
தமிழ்நாடு அரசு

தீண்நாமை ைனிதந்யைற்ற செயலும் செருங்குற்றமும் ஆகும்

அடிபெம்த் தநானியங்கி 
ஊர்திப செநாறியியல்
கருத்தியல் & செய்முறை

தமிழ்நாடு அரசு விமையில்ைநாப ெநா்நூல் வழங்கும் திட்த்தின் கீழ சவளியி்பெட்து

பள்ளிக் கல்வித்துறை

மேல்நிலை இரண்டாம் ஆணடு 
ெதடாழிற்கல்வி 
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தமிழ்டாடு அரசு

முதல்்பதிப்பு - 2019
திருத்திய ்பதிப்பு - 2020

(புதிய ்படா்த்திட்த்தின் கீழ 
ெெளியி்ப்்பட் நூல்)

ேடாநிைக் ்கல்வியியல் ஆரடாய்ச்சி ேறறும் 
்பயிறசி நிறுெனம்
© SCERT 2019

்படா்நூல் உருெடாக்்கமும் 
ெதடாகுப்பும்

தமிழ்டாடு ்படா்நூல் ேறறும் ்கல்வியியல் 
்பணி்கள் ்கழ்கம்

www.textbooksonline.tn.nic.in

நூல் அச்்டாக்்கம்

விற்பலனக்கு அன்று

 ெசன்ைன-600 006 

மா
நில

க் 
கல்

வி
யியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நி

று
வ

ன
ம்.  

அறிவுைடயார் 
எல்லாம் உைடயார் 
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அடிபெம் தநானியங்கி ஊர்தி செநாறியியல் பிரிவில் நைல்நிமை இரண்நாைநாணடு ெடிக்கும் 
ைநாணவர்்களுக்கு இநத புத்த்கத்மத வழங்குவதில் அளவற்ற ைகிழச்சி அம்கிந்றநாம்.  இநத 
புத்த்கம் குறித்த ்கநாைத்தில் எழுத, சதநாகுக்்க ைறறும் சவளியிடுவதறகு உறுதுமணயநா்க இருநத 
ஆசிரியர்்கள், ைநாநிை ்கல்வியியல் ஆரநாய்ச்சி ைறறும் ெயிறசி நிறுவனத்தினர் ஆகிய அமனவருக்கும்  
எங்்கள் ைனைநார்நத ்ன்றிமயத்  சதரிவித்துக் ச்கநாள்கிந்றநாம்.

இபபுத்த்கத்தில், தநானியங்கி வநா்கன அமைபபில் உள்ள முக்கியைநான துமணபபிரிவு்கள்  
அமனத்மதயும் ெத்து ெநா்ங்்களில் உள்ள்ங்குைநாறு சதநாகுக்்கபெடடுள்ளன. ஒவசவநாரு பிரிவிலும் 
உள்ள  ெநா்கங்்கமள  ைநாணவர்்கள்  ்ன்கு  புரிநது  ச்கநாள்வதறகு  வெதியநா்க  அதி்க  அளவில் 
எடுத்துக்்கநாடடு்களு்ன் விளக்்கபெடடுள்ளன.  ெநா்கங்்களின் ெ்ங்்கள் அமனத்தும் எளிதநா்க 
விளங்கும் வம்கயில் எளிமைபெடுத்தபெடடுள்ளன. நைலும் ைநாணவர்்களின் புரிதமை நைம்ெடுத்தும் 
ந்நாக்்கத்திற்கநா்க பும்கபெ்ங்்களும் நெர்க்்கபெடடுள்ளன.

“உங்்களுக்குத் சதரியுைநா” என்்ற தமைபபில் உள்ள “செடடிச் செய்தி்களில் “்வீன வளர்ச்சி 
குறித்த ்கருத்துக்்கள்  ைறறும் உணமைச்செய்தி்கள் சி்றபபித்துக் ்கநாட்பெடடுள்ளன. செயல்மும்றப 
பிரிவில் ஒவசவநாரு ெநா்த்திலும் உள்ள முக்கிைநான ெநா்கங்்களின் சதநாகுபமெ பிரித்து, ெரிநெநாதித்து, 
செநாருத்துவதற்கநான செயல்மும்ற்கள் விளக்்கபெடடுள்ளன. எனநவ ைநாணவர்்கள் அமனத்து 
ெநா்கங்்களின் ்கட்மைபபு ைறறும் இயக்்கம் ஆகியவறம்ற வியநது புரிநது ச்கநாள்ள முடியும். 
இநதபபுத்த்கத்தின் மூைம் ைநாணவர்்கள் ந்கநாடெநாடடு அறிவு்ன், ெகுபெநாய்வுத்தி்றன் ைறறும் 
செயல்மும்றத்தி்றன் ஆகிவறம்றக் ்கறறுக் ச்கநாள்வநார்்கள் என உறுதியநா்க ்ம்புகிந்றநாம்.

தங்்கள் நைைநான விைர்ெனங்்கமளயும் ெநா்ப புத்த்கத்மத நைம்ெடுத்த ஆநைநாெமன்கமளயும் 
அளித்து தவறு்கள் இருபபின் திருத்த வழிமும்ற்கமளயும் வரநவறகிந்றநாம்.

முன்னுறை

முன்ன iii
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புத்ு்த்தைுதயு்ப்்த்துவ iv

மேறது்ப்

பாய்்ப்ள்்(Higher்

Studies)

நீங்ள்்மேல்நி்ை்து்பில்்மதர்ச்சி்பதற்ற்பி்றகு்

ஆடமடாபோ்தல்்்்்றயில்்தநபதநத்மேறது்்து்

பதாடனைாம்்துததறகு்ஏ்பா்்இுபதாழிற்ல்வி்

சார்நத்தடடை்ேறறும்்தடட்மேறது்ப்ளிு்தடுைல்்

தன்தடயள்்ள்.

்ற்றலிு்

ம�ாக்ங்ள்்

(Learning்

Objectives)

ஒவபபாரு்தாடுதிலும்்நீங்ள்்தத்ை்்தறறிை்

அறி்ப்்பத்ற்்மதாகிறீர்்ள்்துத்தயும்,்தநத்

இைக்்்அ்டை்்மதாகிறீர்்ள்்துத்த்்தறறியும்்

குறிககி்ற்.

உங்்ளக்ு்

பதரியுோவ

(do்you்Know்வ)்

உங்ளிு்அறி்பு்தூண்யம்்ம�ாககில்,்உரிை்

தாடுதில்்தாடம்்சார்ந்்நீங்ள்்மேலும்்அறிந்்

ப்ாள்்ள்மபண்ுை்சி்ற்ப்கூயதல்.்நி்ழ்ாை்

உண்்ே்ள்்தறறிை்த்பல்்ள்்ப்ாயக்்்

தடயள்்ளை.

QR CODE

• உங்ள்்போ்தலில்,்Google்Play்store்-்்லிருந்்

QR்Code்Scanner்–்ஐ்ததிவி்றக்ம்்பசய்ைவும்

• QR்Code்–்ஐ்தி்றக்வும்

• Scanner்தடட்ை்அழுுதிை்உடு்ம்ேனா்

தி்றககும்

• அநத்ம்ேனா்ப்தாடுதில்்உள்்ள்QR்code்–்ஐ்

Scan்்பசய்யும்்து்சரிைா்்்ாடடவும்

• ம்ேனா,்QR்Code்–்ஐ்துுதவுடு்நீங்ள்்

்ாணமபண்ுை்URL்்இ்ண்ப்தி்னயில்்

மதாுறும்

• அநத்URL்குறியீட்ட்Browse்பசய்யும்்

பதாழு்்அநத்்தாடுதிறகு்சம்ேநத்்தடட்

இ்ணைத்ளுதிறகு்ம�னுைா்ச்்பசுறு்உரிை்

த்பல்்்்ள்்பத்றைாம்

ோணபர்்

பசைல்தாய

நீங்ள்்குறி்பிடட்தாடுதிறகு்சம்ேநத்்தடய்

மச்ரிக்்மபண்ுை்பதாழில்்நுடது்த்பல்்ளும்்

அபற்்ற்்ததிமபடுல்்ததிந்்தனாேரிுதல்்தறறியும்்

இஙகு்தன்்தடயள்்ள்.

புத்்தகத்ற்த பயன்படுத்துவது எபபடி?

How to use the book?
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புத்ு்த்தைுதயு்ப்்த்துவ v

ேதி்பீய்

(Evaluation)

உங்ளிு்்ற்றல்்தி்ற்ைச்்மசாதிு்க்ப்ாள்ளும்்

ம�ாககில்்தங்ளிு்தயிறசிக்ா்்தளிை,்�யுதன்

ேறறும்்உைர்நி்ை்விைாக்ளிு்ோதிரி்ப்ாயக்்்

தடயள்்ள்.

பசய்ம்்ற்

(Practical)

தங்ள்்தாடம்்சார்நத்பசய்ம்்ற்ளிு்பதாகு்ப்

தறறிை்விபனங்ள்்இடம்்பதறறுள்்ளை

முைாள்்

ோணபர்்ளிு்

ததிவு்(Case்study)

உங்ள்்முமைற்றுதிற்ாை,்மு்உதானணோ்,்

இுபதாழிற்ல்வி்தயிுறு்தறசேைம்்சுைபதாழில்்

ம்ைந்்இு்்்றயில்்சி்றந்்வி்ளஙகும்்

முைாள்்ோணப,்ோணவிைரிு்சுைவிபனம்்

தன்தடயள்்ள்.

இ்ணைத்ள்

ம்பரி்ள்

(Web்Reference)்

நீங்ள்,்உங்ளிு்அறி்ப்மேலும்்்ணினி்

மூைம்்மேம்தயுதிக்ப்ாள்்ள்ஏ்பா்்தாடங்ள்்

சார்நத்இ்ணைத்ள்ம்பரி்ளிு்தடுைல்்

ப்ாயக்்தடயள்்ள்.

மேறம்ாள்்

நூல்்ள்்(Book்

Reference)

நீங்ள்்உங்ளிு்அறி்ப்மேலும்்துு்்

மேம்்தயுதிக்ப்ாள்்ள்ஏ்பா்்இ்தாடங்ள்்

சார்நத்மேறம்ாள்்நூல்்ளிு்தடுைல்்

ப்ாயக்்தடயள்்ள்.
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பாழவிைல்்பழி்ாடு vi

12 ெது ெதடாழிற்கல்வி பிரிவு ்படிப்பிறகுப்பின் அடிப்்பல் ஊர்தியியல் பிரிவுக்்கடான மேற்படிப்பு

1. அரசு உதவி செறும் ைறறும் தனியநார் ெநாலிச்க்னிக் ்கல்லூரி்களில் ந்ரடியநா்க இரண்நாம் 
வரு் டிபளைநா செநாறியியல் ெடிக்்கைநாம் நைலும் செநாறியியல் ்கல்வியில் நெரைநாம்.

2. 10% இருக்ம்க்கள் அரசு ைற்றம் அரசு உதவி ைறறும் தனியநார் செநாறியியல் ்கல்லூரி்களில் 
முதல் வரு் ெட்ப ெடிபபு செநாறியியலில் நெர ஒதுக்்கபெடடுள்ளது.

3. சதநாமை தூரக் ்கல்வியில் அரசு செநாறியியல் ெடிபபுக்கு இமணயநான AMIE ஆறு வரு்ப பிரிவு 
நெரைநாம்.

்்ை்பிரிவு்தகுதி

1. +2 சதநாழிற்கல்வி ைநாணவர்்கள் முதல் வரு் ஆசிரியர் ெயிறசிப ெட்யெடிபபில் நெரைநாம்.
2. B.A. இளங்்கமை பிரிவில் ந்ரடியநா்க நெரைநாம் இயறபியல், நவதியியல் உயிரியல் ைறறும் 

விஞ்நான பிரிவு்கமளத் தவிர ைற்ற பிரிவு்களில் நெரைநாம்.
3. ந்ரடியநா்க B.Sc. ்கணிதபபிரிவில் நெரைநாம்.

மப்ைபாய்்ப

1. செயர் செற்ற கீழக்்கண் சதநாழிறெநாமை்களில் சதநாழிற ெயிறசி ைறறும் சதநாழிைநாளர் ெயிறசி 
நைறச்கநாள்ளைநாம்.
a. அநெநாக் நைைணட (சென்மன ைறறும் ஓசூர்)
b. டி.வி.எஸ் குரூபஸ் (சென்மன, ஓசூர், ைதுமர )
c. சிம்பென் இஞஜினியரிங் குருபஸ் (சென்மன, ஓசூர், சரடஹில்ஸ்)
d. ஹுண்நாய் ்கநார் ்கம்செனி (ஸ்ரீசெரும்புதூர், இருங்்கநாடடுக்ந்கநாடம், சென்மன)
e. ஃநெநார்ட இணடியநா லிட (ைம்றைமை ்்கர்)
f. டி.வி.எஸ், வி.எஸ்.டி ைற றும் ஹுண்நாய் ஃநெநார்ட ஆகிய செயர் செற்ற நிறுவனங்்களில் நெரைநாம்.
g. எல்ைநா முன்னணி தநானியங்கித் தயநாரிபபு, ெழுது ெநார்த்தல் ைறறும் நெமவ மையங்்கள்.

சுை்மப்ைபாய்்ப

1. சதநாழிற்கல்வி ைநாணவர்்கள் சதநாழிைநாளர் ெயிறசி/சதநாழிறெநாமை ெயிறசிக்குப பி்றகு தநாடந்கநா 
TADCO, டிடந்கநா TIDCO, சிடந்கநா SIDCO முதலியவறறிலிருநது சிறுசதநாழில் ்க்ன் 
செ்றைநாம்.

2. நெநாதுைநான முன் அனுெவம் இநதத் தும்றயில் செற்ற பின், கீழக்்கண் திட்ங்்களில் கும்றநதெடெ 
்க்ன் செ்றைநாம்.
a. NRY (ந்ரு நரநாஜ்கர் நயநாஜனநா)
b. PMRY (பிரதநான் ைநத்ரி நரநாஜ்கர் நயநாஜனநா)
c. TRYSEM (டிமரனிங்்க ஃெநார் ரூரல் யூத் அண் செல்ஃப எம்பளநாய்சைணட)
d. PMKVY (பிரதநான் ைநத்ரி ச்கௌஷல் வி்கநாஸ் நயநாஜனநா)

வாழ்வியல் வழிகாட்டி

XII Std - BAE TM Introduction Pages_Option.indd   6 12/20/2019   11:14:59 AM



பதாரு்ளடக்ம் vii

அடிபபறை ்தானியங்கி ஊர்தி சபாறியியல்

சபாருளைக்கம்

மின்னூல் மதிப்பீடு இணைய வளங்கள்
பாைநூலில் உள்ள விறைவு குறியீட்றைப (QR Code) பயன்படுத்துவவாம்! எபபடி?

் •் உ்ங்ள்்தி்றுமதசியில்,்கூகுள்்playstore்/ஆ்பிள்்app்store்ப்ாண்ய்QR்Code்ஸம்ைர்்பசைலி்ை்இைபசோ்்்ததிவி்றக்ம்்பசய்்்நிறுவிகப்ாள்்.

் •் ப்சைலி்ைு்தி்றநதவுடு,்ஸம்ு்பசய்யும்்பதாுதா்ை்அழுுதிு்தி்னயில்்மதாுறும்்ம்ேனா்ப்QR்Code-இு்அருகில்்ப்ாண்ய்பசல்ைவும்.

் •் ஸ்ம்ு்பசய்பது்மூைம்்தி்னயில்்மதாுறும்்உனலி்ைச்்(URL)்பசாயக்,்அது்வி்ளக்்்தக்ுதிறகுச்்பசல்லும்.

அலகு 

எண்
பாைத் ்தறலபபு பக்க எண் மா்தம்

1. ெக்தி கைத்தும் அறமபபு 1-14 ஜூன்

2. கிளட்ச் யூனிட் 15-30 ஜூன்

3. கியர் பாக்ஸ் 31-57 ஜூறல

4. புசைாபல்லர் ஷாபட்  மற்றும் பின்இருசு 58-76 ஆகஸ்ட்

5. ெக்கைங்கள் மற்றும்  ையர்கள் 77-93 செபைம்பர்

6. ்தறை அறமபபு 94-128 அக்வைாபர்

7. அதிர்வு ்தாங்கும் அறமபபு 129-151 அக்வைாபர்

8. ஸ்டியரிங் அறமபபு 152-174 நவம்பர்

9. வெஸிஸ் மற்றும் உைற்பாகம் 175-192 நவம்பர்

10. மின்ொை அறமபபு 193-230 நவம்பர்-டிெம்பர்

மாதிரிவினாத்்தாள் வடிவம் 231-233
அடிபபறை ்தானியங்கி ஊர்தி சபாறியியல் 

செய்முறை
234-270

்தனிநபர் ஆய்வு 271-275

வமற்வகாள் ஆ்தாைம் 276-277

கறலச் சொற்கள் 278-279
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பாழவிைல்்பழி்ாடு viii

அடிப்்பல்த் தடானியங்கி 
ஊர்திப் ெ்படாறியியல்

கருத்தியல்
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1 - சக்திகடத்தும் அமைப்பு (Transmission System) 1

ப�ொருளடக்கம்

சகதி ்கடத்தும் அமைப்பு 

(Transmission System)

அலகு

1

1.0	 அறிமுகம்

1.1	 சக்தி	கடத்தும்	அமைப்பு

1.1.1	 சக்தி	கடத்தும்	அமைப்பு	-	

பாகஙகள்

1.2	 சக்தி	கடத்தும்	அமைப்பு	-	தேமைகள்

1.3	 சக்தி	கடத்தும்	அமைப்பு	-	ைமககள்

1.3.1	 முன்புற	என்ஜின்	பின்சக்கர	

இயக்கம்

1.3.2	 முன்புற	என்ஜின்	முன்சக்கர	

இயக்கம்

1.3.3	 முன்புற	என்ஜின்	நான்குசக்கர	

இயக்கம்

1.3.4	 பின்புற	என்ஜின்	பின்சக்கர	

இயக்கம்

1.4	 காற்று	எதிர்ப்புத்ேமட	 

(Air Resistance)

1.5	 உருளும்	ேமட	 

(Rolling Resistance)

1.6	 சாய்வு	(அ)	ஏற்றத்ேமட	 

(Gradient Resistance)

1.7	 டிராக்டிவ்	எஃதபார்ட்

1.7.1	 டிராக்சன்

1.8	 ோனியஙகி	ைாகன	 

அடிப்படுமகயின்	

பாகஙகள்

1.8.1	 ோனியஙகி	

ைாகன	அடிப்படுமகயின்	

பயன்பாடுகள்

1.8.2	 பிதரம்

1.8.3	 என்ஜின்

1.8.4	 கிளட்ச்

1.8.5	 கியர்பாக்ஸ்

1.8.6	 புரராப்பல்லர்	ஷாப்ட்	ைற்றும்	

யுனிைர்சல	ஜாயிண்ட்

1.8.7	 முன்	அச்சு

1.8.8	 பின்	அச்சு	ைற்றும்	டிபரன்சியல

1.8.9	 சஸ்ரபன்சன்	அமைப்பு

1.8.10	 ஸ்டியரிங	அமைப்பு

1.8.11	 பிதரக்	அமைப்பு

1.8.12	 சக்கரம்	ைற்றும்	டயர்

1.8.13	 மின்சார	அமைப்பு

்கற்றல் ந�ொக்கம் (Learning Objectives)

1.	 என்ஜின்	சக்தி	எவ்ைாறு	சக்கரஙகளுக்கு	ரசலுத்ேப்படுகிறது	என்பமே	அறிேல.

2.	 பலதைறு	ைமக	ட்மரவ்	மூ்லம்	சக்கரஙகளுக்கு	சக்திமய	ரசலுத்துகிறது	என்று	

அறிேல.

3.	 ைாகனம்	சாம்லகளில	ரசலலும்	தபாது	ஏற்படும்	பலதைறு	ேமடகமள	பற்றி	

அறிேல.

4.	 சக்தி	 கடத்தும்	அமைப்பில	உள்ள	 பலதைறு	 பாகஙகள்	 ைற்றும்	அைற்றின்	

பயன்கமள	அறிேல.
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1 - சக்திகடத்தும் அமைப்பு (Transmission System) 2

1.0 அறிமு்கம் (Introduction)

ஆட்டோம�ோபைல் வோகனஙகளில் என்ஜின் 
எனும்  மூல  ஆதோரம்  மைோருததபைடடு 
அதனிலிருந்து உருவோகும் சக்திபை வோகனததின் 
வீல்களுக்கு  கடததினோல்  தோன்  எந்த  ஒரு 
வோகனமும் நகர்ந்து மசல்ல முடியும். இவவோறோக 
சக்தி  கடததும்  ்தபவக்கோக  வோகனததில் 
உருவோக்கபைடடுள்ள மதோடர் அப�ப்ை ஆட்டோ 
ம�ோபைல் டிரோன்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் (அ) வோகன 
சக்தி  கடததும்  அப�பபு  எனபைடும் . 
வோகனஙகளுக்கு  ைல்்வறு  அடிபைபட 
்தபவகளுக்கோகவும் ,  இடவசதிக்கோகவும் 
உறைததிைோ்ளர்கள என்ஜின்கப்ள மைோருதத�ோன 
இடததில்  அப�தது  அஙகிருந்து  சக்திபை 
வீ ல் க ளு க் கு  ை ல் ் வ று  மு ப ற க ளி ல் 
கடததுகிறோர்கள.

அவறறில் சிலவபககப்ள ைடததுடன் 
கோண்ைோம்.

1.1  சகதி ்கடத்தும் அமைப்பு 

(Transmission System)

ஆ ட ் ட ோ ம � ோ ப ை ல்  வ ோ க ன ங க ளி ல் 
என்ஜினிலிருந்து  சுழல்சக்தி  கிபடக்கிறது . 
இந்த  சுழல்  ச க்தி  ச ோபலயில்  ஓடும் 
சக்கரஙகளுக்கு கடததபைடுகிறது. அவவோறு 
கடததும் ைணியில் என்ஜினுக்கும் சோபலயில் 
ஓடும்  சக்கரஙகளுக்கும்  இபட்ை  உள்ள 
அபனதது  ை ோகஙகளின்  மதோகுபபிறகு 
சக்திகடததும் அப�பபு (Transmission System) 
என்று மைைர்.

1.1.1  சகதி ்கடத்தும் அமைப்பின் �ொ்கங்கள் 

(Parts of Transmission System)

1. கி்ளடச்
2. கிைர்ைோக்ஸ்
3. புமரோபைல்லர் ஷோபட
4. யுனிவர்சல் ஜோயிணட
5. டிைரன்சிைல்
6. பின் அச்சு

1.2  சகதி ்கடத்தும் அமைப்பின்  

நேமை்கள் (Requirements of 

Transmission System)

• என்ஜினிலிருந்து  கிபடக்கும்  சுழல் 
சக்திபை  பின்  அச்சிறகு  கடததவும் , 
துணடிக்கவும் ்தபவபைடுகிறது.

• என்ஜின் இைஙகும் ்ைோது சக்தி கடததும் 
அப�பபு  ம�ன்ப�ைோக  சததமின்றி 
இபைந்து சக்திபை சோபலயில் ஓடும் 
சக்கரஙகளுக்கு கடததுகிறது.

• என்ஜினில் கிபடக்கும் சுழல் சக்திபை 
அதிர்வின்றி  ச ோபலயில்  ஓடும் 
சக்கரஙகளுக்கு கடததுகிறது.

• சோபலயில் சக்கரஙகப்ள ்தபவைோன 
இழுவிபசயில் இைக்க ைைன்ைடுகிறது.

• சோபலயில் ஓடும் சக்கரஙகப்ள ைலவித 
்வகததில் இைக்க ைைன்ைடுகிறது.

1.3  சகதி ்கடத்தும் அமைப்பின் 

ைம்க்கள் (Types of 

Transmission System)

• முன்புற என்ஜின் பின்சக்கர இைக்கம் 
(Front Engine Rear Wheel Drive)

• முன்புற என்ஜின் முன்சக்கர இைக்கம் 
(Front Engine Front Wheel Drive)

• முன்புற என்ஜின் நோன்குசக்கர இைக்கம் 
(Front Engine Four Wheel Drive)

• பின்புற என்ஜின் பின்சக்கர இைக்கம் (Rear 
Engine Rear Wheel Drive)

�டம் 1 .2 .1 சகதி ்கடத்தும் அமைப்பின் 

�ொ்கங்கள்

என்ஜின்

கிளட்ச்

கியர�ொகஸ்

புப�ொப்�ல்லர ஷொப்ட்

அச்சு மூடி

டி��ன்சியல்

பின் அச்சு
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1 - சக்திகடத்தும் அமைப்பு (Transmission System) 3

அப�பைோக இருக்கும் என்ஜினின் சக்தி கி்ளடச், 
கிைர்ைோக்ஸ், டிைரன்சிைல் �றறும் சிறிை அச்சு 
மூலம் முன்சக்கரததிறகு கடததபைடுகிறது. 
புமரோபைல்லர் ஷோபட ்தபவயில்பல.

இரு ்ஜோடி கோன்ஸ்டணட மவலோசிடடி 
யுனிவர்சல்  ஜோயிணடகள  முன்  அச்சில் 
ைைன்ைடுததபைடுகிறது .  முதல்  யுனிவர்சல் 
ஜோயிணட  டிைரன்சிைலுக்கு  அருகிலும் 
�றமறோன்று ஸ்டப அச்சுக்கு அருகிலும் இருக்கும். 
இபவ ்கோைததிறகு ஏறை சக்திபை கடததவும், 
ஸ்டிைரிங திறபன சக்கரததிறகு கடததவும் 
ைைன்ைடுகிறது .  இவவபக  இைக்கம்  நவீன 
வ ோ கனங களில்  ம ைரும் ை ோன்ப�ை ோ க 
ைைன்ைடுததபைடுகிறது. இதன் அப�பபு ைடம் 
1.3.2 இல் கோடடபைடடுள்ளது.

நிமறகள்:

• எளிை வடிவப�பபு.
• அதிக நிபலததன்ப� (Stability) உபடைது.
• சோபல பிடிபபு தன்ப� (Road Grip) அதிகம்.
• என்ஜின் குளிர்விக்கும்திறன் அதிகம்.
• வ ோ க ன ம்  ந ல் ல  மு ப ற யி ல் 

கடடுபைடுததபைடுகிறது.
• தனிைோக புமரோபைல்லர் ஷோபட ்தபவ 

இல்பல.

குமறகள்:

• ைரோ�ரிபபு மசலவு அதிகம்.
• ைள்ளததில் வோகனம் மசல்லும் ்ைோது 

சோபல பிடிபபுததன்ப� குபறவு.

1.3.1.	முன்புற	என்ஜின்	பின்சக்கர	இயக்கம்	

(Front Engine Rear Wheel Drive)

முன்புற  என்ஜின்  பின்சக்கர  இைக்கம் 
ம ை ரு ம் ை ோ ல ோ ன  வ ோ க ன ங க ளி ல் 
ைைன்ைடுததபைடுகிறது. என்ஜின் சக்திைோனது 
கி்ளடச், கிைர்ைோக்ஸ், யுனிவர்சல் ஜோயிணட 
புமரோபைல்லர் ஷோபட, டிைரன்சிைல் �றறும் பின் 
அச்சு மூலம் சோபலயில் ஓடும் சக்கரஙகப்ள 
மசன்றபடகிறது இதன் அப�பபு ைடம் 1.3.1. 
இல் கோடடபைடடுள்ளது

நிமறகள்:

• என்ஜின் நன்றோக குளிர்விக்கபைடுகிறது.
• வோகன எபட ச��ோக பிரிக்கபைடுகிறது.
• என்ஜின்  உடன்  இபைக்கபைடும் 

இபைபபுகப்ள அப�பைது எளிது.
• வோகனம்  சரிைோன  முபறயில்  கடடுப 

ைடுததபைடுகிறது.

குமறகள்:

• நீ்ள�ோன புமரோபைல்லர் ஷோபட ்தபவ.
• சோபல �டடததிலிருந்து வோகன தபர�டடம் 

(Floor Level) அதிக�ோக இருக்கும்.
• நிபலத தன்ப� (Stability) குபறவு.

1.3.2  முன்பு்ற என்ஜின் முன்சக்க� இயக்கம் 

(Front Engine Front Wheel Drive)

முன்புற  என்ஜின்  முன்சக்கர  இைக்கததில் 
கி்ளடச்,கிைர்ைோக்ஸ், �றறும் டிைரன்சிைல் ஒ்ர 

என்ஜின்

கிளட்ச்

கியர�ொகஸ்

புப�ொப்�ல்லர ஷொப்ட்

யுனிைரசல் ஜொயின்ட்

டி
�

�
ன்

சி
ய

ல்

�டம் 1.3.1 முன்பு்ற என்ஜின் பின்சக்க� இயக்கம்
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1886ல் மஜர்�ன் கணடுபிடிபைோ்ளர் கோர்ல் மைன்ஸ் என்ைவரோல் முதன் முதலில் 
நவீன தோனிைஙகிகள கடடப�க்கபைடடன.

  

	 எபட	265	கி்லோ	கிரோம்

	 அதிகைடச	்வகம்	�ணிக்கு	16	கி.மீ

	 என்ஜின்	வபக	–	நோன்கு	வீச்சு,	
கோர்பு்ரடடருடன்

	 நீரினோல்	குளிர்விக்கும்	என்ஜின்

	 சிலிணடர்களின்	எணணிக்பக	:	1

	 என்ஜின்	மகோள்ள்ளவு	:	954	க.	மசமீ

	 ஆறறல்	–0.9	குதிபரததிறன்	(நிமிடததிறகு	400	சுறறுகள)

மஜர்�ன் நோடடில் உள்ள முனீச் நகர அருஙகோடசிைகததிறகு 1906ல் 
தோன் உருவோக்கிை கோபர நன்மகோபடைோகக் மகோடுததோர். 1936ம் ஆணடு 
்�லும்  மூன்று  கோர்கப்ளத  தைோரிதது  ம�ர்சிடிஸ்  மைன்ஸ் 
அருஙகோடசிைகததிறகு  ஒன்றும் ,  விைன்னோ  மத ோழில்நுடை 
அருஙகோடசிைகததிறகு  ஒன்றும் ,  டிமரஸ்டன்  ்ைோக்குவரதது 
அருஙகோடசிைகததிறகு ஒன்றும் வழஙகினோர்.
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யுனிவர்சல் ஜோயிணட (Constant Velocity 
Universal Joint), இரணடு புமரோபைல்லர் ஷோபட 
�றறும் டிரோன்ஸ்ைர்்கஸ்(Transfer Case) 
இருக்கும்.

என்ஜினின் சக்தி கி்ளடச், கிைர்ைோக்ஸ், 
சிறிை அச்சு (Small Shaft) மூலம் டிரோன்ஸ்ைர் 
்கஸிறகு ( Transfer Case) கடததபைடுகிறது, 
டிரோன்ஸ்ைர் ் கஸிலிருந்து இரணடு புமரோபைல்லர் 
ஷோபட மூலம் முன்அச்சு, பின்அச்சில் உள்ள 
டிைரன்சிைலுக்கு மசல்கிறது. டிைரன்சிைலில் 
இருந்து  முன்பின்  அச்சுகள  மூலம்  நோன்கு 
சக்கரஙகளுக்கும் சக்தி கடததபைடுகிறது.

• என்ஜினிலிருந்து மவளி்ைறும் வோயுவினோல் 
ைைணிகளுக்கு ைோதிபபு ஏறைடுகிறது.

1.3.3  முன்பு்ற என்ஜின் �ொன்குசக்க� 

இயக்கம் (Front Engine Four 

Wheel Drive)

என்ஜின் சக்திபை நோன்கு சக்கரஙகளுக்கும் 
ஒ்ர  ச�ைததில்  மசலுததுகின்ற  இைக்கம் 
நோன்குசக்கர இைக்கம் (Four Wheel Drive) 
ஆகும். நோன்கு சக்கர இைக்கததில் இரணடு 
டிைரன்சிைல் அப�பபு, நோன்கு யுனிவர்சல் 
ஜோயிணட ,  இருகோன்ஸ்டணட  மவலோசிடடி 

கிளட்ச்

டி�ொன்ஸ் ஆகசில்

பி
ன்

 அ
ச்
சு

என்ஜின்

�டம் 1.3.2 முன்பு்ற என்ஜின் முன்சக்க� இயக்கம்

என்ஜின்

கிளட்ச்
கியர�ொகஸ்

புப�ொப்�ல்லர ஷொப்ட்

யுனிைரசல்  

ஜொயின்ட்

டி�ொன்ஸ்�ர 

ந்கஸ்

டி
�

�
ன்

சி
ய

ல்

டி
�

�
ன்

சி
ய

ல்

�டம் 1.3.3 (அ)  முன்பு்ற என்ஜின் �ொன்குசக்க� இயக்கம்
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குமறகள்:

• ஆரம்ை விபல அதிகம்.
• ைரோ�ரிபபு மசலவு அதிகம்.
• சிக்கலோன (Complicated) வடிவப�பபு.
• சததம் அதிகம்.
• அதிர்வுகள அதிகம்.

1.3.4  பின்பு்ற என்ஜின்  பின்சக்க� இயக்கம் 

(Rear Engine Rear Wheel Drive)

பின்புற	என்ஜின் பின்சக்கர இைக்கததில் 
கி்ளடச், கிைர்ைோக்ஸ் �றறும் டிைரன்சிைல் ஒ்ர 
அப�பைோக இருக்கும். என்ஜினின் சக்தி, கி்ளடச், 
கிைர்ைோக்ஸ் டிைரன்சிைல் �றறும் சிறிை அச்சு 
மூலம்  பின்  அச்சிறகு  கடததபைடுகிறது . 
இம்முபறயில் என்ஜின் புபக மவளி்ைறும்வழி 
(Exhaust) அப�பைது எளிது.

வோகன  முன்ைகுதியில்  ஓடடுனர் 
இருபைதோல்  என்ஜின்  கி்ளடச்  �றறும் 
கிைர்ைோக்பஸை கடடுபைடுததுவது கடினம். நீணட 
இபைபபுகள (Long Linkages) ்தபவ.

நிமறகள்:

• எளிை வடிவப�பபு.
• தனிைோக புமரோபைல்லர் ஷோபட ்தபவ 

இல்பல.
• பி்ரக் திறன் அதிகம்.

இந்த இைக்கததில் அதிக இைஙகுதிறன் 
மவளிபைடுகிறது. நீர் �றறும் சகதிைோக உள்ள 
சோபலகளுக்கு ஏறறது.

நோன்கு சக்கர இைக்கம் மைரும்ைோலும் 
இரோணுவ வோகனம் (Military Vehicle), ஜீப 
(Jeep), சிறபபுரக வோகனம் (Special Vehicle) 
�றறும் அைல் நோடடு வோகனஙகளில் (Foreign 
Vehicle) ைைன்ைடுததபைடுகின்றன.

மு
ன்

 பு
்ற

ம்

பி
ன்

 பு
்ற

ம்

�டம் 1.3.3 (ஆ) முன்பு்ற என்ஜின் 

�ொன்குசக்க� இயக்கம்

நிமறகள்:

• இழுதிறன் (Pulling Power) அதிகம்.
• நீர் ,  ்சறு  �றறும்  �ைறைோஙகோன 

இடஙகளில் வோகனதபத இைக்கலோம்.
• சில ச�ைததில் ஒரு சக்கரம் நிபல �ோறும் 

ச�ைததிலும் �றற சக்கரஙகள இைக்கததோல் 
வோகனதபத எளிதில் இைக்கலோம்.

என்ஜின்

கிளட்ச்

மு
ன்

 அ
ச்
சு

டி�ொன்ஸ் ஆகசில்

�டம் 1.3.4 பின்பு்ற என்ஜின் பின்சக்க� இயக்கம்
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• ைரோ�ரிபபு அதிகம்.
• குளிர்விக்கும் திறன் குபறவு.

1.4 ்கொறறு எதிரப்புத் ேமட  

(Air Resistance)

சோபலயில் வோகனம் மசல்லும் திபசக்கு எதிரோக 
வீசும்  எதிர்கோறறும் ,  வோகனததின்  திபச 
்வகம் கோரை�ோக அதன் முகபபில் எதிர்க்கும் 

• மவளி்ைறும் வோயுக்க்ளோல் ைைணிகளுக்கு 
சிர�ம் இல்பல.

• நீணட புமரோபைல்லர் ஷோபட ்தபவயில்பல.

குமறகள்	(Disadvantages):

• நிபலத தன்ப� குபறவு.
• நீணட இபைபபுகள (Long Linkages) 

்தபவ.

• சோபலகப்ள இன்று கோர்க்்ள ஆளுகின்றன.

• 2010 இல் ஒரு பில்லிைன் கோர்களுக்கு ் �ல் உலமகஙகும் ஓடடபைடுகின்றன என கோர்கப்ள 
ைறறிை தகவல் மதரிவிக்கிறது. ஆனோல் 1986ல் இந்த அ்ளவில் ைோதி கோர்க்்ள இருந்தன. 
இந்திைோ �றறும் சீனோவில் �டடும் அதிக்ளவில் கோர்கள மிகுந்திருக்கின்றன.

BAE_Chapter_01.indd   7 12/9/2019   12:08:07 PM



1 - சக்திகடத்தும் அமைப்பு (Transmission System) 8

ம�ோதத  எபட  புவி  ஈர்பபு  விபசயினோல் 
பின்்னோக்கி  இழுக்கபைடடு  வோகனம்  நகர 
எதிர்பபு உருவோகிறது, இதபன்ை சோய்வுத 
தபட (அல்லது) ஏறறததபட என்கி்றோம்.

இபத  கீழக் கணட  சூததிரதபத 
ைைன்ைடுததி கைக்கிடலோம்

சோய்வுத தபட (அ) ஏறறத தபட (Rg) = W sin q

இஙகு W = வோகனததின் எபட, கி.கி

	 q =  சோய்வுக்கும் ்நர்பைோபதக்கும் 
இபடயில் உள்ள ்கோைம்

1.7  ட்�ொகடிவ் எஃந�ொரட் 

(Tractive Effort) 

வோகனம்  சோபலயில்  மசல்லும்  ்ைோது 
பின்  இரு  டைருக்கும் ,  ச ோபல  ்�ல் 
ைகுதிக்கும் இபட்ை கிபடக்கும் விபசயின் 
அ்ளவுக்கு  டரோக்டிவ  எஃ்ைோர்ட  என்று  
மைைர்.

1.7.1 டி�ொகசன் (Traction)

டிரோக்டிவ  எஃ்ைோர்டபட  நழுவவிடோ�ல் 
கடததுவதறகு டிரோக்சன் என்று மைைர்.

1.8  ேொனியஙகி ைொ்கன 

அடிப்�டும்கயின் �ொ்கங்கள்

1) பி்ரம்
2) என்ஜின்
3) கி்ளடச்
4) கிைர்ைோக்ஸ்
5) புமரோபைல்லர் ஷோபட
6) பின்அச்சு
7) முன்அச்சு
8) சஸ்மைன்சன் அப�பபு
9) ஸ்டிைரிங அப�பபு
10) பி்ரக் அப�பபு
11) சக்கரம் �றறும் டைர்
12) மின்சோர அப�பபு

கோறறும் வோகனம் நகர தபடைோக உள்ளன. 
இதபன்ை  கோறறு  எதிர்பபுத  தபட  என்று  
அபழக்கி்றோம்.

கோறறு எதிர்பபுத தபடபை கீழகணட 
சூததிரதபத ைைன்ைடுததி கைக்கிடலோம்

கோறறு எதிர்பபுத தபட (Ra) = Ka AV2

இஙகு A = முன் முகபபின் ைரபபு, ச.மீ

 V = வோகன ்வகம் கி.மீ/�ணி

 Ka =  கோறறுத தபடயின் குைகம்

= 0.0032 (கோர்களுக்கு)

=  0 . 0 0 4 6  ( டி ர க்  � றறும் 
லோரிகளுக்கு

1.5  உருளும் ேமட 

(Rolling Resistance) 

வோகனததின் வீலோனது சோபலகளில் உருணடு 
ஓடும் ்ைோது அச்சோபலகளில் உள்ள �ைல், 
்சறு, சகதி �றறும் ்�டு ைள்ளஙகளினோல் 
வீல்களுக்கு உருவோகும் எதிர்பபுத தபட்ை 
உருளும் தபட ஆகும்.

உருளும்  தபடபை  கீழ க் கணட 
சூததிரதபத ைைன்ைடுததி கைக்கிடலோம்

உருளும் தபட (Rr) = KW

இஙகு W = வோகனததின் எபட கி.கி

 K = �ோறிலி

= 0.005 (நல்ல சோபலக்கு)

=  0.18 (குபழவோன �ைல் 
சோபலக்கு)

1.6  சொய்வுத் ேமட (அ) ஏற்றத் ேமட 

(Gradient Resistance)

ஒரு  வோகனம்  �பலபைோபதகள  �றறும் 
உைர�ோன ைோலஙகளில் மசல்லும் ்ைோது அதன் 
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�டம் 1.8.3 என்ஜின்

1.8.4 கிளட்ச்

என்ஜின்  திறபன  ்தபவைோன  ்ைோது 
கடததவும், துணடிக்கவும் ைைன்ைடும் கி்ளடச் 
என்ஜினுக்கும் கிைர்ைோக்ஸ்க்கும் இபடயில் 
மைோருததபைடடுள்ளது.

�டம் 1.8.4 கிளட்ச்

1.8.1  ேொனியஙகி ைொ்கன அடிப்�டும்கயின் 

�யன்�ொடு்கள்

்�றகூடு நீஙகலோக பிற ைோகஙகப்ள மகோணட 
மதோகுபபுக்கு ்சஸிஸ் என்று மைைர். இதன் 
எளிை அப�பபை ைடம் 1.8.1 கோைலோம். 

1.8.2 பிந�ம்

இரு நீணட சடடஙகள, ைல குறுக்கு சடடஙகளுடன் 
ரிவட மூலம் உறுதிைோக இபைக்கபைடடிருக்கும். 
இந்த பி்ரம் வோகனததின் முழு எபடபையும் 
தோஙகும் மைோருடடு தர�ோன எஃகு இரும்பினோல் 
தைோரிக்கபைடுகிறது. ்சஸிஸ் பி்ரம் என்ைது 
வோகனததின் முதுமகலும்பு ்ைோன்றதோகும்.

1.8.3 என்ஜின்

வோகனம் இைக்குவதறகு ்தபவைோன சக்திபை 
என்ஜின்  உறைததி  மசய்து  மகோடுக்கிறது . 
மைட்ரோல் �றறும் டீசல் எரி மைோரு்ளோக ைைன் 
ைடுததபைடுகிறது .  என்ஜின்  வோகனததின் 
முன்ைகுதியில்  மைோருததபைடுகிறது .  இது 
மவபைசக்திபை இைந்திர சக்திைோக �ோறறுகிறது. 
என்வ  இது  வோகனததின்  இதைம்  என்று 
அபழக்கபைடுகிறது.

என்ஜின்

கிளட்ச்

முன் அச்சு

பி
ன்

 அ
ச்
சு

கியர�ொகஸ்

புப�ொப்�ல்லர ஷொப்ட்

யுனிைரசல் ஜொயிண்ட்

சக்க�ங்கள்

சட்டம்

�டம் 1.8.1 ேொனியஙகி ைொ்கன அடிப்�டும்க (நசஸிஸ்)
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�டம் 1.8.7 முன்அச்சு

1.8.8 பின்அச்சு ைறறும் டி��ன்சியல்

பின்அச்சின் இரு முபனகளிலும் பின்சக்கரஙகள 
மைோருததபைடுகின்றன. வோகனததின் பின்ைக்க 
எபடபை தோஙகுகிறது. வோகனம் வப்ளவோன 
சோபலயில் திரும்புவதறகு டிைரன்சிைல் உதவுகிறது. 
பின் அச்சின் ப�ைததிலுள்ள டிைரன்சிைல் 
கிைர்ைோக்ஸிருந்து புமரோபைல்லர் ஷோபட மூலம் 
மகோடுக்கும் சுழறசியின் ்வகதபத குபறதது 
பின்சக்கரஙகளுக்கு 90° இல் கடததுகிறது. இது 
ைடம் 1.8.8 இல் கோடடபைடடுள்ளது.

�டம் 1.8.8 பின்அச்சு

1.8.9 சஸ்ப�ன்சன் அமைப்பு

ஸ்பிரிங, ஷோக் அபசோர்ைர் முன்பின் அச்சுடனும் 
பி்ரமுடனும்  இபைக்கபைடடுள்ளதோல் 
வ ோ கன தப த  ச ோ பல களில்  ஏ ற ைடும் 
அதிர்வுகளிலிருந்து கோதது ம�ன்ப�ைோகவும் 
ம�துவோகவும் இைக்க உதவுகிறது. இது ைடம் 
1.8.9 இல் கோடடபைடடுள்ளது.

�டம் 1.8.9 சஸ்ப�ன்சன் அமைப்பு

1.8.5 கியர�ொகஸ்

கிைர்ைோக்ஸ்  ைறசக்கரப  மைடடி  என்று 
அபழக்கபைடுகிறது. மவவ்வறு ்வக நிபலயில் 
இைஙகக்  கூடிை  கிைர்கப்ள  மகோணட 
மைடடிைோகும். வோகனததின் எபட, சோபலயின் 
அப�பபு  ஆகிைவறறுக்்கறை  ்வகதபத 
கூடட்வோ, குபறக்க்வோ முடியும் இது ைடம் 
1.8.5 இல் கோடடபைடடுள்ளது.

�டம் 1.8.5 கியர�ொகஸ்

1.8.6  புப�ொப்�ல்லர ஷொப்ட் ைறறும்  

யுனிைரசல் ஜொயிண்ட்

இது ஒரு நீணட ஹோ்லோ ஷோபட ஆகும் .இது 
கிைர்ைோக்ஸிறகும் டிைரன்சிைலுக்கும் இபடயில் 
அப�க்கபைடடு இருக்கும். கிைர்ைோக்ஸிலிருந்து 
திறபன மைறறு யுனிவர்சல் ஜோயிணட வழிைோக 
டிைரன்சிைலுக்கு இறக்க ்கோைததில் சுழல் 
சக்திபை  கடதத  உதவுகிறது .  இது  ைடம்  
1.8.6 இல் கோடடபைடடுள்ளது.

�டம் 1.8.6 புப�ொப்�ல்லர ஷொப்ட்

1.8.7 முன்அச்சு

மு ன் அ ச் சி ன்  இ ரு  மு ப ன க ளி லு ம் 
முன்சக்கரஙகள  மைோருததபைடுகின்றன . 
ஸ்டிைரிங  �றறும்  பி்ரக்  சிஸ்டததிறகோன 
அப�பபுகப்ள மகோணட முன் அச்சு ஸ்பிரிங 
மூலம் வோகனததின் முன்ைளுபவத தோஙகுகிறது. 
இது ைடம் 1.8.7 கோடடபைடடுள்ளது.
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வோகனததின் முக்கிை ைோக�ோகும் இது ைடம் 
1.8.11 இல் கோடடபைடடுள்ளது.

1.8.12 சக்க�ம் ைறறும் டயர்கள்

சக்கரஙகள  வோகனததின்  முழு  எபடபை 
தோஙகுவதுடன்  வோகனம்  நகர்வதறகும் 
உதவுகிறது .  இபவ  முன்அச்சு  �றறும் 
பின்அ ச் சி ல்  ம ை ோ ரு த த ப ை ட டுள்ளன 
சோபலகளில் ஏறைடும் அதிர்வுகப்ள தோஙகிக் 
மகோணடு  டைர்கள  ம�ன்ப�ைோக  இைஙக  
உதவுகிறது.

1.8.13 மின்சொ� அமைப்பு

மைட்ரோல் என்ஜின் இைஙகத ்தபவைோன 
மின் தீபமைோறிபை உணடோக்கவும், வோகனதபத 
இரவில்  மசலுதத  ஒளிபை  மகோடுக்கவும் ,  
பவபைர்  ்�ோடடோர் ,  உள  வி்ளக்குகள , 
்டபரிக்கோர்டர் ,  ்டஷ்ைோர்டு  வி்ளக்குகள 
எரிைவும் ்தபவைோன மின்சோரதபத உறைததி 
மசய்து விநி்ைோகம் மசய்ை இந்த அப�பபு  
உதவுகிறது .  இது  ை டம்  1 . 8 . 1 3  இல் 
கோடடபைடடுள்ளது.

1.8.10 ஸ்டியரிங அமைப்பு

சோபலகளில் வோகனதபத கடடுபைோடடுடன் 
மசலுததவும், முன்சக்கரதபத சோபலகளின் 
வப்ளவுகளுக்கு  ஏறை  திருபை  உதவும் 
ம�க்கோனிசம் ஆகும். இது ைடம் 1.8.10 இல் 
கோடடபைடடுள்ளது.

�டம் 1.8.10 ஸ்டியரிங அமைப்பு

1.8.11 பிந�க அமைப்பு

வோகனததின்  ந ோன்கு  சக்க ரஙகளிலும் 
மைோருததபைடடு  இருக்கும் .  பி்ரக்குகள 
ம � க் க ோ னி க் க ல்  இ ப ை ப பு க ள , 
பஹடரோலிக் �றறும் கோறறு மூலம் ்வபல 
மசய்கின்றன. ஒரு குறிபபிடட தூரததிறகுள 
வோகனதபத  நிறுததுவதறகும் ,  ்வகதபத 
கடடுபைடுததுவதறகும் உதவும் பி்ரக் சிஸ்டம் 

பிந�க டி�ம்

மலனிங
ஸ்பிரிங

ஸ்பிரிங

ஷு

ஷு

ஷு அட்ஜஸ்டர

பின்

வீல் சிலிண்டர

பிளீட் நிப்பில்

�டம் 1.8.11 பிந�க அமைப்பு
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மைப்�ர / ைொசர

இகனிசியன்

கிளட்ச்

பியூைல் இன்ஜகசன்

கூலிங ந�ன்

மலட்

ஸ்டொரடிங ைறறும் 

சொரஜிங மும்ற

குருஷ் ்கன்ட்ந�ொல்

சவுண்ட் சிஸ்டம்

நடொர லொகஸ்

�ைர சீட்ஸ்

ட்�ொன்ஸ்மிசன்

ஏபிஎஸ்

மலட்

சஸ்ப�ன்சன்

�ைர விண்நடொஸ்

அகசஸ்சரீஸ்

ப்பிசிஎம்

பிசிஎம்

�டம் 1.8.13 மின்சொ� அமைப்பு

1.	 ைாணைர்கமள	பள்ளி	அருகிலுள்ள	பணிைமனக்கு	அனுப்பி	டிரான்ஸ்மிசன்	அமைப்பு	

எவ்ைாறு	இயஙகுகிறது	என்பமே	அறிந்து	அறிக்மக	சைர்ப்பித்ேல.

2.	 ஒவ்ரைாரு	ைாணைமனயும்	டிரான்ஸ்மிசன்	அமைப்பின்	த்ல	அவுட்	ைமரந்து	காட்டச்	ரசய்ேல

3.	 பணிைமனகளில	உள்ள	முன்புற	என்ஜின்	இயக்கம்	ைற்றும்	பின்புற	என்ஜின்	இயக்கம்	

பற்றி	அறிந்து	அதுபற்றி	அறிக்மக	சைர்ப்பித்ேல.

ைொணைர பசயல்�ொடு (Student Activity)

1. Transmission - கடத்துேல

2. Gear box - பற்சக்கரப்	ரபட்டி

3. Universal Joint - யுனிைர்சல	இமணப்பு

4. Air Resistance - காற்று	எதிர்ப்புத்	ேமட

5. Rolling Resistance - உருளும்	எதிர்ப்புத்	ேமட

6. Gradient Resistance - ஏற்றத்	ேமட

7. Wind Velocity - காற்றின்	திமசதைகம்

8. Traction - இழுத்ேல

்கமலச் பசொற்கள் (Glossary Terms)்க

1. S.K. Gupta, A Text Book of Automobile Engineering, S. Chand and Company, New Delhi, ISBN 

978-93-837-4691-0,	First	Edition	2014,	Reprint	2016.

2. Automobile Engineering, 2nd Edition, Sci Tech Publications (India) Pvt Ltd, 2011.  

Ramalingam. K.K.
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ப�ொருளடக்கம்

கிளட்ச் யூனிட்  

(Clutch Unit)

அலகு

2

2.0	 அறிமுகம்	

2.1	 கிளட்சின்	வேலைகள்

2.2	 கிளட்ச்	தத்துேம்	

2.3	 கிளட்சின்	குணஙகள்	

2.4	 கிளட்சின்	முக்கிய	பாகஙகள்

2.4.1	 கிளட்ச்	பிவளட்

2.4.2	 கிளட்ச்	லைனிங

2.4.3	 பிரஷர்	பிவளட்	

2.4.4	 கிளட்ச்	ஸ்பிரிங

2.4.5	 ரிலீஸ்	வபரிங

2.4.6	 கிளட்ச்	இலணப்புகள்

2.5	 கிளட்சின்	ேலககள்

2.5.1	 ஒரு	தட்டு	கிளட்ச்	

2.5.2	 பை	தட்டு	கிளட்ச்	

2.5.3	 டயாப்ரம்	கிளட்ச்

2.5.4	 புளுயிட்	பிலளவீல்

2.5.5	 சென்ட்ரிபியூகல்	

கிளட்ச்

2.6	 கிளட்ச்	பராமரிப்பு

2.7	 கிளட்ச்	அலமப்பில்	ஏறபடும்	

குலைபாடுகளும்,	நிேர்த்தி	செய்யும்	

முலைகளும்	

்கற்றல் ந�ொக்கம் (Learning Objectives)

1.	 ோகனத்தில்	கிளட்சின்	வதலே,	அலமப்பு,	பயன்பாடு,	இயக்கம்,	மாத	பராமரிப்பு,	

பழுது	பார்த்தல்	மறறும்	கிளட்ச்	அலமப்பில்	ஏறபடும்	குலைபாடுகலளயும்	நிேர்த்தி	

செய்யும்	முலைகலளயும்	அறிதல்.

2.	 ெக்தி	கடத்தும்	அலமப்பில்	என்ஜிலிருந்து	ெக்திலய	கியர்பாக்ஸிறகு	எவ்விதம்	

கடத்துகிைது	என்பலத	அறிதல்.

2.0 அறிமு்கம் (Introduction)

கிளட்ச் என்பது டிரானஸ்மிசன அமைப்பில் 
முதலாம் ்பாகம் ஆகும். இது எனஜின ைற்றும் 
்ப ற் ச க க ர  ப ்ப ட் டி க கு ம்  இ ம ை ய ே 
ப்பாருததப்்பட்டுளளது. 

கிளட்ச்  என்பது  சுழற்சிமே  ஒரு 
ஷாப்டிலிருந்து அயத அச்சில் உளள ைற்பறாரு 
ஷாப்டிற்கு யதமைோன ய்பாது இமைககவும், 

யதமைேற்றய்பாது  துண்டிககவும்  உதவும் 
பைககானிசம் ஆகும்.

2.1  கிளட்சின் நேலல்கள் 

(Functions of the Clutch)

• எனஜினில் இருந்து ைரும் சகதிமே 
யதமைோன ய்பாது கிேர்பாகஸ் உைன 
இமைகக ைற்றும் துண்டிகக ்பேன்படுகிறது.
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• எனஜின ஸ்ைாரட் ஆகாத ய்பாது தளளி 
ஸ்ைாரட் பசயே ்பேன்படுகிறது.

• கிேர  ைாற்றும்  ய்பாது  பைனமைோக 
இமைககவும், ைாகனதமத நிறுததவும் 
ைற்றும் எனஜின ஐடில் பசயேவும் கிளட்ச் 
அமைப்பு ்பேன்படுததப்்படுகிறது.

2.2  கிளட்சின் தத்துேம் 

(Principle of the Clutch)

கிளட்ச்  ஆனது  உராயவின  அடிப்்பமையில் 
இேங்குகிறது. சுழலும் டிஸ்க உைன சுழலாத 
டிஸ்க இமையும் ப்பாழுது யசரந்து சுழலும் 
எனற அடிப்்பமையில் இேங்குகிறது.

2.3  கிளட்சின் குணங்கள்  

(Qualities of Good Clutch)

1. ைாரக டிரானஸ்மிசன அதிகைாக இருகக 
யைண்டும்.

2. ்படிப்்படிோக இமையும் ்படிோக இருகக 
யைண்டும்.

3. பைப்்பதமத நல்ல முமறயில் கைததக 
கூடிேதாக இருகக யைண்டும்.

4. இேககச் சைநிமலத யதமை.
5. அதிரச்சிமேத தாங்கக கூடிேதாக இருகக 

யைண்டும்.
6. பிரி ப்பைல் பியள யதமை.
7. எளிதாக இேககக கூடிேதாக இருகக 

யைண்டும்.
8. எளிே அமைப்பும், ைலிைாகவும், ஆயுள 

அதிகைாகவும் இருகக யைண்டும்.
9. குமறைான இைம் ய்பாதுைானதாகவும் 

இருகக யைண்டும்.
10. பிரிக்ஸன மலனிங்கின உராயவு குைகம் 

அதிகம் உமைேதாக இருகக யைண்டும். 

2.4  கிளட்சின் முககிய �ொ்கங்கள் 

(Components of the Clutch) 

1. கிளட்ச் பியளட் 
2. கிளட்ச் மலனிங் 
3. பிரஷர பியளட் 
4. ஸ்பிரிங்
5. ய்பரிங் 
6. கிளட்ச் இமைப்புகள

2.4.1 கிளட்ச் பிநளட் (Clutch Plate)

கிளட்ச் பியளட் ஸ்டீலால் பசயேப்்பட்டு இருககும். 
மைேததில் ஹப் இருககும். ஹப்பில் (Hub) 
ைரிப்்பளளங்கள  (Splines) பைட்ைப்்பட்டு 
இருககும். கிளட்ச் ஷாப்டில் கிளட்ச் பியளட் 
நகரும் ைசதி பகாண்ைது. ஹப் உைன மைே 
தட்டுகள ப்பாருததப்்பட்டு இருககும். மைே 
தட்டுகள  உைன  ்பல  குஷன  ஸ்பிரிங்குகள 
சுற்றிலும் ப்பாருததப்்பட்டு இருககும். இதன 
யைல் கிளட்ச் மலனிங் (Friction Lining) ரிவிட் 
மூலம்  அல்லது  ்பமச  மூலம்  ஒட்ைப்்பட்டு 
இருககும். மைே பியளட்டில் உளள காடிகளில் 
பஹலிககல் ஸ்பிரிங்குகள ப்பாருததப்்பட்டு 
முறுககு விமசமேத தாங்கும். இதற்கு ைாரசனல் 
அல்லது யைம்்பர ஸ்பிரிங் எனறு ப்பேர.
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வமால்டட்	ேலக	லைனிங:

ஆஸ்ப்பஸ்ைாஸ் (Asbestos), ம்ப்பர (Fibre). 
கண்ைாடி  துகளகள ,  துணி  ( C l o t h ) 
ய்பானறைற்றுைன உயலாக தூளகள (Metal 
Powder) மூலம் கலந்து ஒட்டும் ப்பாருளுைன 
யசரதது  குறிப்பிட்ை  அழுதத  முமறயில் 
உருைாககப்்படுகிறது .

2.4.3 பிரஷர் பிநளட் (Pressure Plate) 

கிளட்ச்  பியளட்டின  யைல்  நல்ல  சைைான 
அழுதததமத ஏற்்படுதத அதன ்பரப்்பளவில் ட்ரூ 
(True) பசயேப்்பட்டு இருககும். இது உராயமை 
பகாடுககக கூடிேதாகும். அதிக பைப்்பதமத 
தாங்க சிறப்பு ைமக உயலாகததால் பசயேப்்பட்டு 
இருககும்.

2.4.4 கிளட்ச் ஸ்பிரிங (Clutch Spring) 

குஷன (Cushion) அல்லது ைாரசன ஸ்பிரிங் 
(Torsion Spring) கிளட்ச் எனயகஜ் ைற்றும் 
டிஸ் எனயகஜ் பசயயும் ப்பாழுது அதிரவுகமள 
தாங்குகிறது.

2.4.2 கிளட்ச் லலனிங (Clutch Lining)

கிளட்ச் மலனிங் ஆனது கிளட்ச் பியளட்டின 
இ ரு  மு க ப் பி லு ம்  ரி வி ட் மூ ல ம் 
இமைககப்்படுகினறன  அல்லது  மலனிங் 
சிபைண்ட் மூலம் ஒட்ைப்்படுகினறன. மலனிங் 
பினைரும் ப்பாருளகளால் தோரிககப்்படுகினறன.

1. ஆஸ்ப்பஸ்ைாஸ் 
2. யரப்பஸ்ைாஸ் 
3. ம்ப்பர
4. பலதர
5. காரக

ேலககள்	

• சாலிட் ஓைன ைமக மலனிங்
• யைால்ைட் ைமக மலனிங் 

ொலிட்	ஓேன்	ேலக	லைனிங:	

யதமைோன அளவு பைாததததிற்கு (Thickness) 
இமழகளால் பநயேப்்படுகினறது.

நவீன F1 கார ைணிககு 192 கி மீ யைகததில் சுரங்கங்களில் மிகவும் உேரைான 
அல்லது  மிகவும்  ்பளளைான ைற்றும்  சாதாரை நிமலகளிலும் எளிதாக 
இேங்கக கூடிேது.
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4. மைே விலககு கிளட்ச் (Centrifugal Clutch)
5. திரை கிளட்ச் (Hydraulic Clutch)
6. புளுயிட் பிமளவீல் கிளட்ச் (Fluid Fly 

Wheel Clutch)
7. மினசாரக கிளட்ச் (Electric Clutch)

2.5.1 ஒரு தட்டு கிளட்ச் (Single Plate Clutch) 

அலமப்பு	

• இதிலுளள முககிேைான ்பாகங்கள 
1. பிமளவீல் 
2. கிளட்ச் பியளட் 
3. கிளட்ச் மலனிங்
4. பிரஷர பியளட்
5. காயில் ஸ்பிரிங் 
6. ரிலீஸ் லீைர
7. கிளட்ச் ஷாப்ட் 
8. ரிலிஸ் லீைர ய்பரிங் 

• கிளட்ச் பியளட்ைானது (Clutch Plate) 
பிமளவீலுககும்  (Flywheel), பிரஷர 
பியளட்டுககும் (Pressure Plate) இமையில் 
ப்பாருததப்்பட்டுளளது.

2.4.5 ரிலீஸ் ந�ரிங (Release Bearing)

கிளட்ச் ஹவுசிங் உளயள கிளட்ச் ஷாப்டின மீது 
எவ்வித பிடிப்புமினறி முனயனாககி, பினயனாககி 
நகரும். யைலும் இது பிங்கரகமள ரிலீஸ் லீைர 
ஒயர ைாதிரி அழுததும் ைண்ைம் உளள ய்பரிங் 
ரிலீஸ் ய்பரிங் (Release Bearing) எனப்்படும். 

2.4.6  கிளட்ச் இலணப்பு்கள் (Clutch Linkages) 

கிளட்ச் ப்பைலில் இருந்து ரிலீஸ் ய்பரிங்மக 
இேககும் ய்பாரக கிளட்ச் லிங்யகஜ் எனகியறாம். 
இரு சககர ைாகனததில் யகபிளாகவும், நானகு 
சககர  ைாகனங்களில்  ஸ்டீல்  ராடுகளுைன 
இருககினறன. இதன நீள அளவுகமள சரிப்்படுததிக 
பகாளளும் அமைப்பும் பகாடுககப்்பட்டு இருககிறது. 

2.5 கிளட்சின் ேல்க்கள்

1. ஒரு தட்டு கிளட்ச் (Single Plate Clutch)
2. ்பல தட்டு கிளட்ச் (Multi Plate Clutch)
3. ைோப்ரம் கிளட்ச் (Diaphragm Clutch)

�டம் 2.5.1 (அ) ஒரு தட்டு கிளட்ச்

பிலள வீல்
ஆண்டிநலட்டரல் 

கிளிப்

ரிலீஸ் லீேர் 

பிங்கர் ஸ்ட்ரட்
ஐ ந�ொல்ட்

�ல்கிரம் பின்

ஹப்
ரிலீஸ் 

ந�ரிங

ரிலீஸ் 

ந�ொர்க

கிளட்ச் 

்கேர்

கிளட்ச் வீல்

ஸ்பிரிங

்கொயில் 

ஸ்பிரிங
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• இதனால் பிரஷர பியளட்ைானது ஸ்பிரிங் 
விமசககு எதிராக பினயனாககி நகரகிறது.

• இந்த நிமலயில் கிளட்ச் பியளட்டிற்கும், 
பிரஷர பியளட்டிற்கும் இமையே இமைபைளி 
(Gap) ஏற்்படுகிறது.

• இதனால்  எனஜினிலிருந்து  ைரும் 
ஆற்றல்  (Power)  கிேர்பாகஸிற்கு 
கைததப்்படுைதில்மல.

• இதற்கு கிளட்ச் இமைோத (Clutch 
Disengaged Position) நிமல எனறு ப்பேர.

கிளட்ச்	சபடல்	அழுத்தப்படாத	நிலை

• காயில் ஸ்பிரிங் விமசோனது பிரஷர 
பியளட்மை அழுததுகிறது.

• இதனால் பிரஷர பியளட்ைானது , கிளட்ச் 
பியளட்மை பிமளவிலுைன இமைககிறது. 

• கிளட்ச் பியளட்டின மைேப்்பகுதி கிளட்ச் 
ஷாப்ட்டுைன இமைககப்்பட்டுளளது.

• பிரஷர பியளட்டிற்கும், கிளட்ச் கைருககும் 
(Clutch Cover) இமையே காயில் ஸ்பிரிங் 
அமைககப்்பட்டுளளது. 

• ரிலீஸ் லீைரானது (Release lever) பிரஷர 
பியளட்டுைன இமைககப்்பட்டுளளது.

• கிளட்ச் கைரானது பிமளவீலுைன ய்பால்ட் 
மூலம் இமைககப்்பட்டுளளது.

• ஒரு  தட்டு  கிளட்ச்  ஆனது  கனரக 
ைாகனங்களில் ்பேன்படுகிறது. 

வேலை	செய்யும்	விதம்

கிளட்ச்	சபடல்	அழுத்தப்படும்	நிலை	

• கிளட்ச் ப்பைமல அழுததும் ப்பாழுது, ரிலீஸ் 
ய்பரிங் ஆனது ரிலீஸ் லீைமர அழுததுகிறது.

�டம் 2.5.1 (ஆ) ஒரு தட்டு கிளட்ச்

பிலள வீல்

கிரொங  

ஷொப்ட்

கிளட்ச் ஷொப்ட்

ரிலீஸ் லீேர்

முலை

பிேட்இயககும் 

அச்சு

கிளட்ச் லலனிங

கிளட்ச் ்கேர்

ஸ்பிரிங

பிரஷர் பிநளட்

திரஸ்ட் 

ந�ரிங

ஹப்

கிளட்ச் ப�டல்
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• இ ப் ப ்ப ா ழு து  எ ன ஜி னி லி ரு ந் து 
ைரும் ஆற்றல் கிளட்ச் ஷாப்ட் மூலம் 
கிேர்பாகஸிற்கு கைததப்்படுகிறது.

• இதற்கு கிளட்ச் இமைந்த நிமல (Clutch 
Engaged) எனறு ப்பேர. 

2.5.2 �லதட்டுக கிளட்ச் (Multiplate Clutch)

அலமப்பு	

• இதில்  இரண்டு  அல்லது  அதற்கு 
யைற்்பட்ை கிளட்ச் பியளட்டுகளும், பிரஷர 

�டம் 2.5.1 (இ) ஒரு தட்டு கிளட்ச்

கிரொங  

ஷொப்ட் கிளட்ச் ஷொப்ட்

பிரசர் பிநளட்

கிளட்ச் பிநளட்

கிளட்ச் ஸ்ப்ரிங

பிரிகசன் லலனிங

கிளட்ச் ப�டல்

�ல்கிரம் பின்

ந�ரிங

பிலளவீல்

�டம் 2.5.2 (அ) �லதட்டு கிளட்ச்

இயககும் 

ஷொப்ட்

பிரசர் பிநளட்

கிளட்ச் பிநளட்

ஸ்பிரிங

சொவி

இயக்கப்�டும் 

ஷொப்ட்
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• இதனால் பிரஷர பியளட்ைானது காயில் 
ஸ்பிரிங் விமசககு எதிராக பினயனாககி 
நகரகிறது.

• இந்த நிமலயில் கிளட்ச் பியளட்டிற்கும் 
பிரஷர  பியளட்டிற்கும்  இமையே 
இமைபைளி ஏற்்படுகிறது.

• இதனால் எனஜினிலிருந்து ைரும் ஆற்றல் 
கிேர்பாகஸிற்கு கைததப்்படுைது இல்மல.

• இதற்கு கிளட்ச் இமைோத நிமல எனறு 
ப்பேர.

கிளட்ச்	சபடல்	அழுத்தப்படாத	நிலை	

• காயில் ஸ்பிரிங் விமசோனது பிரஷர 
பியளட்மை அழுததுகிறது.

பியளட்டுகளும் ்பேன்படுததப்்படுகினறன. 
எனயை  குமறைான  இைததில்  அதிக 
சகதிமேக  கைததுகிறது .  யைாட்ைார 
மசககிளகள ைற்றும் ்பந்தேக காரகளில் 
்பேன்படுகிறது. 

• கிளட்ச் பியளட்டின மைேப்்பகுதி கிளட்ச் 
ஷாப்டின மீது இமைககப்்பட்டுளளது.

• காயில் ஸ்பிரிங்கானது பிரஷர பியளட்டிற்கும், 
கிளட்ச் கைருககும் இமையே (மைேததில்) 
ப்பாருததப்்பட்டிருககும்.

வேலை	செய்யும்	விதம்:

கிளட்ச்	சபடல்	அழுத்தப்படும்	நிலை	

• ரிலீஸ் ய்பரிங் ஆனது ரிலீஸ் லீைமர 
அழுததுகிறது.

�டம் 2.5.2 (ஆ) �லதட்டு கிளட்ச்
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• கிளட்ச் பியளட்ைானது, பிமளவீலுககும் 
பிரஷர  பியளட்டுககும்  இமையில் 
ப்பாருததப்்பட்டு உளளது.

• கிளட்ச் பியளட்டின மைேப்்பகுதி கிளட்ச் 
ஷாப்ட் உைன இமைககப்்படுகிறது. 

• ைோப்ரம் ஸ்பிரிங்கின பைளிமுமனோனது 
பிரஷர பியளட் உைன கிளாம்ப் (Clamp), 
ஸ்கரூ (Screw) மூலமும், கிளட்ச் கைருைன 
இரண்டு பிைட் ரிங் (Pivot ring) மூலமும் 
இமைககப்்பட்டுளளது.

செயல்படும்	விதம்

கிளட்ச்	சபடல்	அழுத்தப்படும்	நிலை

• திரஷ்ட் ய்பரிங் முனயனாககி நகரந்து, 
ைோப்ரம் ஸ்பிரிங்கின மைேப்்பகுதிமே 
அழுததுகிறது.

• அதனால்  ைோப்ரம்  ஸ்பிரிங்கின 
பைளிமுமன  பிரஷர  பியளட்மை 
பினயனாககி இழுககிறது.

• இப்ய்பாது பிரஷர பியளட்டிற்கும், கிளட்ச் 
பியளட்டிற்கும்  இமையே  இமைபைளி 
ஏற்்படுகிறது.

• எனயை ,  எனஜின  ஆற்றலானது 
கிேர்பாகஸிற்கு கைததப்்படுைது இல்மல.

• இதமன கிளட்ச் இமைோத நிமல (Dis – 
engaged) எனகினயறாம்.

கிளட்ச்	சபடல்	அழுத்தப்படாத	நிலை	

• ைோப்ரம் ஸ்பிரிங்கின பைளிமுமனோனது 
பிரஷர பியளட்மை அழுததுகிறது

• இதனால் கிளட்ச் பியளட்டும் பிமளவீலும் 
இமைகிறது.

• இப்ய்பாது  எனஜின  ஆற்றலானது 
கிேர்பாகஸிற்குக கைததப்்படுகிறது.

• இதமன  கிளட்ச்  இமைந்த  நிமல 
எனகினயறாம்.

நிலைகள்	

1. அதிக இழுவிமசமேக கைததுகிறது.
2. குமறைான ்பராைரிப்பு.
3. குமறைான இையை ய்பாதுைானது.
4. நீண்ை நாட்கள உமழககிறது.
5. சததமினறி பைனமைோக இேங்குகிறது.

• இதனால் பிரஷர பியளட்ைானது கிளட்ச் 
பியளட்மை பிமளவீலுைன இமைககிறது.

• இப்ப்பாழுது எனஜினிலிருந்து ைரும் சுழல் 
விமச கிேர்பாகஸிற்கு கைததப்்படுகிறது.

• இதற்கு கிளட்ச் இமைந்த நிமல எனறு 
ப்பேர. 

நிலைகள்

1. அதிக இழுவிமசமேக கைததுகிறது.
2. பைனமைோக இமைகிறது.
3. சததம் குமறைாக இருககும்.
4. நீண்ை நாள உமழககும்.

குலைகள்

1. கனரக  ைாகனங்களில்  ்பேன்படுதத 
முடிோது.

2. ்பராைரிப்்பது கடினம்.
3. ஆரம்்ப பசலவு அதிகம் 

2.5.3 டயொப்ரம் கிளட்ச்

இந்த ைமகக கிளட்ச்சில் உளள முககிேைான 
்பாகங்கள

1. பிமளவீல் 
2. கிளட்ச் பியளட்
3. பிரஷர பியளட் 
4. கிளட்ச் மலனிங் 
5. கிளட்ச் ஷாப்ட் 
6. பிைட் ரிங் (Pivot Ring) 

கிளட்ச் ்கேர்

கிளட்ச் பிநளட்

ந�ரிங

டிரொன்ஸ்மிஷனுககு

டயொப்ரம் ஸ்ப்ரிங

பிலளவீல்

பிரசர் பிநளட்

�டம் 2.5.3 டயொப்ரம் கிளட்ச்

அலமப்பு

இதில் காயில் ஸ்பிரிங்கிற்கு ்பதிலாக ைோப்ரம் 
ஸ்பிரிங் ்பேன்படுததப்்படுகிறது 
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• ஆயில் பைளியேறாைல் இருப்்பதற்காக 
ஆயில் சீல் ப்பாருததப்்பட்டிருககும்.

இயஙகும்	விதம்

பயனறைவேகம்	(Idle	Speed)

• இந்த  யைகததில்  எனஜின  சுற்றும் 
ய்பாது  கிராங்க  ஷாப்ட்  உைன 
இமைககப்்பட்டுளள ்பம்ப் எளிமைோக 
இேங்குகிறது.

• இப்ய்பாது மைேவிலககு விமச குமறைாக 
உளளதால்  ஆயிலானது  ைரம்பமன 
யநாககி யைகைாக பசல்லாது.

• எனயை ைரம்பன சுழலாது. இப்ப்பாழுது 
ஆ ற் ற ல ா ன து  கி ே ர ்ப ா க ஸி ற் கு 
கைததப்்படுைது இல்மல.

அதிக	வேகம்	(High	Speed)

• இந்த  யைகததில்  ்பம்ப்  யைகைாக 
சுழல்கிறது.

2.5.4  புளுயிட் பிலளவீல் (Fluid Flywheel) 

இதில் உளள முககிே ்பாகங்கள 

1. கிராங்க ஷாப்ட் 
2. கிேர்பாகஸ் ஷாப்ட் 
3. ்பம்ப் (Pump) 
4. ைரம்பன (Turbine) 
5. யைனஸ் (Vanes/Blades)
6. ஆயில் சீல் 
7. ஆயில்

அலமப்பு	

• ைரம்பன ஆனது கிேர ்பாகஸ் ஷாப்ட் 
உைன இமைககப்்பட்டிருககும். இதமன 
இேககம் ப்பறும் ்பாகம் (Driven member) 
எனகினயறாம்.

• ்பம்ப் ைற்றும் ைரம்பனகளின உட்புறததில் 
யைனகள  (Vanes) அமைககப்்பட்டு , 
குறி ப் பி ட் ை  அளவிற்கு  ஆயில் 
நிரப்்பப்்பட்டிருககும். 

1931ல் புகாட்டி ராேல் பகல்னர கூப் காரின விமல 8.7 மில்லிேன ைாலர 
ஆகும். இதுயை உலகின அதிக விமல பகாண்ை கார ஆகும்.
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4. இதமன இேகக கிளட்ச் ப்பைல் யதமை 
இல்மல 

5. எளிே அமைப்பு 
6. சததமினறி பைனமைோக இேங்குகிறது.
7. நீடிதது உமழககும்.
8. கிேரகமள எளிதாக ைாற்றலாம்.

குலைகள்

1. அமனதது யைகங்களிலும் 2% ஆற்றல் 
இழப்பு (Power loss) இருககும்.

2. திரைம் கசிைமைந்தால் கிளட்ச் சரிோக 
பசேல்்பைாது. 

3. ஆட்யைாயைட்டிக கிேர்பாகஸிற்கு ஏற்றது.

• இதனால் மைேவிலககு விமச அதிகைாகி 
ஆயில்  ைரம்பனின  பியளமை  யநாககி 
யைகைாக பசல்கிறது.

• எனயை ைரம்பனும் யைகைாக சுழனறு 
எனஜின  ஆற்றமல  கிேர்பாகஸிற்கு 
கைததுகிறது.

நிலைகள்

1. எனஜின சகதி அதிரவினறி கைததப்்படுகிறது.
2. ்பராைரிப்்பது எளிது. 
3. அட்்ஜஸ்ட்பைண்ட் யதமையில்மல.

2.5.5 பசன்ட்ரிபியூ்கல் கிளட்ச் (Centrifugal Clutch) 

இயககும்  

ஷொப்ட்

இயக்கப்�டும்  

ஷொப்ட்

ஸ்பிரிங

்கேர்

ஸ்ல�டர்

ஸ்ல�டர்

ஷூ

லலனிங

�டம் 2.5.5 (அ) பசன்ட்ரிபியூ்கல் கிளட்ச்

�டம் 2.5.4 புளுயிட் பிலளவீல்

இயககும் (�ம்ப்)  

வீல்

இயககும் ஷொப்ட்

இயககும் ஷொப்ட்

இயக்கப்�டும்   

ஷொப்ட்

இயக்கப்�டும் ஷொப்ட்
திரே திலச

�ம்ப் இம்�ல்லர்

இயக்கப்�டும் (டர்ல�ன்) வீல் டர்ல�ன் ரன்ைர்

ந்கசிங
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• இ த ன ா ல்  எ ம ை க ளு ை ன 
இமைககப்்பட்டுளள  ப்பல்  கிராங்க 
லீைர ானது  பிரஷர  பியளட்மை 
அழுததுைதில்மல .  எனயை  பிரஷர 
பியளட்டுககும், கிளட்ச் பியளட்டுககும் 
இமையே இமைபைளி ஏற்்படுகிறது.

• இந்த நிமலயில் எனஜின ஆற்றலானது 
கைததப்்படுைதில்மல . இதற்கு  கிளட்ச் 
இமைோத நிமல எனறு ப்பேர. 

என்ஜினின்	வேகம்	அதிகரிக்கும்	சபாழுது	

(High	Speed)

• இந்த நிமலயில் மைேவிலககு விமசயினால் 
உருண்மை ைடிை எமை நகரந்து ப்பல் 
கிராங்க லீைர மூலைாக பிரஷர பியளட்மை 
பிரஷர ஸ்பிரிங் விமசககு எதிராக நனறாக 
அழுததுகிறது.

• இப்ப்பாழுது  பிரஷர  பியளட்ைானது 
கிளட்ச்  பியளட்மை  பிமளவிலுைன 
நனறாக  அழுததுகிறது .  எனயை 

அலமப்பு

• இந்த  ைமக  கிளட்ச்  மைேவிலககு 
விமசயின மூலம் பசேல் ்படுைதால் இதற்கு 
பசனட்ரிபியூகல் கிளட்ச் எனறு ப்பேர. 
இதில் உருண்மை ைடிை எமைகள (Ball 
Weights) ப்பல் கிராங்க லீைர (Bell crank 
lever) மூலைாக பிரஷர பியளட்டுைன 
இமைககப்்பட்டுளளது. 

• பிரஷர  ஸ்பிரிங்  ஆனது  கிளட்ச் 
பியளட்டுககும், பிரஷர பியளட்டுககும் 
இமையே ப்பாருததப்்பட்டுளளது. பிரஷர 
ரிலீஸ் ஸ்பிரிங்குகள பிமளவீலுககும், 
கிளட்ச்  பியளட்டுககும்  இமையே 
மைககப்்பட்டுளளது. 

• இந்த கிளட்ச்சில் கிளட்ச் ப்பைல் இல்மல.

வேலை	செய்யும்	விதம்

என்ஜின்	மிகக்	குலைந்த	வேகத்தில்	

இயஙகும்	சபாழுது	(Idle	Speed)

• இப்ப்பாழுது உருண்மை ைடிை எமைகளின 
மீது மைே விலககு விமச பசேல்்பைாது.

�டம் 2.5.5 (ஆ) பசன்ட்ரிபியூ்கல் கிளட்ச்

என்ஜின் ஷொப்ட்

கிளட்ச் ஷொப்ட்

கிளாட்ச்	பிவளட்
பிரஷர்	பிவளட்

ஸ்டாப்பர்

சபல்	கிராங	லிேர்

எலட

பிலளவீல்
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இமைபைளிமே ்பரியசாதிதது சரி பசயே 
யைண்டும். (0.3 மி.மீ to 0.5 மி.மீ) 

3. கிளட்ச்  மலனிங்மக  குறிப்பிட்ை 
இமைபைளியில் ்பரியசாதிதது, குமற்பாடு 
இருப்பின சரி பசயே யைண்டும். 

4. கிளட்ச் ப்பைலின மீது பதாைரந்து காமல 
மைதது இேககக கூைாது.

5. கிளட்ச்ல்  ஆயில் அல்லது கிரீஸ் ்படிோதைாறு 
்பாரததுக பகாளள யைண்டும். 

6. கி ள ட் ச்  அ ட் ்ஜ ஸ் ட் ப ை ண் ட் ம ை 
அவ்ைப்ய்பாது  ்பரியசாதமன  பசயே 
யைண்டும். 

7. கிளட்ச்  இமைப்புகமள  (Linkages) 
அவ்ைப்ய்பாது சரிோன இமைபைளியில் 
உேவிை யைண்டும். 

எனஜின ஆற்றலானது கைததப்்படுகிறது. 
இதமன  கிளட்ச்  இமைந்த  நிமல  
எனகியறாம்.

குறிப்பு	:

எனஜினின யைகம் 1000 RPM அளவிற்கு 
யைல் இருந்தால் கிளட்ச்மச துண்டிகக (Dis – 
engage) இேலாது.

2.6 கிளட்ச் �ரொமரிப்புக குறிப்பு்கள்

1. கிளட்ச் ப்பைலின பிரி பியள குறிப்பிட்ை 
கால  இமைபைளியில்  ்பரியசாதிதது 
திருததி அமைகக யைண்டும்.

2. கிளட்ச்  பியளட்டுககும் ,  பிரஷர 
பியளட்டுககும்  இமையே  உளள 

2.7  கிளட்ச் அலமப்பில் ஏற�டும் குல்ற�ொடு்களும், அேறறிற்கொை 

்கொரணங்களும், நிேர்த்தி பசய்யும் முல்ற்களும்

I.	 கிளட்ச்	நழுவுதல்	(Clutch	Slip)

ே. 

எண் 

்கொரணங்கள் நிேர்த்தி பசய்யும் 

முல்ற்கள் 

1. கிளட்ச்	பிவளட்டின்	மீது	ஆயில்	(அ)	கிரீஸ்	படிந்து	இருக்கைாம்	 ெரி	செய்யவும்	

2. கிளட்ச்	லைனிங	வதய்ந்திருக்கைாம்	 புதியது	மாறைவும்	

3. பிரஷர்	ஸ்பிரிங	பைவீனமாக	இருக்கைாம்	 மாறைவும்	

4. பிரஷர்	பிவளட்	உலடந்திருக்கைாம்	 மாறைவும்	

5. ரிலீஸ்	லீேர்	உலடந்திருக்கைாம்	 மாறைவும்	

II.	 கிளட்ச்	சபடலை	அழுத்தும்	சபாழுது	முழுலமயாக	விடுபடாத	நிலை	(Clutch	dragging)

ே 

எண்

்கொரணங்கள் நிேர்த்தி பசய்யும் 

முல்ற்கள் 

1. கிளட்ச்	சபடல்	பிரி	பிவள	அதிகமாக	இருக்கைாம்	 ெரி	செய்யவும்	

2. தேைான	கிளட்ச்	அட்்ஜஸ்ட்சமண்ட் ெரி	செய்யவும்	

3. ரிலீஸ்	லீேர்	அட்்ஜஸ்ட்சமண்ட்	ெரியில்ைாலம	 ெரி	செய்யவும்	

4. கிளட்ச்	பிவளட்	உலடந்திருக்கைாம் புதியது	மாறைவும்	

5. ஸ்பிரிங	பைவீனமலடந்திருத்தல்	 ெரி	செய்யவும்	
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III.	 கிளட்ச்சில்	ெத்தம்	ஏறபடுதல்	(Clutch	Noise)

ே 

எண்

்கொரணங்கள் நிேர்த்தி பசய்யும் முல்ற்கள் 

1. வபரிங	உலடந்திருக்கைாம்	 மாறைவும்	

2. லைனிங	உலடந்திருக்கைாம்	 புதியதாக	மாறைவும்

3. கிளட்ச்	ஷாப்ட்	உலடந்திருத்தல்	 புதியது	மாறைவும்	

4. ரிலீஸ்	வபரிங	வதய்ந்திருக்கைாம்	 ெரி	செய்யவும்	

5. ஸ்பிரிஙகுகள்	உலடந்திருக்கைாம்	 புதியதாக	மாறைவும்	

IV.	 கிளட்ச்	பிவளட்	விலரோகத்	வதய்ேலடதல்	(Clutch	Rapid	Wear)	

ே 

எண்

்கொரணங்கள் நிேர்த்தி பசய்யும் முல்ற்கள் 

1. ோகனத்தில்	அதிக	அளவு	எலட	 ெரியான	அளவு	எலட	ஏறைவும்	

2. கிளட்ச்	சபடல்	மீது	எப்வபாதும்	ஓட்டுனர்	காலை	

லேத்திருத்தல்	

தவிர்க்கவும்	

3. தரம்	குலைோன	கிளட்ச்	லைனிங	 தரமான	லைனிங	

பயன்படுத்துதல்	

4. கிளட்ச்	அட்்ஜஸ்ட்சமண்ட்	ெரி	இல்ைாதிருத்தல்	 ெரி	செய்யவும்	

1.	 அன்ைாடம்	தஙகள்	வீடுகளில்	பயன்படுத்தப்படும்	இருெக்கர	ோகனஙகள்	ஏவதனும்	

இரண்டில்	கிளட்ச்	ேலக,	அலமப்பு,	இயக்கம்	ஆகியேறலை	அறிந்து	ஆய்ேறிக்லக	

ெமர்ப்பிக்கச்	செய்தல்.	

2.	 ஏவதனும்	இரண்டு	இருெக்கர	ோகனம்	மறறும்	இரு	நான்கு	ெக்கர	ோகனம்	ஆகியேறறுக்கு	

உரிய	ோகன	உரிலமயாளர்	லகவயடுகலள	(Vehicle	Owners	Manual)	வெகரித்து	

அேறறில்	பயன்படும்	கிளட்சின்	ேலக,	அதன்	இயக்கம்,	பராமரிப்பு	ஆகியேறலை	அறிந்து	பட	

விளக்கஙகளுடன்	ஆய்ேறிக்லக	ெமர்பிக்கச்	செய்தல்.	

3.	 அருகிலுள்ள	கனரக	பணிமலனகளுக்குச்	(Workshop)	சென்று	கனரக	ோகனஙகள்	

ஏவதனும்	இரண்டில்	பயன்படுத்தப்படும்	கிளட்சின்	அலமப்பு,	பராமரிப்பு,	திருத்தி	அலமக்கும்	

முலை	ஆகியேறலை	அறிந்து	படத்துடன்	ஆய்ேறிக்லக	ெமர்பிக்கச்	செய்தல்.

மொணேர் பசயல்�ொடு (Student Activity)
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1. Friction	 - உராய்வு

2. Single	Plate	Clutch - ஒரு	தட்டு	கிளட்ச்	

3. Centrifugal	Clutch	 - லமய	விைக்கு	கிளட்ச்	

4. Engaged	 - இலணந்த	நிலை	

5. Disengaged	 - இலணயாத	நிலை	

6. Fibre	 - நார்

7. Driving	Member	 - இயக்கும்	பாகம்	

8. Driven	Member	 - இயக்கப்படும்	பாகம்

9. Multiplate	Clutch	 - பைதட்டு	கிளட்ச்	

10. Automatic	Clutch	 - தானியஙகி	கிளட்ச்	

11. Co	–	Efficient	of	Friction - உராய்வு	குணகம்	

12. Metal	Powders - உவைாகத்	துகள்கள்	

13. Linkages - இலணப்புகள்

14. Fluid	Flywheel	 - திரே	பிலளவீல்	

15. Pressure	Plate	 - அழுத்தும்	தட்டு	

16. Diaphragm	Clutch	 - இலடத்திலர	கிளட்ச்	

17. Oil	Seal	 - எண்சணய்க்	கசிவு	நீக்கி	

18. Splines - ேரிப்பள்ளஙகள்

்கலலச் பசொற்கள் (Glossary Terms)்க

1.	 S.K.	Gupta,	A	Text	Book	of	Automobile	Engineering,	S.	Chand	and	Company,	New	Delhi,	ISBN	
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(2009)	ISBN-13:	978-1428311497
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10.	 Automotive	Mechanics	by	William	Crouse,		Donald	Anglin

குறிப்புலர (References)

BAE_Chapter_02.indd   28 12/10/2019   1:32:03 PM



2 - கிளட்ச் யூனிட் (Clutch Unit) 29

1.	 http://learnmech.com/introduction-to-clutch-clutch-types/

2.	 http://www.industrialfriction.com/clutch-lining/

3.	 http://auto-hubs.blogspot.com/2015/10/types-of-friction-material-used-for-making-

clutch-plate-friction-lining.html
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இலணயதள மு்கேரி (Webliography)

�குதி – அ

ஒரு	மதிப்சபண்	வினாக்கள்

ெரியான	விலடலய	வதர்ந்து	எடுத்து	

எழுதுக	

1.	 டிரான்ஸ்மிெனில்	கிளட்ச்	எந்த	

இடத்தில்	உள்ளது?

அ.	 இரண்டாம்	இடம்	

ஆ.	 முதலிடம்	

இ.	 நான்காமிடம்	

ஈ.	 ஆைாம்	இடம்	

2.	 பை	தட்டு	கிளட்ச்	எத்தலன	

ேலகப்படும்?	

அ.	 1	 	 ஆ.	 2

இ.	 3	 	 ஈ.	 4

3.	 கிளட்ச்	லைனிங	எஙகு	

சபாருத்தப்பட்டிருக்கும்?

அ.	 கிளட்ச்	பிவளட்டின்	இரு	முகப்பிலும்	

ஆ.	 பிலளவில்	

இ.	 பிரஷர்	பிவளட்

ஈ.	 ஆ	மறறும்	இ

4.	 சென்ட்ரிபியூகல்	கிளட்ச்	எந்த	வேக	

நிலைக்கு	வமல்	டிஸ்	என்வகஜ்	செய்ய	

முடியாது?	

அ.	 600	rpm		 	 ஆ.	 800	rpm	

இ.	 900	rpm		 	 ஈ.	 1000	rpm	

5.	 கிளட்ச்	எந்த	தத்துேத்தில்	

இயஙகுகிைது?	

அ.	 சநம்புவகால்	தத்துேம்	

ஆ.	 பாஸ்கல்	தத்துேம்	

இ.	 உராய்வு	தத்துேம்	

ஈ.	 பாரவட	தத்துேம்	

6.	 எந்த	ேலக	கிளட்சில்	கிளட்ச்	சபடல்	

வதலேயில்லை?

அ.	 ஒரு	தட்டு	ேலக	

ஆ.	 சென்ட்ரிபியூகல்	கிளட்ச்	

இ.	 பை	தட்டு	கிளட்ச்	

ஈ.	 டயாப்ரம்	கிளட்ச்	

7.	 புளுயிட்	கிளட்சில்	எந்த	பாகம்	

நிலையாக	உள்ளது?

அ.	 டிலரவிங	சமம்பர்	

ஆ.	 டிலரசேன்	சமம்பர்	

இ.	 பிலளவீல்	

ஈ.	 இேறறில்	எதுவுமில்லை	

மதிப்பீடு
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8.	 கிளட்ச்	கேர்	அெம்பிளி	சுழலும்	வபாது	

அதனுடன்	உள்ள	பாகஙகளில்	நிலை	

என்ன?	

அ.	 வெர்ந்து	சுழலும்	

ஆ.	 நிலையாக	நிறகும்	

இ.	 தனியாக	சுழலும்	

ஈ.	 இேறறில்	எதுவுமில்லை	

9.	 இேறறில்	மிக	சமன்லமயாக	

இயஙகக்	கூடிய	கிளட்ச்	 

எந்த	ேலக?	

அ.	 வகான்	கிளட்ச்	

ஆ.	 பை	தட்டு	கிளட்ச்	

இ.	 ஒரு	தட்டு	கிளட்ச்	

ஈ.	 புளூயிட்	பிலளவில்	கிளட்ச்	

10.	 பை	தட்டு	கிளட்ச்	எந்த	ோகனத்தில்	

பயன்படுத்தப்படுகிைது?

அ.	 இரண்டு	ெக்கர	ோகனம்	

ஆ.	 நான்கு	ெக்கர	ோகனம்	

இ.	 ஆறு	ெக்கர	ோகனம்	

ஈ.	 மூன்று	ெக்கர	ோகனம்	

�குதி – ஆ 

மூன்று	மதிப்சபண்	வினாக்கள்

1.	 கிளட்சின்	வேலைகள்	யாலே?

2.	 கிளட்ச்	லைனிங	தயாரிக்கும்	

சபாருட்கள்	யாலே?

3.	 டயாப்ரம்	கிளட்ச்சின்	நன்லமகள்	

யாலே?	

4.	 கிளட்சில்	ெத்தம்	ஏறபடக்	காரணஙகள்	

யாலே?

5.	 கிளட்ச்	பிவளட்	என்பது	என்ன?

6.	 பை	தட்டு	கிளட்ச்	ேலககள்	எத்தலன?	

அதலன	கூறு.	

7.	 கிளட்ச்	நழுவுேதறகான	

காரணஙகலள	எழுதுக.

8.	 கிளட்ச்	ேலககள்	மூன்றிலன	எழுதுக.

9.	 கிளட்சில்	ஏறபடும்	பழுதுகள்	யாலே?

10.	 கிளட்சின்	அலமவிடத்லத	பறறி	கூறு	

�குதி – இ

ஐந்து	மதிப்சபண்	வினாக்கள்

1.	 கிளட்ச்	எந்த	தத்துேத்தில்	

இயஙகுகிைது	என்பலத	படத்துடன்	

விேரி?

2.	 டயாப்ரம்	கிளட்ச்	படம்	ேலரந்து	

பாகத்லத	கூறுக.	

3.	 கிளட்சில்	ஏறபடும்	குலைகலளயும்	

அதலன	நிேர்த்தி	செய்ேலதயும்	

அட்டேலணபடுத்துக.

4.	 புளுயிட்	பிலளவீலின்	நன்லம	

தீலமகலள	கூறு.	

5.	 கிளட்ச்	பிவளட்	படம்	ேலரந்து	

பாகஙகலளக்	குறி.	

�குதி – ஈ

பத்து மதிப்சபண்	வினாக்கள்

1.	 ஒரு	தட்டு	கிளட்ச்	படம்	ேலரந்து	

விேரி.	

2.	 பை	தட்டு	கிளட்ச்	படம்	ேலரந்து	

வேலை	செய்யும்	விதத்லத	விேரி.	

3.	 சென்ட்ரிபியூகல்	கிளட்ச்	படம்	

ேலரந்து	விேரி.	

