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Paggawa ng
Maligaya Rice Hull Stove

Ang Maligaya Rice Hull Stove ay isang teknolohiya ng
Philippine Rice Research Institute (PhilRice). Binubuo ito ng mga
sumusunod na bahagi:

1  - patungan ng lutuan
(pot support)

2  - pang-suklob ng usok
(smoke cone)

3  - sunugan ng ipa
(flame cone)

4  - lagayan ng ipa
(hopper cone)

5  - paa ng kalan
(stand)

6  - pang-salo ng abo
(ash pan)



Ang teknolohiyang ito ay tumutugon sa tatlong problemang
kasalukuyang hinaharap natin: (1) ang pagtaas ng presyo ng
mga pangunahing panggatong gaya ng liquid petroleum gas
(LPG); (2) ang patuloy na pagputol ng kahoy; at (3) ang pagtuklas
ng mainam na gamit ng ipa na karaniwang itinatapon lamang.

Ang kalan na ito ay madaling gawin, madaling sindihan at
hindi gaanong mausok. Simple at murang mga materyales at
kagamitan lamang ang kakailanganin sa paggawa ng Maligaya
Rice Hull Stove.

padron ng
hopper cone

padron ng
flame cone

a. padron ng mga kono (kasama ng manwal na ito o
mahihingi sa PhilRice)

Mga Materyales at Kagamitan
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padron ng
smoke cone



Paraan ng Paggawa

b. 1.5 m x 0.5 m (1/6 na bahagi) ng yerong
liso, kapal 18 o 20

k. 3 m rouind bar
d. 0.5 m flat bar
e. pang-welding
g. gato
h. panukat o metro
i. kompas
l. lagareng pambakal
m. martilyo
n. center punch o punsol
ng. lapis o anuang pangmarka ng yero
o. panggupit ng yero
p. vise grip
r. nibel, barena, at bender, kung mayroon

A. Paggawa ng mga Kono

1. Ilatag ang padron ng hopper cone  o lagayan ng ipa
sa yero. Bakatin ito.
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Ang padron na ito ay kalahati
lamang ng aktwal na sukat
kaya’t ulitin ang pagbakat
sa kabilang bahagi.

(Hayan muna ang mga
nakikitang marka ng
pagbubutasan sa
padron)

2. Sunod na ilatag ang padron ng smoke cone o pang-
suklob ng usok. Sundan ang ginawa sa unang hakbang.

3. Ang padron ng flame cone o sunugan ng ipa ay buo o
eksakto na, kaya tularan na lamang ito.
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4. Gupitin ang tatlong kono.

5. Ipagtapat ang padron ng hopper cone sa nagupit na
yero nito. Mag-center punch at pagkatapos ay butasan.
Gayundin ang gawin sa flame cone.

Tip: Kung gagawa ng maramihang kalan, maaaring
magsilbing matibay na padron ang unang nagawang
mga kono.
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6. Hubugin ang mga ito hanggang sa mag-abot ang mga
dulo.

7. I-welding ang mga ito. Tapos na ang mga kono.
Isaisantabi muna.
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B. Paggawa ng Patungan ng Lutuan o Pot Support

1. Magputol ng:
a. 3 round bar, tig-7 cm
b. 1 round bar, 35 cm
k. 1 round bar, 60 cm

2. Baluktutin ang (a)
gaya sa nakalarawan.
Isaisantabi muna.

3. Bilugin at i-welding ang mga dulo ng (b). Gayundin
ang gawin sa (k).

4. Kunin ang smoke cone at i-welding ang binilog na (b)
sa ibabaw nito.
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5. Lagyan ito ng pangkalang at ipatong ang binilog na (k).

6. I-welding ang (a) sa gitna ng dalawang bilog (b at k) na
may parehong layo sa bawat isa. Tapos na ang
patungan ng lutuan o pot support. Isaisantabi muna.
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K. Paggawa ng Paa ng Kalan o Stand

1. Magputol ng:
a. 3  round bar, tig-19 cm
b. 1 round bar, 78 cm

2. Baluktutin ng bahagya
ang bawat dulo ng (a)
tulad ng nasa larawan.
Isaisantabi muna.

3. Bilugin ang (b) at i-welding ang mga dulo nito.

4. Pagkatapos, i-welding sa (b) ang (a) na may
parehong layo sa bawat isa gaya sa nakalarawan.
Gawa na ang paa ng kalan o stand. Isaisantabi
muna.
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D. Paggawa ng Pang-salo ng Abo o Ash Pan

1. Gumawa ng mga sumusunod mula sa mga retaso
ng yero:

Tip: Upang madali ang pagsukat ng distansiya, lagyan ng
pananda ang lamesa o lugar na pinaggagawaan.

a.  bilog na may diyametrong 13 cm
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b. *tubo, 4 cm ang haba at 2 cm ang diyametro.

k. 2 rektanggulo, bawat piraso ay 2 cm ang lapad
at 7 cm ang haba, baluktutin ang dulo nito
gaya sa nakalarawan.

