 6" xمربع، -70mm، x 70mm 7/8"، 2 x 7/8" 2 pcs 1پلنگر 

لمبا "100mm 4قطر،  "25mm 1پوسٹ 

بی

ایف

لمبا 89mm 3½” xچوڑا -75mm 3” pcs 2اینڈ 

ی میٹر۔ ملی  x 50میٹر ملی  x 38میٹر ملی  70 رکھیں۔جگہ کی اناج لیے کے چالنے پر طور عمود

ی ا

ی ڈ

ہرا، -10mm ½" slots 4لمبا،  89mm 3½" xچوڑا" -150mm 6" pcs 2سائیڈ  کے ڈرائنگ ہر سوراخ اسکرو چار سے۔ سائیڈ  60mm 3/8" 2اور سے سائیڈ  "½38mm 1گ

ہیں۔واقع پر فاصلے کے میٹر ملی  ”½ 12سے کنارے 

س پلنگر  لمبا۔ x "2موٹا  x 1 "½چوڑا  2 "7/8نصف ہر سے۔ ٹکڑوں دو کے اسٹاک  ”½1بی

کریں۔منسلک سے  Aحصہ ہوئے کرتے استعمال کا پیچ یا ناخن 

اے

, 38mm x 38mm اسٹاک۔ سے ”½x 1 ”½1لمبا -150mm 6” pcs 2پاؤں 

ت اس  سائیڈ ایک اور پلنجر سکے۔ مل جگہ کافی لیے کے پلنجر تاکہ ہے کم سے اس یا میٹر ملی  1 ”5/8 41تقریباً فاصلہ کا درمیان کے  A & Aاور  B & Bاطراف کہ بنائیں یقینی کو با

باندھیں۔ساتھ ایک کو  Bاور  Aحصوں جب ہے سکتا ہو مفید ڈالنا حصہ پتال ایک کا گتے درمیان کے 

سی

ٹ تیسرا اور سائیڈ  ہے۔مرکوز پر اسٹاک سال
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پوسٹاور ہولڈر پوسٹ 

ٹ مربع  ی شدہ سال عرضو طول کے مولڈ کے لکڑ

Briquettes مولڈ
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عرضو طول کے سڑنا مربع  Briquettesزیادہ سے ایک 
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پوسٹ

89 ½” 1 
قدمیٹر ملی 

½"5 

ملی  ”½3 89

میٹر

اے

½"9 

14½” 10½”

میٹرملی  "7 175

6"

ایف

ملی  ”2 50

1میٹر

میٹرملی  75انچ  3
مولڈفی 

2

چوڑا

سی

میٹرملی  "5 125

میٹرملی  "7 175”½2

میٹرملی  "1 25

میٹرملی  3 ”½ 89

A1

 4"½میٹر ملی  "4 100

14"

میٹرملی  "7 175

141519½”

ی ڈ

7/8"2 x 
7/8" 2 

بی

100 4" 

میٹرملی 

س بریکیٹ

میٹرملی  ”6 150

کل

3

اونچائی

لمبا

ی ا

اونچائی

لمبا

 7"½میٹر ملی  "3 75

4

10½”10½”

14"

ملی  ”6 150
چوڑامیٹر 

لمبا

11"
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ی  Slottedمربع  Briquettesزیادہ سے ایک  متبادلمولڈ لکڑ

کریں۔استعمال کا اسپیسرز لیے کے کرنے الگ کو فلنگ ہر 

گیا۔ڈاال پلنگر 

س ہوئے کرتے استعمال کا ورژن) بریکیٹ (چار مولڈ ووڈ سالٹڈ اسکوائر  بنانابریکیٹ
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گیا۔بھرا مولڈ ہوئے کرتے استعمال کا اسپیسرز  3بعدکے کمپریشن 

پ اگر  ی اتنی لیے کے بنانے  150mm) (6” Aحصہ پاس کے آ ی چوڑ ہیں رسائی تک لکڑ ہیں ممکن کاٹنا نشان میں حصے نچلے کے  Aحصہ یا ہے ن ذیل تو ہے، ن
ی زیادہ لیے کے نظر نقطہ اس ہے۔ ترتیب متبادل ایک میں  ت کی ڈیزائن دوسرے اور لکڑ ب مجموعی بہترین یہ لیکن ہے ضرور میں ذیل ہے۔ سکتا ہو انتخا
ہتی  ہیں۔درکار تبدیلیاں ج
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س  گئیں۔نکالی ساتھ کے پوسٹ بریکیٹ ساور سپیسرز پوسٹ،  بریکیٹ
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پ  ہوناخشک میں دھو
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نظارہکا کنارے کے چیز کیسی 

ی سالٹڈ گول ارد  سانچہکا لکڑ
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ہے۔جاتا بن مولڈ گول نیم ایک سے کرنے شامل کو  D-2اور  Gحصوں میں مولڈ مربع 

پ  ویوٹا منظرنچال 
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ٹ  پسٹنپلنگر سپل
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سیکشنراڈ اور پسٹن پلنگر 

ی ٹیبل کو سوراخ کے سائز کے ہیرے  ی ٹیبل ایک کو سوراخ چوکور ہے۔ سکتا جا کاٹا میں نصف ہر ہوئے کرتے استعمال بلیڈ ہوا جھکا پر آر کا پاسوں کئی پر آر
س ہے سکتا جا کاٹا بھی ہوئے کرتے استعمال  پ میں ج س ر ب اسٹاک بڑا جب ہے ہوتا وہ سوراخ گول ہے۔ سکتا جا کیا استعمال کا گائیڈ فین اور ہو نہ دستیا