4.	 கிளட்சில்	ஏறபடும்	பழுதுகலளயும்	

அதலன	நிேர்த்தி	செய்யும்	

முலைகலளயும்	அட்டேலணப்	

படுத்துக.	
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ப�ொருளடக்கம்

அலகு

3

3.0 அறிமுகம்

3.1 கியர்பாக்ஸ் அமைவிடம்

3.2 ்ற்சக்கரஙகள்

3.2.1 ்ற்சக்கர வமககள்

3.3 கியர ்பாக்ஸ் தேமவகள்

3.4 கியர ்பாக்ஸ் ச்சயல்டும் ேத்துவம்

3.5 கியர ்பாக்ஸ் வமககள்

3.5.1 சிமைடிஙசைஷ் கியர்பாக்ஸ்

3.5.2 கபானஸ்டன்டசைஷ் கியர்பாக்ஸ்

3.5.3 சிஙதரபாசைஷ் கியர்பாக்ஸ்

3.5.4 சிஙதரபாமைசிங யூனி்ட

3.6 கியர ்பாக்ஸிறகு இருக்க தவண்டிய 

ேனமைகள் (Properties of Gear Box)

3.7 ்ற்சக்கர விகிேம்

3.8 ஓவர டிமரவ்

3.9 கியர்பாக்ஸ் ்பாகஙகள்

3.9.1 கியர ்பாக்ஸ் கூடு

3.9.2 கியர ்பாக்ஸ் இனபு்ட ஷபாப்்ட 

3.9.3 தை ஷபாப்்ட

3.9.4 கியர்பாக்ஸ் அவு்டபு்ட ஷபாப்்ட

3.9.5 பினதைபாக்கிய கியர ஷபாப்்ட

3.9.6 ஸ்பீதடபா மீ்டடர டிமரவ் கியர

3.9.7 கியர ச்சைக்டர சைக்கபானி்சம்

3.10 கியர ்பாக்ஸ் ்ரபாைரிப்பு

3.11 டிரபானஸ்்ர தகஸ்

்கற்றல் ந�ொக்கம் (Learning Objectives)

1	 ேபானியஙகி வபாகைஙகளில ்ை வமகப்்்டட கியர்பாக்மஸைப் ்றறி அறிந்து 

சகபாள்ளுேல

2	 கியர்பாக்ஸில ்யன்டுத்ேப்்டும் ்லதவறு ்ற்சக்கரஙகமைப் ்றறி அறிந்து 

சகபாள்ளுேல

3	 கியர்பாக்ஸில ஏற்டும் குமைகமையும் அவறமை நிவரத்தி ச்சய்யும் முமைகமையும் 

அறிந்து சகபாள்ளுேல

கியர் �ொகஸ்  

(Gear Box)
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3.0 அறிமு்கம்

நாம் வாகனத்தை இயக்கும் ப�ாது சா்ை 
(Road) ஒபே மாதிரி இருப�து கி்ையாது. 
பமலும் வாகனத்தை ஒபே பவகததில் இயக்க 
முடியாது. நமக்கு அதிக இழுவி்ச பதை்வப�டும் 
ப�ாது வாகனத்தை கு்ைவான பவகததில் 
சசலுததை  பவண்டும் .  பமலும்  சா்ையின் 
நி்ைக்கு ஏற� �ைவிதை பவகம் (Speed) மறறும் 
இழு்வததிைன் பதை்வப�டும். இதைறகு ஏற� 
�ை விதை �றசக்கேஙகள் (Gears), தைண்டுகள் 
( S h a f t s )  மறறும்  உரு்ைததைாஙகிகள் 
(Bearings) ஆகிய்வக்ை உள்ைைக்கிய 
ச�ட்டி பதை்வப�டுகிைது. இதைறகு கியர�ாக்ஸ் 
(Gear Box) எனபச�யர .  இ்தை  �றசக்கே 
ச�ட்டி  என்றும்  அ்ைக்கைாம் .  இ்தை 
�யன்�டுததி  ஓட்டுனர  �ைவிதை  பவகநி்ை 
மறறும் இழு்வததிை்ன ச�ைைாம். கியர�ாக்ஸ் 
என் �து  ச வவ பவறு  ப வ க நி்ையில் 
இயஙகக்கூடிய �றசக்கேஙக்ை உள்ைைக்கிய 
அ்மபபு ஆகும்.

3.1  கியர்�ொகஸ் (Gear Box) 

அமைவிடம்

சக்தி கைததும் அ்மபபில் (Transmission 
System) கியர�ாக்ஸ் இேண்ைாவதைாக உள்ைது. 
வாகனததில் என்ஜினுக்கு அடுதது கிைட்ச் 
உள்ைது .  கிைட்சிறகு  அடுதது  கியர�ாக்ஸ் 
உள்ைது .  கியர�ாக்்ானது  கிைட்சிறகும் , 
புசோப�ல்ைர ஷாபடிறகும் இ்ைபய உள்ைது.

3.2 �ற்சக்கரங்கள் (Gears)

ச � ா து வ ா க  � ய ன் � டு த தை ப � டு ம் 
�றசக்கேஙக்ையும் அவறறின் அ்மபபுக்ையும் 
இஙகு காணைாம். �றசக்கேஙகள் மூைம் சுைல் 
சக்தி்ய இ்ணயாகபவா, இ்ணயறபைா, 
பமலும் சசஙகுததைாகபவா கைததைைாம்.

இயந்திேஙகளில் சுைல் சக்தி்ய கைததும் 
இ ை ங க ளி ல்  � ற ச க் க ே ங க ள் 
�யன்�டுததைப�டுகின்ைன. பமலும் எந்தை விதைமான 
வழுக்கலுமின்றி (Slip) சுைல் சக்தி்ய கைததை 

�றசக்கேஙகள்  �யன்�டுகின்ைன .  கு்ைந்தை 
இ்ைசவளி  ச க ாண்ை  சுைலும்  ச க்தி 
கைததைக்கூடிய இைஙகளிலும் �றசக்கேஙகள் 
�யன்�டுகின்ைன.

3.2.1 �ற்சக்கர வம்க்கள் (Types of Gear)

�றசக்கேஙகள் �ை வ்கப�டும். அவறறில் 
முக்கியமானவற்ைக் காணைாம்.

1. பநர �றசக்கேம் (Spur Gear)
2. சநளிவு �றசக்கேம் (Helical Gear)
3. இரு�க்க சநளிவு �றசக்கேம் (Double 

Helical Gear)
4. சரிவு �றசக்கேம் (Bevel Gear)
5. தைட்்ை மறறும் சிறு�றசக்கேம் (Rack and 

Pinion Gear)
6. பவாரம் மறறும் பவாரல்வீல் �றசக்கேம் 

(Worm and Worm Wheel Gear)
7. உள்�க்க �றசக்கேம் (Internal Gear)
8. ஸ்பிோக்கட் வீல் (Sprocket Wheel)

3.2.1.1 தேர்ற்சக்கரம் (Spur Gear)

வட்ைமான  தைட்டு  ப�ான்ை  உரு்ை  வடிவ 
உபைாகததின் சுறறு வட்ை �ேபபில் அச்சுக்கு 
இ்ணயாக �றகள் (Teeth) சவட்ைப�ட்டு 
இருக்கும் .  இதைறகு  பநர  �றசக்கேம்  என்று 
ச�யர.

�டம் 3.2.1.1 ந�ர் �ற்சக்கரம்
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3.2.1.3 ்சரிவு ்ற்சக்கரம் (Bevel Gear)

சரிவு உரு்ையின் (Taper Shaft) பமற�ேபபில் 
�றகள் சவட்ைப�ட்டு இருக்கும். இது ச�ாதுவாக 
சசஙகுததைாக உள்ை அச்சுக்ை இ்ணதது 
சுைலும்  சக்தி்ய  கைததை  �யன்�டுகிைது . 
அதைாவது  90°  இல்  அ்மக்கப�ட்ை  இரு 
சவவபவைான தைண்டுக்ை (Shaft) இ்ணதது 
சுைல் சக்தி்ய கைததைைாம். இது அதிக வி்ச்ய 
தைாஙகும் �றசக்கேம் ஆகும்.

டி�ேன்சியலில் பினியன், கிேவுன் வீல், 
பி ை ா ன ட்  ம ற று ம்  ச ன் கி ய ர க ை ா க 
�யன்�டுகிைது.

�டம் 3.2.1.3 ்சரிவு �ற்சக்கரம்

3.2.1.4  ே்டமட ைறறும் சிறு ்ற்சக்கரம் 

(Rack and Pinion Gear)

தைட்்ையாக உள்ை நீைமான உபைாக �ட்்ையில் 
�றகள்  (Teeth) சவட்ைப�ட்டு  இருக்கும் .  
இது  பேக்  எனப�டுகிைது .  பேக்கின்  பமல்  
சிறிய �றசக்கேம் இ்ணக்கப�ட்டு இருக்கும். 
இந்தை வ்கயில் சுைலும் சக்தி்ய பநரக்பகாட்டில் 
முன்னும்  பின்னும்  ந கரும்  சக்தியாக  
மாறறி  தைேப�டுகிைது .  இது  ஸ்டியரிங  
அ்மபபில்  உள்ை  �றசக்கே  ச�ட்டியிலும் 
ப மலும்  � ைவி தை  இய ந் தி ே ங களிலும் 
�யன்�டுததைப�டுகின்ைன.

இேண்டு  இ்ணயான  தைண்டுக்ை 
(Shaft) மட்டுபம இ்ணதது சுைல் சக்தி்ய 
கைததை �யன்�டுகிைது. சுமாோன வி்ச மறறும் 
பவகத்தை  கைததை  ஏறைது .  ச�ாதுவாக 
கியர�ாக்ஸில் முதைல் மறறும் பின்பனாக்கிய 
பவக நி்ையில் பநர �றசக்கேஙகள் (Spur 
Gear) �யன்�டுகின்ைன.

3.2.1.2 சேளிவு ்ற்சக்கரம் (Helical Gear)

வட்ைமான  தைட்டு  ப�ான்ை  உரு்ை  வடிவ 
உபைாகததின் சுறறு�ேபபில் அதைன் அச்சிறகு 
இ்ணயாக  இல்ைாமல்  சுருள்  ப�ான்பைா 
அல்ைது சாயவாகபவா அல்ைது வ்ைவாகபவா 
�றகள் சவட்ைப�ட்டு இருக்கும். இதைறகு சநளிவு 
�றசக்கேம் என்று ச�யர.

�டம் 3.2.1.2 ப�ளிவு �ற்சக்கரம்

சநளிவு  �றசக்கேம்  மூைம்  இரு 
இ்ணயான  மறறும்  இ்ணயில்ைாதை  இரு 
தைண்டுகளுக்கு (Shaft) இ்ைபய சுைல் சக்தி்ய 
கைததை  முடியும் .  பநர  �றசக்கேஙக்ைக் 
காட்டிலும் சநளிவு �றசக்கேஙகள் மூைம் அதிக 
வி் ச ் ய  க ை த தை  முடி யு ம் .  இ்வ 
கான்ைஸ்ைன்ட்சமஷ்  கியர  �ாக்ஸிலும் , 
சி ங க் ப ே ா ச ம ஷ்  கி ய ர � ா க் ஸி லு ம் 
�யன்�டுததைப�டுகின்ைன.
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3.2.1.6  இரு்க்க சேளிவு ்ற்சக்கரம் 

(Double Helical Gear or 

Herringbone Gear)

வட்ைமான  தைட்டு  ப�ான்ை  உரு்ை  வடிவ 
உபைாகததின்பமல்  அதைன்  சுறறு  �ேபபில் 
ஆஙகிை  எழுதது  ‘V’ ப�ான்ை  வடிவததில் 
�றகள் சவட்ைப�ட்டு இருக்கும். இதைறகு இரு�க்க 
சநளிவு �றசக்கேம் (Double Helical Gear) 
என்று ச�யர. இ்வ அதிக சுைல் சக்தி கைததும் 
இைஙகளில் �யன்�டுகிைது.

�டம் 3.2.1.6 இரு�க்க ப�ளிவு �ற்சக்கரம்

3.2.1.7  உள்்க்க ்ற்சக்கரம்  

(Internal Gear)

உள்�க்க �றசக்கேம் என்�து வட்ைமான குைாய 
ப�ான்ை உபைாகததில் அல்ைது வ்ையமாக 
உள்ை  உபைாகததில்  உள்புைம்  �றகள் 
ச வ ட் ை ப � ட் டு  இ ரு க் கு ம் .  இ தை ற கு  
உள்�க்க �றசக்கேம் (Internal Gear) என்று 
ச�யர .  இ்வ  குறுகிய  இைஙகளில்  அதிக 
சக்தி்ய கைததை �யன்�டுகிைது. உறுதியான 
அ்மபபி்னக் சகாண்ைது.  இது டிோக்ைர 
சமக்கானிசததில் �யன்�டுததைப�டுகிைது.

�டம் 3.2.1.4 தடமட ைறறும் சிறு�ற்சக்கரம்

3.2.1.5  தவபாரம் ைறறும் தவபாரம்வீல 

்ற்சக்கரம் (Worm and  

Worm Wheel Gear)

ஒன்றுக்சகான்று சசஙகுததைாக உள்ை இரு 
தைண்டுக்ை (Shaft) இ்ணதது சுைல்சக்தி்ய 
கைததை  �யன்�டுகிைது .  பநர�றசக்கேத்தை  
(Spur  G e ar)  ப�ான்ை  அ்மபபு்ையது  
பவாரம் �றசக்கேம் (Worm Gear) ஆகும். 
நீைம் கு்ைவான தைண்டில் (Shaft) ஒற்ை  
புரி  ( S i n g l e  S t a r t )  அல்ைது  �ைபுரி  
ம்ே (Multi Start Thread) சவட்ைப�ட்டு 
இருப�து பவாரம் தைண்டு ஆகும். அதிக பவக 
கு்ைபபு சசயயும் இைஙகளில் மறறும் அதிக 
வி ் ச ் ய  க ை த து ம்  இ ை ங க ளி லு ம் 
�யன்�டுததைப�டுகிைது.

ச�ரும்�ாலும் ஸ்டியரிங கியர�ாக்ஸில் 
�யன்�டுததைப�டுகிைது.

�டம் 3.2.1.5 நவொர்ம் ைறறும் நவொர்ம்வீல் 

�ற்சக்கரம்
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3. ஓ ட் டு ன ரி ன்  ப தை ் வ க் ப க ற � 
மாறுப�ட்ை பவக நி்ைக்ை (Speed)  
பதைரந்சதைடுக்க.

4. வாகனத்தை  பின்பனாக்கி  (Reverse 
Direction) சசலுததை.

5. என்ஜின் சக்தி்ய கைததை பவண்ைாதை 
நி்ையில் நியூட்ேல் (Neutral) சசயது 
தைன்னுைபன நிறுததை.

3.4  கியர்�ொகஸ் ப்சயல்�டும் 

தத்துவம்

கிய ர � ா க்ஸ்  ச ந ம் பு ப க ா ல்  ( L e v e r )  
தைததுவத்தை  அடிப�்ையாகக்  சகாண்டு 
இயஙகுகிைது.

3.5 கியர்�ொகஸ் வம்க்கள்

• சி்ைடிஙசமஷ் கியர�ாக்ஸ் (Slidingmesh 
Gear Box)

• க ான்ஸ்ைன்ட்சமஷ்  கிய ர � ா க்ஸ் 
(Constantmesh Gear Box)

• சிஙக்போசமஷ் கியர�ாக்ஸ் (Synchromesh 
Gear Box)

• எபி்சக்ளிக் கியர�ாக்ஸ் (Epicyclic Gear 
Box)

• ஆட்பைாபமட்டிக் கியர�ாக்ஸ் (Automatic 
Gear Box)

கி ய ர � ா க்ஸில்  � ை  வ் க கள் 
இருக்கின்ைன. அவறறில் முக்கியமான்வக்ை 
இஙகு காணைாம்.

3.5.1  சிமலடிஙபைஷ் கியர்�ொகஸ் 

(Slidingmesh Gear Box)

சி்ைடிஙசமஷ்  கியர�ாக்ஸ்  ஆேம்�காை 
வா கனஙகளில்  �யன்�டுததை ப � ட் ைது .  
இதில்  பநர�றசக்கேஙகள்  (Spur  G ear)  
உள்ைன. இது கனேக வாகனஙகளுக்கு ஏறைது. 
இதில்  �றசக்கேஙகள்  நகரந்து  ( S l i d e ) 
இ்ணவதைால் சி்ைடிஙசமஷ் கியர �ாக்ஸ் 
என அ்ைக்கப�டுகிைது.

�டம் 3.2.1.7 உள்�க்க �ற்சக்கரம்

3.2.1.8  ஸ்பிரபாக்க்ட வீல  

(Sprocket Wheel)

வட்ைமான உபைாகததைகட்டில் சவளிபபுைம் 
�றகள் சவட்ைப�ட்டு இருக்கும். இது மறசைாரு  
கூர்மயான �றசக்கேததுைன் பநேடி சதைாைரபு 
சகாள்வதில்்ை. இேண்டு �றசக்கேஙகளும் 
இ்ைபய சசயின் (Chain) மூைம் சுைல் சக்தி 
க ை த தை  � யன் �டு த தை ப �டுகி ைது .  இது 
என்ஜின்களில்  உள்ை  ்ைமிங  கியரகளில் 
(Timing Gear) �யன்�டுததைப�டுகிைது. பமலும் 
பமாட்ைார ்சக்கிளில் சுைல் சக்தி்யக் கைததை 
�யன்�டுததைப�டுகிைது.

�டம் 3.2.1.8 ஸ்பிரொக்கட வீல்

3.3 கியர்�ொகஸின் நதமவ்கள்

1. என்ஜின்  பவகத்தை  கு்ைதது 
இழுவி்ச்ய அதிகரிதது சகாடுக்க.

2. என்ஜின்  இழுவி்ச்ய  கு்ைதது 
பவகத்தை அதிகரிக்க.
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ஓட்டுநர இல்ைாதை காரகள் 2020 க்குள் சா்ைகளில் �யன்�ாட்டுக்கு வரும் 
என்�து  விந்்தையான  விஷயம்  ஓட்டுநர  இல்ைாதை  கார  மறறும்  �ை  விதை 
பிேததிபயாக காரக்ை கூகுள் நிறுவனம் தையாரிக்கும் �ணியில் ஈடு�ட்டுள்ைது. 
இததை்கய ஓட்டுநர இல்ைாதை காரகள் வி�தது எண்ணிக்்க்ய கு்ைப�துைன், 
வாகனஙகளின் எண்ணிக்்க்யயும் கு்ைக்கும்.
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இயஙகும் ேத்துவம் (Working Principle)

அ) நியூ்டரல நிமை (Neutral Position)

சமயின்  ஷாபடில்  உள்ை  �றசக்கேஙகள் 
ம ற ை  இ ே ண் டு  ஷ ா ப டி ல்  உ ள் ை 
�றசக்கேஙகளுைன் இ்ணபபு ச�ைாமலும். 
சுைைாமலும் இருக்கும். இந்தை நி்ை நியூட்ேல் 
நி்ை  ஆகும் .  நியூட்ேல்  நி்ையில்  சுைல் 
சக்தி கைததைப�டுவதில்்ை.

ஆ) முேல கியர (First Gear)

�றசக்கேம் 1, 2, 4, 5 இ்ணந்து சுைலும். 
இபப�ாது சமயின் ஷாபட் சமதுவாக சுைலும். 
காேணம் �றசக்கேம் 4 ஐ விை �றசக்கேம் 5 
ச�ரியது.  இபப�ாது  இழுவி்ச  அதிகமாக 
இருக்கும் இந்தை நி்ையில் �றசக்கே விகிதைம் 
சுமார 3:1 ச�ை முடியும்

அமைப்பு:

கியர�ாக்ஸில் பை ஷாபட் (Lay Staft) அல்ைது 
கவுன்ைர  ஷாபட்  ( C o u n t e r  S h a f t ) 
அ்மக் க ப � ட்டு  அது  ப � ரிங  மூைம்  
தைாஙகி பிடிக்கப�ட்டு இருக்கும். பை ஷாபடில் 
�றசக்கேஙகள் நி்ையாக ச�ாருததைப�ட்டு 
இருக்கும். சமயின் ஷாபடில் வரிப�ள்ைஙகள் 
சவட்ை ப � ட்டு  அதில்  � ற ச க் க ே ங கள்  
நகரும்�டி அ்மக்கப�ட்டு இருக்கும். கிைட்ச் 
ஷாபடில்  உள்ை  �றசக்கேம்  (1)  மறறும்  
பை ஷாபடில் உள்ை �றசக்கேம் (2) எபப�ாதும் 
இ்ணந்பதை இருக்கும்.  பமலும் �றசக்கேம்  
(7) ஆனது (8) என்ை ஐடில் �றசக்கேததுைன் 
(Idle Gear) இ்ணந்பதை இருக்கும். மூன்று 
பவக நி்ைக்ைக் சகாண்ை சி்ைடிஙசமஷ் 
கியர�ாக்ஸின் அ்மப்� �ைம் 3.5.1 இல்  
காணைாம்.

�டம் 3.5.1  சிமலடிஙபைஷ் கியர்�ொகஸ்

கிளடச் கியர்

பையின் ஷொப்ட

ஐடில் கியர்

நல (அ) ்கவுன்டடர் 

ஷொப்ட

டொக கிளடச்

கியர் ைறறும் லீவர்

இன்புட 

ஷொப்ட
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சுைல்  சக்தி  பநேடியாக  ைாக்கிைட்ச் 
மூைம்  கிைட்ச்  ஷாபடிலிருந்து  பநேடியாக 
சமயின் ஷாபடிறகு கைததைப�டுகிைது.

�டம் 3.5.1.3 மூன்்றொம் கியர்

பினதைபாக்கிய கியர (Reverse Gear)

�றசக்கேஙகள் 1,2,7,8,5 இ்ணவதைால் வாகனம் 
பின்பனாக்கி  சசல்லும் .  அதைாவது  சமயின் 
ஷாபட் எதிர தி்சயில் சுைலும். பின்பனாக்கிய 
பவக தி்ச்ய மாறை 8 என்ை ஐடில் �றசக்கேம் 
(Idle Gear) �யன்�டுததைப�டுகிைது.

 சுைல் சக்தி 1 – 2-7-8- 5 வழியாக 
சமயின் ஷாபடிறகுக் கைததைப�டுகிைது.

�டம் 3.5.1.4 பின்நனொககிய கியர்

சிமைடிஙசைஷ் கியர்பாக்ஸின நிமைகள்

• மிக எளிய அ்மபபு
• எளிய �ோமரிபபு
• கனேக வாகனஙகளுக்கு ஏறைது
• கு்ைவான வி்ை

சுைல் சக்தி 1 – 2 – 4- 5 மூைம் சமயின் 
ஷாபடிறகு கைததைப�டுகிைது.

�டம் 3.5.1.1 முதல் கியர்

இ) இரண்டபாம் கியர (Second Gear)

�றசக்கேம் 1,2,3,6 இ்ணந்து சுைலும். இபப�ாது 
மு தை ல்  கி ய ரி ன்  ப வ க த ் தை  
காட்டிலும் அதிக பவகம் கி்ைக்கும் இந்தை நி்ையில் 
�றசக்கே விகிதைம் சுமார 2:1 ச�ை முடியும்.

சுைல் சக்தி 1 – 2- 3- 6 மூைம் சமயின் 
ஷாபடிறகு கைததைப�டுகிைது.

�டம் 3.5.1.2 இரணடொம் கியர்

ஈ) மூனைபாம் கியர (Third Gear)

�றசக்கேம் 1 மறறும் �றசக்கேம் 6 ஆகியவறறின் 
�க்கவாட்டில் ைாக் கிைட்ச் (Dog Clutch) 
உள்ைது. ைாக் கிைட்ச் இேண்டும் இ்ணவதைால் 
கிைட்ச்  ஷாபடின்  பவகததிபைபய  சமயின் 
ஷாபட்டும் சுைலும் இதுபவ உச்ச �ட்ச பவகம் 
(Top Gear Ratio) ஆகும். இபப�ாது �றசக்கே 
விகிதைம் 1:1 என இருக்கும்.
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3.5.2  ்கொன்ஸ்டன்டபைஷ் கியர்�ொகஸ் 

(Constantmesh Gear Box) 

கான்ஸ்ைன்ட்சமஷ் கியர �ாக்ஸில் சமயின் 
ஷாபடில் உள்ை �றசக்கேஙகளும், பை ஷாபடில் 
உள்ை �றசக்கேஙகளும் எபப�ாதும் இ்ணந்பதை 
இருக்கும் .  அதைனால்  கான்ஸ்ைன்ட்சமஷ் 
கியர�ாக்ஸ் என அ்ைக்கப�டுகிைது. இதில் 
சநளிவு  �றசக்கேம்  ( H e l i c a l  G e a r ) 
�யன்�டுததைப�டுகிைது.

• இயந்திே திைன் (Mechanical Efficiency) 
அதிகம்

• தையாரிபபு சசைவு கு்ைவு

குமைகள்

• கியர மாறறுவது சறறு கடினம்.
• அதிக சததைம்.
• கியர மாறை அனு�வம் பதை்வ.
• � ற களின்  மு்ன  வி் ேவ ா க 

பதையவ்ைகிைது.

�டம் 3.5.2.1 ்கொன்ஸ்டன்டபைஷ் கியர்�ொகஸ்

�டம் 3.5.2 ்கொன்ஸ்டன்டபைஷ் கியர்�ொகஸ்

கிளடச் கியர்
டொக கிளடச்

இரணடொம் கியர்

முதல் கியர்
ரிவர்ஸ் கியர்

பையின் ஷொப்ட

ஐடில் கியர்

நல நஷப்ட

கிளடச் நஷப்ட

BAE_Chapter_03.indd   39 12/20/2019   11:28:24 AM



3 - கியர் பாக்ஸ் (பற்சக்்கர பபட்டி) (Gear Box) 40

அதைாவது சுைல் சக்தி 1 - 2 – 4 – 7- D1 
வழியாக சமயின் ஷாபடிறகுக் கைததைப�டுகிைது.

�டம் 3.5.2.2 முதல்கியர்

இரண்டபாம் கியர (Second Gear)

ைாக்கிைட்ச் D2 வைபபுைம் நகரந்து சமயின் 
ஷாபடில் உள்ை �றசக்கேம் 8 உைன் இ்ணகிைது. 
இபப�ாது  ைாக்கிைட்ச்  மூைம்  சமயின் 
ஷாபடிறகுக் சக்தி கைததைப�டுகிைது. இபப�ாது 
முதைல் கிய்ே விை பவகம் அதிகம் இருக்கும்.

அதைாவது சுைல் சக்தி 1 – 2- 3 – 8 – D2 
வழியாக சமயின் ஷாபடிறகுக் கைததைப�டுகிைது.

D1

7

6

9

54

�டம் 3.5.2.3 இரணடொம்கியர்

மூனைபாம் கியர (Third Gear)

ைாக்கிைட்ச் D2 இைபபுைம் நகரந்து கிைட்ச் 
ஷாபடில் உள்ை �றசக்கேம் 1 உைன் இ்ணகிைது. 
இபப�ாது கிைட்ச் ஷாபடின் பவகததிபைபய 
சமயின் ஷாபட் சுைலும்.

அமைப்பு:

கான்ஸ்ைன்ட்சமஷ்  கியர�ாக்ஸில்  சமயின் 
ஷாபடில் உள்ை �றசக்கேஙகள் 6,7,8 எபப�ாதும் 
பை  ஷாபடில்  உள்ை  �றசக்கேஙகள்  5,4,3 
உைன் இ்ணந்பதை இருக்கும். கிைட்ச் ஷாபடில் 
�றசக்கேம் 1 உள்ைது. இதைனுைன் பை ஷாபடில் 
�றசக்கேம் 2 எபப�ாதும் இ்ணந்பதை இருக்கும். 
சமயின் ஷாபடில் உள்ை �றசக்கேஙகள் 6,7,8 
ஆகிய்வ புஷ் (Bush) மீது உைன் அ்மந்து 
இருக்கும்

பை ஷாபடில் உள்ை �றசக்கேம் 5 உைன் 
ஐடில் �றசக்கேம் 9 (Idle Gear) ச�ாருததைப�ட்டு 
இருக்கும்.

கிைட்ச் ஷாபடில் உள்ை �றசக்கேம் 
1க்கு அடுதது மறறும் பின்பனாக்கிய பவக 
நி்ை �றசக்கேம் 6க்கு முன்னும் சி்ைடிங 
ைாக் கிைட்ச் (D1 மறறும் D2) உள்ைது. இது 
சமயின் ஷாபடில் உள்ை வரிப�ள்ைஙகளில் 
நகரும் �டி அ்மக்கப�ட்டு உள்ைது. கியர 
�ாக்ஸில் அ்னதது ஷாபட்களும் கியர�ாக்ஸ் 
ஹவுசிஙகில்  ( Hou s i n g )  ப�ரிங  மூைம் 
ச�ாருததைப�ட்டு இருக்கும்.

இயஙகும் ேத்துவம் (Working Principle)

நியூ்டரல நிமை (Neutral Position)

இேண்டு ைாக் கிைட்ச்களும் (D1 மறறும் D2) 
எந்தை  �றசக்கேததுைனும்  இ்ணயாமல் 
சமயின்ஷாபடின் மீது இருக்கும். �றசக்கேம் 
1,2 & 3,8, & 4,7 & 5,9,6 ஆகிய �றசக்கேஙகள் 
சுைலும். ஆனால் சமயின் ஷாபட் சுைைாது. 
எனபவ சுைல் சக்தி கைததைப�ைாது.

முேல கியர (Firt Gear)

கியரமாறறும் லீவ்ே (Gear Shift Lever) 
இயக்கும் ப�ாது ைாக் கிைட்ச் D1 இைபபுைம் 
நகரந்து சமயின் ஷாபடில் உள்ை �றசக்கேம் 
7 உைன் இ்ணகிைது. இபப�ாது ைாக்கிைட்ச் 
மூைம் சமயின் ஷாபடிறகு சக்தி கைததைப�டுகிைது 
இபப�ாது சறறு பவகம் கு்ைவு.

8

D2

6

9

54
3
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• �றசக்கேததின் �றகள் உ்ைந்து ப�ாக 
வாயபபு இல்்ை.

• சமன்்மயான இயக்கம்.
• கு்ைவான �ோமரிபபு.

குமைகள்

• கிய்ே மாறை ைபுள் டீ கிைட்சிங சசயய 
பவண்டும்.

• பதையமானம் அதிகம்.
• ைாக் கிைட்ச் பதையவ்ைய வாயபபுகள் 

உள்ைன.

3.5.3  சிஙநரொபைஷ் கியர்�ொகஸ் 

(Synchromesh Gear Box)

சி ங ப ே ா ச மஷ்  கி ய ர � ா க்ஸ்  என் �து 
கான்ஸ்ைன்ட்சமஷ் கியர �ாக்்் விை சறறு 
மாறு�ட்டிருக்கும். ைாக் கிைட்சிறகு �திைாக 
இதில் சிஙக்போ்னசிங யூனிட் (Synchronising 
Unit) �யன்�டுததைப�டுகிைது.

அமைப்பு:

சிஙபோசமஷ் கியர�ாக்ஸில் சமயின் ஷாபடில் 
உள்ை �றசக்கேஙகள் 6,7,8 எபப�ாதும் பை 
ஷாபடில் உள்ை �றசக்கேஙகள் 5,4,3 உைன் 
இ்ணந்பதை  இருக்கும் .  கிைட்ச்  ஷாபடில் 
�றசக்கேம் 1 உள்ைது. இதைனுைன் பை ஷாபடில் 
�றசக்கேம் 2 எபப�ாதும் இ்ணந்பதை இருக்கும். 
சமயின் ஷாபடில் உள்ை �றசக்கேஙகள் 6,7,8 
புஷ் (Bush) மீது இருக்கும்.

பை ஷாபடில் உள்ை �றசக்கேம் 5 உைன் 
ஐடில் �றசக்கேம் (Idle Gear) ச�ாருததைப�ட்டு 
இருக்கும். கிைட்ச் ஷாபடில் உள்ை �றசக்கேம் 
1க்கு அடுதது மறறும் பின்பனாக்கிய பவகநி்ை 
�றசக்கேம் 6க்கு முன்னும் சிஙபோ்னசிங 
யூனிட் (Synchronishing Unit) (S1 மறறும் 
S 2 )  உள்ைது .  இது  சமயின்  ஷாபடில் 
ச�ாருததைப�ட்டு உள்ைது.  சிஙபோ்னசிங 
யூனிட் சுைன்ைால் தைான் சமயின் ஷாபட் சுைலும். 
அ்னதது ஷாபட்களும் கியர�ாக்ஸ் ஹவுசிஙகில் 
(Housing) ப�ரிங மூைம் ச�ாருததைப�ட்டுள்ைன.

சுைல் சக்தி 1 – D2 வழியாக சமயின் 
ஷாபடிறகு பநேடியாக கைததைப�டுகிைது.

8
7

6

D1

9

3
4 5

�டம் 3.5.2.4 மூன்்றொம்கியர்

பினதைபாக்கிய தவக நிமை  

(Reverse Speed)

கியர  மாறறு  லீவ்ே  இயக்கும்  ப�ாது 
ைாக்கிைட்ச் D1 வைபபுைம் நகரததி சமயின் 
ஷாபடில் உள்ை �றசக்கேம் 6 உைன் இ்ணகிைது. 
�றசக்கேம் 5 மறறும் 6க்கு இ்ைபய ஐடில் 
�றசக்கேம்  9 உள்ைதைால்  சுைல்  தி்ச்ய 
மாறறுகிைது வாகனம் பின்பனாக்கி சசல்லும்.

சுைல்  சக்தி  1 –  2 –  5 –  9 –  6 D1 
வழியாக சமயின் பஷபடிறகு கைததைப�டுகிைது.

7
8

D2

3
4

�டம் 3.5.2.5 பின்நனொககிய கியர்

கபானஸ்டன்டசைஷ் கியர்பாக்ஸின 

நிமைகள் 

• கிய்ே மாறறுவது (Gear Change) எளிது.
• கு்ைவான சததைம்.

9
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�டம் 3.5.3.1 சிஙநரொபைஷ் கியர்�ொகஸ் பவடடு நதொற்றம்

�டம் 3.5.3 சிஙநரொபைஷ் கியர்�ொகஸ்

ஐநதொம் கியர்

ஐநதொம் கியர்

முதல் கியர்

முதல் கியர்

இரணடொம் கியர்

இரணடொம் கியர்

மூன்்றொம் கியர்

மூன்்றொம் கியர்

�ொன்்கொம் கியர்

கிளடச் கியர்

கிளடச் கியர்

ரிவர்ஸ் கியர்

ஐடில் கியர்

நல (அ) ்கவுன்டடர்ஷொப்ட

சிஙநரொமன்சர்

சிஙநரொமன்சர்

சிஙநரொமன்சர்
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இயஙகும் ேத்துவம் (Working Principle)

நியூ்டரல நிமை (Neutral Position)

இேண்டு  சிஙபோ்னசிங  யூனிட்டுகள் (S1 
மறறும்  S 2 )  எந்தை  �றசக்கேஙகளுைனும் 
இ ் ண ய ா ம ல்  ச ம யி ன்  ஷ ா ப டி ன்  

�டம் 3.5.3.3 சிஙநரொபைஷ் கியர்�ொகஸ் நியூடரல் நிமல

மீது  இருக்கும் .  �றசக்கேஙகள்  1 , 2  &  
3 , 8  &  4 , 7  &  5 , 9 , 6  ஆகிய்வ  
சுைலும் .  �றசக்கேஙகள்  வரிப  �ள்ைஙகள் 
மூைம்  இ்ணயாமல்  உள்ைதைால்  சமயின் 
ஷாபட்  சுைைாது .  எனபவ  சுைல்  சக்தி 
கைததைப�ைாது.

�டம் 3.5.3.2 சிஙநரொமனசிங யூனிட அமைப்பு

உள் கூம்பு

பவளி கூம்பு

உள் சிலீவ்

பவளி சிலீவ்

�ொல் லொக
சிஙநரொமனசிங யூனிட

பையின் ஷொப்ட

்சரிவு �ல்லிமை
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இ்ணகிைது. இபப�ாது சிஙபோ்னசிங யூனிட் 
மூைம் சமயின் பஷபடிறகு சக்தி கைததைப�டுகிைது. 
இபப�ாது  சறறு  பவகம்  கு்ைவு  அதைாவது 
சுைல் சக்தி 1 – 2 – 4 – 7 S1 வழியாக சமயின் 
பஷபடிறகு கைததைப�டுகிைது.

முேல கியர (First Gear)

கியர மாறறும் லீவ்ே (Gear Shift Lever) 
இயக்கும் ப�ாது சிஙபோ்னசிங யூனிட்டில் 
(S1) சி்ைடிங  சிலீவ  இைபபுைம்  நகரந்து 
சமயின் ஷாபடில் உள்ை �றசக்கேம் 7 உைன் 

�டம் 3.5.3.4 முதல் கியர்

இரண்டபாம் கியர (Second Gear)

சிஙபோ்னசிங யூனிட்டில் S2 உள்ை சி்ைடிங 
சிலிவ  வை ப பு ை ம்  ந க ர ந் து  ச மயின்  
ஷாபடில்  உள்ை  �றசக்கேம்  8  உைன்  
இ்ணகிைது. இபப�ாது சிஙபோ்னசிங யூனிட் 

�டம் 3.5.3.5 இரணடொம் கியர்

மூைம் சமயின் பஷபடிறகு சக்தி கைததைப�டுகிைது. 
இபப�ாது முதைல் கிய்ே விை பவகம் அதிகம் 
இருக்கும் 

அதைவாது சுைல் சக்தி 1 – 2 - 3 – 8 – 
S2 வழியாக சமயின் பஷபடிறகு கைததைப�டுகிைது.
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இ்ணகிைது .  இபப�ாது  கிைட்ச்  ஷாபடின் 
பவகததிபைபய சமயின் ஷாபட் சுைலும்.

சுைல் சக்தி 1 – S2 வழியாக சமயின் 
பஷபடிறகு பநேடியாக கைததைப�டுகிைது.

மூனைபாம் கியர (Third Gear)

சிஙபோ்னசிங யூனிட்டில் (S2) உள்ை சி்ைடிங 
சிலீவ இைபபுைம் நகரந்து �றசக்கேம் 1 சி்ைடிங 
சிலீவ இைபபுைம் நகரந்து �றசக்கேம் 1 உைன் 

�டம் 3.5.3.6 மூன்்றொம் கியர்

பினதைபாக்கிய தவக நிமை  

(Reverse Gear)

கியர  மாறறு  லீவ்ே  இயக்கும்  ப�ாது 
சிஙபோ்னசிங யூனிட்டில் S1 உள்ை சி்ைடிங 
சிலி்வ வைபபுைம் நகரததி சமயின் ஷாபடில் 
உள்ை  �றசக்கேம்  6  உைன்  இ்ணகிைது . 

�றசக்கேம் 5 மறறும் 6 க்கு இ்ைபய ஐடில் 
�றசக்கேம்  9 உள்ைதைால்  சுைல்  தி்ச்ய 
மாறறுகிைது. இபப�ாது வாகனம் பின்பனாக்கி 
சசல்லும்.

சுைல் சக்தி 1 – 2 – 5 – 9 – 6 - S1 
வழியாக சமயின் பஷபடிறகு கைததைப�டுகிைது.

�டம் 3.5.3.7 பின்நனொககிய கியர்
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(Ball and Spring) மூைமாக ைாக் (Lock) 
சசயயப�டுகிைது .  சவளிப�க்க  சி்ைடிங 
சிலீவில் (காைர) உள்ை காடியில் கியர மாறறும் 
ப�ாரக்  ( G e a r  S h i f t i n g  For k )  உைன் 
ச�ாருததைப�டுகிைது.

சி ங ப ே ா ச ம ஷ்  அ ் ம ப பி ன் 
(Synchromesh Unit) நி்ைகள்: -

• இ்ணய  பவண்டிய  கியரகளின் 
மாறு�ட்ை பவகத்தை ஒபே பவக நி்ைக்கு 
சகாண்டு வந்து சமன்்மயாக இ்ணக்க 
உதைவுகிைது.

• எளி்மயான  கியர  மாறைததிறகு 
உதைவுகிைது.

• ைபுள் டீ கிைட்சிங பதை்வயில்்ை.
• நகரந்து, இ்ணந்து சக்தி்ய திைம்�ை 

கைததை உதைவுகிைது.
• கியரகள் வி்ேவாக பதையவ்ைவதில்்ை
• சததைம் கு்ைவு.

குமைகள்

• வி்ை அதிகம்.
• �ோமரிபபு கடினம்.
• �ழுது �ாரப�து கடினம்.

3.5.4  சிஙநரொமனசிங யூனிட 

(Synchronising Unit)

சிங ப ே ா்னசிங  யூனிட்டில்  இேண்டு  
கூம்பு வடிவ �ாகஙகள் உள்ைன. உள்கூம்பு 
ஆனது காைரின் (Collar) ஒரு �குதியாகவும் 
சவளிக்கூம்பு  ஆனது  �றசக்கேததின்  ஒரு 
�குதியாகவும் உள்ைது. இேண்டு கூம்புகளும் 
சவவபவறு பவகததில் சுைல்கின்ைன.

சவளிக்கூம்பு  சுைலும்  ப�ாது  உள் 
கூம்பு �டிப�டியாக நகரந்து சவளிக்கூம்புைன்  
இ்ணகிைது .  இதைன்  காேணமாக  இேண்டு 
�ேபபுகளுக்கும் இ்ைபய உோயவு ஏற�ட்டு 
�றசக்கே பவகம் அதிகரிக்கிைது. இபப�ாது 
இேண்டு  கூம்பு  பவகமும்  சமமாகின்ைன . 
காை்ே (Collar) பமலும் நகரததும் ப�ாது 
சவளிக் கூம்பு ஆனது �றசக்கேததில் உள்ை 
ைாக்  கிைட்ச்  உைன்  இ்ணகிைது .  சுைல் 
சக்தியானது சமயின் ஷாபபிறகு கைததைப�டுகிைது. 
இ்தைபப�ாைபவ இைப�க்கம் நகரததி மறசைாரு 
�றசக்கேததுைன் இ்ணந்து சமயின் ஷாபடிறகு 
சக்தி்ய கைததுகிைது.

சவளிக்கூம்பு சவவபவறு நி்ைகளில் 
உள்�க்க கூம்பில் உள்ை �ால் மறறும் ஸ்பிரிங 

�டம் 3.5.4.1 சிஙநரொபைஷ் யூனிட �ொ்கங்கள்

ரிங ்கொடி

சிஙநரொமன்சர் ரிங சிஙநரொமன்சர் ரிங

சிஙநரொமனசிங சிலீவ் கியர்

்சொவி ஸ்ப்ரிங

ஹப்
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T1 = சுைலும் �றசக்கே �றகளின் எண்ணிக்்க 
(No of teeth in Driver Gear)

T 2 =  சுைறைப�டும்  �றசக்கே  �றகளின் 
எண்ணிக்்க (No of teeth in Driven Gear)

இயக்கப்�டும் கியர்

இயககும் கியர்

�டம் 3.7.1

3.8 ஓவர் டிமரவ் (Over Drive)

என்ஜின் பவகத்தை விை புசோப�ல்ைர ஷாபடின் 
பவகம் அதிகமாக இருக்க சசயயும் மு்ைக்கு 
ஓவரடி்ேவ (Over Drive) எனபச�யர. இ்தை 
வாகனததில் சசயவது ஓவரடி்ேவ யூனிட் 
(Overdrive Unit) ஆகும்.

பவளி ரிங கியர்

பிளொனட கியர்

்சன் கியர்

�டம் 3.8.1

கியர�ாக்ஸில்  சமயின்  ஷாபடின் 
பவகத்தைவிை புசோப�ல்ைர ஷாபடின் பவகம் 
அதிகமாக இருந்தைால் ஓவர டி்ேவில் உள்ைது 
என்று கூைைாம்.

3.6  கியர் �ொகஸில் இருக்க 

நவணடிய தன்மை்கள் 

(Properties of Gear Box)

• கியர�ாக்ஸ்  நீண்ை  காைம்  உ்ைக்க 
பவண்டும்.

• கியர �ாக்ஸில் சததைம் கு்ைவானதைாக 
இருக்க பவண்டும்.

• கியர�ாக்ஸில்  கியர  மாறறுவது 
எளி்மயாக இருக்க பவண்டும்.

• கியர�ாக்ஸில் பதையந்தை மறறும் உ்ைந்தை 
�ாகஙக்ை எளிதில் மாறறும்�டி இருக்க 
பவண்டும்.

• பதை்வக்பகறை  பவகஙகளில்  எளிதில் 
சுைல் சக்தி்ய கைததை பவண்டும்.

3.7  �ற்சக்கர விகிதம்  

(Gear Ratio) 

சுைலும் �றசக்கே பவகததிறகும், சுைறைப�டும் 
�றசக்கே  பவகததிறகும்  இ்ைபய  உள்ை 
விகிதைம்  �றசக்கே  விகிதைம்  (Gear Rat io) 
எனப�டும் அல்ைது சுைலும் �றசக்கே �றகளின் 
எண்ணிக்்கக்கும்  சுைறைப�டும்  �றசக்கே 
�றகளின் எண்ணிக்்கக்கும் உள்ை விகிதைம் 
�றசக்கே விகிதைம் எனப�டும்.

r
N
NG = 2

1

 அல்ைது T
T

2

1

�றசக்கே விகிதைம் =
 கிைட்ச் ஷாபடின் பவகம்

சமயின் ஷாபடின் பவகம்

�றசக்கே விகிதைம் = 

= 
சுைறைப�டும் �றசக்கே �றகளின் எண்ணிக்்க

சுைலும் �றசக்கே �றகளின் எண்ணிக்்க

rG= �றசக்கே விகிதைம் (Gear Ratio)

N1 = சுைலும் �றசக்கே பவகம் (Speed of the 
Driver Gear)

N2 = சுைறைப�டும் �றசக்கே பவகம் (Speed 
of the Driven Gear)
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அமைப்பு (Construction)

ஓவர டி்ேவில் இேண்டு ஷாபட்கள் உள்ைன. 
அ்வ இன்புட் ஷாபட் மறறும் அவுட்புட் ஷாபட் 
ஆகும். இன்புட் ஷாபட் என்�து கியர�ாக்ஸின் 
சமயின் ஷாபட் ஆகும். அவுட்புட் ஷாபட் என்�து 
புசோ�ல்ைர ஷாபட் ஆகும். 

ஓவர டி்ேவ யூனிட் கியர�ாக்ஸிறகு 
அடுதது  ச � ாரு த தை ப �டும் .  அதை ாவது 
கியர�ாக்ஸிறகும் புசோ�ல்ைர ஷாபடிறகும் 
இ்ைபய ச�ாருததைப�டுகிைது.

இந்தியாவில் ஒவசவாரு இேண்டு சநாடிக்கும் ஒரு இரு சக்கே வாகனம் 
உற�ததியாகிைது.
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இயஙகும் விேம்

சன்கியோனது பகசிங உைன் ைாக் சசயயப�டும் 
ப�ாது பகசிங நி்ையாக உள்ைது. இபப�ாது 
ஓவரடி்ேவ இயக்கம் ச�றறு அவுட்புட் ஷாபட் 
பவகம் அதிகமாகும்.

சன்கிய்ே  பகரியர  உைன்  ைாக் 
சசயயப�டும்  ப�ாது  வைக்கமான  இன்புட் 
ஷாபட்  பவகபம  அவுட்புட்  பஷபடிறகு 
கி்ைக்கிைது.

ஓவரடிமரவ் நிமைகள்

• என்ஜின் நீண்ை காைம் உ்ைக்கும்.
• எரிச�ாருள் சசைவு மீதைமாகிைது.
• அதிரவு கு்ைவு.
• சததைம் கு்ைவு.
• கூடுதைல் �றசக்கேவிகிதைம் கி்ைக்கிைது.
• என்ஜின் பதையமானம் கு்ைவு.
• ஓவர டி்ேவ அ்மப்� இ்ணப�து 

எளிது.

�டம் 3 ஓவர் டிமரவ்

இன்புட் ஷாபடின் மீது எபி்சக்ளிக் 
�றசக்கே சதைாைர (Epicyclic Gear Train) 
உள்ைது  இதில்  சன்கியர ,  பிைானட்கியர , 
பகரியர  மறறும்  ரிஙகியர  உள்ைது .  இ்தை 
�ைததில் காணைாம்.

கியர்பாக்ஸில ஏற்டும் குமைகளும் அவறமை நிவரத்தி ச்சய்யும் முமைகளும் 

1. கியர�ாக்ஸில் சததைம் (Gear box Noise)

்கொரைங்கள் (Causes) நிவர்த்தி ப்சய்யும் மும்ற்கள் (Remedies)

• த்ரிங ்ழுேமடந்து இருக்கைபாம் த்ரிங ைபாறைப்்ட தவண்டும்

• உயவு எண்மணைய் குமைவபாக இருக்கைபாம் த்பாதிய அைவு நிரப்் தவண்டும்

• ்ற்சக்கரஙகளில ்றகள் உமடந்து இருக்கைபாம் ்ற்சக்கரஙகள் ைபாறைப்்ட தவண்டும்

• கியர்பாக்ஸ் எஞ்சின அமைனசைண்்ட ்சரியபாக 

இலைபாைல இருக்கைபாம்

்சரிச்சய்ய தவண்டும்

2. கியர மாறறுவதைறகு கடினமாக இருப�து (Hard Gear Shift)

்கொரைங்கள் (Causes) நிவர்த்தி ப்சய்யும் மும்ற்கள் (Remedies)

• கிை்டச் அ்ட்ஜஸ்்டசைண்்ட ேவறு ்சரி ச்சய்ய தவண்டும்

• கியர ைபாறறும் அமைப்பில உள்ை ஸ்பிரிங 

்சரியிலைபாைல இருக்கைபாம்

புதிய ஸ்பிரிங ைபாறை தவண்டும்

• சையின ஷபாப்டில உள்ை கியரில பிடிப்பு 

இருக்கைபாம்

தூய்மைப்்டுத்தி ச்பாருத்ே தவண்டும்

• கியர ைபாறறும் அமைப்பில உள்ை த்பாரக் 

(Fork) பிடிப்பு இருக்கைபாம்

தூய்மைப்்டுத்தி உயவிட தவண்டும் 
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3. கியர நழுவுதைல் (Gear Slip)

்கொரைங்கள் (Causes) நிவர்த்தி ப்சய்யும் மும்ற்கள் (Remedies)

• கியர ைபாறறும் அமைப்பில உள்ை த்பாரக் 

(Fork) ்சரியிலைபாைல இருக்கைபாம்

்சரிச்சய்ய தவண்டும்

• கியர்பாக்ஸ் டபாக்கிை்டச் அலைது 

சிஙதரபாமை்சர தேய்வமடந்து இருக்கைபாம்

புதியது ைபாறை தவண்டும்

• கியரைபாறறும் அமைப்பில உள்ை ஸ்பிரிங 

ேைரவு இருக்கைபாம்

ஸ்பிரிங ைபாறை தவண்டும்

• சையின ஷபாப்டில உள்ை ்ற்சக்கரஙகளில 

ேைரவு இருக்கைபாம்

ேைரவபாை ்ற்சக்கரஙகமை ைபாறை 

தவண்டும்

4. கியர�ாக்ஸில் உயவு எண்சணய கசிதைல் (Lubrication Oil Leaks in the Gear Box)

்கொரைங்கள் (Causes) நிவர்த்தி ப்சய்யும் மும்ற்கள் (Remedies)

• கியர ்பாக்ஸில உள்ை ஆயில சீல (Oil Seal) 

்ழுது இருக்கைபாம்

புதிய ஆயில சீல ைபாறை தவண்டும்

• கியர ்பாக்ஸில உள்ை உயவு எண்சணைய் 

தேமவமய விட அதிகம் இருக்கைபாம்

அதிகம் உள்ை ஆயிமை சவளிதயறை 

தவண்டும்

• ஆயில கசிவு நீக்கி, ்ழுது அலைது  

உமடந்து இருக்கைபாம்

புதியது ைபாறை தவண்டும்

• கியர்பாக்ஸ் மூடியில உள்ை த்பால்டகளில 

ேைரவு இருக்கைபாம்

இறுக்கம் (Tight) ச்சய்யப்்ட தவண்டும் 

இருந்ேபால

3.9  கியர் �ொகஸ் �ொ்கங்கள்  

(Parts of the Gear Box)

3.9.1 கியர் �ொகஸ் கூடு  

(Gear Box Housing)

ஷாபடுக்ை  ( S h a f t s )  தைாஙகி  சுைலும் 
ப�ரிஙகுகள் அ்மயும் இைம், உயவு எண்சணய 
உள் சசலுததும் வழி (Filler Plug with Air 
Ve nt  Ho l e )  மறறும்  உயவு  எண்சணய 
சவளிபயறறும் வழி (Drain Plug) உ்ைய 
கூடு ப�ான்ை அ்மபபிறகு கியர�ாக்ஸ் கூடு 
என்று ச�யர.

இது ச�ாதுவாக வாரபபு இரும்�ால் 
சசயயப�ட்டு இருக்கும்.

�டம் 3.9.1 கியர் �ொகஸ் கூடு
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3.9.4  கியர் �ொகஸ் அவுடபுட ஷொப்ட (Gear 

Box Output Shaft) அல்லது பையின் 

ஷொப்ட (Main Shaft) 

கியர�ாக்ஸ் கூட்டின் பமல் �குதியில் இன்புட் 
ஷாபடிறகு  இ்ணயாக  ச�ாருததைப�ட்டு 
இருக்கும். இதில் வரிப�ள்ைஙகள் சவட்ைப�ட்டு 
இருக்கும். இதைன் மூைம் சக்தி புசோப�ல்ைர 
ஷாபடிறகு கைததைப�டுகிைது.

3.9.5  பின்நனொககிய கியர் ஷொப்ட 

(Reverse Gear Shaft)

கியர �ாக்ஸில் சிறிய ஷாபட் இது தைான் ஒபே 
ஒரு �றசக்கேம் ச�ாருததைப�ட்டு கியர�ாக்ஸ் 
கூட்டில் ச�ாருததைப�ட்டு இருக்கும். இது பை 
ஷாபடில் இருந்து சக்தி்ய சமயின் ஷாபடிறகு 
கைததை �யன்�டுகிைது.

3.9.6  ஸ்பீநடொ மீடடர் டிமரவ்  

(Speedo Meter Drive)

சமயின் ஷாபட் உைன் ஸ்கியூ (Skew) கியர 
அ்மக்கப�ட்டு இருக்கும். ஸ்கியூ பகபிளுைன் 
கூடிய  கியர  இ்ணக்கப�ட்டு  பகபிளின் 
மறுமு்ன  ப�ாரடில்  ஸ்பீபைாமீட்ைருைன் 
இ்ணக்கப�ட்டு இருக்கும்.  இது வாகனம் 
சசல்லும் பவகத்தை அறிய உதைவுகிைது.

�டம் 3.9.6 ஸ்பீநடொ மீடடர் டிமரவ்

3.9.2  கியர்�ொகஸ் இன்புட ஷொப்ட (அல்லது) 

கிளடச் ஷொப்ட (Gear Box Input Shaft) 

(or) (Clutch Shaft)

ஒரு புைம் கிைட்ச் பிபைட்டில் இ்ணந்து பி்ை 
வீல்  மூைம்  தைாஙகப�ட்டு  மறுபுைம்  ஒரு 
�றசக்கேத்தையும் உ்ைய ஷாபட் ஆகும்.

�டம் 3.9.2 கியர் �ொகஸ் இன்புட ஷொப்ட

3.9.3 நல ஷொப்ட (Lay Shaft)

கிய ர  � ா க்ஸ்  கூட்டின்  கீழ �குதியில் 
ச�ாருததைப�ட்டு இருக்கும். இதில் கியர�ாக்ஸின் 
பவக நி்ை எண்ணிக்்கக்கு ஏற� �றசக்கேஙகள் 
நி்ையாக ச�ாருததைப�ட்டு இருக்கும்.

�டம் 3.9.3 நல - ஷொப்ட
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3.10  கியர் �ொகஸ் உயவிடுதல் 

(Gear Box Lubrication 

and maintenance) ைறறும் 

�ரொைரிப்பு

கியர �ாக்ஸில் SAE 90 தைே உயவு எண்சணய 
ஊறை பவண்டும்.

உயவு எண்சண்ய பை ஷாபட் மூழகும் 
அைவிறகு ஊறை பவண்டும்.

உயவு எண்சணய அதிக �ாகுததைன்்ம 
(Viscosity) சகாண்ைதைாக இருக்க பவண்டும்.

கியர �ாக்ஸில் உள்ை �றசக்கேஙகள் 
(Gears) பவகமாக  சுைலும்  ப�ாது  உயவு 
எண்சணய  சதைளிக்கப�ட்டு  அ்னதது 
�ாகஙகளும் உயவிைப�டுகின்ைன.

வாகனம் ஒவசவாரு 1000 கிபைாமீட்ைர 
ஓடிய பின்பு ைாப அப (Top Up) சசயய பவண்டும்.

வாகனம் 10000 கிபைா மீட்ைர ஓடிய 
பின்பு  ஆயில்  முழுவ்தையும்  சவளிபயறறி 
விட்டு புதிய உயவு எண்சணய (Lubrication 
Oil) ஊறை பவண்டும்.

கியர�ாக்ஸில்  ஆயில்  ஊறை  பில்ைர 
பகப (Filler Cap) இருக்கும். இதில் சவளிக் 
காறறு  உள்பை  வே  காறறு  துவாேம்  (Air 
Vent) இருக்கும்.

கியர  � ா க்ஸில்  இருந்து  உயவு 
எண்சண்ய  சவளிபயறை  சவளிபயறறும் 
துவாேம்  (Drain Plug) கியர  �ாக்ஸ்  கீழ 
�குதியில் அ்மந்து இருக்கும்.

3.11  டிரொன்ஸ்�ர் ந்கஸ்  

(Transfer Case)

நான்கு சக்கேததிறகும், என்ஜினின் சுைலும் ஆறை்ை 
கைததை �யன்�டும் அ்மபபு நான்கு சக்கே இயக்கம் 
(Four Wheel Drive) என்று ச�யர.

நான்கு சக்கே இயக்க வாகனஙகளில் 
கியர�ாக்ஸிறகு அடுதது ச�ாருததைப�டும். இது 
ோணுவ  வாகனஙகளிலும் ,  ஜீபகளிலும் 
�யன்�டுததைப�டுகிைது.

3.9.7  கியர் ப்சலகடர் பைக்கொனி்சம் (Gear 

Selector Mechanism)

கியர �ாக்ஸின் பமல் மூடியுைன் கியர நாப 
(Gear Knop) உைன் கூடிய ஷிபடிங லீவர, 
சசைக்ைர  ோடு  மறறும்  ஷிபடிங  ப�ாரக் 
ப�ான்ை்வ  இ்ணக்கப�ட்டு  இருக்கும் . 
இதைறகு கியர சசைக்ைர சமக்கானிசம் (Gear 
Selecting Mechanism) என்று ச�யர.

கியர சசைக்ைர சமக்கானிசம் நமக்கு 
பதை்வயான பவகநி்ை கிய்ே பதைரந்சதைடுக்க 
�யன்�டுகிைது.

�டம் 3.9.7

கியர ஷிப்டிங சைக்கபானி்ச வமககள்

• பபைார கியர ஷிபடிங சமக்கானிசம்
• ஸ்டியரிங கியர ஷிபடிங சமக்கானிசம் 

ப�ான்ை்வ உள்ைன.

ப்தைபார கியர ஷிப்டிங சைக்கபானி்சம்

கியர �ாக்ஸின் பமற�குதியில் கியர மாறறும் 
லீவர அ்மக்கப�ட்ைால் அது பபைார கியர 
ஷிபடிங சமக்கானிசம் ஆகும்.

ஸ்டியரிங கியர ஷிப்டிங சைக்கபானி்சம்

ஸ்டியரிங காைம் அருபக அதைாவது �க்கவாட்டில் 
கியர மாறறும் லீவர அ்மக்கப�ட்டிருந்தைால் 
அது ஸ்டியரிங கியர ஷிபடிங சமக்கானிசம் 
ஆகும்.
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அமைப்பு

சமயின் ஷாபடில் இரு �றசக்கேஙகள் உள்ைன. 
இேண்டுக்கும் நடுவில் சி்ைடிங �றசக்கேம் 
உள்ைது. சமயின் ஷாபட் �றசக்கேஙகள் ஐடில் 
(Idle) �றசக்கேஙகளுைன் இ்ணந்து உள்ைன. 
இதைனுைன்  முன்சக்கே  இயக்க  �றசக்கேம் 
(Front Axle Drive Gear) மறறும் பின்சக்கே 
இயக்க �றசக்கேம் (Rear Axle Drive Gear) 
இ்ணக்கப�ட்டுள்ைது. முன்சக்கே இயக்க 
�றசக்கேததுைன் கிைட்ச் ஒன்று அ்மக்கப�ட்டு 
உள்ைது.�டம் 3.11.1 டிரொன்ஸ்�ர் ந்கஸ்

�டம் 3.11.2 டிரொன்ஸ்�ர் ந்கஸ்

இயஙகும் விேம்

கியர ஷாபட் சமக்கானிசம் மூைம் சமயின் ஷாபடில் 
உள்ை சி்ைடிங �றசக்கேத்தை இைபபுைம் அல்ைது 
வைபபுைம் நகரததும் ப�ாது ஐடில் �றசக்கேம் 
மூைம் இ்ணப்� முன்/பின் சக்கே இயக்கம் 
கு்ைந்தை அல்ைது அதிகமான பவகத்தை முன், 
பின் ஆகிய இரு அச்சுக்கும் கைததைப�டுகிைது.

பமலும்  முன்சக்கேததிறகு  சக்தி  
கைததை  பதை்வயில்்ை  எனும்  ப�ாதும்  
முன்  சக்க ே  இயக்க  � ற சக்க ே ததிறகு  
கிைட்ச்  அ்மப்�  �யன்�டுததி  நிறுததி 
சகாள்ைைாம் .  பதை்வ  எனில்  இ்ணதது 
நான்கு சக்தி இயக்கத்தை (Four Wheel Drive) 
ச�ைைாம்.
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1. Gear - ்ற்சக்கரம்

2. Gear Box - ்ற்சக்கர ச்்டடி

3. Lever - சுண்டி

4. Shaft - ேண்டு 

5. Axis - அச்சு

6. Idle Gear - ்யைறை ்ற்சக்கரம்

7. Main Shaft - முக்கிய ேண்டு

8. Link - இமணைப்பு

9. Cable - வடம்

10. Gear Ratio - ்ற்சக்கர விகிேம்

11. Counter Shaft - இமடச் சுழல அச்சு

12. Spur Gear - தேர ்ற்சக்கரம்

்கமலச் ப்சொற்கள் (Glossary Terms)்க

1. ச்சய்தித்ேபாள்கள் (News Paper), உரிமையபாைர மகதயடு (Owner’s Manuals), 

்ரபாைரிப்பு ைறறும் த்சமவ ச்சய்்வரகளுக்கபாை மகதயடுகள் (service manuals) 

ஆகியவறமை த்சகரித்து, அவறறில இருந்து கியர்பாக்ஸ் சேபாடர்பாை வி்ரஙகமை 

த்சகரித்து அவறறிறக்கபாை விைக்கஙகமை அறிந்து ஆய்வறிக்மக ்சைரபிக்க 

மவத்ேல.

2. அருகில உள்ை ்ணிைமைக்கு ச்சனறு இரு ்சக்கர வபாகைத்தில ்யன்டுத்தும் 

கியர்பாக்ஸின ்ழுது ைறறும் ்சரிச்சய்யும் முமையிமை அறிக்மகயபாக ்சைரபிக்க 

மவத்ேல

3. அருகில உள்ை கைரக வபாகை ்ணிைமைக்கு ைபாணைவரகமை அனுப்பி 

கியர்பாக்ஸின தவகநிமைகள், எண்ணிக்மக ைறறும் கியர்பாக்ஸ் இமணைப்ம் 

கண்டறிந்து ஆய்வறிக்மக ்சைரப்பிக்க மவத்ேல. 

ைொைவர் ப்சயல்�ொடு (Student Activity)
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�குதி – அ

ஒரு ைதிப்ச்ண் விைபாக்கள்

்சரியபாை விமடமயத் தேரந்சேடுத்து 

எழுதுக.

1. கியர ்பாக்ஸ் இயஙகும் அடிப்்மடத் 

ேத்துவம்

அ) உரபாய்வு

ஆ) ்பாரதட விதி

இ) ்பாஸ்கல விதி

ஈ) சேம்புதகபால

2. சிமைடிங சைஷ் கியர்பாக்ஸில 

்யன்டுத்ேப்்டும் ்ற்சக்கர (Gear) 

வமக

அ) ்சரிவு ்ற்சக்கரம் (Berel Gear)

ஆ) தேர ்ற்சக்கரம் (Spur Gear)

இ) தவபாரம் ்ற்சக்கரம் (Worm Gear)

ஈ) சேளிவு ்ற்சக்கரம் (Helical Gear)

3. உச்்ச்்ட்ச கியர தரஷிதயபா  

(Top Gear Ratio)

அ) 2:1  ஆ) 1:2

இ) 1:1  ஈ) 1.5:1

4. எனஜின தவகத்மே விட வபாகைம் 

ஓடும் தவகத்மே அதிகரிக்க 

ச்சய்வேன ச்யர

அ) ்சக்தி ைபாறறும் முமை

ஆ) ஓவர டிமரவ்

இ) ்ற்சக்கர விகிேம்

ஈ) சிஙதரபாமைசிங

5. கியர்பாக்ஸில ்யன்டுத்ேப்்டும் 

உயவு எண்சணைய்

அ) SAE 50

ஆ) SAE 60

இ) SAE 90

ஈ) SAE 120

6. ்சக்தி ைபாறறும் முமையில 

(Transmission System) 

இரண்டபாவேபாக உள்ை ்பாகம்

அ) கிை்டச்

ஆ) கியர ்பாக்ஸ்

இ) புசரபா்லைர ஷபாப்்ட

ஈ) யுனிவர்சல ்ஜபாயிண்்ட

7. சுழல தவகத்மே (Speed) குமைத்து 

இழுவிம்சமய (Torque) அதிகரிக்கச் 

ச்சய்வது

அ) கிை்டச் 

ஆ) டி்ரனசியல

இ) கியர்பாக்ஸ்

ஈ) புசரபா்லைர ஷபாப்்ட

8. கியர ்பாக்ஸில உயவு எண்சணைமய 

எத்ேமை கிதைபா மீ்டடருக்கு ஒரு 

முமை ைபாறைப்்ட தவண்டும்?

அ) 1000

ஆ) 2000

இ) 5000

ஈ) 10000

9. டபாக் கிை்டச் (Dog Clutch) மூைம் 

ஆறைல கடத்தும் கியர ்பாக்ஸ் வமக

அ) சிமைடிங சைஷ் கியர்பாக்ஸ்

ஆ) கபானஸ்டன்ட சைஷ் கியர்பாக்ஸ்

இ) சிஙதரபாசைஷ் கியர்பாக்ஸ்

ஈ) எபிம்சக்ளிக் கியர்பாக்ஸ்

10. கிை்டசிறகும் புசரபா்லைர ஷபாப்டிறகும் 

இமடதய உள்ை ்பாகம்

அ) எனஜின

ஆ) கியர ்பாக்ஸ்

இ) டி்ரனசியல

ஈ) பின அச்சு

ைதிப்பீடு
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�குதி – ஆ 

மூனறு ைதிப்ச்ண் விைபாக்கள்

1. கியர்பாக்ஸில ்யன்டுத்ேப்்டும் 

்ற்சக்கரஙகளின (Gears) 

வமககமை கூறு.

2. கியர்பாக்ஸின அவசியம் எனை?

3. கியர்பாக்ஸ் அமைவிடம் எது?

4. சிமைடிங சைஷ் கியர்பாக்ஸின 

நிமைகள் யபாமவ?

5. ச்பாதுவபாக ்ற்சக்கர வமககள் 

யபாமவ?

6. கியர ்பாக்ஸின வமககள் யபாமவ?

7. ்ற்சக்கர விகிேம் (Gear raio) எனைபால 

எனை?

8. ஒவர டிமரவ் (Over Drive) எனைபால 

எனை?

9. கியர ்பாக்ஸ் என்து எனை?

10. சிமைடிஙசைஷ் கியர்பாக்ஸின 

குமைகள் யபாமவ?

�குதி – இ

ஐந்து ைதிப்ச்ண் விைபாக்கள்

1. தேர ்ற்சக்கரம் (Spur Gear) குறிப்பு 

வமர.

2. கபானஸ்டன்ட சைஷ் கியர்பாக்ஸின 

நிமை, குமைகள் யபாமவ?

3. சிஙதரபாசைஷ் யூனி்ட (Synchromesh 

Unit) ்றறி எழுதுக.

4. சிஙதரபாசைஷ் கியர்பாக்ஸின நிமை, 

குமைகமை கூறு.

5. ்சரிவு ்ற்சக்கரம் ்றறி எழுதுக.

�குதி – ஈ

�த்து ைதிப்ச்ண் விைபாக்கள்

1. சிமைடிஙசைஷ் கியர ்பாக்ஸின 

அமைப்ம்யும் இயஙகும் 

விேத்மேயும் ்டத்துடன விவரிக்க.

2. கபானஸ்டனசைஷ் கியர ்பாக்ஸின 

அமைப்ம்யும் இயஙகும் 

விேத்மேயும் ்டத்துடன விவரிக்க.

3. சிஙதரபாசைஷ் கியர ்பாக்ஸின 

அமைப்ம்யும் இயஙகும் 

விேத்மேயும் ்டத்துடன விவரிக்க.
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ப�ொருளடக்கம்

புப�ொப�ல்லர் ஷொபட்  

மற்றும் பின் இருசு

அ்லகு

4

4.0	 அறிமுகம்

4.0.1	 புர�ொப்பல்லர்	ஷொபட்

4.1	 உல்லொகம்

4.2	 புர�ொப்பல்லர்	ஷொபடின்	்பயன்கள்

4.3	 புர�ொப்பல்லர்	ஷொபட்டின்	இயகக	

வகககள்

4.3.1	 ஹொட்ச்	கிஸ்டிக�வ்

4.3.2	 டொர்க	டியூப	டிக�வ்

4.4	 புர�ொப்பல்லர்	ஷொபடின்	்பொகஙகள்

4.5	 யுனிவர்்சல	ஜொயிண்ட்

4.6	 சிலிப	ஜொயிண்ட்

4.7	 யுனிவர்்சல	ஜொயிண்டின்	லேகவகள்

4.8	 யுனிவர்்சல	ஜொயிண்டின்	வகககள்

4.8.1	 ஹீகஸ்	கடப	(Hooke’s	

Type)

4.8.2	 ்பொட்	கடப	(Pot	Type)

4.8.3	 �ப்பர்	கபளிங	கடப	(Rubber	

Coupling	Type)

4.8.4	 ்பொல	கடப	(Ball	Type)

4.9	 டி்ப�ன்சியல	யூனிட்

4.10	ர்பவல	கியர்	இகைபபு	

முகைகள்

4.10.1	 ஸ்ட்ர�ய்ட்	ர்பவல	கியர்

4.10.2	ஸ்க்ப�ல	ர்பவல	கியர்

4.10.3	கஹ்பொய்டு	ர்பவல	கியர்

4.10.4	லவொர்ம்	மற்றும்	லவொர்ம்	வீல

	4.11	டி்ப�ன்சியல	ஹவுஸிங

4.11.1	 ல்பன்லஜொ	வகக

4.11.2	 ஸ்பிலிட்	வகக	

4.12	பின்	அச்சு

4.13	பின்	அச்சு	வகககள்

4.13.1	 அக�ப்பஙகு	மிேகவ	அச்சு

4.13.2	முழுப்பஙகு	மிேகவ	அச்சு

4.13.3	முககொல	்பஙகு	மிேகவ	அச்சு

4.14	புர�ொப்பல்லர்	ஷொபட்	்பழுதுகள்	

மற்றும்	்பழுது	நீககும்	முகைகள்

4.15	புர�ொப்பல்லர்	ஷொபட்	்ப�ொமரிபபு

4.0 அறிமு்கம்

வாகனத்தில் டிரான்ஸ்மிசன் அமைப்பில் இது 
ஒரு  முக்கிய  பாகம்  ஆகும் .  இது  கியர் 
பாக்ஸிற்கும்  டிபரன்சியல்  யூனிட்டுக்கும் 
இமையில் பபாருத்்தப்பட்டிருக்கும். புபராப்பல்்லர் 

ஷாப்டின் ஒரு முமனயானது கியர் பாக்சிலும், 
ைறுமுமனயானது டிபரன்சியல் யூனிட்டுைன் 
இமைக்கப்பட்டு, என்ஜினின் ஆற்்றம்ல பின் 
சக்கரஙகளுக்கு கைத்துகி்றது. புபராப்பல்்லர் 
ஷாப்டின்  இரு  முமனகளிலும்  யுனிவர்சல் 

்கற்்றல ந�ொக்கம் (Learning Objectives)

1.	 கியர்்பொகஸில	 இருந்து	 கிகடககும்	ஆற்ைல	 புர�ொப்பல்லர்	ஷொபட்	மூ்லம்	

பின்்சகக�ஙகளுககு	எவ்வொறு	கடதேப்படுகிைது	என்்பகே	அறிந்து	ரகொள்ளுேல.

2.	 என்ஜினின்	ஆற்ைல	 பின்்சகக�ஙகள்	 சுற்றுவேற்குத	 ேகுந்ேவொறு	 எப்படி	

மொற்ைப்படுகிைது	என்்பகே	அறிந்து	ரகொள்ளுதேல.
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ஜாயிண்ட் பபாருத்்தப்படுவ்தால், ைாறுபட்ை 
ககாைஙகளிலும், ைாறுபட்ை நீளஙகளிலும் 
சக்தியிமன எவ்வி்தைான இழப்புமின்றி சக்திமய 
கைத்துகி்றது .  வாகனத்தின்  ைாறுபட்ை 
எமை க் க க ற் ப  பு ப ர ா ப் பல்்ல ர்  ஷா ப் ட் 
பசயல்படுவ்தற்கு புபராப்பல்்லர் ஷாப்ட்டுக்கும், 
யுனிவர்சல் ஜாயிண்டுக்கும் இமையில் சிம்லடிங 
ஜாயிண்ட் பபாருத்்தப்பட்டிருக்கும். புபராப்பல்்லர் 
ஷாப்ட்ைானது  கியர்பாக்ஸிலிருந்து  வரும் 
சக்தியின் முடுக்கு தி்றமன ்தாஙகிக் பகாள்கி்றது.

4.0.1 புப�ொப�ல்லர் ஷொபட்

ஷாப்ட்ைானது கவகைாகச் சுழன்று, அதிக தி்றமன 
கிரகித்துக் பகாள்கி்றது. அ்தனால் இது கடினைான 

ஸ்டீலினால் டியூப் வடிவில் ்தயாரிக்கப்படுகி்றது. 
இன்றும் பபரும்பா்லான வாகனஙகளில் திை 
நிம்லயில் ஷாப்ட்டுகள் ்தயாரிக்கப்படுகி்றன்்றன. 
வாகனத்தின் நீளம் அதிக அளவில் இருந்்தால் 
இ ரண்டு  பு ப ர ா ப் ப ல் ்ல ர்  ஷ ா ப் ட் கள் 
பயன்படுத்்தப்படுகி்றது. இந்்த வமகயில் இரண்டு 
புபராப்பல்்லர் ஷாப்ட்டுகளுக்கு (இமையில்) 
மையத்தில் கபரிங பபாருத்்தப்பட்டிருக்கும்.

4.1. உந்லொ்கம்

புபராப்பல்்லர் ஷாப்ட்ைானது பபரும்பாலும் 
அ்லாய் ஸ்டீல் மூ்லகை ்தயாரிக்கப்படுகி்றது. 
இருந்்தாலும்  இது  ஸ்பிரிங  ஸ்டீல்  மூ்லம் 
்தயாரிக்கப்படுகி்றது.

�டம் 4.0.1 புப�ொப�ல்லர் ஷொபட்

யுனிவர்்சல 

ஜொயிண்ட்

சில்லடிங்  

ஜொயிண்ட்

புப�ொப�ல்லர் ஷொபட்

யுனிவர்்சல ஜொயிண்ட்
யுனிவர்்சல ஜொயிண்ட்

சிலிப ஜொயிண்ட்
உள்ளீடற்்ற ஷொபட்
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அமசயுைாறு இமைக்கப்பட்டிருக்கும். முன் 
முமனயானது கசசிஸ் பிகரமில் ஆஙகர் பின் 
மூ்லம் நிம்லயாக இமைக்கப்பட்டிருக்கும். 
புபராப்பல்்லர் ஷாப்ட்டில் இரண்டு யுனிவர்சல் 
ஜாயிண்ட்களும், ஒரு சிம்லடிங ஜாயிண்ட்டும் 
அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.  மு்தல் யுனிவர்சல் 
ஜாயிண்ட்  கியர்  பாக்ஸ்  ஷாப்ட்டுைனும் , 
இரண்ைாவது யுனிவர்சல் ஜாயிண்ட் டிபரன்சியல் 
யூனிட்டின்  பபவல்  பினியன்  ஷாப்டிலும் 
இமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

இயஙகும்	விேம்

வாகனம் அதிக பாரத்துைன் பசல்லும் கபாது 
புபராப்பல்்லர் ஷாப்ட்டின் பின்முமன சக்தியால், 
லீப்  ஸ்பிரிஙகின்  பின்  ப குதிய ானது 
அழுத்்தப்பட்டும் ,  முன்பகுதியானது  நீண்டு 
விரிவமையும் .  இவ்வாறு  விரிவமைவ்தற்கு 
புபராப்பல்்லர்  ஷாப்ட்டின்  முன்  பகுதியில் 
அமைக்கப்பட்டு உள்ள யுனிவர்சல் ஜாயிண்ட் 
ைற்றும் சிம்லடிங ஜாயிண்ட் முன்னும் பின்னும் 
நகருவக்த காரைம் ஆகும். இ்தனால் வாகனம் 
எளி்தாக சாம்லயில் பசல்கி்றது. இந்்த ஹாட்ச்கிஸ் 
டிமரவ்  பபரும்பா்லான  வாகனஙகளில் 
பயன்படுத்்தப்பட்டு வருகி்றது. இந்்த வமக டிமரவ் 
மூ்லம் வாகனஙகள் கைடு, பள்ளஙகளில் எளி்தாக 
பயணிக்கி்றது.

நன்கமகள்

• இ்தன் எமை கும்றவு
• அமைப்பு எளி்தானது
• இதில் அதிக சத்்தம் ஏற்படுவதில்ம்ல.

4.2.  புப�ொப�ல்லர் ஷொபட்டின் 

�யன்்கள்

• கியர் பாக்ஸிலிருந்து என்ஜின் சக்தியிமன 
டிபரன்சியல் யூனிட்டிற்கு பைன்மையாக 
கைத்துகி்றது.

• கியர் பாக்சின் சுழல் விமசமய க்தமவக்ககற்ப 
பல்கவறு ககாைஙகளில் கைத்துகி்றது.

• வாகனத்தில் ஏற்்றப்படும் எமைக்ககற்ப 
புபராப்பல்்லர் ஷாப்ட்டின் நீள அளவு சிலிப் 
(அ) சிம்லடிங ஜாயிண்ட் மூ்லம் ைாறுபட்டு 
சக்திமய கைத்துகி்றது.

• வாகனம் இயஙகும் கபாது டிரான்ஸ்மிசன் 
அமைப்பில்  ஏற்படும்  அதிர்வுகமள 
முற்றிலும் ்தாஙகிக் பகாள்கி்றது.

4.3.  புப�ொப�ல்லர் ஷொபட்டின் 

இயக்க வல்க்கள்

புபராப்பல்்லர் ஷாப்ட்டின் இயக்கம் இரண்டு 
வமககளாக பிரிக்கப்படுகி்றது. அமவ

1. ஹாட்ச் கிஸ் டிமரவ் (அ) தி்றந்்த வமக 
புபராப்பல்்லர் ஷாப்ட்

2. ைார்க் டியூப் டிமரவ் (அ) மூடிய வமக 
புபராப்பல்்லர் ஷாப்ட்

4.3.1  ஹொட்ச் கிஸ் டில�வ்  

(Hotch kiss Drive)

அகமபபு

லீப் ஸ்பிரிங ஆனது பின் அச்சின் மையத்தில் 
இறுக்கைாக பிமைக்கப்பட்டிருக்கும். ஸ்பிரிஙகின் 
பின் முமனயானது கஷக்கில் (Shackle) மூ்லம் 

�டம் 4.3.1 ஹொட்ச் கிஸ் டில�வ்

யுனிவர்்சல ஜொயிண்ட்

சில்லடிங் ஜொயிண்ட்

ஸ்பரிங்

்சக்க�ம்

பின் அச்சு மூடி

பிந�ம்

நஷககிள்

கியர் �ொகஸ் 

ஷொபட்

புப�ொப�ல்லர் ஷொபட்
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அமைக்கப்பட்டுள்ள பால் அண்ட் சாக்பகட்ைானது 
கரா்லர் கபரிங மூ்லம் ்தாஙகி பிடிப்ப்தால், 
புபராப்பல்்லர் ஷாப்ட் எளி்தாக இயஙகுகி்றது, 
இது கார்களில் ைற்றும் நடுத்்தர ரக கைர்சியல் 
வ ா க ன ங க ளி ல்  ப ப ரு ம் ப ா லு ம் 
பயன்படுத்்தப்படுகி்றது.

நன்கமகள்

• இது மிகவும் பாதுகாப்பானது.
• இது நீண்ை கா்லம் நீடித்து உமழக்கும்.
• இதிலுள்ள  யுனிவர்சல்  ஜாயிண்ட்கள் 

விமரவில் பழு்தமைவதில்ம்ல.

தீகமகள்

• அதிக எமையுள்ளது.
• வலுவில்்லா்தது.
• அதிக சக்திமய கைத்்த ஏற்்ற்தல்்ல.

4.4.  புப�ொப�ல்லர் ஷொபடின் 

�ொ்கங்்கள் 

• யுனிவர்சல் ஜாயிண்ட் 
• சிம்லடிங ஜாயிண்ட் 

யுனிவர்்சல ஜொயிண்ட்

புப�ொப�ல்லர் ஷொபட்

தீகமகள்

• தி்றந்்த பவளியில் அமைக்கப்பட்டிருப்ப்தால் 
கபாதிய பாதுகாப்பு இல்ம்ல.

• யுனிவர்சல்  ஜாயிண்ட்கள்  எளிதில் 
பழு்தாகின்்றன.

4.3.2  டொர்க டியூப டில�வ்  

(Torque Tube Drive) 

அகமபபு

புபராப்பல்்லர் ஷாப்ட்ைானது ைார்க் டியூப் என்்ற 
ஒரு குழாயினுள் பபாருத்்தப்பட்டிருக்கும். இதில் 
பபாருத்்தப்பட்ை கபரிஙகானது புபராப்பல்்லர் 
ஷா ப் ட்  எளி்த ா க  சுழலும்  வண்ைம் 
அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இதில் ஒகர ஒரு யுனிவர்சல் 
ஜாயிண்ட் ைட்டுகை பபாருத்்தப்பட்டிருக்கும்.

ைார்க்  டியூபின்  முன்  முமன  ககாள 
வடிவில்  அமைக்கப்பட்டிருக்கும் .  இது 
கியர்பாக்ஸின் ககசிங பின் பு்றத்தில் சற்று பின் 
்தள்ளி பால் அண்டு சாக்பகட் ஜாயிண்ட் மூ்லம் 
பபாருத்்தப்பட்டிருக்கும்.

இயஙகும்	விேம்

வாகனஙகள் சாம்லயில் பசல்லும் கபாது, 
ஏற்படும் முறுக்கு விமச, டிமரவிங திரஸ்ட் 
கபான்்றவற்ம்ற ஆக்சிஸ் ககசிங வழியாக கசஸிஸ் 
பிகரமிற்கு கைத்்தப்படுகி்றது. ைார்க் டியூபில் 

கி�ொஸ் பமம்�ர்

கியர்�ொகஸிலிருந்து

பின் 

அச்சுககு

�டம் 4.3.2 டொர்க டியூப டில�வ்

்சக்க�ம்

பின் அச்சு

பிந�ம்
நஷககிள்

கியர்�ொகஸ்

ஹவுசிங்

கியர்�ொகஸ் அவுட்புட் 

ஷொபட்
லீப ஸ்பிரிங்

டி��ன்சியல

கி�ொஸ் பமம்�ர்
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3. ரப்பர் கப்ளிங மைப் (Rubber Coupling 
Type)

4. பால் மைப் (Ball Type)

4.8.1 ஹூகஸ் லடப

இயககும் நயொக
ஸ்ல�டர்

இயக்கப�டும்  

நயொக

�டம் 4.8.1 ஹூகஸ் லடப யுனிவர்்சல 

ஜொயிண்ட்

இதில்  ஸ்மபைர்  ஆனது  இரண்டு 
கயாக்குகளுக்கு இமைகய பபாருத்்தப்பட்டிருக்கும். 
இந்்த  ஸ்மபைரில்  ஊசி  முமன  கபான்்ற 
கபரிஙகுகள் பபாருத்்தப்பட்டிருக்கும். இந்்த 
கபரிஙகுகள்  கயாக்கின்  அடிப்பகுதியில் 
பவட்டுப்பள்ளம்  அமைக்கப்பட்டு  அதில் 
பபாருத்்தப்படுவ்தால், கபரிஙகுகள் எளிதில் 
பவளிகய வராது.  ஒரு கயாக்கானது கியர் 
பாக்ஸ் உைனும், ைற்ப்றான்று புபராப்பல்்லர் 
ஷாப்ட்டுைனும் இமைக்கப்பட்டிருக்கும். கியர் 
பாக்ஸ் உைன் இமைந்துள்ள இயக்கும் கயாக் 
(Driving Yoke) சுழலும் கபாது அ்தனுைன் 
கசர்ந்து ஸ்மபைரும் சுழல்கி்றது.  இ்தனால் 
ஸ்மபைரின் ைறு பு்றத்தில் இமைக்கப்பட்ை 
இயக்கம் பபறும் கயாக்கும் (Driven Yoke) 
கசர்ந்து சுழல்வ்தால், சக்தியானது கியர்பாக்சில் 
இருந்து புபராப்பல்்லர் ஷாப்ட்டிற்கு பைன்மையாக 
கைத்்தப்படுகி்றது.

நிகைகள்

• இயந்திரத்தி்றன் அதிகம் உமையது.
• வடிவமைப்பது மிகவும் எளி்தானது.
• தி்றமையாக விமச கைத்்தப்படுகி்றது.

4.5  யுனிவர்்சல ஜொயிண்ட்

இது புபராப்பல்்லர் ஷாப்ட்டின் இரு முமனகளில் 
பபாருத்்தப்பட்டு பயன்படுத்்தப்பட்டு வருகி்றது. 
புபராப்பல்்லர் ஷாப்ட்டில் பபாருத்்தப்படுவ்தால், 
என்ஜினின் சுழற்சிமய பல்கவறு ககாைஙகளில் 
கைத்துகி்றது.

4.6  சிலிப (அ) சில்லடிங் ஜொயிண்ட் 

�டம் 4.6 சிலிப (அ) சில்லடிங் ஜொயிண்ட்

இது புபராப்பல்்லர் ஷாப்ட்டின் முன் பகுதியிலும் 
யுனிவர்சல் ஜாயிண்ட்டின்  பின்பகுதியிலும் 
பபாருத்்தப்பட்டு இருக்கும். இது பின் அச்சு 
நகரும் ்தன்மைக்கு ஏற்ப புபராப்பல்்லர் ஷாப்படின் 
நீள கவறுபாடுகமள சரி பசய்து பகாள்கி்றது.

4.7  யுனிவர்்சல ஜொயிண்ட்டின் 

நேலவ்கள்

• கியர் பாக்சின் மு்தன்மைத்்தண்டிலிருந்து 
புபராப்பல்்லர் ஷாப்ட் இ்றக்கக் ககாைத்தில் 
சக்திமய கைத்துவ்தற்குப் பயன்படுகி்றது.

• வாகனம் கைடு பள்ளஙகளில் பசல்லும் 
கபாது சக்திமயக் கைத்்த உ்தவுகி்றது.

• சாம்லயில்  ஏற்படும்  அதிர்வுகமளத் 
்தாஙகுகி்றது.

• பு ப ர ா ப் பல்்லர்  ஷாப்ட்டின்  நீள 
கவறுபாட்டிற்கு உ்தவுகி்றது.

4.8  யுனிவர்்சல ஜொயிண்ட்டின் 

வல்க்கள்

1. ஹூக்ஸ் மைப் (Hooke’s Type)
2. பாட் மைப் (Pot type)

யுனிவர்்சல 

ஜொயிண்ட்

டி�ொன்ஸ்மிஷன் 

ஹவுஸிங்

'O' ரிங்

அவுட்புட் 

ஷொபட்

கியர்�ொகஸ்
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ஸ்ல�டர்

ஸ்ல�டர்

ந�ொலட்

ந�ொலட்

பிபளகசிபில 

ரிங்

�டம் 4.8.3 �ப�ர் ்கபளிங் யுனிவர்்சல 

ஜொயிண்ட்

இதில் வமளயம் கபான்்ற ரப்பர் கப்ளிங 
என்பதில் சை இமைபவளியில் ஆறு துமளகள் 
இருக்கும் இரண்டு ஸ்மபைர்களுக்கு இமையில் 
ரப்பர் கப்ளிங மவக்கப்பட்டு கபால்ட் நட் மூ்லம் 
இறுக்கிப் பிடிக்கப்படும். ரப்பர் கப்ளிங என்பது 
பநளிந்து ஷாப்ட்களின் சாய்வான நிம்லக்கு 
இைக்கைாக ஈடு பகாடுக்கும் ்தன்மையுள்ளது. 
இவ்வமகயானது சிறி்தளவு ககாை அமசமவ 
ைட்டுகை ஈடு பசய்ய முடியும் என்ப்தால் கார் 
கபான்்ற சிறிய ரக வாகனஙகளுக்கு ைட்டும் 
பயன்படுகி்றது. இ்தற்கு பிளக்சிபில் ரிங (Flexible 
Ring) என்்ற பபயரும் உண்டு.

4.8.4  �ொல லடப (்கொன்ஸ்டன்ட் பவ்லொசிட்டி 

லடப) யுனிவர்்சல ஜொயிண்ட்

இயககும்  

ஷொபட்

உள் கூடு

பவளி கூடு

ந்கஜ்

�ொல

�டம் 4.8.4 �ொல லடப யுனிவர்்சல 

ஜொயிண்ட்

• வாகனத்தின் எமை கவறுபாட்டின் கபாது 
நன்்றாக பசயல்படுகி்றது.

• இது நீடித்து உமழக்கும் ்தன்மை பகாண்ைது.
• ்தற்கா்ல வாகனஙகளில் பபரும்பாலும் 

பயன்படுத்்தப்பட்டு வருகி்றது.
• புபராப்பல்்லர் ஷாப்ட் சிறிய அளவில் 

(18°) கைலும் கீழும் அமசவ்தற்கு ஏற்ப 
சக்திமய இழப்பின்றியும், அதிர்வின்றியும் 
கைத்துகி்றது.

4.8.2  �ொட் லடப (Pot type) 

இவ்வமக அமைப்மப பைம் 4.8.2 ல் காை்லாம் 

பின்

ஷொபட்
ஸ்ப�ரிக்கல பிளொக

�ொட்

�டம் 4.8.2 �ொட் லடப யுனிவர்்சல 

ஜொயிண்ட்

இதில் ஷாப்டின் ஒரு முமன 'T' கபான்்ற 
அமைப்மப பகாண்ை்தாகும். இந்்த அமைப்பின் 
இரு முமனகளிலும் அமரக்ககாளஙகளால் 
( S e m i s p h e r e )  ஆன  பின்னின்  மூ்லம் 
இமைக்கப்பட்டுள்ளது. இ்தன் எதிர்பு்றத்தில் 
உள்ள சிலிண்ைர் கபான்்ற அமைப்மப பாட் (Pot) 
என்று கூறுகிக்றாம். 'T' கபான்்ற ஷாப்டிலுள்ள 
அமரக்ககாளஙகள்  அமசயும்  வண்ைம் 
சிலிண்ைரில் பபாருத்்தப்பட்டுள்ளது. இ்தனால் 
வாகனத்தின் அதிர்வுக்கு ஏற்ப சிலிண்ைரில் 'T' 
ஷாப்ட்  முன்னும்  பின்னும்  அமசவதுைன் 
ககாைஙகளிலும் அமசந்து சக்திமய கைத்துகி்றது. 
்தற்கபாது  இவ்வமகயானது  பபரும்பாலும் 
பயன்படுத்துவதில்ம்ல.

4.8.3  �ப�ர் ்கபளிங் (Rubber Coupling type)

இவ்வமக அமைப்மப பைம் 4.8.3 ல் காை்லாம்.
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(Differential Cage) பபாருத்்தப்பட்டிருக்கும். 
இரண்டு சன் கியர்கமள இமைப்ப்தற்கு பிளானட் 
கியர்கள் பயன்படுத்்தப்படுகி்றது. பின் அச்சுகளின் 
இ று தி யி ல்  ச ா ம ்ல ச்  ச க் க ர ங க ள் 
இமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

ப�வல 

பினியன்

கி�ொஸ் பின் (அ) 

ஸ்ல�டர்

கி�வுன் 

வீல

ந்கஜ்

பிளொனட் கியர்

்சன் கியர்

     ஹொப ்சொபட்

�டம் 4.9 டி�ன்சியல யூனிட்

லவக்ல	ர்சய்யும்	விேம்

டிபரன்சியல் ககஜ் சுழலும் கபாது, டிபரன்சியல் 
ககசிஙகுக்குள் உள்ள பிளானட் கியர்களும் 
கசர்ந்து சுழலும். பிளானட் கியர்கள் சுழன்று 
அதில் இமைந்துள்ள சன் கியர் சுழன்று வ்லது 
பு்ற பின் அச்சிமன சுழ்லச் பசய்கி்றது. இப்கபாது 
டிபரன்சியல் ககஜ் சுழலுவ்தால், சன்கியர்கள், 
பிளானட் கியர்கள், பின் அச்சுகள் ைற்றும் பின் 
சக்கரஙகள்  அமனத்தும்  ஒகர  கவகத்தில் 
சுழல்கின்்றன. வாகனம் சாம்லகளில் திரும்பும் 
கபாது பிளானட் கியர் ஆனது சுழன்று பவளிப்பக்க 
சக்கரத்திமன கவகைாகக் சுழ்லச் பசய்வ்தால், 
வாகனம் சாம்லயில் எளி்தாக திரும்புகி்றது.

வொகனம்	லந�ொக	ர்சலலும்	நிக்லயில

என்ஜின், கிளட்ச், கியர் பாக்ஸ், புபராப்பல்்லர் 
ஷாப்ட் என கைந்து வரும் சக்தியானது பினியன் 
ஷாப்மை சுழற்றுகி்றது. அப்கபாது இ்தனுைன் 
இமைந்துள்ள கிரவுன் வீல், ைற்றும் கிரவுன் 
வீலுைன் இமைந்்த ககஜ் யூனிட்டும் இமைந்து 
சுழல்கி்றது .  அந்நிம்லயில்  டிபரன்சியல் 
யூனிட்டில்  உள்ள  பிளானட்  ைற்றும்  சன் 
கியர்களும் ஒன்ம்றபயான்று ைாறுபட்ை திமசயில் 
சுழற்்ற ்தமை ஏற்பட்டு, ஒட்டு பைாத்்த யூனிட்டும் 
விமசயுைன் சுழல்கின்்றது. எனகவ சன்கியர்களில் 

சுைார் 30° ககாைம் வமர எந்்தவி்த அதிர்வும் 
இன்றி சக்திமய எளிதில் கைத்்த இந்்த யுனிவர்சல் 
ஜாயிண்ட்  பயன்படுத்்தப்படுகி்றது .  இது 
பபரும்பாலும் முன் அச்சு இயக்க (Front Axle 
Drive) வமக பகாண்ை வாகனஙகளில் அதிகம் 
பயன்படுத்்தப்பட்டு வருகி்றது. இதில் இன்புட் 
ஹாப் ஷாப்ட் (Input Half Shaft) உள்ளது. இ்தன் 
ஒரு  முமனயில்  ஸ்பிம்லன்ஸ்  (Spl ines) 
அமைக்கப்பட்டு, அதில் இன்னர் ஸ்பபரிக்கல் 
சாக்பகட் (Inner Spherical Socket) பபாருந்தும் 
வண்ைம்  அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.  இ்தற்கு 
பவளிகய அவுட்ைர் ஸ்பபரிக்கல் சாக்பகட் (Outer 
Spherical Socket) அமைக்கப்பட்டிருக்கும். 
இரண்டு சாக்பகட்களுக்கும் இமையில் பள்ளம் 
(Groove) பவட்ைப்பட்டு அதில் பந்துகள் (Balls) 
நகரும் வண்ைம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அவுட்ைர் 
ஸ்பபரிக்கல் சாக்பகட்ைானது அவுட்ைர் ஷாப்டில் 
இமைக்கப்பட்டிருக்கும். இன்புட் ஷாப்ட் சுழலும் 
கபாது இரண்டு ஸ்பபரிக்கல் சாக்பகட்டுகளுக்கு 
உள்ள பந்துகள் நகர்ந்து சக்தியிமன ப்தாைர்ந்து 
பைன்மையாக கைத்துகி்றது.

4.9  டி��ன்சியல யூனிட்

வாகனம் சாம்லயில் கநராக பசல்லும் கபாது, 
முன் சக்கரம் எவ்வாறு பசல்கி்றக்தா, அவ்வாக்ற 
பின் சக்கரஙகளும் பசல்லும். வாகனம் சாம்லகளில் 
திரும்பும் கபாது, பவளிப்பு்றச் சக்கரம் அதிக 
ஆரத்திலும் (Radius), உட்பு்றச் சக்கரம் கும்றவான 
ஆரத்திலும் திரும்பும், அ்தாவது பவளிப்பு்றச் 
சக்கரம்  கவகைாகவும் ,  உட்பு்றச்  சக்கரம் 
பைதுவாகவும் திரும்பும்.  இ்தனால் உட்பு்ற 
சக்கரைானது விட்டுவிட்டுத் க்தயும் ்தன்மையும், 
கும்றந்்த சாம்லப்பிடிப்பும் ைற்றும் ஸ்டியரிங 
பிரச்சமனகமள  உள்வாஙகிக்  பகாள்ளும் 
்தன்மையும் பகாண்ைது. டிபரன்சியல் என்பது 
ைாறுபட்ை முடுக்குத்தி்றமன பின் அச்சு ைற்றும் 
பின் சக்கரஙகளுக்கும் வழஙகுவக்த இ்தன் 
கவம்லயாகும்.

