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"8bafikat ng Pamilyang Pilipino. Kinikilala ang tulong ng mga sumusunod: 

la/ Action Center (NAGASAC) at Philippine Business tor Social Progress (PBSP) 
~}<1t<fPi~-ugnayan sa mga taong kinapanayam 

r0grarri·tQ[·Appropriate Technology in H~a/th (PATH) sa mga payong teknikal " . ""' . ~ ·' . ' .... . . . 
-~• Internal/Ona/ Development Research Centre (IDRC) sa pagtustos ng proyekto. 

,.., ""'" . :..· . ..._ 

.. '\, .. """' · 
' .... -

. I 



Mga Tampok na Katangian ng Bomba ng Tubig IDRC-UM 

• Lahat ng mga bahagi ng bomba na nakabaon sa lupa, patina rin 
ang mga turnilyo at tuwerka ay gawa sa "Polyvinyl Chloride (PVC)" 
o dili kaya 'y plastic. 

• Hangga 't maaari, ang pingga (leverage assembly) ay gawa sa matigas 
nguni't di-kamahalang kahoy upang madaling alagaan at ayusin. 
Ang pinakatuntungan (stand) naman ay dapat na gawa sa di-katigasang 
bakal o semen to. 

• Kung ang mga nabanggit na materyales ay wala o mahirap makuha, 
ang anumang materyales na mabibili o makukuha sa inyong pook ay 
maaari ring gamitin. 

• Ang bomba ay makakukuha ng tubig hanggang sa 10 metro ang lalim. 

Kung higit sa 10 metrong lalim ang panggagalingan ng tubig, kailangang 
gumamit ng mas maliit na "pump cylinder". 

• Ang bombang ito ay may dalawang barbula (valves), ang "foot valve" at 
ang "piston valve". 

• Maaaring tumagal nang walong taon kapag wasto ang pangangalaga 
nito. 

• Ang "foot valve" ay maaaring tanggalin sa "pump cylinder" upang 
mapadali ang pag-aayos at regular na paglilinis ng bomba. 
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ANG MGA BAHAGI 

---
Leverage Assembly 

Metal Stand Drop Pipe Pump Cylinder 
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Foot Valve Extractor Rod Piston Wood Cover Piece Spout 
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Wooden Mallet 
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ANG MGA KAGAMITAN 

Wife Cutter Punch 

0 
Copper Wire 

/ 
/ 

Adjustable 
Spanner (8" ) 
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Pipe Wrench 

Adjustable Spanner (10") 

Screwdriver 
(Phillips) 



ANG PAGGAWA NG BOMBA 
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PVc CEMEf'1' Gumamit ng PVC cement sa pagdugtong ng drop pipe. 

6 



lpasok ang pinagdugtong na mga 
drop p ipes sa loob ng metal stand. 
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Balutin ng sealing tape ang dulo 
ng drop p ipe nang pakanan. 
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lkabit ang pump cylinder sa drop pipe at 
higpitan sa pamamagitan ng pipe wrench. 



Kapag ipinasok ang pump cylinder sa loob 
ng metal stand siguraduhing pantay ang 
pump cylinder spout sa metal stand spout. 

lsuot ang spout sa metal stand nguni't 
huwag munang higpitan ang mga turnilyo. 
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Basain ang foot valve. 

/pasok ang foot valve sa loob ng pump cylinder 
at gamitin ang iyong pa/ad upang itulak ito nang pababa. 
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Jkabit ang extractor rod sa toot valve 
at itulak din nang pababa. 



Pagkatapos, alisin muli ang extractor rod. 

.. 
Basain ang piston valve at siguraduhin na 
ang puwang ng da/awang piston ring ay 
nakaharap sa magkabilang direksiyon. 
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PAG·AAYOS 

ANG UNANG PROBLEMA 
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ANG DAHILAN 

ANG DAPAT GAWIN 
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ANG DAHILAN 

Hindi nagtutugma ang mga butas sa loob ng toot valve. 
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ANG DAPAT GAWIN 

Pihitin ang foot valve hanggang 
magkatugma-tugma ang mga butas. 
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ANG DAHILAN 

ANG DAPAT GAWIN 
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ANG DAHILAN ANG DAPAT GAWIN 
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ANG PANGALAWANG PROBLEMA 

ANG DAPAT GAWIN 



~f ANG PANGATLONG PROBLEMA 
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ANG DAHILAN 

ANG DAPAT GAWIN 
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ANG PANG-APAT NA PROBLEMA 



ANG DAHILAN 
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ANG DAPAT GAWIN 
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ANG PANG-LIMANG PROBLEMA 
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ANG DAHILAN ANG DAPAT GAWIN . : 
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GROUND I : 
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WATER LEVEL 

DROP PIPE 
_--......., 1 DROP PIPE 

3 Feet 
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GA WIN /TO TUWING IKA·6 NG BUWAN 
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