ب ٹولز پاور جب جائے۔ کیا ڈرل میں سائز پھر کر جوڑ کو حصوں دو  ہیں۔کرتے کام طرح اچھی چھینی اور گوجز تو ہوں نہ دستیا

پ کرنا تیار راڈ اور پسٹن پلنگر  پ ہے۔ سکتا جا کیا سے طرح بھی کسی ہوئے کرتے استعمال کا مواد اور وسائل مقامی کے آ ی ٹھوس میں عالقے کے آ کا لکڑ
ہیں۔ یا ہے سکتا ہو بھی ممکن استعمال  ہیں، اگر ن ٹ کردہ بیان میں ذیل تو ن کریں۔غور پر بنانے پسٹن کرکے استعمال طریقہ کا پسٹن اسپل

ت کی بریکٹ ساتھ کے ہول سینٹر جب  چاہیے۔بڑھانا تک پسٹن پلنجر کو پوسٹ سینٹر تو ہے ہوتی ضرور

ش کی احتیاط وقت جوڑتے کو حصوں دونوں  ت مزید بعد کے جڑنے تاکہ جائے رکھا سے طریقے درست کو پیچ یا ناخن فاسٹنرز، تاکہ ہے جاتی کی سفار تعمیرا
ہو۔نہ مداخلت میں 

ٹ کہ ہے یہ طریقہ آسان ایک اکثر، ہے۔ ہوسکتا چیلنج ایک کھودنا کو سوراخ درست ایک میں اسٹاک لیے کے کرنے ایڈجسٹ کو پوسٹ اس  کا پسٹن اسپل
ہیں۔گئی دکھائی میں ذیل مثالیں عام کریں۔ تیار سوراخ میں حصے آدھے ہر کے پسٹن اور کریں استعمال 
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پسٹنپلنجر اور پوسٹ اسکوائر 

پسٹنپلنجر راڈ ڈویل اسکوائر 
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منقسممربع  ٹھوسمربع 

ہے۔گیا دکھایا میں ذیل کہ جیسا جائے کیا استعمال کا سالخوں کی ڈوول درمیان کے بنیاد کی نیچے اور اوپر کہ ہے یہ طریقہ متبادل اور ایک 

Machine Translated by Google



سیگمنٹڈگول ٹھوسگول  واشرمیٹل گول 
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پسٹنپلنجر اور پوسٹ گول 

پسٹنپلنجر راڈ ڈویل گول 
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ب نکاسی  اڈے۔کے آ

س ڈرینج  جنرکبی
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ہرے  س ڈرینج کے رنگ گ ہے۔گیا کیا لیپت ساتھ کے آئل موٹر شدہ استعمال کو بی

پلنگرفالنج فلور آئرن کاسٹ 

س اور  س ہے سکتا جا کیا استعمال پر طور کے پلنجر لیے کے بریقیٹ ت کی ہول سینٹر لیے کے ج ہیں ضرور پ ہے۔ ہوتی ن ت کی کرنے سا تھوڑا کو آ ہےہوسکتی ضرور
ی پی  40شیڈول میٹر ملی  75انچ  3فلینج فلور آئرن کاسٹ لیے کے پائپ کے لوہے سیاہ  ”½ ہے،بیٹھتا فٹ طرح اچھی اندر کے پائپ سی و

س  س کو فریم کے فلینج لیے کے فٹ کلیئرن س ٹوپی اینڈ ایک پر سرے کے پائپ  ”½لیں۔ پی پ اور پری بچاتی سے نقصان والے ہونے سے کنارے تیز کو انگلیوں کی آ
ہے۔

س ڈرینج مطابق کے مرضی اپنی لیے کے سانچوں مختلف والے بنانے بریکیٹ ٹھوس  پ بجائے کے بنانے بی س سالٹڈ عام ایک اکثر لیے کے پکڑنے کو مولڈ آ پلیٹ بی
ی اور ہے بناتی بریکیٹ ایک ساتھ کے نمی کم نکاسی بہتر سے حصے نچلے کے مولڈ ہیں۔ سکتے کر استعمال  عرض و طول ہے۔ دیتی وقت کا ہونے خشک سے تیز

پ  س ہے۔ گئی دکھائی میں ذیل مثال عام ایک جبکہ ہیں پسند کی آ ہے۔بناتی یقینی کو نکاسی اچھی سینڈنگ اچھی کی سالٹ
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س ڈرینیج  پیویسیشدہ سوراخ بی
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سوراخ کہ ہے یہ حل ایک ہے۔ ہوتی ثابت مددگار نکاسی اضافی سے نیچے کے مولڈ  PVCہوئے کرتے استعمال کا ہول سینٹر جب ہیں ہوتے مواقع ایسے 
س شدہ  ب ڈرینج شدہ سوراخ اور پلیٹ بی ٹ کو پیویسی اور قطر اندرونی کے مولڈ سائز کا ڈسک چھوٹی جائے۔ کیا استعمال کا ٹیو کے کرنے سپور
نیچے لیے، کے کرنے استعمال کریں۔ تجویز کی بکھیرنے کو سوراخوں میٹر ملی  3کے انچ  1/8گرد ارد کے ڈسک کریں۔ مطابق کے ڈسک نچلی لیے 

ب نکاسی عام گئے دکھائے  س کی آ رکھیں۔پر پلیٹ بی
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