அகமபபு

டிபரன்சியல் ககசிஙகின் உள்கள சன் கியர்கள் 
பின் சக்கர அச்சின் முடிவில் பபாருத்்தப்பட்டிருக்கும். 
இைதுபக்க பின் அச்சில் டிபரன்சியல் ககஜ் 
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ஆகியவற்ம்ற  அடிப்பமையாகக்  பகாண்டு 
நான்கு வமககளாகப் பிரிக்கப்படுகி்றது.

1. ஸ்ட்பரய்ட் பபவல் கியர்ஸ் [Straight Bevel 
Gears]

2. ஸ்மபரல் பபவல் கியர் (Spiral Bevel Gear)
3. மஹபாய்டு கியர்ஸ் [Hypoid Gears]
4. கவார்ம் ைற்றும் கவார்ம் வீல் [Worm and 

Worm Wheel]

4.10.1  ஸ்ட்ப�ய்ட் ப�வல கியர்

இவ்வமகயில்  கியரின்  பற்கள்  கநராக 
பவட்ைப்பட்டிருக்கும் .  பினியன்  கிரவுன் 
மையப்பகுதியில்  இமையும்  வண்ைம் 
அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இ்தமன இயக்குவ்தற்கு 
அதிகப்படியான சக்தி க்தமவப்படுகி்றது. கைலும் 
இந்்த வமக இயஙகும் கபாது அதிக சத்்தமும், 
க்தய்ைானமும் ஏற்படுகி்றது.

�டம் 4.10.1 ஸ்ட்ப�ய்ட் ப�வல கியர்ஸ்

4.10.2  ஸ்ல��ல ப�வல கியர்

இந்்த  வமக  கியரின்  பற்கள்  சாய்வாக 
பவட்ைப்பட்டிருக்கும் இ்தனால் பற்கள் ஒன்க்றாடு 
ஒன்று நன்்றாக இமைவ்தால், சக்தியானது 
பைன்மையாக, சீராக கைத்்தப்படுகி்றது. இதில் 
கிரவுன் வீலின் மையக்ககாடும், பினியனின் 
மையக்ககாடும் ஒகர கநராக அமையும். கைலும் 
இது  சத்்தமில்்லாைல்  இயஙகுகி்றது ,  அதிக 
நாட்கள் உமழக்கி்றது.

இமைந்துள்ள பின் அச்சு ்தண்ைானது அதிக 
கவகத்தில் சுழன்று சக்திமய பின் சக்கரத்திற்கு 
கைத்துகி்றது. இந்நிம்லயில் சக்தியானது 90° 
ககாைத்தில் சைைாக கைத்்தப்பட்டு வாகனத்ம்த 
கநர்த்திமசயில் பயணிக்கச் பசய்கி்றது.

பின் அச்சு

பின் அச்சு

பினியன் கியர்

பினியன்  

ஷொபட்

ரிங்/கி�வுன் 

வீல

பிளொனட் கியர்

்சன் கியர்

�டம் 4.9 (அ) டி�ன்சியல அலமபபு

வொகனம்	வகைவுகளில	திரும்பும்	

நிக்லயில

வாகனத்ம்த திருப்ப கவண்டிய சூழலில் ஓட்டுனர் 
ஸ்டியரிங வீம்ல வ்லது பு்றைாககவா அல்்லது 
இைது பு்றைாககவா திருப்பும் நிம்லயில் வாகனம் 
திரும்புகி்ற  பக்கமுள்ள  வீலின்  ஆக்ஸில் 
ஷாப்ைானது விமசக்கு (Load) உட்படுகி்றது. 
இ்தனால் இ்தனுைன் இமைந்துள்ள சன்கியரும் 
க்லாடிற்கு உட்பட்டு சுழற்சி கும்றகி்றது. அக்த 
கநரத்தில் இ்தனுைன் கைலும், கீழும் இமைந்துள்ள 
ஸ்ைார் கியர்கள் இ்தன் கைல் கவகைாக சுழன்று 
ைறுபக்க  சன்கியமர  கவகைாக  சுழற்சிக்கு 
உட்படுத்துகி்றது. இக்காரைத்தினால் பவளிப்பக்க 
வீலும் கவகைாக சுழன்று, நகர்ந்து வாகனம் 
எளி்தாக குறிப்பிட்ை தூரத்தில் திரும்புகி்றது. 
இதில் உட்பக்கம் இழந்்த கவகம் பவளிப்பக்க 
சக்கரத்திற்கு கூடு்த்லாக கிமைக்கப் பபற்று 
சுழல்கி்றது, இவ்வா்றாக வாகனம் இைது, வ்லது 
என எந்்தப்பக்கத்திலும் எளி்தாக திரும்புகி்றது.

4.10  ப�வல கியர் இலைபபு 

முல்ற்கள்

பினியன் கியரிலுள்ள பற்களின் அமைப்மபப் 
பபாறுத்து கிரவுன் வீலுைன் இமையும் வி்தம் 
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இது  கனரக  வாகனஙகளில்  பபரும்பாலும் 
பயன்படுத்்தப்படுகி்றது. இமவ இயஙகும் கபாது 
அதிக பவப்பம் ஏற்படுவ்தால், அ்தமன ்தணிக்க 
அதிக அளவில் உயவு எண்பைய் [Lubrication 
Oil] க்தமவப்படுகி்றது. இமவ பைன்மையாக 
இயஙகி, அதிக நாட்கள் உமழக்கக் கூடியது.

நன்கமகள்

• பாதுகாப்பானதும், அமைதியான இயக்கமும் 
உமையது.

• கசஸிஸ் உயரம் கும்றவு.
• அதிகப்படியான சுழற்சி தி்றமன ்தாஙகக் 

கூடியது.

தீகமகள்

• கும்றவான சாம்ல இமைபவளி [Ground 
Clearance] உள்ளது

• ப ா க ங க ம ள  ப ப ா ரு த் து வ து ம் , 
ஒருஙகிமைப்பதும்  ைற்றும்  பழுது 
பார்ப்பதும் கடினம்.

• அதிக அழுத்்தத்ம்த ்தாஙகக் கூடிய உயவு 
எண்பைய் க்தமவப்படுகி்றது.

குறிபபு	(Note)

• வய்தாகனார்  ைற்றும்  கநாயாளிகள் 
ப ய ன் ப டு த் து ம்  வ ா க ன ங களில் 
பயன்படுத்்தப்பட்டு வருகி்றது.

• பவளிநாட்டு கார்களில் அதிக அளவில் 
பயன்படுத்்தப்பட்டு வருகி்றது.

4.10.4  நவொர்ம் மற்றும் நவொர்ம் வீல  

[Worm and Worm Wheel] 

�டம் 4.10.4 நவொர்ம் மற்றும் நவொர்ம் வீல

�டம் 4.10.2 ஸ்ல��ல ப�வல கியர்ஸ்

நன்கமகள்	(Advantages)

• ப்லைான அமைப்பு பகாண்ைது.
• அதிக தி்றன் பகாண்ைது.
• அமைதியான  ைற்றும்  பைன்மையான 

இயக்கம்.

தீகமகள்	(Disadvantages)

• பாகஙகமள ஒருஙகிமைப்பது மிகக்கடினம்.
• இ்தன் விம்ல அதிகம்.

4.10.3  லஹ�ொய்ட் ப�வல கியர்

இந்்த  வமகயில்  கியரின்  பற்கள்  ஸ்மபரல் 
[Spiral] வடிவில் பவட்ைப்பட்டிருக்கும். இந்்த 
அமைப்பில்  பினியனானது  கிரவுன்  வீலின் 
மையத்திற்கும் சற்று கீகழ அமைக்கப்பட்டு 
இருப்ப்தால், கசஸிஸின் உயரம் கும்றகி்றது.

�டம் 4.10.3 லஹ�ொய்ட் ப�வல கியர்ஸ்
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• கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் மிகவும் கும்றவு.
• அதிக விம்ல ைற்றும் அதிக எமை.
• இது கனரக வாகனஙகளுக்கு மிகவும் 

ஏற்்றது.

4.11  டி��ன்சியல ஹவுசிங்

பின் அச்சு ககசிங அல்்லது ஹவுசிங என்பது 
டிபரன்சியல் யூனிட் ைற்றும் அமர அச்சுகமள 
(Half Shaft) ்தன்னுள்கள மவப்ப்தாகும். இது 
அச்சுகளுக்கு  உள்கள  தூசுகள்  வராைல் 
பாதுகாக்கி்றது. அக்த கநரத்தில் உயவு எண்பைய் 
கசமிப்ப்தற்கு உரிய இைத்திமன பகாடுக்கி்றது. 
இது  பபாதுவாக  இரண்டு  வமகயாகப் 
பிரிக்கப்படுகி்றது.

டி்ப�ன்சியல	ஹவுசிங	வகககள்

1. கபன்கஜா வமக (Banjo type)
2. ஸ்பிலிட் வமக (Split type)

4.11.1  ந�ன்நஜொ வல்க (Banjo type)

இ்தன் முழு அமைப்பானது கபன்கஜா என்்ற 
இமசக்கருவிமயப் கபா்ல இருப்ப்தால், கபன்கஜா 
எனப்பபயர் பபற்்றது. இ்தன் இரு முமனகளிலும் 
பவற்றிை குழாய்கள் இமைக்கப்பட்டிருக்கும். 
இ்தன் ைத்திய பகுதியில் டிபரன்சியல் யூனிட் 

இந்்த அமைப்பில் பினியன் ைற்றும் கிரவுன் 
வீலுக்கு பதி்லாக கவார்ம் ைற்றும் கவார்ம் வீல் 
பயன்படுத்்தப்படுகி்றது. இதில் உள்ள கவார்ைானது, 
டிமசனுக்கு ்தகுந்்தாற்கபால் கவார்ம் வீலுக்கு 
கைல் அல்்லது கீகழ வடிவமைக்கப்படுகி்றது. 
கு றி ப் ப ா க  க ன ர க  வ ா க ன ங க ளி ல் 
பயன்படுத்்தப்படுகி்றது. இது பைன்மையான, 
சி்றப்பான ,  உறுதியான  இயக்கத்திமனக் 
பகாடுக்கி்றது. கவார்ைானது நிக்கல் ஸ்டீல் ைற்றும் 
உறுதிபடுத்்தப்பட்ை ஸ்டீலினால் ்தயாரிக்கப்படுகி்றது. 
கவார்ம் வீ்லானது பாஸ்பர் பிரான்ஸ் (Phosphor 
Bronze) மூ்லம் ்தயாரிக்கப்படுகி்றது.

நன்கமகள்

• அதிக விகி்தத்தில் கவகத்ம்தக் கும்றக்கி்றது.
• கைத்தும் தி்றன் அதிகம்.
• அமைதியான சி்றந்்த இயக்கம்.
• கவார்மிமன கைல் கநாக்கி பபாருத்துவ்தால் 

கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸிமன அதிகரிக்கச் 
பசய்கி்றது.

தீமைகள்

• பாகஙகமள  பபாருத்துவது  ைற்றும் 
சரிபார்ப்பது கடினம்.

• சி்றப்பு  வமக  உயவு  எண்பைய் 
க்தமவப்படுகி்றது.

�டம் 4.11.1 ந�ன்நஜொ வல்க
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பின் அச்சுகளாக பயன்படுத்்தப்படுகி்றது. அச்சின் 
உள் முமனயானது ஸ்பிமளன்ஸ் (Splines) மூ்லம் 
சன் கியருைனும், பவளி முமனயானது வீல் ஹப் 
(Wheel Hub) உைனும் பபாருத்்தப்பட்டிருக்கும். 
இந்்த அச்சானது வாகனத்தின் எமைமயயும், 
அதிர்ச்சிமயயும் ைற்றும் இழுவிமசமயயும்  
்தாஙகுகின்்றது.

லேகவ	(Requirement)

• வாகனத்தின்  பின்பு்ற  எமைமயத் 
்தாஙகுகி்றது.

• என்சினின் சக்தியிமன பின் சக்கரத்திற்கு 
கைத்துகி்றது.

• ச க் க ர த் தி ற் கு  அ ச் ச ா ணி ய ா க 
பசயல்படுகி்றது.

• இறுதி இயக்கம், டிபரன்சியல் ைற்றும் 
அமர அச்சு ஆகியவற்றுக்கு மூடியாக 
பசயல்படுகி்றது.

பபாருத்்தப்பட்டிருக்கும் .  இது  பபாதுவாக 
அமனத்து ரக வாகனஙகளிலும் பயன்படுத்்தப்பட்டு 
வருகி்றது.

நன்கமகள்

• கும்றவான எமை.
• அதிகப்படியான எமைமயத் ்தாஙகுகி்றது.
• இதில்  கும்றபாடுகள்  ைற்றும்  சரி 

பசய்யும்  வழிகளுக்கு  அதிலுள்ள 
ஆய்வுத்திமரயிமன  எடுத்துவிட்டு  சரி 
பசய்ய்லாம்.

• இந்்த அமைப்பில் ஏக்தனும் பழுதுகள் 
ஏ ற் ப ட் ை ா ல்  பின்  அச்சு கமள 
பிரிக்காைக்லகய சரி பசய்ய்லாம்.

4.11.2 ஸ்பிலிட் வல்க (Split type)

�டம் 4.11.2 ஸ்பிலிட் வல்க

இந்்த அமைப்பில் உள்ள இரண்டு பவற்றிை 
குழாய்களும் ,  டிபரன்சியல்  ககசிஙகின் 
இருபகுதிகளிலும்  க ப ால்ட்  மூ்லைா க 
இமைக்கப்பட்டிருக்கும். இவ்வமகயில் ஏக்தனும் 
பழுது ஏற்பட்ைால்,  ்தனித்்தனியாக கழற்றி, 
பழுது பார்க்கப்படுகி்றது. ஆ்த்லால், இந்்த வமக 
ஹவுசிங ஒரு சி்ல வாகனஙகளில் ைட்டுகை 
பயன்படுத்்தப்பட்டு வருகி்றது.

4.12  பின் அச்சு (Rear Axle)

டிபரன்சியலில் இருந்து வரக்கூடிய என்ஜினின் 
சக்தியிமன பின் சக்கரத்திற்கு கைத்துகின்்ற 
உறுதியான ்தண்டிற்கு (Shaft) பின் அச்சு (Rear 
Axle) என்று பபயர். இது வாகனத்தில் இரண்டு 
துண்டுகளாக அ்தாவது இைது ைற்றும் வ்லது பு்ற 

 1892 ஆம் ஆண்டில் ரூைால்ப்
 டீசல்  என்்ற  பஜர்ைன்  
 பபாறியாளர்  புதிய  எரி 
இயந்திரத்ம்த வடிவமைத்்தார். அதுகவ 
அவர்  1897 ஆம் ஆண்டில் மு்தன் மு்த்லாக 
டீசல் என்ஜிமன உருவாக்க வழிவகுத்்தது.
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4.	வொகனததின்	எகட	(Weight	of	the	Body)

வாகனத்தின் உள்ளிருக்கும் பபாருட்கள் ைற்றும் 
பயணிகளின்  பைாத்்த  எமையும்  அதிர்வுத் 
்தாஙகிகள் எனப்படும் ஸ்பிரிஙகுகள் மூ்லம் 
அச்சுகளில் பசயல்படும் வாகனத்தின் பைாத்்த 
பளுவானது அச்சின் மீது பவட்டு விமச (Shear 
F o r c e )  ைற்றும்  வமளயும்  ்தன்மைமய 
ஏற்படுத்தும் .  இ்தற்கு  தி்றன்  வாய்ந்்த 
ஸ்பிரிஙகுகமள  பயன்படுத்துவ்தன்  மூ்லம் 
கைற்பசான்ன  விமசகள்  அச்சின்  கைல் 
பாதிக்கா்த வண்ைம் பசயல்படுத்்த முடியும்.

4.13 பின் அச்சின் வல்க்கள்

பின் அச்சு, ்தண்டுகள் ைற்றும் வீல் ஹப் உைன் 
இமைக் க ப் ப ட் டிரு க்கும்  அமை ப்ம ப 
அடிப்பமையாகக் பகாண்டு மூன்று வமகயாக 
பிரிக்க்லாம், அமவ

1. அமரப்பஙகு  மி்தமவ  அச்சு  [Semi 
Floating Axle]

2. முழுப்பஙகு மி்தமவ அச்சு [Full Floating 
Axle]

3. முக்கால் பஙகு மி்தமவ அச்சு [Three 
Quarter Floating Axle]

4.13.1 அல�ப�ங்கு மிேலவ அச்சு

அச்சு மூடி வீல ஹப

பின் அச்சு

�டம் 4.13.1 அல�ப�ங்கு மிேலவ அச்சு

இதில் அச்சுத் ்தண்டிற்கும், அச்சு ககசிஙகிற்கும் 
இமையில் கபரிங பபாருத்்தப்பட்டு இருக்கும். 
அச்சுத் ்தண்டின் பவளிப்பகுதியில் வீல் ஹப் 
ஆனது  ்லாக்நட்  ைற்றும்  ச ாவி  மூ்லம் 

	பின்	அச்சுகளின்	மீது	ேொககப்படும்	விக்சகள்	

(Forces	acting	on	rear	axle)

1. முறுக்கு எதிர்விமன (Torque Reaction)
2. இயக்கும் விமச (Driving Torque or 

Driving Thrust)
3. பக்கவாட்டு விமச (Side Thrust)
4. வாகனத்தின் எமை (Weight of the Body)

1.	முறுககு	எதிர்விகன	(Torque	Reaction)

புபராப்பல்்லர் ஷாப்டிலிருந்து டிபரன்சியல் 
மூ்லம் கைத்்தப்படும் கபாது பபவல் பினியானது 
கிரவுன்  வீலின்  மீது  ஏறி  ஓை  விமழயும் . 
அப்கபாது டிபரன்சியல் ஹவுசிஙகிற்கு எதிர் 
திமசயில்  சுழலும்படியான  விமச  ஒன்று 
உருவாகும் .  இந்்த  விமசயானது  டிமரவிங 
ைார்க்கிற்கு (Driving Torque) இமையாகவும், 
எதிர்திமசயிலும் பசயல்படும். இந்்த விமச 
ஆனது புபராப்பல்்லர் ஷாப்டிற்கு (Bending 
M o m e n t )  வ ம ள யு ம்  ்த ன் ம ை ம ய 
உண்ைாக்குகி்றது.

2.	இயககும்	விக்ச	(Driving	Torque)

என்ஜினில்  இருந்து  ஆக்சில்  ககசிஙகிற்கு 
(Axle Casing) கைத்்தப்படும் விமச ஆகும், 
இ்தனால்  உண்ைாகும்  அழுத்்தம்  ஆக்சில் 
ககசிஙகிலிருந்து  கசசிஸ்  பிகரம்  மூ்லைாக 
பாடிக்கு  கைத்்தப்படுகி்றது .  கரடியஸ்  ராடு 
கபான்்ற  கசஸிஸ்  இமைப்புகள்  இந்்த 
இயக்கும்  விமசயிமன  பாடிக்கு  கைத்்தப்  
பயன்படுகின்்றன.

3.	்பககவொட்டு	விக்ச	(Side	Thrust)

இது அச்சுகளுக்குள் (Axles) நீள வாக்கத்தில் 
ஏற்படும்  இழுவிமசமய  குறிக்கி்றது .  இந்்த 
விமசயானது பவளிப்பு்றத்தில் வீசும் காற்றின் 
அழுத்்தத்்தாலும் உண்ைாகி்றது. பன்ஹாட்ராட் 
( P a n h a r d  R o d )  க ப ா ன் ்ற வ ற் ம ்ற  
கசசிஸ்  பிகரமில்  இமைத்து  பக்கவாட்டு  
விமச  மூ்லம்  உண்ைாக்கும்  பளுவிமன 
கும்றக்க்லாம்.
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நன்கமகள்

- அச்சுத்  ்தண்ைானது  முழு  மி்தமவ 
நிம்லயில் இருந்து, ஆற்்றம்ல ைட்டும் 
சக்கரஙகளுக்கு  கைத்துவ்தால்  தி்றன் 
பவளிப்பாடு அதிகைாக கிமைக்கி்றது.

- சக்கரம் , குைம்  (Hub) ஆகியவற்ம்ற 
கழற்்றாைக்லகய அச்சுத் ்தண்மை பவளிகய 
எடுத்துவிை்லாம்.

- அச்சுத்்தண்டு ஏக்தனும் உமைந்துவிட்ைால் 
சக்தி  ைட்டும்  கைத்்த ப் பை ாைல் 
துண்டிக்கப்படுகி்றது.

4.13.3  முக்கொல �ங்கு மிேலவ அச்சு (Three 

Quarter Floating Axle)

பின் அச்சு

அச்சு மூடி

�டம் 4.13.3 முக்கொல �ங்கு மிேலவ அச்சு

இந்்த அமைப்பில் டிபரன்சியல் பக்கைாக ஒரு 
கபரிஙகும், அச்சு மூடிக்கும் (Axle Housing) 
வீல் ஹப்புக்குமிமைகய (Wheel Hub) ைற்ப்றாரு 
கபரிஙகும் அமைக்கப்பட்டு, அச்சுத் ்தண்ைானது 
சக்கர குைத்துைன் (Wheel Hub) சாவியினால் 
(Key) மூைப்பட்ை நட்டு்லாக் (Lock Nut) மூ்லம் 
இறுக்கைாக இமைக்கப்பட்டிருக்கும். அச்சுத் 
்தண்ைானது ஓட்டும் தி்றன் (Driving Torque) 
ைற்றும் முடிவு உந்து்தம்ல (End Thrust) 
முழுமையாக ஏற்றுச் சுழல்வதுைன், வாகனத்தின் 
எமையில் கால் பகுதிமய அச்சுத் ்தண்டும், 
மீதியிமன அச்சு மூடியும் (Axle Housing) 
பகிர்ந்து ்தாஙகுகின்்றன. இது பபரும்பாலும் 
அம்பாசிைர்  ைற்றும்  ஜீப்  கபான்்றவற்றில் 
பயன்படுத்்தப்படுகி்றது.

பபாருத்்தப்பட்டிருக்கும். அச்சுத் ்தண்ைானது 
(Axle Shaft) வாகனத்தின்  எமைமயயும் , 
டிமரவிங திரஸ்ட்மையும் (Driving Thrust) 
்தாஙகிக் பகாண்டு, சக்திமய சக்கரஙகளுக்கு 
க ை த் து கி ்ற து .  இ து  ை ற் ்ற ம ்த  வி ை 
எளிமையானதும், ைலிவானதும் ஆகும். இந்்த 
அமைப்பு ஸ்ைாண்ைர்டு (Standard) 20 ைற்றும் 
பியட்  1 0 0  க ப ான் ்ற  வ ா கனங களில் 
பயன்படுத்்தப்படுகி்றது.

4.13.2  முழுப�ங்கு மிேலவ அச்சு 

(Full Floating Axle)

அச்சு மூடி

வீல ஹப

்லொக �ட்

பின் அச்சு

�டம் 4.13.2 முழுப�ங்கு மிேலவ அச்சு

இந்்த அமைப்பில் டிபரன்சியல் ஹவுசிங பக்கம் 
ஒரு கபரிஙகும், அச்சு ஹவுசிஙகிற்கும் வீல் 
ஹப்பிற்குமிமைகய இரண்டு கைப்பர் கரா்லர் 
கபரிஙகுகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். கைலும் 
(ஆக்சில் அச்சு) ஹவுசிஙகினுள் ்தண்டு (Shaft) 
பகாடுக்கப்பட்டு அ்தன் ைறுமுமனயில் வீல் 
ஹப்பானது பிளான்ஜ் (Flange) மூ்லம் மைட் 
பசய்யப்பட்டிருக்கும் ,  வாகனத்தின்  எமை 
முழுவம்தயும் அச்சு ்தண்ைானது (Axle Sheft) 
முழு மி்தமவ நிம்லயில் அமைந்து, ஓட்டும் 
தி்றமன  ( D r i v i n g  To r q u e )  ைட்டும் 
சக்கரஙகளுக்கு (Wheel) கை்ததுகி்றது. இந்்த 
வமக அமைப்பு அகசாக் ம்ல்லாண்டு ைாரஸ், 
ைாைா ,  ஐசர் ,  கபான்்ற  வாகனஙகளில் 
பயன்படுத்்தப்படுகி்றது.
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1769 ல் பிரான்ஸ் நாட்மை கசர்ந்்த நிக்ககா்லஸ் கஜாசப் கக்நாட் மு்தல் முழு 
வடிவ, சுயைாக சுற்றுகின்்ற ்தானியஙகி வாகனத்ம்த கண்டுபிடித்்தார். அது 
நீராவி சக்தியால் இயஙகிய மூன்று சக்கர வாகனம். 

4.14  புப�ொப�ல்லர் ஷொபட் �ழுது்கள் மற்றும் �ழுது நீககும் முல்ற்கள்

புர�ொப்பல்லர்	ேண்டு	முகையற்று	சுற்றுேல	(Improper	Running	of	Propeller	Shaft)	

வ. எண் ்கொ�ைங்்கள் (Causes) நிவர்த்தி (Remedies)

1 ேண்டு	வகைந்லேொ	(Bend)	அல்லது	

திருகி	(Twist)	இருகக்லொம்.

டயல	ரடஸ்டர்	மூ்லம்	�ன்	அவுட்கட	

ல்சொதிதது	்சரி	ர்சய்ய	லவண்டும்.

2 புர�ொப்பல்லர்	ேண்டொனது	

்சமநிக்லயில்லொமல	இருதேல.

்சமநிக்லககு	ரகொண்டு	வ�	

்பரில்சொேகன	ர்சய்ேல	லவண்டும்.

3 ஸ்பிக்லன்ஸ்,	ல்பரிஙகுகள்	மற்றும்	சிலிப	

ஜொயிண்ட்கள்	லேய்வகடந்திருகக்லொம்.

்பரில்சொதிதது	லேய்வகடந்து	

இருந்ேொல	புதியேொக	மொற்ைவும்.
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புப�ொப�ல்லர் ேண்டு பேொகுபபில அதி்க ்சத்ேம் வருேல (More noise from Propeller 

Shaft Assembly)

வ. எண் ்கொ�ைங்்கள் (Causes) நிவர்த்தி (Remedies)

1 ேண்டு	திருகிலயொ	(அல்லது)	வகைந்து	

இருகக்லொம்.

்பரில்சொதிதது	நிவர்ததி	ர்சய்ய்லொம்.

2 புர�ொப்பல்லர்	ரேொகுபபில	உயவு	

எண்ரைய்	இல்லொமல	இருகக்லொம்.

உயவு	எண்ரையொல	உயவிடப்பட	

லவண்டும்.

3 ல்பரிஙகுகளில	தூசுகள்	்படிந்திருகக்லொம். சுதேம்	ர்சய்து	்சரிப்படுதேவும்.

4 ஸ்பிக்லன்ஸ்	லேய்வகடந்திருதேல. ்பரில்சொதிதது	புதியது	மொற்ைவும்.

டி��ன்சியல மற்றும் யூனிட்டில அதி்க ்சத்ேம் வருேல (Over noise come from differential unit)

வ. எண் ்கொ�ைங்்கள் (Causes) நிவர்த்தி (Remedies)

1 டி்ப�ன்சியல	லகசிஙகிற்குள்	ல்பொதிய	

உயவு	எண்ரைய்	இல்லொமலிருதேல.

ல்பொதிய	உயவு	எண்ரையிகன	

லகசிஙகில	ஊற்ை	லவண்டும்.

2 ே�மற்ை	உயவு	எண்ரைய்	

்பயன்்படுததிருதேல.

ே�மொன	உயவு	எண்ரைய்	

்பயன்்படுதேவும்.

3 டி்ப�ன்சியல	யூனிட்டில	உள்ை	ர்பவல	

மற்றும்	பினியன்	கியர்களின்	்பற்கள்	

உகடந்து	இருகக்லொம்.

்பரில்சொதிதது	புதியது	மொற்ைவும்.

4 இகையும்	்பற்்சகக�ஙகளுககு	

இகடலய	ல்பொதுமொன	இகடரவளி	

இல்லொமலிருதேல.

்சரியொன	இகடரவளியிகன	அகமகக	

லவண்டும்.

5 டி்ப�ன்சியல	ரேொகுபபில	ல்பரிஙகுகள்	

உகடந்திருகக்லொம்.

புதிய	ல்பரிஙகுககை	ர்பொருதேவும்.

6 கி�வுன்	வீலுடன்	லகஜ்	யூனிட்டொனது	

்சற்று	ேைர்வொக	இருதேல.

இ�ண்கடயும்	இருககமொக	கவதது	

இகைககவும்.

7 டி்ப�ன்சியல	ரேொகுபபில	உள்ை	

வொ்சர்கள்	உகடந்து	அல்லது	

லேய்ந்திருகக்லொம்.

புதிய	வொ்சர்ககை	மொற்ை	லவண்டும்.

8 டி்ப�ன்சியல	ரேொகுபபிலுள்ை	ஸ்க்படர்	 

கி�ொஸ்	லேய்ந்து	/	உகடந்து	இருகக்லொம்.

புதியது	மொற்ைவும்.

9 டி்ப�ன்சியல	ரேொகுபபிலுள்ை	

்பற்்சகக�ஙகள்	்சரியொக	இகையொமல	

இருதேல.

மொர்ககிங	்பொயிண்ட்டிகனக	ரகொண்டு,	

்பற்்சகக�ஙகளுககு	இகடலய	ரேொடர்பு	

ஏற்்படுததி	்சரிர்சய்ய	லவண்டும்.
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ஹொட்ச்கிஸ் டில�வ் மற்றும் டொர்க டியூப டில�வுககும் இலடநய உள்ள நவறு�ொடு்கள் 

(Differences between Hotch Kiss drive and Torque tube drive)

வ. எண் ஹொட்ச் கிஸ் டில�வ் டொர்க டியூப டில�வ்

1 இதில	இ�ண்டு	யுனிவர்்சல	

ஜொயிண்ட்கள்	்பயன்்படுதேப்படுகிைது.

இதில	ஒல�	ஒரு	யுனிவர்்சல	ஜொயிண்ட்	

்பயன்்படுகிைது.

2 இதில	சிலிப	ஜொயிண்ட்	

லேகவப்படுகிைது.

சிலிப	ஜொயிண்ட்	லேகவ	இலக்ல.

3 இதில	புர�ொப்பல்லர்	ஷொபட்	திைந்ே	

நிக்லயில	அகமககப்பட்டிருககும்.

இதில	மூடப்படும்	டொர்க	டியூபில	

அகமககப்பட்டு	இருககும்.

4 இதில	லீப	ஸ்பிரிஙகின்	ஒரு	முகன	

ஆஙகர்	பின்	மூ்லமொகவும்,	மற்ரைொரு	

முகன	ல்சககில	பின்	மூ்லமொகவும்	

இகைககப்பட்டிருககும்.

இதில	லீப	ஸ்பிரிஙகின்	இரு	

முகனகளும்	ல்சககிலின்	மூ்லம்	

இகைககப்பட்டிருககும்.

5 திைன்	மற்றும்	ேகடச்	ர்சயலகளின்	

அழுதேமொனது	இரு	புைததிலும்	

உண்டு.

இதில	ஒரு	புைம்	மட்டுலம	அழுதேம்	

ஏற்்படுகிைது.

• நான்கு  கபரிஙகுகமளயும்  சுத்்தம் 
பசய்்த  பின்பு  கிரீஸ்  மூ்லம்  உயவிை  
கவண்டும்.

• கபரிங கப் (Bearing Cup) ஸ்மபைர் 
(Spider), சர்கிளிப்  (Circlip), சீல் 
(Seal) ஆகியவற்ம்ற கசாதித்து உயவிை 
கவண்டும்.

4.15  புப�ொப�ல்லர் ஷொபட் 

��ொமரிபபு

• பு ப ர ா ப் ப ல்்ல ர்  ஷா ப் ட்  சிலி ப் 
ஜாயிண்ட்களுக்கு  குறிப்பிட்ை  கா்ல 
இமைபவளிக்கு ஒரு மும்ற கிரீஸ் பகாண்டு 
உயவு படுத்்த கவண்டும்.

• யுனிவர்சல் ஜாயிண்ட்டுக்கும் கிரீஸ் விட்டு 
உயவுபடுத்்த கவண்டும்.

1.	 அருகில	உள்ை	்பணிமகனககு	ர்சன்று	கன�க	வொகனஙகளில	்பழுது	்பொர்தேக்லயும்,	

புர�ொப்பல்லர்	ஷொபடின்	ர்சயல்பொடு,	இயககம்	மற்றும்	வகககள்	ஆகியவற்றின்	அறிககக	

்சமர்பிகக	கவதேல.

2.	 அருகில	உள்ை	கன�க	வொகன	்பணிமகனககுச்	ர்சன்று	யுனிவர்்சல	ஜொயிண்ட்	அகமபக்ப	

அறிந்து	ஆய்வறிககக	்சமர்பிகக	கவதேல.

3.	 டி்ப�ன்சியல	குகை்பொடுககை	அருகில	உள்ை	்பணிமகனககு	ர்சன்று	்பழுது	்சரி்பொர்ககும்	

ஒரு	முகையின்	ஆய்வறிககககய	்சமர்பபிகக	கவதேல.

மொைவர் ப்சயல�ொடு (Student Activity)
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1. Propeller	Shaft – சுழல	ேண்டு

2. Rear	Axle – பின்	இருசு

3. Bearing – உருகைத	ேொஙகி

4. Universal	Joint – ்ப்லலகொை	(அச்சு)	இகைபபு

5. Differential	Unit – மொை்பட்ட	லவக	வழஙகி

6. Synchromesh – ஒதது	இயஙகு

7. Driving	Gear – இயககும்	்பற்்சகக�ம்

8. Driven	Gear – இயககப்படும்	்பற்்சகக�ம்

9. Half	Shaft – அக�த	ேண்டு

10. Sliding	Mesh - நகர்ந்து	இகைேல

்கல்லச் ப்சொற்்கள் (Glossary Terms)்க

1.	 S.K.	Gupta,	A	Text	Book	of	Automobile	Engineering,	S.	Chand	and	Company,	New	Delhi,	ISBN	

978-93-837-4691-0,	First	Edition	2014,	Reprint	2016.

2.	 Automobile	Engineering,	2nd	Edition,	Sci	Tech	Publications	(India)	Pvt	Ltd,	2011.	 

Ramalingam.	K.K.

3.	 Kirpal	Singh,	Automobile	Engineering,	Vol	1,	Standard	Publisher	and	distributor,	ISBN	–	13	–	

978-8180141966

4.	 Jack	Erjavec-	Automotive	Technology_	A	Systems	Approach		-Delmar	Cengage	Learning	

(2009)	ISBN-13:	978-1428311497

5.	 James	D.	Halderman,	Automotive	Technology,	Principles,	Diagnosis	and	service,	fourth	Edition,	

2012,	Prentice	Hall,	ISBN	-	3:	978-0-13-254261-6

6.	 K.K.Jain	and	R.B.Asthana,		Automobile	Engineering,	Tata	McGraw-Hill	Publishing	Company	

Limited,	New	Delhi

7.	 R.K.Rajput,		A	Text	Book	of	Automobile	Engineering,	Laxmi	Publications,	New	Delhi.

8.	 A.K.	Babu	&	Er.	Ajit	Pal	Singh,	Automobile	Engineering,	S.Chand	Publishing,	New	Delhi
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1.	 http://www.mech4study.com/2014/04/what-is-differential-gear-used-in-automobile.html

2.	 http://www.pacificmarine.net/engineering/propeller-and-propeller-shaft/propeller-shaft.htm
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இலையேள மு்கவரி (Webliography)

�குதி – அ

ஒரு	மதிபர்பண்	வினொககள்

்சரியொன	விகடகய	லேர்ந்து	எடுதது	

எழுதுக.

1.	 புர�ொப்பல்லர்	ஷொபடின்	முன்	முகன	

ர்பொருதேப்பட்ட	்பொகம்.

அ)	 என்ஜின்

ஆ)	 கிைட்ச்

இ)	 கியர்	்பொகஸ்

ஈ)	 டி்ப�ன்சியல	யூனிட்

2.	 என்ஜின்	்சகதிகய	கியர்்பொகஸில	

இருந்து	எந்ே	்பொகம்	டி்ப�ன்சியலுககு	

கடதேப்படுகிைது.

அ)	 கிைட்ச்

ஆ)	 பின்	அச்சு

இ)	 கிைட்ச்	ஷொபட்

ஈ)	 புர�ொப்பல்லர்	ஷொபட்

3.	 புர�ொப்பல்லர்	ஷொபடின்	நீை	

அைவுககை	்சரி	ர்சய்வது.

அ)	 கிைட்ச்

ஆ)	 கியர்	்பொகஸ்

இ)	 சிலிப	ஜொயிண்ட்

ஈ)	 யுனிவர்்சல	ஜொயிண்ட்

4.	 கியர்	்பொகஸிலிருந்து	சுழலும்	ஆற்ைக்ல	

இைகக	லகொைததில	கடததுவது.

அ)	 கிைட்ச்

ஆ)	 புர�ொப்பல்லர்	ஷொபட்

இ)	 டி்ப�ன்சியல	யூனிட்

ஈ)	 பின்	அச்சு

5.	 வொகனததில	லீப	ஸ்பிரிஙகக	

்பொதுகொப்பது.

அ)	 டி்ப�ன்சியல	 ஆ)	 லஷககிள்

இ)	 ல்பொலட்	 ஈ)	 லகஜ்

6.	 யுனிவர்்சல	ஜொயிண்டில	இ�ண்டு	

லயொககுககை	இகைககப்படும்	்பொகம்.

அ)	 ஸ்க்படர்	

ஆ)	 டிக�விங	லயொக

இ)	 டிக�வன்	லயொக

ஈ)	 என்ஜின்	அச்சு

மதிபபீடு
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7.	 வொகனம்	்சொக்லயில	திரும்பும்	ல்பொது	

உள்்பககச்	்சகக�ம்	குகைவொன	

லவகம்,	ரவளிப்பகக	்சகக�ம்	அதிக	

லவகம்	ர்பை	ர்சய்வது.

அ)	 டி்ப�ன்சியல	யூனிட்

ஆ)	 புர�ொப்பல்லர்	ஷொபட்

இ)	 யுனிவர்்சல	ஜொயிண்ட்

ஈ)	 பின்	அச்சு

8.	 புர�ொப்பல்லர்	ஷொபடிலிருந்து	சுழல	

்சகதிகய	பின்	அச்சிற்கு	கடததுவது.

அ)	 புர�ொப்பல்லர்	ஷொபட்

ஆ)	 என்ஜின்

இ)	 டி்ப�ன்சியல	யூனிட்

ஈ)	 கிைட்ச்

9.	 ்சகதி	கடததும்	அகமபபில	 

90°யில	சுழல	்சகதிகய	 

கடததும்	்பொகம்.

அ)	 என்ஜின்

ஆ)	 டி்ப�ன்சியல	யூனிட்

இ)	 கியர்	்பொகஸ்

ஈ)	 ்சகக�ம்

10.	 வொகனததின்	ரமொதே	எகடகய	

ஆகஸில	ஷொபட்	ேொஙகுவது	எந்ே	

வகக	பின்	அச்சு

அ)	 அக�்பஙகு	மிேகவ	அச்சு

ஆ)	 முழு்பஙகு	மிேகவ	அச்சு

இ)	 முககொல	்பஙகு	மிேகவ	அச்சு

ஈ)	 கொல	்பஙகு	மிேகவ	அச்சு

�குதி – ஆ

மூன்று	மதிபர்பண்	வினொககள்

1.	 புர�ொப்பல்லர்	ஷொபடின்	லவக்ல	என்ன?

2.	 யுனிவர்்சல	ஜொயிண்டின்	வகககள்	

யொகவ?

3.	 லஷககிள்	எவ்வொறு	ர்சயல்படுகிைது?

4.	 புர�ொப்பல்லர்	ஷொபடின்	வகககள்	

யொகவ?

5.	 டி்ப�ன்சியலின்	லவக்ல	என்ன?

6.	 டி்ப�ன்சியலின்	வகககள்	யொகவ?

7.	 டி்ப�ன்சியல	லகசிங	வகககள்	யொகவ?

8.	 பின்	அச்சின்	வகககள்	யொகவ?

�குதி – இ

ஐந்து	மதிபர்பண்	வினொககள்

1.	 ஹொட்ச்	கிஸ்	டிக�வின்	நன்கம,	

தீகமகள்	யொகவ?

2.	 டி்ப�ன்சியலில	ஏற்்படும்	குகைகள்,	

நிவர்ததி	ர்சய்யும்	முகைககை	விவரி.

3.	 ஏலேனும்	ஒரு	வகக	யுனிவர்்சல	

ஜொயிண்டின்	்படம்	வக�ந்து	விவரி.

�குதி – ஈ

�த்து மதிபர்பண்	வினொககள்

1.	 டி்ப�ன்சியல	அகமபக்ப	்படததுடன்	

விவரி.

2.	 புர�ொப்பல்லர்	ஷொபடில	ர்பொதுவொக	

எற்்படும்	்பழுதுகள்,	நிவர்ததி	ர்சய்யும்	

முகைகய	விவரி.

3.	 ஒருவகக	பின்	அச்சு	(Rear	Axle)	

அகமபக்ப	்படததுடன்	விவரி.
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ப�ொருளடக்கம்

அலகு

5

5.0	 அறிமுகம்

5.1	 சககரத்தின்	தேவைகள்

5.2	 சககரத்திற்கு	இருகக	தைண்டிய	

ேன்வமைகள்

5.3	 சககரத்தின்	ைவககள்

5.3.1	 ேட்டுைவக	சககரம்

5.3.2	 கம்பி	ைவக	சககரம்

5.3.3	 உருககு	ைவக	சககரம்

5.4	 சககர	அளவீடு

5.5	 டயர்

5.5.1	 டயர்	ைவககள்	

5.6	 டயர்	குணஙகள்

5.7	 டயர்	பணிகள்

5.8	 டயர்	கட்டுமைானம்

5.8.1	 பீட்

5.8.2	 பகக	சுைர்	பகுதி

5.8.3	 தோள்பட்வட	பகுதி

5.8.4	 ட்்ரட்	பகுதி

5.9	 ட்்ரட்	பகுதி

5.9.1	 ஸடட்ைவக	ட்்ரட்

5.9.2	 சி்மைட்ரிகல்	ட்்ரட்

5.9.3	 வின்டர்	ட்்ரட்

5.10	பிவள	தரட்டிங

5.10.1	 டயர்	அளவீடு

5.11	 கார்காஸ	ைவககள்

5.11.1	 தரடியல்	பிவள	

டயர்

5.11.2	 கிராஸ	பிவள	

டயர்

5.11.3	 பயாஸ	பிவள	

டயர்

5.12	 த�ாடு	தரட்டிங

5.13	 டயர்	அழுத்ேம்

5.14	 டயர்	தேர்வு	்சய்யும்	முவை

5.15	 டயர்	தேய்மைானம்

5.16	 டயர்	பராமைரிப்பு

5.17	 டயரில்	ஏற்படும்	பழுதுகளும்,	சரி	

்சய்யும்	முவைகளும்

5.18	 டியூப்

5.19	 டியூப்	பயன்கள்

5.20	 பஞசர்

5.21	 பஞசர்	சரி்சய்யும்	முவை

5.21.1	 ்ைப்பப்படுத்தி	ஒட்டுேல்

5.21.2	குளிர்	முவையில்	ஒட்டுேல்

5.21.3	ைல்கவனசிங

5.22	 டியூபில்	ஏற்படும்	பழுதுகளும்,	பழுது	

நீககுேலும்

5.23	 டயர்	சுழற்சி	முவை

5.24	 	சககரஙகள்	சமைநிவ�படுத்துேல்

சக்கரங்கள் மற்றும் டயர்கள்  

(Wheels and Tyres)

்கற்்றல் ந�ொக்கம் (Learning Objectives)

1. ைாகனத்தில்	பயன்படுத்ேப்படும்	பல்தைறு	டயர்	அவமைப்புகவளப்	பற்றி	அறிேல்.

2. டயர்	மைற்றும்	டியூப்	எவைாறு	உறுதித்	ேன்வமையுடன்	ேயாரிககப்படுகிைது	என்பவே	

அறிேல்.

3. சககரஙகள்	எவைாறு	உறுதியுடன்	ேயாரிககப்படுகிைது	மைற்றும்	ைாகனத்தில்	

்பாருத்தி	பயன்படுத்துேல்	பற்றி	அறிேல்.

4. சககரம்	மைற்றும்	டயர்	எவைாறு	உறுதித்	ேன்வமையுடன்	ைாகனத்தின்	எவடவய	

ோஙகுைதுடன்,	சாவ�யில்	உருளுகிைது	என்பவே	அறிேல்.
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5.0 அறிமு்கம் (Introduction)

தானியங்கி வாகனத்தில் சககரமும், 
டயரும் எவவளவு முககியத்துவம் வாய்நதது 
என்பதத நாம் அதனவரும் அறிவவாம். அதாவது 
ஒரு வாகனத்தில் எனஜின இல்தலையயன்ாலும் 
வாகனத்தத இழுத்துச் யசல்லைலைாம். ஆனால் 
வாகனத்தில் சககரவே இல்தலையயனில் எவவாறு 
நகரத்த இயலும்? வேலும் சககரமும், டயரும் 
வாகனத்தின முழு ்பளுதவ தாங்குவதுடன 
யேனதனதேதயயும்  யகாடுககி்து .  தவிர 
வாகனத்தத  ஸ்டியரிங்கின  உதவியுடன 
கட்டுப்பாட்டுடன யசலுத்த உதவுகி்து. 

5.1  சக்கரத்தின் நேவை்கள் 

(Requirements of the Wheel)

1. இது  வாகனத்தின  முழு  ்பளுதவ 
தாங்குகி்து.

2. இது வாகனத்தின எதடதய எளிதாககி 
ஸ்டியரிங்  வீதலை  எளிதாக  இயககச் 
யசயகி்து.

3. எனஜின இல்லைாேவலைவய வாகனத்தத 
இழுத்துச் யசல்லை உதவுகி்து.

4. இது சாதலையில் ஏற்படும் அதிரவுகதள 
தாங்கிக யகாள்கி்து.

5. பிவரக  பிடிககும்ய்பாழுது  ஏற்படும் 
பிவரககிங் விதசதய தாங்கிக யகாள்கி்து.

5.2  சக்கரத்தில் இருக்க 

நைண்டிய ேன்வம்கள் 

(Properties of the Wheel)

1. வாகனத்தின முழு்பளுதவயும் தாங்கக 
கூடியதாக இருகக வவண்டும்.

2. சககரம் நிதலையாக இருககும் ய்பாழுதும், 
இயங்கும்  ய்பாழுதும்  சேநிதலையில் 
இருகக வவண்டும்.

3. சககரம் எதட குத்வானதாக இருகக 
வவண்டும்.

4. சககரம் எளிதில் கழற்வும், மீண்டும் 
ய்பாருத்துவதறகும் ஏற் வதகயில் இருகக 
வவண்டும்.

5. ஸ் டி ய ரி ங்  மூ லை ம்  எ ளி த ா க 
கட்டுப்படுத்துவதறவகற்ப  இருகக 
வவண்டும்.

5.3  சக்கரத்தின் ைவ்க்கள்  

(Types of the Wheel) 

ய்பாதுவாக சககரத்தில் மூனறு வதககள் 
உள்ளன. அதவ

1. தட்டு வதக சககரம் (Disc Wheel)
2. கம்பி வதக சககரம் (Wired Wheel)
3. உருககு வதக சககரம் (Cast Wheel)

5.3.1  ேட்டு ைவ்க சக்கரம் (Disc Wheel) 

�டம் 5.3.1 ேட்டு ைவ்க சக்கரம்

தானியங்கி வாகனங்களில் ய்பரும்்பாலும் 
இ்நத வதக சககரம் ்பயன்படுத்தப்படுகி்து. 
ஏயனனில்  இதன  அதேபபு  எளிதானதும் , 
கட்டதேபபு உறுதியானதும், விதலை ேலிவானதும் 
ஆகும். டிஸ்க வீலின அதேபபு இரு ்பகுதிகளாக 
பிரிககலைாம். அதவகள் முத்வய

1. ரிம் (Rim)
2. தட்டு (Disc)

�டம் 5.3.1.1 ரிம் மற்றும் ேட்டு
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ரிம்தேயும் ஹபத்பயும் ஸ்வ்பாகஸ் (Spokes) 
எனும் கம்பிகள் இதைககின்ன. இதன எளிய 
அதேபத்ப ்படம் 5.3.2ல்  காைலைாம். இவவதக 
சககரம் தசககிள், வோட்டார தசககிள் வ்பான் 
இரு சககர வாகனங்களில் ்பயன்படுத்துவதத 
நாம்  காைலைாம் .  இரு  சககரத்தில்  உள்ள 
ஸ் வ ்ப ா க ஸ்  வ ா க ன  எ த ட த ய யு ம் , 
இழுவிதசதயயும், பிவரககிங் விதசதயயும் 
தாங்குகி்து. இவவிதசகதள தாங்குவதறவகற்ப 
ஸ்வ்பாகஸ் கம்பிகள் ஹபபிலும் ரிம்மிலும் 
ய்பாருத்தப்படுகின்ன .  ஆகசில்  ஷாபடில் 
ய்பாருத்துவதறவகற்ப ஹபபில் வரிப்பள்ளங்கள் 
(Splines) உள்ளன. இதன எதட குத்வாகவும், 
குளிரவிககும் தி்ன அதிகோகவும் உள்ளதால் 
்ப்நதய காரகளில் ்பயன்படுத்தப்படுகி்து.

�டம் 5.3.2 ்கம்பி ைவ்க சக்கரம்

நன்வமைகள்	(Advantages)	

• எதட  குத்வாகவும் ,  உறுதியாகவும் 
உள்ளது.

• பிவரக  டிரம்தே  எளிதாக  குளிரச் 
யசயகி்து.

• வததவப்படும் வ்பாது எளிதாக கழறறி, 
ய்பாருத்திக யகாள்ளலைாம்.

தீவமைகள்	(Disadvantages)

• ்பராேரிபபு யசலைவு அதிகம்.
• சகக ரத்தில்  யநளிவுகள்  ஏற்பட 

வாயபபுள்ளது.
• ஸ்வ்பாகஸ் கம்பிகளின துதள ரிம்மில் 

உள்ளதால்  இதில்  டியூபலைஸ்  டயர 
வதககதளப ய்பாருத்த முடியாது.

இ்நத எளிய அதேபத்பப ்படம் 5.3.1.1ல் 
காைலைாம். ரிம்மின வேற்பகுதி டயதர நனகு 
ய்பாருத்துவதறவகற  ்அதேபத்பக யகாண்டுள்ளது. 
டிஸ்க ரிம்மின உட்பு்த்தில் யவல்டிங் மூலைம் 
இதைககப்பட்டுள்ளது. சககரம் ேறறும் டிஸ்கின 
அளதவப ய்பாருத்து முழுதேயான ஒவர ்பாகோக 
இருககலைாம், அல்லைது தனித்தனியாக இதைத்து 
இருககலைாம். டயர பீட் (Tyre Bead) என்பது 
ரிம்மில் ய்பாரு்நதுோறு அதே்நது உள்ளது. 
ரிம்மின குழிவுப ்பகுதி இல்தலையயனில் டயதர 
கழற்வவா, ய்பாருத்தவவா முடியாது. ரிம்மில் 
டயர ய்பாருத்தும் ்பகுதி 50 முதல் 150 வதர 
சாயவாக இருககும். இதனால் டயரில் காறத் 
நிரபபும் ய்பாழுது பீட் ஆனது ரிம்மில் நனகு 
ய்பாரு்நதிக யகாள்கி்து. டியூபபில்லைா (Tubeless) 
டயரில்  இ்நத  சாயவான  அதேபபு  நல்லை 
அதடப்பானாக (seal) யசயல்்படுகி்து.

டிஸ்ககானது  கம்பியின  ( S p o k e ) 
்பணிதயச் யசயகி்து. சககரம் வ்பால்ட் மூலைம் 
அச்சில்  ய்பாருத்தப்படுகி்து .  ்படத்தில் 
உள்ளவாறு வீல் டிஸ்ககில் சிலை துதளகள் 
யகாடுககப்பட்டுள்ளன. இத்துதளகள் வழியாக 
யவளிககாறறு  பிவரக  டிரம்மின  உட்்பகுதி 
யசனறு பிவரக டிரம்தே குளிரச் யசயகி்து. 
வீல்  டிஸ்ககி றகு  தனிய ா க  மூடியும் 
யகாடுககப்பட்டுள்ளது. டியூப வால்வுககாக 
ரிம்மில் ஒரு துதளயும் யகாடுககப்பட்டுள்ளது.

நன்வமைகள்	(Advantages)	

• இதன  அதேப பு  எளித ானதும் 
உறுதியானதும், ேலிவானதும் ஆகும்.

• இதன ்பராேரிபபு எளிதானது.
• இது அதனத்து இலைகு ேறறும் கனரக 

வாகனத்திறகு ஏற்தாகும்.
• சககரத்தில்  யநளிவு  ேறறும்  வதளவு 

வ்பான் குத்்பாடுகள் ஏற்படாது.

5.3.2 ்கம்பி ைவ்க சக்கரம் (Wired Wheel)

இது டிஸ்க வீதலைப வ்பாலை இல்லைாேல் 
இதன தேயத்தில் ஹபபும் வேல் ்பகுதியில் 
ரிம்மும்  தனித்தனியாக  உள்ளன .  இ்நத 
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‘C’ என்பது ரிம்மின வதகதய குறிககி்து.
சககரம் குறியீட்டு எண்ணின (Code 

number) மூலைம் காட்டப்படும்

உதாரைோக சககரத்தின குறியீட்டு 
எண்  5 .50 B-13 ேறறும்  4  ½ J-14 என 
குறியிட்டிரு்நதால்  அது  கீழகண்டவாறு 
குறிககப்படுகி்து.

அ்கலம் (W) ரிம் ைவ்க விட்டம் (D)

5.50’’ B 13’’

4 ½’’ J 14’’

ரீம்மின் 

அ்கலம்

சக்கரத்தின் குறுககுபைட்டுத் 

நேொற்்றம்

பின்�க்க 

இவடபைளி

ஆபபசட்

முன்�க்கம்
ந�ொல்ட் 

ைட்டம்
பின்�க்கம்

ரிம்மின் விட்டம்

வமயம்

ஃபிளொஞ்ச்

ரிம்

வமயகந்கொடு

�டம் 5.4 சக்கரம்

5.5 டயர (Tyre)

ட ய ர  வ ா க ன த் தி ன  ரி ம் மி ல் 
ய்பாருத்தப்பட்டுள்ளது .  இதனுள்  உள்ள 
டியூபபில்  காறறு  நிரப்பப்பட்டுள்ளது .  இது 
வாகனத்தின  எதடதயத்  தாங்குவதுடன 
வாகனத்திறகு யேனதேதய யகாடுககி்து.

5.3.3  உருககு ைவ்க சக்கரம் (Cast Wheel)

�டம் 5.3.3 உருககு ைவ்க சக்கரம்

தறகாலை தானியங்கி வாகன சககரங்கள் 
அலுமினியம் அல்லைது யேகனீசியம் உவலைாக 
கலைதவயில் யசயயப்படுகி்து. வகஸ்ட் வீல் (Cast 
W h e e l )  ய ்பரும்்ப ாலும்  க ா ர களுககு 
்பயன்படுத்தப்படுகி்து. இதன எளிய அதேபத்பப 
்படம் 5.3.3ல்  காைலைாம் வ்பாரஜ்டு வீல் (Forged 
Wheel) ய்பரும்்பாலும் கனரக வாகனங்களில் 
்பயன்படுத்தப்படுகி்து. இவவதக சககரத்தின 
எதட குத்வானது. அதாவது யேகனீசியம் 
உவலைாக கலைதவயினால் ஆன சககரம் எஃகு 
சககரத்தின எதடதய விட 50% குத்வாகவும், 
அலுமினியம் உவலைாக கலைதவயினால் ஆன 
சககரம் எஃகு சககரத்தின எதடதய விட 70% 
குத்வாகவும் இருககும். இவவாறு எதட குத்வாக 
இரு்நதாலும் எஃகு சககரத்தின வலிதேதய 
ய்பறறிருககும். இ்நத உவலைாக கலைதவ நனகு 
யவப்பம் கடத்தும் தி்ன யகாண்டுள்ளதால் டயர 
அல்லைது பிவரககுகளில் ஏற்படும் யவப்பத்தத 
எளிதில் குத்ககி்து. வேலும் அகலைோன ரிம் 
(Rim) தயாரிகக உதவுகி்து. இது வாகனத்திறகு 
அதிக  நிதலைத்தனதேதய  யகாடுககி்து . 
யேகனீசியம் உவலைாக கலைதவ அதிக ்பளுதவ 
தாங்கககூடியதாக  இருககும் .  வேலும் 
அதிரச்சிகதளயும் தாங்கக கூடியதாக இருககும்.

5.4  சக்கர அளவீடு  

(Wheel Dimension)

சககரம் ய்பாதுவாக அளவிடும் முத்தய 
்படத்தில் காைலைாம்

‘W’ என்பது சககரத்தின அகலைம்.
‘D’ என்பது சககரத்தின விட்டம்.
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நிரபபி ்பயன்படுத்துவதால் நுவேட்டிக டயர 
எனறு அதழககப்படுகி்து. 

இது  ய்பாதுவாக  இரு  வதகப்படும் . 
அதவ 

• டியூப உள்ள டயர அல்லைது வழககோன 
வதக டயர

• டியூப இல்லைாத டயர.

டியூப்	உள்ள	டயர்	அல்�து	ைழககமைான	

ைவக	டயர்

டயருககுள்  டியூப  ய்பாருத்தப்பட்டு 
இருககும் டயர டியூப வதக டயர எனப்படும். 
இதன யவட்டுத் வதாற்த்தத ்படம் 5.5.1.2 
(அ) காைலைாம்.

ட்நரட்டின் அடியில் 

உள்ளரப�ர
�ொது்கொபபு பிரிப�ொன்

ேவலப�குதி

நேொள்�ட்வட

�க்கைொட்டுச் 

சுைர

பீட் �குதி

பீட் ஹில்
பீட் �ொது்கொபபு 

அடுககு

பீட் நடொ

பீட் ந்கொர

ப�ொருந்தும் 

ந்கொடு

ந்கஸிங அடுககு

உள்�க்க வலனிங

ட்பரட் �ள்ளம்

ேவலப�குதி �ட்வட

ட்பரட் ந�ட்டரன்

�டம் 5.5.1.2 (அ) டியூப உள்ள டயர பைட்டு 

நேொற்்றம்

டியூப்	இல்�ாே	டயர்

டயரில் உள்வள டியூப ய்பாருத்தப்படாேல் 
வநரடியாக ரிம்மில் இதைககப்பட்டு இதனுள் 
காறத் நிரபபும் வதக டயருககு டியூப இல்லைாத 
டயர எனப்படும். இதில் யவட்டுத் வதாற்த்தத 
்படம் 5.5.1.2  (ஆ) காைலைாம்.

5.5.1  டயரின் ைவ்க்கள்: [Types of the tyre]

1. யகட்டியான டயர (Solid Tyre)
2. காறறு நிரப்பப்பட்ட டயர (Pneumatic 

Tyre)
3. குண்டு துதளககாத டயர (Bullet Proof 

Tyre)
4. திரவம் நிரப்பப்பட்ட டயர (Liquid Filled 

Tyre)

5.5.1.1	 ்கட்டியான	டயர்	(Solid	Tyre)

�டம் 5.5.1.1 ப்கட்டியொன டயர

இ்நத வதக டயர சி்பபுவதக இரப்பரால் 
(Special Rubber) யகட்டியாக தயாரிககப்படுகி்து. 
இதில்  டியூப  இருககாது .  இது  யகட்டியாக 
இருப்பதால் அதிரவுகதள தாங்குவதில்தலை. 
அதனால்  இவவதக  டயர  ய்பரும்்பாலும் 
ஆட்வடாயோத்பலில் ்பயன்படுத்துவதில்தலை.

5.5.1.2	 	காற்று	நிரப்பப்பட்ட	டயர்	 

(Pneumatic	tyre)

இ்நத  வதக  டயர  ய்பரும்்பாலைான 
வாகனங்களில் ்பயன்படுத்தப்படுகி்து. காறறு 

�டம் 5.5.1.2 ்கொற்று நிரப�ப�ட்ட டயர
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கலைதவதய டயரின யோத்த யகாள்ளளவில் 
75% அளவிறகு நிரபபி ்பயன்படுத்தப்படுகி்து. 
இவவதக  டயரகள்  ஒரு  சிலை  கனரக 
வ ா கனங் களிலும் ,  டி ர ா க ட ர களிலும் 
்பயன்படுத்தப்படுகின்ன.

5.6  டயரின் குணங்கள் 

(Properties of the Tyre)

• ்பயைம் யசயவதறகு யசாகுசாக (Comfort) 
இருகக வவண்டும்.

• சாதலை அதிரவுகதளத் தாங்கக கூடியதாக 
இருகக வவண்டும்.

• வதளவுகளில்  திருபபும்  வ்ப ாது 
வாகனத்திறகு  நிதலைத்தனதேதய 
யகாடுகக வவண்டும்.

• பிவரக  பிடிககும்  வ்பாது  சாதலையில் 
உராயவுத்  தனதேதய  ஏற்படுத்தி 
வழுககாேல் நிறக வவண்டும்.

• குத்வான உருளும் ததடதய (Rolling 
Resistance) யகாடுககககூடியதாக இருகக 
வவண்டும்.

• டயர சுழனறு சாதலையில் யசல்லும் வ்பாது 
வாகனத்திறகு  ்பாதுகாபத்ப  (Safety) 
யகாடுகக வவண்டும்.

• நீண்ட  காலைம்  உதழககக  கூடியதாக 
இருகக வவண்டும்.

5.7  டயரின் �ணி்கள்  

(Tyre Function) 

• வாகனத்தின முழு எதடதய தாங்குகி்து.
• சாதலையில்  உராயவு  தனதேதய 

ஏற்படுத்தி சாதலையில் உருண்டு யசல்லை  
உதவுகி்து.

• சாதலையில் நிதலைபபுத் தனதேதய (Road 
Stability) யகாடுககி்து.

• சாதலை வேடு ்பள்ளங்களில் வாகனம் 
யசல்லும் வ்பாது ஏற்படும் அதிரவுகதள 
தாங்குகி்து.

ரிம்

டயரின் ேவலப�குதி

நேொள்�ட்வட

பிரிப�ொன் அடுககு

ைவளந்து ப்கொடுககும் �குதி

ைொல்வு

பீட் ந்கொர

பீட்

ரப�ர 

சுைர
உள்�க்க வலனிங

�டம் 5.5.1.2 (ஆ) டியூப இல்லொே டயர 

பைட்டு நேொற்்றம்

நன்வமைகள்	(Advantages)

• எளிய அதேபபு.
• ்பஞசர ஏற்பட்டால் டயதர கழற்ாேல் சரி 

யசயயலைாம்.
• டியூப வததவ இல்தலை.
• குத்வான ்பராேரிபபு.

5.5.1.3	 	குண்டு	துவளககாே	டயர்	 

(Bullet	proof	tyre)

�டம் 5.5.1.3 குண்டு துவளக்கொே டயர

இ்நத வதக டயதர துப்பாககிக குண்டு 
்பாய்நதால் கூட காறறின அழுத்தம் ய்பரும்்பாலும் 
குத்வதில்தலை .  இதில்  ஏற்படும்  ்பஞசர 
தனதனத்  தாவன  அதடத்து  சரியசயது 
யகாள்கி்து .  இவவதக  டயர  இராணுவ 
வாகனங்களில் ்பயன்படுத்தப்படுகி்து.

5.5.1.4	 	திரைம்	நிரப்பப்பட்ட	டயர்	 

[Liquid	filled	tyre]

இ்நத  வதக  டயரில்  க ால்சியம் 
குவளாதரடு  1 5 %ம் ,  நீர  8 5 %ம்  கலை்நத 
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5.8.3  நேொள் �ட்வட �குதி  

(Shoulder Region)

்பககசுவர ்பகுதிதயயும் (Side Wall 
Reg ion) ,  ட்யரட்  (Tre ad)  ்பகுதிதயயும் 
இதைககும் இடத்தில் உள்ள சரிவான ்பகுதிவய 
வதாள்்பட்தட  ்பகுதி  (Shoulder Region) 
எனப்படும் .  இது  டயர  அதேபபிறகு  சறறு 
வதளவான வதாற்த்தத உண்டாககுகி்து.

5.8.4 ட்பரட் �குதி (Tread Region)

�ள்ளங்கள்

ரிம்

ட்நரட்

�டம் 5.8.4  ட்பரட்

சாதலை ்பரபபின (Road Surface) மீது 
யதாடரபு  யகாள்ளக  கூடிய  டயரின  சுறறு 
வட்டத்தில்  உள்ள  வேல்  ்பகுதிககு  ட்யரட் 
(Tread) எனறு ய்பயர. சாதலையில் நல்லை பிடிபபு 
(Road Grip) தனதேதயக யகாடுப்பதறகாக 
்பல்வவறு வடிவங்களில் யவட்டுப்பள்ளங்கள் 
இதன மீது அதே்நது இருககும்.

5.9 ட்பரட் ைவ்க்கள்  

(Tread Types)

• ஸ்டட் வதக ட்யரட்
• சியேட்ரிகல் வதக ட்யரட்
• வினடர வதக ட்யரட்

5.9.1 ஸடட் ைவ்க ட்பரட் (Stud Type Tread)

சாதாரை ஜீப ேறறும் ட்ராகடர முன 
சககரத்தில் வடிவதேககப்பட்டு இருககும். 
சிறிய சிறிய ்பட்டன வடிவத்தில் டயரின சுறறு 
வட்ட ்பரபபில் அதேககப்பட்டு இருககும்.

5.8  டயர ்கட்டுமொனம்  

(Tyre Construction)

டயர  குறுககு  யவட்டு  ்பரபபு  நானகு 
்பகுதிகளாக பிரிககப்படுகி்து.

• பீட் ்பகுதி ( Bead Region)
• ்பகக சுவர ்பகுதி (Side Wall Region)
• வதாள் ்பட்தட ்பகுதி (Shoulder Region)
• ட்யரட் ்பகுதி (Tread Region)

5.8.1 பீட் (Bead)

சககர ரிம்மில் ய்பாருத்தும் ்படி உள்ள 
்பகுதி பீட் (Bead) ஆகும். இதவ இரு ்பககங்களில் 
உள்ள  உவலைாகக  கம்பியால்  வட்டோக 
வடிவதேககப்பட்டு  இருககும் .  டயரில் 
வட்டோன ,  ஒனறு  அல்லைது  ்பலை  உவலைாக 
கம்பிகள் மூலைம் யகட்டியான தநலைான அல்லைது 
வ ரய ான  நூல்கள்  மூலைம்  யகட்டியாக 
இதைககப்பட்டு இருககும். பீட் என்பது டயரின 
உருவம் ோ்ாேல் இருகக உதவி யசயகி்து.

5.8.2 �க்க சுைர �குதி (Side Wall Region)

்பகக  சுவர  எளிதாக  வதள்நது 
யகாடுககும்்படி வடிவதேககப்படுகி்து. பீட் 
( B e a d )  ்பகுதிககும் ,  ட்யரட்  ( Tr e a d ) 
அதேபபிறகும் இதடவய யசங்குத்தாக உள்ள 
்பகுதிககு ்பகக சுவர ்பகுதி (Side Wall Region) 
எனப்படும். இதன உள் ்பகுதியில் டியூப (Tube) 
ய்பாருத்தப்படுகி்து.  இ்நத ்பகுதியில் தான 
டயரின அளவுகள் குறிககப்பட்டு இருககும்.

�டம் 5.8 டயர ்கட்டுமொனம்

ட்நரட் �குதி
நேொள்�ட்வட 

�குதி

�க்கச்சுைர 

�குதி

கீழப�குதி

பீட்

நரடியல் 

அடுககு்கள்

ப�ல்ட் 

ந�கந்கஜ்
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அதனத்து  பிதளகளும்  பீட்  ( B e a d ) 
எனப்படுகின் வட்டோன ஸ்டீல் ஒயர மூலைம் 
யகட்டியாகப பிதைககப்பட்டிருப்பதால் டயரின 
உருவம் எளிதில் ோறுவதில்தலை. வட்டோகவவ 
எபவ்பாதும் உள்ளது.

டயரின உறுதியும், திடத்தனதேயும் 
(Tread) எத்ததன பிதள உள்ளன என்பததப 
ய்பாருத்து ோறு்படும் பிதள (Ply) எண்ணிகதக 
கூட கூட டயரின உறுதி அதிகோகும். ஸ்கூட்டர, 
வோட்டார தசககிள் வ்பான்தவகளில் ய்பாதுவாக 
குத்்நத பிதள யகாண்ட டயரும், காரகளில் 
சறறு அதிகோன பிதள யகாண்ட டயரும், கனரக 
வாகனங்களில் அதிகோன பிதள யகாண்ட 
டயரகளும் ்பயன்படுத்தப்படுகி்து. டயரின காறறு 
அழுத்தம் டயர தசஸ் ஆகியதவ பிதளகளின 
எண்ணிகதகதய ய்பாருத்ததாகும். ய்பாதுவாக 
பிதள வரட்டிங் என்பது டயரின உறுதி ேறறும் 
திடத் தனதேதய குறிககும் எண் ஆகும்.

5.9.2  சிபமட்ரி்கல் ைவ்க ட்பரட் 

(Symmetrical Type Tread)

இலைகு ரக ேறறும் சிறிய கார வ்பான் 
வாகனத்தின சககரத்தில் இருககும். சககரத்தின 
சுறறுவட்ட ்பரபபில் வதள்நது இருககும்.

5.9.3  வின்டர ைவ்க ட்பரட்  

(Winter Type Tread)

சி்பபுவதக வாகனத்தின சககரத்தில் 
ய்பாருத்தப்படும் .  அதாவது  டிராகடர  பின 
சககரம், எரத் மூவிங் எ்நதிரம் வ்பான்வறறின 
சககரோக ்பயன்படுத்தப்படுகி்து. இவறறின 
்பட்டன உயரோக ய்பரிதாக இருககும். 

5.10  பிவளநரட்டிங (Ply Rating)

காட்டன (்பருத்தி) அல்லைது தநலைான 
அல்லைது வரயான நூல்களால் பினனப்பட்ட 
டயரின ்பகுதிககு பிதள (Ply) எனப ய்பயர. 

உலைகின மிகவும் உயரம் குத்்நத கார 19 அங்குலை உயரம் யகாண்டது. 
இத்ததகய ‘‘பளாட் யோத்பல்” கார ்பககிங்காம்ஷயதரச் வசர்நத ய்பரரி 
வாட்கினஸ் என்பவரால் வடிவதேககப்பட்டது.
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வரயான  அடுககுகள்  ஒவர  திதசயிவலைவய 
அதேககப்பட்டு இருககும். இவவதக டயருககு 
வரடியல் பிதள டயர எனப்படும். இவவதக 
டயரில் நிதலைபபுத்தனதேயும் (Stability), 
யசாகுசுத்தனதேயும் (Comfort) அதிகோக 
உள்ளது .  வதளவுகளில்  திரும்பும்வ்பாது 
நிதலைபபுத்தனதே குத்வாக இருககும். ்படம் 
5.11.1ல்  காட்டப்பட்டுள்ளது

நரடியல் அடுககு

இரண்டு அடுககு ப�ல்ட

ஸடில் பீட் நரடியல் டயர

�டம் 5.11.1 நரடியல் பிவள டயர

5.10.1  டயர அளவீடு (Tyre Size Marking)

உதாரைோக டயரின ்பககவாட்டில் 
3.5” x 10” x 4 PR என குறியிட்டிரு்நதால் அது 
டயர அளவீடு (Tyre Size Marking) ஆகும். 
டயர அளவு கீழகண்டவாறு குறிககப்படுகி்து.

டயரின் 

அ்கலம்

ரிம்மின் 

விட்டம்

டயரின் 

உறுதித்ேன்வம

3.5” 10” 4	PR

குறிபபு: PR – Ply Rating

5.11  ்கொர்கொஸ அடிப�வடயில் 

டயரின் ைவ்க்கள்

1. வரடியல் பிதள டயர,
2. கிராஸ் பிதள டயர
3. ்பயாஸ் பிதள டயர 

5.11.1 நரடியல் பிவள டயர (Radial Ply Tyre)

டயரின இரண்டு ்பககங்களிலும் உள்ள 
பீட்கதள (Bead) இதைககும் தநலைான அல்லைது 

குறுககுபைட்டு 

அ்கலம் மிமீ

விகிே 

ைரிவச

்கட்டுமொனைவ்க

நரடியல்

�யொஸ ப�ல்டட்

�யொஸ

குறுககு பைட்டு 

உயரம்

முழுைதும் ்கொற்று 

நிரப��ட்ட நிவல

விகிேம் 

குறுககுபைட்டு உயரம்(H)

குறுககுபைட்டு அ்கலம்(W)

நை்கக குறியீடு

சுவமக குறியீடு

ரிம்மின் விட்டம்

�குதி

அ்கலம்

�டம் 5.10.1 டயரின் அடிப�வட அளவு்கள்
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டயரின இரண்டு ்பககங்களிலும் உள்ள 
பீட்கதள (Bead) இதைககும் தநலைான அல்லைது 
வரயான அடுககுகள் எதிர எதிர திதசயில் 
சாயவாக (400 முதல் 450) அதேககப்பட்டு 
இருககும். இவவதக டயருககு கிராஸ் பிதள 
டயர (Cross Ply Tyre) எனப ய்பயர. இவவதக 
டயரில் ஒரு பினனுதலைாக அதே்நதுள்ளதால் 
டயருககு கூடுதல் உறுதித்தனதே கிதடககி்து. 
்படம் 5.11.2ல்  காட்டப்பட்டுள்ளது

5.11.3 �யொஸ பிவள டயர (Bias Ply Tyre)

�யொஸ பிவளநரடியல்

�டம் 5.11.3 �யொஸ பிவள டயர

வரடியல் பிதள ேறறும் கிராஸ் பிதள 
ஆகிய இரண்டும் இதை்நத வதக கட்டுோன 

5.11.2  கிரொஸ பிவள டயர (Cross Ply Tyre)

ரப�ர சுைர

நசம்ஃ�ரஅடுககுக 

கூடு

பீட் உவ்ற

பீட் 

ையர்கள்

ஃபில்லர

உள் உவ்ற

அடுககுக கூடு

ட்நரட்

�டம் 5.11.2 கிரொஸ பிவள டயர

அதேபபிறகு ்பயாஸ் பிதள டயர (Bias Ply Tyre) 
எனப்படும். இவவதக டயர உறுதித்தனதேயாகவும், 
நிதலைத்தனதேயாகவும் இருககும்.

5.12  நலொடுநரட்டிங (Load Rating)

டயரின ்பளுத்தி்தனப ய்பாறுத்தும், 
டயரின  அளவீட்டிதனப  ய்பாறுத்தும் , 
அதிக்பட்சோக எவவளவு எதடதய எடுத்து 
யசல்லை  முடியும்  என்பது  வலைாடு  வரட்டிங் 
எனப்படும். 

5.13 டயர அழுத்ேம்  

(Tyre Pressure)

வாகனத்தின  எல்லைா  ்பளுதவயும் 
அழுத்தப்பட்ட காறறுதான தாங்குகி்து. குறிபபிட்ட 
அளதவ விட கூடுதலைாகவவா, குத்வாகவவா 
இருபபின  அதனால்  ்பலை  குத்்பாடுகளும் , 
தீதேகளும் விதளயும்.  டயரதசஸ்,  அதில் 
எத்ததன பிதளகள் உள்ளன, வாகனத்தின 
வவகம், அதில் உள்ள வலைாடு ஆகியவறத் 
அடிப்பதடயாகக  யகாண்டு  எவவளவு 
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அழுத்தத்தில் காறறு அதடகக வவண்டுயேன 
வாகன உற்பத்தியாளரகள் குறிபபிடுகி்ாரகள்.

5.14  டயர நேரவு பசய்யும் முவ்ற 

(Selection of the Tyre)

• நீண்ட நாள் உதழககக கூடியதாக இருகக 
வவண்டும்.

• ேலிவான விதலையும், தரம் வாய்நததாகவும் 
இருகக வவண்டும்.

• வததவயான ட்யரட் அதேபபு, வததவயான 
பிதள  வரட்டிங்  உள்ளதாக  இருகக 
வவண்டும்.

• தரம் வாய்நத இரப்பர கலைதவயாக இருகக 
வவண்டும்.

5.15 டயர நேய்மொனம் (Tyre Wear)

கீழகண்ட  கா ரைங்களால்  டயர 
வதயவதடகின்ன
• டயரில் குறிபபிட்ட அளவிறகு குத்வாக 

அல்லைது அதிகோக காறறு நிரப்பப்படுதல்.
• அடிககடி  பிவரக  பிடித்தல் , திடீயரன 

பிவரக பிடித்தல் வ்பான் காரைங்களால் 
ஏற்படலைாம்.

• ச க க ர ம்  ச ரி ய ா க 
ய்பாருத்தப்படாேலிருககலைாம்.

• சககரத்தில்  உள்ள  வ்பரிங்குகள் 
வதய்நதிருககலைாம்.

• அதிக எதடதய ஏறறுவதால் ஏற்படலைாம்.
• வகஸ்டர, வகம்்பர வகாைங்கள் சரியான 

அளவில்  இல்லைாேலிரு்நதால்  டயர 
வதயவதடயலைாம்.

• வ்பலைனஸ் ஆகாத வலைாடு இரு்நதாலும் 
டயர வதயவதடயலைாம்

5.16  டயர �ரொமரிபபு  

(Tyre Maintenance)

• டயரில் குறிபபிட்ட அளவு காறத் நிரப்ப 
வவண்டும்.

• வாரத்திறகு  ஒரு  முத்  காற்ழுத்த 
ோனியில்  டயரின  காற்ழுத்தத்தத 
வசாதிகக வவண்டும்.

• டயரில்  ஆயில் ,  கிரீஸ்  முதலியன 
யகாட்டியிரு்நதால் அதத துதடத்துவிட 
வவண்டும்.

• அதிக எதடதய ஏற்ககூடாது.
• வததவயில்லைாேல் வாகனத்தத வவகோக 

ஓட்டி திடீர, திடீயரன பிவரக பிடிப்பதத 
தவிரகக வவண்டும்.

• வதளவான  சாதலையில்  வாகனத்தத 
வவகோக திருப்பக கூடாது.

• டயர ய்பாருத்தப்பட்டுள்ள ரிம் வநராகவும், 
சேநிதலையிலும்  உள்ளதா  என 
்பாரத்துகயகாள்ள வவண்டும்.

5.17  டயரில் ஏற்�டும் �ழுது்களும், நிைரத்தி பசய்யும் முவ்ற்களும்

�ழுது்கள் சரி பசய்யும் முவ்ற

டயர்	ஒரு	புைமைாக	தேய்ைவடேல். வீல்	அவ�ன்்மைன்ட்	சரி்சய்ய	தைண்டும்

டயரின்	வமையப்பகுதி	தேய்ைவடேல் டயரின்	காற்ைழுத்ேத்வே	தேவையான	அளவு	

ேயாரிப்பாளர்கள்	பரிந்துவரகதகற்ப	பராமைரிகக	

தைண்டும்

டயரின்	காற்ைழுத்ேம்	அடிககடி	குவைேல் டியூபில்	உள்ள	ைால்வை	சரி்சய்ய	தைண்டும்

டயரில்	்ைடிப்பு	(அ)	கீைல்	ஏற்படுேல் பரிந்துவரககப்பட்ட	பளுவை	ஏற்ை	தைண்டும்

டயர்	விவரைாக	தேய்ைவடேல் அதிகதைகம்	்சன்று	ைாகன	ேவடவய	ேவிர்த்து	

ேரமைான	டயவர	பயன்படுத்ே	தைண்டும்	வீல்	

அவ�ன்்மைன்ட்	சரி்சய்ய	தைண்டும்.
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3. வாகனத்தின எதடதயத் தாங்குகி்து.
4. சாதலைககும், வாகனத்திறகும் இதடயில் 

ஏற்படும்  அதிரவுகதள  தாங்கிக 
யகாள்கி்து.

5.20 �ஞ்சர (Puncture)

டியூபபில் கூரதேயான ய்பாருட்கள் 
குத்தி ்பழுது ஏற்பட்டு காறறு கசிவு ஏற்பட்டால் 
அததன ்பஞசர எனறு கூறுகிவ்ாம். 

5.21 �ஞ்சர சரிபசய்ேல்

டியூபபில் ஏற்படும் துதளகள், அல்லைது 
யவட்டுக காயம் ஆகியவறறுள் உண்டாகும் 
விதளவுகதள சரி யசயயும் முத்ககு ்பஞசர 
சரி யசயதல் எனறு ய்பயர.

5.18 டியூப (Tube)

டயருககுள் காறத் வசமிகக உதவும் 
உத் வ்பான் ்பாகத்திறகு டியூப (Tube) எனறு 
ய்பயர. இது இயறதகயான (அ) யசயறதகயான 
இரப்பரால்  ஆனது .  டியூபபிறகுள்  காறத் 
உட்யசலுத்தவும், யவளிவயற்வும் டியூப வால்வு 
உதவுகி்து. இது ஒரு வழிபவ்பாககு வால்வு 
(One way valve) ஆகும் .  அதாவது  இது 
காறத் டியூபபிறகுள் யசல்லை அனுேதிககி்து. 
ஆனால் யவளிவய் அனுேதிப்பதில்தலை.

5.19  டியூப �யன்்கள்  

(Uses of the Tubes)

1. சரியான அளவு காறத் வசமித்து தவககி்து.
2. யசாகுசான ்பயைத்தத உண்டாககுகி்து.

1888ல்   ஜான  டனலைப  என்பவர  காற்தடககப்பட்ட  டயரகதளக 
கண்டுபபிடித்தார. 1840 முதல் 1921 வதர வாழ்நத இவர ஒரு கால்நதட ேருத்துவர 
ஆவார.
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மூனறு முத்களில் சரி யசயயப்படுகி்து. 
அதவ

1. யவப்பப்படுத்தி ஒட்டுதல் (Hot Patch 
Method)

2. குளிரவிககும் முத்யில் ஒட்டுதல் (Cold 
Patch Method)

3. வல்கதனசிங் முத் (Vulcanising Method) 

5.21.1  பைப�ப�டுத்தி ஒட்டுேல்  

(Hot Patch Method)

இச்யசயல்  முத்ககு  வல்கதனசிங் 
இய்நதிரம் வததவப்படுகி்து. இதவ

ய்பரும்்பாலும் ய்பரிய துதளயிலைான 
்பஞசர, டியூப யவடிபபு ேறறும் ேவுத் மீண்டும் 
ய்பாருத்துதல்  ஆகியவறறின  வ்பாது ,  இ்நத 
முத் ்பயன்படுத்துகி்து.

டியூப ்பஞசரான இடத்தத எேரி [Emery] 
(அ )  அரம்  [ F i l e ]  யகாண்டு  வதயத்து 
யசாரயசாரப்பாககி அவவிடத்தில் ரப்பர ்பதசதய 
தடவி  உலைர  தவத்து  பின  ்பஞசர  துதள 
அளவிறவகற்ப ஸ்டிககர / டியூப துண்தட யவட்டி 
எடுத்து டியூபபின வேல் ஒட்டி வல்கதனசிங் 
இய்நதிரத்தின வேதச (Bed) மீது தவத்து 
கிளாம்பிங்  யசயது  யகாள்ள  வவண்டும் . 
அடுத்ததாக வல்கதனசிங் இய்நதிரத்திறகு மின 
இதைபத்பக யகாடுத்து சுவிட்தச ஆன யசயய 
வவண்டும். இபய்பாழுது இய்நதிரத்திலுள்ள 
ஹீட்டிங் எலையேனட் யவப்பேதட்நது அதன 
காரைோக டியூபபின ்பஞசரான இடம் யவப்பம் 
ேறறும் அழுத்தத்திறகு உட்்படுத்தப்பட்டு சரி 
யசயயப்படுகி்து.

5.21.2  குளிர முவ்றயில் ஒட்டுேல்  

(Cold Patch Method) 

டியூபபில் துதள ஏற்பட்ட ்பஞசரான 
இடத்தில் எேரி ஷீட் (அ) அரத்ததக யகாண்டு 
வதயத்து, ஒட்டும் ்பதசதய அதன வேல் தடவி 
சிறிது  வநரம்  உலைரதவத்து  துதளயின 

அளவிறவகற்ப சிறிய ரப்பர துண்தட யவட்டி 
அவவிடத்தில் ்படியதவத்து சறறு காய்நதபின 
அழுத்தத்தின மூலைோகவவ நனகு ஒட்டப்படுகி்து. 
தறய்பாழுது வததவயான வடிவத்திறவகற்ப 
த்பண்டிங்  ஸ்டிககரகள்  ்பலை  அளவுகளில் 
கிதடககின்ன. ய்பரும்்பாலும் சிறிய அளவிலைான 
துதளயுள்ள ்பஞசர வவதலைகள் இம்முத்யில் 
சரி யசயயப்படுகின்ன.

5.21.3 ைல்்கவனசிங (Vulcanising)

�டம் 5.21.3 ைல்்கவனசிங இயந்திரம்

டியூபபில் சிறிய துதளயாக இரு்நதால் 
வேறகூறிய இரு முத்களில் ஏவதனும் ஒரு 
முத்யில் சரியசயது யகாள்ளலைாம். ஆனால் 
டியூபபில்  ய்பரிய  யவட்டுககாயம் ,  வால்வு 
டியூபபிலிரு்நது யவளிவய வருதல் வ்பான் ய்பரிய 
குத்கள் ஏற்பட்டால் வல்கதனசிங் முத்யில் 
சரியசயயப்படுகி்து. டியூபபில் ்பழுததட்நத ்பகுதி 
ேறறும் அதன மீது ஒட்டப்பட வவண்டிய ரப்பர 
வ்பட்ச் ஆகிய இரண்தடயும் அதறகான த்பல் 
மூலைம் வதயத்து யசாரயசாரப்பாகக வவண்டும். 
பினனர வதய்நத இடங்களில் வல்கதனசிங் 
்பதசதய தடவி சிறிது வநரம் காறறில் உலைர 
தவத்த பி்கு இரப்பர ஸ்டிககதர ்பழுததட்நத 
இடத்தில் தவத்து ஒட்டி அழுத்த வவண்டும். 
பினனர வல்கதனசிங் யேசினில் ய்பாருத்தி தடட் 
யசயய வவண்டும். வல்கதனசிங் யேசிதன 
இயககி இண்டிவகட்டர விளககு எரிய ஆரம்பிககும் 
வதர யவப்பப்படுத்த வவண்டும். பினனர யேசிதன 
நிறுத்திவிட்டு  டியூபத்ப  யவளிவய  எடுகக 
வவண்டும். ்படம் 5.21.3ல்  இது காட்டப்பட்டுள்ளது.
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�டம் 5.23 டயர சுழற்சி முவ்ற

முன் சக்கர இயக்கம் பின் சக்கர இயக்கம்

முன்பு்றம் முன்பு்றம்

�ரிந்துவரக்கப�ட்ட சுழற்சி முவ்ற

ஏற்றுகப்கொள்ளப�ட்ட சுழற்சி முவ்ற

முன்பு்றம் முன்பு்றம்

5.24  சக்கரங்கள் சமநிவலப 

�டுத்துேல் (Wheel Balancing)

�டம் 5.24 சக்கரம் சமநிவலப�டுத்துேல்

சககரங்கதள  சுழலைவிட்டால்  அது 
ஒழுங்கான  முத்யில்  சுழனறு  யகாண்வட 
இருகக வவண்டும். அவவாறு சுழலைவில்தலை 
எனில் சககர ரிம்மின எதடதய சேன யசயயும் 
முத்ககு சககர சேநிதலைப்படுத்துதல் (Wheel 
Balancing) எனறு ய்பயர. ்பல்வவறு எதடகளில் 

5.22  டியூபில் ஏற்�டும் �ழுது்களும், 

�ழுது நீககுேலும்

்கொரணம் சரி பசய்யும் முவ்ற

டியூப்பில்	

ோனாகதை	காற்று	

கசிவு	ஏற்படுேல்

டியூப்பில்	ஏதேனும்	

துவளகள்	இருப்பின்	

அேவன	சரி்சய்ய	

தைண்டும்.

டியூப்	ைால்வை	

சரி்சய்ய	தைண்டும்.

டியூப்	அடிககடி	

பஞசர்	ஏற்படுேல்

புதிோக	டியூப்கவள	

மைாற்ை	தைண்டும்.

டியூப்	விவரைாக	

தேய்ைவடேல்

டயருககும்	

டியூப்பிற்கும்	இவடதய	

பிளாப்	(Flab)	வைகக	

தைண்டும்.

டியூப்	்ைடித்ேேல் பரிந்துவரககப்பட்ட	

பளுவை	ஏற்றுேல்	

தைண்டும்.

5.23 டயர பரொட்நடசன்

வாகனத்தில் உள்ள நானகு சககரங்களும் 
சீராக வதயவதில்தலை. வாகனத்தில் சகதி கடத்தும் 
முத்யில் பினனச்சிலுள்ள பின சககரங்கள் 
விதரவில்  வ தயவதடகின்ன .  வலைது 
பினனச்சிலுள்ள பின சககரங்கள் விதரவில் 
வதயவதடகின்ன. வலைது பின சககரம், இடது 
பின சககரத்தத விட இரு ேடங்கு வதயவதடகி்து. 
எனவவ  டயரின  வதயதவ  சேன  யசயய 
தயாரிப்பாளர சி்பாரிசு யசயதுள்ள ்படி குறிபபிட்ட 
கிவலைா மீட்டரில் டயரகள், சுழறசி முத்யில் 
ோற்ப்படுகின்ன .  கார  ேறறும்  வரத்தக 
வாகனங்களில் 8000 கி. மீ.ககு ஒருமுத் சுழறசி 
முத்யில் டயரின நிதலை ோற்ப்படுகி்து.

காரின வலைது பினசககரம் இடது முன 
சககரத்திறகு ோற்ப்படுகி்து. இடது முன சககரம் 
வலைது முன சககரத்திறகு ோற்ப்படுகி்து. வலைது 
முன சககரம் ோறறு சககரோக (Spare Wheel) 
தவககப்படுகி்து. ேற் சககரம் வலைது பின 
சககரத்திறகு ோற்ப்படுகி்து. இதறகு டயர 
யராட்வடசன எனறு அதழககப்படுகி்து. ்படம் 
5.23 இல் இது காட்டப்பட்டுள்ளது.
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• வாகன உத்ல் (Wobble) குத்ககப்படுகி்து.

ைவககள்	(Type)

• நிறகும்  நிதலை  சேநிதலைப்படுத்துதல் 
(Static Balancing)

• இயங்கும் நிதலை சேநிதலைப்படுத்துதல் 
(Dynamic Balancing)

காரிய உவலைாகக கவவிகதள (Lead) நகரத்தி 
ரிம்மின எதட சேன யசயயப்படுகி்து. ்படம் 
5.23 இல் இது காட்டப்பட்டுள்ளது.

பயன்கள்	(Uses)

• டயர வதயோனத்ததக குத்ககி்து.
• ஸ்டீயரிங் யசயவது எளிது.

1.	 மைாணைர்கவள	ைல்கவனசிங	பணிமைவனககு	்சன்று	பஞசர்	சரி	்சய்யும்	முவைவய	

அறிந்து	அறிகவக	சமைர்பிககச்	்சய்ேல்.

2.	 மைாணைர்கவள	பணிமைவனககுச்	்சன்று	டயர்	சுழற்சி	முவைவய	அறிந்து	தகாட்டு	

ைவரபடம்	ைவரந்து	காட்டச்	்சய்ேல்.

மொணைர பசயல்�ொடு (Student Activity)

1. Wheel	 - சககரம்

2. Hot	Patch - ்ைப்பப்படுத்தி	ஒட்டுேல்

3. Cold	Patch - குளிரவைத்து	ஒட்டுேல்

4. Vulcanizing	 - ைல்கவனசிங

5. Wheel	Balancing - சககரஙகவள	சமைநிவ�ப்படுத்துேல்

6. Spoked	Wheel	 - கம்பி	சககரம்

7. Tyre	Ply - டயரின்	அடுககு

8. Cast	Wheel - உருககுச்	சககரம்

9. Disc	Wheel - ேட்டுச்	சககரம்

10. Dynamic	Balancing - இயகக	நிவ�	சமைன்படுத்துேல்

்கவலச் பசொற்்கள் (Glossary Terms)்க

1.	 S.K.	Gupta,	A	Text	Book	of	Automobile	Engineering,	S.	Chand	and	Company,	New	Delhi,	ISBN	

978-93-837-4691-0,	First	Edition	2014,	Reprint	2016.

2.	 Automobile	Engineering,	2nd	Edition,	Sci	Tech	Publications	(India)	Pvt	Ltd,	2011.	Ramalingam.	K.K.

3.	 Kirpal	Singh,	Automobile	Engineering,	Vol	1,	Standard	Publisher	and	distributor,	ISBN	–	13	–	

978-8180141966

4.	 Jack	Erjavec-	Automotive	Technology_	A	Systems	Approach		-Delmar	Cengage	Learning	

(2009)	ISBN-13:	978-1428311497

5.	 James	D.	Halderman,	Automotive	Technology,	Principles,	Diagnosis	and	service,	fourth	Edition,	

2012,	Prentice	Hall,	ISBN	-	3:	978-0-13-254261-6
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�குதி – அ

ஒரு	மைதிப்்பண்	வினாககள்

சரியான	விவடவய	தேர்ந்து	எடுத்து	

எழுதுக

1. டயரின்	திடத்	ேன்வமைவய	குறிப்பது

அ)	 கார்காஸ	 ஆ)	 பீட்

இ)	 ட்டி்ரட்	 ஈ)	 பிவள

2. டியூப்	பயன்படுத்ேப்படும்	ைவகவய	

குறிப்பிடுைது

அ)	 சாலிட்	வடயர்

ஆ)	 டியூப்�ஸ	வடயர்	

இ)	 டியூப்புடு	வடயர்

ஈ)	 லிகயூட்	பில்டு	டயர்

3.	 டயரின்	வமையப்	பகுதி	தேய்ைவடயக	

காரணம்

அ)	 காற்று	குவைைாக	இருத்ேல்

ஆ)	 காற்று	அதிகமைாக	இருத்ேல்

இ)	 தபரிங	தேய்ந்திருகக�ாம்

ஈ)	 இைற்றில்	எதுவும்	இல்வ�.

4.	 டியூப்பில்	காற்று	கசிவு	ஏற்பட்டால்	

______________	என்று	

கூைப்படுகிைது.

அ)	 ைல்கவனசிங

ஆ)	ஹாட்	தபட்ஜ்

1.	 https://www.carthrottle.com/post/different-wheel-types-and-how-theyre-manufactured/

2.	 https://www.zigwheels.com/guide/four-wheeler-tyre-guide/different-types-of-tyres/18816/

3.	 https://pmctire.com/en/info/tire-specifications/tire-load-range-ply-rating.tire

4.	 http://www.abrasiontesting.com/understanding-wear-abrasion/types-wear/

5.	 https://www.michelin.co.uk/tyres/learn-share/care-guide/three-main-causes-of-tyre-problems

6.	 https://www.thoughtco.com/the-what-why-and-how-of-wheel-balancing-3234378

7.	 http://rapcoasphalt.com/asphalt-patching-and-pothole-filling-hot-or-cold-patches/

இவணயேள மு்கைரி (Webliography)

மதிபபீடு

6.	 K.K.Jain	and	R.B.Asthana,		Automobile	Engineering,	Tata	McGraw-Hill	Publishing	Company	

Limited,	New	Delhi

7.	 R.K.Rajput,		A	Text	Book	of	Automobile	Engineering,	Laxmi	Publications,	New	Delhi.

8.	 A.K.	Babu	&	Er.	Ajit	Pal	Singh,	Automobile	Engineering,	S.Chand	Publishing,	New	Delhi

9.	 Internal	Combustion	Engines	by	V.	Ganesan,	Tata	McGraw-Hill	Education,	2004

10.	 Automotive	Mechanics	by	William	Crouse,		Donald	Anglin
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இ)	 பஞசர்

ஈ)	 தகால்டு	தபட்ஜ்

5.	 டயரின்	அடிப்பவட	கட்டவமைப்வப	

__________	என்கிதைாம்.

அ)	 பிவள	தரட்டிங

ஆ)	 டி்ரட்

இ)	 பீட்

ஈ)	 கார்தகஸ

6.	 ்பாதுைாக	சககரத்தின்	ைவககள்	

அ)	 2	 ஆ)	 3

இ)	 4	 ஈ)	 5

7.	 ரிம்வமையும்	அப்வபயும்	இவணப்பது

அ)	 வீல்	 ஆ)	 ஸதபாகஸ

இ)	 டயர்	 ஈ)	 டியூப்

8.	 ட்்ரட்	ைவககள்	்பாதுைாக	

எத்ேவன	ைவகப்படும்

அ)	 2	 ஆ)	 3

இ)	 5	 ஈ)	 4

9.	 டயர்	பிவள	தரட்டிங	என்பது

அ)	 சககர	அளவு

ஆ)	 டயர்	அளவு	

இ)	 டியூப்	அளவு

ஈ)	 டயரின்	உறுதித்	ேன்வமை

10.	 டயரின்	இரு	விளிம்பிலும்	இருப்பது

அ)		 பீட்

ஆ)		கார்தகஸ

இ)	 பிவள	தரட்டிங

ஈ)	 டி்ரட்

�குதி – ஆ

மூன்று	மைதிப்்பண்	வினாககள்

11. சககரத்தின்	தைவ�	யாது?