2. *Butasan sa gitna ang nagawang bilog na yero.
Ilapat dito ang tubo at saka i-welding.

* Ang tubo ay nakalalakas ng
apoy ngunit naka-aabala rin sa
pag-alis ng abo. Isang
alternatibo ay magbutas na
lamang ng 7 hanggang 10 sa
nagawang yerong bilog.
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3. I-welding sa magkatapat na bahagi ng bilog na yero ang
dalawang piraso ng rektanggulo.

4. Kunin ang hopper cone, ibaligtad ito, at i-welding dito
ang ash pan. Tiyakin na may 2.5 cm na layo ang ash
pan mula sa ilalim ng hopper cone.
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E. Paggawa ng mga Pangkalang ng mga Kono

1. Magputol ng:

a. 3 flat bar, tig-5 cm
b. 3 flat bar, tig-8 cm
k. 3 round bar, tig-12 cm

2. Baluktutin ang mga ito gaya ng nakalarawan.

3. Kunin ang stand at ilagay ang hopper cone dito.
Siguraduhing pantay o balanse ang pagkakalagay
nito.
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4. Pagkatapos, i-welding ang (a) sa hopper cone na may
parehong layo sa bawat isa. Isaisantabi muna.

5. Kunin naman ang flame cone at i-welding dito ang (b)
na may pareho ring layo sa bawat isa.
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6. Sunod ay i-welding naman ito sa loob ng hopper cone
gaya sa nakalarawan. Isaisantabi muna.

7. Kunin ang smoke cone (na may pot support) at ibaligtad
ito. I-welding ang (k) dito na may parehong layo sa
bawat isa.
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G. Pagbubuo ng Maligaya Rice Hull Stove

1. Ilagay ang hopper cone sa ibabaw ng stand.

2. Ipatong ang smoke cone (na may pot support) sa
hopper cone. Buo na ang inyong Maligaya Rice Hull
Stove.

Mahalagang Paalala: Ipatong ang kalan sa lugar na hindi
madaling masunog at lagyan ito ng pansahod na yero o lata
upang hindi kumalat ang abo.
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PhilRice
Ang Philippine Rice Research Institute o PhilRice ay nabuo sa

pamamagitan ng Pampanguluhang Kautusan Blg. 1061 na nilagdaan ng
dating pangulong Ferdinand E. Marcos noong ika-5 ng Nobyembre 1985.
At lalo itong pinagtibay ng sumunod na taon ni pangulong Corazon C. Aquino
sa pamamagitan ng Pampanguluhang Kautusan Blg. 60 na nilagdaan noong
ika-7 ng Nobyembre 1986. Isinagawa ang lahat ng gawain at pamamalakad
ng organisasyon ng PhilRice ng taong 1987 sa loob ng Pamantasan ng
Pilipinas sa Los Baños, Laguna.

Upang mapaibayo ang pagkakatatag nito, dumulog ang PhilRice sa
pamahalaan ng Hapon ng taong 1987 para mabuo ang central experiment
station sa Maligaya, Muñoz, Nueva Ecija. Sa pamamagitan ng Japan
International Cooperation Agency o JICA, isang research complex na
kumpleto sa mga makabagong kagamitan sa pananaliksik ang naitayo at
napasalin sa pamahalaang Pilipinas noong Marso 1991. At pinasinayaan
ang mga pasilidad ng taong din iyon noong buwan ng Mayo.

Sa ngayon, ang PhilRice ang nag-uugnay at nagbubuo sa mga gawaing
pananaliksik at pagpapaunlad na may kaugnayan sa palay ng mahigit
kumulang sa 60 ahensiya ng bansa. Kabilang na rito ang mga dating
experiment station ng Kagawaran ng Pagsasaka at ng mga pampamahalang
kolehiyo at pamantasan na nasa iba’t-ibang lugar ng Pilipinas.

Ang mga pampananaliksik na programa ng PhilRice ay sumasakop sa
rice varietal improvement, planting and fertilizer management, integrated
pest management, rice-based farming systems, rice engineering and
mechanization, rice chemistry and fod science, social science and policy
research, at technology transfer. Ang pangkalahatang layunin ng mga
programang ito ay mapabuti ang kalagayang pangkabuhayan ng bawat
maliit na magsasaka.

Ang PhilRice ay isang kaugnay na ahensiya ng Kagawaran ng
Pagsasaka.