12. டயரின்	தைவ�	என்ன?

13. டியூப்	பராமைரிப்பு	இரண்டிவனக	

கூறுக

14. கார்தகஸ	என்ைால்	என்ன?

15. டயரில்	காற்ைழுத்ேம்	குவைைாக	

இருப்பின்	என்ன	நிகழும்?

�குதி – இ

ஐந்து	மைதிப்்பண்	வினாககள்

16. டிஸக	வீல்	படம்	ைவரந்து	 

பாகத்வே	குறி.

17. டயர்	தேய்ைேற்கான	ஐந்து	

காரணஙகவள	கூறுக.

18. டயர்	சுழற்சி	முவைவய	கூறுக?

�குதி – ஈ

�த்து மைதிப்்பண்	வினாககள்

19.	 பஞசர்	சரி	்சய்யும்	முவைகள்	யாவை?		

ஏதேனும்	ஒன்றிவன	விைரி.

20.	 டயரில்	உண்டாகும்	பழுதுகவளயும்	

அைற்வை	நிைர்த்தி	்சய்யும்	முவைகவளயும்	

அட்டைவணப்படுத்துக.
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ப�ொருளடக்கம்

6.0	 அறிமுகம்

6.1	 தடை	அடைப்பின்	வேடைகள்

6.2	 தடை	அடைப்பில்	இருகக	வேண்டிய	

தன்டைகள்

6.3	 தடையின்	ேடககள்

6.3.1	 இயந்திர	தடை

6.4	 ஆற்றல்	தடையின்	ேடககள்

6.4.1	 திரே	தடை	அடைப்பு

6.4.2	 காறறு	தடை

6.4.3	 சரவோ	தடை

6.4.4	 என்ஜின்	எக்ாஸ்ட்	தடை

6.5	 தட்டு	ேடக	தடை	(Disc	Type	Brake)

6.6	 விடுவித்துப்	பிடிககும்	தடை	அடைப்பு	

(Anti	Lock	Brake	System)

6.7	 டக	தடை	(Hand	Brake)

6.8	 தடை	அடைப்பின்	ப�ாதுோன	

�ாகஙகள்

6.8.1	 தடை	உருடை	(Brake	Drum)

6.8.2	 தடைக	கட்டைகள்	(Brake	

Shoes)

6.8.3	 தடைப்	�ட்டைகள்	(Brake	

linings)

6.9	 தடை	திருத்தப்�ாடு	(Brake	Adjustment)

6.9.1	 சிறிய	திருத்தப்�ாடு	(Minor	

Adjustment)

6.9.2	 முககிய	திருத்தப்�ாடு	(Major	

Adjustment)

6.10	தடைமிதியின்	இயககைற்ற	அடசவு	

(Brake	Pedal	Free	Play)

6.11	 தடைத்	தி்றன்	(Brake	Efficiency)

6.12	நிறுத்தும்	தூரம்	(Stopping	Distance)

6.13	தடை	வசாதடன	(Brake	Testing)

6.13.1	 ஸ்ைாப்	ோட்ச்	வசாதடன

6.14	�ழுது	நீககுதல்	(Trouble	Shooting)

தடட அடைப்பு  

(Brake System)

அலகு

6
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6.0 அறிமு்கம்

வி ப த் தி ல ் லா  ப ய ண ம்  அ ம ை ய 
வேண்டுமைனில கட்டுபபலாட்டுடன் ேலாகனத்மதை 
இ ய க க  வ ே ண் டு ம் .  ை னி தை ன லா ல 
கண்டுபிடிககபபட்ட இயந்திரஙகள் அமனத்தும் 
ைனிதைனலால கட்டுபபடுத்தைககூடிய அளவில 
இருகக வேண்டும். ஆரம்பகலா் தைலானியஙகி 
ேலாகனஙகமள ஒபபிடும்வபலாது தைறகலா்த்தில 
பயன்பலாட்டில உள்ள ேலாகனஙகள் அமனத்தும் 
அதிக வேக ேலாகனஙகவள ஆகும். இேறமறைக 
கட்டுபபடுத்துேதைறகலாகப பயன்படும் கட்டுபபலாட்டு 
முமறைகளில (Control System) தைமட அமைபபு 
(Brake System) மிகவும் இன்றியமையலாதைதைலாகும். 
ேலாகனம் ஓட்டுபேர் தைனககும், ேலாகனத்தில 
பயணம் மெயபேர்களுககும், பலாதைெலாரிகளுககும் 
எ ந் தை வி தை  இ ம ட யூ று ம்  இ ல ் லா ை ல  தை லா ன் 
நி ம ன த் தை   வ ே ர த் தி ல  ே லா க ன த் ம தை 
பலாதுகலாபபலாக  நிறுத்துேதைறகுப  பயன்படும் 

அமைபபிறகு தைமட அமைபபு (Brake System)  
என்று மபயர்.

6.1  தடட அடைப்பின் வேடல்கள் 

(Functions of Brake system)

1. ேலாகனத்தின் வேகத்மதைத் வதைமேயலான 
அளவிறகுள்  குமறைத்துக  மகலாள்ளப 
பயன்படுகிறைது.

2. ெலாம்யின்  நிம்ககுத்  தைகுந்தைேலாறு 
தி டீ ம ர ன வ ே லா ,  தி ட் ட மி ட் வ ட லா 
குறிபபிட்ட  தூரத்திறகுள்  ேலாகனத்மதை 
நிறுத்துேதைறகுப பயன்படுகிறைது.

3. ைம்பபலாமதையில, பலா்த்தில கீழவேலாககி 
இறைஙகும் வபலாதும், ேமளேலான பலாமதையில 
மெலலும் வபலாதும் ேண்டியின் வேகத்மதைக 
கட்டுபபடுத்தை உதைவுகிறைது.

4. ேலாகனத்மதை  வதைமேபபட்ட  இடத்தில 
நிரந்தைரைலாக நிறுத்துேதைறகும் உதைவுகிறைது.

்கற்றல் வ�ொக்கம் (Learning Objectives)

1.	 தடை	அடைப்பின்	வதடேகள்	ைறறும்	ேடககடை	அறிந்து	பகாள்ளுதல்

2.	 தடை	அடைப்பின்	ஒவபோரு	ேடகயிலும்	உள்ை	�ாகஙகடையும்	அேறறின்	

இயககத்டதயும்	அறிந்து	பகாள்ளுதல்

தட்டு

தடடத்திண்டு

்கொலிப்�ர்

பூஸடர்

பிரதொனசிலிண்டர்

தடடமிதி
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ஆ) கலாலிபபர் ேமக (அ) தைட்டு ேமக தைமட 
(Caliper Type or Disc Type)

III.	 	தடைடய	இயககப்	�யன்�டும்	

ஆற்றடைப்	ப�ாருத்து

1. இயந்திர தைமட (Mechanical Brake)
2. திரே தைமட (Hydraulic Brake)
3. கலாறறு தைமட (Air Brake)
4. மேறறிட தைமட (Vaccum Brake)
5. மின்ெலார தைமட (Electric Brake)

6.3.1. இயந்திர தடட (Mechanical Brake)

இதில  இரண்டு  ேமககள்  உள்ளன 
அமேபின் ேருைலாறு.

1. உள்பககைலாக விரிந்து இயஙகும் தைமட
2. மேளிபபககைலாக சுருஙகி இயஙகும் தைமட

	உள்�ககைாக	விரிந்து	இயஙகும்	தடை	

(Internally	Expanding	Brake)

இந்தை அமைபபில தைமட உருமளயின் 
உட்புறைத்தில அமைந்துள்ள தைமடககட்மடயின் 
கீழமுமனகள் ‘ஆஙகர்பின்’ (Anchor Pin) மூ்ம் 
தைமட தைலாஙகித் தைட்டுடன் (Brake Carrier Plate) 
இமணககபபட்டிருககும். இதைமன ஆதைலாரைலாக 
மேத்து தைமடககட்மடகள் ேகரும்படி உள்ளன. 
தைமடககட்மடயின் வைல முமனகளுககு இமடயில 
“தைமடவகம்” (Brake Cam) ஒன்று அமைந்துள்ளது.

தைமடமிதி  (Brake Pedal)  ேலாகன 
ஓட்டுனரின் ே்து கலாலுககு அருகில உள்ளது. 
அமதை அழுத்தும் வபலாது அதைனுடன் இமணபபு 
மகலாண்ட கம்பி மூ்ம் ேலான்கு தைலாஙகித் தைட்டுகளிலும் 
உள்ள ‘தைமடவகம்கள்’ ஒவர ெையத்தில விரிேமடந்து 
தைமட உருமளயில உரலாயமே ஏறபடுத்தி தைமட 
பிடிககச் மெயகிறைது. அதைலாேது ெககரஙகள் 
சுழலேமதைத் தைடுத்து நிறுத்துகிறைது.

தைமட மிதிமய கலா்லால அழுத்துேமதை 
விட்டவுடன் ‘ தைமடவகம்’ (Brake Cam) பமழய 
நி ம ் க கு  ே ரு கி றை து .  தை ம ட க  க ட் ம ட க ள்  
(Brake Shoes) ஸ்பிரிஙகின் இழுவிமெயலால 
பமழய நிம்ககு ேந்து தைமட உருமளமயத் 

6.2  தடடஅடைப்பிறகுஇருக

்கவேண்டியதன்டை்கள் 

(Requirements of Brake)

1. இ ய க கு ே தை ற கு  எ ளி தை லா க வு ம் , 
ெகதிேலாயந்தைதைலாகவும் , ேம்பகத்தைன்மை 
உமடயதைலாகவும் இருகக வேண்டும்.

2. தைமடமிதிமய (Brake Pedal) மிதித்தைவுடன் 
விமரவில ேலாகனம் நின்றுவிட வேண்டும்.

3. தை ம ட ப ப ட் ம ட  ( B r a k e  L i n i n g ) , 
தைமடககட்மட (Brake Shoe) ஆகியமே 
விமரவில வதையலாதை குணம் மகலாண்டிருத்தைல 
வேண்டும்.

4. உடனடியலாக மெயலபடும் தைன்மை (Over 
Sensitiveness) இருககக கூடலாது

5. நீடித்து உமழககும் திறைன், குமறைேலான 
பரலாைரிபபு ஆகியமே இருகக வேண்டும்.

6. தை ம ட  அ ம ை ப பி ன்  இ ய க க ம்  பி றை 
அமைபபுகளின் இயககத்திறகு இமடயூறு 
ஏறபடுத்தைலாதைேலாறு இருகக வேண்டும்.

7. இயககச் ெத்தைம் இருககககூடலாது

6.3  தடடயின் ேட்க்கள் 

(Types of Brake)

I.	 தடைடய	இயககும்	முட்றடய	ப�ாருத்து

1. ெலாதைலாரண தைமட அல்து
 கலா்லால இயககும் தைமட (Normal Brake 

(or) Foot Brake)
2. மகயலால இயககும் தைமட அல்து நிம் 

நிறுத்தும் தைமட
 (Hand Brake or Parking Brake)

II.	 	தடைப்	�ட்டை	(Brake	Shoe)	இயஙகும்	

முட்றடயப்	ப�ாருத்து

அ) உருமள ேமகத்தைமட (Drum Type Brake)
1. உள்பககைலாக விரிந்து இயஙகும் ேமக 

தைமட (Internally Expanding Type 
Brake)

2. மேளிபபககைலாக சுருஙகி இயஙகும் 
ேமக தைமட (Externally Contracting 
Type Brake)
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( B r a k e  D r u m )  உ று தி ய லா க  அ ழு த் தி ப 
பிடிககின்றைது .  எனவே  தைமட  உருமளயின் 
இயககம் தைமடபபடுகிறைது. எனவே ேலாகனம் 
நி று த் தை ப ப டு கி றை து .  இ ய க கு ம்  க ம் பி ம ய 
விடுவித்தைவுடன், தைமட உருமளயின் மீதுள்ள 
தை ம ட ப ப ட் ம ட யி ன்  உ று தி த்  தை ன் ம ை ம ய 
இ ழ க கி றை து .  எ ன வ ே  தை ம ட  உ ரு ம ள யு ம் 
அதைவனலாடு இமணந்து ெககரமும் எவ்விதைத் 
தைமடயும் இன்றி விமரேலாக சுழ் ஆரம்பிககிறைது.

6.4  ஆற்றல் தடடயின் ேட்க்கள் 

(Type of Power Brake)

இயந்திர  தைமட  அமைபபில  ேலாகன 
ஓட்டுனர் ,  தைமடமிதிமய  (Brake  Pedal) 
மி தி க கு ம்  வ ப லா து  இ ய ந் தி ர  ் லா ப மு ம் 
( Me c h an i c a l  Adv ant a ge )  இ ம ண ந் து 
ெககரஙகமள நிறுத்துேதைறகுத் வதைமேயலான 
தைமட ஆறறைம்க (Braking Force) மகலாடுத்து 
நிறுத்தை உதைவுகின்றைது. ேலாகனத்தின் வேகமும், 
எமடயும் அதிகைலாகும் வபலாது இயந்திர தைமட 

( B r a k e  D r u m )  ம தை லா ட லா ை ல  நி ற கு ம் .  
எ ன வ ே தை ம ட  உ ரு ம ள வ ய லா டு  இ ம ண ந் து 
ெககரஙகள் யலாமதைலாரு உரலாயவுமின்றி விமரேலாக 
சுழலும்.

	பேளிப்�ககைாக	சுருஙகி	இயஙகும்	தடை	

(Externally	Contracting	Type	Brake)

இந்தை ேமக தைமட அமைபபு கலார்களில 
ம க  தை ம ட ய லா க  ( H a n d  B r a k e ) 
பயன்படுத்தைபபடுகிறைது.  தைமட  உருமளயின் 
சுறறுப பரபபில தைமடபபட்மடயுடன் (Brake 
Lining) இமணந்தை தைமடககட்டு (Brake Band) 
ஒன்று மபலாருத்தைபபட்டுள்ளது. இந்தைதைமடக 
கட்டலானது (Brake Band) சுண்டி (Lever) 
ைறறும் இமணபபு (Linkage) மூ்ைலாக மகயலால 
இயககபபடுேதைலால சுழன்று மகலாண்டிருககும் 
தைமட உருமள நிறுத்தைபபடுகிறைது.

மக  தைமடமய  இயககும்  கம்பிமய 
இழுத்துப பிடிககும் வபலாது தைமடககட்டலானது 
(Brake Band) முதைலில தைமட உருமளமய 

�டம் 6.3.1.1 உள்�க்கைொ்க விரிந்து இயங்கும் தடட (Internally Expanding Brake)

Heeis

தடட உருடள

தடட வ்கம்

ஸபிரிங்

தடடத் தட்டு

ஆங்்கர் பின்

இருசுமூடி

தடடக்கட்டட

தடடப்�ட்டட

ஸபிரிங்

தடடக்கட்டட

வ்கம்
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மிகவும் எளிமையலான அமைபபு, அதிகைலான 
தைமடத்திறைன் (Braking Force) உமடயதைலாக 
இது விளஙகிறைது.  வைலும் ஒவர ெையத்தில 
எல்லா  ெககரஙகளும்  மைன்மையலாகவும் , 
ஒவர  சீரலாகவும்  தைமட  ஆறறைல  (Bra k ing 
Force) பகிர்ந்தைளிககபபடுேதைலால மபரும்பலா்லான 
கலார்களிலும் ஒரு சி் இருெககர ேலாகனஙகளிலும் 
தி ர ே  தை ம ட  அ ம ை ப பு  அ தி க ை லா க 
பயன்படுத்தைபபடுகிறைது.

6.4.1 அடைப்பும், பெயல்�டும் விதமும்

திரேதைமட அமைபபு பிரதைலான சிலிண்டர் 
(Master Cylinder), ெககர சிலிண்டர் (Wheel 
Cyl inder)  ஆகிய  இரண்டு  முககியைலான 
பலாகஙகள் உள்ளன.

பிரதைலான  சிலிண்டர்  என்றை  அமைபபு 
பிவரக திரேத்மதை வெமித்து மேத்துக மகலாள்கிறைது. 
அதைனுடன் ஒரு பககம் தைமடமிதியும் (Brake 
Pedal) ைறுபககம்  குழலாய  இமணபபுககள் 

அமைபபு  மூ்ம்  வபலாதுைலான  அளவு  தைமட 
ஆ ற றை ம ்  ( B r a k i n g  Forc e )  ம க லா டு க க 
மு டி ே தி ல ம ் .  எ ன வ ே  ே லா க ன த் தி ன் 
ெககரஙகமள நிறுத்துேதைறகுத் வதைமேயலான 
மிக அதிகளவி்லான தைமட ஆறறைம்க (Braking 
Force) மகலாடுபபதைறகு பின்ேருேனேறறுள் 
ஏ வ தை னு ம்  ஒ ரு  ஆ ற றை ம ் த் து ம ண ய லா க ப 
பயன்படுத்துகின்வறைலாம். இந்தை ஆறறைல தைமட 
பின்ேருேலாறு ேமகபபடுத்தைபபடுகிறைது. அமே

1) திரே தைமட (Hydraulic Brake)
2) கலாறறு தைமட (Air Brake)
3) மேறறிட தைமட (Vacuum Brake)
4) மின்ெலார தைமட (Electric Brake)
5) ெர்வேலா தைமட (Servo Brake)

6.4.1  திரே தடட அடைப்பு (Hydraulic Brake 

System)

திரே தைமட அமைபபு பலாஸ்கல விதியின் 
(Pascal’s Law) அடிபபமடயில இயஙகுகிறைது,. 

�டம் 6.3.1.2 பேளிப்�க்கைொ்க சுருங்கி இயங்கும் ேட்க (Externally contracting type brake)

தடட உருடள

சுண்டி

தடடப்�ட்டட

இயககும் இடைப்பு

தொங்கி

தடடக்கட்டட

தடடப்�ட்டட

இயககும் விடெ

உருடள
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பின்வனலாககித்தைலாவன  ேகர்ந்து  தைன்பமழய 
நி ம ் க கு த்  தி ரு ம் பி வி டு ம் .  இ தை ன லா ல 
குழலாயகளில  உள்ள  அழுத்தைம்  முழுேதும் 
நீஙகிவிடும். 

எனவே  ெககர  சிலிண்டரில  உள்ள 
பிஸ்டன்களும்  உள்வேலாககி  ேகரும் .  அதைன் 
விமளேலாக தைமடககட்மடகள் (Brake Shoe) 
திரும்புச்சுருளின்  இழுவிமெயலால  ேகர்ந்து 
தைமட உருமளமயப (Brake Drum) பிடிபபில 
இருந்து விட்டுவிடும். இதைனலால ெககரஙகள் 
தைமடயின்றி ேன்கு சுழலும்.

இவ்ேலாறு ெககர சிலிண்டர்களில (Wheel 
Cylinder) உள்ள பிஸ்டன்கள் அமனத்தும் 
உள்வேலாககி ேகரும் வபலாது தைமட திரேம்(Brake 
Fluid) மீண்டும் பிரதைலான சிலிண்டருககுள் 
ேந்து வெர்கிறைது.

திரே	தடை	அடைப்பில்	உள்ை	 

நிட்றகளும்	குட்றகளும்

i)	 நிட்றகள்:

1. சுண்டி (Lever), இமணபபு (Linkage) 
ஆகியமே இல்லாதை எளிய அமைபபு

2. தைமட விமெ (Braking Force)ெைைலாக 
மெலுத்தைபபடுகிறைது

3. இந்தை  அமைபபில  உள்ள  பலாகஙகள் 
தைலானலாகவே உயவிடபபடுகின்றைன.

4. குமறைேலான  இடத்மதைவய  ஆககிரமிபபு 
மெயகிறைது

5. அதிகைலான  தைமடத்திறைன்  (Braking 
Efficiency) கிட்டுகிறைது

6. ேலான்கு  ெககரஙகளிலும்  தைமடவிமெ 
(Braking Force) ஒவர  ெையத்தில 
மெலுத்தைபபடுகிறைது.

7. ஓட்டுனர் கலா்லால அழுத்தும் குமறைந்தை 
அளவி்லான விமெமய பிரதைலான சிலிண்டர் 
என்பது ப் ைடஙகு உயர்த்தித் தைருேதைலால 
அதிகைலாக இயந்திர்லாபம் (Mechanical 
Advantage) கிமடககிறைது.

8. ெ க க ர  சி லி ண் ட ர் க ளி ல  இ ரு ந் து 
மெலலும்  குழலாயகளின்  விட்டத்மதை 
ைலாறறி  அமைபபதைலால  வதைமேபபடும் 

மூ்ம் ேலான்கு தைலாஙகித்தைட்டிலும் (Back Plate) 
உள்ள ெககர சிலிண்டர்களும் (Wheel Cylinder) 
தைனித்தைனிவய இமணககபபட்டுள்ளன. தைமட 
மிதிமய (Brake Pedal) அழுத்தும் வபலாது 
பிரதைலான சிலிண்டரில உள்ள திரேம் அதிக 
அ ழு த் தை த் து ட ன்  ே லா ன் கு  கு ழ லா ய க ளி லு ம் 
மேளிவயறி ெககர சிலிண்டர்களுககுள் நுமழந்து 
அேறறில உள்ள பிஸ்டன்கமள விமெயுடன் 
மேளிபபககைலாகத் தைள்ளுகிறைது.  அபவபலாது 
அந்தை பிஸ்டன்களுடன் இமணககபபட்டுள்ள 
தை ம ட க க ட் ம ட க ளு ம்  ( B r a k e  S h o e ) 
மேளிபபககைலாக விரிந்து சுறறிக மகலாண்வட 
இருககும் தைமட உருமளமய இறுககிப பிடிபபதைலால 
ெககரஙகள் சுறறைலாைல நிறுத்தைபபடுகின்றைன.

தை ம ட  மி தி ம ய  ( B r a k e  P e d a l ) 
அழுத்துேமதை நிறுத்தி விட்டலால திரேத்தின் 
மீதைலான அழுத்தைம் வீழச்சி அமடகிறைது. பிரதைலான 
சிலிண்டரில உள்ள திரும்புச்சுருள் (Return 
S p r i n g )  க லா ர ண ை லா க  பி ஸ் ட ன் 

�ைம் 6.4.1 திரே தடட அடைப்பு

பிரொதன சிலிண்டர்

பிஸடன்

தட்டுேட்க தடட

உருடளேட்க தடட

தடட மிதி

ெக்கர 

சிலிண்டர்

ஸபிரிங்

முன்ெக 

்கரங்்கள்

பிரொதன 

சிலிண்டர்

தடட 

மிதி

பின்ெக்கரங்்கள்
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மபலாதுேலாக DOT3, DOT4, DOT5, 
DOT5.1 வபலான்றைதைரமுள்ள தைமட திரேஙகள் 
பயன்பலாட்டில உள்ளன. இமே தைலானியஙகி 
மபலாறியலாளர்களின் ெஙக அமைபபின் மூ்ம் 
(Society of Automotive Engineers – S.A.E) 
அ ங கீ க ரி க க ப ப ட் டு ள் ள ன .  உ ள் ே லா ட் டு 
கலார்கள்ைறறும்கனரக ேலாகனஙகளில DOT3 
ேமக தைமட திரேம் ைட்டும் அதிக அளவில 
பயன்படுத்தைபபடுகின்றைன.

	தடை	திரேத்தில்	இருகக	வேண்டிய	

முககிய	தன்டைகள்

1. அதிக மேபபநிம்மயத் தைலாஙகும் குணம் 
வதைமே. அதைன் மகலாதிநிம் சுைலார் 300oC 
ேமர இருகக வேண்டும். 

2. ப ல வ ே று  ம ே ப ப நி ம ் க ளி ல 
இ ய ங கி ன லா லு ம்  தை ம ட  தி ர ே த் தி ன் 
பிசுபிசுபபுத் தைன்மை ைறறும் பலாகுத்தைன்மை 
ைலாறைலாதிருகக வேண்டும்.

3. தைமட அமைபபில உள்ள பலாகஙகமள 
உயவிடும் தைன்மை மபறறிருகக வேண்டும்.

4. ரபபர் ைறறும் உவ்லாகப பலாகஙகளின் மீது 
விமனபுரியலாைலும், அரிககும் தைன்மை 
இல்லாைலும் இருகக வேண்டும்.

5. ேலாள்பட  வெமித்து  மேத்திருந்தைலாலும் 
(அதிகபட்ெம் மூன்று ஆண்டுகள் ேமர) 
மகட்டுபவபலாகலாைலும் தைன் குணஙகமள 
இழந்து விடலாைலும் இருகக வேண்டும்.

	திரே	தடை	அடைப்பின்	�ாகஙகள்

1. தைமட மிதி (Brake Pedal)
2. பிரதைலான சிலிண்டர் (Master Cylinder)
3. தைமட திரேம் மெலலும் குழலாயகள் (Brake 

Fluid Piplines)
4. இமணபபுக குழலாயகள் (Hose Pipes)
5. ெககர சிலிண்டர் (Wheel Cylinder)
6. தைமடக கட்மடகள் (Brake Shoes)
7. தைமடபபட்மடகள் (Brake Linings)
8. திரும்புச் சுருள்கள் (Return Springs)

ெ க க ர ங க ளி ல  ை ட் டு ம்  தை ம ட யி ன் 
திறைமன ைலாறுபட்ட அளவில ஏறபடுத்தை  
முடிகிறைது.

ii)	 	திரே	தடை	அடைப்பில்	உள்ை	 

குட்றகள்

1. திரே தைமட அமைபபில திரேம் கசிவு 
ஏறபட்டலால தைமட அமைபபு முழுேதும் 
மெயலபடலாது.

2. தி ர ே  தை ம ட  அ ம ை ப பி ல  க லா ற று 
நுமழந்தைலால தைமடயின் திறைன் மேகுேலாகக 
குமறைந்துவிடும்.

3. ெ க க ர சி லி ண் ட ர் க ளி லி ரு ந் து  தை ம ட 
திரேம்(Brake Fluid) கசிவு ஆகும் ேலாயபபு 
உண்டு இதைனலால தைமட உருமள (Brake 
Drum) , தைமடக கட்மட (Brake Shoe) 
ஆகிய இரண்டிறகும் இமடவய ஏறபடும் 
உரலாயவு விமெ (Frictional Force) அல்து 
தைமடவிமெ (Braking Force) மேகுேலாகக 
குமறைந்து விடும்.

தடைதிரேத்தின்	(Brake	Oil)	தரம்

தைமடதிரேம் (Brake Fluid) என்பது 
திரே தைமட அமைபபில விமெக கடத்தியலாக 
மெயலபடுகிறைது. 

தைமட திரேம் என்பது கிமளகலால ைறறும் 
ஆ ல க ஹ லா ல க ளி ன்  ப ் வி தை ை லா ன 
கூட்டுபமபலாருள்களலால ஆனது. வைலும் அதிக 
தைரமுமடய  சிலிககலாமன  அடிபபமடயலாகக 
மகலாண்ட திரேைலாகவும் தையலாரிககப படுகின்றைன.

�டம் 6.4.1.1
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ேழியலாக தைமட திரேம் நிரபபபபட்டு இறுககைலாக 
மூடபபடுகிறைது. ஊறறும் மூடியில (Cap) கலாறறு 
மெலலும் துேலாரம் (Air Vent Hole) உள்ளதைலால 
வெமிககும் மதைலாட்டியில (Reservoir Tank) 
சுறறுப  புறைக  கலாறறைழுத்தைம்  எபமபலாழுதும் 
இருககும்.

பி ஸ் ட ன்  எ ன் ப து  அ ழு த் து ம் 
அமறையினுள்  (Compression Chamber) 
முன்னும் பின்னும் ேகரும். பின்பககம் தைள்ளு 
கம்பியும் (Push Rod) அதைனுடன் தைமடமிதியும் 
(Brake Pedal)  இமணககபபட்டிருககும் . 
பிஸ்டனுககு முன்பககம் திரும்புசுருள் அல்து 
மஹலிககல சுருள் (Return or Helical Spring) 
மேககபபட்டுள்ளதைலால அதைன் அழுத்தைத்தில 
பிஸ்டன் எபவபலாதும் தைள்ளு கம்பி (Push Rod) 
இருககும் திமெயிவ்வய தைஙகி இருககும்.

அத்துடன் வெலாதைமன ேலாலமேக (Check 
Valve)கடந்து மேளிவயறறும் திரேத்மதை ேலான்கு 
ெககரஙகளுககும் ேலான்கு முமன திறைபபலான் 
(Four Wheel Adapter) ேழியலாக மெலகிறைது. 
வைலும்  தைமட  விளககு  ஸ்விட்மெ  (Brake 
L i g h t  S w i t c h )  இ ய க கு ம்  அ ம ை ப பு ம் 
இமணககபபட்டிருககும்

வெமிககும் மதைலாட்டிமயயும் (Reservoir 
Tank), அழுத்தும் பகுதிமயயும் (Compressor 
Unit) பிரிககும் சுேரில உள்ளிழுககும் துேலாரம் 
(Inlet Port), புறைேழித் துேலாரம் (Bypass 
Port) ஆகிய இரண்டு பலாமதைகள் உள்ளன. 
இேறறுள்  உள்ளிழுககும்  துேலாரம் (Inlet 
Port) ெறறு மபரியதைலாகவும், புறை ேழித்துேலாரம் 
(Bypass Port) சிறியதைலாகவும் அமைந்திருககும். 
பிஸ்டனின் முன் பகுதியில சிறுசிறு ஊட்டும் 
துேலாரஙகள் (Feed Holes) அமைந்து உள்ளன. 
அேறறிறகு முன்பலாக முதைல நிம் ரபபர்கப 
(Primary Rubber Cup) அமைந்திருககும் தைமட 
திரேைலானது பிஸ்டனில பின்பககத்திலிருந்து 
முன்பககம் வேலாககிேருேதைறகு இந்தை துேலாரஙகள் 
அனுைதிககின்றைன. வைலும் முதைல நிம் ரபபர் 
கபபிறகு (Primary Rubber Cup) முன்பலாக 
விமெயுடன் கூடிய திருபபுச் சுருளும் (Return 
Spring) வெலாதைமன ேலாலவு (Check Valve) 

வ ை ற கு றி ப பி ட் ட ே ற று ள்  பி ர தை லா ன 
சிலிண்டர் (Master Cylinder) ெககர சிலிண்டர் 
(Wheel  Cylinder) ஆகியேறமறைப  பறறி 
விரிேலாகக கலாண்வபலாம்

(அ)	 	பிரதான	சிலிண்ைரும்	அதன்	ேடககளும்	 

(Master	Cylinder	and	its	Type)

திரே தைமடஅமைபபின் இதையம் வபலான்றைது 
பிரதைலான  சிலிண்டர்  ஆகும் .  தைமட  மிதிமய 
(Brake Pedal)  கலா்லால  அழுத்தியவுடன் 
பிரதைலான  சிலிண்டர்  (Master  Cyl inder) 
தைமடககட்மடகள் விரிேமடேதைறகுத் வதைமேயலான 
அ தி க  அ ழு த் தை மு ள் ள  தி ர ே த் ம தை  ெ க க ர 
சிலிண்டர்களுககுக  (Wheel  Cy l inder) 
மகலாடுககிறைது. பிரதைலான சிலிண்டரில மூன்று 
ேமககள் உள்ளன. அமே பின்ேருைலாறு

அ) ெலாதைலாரண  ேமக  பிரதைலான  சிலிண்டர் 
(Simple Master Cylinder)

ஆ) வடண்டம்  ேமக  பிரதைலான  சிலிண்டர் 
(Tandem Master Cylinder)

இ) மையேலாலவு ேமக பிரதைலான சிலிண்டர் 
(Center Valve Type Master Cylinder)

இேறறுள் அதிகைலாக பயன்பலாட்டில 
உ ள் ள  மு தை ல  இ ர ண் டு  ே ம க  பி ர தை லா ன 
சி லி ண் ட ர் க ளி ன்  அ ம ை ப பு ,  இ ய க க ம் 
ஆகியேறமறை இனி கலாண்வபலாம்

சாதாரண	ேடக	பிரதான	சிலிண்ைர	

(Simple	Type	Master	Cylinder)

அடைப்பு	:

பிரதைலான சிலிண்டர் என்பது ேலார்பபு இரும்பு 
என்றை உவ்லாகத்தைலால தையலாரிககபபட்டிருககும். 
இதில தைமட இயஙகுேதைறகுத் வதைமேயலான தைமட 
திரேத்மதை  (Brake Oil) வெமிககும்  பகுதி 
(Reservoir Unit), அழுத்தும் பகுதி ஆகிய 
இரண்டு (Compressor Unit) பகுதிகள் உள்ளன. 
இவ்விருபகுதிகளிலும் தைமட திரேம் (Brake 
Oil) நிரம்பி இருககும். வெமிககும் பகுதியின் 
(Reservoir Unit) உச்சியில ஊறறும் மூடி 
(Filler Cap) அமைககபபட்டிருககும். அதைன் 
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பிஸ்டனுககு  முன்னும்  பின்னும்  நிரம்பிய 
நிம்யில இருககும்.

தடை	மிதிடய	அழுத்தும்	வ�ாது

ஓட்டுனர்  தைமடமிதிமய  அழுத்தும் 
வபலாது தைமடமிதியுடன் இமணந்துள்ள தைள்ளு 
க ம் பி ய லா ன து  ( P i s t on  R o d )  பி ஸ் ட ம ன 
முன்வனலாககித் தைள்ளுகிறைது. இதைன் கலாரணைலாக 
புறைேழி துேலார அமடககபபட்டு எண்மணய 
ேன்றைலாக  அழுத்தைபபடுகிறைது .  அழுத்தைபபட்ட 
எண்மணயலானது ஒரு திமெத்திறைபபு ேலாலவு 
(One Way Valve) ேழியலாக மேளிவயறறைபபட்டு 
குழலாயகளின்  ேழியலாக  ெககர  சிலிண்டமர 
அமடகிறைது. அதில உள்ள இரண்டு பிஸ்டன்களும் 
மேளிபபககைலாக அழுத்தைபபடுகிறைது. இதைனலால 
பிஸ்டன் தைண்டுகள் மூ்ைலாக தைமடககட்மடகள் 
விரிேமடந்து தைமட உருமளயுடன் உரசி தைமட 
விமெ மகலாடுககபபடுேதைலால ெககரஙகள் சுறறைலாைல 
தைடுககபபடுகின்றைன.

என்றை அமைபபும் உள்ளன. பிஸ்டனின் பின் 
பகுதியில  திரேக  கசிவிமனத்  தைடுபபதைறகு 
ஒரு இரண்டலாம் நிம் ரபபர்கப (Secondary 
Rubber Cup) அமைந்திருககும். இேறறுள் 
வெலாதைமன ேலாலவும் (Check Valve) முதைன்மை 
ரபபர்கபபும் (Primary Rubber Cup) ஒரு 
திமெத்திறைபபு ேலாலேலாக (One Way Valve)  
மெயலபடுகின்றைன.

பிரதான	சிலிண்ைர	இயஙகும்முட்ற	

(Working	of	Master	Cylinder)

தடை	மிதி	(Brake	pedal)	அழுத்தப்�ைாத	

நிடை

ெலாதைலாரணைலாக பிரதைலான சிலிண்டரில 
உள்ள பிஸ்டன் திருபபுச் சுருளின் (Return 
Spring) இழுவிமெ கலாரணைலாக பின்வனலாககி 
தைள்ளபபட்டிருககும். எனவே உள்ளிழுககும் 
துேலாரம்  (Inlet Port) ,  புறைேழித்துேலாரம் 
ஆகிய இரண்டின் ேழியலாகவும் தைமட திரேம் 

�டம் 6.4.1.2 ெொதொரை ேட்க பிரதொன சிலிண்டர் (Simple Type Master Cylinder)

்கொறறுத் துேொரம்

மூடி

திரே வதககி

உடற�ொ்கம்

ேொஷர்

ெர்ககிளிப்

தள்ளு்கம்பி

ரப்�ர் மூடி

இரண்டொம் நிடல 

ரப்�ர்்கப்

திருப்புச் 

சுருள்
ரப்�ர் ்கப்

திரே 

வெொதடன 

ேொல்வு

அழுத்தும் 

அட்ற

பு்றத்துேொரம்
உள் 

துேொரம்

பிஸடன் 

துேொரம்

பிஸடன்

முதல் நிடல 

ரப்�ர் ்கப்

BAE_Chapter_06.indd   102 12/9/2019   1:26:28 PM



6 - தடைஅடைப்பு (Brake System) 103

பிரதைலான சிலிண்டரில பிஸ்டன் பின்வனலாககி 
ேகரும் வபலாது முதைலில புறை ேழித் துேலாரம் ேழிவய 
மெலலும் தைமட திரேைலானது எண்மணய வதைககும் 
பகுதிககு (Reservoir) மெலகிறைது. அவதை வேரத்தில 
பிஸ்டனில உள்ள துேலாரஙகளின் ேழியலாக 
முன்பகுதிககும் திரேம் ேருகிறைது. இதைனலால 
அடுத்தைதைமட நிகழவுககுத் வதைமேயலான எண்மணய 
பிஸ்டனுககு முன்புறைம் தையலாரலாக இருககும்.

வைண்ைம்	ேடக	பிரதான	சிலிண்ைர

ெலாதைலாரண ேமக பிரதைலான சிலிண்டரில 
ஒவர ஒரு மேளிவயறும் ேழி (Outlet) ைட்டும் 
அமைந்திருககும். வைலும் பிரதைலான சிலிண்டர் 
அமைவிடத்தில இருந்து முன்பகக ெககரஙகள் 

தடை	மிதிடய	அழுத்தத்தில்	இருந்து	

விடுவிககும்	வ�ாது

பிரதைலான சிலிண்டரில தைமட திரேத்தின் 
அழுத்தைம் குமறைகிறைது. அவதை ெையத்தில தைமட 
உ ரு ம ள யி ல  உ ர சி ய  நி ம ் யி ல  உ ள் ள 
தைமடககட்மடகள் திருபபிசுருளின் (Return 
Spring) இழுவிமெ  கலாரணைலாக  மீண்டும் 
உள்வேலாககி  இழுககபபடுகிறைது .  அபவபலாது 
ெககர சிலிண்டர்களில உள்ள பிஸ்டன்கள் 
அமனத்தும் உள்ளிழுககபபடுகிறைது. எனவே 
கு ழ லாய க ளி ல  தை ங கி  இ ரு ந் தை தை ம ட  தி ர ே ம் 
பின்வனலாககி  அழுத்தைபபட்டு  மீண்டும்  அது 
வ ெ லா தை ம ன  ே லா ல ம ே க  க ட ந் து  பி ர தை லா ன 
சிலிண்டமர அமடகிறைது.

�டம் 6.4.1.3 வடண்டம் ேட்க பிரதொன சிலிண்டர்

்கொறறுத் துேொரம்

வதககி

பு்றத்துேொரம்

திருப்புச் சுருள்

முன்பு்ற பிவரககிறகு

இரொண்டம் பிஸடன்

பின்பு்ற பிவரககிறகு

முதல் பிஸடன்

உள்துேொரம்
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வ ட ண் ட ம்  ே ம க  பி ர தை லா ன  சி லி ண் ட வ ர 
பயன்படுகிறைது.

ெலாதைலாரண ேமக பிரதைலான சிலிண்டரில 
உள்ளமதைப வபலா்வே இதிலும் பிஸ்டன், முதைல 
நிம் ரபபர்கப, திருபபு சுருளுடன் (Return 
Spring) கூடிய  வெலாதைமன  ேலாலவு  ஆகிய 
அ ம ன த் து ம்  இ ர ண் டு  ம தை லா கு ப பு க ள லா க 
அமைந்துள்ளன, எனவே ஓட்டுனர் தைமட மிதிமய 
அழுத்தும் வபலாது தைள்ளுகம்பி மூ்ம் முதைலில 
உள்ள பிஸ்டன் அழுத்தைபபட்டு தைமட திரேம் 
மேளிவயறி  முதைலில  பின்ெககரஙகளுககுச் 
மெலகிறைது .  வைலும்  அழுத்தைபபடும்  வபலாது 
இரண்டலாேது பிஸ்டனும் ேன்கு அழுத்தைபபட்டு 
ைறமறைலாரு பலாமதை ேழியலாக தைமடதிரேம் மேளிவயறி 
முன்ெககரஙகளில உள்ள ெககர சிலிண்டர்கமள 
இயககி தைமடமய இயககக மெயகிறைது.

தை ம ட  மி தி யி ல  இ ரு ந் து  க லா ம ் 
எடுத்தைவுடன் திரே அழுத்தைம் குமறைந்து விடுகிறைது. 
அமே ெககர சிலிண்டர்களில உள்ள பிஸ்டன்கள் 
மூ்ம் பின்வனலாககி அழுத்தைபபட்டு மீண்டும் 
பிரதைலான சிலிண்டமர அமடகிறைது.

மிக அருகிலும் , பின்பககச் ெககரஙகள் மிகவும் 
தூரைலான  இடத்திலும்  இருககும் .  எனவே 
பின்ெககரஙகளுககு தைமட திரேம் மெலேதைறகலான 
வேரம் ெறவறை அதிகைலாகிறைது. இதைனலால முன் 
ெககரஙகளுககும், பின் ெககரஙளுககும் வேறுபட்ட 
அளவு தைமட விமெ (Braking Force) உண்டலாகிறைது. 
இந்தைக குமறைமய நீககும் ேமகயில வடன்டம் 
ேமக பிரதைலான சிலிண்டர் அமைககபபட்டுள்ளது.

இதில  முன்பகக  ெககரஙகளுககும் , 
பின்பகக  ெககரஙகளுககும்  தைனித்தைனியலாக 
மேளிவயறும் பலாமதை (Outlet) அமைககபபட்டு 
இருககும். தைனித்தைனி குழலாயகள் மூ்ைலாக தைமட 
திரேம் ெககர சிலிண்டர்களுககு அனுபபபபட்டு 
தைமட  இயககச்  மெயயபபடுகிறைது .  முதைலில 
பி ன் ெ க க ர ங க ளு க கு ம் ,  அ டு த் தை ப டி ய லா க 
மு ன் ெ க க ர ங க ளு க கு ம்  தை ம ட  தி ர ே ம் 
மெலுத்தைபபடுேதைலால ஒவர அளவு தைமட விமெ 
( B r a k i n g  F o r c e )  ஒ வ ர வ ே ர த் தி ல 
உண்டலாககபபடுகிறைது. எனவே எந்தை நிம்யிலும் 
தைமட அமைபபு மெயலிழகக ேலாயபபிலம். 
தைறகலா் எளியரக ேலாகனஙகளில மபரும்பலாலும் 

திரேத் வதககி

�ொடத 

2

�ொடத 

1

பு்றத்துேொரம்
பு்றத்துேொரம்

உள்துேொரம்

உள்துேொரம்

�ொடத 1 

திருப்புச்சுருள்

பிரொதன 

சிலிண்டர்

பிஸடன்

�ொடத 1 

பின்�க்க 

சீல்

�ொடத 2 

முன்�க்க 

சீல்

�ொடத 2 

திருப்புச் 

சுருள்

�ொடத 2 

பின்�க்க 

சீல்

பிளஞெர் பின்�க்க 

தூசி 

தடுககும் 

சீல்

்கசிவு 

நீககி

புஷரொடு

ஸவனப் 

ரிங்

�டம் 6.4.1.4
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இரண்டு பிஸ்டன்களின் சுறறுபபரபபின் ேழியலாக 
எண்மணயக கசிவு ஏறபடலாைல தைடுபபதைறகு 
இரண்டு ரபபர்க கசிவு நீககிகள் (Dust Cover 
/ Rubber Seal) மபலாருத்தைபபட்டிருககும். 

இ ர ண் டு  பி ஸ் ட ன் க ளு ம்  ஒ ட் டி க 
மகலாள்ளலாைல தைடுபபதைறகலாக அேறறுககு இமடவய 
ஒ ரு  தி ரு ப பு  சு ரு ள்  ( R e t u r n  S p r i n g ) 
மபலாருத்தைபபட்டிருககும். வைலும் சிலிண்டரின் 
இரு ஓரஙகளின் ேழியலாகவும் தூசி, ைணல 
வபலான்றைமே உள்வள நுமழயலாதை ேண்ணம் இரு 
தூ சி த் தை டு ப ப லா ன் க ள்  ( D u s t  C o v e r ) 
மபலாருத்தைபபட்டிருககும்.

குழலாயகளின்  ேழியலாக  உள்  ேழித் 
துேலாரத்மதை (Inlet Port) அமடந்து அஙகுள்ள 
பிஸ்டன்கமள மேளி வேலாககித்தைள்ளுகிறைது. 
இதைனலால தைமடக கட்மடகள் (Brake Shoes) 
இரண்டும் திருபபுச் சுருளின் (Return Spring) 
இழுவிமெககு எதிரலாக விரிேமடந்து தைமட 
உருமளயுடன் உரலாயந்து ெககரஙகமள நிறுத்தைச் 
மெயகிறைது.

தைமட மிதிமய அழுத்தைத்தில இருந்து 
விடுவித்தைவுடன் எண்மணய அழுத்தைம் குமறைந்து 
விடுகிறைது. வைலும் திருபபுச்சுருளின் (Return 
Spring) இழுவிமெயின் மூ்ம் தைமடககட்மடகள் 
உள்ளிழுககபபட்டு பிஸ்டன் பமழய நிம்மய 
அமடகின்றைன.

(ஆ)	 	சககர	சிலிண்ைரும்	அதன்	ேடககளும்	

(Wheel	Cylinder	and	its	Types	)

இரண்டு ேமகயலான ெககர சிலிண்டர்கள் 
பயன்படுகின்றைன. அமே

1. ஒரு பிஸ்டன் ேமக
2. இரு பிஸ்டன் ேமக

சக்கர சிலிண்டர் ( Wheel Cylinder)

இது தைமட தைலாஙகித் தைட்டின் மீது (Brake 
Carrier Plate) இரண்டு தைமடக கட்மடகளுககு 
(Brake Shoe) ேடுவில மபலாருத்தைபபட்டிருககும். 
திரே  தைமட  அமைபபின்  இறுதிபபலாகைலாக 
விளஙகும் இதைறகு ‘ஸ்வ்வ் சிலிண்டர்’ என்றை 
ம ப ய ரு ம்  உ ண் டு .  இ து  ே லா ர் ப பு  இ ரு ம் பு 
ை ற று ம்  அ லு மி னி ய ம்  உ வ ் லா க த் தை லா ல 
தையலாரிககபபட்டிருககும். ெககர சிலிண்டரில 
தைலான் திரே அழுத்தைைலானது தைமடக கட்மடயின் 
இயந்திரவியல ேகர்ேலாக ைலாறறைபபடுகிறைது.

அமைப்பு

சிலிண்டரின் உள்பககத்தில இரண்டு 
பிஸ்டன்கள் பககேலாட்டில ேகரும் ேமகயில 
அமைந்துள்ளன. இேறறில ேடுவில தைமட திரே 
உள் ேழித்துேலாரம் (Inlet Port) அமைந்துள்ளது. 
அ தை ற கு  அ ரு கி ல  க லா ற று  ம ே ளி வ ய ற று ம் 
ைமரயலாணியும் (Bleeder Screw) அமைந்துள்ளது. 

�ைம் 6.4.1.5 ெக்கர சிலிண்டர்

பிஸடன்

எண்பைய் உள் 

பெல்லும் ேழி

சிலிண்டர்

ரப்�ர்்கப்சுருள்

தூசி தடுககும்மூடி

ெக்கர சிலிண்டர்
ெக்கரம் சுறறும் திடெ

அழுத்தம்

பின் 

தங்கும் 

தடடக 

்கட்டட

திருப்புச் 

சுருள்்கள்

முன் பெல்லும் 

தடடக ்கட்டட

தொனியங்கும் 

பெயல்
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உள்வேலாககி ேகரும்.  எனவே தைமட திரேம் 
ெககர சிலிண்டரிலிருந்து  அவதை  குழலாயகள் 
ேழியலாக எதிர்த் திமெயில பலாயந்து பிரதைலான 
சி லி ண் ட ரி ன்  அ ழு த் து ம்  அ ம றை க கு ள் 
(Compression Chamber) மெலகிறைது.

6.4.1.5	 	திரே	தடையில்	நுடைந்துள்ை	

காறட்ற	நீககுதல்	(Bleeding	

System	in	Hydraulic	Brake)

திரே தைமட அமைபபில எந்தை பகுதியின் 
ேழியலாகவும் கலாறறு உள்வள நுமழந்து விட்டலால 
தைமடயின்  மெயல  பலாட்டுத்திறைன்  குமறைந்து 
விடும் (அ) முழுேதும் மெயலிழந்து விடும். 
இவ்ேலாறு  தைமட  அமைபபில  நுமழந்துள்ள 
கலாறமறை  மேளிவயறறும்  முமறைககு  ‘திரே 
தைமடயில நுமழந்துள்ள கலாறமறை மேளிவயறறும் 
முமறை '  (Bleeding System in Hydraulic 

இயக்கம்

ஓட்டுனர்  தைமட  மிதிமய  அழுத்தும் 
வபலாது பிரதைலான சிலிண்டரில இருந்து ேரும் 
அழுத்தைத்திரேைலானது குழலாயகளின் ேழியலாக 
ெ க க ர  சி லி ண் ட ரி ன்  ம ை ய ப ப கு தி க கு ள் 
நு ம ழ கி றை து .  இ து  சி லி ண் ட ரி ல  உ ள் ள 
இருபிஸ்டன்கமளயும் எதிர் எதிர்த்திமெயில 
விமெயுடன் தைள்ளுேதைலால பிஸ்டனுடன் இமணந்தை 
தைள்ளுகம்பிகள் (Pushrod) தைமடககட்மடகமள 
(Brake Shoe) மேளித்தைள்ளி தைமட உருமளயில 
(Brake Drum) அழுத்திப  பிடிககின்றைன . 
இ வ் ே லா று  தை ம ட  இ ய க க ப ப ட் டு  சு ழ லு ம் 
ெககரத்தின் வேகம் குமறைககபபடுகிறைது. 

தை ம ட மி தி ம ய  ( B r a k e  P e d a l ) 
அழுத்தைலாைல விட்டு விட்டலால ெககர சிலிண்டரில 
அழுத்தைம் வீழச்சி அமடகிறைது. ஸ்பிரிஙகின் 
இழுவிமெ கலாரணைலாக இரு பிஸ்டன்களும் 

�ைம் 6.4.1..7 திரே தடடயில் நுடைந்துள்ள ்கொறட்ற நீககுதல்

திரேம் பெலுத்தும் குடுடே

நிரப்பும் மூடி

்கொறட்ற 

பேளிவயறறும் ேொல்வு

பிரொதன சிலிண்டர்

தடட மிதி

திரேம் உள்ள குடுடே

ெக்கர சிலிண்டர்

தடடப் �ட்டட

தடடக ்கட்டட

தடட உடள

இடடபேளி

இயக்கத்தின் வ�ொது நிறுத்தும் வ�ொது

உரொய்டே 

உண்டொககுதல்

திரே அழுத்தம்

கீச்சிடுதல்!!

�டம் 6.4.1.6
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முழுேதும் மேளிவயறிய பிறைகு பிளீடர் ேலாலமே 
அமடத்துவிட்டு அதைவனலாடு இமணந்துள்ள 
குழலாய இமணபமப நீககிவிட வேண்டும் பிறைகு 
ஊ ற று ம்  மூ டி யு ட ன்  இ ம ண ப பு  ம க லா ண் ட 
குழலாமயக கழறறி விட்டு மூடிமயப மபலாருத்தை 
வ ே ண் டு ம் .  இ வ தை  மு ம றை ம ய  ே லா ன் கு 
ெககரஙகளுககும் பின்பறறை வேண்டும். முதைலில 
பிரதைலான சிலிண்டரிலிருந்து அதிகதூரத்தில 
உ ள் ள  ெ க க ர த் தி ல  இ ரு ந் து  க லா ற ம றை 
மேளிவயறறும் முமறைமயத் (Air Bleeding) 
மதைலாடஙக வேண்டும் அமனத்து ெககரஙகளிலும் 
கலாறறுக  குமிழகமள  மேளிவயறறிய  பிறைகு 
வெமிககும் மதைலாட்டியில (Reservior) தைமட 
திரேத்மதை ஊறறி நிரபப வேண்டும்.

6.4.2 ்கொறறு தடட (Air brake)

அறிமுகம் : மபலாதுேலாக திரே தைமடயின் திறைன் 
ஓட்டுனர் தைமட மிதியின் வைல மெலுத்தும் 

Brake) என்று மபயர். பிரதைலான சிலிண்டரின் 
உச்சியில உள்ள நிரபபும் மூடிமயத் (Filler 
Cap) திறைந்து தைமட திரேம் மகலாண்ட குடுமேமய 
படத்தில கலாட்டியபடி ெறறு உயரத்தில மேத்து 
குழலாய  மூ்ம்  இமணகக  வேண்டும் .  வீல 
சிலிண்டரில உள்ள பிளீடர் ேலாலமே பிளீடர் 
மபப  என்றை  குழலாயின்  ஒரு  முமனயுடனும் 
ைறுமுமனமய தைமரயில மேககபபட்ட முககலால 
பலாகம் தைமட திரேம் நிரபபபபட்ட குடுமேயினுள் 
மூழகி இருககுைலாறும் அமைகக வேண்டும்.

பிறைகு தைமட மிதிமய விட்டு விட்டு அழுத்தை 
வேண்டும் அவ்ேலாறு அழுத்துேதைலால பிரதைலான 
சிலிண்டர் ைறறும் குழலாயகளுககுள் உள்ள 
கலாறறுக குமிழகள் தைமட திரேத்துடன் பிளீடர் 
ேலாலவு ேழியலாக பிளீடர் மபப மூ்ம் தைமரயில 
மேககபபட்ட குடுமேமய அமடகிறைது.

மதைலாடர்ந்து ப் முமறை தைமட மிதிமய 
விட்டு  விட்டு  அழுத்தி  கலாறறுக  குமிழகள் 

1.	 தடை	அடைப்பு:

பலவேறுபட்ட கலா் நிம்களில கலார்களின் இயகக மேபபம் 350o C முதைல 
7 0 0 oC  ே ம ர  அ தி க ை லா ே தை லா ல  இ ன் ம றை ய  ே வீ ன  தை ம ட  அ ம ை ப பி ன் 

பலாகஙகளில வதையைலானம் தைடுககும் ெகதி, மேபபம் தைடுககும் ெகதி ைறறும் அதிேவீன நிறுத்தும் 
திறைன் ஆகியமே வதைமேபபடுகின்றைன. பந்தைய பயன்பலாடுகளில சிறு கலார்களில 400oC முதைல 
600oC ேமர மேபபம் உண்டலாகிறைது. பயணிகள் கலார் ைறறும் மபரிய பந்தைய கலார்களில மேபபம் 
800o C முதைல 900o C ேமர அதிகைலாேதைலால தைமட அமைபபின் டிஸ்க சிேபபு அல்து ஆரஞ்சு 
நிறைைலாக ைலாறி ஒளிறுகிறைது. 

BAE_Chapter_06.indd   107 12/9/2019   1:26:31 PM



6 - தடைஅடைப்பு (Brake System) 108

இயககபபடும்தைமட (Air Brake) அதிகைலாக 
பயன்படுத்தைபபடுகிறைது.

ெலாதைலாரண கலாறறுதைமடயின் அமைபபு 
படம் 6.4.2 இல கலாட்டபபட்டுள்ளது. என்ஜின் 
மூ்ம் இயககபபடும் கலாறறைழுத்தியில (Air 
C o m p r e s s o r )  இ ரு ந் து  கி ம ட க கு ம் 
அழுத்தைககலாறறின் மூ்ம் தைமட தைலாஙகித்தைட்டில 
(Brake Carrier Plate) உள்ள ‘S’ வகம் (Brake 
Cam) இயககபபடுகிறைது.  இதைனலால தைமடக 
கட்மடகள்  (Brake Shoes) விரிேமடந்து 
ெககரஙகமள சுறறைலாைல தைடுககிறைது.

ேண்டியின் ஒவ்மேலாரு ெககரத்திறகும் 
அருகில ஒரு தைமட அமறை (Brake Chamber) 
அமைககபபட்டிருககும். அமே குழலாயகளின் 
மூ்ம் வெமிககும் மதைலாட்டியுடன் (Reservoir) 

அழுத்தைத்தின் அளமேப மபலாறுத்வதை அமைகிறைது. 
எனவே அதிகைலாக தைமடவிமெமயப (Braking 
Force) மபறை வேண்டுமைனில ஓட்டுனர் தைமட 
மிதியின் வைல மதைலாடர்ந்து அதிக அழுத்தைம் 
ம ெ லு த் தை  வ ே ண் டி யு ள் ள து .  இ தை ன லா ல 
ஓட்டுனருககுக கமளபபு ஏறபடுகிறைது. இதைமனத் 
தைவிர்த்து அதிக அளவு தைமட விமெமயக (Braking 
Force) குமறைந்தை  அளவு  திறைன்  மெலுத்திப 
மபறுேதைறகலாக கலாறறைழுத்தைம், மேறறிடத்தைன்மை, 
மின்ெலாரம் வபலான்றைேறறின் மூ்ம் இயஙகும் 
தைமடகள் பயன்படுத்தைபபடுகின்றைன. அேறறுள் 
கலாறறுதைமடயின் இயககத்மதை இபபகுதியில 
கலாண்வபலாம்.

சுறறுபபுறைககலாறமறை  உறிஞ்சி  அதிக 
அழுத்தைத்திறகு உட்படுத்தைபபட்டு அதைன் மூ்ம் 

�டம் 6.4.2 (ஆ) ்கொறறு தடட

பிவரக ேொல்வு

பேளிவயறும் ேழி பேளிவயறும் ேழி

உள்பெலுத்தும் 

ேழி

�ொது்கொப்பு 

ேொல்வு

பின்�க்க பிவரக
்கொறறு வதககி்கேர்னர்

்கொற்றழுத்தி

முன்�க்க பிவரக

�டம் 6.4.2 (அ) ்கொறறு தடட

்கொறறு
்கொறறு 

ேடி்கட்டி

்கொற்றழுத்தி

ஒரு �க்கத்தி்றப்பு ேொல்வு

்கொறறு வெமிககும் 

பதொட்டி
பி்ற ெொதனங்்களுககு

தடட 

ேொல்வு

தடட 

அட்ற

தடட 

அட்ற

தடட 

அட்ற

தடட 

அட்ற
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8. தைமட விளகமக இயககும் ஸ்விட்ச் (Brake 
Light Switch)

9. தைமட அமறை (Brake Chamber)
10. தைளர்வு திருத்தி (Slack Adjuster)

காற்றழுத்தி	(Air	Compressor)

தை ம ட  இ ய ங கு ே தை ற கு த்  வ தை ம ே ய லா ன 
அழுத்தைககலாறமறை உறபத்தி மெயயபபயன்படும் 
கருவி கலாறறைழுத்தி (Air Compressor) ஆகும். 
இ து  வ ே ர் க வ க லா ட் டு  இ ய க க ே ம க ம ய ச் 
(Reciprocating Type) ெலார்ந்தைது .  இதில 
உள்ள  பிஸ்டன்  கீழவேலாககி  ேரும்  வபலாது 
உள்ளிழுககும்  ேலாலவு  (Suction Valve) 
தி றை க க ப ப ட் டு  அ தை ன்  ே ழி ய லா க க  க லா ற று 
சிலின்டருககுள் நுமழகிறைது பிஸ்டன் வைல 
வேலாககி  மெலலும்  வபலாது  மேளி  வயறறும் 
ேலாலவு (Exhaust Valve) திறைககபபடுகிறைது 
அதைன் ேழியலாக அழுத்தைக கலாறறு மேளிவயறி 
வெமிககும் மதைலாட்டிமய (Reservoir Tank) 
அமடகிறைது.

அழுத்தம்	தைரத்தும்	ோல்வு	 

அல்ைது	கட்டுப்�டுத்தும்	ோல்வு	 

(Pressure	Release	Valve	or	Control	Valve)

கலாறமறை வெமிககும் மதைலாட்டியில வதைமேககு 
அதிகைலான அழுத்தைத்தில கலாறறு வெமிககப 
படுேமதை  இந்தைேலாலவு  கட்டுபபடுத்துகிறைது 
ெலாதைலாரணைலாக கலாறறைழுத்தைம் (7.5kg /cm2)
7.5 கிகி/ெ.மெ.மீ ககு மிமகபபடலாைல கலாறறின் 
அழுத்தைம்  பலாரைரிககபபடுகிறைது  அழுத்தைம் 
அதிகைலான உடன் இந்தைேலாலவு தைலானலாகவே 
தி றை ந் து  ம க லா ண் டு  க லா ற ம றை  ம ே ளி வ ய ற றி 
ே லா யு ை ண் ட ் த் து க கு  அ னு ப பு கி றை து 
க லா ற றை ழு த் தை ம்  6 . 5  கி கி / ெ . ம ெ . மீ  ே ம ர 
குமறையும் வபலாதுேலாலவு தைலானலாகவே மூடிக  
மகலாள்கிறைது.

வசமிககும்	பதாட்டி	(	Reservoir	Tank)

இ து  தை ம ட  அ ம ை ப பு  இ ய க க த் தி ற கு த் 
வதைமேபபடும் கலாறறிமன வெமித்து மேபபதைறகுப 
பயன்படுகிறைது. இது ஸ்டீல தைகட்டின் மூ்ம் 

இமணககபபடுகின்றைன. தைமட மிதிமய (Brake 
Pedal) அழுத்தும் வபலாது தைமடேலாலவு (Brake 
Va lve)  இயககபபடுகிறைது .  அதைன்  மூ்ம் 
வெமிககும் மதைலாட்டியில (Reservervoir Tank) 
இருந்து தைமட அமறைககு (Brake Chamber) 
அ ழு த் தை க  க லா ற று  ம ெ லு த் தை ப ப டு கி றை து . 
தைமடஅமறையில (Brake Chamber), மடயலாபரம் 
தைண்டு,  அதைவனலாடு இமணந்துள்ள தைளர்வு 
திருத்திமய (Slack Adjuster) இயககுகிறைது. 
தைளர்வுதிருத்தியின் (Slack Adjuster) வைல 
முமன மேளிபபககைலாக அழுத்தைபபடும் வபலாது 
கீழமுமன ‘S’ வகம் தைண்மட திருபபுகிறைது.

அபவபலாது ‘S’ வகம் உடன் மதைலாடர்புமடய 
தைமடககட்மடகமள விரிேமடயச் மெயகின்றைன. 
எனவே அதுதைமட உருமளயின் இயககத்மதை 
நிறுத்துகிறைது.

தடை	மிதிடய	விடுவிககும்	வ�ாது

தைமட மிதிமய விடுவித்தைவுடன் தைமட ேலாலவில 
உள்ள  மேளிவயறறும்  ேலாலவு  (Exhaust 
Valve) திறைககபபடுகிறைது .  இதைனலால  தைமட 
அமறைகளிலிருந்தை  அழுத்தைககலாறறு  மென்றை 
ேழியிவ்வய மீண்டும் திரும்பி மேளிவயறறும் 
ேலாலவு ேழியலாக மேளிவயறுகிறைது. அபவபலாது 
தைமட  அமறையில  உள்ள  மடயலாபரம்  அதைன் 
ஸ்பிரிஙகின் இழுவிமெ கலாரணைலாக பின்வனலாககி 
தைள்ளபபடுகிறைது. அபவபலாது தைளர்வு திருத்தியும் 
(Slack Adjuster) ‘S’ வகமும் அேறறின் பமழய 
நி ம ் ம ய  அ ம ட கி ன் றை ன .  இ தை ன லா ல 
தைமடககட்மடகள் உள்ளிழுககபபட்டு தைமட 
உருமள பிடிபபில இருந்து வி்குகிறைது.

காறறு	தடையின்	�ாகஙகள்

1. கலாறறு ேடிகட்டி (Air Cleaner)
2. கலாறறைழுத்தி (Air Compressor)
3. அன்வ்லாடர் ேலாலவு (Unloader Value)
4. கலாறறு வெகரிககும் மதைலாட்டி (Air Tank)
5. அழுத்தைம் கலாட்டி (Pressure Gauge)
6. அழுத்தைம் விடுவிககும் ேலாலவு  

(Relief Valve)
7. தைமட ேலாலவு ( Brake Valve) &தைமடமிதி 

(Brake Pedal)
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தைண்டுடன்  இமணககபபடுகிறைது .  எனவே 
அழுத்தைககலாறறின் மூ்ம் டயலாபரம் முன்வனலாககி 
ேகர்ந்து ‘S’ வகம் என்பமதைத் திருபபுேதைலால 
தைமடககட்மடகள் விரிேமடந்து ேகர்ந்து தைமடமய 
இயககுகிறைது.

	காறறுதடை	அடைப்பில்	உள்ை	நன்டைகள்	

(Advantages	in	Air	Brake	System)

1. இயந்திர  தைமட  ைறறும்  திரே  தைமட 
அமைபமபக  கலாட்டிலும்  அதிகைலான 
ெகதியும் திறைனும் மகலாண்டது எனவே 
க ன ர க  ே லா க ன ங க ளி ல  அ தி க ை லா க 
பயன்படுத்தைபபடுகிறைது.

2. இ தை னு ம ட ய  ப லா க ங க ம ள  எ ங கு 
வ ே ண் டு ை லா ன லா லு ம்  ம ப லா ரு த் தை ் லா ம் . 
எ ன வ ே  வ ெ ஸி ஸ்  அ ம ை ப பு 
எளிமையலாகிறைது.

3. கலாறமறை வெமிககும் மதைலாட்டியில உள்ள 
அழுத்தைககலாறமறைக மகலாண்டு டயர்களில 
கலாறறு நிரபபுதைல, கலாறறு ஒலிபபலான்கமள 
(Air Horn) இயககுதைல , கண்ணலாடி 
துமடபபலாமன (Wind Screen Wiper) 
இயககுதைல வபலான்றை ப் இயககஙகளுககும் 
பயன்படுத்தை முடிகிறைது.

4.  க லா ற று  தை ம ட  அ ம ை ப ம ப  மி க வு ம் 
எளிமையலாக இயகக முடிேதைலால ஓட்டுனர் 
கமளபபமடேதிலம்.

5. பரலாைரிபபுச் மெ்வு குமறைவு,
6. கலாறறுத் தைமட அமைபபு விமரேலாகவும் 

து ல லி ய ை லா க வு ம்  ம ெ ய ல ப டு ே தை லா ல  
க ன ர க  ே லா க ன ங க ளி ல  அ தி க ை லா க 
பயன்படுகிறைது.

6.4.3 ெர்வேொ தடட (Servo Brake)

கனரக ேலாகனஙகமள நிறுத்துேதைறகு 
அதிக அளவில தைமட விமெ (Braking Force) 
வதைமேபபடுகிறைது. தைமட விமெமய அதிகரிககச் 
மெயேதைறகு பிவரக மபடலின் மீது ஓட்டுனர் 
அ தி க  அ ள வி ல  அ ழு த் தை ம்  ம க லா டு க க 
வேண்டியது  அேசியைலாகிறைது .  நீண்டதூரப 
பயணத்தின் வபலாது அதிக அழுத்தைம் மெலுத்தை 

தையலாரிககபபடுகிறைது கலாறறு  உள்  மெலலும் 
ேழியும் (Inlet) அசுத்தைககலாறறு (அல்து) 
நீர்பபடிைஙகமள  மேளிவயறறும்  ேழியும் 
( D r a i n  P l u g )  ம க லா டு க க ப ப ட் டு ள் ள து . 
இேறமறைத் தைவிரகலாறறின் அழுத்தைத்மதை சீரலாகப 
பரலாைரிகக  மதைலாட்டியின்  வைல  பகுதியில 
ஒரு  பலாதுகலாபபு  ேலாலவும்  (Safety Valve)  
மபலாருத்தைபபட்டிருககும்.

தடை	ோல்வு	(	Brake	Valve)

தைமட  மிதியின்  கீழபபுறைைலாக  இந்தை  ேலாலவு 
மபலாருத்தைபபட்டிருககும். ஓட்டுனர் தைமட மிதிமய 
அழுத்தியவுடன் தைமடேலாலவில உள்ள பிஸ்டன் 
கீ ழ ப பு றை ை லா க  ே க ர் ந் து  தை ம ட  அ ம றை க ம ள 
அழுத்தைககலாறறுடன் இமணககிறைது. எனவே 
அழுத்தைககலாறறு  ேலான்கு  ெககரஙகளுககும் 
அ ரு கி ல  உ ள் ள  தை ம ட  அ ம றை க ளு க கு ச் 
மெலுத்தைபபடுகிறைது.

தடை	அட்றகள்	(Brake	Chamber)

ஒவ்மேலாரு ெககரஙகளுககு அருகிலும் ஒரு 
தைமட அமறை இமணககபபட்டிருககும் .  இது 
ஸ்டீல தைகட்டினலால ஆனது ரபபரலால ஆன ஒரு 
ட ய லா ப ர ம்  மூ ் ை லா க  இ ரு  அ ம றை க ளு ம் 
பிரிககபபடுகின்றைன. ஒரு அமறை தைமட ேலால 
வி ரு ந் து  ே ரு ம்  அ ழு த் தை க க லா ற று ட ன் 
இமணககபபடுகிறைது. ைறமறைலாரு அமறை டயலாபரம் 
தைண்டு மூ்ைலாக தைமடமய இயககும் வகமுடனும் 
இமணககபபடுகிறைது. டயலாபரம் உறுபபு ஒரு 
ஸ்பிரிங மூ்ைலாக அழுத்தைபபட்ட நிம்யில 
தை ம ட  அ ம றை யி ல  ம ப லா ரு த் தை ப ப ட் டி ரு க கு ம் 
தைமடமிதிமய அழுத்தும் வபலாது ஸ்பிரிஙகின் 
விமெககு  எதிரலாக  அழுத்தைக  கலாறறைலானது 
டயலாபரம் பலாகத்மதை ேகர்த்தி தைமடக கட்மடகமள 
விரிேமடயச் மெயகிறைது.

தைரவு	திருத்தி	(Slack	Adjuster)

தைமட அமறையிலிருந்து ேரும் டயலாபரம் தைண்டின் 
முடிவில இதைன் வைல முமன இமணககபபடுகிறைது. 
கீழமுமனனயலானது தைமடமய இயககும் “வகம்’’ 
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பயன்படுத்தைபபடுகிறைது .  எளிய  திரேதைமட 
அமைபபில ‘தைமடமிதியின் மீது மெலுத்தும் 
அழுத்தைத்தில பலாதி அளமேக மகலாடுத்தைலாவ் 
வபலாதுைலானது. வைலும் அழுத்தைககலாறறு மெலலும் 
பலாமதையில கசிவு ஏறபட்டலாலும், ெர்வேலா தைமட 
அமைபபில  தைமடமய  இயகக  முடிகிறைது . 
இதைனுமடய  அமைபபு  படத்தில  6.4.3.1ல 
கலாட்டபபட்டுள்ளது.

இந்தை அமைபபில தைமடமய இயககத் 
வதைமேயலான அழுத்தைககலாறமறைப மபறுேதைறகுத் 
தைனியலாக இரு கலாறறைழுத்தி (Air Compressor) 
ைறறும் கட்டுபபடுத்தும் ேலாலவு (Control 
Valve) ஆகியமே பயன்படுகின்றைன இேறமறைத் 
தைவிர ெர்வேலா மதைலாகுபபில (Servo Unit) பிரதைலான 
சிலிண்டருடன்  இமணந்து  கலாறறைழுத்தைமும் 
மெயலபடும் ேமகயில இமணபபுக குழலாயகள் 
மூ்ம் இமணககபபட்டுள்ளன.

ஓட்டுனர் தைமடமிதிமய அழுத்தும் வபலாது 
ெர்வேலா மதைலாகுபபில உள்ள பிஸ்டன் தைண்டு 
முன்வனலாககி ேகர்கிறைது. அபவபலாது இன்ம்ட் 
ேலாலவு திறைககபபட்டு உயர் அழுத்தைககலாறறு 
ை லா ஸ் ட ர்  சி லி ண் ட ரு க கு ள்  உ ள் ள  அ தி க 
அழுத்தைத்திறகு  உட்படுத்துகிறைது .  எனவே 
தைமடதிரேம் மிக அதிகைலான அழுத்தைத்தில 

முடியலாைல  ஓட்டுனர்  கமளபபமடகிறைலார் . 
இ தை ம ன த்  தை வி ர் த் து  ஓ ட் டு ன ரு க கு 
உதைவுேதைறகலாக ஏவதைனும் ஒரு ஆறறைம் தைமட 
அமைபபுடன் இமணத்து ஒட்டுனர் மகலாடுககும் 
குமறைந்தை அழுத்தைத்மதைப ப் ைடஙகு மபருககி 
தைமடமய  இயககும்  அமைபபிறகு  ‘ெர்வேலா 
தைமட ’ என்று மபயர் மபலாதுேலாகக குமறைந்தை 
அளவு  ஆறறைம்ச்  மெலுத்தி  அதிக  அளவு 
ப்மனப  மபறுேதைறகு  “ெர்வேலா  மெயல ” 
என்று மபயர்.

அந்தை ேமகயில அழுத்தைக கலாறறு அல்து 
மேறறிடத் தைன்மை (Vacuum) ஆகிய கூடுதைல 
ெகதிமயப பயன்படுத்தி இயககபபடும் திரே 
தைமட அமைபபிறகு ‘ெர்வேலா தைமட ’ (Servo 
Brake) அல்து ‘ெத்தூட்ட தைமட’ (Energised 
Brake)என மபயர்.

6.4.3.1	 	காறறு	சரவோ	தடை	(Air	Servo	

Brake	or	Air	Assisted	Hydraulic	

Brake)

இந்தை  ேமக  தைமட  அமைபபில ,  ைலாஸ்டர் 
சி லி ண் ட ரி ல  உ ள் ள  பி ஸ் ட ம ன  அ தி க 
அ ழு த் தை த் தி ற கு  உ ட் ப டு த் து ே தை ற க லா க 
அழுத்தைககலாறறு (Compressed Air) துமணயலாகப 

�டம் 6.4.3.1 ்கொறறு ெர்வேொ தடட

்கொறறு ேடி்கட்டி

்கட்டுப்�டுத்தும் 

�ொ்கம்

்கொற்ற 

ழுத்தி

்கொறறு 

வதககி

தடட 

மிதி

ெர்வேொ 

பூஸடர்

பிரொதன 

சிலிண்டர்

ெக்கர 

சிலிண்டருககு
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என்ஜினின் இன்ம்ட் வைனி வபலாலடு 
என்றை பலாகத்துடன் திரும்பி அனுபபலாதை ேலாலவு 
(Non Return Valve) மூ்ம் மேறறிடத் வதைககி 
( V a c c u m  R e s e r v o i r  எ ன் ப து 
இ ம ண க க ப ப ட் டு ள் ள து . வ ை லு ம் 
மேறறிடத்வதைககியலானது (Vacuum Reservoir) 
ெர்வேலா சிலிண்டரிலுள்ள பிஸ்டனின் இரண்டு 
பககஙகளிலும் இமணககபபட்டுள்ளது. அதைலாேது 
ெர்வேலா சிலிண்டரிலுள்ள பிஸ்டனின் ே்து 
புறைத்தில வேடியலாகவும், இடதுபுறைத்தில கன்ட்வரலால 
யூனிட் மூ்ைலாகவும் இமணககபபட்டுள்ளமதை 
படத்தின் (6.4.3.2) மூ்ம் அறிய்லாம்.

கன்ட்வரலால யூனிட்டிலும் ஒரு பிஸ்டன் 
அ ம ை ந் து ள் ள து  அ ந் தை ப  பி ஸ் ட னு ட ன் 
இ ரு ே லா ல வு க ள்  இ ம ண ந் து ள் ள ன . 
அந்தைேலாலவுகள் இரண்டு ஸ்பிரிஙகுகள் மூ்ம் 
அழுத்தைபபட்டநிம்யில  அமைந்திருககும் . 

மேளிவயறி ெககர சிலிண்டருககுச் மென்று 
தைமடமய இயககுகிறைது

ஓட்டுனர் தைமட மிதிமய விடுவித்தைவுடன் 
அவுட்ம்ட் ேலாலவு திறைககபபட்டு அதைன் ேழியலாக 
அழுத்தைககலாறறு மேளிவயறறைபபடுகிறைது. எனவே 
தைமட தைமடககட்மடகளின் பிடிபபில இருந்து 
தைமட உருமள வி்கி ெககரஙகமள விமரேலாக 
சுறறைமேககின்றைன.

6.4.3.2	 	பேறறிை	சரவோ	தடை	

(Vacuum	Servo	Brake)

படத்தில  மேறறிட  ெர்வேலா  தைமட  ஒன்றின் 
அ ம ை ப பு  க லா ட் ட ப ப ட் டு ள் ள து .  இ ந் தை 
அ ம ை ப ப லா ன து  எ ன் ஜி ன்  இ ன் ம ் ட் 
வைனிவபலாலடில ஏறபடும் மேறறிடத்தைன்மைமயப 
பயன்படுத்தி கூடுதைல தைமட விமெ (Braking 
Force) மபறுகிறைது. 

�டம் 6.4.3.2 (அ) பேறறிட ெர்வேொ தடட

பு்றேழி

பேறறிட 

அட்ற

டடயொப்ரை

ரிட்டன் 

ஸபிரிங்

புஹ் ரொடு

இன்பலட் 

வைனிவ�ொர்டிலிருந்து 

ேரும் பேறறிடம்

பிரதொன 

சிலிண்டரிலிருந்துஸவலவ் பிஸடன்

்கொலி�ர் ைறறும் 

ெர்வேொ 

சிலிண்டர்்களுககு

்கொறறு ேொல்வு 

பிஸடன்

்கொறறு ேொல்வு 

டடயொப்ரம்

்கொறறு ேொல்வு
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பககேலாலவு மூடிய நிம்யிலும், கீழபபககேலாலவு 
திறைந்தைநிம்யிலும் இருககும். இதைனலால ெர்வேலா 
சிலிண்ரிலுள்ள பிஸ்டனின் இருபுறைமும் இன்ம்ட் 
வைனிவபலாலடின் மேறறிடத்துடன் ெை அளவில 
மதைலாடர்பு மகலாண்டுள்ளது.

தைமடமிதிமய (Brake Pedal) அழுத்தும் 
வ ப லா து  ை லா ஸ் ட ர்  சி லி ண் ட ரி லு ள் ள  தை ம ட 
திரேத்தின்  (Bra ke  Oi l )  அழுத்தைத்தைலால 
கன்ட்வரலால யூனிட்டில உள்ள பிஸ்டன் வைல 
வேலாககி  ேகர்கிறைது .  இதைனலால  கண்ட்வரலால 
யூனிட்டின் கீழபபககேலாலவு மூடபபட்டு வைலபகக 
ேலாலமேத்  திறைககிறைது .  இதைனலால  ெர்வேலா 
சிலிண்டரிலுள்ள  பிஸ்டனின்  இடது  புறைம் 
மேளிககலாறறுடன்  மதைலாடர்பு  மகலாள்கிறைது . 

கன்ட்வரலால யூனிட்டின் வைலபககத்தில உள்ள 
ே லா ல ே லா ன து  ம ே ளி ப பு றை க க லா ற றி ன் 
அழுத்தைத்திறகும், ெர்வேலா சிலிண்டரிலுள்ள 
பிஸ்டனின்  இடபபுறைத்திறகும்  இமடபபட்ட 
இமணபமபக கட்டுபபடுத்துகிறைது.

அவதை வபலான்று கன்ட்வரலால யூனிட்டின் 
கீழபபககத்தில உள்ள ேலாலேலானது மேறறிடத் 
வதைககிககும் (VacuumReservoir) ெர்வேலா 
சிலிண்டரின் இடபபுறைத்திறகும் இமடபபட்ட 
இமணபமபக கட்டுபபடுத்துகிறைது. கன்ட்வரலால 
யூனிட்டில உள்ள பிஸ்டன் ைலாஸ்டர் சிலிண்டர் 
மூ்ம் இயககபபடுகிறைது.

தைமடமிதி (Brake Pedal), அழுத்தைபபடலாதை 
நிம்யில கன்ட்வரலால யூனிட்டில உள்ள வைல 

�டம் 6.4.3.2 (ஆ) பேறறிட ெர்வேொ தடட

்கட்டுப்�ொட்டு �குதி

பேளி்கொறட்ற வ�ொககி

ெர்வேொ சிலிண்டர்

பிவரகட்க 

இயககுேதறகு

ஒரு ேழி ேொல்வு

இன்பலட் 

வைனிவ�ொல்ருககு

பேறறிடத் 

வதககி

தடட திரேம்

பிரதொன 

சிலிண்டர்

தடட மிதி
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6.5  தட்டு ேட்க தடட  

(Disc type Brake) 

தைறவபலாது வைலாட்டலார் ேலாகனஙகளில உருமள 
ேமகத்தைமடமயத் தைவிர (Druim Type Brake) 
தைட்டு ேமகத்தைமடயும் (Disc Type Brake) அதிக 
அளவில பயன்படுத்தைபபடுகின்றைன. இவ்ேமகத்தைமட 
அமைபபில தைமட உருமளககுப (Brake Drum) 
பதி்லாக ேட்டேடிேத்தைமடத்தைட்டு (Circular 
Brake Disc) பயன்படுகிறைது. வைலும் தைமடக 
கட்மடகளுககுப (Brake Shoe) பதி்லாகத் 
தைட்மடயலான உரலாயவுப பிடிபபலான் (Flat Friction 
Grip) பயன்படுத்தைபபடுகிறைது.

எனவே மேறறிடத்தைன்மை முழுேதும் ெர்வேலா 
சி லி ண் ட ரி ல  உ ள் ள  பி ஸ் ட னி ன் 
ே்துபுறைத்திவ்வய பரவி பிஸ்டன் தைண்மட 
அவதை  திமெயில  ேகர்த்துகிறைது  இந்தை  இடப 
மபயர்ச்சியலானது இமணபபுககளின் ேழியலாக 
தைமடமய இயககமேககிறைது இவ்ேலாறு ஓட்டுனர் 
தைமடமிதி (Brake Pedal) மீது மெலுத்தும் 
விமெ குமறைககபபடுகிறைது.

6.4.4  என்ஜின் எக்ொஸட் தடட 

(Engine Exhaust Brake)

இது ஒரு துமண தைமடயலாக டலாடலா வபலான்றை 
கனரக ேலாகனஙகளில பயன்படுத்தைபபடுகிறைது. 
மதைலாடர்ந்து  கீழ  வேலாககி  பயணம்  மெயயும் 
வ ப லா து ம் ,  வ ப லா க கு ே ர த் து  ம ே ரி ெ ல 
நி ம றை ந் தை  ெ லா ம ் க ளி லு ம் ,  ம ே டு ந் தூ ர ம் 
மதைலாடர்ந்து  தைமடமயபபிடித்துக  மகலாண்டு 
பலாதுகலாபபலாகவும் மைதுேலாகவும் மெலேதைறகு  
இது உதைவுகிறைது.

இவ்ேமக தைமட ைணிககு 40 கி.மீககும் 
குமறைேலான வேகத்தில மெலலும் ேலாகனத்திறகு 
மிகவும்  ஏறறைதைலாகும் .  இருந்தை  வபலாதிலும் 
ை ற றை ே ம க  தை ம ட  அ ம ை ப ம ப ப  வ ப லா ன் று 
ேலாகனத்மதை உடவன முழுமையலாக நிறுத்துேதைறகு 
உதைேலாது என்பது இதில உள்ள குமறை ஆகும்.

ெக்கரத் 

தொங்கி

்கொலிப்�ர் 

பதொகுப்பு

தட்டுத் 

திண்டு

சுறறும் தட்டு
ெக்கர 

ைடரயொணி்கள்

�டம் 6.5 தட்டு ேட்க தடட (Disc type Brake)

்கொலிப்�ர் பதொகுப்பு

பிரொதன சிலிண்டரிலிருந்து

தடட பெயலற்ற நிடல

தடட 

பெயல்�டு 

நிடல
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தீடைகள்	:	(Disadvantages)

1. ெ லா தை லா ர ண  தை ம ட க க ட் ம ட  ை ற று ம் 
பட்மடகளின் (Brake Shoe and lining) 
வதையைலானத்மதை ஒபபிடும் வபலாது தைமடத் 
திண்டுகள் (Brake Pad) விமரேலாகத் 
வதையேமடகின்றைன

2. அ தி க ை லா ன  தி ர ே  அ ழு த் தை ம் 
வ தை ம ே ப ப டு ே தை லா ல  ெ ர் வ ே லா 
ம தை லா கு ப ம ப ப  ப ய ன் ப டு த் து ே து  
அேசியைலாகிறைது.

3. பி ன் பு றை ச் ெ க க ர ங க ளி ல  தை ட் டு ே ம க 
தைமட  அமைககபபட்டலால  மக  தைமட 
(Hand Brake) அமைபபு கூடுதை்லாக 
வதைமேபபடுகிறைது.

4. கனரக ேலாகனஙகளில இந்தை அமைபபு 
திறைம்படச் மெயலபடுேதிலம்.

6.6  விடுவித்துப் பிடிககும் தடட 

அடைப்பு (Anti Lock Brake 

System)

மபலாதுேலாக தைமடயின் முககிய வேம்யலானது 
ஒரு ேலாகனத்தின் வேகத்மதைககட்டுபபடுத்தி 
ஒரு  குறிபபிட்ட  தூரத்திறகுள்  ேலாகனத்மதை 
நிறுத்தைச் மெயேதைலாகும். ேமடமுமறையில உள்ள 
தைமட அமைபபலானது ேலாகனஙகளின் வேகத்மதைக 
க ட் டு ப ப டு த் தை த்  வ தை ம ே ய லா ன  வி ம ெ ம ய 
ே ழ ங கு கி றை து .  இ ரு ப பி னு ம்  தி டீ ம ர ன் று 
எதிர்பலாரலாதை விதைைலாக ேலாகனத்மதை நிறுத்தும் 
வ ப லா து  ப லா ம தை யி ன்  தை ன் ம ை ,  ெ க க ர த் தி ன் 
பிடிைலானத்தைன்மை (Tread), ேண்டியின் சுமை 
ஆகியேறமறைப மபலாறுத்து உடனடியலாக ேலாகனம் 
நிறுத்தைபபடலாைல இழுத்துச் மெல்பபடுகிறைது. 
இதுவே விபத்து ஏறபடக கலாரணைலாக அமைகிறைது. 
இககுமறைபலாட்மடத் தைவிர்கக, ேண்டி இழுத்துச் 
ஒரு பககைலாக இழுத்துச் மெல்பபடுேதைறகு 
முன்பலாகவே தைமடயின் அழுத்தைத்மதைத்தைளர்த்தி, 
ெ க க ர ம் வி ட் டு  வி ட் டு  உ ரு ள ச்  ம ெ ய ே வ தை 
வி டு வி த் து ப  பி டி க கு ம்  தை ம ட  அ ம ை ப பி ன் 
(A.B.S.ன்) சிறைபபுத் தைன்மை ஆகும். இதைனலால 
திரே கட்டுபபலாட்டுத் மதைலாகுபபு (Hydraulic 
C o n t r o l  U n i t )  ஒ ன் று ம் , 

படத்தில தைட்டு ேமகத்தைமடயின் அமைபபு 
ஒ ன் று  க லா ட் ட ப ப ட் டு ள் ள து .  ஓ ட் டு ன ர் 
தைமடமிதிமய இயககும்வபலாது ெலாதைலாரண திரே 
அழுத்தை அமைபபு இயஙகி அழுத்தைபபட்ட தைமட 
எண்மணய  கலாலிபபர்  மதைலாகுபபில  உள்ள 
இரண்டு  பிஸ்டன்கமளயும்  ேகர்த்துகிறைது . 
இதைனலால பிஸ்டன்கமளத் மதைலாடர்ந்து உள்ள 
உ ர லா ய வு த்  தி ண் டு க ள்  ( F r i c t i o n  Pa d ) 
எதிமரதிர்த்திமெயில உள்வேலாககி அழுத்தைபபட்டு 
அேறறிறகு இமடவய உள்ள சுழலும் தைட்மட 
(Revolving Disc) ேன்கு அழுத்திபபிடிககின்றைன. 
இதைனலால தைட்டுடன் (Disc) வபலாலட்டு மூ்ம் 
இமணககபபட்டுள்ள ெககரஹப (Wheel Hub) 
ைறறும் ெககரம் (Wheel) சுழ்லாைல நிறகின்றைன.

ஓட்டுனர் தைமடமிதிமய விடுவிககும் 
வபலாது கலாலிபபர் மதைலாகுபபில உள்ள பிஸ்டன்களின் 
மீ தை லா ன  அ ழு த் தை ம்  கு ம றை கி றை து .  எ ன வ ே 
உரலாயவுத்திண்டுகள் (Friction Pads) தைட்டின் 
பிடிபபில (Disc) இருந்து வி்கிகமகலாண்டு 
தைமடவி்குகிறைது.(Brake Release) ஆகிறைது.

தைமடஉருமள அமைபபில(Drum Type 
B r a k e ) உ ள் ள ம தை ப  வ ப லா ் வ ே  தை ட் டு 
அமைபபிலும்(Disc Type) கலாறமறை நீககுேதைறகுத் 
தைகுந்தைேலாறு  கலாலிபபர்  மதைலாகுபபில  கலாறறு 
நீ க கு ம்  ை ம ர ய லா ணி  ( B l e e d e r  S c r e w ) 
மகலாடுககபபட்டிருககும்.

தட்டு	ேடக	தடையின்	நன்டைகள்:	

(Advantages	in	Disc	Brake)

1. எமட குமறைேலான அமைபபு
2. தைமட மிகவும் அதிகம்
3. ஓட்டுனர் தைமடமிதியின் வைல குமறைந்தை 

அழுத்தைம் மெலுத்தினலாவ் வபலாதுைலானது.
4. பலாகஙகள் குமறைவு  வைலும் அேறமறை 

எளிதைலாகக கழறறி ைலாறறை முடிகிறைது.
5. ேலாகனம் தைண்ணீரில மெலலும் வபலாதிலும் 

தைமடயின் திறைன் குமறைேதிலம்.
6. வெலாதிபபது ைறறும் பரலாைரிபபது எளிது
7. தைட்டு (Disc) கலாறவறைலாட்டைலான இடத்தில 

அமைந்துள்ளதைலால மேபபம் உடனடியலாகக 
கடத்தைபபடுகிறைது.
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விடுவித்துப பிடிககும் தைமட அமைபபின் 
(A.B.S.) ேன்மைகள்

1. ேலாகனம்  ஒரு  பககைலாக  இழுககப 
படுேமதைத் தைடுககிறைது.

2. ெககரஙகளின்  நிறுத்தும்  தூரத்மதைக 
குமறைககிறைது.

3. பிவரக ம்னிங ைறறும் அதிர்வு தைலாஙகும் 
அ ம ை ப பி ன்  ப லா க ங க ள்  நீ ண் ட ே லா ள் 
உமழககின்றைன

4. ஆபத்துக கலா்ஙகளிலும் ஸ்டியரிங மீதைலான 
கட்டுபபலாடு குமறையலாைல ேலாகனத்மதை 
இயகக முடிகிறைது.

மின்னனுககட்டுபபலாட்டுத் மதைலாகுபபு (Electronic 
C o nt r o l  Un i t )  ஒ ன் று ம்  மு க கி ய ை லா ன 
பலாகஙகளலாக உள்ளன. ECU என்பது பலவேறு 
பி வ ர க கி ங  நி ம ் க ளு க கு த்  தை கு ந் தை ே லா று 
ெககரஙகளில இருந்து மபறைபபடும் சிகனம் 
(Input Signal) கட்டமள சிகன்லாக (Control 
Signal) ைலாறறி திரேகட்டுபபலாட்டுத் மதைலாகுபபுககு 
(Hydraulic Control Unit) அனுபபுகிறுது. 
எனவே தைமட திரே ேலாலமே விட்டு விட்டு 
திறைககச் மெயேதைலால ெககரஙகள் முழுேதுைலாக 
நி று த் தை ப ப டு ே ம தை த்  ( L o c k  ஆ ே ம தை )  
தைடுககிறைது.

ABS

ெக்கர வே்க 

உைர்வி

ெக்கரத்தின் 

சுறறுக்கள்

தடட பெயல்�ொடு

திரே அழுத்தம்

ைொறறி அடைககும் 

ேொல்வு்கள்

ெொலினொய்டு 

சிகனல்

ABS லொஜிக 

்கன்ட்வரொல்

வ்கொை 

முடுக்கம்

ABS ECU

ABS உடடய அடைப்பு

பிவரககிங் �ொயின்ட்

ABS இல்லொத அடைப்பு

வ்கொை 

திடெ 

வே்கம்

�டம் 6.6 
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F1 பந்தைய கலார்களில உள்ள தைமட அமைபபில பயன்படும் தைமடத்திண்டு (Disc 
pad) ஒன்றின் விம் ெரலாெரியலாக  ரூ 17,500/- ஆகும். பந்தையம் ைறறும் 
ஓட்டச் வெலாமதைமனகளின் வபலாது ஒவ்மேலாரு குழுவும் ஒரு பருேத்தில 1000  
தைமடத்திண்டுகமள பயன்படுத்துகின்றைன. இதைனலால ஆண்டு ஒன்றுககு ஒரு 
வகலாடிவய எழுபத்மதைந்து ்ட்ெம்ருபலாய மெ்ேலாகும். இதைமன தைவிர வரலாட்டலார், 
கலாலிபபர், தைமட திரேஙகள் ைறறும் பிறை உதிரி பலாகஙகள் வெர்த்து  கணககிடும் 
வபலாது ஒரு கலாமர ஓட்டுேதைறகு  ஆகும் மெ்மே கலாட்டிலும் பிவரக உபவயலாகத்திறகு  
ஆகும் மெ்வு அதிகைலாகிறைது.
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இயககம்

மகத்தைமடயலானது வரட்ெட் & பலால (Ratchet 
and Pawl) மைககலானிெம் மூ்ம் இயஙகுகிறைது. 
மகத்தைமடயின் வைல பகுதியிலுள்ள வரட்ெட் 
ரிலீஸ் லீேமர அழுத்திப பிடிககும் வபலாது பலால 
(Pawl) வைல வேலாககி ேகர்ந்து வரட்ெட்மட 
(Ratchet) விடுவிககிறைது.  வைலும் லீேமர 
வைல  வேலாககி  இழுககும்  வபலாது  வகபிளும் 
வைல  வேலாககி  இழுககபபடுகிறைது  வகபிள் 
அதைவனலாடு இமணந்துள்ள மைககலானிக கல 
பிவரக இமணபமப இயககி பின் ெககரத்தில 
பிவரக பிடிககச் மெயகிறைது. வைலும் வரட்ெட் 
ரிலிஸ் லீேர் விடுபட்டு ஸ்பிரிங மூ்ம் பலால 
(Pawl) கீழவேலாககி ேகர்ந்து வரட்ெட்மட மீண்டும் 
இமணககிறைது. இவ்ேலாறு பிவரக மதைலாடர்ந்து 
இயஙகி ேலாகனத்மதை நிம்நிறுத்தை உதைவுகிறைது.

6.8  தடட அடைப்பின் ப�ொதுேொன 

�ொ்கங்்கள்

தைமட  அமைபபின்  மபலாதுேலான  பலாகஙகள் 
பின்ேருைலாறு

1. தைமட உருமள (Brake Drum)
2. தைமடக கட்மடகள் (Brake Shoes)
3. தைமடப பட்மடகள் (Brake Linings)

6.8.1 தடட உருடள (Brake Drum)

தடட உருடள

ஹப்

�டம் 6.8.1 தடட உருடள

6.7 ட்கத்தடட (Hand Brake)

வரட்ெட்
Pawl

ட்கடு

ஸபிரிங்

ட்க தடடடய 

இயங்கும் லீேர்

�டம் 6.7 ட்கத்தடட

ெலாதைலாரண இயகக நிம்யின் வபலாது 
ே லா க ன த் ம தை  நி று த் து ே தை ற கு க  க லா ் லா ல 
இயஙகும்தைமட  (Foot Operated Brake) 
பயன்படுத்தைபபடுகிறைது .  அேெரம்  ைறறும் 
ஆபத்துக கலா்ஙகளிலும், கலா்லால இயஙகும் 
முககிய  தைமட  மெயல  இழககும்  வபலாதும் 
ேலாகனத்மதை உடவன நிறுத்துேதைறகு (Sudden 
Brake) மகத்தைமட (Hand Brake) பயன்படுகிறைது 
வைலும் ெரிேலான ெலாம்களிலும், ேலாகத்தின் 
சுமை ெைைறறை நிம்யில இருககும் வபலாதும் 
ேலாகனம் தைலானலாகவே ேகர்ந்துவிடக கூடலாது 
என்பதைறகலாக  மகத்  தைமட  (Hand Brake) 
இ ய க க ப ப ட் டு  ே லா க ன த் ம தை  நி ம ் ய லா க 
நிறுத்துேதைறகுப பயன்படுேதைலால இதுநிம் 
நிறுத்தும் தைமட (Parking Brake) என்றும் 
அமழககபபடுகிறைது.

க லா ் லா ல  இ ய க கு ம்  தை ம ட யு ட ன் 
மதைலாடர்பின்றி தைனி அமைபபலாக மகத் தைமட 
(Hand Brake) அமைந்துள்ளது. மகத்தைமட 
(Hand Brake) அமைபபில மபரும்பலாலும் 
இயந்திரத் தைமடவய பயன்படுத்தைபபடுகிறைது. 
மகத்தைமடயலானது இறுதி இயககம் (Final 
Drive) மபறுகின்றை ெககரஙகளில ைட்டும் தைமட 
இயஙகுேதைறவகறப இமணககபபட்டிருககும். 
மகத்தைமடமய இயககும் சுன்டி (Lever) ஓட்டுனர் 
இருகமகயின் ே்து புறைத்தில இருககும்.
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இடபபககம் உள்ள தைமடககட்மடககு “இரண்டலாம் 
நிம் தைமடக கட்மட” (Secondary Brake Shoe) 
என்றும் மபயர். தைமடக கட்மடயின் கீழமுமனகள் 
இரண்டும் “ஆஙகர்பின்” மூ்ம் தைலாஙகித் தைகட்டுடன் 
(Carrier Plate) இமணககபபட்டிருககும். 
தைமடக  கட்மடயின்  வைல  முமனகளுககு 
இ ம ட யி ல  “ தை ம ட வ க ம் ”  ( B r a k e  C a m ) 
அல்து ெககர சிலிண்டர் (Wheel- Cylinder)  
மபலாருத்தைபபட்டிருககும்

தைமடக கட்மடகள் இரண்டும் திருபபி 
ஸ்பிரிங (Retracting Spring) மூ்ம் இழுமே 
நி ம ் யி ல  ம ே க க ப ப ட் டி ரு க கு ம்  தை ம ட க 
கட்மடயின் மேளிபபுறைத்தில தைமடப பட்மட 
( B r a k e  L i n e r )  ரி வி ட்  அ ல ் து  ப ம ெ 
( L i n i n g  C e m e n t )  மூ ் ம்  உ று தி ய லா க 
மபலாருத்தைபபட்டிருககும். தைமட உருமளமய 
மு தை லி ல  அ ழு த் து ம்  தை ம ட க  க ட் ம ட யி ன் 
முமனமய  (வைலமுமன)  முந்தும்  தைமடக 
கட்மட  ( L e ading  Sho e)  என்றும் ,  ைறு 
முமனமய (கீழமுமன) பின் தைஙகும்தைமடக 
கட்மட (Trailing Shoe) என்றும் கூறை்லாம். 
தைமடக  கட்மடகள்  மபரும்பலாலும்  ேலார்பபு 
இரும்பு  ( அல்து)  எஃகு  இரும்பு  மூ்ம் 
தையலாரிககபபடுகின்றைன. 

6.8.3 தடடப்�ட்டட்கள் (Brake Linings)

தடடக ்கட்டடயின் 

வைல்முடன

வடொ

ஆங்்கர் 

முடன

திருத்தி 

அடைககும் 

முடன

ஹில்

ஒட்டப்�ட்ட டலனிங் ரிபேட் முலம் இடைக்கப்�ட்ட 

டலனிங்

�டம் 6.8.3(அ) தடடப்�ட்டட்கள்

தைமட உருமளகள் மபலாதுேலாக உட்புறைம் திறைந்தும், 
மேளிபபுறைத்தில மூடியும் இருககும்.  இதைன் 
உட்புறைத்தில தைமடக கட்மடகள் (Brake Shoes) 
விரிேமடந்து தைமடமய இயககச் மெயகிறைது 
தைமடமய இயககும் வபலாது ஏறபடும் உரலாயவினலால 
தைமட உருமள அதிக மேபபைமடகிறைது. இதைமனக 
குமறைபபதைறகு இதைன் மேளிபபுறைத்தில சிறைகுகள் 
(Fins) அமைககபபட்டிருககும். தைமட உருமளயின் 
உட்புறைம் உரலாயவினலால எளிதில வதையலாதை குணம் 
உமடயதைலாகவும், எளிதில மேபபம் கடத்தும் 
தைன்மை உமடயதைலாகவும் இருகக வேண்டும். 
வைலும் எமடகுமறைேலாகவும், வபலாதுைலானேலிமை 
உமடயதைலாகவும்  இருகக  வேண்டும் .  தைமட 
உருமள மபரும்பலாலும் ேலார்பபு இரும்பு அல்து 
இரும்புடன் குவரலாமியம், நிககல க்ந்தை க்மே 
அல்து அலுமினியகக்மே வபலான்றை ேறறைலால 
தையலாரிககபபட்டிருககும்.

6.8.2 தடடக ்கட்டட்கள் (Brake Shoes)

�டம் 6.8.2 தடடக ்கட்டட்கள்

ஒவ்மேலாரு தைமட தைலாஙகித்தைட்டிலும் (Brake 
Carrier Plate) இரண்டு தைமடக கட்மடகள் 
(Brake Shoes) உள்ளன. இமே ‘T’ வபலான்றை 
குறுககு மேட்டுத் வதைலாறறைத்மதைக மகலாண்டிருககும் 
ே்பபககம் உள்ள தைமடககட்மடககு “முதைல நிம் 
தைமடககட்மட”(Primary Brake Shoe) என்றும், 
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வைால்ைட்	ேடக	தடைப்	�ட்டை	

(Moulded	Type	Brake	Liner)

இந்தை ேமக தைமடப பட்மடகள் இயறமகயலான 
ஆஸ்மபஸ்டலாஸ் நூலிமழகளுடன் மரசின் வபலான்றை 
மெயறமகப பமெயுடன் வெர்த்து ேலார்பபு முமறையில 
(Moulding) தையலாரிககபபடுகிறைது. இதைன் ெரலாெரி 
உரலாயவுக குணகம் 0.4 ஆகும். இது 4000C முதைல 
4500C ேமர எவ்விதைத் வதையைலானமும் இன்றிதைலாஙகிக 
மகலாண்டு இயஙகுகிறைது.

6.9  தடடத் திருத்தப்�ொடு 

(Brake Adjustment)

தைமடமயத் மதைலாடர்ந்து பயன்படுத்தும் வபலாது 
தைமடப பட்மடகள் (Brake Lining) ைறறும் தைமட 
இமணபபுகள் வதையேமடகின்றைன இதைனலால 
தைமடயின் திறைன் குமறைந்து விடுகிறைது அல்து 
மெயலிழந்துவிடுகிறைது. எனவே குறிபபிட்டகலா் 
இமடமேளிகளில தைமட அமைபமபப பரிவெலாதித்து 
தைகுந்தை திருத்தைபபலாடு (Adjustment) மெயது ெரி 
மெயய வேண்டும். தைமட பின்ேரும் இரண்டு 
முமறைகளில திருத்தைபபலாடு மெயயபபடுகிறைது.

i) சிறிய திருத்தைபபலாடு (Minor Adjustment)
ii) மு க கி ய  தி ரு த் தை ப ப லா டு  ( M a j o r 

Adjustment)

6.9.1  சிறிய திருத்தப்�ொடு 

(Minor Adjustment)

இதில ெககரஙகமளக கழறறைலாைல தைமடப பட்மடகள் 
வதையைலானம் அமடந்துள்ள அளவிறகுத் தைகுந்தைேலாறு 
திருத்தைபபலாடு மெயது ெரி மெயயபபடுகிறைது. 
மபலாதுேலாக ேலாகனத்தின் பின்ெககரத்தில உள்ள 
தைமடப பட்மடகமள விட முன் ெககரத்தில உள்ள 
தைமடப பட்மடகள் விமரேலாக வதையேமடகின்றைன. 
எனவே முன் ெககர தைமட உருமளமயக கழறறி 
பரிவெலாதிகக வேண்டும் கீழககண்ட குமறைபலாடுகள் 
இலம்மயனில  சிறிய  அட்்ஜஸ்ட்மைன்ட் 
வபலாதுைலானது.

i) தைமட உருமள வதையேமடதைல (அல்து) 
மையத்மதை விட்டு வி்கி இருந்தைல

ii) தைமடபபட்மட திரேத்தில ேமனந்திருத்தைல

�டம் 6.8.3(ஆ) தடடப்�ட்டட்கள்

தைமடபபட்மட  என்பது  தைமடககட்மடயின் 
மேளிபபுறைத்தில மபலாறுத்தைபபடுகிறைது. தைமட 
மிதிமய  (Brake Pedal)அழுத்தும்  வபலாது 
தைமடபபட்மட தைலான் தைமட உருமளயில உரசி 
ெககரத்தின் வேகத்மதைக குமறைககிறைது அல்து 
தைமட மெயகிறைது. இதைனலால தைமடப பட்மடயில. 
அதிக  மேபபமும்  (3500C) வதையைலானமும் 
ஏ ற ப டு கி றை து .  எ ன வ ே  அ தி க  ம ே ப ப ம் 
தை லா ங க க கூ டி ய தை லா க வு ம் ,  வ தை ய லா தை  ை ற று ம் 
உருைலாறைலாைலிருககும் தைன்மை மகலாண்டதைலாகவும் 
இது  இருகக  வேண்டும் .  தைமடபபட்மடகள் 
இரண்டு ேமகபபடும். அமே

(i) ெலாலிட்  ஓேன் ேமக (Solid Woven  
Type)

(ii) வைலாலடட் ேமக (Molded Type)

சாலிட்	ஓேன்	ேடக	தடைப்	�ட்டை	

(Soild	Woven	Type	Brake	Liner)

இது உவ்லாகத் தைன்மையறறை முறுககபபட்ட 
ஆஸ்மபஸ்டலாஸ் நூல இமழகளலா்லானதைலாகும். 
இதைன்  ெரலாெரி  உரலாயவுக  குணகம்  2600C 
ேமர 0.4 ஆகும் இவ்ேமக தைமடபபட்மடகள் 
3500C ேமர எளிதில தைலாஙகக கூடியதைலாகும். 
எ ளி தி ல  வ தை ய ை லா ன ம்  அ ம ட ய லா தை து 
ஆஸ்மபஸ்டலாஸ் நூல இமழகளுடன் பித்தைமள 
ை ற று ம்  து த் தை ே லா க க க ம் பி க ள்  வ ெ ர் த் து 
உறுதியலாககபபடுகின்றைன. கலார் ைறறும் கனரக 
ேலாகனஙகளில இவ்ேமக தைமடபபட்மடகள் 
பயன்படுத்தைபபடுகின்றைன. இந்தைப பட்மடகள் 
ரி வி ட் டி ங  ( R i v e t t i n g )  மு ம றை யி ல 
தைமடககட்மடகளுடன் இமணககபபடுகின்றைன.
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படத் துேஙகலாது இந்தை தூரத்திறகு “தைமட மிதியின் 
இயககைறறை அமெவு ”(Brake Pedal Free Play) 
என்று மபயர். இந்தை அமெவுககுப பிறைகு தைமட 
மிதிமய வைலும் அழுத்தும் வபலாது பிவரககின் 
பலாகஙகள்  இயஙகி  ெககரஙகள்  சுறறைலாைல 
தைடுககின்றைன “தைமடமிதியின் இயககைறறை அமெவு” 
"10" மிலலி மீட்டமர விடக குமறைேலாக இருககும். 
இதைமண உணர்ந்து இயககைறறை அமெமே 
அமைத்துக மகலாண்டலால தைலான் ேலாகனத்மதைக 
கட்டுபபலாட்டுடன் இயககி நிறுத்தை முடியும். 

6.11  தடட த்தி்றன் 

(Brake Efficeincy)

ேலாகனத்மதை நிறுத்துேதைறகு தைமடயின் மூ்ம் 
ெககரஙகளுககுச் மெலுத்தைபபடும் அதிகபட்ெ 
நிறுத்தும் விமெ (Braking Force or Retarding 
Force – F) என்பது டயரின் மேளிப பரபபிறகும், 
ெலாம்ககும்  இமடவய  உள்ள  உரலாயவுக 
குணகத்மதையும் (µ– Co-efficient of Friction), 
ேண்டியின்  மீது  ஏறறைபபட்டுள்ள  மைலாத்தை 
சுமைமயயும் (W) மபலாருத்தைதைலாகும்.

அதைலாேது

F = µ  x W

வைற கூறைபபட்டுள்ள ெைன் பலாட்டின்படி, 
தைமடத்திறைன் 100% ஆகும். ஆனலால ேமட முமறையில 
100 % தைமடத் திறைன் பலாதுகலாபபறறைதைலாக இருககும் 
எனக கருதி 50% தைமடத்திறைன் கலா்லால இயககபபடும் 
தைமடயிலும், 30% தைமடத்திறைன் மகத்தைமடயிலும்  
அனுைதிககபபடும்.

6.12  நிறுத்தும் தூரம் 

(Stopping Distance)

தைமடமய இயககியவுடன் ேலாகனம் ெறறு தூரம் 
ேகர்ந்தை பின்னவர நிறகிறைது ெலாதைலாரணைலாக 80% 
தைமட திறைன் உள்ள ேலாகனத்தில தைமடமய இயககிய 
பிறைகு 30 கிமீ/ைணி வேகத்தில மெலலும் ேலாகனம் 
4.5 மீ தூரத்தில நிறுத்தைபபடும். இந்தை தூரத்தின் 
அளவு வதைலாரலாயைலாகவே கணககிடபபடுகிறைது. 
ேலாகனத்தின் நிறுத்தும் தூரைலானது ேலாகனத்தின் 

iii) தைமடபபட்மட வதையேமடந்து ரிமேட்டின் 
வைறபகுதி தைமடபபமடகமள விட மேளிவய 
மதைரிதைல.

6.9.2  முககிய திருத்தப்�ொடு 

(Major Adjustment)

அமனத்து தைமட உருமளகமளயும் கழறறி தைமட 
உருமளகள் (Brake Drum)ைறறும் தைமடப 
பட்மடகமள (Brake Shoe)பரிவெலாதிகக வேண்டும். 
தைமட உருமள ஒரு குறிபபிட்ட அளவில வதையேமடந் 
திருத்தைல அல்து மையத்மதை விட்டு வி்கியிருத்தைல 
வபலான்றை குமறைகள் இருபபின் கமடெல இயந்திரம் 
மூ்ம் (Brake Drum Lathe) ெரி மெயது 
பயன்படுத்தை வேண்டும். அல்து வதையைலானம் 
அதிகைலாக இருந்தைலால புதிய தைமட உருமளமயப 
மபலாருத்தை வேண்டும். தைமடப பட்மடயலானது 
ரிமேட்டின்  வைல  பகுதிககு  1 மி .மீ  ேமர 
வதையந்திருபபின் புதிய தைமடபபட்மட ைலாறறை 
வேண்டும். திரே தைமட அமைபபலாக இருந்தைலால 
தைமட திரேம் சுறறி ேரும் பலாமதைமயச் சுத்தைம் 
மெயய வேண்டும் (Flush) பிரதைலான சிலிண்டர் 
(Master Cylinder) ைறறும் ெககர சிலிண்டரில 
(Wheel Cylinder) உள்ள பலாகஙகளுககுப பதி்லாக 
புதியேறமறை ைலாறறை வேண்டும். பின்னர் வதைமேயலான 
அளவிறகு தைமட எண்மணமய நிரபப வேண்டும்.

ஆஙகர் பின் ைறறும் தைமடக கட்மடமயக 
தைகுந்தை அளவிறகு திருத்தி அமைகக வேண்டும். 
வைலும் தைமடமிதியின் (Brake Pedal) அமெவின் 
அளமேயும் வெலாதித்து வதைமேககுத் தைகுந்தைேலாறு 
திருத்தி அமைகக வேண்டும். வைலும் விரிேலான 
மெயல முமறைகளுககு ேலாகனத் தையலாரிபபலாளர்கள் 
மகலாடுத்துள்ள  மகவயட்மடப  (Manua l) 
பலார்த்துச் ெரிமெயய வேண்டும்.

6.10  தடட மிதியின் இயக்க ைற்ற 

அடெவு (Brake Pedal Free 

Play)

பிவரக மபடம் அழுத்தியவுடன் பிவரககின் 
பலாகஙகள் இயஙக ஆரம்பிபபதிலம். முதைலில 
பிவரக மபடல ஒரு குறிபபிட்ட தூரம் ேமர 
அமெயும். ஆனலால பிவரககின் பலாகஙகள் மெயல 
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ஸ்டலாப ேலாட்ச் வெலாதைமன (Stop Watch Test) 
ஒரு எளிய முமறை ஆகும்.

6.13.1  ஸடொப் ேொட்ச் வெொதடன 

(Stop Watch Test) 

இந்தை  வெலாதைமன  மெயேதைறகு  ேலாகனத்மதை 
40 கிமீ/ைணி முதைல 50கிமீ/ைணி வேகம் ேமர 
இயகக வேண்டும். ெலாம்யில உள்ள ஏவதைனும் 
ஒரு அமடயலாளத்மதைக குறியீடலாகமேத்துக 
மகலாள்ள வேண்டும். இந்தை அமடயலாளத்மதை 
ேலாகனம் அமடந்தைவுடன் தைமடமய (Brake) இயகக 
வேண்டும். உடனடியலாக ஸ்டலாப ேலாட்மெயும் 
(Stop Watch) இயகக வேண்டும் பின்னர் 
ேலாகனம் முழுமையலாக நின்றை பிறைகு ஸ்டலாப 
ேலாட்மெ நிறுத்தை வேண்டும் குறியீட்டிலிருந்து 
ேலாகனம் நின்றை தூரத்மதை அளவிட வேண்டும். 
இ தை ன்  மூ ் ம்  தை ம ட த் தி றை னி ன்  அ ள ம ே  
அறிய்லாம்.

வேகம், ெலாம்யின் பரபபு ைறறும் டயரின் 
பிடிைலானம் (Tread) ஆகியேறறின் நிம்மயப 
மபலாறுத்து ைலாறுபடுகின்றைன.

எனினும்அேெரைறறும்ஆபத்துககலா்
ஙகளின்வபலாதுபின்ேருேனறமறையும்கணககில 
மகலாள்ளவேண்டும். அமே

i. ஓட்டுனர் தைமட மிதிமய (Brake Pedal) 
அழுத்தை நிமனககும் வேரம்.

ii. ஓட்டுனர் கலா்லால தைமட மிதிமய அழுத்தை 
ஆகும் வேரம்.

iii. ஓட்டுனர் தைமட மிதிமய அழுத்திய பிறைகு 
ேலாகனம் நிறபதைறகு ஆகும் வேரம்.

6.13  தடடச் வெொதடன 

(Brake Testing) 

தைமடத் திறைமன கணககிடுேதைறகு பலவேறு 
முமறைகள் பின்பறறைபபடுகின்றைன. அேறறுள் 

6.14  �ழுது நீககுதல்

குட்ற	1:	தடை	இயஙகவில்டை	(Brake	Not	Functioning)

ே. எண் ்கொரைங்்கள் ெரி பெய்யும் முட்ற்கள்

1 தடைப்	�ட்டைகள்	வதயந்வதா	(அ)	

உடைந்வதா	இருத்தல்

புதியது	ைாற்ற	வேண்டும்

2 தர	ைற்ற	தடைப்	�ட்டைகள் நல்ை	தர	முள்ை	புதிய	தடைப்	�ட்டைகடை	

ப�ாருத்த	வேண்டும்

3. தடைப்�ட்டையில்	எண்பணயக	

கசிவு	இருககைாம்

தடைப்�டைடய	ப�ட்வரால்	பகாண்டு	

துடைகக	வேண்டும்	(அல்ைது)	

தடைப்�ட்டைடய	ைாறறிவிை	வேண்டும்

4 திரே	தடை	அடைப்பில்	உள்ை	

திரேத்தின்	அழுத்தம்	குட்றவு

எண்பணயக	கசிடே	வசாதித்து	நிறுத்த	

வேண்டும்	(	அல்ைது)	காறறுச்	குமிழகடை	

நீகக	வேண்டும்

5 தடைடய	இயககும்	வகபிள்	

(அல்ைது)	இடணப்புககள்	

தைரோக	உள்ைன

வசாதித்து	தைரச்சிடய	நீககி	சரி	பசயய	

வேண்டும்

6 தடை	உருடை	சைைற்ற	

முட்றயில்	வதயேடைந்துள்ைன

வதயைானத்டத	சரி	பசயய	வேண்டும்
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குட்ற	2:	தடைத்	தி்றன்	குட்றவு	(Low	Braking	Efficiency)

ே. எண் ்கொரைங்்கள் ெரி பெய்யும் முட்ற்கள்

1 தடை	உருடை	ைறறும்	தடைப்	

�ட்டைகளில்	எண்பணயக	கசிவு

தடைப்�ட்டைகடை	ைாற்ற	வேண்டும்.	

வைலும்	தடை	எண்பணயக	கசிடே	நீகக	

வேண்டும்

2 இடணப்புககள்	ைறறும்	

அட்்ஜஸ்ட்பைன்ட்கள்	விைகி	

இருககும்

தயாரிப்�ாைரகளின்	�ரிந்துடரப்�டி	

திருத்தி	அடைகக	வேண்டும்

3 திரே	தடை	அடைப்பில்	

ைாஸ்ைர	சிலிண்ைர	�ழுது	

அடைந்திருககைாம்.	

ஆயவு	பசயது	�ழுதுகடை	நீகக	வேண்டும்

4 திரே	தடை	அடைப்பில்	காறறுக	

குமிழகள்	இருககைாம்

பிளீடிங	பசயது	காறறுக	குமிழகடை	நீகக	

வேண்டும்.	வதடேயான	அைவு	தடை	

எண்பணய	ஊற்ற	வேண்டும்.

5 தடைககட்டைடய	நகரத்தும்	‘வகம்’	

�ழுதடைந்து	விட்ைது

புதிய	வகம்	ப�ாருத்த	வேண்டும்

குட்ற	3:	தடைமிதியிலிருந்து	காடை	எடுத்த	பி்றகு	ம்தடைவிடு�ைவில்டை	(Brake	Binding)

ே. எண் ்கொரைங்்கள் ெரி பெய்யும் முட்ற்கள்

1 தடைப்�ட்டை	(அல்ைது)	

தடைமிதியில்	உள்ை	திருப்பு	

ஸ்பிரிங	(Return	Spring)	விடரப்புத்	

தன்டைடய	இைந்திருத்தல்	

(அல்ைது)	உடைந்து	பசயைறறு	

இருத்தல்.

புதிய	ஸ்பிரிஙகுகடைப்	ப�ாறுத்த	

வேண்டும்

2 இடணப்புககளில்	உயவுத்தன்டை	

இைந்து	பிடிப்�டைந்து	இருத்தல்

சரியான	முட்றயில்	இடணப்புககடை	

உயவிை	வேண்டும்

3 தடை	மிதியில்	உள்ை	இயககைற்ற	

அடசவின்	(Brake	Pedal	Free	play)	

அைவு	சரியாக	இல்டை

திருத்தி	அடைகக	வேண்டும்

4 சககர	சிலிண்ைரில்	ஏவதனும்	

வகாைாறு

ஆயவு	பசயது	சரி	பசயய	வேண்டும்.	

அல்ைது	புதியது	ப�ாருத்த	வேண்டும்

5 பிரதான	சிலிண்ைரில்	உள்ை	

பு்றேழித்துோரம்	(By	Pass	Port)	

அடைப்�ட்டு	இருககைாம்

அழுத்தக	காறட்றக	பகாண்டு	சுத்தம்	

பசயது	அடைப்ட�	நீகக	வேண்டும்.
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குட்ற	4:	தடை	இயஙகும்	வ�ாது	சத்தம்	வகட்கி்றது

ே. எண் ்கொரைங்்கள் ெரிபெய்யும்முட்ற்கள்

1 சககரத்	தாஙகிகள்	(Wheel	bearing)	

தைரோக	இருத்தல்

தைரடே	நீககி	சரிபசயய	வேண்டும்

2 தடைககட்டையின்	டையமும்,	

தடைஉருடையின்	டையமும்	

விைகி	இருககைாம்.

இரண்டு	�ாகஙகளும்	ஒவர	டையத்தில்	

இருககுைாறு	திருத்தி	அடைகக	

வேண்டும்

3 சககர	ஹப்	மீது	தடை	உருடை	

தைரோக	இருககைாம்.

தடை	உருடைடய	நன்கு	முடுகக	

வேண்டும்

4 தடைககட்டைகடை	இடணககும்	

திருப்பு	ஸ்பிரிங	�ைவீனைாக	

இருப்�தால்	தடைககட்டைகளில்	

அதிரவு	ஏற�ைைாம்

திருப்பு	ஸ்பிரிஙடக	ைாற்ற	வேண்டும்

5 தடைககட்டைகளின்	மீது	

தடைப்�ட்டைகள்	தைரோக	

இருககைாம்

புதிய	தடைப்�ட்டைடயப்	ப�ாறுத்தி	

நன்்றாக	இடணகக	வேண்டும்

1.	 ைாணேரகடை	அருகில்	உள்ை	இரு	சககர	ோகனப்	�ணிைடனககு	அனுப்பி	அஙகு	

உருடை	ேடக	தடை	(Drum	Type	Brake)	ஆகியேறறின்	அடைப்பு,	இயககம்,	�ாகஙகள்,	

திருத்தப்�ாடு	ஆகியேறட்ற	அறிந்து	அறிகடக	சைரபிககடேத்தல்.

2.	 அருகில்	உள்ை	நான்கு	சககர	ோகனப்	�ணிைடனககுச்	பசன்று	காறறு	தடை,	சரவோ	

தடை	ஆகியேறறின்	�ாகஙகள்,	இயககம்,	�ராைரிப்பு	முட்ற	ஆகியேறட்ற	நன்கு	அறிந்து	

அறிகடக	சைரபித்தல்.

3.	 அருகில்	உள்ை	சிறிய	நான்கு	சககர	ோகனப்	�ணிைடனககு	பசன்று	திரே	தடை	ைறறும்	

அதன்	�ாகஙகள்,	திரே	தடையில்	காறட்ற	பேளிவயறறும்	முட்ற	ஆகியேறட்ற	வநரில்	

�ாரத்து	அறிகடக	சைரபிகக	டேத்தல்.

ைொைேர் பெயல்�ொடு (Student Activity)

1. தடை – Brake

2. தடை	மிதி – Brake	Pedal

3. தடைக	கட்டை – Brake	Shoe

4. தடைப்	�ட்டை – Brake	lining

5. தடை	உருடை – Brake	drum

6. உருடை	ேடக	தடை – Drum	type	brake

7. தட்டு	ேடக	தடை – Disc	type	brake

்கடலச் பெொற்கள் (Glossary Terms)்க
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8. ஆற்றல்	தடை – Power	brake

9. திரே	தடை – Hydraulic	brake

10. காறறு	தடை – Air	Brake

11. பேறறிை	தடை – Vacuum	brake

12. மின்சார	தடை – Electric	brake

13. தடை	வகம் – Brake	cam

14. தடைக	கட்டு – Brake	band

15. சுண்டி – Lever

16. பிரதான	சிலிண்ைர – ைாஸ்ைரசிலிண்ைர

17. தடை	தாஙகித்	தட்டு – Brake	carrier	plate

18. சககர	சிலிண்ைர – Wheel	Cylinder

19. தடை	எண்பணய – Brake	oil

20. திருப்புச்	சுருள் – Return	spring

21. தடை	விடச – Braking	force

22. இயந்திர	ைா�ம் – Mechanical	advantage

23. உள்ளிழுககும்	துோரம் – Inlet	port

24. பு்ற	ேழித்	துோரம் – Bypass	port

25. வசாதடன	ோல்வு – Check	Valve

26. ஒரு	திடசத்	திருப்பு	ோல்வு – Oneway	valve
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இடையதள மு்கேரி (Webliography)

�குதி – அ

ஒரு	ைதிப்ப�ண்	வினாககள்

சரியான	விடைடயத்	வதரந்பதடுத்து	

எழுதுக	

1.	 தடை	அடைப்பில்	எந்தேடக	ஆற்றல்	

எவோறு	ைாற்றப்�டுகி்றது?

அ)	 இயகக	ஆற்றல்	நிடை	ஆற்றைாக

ஆ)	 இயகக	ஆற்றல்	மின்	ஆற்றைாக

இ)	 பேப்�	ஆற்றல்	இயகக	ஆற்றைாக

ஈ)	 இயகக	ஆற்றல்	உராயவு	ைறறும்	

பேப்�	ஆற்றைாக

2.	 ோகனத்டத	நிறுத்துேதறகு	

தடை	அடைப்பில்	உள்ை	எந்த	

இரு�ாகஙகளுககு	இடையில்	

உராயவு	விடச	ஏற�டுத்தப்�டுகி்றது?

அ)	 தடை	உருடைககும்,	(Brake	

drum)	சககர	சிலிண்ைருககும்	

(Wheel	Cylinder)	இடையில்

ஆ)	 தடை	உருடைககும்,	

தடைப்�ட்டைகளுககும்	(Brake	

shoes)	இடையில்

இ)	 தடை	உருடைககும்,	

சககரஹப்பிறகும்	(Wheel	Hub)	

இடையில்

ஈ)	 தடை	உருடைககும்,	

தடைத்தட்டிறகும்	(Brake	Disc)	

இடையில்

3.	 தட்டு	ேடக	(Disc	Type)	தடையால்	

உராயவுத்	தட்டு	எந்தப்	�ாகத்துைன்	

இடணககப்�ட்டிருககும்?

அ)	 பிஸ்ைன்	(Piston)

ஆ)	 காலிப்�ர	(Caliper)

இ)	 சககரஹப்	(Wheel	hub)

ஈ)	 இருசின்மூடி	(Axle	casing)

4.	 ஒரு	புதிய	ோகனத்தின்	

தடைத்தி்றன்	(Braking	Efficiency)	

சராசரியாக	எத்தடன	சதவீதம்	

இருககும்?

அ)	 40%	 ஆ)	 60%

இ)	 80%	 ஈ)	 100%

ைதிப்பீடு
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5.	 காரகளில்	எந்த	ேடக	தடை	

அதிகைாக	�யன்�டுத்தப்�டுகி்றது?

அ)	 இயந்திர	தடை

ஆ)	 திரே	தடை

இ)	 காறறு	தடை

ஈ)	 பேறறிை	தடை

6.	 சககர	சிலிண்ைரில்	உள்ை	எந்தப்	

�ாகம்	தடை	திரேம்	கசிோகாைல்	

தடுககி்றது?

அ)	 பிஸ்ைன்

ஆ)	 ஸ்பிரிங

இ)	 ைஸ்ட்	கேர

ஈ)	 கப்

7.	 டக	தடை	எந்த	சககரஙகளில்	

இயககப்�டுகி்றது?

அ)	 பின்	சககரஙகள்

ஆ)	 முன்	சககரஙகள்

இ)	 ேைப்�கக	சககரஙகள்

ஈ)	 இைப்�கக	சககரஙகள்

8.	 தடைப்	�ட்டைகள்	(Brake	Linings)	

ப�ாதுோக	எந்தப்	ப�ாருைால்	

தயாரிககப்�டுகி்றது?

அ)	 அஸ்ப�ஸ்ைாஸ்

ஆ)	 காப்�ர

இ)	 ோரப்பு	இரும்பு

ஈ)	 அலுமினியக	கைடே

9.	 திரே	தடை	அடைப்பில்	

நுடைந்துள்ைகாறட்ற	

பேளிவயறறுேதறகான	

பசயமுட்றயின்	ப�யர	என்ன?

அ)	 சுத்தம்	பசயதல்

ஆ)	 பேளிவயறறுதல்

இ)	 பிளிடிங	பசயதல்

ஈ)	 எண்பணய	ைாறறுதல்

10.	 தடைப்	�ட்டைகள்	(Brake	Linings)	

எதன்	மீது	ப�ாருத்தப்�டுகி்றது?

அ)	 தடைக	கட்டை	(Brake	Shoe)

ஆ)	 தடை	உருடை	(Brake	Drum)

இ)	 சககர	சிலிண்ைர	(Wheel	Cylinder)

ஈ)	 பிரதான	சிலிண்ைர	(Master	

Cylinder)

�குதி – ஆ 

மூன்று	ைதிப்ப�ண்	வினாககள்

11.	 தடை	அடைப்பின்	வதடேகள்	

யாடே?

12.	 தட்டு	ேடகத்	தடையில்	(Disc	Type	

Brake)	உள்ை	நன்டைகள்	யாடே?

13.	 தடையின்	ப�ாதுோன	ேடககள்	

யாடே?

14.	 தடை	திரேத்தில்	இருகக	வேண்டிய	

தன்டைகள்	யாடே?

15.	 தடைத்	திரேத்தில்	கைந்துள்ை	

கூட்டுப்	ப�ாருட்கள்	யாடே?

16.	 தடைக	கட்டையின்	(Brake	Shoe)	

மீது	தடைப்�ட்டைகள்	(Brake	Lining)	

எவோறு	இடணககப்�டுகி்றது?

17.	 சரவோ	தடை	என்்றால்	என்ன?	

அதன்	ேடககள்	யாடே?

18.	 விடுவித்துப்	பிடிககும்	தடை	(Anti	

Locking	Brake)	அடைப்பில்	உள்ை	

நன்டைகள்	யாடே?
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�குதி – இ

ஐந்து	ைதிப்ப�ண்	வினாககள்

19.	 திரே	தடை	அடைப்பில்	நுடைந்துள்ை	

காறட்ற	நீககுேதறகான	

பசயமுட்றடய	விேரி.

20.	சககர	சிலிண்ைரின்	�ைம்	ேடரந்து	

�ாகஙகடைக	குறி.

21.	 தடைக	கட்டையின்	(Brake	Shoe)	

அடைப்ட�	�ைம்	ேடரந்து	விேரி.

22.	தடைப்	�ட்டைகள்	(Brake	Lining)	

தயாரிககும்	முட்றகள்	ைறறும்	தடைக	

கட்டையின்	மீது	இடணககும்	

முட்றகள்	ஆகியேறட்ற	விேரி.

23.	உருடை	ேடகத்தடை	(Drum	Type	

Brake),	தட்டு	ேடகத்	தடை	(Disc	

Type	Brake)	ஆகிய	இரண்டிறகும்	

இடைவய	யுள்ை	வேறு�ாடுகடை	

அட்ைேடணப்�டுத்து.

24.	தட்டுேடகத்தடை	(Disc	Type	Brake)	

அடைப்ட�	�ைம்	ேடரந்துவிேரி.

�குதி – ஈ

�த்து ைதிப்ப�ண் வினொக்கள்

25.	காறறு	தடை	அடைப்பின்	வகாட்டு	

ேடர�ைம்	ேடரந்து	விேரி.

26.	திரே	தடை	அடைப்பில்	உள்ை	

பிரதான	சிலிண்ைரின்	�ைம்	ேடரந்து	

விேரி.

27.	 பேறறிை	சரவோ	தடை	அடைப்பின்	

�ைம்	ேடரந்து	விேரி.

28.	வைன்ைம்	ைாஸ்ைர	சிலிண்ைரின்	

அடைப்ட�	�ைம்	ேடரந்து	விேரி.
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ப�ொருளடக்கம்

அதிர்வு தொங்கும் அமைப்பு 

(Suspension System)

அலகு

7

7.0	 அறிமுகம்

7.0.1	 அதிர்வு	தாங்கும்	 

அமைப்பின்	ததமைகள்	 

(Requirements)

7.0.2	 அதிர்வு	தாங்கும்	 

அமைப்பின்	பண்புகள்	 

(Properties)

7.1	 ஸ்பிரிங்குகள்	(Springs)

7.1.1	 ஸ்டீல்	ஸ்பிரிங்	ைமககள்	

(Steel	Spring	Types)

7.1.2	 ரப்பர்	ஸ்பிரிங்	ைமககள்	

(Rubber	Spring	Types)

7.1.3	 காற்று	ஸ்பிரிங்	 

(Air	Spring)

7.1.4	 நெகிழி	ஸ்பிரிங்	 

(Plastic	Spring)

7.2	 துமை	ஸ்பிரிங்	(Helper	Spring)

7.3	 அதிர்வு	தாங்கும்	அமைப்பின்	ைமககள்	

(Suspension	System	Types)

7.3.1	 ைழககைான	அதிர்வு	தாங்கும்	

அமைப்பு	(Conventional	

Suspension	System)

7.3.2	 இண்டிநபன்்டன்ட்	அதிர்வு	

தாங்கும்	அமைப்பு	(Independent	

Suspension	System)

7.3.2.1	 விஷதபான்ைமக	 

(Wish	Bone	Type)

7.3.2.2	 நைர்டிகல்	மகடு	

ைமக	(Vertical	

Guide	Type)

7.3.2.3	 ட்நரயிலிங்	லிங்க	

ைமக	(Trailing	Link	

Type)

7.3.2.4	 தைக	நபர்்சன்	ஸ்ட்ரட்	

ைமக	(Mac	Person	

Strut	Type)

7.3.2.5	 ஸ்விங்	ஆப்	

அகஸில்ைமக	

(Swing	Half	Axle	

Type)

7.3.2.6	 பின்பகக	

இண்டிநபன்்டன்ட்	

அதிர்வு	தாங்கும்	

அமைப்பு

7.3.3	 காற்று	அதிர்வு	தாங்கும்	

அமைப்பு	(Air	Suspension	

System)

7.4	 இண்டிநபன்்டன்ட்	அதிர்வு	தாங்கும்	

அமைப்பின்	ென்மை	–	தீமைகள்	

(Independent	Suspension	System	–	

Advantages	and	Disadvantages)

7.5	 அதிர்வு	உறிஞ்சி

7.5.1	 உராய்வு	ைமக	(Friction	Type)

7.5.2	 திரைழுதத	ைமக	(Hydraulic	Type)

7.5.3	 காற்்றழுதத	ைமக	(Air	Type)

7.6	 அதிர்வு	தாங்கும்	அமைப்பில்	 

ஏற்படும்	தகாளாறுகளும்	நிைர்ததி	

ந்சய்யும்	மும்றகளும்	(Suspension	

System	Trouble	Shooting)

7.6.1	 அதிர்வு	தாங்கும்	அமைப்பில்	

்சததம்	ஏற்ப்ட	காரைம்

7.6.2	 பட்ம்டவில்	நதாகுப்பு	அடிககடி	

பழுது	ஏற்படுதல்

7.6.3	 ைாகனததில்	ந்சாகு்சான	பயைம்	

அமையாதிருததல்
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7.0 அறிமு்கம்

தானியங்கி வாகனங்களில் பல்்வறு 
அமைப்புகளில்  உள்ளடங்கும்  முக்கிய 
சாதனங்களும், பாகங்களும் உள்ளன. ்ைலும், 
இவறமறை ஊடகைாகப் பயனபடுத்தி பயணிகளும், 
ச ர க் கு களும் ,  வ வகு த் வ த ா மைவி றகு 
பயணிக்கினறைன. இவவாறைாக வாகனம் ்ைடு, 
பள்ளம்  வகாணட  ைாறுபடட  சாமைகளில் 
வசல்லும்வபாழுது ஏறபடும் அதிர்வுகளும், 
தாக்கங்களும் குமறைக்கப்படாைல் அப்படி்ய 
கடத்தப்படுவதினால் வாகனத்தின பாகங்களும், 
பயணிகளும் வபரும்பாதிப்புக்குள்ளாவார்கள. 
என்வ, இதமன தவிர்க்க அதிர்வு தாங்கும் 
அமைப்பு பயனபடுத்தப்படுகிறைது.

7.0.1  அதிர்வு தொங்கும் அமைப்பின் 

ததமை்கள்

1. அதிர்வுகம்ள  தாங்கி  வசாகுசான 
பயணத்மதத் தருகிறைது

2. வாகனம் அதிர்வுக்கு உள்ளாகும் ்பாது 
்சஸிஸ் பி்ரம் ைறறும் அதில் உள்ள 
பாகங்கம்ள பாதிக்காைல் பாதுகாக்கிறைது

3. திமச  திருப்பும்  அமைப்மப  அதிர்வு 
தாக்காைல் பாதுகாக்கிறைது.

4. வாகனங்கம்ள ்ைடு, பள்ளங்களிலும், 
வம்ளவுகளிலும் வசல்லும் ்பாது நல்ை 
நிமைப்புத் தனமை ஏறபடுத்தி வாகனம் 
கவிழாைல் பார்த்துக் வகாளகிறைது.

5. ்சஸிஸ் பி்ரம் ைறறும் வாகன அசமச 
இமணக்க உதவுகிறைது.

7.0.2  அதிர்வு தொங்கும் அமைப்பின் �ண்பு்கள்

1. விமை  ைறறும்  பராைரிப்புச  வசைவு 
குமறைவாக இருத்தல் ்வணடும்.

2. ்தயைானம் குமறைவாக இருக்க ் வணடும்.

3. எமட குமறைவாக இருக்க ்வணடும்.

7.1 ஸ்பிரிங்கு்கள் (Springs) 

அதிர்வு தாங்கும் அமைப்பில் ஸ்பிரிங் 
மிக முக்கிய பாகைாகும். இது வாகனத்தில் 
இருசின மூடிக்கும் (Axle Casing) அடிைமனச 
சடடத்திறகும் (Chassis Frame) இமட்ய 
வபாருத்தப்படடிருக்கும். வாகனம் கரடுமுரடான 
சாமைமய  கடக்கும்்பாது  ஸ்பிரிங்குகள 
நீ ண டு ம் ,  கு று கி யு ம்  அ தி ர் வு க ம ்ள 
தாங்கிக்  வகாளகினறைன .  வாகனத்திலுள்ள 
ட ய ர் களும்  அதி ர் வு க ம்ள  கும றை க் க 
பயனபடுகினறைன.

7.1  ஸ்பிரிங்கு்களின் ைம்க்கள் 

Types of Spring

7.1.1 ஸ்டீல் ஸ்பிரிங் ைம்க்கள்

படமட வில் வதாகுப்பு (Leaf Spring)

சுருள வில் (Coil Spring)

நிமை நிறுத்தக் கம்பி (Stabilizer Bar)

முறுக்குத் தணடு (Torsion Bar)

்கற்றல் த�ொக்கம் (Learning Objectives)

1.	 தானியங்கி	ைாகனங்களில்	அதிர்வு	தாங்கும்	அமைப்பில்	பயன்படுததப்படும்	

பலைமக	ஸ்பிரிங்குகள்	பற்றி	அறிந்து	நகாள்ளுதல்.

2.	 அதிர்வு	தாங்கும்	அமைப்பில்	ைமககள்	பற்றியும்,	அமை	தைமல	ந்சய்யும்	விதம்	

பற்றியும்	அறிந்து	நகாள்ளுதல்.

3.	 அதிர்வு	உறிஞ்சியின்	ைமக	,	அதன்	அமைப்பு	ைற்றும்	தைமல	ந்சய்யும்	விததமத	

அறிந்து	நகாள்ளுதல்.
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எ ன ப் வ ப ய ர்  நீ ்ள ை ா ன  ப ட ம ட யி ன 
இருமுமனகளும் வடடைான தும்ளயிருக்கும்படி 
உருடடிவிடப்படடிருக்கும். இதறகு ‘ஐ’ (Eye) 
எனறு வபயர் ஒரு முமன ஆங்கர் பின (Anchor 
Pin) மூைம்  அமசயாதவாறும் ,  ைறவறைாரு 
முமன ்ேக்கில்பின (Shackle Pin) மூைம் 
அ ம ச யு ை ா று ம்  பி ் ர மு ட ன 
இமணக்கப்படடிருக்கும். 

தைமலந்சய்யும்	விதம்

வாகனம் அதிர்வுக்கு உள்ளாகும் ்பாது 
படமடயின  நீ்ளம்  ைாறுபடுகிறைது .  அதமன 
சரிவசயய  ்ேக்கிைானது  ஊஞசல்  ்பால் 
முனனும்  பினனும்  நகர்கிறைது  .இதனால் 
படமடவில் வம்ளந்தும், நிமிர்ந்தும் அதிர்வுகம்ள 
குமறைக்கிறைது இவவமைப்பில் வம்ளயும் ்பாது 
சக்திமய  ்சமித்து  மவத்து  நிமிரும்்பாது 
சக்திமய வவளி்ய வசலுத்துகிறைது இக்குணத்மத 

7.1.1.1 �டமடவில் பதொகுப்பு (Leaf Spring)

அறிமுகம்

இவவமகயான ஸ்பிரிங்குகள இைகு 
ைறறும் கனரக வாகனங்களில் வபரும்பாலும் 
பயனபடுத்தப்படுகினறைன.

அமைப்பு

இது ஸ்டீல் படமட தகடுகம்ள குறிப்பிடட 
நீ்ளம் குறிப்பிடட வம்ளவில் தயார் வசயது 
சூடடுவிமன(Heat Treatment) புரிந்து ஒனறைன 
பின ஒனறைாக அடுக்கி மவத்து நகராதபடி ‘U’ 
்பால்ட மூைைாக படமடயின மையப்பகுதியில் 
வபாருத்தப்படடு  படமட  நகராத  வணணம் 
இ ரு க் க  இ ரு பு றை மு ம்  கி ளி ப் பு க ள 
வபாறுத்தப்படடுள்ளன.

படமடவில் வதாகுப்பில் உள்ள ்ைசான 
வம்ளவான பகுதிக்கு ்சம்பர் (Chamber) 
எனப்படும். நீ்ளைான படமடக்கு ைாஸ்டர் லீப் 

ப்டம்	7.1.1.1 �டமடவில் பதொகுப்பு (Leaf Spring)

‘U’ த�ொல்டு

தேம்�ர்

ரீ�வுண்ட 

கிளிப்ஸ்

‘ஐ’

ைொஸ்டர் லீப் 

டி�ரசியல் 

பதொகுப்பு

ரீ�வுண்ட 

கிளிப்ஸ்

�டமடவில் பதொகுப்பு

அமேவுக்கரம்

அதிர்வு 

உறிஞ்சி
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பிதரம் மேடு பைம்�ர்

முன்அச்சு

்கொல்நீள்ைடடம்

ப்டம்	7.1.1.1 (அ) ்கொல்நீள்ைடட �டமடவில்

(ஆ)		அமரநீள்ைட்்ட	பட்ம்டவில்	நதாகுப்பு

பிதரம் மேடு பைம்�ர்

அமேவுக 

்கரம்

முன்அச்சு

அமரநீள்ைடடம்

ப்டம்	7.1.1	1	(ஆ). அமரநீள்ைடட �டமடவில்

இதன எளிய அமைப்மப படம் 7.1.1.1. 
(ஆ) காணைாம் இவவமக ஸ்பிரிங் வபரும்பாைான 
வ ா க ன ங் க ளி ல் 
பயனபடுத்தப்படுகிறைது. இதன 
ஒருமுமன  பி ் ரமுடன 
நிமையாகவும்  ைறுமுமன 
முனனும், பினனும் நகரும் 

பயனபடுத்தி  வாகனத்தில்  ஏறபடுகினறை 
அதிர்வுகள வபரும்பாலும் குமறைக்கப்படுகிறைது.

இைகுரக வாகனங்களில் ஸ்பிரிங்கில் 
இரப்பர் அல்ைது வலிமையான வநகிழி புஷகளும் 
கனரக  வாகனங்களில்  பாஸ்பர்  வவணகை
புஷகளும்  பயனபடுத்தப்படுகினறைன .  இந்த 
புஷகம்ள உயவிட ஆயிலுடன கிராமபட கைந்து 
பயனபடுத்தப்படுகிறைது.

உதலாகம்

படமடவில் வதாகுப்பானது கு்ராமியம் 
வவ்னடியம் ஸ்டீல், சிலி்கா ைாங்கனீசு ஸ்டீல், 
கார்பன ஸ்டீல் ்பானறை உ்ைாக கைமவக்ளால் 
வசயயப்படுகிறைது.

7.1.1.1  �டமடவில் பதொகுப்பின் ைம்க்கள்  

(Types of Leaf Spring) 

7.1.1.1.  (அ) கால்நீளவடட படமடத்வதாகுப்பு 
(Quarter Elliptic Leaf Spring)

7.1.1.1.  (ஆ) அமரநீளவடட படமடத்வதாகுப்பு 
(Semi Elliptic Leaf Spring) 

7.1.1.1.  (இ) முக்கால் நீளவடட படமடத்வதாகுப்பு 
(Three Quarter Elliptic Leaf  
Spring) 

7.1.1.1.  (ஈ) முழுநீளவடட படமடத்வதாகுப்பு 
(Full Elliptic Leaf Spring)

7.1.1.1.  (உ) குறுக்குவடட படமடத்வதாகுப்பு 
(Transverse Leaf Spring)

	(அ)	கால்நீள்ைட்்ட	பட்ம்டவில்	நதாகுப்பு

இதன எளிய அமைப்மபபடம் 7.1.1.1 
(அ )  காணைாம்  இதன  ஒருமுமன  ‘ U ’ 
இமணப்புடன அல்ைது ‘ஐ ’ ்பால்டு மூைம் 
பி்ரமுடன ைறுமுமன ் ேக்கில் மூைம் அசசுடன 
இமணக்கப்படுகிறைது.இது எமட குமறைவானது 
ைறறும் இதன தயாரிப்பு வசைவும் குமறைவு. 
இது  கால்நீளவடட  வடிவில்  உள்ளது  இது 
வ ந டுங்ம க  ( C a n t i l e v e r )  எனவும் 
அமழக்கப்படுகிறைது .  இவவமக  அமைப்பு 
பழங்காைத்தில் பயனபடுத்தப்படடது.

பிதரம்
பிதரம்

ேக்கரம்

பிதரம்

ேக்கரம்
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(ஈ)	முழுநீள்ைட்்ட	பட்ம்டவில்	நதாகுப்பு

இதன எளிய அமைப்மப படம் 7.1.1.1 (ஈ) 
காணைாம். இதில் இரணடு அமரநீளவடட 
ஸ்பிரிங்குகள எதிர்ைமறையாக வபாருத்தப்படடுள்ளன.
இதில் ஒரு ஸ்பிரிங் அசசுடனும் ைறவறைானறு 
பி்ரமுடனும் வபாருத்தப்படடுள்ளது.இவவமக 
ஸ்பிரிங்குகள பழங்காை ைகிழுந்து (Car)களில் 
பயனபடுத்தப்படடன .  தற்பாது  இவவமக 
பயனபடுத்தப்படுவதில்மை.இது முழுநீளவடட 
வடிவம் வகாணடது.

முழு நீள்ைடடம்

ப்டம் 7.1.1.1	(ஈ) முழுநீள்ைடட �டமடவில்

(உ)	குறுககுநைட்டுபட்ம்ட	வில்	நதாகுப்பு

இதன அமைப்மப 7.1.1.1 (உ) படத்தில் 
காணைாம்

அமேவுக ்கரம்அமேவுக ்கரம்

பிதரம் கிரொஸ் பைம்�ர்

முன்அச்சு

ப்டம் 7.1.1.1	(உ) குறுககுபைடடு�டமட வில்

வணணம் ்ேக்கிலுடன இமணக்கப்படடிருக்கும் 
இதன அமைப்பு உறுதியானதும் நல்ை ஸ்பிரிங் 
தனமைமயயும்  வக ாணடத ாகும்  இது 
அமரநீளவடட  வடிவத்தில்  உள்ளது .
இவவமைப்மப பிரித்து பழுதுபார்ப்பது மிகவும் 
எளிது. நீணட காைத்திறகு உமழக்கக் கூடியது.

(இ)	 	முககால்	நீள்ைட்்ட	பட்ம்டவில்	நதாகுப்பு

இதன எளிய அமைப்மப படம் 7.1.1.1  
(இ) காணைாம்

முக்கொல் நீள்ைடடம்

ப்டம்	7.1.1	1	(இ) முக்கொல் நீள்ைடட 

�டமடவில்

இது அமரநீளவடட ஸ்பிரிங் ைறறும் 
கால்நீளவடட ஸ்பிரிங் ஆகிய இரணடும் ்சர்ந்த 
கைமவயாகும். அமரநீளவடட ஸ்பிரிங்கின 
ஒருமுமன ் ேக்கில் மூைம் பி்ரமுடன ைறுமுமன 
்ேக்கில் மூைம் கால்நீளவடட ஸ்பிரிங்கின 
ஒருமுமனயிலும்  வபாருத்தப்படடுள்ளன , 
கால்நீளவடட  ஸ்பிரிங்கின  ைறுமுமன  ‘ஐ ’ 
்பால்ட மூைம் பி்ரமுடன இமணக்கப்படடுள்ளது.
இவவமக  ஸ்பிரிங்கானது  பழங்காைத்தில் 
பிரபைைாக இருந்தது. இது முக்கால் நீளவடட 
வடிவமுமடயது  இமவ  தறக ாைத்தில் 
பயனபடுத்தப்படுவதில்மை.

பிதரம்

ேக்கரம்

ேக்கரம்

பிதரம்
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இவவமக அமைப்பில் அமரநீளவடட 
ஸ்பிரிங்  கவிழந்த  நிமையில்  குறுக்குச 
ச ட ட த்திறகும்  அசசுகளுக்குமிமட்ய 
வபாருத்தப்படடுள்ளது.இதன இருமுமனகளும் 
்ேக்கில் முைம் அசசுடன வபாருத்தப்படடுள்ளன.
இதன  மையப்பகுதி  ‘U ’  ்பால்ட  மூைம் 
பி்ரமுடன நிமையாக வபாருத்தப்படுகிறைது 
வாகனம் ்வகைாக திரும்பும் ்பாது கவிழும் 
வாயப்பு  ஏறபடுகிறைது .இவவமக  அமைப்பு 
்பார்டு அவசணட, ஸ்்டணடர்டு 20 ஆகிய 
வாகனங்களில் பயனபடுத்தப்படுகினறைன.

7.1.1.2 சுருள்்கம்பி ஸ்பிரிங் (Coil Spring)

அப்�ர் ்கன்டதரொல் 

ஆர்ம் புஸ்ஸிங்

பிைட 

ேொப்ட

தைல் 

�ந்து 

இமைப்பு

தலொயர் ்கன்டதரொல் 

ஆர்ம் புஸ்ஸிங்

்கொயில் 

ஸ்பிரிங்

ஸ்டிண்டில்

கீழ் �ந்து 

இமைப்பு

்கொயில் 

விடடம்

ஸ்பிர்ங்யின் 

நீளம்

்கொயில்்களின் 

எண்ணிகம்க

ஸ்டில் ்கொயிலின் 

விடடம்

ப்டம் 7.1.1.2 சுருள்்கம்பி ஸ்பிரிங்

இதன எளிய அமைப்மப படம் 7.1.1.2  
இல்  காணைாம் .  இவவமக  அமைப்பில் 
ஸ்பிரிங்கின ஒருமுமன பி்ரமுடனும், ைறவறைாரு 
முமன  ்ைாயர்  கணட்ரால்  ஆர்மிலும் 
வபாருத்தப்படுகிறைது .  வாகனம்  சாமையின 
்ைடடில்  ஏறும்்பாது  ஸ்பிரிங்  ஆனது 
இறுக் கை ா கி  ( குறுகி )  அதி ர்வு கம்ள 
உளவாங்குகிறைது. இறைங்கும்வபாழுது நீணடு 
அதிர்வுகம்ள வவளியிடுகிறைது.

இ ந் த  அ ம ை ப் பு  வ ப ா து வ ா க 
இனடிவபணடனட சஸ்வபனசன அமைப்பிலும், 
இைகுரக வாகனங்களிலும் பயனபடுத்தப்படுகிறைது. 
இவவமக ஸ்பிரிங்குகள முனபுறை ைறறும் பினபுறை 
இணடிவபனடனட சஸ்வபனசன ஆகிய இரணடு 
அமைப்புகளிலும் பயனபடுத்தப்படுகினறைன. 
இது  படமடவில்  வதாகுப்மபக்  காடடிலும் 
இரணடு ைடங்கு சக்திமய உளவாங்குகிறைது. 
சுருளகம்பி ஸ்பிரிங்கானது வவடடு (Shear) 
ைறறும் வம்ளவு (Bending) அழுத்தங்கம்ளத் 
தாங்குகிறைது. 

ென்மைகள்

• இவவமைப்பில் சத்தம் இருக்காது.
• எமட குமறைவாக இருக்கும்.
• குமறைந்த இடம் ்பாதுைானது.
• ்ைலும் சிறிய வடிவமைப்பு வகாணடது.

தீமைகள்

• முறுக்கு  விமசமயயும் ,  பக்கவாடடு 
விமசமயயும் தாங்க இயைாது.

7.1.1.3  நிமல நிறுதத ்கம்பி (Stabilizer Bar)
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முறுககுததண்டு 

ேரிபேய்யும் �டடு

முறுககுததண்டு

தலொயர் 

்கண்டதரொல் ஆர்ம்

கிரொஸ் பைம்�ர்

�டம் 7.1.1.4 (ஆ) முறுககுத தண்டு 

வாகனம்  ்ைடு - பள்ளங்கம்ளக் 
கடக்கும்்பாது முறுக்குத் தணடு முறுக்கப்படடு 
பின  தன  பமழய  நிமைமய  அமடந்து 
அதிர்வுகம்ள தாங்கிக் வகாளகிறைது.  இமத 
வபாருத்த குமறைந்த இடம் ்பாதுைானது.

7.1.2  ரப்�ர் ஸ்பிரிங் (Rubber Spring)

இதன  அமைப்மப  படம்  7 .1.2 இல் 
காணைாம். அதிர்வு தாங்கும் அமைப்பில் ரப்பர் 
ஸ்பிரிங்குகள பயனபடுத்தப்படுகினறைன. இது 
உ்ைாகத்தால்  ஆன  ஸ்பிரிங்குகம்ள  விட 
அதிர்வுகம்ள  நனகு  தாங்குகிறைது .  இதில் , 
பல்்வறு  வமகயான  ரப்பர்  ஸ்பிரிங்குகள 
பயனபடுத்தப்படுகினறைன.

�டம் 7.1.2 ரப்�ர் ஸ்பிரிங்

இவவமக  அமைப்பானது  இரணடு 
சக்கரங்களுக்கு  இமட்ய  வபாருத்தப்படடு 
இருக்கும். இது வாகனத்தின ஒரு புறை சக்கரம் 
அதிக  சுமைமய  ஏறகும்  வபாழுது ,  ைறுபுறை 
சக்கரத்திறகும் அந்த சுமைமய சைன வசயது 
அனுப்பி  வாகனம்  கவிழந்து  விடாைல் 
வாகனத்மத நிமை நிறுத்த பயனபடுகிறைது. 
என்வ  இது  நிமை  நிறுத்த  கம்பி  என 
அமழக்கப்படுகிறைது. இதன அமைப்மப 7.1.1.3 
இல் காணைாம். இவவமக அமைப்பானது ‘ப’ 
வடிவம் கம்பி ்பானறை ்தாறறைமுமடயது. இது 
முனபுறை இணடிவபனடனட அதிர்வு தாங்கும் 
அமைப்பில் பயனபடுகிறைது.

7.1.1.4 முறுககுத தண்டு (Torsion Bar)

இதன  எளிய  அமைப்மப  7 . 1 . 1 . 4  
(அ ைற்றும் ஆ) இல் படம் காணைாம். முறுக்குத் 
தணடு வவப்பத்தில் பதப்படுத்தப்படட ஸ்டீல் 
எனும் உ்ைாக கைமவயால் ஆனது.  இது 
முறுக்கு விமச தத்துவத்தில் இயங்குகிறைது. இது 
இணடிவபனடனட சஸ்வபனேன அமைப்பில் 
பயனபடுகிறைது.

முறுக்குத்  தணடின  ஒருமுமன 
பி்ரமுடனும்,  ைறுமுமன வீல்ஆர்முடனும் 
வபாருத்தப்படடுள்ளன. வீல்ஆர்ைானது ்பரிங் 
மூைம் தாங்கப்படுகிறைது. வீல்ஆர்மின ைறுமுமன 
வீல்்ஹப் ஸ்பினடிலுடன இமணக்கப்படடுள்ளது. 

பிதரம்

முறுககுததண்டு

வீல் ஆர்ம்

வீல் ஹப் 

ஸ்பிண்டில்

ஆகசில் 

த்கசிங்

த�ரிங்

�டம் 7.1.1.4 (அ) முறுககுத தண்டு
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பிதரம் பைம்�ர்

பைடடல் ஏர் 

்கன்மடனர்பிஸ்டன்

ப�கிழ்ைொன மடயபுரம்

தலொயர் வீஹத�ொன்

�டம் 7.1.3 (2) பிஸ்டன் ைம்கக

7.2  துமை ஸ்பிரிங் (Helper Spring)

இவவமைப்பானது அதிகப்படியான பளு 
ஏறறிச  வசல்லும்  கனரக  வாகனங்களில் 
பயனபடுத்தப்படுகினறைது. வாகனம் குமறைவான 
பளுவில் இருக்கும்வபாது இவவமக ஸ்பிரிங் 
்வமை வசயயாது. குறிப்பிடட அ்ளவிறகு ்ைல் 
பளு ஏறறும்்பாது ைடடு்ை இவவமக ஸ்பிரிங் 
்வமை வசயயும். இவவமக ஸ்பிரிங் முதனமை 
படமடவில்  வதாகுப்புடன  ்சர்ந்து  ஒ்ர 
அமைப்பாக வபாருத்தப்படடிருக்கும். வாகனத்தில் 
பளு  அதிகரிக்கும்்பாது  பிரதான  ஸ்பிரிங் 
முழுவதும் விரிவமடந்த நிமையில் துமண 
ஸ்பிரிங்கின முமனகள ஸ்வபேல் பிராக்கடமட 
வதாடும் ்பாது துமண ஸ்பிரிங்குகள ்வமை 
வசயகினறைன. இமவ வபாதுவாக பினஅசசுகளில் 
பயனபடுத்தப்படுகினறைன.

7.3  அதிர்வு தொங்கும் அமைப்பின் 

ைம்க்கள் (Suspension System 

Types)

1. வழக்கைான அதிர்வு தாங்கும் அமைப்பு 
(Conventional suspension system)

2. இணடிவபனடனட முன அல்ைது பின 
அதிர்வு தாங்கும் அமைப்பு

ென்மைகள்

• எஃகு , இரும்பாைான  ஸ்பிரிங்குகம்ள 
விட அதிக சக்திகம்ள ்சமித்து மவக்கும் 
திறைன வகாணடது.

• உ்ைாகத்தால் ஆன ஸ்பிரிங்மக ்பானறு 
திடீவரன உமடயும் வாயப்பு இல்மை.

• அதிக நாடகள நீடித்து உமழக்கக் கூடியது.
• இரப்பர் அதிர்வுகம்ள நனகு தாங்கும் 

தனமை வகாணடது.
1) அழுத்தப்படட ஸ்பிரிங் (Compression 

spring)
2) அழுத்தப்படட  வவடடு  ஸ்ப்ரிங் 

(Compression Shear Spring)
3) வலுவூடடப்படட  ஸ்பிரிங்  (Steel 

Reinforced Spring)
4) முகப்பு வவடடு ஸ்பிரிங் (Face Shear 

Spring) அமவ 

7.1.3  ்கொறறு ஸ்பிரிங்

இதன  அமைப்மப  படம்  7.1.3 இல் 
காணைாம். காறறு ஸ்பிரிங்கானது பயணிகளுக்கு 
மிக  வைனமையான ,  சுகைான  பயணத்மத 
வகாடுக்கிறைது. பளு ஏறறைப்படட நிமையிலும், 
பளுஇல்ைாத  நிமையிலும்  இதன  ஸ்பிரிங் 
தனமையானது, ஸ்டீல் ஸ்பிரிங்மக ்பானறு அதிக 
வித்தியாசம் இருப்பதில்மை. இதில் இருவமகயான 
ஸ்பிரிங்குகள பயனபடுத்தப்படுகினறைன.

7.1.3 1) ைடிப்புமர வமக (Bellow Type)
  2) பிஸ்டன வமக (Piston Type)

பிதரம் பைம்�ர்

்கொறறு

ப�கிழ்ைொன 

ைடிப்புமர

தலொயர் 

வீஹத�ொன்

�டம் 7.1.3 (1) ைடிப்புமர ைம்க
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குறிப்பு

இதன விம்ளவாக கவிழும் (Gyroscopic 
E f f e c t ) ,  விம்ளவு  சக்க ரம்  வநளிந்து  
நகர்தல் (Wheel Wobble) அல்ைது நடுங்குதல், 
( S h i m m y )  ் ப ா ன றை  வி ம ்ள வு க ள  
ஏ ற ப டும் .  இது  மிகவும்  ஆப த் த ான 
பிரசசமனயாகும்.

7.3.2  இண்டிப�ன்டன்ட ேஸ்ப�ன்ேன் 

சிஸ்டம்

இணடிவபனடனட  அதிர்வு  தாங்கும் 
அமைப்பு  வபரும்பாலும் ,  முனஅசசில் 
வபரும்பாலும்  பயனபடுத்தப்படுகிறைது . 
இவவமைப்பில்  ஒருசக்கரம்  ்ைடடில் 
ஏறும்்பாது அதன எதிர்பக்கத்திலுள்ள சக்கரம் 
தனத்ளத்தி்ை்ய  வசல்லும்  இதனால் 
ஒருபுறைத்தில்  ஏறபடும்  அதிர்வு  ௭திா ்ப்புறைச 
ைறுசக்கரங்களுக்கு கடத்தப்படாததால் சுகைான 
பயணம் ஏறபடுகிறைது.

	முன்பகக	இண்டிநபன்்டன்ட்	அதிர்வு	

தாங்கும்	அமைப்பின்	ைமககள்

1 விஷ்பான மடப் அல்ைது ்பரல்ைல் 
லிங்க் வமக (Wish Bone or Parallel Link 
Type)

2. வவர்டடிகல் மகடு வமக (Vertical Guide 
Type)

3. டவரயலிங் லிங்க் வமக (Trailing Link 
Type)

4. ்ைக் வபர்சன ஸ்டரட வமக (Mac person 
Strut Type)

5. ஸ்விங் ஆப் ஆக்ஸில் வமக (Swing half 
axle Type)

7.3.2.1	 விஷதபான்	ைமக

இவவமைப்பு படம் 7.3.2.1.ல் காணைாம். 
இவவமக  அதிர்வு  தாங்கும்  அமைப்பு 
வபரும்பாலும்  முனபுறை  சக்கரங்களுக்கு 

3. காறறு அதிர்வு தாங்கும் அமைப்பு (Air 
Suspension System)

4. ம்ஹட்ரா எைாஸ்டிக் அதிர்வு தாங்கும் 
அமைப்பு (Hydro Elastic Suspension 
System)

7.3.1  ைழக்கைொன அதிர்வு தொங்கும் 

அமைப்பு

இவவமைப்பில் சக்கரங்கள ஆக்ஸிலின 
இருபுறைமும் வபாருத்தப்படடிருக்கும். அசசு மீது 
படமடவில் வதாகுப்பு அல்ைது சுருளகம்பி (Coil 
Spring) மூைம் ்சஸிஸ் பி்ரமில் தாங்கும்படி 
இமணக்கப்படடிருக்கும் .  ்சஸிஸ்  பி்ரம் 
எனபதறகும், ஆக்ஸில் எனபதறகும் இமட்ய 
படமடவில் வதாகுப்பு உள்ளது. அதன ஒரு 
முமன பி்ரமில் நிமையாகவும் ைறுமுமன 
் ே க் கி ல்  மூ ை ம்  அ ம ச யு ை ா று ம் 
வபாருத்தப்படடுள்ளது. இதனால் சாமையில் 
்ைடு-பள்ளங்கம்ள கடக்கும்்பாது நீணடும் 
குவிந்தும் அதிர்வுகம்ள தாங்கிக் வகாளகிறைது 
முன அசசின இருமுமனகளும் கிங்-பின (King 
Pin) மூைைாக நக்கில் (Knuckle) வதாகுப்புடன 
இமணக்கப்படடுள்ளதால் ஒருபுறைத்தில் ஏறபடும் 
அதிர்சசி  ைறுமுமனக்கு  கடத்தப்படுகிறைது .
இவவமக  அதிர்வு  தாங்கும்  அமைப்பு 
வபரும்பாலும் பினபக்க வீல்களுக்கு ைடடு்ை 
பயனபடுத்தப்படுகிறைது.

பயன்கள்	

• எளிமையான வடிவமைப்பு
• விமை குமறைவு
• குமறைவான பாகங்கள
• பாரைரிப்பு குமறைவு

தீமைகள்

• ஒரு வீலில் உள்ள அதிர்வு ைறவறைாரு 
வீலுக்கு கடத்தப்படுகிறைது. சாமை ஒழுங்கறறை 
முமறையில் இருந்தால் முழுவாகனமும் 
ஒருபுறைம் சாயகிறைது.

• இருசக்கரங்களும் இமணயாக எழும்ப்வா 
கீ்ழ இறைங்க்வா வசயயாது. என்வ 
இமவ ்வறுபடட நிமையில் சுழலும்.
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2. விஷ்பான ஆர்ம்ஸ் எனறை இரு மககள 
முனபக்க சக்கரங்கம்ள சரிநிமை வசயதல். 
பி்ரக் ் பாடும் ் பாது ஏறபடுகினறை பி்ரக்கிங் 
டார்க் எனபமதத் தாங்கிக் வகாளகிறைது.

3. சாமையின ் ைடு, பள்ளம் ் பானறைவறறில் 
ஒருவீல் ஏறி இறைங்குவதால் ஏறபடும் 
ைாறுதல் ைறறை வீமை எந்த விதத்திலும் 
பாதிக்காது.

7.3.2.2	 	நைர்டிகல்	மகடு	ைமக

இதன எளிய அமைப்மப படம் 7.3.2.2 
இல் காணைாம்.முதனமுதலில் உருவாக்கப்படட 
முனபக்க இணடிவபனடனட அதிர்வு தாங்கும் 
அமைப்பாகும். கிங்பினனின கீழ முமனயானது 
் ச சிலுள்ள  குறு க் கு ச  ச ட ட த் து டன 
வபாருத்தப்படடுள்ளது. இதன ் ைல்முமனயானது 
ஸ்்பசிங்ராடு மூைம் தாங்குகிறைது. இதில் படத்தில் 
க ா ட டி யு ள ்ள ப டி  க ா யி ல்  ஸ் பி ரி ங் 
வபாருத்தப்படடுள்ளது.

அப்�ர் ஸ்பிரிங் 

ரொடு

கிங்பின்

்கொயில் ஸ்பிரிங்
வில் ஹப்

கிரொஸ் பைம்�ர்

�டம் 7.3.2.2 பைர்டி்கல் ம்கடு ைம்க

இதில் சக்கரம் ்ைடு,  பள்ளங்கம்ள 
கடக்கும் வபாழுது ஸ்பிரிங் அழுத்தம் அமடகிறைது 
அல்ைது விரிவமடந்து ஸ்டப் ஆக்சிமை ்ைலும், 
கீழும் அமசயச வசயகிறைது. இதில் சக்கரம் 
்ைலும், கீழும் அமசயும் வபாழுது ்கஸ்டர் 
்காணம், ்கம்பர் ்காணம் ைறறும் சக்கரத்தின 
பாமத ஆகியன ைாறறைம் அமடவதில்மை. ஆனால் 
இவவமைப்பு உறுதி இல்ைாததாகும்.

பயனபடுத்தப்படுகிறைது. இவவமைப்பில் ்ைல் 
விஷ்பான ஆர்ம், கீழ விஷ்பான ஆர்ம் என 
இரு ஆர்ம்கள உள்ளன.  ்ைல் விஷ்பான 
ஆர்ம் குடமடயாகவும், கீழ விஷ்பான ஆர்ம் 
நீ ்ள ை ா க வு ம்  ம க யு ம்  பி ் ர மு ட ன 
இமணக்கப்படடிருக்கும் .  கீழ  விஷ்பான 
ஆர்மிறகும் ,  குறுக்கு  சடட  பி் ரமின 
கீழபகுதிக்கும்  இமட்ய  ரப்பர்  ்படு  மீது 
அதிர்வு  உறிஞசியும் ,  சுருளகம்பியும் 
வபாருத்தப்படடிருக்கும்.

அப்�ர் விஷத�ொன்

தலொயர் விஷத�ொன் அதிர்வு உறிஞ்சி

்கொயில் ஸ்பிரிங்

வீல்

�டம் 7.3.2.1 விஷத�ொன் ைம்க

விஷ்பான ஆர்ம்கள சக்கரத்மத அதன 
நிமையில் சரியாக மவத்திருப்பதால் வாகனத்தின 
பளுமவ ஸ்பிரிங்குகள கடத்துகிறைது. அதனால், 
்வகவிமச, தடுப்புவிமச ைறறும் பக்கவாடடு 
விமசமய  தடுக்கிறைது .  ்ைல்  ஆர்ம்  ஆனது 
நீ்ளம்  குமறைவ ா க  இருப் ப த ால்  டய ர் 
இழுக்கப்படுவது தவிர்க்கப்படுவதால் டயர் 
்தயைானம் குமறைகிறைது.

இவவமைப்பானது ்காழிக்கால் எலும்பு 
்பானறும்  “V” வடிவத்திலும் உள்ளதால், 
இது விஷ்பான ஆர்ம் எனறைமழக்கப்படுகிறைது.

சி்றப்புகள்

1. ்ைல்விஷ்பான  ஆர்ம்  எனபது 
கீழவிஷ்பான  ஆர்ம்  எனபமத  விட 
சறறு  குடமடயாக  உள்ளதால் ,  வீல் 
சுறறு சாயவாக இருக்கும்படி வசயய 
முடிகிறைது. டயர் இழுக்காைல் வீல் டராக் 
ைாறைாைல் உள்ளதால், டயர் ்தயைானம் 
குமறைக்கப்படுகிறைது.
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ஆனால் வபாசிசன ைாறைாைலிருக்கும், 
்கஸ்டர் ் கம்பர் ஆங்கிள ைாறைாைலிருக்கும்.

3. இந்த  சிஸ்டம்  உறுதியில்ைாதால் 
வபரும்பாலும் பயனபடுத்தப்படவில்மை.

4. சிமைடிங் வைம்பரின நகரும் நுணுக்கத்மத 
மவத்துதான சிஸ்டத்தின பைன உள்ளது.

5. இதனால் ஏறபடுகினறை அதிர்சசி, பிடிப்புத் 
த்ளர்சசி ஆகியவறமறை இல்ைாைலிருக்க 
வசயவது கடினம்.

முககிய	குறிப்புகள்

1. வாகனம் ஓடும்்பாது ் ைலும், கீழும் நகரும் 
வமகயில் சிமைடிங் வைம்பர் உள்ளது. 
அதனால்  ஸ்பிரிங்  அழுத்தத்திறகும் , 
நீடசிக்கும் உள்ளாகிறைது.

2. ்ைடு, பள்ளத்தில் குறிப்பிடட சக்கரம் 
்பாக ்நரிடடால் சிமைடிங் வைம்பர் ஏறி, 
இறைங்குமகயில் சக்கரமும் ஏறி இறைங்கும் 

காமர  அசுத்தைாக  மவத்திருத்தல்  ரஷய  நாடடில்  சடடப்படி  குறறைைாக 
கருதப்படுகிறைது. 16% ைக்கள தங்கள காமர கழுவுவ்த இல்மை.
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டமரயிலிங் லிங்கின ைறுமுமனயில் 
சக்கரம் வபாருத்தப்படுகிறைது. சிை வாகனங்களில் 
படுக்மக நிமையிலுள்ள காயில் ஸ்பிரிங்குக்கு 
பதிைாக டார்சன பார் பயனபடுத்தப்படுகிறைது.

ந்சயல்படும்	விதம்

ச க் க ர ம்  ் ைடு ,  பள்ளங் கம்ள 
கடக்கும்வபாழுது, சக்கரத்துடன இமணந்த 
ட ம ர யிலிங்  லிங் க்  ஊஞசல்  ் ப ா ல்  
ஆடுகிறைது. அதாவது சக்கரம் ்ைடடில் ஏறும் 

7.3.2.3	 	ட்மரயிலிங்	லிங்க	ைமக

இவவமைப்பு படம் 7.3.2.3. இல் உள்ளது.

அமைப்பு

இந்த வமக சஸ்வபனசன சிஸ்டத்தில் 
காயில் ஸ்பிரிங்கானது படுக்மக நிமையில் 
வபாருத்தப்படடுள்ளது .  அந்த  ஸ்பிரிங்கின 
ஒருமுமன குறுக்குச சடடத்துடனும், ைறுமுமன 
டமரயிலிங் லிங்க் உடனும் வபாருத்தப்படுகிறைது. 

�டம் 7.3.2.3 டமரயிலிங் லிங்க ைம்க

்கொயில் ஸ்பிரிங் அதிர்வு ஸ்பிரிங்

ஸ்தை �ொர்

டமரயிலிங் ஆர்ம்ஸ்

பி
த

ரம்
 ம

ேடு
 ப

ை
ம்

�ர்

முன் வில் ேொப்ட

டமரயிலிங் லிங்க

�லதடடு அதிர்வு

கிமடைடட 

பஹலிக்கல் 

ஸ்பிரிங்
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அடங்கிய முழு அமைப்பிறகு ்ைக் வபர்சன 
அமைப்பு எனப்படுகிறைது.

இதில் கீழ விஷ்பான ஆர்ம் ைடடு்ை 
உள்ளது.  இதில் ஒரு ஸ்டரட ஆனது ோக் 
அப்சார்பர் ைறறுை ஸ்பிரிங்மக உள்ளடக்கியது 
ஆகும். இதமன ஸ்டப் ஆக்ஸில் (Stub axle) 
தாங்குகிறைது  ஸ்டப்  ஆக்ஸில்  சக்கரத்துடன 
இமணக்கப்படடுள்ளது.

வ ா கனம்  ் ைடு  பள்ளங் கம்ள 
கடக்கும்்பாது சக்கரம் ்ைலும் கீழும் அமசயும் 
வ ப ாழுது  அதன  ் க ம் ப ர்  ் க ாணம் 
ைாறுபடுவதில்மை. இது எனஜிமன வபாருத்த 
அதிக இடம் வகாடுக்கிறைது. இதனால் முனசக்கரம் 
இயக்கம்(Front Wheel Drive) வகாணட 
வாகனங்களில் பயனபடுத்தப்படுகிறைது. (ைாருதி 
800, ்ஹுணடாய)

ென்மைகள்

• எளிய வடிவமைப்பு.
• குமறைவான பாகம்.
• பாரைரிப்பு மிகவும் எளிது.

வபாழுது ஸ்பிரிங் நீடசி அமடகிறைது. இவவாறு 
சாமையில்  ஏறபடும்  அதிர்வுகம்ள  தாங்கி 
வகாளகினறைன. இதில் அழுத்தப்படட ஸ்பிரிங் 
வைனமையான  நீடசி  அமடவதறகான 
ஸ்பிரிங்கின  ைறுமுமனயில்  ைல்டி  பி்்ளட 
ோக்  அப்சார்பர்  வபாருத்தப்படடுள்ளன .  
இ தி ல்  ஏ ற ப டு ம்  ப ழு து க ம ்ள  ச ரி  
வசயவது சறறு கடினைாக இருப்பதால் மிக 
குமறைவ ான  வா கனங்களில்  ைடடு்ை 
பயனபடுத்தப்படுகிறைது. 

7.3.2.4	 	தைக	நபர்்சன்	ஸ்ட்ரட்	ைமக

இவவமைப்மப  படம்  7 .3 .2 .4  இல் 
காணைாம்.

அறிமுகம்

இவவமக அமைப்மப அவைரிக்காமவச 
்சர்ந்த இயர்லி எஸ். ்ைக் வபர்சன எனபவர் 
வடிவமைத்தா ர் .  இவவமைப்பில்  ஒரு 
வடைஸ்்காப்பிக் ஸ்டரட, ஒரு சிங்கிள ஆர்ம் 
ைறறும்  ஒரு  மடயகனல்  ஸ்்ட  ஆகியமவ 

�டம் 7.3.2.4 தைக ப�ர்ேன் ஸ்டரட ைம்க

தைக ப�ர்ேன் ஸ்டரட

்கொயில் 

ஸ்பிரிங்

ஸ்டரட கீழ் 

இமைப்பு 

�ககில்

தலொயர் 

்கன்டதரொல் 

ஆர்ம்

தைக ப�ர்ேன் ஸ்டரட
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7.3.2.5	 	ஸ்விங்	ஆஃப்	ஆகஸில்	ைமக	

(Swing	half	axle	type)

இதன எளிய அமைப்மப படம் 7.3.2.5. 
இ ல்  க ா ண ை ா ை .  இ தி லு ள ்ள  இ ரு 
அமரசாப்டுகளின வவளிமுமனயில் சக்கரம் 
திடைாக வபாருத்தப்படடுள்ளன. அமரசாப்டுகளின 
ைறுமுமன வாகனத்தின மையத்திலுள்ள ்சசிஸ் 
பி்ரமில் வபாருத்தப்படுகிறைது.  இந்த அமர 
அசசுகளில் படத்தில் காடடியுள்ளபடி ோக் 
அ ப் ச ா ர் ப ரு ம்  க ா யி ல்  ஸ் பி ரி ங் கு ம் 
வபாருத்தப்படடுள்ளன. என்வ வாகனம் 

ஷொக 

அப்ேொர்�ர்

ஸ்விங் ஆப் 

ஆகஸில்

்கொயில் 

ஸ்பிரிங்

�டம் 7.3.2.5 ஸ்விங் ஆப் ஆகஸில் ைம்க

்ைடுபள்ளங்கம்ள  கடக்கும்  ்பாது 
ஏறபடும் அதிர்வினால் அசசு அமசகிறைது, அப்்பாது 
காயில் ஸ்பிரிங்கும் ோக் அப்சார்பரும் அழுத்தமும், 
நீடசியும் அமடந்து அதிர்வுகம்ள தாங்குகிறைது. 
இதில் சக்கரம் ்ைலும் கீழும் அமசயும் வபாழுது 
சக்கரத்தின ்கம்பர் ்காணம் ைாறுபடுகிறைது.

7.3.2.6  பின்�க்க இண்டிப�ன்டன்ட 

அதிர்வு தொங்கும் அமைப்பு

இதன எளிய அமைப்மப படம் 7.3.2.6. 
இல் காணைாம்.வபாதுவாக வாகனங்களின 
பினவீல்களுக்குத்தான சக்தி தரப்படடு வாகனம் 
ந க ர் த் த ப் படுவத ால் ,  பினவீல்களுக்கு 

இணடிவபனடனட சஸ்வபனசன அமைப்பது 
கடினைாகும். 

வீல்

டி�ரன்சியல் 

அமைப்பு

பின் அச்சு

்கொயில் 

ஸ்பிரிங்

A C B B C A

�டம் 7.3.2.6 பின்�க்க இண்டிப�ன்டன்ட 

அதிர்வு தொங்கும் அமைப்பு

் சசிஸ்  குறுக்குச  ச ட ட த்துடன 
டிபரனசியல் உறுதியாக இமணக்கப்படடுள்ளது. 
டீபரனசியலுக்கும், வீலிறகும் இமட்ய இரணடு 
(A & B) யுனிவர்ஸ் ஜாயிணடகள, கீழும், 
்ைலும் அமசயும் ஒரு கப்ளிங் (C), ோக் 
அப்சார்பர் ஆகியமவ உள்ளன.  இவறறின 
மூைம்  வாகனம்  ்ைடு ,  பள்ளங்கம்ள 
கடக்கும்்பாது வபாருத்தைான அ்ளவிறகு ் ைலும், 
கீழும் அமசந்து அதிர்வுகம்ளத் தாங்குகிறைது.

7.3.3  ்கொறறு அதிர்வு தொங்கும் அமைப்பு

டிமரயர்

்கொறறு �ம்ப்

்கடடு�டுததும் பதொகுதி

்கொறறு 

ைழி

பேன்ேர்

அதிர்வு 

தொங்கும் 

்கொறறு 

ம�

பேொலினொய்டு

�டம் 7.3.3 ்கொறறு அதிர்வு தொங்கும் அமைப்பு
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Control Valve) ைறறும் சைநிமை வால்வு 
(Levelling Valve ) வழியாக காறறு ஸ்பிரிங்மக 
அமடவமத படத்தின மூைம் வதளிவாக காணைாம். 
தூக்கு கடடுப்பாடடு வால்வு ஆனது ்பனல் 
்பார்டிலுள்ள  லீவர்  மூைம்  மகயினால் 
இயக்கப்படுகிறைது.

ென்மைகள்

1. வாகனம்  சத்தமினறி  இயங்குவதுடன 
பயணிகளுக்கு  சுகைான  பயணத்மத 
வகாடுக்கிறைது. இதனால் ஓடடுனருக்கும், 
பயணிக்கும்  ஏறபடும்  கம்ளப்மப 
குமறைக்கிறைது.

2. பளு  இல்ைாத  நிமையிலும் ,  பளு 
ஏறறைப்படட நிமையிலும் ஸ்பிரிங்ஆனது 
க ன வ வ ன ச ன ல்  ச ஸ் வ ப ன ச ன 
சிஸ்டத்திலுள்ள  ஸ்பிரிங்மக  விட 
மிககுமறைவான அ்ள்வ ைாறறைைமடகிறைது. 
இது இயக்க பளுமவ குமறைக்க உதவுகிறைது.

வதாமைதூரம் வசல்லும் ஆம்னி பஸ்களில் 
காறறு சஸ்வபனசன சிஸ்டம் பயனபடுத்தப்படுகிறைது 
எனபமத அறி்வாம். இந்த சிஸ்டம் ைறறை உ்ைாக 
ஸ்பிரிங்குகம்ள விட பை அனுகூைங்கம்ளக் 
வகாணடிருப்பதால் தறகாைங்களில் வபரும்பாலும் 
பயனபடுத்தப்படுகிறைது.

காறறு சஸ்வபனசன சிஸ்டத்தின ்காடடு 
வமரபடத்மத படம் 7.3.3 இல் காணைாம். இதில் 
நானகு காறறு ஸ்பிரிங்குகள உள்ளன. இது 
்ைறகூறைப்படட ைடிப்புமர வமக (Bellows type) 
அல்ைது பிஸ்டன வமக ஸ்பிரிங்கில் ஏதாவது 
ஒருவமக பயனபடுத்தப்படுகிறைது. இந்த சிஸ்டத்தில் 
ஏர்கம்ப்ரசர்  ஆனது  வடிகடடியின  மூைம் 
வவளிகாறமறை உறிஞசி அக்குை்ைடடர் ்டங்க்கில் 
்சமிக்கிறைது. இந்த ்டங்க்கில் 5.6 to 7Kg/cm2 
அழுத்தம் பராைாரிக்கப்படுகிறைது. இவவழுத்தத்மத 
பராைரிக்க ்டங்க்கில் பாதுகாப்பு விடுவிப்பு 
வ ா ல்வு  ( S a f e t y  R e l i e f  V a l v e ) 
வகாடுக்கப்படடுள்ளன. இந்த அதிக அழுத்த 
காறறைானது தூக்கு கடடுப்பாடடு வால்வு (Lift 

�டம் 7.3.3 ்கொறறு அதிர்வு தொங்கும் அமைப்பு

ஏர் ஸ்பிரிங்
ஏர் ஸ்பிரிங்

முன்

ஏர் ஸ்பிரிங்

ேைநிமல ைொல்வு

விடுப்பு ைொல்வு

ஏர் அககுைதலடடர்

்கம்ப்ரஸர்

்கொறறு 

ைடி்கொடடி

தூககு ்கடடுப்�ொடடு ைொல்வு

வினிதயொ்க �ொமத

திரும்பும் �ொமத

பின்

ேைநிமல ைொல்வு

ஏர் ஸ்பிரிங்
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3. வாகனம்  சாமை  அதிர்வுகளினறி 
ஒ்ர சீராக வசல்வதால் வாகனத்தின 
பளு ைாறுபடடாலும், வ்ஹட்ைம்பின 
அமைனவைணட ைாறுவதில்மை.

4. தானாக்வ கடடுப்படுத்தும் கருவிகள 
பயனபடுத்துவதால் சக்கரத்தில் ஏறபடும் 
அமசவுகளுக்கு ்தமவயான இடத்மத 
வகாடுக்க உதவுகிறைது.

7.4  இண்டிப�ன்டன்ட அதிர்வு 

தொங்கும் அமைப்பின் நிம்ற 

ைறறும் கும்ற்கள் 

நிம்றகள்

1. ஒருபுறைத்தில்  வபாருத்தப்படட  சக்கரம் 
எதிர்பாராத அதிர்சசியில் பாதிக்கப்படும் 
்பாது  அடுத்த  சக்கரத்திறகு  எவவித 
பாதிப்புமில்மை.

2. வம்ளவான சாமைகளில் திரும்பும்்பாது 
பக்கவாடடில் கவிழ்வா, வநளிந்து 

 வகாண்டா வசல்ைாது.
3. சாமைமய விடடு சக்கரங்கள வவளி்ய 

்பாக இயைாது. என்வ, நல்ை ்ராடு 
 ்்ஹால்டிங் கிமடக்கும்.
4. சாமையில்  வம்ளவான  பகுதியில் 

திரும்புவது  எளிதாகிறைது .  நல்ை 
கணட்ரால் கிமடக்கிறைது.

5. வாகனத்தின சவாரி சுகைாக அமைகிறைது.
6. கிங்பின  எனபமத  ்நாக்கி  வீல்கள 

திரும்புவமதத் தடுக்கிறைது.
7. முனசக்கரங்கம்ள  வம்ளக்கும்்பாது 

எனஜிமன அமைப்பதறகு ்தமவயான 
இடம் கிமடக்கிறைது.

8. ஸ்பிரிங்  அமைப்பின  தாங்காத  எமட 
குமறைக்கப்படுகிறைது.

9. ஸ்டியரிங் ஜாவைடரியினால் ஏறபடுகினறை 
விம்ளவுகம்ளக் கடடுப்படுத்துகினறைன. 
என்வ, ஸ்டியரிங் வசயதல் எளிதாகிறைது.

கும்றகள்

1. டயர் அதிகம் ்தயவதறகு வாயப்பு உள்ளது.
2. விமை சறறு அதிகம்.

3. பராைரிப்பு சறறு சிரைம்
4. பராைரிப்பு வசைவு அதிகம்.
5. பயணத்தின  தனமை  வசாகுசாக 

அமைய தரைான ோக் அப்சார்பர்கள 
்தமவப்படுகிறைது.

6. இதறகான கடடுைான அமைப்பு கடினைானது.
7. முனபக்கத்தில்  பயனபடுத்தும்்பாது 

கிமடக்கினறை அ்ளவிறகு பினபக்கத்தில் 
பயனபடுத்தும்  ்பாது  பயனகள 
கிமடப்பதில்மை.

7.5  அதிர்வு உறிஞ்சி  

(Shock Absorber)

சாமையிலுள்ள ்ைடு-பள்ளங்களில் 
வீல்கள ஏறி, இறைங்கும்்பாது ஏறபடுகினறை திடீர் 
தூக்கல், திடீர் வீழசசி ஆகியவறமறை ஸ்பிரிங் 
சிஸ்டம் ஈடுவசயது பயணம் வசயபவர்களுக்கும், 
ஏறறிச வசல்லும் வபாருளகளுக்கும் அதிர்வுகள 
ஏறபடாதிருக்கச வசயகிறைது. ஆனால், ஸ்பிரிங் 
குகள  எதிர்பார்த்த  அ்ளவிறகு  இணக்கம் 
இல்ைாைல் கடினைாக இருப்பின அதிர்வுகள 
முழுவதும் தாங்கிக் வகாளவதில்மை. இவவாறு 
இருப்பின வாகனம் ்ைடு, பள்ளங்களில் கடந்த 
பி ன ன ரு ம்  வ த ா ட ர் ந் து  அ தி ர் ந் து 
வகாண்டயிருக்கும் .  என்வ ,  இதமன 
த வி ர் ப் ப த ற க ா க  அ தி ர் வு  உ றி ஞ சி 
பயனபடுத்தப்படுகிறைது.

அதிர்வு உறிஞசி இயங்கும் விதத்மதக் 
வகாணடு மூனறு வமகக்ளாகப் பிர்க்கைாம்.

1. உராயவு வமக (Friction Type)
2. திரவழுத்த வமக (Hydraulic Type)
3. காறறைழுத்த வமக (Air Type)

7.5.1  உரொய்வு ைம்க

இ வ வ ம க  த ற ் ப ா து 
பயனபடுத்தப்படுவதில்மை .  உராயமவ 
அடிப்பமடயாகக்  வகாணடு  இயங்குவதால் 
சரியாக அதிர்மவ தாங்குவதில்மை.
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்தக்கம்(Reservoir) எனறு அமழக்கப்படுகிறைது. 
சிலிணடரின ்ைல்பகுதியில் ஒரு சுரப்பி(Gland) 
உள்ளது .  இது  அதிர்வு  உறிஞசி  இயங்கும் 
வபாழுது பிஸ்டனராடில் வழியும் திரவத்மத 
வழித்வதடுத்து  எணவணய  ்தக்கத்திறகு 
அனுப்பகிறைது. உடபுறை சிலிணடரில் பிஸ்டனின 
கீழபகுதிமய அழுத்தப்படட அமறை (Compression 
Chamber)எனறும் அதன ்ைல் பகுதிமய 
எழும்பும் அமறை (Rebound Chamber) எனறும் 
அமழக்கப்படுகிறைது.

இவவமக அமைப்பில் மினைாறறி ஆயில் 
(Transformer  Oi l )  60%,  விமசயாளி 
ஆயில்(Turbine) 40% கைந்து பயனபடுத்தப்படுகிறைது.

தைமலந்சய்யும்	வீதம்

வாகனம் சாமையில் ்நரான பாமதமய 
கடக்கும் ் பாது அதிர்வு உறிஞசியிலுள்ள பிஸ்டன 
கீழ்நாக்கி தளளுகிறைது.இதனால் அழுத்தப்படட 
அமறை அழுத்தப்படடு, பிஸ்டனிலுள்ள குறுகிய 
வால்வு வழியாக மீணடும் எழும் அமறைக்கு 
அ்த ்நரத்தில் புட வால்வு வழியாக எணவணய 
்தக்கத்துக்கும் திரவும் வசல்கிறைது.

7.5.2  திரைழுதத ைம்க

இ வ வ ம க  வ ப ரு ம் ப ா லு ம் 
பயனபடுத்தப்படுகிறைது. இவவமக பாஸ்கல் 
தத்துவத்தின அடிப்பமடயில் இயங்குவதால் 
நனகு  அதிர்வுகம்ள  தாங்குகிறைது .  இதில் 
இருவமக  உள்ளது .  1.  பிஸ்டன  வமக ,  2. 
வடைஸ்்காப்பிக் வமக.

7.5.2.1  படலஸ்த்கொப்பிக அதிர்வு உறிஞ்சி

இவவமைப்பானது திரவத்மத அழுத்தி, 
அதன கனஅ்ளவு குமறைக்க முடியாத எனறை 
ப ாஸ்கல் ( P a s c a l  L a w )  தத்துவத்தின 
அடிப்பமடயில் இயங்குகிறைது.

மிகசசிறைய தும்ளகள வழியாக அதிக 
்வகத்தில்  திரவத்மத  பாயச  வசயவதால் 
்டம்பிங்  தமட  வபறைப்படுகிறைது .  இவவமக 
அமைப்பானது வடைஸ்்காப் ்பானறுள்ளதால் 
வடைஸ்்காப்பிக் அதிர்வு உறிஞசி எனறும் 
திரவம் பயனபடுத்தப்படுவதால் திரவ அழுத்த 
அதிர்வு உறிஞசி எனறும் அமழக்கப்படுகிறைது.

அமைப்பு

இதன எளிய அமைப்மப படம் 7.5.2.2 ல் 
காணைாம்.  இவவமைப்பில்  வ்ஹட(Head) 
உடபுறை சிலிணடருடன இமணக்கப்படடுள்ளது.
சிலிணடரின  ்ைல்பகுதியிலுள்ள  பிஸ்டன 
ைறறும் இருவழிவால்வு(Two Way Valve ) 
்ைலும்,கீழும் நகரும் வணணம் பிஸ்டன ராடுடன 
இமணக்கப்படடுள்ளது .  பிஸ்டன  ராடின 
முமனயானது ்ேசிஸ் பி்ரமுடன ஐ (Eye) 
இமணக்கப் படடுள்ளது .  சிலிணடரின 
கீழபகுதியிலுள்ள ைறவறைாரு இருவழி வால்வு 
வபாருத்தப்படடுள்ளது.அதறகு புட வால்வு(Foot 
Valve)எனறு வபயர்.இதிலுள்ள இருவழியில் 
ஒரு  வழியாக  திரவத்மத  வவளி்யறறைவும் 
ைறவறைாரு  வழியாக  திரவத்மத  உள்்ள 
அனுப்பவும்  உதவுகிறைது. சிலிணடர் முழுவதும் 
திரவம் நிரப்பப்படடிருக்கும். உடபுறை சிலிணடமர 
டீயூப் எனறும், உடபுறை சிலிணடருக்கும் வவளிப்புறை 
சிலிணடருக்கும் உள்ள இமடவவளி, எணவணய 

�டம் 7.5.2.1 படலஸ்த்கொப்பிக அதிர்வு 

உறிஞ்சி

பஹட

தேசிஸ் ஐ

பிஸ்டன் ரொடு

இன்னர் சிலிண்டர்

தேமிப்பு பதொடடி

பிஸ்டன் ைறறும் 

இருைழி ைொல்வு

அச்சு ஐ

பிஸ்டன் ரொடு

�ொது்கொப்பு ்கைர்

சுரப்பி

எழும்பும் அம்ற

அழுததப்�டட 

அம்ற

புட ைொல்வு

பைளிப்பு்ற 

சிலிண்டர்
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காரணைாக பிஸ்டன சிலிணடரில் மிக வைதுவாக 
்ைலும் கீழும் நகர்ந்து அதிர்வுகம்ள தாங்கிக் 
வகாளகிறைது.

7.5.3 ்கொற்றழுதத ைம்க 

இவவமக  தறகாை  வாகனங்களில் 
பயனபடுத்தப்படுகிறைது. இது காறறின மூைம் 
இயங்குவதால்  காறறைழுத்த  வமக  என 
அமழக்கப்படுகிறைது.

வாகனம் சைைான சாமைக்கு வந்தவுடன 
பிஸ்டன ்ைல் ்நாக்கி இழுக்கப்படுகிறைது. 
பிஸ்டனின ்ைல் பகுதியிலுள்ள ஆயில் ஆனது 
அழுத்தப்படட அமறைக்கும் அ்த ் நரத்தில் புடவால்வு 
வழியாக அழுத்தப்படட அமறைக்கும் வந்தமடகிறைது.

இவவாறு  பிஸ்டன  ்ைலும்  கீழும் 
ந கருவத ால்  திரவத்தில்  ஏறபடுகினறை 
அழுத்ததாலும் பிஸ்டன ைறறும் சிலிணடரின 
கீழபகுதியிலுள்ள வால்வுகள வழியாக வசல்லும் 
திரவம் எடுத்துக்வகாளளும் அதிக ்நரத்தின 

7.6  அதிர்வு தொங்கும் அமைப்பில் ஏற�டும் த்கொளொறு்களும் நிைர்ததி பேய்யும் 

மும்ற (Trouble Shooting)

7.6.1  அதிர்வு தொங்கும் அமைப்பில் ேததம் ஏற�ட ்கொரைம்

ை.எண் கும்ற்கள் நிைர்ததி பேய்யும் மும்ற

1 உயவிடுதல்	பராைரிப்பு	கும்றவு ்சரியான	மும்றயில்	பராைரிததல்

2 புஷ	ததய்ைம்டந்து	இருததல் புதிய	புஷகமள	ைாற்றுதல்

3 ஸ்பிரிங்	தளர்ச்சி	அம்டந்து	இருததல் புதிய	ஸ்பிரிங்	நபாருததுதல்

4 தேககிள்	பின்	ததய்ைம்டந்து	இருததல் புதியது	நபாருததவும்

7.6.2  �டமடவில் பதொகுப்பு அடிக்கடி �ழுது ஏற�டுதல்

ை.எண் கும்ற்கள் நிைர்ததி பேய்யும் மும்ற

1 அதிர்வு	உறிஞ்சிகள்	்சரியாக	

இயங்கவில்மல	

புதிய	அமைப்பு	நபாருததுதல்

2 கம்நபனி	பரிந்துமரககப்பட்்ட	அளமை	

வி்ட	அதிக	பளு	ஏற்றுதல்

்சரியான	பளுமை	ஏற்றுதல்

3 தேககில்	்சரியாக	தைமல	ந்சய்யாது	

இருததல்

தேககிமல	பழுது	பார்ததல்	(அல்லது)	

புதியது	ைாற்்ற	தைண்டும்

4 அதிக	தைகைாக	ந்சன்று	தம்டமய	

ஏற்படுததுதல்

தம்டமய	இலகுைாக	இயககுதல்
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• உைகி்ை்ய ்ரால்ஸ் ராயஸ் கார்கள அதிகைாக உள்ள இடம் ்ஹாங்காங்.

• சீனாவில் உள்ள ோங்காயில் சிவப்பு நிறை கார்களுக்கு தமட உள்ளது.

7.6.3  ைொ்கனததில் பேொகுேொன �யைம் அமையொதிருததல்

ை.எண் கும்ற்கள் நிைர்ததி பேய்யும் மும்ற

1 அதிர்வு	தாங்கும்	அமைப்பில்	சீரமைப்பு	

(alignment)	்சரியாக	இல்லாைல்	இருததல்

்சரியான	சீரமைப்பு(Alignment)	

ந்சய்தல்

2 அதிர்வு	உறிஞ்சி	தளர்ச்சி	அம்டதல் புதிய	அதிர்வு	உறிஞ்சி	நபாருததுதல்	

(அல்லது)	பழுது	பார்ததல்

3 U	Bolt	தளர்ைாக	இருததல் ்சரியாக	இருககைாக	நபாருததுதல்

4 தேககில்	பின்	்சரியாக	இயங்காைல்	

இருததல்

பழுது	பார்ததல்	அல்லது	புதிதாக	

ைாற்றுதல்
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• உைகத்தில் தயாரிக்கப்படும் நானகு கார்களில் ஒனறு சீனத்தயாரிப்பாகும்.

• உைகின மிக ைாபகரைான கார் தயாரிப்பு நிறுவனம் ்பார்்ே.
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1.	 ைாைைர்கமள	அருகில்	உள்ள	பணிைமனககு	அனுப்பி	ைாகனததில்	எவைாறு	அதிர்வு	

தாங்கும்	அமைப்பு	நபாருததப்பட்டுள்ளது	என்பமத	ஆய்வு	ந்சய்து	அறிகமக	்சைர்பிததல்.

2.	 ைாைைர்கமள	அருகில்	உள்ள	பணிைமனககு	ந்சன்று	ெவீன	ரக	ைாகனங்களில்	காற்று	

அதிர்வு	தாங்கும்	அமைப்பின்	பாகங்கமளயும்	அதன்	தைமல	ந்சய்யும்	விதம்	பற்றியும்	குறிப்பு	

ைற்றும்	தகாட்டு	ைமரப்டம்	ைமரந்து	்சைர்பிததல்.

ைொைைர் பேயல்�ொடு (Student Activity)

1. Plastic - நெகிழி

2. Leaf	Spring - பட்ம்ட	வில்	நதாகுப்பு

3. Coil	Spring - சுருள்	வில்

4. Bellow	type - ைடிப்புமர	ைமக

5. Shackle - அம்சவுககரம்

6. Cantilever - நெடுங்மக

7. Torsion	bar - முறுககு	தண்டு

8. Shock	Absorber - அதிர்வு	உறிஞ்சி

9. Face	Shear - முகப்பு	நைட்டு

10. Reinforced - ைழுவூட்்டப்	பட்்ட

்கமலச் பேொற்கள் (Glossary Terms)்க

1.	 S.K.	Gupta,	A	Text	Book	of	Automobile	Engineering,	S.	Chand	and	Company,	New	Delhi,	ISBN	

978-93-837-4691-0,	First	Edition	2014,	Reprint	2016.

2.	 Automobile	Engineering,	2nd	Edition,	Sci	Tech	Publications	(India)	Pvt	Ltd,	2011.	Ramalingam.	K.K.

3.	 Kirpal	Singh,	Automobile	Engineering,	Vol	1,	Standard	Publisher	and	distributor,	ISBN	–	13	–	

978-8180141966

4.	 Jack	Erjavec-	Automotive	Technology_	A	Systems	Approach		-Delmar	Cengage	Learning	

(2009)	ISBN-13:	978-1428311497

5.	 James	D.	Halderman,	Automotive	Technology,	Principles,	Diagnosis	and	service,	fourth	Edition,	

2012,	Prentice	Hall,	ISBN	-	3:	978-0-13-254261-6

6.	 K.K.Jain	and	R.B.Asthana,		Automobile	Engineering,	Tata	McGraw-Hill	Publishing	Company	

Limited,	New	Delhi

7.	 R.K.Rajput,		A	Text	Book	of	Automobile	Engineering,	Laxmi	Publications,	New	Delhi.

8.	 A.K.	Babu	&	Er.	Ajit	Pal	Singh,	Automobile	Engineering,	S.Chand	Publishing,	New	Delhi

9.	 Internal	Combustion	Engines	by	V.	Ganesan,	Tata	McGraw-Hill	Education,	2004

10.	 Automotive	Mechanics	by	William	Crouse,		Donald	Anglin

குறிப்புமர (References)
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1	 http://mechanicalmania.blogspot.com/2011/08/suspension-system-introduction.html

2.	 http://www.tirereview.com/the-role-of-springs-in-suspension-systems/

3.	 http://aermech.com/suspension-different-types/

4.	 http://www.mech4study.com/2015/09/types-of-shock-absorber-suspension-parts.html

5.	 	https://shop.advanceautoparts.com/r/advice/car-maintenance/troubleshooting-your-	

vehicle-suspension

இமையதள மு்கைரி (Webliography)

�குதி – அ

ஒரு	ைதிப்நபண்	வினாககள்

்சரியான	விம்டமய	ததர்ந்து	எடுதது	

எழுதுக

1.	 பட்ம்ட	வில்	நதாகுப்பு	ஒரு	முமன	

நிமலயாகவும்	ைற்ந்றாரு	முமன	எந்த	

பாகதது்டன்	இமைகக	பட்டிருககும்

அ.	 “U”	தபால்ட்

ஆ.	 “ஐ”	தபால்ட்

இ.	 தேககில்

ஈ.	 ஆகசில்	தண்டு

2.	 ைாகனம்	தைலும்,	கீழும்	அதிர்வுககு	

உள்ளாகுைமத_________

என்கித்றாம்.

அ.	 த்டம்பிங்

ஆ.	 பவுன்சிங்

இ.	 பிச்சிங்

ஈ.	 தராலிங்

3.	 சுருள்வில்	எப்நபாழுது	்சகதிமய	

த்சமிககி்றது

அ.	 குறுகும்	நபாழுது

ஆ.	 நிமிரும்	நபாழுது

இ.	 ைமளயும்	நபாழுது

ஈ.	 விரியும்	நபாழுது

4.	 திரை	அதிர்வு	உறிஞ்சியானது	

எந்த	தததுைததின்	அடிப்பம்டயில்	

இயங்குகி்றது?

அ.	 நியூட்்டன்	விதி

ஆ.	 நெம்பு	தகால்	தததுைம்	

இ.	 உராய்வு	தததுைம்

ஈ.	 பாஸ்கல்	விதி

5.	 துமை	ஸ்பிரிங்	எந்த	ைமக	

ைாகனங்களில்	பயன்படுததபடுகி்றது?

அ.	 இலகுரக	ைாகனம்

ஆ.	 கனரக	ைாகனம்

இ.	 இரண்டு	்சககர	ைாகனம்

ஈ.	 மூன்று	்சககர	ைாகனம்

ைதிப்பீடு
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�குதி – ஆ

மூன்று	ைதிப்நபண்	வினாககள்

1.	 அதிர்வு	தாங்கும்	அமைப்புககு	இருகக	

தைண்டிய	பண்புகள்	யாமை?

2.	 பட்ம்ட	வில்	நதாகுப்பின்	ைமககள்	

யாமை?

3.	 துமை	ஸ்பிரிங்	பற்றி	சிறு	குறிப்பு	

ைமரக?

4.	 அதிர்வு	தாங்கும்	அமைப்பு	்சரியாக	

அமையா	விட்்டால்	ஏற்படும்	

விமளவுகள்	யாமை.

5.	 ரப்பர்	ஸ்பிரிங்கின்	ென்மைகள்	

யாமை?

6.	 அதிர்வு	தாங்கும்	அமைப்பின்	

ைமககள்	யாமை?

7.	 ஏர்	ஸ்பிரிங்கின்	ைமககள்	யாமை?

8.	 அதிர்வு	உறிஞ்சியின்	ைமககள்	

யாமை?

9.	 பட்ம்டகளின்	நதாகுப்பு	எவைாறு	

நபாருததப்பட்டிருககும்?

10.	 அதிர்வு	தாங்கும்	அமைப்பின்	

தைமலகள்	யாமை?

�குதி – இ

ஐந்து	ைதிப்நபண்	வினாககள்

1.	 ்டார்்சான்	பார்	ப்டம்	ைமரந்து	விைரி.

2.	 ஏததனும்	ஒரு	ைமக	பட்ம்ட	வில்	

நதாகுப்பு	ப்டம்	ைமரந்து	 

பாகங்கமள	குறி.

3.	 காற்று	அதிர்வு	தாங்கியின்	

ென்மைகமளக	கூறு.

4.	 காயில்	ஸ்பிரிங்கின்	ென்மை	

தீமைகமள	பற்றி	எழுதுக.

�குதி – ஈ

பதது	ைதிப்நபண்	வினாககள்

1.	 இண்டிநபன்்டன்ட்	அதிர்வு	தாங்கும்	

அமைப்பின்	ென்மை,தீமைகள்	

யாமை.

2.	 அதிர்வு	உறிஞ்சி	ப்டம்	ைமரந்து	

விைரி.	

3.	 விஷதபான்	அதிர்வு	தாங்கும்	ைமக	

ப்டம்	ைமரந்து	விைரி.

4.	 காற்று	அதிர்வு	தாங்கும்	 

அமைப்பின்	தகாட்டு	ைமரப்டம்	

ைமரந்து	விைரி.
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ஸ்டியரிங் அமைப்பு  

(Steering System)

அலகு

8

ப�ொருளடக்கம்

8.0	 அறிமுகம்

8.1	 ஸ்டியரிங்	அமைப்பின்	வேமைகள்	

8.2	 ஸ்டியரிங்	அமைப்பின்	பாகங்கள்

8.2.1	 ஸ்டியரிங்	அமைப்பின்	

பாகங்களின்	பயன்பாடு

8.3	 ஸ்டியரிங்	கியர்	பாக்ஸ்

8.3.1	 ஸ்டியரிங்	கியர்	பாக்ஸ்	

ேமககள்

8.3.1.1	 வேக்	ைற்றும்	பினியன்	

ேமக	ஸ்டியரிங்	

கியர்பாக்ஸ்

8.3.1.2	வகம்	ைற்றும்	பபக்	 

ேமக	ஸ்டியரிங்	

கியர்பாக்ஸ்

8.3.1.3	வோர்ம்	ைற்றும்	

பெக்்ட்ார்	ேமக	

ஸ்டியரிங்	

கியர்பாக்ஸ்

8.3.1.4	ரீெர்குவை்டடிங்	பால்	

ேமக	ஸ்டியரிங்	

கியர்பாக்ஸ்

8.4	 பேர்	ஸ்டியரிங்

8.5	 ரிேர்சிபிள்	ைற்றும்	இர்ரிேர்சிபிள்	

ஸ்டியரிங்

8.6	 ஸ்டியரிங்	பிவே

8.7	 ஸ்டியரிங்	விகிதம்

8.8	 ்ர்னிங்	வேடியஸ்

8.9	 வீல்	அமைன்பைண்்ட

8.9.1	 வீல்	அமைன்பைண்டின்	

வ�ாக்கம்

8.9.2	 வீல்	அமைன்பைண்டில்	

உள்ே	வகாணங்கள்

8.9.2.1	 வகஸ்்ர்	வகாணம்

8.9.2.2	 வகம்பர்	

வகாணம்

8.9.2.3	 கிங்பின்	ொய்வு

8.9.2.4	 வ்ா	–	இன்	ைற்றும்	 

வ்ா	-	அவு்ட

8.9.3	 வீல்	அமைன்பைண்்ட	

ெரியாக	இல்ைாைல்	

இருநதால்	ஏற்படும்	

விமேவுகள்

8.10	பைக்கானிக்கல்	ஸ்டியரிங்	ைற்றும்	

பேர்	ஸ்டியரிங்	வேறுபாடுகள்

8.11	 முன்	அச்சு

8.11.1	 முன்	அச்சின்	ேமககள்

8.11.1.1	 	ப்்ட	ஆக்ஸில்	 

[Dead Axle]

8.11.1.2	 மைவ்	ஆக்ஸில்	 

[Live Axle]

8.12	ஸ்்ப்	அச்சு	[Stub	Axle]

8.12.1	 ஸ்்ப்	அச்சுகளின்	ேமககள்	

8.13	ஸ்டியரிங்	அமைப்பில்	ஏற்படும்	

குமைபாடுகள்,	காேணங்கள்	 

ைற்றும்	நிேர்த்தி	பெய்யும்	 

முமைகள்

8.13.1	 ஸ்டியரிங்	அமைப்பில்	பிவே	

அதிகைாக	இருத்தல்

8.13.2	வீல்	ஆடுதல்	(Wheel	Wobble)

8.13.3	ஸ்டியரிங்	அமைப்மப	 

இயக்க	கடினைாக	இருத்தல்	 

(Hard	Steering)

8.13.4	ோகனம்	ஒரு	பக்கைாக	

இழுத்துச்	பெல்லுதல்	 

(Vehicle	pulling	to	one	side)
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8.0   அறிமு்கம்

ஒரு  வாகனத்தை  ஓட்டுநர்  இடது 
பககமாகவவா அல்லது வ்லது பககமாகவவா அவர் 
விரும்பும்  தி்ையில  திருப்பி  வாகனததின் 
பயணத்தை சைவவவன சதைாடர உருவாககப்பட்டுள்ள 
நுணுககமான அ்மப்வப தி்ை திருப்பும் அ்மப்பு 
(Steering system) எனப்படும். இது வாகன 
கட்டுப்பாட்டு அ்மப்பாகவவ கருதைப்படுகிறது. 
ஏசனனில ைா்்லகளின் அ்மப்புககு ஏறப 
வாகனத்தை  கட்டுப்பாட்டுடன்  இயகக 
வவண்டியுள்ளது. இவவ்மப்பில முன் அச்சுடன் 
கூடிய  ஸ்டியரிங்  சமககானிைம்  சிறப்பாக 
பணியாறறக கூடிய ஒரு அ்மப்பாகும். இவறறின் 
அ்மப்்பயும், சையலபாட்்டயும் பின் வரும் 
பகுதிகளில காண்வபாம். 

8.1  ஸ்டியரிங் அமைப்பின் 

வேமல்கள் 

• ஸ்டியரிங் வீலின் சுழறசி்யக சகாண்டு 
முன்  ைககரங்க்்ள  வவறுப்பட்ட 
வகாணததில திருப்ப உதைவுகிறது.

• வாகனத்தை  வ்்ளவான  ைா்்லயில 
திருப்புவதைறகும், வநரான ைா்்லகளில 
வாகனத்தை  நி்்லப்படுததி  சீராக 
சைலுததுவதைறகும்  இநதை  அ்மப்பு 
உதைவுகிறது.

8.2  ஸ்டியரிங் அமைப்பின் 

�ொ்கங்்கள்

1. ஸ்டியரிங் வீல (Steering Wheel)
2. ஸ்டியரிங் கா்லம் (Steering Column)

 3. ஸ்டியரிங் ஷாப்ட் (Steering Shaft)
 4. ஸ்டியரிங் கியர்பாகஸ் (Steering Gear Box)
 5. கிராஸ் ஷாப்ட் (Cross Shaft)
 6. டிராப் ஆர்ம் (அ) பிட்மன் ஆர்ம் (Drop 

arm (or) Pitman arm)
 7. டிராக லிங்க (Drag Link (or) Pull and 

Push rod)
 8. ்ட ராடு (அ) ட்ராக ராடு (Tie Rod or 

Track Rod)
 9. பால ஜாயிண்ட் (Ball Joint)
10. முன் அச்சு (Front Axle)
11. வராடு வீல (Road Wheel)

8.2.1  ஸ்டியரிங் அமைப்பின் �ொ்கங்்களின் 

�யன்�ொடு: 

1.	ஸ்டியரிங்	ெக்கேம்	(Steering	Wheel)	

இது வட்ட வடிவததில இரண்டு அல்லது 
மூன்று கம்பிகள மூ்லம் அதைன் ்மயததில 
இ்ணககப்பட்டிருககும் .  ஸ்டியரிங்  வீல 
ஸ்டியரிங் ஷாப்ட் மூ்லம் ஸ்டியரிங் கியர் பாகஸ் 
உடன் இ்ணககப்பட்டுள்ளதைால ஸ்டியரிங் 
வீ்்ல திருப்பும் சபாழுது ைககரம் வ்லது அல்லது 
இடது புறமாக திரும்புகிறது. 

2.	ஸ்டியரிங்	காைம்	(Steering	Column)

இது உளளீடறற எஃகு இரும்பா்லான 
குழாய் ஆகும். இதில ஸ்டியரிங் ஷாப்ட் வபரிங் 
மூ்லம் சுழலகிறது. சி்ல நவீன ரக வாகனங்களில 
ஒட்டுநரின் வைதிககாக ஸ்டியரிங் கா்லம் உடன் 

்கற்றல் வ�ொக்கம் (Learning Objectives)

1	 ஸ்டியரிங்	அமைப்பின்	வதமேகள்	ைற்றும்	ேமககள்	பற்றி	ைாணேர்களுக்கு	

அறியச்	பெய்தல்.

2	 ஸ்டியரிங்	அமைப்பில்	உள்ே	ேமககளின்	ப்ங்கமேயும்,	வேமை	பெய்யும்	

விதம்	பற்றியும்	அறிநது	பகாள்ளுதல்
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கி ய ர்  ம ா ற ற த  வ தை ் வ ய ா ன  லீவ ர் 
சபாருததைப்பட்டிருககும். 

3.	ஸ்டியரிங்	ஷாப்்ட	(Steering	Shaft)

இது நல்ல தைரமுள்ள எஃகு இரும்பால 
சைய்யப்படுகிறது. இதைன் வமலமு்ன ஸ்டியரிங் 
வீலுடன் வரிப்பள்ளங்கள (Splines) அல்லது 
ைாவி  (Key) மூ்லம்  இ்ணககப்படுகிறது . 
மறுமு்ன  ஸ்டியரிங்  கியர்  பாகஸ்  உடன் 
இ்ணககப்பட்டிருககும். 

4.	ஸ்டியரிங்	கியர்	பாக்ஸ்	 

(Steering	Gear	Box)	

கீழ் கண்ட பயன்களுககாக ஸ்டியரிங் 
கியர் பாகஸ் பயன்படுததைப்படுகிறது. 

1. ஓட்டுநர் ஸ்டியரிங் வீலில சகாடுககககூடிய 
சிறிய அ்ளவு வி்ை்ய மி்கப்படுததி 
இயநதிர ்லாபத்தைக சகாடுககின்றது. 

2. ஸ்டியரிங்  வீலின்  சுழல  வி்ை்ய , 
ஸ்டியரிங்  இ்ணப்பில  உள்ள  லிங்க 
ராடின் முன் பின் அ்ைவாக மாறறுகின்றது

5.	ஸ்டியரிங்	இமணப்புகள்	(steering	

Linkages)

• ஸ்டியரிங் வீ்்ல சுறறும் வபாது, வீலின் 
இயககமானது ஸ்டியரிங் ஷாப்ட் மூ்லமாக 
ஸ்டியரிங் கியர்பாக்ை அ்டகிறது.

• இவவியககமானது, டிராப் ஆர்மின் வகாண 
அ்ைவாக மாறுகின்றது,. வமலும் டிராப் 
ஆர்ம் (Drop arm) ஆனது லிங்க ராடு 
(Link rod) உடன் இ்ணககப்பட்டுள்ளது.

• லிங்க ராடின் மறு மு்னயானது பால 
ஜாயிண்ட் மூ்லமாக ஸ்டியரிங் ஆர்ம் உடன் 
இ்ணககப்பட்டுள்ளது. ஸ்டியரிங் ஆர்ம் 
ஆனது ஸ்டப் ஆகஸிலின் கீழ் மு்னயில 
இ்ணககப்பட்டுள்ளது. ஸ்டப் ஆகசில 
இரண்டும்  ்டராடு  ஆர்ம்  மூ்லமாக 
்டராடு உடன் இ்ணககப்பட்டுள்ளது.

• ஸ்டியரிங் வீ்்ல வ்லது (அ) இடது புறம் 
சுழறறுவதைறகு ஏறப ஸ்டப் ஆகசில ஆனது 
முன்பகக வீ்்ல இடது அல்லது வ்லது 
புறமாக திருப்பி வாகனத்தை வதை்வகவகறற 
தி்ையில திரும்பச் சைய்கிறது. ஸ்டியரிங் 

�டம் 8.2.1 (அ) ஸ்டியரிங் அமைப்பு

ஸ்டப் 

ஆகஸில்

ஆகஸில் வ்கசிங்

கிங் பின்

அட்ஐஸ்டர் �ொல் ஜொய்ண்ட்

டிரொக ரொடு (மட 

ரொடு)

ஸ்டியரிங் கியர் �ொகஸ்

ஸ்டியரிங் ்கொலம் 

டிமரவ் ஷொப்ட்

ஸ்டியரிங் வீல்

டிரொக ரொடு ஆர்ம்

டிரொக ரொடு முடிவு 

இமைப்பு

டிரொப் ஆர்ம்

லிங்க ரொடு (டிரொக 

லிங்க)

டிரொக லிங்க �ொல் 

ஜொய்ண்ட்

ஸ்டியரிங் ஆர்ம்
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1. வவார்ம் மறறும் சைகடார் வ்க.
 [Worm and Sector Type]
2. வவார்ம் மறறும் வரா்லர் வ்க
 [Worm and Roller Type]
3. வவார்ம் மறறும் நட் வ்க.
 [Worm and Nut Type]
4. வவார்ம் மறறும் வீல வ்க
 [Worm and Wheel Type]
5. வவார்ம் மறறும் நட் வித ரீ-ைர்குவ்லட்டிங் 

பால வ்க.
 [Worm and Nut with Recirculating ball 

Type]
6. வகம் மறறும் சபக வ்க.
 [Cam and Peg Type]
7. வகம் மறறும் வரா்லர் வ்க
 [Cam and Roller Type]
8. வரக மறறும் பினியன் வ்க.
 [Rack and Pinion Type]

இ்ணப்பின் அ்மப்்ப படம் 8.2.1 (அ) 
மறறும் (ஆ)ல காண்லாம். 

8.3  ஸ்டியரிங் கியர் �ொகஸ் 

• ஸ்டியரிங் கியர்க்்ள உள்ளடககிய கூடு 
ஸ்டியரிங் கியர்பாகஸ் எனப்படும்.

• ஸ்டியரிங்  வீலுககு  ஓ ட்டுன ர் 
சகாடுககககூடிய  சுழல  இயககத்தை 
லிங்வகஜின் மூ்லம் முன்னும் பின்னும் 
நகரும் இயககமாக மாறறுகிறது.

• இதைனால  ஓட்டுனர்  ஸ்டப்  ஆகசி்்ல 
வதை்வககு ஏறப வ்லது அல்லது இடது 
புறமாக எளிதைாக திருப்ப முடிகிறது.

8.3.1  ஸ்டியரிங் கியர்�ொகஸ் ேம்க்கள் 

ஸ்டியரிங் கியர்பாகஸில இ்ணயும் 
பாகங்க்்ளயும் ,  சையலபாடுக்்ளயும் 
அடிப்ப்டயாக  ்வதது  கீழ்கண்டவாறு 
வ்கப்படுததைப்படுகின்றன.

�டம் 8.2.1 (ஆ) ஸ்டியரிங் அமைப்பு

ஸ்டியரிங் கியர் 

�ொகஸ்

டிரொப் ஆர்ம்

டிரொப் லிங்க

ஆகஸில் 

வ்கசிங்

கிங் பின்

டிரொக ரொடு 

ஆர்ம்

டிரொக ரொடு

டிரொக லிங்க 

ஆர்ம்

டிரொக லிங்க �ொல் 

ஜொய்ண்ட்

ஸ்டியரிங் 

்கொலம் டிமரவ்  

ஷொப்ட்

ஸ்டப் 

ஆகஸில்

டிரொக ரொடு

ஸ்ப்ரிங்  

சீட்

முன் திமை
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8.3.1.1	 	வேக்	ைற்றும்	பினியன்	ேமக	

ஸ்டியரிங்	கியர்பாக்ஸ்	

அமைப்பு:

• இவவ்க  ஸ்டியரிங்  கியர்பாகஸில 
ஸ்டியரிங் ஷாப்டில வகம் (அ) வவார்முககு 
பதி்லாக பினியன் என்ற பாகம் யுனிவர்ைல 
ஜாயிண்ட் மூ்லம் இ்ணககப்பட்டிருககும்.

• இநதை பினியனானது வரக என்ற பாகததுடன் 
சதைாடர்பு  சகாண்டிருககும் . ஸ்டியரிங் 
வீ்்ல  சுழறறும்  சபாழுது  பினியன் 
சுழலும். பினியன் சுறறும்வபாது வரக என்ற 
பாகமானது இடது அல்லது வ்லது புறமாக 
பககவாட்டில நகரும்.

• அநதை  வரக  ராடின்  இருபககமும் 
்டராடுகளுடன் கூடிய பால ஜாயிண்டுகள 
சபாருததைப்பட்டு  அ்வ  முன்பகக 
வீலகளின் ஸ்டப் ஆகசில ஆர்ம்களுடன் 
இ்ணககப்பட்டிருககும்.

இயங்கும்	விதம்:

• ஓட்டுனர்  ஸ்டியரிங்  வீ்்ல  சுழறறும் 
ச ப ாழுது  ஸ்டியரிங்  ஷா ப்டின் 
உளமு்னயில உள்ள பினியன் ஒவர 
இடததில சுறறுகிறது.

• அதைனால இதைனுடன் இ்ணநதுள்ள வரக 
என்பது பினியனின் சுழறசி்ய சபாறுதது 
வ்லப்பககமாகவவா, இடப்பககமாகவவா 
நகர்கிறது.

வரக

பினியன்

ஸ்டியரிங் ்கொலம்

�டம் 8.3.1.1 (அ) வரக ைறறும் பினியன் 

ேம்க ஸ்டியரிங் கியர்�ொகஸ்

• இதைன் காரணமாக இதைனுடன் இ்ணநதுள்ள 
்டராடானது ஒரு பகக ஸ்டியரிங் ஆர்்ம 
தைள்ளவும், மறுபகக ஆர்்ம இழுககவும் 
சைய்கிறது. எனவவ, ஸ்டப் ஆகஸிலுடன் 
கூடிய வீலகள இ்ணயாகத திரும்புகிறது.

8.3.1.2	 	வகம்	ைற்றும்	பபக்	ேமக	 

ஸ்டியரிங்	கியர்பாக்ஸ்	அமைப்பு

• இதில ஸ்டியரிங் ஷாப்டின் அடிமு்னயில 
வகம் உள்ளன.

• இநதை வகம் மீது முன்னும் பின்னும் நகரும் 
இரு சபக (Peg)கள உள்ளன. இவவிரு 

�டம் 8.3.1.1 (ஆ) வரக ைறறும் பினியன் ேம்க ஸ்டியரிங் கியர்�ொகஸ்

பூட்

ஸ்மேேல் பின்

விஷ் வ�ொன் 

ஆர்ம்

ஸ்டப் 

ஆகஸில்

மட ரொடு 

ஆர்ம்

�ொல் 

ஜொய்ண்ட்

பினியன்

மட ரொடு ஆர்ம்

�ொல் ஜொய்ண்ட்

மட ரொடு ஆர்ம்

ரொக
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சபககுகளும் (Peg) கிராஸ் ஷாப்ட் மூ்லம் 
டிராப் ஆர்முடன் இ்ணககப்பட்டுள்ளது. 
இதைன் எளிய அ்மப்்ப படததில காண்லாம்.

• ஸ்டியரிங்  ஷாப்டில  உள்ள  வகம் 
பகுதியானது வடப்பர் வரா்லர் வபரிங் மூ்லம் 
ஹவுசிங்கில தைாங்கிப் பிடிககப்பட்டுள்ளது.

�டம் 8.3.1.2. (அ) வ்கம் ைறறும் ப�க ேம்க ஸ்டியரிங் கியர்�ொகஸ்

முடிவு 

தட்டு ப�க

ரொக்கர் 

ஆர்ம்

�ொல் 

வ�ரிங்

இன்புட் 

ஷொப்ட்

வ்கம்

ரொக்கர் 

ஷொப்ட்

�டம் 8.3.1.2 (ஆ) வ்கம் ைறறும் ப�க ேம்க ஸ்டியரிங் கியர்�ொகஸ்

ஸ்டியரிங் �ொகஸ்

வ்கம்

�ள்ளம்

ஸ்டியரிங் ஷொப்ட்

ப�க

டிரொப் ஆர்ம்
வ�ரிங்

பிரிவலொடு  

சிம்
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இயங்கும்	விதம்

• ஸ்டியரிங் வீ்்ல சுழறறும் சபாழுது வகம் 
பகுதியில சபாருநதியுள்ள சபக (Peg) 
ஆனது ஸ்டியரிங் வீ்்ல சுழறறும் தி்ைககு 
ஏறப முன்னும் பின்னும் நகர்நது டிராப் 
ஆர்்ம வட்டவில வபான்று அ்ையச் 
சைய்வதைால ைககரம் வ்லது அல்லது இடது 
புறமாக திரும்புகிறது.

8.3.1.3	 	வோர்ம்	ைற்றும்	பெக்்ார்	ேமக	

ஸ்டியரிங்	கியர்பாக்ஸ்

அமைப்பு:

• இதில உள்ள வவார்ம் ஷாப்ட் இணககமான 
இ்ணப்பின் மூ்லம் ஸ்டியரிங் ஷாப்ட்டுடன் 
இ்ணககப்பட்டுள்ளது.

• இதில உள்ள வவார்ம் ஷாப்ட் இரு வடப்பர் 
வரா்லர் வபரிங் மூ்லம் ஹவுசிங்கினுள 
சபாருததைப்பட்டுள்ளதைால வவார்ம் ஷாப்ட் 
சு்லபமாக சுழலுகிறது.

• வவார்ம் உடன் சைகடார் என்ற இ்ணப்பு 
இ்ணககப்பட்டுள்ளது. படம் 8.3.1.3ல 
இது காட்டப் பட்டுள்ளது

பெயல்படும்	விதம்:

• ஸ்டியரிங்  வீ்்ல  சுழறறும்  சபாழுது 
வவார்ம் சுழன்று சைகடா்ர குறிப்பிட்ட 
வகாணததில திருப்புகிறது.

• எனவவ  சைகடாருடன்  இ்ணநதுள்ள 
டிராப் ஆர்ம் முன்னும் பின்னும் அ்ைநது 
ைககரத்தை வ்லது அல்லது இடது புறமாக 
திரும்பச் சைய்கிறது.

8.3.1.4	 	ரீெர்குவை்டடிங்	பால்ேமக	

ஸ்டியரிங்	கியர்பாக்ஸ்	(Recirculating	

ball	type	steering	gearbox)

ஸ்டியரிங்  ராடின்  (Steer ing rod) 
மு்னயில ஒரு வவார்ம் அ்மநதிருககும். 
இநதை வவார்மின் வமலபகுதியில ஒரு நட் (Nut) 

பிட்வைன் 

ஆர்ம்

ஸ்டியரிங் 

ஷொப்ட்

�ொல் �ட்டு 

ரொக

ரிைர்குவலட்டிங் 

�ொல் வ�ரிங்

வேொம் 

கியர்பைகடொர் 

கியர்

நிரப்பு பிளக

வேொர்ம்

ைரிபைய்யும் 

�ட்டு
ஸ்டியரிங் 

கியர்ஷொப்ட்

வடப்�ர்டு 

வரொலர் 

வ�ரிங்

பைகடொர்

பிட்வைன் ஆர்ம் ஷொப்ட்

�டம் 8.3.1.3 வேொர்ம் ைறறும் பைகடொர் 

ேம்க ஸ்டியரிங் கியர்�ொகஸ்

�டம் 8.3.1.4 ரீைர்குவலட்டிங் �ொல்ேம்க ஸ்டியரிங் கியர்�ொகஸ்
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�டம் 8.4 �ேர் ஸ்டியரிங்

வரொட்டரி ்கட்டுப்�ொட்டு 

ேொல்வு

திரே ேழி

திரே பிஸ்டன்
பினியன் 

கியர்

ரொக

மட ரொடு

அழுதத 

குழொய்

�ேர் ஸ்டியரிங் 

�ம்ப்

�ேர் ஸ்டியரிங் 

�ம்ப்

ஸ்டியரிங் �ககில்

�ேர் ஸ்டியரிங் 

கியர்�ொகஸ்

சபாருததைப்பட்டுள்ளது .  நட்டின்  சவளியில 
உள்ள  இரண்டு  துவாரங்களின்  வைதியாக 
சி்ல ஸ்டீல பாலஸ் நட்டிறகும் (Steel Balls 
N u t ) ,  வவார்மிறகும்  இ்டவய  உள்ள 
இ்டசவளியில ்வககப்படுகின்றன. இநதை 
ஸ்டீல பால, நட்டிறகும்வவார்மிறகும் இ்டவய 
உண்டாகும்  உராய்்வக  கு்றககின்றன . 
நட்டின்  சவளிப்பககததில  சி்ல  பறகள 
சவட்டப்பட்டிருககும். அ்வ சைகடார் கியரில 
உள்ள  பறகளுடன்  இ்ணகின்றன .  இநதை 
சைகடார் கியர் ஷாப்டின் முடிவில டிராப் ஆர்ம் 
சபாருததைப்படுகிறது.

ஸ்டியரிங்  வீ்்லத  திருப்பும்  வபாது 
வவார்மின்  மீதுள்ள  பால  (B a l l )  சுறறிக 
சகாண்வட வவார்ம் இ்டசவளியின் வமல 
நகர்நது  சைலகின்றன .  இநதை  பால  நகர்நது 
சைலவதைறகு வைதியாக நட்டின் மீது இரண்டு 
்கடுகள  அ்மநதுள்ளன .  எனவவ  நட் , 
வவார்மின்  மீது  வமலும்  கீழும்  நகர்கிறது . 
இதைனால சைகடார் கியர் ஒரு வட்டவில வபான்று 
சுறறுகிறது. சைகடார் கியரின் இநதை அ்ைவு 
ட்ராப்  ஆர்ம்  மூ்லம் ,  லிங்க  ராடுககுக 
கடததைப்படுகிறது. இதைன் மூ்லம் முன்ைககரங்கள 
திரும்புகின்றன.

ஸ்டியரிங் வீல்
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• இதில ஆயில குறிப்பிட்ட அழுததைததில 
பம்பிலிருநது ஸ்டியரிங் கியர்பாகஸிறகு 
சைலுததைப்படுகிறது. இததிரவ அழுததைம் 
ஏறககு்றய 80% ஸ்டியரிங் பணி்ய 
சைய்கிறது. மீதைமுள்ள 20% பணி மட்டுவம 
மனிதை ைகதியாக அ்மகிறது. படம் 8.4ல 
இது காட்டப் பட்டுள்ளது

பேர்	ஸ்டியரிங்	ேமககள்

1. இன்டகரல வ்க [Integral Type]
2. லிங்வகஜ் வ்க [Linkage Tye]

8.4  �ேர் ஸ்டியரிங்:

• நடுததைர மறறும் கனரக வாகனங்க்்ள 
வ்்ளவான ைா்்லயில திருப்புவதைறகு 
அதிக ைகதி்ய சைலுததை வவண்டியுள்ளது. 
இதைனால  சதைாடர்நது  வாகனத்தை 
சைலுததும்  சபாழுது  ஓட்டுனருககுக 
க்்ளப்பு ஏறபட்லாம்.

• எனவவ ஓட்டுனர் வ்்ளவான ைா்்லயில 
வாகனத்தை  சு்லபமாக  திருப்புவதைறகு 
ஸ்டியரிங் அ்மப்புடன் திரவ அழுததைம் 
பயன்படுததைப்படுகிறது. இதை்னவய பவர் 
ஸ்டியரிங் என்று கூறுகிவறாம்.

• முதைன் முதைலில ைா்்லகள மிதிவண்டிகளுககாகத தைான் அ்மககப்பட்டன. 
கார்களுககாக அல்ல.

• முதைன் முதைலில கார்களில வ்்ளவு ைககரங்கள இல்்ல. அ்வ லிவரால இயககப்பட்டன. 
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• முன் கண்ணாடித து்டப்பான்கள முதைன் முதைலில ்கக்ளால இயககப்பட்டன. 

• இனாகுரல இண்டி 500 கார் பநதையததின் சவறறியா்ளர் திரு வர ஹாரூன் என்பவர் தைான் 
1911இல முதைன் முதை்லாக பின்னால வரும் கார்களின் பிம்பம் சதைரியும் கண்ணாடி்ய 
பயன்படுததினார்.
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8.9  ைக்கரம் ஒழுங்கு�டுததுதல் 

(Wheel Alignment): 

• வாகனததின்  முன்புறச்  ைககரங்க்்ள 
உரிய மு்றயில சபாருததி, இயககததிறகு 
ஏறறவாறு நி்்ல நிறுததுவதைறகு “ைககரம் 
ஒழுங்குபடுததுதைல” [Wheel Alignment] 
என்று சபயர்.

8.9.1  வ�ொக்கம்:

1. முன்பகக வீலக்்ள எளிதைாக  
திருப்புதைல.

2. முன்பகக  வீலகளில  ஏறபடுகின்ற 
வதைய்மானத்தை கு்றததைல.

8.9.2   வீல் அமலன்பைண்ட்டில் உள்ள 

வ்கொைங்்களின் ப�யர்

1. வகஸ்டர் வகாணம்
2. வகம்பர்  வகாணம்  [வமல  ைாய்வு 

வகாணம்]
3. கிங்பின்  ைாய்வு  [பிரதைான  பின்னின் 

ைாய்வு]
4. வடா-இன் மறறும் வடா-அவுட் [கு்ற 

மதிப்பு மறறும் மி்க மதிப்பு]

8.9.2.1	 	வகஸ்்ர்	வகாணம்

வாகனததின் முன்பகக வீலக்்ள அதைன் 
பககவாட்டில  இருநது  பார்ககும்  சபாழுது 
கிங்பின்னின்  ்மய  வழிக  வகாட்டிறகும் , 
சைங்குததுக வகாட்டிறகும் இ்டவய உள்ள 
வகாணம் ஆகும்.

நவீன  ரக  வாகனங்களில  வகஸ்டர் 
வகாணம் 2° முதைல 3° வ்ர இருகக்லாம். 
படம் 8.9.2.1 (அ), (ஆ) மறறும் (இ).

வகஸ்்ர்	வகாணத்தின்	வ�ாக்கம்:

1. ஸ்டியரிங்  அ்மப்பின்  இயககத்தை 
எளிதைாககுதைல.

8.5  (அ) ஸ்டியரிங் பின் �்கர்வு 

(Reversible Steering): 

• ைா்்லயின்  மூ்லம்  ஏறபடககூடிய 
மாறுபாடுகளினால ஏறபடும் அதிர்வானது 
ஸ்டியரிங் இ்ணப்புகள மறறும் ஸ்டியரிங் 
கியர் மூ்லம் ஸ்டியரிங் வீ்்ல அ்டநது, 
ஸ்டியரிங் வீல மீளுவ்தை ஸ்டியரிங் பின் 
நகர்வு (Reversible Steering) என்கிவறாம் 

8.5	 	(ஆ)	பின்	�கர்வு	இல்ைாத	ஸ்டியரிங்	

(Irreversible	Steering):

• ைா்்லயின்  மூ்லம்  ஏறபடக  கூடிய 
மாறுபாடுகளினால ஏறபடும் அதிர்வுகள, 
ஸ்டியரிங் இ்ணப்புகள மறறும் ஸ்டியரிங் 
கியர் மூ்லம் ஸ்டியரிங் வீ்்ல அ்டநது, 
ஸ்டியரிங் வீல மீ்ளாமல தைடுப்பதைறகு பின் 
நகர்வு இல்லாதை ஸ்டியரிங் (Irreversible 
Steering) என்று சபயர்.

8.6  ஸ்டியரிங் பிவள (Steering Play)

• ஸ்டியரிங் வீல பிவ்ள இல்லாமல இருநதைால 
ைககரங்களில ஏறபடுகின்ற அதிர்வுக்ளால 
ஸ்டியரிங் வீலின் நி்்ல மாறககூடும், 
வாகனம் நி்்ல தைடுமாற்லாம். எனவவ 
ஸ்டியரிங் வீ்்ல சிறிதை்ளவு சுறறும் வ்ர 
திருப்பும் திறனறறதைாக அ்மகக வவண்டும். 
இதைறகு ஸ்டியரிங் வீல பிரி பிவ்ள என்று 
சபயர். (Steering Wheel Free Play)

8.7  ஸ்டியரிங் விகிதம்:

• ஸ்டியரிங் வரசிவயா என்பது ஸ்டியரிங் 
வீலின் சுறறுககும், அதைன் காரணமாக ஸ்டப் 
ஆகசில திரும்பும் வகாணததிறகும் உள்ள 
விகிதைம் ஆகும். எ.கா: 360° : 36°

 (ie) 10 : 1

8.8  ேமளவு ஆரம்  

(Turning Radius)

வாகனம் வ்்ளவில திரும்பும் சபாழுது 
ஏறபடுததைககூடிய மிகச்சிறிய ஆரம் வ்்ளவு 
ஆரம் எனப்படும்.
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இ்டவய உள்ள வகாணவம வகம்பர் வகாணம் 
எனப்படும்.

வகம்பர் வகாணம் சபாதுவாக 1° முதைல 
20 வ்ர அ்மககப்பட்டிருககும். படம் 8.9.2.2 
(அ), (ஆ) மறறும் (இ).

வகம்பர்	வகாணத்தின்	வ�ாக்கம்:

1. வாகனம் வ்்ளவில திரும்பும் சபாழுது 
சிறப்பான  ஸ்டியரிங்  இயககத்தைக 
சகாடுககிறது.

2. தை்டயி்னப்  பயன்படுததும்  வபாது 
வாகனம்  ஒரு  பககமாக  இழுப்ப்தை 
தைவிர்கக.

3. ைககரங்களில உதைறும் தைன்்ம்ய கு்றகக.

	8.9.2.2	 	வகம்பர்	வகாணம்:	

வாகனததின் முன்பகக வீலக்்ள, முன் 
பககமிருநது பார்ககும் சபாழுது அவவீலின் 
்மயவழிக  வகாட்டிறகும் ,  தை்ரயிலிருநது 
வ்ரயப்படும்  சைங்குததுக  வகாட்டிறகும் 

�டம் 8.9.2.1 (இ) வ்கஸ்டர் வ்கொைம்

�டம் 8.9.2.1 (அ) வ்கஸ்டர் வ்கொைம்

ப�்கட்டிவ் வ்கஸ்டர்
�ொசிட்டிவ் வ்கஸ்டர்

�டம் 8.9.2.1 (ஆ) வ்கஸ்டர் வ்கொைம்

பைங்குதது

முன்பு்ற இடதுவீல்

கிங்பின்

வ்கஸ்டர்

்கொரின்

முன்�குதி

முன்பு்றம்
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8.9.2.3	 	கிங்பின்	ொய்வு:	

வாகனததின் முன்புறமாக பார்ககும் 
ச ப ாழுது ,  கிங்பின்னின்  ்மய  வழிக 
வகாட்டிறகும் ,  தை்ரயிலிருநது  வநர ாக 

2. டயர் வதைய்மானம் தைவிர்ககப்படுகிறது.
3. வாகனததின் எ்ட காரணமாக கிங்பின் 

மறறும்  ைககரததின்  வபரிங்குகளில 
ஏறபடும் அழுததைம் கு்றககப்படுகிறது.

�டம் 8.9.2.2 (அ) வ்கம்�ர் வ்கொைம் �டம் 8.9.2.2 (ஆ) வ்கம்�ர் வ்கொைம்

ப�்கட்டிவ் வ்கஸ்டர் �ொசிட்டிவ் வ்கஸ்டர்

பைங்குதது

கிங்பின்

டயரின் மையகவ்கொடு

வ்கம்�ர்

கிங் பின்னின் 

மையகவ்கொடு

இடது

முன்பு்ற ைக்கரம்

�டம் 8.9.2.2 (இ) வ்கம்�ர் வ்கொைம்

ப�்கட்டிவ் வ்கஸ்டர்�ொசிட்டிவ் வ்கஸ்டர்

ைக்கரததின் 

மையகவ்கொடு

நிஜ பைங்குதது நிஜ பைங்குதது 
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வ்ரயப்படும்  சைங்குததுக  வகாட்டிறகும் 
இ்டவய உள்ள வகாணம் ஆகும்.

• கிங்பின் ைாய்வு என்பது 7° முதைல 8° வ்ர 
இருககும். படம் 8.9.2.3 (அ) & (ஆ).

கிங்பின்	ொய்வின்	வ�ாக்கங்கள்:

1. திருப்பங்களில  வாகனததிறகு  நல்ல 
நி்்லத தைன்்ம கி்டககிறது

2. வீல வபரிங்குகளுககு கு்றவான பளு்வ 
தைருகிறது.

3. ஸ்டியரிங்்க எளிதைாககுகிறது.

8.9.2.4	 	வ்ா-இன்	ைற்றும்	வ்ா-அவு்ட	

வ்ா-இன்:

• வாகனததின் முன்புற ைககரங்களின், முன்புற 
இ்டசவளி அதைன் பின்புற இ்டசவளி்ய 
விட கு்றவாக இருககுமானால அது வடா-
இன் எனப்படும்.

• வடா-இன் அ்ளவு 3 மி.மீ வ்ர இருககும். 
(படம் 8.9.2.4)

�டம் 8.9.2.4 வடொ-இன்

வ்ா-அவு்ட:

�டம் 8.9.2.4 (அ) வடொ-இன்

�டம் 8.9.2.3 (அ) & (ஆ) கிங்பின் ைொய்வு

கிங்பின் ைொய்வு

கிங்பின்

கிங் பின்னின் 

மையகவ்கொடு

கிங் பின்னின் 

மையகவ்கொடு

கிங் பின்னின் 

ைொய்வு

பைங்குததுவ்கொடு

பைங்குததுவ்கொடு

்கொரின் முன்பு்றம்
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இருககுமாறு அ்மப்ப்தை வடா-அவுட் 
என்கிவறாம்.

8.9.3  வீல் அமலன்பைண்ட் ைரியொ்க 

அமைக்கப்�டொைல் இருநதொல் 

ஏற�டும் விமளவு்கள்:

1. வாகனம் திரும்பும் சபாழுது ஏறபடும் 
்மயவி்லககு  வி்ையால  வாகனம் 
கவிழும் நி்்ல ஏறபடும்.

2. வாகன வீலகள உதைறுதைலுடன் பயணிகக 
வநரிடும்.

3. டயர் வி்ரவில வதைய வநரிடும்.
4. டயர்களின் ஆயுட்கா்லம் கு்றயும்.
5. ஸ்டியரிங் சைய்வது கடினமாக இருககும்.
6. வாகனம் ஒரு பககமாக இழுகக வநரிடும்.

�டம் 8.9.2.4 (அ) வடொ-இன்

• வாகனததின் முன்புறச் ைககரங்களின், 
முன்புற  இ்டசவளி  அதைன்  பின்புற 
இ்டசவளி்ய  விட  அதிகமாக 

• காறறுப்்ப 40 மிலலிசநாடிகளில விரிநது வவ்்ல சைய்கிறது.

்கொரின் முன்பு்றம்
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8.11  முன் அச்சு

வாகனததின்  முன்பகக  எ்ட்யத 
தைாங்குவதுடன்  வீல  ஹப் ,  ஸ்டப்  ஆகசில 

8.10  பைக்கொனிக்கல் ஸ்டியரிங் ைறறும் �ேர் ஸ்டியரிங் வேறு�ொடு்கள்: 

ே. எண் பைக்கொனிக்கல் ஸ்டியரிங் �ேர் ஸ்டியரிங்

1 ஸ்டியரிங்	இயங்க	இயநதிே	ெக்தி	

ை்டடுவை	பயன்படுகிைது.

இயநதிே	ெக்தி	ை்டடுவை	இல்ைாைல்,	வேறு	

ஏதாேது	ஒரு	ெக்திமய	[திேேம்,	காற்று,	

மின்ொேம்]	பகாண்டு	இயங்குேதாகும்.

2 ெக்கேம்	சுழலும்	பபாழுது	அதிகைான	

எதிர்விமெ	ஏற்படுகிைது.

குமைோன	எதிர்விமெ	ஏற்படுகிைது.

3 குமைோன	எம்	பகாண்்	

ோகனங்களுக்கு	ை்டடுவை	ஏற்ைது.

அதிக	எம்	பகாண்்	ோகனங்களுக்கு	

பயன்படுத்தி	எளிதாக	ஸ்டியரிங்	பெய்தி்ைாம்.

4 ஸ்டியரிங்	வீல்,	பைக்கானிக்கல்	ஸ்டியரிங்	

கியர்பாக்ஸ்,	டிோப்	ஆர்ம்,	இமணப்புகள்	

வபான்ை	பாகங்கள்	உள்ேன.

மை்டோலிக்	பம்ப்,	திேே	குழாய்,	திேே	

வெகரிப்புத்	பதா்டடி,	வபான்ை	பாகங்கள்	

பயன்படுகின்ைன.

5 ொமையில்	ஏற்படும்	அதிர்வுகமே	

தாங்கிக்	பகாள்ேதில்மை.

அதிர்வுகமேத்	தாங்கிக்	பகாள்ளும்.

6 ஸ்டியரிங்	பெய்தி்	அதிக	ெக்தி	வதமே. ஸ்டியரிங்	பெய்தி்	குமைோன	ெக்தி	

வபாதுைானது.

7 ஆபத்து	காைங்களில்	திமெ	திருப்புேது	

ைற்றும்	க்டடுப்படுத்துேது	கடினம்.

ஆபத்து	காைங்களில்	திமெ	திருப்புேது	

ைற்றும்	க்டடுப்படுத்துேது	எளிது.

வபான்றவற்ற சபாருததி அவறறின் மூ்லமாக 
வாகனத்தை வவண்டிய தி்ைகளில திருப்ப 
உதைவியாக உருவாககப்பட்டுள்ள இரும்புச் 
ைட்டத்தைவய முன் அச்சு என்கிவறாம்.

�டம் 8.11 முன் அச்சு

கிங்பின்

ஆப்பு/ைொவி/ஆணி

பிரதொன பீம்

ஸ்டப் ஆகஸில்

ஸ்டியரிங் ஆர்ம் முடிவு
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அமைப்பு:

• முன் அச்ைானது இ்லகு ரக வாகனங்களில 
உளளீடறற டியூபு்லர் வடிவததிலும், கனரக 
வாகனங்களில திடமானதைாக ‘I’ வடிவ சவட்டுத 
வதைாறறததிலும் வாகனததின் எ்டககு ஏறறது 
வபால அ்மககப்பட்டிருககும்.

• முன்  அச்சின்  இரு  மு்னகளிலும் 
கிங்பின் உதைவியால ஸ்டப் ஆகசிலகள 
சபாருததைப்பட்டு இருககும்.

8.11.1  முன் அச்சின் ேம்க்கள்:

1. சடட் ஆகசில [Dead Axle]
2. ்்லவ ஆகசில [Live Axle]

8.11.1.1 ப்்ட	ஆக்சில்:

இது டம்மி ஆகசில ஆகும். இதைறகும் 
என்ஜினுககும் எநதை விதை சதைாடர்பும் இல்்ல. 
டிபரன்சியல, ஆகசில ஷாப்ட் வபான்றவற்ற 
சபறாமல வாகனததின் எ்ட, ஸ்டியரிங் மறறும் 
பிவரக சிஸ்டங்க்்ள தைாங்கும் படி மட்டுவம உள்ள 
ஆகஸி்்ல சடட் ஆகசில என்கிவறாம்.

படட் 

ஆகஸில்

8.11.1.2 மைவ்	ஆக்சில்:

இநதை வ்கயில டிபரன்சியல, ஆகசில 
ஷாப்ட் தைன்னகதவதை உள்ளடககி ைகதி்ய கடததும் 
அச்ைாக முன் அச்சு இருப்பதைால ்்லவ ஆகசில 
(Live Axle) என்று அ்ழககப்படுகிறது.

8.12  ஸ்டப் ஆகசில்

முன்  அச்சின்  இரு  மு்னகளிலும் 
கிங்பின்  உதைவியால  ஸ்டப்  ஆகசில  ஆனது 
இ்ணககப்படுகிறது .  இது  கிங்  பின்்ன 
்மயமாக சகாண்டு இரு புறமும் திரும்பும் 
வண்ணம்  சபாருததைப்பட்டிருககும் .  இ்வ 
ஸ்டியரிங்  இ்ணப்பு  மூ்லம்  வாகனததின் 
முன்பகக வீலக்்ள வதை்வயான தி்ையில 
திருப்ப உதைவுகிறது.

8.12.1  ஸ்டப் ஆகஸிலின் ேம்க்கள்

1. எலியாட் வ்க [Elliot type]
2. ரிவர்ஸ் எலியாட் வ்க [Reverse Elliot 

type]
3. லிமாய்ன் வ்க [Lemoine type]
4. ரிவர்ஸ்  லிமாய்ன்  வ்க  [Reverse 

Lemoine type]

1. எலியொட் ேம்க [Elliot type]

டிரஸ்ட் ேொைர்

கிங்பின்

ஆப்பு ைொவி 

ஆணி

ஸ்டப் ஆகஸில்

�டம் 8.12.1 (அ) எலியொட் ேம்க
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3. லிைொய்ன் ேம்க [Lemoine type]

 இதில  ஸ்டப்  அச்ைானது  முன் 
அச்சின்  கீழ்ப்புறததில  கிங்பின் 
மூ்லம்  சபாருததைப்பட்டிருககும் . இநதை 
வ்க  டிராகடர்களில  சபரும்பாலும் 
பயன்படுகிறது. இதைன் அ்மப்பு படம் 
8.12.1 (இ)ல காட்டப்பட்டுள்ளது. 

ஸ்டப் ஆகஸில்

முன் அச்சு

கிங் பின்

�டம் 8.12.1 (இ) லிைொய்ன் ேம்க

4. ரிேர்ஸ் லிைொய்ன் ேம்க [Reverse 

Lemoine type]

 இதில  ஸ்டப்  அச்ைானது  முன் 
அச்சின்  வமலபுறம ாக  கிங்பின் 
மூ்லம்  சபாருததைப்பட்டிருககும் . இநதை 
வ்க  டிராகடர்களில  சபரும்பாலும் 
பயன்படுகிறது. இதைன் அ்மப்பு படம் 
8.12.1 (ஈ) இல காட்டப்பட்டுள்ளது. 

ஸ்டப் ஆகஸில்

முன் அச்சு

கிங் பின்

�டம் 8.12.1 (ஈ) ரிேர்ஸ் லிைொய்ன் ேம்க

 இதைன் எளிய அ்மப்்ப படம் 8.12.1 
(அ) இல காண்லாம். முன் அச்சின் இரு 
மு்னகளும் விரிநதை நி்்லயில இருககும். 
இதைனுடன் ஸ்டப் அச்ைானது (Stub Axle) 
கிங்பின் மறறும் காட்டர் வபாலட் மூ்லம் 
சபாருததைப்பட்டிருககும். இதைனால ஸ்டப் 
அச்ைானது முன் அச்சில முன்னும் பின்னும் 
எளிதைாக அ்ைகிறது. 

2. ரிேர்ஸ் எலியொட் ேம்க [Reverse  

Elliot type]

 இதைன் அ்மப்பு படம் 8.12.1 (ஆ) இல 
காட்டப்பட்டுள்ளது. இதில முன் அச்சின் 
இரு மு்னகளும் ைாதைாரணமாகவும், 
ஸ்டப் அச்சின் இரு மு்னகளும் விரிநதை 
நி்்லயில இருககும். இதில எலியாட் 
வ்க்ய வபான்வற ஸ்டப் அச்ைானது 
கிங்பின் மறறும் காட்டர் வபாலட் மூ்லம் 
சபாருததைப்பட்டிருககும். இதைனால ஸ்டப் 
அச்ைானது முன்னும் பின்னும் எளிதைாக 
திரும்புகிறது.

ஸ்டப் ஆகஸில்

கிங் பின்

ஆப்பு/ைொவி/

ஆணி

முன் அச்சு

திரஸ்ட் 

ேொைர்

�டம் 8.12.1 (ஆ) ரிேர்ஸ் எலியொட் ேம்க

�டம் 8.12.1 (அ) ஸ்டப் ஆகசிலின் ேம்க்கள்

ஸ்டப் 

ஆகஸில்

ஆப்பு/ைொவி/

ஆணி

ஆப்பு/ைொவி/

ஆணி

கிங் பின்

திரஸ்ட் ேொைர்

முன் அச்சு

ஸ்டப் ஆகஸில்

திரஸ்ட் 

ேொைர்

கிங் பின்

ஸ்டப் 

ஆகஸில்

முன் அச்சு

ஸ்டப் ஆகஸில்

முன் அச்சு

கிங் பின்
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8.13  ஸ்டியரிங் அமைப்பில் எற�டும் கும்ற�ொடு்களும் ்கொரைங்்களும் 

அேறறிற்கொன நிேர்ததி பைய்யும் மும்ற்களும்:

8.13.1   ஸ்டியரிங் சிஸ்டததில் பிவள [Play] அதி்கைொயிருததல்.

ே.எண் ்கொரைங்்கள் நிேர்ததி பைய்யும் மும்ற்கள்

1 ஸ்டியரிங்	பாக்ஸினுள்	இமணயும்	கியர்கள்	

வதய்நதிருத்தல்

புதிய	கியர்கமே	ைாற்ைவும்.

2 ஸ்டியரிங்	இமணப்புகள்	வதய்நதிருத்தல். புதியமே	ைாற்ைவும்.

3 ஸ்டியரிங்	இமணப்பில்	உள்ே	பால்	

ஜாயிண்டுகள்	வதய்நதிருத்தல்.

ெரி	பெய்யவும்	/	ைாற்ைவும்.

8.13.2  வீல் ஆடுதல் [Wheel Wobbling]

ே.எண் ்கொரைங்்கள் ைரி பைய்யும் மும்ற்கள்

1 ்யர்களில்	காற்ைழுத்தம்	வேறுப்டடு	

இருத்தல்.

பரிநதுமேக்கப்ப்ட்	காற்ைழுத்தத்மத	

நிேப்பவும்.

2 ெக்கேத்தின்	எம்	ெைன்	இல்ைாமை	 எம்மய	பரிவொதித்து	ைாற்ைவும்.

3 வகம்பர்	வகாணம்	ைற்றும்	வ்ா-இன்	

வபான்ைமே	ெரியில்ைாமை.

வீல்	அமைன்பைண்ம்	பரிவொதித்து	

ெரிபெய்யவும்.

8.13.3  ஸ்டியரிங்ம்க இயக்க ்கடினைொ்க இருததல் [Hard Steering]

ே. எண் ்கொரைங்்கள் ைரிபைய்யும் மும்ற்கள்

1 ்யர்களில்	காற்ைழுத்தம்	குமைோக	

இருத்தல்.

ெரியான	அேவில்	காற்மை	நிேப்பவும்.

2 வீல்	அமைன்பைண்்ட	ெரியில்ைாமை. அமைன்பைண்ம்	ெரி	பெய்யவும்.

3 முன்	அச்சு	ேமேநதிருத்தல். ெரி	பெய்து	ைா்ட்வும்.

4 வெஸிஸ்	பிவேம்	ெரியான	

அமைன்பைன்டில்	இல்ைாமை.

ெரி	பெய்யவும்.

5 ஸ்டியரிங்	பாக்ஸின்	வபரிங்	ைற்றும்	

புஷகள்	உம்நதிருத்தல்.

உம்நதேற்மை	ைாற்றுக.

8.13.4  ேொ்கனம் ஒரு �க்கைொ்க இழுததுச் பைல்லுதல்:

ே. எண் ்கொரைங்்கள் நிேர்ததி பைய்யும் மும்ற்கள்

1 ெைைற்ை	்யர்	வதய்ைானம். ்யர்கமே	ைாற்றி	பபாருத்தவும்.

2 வீல்களில்	பிவேக்	அ்டஜஸ்்டபைண்்ட	

ெரியில்ைாமை.

அமனத்து	வீல்களிலும்	ெரியாக	பிவேக்	

அ்டஜஸ்்டபைண்்ட	பெய்யவும்.

3 ஒரு	பக்க	ஷாக்	அப்ொர்பர்	பழுதாகி	இருத்தல். ஷாக்	அப்ொர்பமே	ைாற்ைவும்.
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1. Alignment - ஒழுங்கமை

2. Axle - அச்சு

3. Kingpin - சுழல்	மூ்டடுக்கம்பி

4. Camber	angle	 - வைல்	ொய்வு	வகாணம்.

5. Ball	joint	 - பநது	கிண்ண	இமணப்பு

6. Steering	 - திமெ	திருப்பி

7. Worm	 - திருகுருேப்	பபாருள்	

8. Power	steering	 - விமெத்	திருப்பி

9. Irreversibility - மீோத்தன்மை

10. Stub	axle	 - துமண	அச்சு

்கமலச் பைொற்கள் (Glossary Terms)்க

1.	 S.K.	Gupta,	A	Text	Book	of	Automobile	Engineering,	S.	Chand	and	Company,	New	Delhi,	ISBN	

978-93-837-4691-0,	First	Edition	2014,	Reprint	2016.

2.	 Automobile	Engineering,	2nd	Edition,	Sci	Tech	Publications	(India)	Pvt	Ltd,	2011.	Ramalingam.	K.K.

3.	 Kirpal	Singh,	Automobile	Engineering,	Vol	1,	Standard	Publisher	and	distributor,	ISBN	–	13	–	

978-8180141966

4.	 Jack	Erjavec-	Automotive	Technology_	A	Systems	Approach		-Delmar	Cengage	Learning	

(2009)	ISBN-13:	978-1428311497

5.	 James	D.	Halderman,	Automotive	Technology,	Principles,	Diagnosis	and	service,	fourth	Edition,	

2012,	Prentice	Hall,	ISBN	-	3:	978-0-13-254261-6

6.	 K.K.Jain	and	R.B.Asthana,		Automobile	Engineering,	Tata	McGraw-Hill	Publishing	Company	

Limited,	New	Delhi

7.	 R.K.Rajput,		A	Text	Book	of	Automobile	Engineering,	Laxmi	Publications,	New	Delhi.

8.	 A.K.	Babu	&	Er.	Ajit	Pal	Singh,	Automobile	Engineering,	S.Chand	Publishing,	New	Delhi

9.	 Internal	Combustion	Engines	by	V.	Ganesan,	Tata	McGraw-Hill	Education,	2004

10.	 Automotive	Mechanics	by	William	Crouse,		Donald	Anglin

குறிப்புமர (References)

1.	 ைாணேர்கமே	அருகில்	உள்ே	பணிைமனக்கு	அனுப்பி	ோகனத்தில்	ஸ்டியரிங்	அமைப்பு	

எவ்ோறு	பபாருத்தப்ப்டடு	உள்ேது	என்பமத	ஆய்வு	பெய்து	அறிக்மக	ெைர்பிக்க	மேத்தல்.

2.	 �வீன	ைா்ல்	ோகனங்களில்	உள்ே	ஸ்டியரிங்	அமைப்பு	இயங்கும்	விதம்	ைற்றும்	

பாகங்களின்	ப்ம்	ஆகியேற்மை	அருகில்	உள்ே	பணிைமனக்குச்	பென்று	அறிக்மக	தயார்	

பெய்து	ெைர்பிக்க	மேத்தல்.

ைொைேர் பையல்�ொடு (Student Activity)
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�குதி – அ

ஒரு	ைதிப்பபண்	வினாக்கள்

ெரியான	விம்மய	வதர்நது	எடுத்து	

எழுதுக	

1.	 ோகனத்தின்	இயக்க	நிமையின்	

திமெமயக்	க்டடுப்படுத்தும்	அமைப்பு.

அ)	 ஸ்டியரிங்	அமைப்பு

ஆ)	 பிவேக்	அமைப்பு

இ)	 என்ஜின்

ஈ)	 அதிர்வு	உறிஞ்சும்	அமைப்பு

2.	 ஸ்டியரிங்	அமைப்பில்,	ஸ்்ப்	

ஆக்சில்	இேண்டும்	எதன்	மூைம்	

இமணக்கப்ப்டடுள்ேன?

அ)	 ஸ்டியரிங்	வீல்

ஆ)	 டிோப்	ஆர்ம்

இ)	 ஸ்டியரிங்	காைம்

ஈ)	 ம்ோடு

3.	 ஸ்டியரிங்	கியர்கமே	உள்ே்க்கிய	

கூ்டடிற்கு	என்ன	பபயர்?

அ)	 ெஸ்பபன்ென்

ஆ)	 ஸ்டியரிங்	கியர்பாக்ஸ்

இ)	 டிபேன்சியல்

ஈ)	 ஸ்டியரிங்	ஜியாபைண்்டரி

4.	 ஸ்டியரிங்	கியர்பாக்ஸில்	எத்தமன	

ேமககள்	உள்ேன?

அ)	 3	 ஆ)	 4

இ)	 5	 ஈ)	 8

5.	 முன்	அச்மெயும்,	ஸ்்ப்	ஆக்ஸிமையும்	

இமணப்பது.	

அ)	 	கா்ட்ர்	பின்	

ஆ)	 	கிங்பின்	

இ)	 	வபரிங்	

	ஈ)	 	ஸ்டியரிங்	ஷாப்்ட	

6.	 பேர்	ஸ்டியரிங்	அமைப்பில்	திேே	

அழுத்தம்	எத்தமன	ெதவிகிதம்	

பணிமய	பெய்கிைது?

அ)	 20	%	 ஆ)	 60	%	

இ)	 80	%	 ஈ)	 100	%

7.	 எநத	ேமக	ஸ்டியரிங்	கியர்	பாக்ஸ்	

ஒ்டடு�ர்	இயக்குேதற்கு	எளிதாக	

இருக்கும்?

அ.	 பேர்	ஸ்டியரிங்	

ஆ.	 வேக்	ைற்றும்	பினியன்	

இ.	 வோர்ம்	ைற்றும்	வோர்ம்	வீல்	

ஈ.	 வோர்ம்	ைற்றும்	பெக்்ார்	

1.	 https://www.carsdirect.com/car-repair/essential-power-steering-parts-and-what-they-do

2.	 https://www.howacarworks.com/basics/how-the-steering-system-works

3.	 https://www.cars.com/auto-repair/glossary/steering-gearbox/

4.	 https://chestofbooks.com/crafts/cars/Motor-Truck/Steering-Gears-And-Fundamental-

Principles-Of-Steering-Mechanisms-Part-2.html

5.	 http://www.auto-repair-help.com/auto_diagnostics/steering_feels_loose_and_sloppy.php

6.	 http://www.differencebetween.info/difference-between-power-steering-and-mechanical-

steering

இமையதள மு்கேரி (Webliography)

ைதிப்பீடு
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8.	 ஸ்டியரிங்	வீமை	சிறிதேவு	சுற்றும்	

திைனற்ைதாக	அமைக்கும்	முமையின்	

பபயர்.

அ)	 ஸ்டியரிங்	அமைன்பைண்்ட

ஆ)	 ஸ்டியரிங்	விகிதம்

இ)	 ஸ்டியரிங்	பிவே	

ஈ)	 ேமேவு	ஆேம்

9.	 வகஸ்்ர்	வகாணம்	எத்தமன	டிகிரி	

ேமே	அமைக்கப்ப்டடிருக்கும்?

அ)	 2
0
	முதல்	3

0
	ேமே

ஆ)	 7
0
	முதல்	8

0
	ேமே

இ)	 10
0
	முதல்	12

0
	ேமே	

ஈ)	 5
0
	முதல்	6

0
	ேமே

10.	 ோகனத்தின்	முன்புைைாக	

பார்க்கும்	பபாழுது,	கிங்பின்னின்	

மைய	ேழிக்	வகா்டடிற்கும்,	

பெங்குத்துக்	வகா்டடிற்கும்	இம்வய	

உள்ே	வகாணம்	எவ்ோறு	

அமழக்கப்படுகிைது?

அ)	 வகம்பர்	வகாணம்

ஆ)	 வகஸ்்ர்	வகாணம்

இ)	 கிங்பின்	ொய்வு

ஈ)	 வ்ா-இன்

11.	 முன்	அச்சு	எத்தமன	ேமகப்படும்?

அ)	 2	 ஆ)	 4

இ)	 5	 ஈ)	 6

�குதி – ஆ

மூன்று	ைதிப்பபண்	வினாக்கள்

1.	 ஸ்டியரிங்	கியர்பாக்ஸ்	என்பதன்	

பணி	யாது?

2.	 ஸ்டியரிங்	கியர்பாக்ஸின்	

ேமககமேக்	கூறுக.

3.	 ஸ்டியரிங்	அமைப்பில்	ஸ்டியரிங்	பிவே	

(Steering	play)	என்ைால்	என்ன?

4.	 ேமேயறு	–	ஸ்டியரிங்	விகிதம்.

5.	 வீல்	அமைன்பைண்டில்	உள்ே	

வகாணங்கள்	யாமே?

6.	 கிங்பின்	ொய்வு	பற்றி	கூறுக.

�குதி – இ

ஐநது	ைதிப்பபண்	வினாக்கள்

1.	 ஸ்டியரிங்	கியர்பாக்ஸில்	உள்ே	

பாகங்கமே	ேரிமெப்படுத்துக.

2.	 பேர்	ஸ்டியரிங்	பற்றி	விேக்கி,	அதன்	

ேமககமேக்	கூறுக.

3.	 வகம்பர்	வகாணம்	பற்றி	விேக்கி	ப்ம்	

ேமேக.

4.	 வீல்	அமைன்பைண்்ட	ெரியாக	

இல்ைாைலிருநதால்	ஏற்படும்	

விமேவுகள்	யாமே?

5.	 முன்	அச்சு	என்ைால்	என்ன?	முன்	

அச்சின்	ேமககமே	விேக்குக.
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�குதி – ஈ

பத்து	ைதிப்பபண்	வினாக்கள்

1.	 வேக்	ைற்றும்	பினியன்	ேமக	

ஸ்டியரிங்	கியர்பாக்ஸின்	அமைப்பு	

ைற்றும்	இயங்கும்	விதத்மத	தக்க	

ேமேப்த்து்ன்	விேக்குக.

2.	 வோர்ம்	ைற்றும்	பெக்்ட்ார்	ேமக	

ஸ்டியரிங்	கியர்பாக்ஸின்	ப்ம்	

ேமேநது	அமைப்பு	ைற்றும்	

பெயல்படும்	விகிதத்மத	விேக்குக.

3.	 பைக்கானிக்கல்	ஸ்டியரிங்	

ைற்றும்	பேர்	ஸ்டியரிங்	

ஆகியேற்றிற்கிம்வய	உள்ே	

வேறுபா்டம்	தருவி.

4.	 ஸ்டியரிங்	அமைப்பில்	

ஏற்படும்	குமைபாடுகள்	

ஏவதனும்	இேண்டிமனக்	கூறி	

அேற்றிற்கான	காேணங்கமேயும்,	

நிேர்த்தி	பெய்யும்	முமைகமே	

அ்ட்ேமணப்படுத்துக.
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ப�ொருளடக்கம்

சேஸிஸ் மற்றும் உடற்�ொ்கம் 

(Chassis and Body)

9

9.0	 அறிமுகம்	

9.1	 அடிச்சட்டம்	

9.1.1	 அடிச்சட்டத்தின்	பணிகள்	

9.1.2	 அடிச்சட்டத்தின்	வகககள்

9.1.2.1	 வழககமான	அடி்சட்டம்	

9.1.2.2	பாதி	ஒருங்கிகணந்த	

அடி்சட்டம்	

9.1.2.3	ஒருங்கிகணந்த	

அடி்சட்டம்	

9.1.3	 அடிச்சட்டத்தின்	மீது	

ச்சயலபடும்	சுகமகள்	

9.2	 அடித்்தளம்	

9.2.1	 அடித்்தளத்தின்	அகமப்பு	

9.2.2	 அடித்்தளத்து்டன்	

இகணககப்படும்	உறுப்புகள்

9.2.3	 அடிச்சட்டம்	்தயாரிககத்	

த்தகவயான	உத�ாகங்கள்

9.3	 வாகனத்தின்	அடிப்பக்ட	அளவுகள்

9.4	 தமற்கூடு	

9.4.1	 தமற்கூடடின்	பணிகள்	

9.4.2	 தமற்கூடடின்	

பண்புகள்

9.4.3	 தமற்கூடடின்	வகககள்	

9.4.3.1	்சரககு	

வாகனங்களுககான	

தமற்கூடு

9.4.3.2			பயணிகள்	

வாகனங்களுககான	

தமற்கூடு

	9.5	டிங்கரிங்	மற்றும்	சபயிண்டிங்	

9.5.1	 டிங்கரிங்	

9.5.2	 டிங்கரிங்	ச்சயய	 

த்தகவயான	 

உபகரணங்கள்	

9.5.3	 வரணம்	பூசு்தல	

9.5.4	 டிங்கரிங்	மற்றும்	வரணம்	

பூசு்தலின்	தபாது	 

கக்டபிடிகக	தவண்டிய	 

சி�	ச்சயமுகைகள்

அலகு

்கற்்றல் ச�ொக்கம் (Learning Objectives)

1.	 வாகனத்தில	உள்ள	அடிச்சட்டம்	(Chassis	Frame)	மற்றும்	அடித்்தளம்	(Chassis)	

ஆகியவற்றின்	வகககள்,	பணிகள்	பற்றி	மாணவரகளுககு	அறிநது	சகாள்ளச	

ச்சய்தல.

2.	 வாகனத்தில	அகமககப்படும்	தமற்கூடடின்	பணிகள்,	பண்புகள்,	வகககள்	பற்றி	

அறியச	ச்சய்தல.
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9.0 அறிமு்கம் 

வாகனத்தின் பல்வறு அமைப்புகள் 
அடிச்சட்டத்தின்  மீது  பபாருத்்தப்படுகிறது . 
வாகனத்தின் எம்ட முழுவதும் ்தாங்குவ்தற்கு 
ஏ ற் ப  அ டி ச ்ச ட ்ட ம்  உ று தி யு ்ட ன்  இ ரு க க 
்வண்டும் .  அடிச்சட்டத்தில  வாகனத்தில 
உ ள் ்ள  எ ன் ஜி ன் ,  கி ்ள ட ச ,  கி ய ர ப ா க ஸ் , 
புப�ாப்பல்லர ஷாப்ட, பின் அசசு, ்சஸ்பபன்்சன், 
ஸ்டியரிங் அமைப்பு ைற்றும் பி்�க ஆகியவற்மற 
ப ப ா ரு த் து வ ்த ற் கு  ஏ ற் ற  அ ம ை ப் ம ப 
ப க ா ண் டி ரு க கு ம் .  அ டி ச ்ச ட ்ட த் தி ன்  இ ரு 
பெடுககுச ்சட்டத்து்டன் ொன்கு அல்லது ஐந்து 
குறுககு ்சட்டங்கள் ரிவிட அல்லது ்பாலட 
மூ்லம் உறுதியாக இமைககப்படடிருககும். 

9.1 அடிசேடடம் (Chassis Frame) 

• ைனி்த உ்டலில எலும்புகள் எவவ்ளவு 
முககிய்ைா  அது்பால  ்தானியங்கி 
வாகனங்களில அடிச்சட்டம் அவவ்ளவு 
முககியைான ஒரு பாகைாகும் 

• அ ்ல ா ய்  ஸ் டீ ்ல ா ல  (Al loy  Stee l ) 
ப்சய்யப்படுகின்ற  வலிமை  வாய்ந்்த 
வாகனத்தில அடிபாகத்ம்த அடிச்சட்டம் 
(Chassis Frame) என்கி்றாம்.

• இது வாகனத்தின் அமைப்மபயும், வாகனம் 
ப்சயலபடுகின்ற வி்தத்ம்தயும், வாகனத்தில 
ஏற்படுகின்ற  எம்டமயயும்  பபாருத்து 
்வறுபட்ட  அ்ளவுகளிலும்  ைாறுபட்ட 
வடிவத்திலும் ்தயார ப்சய்யப்படுகிறது. 

• இ து  வ ா க ன த் தி ன்  மு து ப க லு ம் பு 
்பான்ற்தாகும். 

9.1.1  அடிசேடடத்தின் �ணி்கள் (Functions of 

the Chassis Frame) 

1. வாகனத்தின் எம்ட, பயணிகள் அல்லது 
்ச�ககுகளின் எம்டமய ்தாங்குகிறது. 

2. என்ஜின், ்சஸ்பபன்்சன், ஸ்டியரிங் ைற்றும் 
்சகதி க்டத்தும் பாகங்கம்ள பபாருத்்த 
உ்தவுகிறது. 

3. வாகனத்தின்  ்ைற்கூடம்ட  (Body) 
பபாருத்தி்ட உ்தவுகிறது. 

4. வாகனத்தில திடீப�ன பகாடுககப்படும் 
் வ க ம்  ை ற் று ம்  ்த ம ்ட  ( B r a k e ) 
அ ம ை ப் பி ன ா ல  ஏ ற் ப டு ம்  எ தி ர ப் பு 
விம்சகம்ள ்தாங்கிக பகாள்கிறது.

5. ்சாம்லகளில ்ைா்சைான நிம்லகளில 
ஏற்ப்டககூடிய  ்தகவுகம்ளத்  ்தாங்கிக 
பகாள்கிறது.

என்ஜின்

கியர் 

�ொகஸ்

நீள ேடடம்

குறுககு ேடடம்
புப�ொப�ல்லர் 

ஷொபட 

டி��ன்சியல்

பின்அசசு

சலடர் வக்க அடிசேடடத்தின் சல அவுட

�டம் 9.1
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9.1.2.1	 	வழககமான	அடிச்சட்டம்	

(Conventional	Frame)

இதில இ�ண்டு ம்சடு பைம்பரகள்(Side 
Members) நீ்ளவாககில அமைககப்படடுள்்ளன. 
இ வ வி ரு  ம ்ச டு  ப ை ம் ப ர க ளு ம்  கி � ா ஸ் 
ப ை ம் ப ர க ளு ்ட ன்  ( C r o s s  M e m b e r s ) 
இமைககப்படடுள்்ளது. ம்சடு பைம்பரகளின் 
ைத்தியில அமைககப்படடிருககும் பி�ாகபகட 
ஆனது ் ைற்கூடம்ட ்தாங்குவ்தற்கு பயன்படுகிறது. 
ம ்ச டு  ப ை ம் ப ர க ளி ன்  மு ன் பு ம் ,  பி ன் பு ம் 
அமைககப்படடுள்்ள பி�ாகபகடடுகள் அதிரவு 
்த ா ங் கு ம்  அ ம ை ப் ம ப  ப ப ா ரு த் து வ ்த ற் கு 
பயன்படுகிறது. இந்்த வமக பபரும்பாலும் ் பருந்து, 
்லாரி ்பான்ற கன�க வாகனங்களுககு ஏற்றது. 

6. வாகனத்தில நிம்லயான பளு, இயககப் 
பளு ஆகியவற்மறத் ்தாங்குகிறது.

9.1.2  அடிசேடடத்தின் வக்க்கள் (Types of 

Chassis Frame) 

அடிப்பம்டயாக  மூன்று  வமகயான 
பி்�ம்கள் பயன்படுத்்தப்படுகிறது.

1. வழககைான அடிச்சட்டம் (Conventional 
Frame).

2. பாதி ஒருங்கிமைந்்த அடிச்சட்டம் (Semi 
Integral Frame).

3. ஒருங்கிமைந்்த (அ) ஒ்� அமைப்பான 
அடிச்சட்டம் (Integral or Unit Frame).

ஸ்டியரிங் கியர் �ொகஸ்
ஸ்டியரிங் வில்

யுனிவர்ேல் ஜொயிண்ட

சிலிப ஜொயிண்ட

ேடடம்

ேக்க�ம் மற்றும் டயர்

லீப ஸ்பிரிங்

பின் அசசு

டி��ன்சியல்

யுனிவர்ேல் ஜொயிண்ட

புப�ொப�ல்லர் ஷொபட
கியர் �ொகஸ்

கிளடச

என்ஜின் ேக்க�ம் 

மற்றும் டயர்

ச�டிசயடடர்

என்ஜின்
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9.1.2.3	 	ஒருங்கிகணந்த	்சட்டம்	(Integral	

Frame)	

• இதில ்சட்டங்கள் ்தனியாக இல்லாைல 
ஒ்� பாகைாக இருககும். இந்்த வமக 
்ச ட ்ட ம்  க ா ர க ளி ல  ப ய ன் ப டு கி ற து . 
்ைற்கூடு ைற்றும் அடிச்சட்டம் ஆகிய 
இ�ண்டும் ்்சரந்்்த இருப்ப்தால இ்தற்கு 
ஒருங்கிமைந்்த ்சட்டம் என்று பபயர. 

�டம் 9.1.2.3 (அ) ஒருங்கிகைந்த ேடடம்

சமற்கூடு சில்

வொ்கன 

சமற்கூடு

�டம் 9.1.2.3 (ஆ) ஒருங்கிகைந்த அடிசேடடம்

�டம் 9.1.2.3 (இ) பெவி ்கொர் அடிசேடடம்

9.1.2.2	 	பாதி	ஒருங்கிகணந்த	்சட்டம்	(Semi	

Integral	Frame)	

• இந்்த வமக ்சட்டங்கள் ஆனது இ�ண்டு 
அல்லது மூன்று பாகைாக இமைககப்படடு 
இருககும். விபத்து ஏற்படின் ் ்சஸிஸ் பி்�ம் 
முழுவம்தயும் ைாற்றுவ்தற்கு  பதி்லாக 
பாதி பி்�ம் ைடடும் எளிதில கழற்றி புதிய 
பி்�ம் ைாற்றிக பகாள்்ள்லாம்.

�டம் 9.1.2.1 வழக்கமொன அடிசேடடம்

குறுககு 

ேடடம்

X-வடிவ ேடடம்

�க்கச ேடடம்

�டம் 9.1.2.2 �ொதி ஒருங்கிகைந்த 

அடிசேடடம்
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6. வாகனத்தின் முழு எம்ட, பயணிகள் ைற்றும் 
்ச�ககு பளுமவ ்தாங்கிக பகாள்கிறது.

9.2 அடித்்தளம் (Chassis)

• வாகன கடடுைானத்தில ்ைற்கூடு (Body) 
நீங்க்லாக உள்்ள இயககத்திற்கு ் ்தமவயான 
அமனத்து  உறுப்புககளின்  ப்தாகுப்பு 
“அடித்்த்ளம்” (Chassis) எனப்படும்.

9.2.1  அடித்்தள ்கடடகமபபு (Construction of 

the Chassis) 

• அடித்்த்ளத்தில (Chassis) உள்்ள அமனத்து 
பாகங்களும், அவற்றின் இருப்பி்டங்களும் 
ப்டத்தில காட்டப்படடுள்்ளன. 

9.1.3  அடிசேடடத்தின் மீது பேயல்�டும் 

சுகம்கள்: (Various Loads Acting on 

the Frame) 

1. வாகனம் ் ைடு பள்்ளங்கம்ள க்டந்து வரும் 
பபாழுது ஏற்படும் ப்சங்குத்து பளுமவ 
்தாங்கி பகாள்கிறது. 

2. என்ஜின் இழுவிம்சமய ்தாங்குகிறது. 
3. பி்�க பிடிககும்்பாது ஏற்படும் நிம்லப் 

பளுமவ ்தாங்குகிறது.
4. வம்ளவான ்சாம்லயில வாகனம் திரும்பும் 

பபாழுது ஏற்படும் ஒரு புறைான பளுமவ 
்தாங்குகிறது. 

5. வாகனம் திடீப�ன ்ைாதுவ்தால ஏற்படும் 
பளுமவ ்தாங்குகிறது.

முன் அசசு

ேக்க�ம்

என்ஜின்

கிளடச

கியர் �ொகஸ்

யுனிவர்ேல் 

ஜொயிண்ட

புப�ொப�ல்லர் 

ஷொபட

இறுதி 

இயக்கம்
பின் இயக்க 

ஷொபட

வீ
ல்

 ச
�

ஸ்

வீல் டி�ொக

�டம் 9.2.1 (அ) அடித்்தள ்கடடகமபபு

�க்க ச்தொற்்றம்
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கி்ளடச, கியர பாகஸ் மூ்லைாக பின் அசசுககு 
க்டத்்தப் படுகிறது. 

3. கி்ளடச:
என்ஜினிலிருந்து வரும் சுழல ்சகதிமய 

ைற்ற ்சகதி க்டத்தும் பாகங்களு்டன் ்்தமவயான 
ப ப ா ழு து  இ ம ை க க வு ம் ,  து ண் டி க க வு ம் 
ப ய ன் ப டு கி ற து .  இ து  எ ன் ஜி னு க கு ம் 
கியரபாக்ஸுககும் இம்ட்ய பபாருத்்தப்படுகிறது. 
இ்தனால  கியர  ைாற்றும்  பபாழுது  பற்கள் 
உம்டயாைல பாதுகாககப்படுகிறது. 

்தற்கா்ல  வாகனங்களில  கூ்டானது 
்தனியாக ்தயாரிககப்படடு, வாகன ்சட்டத்து்டன் 
( F r a m e )  இ ம ை க க ப் ப டு கி ற து .  வ ா க ன 
்ச ட ்ட த் து ்ட ன்  இ ை க க ப் ப டு ம்  மு க கி ய 
உறுப்புகள்  ைற்றும்  அமைப்புகள்  முமற்ய 
என்ஜின் ,  கி்ளடச  ப்தாகுப்பு ,  கியரபாகஸ் , 
அதிரவு  ்தாங்கும்  அமைப்பு ,  ்சகக�ங்கள் , 
திம்ச  திருப்பும்  அமைப்பு ,  ்தம்ட  அமைப்பு , 
எ ரி ப ப ா ரு ள்  அ ம ை ப் பு  ை ற் று ம்  மி ன் ்ச ா � 
அமைப்பு  மு்தலியன  ஆகும் .

9.2.2  அடித்்தளத்துடன் இகைக்கப�டும் 

உறுபபு்கள்:

1. ்்சஸிஸ் பி்�ம் :
 இதில இரு பெடுககு ்சட்டங்கள் ப்ல 

குறுககு ்சட்டங்களு்டன் ரிவிட மூ்லம் உறுதியாக 
இமைககப்படடிருககும். இது வாகனத்தின் 
முழு  எம்டமயயும்  ்தாங்குவ்தால  ்த�ைான 
அ்லாய்  ஸ்டீ்லால  ப்சய்யப்படுகிறது .  இது 
வ ா க ன த் தி ன்  மு து ப க லு ம் பு  
்பான்ற்தாகும். 

2. என்ஜின்: 
வாகனம் இயங்கத் ்்தமவயான ்சகதிமய 

உற்பத்தி ப்சய்கிறது. இதில பபட்�ால அல்லது 
டீ ்ச ல  எ ரி ப ப ா ரு ்ள ா க  ப ய ன் ப டு கி ற து .  
ப வ ப் ப  ஆ ற் ற ம ்ல  இ ய ந் தி �  ஆ ற் ற ்ல ா க 
ைாற்றுகிறது .  இதில  உற்பத்தி  ஆகும்  ்சகதி 

முன் 

அசசு

என்ஜின்

கிளடச டி��ன்சியல்

புப�ொப�ல்லர் 

ஷொபட

பின் 

அசசு

யுனிவர்ேல் 

ஜொயிண்ட

கியர் �ொகஸ்பிகள வீல்

�டம் 9.2.1 (ஆ) அடித்்தள ்கடடகமபபு
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ப்சாகு்சாக அமைந்தி்ட வாகனத்தில அதிரவு 
்தாங்கும்  அமைப்பு  பயன்படுகிறது .  இதில 
ஸ்பிரிங், அதிரவு உறிஞ்சி (Shock Absorber) 
ஆகியன இ்தன் முககிய பாகங்க்ளாகும். இமவ 
மு ன் ,  பி ன்  அ ச சு ்ட னு ம் ,  ப் ் � மு ்ட னு ம் 
இமைககப்படடுள்்ளது. 

6. ்தம்ட அமைப்பு (Brake system)
வாகனம் இயங்கிக பகாண்டிருககும் 

பபாழுது வாகனத்ம்த நிறுத்்தவும், ்வகத்ம்தக 
குமறத்துக  பகாள்்ளவும் ,  ்சாம்ல  ்சரிவின் 
கா�ைைாக உரு்ளாைல இருககச ப்சய்யவும் 
்தம்ட அமைப்பு பயன்படுகிறது.

பி ் � க கு க ள்  வ ா க ன த் தி ன்  ெ ா ன் கு 
்சகக�ங்களிலும் பபாருத்்தப்படடிருககும். இமவ 
பைககானிககல இமைப்புகள், மைட�ாலிக 
ைற்றும் காற்று மூ்லம் ்வம்ல ப்சய்கிறது. 

7. திம்ச திரும்பும் அமைப்பு (Steering System)

 இமவ வாகனத்தின் முன்பகக வீலகம்ள 
திருப்ப ைற்றும் வாகனத்தின் திம்சமய ைாற்றி 
இயககுவ்தற்கு  பயன்படுத்்தப்படுகின்றன . 
வாகனத்ம்த எளி்தாக திருப்புவ்தற்கு ்்தமவயான 
எந்தி� ்லாபத்ம்த ஏற்படுத்்தவும், ்சாம்லகளின் 
்தன்மை ைற்றும் ்வகத்திற்கு ஏற்றாற்்பால 

4. பற்்சகக�ப் பபடடி: (Gear Box) 
கியரபாகஸ் என்பது பல்வறு ்வக 

நிம்லயில இயங்கக கூடிய பற்்சகக�ங்கம்ள 
உள்்ள்டககிய்தாகும். வாகனத்தின் ்வகம் ைற்றும் 
இழுவிம்சமய ்்தமவக்கற்றவாறு ைாற்றி 
அமைககவும், வாகனம் முன்னால ைற்றும் 
பின்னால ைற்றும் ெடுநிம்ல ்வகம் (Neutral 
Speed) ப்சலவ்தற்கு ொம் கியரபாகஸில உள்்ள 
பற்்சகக�ங்கம்ள (Gear) பயன்படுத்துகின்்றாம். 

என்ஜின்

கிளடச

இயக்க அசசு

பின் ேக்க�ம்

டி��ன்சியல்யுனிவர்ேல் 

ஜொயிண்ட

கியர் �ொகஸ்

5. அதிரவு ்தாங்கும் அமைப்பு (Suspension 
System)

ஸ்ட�ட

ஸ்டியரிங் 

�ககிள்
இகைபபு 

்தண்டு

்கடடு�டுத்தும் ஆர்ம்

வாகனம் ்சாம்லயில ப்சலலும் பபாழுது 
ஏற்படும்  அதிரவுகம்ள  உறிஞ்சி  பயைம் 
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்த க டு  நி க க ல  உ ் ்ல ா க  எ ஃ கு  – ல 
க்லந்துள்்ள க்லமவகள்

காரபன் – 0.25% - 0.35%
ைாங்கனீசு – 0.35% - 0.75%
சிலிககான் – 0.30%
நிககல – 3%
பாஸ்ப�ஸ் – 0.05%
கந்்தகம் – 0.5%

9.3 வொ்கனத்தின் அடிப�கட 

அளவு்கள்:

1. இருசு இம்டத்தூ�ம்: (Wheel Base)
• முன்பகக வீல ைப் ைற்றும் பின்பகக 

வீல ைப் ஆகியவற்றின் மையங்களுககு 
இம்ட்ய உள்்ள தூ�த்திற்கு இருசு 
இம்டத்தூ�ம் (Wheel Base) என்று பபயர 

முன்பு்ற ஓவர் 

செங்

வீல் ச�ஸ்

பின்பு்ற ஓவர் 

செங்

�டம் 9.3.1 இருசு இகடத்தூ�ம்

2. வீல ட�ாக: (Wheel Track)
• வாகனத்தின் முன் நின்று பாரககும் 

பபாழுது முன்பகக இரு ்சகக�ங்களின் 
மையங்களுககு இம்ட்ய உள்்ள தூ�ம் 
வீல ட�ாக (Wheel track) எனப்படும்

வீ
ல்

 ச�ஸ் டி
�
ொ
க

வாகனத்ம்தக  கடடுப்படுத்்தவும்  ஸ்டியரிங் 
அமைப்பு பயன்படுகிறது. 

8. மின்்சா� அமைப்பு (Electrical System)
்தானியங்கி வாகனங்களில இகனீசியன் 

அமைப்பு ,  ஒளி்தரும்  அமைப்பு ,  ஸ்்டாரடிங் 
சிஸ்்டம், ்சாரஜிங் சிஸ்்டம் ைற்றும் துமை மின் 
இமைப்புகள் ்பான்ற மின்்சா்தன அமைப்புகள் 
உள்்ளன.

இமவ அமனத்தும் ்பட்டரியின் மூ்லம் 
மின் ்சப்ம்ள பபருகிறது .

மி ன் க ்ல ம்  ( B a t t e r y ) 
ஆட்்டாபைாமபலின் மின் ்சா்தன அமைப்பின் 
இ்தயம் என கரு்தப்படுகிறது. 

மின்னனு 

உறுபபு்கள்

சமொடடொர் உறுபபு்கள்

ஆற்்றல் சேமிபபு

கலடடிங் 

உறுபபு்கள்

மின்ேொ� 

உறுபபு்கள்

9.2.3  சேஸிஸ் பிச�ம்  

்தயொரிக்கப�யன்�டும் உசலொ்கங்்கள் 

(Materials of the Chassis Frame)

வாகனத்தின் அடிச்சட்டம், வாகனத்தின் 
முழுபளு, விம்ச அதிரவுகள், திரும்பும் ்பாது 
ஏற்படும் பளு ைற்றும் விம்ச ஆகியவற்மற 
்தாங்குவ்தற்கு ஏற்ப ்த�ைான உ்்லாகத்்தால 
அமைத்தி்ட ்வண்டும்.

்்சஸிஸ் பி்�ம் ்தயாரிகக கீழகண்்ட 
உ்்லாகங்கள் பயன்படுத்்தப்படுகின்றன 

1. ்்ல்சான ்தகடு எஃகு (Mild Sheet Steel)
2. காரபன் ்தகடு எஃகு (Carbon Sheet Steel)
3. ்தகடு நிககல உ்்லாக எஃகு (Sheet Nickel 

Alloy Steel)
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8. ்தம� ைட்ட இம்டபவளி (Ground Clearance) 
அசசு ைற்றும் ்தம� ஆகிய இ�ண்டிற்கும் 

இம்டயில உள்்ள இம்டபவளி ஆகும். 

9.4 சமற்கூடு (Body)

• ்ைற்கூடு  என்பது  ்்சஸிஸின்  ்ைல 
பகுதியில பயணிகள் ைற்றும் ்ச�ககுகளின் 
பாதுகாப்பிற்காக கட்டப்படும் கூடு ் பான்ற 
அமைப்பாகும். 

• வாகனத்தின்  ்ைற்கூடு  என்பது  மிக 
முககியைான  கடடுைானைாகும் . இது 
அடித்்த்ளத்து்டன் இமைககப்படடிருககும். 
பாடி அமைப்பில க்தவுகளும் ஜன்னலகளும் 
இருககும். ்ைற்கூடம்ட அடித்்த்ளத்து்டன் 
(Chassis) இமைத்்தால்தான் ஒரு முழு 
வாகனம் கிம்டககும். 

• ் ை ற் கூ டு  ப ப ா து வ ா க  வ ா க ன ம் 
எதிரபகாள்ளும் காற்று ௭திரப்பு ்தம்ட 
(Air resistant), ்சரிவுகளில ஏற்படும் ்தம்ட 
(Gradient Resistance), சுழலும் ்பாது 
ஏற்படும் ்தம்ட (Rolling Resistance) ஆகிய 
்தம்டகளுககு  ஏற்ப  வடிவமைககப்ப்ட 
்வண்டும். 

9.4.1 சமற்கூடடின் �ணி்கள் 

1. ்ைற்கூ்டானது  சூரிய  ஒளியிலிருந்து 
ப ய ணி க ள்  ை ற் று ம்  ்ச � க கு க ம ்ள 
பாதுகாககிறது.

2. தூ சு  ் ப ா ன் ற ம வ  வ ா க ன த் தி னு ள் 
நுமழயாைல பாதுகாககிறது. 

3. ைமழ  ்பான்றவற்றிலிருந்து  பயைம் 
ப்சய்பவரகம்ளப் பாதுகாககிறது. 

வீல்

டி�ொக

�டம் 9.3.2 வீல் ட�ொக

3. முன் பகக ஓவர்ைங் (Front Over Hang)
முன்பகக முடடுத்்தாங்கியின் (Front 

Bumper) பவளி அ்ளவுககும், முன் அசசின் 
மைய வழி ப்சங்குத்து ்காடடிற்கும் இம்டயில 
உள்்ள தூ�ம் ஆகும். 

4. பின் பகக ஓவர்ைங் (Rear Over Hang)
பின்பகக முடடுத்்தாங்கியின் (Front 

Bumper) பவளி அ்ளவுககும், பின் அசசின் 
மைய வழி ப்சங்குத்து ்காடடிற்கும் இம்டயில 
உள்்ள தூ�ம் ஆகும்.

5. பைாத்்த அக்லம் (Over All Width) 
இரு ம்சடு பைம்பரகளுககு இம்டயில 

உள்்ள தூ�ம் ஆகும். 

6. பைாத்்த உய�ம் (Over All Height) 
வாகனம்  ்தம�யின்  ்சை்த்ள  ப�ப்பில 

நிற்கும் ்பாது, ்தம�யில இருந்து அ்தன் ்ைற்புற 
்ைற்கூடடின் இறுதி வம� உள்்ள தூ�ம் ஆகும். 

7. பைாத்்த நீ்ளம் (Over All Length) 
மு ன்  ை ற் று ம்  பி ன்  ப க க 

முடடுத்்தாங்கிகளுககு (Bumper) இம்டயில 
உள்்ள தூ�ைாகும். 

விண்ட 

ஸ்கிரின் ஸ்டியரிங்

்கண்ைொடி

விளககு

ஒலிப�ொன்

�திவுப 

�லக்க

பிச�க
இருகக்க

ேஸ்ப�ன்ேன்

டயர் மற்றும் 

ேக்க�ம்

்க்தவு

எரிப 

ப�ொருள் 

அகமபபு

புக்க

�டம் 9.4 சமற்கூடு
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வாகனம் (Passenger Vehicle Body) என 
இ�ண்டு பிரிவுக்ளாக வமகப்படுத்்தப்படுகிறது.

9.4.3.1	 	்சரககு	வாகனங்களுககான	

தமற்கூடு	(Goods	Vehicle	Body)

இவவமக ்ைற்கூ்டானது என்ஜினு்டய 
கு தி ம � த் தி ற ன்  ை ற் று ம்  ப க ா ள் ்ள ்ள வு க கு 
ஏ ற் ற வ ா று ம் ,  ்ச � க கு க ளி ன்  ்த ன் ம ை க கு 
ஏற்றவாறும் வடிவமைககப்படுகிறது.

9.4.3.2	 	பயணிகள்	வாகனங்களுககான	

தமற்கூடு	(Passenger	Vehicle	Body)

இவவமக ்ைற்கூ்டானது பயணிகளின் 
எண்ணிகமக ,  ப்சாகுசு  ைற்றும்  என்ஜின் 
கு தி ம � த் தி ற னு க கு  ஏ ற் ற வ ா று 
வடிவமைககப்படுகிறது.

ப்டம் 9.4.3 ல ்ைற்கூடடின் வமககள் 
அட்டவமைப் படுத்்தப்படடுள்்ளது. ்ைலும் 
ப்ல வி்தைான ்ைற்கூடுகளின் அமைப்பு ப்டத்தில 
காட்டப்படடுள்்ளது.

9.4.2 சமற்கூடடின் �ண்பு்கள் 

1. எம்ட குமறவாக இருகக ்வண்டும். 
2. குமறவான பாகங்கம்ளக பகாண்டிருகக 

்வண்டும். 
3. நீண்்ட ொள் உமழகக ்வண்டும்.
4. ்்தமவயான இ்டம் அளிகக ்வண்டும். 
5. இ ய ங் கு ம்  ப ப ா ழு து  கு ம ற வ ா ன 

அதிரவுகம்ளக பகாண்டிருகக ்வண்டும். 
6. எம்டயானது அமனத்து இ்டங்களிலும் 

்சரி்சைைாக இருகக ்வண்டும். 
7. வி ப த் தி ன்  ப ப ா ழு து  ் ப ா து ை ா ன 

பாதுகாப்புத் ்த� ்வண்டும். 
8. இ்தன் வடிவம் குமறந்்த காற்றுத்்தம்டமயக 

பகாண்்ட்தாக இருகக ்வண்டும்.
9. விம்ல குமறவான்தாக இருகக ்வண்டும்.
10. ப�ாைரிப்ப்தற்கு எளிமையாக இருத்்தல 

்வண்டும்.

9.4.3 சமற்கூடடின் வக்க்கள்:

்ைற்கூடுகள் பபாதுவாக ்ச�ககுகள் 
வாகனம் (Goods Vehicle Body), பயணிகள் 

பயணிகள் வாகன 
்ைற்கூடு

்ைற்கூடு  
வமககள்

்ச�ககு வாகன 
்ைற்கூடு

1. ைகிழுந்து வமக

2. ்பருந்து வமக

3. ப்சாகுசு வமக

1. பஞ்்சாப் ்ைற்கூடு வமக ்லாரி
2. அம� ்ைற்கூடு வமக ்லாரி 3. ்தம� வடிவ 
்லாரி 4. டி�ாக்டர வமக 5. பயன்பாடடுககு 
ஏற்ற இமைப்புபபற்ற டி�ாக்டர வமக
6. கூண்டு உந்து வமக 7. வினி்யாக வாகன 
்ைற்கூடு  8. ்்டங்கர வமக 9.டிப்பர வமக 
்ைற்கூடு

தமற்கூடடின்	வகககள்

�டம் 9.4.3  சமற்கூடடின் வக்க்கள்
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	பயணிகள்	வாகன	(Passenger	vehicle)	

தமற்கூடு	வகககள்

அ. ஆறு இருகமககள் பகாண்்ட சிறிய வமக 
காரின் ்ைற்கூடுகள் (Small Car Bodies 
Upto Six seat Capacity)

ஆ. பத்து இருகமககள் பகாண்்ட ெடுத்்த� 
வமக காரின் ்ைற்கூடுகள் (Medium Car 
Bodies Upto 10 Seat Capacities)

இ. சிற்றுந்தின் ்ைற்கூடுகள் (Mini Bus 
Bodies)

ஈ. ்பருந்து ைற்றும் ப்சாகுசு �க வாகன 
்ைற்கூடுகள் (Large Bus Body for  
Common and Luxurious Transport)

உ. இ�யில வாகன ்ைற்கூடுகள் (Railway  
Coach Bodies)

ஊ. மூன்று ்சகக� வாகன ் ைற்கூடுகள் (Three 
Wheeled Bodies )

�டம் 9.4.3.1 �யணி்கள் வொ்கன சமற்கூகூடு வக்க்கள்
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வொ்கன வக்க்கள் பி்ற ப�யர்்கள் உ்தொ�ைங்்கள்

சிறிய	ரக	கார ஹாடசதபக,	கமகதரா	கார,	நகர	

காரகள்,	சிறிய	குடும்பம்	கார

(Hatchback,	Micro	Car,	City	Cars,	

Small	Family	Car)

ச்டாதயாடத்டா	காதரா�ா,	

ஹூண்்டாய	ஐ	10,	மஸ்டா	2,	

நி்சான்	கமகரா,	ஃதபாரடு	

ஃபீயஸ்டா	(Toyota	Carolla,	

Hyundai	i10,	Mazda2,	Nissan	Micra,	

Ford	Fiesta)

நடுத்்தர	ரக	காரகள் ச்ச்டான்,	நடுத்்தர	குடும்ப	கார	

(Sedan,	Medium	Family	Car)

ஓப்பல	அஸடரா,	ஃதபாரடு	

ஃபீஸ்டா,	ஹூண்்டாய	i20	(Opel	

Astra,	Ford	Fiesta,	Hyundai	i20)

சபரிய	ரக	காரகள் ்சலூன்,	குடும்ப	கார

(Saloon,	Family	Car)

ச்டாதயாட்டா	தகம்ரி,	ஃதபாரடு	

ஃபாலதகான்,	ஆடி	A6,	ஃதபாரடு	

தமான்த்டா	(Toyota	Camry,	Ford	

Falcon,	Audi	A6,	Ford	Mondeo)

பந்தய	காரகள்  

தராடஸ்டர(Roadster)

தஹாண்்டா	CR-V,	மஸ்டா	MX5,	

ஆடி	TT	(Honda	CR-V,	Mazda	

MX5,	Audi	TT)

பயணிகள்	வாகனம்	

(People	Mover)

சிறிய	தவன்	(Mini	van) ச்டாதயாட்டா	,்டாரதகா,	

கிகரஸ�ர,	வாதயஜர	(Toyota	

Tarago,	Chrysler	Voyager)

காம்பாகட	எஸயூவி	

(Compact	SUV	)

SUV	–	Sport	utility	

vehicle

மினி	எஸயூவி,	மினி	4x4	(Mini	

SUV,	Mini	4x4)

ஹூண்்டாய	ஐ	35,	பிஎம்்டபிள்யூ	

X1,	ஸதகா்டா	எடடி	(Hyundai	i35,	

BMW	X1,	Skoda	Yeti)

நடுத்்தர	எஸயூவி

(Medium	SUV)

சபரிய	4x4	(Large	4x4) ச்டாதயாட்டா	RAV4,	

ஃதபாரடு	கியூகா,	மிடசுபிஷி	

அவுன்்ட�ாண்்டர,	ஜீப்	சரங்�ர,	

ஆடி	Q3	(Toyota	RAV4,	Ford	

Kuga,	Mitsubushi	Outlander,	Jeep	

Wrangler,	Audi	Q3)

சபரிய	எஸயூவி

(Large	SUV)

சபரிய	4x4	(Large	4x4) ச்டாதயாட்டா	த�ண்ட	கரூஸர,	

மிடசுபிஷி	பசஜதரா,	ஹூண்்டாய	

்சாண்்டா	ஃதப,	த�ண்ட	தராவர	

தரஞ்ச	தராவர	(Toyota	Land	

Cruiser,	Mitsubishi	Pajero,	Hyundai	

Santa	Fe,	land	Rover	Range	

Rover)
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9.5 டிங்்கரிங் மற்றும் ப�யிண்டிங்

9.5.1 டிங்்கரிங் 

�டம் 9.5.1 டிங்்கரிங்

வாகனத்தின் ் ைற்கூடடின் ்தகடுப்ப�ப்பில 
(Sheet Metal ) ஏற்ப்டககூடிய ்ைடுபள்்ளங்கள், 
சிறிய கீறலகள், பல்வறு பருவ நிம்ல ைாறுபாடு 
ைற்றும் ்வதியியல ைாறுபாடு ஆகியவற்றால 

5. கன�க வாகன ் ைற்கூடுகள் (Heavy Load 
Carrying Bodies).

6. மூன்று ்சகக� வாகன ் ைற்கூடுகள் (Three 
Wheeled Bodies).

7. டிப்பர வாகன ்ைற்கூடுகள் (Tipper 
Bodies).

்சரககு	வாகன	தமற்கூடுகள்	

1. டி�க ்ைற்கூடுகள் (Truck Bodies).
2. ்்டங்கர ்ைற்கூடுகள் (Tanker Bodies).
3. சிறிய ் வன் ் ைற்கூடுகள் (Minivan Bodies).
4. ெ டு த் ்த �  சு ம ை  இ ழு க கு ம்  வ ா க ன 

்ைற்கூடுகள் (Medium Load Carrying 
 Vehicle).

ஏற்ப்டக கூடிய அரிைானங்கம்ள ்சரி ப்சய்து, 
மீண்டும்  பபாழிவு்டன்  உருவாககுவ்தற்ககு 
டிங்கரிங் என்று பபயர. 

9.5.2  டிங்்கரிங் பேயயத் ச்தகவயொன 

உ�்க�ைங்்கள்

1. பற்ற மவப்பு (Welding Plant)[Gas & Arc]
2. வாகனத்திற்கு  ்்தமவயான  அ்லாய்  

்தகடு 
3. ைாற்ற ்வண்டிய புதிய ்சட்டங்கள்
4. ்தகடு பவடடி(Sheet Metal Cutter)
5. துப்பாககி ப்தளிப்பு (Spray Painting Gun)
6. ்்தமவயான வரைங்கள் 
7. திண்ைர (Thinner)
8. உப்பு காகி்தம் (Emery Sheet)
9. தும்டககத் ்்தமவயான துணிகள்

பவளிப்படுத்திய ்லாரி

்்டங்கர

முறிவு டி�க பிக அப் ஜீப் டி�ாக்டர

்வன் ்பாரக லிப்ட டி�க

்லாரி்கப் இ்டைாற்றி
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• உப்பு காகி்தம் (Emery Sheet) பகாண்டு 
் ்த ய் த் து  ் ை ற் ப � ப் பி ம ன  சீ � ா க க 
்வண்டும்.

• பாடியின் ்ைற்ப�ப்பில உள்்ள துமை 
பாகங்கம்ள அகற்றி விடடு அந்்த இ்டத்தில 
பபயிண்ட  ப்டா்தவாறு  ்பப்பரகம்ள 
ஒடடு்தல ்வண்டும்.

• பிறகு பிம�ைர (Primer) மூ்லம் சிறிய 
அ்ளவி்லான ்ைடுபள்்ளங்கம்ள நி�ப்பு்தல 
்வண்டும்.

• ப்தளிப்பு வரைம் பூசு்தல (Spray Painting) 
மூ்லம் அடிப்பம்ட பூசசு (Base Coat 
Paint) அடிகக ்வண்டும் ென்கு உ்லரந்்த 
பிறகு மீண்டும் ஒருமுமற முழு பூசசு 
(Clear Coat Paint) அடிகக ்வண்டும். 
அடுத்்த்தாக ப்ளப்ளப்பு (Polishing) ப்சய்ய 
்வண்டும்.

9.5.4  டிங்்கரிங் மற்றும் வர்ைம் பூசும் 

ப�ொழுது ்ககட பிடிக்க சவண்டிய 

சில பேயல்முக்ற்கள் :

1. டிங்கரிங் ப்சய்யும் முன் வாகனத்ம்த  
்ஜக  மூ்லம்  ்்தமவயான  அ்ளவிற்கு 
உயரத்தி குதிம� மூ்லம் நிம்ல நிறுத்்த 
்வண்டும்.

2. வாகனத்தில  உள்்ள  அசசு  ைற்றும் 
்சகக�ங்கம்ளக கழற்ற ்வண்டும். 

3. வாகனத்தில உள்்ள எரிபபாருள் ப்தாடடி, 
எ ண் ம ை ப ்த ா ட டி  ் ப ா ன் ற வ ற் ம ற 
பவளி்யற்ற ்வண்டும்.

4. மின்்சா�  சுற்றுககள்  அமனத்ம்தயும் 
பாதுகாப்பு ப்சய்தி்ட ்வண்டும்.

5.  பிறகு அழுத்்தப்பட்டக காற்மறக பகாண்டு 
வாகனத்ம்த சுத்்தம் ப்சய்ய ்வண்டும்

6. வாகனத்தின் மீதுள்்ள கிரீஸ்  ைற்றும் 
்வகஸ் – ஐ ை்சகு நீககி (Degreaser) 
மூ்லம் சுத்்தம் ப்சய்யப்ப்ட ்வண்டும் 

7. பபயிண்டிங்  ப்சய்யப்படுவ்தற்கு  முன் 
வாகனத்தின்  ்ைல  பகுதி  முழுவதும் 
சுத்்தம் ப்சய்யப்படடு ென்கு உ்லரத்்தப்ப்ட 
்வண்டும். 

10. படடி ைற்றும் படடித்்தகடுகள்
11. ை�சசுத்தியல 

9.5.3 வர்ைம் பூசு்தல்

வாகனத்திற்கு  ெல்ல  ்்தாற்றத்ம்தக 
பகாடுப்ப்தற்கும் ைற்றும் அரிைான எதிரப்பு 
்தன்மைமய  பகாடுப்ப்தற்கும்  வாகனத்தின் 
்ைற்கூடடின் மீது வரைம் பூ்சப்படுவ்தற்கு 
பபயிண்டிங் என்று பபயர.

�டம் 9.5.3 வர்ைம் பூசு்தல்

பின்வரும் நிம்லகளில டிங்கரிங் ைற்றும் 
பபயிண்டிங் ப்சய்யப்படுகின்றன

1. ்தயார ப்சய்்தல[Preparaton]
2. ைடடி அடித்்தல [Primer]
3. அடிப்பம்ட பூசசு[Base Coat]
4. முழுமையான பூசசு [Clean coat]
5. ப்ளப்ளப்பாககு்தல (Polishing)
• டிங்கரிங் ைற்றும் பபயிண்டிங் ப்சய்யப்ப்ட 

்வண்டிய ்தகடடுப் ப�ப்பிமன ்்சாப்புக 
க்லந்்த நீ�ால சுத்்தம் ப்சய்து, பைலலியத் 
துணியிமன  மவத்து  தும்டத்து  உ்ல� 
மவகக ்வண்டும்.

• பின்பு ்தகடடுப் ப�ப்பிமன ை்சகு நீககி 
(Degreaser) மூ்லம்  சுத்்தம்  ப்சய்ய 
்வண்டும்.

• ை�ச சுத்தியம்லக பகாண்டு ்தகடடுப் 
ப�ப்பில உள்்ள ்ைடுபள்்ளங்கம்ள ்சரி 
ப்சய்ய ்வண்டும்

• ்தகடடுப் ப�ப்பிமன ஸ்க்�ப்பர (Scrapper) 
பகாண்டு  ்ைடுபள்்ளங்கள்  ைற்றும் 
கீறலகம்ள ்சரி ப்சய்ய ்வண்டும்
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1.	 மாணவரககள	அருகில	உள்ள	்தானியங்கி	கடடுமான	பணிமகனககு	அனுப்பி	அங்கு	

த்சஸிஸ	அகமப்பு	முழுவக்தயும்	அறிநது	அறிககக	்சமரபிகக	கவத்்தல.	

2.	 அருகில	உள்ள	கடடுமான	பணிமகனககு	மாணவரககள	அனுப்பி	அங்கு	த்சஸிஸ	உ்டன்	

தமற்கூடக்ட	சபாருத்தும்	முகை	பற்றியும்,	தமற்ககூடடின்	வகககள்	பற்றியும்	அறிநது	

அறிககக	்சமரபிகக	ச்சய்தல.

மொைவர் பேயல்�ொடு (Student Activity)

1. Chassis	Frame - அடிச்சட்டம்	

2. Chassis - அடித்்தளம்

3. Body	 - தமற்கூடு

4. Integral	 - ஒருங்கிகணந்த

5. Static	Load	 - நிக�ப்பளு

6. Construction	 - கடடுமானம்

7. Wheel	base - இருசு	இக்டத்தூரம்	

8. Resistance	 - ்தக்ட

9. Gradient	 - ்சரிவு

10. Immerse	 - மூழ்குவி	

்ககலச பேொற்்கள் (Glossary Terms)்க
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978-93-837-4691-0,	First	Edition	2014,	Reprint	2016.

2.	 Automobile	Engineering,	2nd	Edition,	Sci	Tech	Publications	(India)	Pvt	Ltd,	2011.	Ramalingam.	K.K.

3.	 Kirpal	Singh,	Automobile	Engineering,	Vol	1,	Standard	Publisher	and	distributor,	ISBN	–	13	–	

978-8180141966

4.	 Jack	Erjavec-	Automotive	Technology_	A	Systems	Approach		-Delmar	Cengage	Learning	

(2009)	ISBN-13:	978-1428311497

5.	 James	D.	Halderman,	Automotive	Technology,	Principles,	Diagnosis	and	service,	fourth	Edition,	

2012,	Prentice	Hall,	ISBN	-	3:	978-0-13-254261-6

6.	 K.K.Jain	and	R.B.Asthana,		Automobile	Engineering,	Tata	McGraw-Hill	Publishing	Company	

Limited,	New	Delhi

7.	 R.K.Rajput,		A	Text	Book	of	Automobile	Engineering,	Laxmi	Publications,	New	Delhi.

8.	 A.K.	Babu	&	Er.	Ajit	Pal	Singh,	Automobile	Engineering,	S.Chand	Publishing,	New	Delhi

9.	 Internal	Combustion	Engines	by	V.	Ganesan,	Tata	McGraw-Hill	Education,	2004

10.	 Automotive	Mechanics	by	William	Crouse,		Donald	Anglin
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1.	 http://www.mechanicalbooster.com/2014/02/what-is-chassis-in-automobile-how-many-

types-of-car-according-to-the-body-style.html

2.	 https://autokeeda.wordpress.com/2015/03/28/various-loads-acting-on-frame/

3.	 https://www.pressmark.co.uk/chassis-manufacturing-process/

4.	 https://info.japanesecartrade.com/content-item/237-classification-of-cars-on-the-basis-

of-body-type

5.	 https://www.popularmechanics.com/cars/how-to/a3110/a-diy-guide-to-painting-your-

car-15998013/

6.	 https://www.thoughtco.com/auto-body-dent-repair-281389

இகைய்தள மு்கவரி (Webliography)

• ்ச�ா்சரி வாகனத்ம்த ஒரு முமற இயகக ஆ�ம்பிகக (ஸ்்டாரட ப்சய்ய) 15மி.லி. 
்க்்சாலின் ்்தமவ 

• ஒரு காம� ்தயாரிகக 25 ைணி ்ெ�ம் ்்தமவ. அதில 10 ைணி ்ெ�ம் வண்ைம் தீட்ட்வ 
ப்ச்லவாகிறது.
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�குதி – அ

ஒரு	மதிப்சபண்	வினாககள்

்சரியான	விக்டகய	த்தரநது	எடுத்து	

எழுதுக	

1.	 வாகனத்தின்	அடி	பாகமான	

அடிச்சட்டம்	்தயாரிககப்	பயன்படும்	

உத�ாகம்	

அ.	 அ�ாய	ஸடீல	

ஆ.	 ரப்பர

இ.	 ஆஸசபஸ்டாஸ

ஈ.	 மரத்துகள்கள்	

2.	 த்சஸிஸ	ஃபிதரமின்	வகககள்	

எத்்தகன	வககப்படும்?

அ.	 2	 ஆ.	 3

இ.	 5	 ஈ.	 6

3.	 சபரும்பாலும்	கனரக	வாகனங்களில	

பயன்படும்	அடிச்சட்டம்	(Chassis	

Frame)	

அ.	 வழககமான	அடிச்சட்டம்	

ஆ.	 பாதி	ஒருங்கிகணந்த	

அடிச்சட்டம்	

இ.	 ஒருங்கிகணந்த	்சட்டம்	

ஈ.	 தமற்கண்்ட	அகனத்தும்	

4.	 வாகன	கடடுமானத்தில	தமற்கூடு	

நீங்க�ாக	வாகன	இயககத்திற்குத்	

த்தகவயான	அகனத்து	

உறுப்புகளின்	ச்தாகுப்பின்	சபயர	

அ.	 அடித்்தளம்	 ஆ.	 கிளடச

இ.	 தமற்கூடு		 ஈ.	 கியரபாகஸ

5.	 முன்பகக	இரு	்சககரங்களின்	

கமயங்களுககு	இக்டதய	

உள்ள	இக்டசவளிகய	எவவாறு	

அகழககின்தைாம்?

அ.	 வீல	தபஸ

ஆ.	 வீல	டராக	

இ.	 தபம்பர	தகாணம்	

ஈ.	 தகஸ்டர	தகாணம்	

6.	 வாகனத்தில	பயணம்	

ச்சயபவரககள	சூரிய	ஒளி,	

மகழ,	தூசு	தபான்ைவற்றிலிருநது	

பாதுகாககும்	பாகம்	எது?

அ.	 அடிச்சட்டம்	

ஆ.	 அடித்்தளம்	

இ.	 தமற்கூடு	

ஈ.	 டிரான்ஸமி்சன்	சிஸ்டம்	

7.	 வாகனத்தின்	முதுசகலும்பு	தபான்ை	

பாகத்தின்	சபயர	என்ன?

அ.	 அடிச்சட்டம்	(Chassis	Frame)

ஆ.	 தமற்கூடு	

இ.	 என்ஜின்

ஈ.	 டிபரன்சியல	

8.	தமற்கூடு	மற்றும்	அடிச்சட்டம்	 

ஆகிய	இரண்டும்	த்சரநத்த	

இருககும்	அடிச்சட்டத்தின்	சபயர	

என்ன?	

அ.	 வழககமான	்சட்டம்

ஆ.	 ஒருங்கிகணந்த	்சட்டம்

இ.	 பாதி	ஒருங்கிகணந்த	்சட்டம்

ஈ.	 த்சஸிஸ

9.	 வாகனத்தில	எந்த	பாகத்க்த	

அடித்்தளத்து்டன்	இகணககும்	

சபாழுது	ஒரு	முழு	வாகனம்	

கிக்டககும்?

அ.	 கவப்பர

ஆ.	 டிபிரன்சியல

இ.	 தமற்கூடு

ஈ.	 மின்்சா்தன	உபகரணங்கள்

மதிபபீடு
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10.	 தமற்கூடு	சபாதுவாக	எத்்தகன	

வககப்படும்?

அ.	 2

ஆ.	 3

இ.	 4

ஈ.	 5	

�குதி – ஆ

மூன்று	மதிப்சபண்	வினாககள்	

1.	 அடிச்சட்டத்தின்	(Chassis	Frame)	

வகககள்	யாகவ?

2.	 அடித்்தளம்	(Chassis)	என்ைால	

என்ன?

3.	 த்சஸிஸ	உ்டன்	இகணககபடும்	

உறுப்புகள்	மூன்றிகனக	கூறுக

4.	 த்சஸிஸ	பிதரம்	்தயாரிககப்	

பயன்படும்	உத�ாகங்களின்	

சபயரககளக	குறிப்பிடுக.

5.	 இருசு	இக்டத்தூரம்	(Wheel	base)	

என்ைால	என்ன?

6.	 தமற்கூடடின்	பணிகள்	யாகவ?

7.	 வரணம்	பூசு்தல	என்ைால	என்ன?	

�குதி – இ

ஐநது	மதிப்சபண்	வினாககள்:

1.	 த்சஸிஸ	பிதரமின்	பணிககளக	

குறிப்பிடுக	

2.	 த்சஸிஸ	பிதரம்	ஒன்றின்	ப்டம்	

வகரநது	காண்பி	

3.	 தமற்கூடு	பற்றி	விளககி	அ்தன்	

பணிககளக	கூறுக	

4.	 அடித்்தளத்து்டன்	(Chassis)	

இகணககப்படும்	பாகங்ககளப்	பற்றி	

விளககுக.

�குதி – ஈ

பத்து	மதிப்சபண்	வினாககள்	

1.	 அடிச்சட்டத்தின்	மீது	(Chassis	

Frame)	ச்சயலபடும்	சுகமககள	

வரி்சக்சப்படுத்துக.

2.	 தமற்கூடடின்	பண்புககளக	கூறுக.

3.	 வாகனத்தின்	அடிப்பக்ட	அளவுகள்	

பற்றி	விவரி.
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ப�ொருளடக்கம்

மின்ொர அமைப்பு  

(Electrical System)

அலகு

10

10.0	அறிமுகம்	

10.1	 மினகலம்	

10.1.1	 மினகலத்தின	வகககள்

10.1.2	 காரீய	அமில	மினகலத்தின	

அகைப்பும்	விளககமும்	

10.1.3	 மினகலத்கதை	மின்னேற்றம்	

செயதைல்	

10.2	இகனீென	அகைப்பு	

10.2.1	 இகனீென	அகைப்பின	

வகககள்	

10.2.1.1	 ்ேட்டரி	காயில்	

இகனீென	அகைப்பு

10.2.1.2	 (அ)	சுழலும்	ஆரைச்சூர	

வகக	்ைகனேட்்டா	

இகனீென	அகைப்பு	

10.2.1.2	 (ஆ)	சுழலும்	்ைகனேட	

வகக	்ைகனேட்்டா	

இகனீென	அகைப்பு

10.2.1.3	எசலகட்ானிக	

இகனீென	அகைப்பு

10.3	தூண்டுச்	சுருள்	

10.4	மின	சோறிககடக்ட	

10.4.1	 மின	சோறிக	கடக்டயின	

வகககள்

10.4.2	இகனீென	சுவிடச்	ைறறும்	ொவி	

10.5	காயில்	இகனீென	அகைப்பிறகும்	

்ைகனேட்்டா	இகனீென	

அகைப்பிறகும்	இக்ட்ய	உள்ள	

்வறுோடுகள்	

10.6	ேகிரவி	(Distributor)

10.7	இகனீென	அடவானஸ்	சைககானிெம்	

10.7.1	 இகனீென	அடவானஸ்	

வகககள்	

10.7.1.1	 ்வககம்	அடவானஸ்	

சைககானிெம்	

10.8	 எனஜின	ஸ்்டாரடடிங்	அகைப்பு	

10.8.1 ஸ்்டாரட்டர	

்ைாட்டார	

டிக்வ்	

சைககானிெம்	

10.8.1.1	 சேண்டிகஸ்	

டக்வ்	

ஸ்்டாரடடிங்	

அகைப்பு

10.8.2	 ஸ்்டாரடடிங்	சுவிடச்

10.8.3	 ஸ்்டாரடடிங்	்ைாட்டார	

ே்ாைரிப்புக	குறிப்புகள்

10.9	 மின்னேற்ற	அகைப்பு	

(Charging	System)	

10.9.1	 D.C	செனே்்ட்டர	(அல்லது)	

க்டனே்ைா

10.9.2	 கட	அவுட	ரி்ல	

10.9.3	 ஆல்்டர்னேட்டர	

10.10	கலடடிங்	அகைப்பு	

10.10.1	 வாகனேத்தில்	ேயனேடுத்தைப் 

ேடும்	முககிய	விளககுகளும்	

அவறறின	ேயனகளும்.

10.10.2	வாகனேத்தில்	

ேயனேடுத்தைப்ேடும்	கலடடிங்	

ெரகயூட	

10.10.3	திகெ	காடடும்	விளககுகள்	

10.11	 விண்ட	ஸ்கிரீன	கவப்ேர	

10.12	குளிரொதைனே	அகைப்பு	

10.12.1	 வாகனே	குளிரொதைனே	

அகைப்பும்	்வகல	செயயும்	

விதைமும்	

10.13	 இகனீென	அகைப்பில்	ஏறேடும்	

குக்றோடுகளும்	அவறறிறகானே	

கா்ணங்களும்	நிவரத்தி	செயயும்	

முக்றகளும்	

10.14	ஸ்்டாரடடிங்	்ைாட்டாரில்	ஏறேடும்	

குக்றோடுகளும்,	அவறறிறகானே	

கா்ணங்களும்,	நிவரத்தி	செயயும்	

முக்றகளும்.	
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10.0 அறிமு்கம்:

மின்சா ரம்  என்பது  ஒரு  வகை 
ஆற்றலசாகும். மின்சாரமசானது நமது அன்றசாட 
வசாழ்ககையிலும்,விவ்சாயத்திலும் மமலும் ்பல 
த ர ப ்ப ட ட  த த சா ழி ற ் சா க ல ை ளி லு ம் 
்பயன்படுத்தப்படுகி்றது. தசானியங்கி வசாைனத்திலும் 
மின்சாரம் மிை மு்ககிய ்பங்கு வகி்ககி்றது.
வசாைனத்தில்  ்பயன்படுத்தப்படும்  மின்சார 
அகமபக்ப கீழ்கைணடவசாறு வகைப்படுத்தலசாம்.

1. ஸடசார்டடிங் அகமபபு (Starting System)
2. இ்கனீ்ன அகமபபு (Ignition System)
3. கலடடிங் அகமபபு ( Lighting System)
4. மினமனற்ற அகமபபு (Charging Sysytem)
5. துகைமின இகைபபுைள் (Accessories)

10.1 மின்கலம் (Battery)

வசாைனத்தின  மின்சார  அகமபபின 
மு்ககியமசான ்பசாைம் மினைலம் (Batttery)
ஆகும் .  இதில்  மின்சாரமசானது  ம்மித்து 
கவ்கைப்படடு  ( S t o r a g e )  வசாைனத்தில் 
மின்சாரத்தினசால்  இயங்ை்ககூடிய  எல்லசா 
்பசாைங்ைளு்ககும்  மதகவப்படும்  ம்பசாது 
மின்சாரத்கத அனுபபுகி்றது. எனமவ இதகன 
மின ் சா ர  அகம ப பின  இ த ய ம்  என 
அகை்ககிம்றசாம்.

ஒரு மநர் மின முகனயும், ஒரு எதிர்மின 
முகனயும் தைசாணடது ஒரு த்ல் ஆகும்.்பல 
த்ல்ைகை ்ப்கை இகைபபில் (Parallel) அல்லது 
ததசாடர்  இகைபபில்  (Series) இகைத்து 
அகம்கைப்படடதறகு  மினைலம்  (Battery) 
எனறு த்பயர்.

ம்படடரி  என்பது  மின  ஆற்றகல 
மவதியியல் ஆற்றலசாை மசாறறி ம்மித்து கவ்கைப 
்பயன்படுகி்றது .  அவவசாறு  ம்மி்கைப்படட 
மவதியியல் ஆற்றகல மின ஆற்றலசாை மசாறறி 
நம்ககு  மதகவப்படும்  த ்ப சாழுது  அது 
வைங்குகி்றது. தவளியில் இருந்து த்லுத்தப்படும் 
மின ஆற்றகல மவதியியல் ஆற்றலசாை மசாறறி 
ம்மி்ககும் முக்ற்ககு மினைல மினமனற்றம் 
( B a t t e r y  C h a r g i n g )  எனறு  த்பயர் . 
அகதபம்பசானம்ற  மவதியியல்  ஆற்றல்  மின 
ஆற்றலசாை மசாற்றப்படடு மின்சாதனங்ைளு்ககு 
மின்சாரம் த்லுத்தப்படுவகத மினைல மின 
இ்ற்கைம்  (Batter y Discharging) எனறு 
த்பயர்.

முமையம்்கொற்று 

துவொரமூடி

ப�ட்டி

பிரிப்�ொன

ப்ல் 

இமைப்�ொன

ப்ல்்கள்

த்கடு்கள்

எபலகட்டரொமலட் 
திரவம்

மூடி

ப்ல் 

்கபைகடர்

10.1.1  மின்கலத்தின (Battery)  

வம்க்கள்

1. ைசாரீய அமில மினைலம் (Lead Acid 
Battery)

2. லித்தியம் அயன ம்படடரி (Lithium Iron 
Battery)

்கற்்றல் ட�ொக்கம் (Learning Objectives)

1.	 மினொ்	அகைப்பின	்தைகவகள்	ைறறும்	வகககள்	ேறறி	அறிந்து	சகாள்ளச்	

செயதைல்.	

2.	 மினொ்	அகைப்பின	ஒவ்சவாரு	வககயிலும்	உள்ள	ோகங்ககளயும்	அவறறின	

அகைப்கேயும்	்வகல	செயயும்	விதைத்கதையும்	அறிந்து	சகாள்ளச்	செயதைல்.
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3. நி்கைல் ைசாடமியம் மினைலம் (Nickel 
Cadmium Battery)

4. நி்கைல் கைடகரடு உமலசாை மினைலம் 
(Nickel Metal Hydride Battery)

5. ம்சாடியம் ்ல்்பர் மினைலம் (Sodium 
Sulphur Battery)

த்பசாதுவசாை வசாைனங்ைளில் ைசாரீய அமில 
மி ன ை ல ம ம  அ தி ை  அ ை வி ல் 
்பயன்படுத்தப்படுகி்றது.

10.1.2  ்கொரீய அமில மின்கலத்தின 

அமைப்பும் விளக்கமும்

மினைலத்தின மு்ககியமசான ்பசாைங்ைள்

1. தவளிப்பசாத்திரம் (Container)
2. தைடுைள் (Plates) 
3. பிரிப்பசான (Separator) 
4. த்ல் ைவர் (Cell Cover)
5. எதல்கடமரசாகலட (Electrolyte)
6. தடர்மினல் ம்பசாஸட (Terminal Post)

ட�ர்மின 

வொய் 

த்கடு்கள்

்கொரீய 

அமில 

ப்ல்

H
2
SO

4
(pb)

ட�ர்மினவொய் (+) 

த்கடு
எதிர்மினவொய் 

(-) த்கடு

்கொர் ட�ட்டரி

பவளிப்�ொத்திரம் (Container)

இது ைடின ரப்பர் அல்லது பிடடுமினஸ 
(Bituminous) ம்பசான்ற த்பசாருடைைசால் ஒமர 
்பசாைமசாை வசார்பபு முக்றயில் த்யயப்படடிரு்ககும். 
எ த ல ்க ட ம ர சா க ல ட  தி ர வ ம்  ஊ ற றி 
கவ்கைப்படடிரு்ககும். இது ்பல அக்றைைசாை 
பிரி்கைப்படடு  ஒனறு்கதைசானறு  ததசாடர்பு 
தைசாள்ளுமசாறு அகம்கைப்படடிரு்ககும். இதில் 
தைடுைள்  அடி  ்பசாைத்தில்  ததசாடசாமலிரு்கை 
பிரிடஜ் ( B r i d g e s )  என்ற  தடுப பு ைள்  
அகம்கைப்படடிரு்ககும்.

த்கடு்கள் (Plates)

மினைலத்தின  தைடுைள்  இரணடு 
வகைப்படும். 

1. மநர்மின தைடுைள் (Positive Plates) 
2. எதிர்மின தைடுைள் (Negative Plates)

மநர்மின தைடு ைசாரீய த்பரசா்கக்டசால் 
(Lead Peroxide) தயசாரி்கைப்படுகி்றது. இது 
உ று தி ய சா ை வு ம் ,  உ க ட யு ம்  த ன க ம 
தைசாணடதசாைவும், ்பழுபபு நி்றமுகடயதசாைவும் 
(Brown) இரு்ககும். இந்த ைசாரீய த்பரசா்கக்டு 
நுணதுகை அகமபக்ப தைசாணடதசாைவும் சி்றந்த 
த்யல்்படு த்பசாருைசாைவும் உள்ைது.

எதிர்மின தைடு தமனகமயசான ைசாரீய 
( S p o n g y  L e a d )  உ ம ல சா ை த் த சா ல் 
தயசாரி்கைப்படுகி்றது. இது ்சாம்்பல் நி்றத்தில் 
இரு்ககும் .  ைசாரீய  உமலசாைம்  நுணதுகை 
அகமபக்ப்க தைசாணடது. இதுமவ த்யல்்படு 
த்ப சாருைசாைவும்  உள்ைது .  தைடுைகை 
த சா ங்குவ த ற ை சா ை வும்  மின  ஆற ்றகல 
ைடத்துவதறகும் ைம்பிவகல ்டடங்ைள் (Grids) 
்பயன்படுகின்றன.

பிரிப்�ொன (Separator) 

இது மநர்மின தைடுைளு்ககும், எதிர்மின 
தைடுைளு்ககுமிகடமய அகம்கைப்படடிரு்ககும். 
எதல்கடமரசாகலட திரவம் உள்மை த்ல்வதறகு 
ஏதுவசாை நுணதுகைைள் தைசாணடதசாை இரு்ககும். 
மநர்மின தைடு மறறும் எதிர்மின தைடுைளின 
மநரடி ததசாடர்க்பயும், குறு்ககுச்சுறறு (Short 
Circuit) ஏற்படுவகதயும் தவிர்்ககி்றது.

பிரிப்பசானைள் த்பசாதுவசாை தமல்லிய 
அடு்ககுைைசாை (Sheets) தயசாரி்கைப்படுகின்றன. 
இகவ த்பசாதுவசாை நுணதுகை த்பற்ற ைடின 
ரப்பர் ( Porous Rubber), மவதியியல் முக்றயில் 
்பதப்படுத்தப்படட மரம் (Chemically Treated 
Wood), ைணைசாடி இகைைள் (Glass Fibre) 
ம்பசான்றவற்றசால்  தயசாரி்கைப்படடிரு்ககும் . 
தைடுைளு்ககு இகடமய மினனசாற்பகு திரவம் 
(Electrolyte) த்ல்வதறகு வ்தியசாை இதில் 
நுணதுகைைள் அகமந்துள்ைன. 

எதிர்மின 

வொய் 

த்கடு்கள்
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ப்ல்்கவர் (Cell Cover)

த்ல்ைகை  ஒனறு  ம்ர்த்து  கவத்து 
மூடுவதறகு த்ல் ைவர்ைள் ்பயன்படுகி்றது. 
தவளியில் இருந்து தூசிைள் மறறும் அழு்ககுைள் 
த ்ல்லினுள்  த ்னறு  விட சாமல்  இது 
்பசாதுைசா்ககி்றது. ஒவதவசாரு த்ல் ைவரிலும் 
மநர் மறறும் எதிர்மின தைடுைளு்ககு மதகவயசான 
ைசாறறு துவசாரங்ைளும் (Vent Holes) மறறும் 
நிரபபு துவசாரமும் (Filler Openings) இரு்ககும். 
த்ல்லிறகுள்  மினனசாற்பகு  திரவத்கத 
(Electrolyte) ஊறறுவதறகுத் தகுந்தவசாறு 
மூடியுடன கூடிய தி்றபபு்கைள் அகமந்துள்ைன.

எபலகட்டரொமலட் திரவம் (Electrolyte)

மினைலமசானது எதல்கடமரசாகலட எனனும் 
திரவத்தசால் நிரப்பப்படடிரு்ககும். இது ஒரு ்பங்கு 
அடர்ைந்தை அமிலத்திறகு (Concentrated 
Sulphuric Acid (H2SO4) மூனறு ்பங்கு தணணீர் 
1:3 என்ற விகிதத்தில் ைல்கைப்படடிரு்ககும்.

முமை்கள் (Terminals)

முகனைள் ்சார்ஜிங் ்ர்்கயூட மறறும் 
மின்சாதனங்ைள்  (Load) ஆகியவறறுடன 
இகைப்பதறகு ்பயன்படுகின்றன. மநர்மினமுகன 
மறறும் எதிர்மின முகன ஆகியவறக்ற எளிதசாை 
அ றி ந் து  த ை சா ள் ளு ம்  வ க ை யி ல் 
எதிர்மினமுகனகய  விட  மநர்மின  முகன 
்றறு த்பரியதசாை அகம்கைப்படடிரு்ககும்.

ப்யல்�டும் விதம் (Working Principle):-

மினனி்ற்கைம்  ( D i s c h a r g i n g ) 
நகடத்பறும் ம்பசாது எதிர்மின தைடடில் உள்ை 

ைசாரீய அணு்கைள் ்ல்ம்பட மூல்ககூறுைளுடன 
இகைந்து ைசாரீய ்ல்ம்பட மறறும் கைடரஜகன 
உருவசா்ககுகி்றது. மநர்மின தைடடில் உள்ை 
ைசாரீய த்பரசா்கக்டுடன கைடரஜன இகைந்து 
நீர் (H2O) மறறும் ைசாரீய ்ல்ம்பட (PbSO4) 
ஆகியவறக்ற  உணடசா்ககுகி்றது .  இதனசால் 
மினனசாற்பகுத்பசாருளின  ( E l e c t ro l y t e ) 
வீரியத்தனகம குக்றந்து நீர்த்து விடுகி்றது. 
இதனசால்  த்ல்  மவசால்மடஜின  அைவும் 
மினனசாற்பகு திரவத்தின அடர்த்தியும் குக்றந்து 
விடுகி்றது.

மீணடும் மினமனற்றம் (Charging) 
நகடத்பறும்  ம்பசாது  மநர்முனமுகனயில் 
( P o s i t i v e  E l e c t r o d e )  மின் சா ரம் 
்பசாயகி்றது .  இந்த  மின்சாரம்  எதிர்மின 
முகனயில் (Negative Electrode) உள்ை 
ைசாரீய  ்ல்ம்படகட  மீணடும்  கைடரஜன 
அணு்கைளுடன  ம்ர்்ககி்றது .  இதனசால் 
மினனசாற்பகு  திரவத்தில்  மீணடும்  ைந்தை 
அமிலமும் எதிர்மின வசாயத் தைடடில் ைசாரீயமும் 
உணடசா்கைப்படுகின்றன .  அகதபம்பசானம்ற 
மநர்மின  வசாயத்  தைடடில்  உள்ை  ைசாரீய 
்ல்ம்பட நீருடன மறு்படியும் ைலந்து விடுகி்றது. 
எனமவ  மினனசாற்பகு  திரவத்தில்  ைந்தை 
அமிலத்கதயும்  மநர்மின  வசாயத்தைடடில் 
ைசாரீய த்பரசா்கக்கடயும் உணடசா்ககுகின்றன. 
இதனசால்  த்ல்  மவசால்மடஜின  அைவும்  
அதிைரி்ககின்றன. 

ம்படடரியில் நகடத்பறும் இருமுகன 
மவதியியல்  மசாற்றங்ைள்  (இடது  ்ப்கைம் 
்சார்ஜிங் மறறும் வலது ்ப்கைம் டிஸ்சார்ஜிங்) 
பி ன வ ரு ம்  ் ம ன ்ப சா ட டி ன  மூ ல ம்  
விை்கைப்படடுள்ைன.

மினனி்ற்கைம் 
ைசாரீய த்பரசா்கக்டு + ைந்தை அமிலம் + ைசாரீயம்  ைசாரீய ்ல்ம்பட + நீர் + ைசாரீய ்ல்ம்பட+ஆற்றல் 

 மினமனற்றம்

(Discharging)
PbO2+2H2So4+Pb  PbSO4 +2H2O+PbSO4+ Energy

(Charging)
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10.1.3  மின்கலம் மினடைற்்றம் ப்ய்தல் 

(Battery Charging)

வசாைனத்தில் உள்ை தஜனமரடடர் மூலம் 
(Generator) மினைலம் மினமனற்றம் (Charge) 
த்யயப்படுகி்றது. சில மநரங்ைளில் வசாைனம் 
ஓடசாமல் இரு்ககும் ம்பசாது,ஒரு சில மின்சார 
்சாதனங்ைகை  இய்கை  மினைலத்திலிருந்து 
மின்சாரம்  எடு்கைப்படுவதசால்  விகரவில் 
மினனி்ற்கைம்  ( D i s ch arge )  ஆகிவிடும் .
எனமவ  சில  ம ந ர ங் ைளில்  மினைலம் 
தவளியில்  மினமனற ்றம்  ( C h a r g e )  
த்யயப்படுகி்றது 

மினடைற்்றம் ப்ய்யும் மும்ற்கள் (Method 

of Charging)

1. நிகலத்த மினனழுத்த முக்ற (Constant 
Voltage Method)

2. நிகலத்த மினமனசாடட முக்ற (Constant 
Current Method)

3. விகரவசாை மினமனற்றம் த்யயும் முக்ற 
(Quick Charging Method)

நிமலத்த மினைழுத்த மும்ற (Constant 

Voltage Method)

இந்த  முக்றயில்  மினனழுத்தத்தின 
( Vo l t a g e )  அைவு  நிகலயசாை  கவத்து்க 
தைசாள்ைப்படுகி்றது. டிஸ்சார்ஜ் ஆன ம்படடரிகய 
்சார்ஜிங் த்யயும் ம்பசாது மினமனசாடடத்தின 
அைவு முதலில் அதிைமசாைவும் பின ்படிப்படியசாை 
குக்றவசாைவும் இரு்ககும்.

நிமலத்த மினடைொட்ட மும்ற (Constant 

Current Method)

இந்த  முக்றயில்  மினமனசாடடத்தின 
( Cu r re nt )  அைவு  நிகலயசாை  கவத்து்க 
தைசாள்ைப்படுகி்றது. ஆரம்்பத்தில் அதிைமசான 
மவசால்டடும், பி்றகு ்படிப்படியசாை குக்றவசாைவும் 
இரு்ககும் .  இதனசால்  ்சார்ஜிங்  நகடத்பறும் 
ம்பசாது  அதிை  தவப்பமகடயசாமலும்  அதிை 
வ சா யு ்க ை ள்  த வ ளி ம ய ்ற சா ம லு ம் 
்பசாதுைசா்கைப்படுகி்றது. 

விமரவொ்க மினடைற்்றம் ப்ய்யும் மும்ற 

(Quick Charging Method)

இதறகு அதிை மின்சாரம் மதகவப்படும். 
80 ்தவீதம் மினமனற்றம் (Charge) ஆன பி்றகு 
மின்சாரத்கத குக்றத்து்க தைசாள்ை மவணடும். 
ஆனசால் மினைலத்கத ஒரு மணி மநரம் மடடுமம 
மினமனற்றம் த்யயமவணடும். இந்த முக்றயில் 
நல்ல நிகலயில் உள்ை மினைலத்கத மடடுமம 
ைவனமசாை மினமனற்றம் த்யயமவணடும்.

மினைலம் முழுவதுமசாை மினனி்ற்கைம் 
அகடந்த நிகலகய இ்றந்த மினைலம் (Dead 
Battery) எனகிம்றசாம்.

10.2  இகனீ்ன அமைப்பு 

(Ignition system)

த்படமரசால் எனஜினைளில் அழுத்தும் 
வீச்சின இறுதியில் த்படமரசால் ைசாறறு ைலந்த 
எரிைலகவ  எரி்கைப்படடு  ஆற்றல்  வீச்சு 

மினகலம்	மின்னேற்றம்	ைறறும்	மினனி்றககம்	ஆனே	நிகல	

திரவத்தின 

அடர்த்தி

ப்ல்லின மின அழுத்தம் 

(Cell Voltage)

ட�ட்டரியின மின அழுத்தம் 

(Battery Voltage)

% ்ொர்ஜ்

1.28 2.12 V 12.7 V 100

1.24 2.08 V 12.5 V 70

1.20 2.04 V 12.3 V 50

1.15 1.99 V 12.0 V 20

1.12 1.96 V 11.8 V 0
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கிகட்ககி்றது. இமத ம்பசானறு ்பல சிலிணடர் 
எனஜினைளில் (Multi Cylinder Engines) 
அகனத்து சிலிணடர்ைளு்ககும் ்ரியசான மைசாை 
இகடதவளியில் மினத்பசாறி வரிக்ப்படி (Firing 
Order) தீபத்பசாறிகய உணடசா்ககுகி்றது இவவசாறு 
எனஜினின இய்கைத்திறகு ததசாடர்ந்து உயர் 
மின  அழுத்த  தீபத்பசாறிகய  ஏற்படுத்த 
வடிவகம்கைப்படடுள்ை அகமபபிறகு இ்கனீ்ன 
அகமபபு எனறு த்பயர். இதன மு்ககியமசான 
்பணிைள் பின வருமசாறு.

1. த்படமரசால்  எனஜினைளில்  அழுத்தும் 
வீச்சின இறுதியில் உயர் மினனழுத்த 
தீபத்பசாறிகய  உணடசா்ககி  ைசாறறு  – 
த்படமரசால் ைலகவகய எரித்து அதன 
மூலம் ஆற்றல் த்ப்ற.

2. குக்றந்த மினனழுத்தத்கத (6 V to 12 
V) உயர் மினனழுத்தமசாை (20,000V to 
30,000 V) மசாற்ற.

3. ்பல  சிலிணடர்  எனஜினைளில் 
மினத்பசாறி  வரிக்்க  மைற்ப  (firing 
order) தீபத்பசாறிகய ்ரியசான மைசாை 
இகடதவளியில் ஏற்படுத்த.

10.2.1  இகனீ்னஅமைப்பின வம்க்கள்:- 

(Types of Ignition system) 

1. ம்படடரி  ைசாயில்  இ்கனீ்ன  அகமபபு 
(Battery coil Ignition system)

2. மேக்னடமடோ  இக்னனீசன்  அமேப்பு 
(Magneto Ignition system)
(அ) சுைலும் ஆர்மச்சூர் வகை (Rotating 

Armature type)
(ஆ) சுைலும் மம்கனட வகை (Rotating 

Magnet type) 
3. எதல்கடரசானி்க  இ்கனீ்ன  அகமபபு 

(Electronic Ignition system)

10.2.1.1	 	் ேட்டரி	காயில்	இகனீென	அகைப்பு	(Battery	Coil	Ignition	system)

�டம் 10.2.1.1 (அ) ட�ட்டரி ்கொயில் இகனீ்ன அமைப்பு (Battery Coil Ignition System)

மின்கலம்

அம்மீட்டர்

இகனி்ன 

சுவிட்ச்
முதல்நிமல 

மினசுற்று

உள்ள்கம்

தமட ப்ய்யும் 

முமை்கள்

தமட ப்ய்யும் 

முமை்கள் இயககும் 

ட்கம்

மின டதககி

�கிர்வி

�கிர்வி பதொடு 

முமை்கள்

இரணடொம் நிமல 

மின சுற்று

மின ப�ொறிக 

்கட்மட்கள்
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ம்படடரி ைசாயில் இ்கனீ்ன அகமபபின 
மு்ககிய ்பசாைங்ைள்:-

1. மினைலம் (Battery)
2. தூணடுச் சுருள் (Ignition Coil)
3. தகட  த்யயும்  முகனைள்  (Contact 

Breaker Points)
4. மின மத்ககி (Condensor)
5. ்பகிர்வி (Distributor)
6. மின த்பசாறி்க ைடகட (Spark Plug)
7. இ்கனீ்ன சுவிடச் (Ignition Switch) 

மினகலம்	(Battery)	:-

மின்சாரத்கத  (Current) ம்மித்து 
கவ்கை உதவுகி்றது. வசாைனத்தில் மின்சாரத்தசால் 

இயங்கும் ்பசாைங்ைளு்ககு மதகவப்படும்ம்பசாது 
மின்சாரத்கத ்பகை த்யகி்றது.

தூண்டுச்	சுருள்	(Ignition	coil)	

இது மினைலத்திலிருந்து வரும் குக்றந்த 
அழுத்த மின்சாரத்கத (12V) உயர் அழுத்த 
மின்சாரமசாை (20,000 V முதல் 30,000 V 
வகர) மசாறறுகி்றது.

தைக்ட	செயயும்	முகனேகள்	 

(Contact	breaker	points)

இ்கனீ்னஅகமபபில்  உள்ை  முதல் 
நிகல மினசுறறில் (Primary Circuit) மின 
இகைபக்ப உணடசா்ககி அகத துணடிப்பதன 

�டம் 10.2.1.1 (ஆ) ட�ட்டரி ்கொயில் இகனீ்ன அமைப்பு (Battery Coil Ignition system)

மின்கலம்
தூணடுச்சுருள்

மின டதககி

தமட ப்ய்யும் 

முமை்கள்

�கிர்வி

மின ப�ொறிக 

்கட்மட்கள்

மின ப�ொறி

சுவிட்ச்/பதொடரி

BAE_Chapter_10.indd   199 18-02-2019   13:03:22



10 - மின்சார அமைப்பு (Electrical System) 200

மூலம்  இரணடசாம்  நிகல  மினசுறறில் 
( S e c o n d a r y  C i r c u i t )  உயர்  அழுத்த 
மின்சாரத்கத (20,000 V முதல் 30,000 V 
வகர) உணடசா்ககுகி்றது.

மின	்தைககி	(Condensor)	

தகட த்யயும் முகனைளில் (Contact 
Breaker Points) உருவசாை்க கூடிய (Arching) 
ஒளி தவடடப்பகுதிகய குக்ற்ககி்றது.

• தீபத்பசாறியின  ( S p a r k )  ்்கதிகய 
அதிைமசா்ககுகி்றது.

ேகிரவி	(Distributor)

தூணடுச் சுருளிலிருந்து வரும் உயர் 
மின அழுத்த மின்சாரத்கத, எனஜின தீபத்பசாறி 
வரிக்்க மைற்ப (Firing Order) மினத்பசாறி்க 
ைடகடைளு்ககு (Spark Plugs) அனுபபுகி்றது.

மினசோறிக	கடக்ட	(spark	plug)

மினத்பசாறி்க ைடகடயசானது, த்படமரசால் 
எனஜினில்  அழுத்தும்  வீச்சின  முடிவில் 
தீபத்பசாறிகய உணடசா்ககி த்படமரசால் ைசாறறு்க 
ைலகவகய எரி்கை ்பயன்படுகி்றது.

்வகல	செயயும்	விதைம்	(Working	Principle)

இ்கனீ்ன  சுவிடக்  ‘ON’ த்யயும் 
ம்பசாது மின்சாரம் மினைலத்திலிருந்து முதல் 
நிகல  மின  சுறறு்ககு  (Primary Circuit) 
த்ல்கி்றது. எனமவ முதல் நிகல மினசுறறில் 
ைசாந்தபபுலம் (Magnetic Field) ஏற்படுகி்றது. 
தகடத்யயும் முகனைள் (Contact Breaker 
Points) முதல் நிகல மினசுறக்ற பிரி்ககும் 
ம்பசாது ைசாந்தபபுலம் சீர் குகலந்து (Collapse) 
இரணடசாம் நிகல மினசுறறில்(Secondary 
Circuit)  உயர்  அழுத்த  மின்சாரமசானது 
(Secondary Circuit) உருவசாகி்றது .  இது 
்ப கி ர் வி  ( D i s t r i b u t o r )  மூலம சா ை 
மினத்பசாறி்கைடகடைளு்ககு எனஜினின மின 
த்பசாறி  வரிக்்க  மைற்ப  ( f i r ing  order) 
அனுப்பப்படடு த்படமரசால் ைசாறறு்க ைலகவ 

எரி்கைப்படுகி்றது. இதனசால் எனஜினில் ஆற்றல் 
வீச்சு உருவசாகி்றது.

10.2.1.2	(அ)	 	சுழலும்	ஆரைச்சூர	வகக	

்ைகனேட்்டா	இகனீென	

அகைப்பு	(Rotating	Armature	

type	Magneto	Ignition	System)

இரணடொம் நிமல 

மின சுற்று

முதல்நிமல 

மினசுற்று

தமட ப்ய்யும் 

முமை்கள்

மின டதககி

ஆர்ைச்சூர்

துருவ ஷீ

நிமல 

்கொநதம்

�டம் 10.2.1.2 (அ) சுழலும் ஆர்ைச்சூர் வம்க 

(Rotating Armature type)

அகைப்பு

இதில்  நிகல  ைசாந்தங்ைள்  இரணடு 
துருவ ஷீ்கைள் (வட துருவம் மறறும் ததன 
துருவம்) அகம்கைப்படடிரு்ககும். இந்த இரணடு 
ஷீ்கைளு்ககு இகடமய ஆர்மச்சூர் சுைலும்்படி 
த்பசாருத்தப்படடுள்ைது .  முதல்  நிகல  மின 
சுறறில் (Primary Winding) தடித்த ஒயரில் 
150 முதல் 300 சுறறுைளும், இரணடசாம் நிகல 
மின சுறறில் (Secondary Winding) தமல்லிய 
ஒயரில் 15000 முதல் 25000 வகர சுறறுைளும் 
சுற்றப்படடிரு்ககும். முதல் நிகல மின சுறறுடன 
தகட த்யயும் முகனைள் (Contact Breaker 
Points), மினமத்ககி (Condenser) ஆகியகவ 
இகை்கைப்படடிரு்ககும். இரணடசாம் நிகல 
மின சுறறின முகன மின த்பசாறி்கைடகடயுடன 
(Spark Plug) இகை்கைப்படடிரு்ககும்.

்வகல	செயயும்	விதைம்	(Working)

ஆர்மச்சூர் சுைலும் ம்பசாது முதல் நிகல 
மின சுறறில் மின்சாரம் ்பசாயும்.  அபம்பசாது 
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தகட த்யயும் முகனைள் (Contact Breaker 
Points) மூடிய நிகலயில் இரு்ககும். எனமவ 
முதல்  நிகல  மின  சுறறில்  ைசாந்தபபுலம் 
உணடசாகும். தகடத்யயும் முகனைள் தி்ற்ககும் 
ம்பசாது முதல் நிகல மின சுறறில் ைசாந்தபபுலம் 
சீர்குகலந்து  (தகடப்படடு)  ( C ol l aps e) 
இரணடசாம் நிகல மின சுறறில் (Secondary 
Winding) உயர் அழுத்த மின்சாரத்கத (20,000 
V முதல் 30,000 V வகர) உணடசா்ககுகி்றது. 
இது மின த்பசாறி்க ைடகட்ககு த்னறு அங்கு 
தீபத்பசாறிகய  உருவசா்ககுகி்றது .  இதனசால் 
த்படமரசால் ைசாறறு்க ைலகவ நனகு எரி்கைப்படடு 
எனஜினிலிருந்து ஆற்றல் த்ப்றப்படுகி்றது.

10.2.1.2	(ஆ)	 	சுழலும்	்ைகனேட	வகக	

்ைககனேட்்டா	இகனீென	

அகைப்பு	(Rotating	Magnet	

Type	Magneto	Ignition	System)	

அமைப்பு
இதில் நிகலத்த ைசாந்தங்ைள் எனஜின 

பிகைவீலில் த்பசாருத்தப்படடிரு்ககும். நிகலயசான 

ஆர்மச்சூரில் தடித்த ஒயரில் 150 முதல் 300 
வகரயிலசான சுறறுைள் தைசாணட முதல் நிகல 
மின சுறறும் (Primary Winding), தமல்லிய 
ஒயரில் 15000 முதல் 25000 வகர சுறறுைள் 
தைசாணட  இரணடசாம்  நிகல  மின  சுறறும் 
(Secondary Winding) சுற்றப்படடிரு்ககும். முதல் 
நிகல மின சுறறுடன தகட த்யயும் முகனைள் 
(Contact Breaker Points), மின மத்ககி 
(Condenser) ஆகியகவ இகை்கைப்படடிரு்ககும். 
இரணடசாம் நிகல மின சுறறின முகன ்பகிர்வியுடன 
இகை்கைப்படடிரு்ககும். 

்வகல	செயயும்	விதைம்	(Working)

பிகைவீல்  சுைலும்  ம்பசாது ,  சுைலும் 
ைசாந்தம் சுறறும். அபம்பசாது மின்சாரம் முதல் 
நிகல மின சுறறு்ககு த்ல்லும். எனமவ ைசாந்த 
புலம் உணடசாகும். தகட த்யயும் முகனைள் 
தி்ற்ககும்  ம்பசாது  முதல்  நிகல  மினசுறறில் 
ைசாந்தபுலம் சீர் குகலந்து, இரணடசாம் நிகல 
மின சுறறில் உயர் அழுத்த மின்சாரம் (20,000 V 
முதல் 30,000 V வகர) தூணடப்படுகி்றது. 

�டம் 10.2.1.2 (ஆ) சுழலும் டைகைட் வம்க டைக்கைட்டடொ இகனீ்ன அமைப்பு

்கொநதம்

தூணடுச்சுருள்

ஆற்்றல் 

உற்�த்தி

்கொநத அமைப்பு

மின டதககி

தமட ப்ய்யும் 

முமை்கள்

இகனி்ன 

சுவிட்ச்

�கிர்வு

டரொட்டொர் ஆர்ம்

தீப்ப�ொறி உற்�த்தி
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இது ்பகிர்வியின மூலமசாை மினத்பசாறி்கைடகட்ககு 
த்ல்கி்றது. மினத்பசாறி்கைடகட தீபத்பசாறிகய 

உணடசா்ககி, ைசாறறு த்படமரசால் ைலகவகய 
நனகு எரி்கைச் த்யகி்றது. 

�டம் 10.2.1.2 (ஆ) சுழலும் டைகைட் வம்க டைக்கைட்டடொ இகனீ்ன அமைப்பு

10.2.1.3	 	எசலகட்ானிக	இகனீென	அகைப்பு	(Electronic	Ignition	system)

�டம் 10.2.1.3 (அ) எபலகட்ரொனிக இகனீ்ன அமைப்பு (Electronic Ignition system)

சுழலும் ்கொநதம்

முதல்நிமல மினசுற்று
இரணடொம் நிமல 

மின சுற்று

மின டதககி

தமட ப்ய்யும் 

முமை்கள்

ட்கம்

�கிர்வு
டரொட்டொர் 

ஆர்ம்

மின 

ப�ொறிக 

்கட்மட்கள்

மின்கலம்

இகனி்ன 

சுவிட்ச்

மின்ொர ்கட்டு�டுத்தும் 

அமைப்பு

தூணடுச்சுருள்

�கிர்வி மூடி

டரொட்டொர்

டைகைட்டிக பீக அப்

டவககுவம் 

அட்வொனஸ்

மின ப�ொறிக 

்கட்மட்கள்

ரிலகடர் அல்லது 

ஆர்ைச்சுர்
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மு்ககியமசான ்பசாைங்ைள்

1. மினைலம்
2. இ்கனீ்ன சுவிடச்
3. தூணடுச் சுருள்
4. ECU அகமபபு 
5. ்பகிர்வி

6. மின த்பசாறி்கைடகட
7. ரில்கடர்

்வகல	செயயும்	விதைம்

்பகிர்வியில் நிகலயசான ைசாந்தமும், பி்க 
அப  ைசாயிலும்  (Pick up coi l )  உள்ைது . 

�டம் 10.2.1.3 (இ) எபலகட்ரொனிக இகனீ்ன அமைப்பு (Electronic Ignition system)

�டம் 10.2.1.3 (ஆ) எபலகட்ரொனிக இகனீ்ன அமைப்பு (Electronic Ignition system)

தூணடுச்சுருள்

ECU 

ஆம்ப்ளிம�யர்

�கிர்வி

�ல்ஸ் பெைடரட்டர்

மின ்கலம்

இகனி்ன சுவிட்ச்

மின ப�ொறிக ்கட்மட

இகனி்ன 

சுவிட்ச்

�கிர்வி மின ப�ொறிக 

்கட்மட

ECU

தூணடுச்சுருள்

மின ்கலம்

மினப�ொறி 

வரிம்
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மம்கனடடில் உருவசாகி்ற ைசாந்தபபுலம் ஆனது 
ரில்கடரின (Relutor) வழியசாைச் த்ல்லும். 
எனமவ  மின்சாரம்  உற்பத்தியசாகும் .  இந்த 
மின்சாரம்  ைனடமரசால்  பிரிகவ  இய்கைச் 
த்யயும். இதில் கடமயசாடு (Diode) மறறும் 
டி ர சா ன ஸ சி ஸ ட ர்  உ ள் ை து .  இ து 
தூணடுச்சுருளு்ககு த்ல்லும் மின்சாரத்கத 
ைடடுப்படுத்தும். எனமவ பி்க அப (Pick Up) 
ைசாயிலில் இருந்து வரும் மின்சாரம், ைனடமரசால் 
பிரிகவ அகடயும் ம்பசாது தூணடுச் சுருளு்ககு 
த்ல்லும் மின்சாரம் தகடப்படும் .  எனமவ 
முதல் நிகல மின சுறறில் ைசாந்தபுலம் தகட்படடு, 
இரணடசாம் நிகல மினசுறறில் உயர் அழுத்த 
மின்சாரம்  உருவசாகி  ்பகிர்வி  மூலமசாை 
மினத்பசாறி்கைடகட்ககு த்னறு தீபத்பசாறிகய 
உருவசா்ககுகி்றது.

நனகைகள்

1. இயங்கும் ்பசாைங்ைள் குக்றவு 
2. இ்கனீ்ன கடமிங்கை அடஜஸட த்யய 

மதகவ இல்கல.
3. மினத்பசாறி்க  ைடகடைள்  நீணட  நசாள் 

உகை்ககும்.
4. நல்ல வலுவசான தீபத்பசாறி உணடசாகும்.
5. மின மத்ககி, ததசாடுமுகனைள் இல்கல. 

10.3  தூணடுச் சுருள் (Ignition coil)

முதல் நிமல 

மினசுற்று முமை

டலமிடைட்டடட் 

பைனமையொை 

இரும்புக ட்கொர்

இரணடொம் 

நிமல மினசுற்று

பைல்லிய ஒயர்்களொல் 
ஆை �ல சுற்று்கள் 

ப்கொணட சுருள்

இரணடொம் நிமல 

முமையம்

முதல் நிமல 

மினசுற்று

தடித்த ஒயர்்களொல் 

ஆை �ல சுற்று்கள் 

ப்கொணட சுருள்

�டம் 10.3 (அ) தூணடுச் சுருள் (Ignition Coil)

முதல் நிமல 

மினசுற்று

இரணடொம் 

நிமல மினசுற்று

அலுமினியக 

கூடு

இகனி்ன 

சுவிட்ச் 

படர்மிைல்

இனசுடல்ன 

மூடி

உயர் 

அழுத்த 

மின்ொர 

படர்மிைல்
தமட 

ப்ய்யும் 

முமை்கள் 

(�கிர்வு 

படர்மிைல்)

�டம் 10.3 (ஆ) தூணடுச் சுருள் (Ignition Coil)

மின  ைலத்தில்  இருந்து  வரும்  12V 
மினனழுத்தத்கத  (மநர்  திக்  மின்சாரம்) 
20,000 V முதல்  30 ,000 V வகர  உயர் 
மினனழுத்த  மின்சாரமசாை  (மசாறு  திக் 
மின்சாரம்) மசாறறுகி்றது.

இது  ஃ்பசாரமடயின  மின  தூணடல் 
தத்துவத்தின (Faraday’s Law of Electro 
Magnetic Induction) ்படி த்யல்்படுகி்றது. 
ஸதடப  அப  டிரசானஸ்பசார்மர்  (Step  Up 
Transformer) எனறும் அகை்கைப்படுகி்றது. 
இதில்  தடித்த  ஒயர்ைைசால்  ஆன  சில  நூறு 
சுறறுைள் (150 முதல் 300 வகர ) தைசாணட 
முதல்  நிகல  மின  சுறறும்  ( P r i m a r y 
Winding), தமல்லிய ஒயர்ைைசால் ஆன ்பல 
ஆயிரம் சுறறுைள் தைசாணட (20000 முதல் 
30,000 வகர) இரணடசாம் நிகல மின சுறறும்  
இரு்ககும்.

தூண்டுச்சுருளின	வகககள்	 

(Types	of	Ignition	Coil)

1. மைன வகை (Can Type) அல்லது தமடடல் 
கிைசாடவகை (Metal Glad Type) 

2 மைசார் வகை (Core type)

ப�ொது 

சுருள் 

இமைப்பு

டலம்டைடடட் 

பைனமையொை 

இரும்பு ட்கொர்
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10.4  மின ப�ொறிக்கட்மட (Spark Plug) 

ம்டு 

எலகட்டரொடு

ைமர

ப்ல்

முமையம்

இனசுடலட்டர்

ட்கஸ்்கட்

இனசுடலட்டர் 

முமையம்

மைய 

எலகட்டரொடு

�டம் 10.4 (அ) மின ப�ொறிக்கட்மட

முமையம்

இனசுடலட்டர்

எலகட்டரொடு

சீலிங் 

வமளயம்

ட்கஸ்்கட் 

வொஷர்

ம்டு 

எலகட்டரொடு

ப்ல்

�டம் 10.4 (ஆ) மின ப�ொறிக்கட்மட

த்படமரசால் எனஜினில் அழுத்தும்வீச்சின 
(Compression Stroke) இறுதியில் த்படமரசால் 
ைசாறறு  ைலந்த  எரிைலகவகய  எரிப்பதறகு 
மதகவயசான தீபத்பசாறிகய மினத்பசாறி்கைடகட 
உணடசா்ககுகி்றது.

இதில்  த்னடரல்  எதல்கடமரசாடு , 
கிரவுணட எதல்கடமரசாடு மறறும் இனசுமலடடர் 
ஆகியன மு்ககிய ்பசாைங்ைைசாகும். த்னடரல் 
எ த ல ்க ட ம ர சா டு ்க கு ம் ,  கி ர வு ண ட 

எதல்கடமரசாடு்ககும் இகடயில் சிறிய இகடதவளி 
(Gap) 0.5 மி.மீ முதல் 0.7மி.மீ வகர இரு்ககும். 
தூணடுச்சுருளிலிருந்து (Ignition Coil) வரும். 
உயர் அழுத்த மின்சாரம் இந்த இகடதவளியில் 
தசாவும் (Jumping) ம்பசாது தீபத்பசாறி ஏற்படடு 
எரிைலகவ எரி்கைப்படுகி்றது. இதன மூலம் 
எனஜினில் ஆற்றல் உருவசா்கைப்படுகி்றது.

10.4.1  மினப�ொறிக்கட்மடயின வம்க்கள் 

(Types of Spark Plug)

1. ைசாட மின த்பசாறி்கைடகட (Hot Spark 
Plug)

2. மைசால்டு மினத்பசாறி்கைடகட (Cold Spark 
Plug)

பவப்� ்கடத்தும் 

�ொமத

சிலிணடர் 

பெட்

குளிர்விககும் நீர்

�டம் 10.4.1 (அ) மின ப�ொறிக்கட்மட வம்க்கள்

ஷொட் பிளக ட்கொல்ட் பிளக

�டம் 10.4.1 (ஆ) மின ப�ொறிக்கட்மட வம்க்கள்

ஹாட	மின	சோறிககடக்ட	

இ து  அ தி ை  த வ ப ்ப நி க ல யி ல் 
த்யலசாறறுகி்றது .  இதில்  இனசுமலடடர் 
(Insulator) நீைமசாை இரு்ககும்.  இதனசால் 
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தவப்பம்  அதிை  தூரம்  ைட்கை  மவணடும் . 
இவவகை  மின  த்பசாறி்கைடகடைள்  குளிர் 
பிரமத்ங்ைள்  மறறும்  குக்றந்த  மவை 
எனஜினைளு்ககு (Low Speed Engine) மிைவும் 
ஏற்றதசாகும்.

்கால்டு	மின	சோறிககடக்ட

இதில் இனசுமலடடர் (Insulator) நீைம் 
குக்றவு. இதனசால் தவப்பம் ைட்ககும் தூரம் 
குக்றவு.  இவவகை  மினத்பசாறி்கைடகடைள் 
அதிமவை  எனஜினைளிலும்  (High Speed 
Engines) அதிை எகடயுள்ை எனஜினைளிலும் 
்பயன்படுத்தப்படுகி்றது. 

10.4.2  இகனீ்ன சுவிட்ச் [ignition Switch] 

்ொவி

�டம் 10.4.2 இகனீ்ன சுவிட்ச் ைற்றும் ்ொவி

இ்கனீ்ன சுவிடச் என்பது மினைலத்தில் 
ம ்மித்து  கவத்துள்ை  மின்சா ர த்கத 
ஒரு  ்சாவி  ( K e y )  மூலம்  மதகவயசான 
மினசுறறுைளுடன  இகைத்து்கதைசாள்ைப 
்பயன்படும்  ஒரு  ்சாதனம்  ஆகும் .  இதில் 
மினைலம் (B) இ்கனீ்ன (Ig), ஸடசார்டர் (ST) 
என்ற மூனறு முகனைள் இரு்ககும். B என்ற 
முகன்ககு எபத்பசாழுதும் மினைலத்திலிருந்து 
மின்சாரம் கிகட்ககும் வணைம் ஒயர் மூலம் 
இகை்கைப்படடிரு்ககும். Ig என்ற முகன்ககும் 
எனஜின  மறறும்  வசாைன  இய்கைத்திறகு 
மதகவயசான இ்கனீ்ன அகமபபு, எரிபத்பசாருள் 
த்லுத்தும் அகமபபு, கலடடிங் மறறும் துகை 
மின அகமபபுைள் உடன ஒரு மின உருகு இகை 
(Fuse) மூலம் இகை்கைப்படடிரு்ககும். ST என்ற 
முகன ஸடசார்டடர் மமசாடடசாரின த்சாலினசாயடு 
கவணடிங்குடன (Solenoid of Winding)  
இகை்கைப்படடிரு்ககும்.

10.5  ்கொயில் இகனீ்ன அமைப்பிற்கும் டைகைட்டடொ இகனீ்ன அமைப்பிற்கும் 

உள்ள டவறு�ொடு்கள்

்கொயில் இகனீ்ன அமைப்பு

(Coil Ignition System)

டைகைட்டடொ இகனீ்ன அமைப்பு 

(Magneto Ignition System)

1. மினகலத்திலிருந்து	மினொ்ம்	

சே்றப்ேடுகி்றது.

்ைகனேட்்டா	மூலம்	மினொ்ம்	உறேத்தி	

செயயப்ேடுகி்றது.

2. எனஜிகனே	எளிதைாக	ஸ்்டாரட	செயயலாம். எனஜிகனே	ஸ்்டாரட	செயவது	கடினேம்.

3. ்ேட்டரியில்	ொரஜ்	குக்றவாக	இருந்தைால்	

ஸ்்டாரட	செயவது	கடினேம்.

மினகலம்	இல்கல.	எனே்வ	சி்ைம்	

இருககாது.	

4. ஒயரிங்	அகைப்பு	கடினேைானேது. எளிகையானேது.

5. குக்றந்தை	்வகத்திலும்	

மினசோறிககடக்டயில்	தி்டைானே	தீப்சோறி	

உண்்டாகும்.

வாகனேத்தின	்வகம்	குக்றயும்	்ோது	

தீப்சோறியின	வலிகை	குக்றயும்.

6. அதிக	இ்டம்	்தைகவ குக்றவானே	இ்டம்	்ோதுைானேது.

7. ே்ாைரிப்ேது	கடினேம் ே்ாைரிப்ேது	எளிது.

8. ்ேட்டரி	இல்லாைல்	செயல்ே்டாது. ்ேட்டரி	்தைகவயில்கல.

9. கார,	ேஸ்,	ட்க	்ோன்ற	வாகனேங்களில்	

ேயனேடுகி்றது.

சைாசேட,	ஸ்கூட்டர	ைறறும்	்ைாட்டார	

கெககிள்களில்	ேயனேடுகி்றது.
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10.6  �கிர்வி (Distributor)

பிடரக்கர் 

பிடளட்

ப்கபைணட் 

(பிரிவு)

்கொர்�ன 

பிரஷ்

்கொயிலுககுச் ப்ல்லும் 

முமையம்
மின ப�ொறிக ்கட்மடககு 

ப்ல்லும் முமையம்

கிரீஸ் 

்கப்

மூடி

டரொட்டொர்

மூடி

ட்கப் 

டெொல்டர்

தீப்ப�ொறி 

அட்வொனஸ் 

பைக்கொனி்ம்

ெவுஸிங்

ஷொப்ட்

�டம் 10.6 (அ) �கிர்வி

�டம் 10.6 (ஆ) �கிர்வி

்பகிர்வி  என்பது  தூணடுச்  சுருளில் 
(Ignition Coil) இருந்து வரும் உயர் அழுத்த 
மின்சாரத்திகன மரசாடடசார் (Rotor) மூலம் 
மினத்பசாறி்கைடகட்ககு எனஜினின தீபத்பசாறி 
வரிக்்க மைற்ப (Firing Order) த்லுத்தி 
தீபத்பசாறி (Spark) ஏற்படச் த்யகி்றது. இதிலுள்ை 
தகட த்யயும் முகனைள் (Contack Breaker 
Points) ஆனது மின இகைபக்ப துணடி்கைவும், 
இகை்கைவும்  உதவுகி்றது .  மினமத்ககி 
(Condenser) திடமசான தீபத்பசாறி (Spark) 
ஏற்படுத்த உதவுகி்றது.

எனஜினின  சிலிணடர்  (Cylinder) 
எணணி்ககை்க மைற்ப ்பகிர்வியின மைபபில் 
(Distributor Cap) ததசாடு முகனைள் இரு்ககும். 
்பகிர்வியின கமய முகன (Central Terminal) 
ஆனது தூணடுச்சுருளின இரணடசாம் நிகல மின 
சுறறுடன இகை்கைப்படடிரு்ககும். மைம் ஷசாபடில் 
உள்ை ஸக்பரல் கியர் மூலம் ்பகிர்வி இய்கைம் 
த்பறுகி்றது .  ்பகிர்வியில்  உள்ை  ஸபிணடில் 
(Spindle) சுறறும் ம்பசாது, அதிலுள்ை மரசாடடசார் 
(Rotor) ்பகிர்வி மைபபில் (Distributor Cap)  
உள்ை ததசாடுமுகனைகை (Contact Points) 
ததசாடும் ம்பசாது உயர் அழுத்த மின்சாரமசானது 
மினத்பசாறி்கைடகட்ககுச் த்னறு தீபத்பசாறிகய  
உருவசா்ககுகி்றது.

10.7  இகனீ்ன அட்வொனஸ் 

பைக்கொனி்ம் (Ignition 

Advance Mechanism)

எனஜினுள்  உள்ை  ஒவதவ சாரு 
சிலிணடரிலும் (Cylinder) ்ரியசான மநரத்தில் 
இ்கனீ்ன (Ignition) நகடத்ப்ற மவணடும். 
அபத்பசாழுது தசான எரித்பசாருள் ைலகவ நன்றசாை 
எரி்கைப்படடு முழுகமயசான ஆற்றல் கிகட்ககும். 
எனமவ அழுத்தும் வீச்சின முடிவில் எபம்பசாது 
தீபத்பசாறி (Spark) ஏற்படடசால், எரித்பசாருள் 
நனகு எரிந்து அதிைமசான ஆற்றல் (Power) 
கிகட்ககும்  என்பகத  ைை்ககிடடு  T D C 
நிகல்ககு  ்றறு  முன்பசாைமவ  தீபத்பசாறி 
ஏற்படுத்தப்படுகி்றது. இதகனமய இ்கனீ்ன 
அடவசானஸ எனகிம்றசாம்.

10.7.1  இகனீ்ன அட்வொனஸ் வம்க்கள் 

(Types of Ignition Advance)

1. மவ்ககுவம் அடவசானஸ தம்கைசானி்ம் 
(Vacuum Advance Mechanism)

2. மமனுவல் முக்ற (Manual Method)
3. த்னடரிபியூைல் அடவசானஸ தம்கைசானி்ம் 

(Centrifugal Advance Mechanism)
4. த்னடரிபியூைல்  மறறும்  மவ்ககுவம் 

அடவசானஸ முக்ற (Centrifugal and 
Vacuum Advance Mechanism)
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10.7.1.1	 	் வககுவம்	அடவானஸ்	அகைப்பு	(Vacuum	Advance	Mechanism)

�டம் 10.7 (ஆ) டவககுவம் அட்வொனஸ் அமைப்பு

�டம் 10.7 (அ) டவககுவம் அட்வொனஸ் அமைப்பு

உயர் பவற்றிடம் டயொப்ரம்

்கொர்புடரட்டருககு

டவககுவம் 

ஸ்பிரிங்

ஸ்படப் 

ஸ்டொப்

பவளிக 

்கற்றுடன

ட்கம்

ட்கம்

பிடரக்கர் 

பிடளட்

பிடரக்கர் 

பிடளட்

டயொப்ரம் லிங்க

கும்ற பவற்றிடம்

டயொப்ரம்

அட்வொனஸ் 

இல்லொத 

நிமல

்கொர்புடரட்டருககு

பிமரைரி 

ஸ்பிரிங்

�்கரும் பிடரக பிடளட்

பவற்றிட யூனிட்

்கம்ப்ரஷன 

ஸ்பிரிங்

டெொஸ் இமைப்பு

டவககுவம் 

அட்வொனஸ் ஆர்ம்

திரொட்டில்

எனஜின �க்கம்

ரிட்டடன 

ஸ்பிரிங்

்கொற்றுடன

டயொப்ரம்

ட�ஸ் 

பிடளட்

அ

ட்
வ

ொ
ன

ஸ்

ரி
ட்

ட
ொ

ர்
டு

டயொப்ரம்
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இ தி ல்  எ ன ஜி னி ன  இ ன த ல ட 
மமனிம்பசால்டு தவறறிடத்திறகு தகுந்தசாறம்பசால் 
அடவசானஸ  (Advance) நகடத்பறுகி்றது . 
மமனிம்பசால்டு தவறறிடம் என்பது ைசார்புமரடடரில் 
திரசாடடில் வசால்வு்ககு (Throttle Valve) கீமை 
கிகட்கை்க கூடிய தவறறிடம் ஆகும்.

இம்முக்றயில்  ஒரு  ரப்பர்  டயசாபரம் 
(Diaphragm) ்பகிர்வியிலுள்ை (Distributor) 
ம ்ப ஸ  பி ம ை ட டி ல்  ( B a s e  P l a t e ) 
இகை்கைப்படடிரு்ககும். டயசாபரமின ஒரு ்ப்கைம் 
ைசாறறுடனும் மறு்ப்கைம் ைசார்புமரடடருடனும் 
(Carburettor) இகை்கைப்படடிரு்ககும். 

ட�ஸ்பிடளட்

ஸ்பிரிங்

ட்கம்

ஸ்பிரிங்

எமட்கள்

ரிடடன  ஸபிரிங்  (Return Spring) 
டயசாபரகம  இயல்்பசான  நிகலயில்  (Zero 
Advance) கவ்கை உதவுகி்றது. எனஜினின 
மவைம்  ( S p e e d )  அதிைரி்ககும்  ம்பசாது , 
தவளி்கைசாறறின அழுத்தம் மூலம் இனதலட 
மமனிம்பசால்டில்  அழுத்தம்  (தவறறிடம் ) 
அதிைமசாகி டயசாபரம் இழு்கைப்படுகி்றது. எனமவ 
ம்பஸ பிமைடகட ்பகிர்வி சுறறும் திக்்ககு 
எதிர்திக்யில்  சுைலச்  த்யகி்றது .  இதன 
விகைவசாை  மைம்  ஆனது  தகட  த்யயும் 
முகனைகை முனனதசாைமவ தி்ற்கைச் த்யது 
தீபத்பசாறிகய துரிதப்படுத்துகி்றது.

ஸதவபதடயில் என்ற விருப்ப உருவசா்கை ைசார் ஒனக்ற 2017-ம் ஆணடில் 
மரசால்ஸ ரசாயஸ நிறுவனம் தயசாரித்து தவளியிடடது. இதன விகல 13 மில்லியன 
டசாலர் இதுவகர தவளிவந்த ைசார்ைளில் மிை விகல உயர்ந்ததசாை இது ைருதப்படுகி்றது. 
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இயந்திர ஆற்றலசாை (Mechanical Energy) 
மசாறறுகி்றது. ஸடசார்டடிங் மமசாடடசாரில் உள்ை 
பினியன எனஜினில் உள்ை பிகைவீகல (Fly 
Wheel) சுைலச் த்யது எனஜிகன இய்கை  
கவ்ககி்றது.

10.8.1  ஸ்டொர்ட்டர் டைொட்டொர் ட்மரவ் 

பைக்கொனி்ம் (Starter Motor Drive 

Mechanism)

ஸடசார்டடிங்  மமசாடடசாரில்  உள்ை 
பினியன கியரு்ககும், (Pinion Gear) எனஜின 
பிகைவீலிலுள்ை  ரிங்கியரு்ககும்  உள்ை 
்பறைளின விகிதம் 1:15 அல்லது 1:10 ஆகும். 
பினியன கியர் 15 முழுச் சுறறுைள் சுறறினசால் 
பிகைவீல் ஒரு முழுச்சுறறு சுறறும். எனஜின 
ஸடசார்ட  ஆகி  பிகைவீல்  தசானசாை  சுைலத் 
ததசாடங்கியவுடன அதனுடன இகைந்த பினியன 
கியர் விலைசாமல் இகைந்திருந்தசால் ஆர்மச்சூர் 
(Armature)  ைடடு்கைடங்ைசாத  மவைத்தில் 
சுைலும். இதனசால் ஸடசார்டடிங் மமசாடடசார் 
்பழுதகடந்துவிடும். 

எனமவ பினியன கியகர பிகைவீலின 
ரிங்கியகர  மநசா்ககி  நைறறுவதறகும்  உரிய 
தருைத்தில் அகத விடடு வில்ககுவதறகும் 
்பயன்படும் அகமபபிறகு டகரவ தம்கைசானி்ம் 
(Drive Mechanism) எனறு த்பயர்.

10.8  எனஜின ஸ்டொர்ட்டிங் 

அமைப்பு (Engine Starting 

System) 

மின்கலம்

சுவிட்ச்

ஸ்டொர்ட்டொர்

�டம் 10.8 ஸ்டொர்ட்டிங் சுற்று

எனஜிகன ஸடசார்ட (Start) த்யவதறைசாை 
்பயன்படும் அகமபபு்ககு ஸடசார்டடிங் அகமபபு 
எனறு  த்பயர் .  முறைசாலத்தில்  எனஜிகன 
இய்ககுவதறகு ஒரு மைணடிகல (Handle) 
கிரசாங்்க ஷசாபடடில் (Crank Shaft) த்பசாருத்தி 
சுைலச்  த்யது  ஸடசார்ட  த்யவசார்ைள் . 
ஆனசால் தறம்பசாது எனஜிகன ஸடசார்ட த்யவதறகு 
என  குக்றந்த  மினனழுத்தில்  (Voltage) 
இயங்ை்ககூடிய டி.சி.மமசாடடசார் (D.C.Motor) 
்பயன்படுத்தப்படுகி்றது. இது மினைலத்திலிருந்து 
வரும் மின ஆற்றகல (Electrical Energy) 

�டம் 10.8 எனஜின ஸ்டொர்ட்டிங் அமைப்பு

மின்கலம்

ஸ்டொர்ட்டொர் ்ர்கயூட்

இகனி்ன 

சுவிட்ச்

ஸ்டொர்ட்டொர் 

�ொதுக்கொப்பு சுவிட்ச்

்கணட்டரொல் 

்ர்கயூட்
ஸ்டொர்ட்டொர் 

டைொட்டொர்

ப்ொலிைொய்டு
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4 ரப்பர்  ைம்பரஷன  சிஸடம்  (Rubber 
Compression System)

5 சிகலடிங் ஆர்மச்சூர் சிஸடம் (Sliding 
Armature System) 

6 ம்பரலல் கடப சிஸடம் (Parallel Type 
System) 

7 பிரி்க்ன கிைடச் சிஸடம் (Friction C lutch 
System)

ஸ்்டாரட்டர	்ைாட்டார	டிக்வ்	

சைககானிெத்தின	வகககள்	(Types	of	

Starter	Motor	Drive	Mechanism)	

1 த்பணடி்கஸ டகரவ (Bendix Drive)
2 ஓவர் ரனனிங் கிைடச் சிஸடம் (Over 

Running Clutch Type)
3 ்பசாமலசா துரு சிஸடம் (Follow THrough
System)

10.8.1.1	 	சேண்டிகஸ்	டக்வ்	ஸ்்டாரடிங்	அகைப்பு	(BENDIX	DRIVE	STARTING	SYSTEM)

�டம் 10.8.1.1 (அ) ப�ணடிகஸ் ட்மரவ் ஸ்டொர்ட்டிங் அமைப்பு

்கபைகடர்

்கவர் 

ட�ணட்

ஆயிலர்

பீல்டு ்கொயில்

டைகைட்டிக சுவிட்ச்

ட�ொல்ட்

ட்மரவ் ெவுசிங்

ட்மரவ் ஸ்பிரிங்

்கொமுடடட்டொர் பிடரம்

்கொமுடடட்டொர் பிரஷ்
ஆர்ம்ச்சூர்

ட்மரவ் பினியன

பவண்கல 

ட�ரிங்

ப�ணடிகஸ் ஸ்பிரிங் டிரிப்ட் பின

பினியன கியர்

டிமரவிங் பெட்

ஸ்டொப் �ட்
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அகைப்பு

ஆர்மச்சூர் ஷசாபடில் (Armature Shaft) 
மகர  உள்ை  சிலீவ  (Threaded Sleeve) 
இரு்ககும். சிலீவ (Sleeve) ஆனது ஷசாபடின 
மமல் தைர்வசாை முனனும் பினனும் அல்லது 
சுறறும் ்படி அகம்கைப்படடிரு்ககும். ஆர்மச்சூர் 
ஷசாபடசானது நிகலயசான டிகரவ தைட(Fixed 
Drive Head) உடன இகை்கைப்படடிரு்ககும். 
இந்த சிலீவ (Sleeve) உடன ைசாயில் ஸபிரிங் 
(Coil Spring) த்பசாறுத்தப்படடிரு்ககும். சிலீவின 
(Sleeve)  மமல்  பினியன  உள்ைது .  இந்த 
பினியனில் அனம்பலனஸடு ௭கட (Unbalanced 
Weight) த்பசாருத்தப்படடிரு்ககும்.

இயங்கும்	விதைம்	(Working)

ஸடசார்டடர் சுவிடக் (Starter Switch) 
ஆன (On) த்யயும் ம்பசாது, ஆர்மச்சூர் மறறும் 
சிலீவ (Sleeve) ஆகியகவ சுைல்கின்றன. சிலீவ 
மீது  பினியன  கியர்  தைர்வசாை  உள்ைதசால் 
இனர்சியசா (Inertia) எனறு கூறுப்படுகின்ற 
கமய வில்ககு விக் ைசாரைமசாை பினியன 
கியர் ஆனது சீலீவ (Sleeve) வழிமய நைர்ந்து 
பிகைவீகல  சுைலச்  த்யது  எனஜிகன 
இய்கைம் த்ப்றச் த்யகி்றது. எனஜின இய்கைம் 
த்பறறு  மவைமசாை  சுைல  ஆரம்பித்தவுடன 
சிலீவ மீது தைர்வசாை உள்ை பினியன கியர் 
இனர்சியசா ைசாரைமசாை பினமனசா்ககி நைர்ந்து 
பிகைவீல்  இகைபபில்  இருந்து  விலகி்க  
தைசாள்ளும்.

ஆர்ைச்சூர் ஷொப்ட் சுழல பதொடங்கும் ட�ொது

பினியமை 

முனடைொககி 

�்கர்த்துகி்றது

பினியன பிமளவிலுடன 

இமைநதிருககும்

எல்லொ �ொ்கங்்களும் ட்ர்நது 

சுழனறு எனஜிமை இயங்்க 

மவககி்றது

எனஜின இயங்்க ஆரம்பிககி்றது

பிமளவீல் டவ்கைொ்க சுழல 

ஆரம்பித்தவுடன பினியன பிமளவீல் 

இமைப்பில் இருநது விலகி விடுகி்றது

�டம் 10.8.1.1 (ஆ) ப�ணடிகஸ் ட்மரவ் ஸ்டொர்ட்டிங் அமைப்பு

ஸ்டொர்ட்டிங் 

டைொட்டொர்

ஆர்ைச்சூர்

்கொலர்

சிலீவ்

அனட�லனஸ்டு 

எமட
டொர்்ன 

ஸ்பிரிங்

பிமளவீல்

பினியன 

கியர்

சிமலடிங் 

டொக

நிமலயொை 

டிமரவ் பெட்
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10.8.2  ஸ்டொர்ட்டிங் சுவிட்ச் (Starting switch)

ஸ்டொர்ட்டர் ப்ொலிைொய்டு

ஸ்டொர்ட்டர் 

ெவுசிங்

ஸ்டொர்ட்டர் டைொட்டொர் ஸ்டொர்ட்டர் ப�ணடிகஸ்

பிளஞ்ர்

மவணடிங்

்கொணடடகட் 

டிஸ்க

சுவிட்ச்

மின ்கலம்

ஸ்டொர்ட்டிங் 

டைொட்டொருககு

�டம் 10.8.2 ஸ்டொர்ட்டிங் சுவிட்ச்

ஸடசா ர் டடிங்  மம சா ட ட சாரு்ககும் , 
மினைல த்தி றகும்  இகடயில்  சுவிட ச் 
இகை்கைப்படுகி்றது .  இதில்  பிைஞ்ர் , 

• ்பல ைசார் நிறுவனங்ைள் 
அகவ மதசாறறுவித்தவர் 
த ்ப ய ர் ை ை சா ம ல ம ய 

த்பயரிடப்படடுள்ைன (எ.ைசா) ஃம்பசார்ட, 
மரசால்ஸ ரசாயஸ, ஆஸடின, ஃத்பரசாரி, 
லம்ம்பசார்கினி, ம்பசார்மஷ, தரனசால்ட, 
சிடரியசான, மைசாணடசா, தடசாயசாடமடசா, 
டீமலசாரியன.

• ைசார் வசாதனசாலிைள் ஒரு ைசாலத்தில் 
அ்பசாயைரமசானதசாை ைருதப்படடன.

• 1929ல் ்பசால்மைவின என்பவரசால்  முதல் 
ைசார் வசாதனசாலி ைணடுபிடி்கைப்படடது. 
100 டசாலர் மதிபபுள்ை ைசார் வசாதனசாலி 
்பல  ைசார்ைளில்  த்பசாருத்தப்படடன . 
1930 ைசார்  வசாதனசாலிகய  தகட 
த்யயும்  ்டடம்  மசா்ச்சுத்டஸ 
மறறும்  த்யினட  லூயிசிஸ -
ஆல்  நகடமுக்றப்படுத்தப்படடது . 
ஏதனனில் இது ைசார் ஓடடுனர்ைளு்ககு 
ைவன்ககுக்றகவ ஏற்படுத்தும் எனறு 
்பலர் நிகனத்தனர்.
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10.9  மினடைற்்ற அமைப்பு (Charging System)

�டம் 10.9.(அ) மினடைற்்ற அமைப்பு (Charging System)

ைசாணமட்கட டிஸ்க (Contact Disc) , புள் 
இன  கவணடிங்  ( P u l l  i n  w i n d i n g ) 
தடர்மினல்ஸ (Terminals) மறறும் இகைபபு 
ஒயர்ைள் அடங்கியிரு்ககும். சுவிடக் ஆன 
(ON)  த்யயும்  ம்பசாது  மின  சுறறு  எர்த் 
த்யயப்படடு  புள்  இன  கவணடிங்கில் 
நிகலயசான  ைசாந்தம்  உருவசாகி்றது .  இந்த 
மினைசாந்தம்  பிைஞ்கர  வலது  பு்றமசாை 
தள்ளுகி ்றது .  இ தன சா ல்  பிைஞ ் ரி ல் 
இகை்கைப்படட ைசாணமட்கட டிஸ்க நைர்வதன 
மூலம் இரு மின முகனைள் இகை்கைப்படடு 
மினைலத்திறகும் ஸடசார்டடிங் மமசாடடசாரு்ககும் 
இகடமயயுள்ை மினசுறக்ற இகை்ககி்றது. 
இகத  த்சாலினசாயடு  சுவிடச்  எனறும் 
கூறுகிம்றசாம்.

10.8.3	 	ஸ்்டாரடடிங்	்ைாட்டார	ே்ாைரிப்புக	

குறிப்புகள்	(Maintenance	of	Starting	

Motor)

1. ஸடசா ர்டடிங்  மம சா ட ட சாக ர  3 0 
வினசாடிைளு்ககு மமல் இய்கை்க கூடசாது.

2. எனஜின இய்கைம் த்பற்றவுடன ஸடசார்டடிங் 
சுவிடக் ஆப (Off) த்யய மவணடும்.

3. ம்பரிங்குைளு்ககு கிரீஸ (Grease) தடவ 
மவணடும்.

4. மைபிள் (Cable) இகைபபுைள் கடடடசாை 
இரு்ககி்றதசா என ்பரிம்சாதி்கை மவணடும். 

5. ம்பரிங் ்பழுதகடந்திருந்தசால் உடமன மசாற்ற 
மவணடும்.

6. எஞசின ஸடசார்ட ஆைசாவிடடசால் அடி்கைடி 
மமசாடடசாகர இய்ககிப ்பசார்்கை கூடசாது.

பையின பியூஸ்

மின ்கலம்

ஸ்டொர்ட்டொர்

ஆல்ட்டர்டைட்டொர்

ஆல்ட்டர்டைட்டொர் ப�ல்ட்

மினடைற்்ற அமைப்பின 

விளககு

இகனி்ன 

சுவிட்ச்
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ஷசாபட மூலம் இய்கைம் த்பறுகி்றது. மின்சார 
ஆற்றகல்க  ைடடுப்படுத்த  தரகுமலடடரும் , 
மினைலத்திறகு த்ல்லும் மின்சாரத்கத அை்கை 
அம்மீடடரும் ்பயன்படுகி்றது.

மினமனற்ற அகமபபில் தஜனமரடடர் 
(Generator) எனனும் ைருவி இய்கை ஆற்றகல 
மின்சார ஆற்றலசாை மசாறறுகி்றது. இந்த மின 
ஆற்றல் மினைலத்திகன மினமனற்றம் த்யயப 
்பயன்படுகி்றது. தஜனமரடடர் எனஜின கிரசாங் 

�டம் 10.9.(ஆ) மினடைற்்ற அமைப்பு (Charging System)

10.9.1 டி.சி.  பெைடரட்டர் (அல்லது) மடைடைொ அமைப்பும் டவமல ப்ய்யும் விதமும் 

(Construction and Working of D.C. Generator or Dynamo) 

�டம் 10.9.1 மடைடைொ (Dynamo) (அல்லது) டி.சி. பெைடரட்டர்

மின ்கலம்

சுவிட்ச்

பரகுடலட்டர்

பெைடரட்டர்

அம்மீட்டர்

ட�ரிங்

ஆர்ைச்சூர் 

ஷொப்ட்

்கொமுடடட்டொர்

துருவத் துணடு பீல்டு 

்கொயில்ஸ் ்கொற்்றொடி

்கப்பி

கூடு

ஆர்ைச்சூர்

பிரஷ்
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எனஜின கிரசாங்்க மஷபடிலிருந்து ‘V’ 
த்பல்ட மூலம் 1:2 அல்லது 2:5 என்ற மவை 
விகிதத்தில் கடனமமசாவின ஆர்மச்சூர் இய்கைம் 
த்பறுகி்றது. கடனமமசாவினுள் பீல்டு கவணடிங் 
(Field winding) தைசாணட இரணடு துருவ 
(Pole) ஷீ்கைள் உணடசா்ககும் ைசாந்தபுலத்கத 
ஆர்ம ச்சூரில்  உள்ை  மினைட த்தி ைள் 
( C o n d u c t o r s )  சுைனறு  தவடடுவதசால் 
அவறறில் மினமனசாடடம் தூணடப்படுகின்றது. 
இது  ைசாமுமடடடகரத்  ( C o m mu t at o r ) 
ததசாடடு்க தைசாணடிரு்ககும் ைசார்்பன பிரஷைள் 
வழிமய  டி .சி  மின்சாரம்  (D.C Current)  
தவளிமயறுகி்றது.

கம்கமைல் ்பசாரமட என்பவர் ைணடறிந்த 
மினைசாந்தத்  தூணடகல  அடிப்பகடயசாை்க 
தைசாணடு இய்கை ஆற்றகல மின ஆற்றலசாை 
மசாறறும் ்சாதனத்திறகு  தஜனமரடடர் (or) 
கடனமமசா எனறு த்பயர். 

மு்ககியமசான ்பசாைங்ைள்:-

1. பிமரம் (Frame)
2. ஆர்மச்சூர் (Armature)
3. ைசாமுமடடடசார் (Commutator)
4. பிரஷ (Brush)
5. ம்பசால் ஷீ்கைள் (Pole Shoes)
6. பீல்டு கவணடிங்ஸ (Field Windings)

10.9.2  ்கட் அவுட் ரிடல [ Cut Out Relay ] 

�டம் 10.9.2 (அ) ்கட் அவுட் ரிடல [ Cut Out Relay ]

ஸ்பிரிங்

இனசுடலட்டர்

ஆர்ைச்சூர்

பதொடு 

முமை்கள்

்ணட் 

மவணடிங்

இரும்பு 

ட்கொர்

பெைடரட்டர் 

ஒயர் மின்கலம்

பெைடரட்டர்

கீல்
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தஜனமரடடர் இயங்கும் ம்பசாது ைம்பிச் 
சுருள்ைளில் த்ல்லும் மினமனசாடடம் அதிைமசாை 
இ ரு ்க கு ம் .  இ த ன சா ல்  ை சா ந் த பு ல ம் 
மதசாறறுவி்கைப்படடு, ஆர்மச்சூர் ைவரப்படடு 
தகட த்யயும் முகனைள் (Contact Breaker 
Points) ததசாடடு்க தைசாள்கின்றன. இபம்பசாது 
த ஜ ன ம ர ட ட ர்  மி ன ை ல த் து ட ன 
இகை்கைப்படுகி்றது. 

தஜனமரடடர்  இயங்ைசாத  ம்பசாது 
ஆர்மச்சூர் தன ைசாந்தத்தனகமகய இை்ககி்றது. 
எனமவ  தகட  த்யயும்  முகனைள்  தி்றந்த 
நிகலயில் இரு்ககும். இபம்பசாது மின்சாரம் 

தஜனமரடடர் [Generator] இயங்கும் 
ம்பசாது உற்பத்தியசாகும் மின்சாரம், மினைலத்திறகு 
த்ல்லவும், தஜனமரடடர் இயங்ைசாத ம்பசாது 
மினைலத்திலிருந்து மின்சாரம் தஜனமரடடரு்ககு 
த்ல்வகத  தடு்கைவும்  ைட  அவுட  ரிமல 
்பயன்படுத்தப்படுகி்றது. 

ைட அவுட ரிமலயில் சீரிஸ கவணடிங், 
்ணட கவணடிங் (Series Winding, Shunt 
Winding) என்ற இரணடு கவணடிங்ைளும் 
ஆர்மச்சூரின  மமல்  சுற்றப்படடிரு்ககும் 
ஆர்மச்சூரசானது  ஒரு  அம்மீடடர்  மூலம் 
மினைலத்துடன இகை்கைப்படடிரு்ககும். 

�டம் 10.9.2 (ஆ) ்கட் அவுட் ரிடல [ Cut Out Relay ]

ஆர்ைச்சூர்
பதொடு 

முமை்கள்

மின்கல 

படர்மிைல்

பெைடரட்டர் 

படர்மிைல்

மின்ொர ்கொயில் 

(சீரிஸ் மவணடிங்)

டவொல்டடஜ் ்கொயில் 

(்ணட் மவணடிங்)

கீல்

ெணட் 

மவணடிங்

பெைடரட்டர்

சீரிஸ் 

மவணடிங்

மின்கலம்

அம்மீட்டர்

ஆர்ைச்சூர்

பதொடு 

முமை்கள்
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புலத்கத  ஏற்படுத்த  மினைலத்திலிருந்து 
மின்சாரம் த்ல்லும். மரசாடடசார் ஷசாபடடில் 
சிலிப  ரிங்குைள் ( S l i p  R i n g s )  மறறும் 
பிரஷைள்(Brushes) த்பசாருத்தப்படடிரு்ககும். 
எனஜின  கிரசாங்்க  ஷசாபடடிலிருந்து  த்பல்ட 
மறறும்  புள்ளியின  உதவியசால்  மரசாடடசார் 
இய்கை ப ்படுகி்றது .  தவளியில்  உள்ை 
்ர்்கயூடடில் இரணடு டமயசாடுைள் ஸமடடடசார் 
கவணடிங்குடன ( S t a t o r  W i n d i n g ) 
இகை்கைப்படடிரு்ககும். 

மர சாடடசார்  சுறறும்  ம்பசாது  மின 
ைசாந்தபபுலம் அதிைவிக்யுடன ஸமடடடசார் 
சுைல்ைகை (Loops) தவடடுவதசால் மின்சாரம் 
உருவசாகி்றது.இது ஒவதவசாரு அகர சுறறின 
ம ்ப சா து ம்  ை சா ந் த ப பு ல ம்  ம சாறுவ த சா ல் 
ஸமடடடசாரசானது  ஒவதவசாரு  சுறறிறகும் 
மசாறுதிக் மின்சாரத்கத உற்பத்தித்யகி்றது.

நனகைகள்

• எகட குக்றவசாை இரு்ககும்.
• குக்றந்த எனஜின மவைத்திலும் அதிை 

மின்சாரத்கத உற்பத்தி த்யகி்றது.
• ைடஅவுட மதகவயில்கல.
• நீணட உகைபபு தைசாணடது.
• அதிை நம்்பைத்தனகம தைசாணடது.

மினைலத்திலிருந்து தஜனமரடடரு்ககு த்ல்வது 
தடு்கைப்படுகி்றது. 

10.9.3  ஆல்டர்டைட்டர் (Alternator)

மசாறுதிக்  மின்சாரத்கத  ( A . C 
.Current) உற்பத்தி த்யயும் ்சாதனத்திறகு 
ஆல்டர்மனடடர் அல்லது A.C தஜனமரடடர் 
எனறு த்பயர். ஆல்டர்மனடடர் உற்பத்தி த்யயும் 
மசாறுதிக் மின்சாரமசானது ஒரு டமயசாடின 
உதவியசால்  மநர்திக்  மின்சாரமசாை(D.C 
.Current) மசாற்றப்படடு மினைலம் மினமனற்றம் 
த்யயப்படுகி்றது. 

ஷசாபடடின மமல் எதல்கடமரசாமம்கனட 
(Electromagnet) அல்லது மரசாடடசார்(Rotor) 
த்பசாருத்தப்படடுள்ைது. மரசாடடசாரில் ைசாந்த 

�டம் 10.9.3 ஆல்டர்டைட்டர்

மின்கலத்திலிருநது
டடயொடு

டைகைட்
ஸ்டடட்டொர்

பிரஸ்்கள்

சிலிப் 

ரிங்கு்கள்

எபலகட்ரிக்கல் ்ர்ககியூட்டிற்கு

டடயொடு
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system) ்பயன்படுத்தப்படுகி்றது. ்பைல் மநரங்ைளில் 
எதிமர வரும் வசாைனங்ைளு்ககு எச்்ரி்ககை 
த்யயவும் ்பயன்படுகி்றது. ஒளி அகமபபில் 
்ப ல் ம வ று  வி ை ்க கு ை ள்  த வ வ ம வ று 
மதகவைளு்கைசாை  அகம்கைப்படடுள்ைன . 
கலடடிங்  (அல்லது )  இல்லுமிமன்ன 
(illumination) என்பது தவளிச்்ம் (ஒளி) 
ஏற்படுத்துதல் எனறு அர்த்தமசாகும். 

10.10  மலட்டிங் அமைப்பு 

(Lighting system) 

அறிமுகம்

இரவு  மநரங்ைளில்  ்பயைங்ைகை 
௭ளிகமயசா்ககுவதறைசாை  மரசாடுைளிலும் 
மநர்்பசாகதைளிலும் ஒளி (light) ைசாடடுவதறகு 
வசாைனங்ைளில் கலடடிங் அகமபபு (lighting 

10.10.1  வொ்கைத்தில் �யன�டுத்தப்�டும் முககிய விளககு்களும் அவற்றின �யன்களும் 

வ.எண விளககு்கள் �யன்கள்

1 முகப்பு	விளககுகள்	

(Head	Lamps)

இ்வு	்ந்த்தில்	ொகலயில்	நல்ல	ஒளிகய	ஏறேடுத்தி	

வாகனேத்கதை	விேத்து	ஏறே்டாைல்	இயககுவதைறகு	

ேயனேடுகி்றது.	

2 பினபு்ற	விளககுகள்	

(Tail	Lamps)

பின	சதைா்டரந்து	வருகின்ற	வாகனே	ஓடடுனேருககு	

முனபு்றம்	வாகனேம்	செல்வகதை	அக்டயாளம்	காடடுகி்றது.	

3 ோரககிங்	விளககுகள்	

(Parking	Lamps)	

இ்வு	்ந்த்தில்	ொகலயின	ஓ்த்தில்	வாகனேத்கதை	

நிறுத்தும்	்ோது	வாகனேம்	நிறேகதை	அறிவிககப்	

ேயனேடுகி்றது.	

4 ேனி	மூட்டத்திறகானே	

விளககுகள்	

(Fog	Lamps)

ைகல	பி்்தைெங்களில்	ேனி	சூழந்தை	காலங்களில்	

இவ்விளககிலிருந்து	சவளியாகும்	ைஞெள்	ஒளி	

ேனித்திக்யினுள்	ஊடுருவிச்	செனறு	ொகலகய	

ஓ்ளவிறகு	வழிகாடடும்.

5 ஸ்்டாப்	விளககுகள்	

(Stop	Lamps)	(or)	

(brake	lamps)

முன	செனறு	சகாண்டிருககும்	வாகனேம்	பி்்க	

பிடிப்ேகதை	பின	சதைா்டரந்து	வருகின்ற	வாகனே	

ஓடடுனேருககு	அறிவுறுத்தைப்	ேயனேடுகி்றது.

6 திகெ	காடடும்	

விளககுகள்	(Direction	

indicating	lamps)

வாகனேம்	இ்டது	அல்லது	வலது	பு்றைாக	திரும்பும்	

திகெகய	அறிவிககப்	ேயனேடுகி்றது.	இந்தை	விளககு	

முனபு்றம்	இ்ண்டும்	பினபு்றம்	இ்ண்டும்	இருககும்.

7 ்ேனேல்	விளககுகள்	

(Panel	Lamps)

இ்வு	்ந்ங்களில்	ேல்்வறு	மீட்டரகள்	காடடும்	அளகவ	

ஓடடுனேர	சதைளிவாக	ோரப்ேதைறகு	ேயனேடுகி்றது.

8 உடபு்ற	விளககுகள்	

(Interior	Lamps)

இ்வு	்ந்த்தில்	வாகனேத்தின	உடபு்றத்தில்	

்தைகவயானே	சவளிச்ெத்கதை	ஏறேடுத்தைப்	ேயனேடுகி்றது.

9 ரிவரஸ்	விளககுகள்	

(Reverse	lamps)

வாகனேம்	பின்னோககி	வருவகதை	உணரத்துகி்றது.

10 நம்ேர	பி்ளட	

விளககுகள்	(Number	

Plate	Lamps)

வாகனேத்தின	ேதிவு	எண்	இ்வு	்ந்த்தில்	சதைளிவாக	

ோரககப்	ேயனேடுகி்றது.
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10.10.2  வொ்கைத்தில் �யன�டுத்தப்�டும் மலட்டிங் ்ர்ககியூட்

�னி 

மூட்டத்திற்்கொை 

விளககு்கள்

�க்க 

விளககு்கள்

�க்க  

ரிப்பீட்டர் 

திம் 

்கொட்டும் 

விளககு்கள்

மு்கப்பு 

விளககு்கள் 

எர்த்

எர்த்

எர்த்

பியூஸ்

சிவப்பு

ைஞ்ள்

�ச்ம்

விளககு

விளககு

்கருப்பு

ரிடல

சிவப்பு/பவள்மள

டலொ பீம்பையின பீம்

மின்கலம்

மு்கப்பு விளககு

சுவிட்ச்
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த்னறு  தைசாணடிரு்ககும்  ம்பசாது  இடது 
பு்றமசாைமவசா  அல்லது  வலது  பு்றமசாைமவசா 
திரும்பும்ம்பசாது, எதிமர வரும் வசாைனங்ைளு்ககு 
அல்லது பினனசால் வரும் வசாைனங்ைளு்ககு 
தன நிகலகய ைசாடடுவதறகு திக்்க ைசாடடும் 
விை்ககுைள் ்பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதன 

10.10.3  திம்க ்கொட்டும் விளககு்கள் 

(Direction Indicating Lamps) 

இதில் முன்ப்கைம் இரணடு விை்ககுைளும் 
பின ்ப ்க ை ம்  இ ரணடு  விை ்க கு ைளும் 
த்பசாருத்தப்படடிரு்ககும். வசாைனம் ்சாகலயில் 

�டம் 10.10.2 மலட்டிங் அமைப்பு

மு்கப்பு விளககு்கள்
மு்கப்பு விளககு்கள்

பையின 

விளககு்கள்
பையின 

விளககு்கள்

டிப்�ர் 

விளககு்கள்

பையின பீம் 

இனடிட்கட்டர்

உட்பு்ற 

விளககு்கள்

ஸ்டொர்ட்டருககு

பியூஸ்

இகனி்னுககு

மின்கலம்

�ொர்கிங் மலட் சுவிட்ச்

�ொர்கிங் மலட் சுவிட்ச்

ஸ்டொப்  

மலட்

ஸ்டொப்  

மலட்

மலப்னஸ் பிடளட் 

மலட்

பினபு்ற 

விளககு்கள்

பினபு்ற 

விளககு்கள்

ஸ்டொப் 

விளககு 

சுவிட்ச்

 அம்மீட்டர்

பெைடரட்டர் 

்கருவி்கள்

விளககு  

்கருவி்கள்

இனஸ்ட்ருபைனட் மலட் 

சுவிட்ச்

துமைமின இமைப்பு்கள்

தொனியங்கி ்கதவு சுவிட்ச்

டிம்ைர் சுவிட்ச்

பில்லர் 

சுவிட்ச்

மலட் சுவிட்ச்

BAE_Chapter_10.indd   221 18-02-2019   13:03:33



10 - மின்சார அமைப்பு (Electrical System) 222

மமசாடடசாரசானது மவசார்கம இய்ககுகி்றது. 
மவசார்ம் ஆனது மவசார்ம் வீகல சுைலச்த்யகி்றது. 
இகைபபு ைம்பி (Link Rod) ஆனது மவசார்ம் 
வீகலயும்  ( To o t h e d  S e c t o r )  டூத்துடு 
த்்கடசாகரயும் இகை்ககி்றது. எனமவ மவசார்ம் 
வீகல சுைல்வதசால் இகைபபு ைம்பி (Link Rod) 
ஆனது மமலும் கீழும் நைர்ந்து டூத்துடு த்்கடசாகர 
முனனும் பினனும் நைர்த்துகி்றது. இதனசால் 
த்்கடசார் உடன இகை்கைப்படடுள்ை கவப்பர் 
ஆர்ம் (Wiper Arm) ைணைசாடியின மமல் 
முனனும்  பினனும்  நைர்ந்து  முன  ்ப்கை 
ைணைசாடிகய சுத்தம் த்யகி்றது.

மூலம் வி்பத்துைள் தவிர்்கைப்படுகி்றது. இந்த 
தம்கைசானி்த்கத  இய்ககும்  சுவிடச்  லீவர் 
ஸடியரிங் வீலு்ககு (Steering Wheel) கீழ 
அல்லது கியர் சிபட லிவரு்ககு (Gear Shift 
Lever) எதிரில் தைசாடு்கைப்படடிரு்ககும். இந்த 
லிவகர கீழ மநசா்ககித் தள்ளினசால் விை்ககுைள் 
இடது ்ப்கைமும் , மமல் மநசா்ககித் தள்ளினசால் 
வலது ்ப்கைமும் எரியும் .  திக்்க ைசாடடும் 
விை்ககுைள் மற்ற ஓடடுனருகடய ைவனத்கத 
ஈர்்கை ஒரு நிமிடத்திறகு 80 முக்றைள் விடடு 
விடடு எரியும்்படி இரு்ககும்.

10.11  விணட் ஸ்கிரீன மவப்�ர் 

(Wind Screen Wiper)

இது மகைநீர், தூசி, அழு்ககு மறறும் 
்பனித்துளிகய முன்ப்கை ைணைசாடியிலிருந்து 
(Wind Shield)  துகடத்து  ஓடடுனரு்ககு 
்சாகலயின மீது நல்ல ்பசார்கவகய தருகி்றது. 
இது ஒரு மின்சார மமசாடடசார் (Electric Motor) 
மூலம் இய்கைப்படுகி்றது. 

�டம் 10.10.3 திம் சிகைல் சுற்று (Directional signal circuit)

முனபு்ற வலது 

திம் ்கொட்டும் 

விளககு

முனபு்ற இடது 

திம் ்கொட்டும் 

விளககு

வழி ்கொட்டும் விளககு

ஃபிளொ்ர் யூனிட்

பியூஸ்
மின்கலம்

திம் ்கொட்டும் 

விளககிற்்கண்கொை 

சுவிட்ச்

பினபு்ற வலது 

திம் ்கொட்டும் 

விளககு

பினபு்ற இடது திம் 

்கொட்டும் விளககு
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�டம் 10.11 விணட் ஸ்கிரீன மவப்�ர்

பிடளடு

டைொட்டொர்

மவப்�ர் ஆர்ம்

பிவட்

ப்கடொர்

டூத்டு 

ப்கடொர்

டவொம் ஷொப்ட்

லிங்க

டவொர்ம் வில்

ஆர்ைச்சூர் ஷொப்ட்

டைொட்டொர்

மவப்�ர் பிடளடு

மவப்�ர் ஆர்ம்

மவப்�ர் லிங்க

மவப்�ர் டைொட்டொர்
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தவப்பநிகலயிலும் ,  மைசாகட  ைசாலங்ைளில் 
இதமசான குளிர் நிகலயிலும் ்பயைம் த்யயும் 
ம்பசாது மன நிக்றவு அகடகி்றசார்ைள். எனமவ 
வசாைனங்ைளில்  கூடுதலசாை  குளிர்  ்சாதன 
அகமபபு அகம்கைப்படடிரு்ககி்றது.

10.12  குளிர்்ொதை அமைப்பு

இனக்றய நவீன உலகில் வசாைனத்தில் 
்பயைம்  த்யயும்  ்பயணிைள்  இதமசான 
சூழநிகலயில் மகிழச்சியுடன ்பயணி்கைமவ 
விரும்புகி்றசார்ைள். குளிர் ைசாலங்ைளில் மிதமசான 

10.12.1  வொ்கை குளிர்்ொதை அமைப்பும் டவமல ப்ய்யும் விதமும் 

�டம் 10.12.1 (அ) குளிர்்ொதை அமைப்பு

எவொப்டரட்டர்

எகஸ்ட�ன்ன வொல்வ்(ஆர்பிஸ் டியூப்)

்கம்ப்ரஷர்

்கணடன்ர்

ரிசீவர் 

டிமரயர்

கும்றநத 

அழுத்த 

குழொய்

அதி்க 

அழுத்த 

குழொய்

எவொப்டரட்டர்

ஆர்பிஸ் டியூப்

்கம்ப்ரஷர்

்கணடன்ர்
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(Condensor) த்ல்கி்றது. ைணடன்ரில் மவப்பர் 
தரபஜிதரணட ஆனது குளிர்வி்கைப்படடு திரவ 
தரபரிஜிதரணடடசாை (Liquid Refrigerant) 
மசாற்றப்படுகி்றது.

ைணடன்ரில்  இருந்து  தவளிவரும் 
திரவ தரபரிஜிதரணட ஆனது எ்கஸம்பன்ன 
வசால்வினுள். (Expansion Valve) நுகைகி்றது. 
இது தவட தரபரிஜிதரணட (Wet Refrigerant) 
ஆை எவசாபமரடடரில் (Evaporator) நுகைந்து, 
தவப்பத்கத உடகிரகித்து, நம்ககு மதகவயசான 
கூலிங்கை (Cooling Effect) தருகி்றது. மீணடும் 
ைம்பரஷரசானது எவசாபமரடடரில் உள்ை டிகர 
தரபரிஜிதரணடகட உறிஞசுகி்றது. இந்த நிைழச்சி 
ததசாடர்ந்து நகடத்பறுகி்றது. ஒமர மநரத்தில் 
தவப்பம், ஈரப்பதம், ைசாறம்றசாடடம் மறறும் சுத்தம் 
ஆகியவறக்ற ைடடு்படுத்தும் த்யல்முக்ற்ககு 
ஏர் ைணடி்னிங் (Air Conditioning) எனறு  
த்பயர்.

குளிர்்சாதன  அகமபபின  மு்ககிய 
்பசாைங்ைள் 

1. ைம்பரஷர் (Compressor) 
2. ைணடன்ர் (Condensor)
3. ரிசீவர்/டிகரயர் (Receiver/driver) 
4. ததர்மமசாஸமடடி்க எ்கஸம்பன்ன வசால்வ 

(THermostatic Expansion Valve)
5. எவசாபமரடடர் (Evaporator) 
6. தரபரிஜிதரணட (Refrigerant) 
7. கலனஸ மறறும் மைசாஸஸ (Lines and 

Hoses) 
எனஜின  மூலம்  (த்பல்ட  டிகரவ ) 

இய்கைம் த்பறும் ைம்பரஷரசானது தனது இனதலட 
வழியசாை  எவசாபமரடடரிலிருந்து  குக்றந்த 
அழுத்தமும், தவப்பநிகலயும் தைசாணட மவப்பர் 
தரபரிஜிதரணகட [Vapour Refrigerant] 
உள்ளிழுத்து  அழுத்துகி்றது .  அதனசால் 
தரபரிஜிதரணடின அழுத்தம் மறறும் தவப்பநிகல 
அதிைரித்து அவுடதலட வழியசாை ைணடன்ரு்ககு 

�டம். 10.12.1 (ஆ) எளிய நீரொவி சுருக்க குளிர்்ொதை அமைப்பு

ரிசீவர்

திரவ 

பரப்ரிஜிபரணட்

்கணடன்ர்

எகஸ்ட�ன்ன 

வொல்வ்

எவொப்டரட்டர்

ட்மர 

பரப்ரிஜிபரணட்

டவப்�ர்

அதி்க 

பவப்�டுத்தப்�ட்ட 

டவப்�ர் 

பரப்ரிஜிபரணட்

்கம்ப்ரஷர்

பவட் 

பரப்ரிஜிபரணட்
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10.13  இகனீ்ன அமைப்பில் ஏற்�டும் கும்ற�ொடு்களும், அவற்றிற்்கொை 

்கொரைங்்களும் அவற்ம்ற ்ரி ப்ய்யும் மும்ற்கள் 

1.	எனஜின	மிஸ்கேயரிங்	

வ.எண ்கொரைம் நிவர்த்தி ப்ய்யும் மும்ற்கள்

1. மின	சோறிக	கடக்டயில்	குக்றோடு	 மினசோறிக	கடக்டகய	சுத்தைம்	

செயயவும்	அல்லது	புதிதைாக	ைாற்றவும்	

2. மின	ஒயரகள்	தைளரவாக	இருத்தைல்	 ெரி	செயயவும்	

3. தைாைதைைாக	தீப்சோறி	ஏறேடுதைல்	 தீப்சோறி	்ந்த்கதை	ெரி	செயயவும்	

4. காண்்்டகட	பி்்ககர	(C.B)	முகனேகள்	

்தையந்திருககலாம்

புதியது	ைாற்றவும்	

5. தூண்டுச்சுருள்	ேழுதைக்டந்திருககலாம்	 புதியது	ைாற்றவும்	

2.	எனஜின	ஸ்்டாரட	ஆகவில்கல

வ.எண ்கொரைம் ்ரி ப்ய்யும் மும்ற்கள் 

1. மினகல	ஒயரகள்	தைளரவாக	இருத்தைல்	 க்டட	அல்லது	ெரி	செயய	்வண்டும்	

2. இகனீென	சுவிட	ேழுதைக்டந்திருககலாம்	 புதிதைாக	ைாற்ற	்வண்டும்	

3. கண்்டனெர	ேழுதைக்டந்திருககலாம்	 ெரி	செயயவும்	

4. கான்்டகட	பி்்ககர	முகனேகள்	

ேழுதைக்டந்திருககலாம்	

ெரி	செயயவும்	

5. மினகலத்தில்	்வால்்்டஜ்	குக்றவாக	

இருத்தைல்	

மின்னேற்றம்	செயயவும்	

10.14 ஸ்டொர்ட்டிங் டைொட்டொரில் ஏற்�டும் கும்ற�ொடு்களும் நிவர்த்தி ப்ய்யும் 

மும்ற்களும்

1.	ஸ்்டாரடடிங்	்ைாட்டார	இயங்கவில்கல	

்கொரைம் ்ரி ப்ய்யும் மும்ற்கள்

1. மினகலம் மினனி்றககம் ஆகி இருககலாம் மின்னேற்றம் செயய ்வண்டும் 

2. கவண்டிங்குகள் எரிந்திருககலாம் ைாற்ற ்வண்டும் 

3. ஸ்்டாரடடிங் சுவிடச் ேழுதைக்டந்திருககலாம் ெரி செயய ்வண்டும் 

4. ஆரைச்சூர ேழுதைக்டந்திருககலாம் ெரி செயய ்வண்டும் அல்லது புதியதைாக 

ைாற்ற ்வண்டும் 

5. சிலீவ் அல்லது பினியனில் தூசு 

ேடிந்திருககலாம் 

நனகு சுத்தைம் செயய ்வண்டும் 
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2.	ஸ்்டாரடடிங்	்ைாட்டாரில்	ெப்தைம்	ஏறேடுதைல்	

்கொரைம் ்ரி ப்ய்யும் மும்ற்கள்

1. பிகளவீல் ரிங் கியர உக்டந்திருககலாம் ெரி செயயவும் 

2. ்ேரிங்குகள் ்தையந்திருககலாம் ைாற்றவும் 

3. ஆரைச்சூர ஷாப்ட வகளந்திருககலாம் ெரி செயயவும் அல்லது ைாற்றம் செயயவும் 

4. ்ேரிங்குகள் ெரியாக உயவி்டப்ே்டாைல் இருத்தைல் ெரியாக உயவி்டவும் 

5. ஸ்பிரிங்குகள் தைளரவாக இருககலாம் ைாற்றவும் 

1.	 ைாணவரககள	அருகில்	உள்ள	ேணிைகனேகளுககுச்	செனறு	மினகலம்,	இகனீசிென	

காயில்,	கண்்டனெர,	ைறறும்	மின	சோறிககடக்ட	்ோன்ற	ோகங்கள்	எவ்வாறு	ெரவீஸ்	

செயயப்ேடுகின்றனே	எனேகதை	அறிந்து	அவறறின	ே்டத்து்டன	அறிககக	ெைரப்பிகக	செயதைல்.

2.	 ைாணவரககள	அருகில்	உள்ள	ேணிைகனேககுச்	செனறு	ஸ்்டாரடடிங்	சிஸ்்டம்,	ொரஜிங்	

சிஸ்்டம்	ைறறும்	கலடடிங்	சிஸ்்டம்	்ோன்ற	அகைப்பில்	்ைறசகாள்ளப்ேடும்	செயல்ோடுகள்	

ேறறி	சதைரிந்து	சகாண்டு	ே்டத்து்டன	அறிககக	ெைரப்பிகக	செயதைல்.	

ைொைவர் ப்யல்�ொடு (Student Activity)

1. Battery	 - மினகலம்	

2. Primary	Winding	 - பி்தைை	மின	சுறறு	அல்லது	முதைல்	நிகல	

மின	சுறறு

3. Secondary	Winding	 - துகண	மினசுறறு	அல்லது	இ்ண்்டாம்	

நிகல	மின	சுறறு	

4. Circuit	 - மின	சுறறு	

5. Electrolyte	 - மினனோற	ேகுசோருள்	

6. Electrical	Energy	 - மின	ஆற்றல்	

7. Mechanical	Energy	 - இயகக	ஆற்றல்	

8. Ignition	or	Induction	Coil	 - தூண்டுச்	சுருள்	

9. Magenetic	Field	 - காந்தை	புலம்	

10. Condensor	 - மின	்தைககி	

11. Distributor	 - ேகிரவி	

12. Spark	Plug	 - மின	சோறிககடக்ட	

13. Illumination	 - சவளிச்ெம்	

14. Generator - மினனோககி	

15. Contact	Breaker	Points	 - தைக்ட	செயயும்	முகனேகள்

்கமலச் ப்ொற்்கள் (Glossary Terms)்க
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�குதி – அ

ஒரு	ைதிப்சேண்	வினோககள்	

ெரியானே	விக்டகய	்தைரந்து	எடுத்து	

எழுதுக	

1.	 வாகனேத்தின	மினொ்	அகைப்பின	

இதையம்	எனே	அகழககப்ேடுவது	

அ  மினகலம் 

ஆ  க்டனே்ைா

இ  மினசோறிககடக்ட 

ஈ	 	கான்்டகட	பி்்ககர	முகனேகள் 

2 ஒரு ்நரமின முகனேயும் ஒரு 

எதிரமின முகனேயும் சகாண்்டது 

அ	 	்்ாட்டார	

ஆ	 	செல்	

இ	 	மின	்தைககி	

ஈ	 	காயில்	

3 தூண்டுச்சுருளின வகககள் 

அ  3

ஆ	 	4

இ	 	2

ஈ	 	5

4	 மினசோறிககடக்டயில்	

ே்ாைரிககப்ே்ட	்வண்டிய	

இக்டசவளி	

அ  5 மிமீ முதைல் 10 மிமீ வக் 

ஆ  1 செ.மீ முதைல் 2 செ.மீ வக் 

இ  3 செ.மீ முதைல் 5 செ.மீ வக் 

ஈ  0.5 மி.மீ முதைல் 0.7 மி.மீ வக் 

5	 ஸ்்டாரடடிங்	்ைாட்டாரில்	எந்தை	

ோகம்	பிகளவிலு்டன	இகணந்து	

எனஜிகனே	இயகக	கவககி்றது?

அ  வால்வ்

ஆ  ஆரைச்சூர 

இ  பினியன 

ஈ  காயில்

6 இயந்தி் ஆற்றகல மினனோற்றலாக 

ைாறறும் ொதைனேம் 

அ  ்ைாட்டார 

ஆ  செனே்்ட்டர

இ  ச்கு்லட்டர 

ஈ  ்கம் ஷாப்ட 

7 இல்லுமி்னேென எனேதைன சோருள் 

அ  சவளிச்ெம்

ஆ  ஒலி

இ  இயககம் 

ஈ  இவறறில் எதுவுமில்கல 

8 இகனீென சிஸ்்டத்தின வகககள் 

அ  2

ஆ  4

இ  5

ஈ  3

9 எசலகட்்ாகலட தி்வத்தில் 

அமிலமும் தைண்ணீரும் எந்தை 

விகிதைத்தில் கலந்திருககும் 

அ	 	1:3

ஆ	 	3:1

இ	 	4:1

ஈ	 	1:4

10 தூண்டுச் சுருளின ைறச்றாரு சேயர 

அ  ஸ்ச்டப் அப் டி்ானஸ்ோரைர 

ஆ  மினகலம் 

இ  மின சோறிககடக்ட 

ஈ  ்்ாட்டார 

ைதிப்பீடு
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�குதி – ஆ

மூனறு	ைதிப்சேண்	வினோககள்	

1. வாகனேத்தில்	ேயனேடுத்தைப்ேடும்	

மினொ்	அகைப்பின	வகககள்	யாகவ?	

2.	 மின்தைககியின	உே்யாகம்	எனனே?	

3.	 எசலகட்ானிக	இகனீென	அகைப்பின	

நனகைககளக	கூறுக.

4.	 மின	சோறிககடக்டயின	உே்யாகம்	

எனனே?

5.	 ஸ்்டாரட்டர	்ைாட்டார	டிக்வ்	

சைககானிெத்தின	வககககளக	கூறுக.	

6.	 இகனீென	அடவானஸ்	என்றால்	எனனே?	

7.	 ஏர	கண்டிெனிங்	என்றால்	எனனே?

8.	 செனே்்ட்டரில்	அதிகைாக	ெப்தைம்	

வருவதைறகு	கா்ணங்கள்	எனனே?

�குதி – இ

ஐந்து	ைதிப்சேண்	வினோககள்

1.	 மினகலத்தின	ே்டம்	வக்ந்து	ோகங்கள்	

குறிககவும்	

2.	 காயில்	இகனீென	அகைப்பிறகும்,	

்ைகனேட்்டா	இகனீென	அகைப்பிறகும்	

உள்ள	்வறுோடுகள்	யாகவ?

3.	 ஸ்்டாரடடிங்	்ைாட்டார	ே்ாைரிப்புக	

குறிப்புககளக	கூறுக.

4.	 வாகனேத்தில்	ேயனேடுத்தைப்ேடும்	முகப்பு	

விளககு	(Head	Lamp)	ெரகயூட	ே்டம்	

வக்ந்து	ோகங்ககள	குறிககவும்.

5.	 இகனீென	சுவிடச்	அகைப்கே	ே்டம்	

வக்ந்து	விளககுக.

6.	 வாகனேத்தில்	ேயனேடுத்தைப்ேடும்	

குளிரொதைனே	அகைப்பின	ே்டம்	வக்ந்து	

ோகங்ககளக	குறிககவும்.

�குதி – ஈ 

ேத்து	ைதிப்சேண்	வினோககள்	

1.	 ்ேட்டரி காயில் இகனீென அகைப்பின 

அகைப்கேயும் ்வகல செயயும் 

விதைத்கதையும் ே்டத்து்டன விவரி.

2.	 எசலகட்ானிக இகனீென அகைப்பின 

அகைப்கேயும் ்வகல செயயும் 

விதைத்கதையும் ே்டத்து்டன விவரி.

3.	 சேண்டிகஸ் டக்வ் ஸ்்டாரடடிங் 

அகைப்கேயும் ்வகல 

செயயும் விதைத்கதையும் ே்டத்து்டன  

விவரி. 

4.	 ஆல்்டர்னேட்டரின அகைப்கேயும் 

்வகல செயயும் விதைத்கதையும் 

ே்டத்து்டன விவரி.

5.	 வாகனேத்தில் ேயனேடுத்தைப்ேடும் 

முககிய விளககுகளின 

சேயரககளயும் அவறறின 

ேயனககளயும் கூறுக. 
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ம�ொத்த �திபமபெண்கள் – 90 அ்க�திபபீடு – 10 ம�ொத்த �தி பமபெண்கள் – 100

பகுதி – அ சரியான விடைடய தேர்ந்ேடு 15 x 1 = 15

பகுதி – ஆ கீழ்கணை வினாக்களுககு விடையளி

(13 வினாக்களில் ஏதேனும் பத்து)

10 x 3 = 30

பகுதி – இ கீழ்கணை வினாக்களுககு விடையளி

(7 வினாக்களில் ஏதேனும் ஐ்நது)

5 x 5 = 25

பகுதி - ஈ அடனத்து வினாக்களுககும் விடையளி

(Either or Type)

2 x 10 = 20

+2 �ொதிரி வினொத்தொள் (்தமிழ் வழி)

(ம�ொத்த �திபமபெண்கள் : 90)

பெகுதி – அ

அடனத்து வினாக்களுககும் விடையளி:

பின்வரு்வன்வற்றுள் சரியான விடைடயத் 

தேர்ந்ேடுத்து எழுது்க

1. சாடைப் பிடிப்புத் ேனடமை (Road 

Grip) அதி்கம் உள்்ள டிரானஸ்மிஷன 

அடமைப்பு 

அ. முன எனஜின பினசக்கர 

இயக்கம் 

ஆ. பின எனஜின பினசக்கர 

இயக்கம்

இ. முன எனஜின முனசக்கர 

இயக்கம் 

ஈ. முன எனஜின  நானகுசக்கர 

இயக்கம் 

2. பைேட்டுக கி்ளட்சின ்வட்க்கள் 

அ. மூனறு 

ஆ. நானகு

இ. இரணடு 

ஈ. ஐ்நது

3. எ்நே ்வட்க கி்ளட்சில் கி்ளட்ச் ்பைல் 

தேட்வயில்டை?

அ. ஒரு ேட்டு கி்ளட்ச் 

ஆ. பை ேட்டு கி்ளட்ச் 

இ. ையாஃப்ரம் ஸ்பிரிங் கி்ளட்ச் 

ஈ. டமைய விைககு கி்ளட்ச் 

�ொதிரி வினொத்தொள் வடிவம் 

(�திபமபெண அளவீடு)

+2 அடிபபெடை ்தொனியங்கி ஊர்திப மபெொறியியல் 

ம்தொழிற்கல்வி
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4. கியர பாகஸ் பயனபடுத்ேப்படும் 

உயவு அண்ணெய் எது?

அ. S.A.E 30 

ஆ. S.A.E 40

இ. S.A.E 90

ஈ. S.A.E 120

5. கியரபாகஸில் உச்சபட்ச 

பற்சக்கரவிகிேம் (Top Gear Ratio)

அ. 1:2

ஆ. 2:1

இ. 1:1

ஈ. 3:1

6. அடனத்துக த்காணெங்்களிலும் 

ோதன திரும்பி சரி ்சய்து ்்காணடு 

சுழல் விடசடயக ்கைத்தும் 

அடமைப்பின ்பயர எனன?

அ. பு்ராப்பல்ைர ஷாப்ட் 

ஆ. சிடைடிங் ஜாயினட்

இ. டிப்ரனஸியல் 

ஈ. யுனி்வரசல் ஜாயினட்

7. ையரின ஸ்திரத் ேனடமைடயக 

குறிப்பது  

அ. பீட்

ஆ. ட்ரட்

இ. ஃபிட்ள 

ஈ. பக்கச் சு்வர

8. ேடைப்பட்டை்கள் (Brake shoes) 

எ்நேப் ்பாரு்ளால் ஆனது

அ. அஸ்்பஸ்ைாஸ்

ஆ. அலுமினிய அைாய் 

இ. ஸ்டீல் அைாய் 

ஈ. ோமிரம் 

9. ்கார்களில் ்பரும்பாலும் எ்நே ்வட்க 

ேடை பயனபடுகிறது?

அ. ்்வற்றிை ேடை 

ஆ. திர்வ ேடை 

இ. இய்நதிர ேடை 

ஈ. ்காற்று ேடை 

10. ்வா்கனம் சமைமைற்ற சாடையில் 

்சல்லும்தபாது தமைலும் கீழும் ஏறி 

இறங்கு்வேன ்பயர.

அ. தராலிஸ்

ஆ. ஸ்கிட்டிங்

இ. பவுனசிங் 

ஈ. பிட்சிங்

11. த்கஸ்ைர த்காணெத்தின அ்ளவு 

அ. 1
o
 – 2

o

ஆ. 2
o
 – 4o

இ. 3
o
 – 4

o

ஈ. 2
o
 – 3

o

12. ்வா்கனத்தின முது்்கலும்பு 

எனப்படு்வது 

அ. தசஸிஸ் ஃப்தரம்

ஆ. தமைற்கூடு 

இ. எனஜின 

ஈ. கியரபாகஸ்

13. இகனீஷன ்காயிலின முேல்நிடை 

மினசுற்றில் உள்்ள சுற்றுக்களின 

எணணிகட்க 

அ. 100 முேல் 150 ்வடர 

ஆ. 150 முேல் 300 ்வடர

இ. 400 ககு தமைல் 

ஈ. 600 முேல் 700 ்வடர 

14. டைனதமைா அல்ைது ்ஜனதரட்ைர 

எேன மூைம் இயக்கம்  

்பறுகிறது?

அ. ்க்னகடிங்ராடு 

ஆ. பிஸ்ைன 

இ. எனஜின கிராங்க ஷாப்ட் 

ஈ. எனஜின த்கம்ஷாப்ட்   

15. முன அச்டசயும், ஸ்ைப் அச்டசயும் 

இடணெக்கப் பயனபடும் பா்கம் 

அ. பிஸ்ைன பின 

ஆ. கிங் பின 

இ. ்காட்ைர பின 

ஈ. சரககிளிப் 
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பெகுதி – ஆ

எட்வதயனும் பத்து வினாக்களுககு 

மைட்டும் விடையளி. த்கள்வி எண 25ககு 

்கணடிப்பா்க விடையளிக்கவும் 

16. ்காற்றினால் ஏற்படும் எதிரப்பு (Air 

Resistance) – வி்வரி 

17. ையாப்ரம் கி்ளட்சின நனடமை்கள் 

யாட்வ?

18. கியரபாகஸின ்வட்க்கள் யாட்வ?

19. பின அச்சின ்வட்க்கள் யாட்வ?

20. ையரில் ்காற்றழுத்ேம் குடற்வா்க 

இரு்நோல் ஏற்படும் விட்ளவு்கள் 

யாட்வ?

21. ேடை திர்வத்திற்கு இருக்க 

த்வணடிய ேனடமை்கள் யாட்வ?

22. விடுவித்துப் பிடிககும் ேடை (A.B.S)

யின நனடமை்கள் யாட்வ?

23. அதிரவு உறிஞ்சியின ்வட்க்கள் 

யாட்வ?

24. ஸ்டியரிங் விகிேம் (Steering Ratio) – 

்வடரயறு. 

25. இருசு இடைத்தூரம் (Wheel base) - 

்வடரயறு. 

26. ்கட் அவுட் யூனிட்டின உபதயா்கம் 

எனன?

27. ்கணைனசரின உபதயா்கம் எனன?

28. கி்ளட்சின ்வட்க்கள் மூனடறக 

குறிப்பிடு்க.

பெகுதி – இ

எட்வதயனும் ஐ்நது வினாக்களுககு 

விடையளி. 

த்கள்வி எண 33ககு ்கணடிப்பா்க 

விடையளிக்கவும் 

29. முன எனஜின பின சக்கர இயக்கம் 

(Front Engine Rear Wheel Drive) – 

பைம் ்வடர்நது சுருக்கமைா்க வி்வரி.

30. புர்பல்ைர ஷாப்டின பைம் ்வடர்நது 

பா்கங்்கட்ளக குறி.

31. இணடி்பனைனட் சஸ்்பனசன 

அடமைப்பில் உள்்ள நனடமை, தீடமை்கள் 

யாட்வ?

32. ்வா்கன தமைற்கூட்டிற்கு இருக்க 

த்வணடிய பணபு்கள் யாட்வ?

33. மு்கப்பு வி்ளககு சரகயூட்டின (Head 

Lamp Circuit) பைம் ்வடர்நது 

பா்கங்்கட்ளக குறி.

34. கி்ளட்ச் சிலிப் ஆ்வேற்்கான 

்காரணெங்்கட்ளயும், அ்வற்டற 

நி்வரத்தி ்சய்யும் முடற்கட்ளயும் 

வி்வரி.

35. ப்வர ஸ்டியரிங் அடமைப்பில் உள்்ள 

நனடமை, தீடமை்கள் யாட்வ? 

பெகுதி – ஈ

அடனத்து வினாக்களுககும் விடையளி

36. ஒரு ேட்டுக கி்ளட்சின அடமைப்டபப் 

பைம் ்வடர்நது வி்வரி

அல்ைது

 டிப்ரனசியலின அடமைப்டபப் பைம் 

்வடர்நது வி்வரி

37. ்காயில் இகனிஷன முடறயின 

அடமைப்டபப் பைம் ்வடர்நது வி்வரி

அல்ைது

 மைாஸ்ைர சிலிணைரின அடமைப்டபப் 

பைம் ்வரி்நது வி்வரி
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அடிப்படைத் தானியங்கி 
ஊர்திப ப்பாறியியல்

செய்முறை
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+2 – அடிப்பறை தானியங்கி  

ஊர்தி ச்பாறியியல் - செய்முறை

ப�ொருளடக்கம்

வ.எண் செய்முறை ்பக்கம் எண் மாதம்

1 கிளட்ச் யூனிட் 236

ஜூன்

2 கியர் �ொகஸ் 240

3 டிஃ�ரன்ஷியல் 243

ஜூலை

4 ஸ்டயரிங் கியர் �ொகஸ் 247

5 மொஸ்டர் சிலிணடர் 251

ஆ்கஸ்ட்

6 வீல் சிலிணடர் 255

7 ஷொக அப்ொர்�ர் 258 ப்படம்�ர்

8 ப்ல்ிஃப ஸ்டொர்ட்டர் 260

அக்டொ�ர்

9 லடன்மொ 263

10 ்�ட்டரிலய ்்ொதித்தல் 267 நவம்�ர்

அடப�லட ்தொனியங்கி ஊர்தி ப�ொறியியல் ப்ய்முலை 235
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செய்முறை – 1

கிளட்ச் யூனிட் (Clutch Unit)

்நொக்கம்

கிளட்ச் த�ொகுப்பை பிரித்து பைரிச�ொதித்து மீண்டும் தபைொருத்து�ல்

்்தலவயொன உ�்கரணங்்கள்

கிளட்ச் த�ொகுபபு 

்்தலவயொன ்கருவி்கள்

1.  தபைட்டி ம்ை திருகி (Box Spanner) 

2.  ஆரபைர பைஸ் 

3.  ரிவிட்டிங் இயந்திைம் 

4.  ஸ்பிரிங் தெஸ்ெர 

5.  நீண்ெமூக்கு த�ொறடு (Long Nose Plier)

6.  இரு மு்ை ம்ை திருகி(Double ended spanner) 

்்தலவயொன ப�ொருட்்கள்

1.  �ொட்ென் சேஸ்ட் 

2.  மண்தணெண்தணெய்

3.  தபைட்சைொல் 

4.  உபபுக் �ொகி�ம் (Emery sheet) 

5.  உச�ொ�த் �ட்டு (Metal tray) 

பிரிக்க ்வணடய ்கொரணங்்கள் 

• கிளட்ச் தபைெ்� அழுத்தும் சபைொது டிஸ்எங்ச�ஜ் ஆ�வில்்�.
• கிளட்ச் தபைெல் அழுத்தும் சபைொது �டிைமொ� உளளது.
• கிளட்ச்சில் அதி� �ப�ம் ேரு�ல்.
• இன்ஜின் நல்� நி்�யில் இருந்தும் ேண்டியில் சே�ம் கு்றேொ� உளளது.
• �யொரிபபைொளைொல் பைரிந்து்ைக்�பபைட்ெ�ொ�ம் முடிே்ெ�ல்.
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்பைம் ஒரு தட்டு கிளட்ச்

பிறள வீல்
ஆண்டிலேட்ைரல் 

கிளிப

ரிலீஸ் 

பிங்்கர்
ஸ்ைரட்

ஐ ல்பால்ட்

்பல்கிரம் பின்

ஹப

ல்பரிங்

ரிலீஸ் 

ல்பார்க

கிளட்ச் 

்கவர்

கிளட்ச் வீல்

ஸ்பரிங்

ஸ்பரிங்
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பிறள வீல்

கிராங்  

லஷபட்

கிளட்ச் லஷபட்

ரிலீஸ் லீவர்

முறை

பிவட்இயககும் 

அச்சு

கிளட்ச் றேனிங்

கிளட்ச் ்கவர்

ஸ்பரிங்

பிரஷர் பிலளட்

திரஸ்ட் 

ல்பரிங்

ஹப
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பிரித்தல் 

• ேண்டியின் அடியிலிருந்து கியர பைொக்ஸ் – உென் இ்ணெந்துளள யுனிேர�ல் ஜொயின்ட்ஸ், 
சபைொல்ட்ஸ், த�ன்ெர தபைட் சபைொல்ட்ஸ், புதைொபைல்�ர ஷொஃபட் அத�ம்பிளி ஆகியேற்றப பிரித்து 
கியர பைொக்ஸில் உளள ஸ்பீசெொ மீட்ெர ச�பி்ளக் �ழறற சேண்டும்.

• பின்பு கிளட்ச் ஃசபைொரக் �தைக் ஷன், கியர பைொக்ஸ், சேங்�ர சபைொல்ட்ஸ் (அ) கிளட்ச் தமௌண்டிங் 
சபைொல்ட்டு�ள ஆகியேற்ற �ழறற சேண்டும்.

• ஜொக் (அ) �யிறறின் உ�வியொல் கியர பைொக்்ஸை ந�ரத்தி கீசழ இறக்கி ்ேக்� சேண்டும். அ�ன் 
பின் ரீலீஸ் பியரிங் மறறும் கிளட்ச் சபைொரக்்� �ழறற சேண்டும். 

• கிளட்ச் ச�ஸிங் சபைொல்ட்டு�ள மறறும் ரிலீஸ் லீேர�்ள ஆரபைர பிைஸ்ஸின் உ�வியொல் 
�ேைமொ� பிரித்து எடுக்� சேண்டும். 

�ரி்்ொதித்தல்:

. 1 கிளட்ச் பிசளட்டில் தேடிபபு (crack), பிைஷர பிசளட்டில் தேடிபபு (crack), ரிலீஸ் லீேர, 
பிசேொட் பின், பிக்ஸிங் சபைொல்ட் மறறும் ேொஷர(washer)சபைொன்றேற்ற �ரி பைொரக்� சேண்டும்.

. 2 ரிலீஸ் லீேர, ஸ்பிரிங் ஆகியேறறின் தென்ஷன் அளேொைது த�ொடுக்�பபைட்டுளள அள்ே விெ 
5 பைவுண்ட் ே்ை வித்தியொ�பபைெ�ொம். அ்� விெ அதி�மொ� இருந்�ொல் புதிய ஸ்பிரிங் தபைொருத்� 
சேண்டும்.

. 3 �ொயில் ஸ்பிரிங்்�ஸ்பிரிங் தெஸ்ெர மூ�ம் �ம்பைஸ் த�ய்து, அழுத்தும் முன் நீளம், 
அழுத்துே�றகு பின்நீளம், பிைஷர ஆகியேற்ற �ரி பைொரக்� சேண்டும். 

அப்ம்பிளி (assembly)

. 1 கிளட்சின் பைொ�ங்�்ள ேரி்�பபைடி ்ேத்து ஆரபைர பிைஸ் உ�வி த�ொண்டு �ழறறிய மு்றக்குத் 
�்�கீழொை மு்றபபைடி இ்ணெக்� சேண்டும் 

. 2 கிளட்ச் பிசளட் அத�ம்பிளி, கிளட்ச் ச�ஸிங் ஆகியேற்றஃபி்ள வீலில் உளள மொரக்கிங்கிறகு 
சநைொ� ்ேத்து சபைொல்ட்டு�்ள முடுக்� சேண்டும். 

முடவு.

த�ொடுக்�பபைட்ெ கிளட்ச்�ொைது மு்றயொ�ப பிரிக்�பபைட்டு, பைரிச�ொதிக்�பபைட்டு மீண்டும் �ரியொ� 
தபைொருத்�பபைட்ெது.
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்நொக்கம் 

கியர பைொக்ஸ் த�ொகுப்பைப பிரித்துப பைரிச�ொதித்து மீண்டும் தபைொருத்து�ல்

்்தலவயொன உ�்கரணங்்கள்

1.  கியர பைொக்ஸ் த�ொகுபபு
2.  ச�்ேயொை �ருவி�ள
3.  மூடிய ம்ை திருகி (Ring spanner)
4.  இரு மு்ை ம்ை திருகி(Double ended spanner)
5.  திருபபுளி (screw driver)
6.  பைந்து மு்ைச் சுத்தியல் (Ball pein hammer)
7.  ட்ரிஃபட் பைஞ்ச் (Drift punch)
8.  மை சுத்தியல்( wooden mallet)

்்தலவயொன ப�ொருட்்கள்

1.  �ொட்ென் சேஸ்ட்
2.  ஆயில் S.A.E 90
3.  உச�ொ�த் �ட்டு (Metal tray) 
4.  கிரீஸ்
5.  மண்தணெண்தணெய்

பிரிக்க ்வணடய ்கொரணங்்கள்:

• கியர பைொக்ஸ் ஸ்லிப ஆகு�ல் 
• கியர நியூட்ைல் நி்�யிலும் அதி� �த்�ம் ேரு�ல் 
• கியர லீே்ை இயக்குேது �டிைமொ� உளளது
• கியர மொறறுேது �டிைமொ� உளளது.
• �யொரிபபைொளைொல் பைரிந்து்ைக்�பபைட்ெ�ொ�ம் முடிே்ெ�ல்

ப்ய்முலை 

• ேண்டியில் இருந்து கியர பைொக்்� பிரித்து ஸ்ெொண்டில் ்ேக்�வும்.
• கியர பைொக்ஸில் உளள ஆயி்� ேடித்து எடுக்�வும்.
• தமயின் ஷொஃபட், த�ௌண்ெர ஷொஃபட், சீல், சபைரிங், கிளட்ச் ஷொபட், கியர�ள, த��க்ட்ெர 

தமக்�ொனி�ம் சபைொன்றேற்ற பிரித்து எடுக்�வும்.

செய்முறை – 2

கியர் ்பாகஸ் (Gear box)
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கிளட்ச் கியர்

சமயின் ஷாபட்

ஐடில் கியர்

லே (அ) ்கவுன்ட்ைர் 

ஷாபட்

ைாக கிளட்ச் கியர் மற்றும் லீவர்
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ஐநதாம் கியர்

ஐநதாம் கியர்

முதல் கியர்

முதல் கியர்

இரண்ைாம் கியர்

இரண்ைாம் கியர்

மூன்ைாம் கியர்

மூன்ைாம் கியர்

நான்்காம் கியர்

கிளட்ச் கியர்

கிளட்ச் கியர்

ரிவர்ஸ் கியர்

ஐடில் கியர்

லே (அ) ்கவுன்ட்ைர்ஷாபட்

சிங்லராறைெர்

சிங்லராறைெர்

சிங்லராறைெர்

லவ்க நிறே கியர் விகிதம் 

மு்தல் ்வ்க கியர் 7:1

இரணடொம் ்வ்க கியர் 3:3:1

மூன்ைொம் ்வ்க கியர் 1:7:1

்மல் ்வ்க கியர் 1:1

�ரி்்ொ்தலன

. 1 கீழக்�ண்ெ பைொ�ங்�்ள பைரிச�ொதித்து அேறறில் ஏச�னும் கு்றபைொடு இருபபின் அந்� 
பைொ�ங்�்ள மொறறி புதியது தபைொருத்� சேண்டும்.

. 2 தமயின் ஷொபட் மறறும் கியர�ள

. 3 �வுண்ெர ஷொபட் மறறும் கியர�ள

. 4 கிளட்ச் ஷொபட் மறறும் கியர�ள

. 5 சபைரிங்கு�ள 

. 6 த��க்ட்ெர தமக்�ொனி�ம்

அப்ம்பிளி (Assembly)

. 1 கியர பைொக்ஸின் பைொ�ங்�்ள ேரி்�பபைடி ்ேத்து, �ழறறிய மு்றக்கு �்�கீழொை மு்றபபைடி 
தபைொருத்� சேண்டும்.

முடவு 

த�ொடுக்�பபைட்ெ கியர பைொக்ஸைொைது பிரிக்�பபைட்டு, பைரிச�ொதித்து மீண்டும் �ரியொை மு்றயில் 
தபைொருத்�பபைட்ெது.
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்நொக்கம் 

டிஃபைைன்சிய்�ப பிரித்துப பைரிச�ொதித்து �ரி த�ய்து மீண்டும் தபைொருத்து�ல் 

்்தலவயொன உ�்கரணங்்கள்

டிஃபைைன்சியல் 

்்தலவயொன ்கருவி்கள்

1.  மூடிய ம்ை திருகி (Ring spanner)

2.  இரு மு்ை ம்ை திருகி(Double ended spanner)

3.  �ொமிைச் சுத்தியல் (copper hammer)

4.  இரும்புச் சுத்தியல் (Iron hammer)

5.  ட்ரிஃபட் பைஞ்ச் (Drift punch)

்்தலவயொன ப�ொருட்்கள்

1.  �ொட்ென் சேஸ்ட்

2.  ஆயில் S.A.E 90

3.  உச�ொ�த் �ட்டு (Metal tray) 

4.  கிரீஸ்

5.  மண்தணெண்தணெய்

6.  எண்தணெய்பபை்� நீக்கி (Degreaser)

பிரிக்க ்வணடய ்கொரணங்்கள்

• டிஃபைைன்சியலில் அதி� �த்�ம் ஏறபைடு�ல்
• ரியர வீல் கு்றந்� சே�த்தில் சுறறு�ல் 
• ரியர வீல் எளி�ொ� திரும்பைொமல் இருத்�ல் 
• ரியர வீலுக்கு எளி�ொ� பைேர கி்ெக்�ொமல் இருத்�ல் 
• �யொரிபபைொளைொல் பைரிந்து்ைக்�பபைட்ெ�ொ�ம் முடிே்ெ�ல்.

செய்முறை – 3

டிிஃ்பரன்சியல் (Differential)
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ச்பவல் பினியன்

கிராஸ் பின்  

(அ)  

ஸ்ற்பைர்

கிரவுன் வீல்

ல்கஜ்

பிளாைட் கியர்

ென் கியர்

     ஹாப ொபட்
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பிரித்தல் (Dismantling)

• டிஃபைைன்சியல் அத�ம்பிளி்ய சம்�க்�வ்வியில்(Bench vice)உறுதியொ�ப பிடித்துக் த�ொளள 
சேண்டும்.

• சபைரிங், �ொக் ேொஷர, �ொக் பிசளட், ஸ்குரூ சபைொன்றேற்றக்�ழறறி சபைரிங் மறறும் ச�்ஜயும் 
�னியொ� எடுக்� சேண்டும்.

• க்தைௌன் வீ்�யும், ச�்ஜயும் இ்ணெக்கும் சபைொல்ட்டு�்ளக்�ழறறி க்தைௌன் வீ்�யும் 
ச�்ஜயும் �னியொ� எடுக்� சேண்டும்.

• பிரித்� அ்ைத்து பைொ�ங்�்ளயும் மண்தணெண்தணெய் (அ) எண்தணெய்பபை்� நீக்கி (Degreaser) 
மூ�ம் சுத்�ம் த�ய்ய சேண்டும்.

�ரி்்ொதித்தல் (Checking)

• டிஃபைைன்ஷியல் ச�ஜில் தேடிபபு(crack) உளள�ொ எைப பைொரக்� சேண்டும்.
• சபைரிங், சபைரிங் ச�ப, �ொக்கிங் ஸ்குரூ ஆகியேற்ற ச�ொதிக்� சேண்டும்.
• பினியன் கியர ஷொஃபட், செபபைர சைொ�ர சபைரிங் ஆகியேற்ற ச�ொதிக்� சேண்டும்.
• �ன்கியர ,  ஸ்ெொர  கியரில்  ச�ய்மொைம்  அல்�து  உ்ெவு ,  ஆயில்  சீலின்  நி்� 

ஆகியேற்றச்ச�ொதிக்� சேண்டும்
• �ன்கியர ஆக்ஸில் ஷொஃபடில் உளள ேரிபபைளளங்�ள (splines) ச�ய்ந்துளள�ொ எை �ரி பைொரக்� 

சேண்டும். 
• சமற�ண்ெ பைொ�ங்�ளில் எ�ொேது கு்றபைொடு இருபபின் அேறறிறகு பைதி�ொ� புதிய்� மொறற 

சேண்டும்.

அப்ம்பிளி (Assembly)

. 1 டிபைைன்சியல் பைொ�ங்�்ள ேரி்�பபைடி ்ேத்து �ழறறிய மு்றக்கு �்�கீழொை மு்றயில் 
தபைொருத்திெ சேண்டும்.

முடவு

த�ொடுக்�பபைட்ெ டிபைைன்சியல் அ்மபபைொைது பிரிக்�பபைட்டு, பைரிச�ொ�்ை த�ய்து மீண்டும் �ரியொ� 
தபைொருத்�பபைட்ெது.
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செய்முறை – 4

ஸ்டியரிங் கியர் ்பாகஸ் 

்நொக்கம் 

ஸ்டியரிங் கியர பைொக்்ஸை பிரித்து, பைரிச�ொதித்து �ரி த�ய்து மீண்டும் தபைொருத்து�ல்.

்்தலவயொனஉ�்கரணம் 

ஸ்டியரிங்கியரபைொக்ஸ்

்்தலவயொன்கருவி்கள் 

 1.  இரு மு்ை ம்ை திருகி (Double ended spanner) 

 2.  மூடியம்ைதிருகி (Ring spanner)

 3.  பிளொஸ்டிக்சுத்தியல்

 4.  இரும்புசுத்தியல்

 5.  திருபபுளி

 6.  த�ொறடு

 7.  ட்ரிஃபட்பைஞ்ச்

 8.  ஃபீ�ரச�ஜ்

 9.  ெொரக்தைஞ்ச்

10.  உச�ொ�த்�ட்டு (metal tray) 

்்தலவயொனப�ொருட்்கள் 

1.  �ொட்ென்சேஸ்ட்

2.  தேவிட்யூடிஆயில்

3.  ச�ஸ்�ட்

4.  ஆயில்சீல்

பிரிக்க ்வணடய ்கொரணங்்கள் 

• ஸ்டியரிங் வீ்� இயக்குேது �டிைமொ� உளளது.
• ஸ்டியரிங் அதி�மொ� அதிரே்ெகிறது.
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• ஸ்டியரிங் ஆரமின் அ்�வு ஸ்ெப ஆக்ஸிலுக்கு �ெத்துேதில்்�.
• ைொக்�ர ஆரம் ஷொஃபட்டின் நி்�க்கு ஏறபை டிைொப ஆரம்சமலும் கீழும் ந�ருேதில்்�.
• �யொரிபபைொளைொல் பைரிந்து்ைக்�பபைட்ெ�ொ�ம் முடிே்ெ�ல்.

்பைம்  (ஆ) லரக மற்றும் பினியன் வற்க ஸ்டியரிங் கியர்்பாகஸ்

பூட்

ஸ்றவவல் பின்

விஷ் ல்பான் 

ஆர்ம்

ஸ்ைப 

ஆகஸில்

றை ராடு 

ஆர்ம்

்பால் 

ஜாய்ண்ட்

பினியன்

றை ராடு ஆர்ம்

்பால் ஜாய்ண்ட்

றை ராடு ஆர்ம்

்பவர் ஸ்டியரிங் 

்பம்ப

ஸ்டியரிங் நககில்

்பவர் ஸ்டியரிங் 

கியர்்பாகஸ்

�ரி்்ொதித்தல்:

1. �ழறறிய பைொ�ங்�்ள எண்தணெய்பபை்� நீக்கி (Degreaser) மூ�ம் சுத்�ம் த�ய்ய சேண்டும். 
2. ஸ்டியரிங்க் வீலின் இறுக்�ம் (tight), ்�ட் பசள, என்ட் பசள ஆகியேற்றப பைரிச�ொதிக்� 

சேண்டும். 

BAE_Practical.indd   248 12/20/2019   12:22:30 PM



அடிப்படை தானியங்கி ஊர்தி ப்பாறியியல் பெய்முடை 249

3. சபைரிங் மறறும் இன்ைர �ொ�மில் உளள சேொரம் கியர டீத், சைொ�ர ஆகிய இைண்டிறகும் 
இ்ெசய உளள இ்ெதேளியின்(backlash)அள்ே ச�ொ�்ை த�ய்ய சேண்டும். 

4. சேொரம் கியர டீத்்� பைரிச�ொதிக்� சேண்டும். 

ஸ்டியரிங் 

ஷாபட்

்பால் நட்டு  

ராக

ரிெர்குலேட்டிங்  

்பால் ல்பரிங்

செகைார் 

கியர்

லவாம் 

கியர்

பிட்லமன் ஆர்ம்

லரக

பினியன்

ஸ்டியரிங் ்காேம்
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பிரித்தல்:

. 1 ேொரன் பைட்ென் ஸ்விட்்� �ழறறி எடுக்� சேண்டும். 

. 2 ஸ்டியரிங்க் வீலின் �ொக் நட்்ெ �ழறறி ஸ்டியரிங்க் வீ்� �ழறற சேண்டும். 

. 3 என்ட் பசளட்�ே்ை �ழறற சேண்டும். 

. 4 த்ைஸ்ட் பியரிங், ஷிம் மறறும்ேவுசிங் ஆகியேற்ற �ழறற சேண்டும். 

. 5 டிைொப ஆரம், டிைொக் லிங்க் ஆகியேற்ற �ழறறிெ சேண்டும்.

. 6 பின்ைர தேளி �ொ�ம் (outer column), ஸ்டியரிங் ஷொபட் ஆகியேற்ற �னித்�னியொ� எடுக்� 
சேண்டும். 

. 7 ஸ்டியரிங் கியரி்ை தேளிசய எடுக்� சேண்டும்

�ரி்்ொதித்தல்

1. கீழக்�ண்ெ பைொ�ங்�்ள பைரிச�ொ�்ை த�ய்து அேறறில் ஏச�னும் கு்றபைொடு இருபபின் அந்� 
பைொ�த்திறகு பைதி�ொ� புதியது மொறறவும்.

2. ஸ்டியரிங்வீல், ஸ்டியரிங்ஷொபட், ஸ்டியரிங்கியரபைொக்ஸ், கிைொஸ்ஷொபட், டிைொபஆரம், சபைரிங்ஸ், 
ஸிம் (Shim), சபைொல்ட், நட், ஸ்குரு, மறறும் ஸ்டியரிங் ேவுசிங்.

அப்ம்பிளி (Assembly)

. 1 ஸ்டியரிங் கியர பைொக்்ஸை ேரி்�பபைடி ்ேத்து �ழறறிய மு்றக்கு �்� கீழொ� தபைொருத்திெ 
சேண்டும்.

முடவு

த�ொடுக்�பபைட்ெ ஸ்டியரிங் கியர பைொக்ஸ் பிரிக்�பபைட்டு, பைரிச�ொ�்ை த�ய்து மீண்டும் �ரியொ� 
தபைொருத்�பபைட்ெது.

BAE_Practical.indd   250 12/20/2019   12:22:30 PM



அடிப்படை தானியங்கி ஊர்தி ப்பாறியியல் பெய்முடை 251

்நொக்கம்: 

மொஸ்ெர சிலிண்ெ்ைப பிரித்துப பைரிச�ொதித்து, �ரி த�ய்து, மீண்டும் தபைொருத்து�ல்.

்்தலவயொனஉ�்கரணம் 

மொஸ்ெரசிலிண்ெர

்்தலவயொன்கருவி்கள் 

1.  மூடியம்ைதிருகி (Ring spanner)

2.  இருமு்ைம்ைதிருகி(Double ended spanner)

3.  திருபபுளி (screw driver)

4.  மைசுத்தியல் (wooden mallet)

்்தலவயொனப�ொருட்்கள் 

1.  �ொட்ென்சேஸ்ட்

2.  டீ�ல்

3.  பிசைக்ஆயில்

பிரிக்க ்வணடய ்கொரணங்்கள்:

• பிசைக் சிஸ்ெம் �ரியொ� சே்� த�ய்யவில்்� 
• மொஸ்ெர சிலிண்ெரிலிருந்து பிசைக் ஆயில் தேளிசயறு�ல்
• பிசைக் திறன் கு்றேொ� இருத்�ல்
• �யொரிபபைொளைொல்பைரிந்து்ைக்�பபைட்ெ�ொ�ம்முடிே்ெ�ல்

செய்முறை – 5

மாஸ்ைர் சிலிண்ைர் 
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்காற்றுத் துவாரம்

மூடி

திரவ லதககி

உைற்்பா்கம்

வாஷர்

ெர்ககிளிப

தள்ளு்கம்பி

ரப்பர் மூடி

இரண்ைாம் நிறே 

ரப்பர்்கப

திருபபுச் 

சுருள்
ரப்பர் ்கப

திரவ 

லொதறை 

வால்வு

அழுத்தம 

அறை

புைத்துவாரம்
உள் 

துவாரம்

பிஸ்ைன் 

துவாரம்

பிஸ்ைன்

முதல் நிறே 

ரப்பர் ்கப

பிராதை சிலிண்ைர்

பிஸ்ைன்

தட்டுவற்க தறை

உருறளவற்க தறை

தறை மிதி
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திரவத் லதககி

்பாறத 

2

்பாறத 

1

புைத்துவாரம்
புைத்துவாரம்

உள்துவாரம்

உள்துவாரம்

்பாறத 1 

திருபபுச்சுருள்

பிராதை 

சிலிண்ைர்

பிஸ்ைன்

்பாறத 1 

பின்்பக்க 

சீல்

்பாறத 2 

முன்்பக்க 

சீல்

்பாறத 2 

திருபபுச் 

சுருள்

்பாறத 2 

பின்்பக்க 

சீல்

பிளஞெர் பின்்பக்க 

தூசி 

தடுககும் 

சீல்

்கசிவு 

நீககி
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பிரித்தல்:

• மு�லில் மொஸ்ெர சிலிண்ெரிலிருந்து தேளிசயறக் கூடிய பசைக் ஆயில் ட்யூ்பை (tube) �ழறற 
சேண்டும்.

• பிறகு மொஸ்ெர சிலிண்ெ்ை பசைக் தபைெலின் இ்ணெபபிலிருந்து பிரிக்� சேண்டும்.
• ச�ஸிஸில் (chassis) இருந்து மொஸ்ெர சிலிண்ெ்ை �னியொ� தேளிசய எடுக்� சேண்டும்.
• மொஸ்ெர சிலிண்ெரில் உளள ஊறறும் மூடி்ய (filler cap) திறந்து அதில் இருந்� பசைக் ஆயி்� 

தேளிசயறறி �னியொ� ஒரு பைொத்திைத்தில் ஊறறி ்ேக்� சேண்டும்.
• �ரக்ளிப ப்ளயர (circlip plier)மூ�ம் மொஸ்ெர சிலிண்ெரின் உட்பைகுதியில் உளள �ரக்ளிப்பை 

தேளிசய எடுக்� சேண்டும்.
• மொஸ்ெர சிலிண்ெ்ை மைசுத்தியல்( wooden mallet), ட்ரிஃபட்பைஞ்ச் (Drift punch) மூ�ம் �ட்டி 

உளசள இருக்�க்கூடிய பிஸ்ென் அத�ம்பிளி மறறும் ேொல்வுஸ்பிரிங் ஆகியேற்ற தேளிசய 
எடுக்� சேண்டும்.

�ரி்்ொதித்தல்

1. �ழறறிய பைொ�ங்�்ள சுத்�ம் த�ய்ய சேண்டும்.
2. �ழறறிய பைொ�ங்�்ள பைரிச�ொதித்து அேறறில் ஏச�னும் கு்றபைொடு இருபபின் அேறறிறகு 

பைதி�ொ� புதியது மொறறவும்.
3. இன்த�ட் சபைொரட், ்பைபபைொஸ் சபைொரட், தேண்ட் து்ள ஆகியேறறில் அ்ெபபு இருக்கிற�ொ எை 

�ரி த�ய்ய சேண்டும்.
4. பிஸ்ென், ஸ்பிரிங் வி்�, ைபபைர �பபு�ள, ேொல்வு, பிசைக்தபைெல் இ்ணெபபு ஆகியேற்ற 

பைரிச�ொதிக்� சேண்டும்.

அப்ம்பிளி (Assembly)

மொஸ்ெர சிலிண்ெரில் �ழறறிய பைொ�ங்�ள அ்ைத்தும் ேரி்�யொ� ்ேத்து �ழறறிய மு்றக்குத் 
�்�கீழொ� ்ேத்து தபைொருத்�வும்:

முடவு

த�ொடுக்�பபைட்ெ மொஸ்ட்ெர சிலிண்ெைொைது பிரிக்�பபைட்டு, பைரிச�ொதிக்�பபைட்டு மீண்டும் �ரியொ� 
தபைொருத்�பபைட்ெது.

BAE_Practical.indd   254 12/20/2019   12:22:32 PM



அடிப்படை தானியங்கி ஊர்தி ப்பாறியியல் பெய்முடை 255

செய்முறை – 6

வீல் சிலிண்ைர்

்நொக்கம்: 

வீல் சிலிண்ெ்ை பிரித்து பைரிச�ொதித்து மீண்டும் தபைொருத்து�ல் 

்்தலவயொனஉ�்கரணம் 

1.  வீல்சிலிண்ெர
2.  ச�்ேயொை�ருவி�ள 
3.  நீண்ெமூக்குத�ொறடு (Long Nose Plier)
4.  இருமு்ைம்ைதிருகி (Double ended spanner) 
5.  மூடியம்ைதிருகி (Ring spanner)
6.  திருபபுளி (screw driver)
7.  பிசைக் ஷூ ெொங் (brake shoe tonq)
8.  சுத்தியல்

்்தலவயொனப�ொருட்்கள்

1.  �ொட்ென்சேஸ்ட்
2.  மண்தணெண்தணெய்
3.  து்ெபபைொன் (brush)

பிரிக்க ்வணடய ்கொரணங்்கள்:

• பிசைக் தபைெ்� நன்றொ� அழுத்தியும் பிசைக் பிடிக்�வில்்�.
• ரிெரன் ஸ்பிரிங் நன்றொ� இருந்தும் பிசைக் ரிலீஸ் ஆ�வில்்�
• ெஸ்ட் �ேர ேழியொ� எண்்ணெ �சிகிறது.
• பிசைக்கின் திறன் மி�வும் கு்றேொ� இருத்�ல்.
• பிஸ்ென் ைபபைர �ப ச�ய்ந்திருத்�ல்
• பிசைக் தபைெ்� அழுத்துேது �டிைமொ� இருத்�ல்
• �யொரிபபைொளைொல்பைரிந்து்ைக்�பபைட்ெ�ொ�ம்முடிே்ெ�ல்.

பிரித்தல் (dismantling)

• மு�லில் வீல் சிலிண்ெருக்கு ேரும் எண்தணெய் ்பைப ்�்ை (oil pipeline) பிரிக்� சேண்டும்.
• வீல் மறறும் பிசைக் டிைம் ஆகியேற்ற �ழறற சேண்டும்.
• பிசைக் ஷீ(Brake shoe) ரிட்ெரன் ஸ்பிரிங், பிசைக் ஷீ, செபபைட் ஆகியேற்ற �ழறற சேண்டும்.
•  தமௌண்டிங் சபைொல்ட்ஸ் மறறும் நட்டு�்ள �ழறறி வீல் சிலிண்ெ்ை பிசைக் பிசளட்டிலிருந்து 

தேளிசய எடுத்து சம்�யில் ்ேக்�வும்.
• ெஸ்ட் �ே்ை நீக்�வும்.
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பிஸ்ைன்

எண்சணெய் உள் 

செல்லும் வழி

சிலிண்ைர்

ரப்பர்்கபசுருள்
தூசி தடுககும்மூடி

ெக்கர சிலிண்ைர்

ெக்கரம் சுற்றும் திறெ

அழுத்தம்

பின் 

தங்கும் 

தறைக 

்கட்றை

திருபபுச் 

சுருள்்கள்
முன் செல்லும் 

தறைக ்கட்றை

தானியங்கும் 

செயல்

• வீல் சிலிண்ெரிலிருந்து பிஸ்ென், ைபபைர �ப, ஸ்பிரிங் சபைொன்றேற்ற பிரித்து எடுக்�வும்.
• அ்ைத்து பைொ�ங்�்ளயும் �ொட்ென் சேஸ்ட் மூ�ம் சுத்�ம் த�ய்து ட்சையில் ேரி்�பபைடுத்� 

சேண்டும்.
• வீல் சிலிண்ெ்ை கிரீஸ் இல்�ொமல் சுத்�ம் த�ய்� பிறகு புதிய வீல் சிலிண்ெர கிட்்ெ தபைொருத்� 

சேண்டும்.

�ரி்்ொதித்தல்:

• வீல் சிலிண்ெரில் உளள பிஸ்ென்�ள, ஸ்பிரிங், ைபபைர �ப ச�ய்ந்துளள�ொ எைவும் தேடிபபு 
உளள�ொ எைவும் �ரிபைொரக்� சேண்டும்.

• வீல் சிலிண்ெரின் பைொடியில் தேடிபபு உளள�ொ எைவும் இன்த�ட் சேொல் (inlet hole), பிளீட் 
சேொல் (bleed hole) ஆகிய்ே �ரியொ� உளள�ொ எைவும் �ரி பைொரக்� சேண்டும்.
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ப�ொருதது்தல்:

வீல் சிலிண்ெரில் பைொ�ங்�்ள ேரி்�பபைடி ்ேத்து �ழறறிய மு்றக்குத் �்ழகீழொ� �ரியொ� 
தபைொருந்திெ சேண்டும்.

முடவு

த�ொடுக்�பபைட்ெ வீல் சிலிண்ெைொைது பிரிக்�பபைட்டு, பைரிச�ொதித்து மீண்டும் �ரியொை மு்றயில் 
தபைொருத்�பபைட்ெது.
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்நொக்கம்:

ேொ�ைத்திலிருந்து �ஸ்தபைன்ஷன் மு்றயில் உளள ஷொக் அப�ொரபை்ை ஆய்வு த�ய்து மீண்டும் 
தபைொருத்து�ல்.

்்தலவயொனஉ�்கரணம் 

ஷொக்அப�ொரபைர

்்தலவயொன்கருவி்கள்

1.  இருமு்ைம்ைதிருகி (Double ended spanner) 

2.  திருபபுளி (screw driver)

3.  ட்ரிஃபட்பைஞ்ச் (Drift punch)

4.  மைசுத்தியல்( wooden mallet)

்்தலவயொனப�ொருட்்கள் 

1.  �ொட்ென் சேஸ்ட்

2.  கிரீஸ்

3.  ஆயில்ட்சை

பிரிக்க ்வணடய ்கொரணங்்கள்:

• �ஸ்தபைன்ஷன் அ்மபபில் அதி� �த்�ம் ஏறபைடு�ல்
• ேொ�ைம் ஒரு பைக்�மொ� இழுத்�ல் 
• �ஸ்தபைன்ஷன் மு்றயில் தமன்்மயறற �ைடு முைெொை த�யல்பைொடு இருத்�ல்
• �யொரிபபைொளைொல்பைரிந்து்ைக்�பபைட்ெ�ொ�ம்முடிே்ெ�ல்.

பிரித்தல்

• ேொ�ைத்தின் முன் அல்�து பின் பைக்�த்தில் உளள ஆக்சி்�(axle) உயரத்தி ஷொக் அப�ொரபை்ை 
�ழறறிக் த�ொளள சேண்டும்

• ஷொக் அப�ொரபை்ை மண்தணெண்தணெய், �ண்ணீர த�ொண்டு �ழுே சேண்டும்.

செய்முறை – 7

ஷாக அபொர்்பர்
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்பைம் 7.5.2.2 சைேஸ்ல்காபபிக 

அதிர்வு உறிஞசி

சஹட்

லெசிஸ் ஐ

பிஸ்ைன் ராடு

இன்ைர் சிலிண்ைர்

லெமிபபு சதாட்டி

பிஸ்ைன் மற்றும் 

இருவழி வால்வு

அச்சு ஐ

பிஸ்ைன் ராடு

்பாது்காபபு ்கவர்

சுரபபி

எழும்பும் அறை

சவளிபபுை 

சிலிண்ைர்

புட் வால்வு
அழுத்தப்பட்ை 

அறை

• தேளி குழொய்(outer tube) நட்்ெ �ளரத்தி 
உள குழொயில் (inner tube) உளள புட் 
ேொல்்ே(foot valve) தேளிசய எடுக்� 
சேண்டும்.

• தபைன்ச் ்ேசில் பிடித்துக்த�ொண்டு ெஸ்ட் 
�ே்ை �ழறற சேண்டும் ெஸ்ட் �ே்ை 
�்�கீழொ� திருபபி ேொல்வுென் இன்ைர 
ஸ்லீ்ே எடுத்துக்த�ொளள சேண்டும்

• பிஸ்ென் மறறும் ேொல்வு அத�ம்பைளியில் 
உளள சிறிய பைொ�ங்�்ள �ழறற சேண்டும்.

ஆய்வு:

அ்ைத்து  பைொ�ங்�ளும்  நன்றொ�  உளள�ொ 
அல்�து  பைொதிபபு  அ்ெந்து  உளள�ொ  எை 
ஆய்வு த�ய்து த�ொளள சேண்டும்.

ப�ொருதது்தல்:

ஷொக் அப�ொரபை்ை எபபைடி �ழறறிசைொசமொ 
அ�றகு  �்�கீழ  ேரி்�பபைடி  தபைொருத்� 
சேண்டும்.

முடவு:

ேொ�ைத்திலிருந்து ஷொக் அப�ொரபை்ை �ழறறி 
ஆய்வு த�ய்து மீண்டும் தபைொருத்�பபைட்ெது.
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்நொக்கம்:

ஸ்ெொரட்ெர சமொட்ெொ்ை பிரித்து பைரிச�ொதித்து �ரி த�ய்து மீண்டும் தபைொருத்து�ல்

்்தலவயொனஉ�்கரணம் 

ஸ்ெொரட்ெர சமொட்ெொர

்்தலவயொன்கருவி்கள் 

1.  மூடியம்ைதிருகி (Ring spanner)
2.  இருமு்ைம்ைதிருகி(Double ended spanner)
3.  திருபபுளி (screw driver)
4.  மைசுத்தியல் (wooden mallet)
5.  ஆரதமச்சூரகிதைௌ�ர(armature growler)
6.  இன்சுச�ஷன்தெஸ்ெர(insulation tester)

்்தலவயொனப�ொருட்்கள்

1.  தமல்லிய துணி (fine cloth) 
2.  உச�ொ�த் �ட்டு (metal tray)
3.  மண்தணெண்தணெய்
4.  தமல்லிய உபபுத்�ொள (fine emery sheet)
5.  இன்சுச��ன்செப

பிரிக்க ்வணடய ்கொரணங்்கள்:

• ஆரதமச்சூர சுறறொமல் இருத்�ல்
• ஆரதமச்சூர தமதுேொ� சுறறு�ல்
• த�ொெரந்து சுறறு�ல்
• இயங்கும்சபைொது அதி�மொ� �த்�ம் ேரு�ல்
• �யொரிபபைொளைொல் பைரிந்து்ைக்�பபைட்ெ �ொ�ம் முடிே்ெ�ல்.

பிரித்தல்

• த�ல்ஃப ஸ்ெொரட்ெர சமொட்ெ்ை இஞ்ஜினிலிருந்து பிரிக்கும் முன் சபைட்ெரியின் எரத் �தைக்�்ை 
ஓபபைன் �ரக்யூட் ஆக்� சேண்டும். 

• பின் த�ல்ஃப ஸ்ெொரட்ெர சமொட்ெர �ரியொ� �ருவி�ள மூ�ம் என்ஜின் பளொக்கில் இருந்து பிரிக்� 
சேண்டும்.

• ஸ்ெொரட்டிங் சமொட்ெொ்ை சம்�யின் மீது ் ேக்� சேண்டும்.பின்பு எண்ட் �ேர, ஆரமச்சூர ஷொபட், 
ட்்ைவ் தமக்�ொனி�ம், பினியன், சபைரிங், ஸ்பிரிங்ஸ், சிலீவ் ஆகியேற்ற �ழறற சேண்டும்.

செய்முறை – 8

செல்ிஃப ஸ்ைார்ட்ைர்
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்பைம் ச்பன்டிகஸ் ட்றரவ் ஸ்ைார்ட்டிங் அறமபபு

ஸ்ைார்ட்டிங் 

லமாட்ைார்

ஆர்மச்சூரும்

்காேர்

சிலீவ்

அன்ல்பேன்ஸ்டு 

எறை ைார்ென் 

ஸ்பிரிங்

ிஃபிறளவீல்

பினியன் 

கியர்

சிறேடிங் 

ைாக

நிறேயாை 

டிறரவ் சஹட்
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• �ழறறிய பைொ�ங்�்ள சுத்�ம் த�ய்து அேறறில் ஏச�னும் கு்றபைொடு இருபபின் அேறறிறகு 
புதியது மொறற சேண்டும்.

இன்சு்ை்ன் ்்ொ்தலன:

இச்ச�ொ�்ை த�ய்ய ஒரு ்�ட் ஸ்விட்ச் மறறும் இரு சபைொல்�ள த�ொண்ெ ஒரு A.C �ரக்யூட் 
ஆைது பையன்பைடுகிறது.ஆரதமச்சூர இன்சுச��்ை ச�ொதிக்கும்சபைொது இரு சபைொல்�ளில் (pole) 
ஒன்்ற ஆரதமச்சூர �ொயிலிலும் (coil) மறதறொன்்ற த�க்தமன்டிலும் ்ேத்து �ப்ள த�ய்ய 
சேண்டும்.இ�்ை த�ய்யும்சபைொது விளக்கு எரிந்�ொல் பைஷ் பசளட்டு�்ளமொறற சேண்டும்.
சபைொலின் ஒரு மு்ை்ய ஃபீல்ட் தெரமிைல் மு்ையிலும் மறதறொரு மு்ை்ய ்ேசிலும்(vice) 
இ்ணெத்து இன்சுச��ன் ச�ொ�்ை த�ய்ய சேண்டும்.அபசபைொது விளக்கு எரிந்�ொல் ஃபீல்ட் 
�ொயி்� மொறறி விெ சேண்டும்.

கிபரௌைர் ்்ொ்தலன (Crowler Test) 

ஆரமச்சூரில் ஏச�னும் குறுக்குச் சுறறு இருக்கிற�ொ என்பை்�க் �ண்ெறிய கிதைௌ�ர ச�ொ�்ை 
த�ய்து பைொரக்� சேண்டும்.

அப்ம்பிளி (Assembly)

. 1 த�ல்ப ஸ்ெொரட்ெர சமொட்ெரின் �ழறறிய பைொ�ங்�்ள ேரி்�யொ� ்ேத்து �ழறறிய மு்றக்கு 
�்�கீழொ� ்ேத்து தபைொருத்�வும்.

முடவு

த�ொடுக்�பபைட்ெ த�ல்ப ஸ்ெொரட்ெர சமொட்ெொர பிரிக்�பபைட்டு,  பைரிச�ொதிக்�பபைட்டு மீண்டும் 
தபைொருத்�பபைட்ெது.
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செய்முறை – 9

றைைலமா

்நொக்கம்:

்ெைசமொ்ே பிரித்து பைரிச�ொதித்து �ரித�ய்து மீண்டும் தபைொருத்து�ல்

்்தலவயொனஉ�்கரணம் 

்ெைசமொ

்்தலவயொன்கருவி்கள் 

1.  மூடியம்ைதிருகி (Ring spanner)

2.  இருமு்ைம்ைதிருகி(Double ended spanner)

3.  திருபபுளி (screw driver)

4.  ட்ரிஃபட்பைஞ்ச் (Drift punch)

5.  மைசுத்தியல்( wooden mallet)

6.  ஆரதமச்சூர கிதைௌ�ர(armature growler)

7.  இன்சுச�ஷன்தெஸ்ெர (insulation tester)

8.  புல்�ர (puller)

9.  த�ம்புசுத்தியல் (copper hammer)

்்தலவயொனப�ொருட்்கள் 

1.  �ொட்ென் சேஸ்டு

2.  மண்தணெண்தணெய்

பிரிக்க ்வணடய ்கொரணங்்கள்

• தெரமிைல் ேழிசய �ைண்ட் ேைொமல் இருத்�ல்
• ்ெைசமொ இயங்கும்சபைொது �ப�ம் ஏறபைடு�ல்
• ்ெைசமொ அவுட்புட் �ைண்ட் கு்ற�ல்
• ஆரதமச்சூர சபைரிங் பைழுது ஏறபைடு�ல்
• �யொரிபபைொளைொல்பைரிந்து்ைக்�பபைட்ெ�ொ�ம்முடிே்ெ�ல்.
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ஸ்ைார்டிங் அறமபபு

ஆல்ட்ைர்லைட்ைர்

மின்்கேம்

எர்த்

எர்த்

ஸ்ைார்ட்ைர்  

சொளிைாய்டு

ஸ்ைார்ட்ைர் 

இகனீென் சுவிட்ச்

ஸ்பிரிங் லோைடு  

பிரஷ்

்காமுலைட்ைர்

ஆர்மச்சூர்

பிவாட் ல்பால்ட்

அட்ஜஸ்ைர் ல்பால்ட்
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ல்பரிங்

ஆர்மச்சூர் 

ஷாபட்

்காமுலைட்ைார்

துருவத் துண்டு பீல்டு 

்காயில்ஸ் ்காற்ைாடி

்கபபி

கூடு

ஆர்மச்சூர்

பிரஷ்

்பைம் றைைலமா (Dynamo)

றைைலமா 

புள்ளி

சமௌன்டிங் 

ல்பால்ட்

கிராங்க  

ஷாபட்
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பிரித்தல்

மின் இ்ணெப்பைத் துண்டித்து ‘v’ புளளி மறறும் தபைல்ட்டு�்ள �ழறறி தமௌண்டிங் சபைொல்ட் 
நட்டு�்ளயும் �ழறறி என்ஜினிலிருந்து தேளிசய எடுக்� சேண்டும். எண்டு �ேர, சபைரிங், 
ஆரமச்சூர, �ொமுசெட்ெர, �ொரபைன் பிைஸ் சபைொன்றேற்ற �ழறற சேண்டும்.

இன்சு்ை்ன் ்்ொ்தலன:

இச்ச�ொ�்ை த�ய்ய ஒரு ்�ட் ஸ்விட்ச் மறறும் இரு சபைொல்�ள த�ொண்ெ ஒரு A.C �ரக்யூட் 
ஆைது பையன்பைடுகிறது.ஆரதமச்சூர இன்சுச��்ை ச�ொதிக்கும்சபைொது இரு சபைொல்�ளில் (pole) 
ஒன்்ற ஆரதமச்சூர �ொயிலிலும் (coil) மறதறொன்்ற த�க்தமன்டிலும் ்ேத்து �ப்ள த�ய்ய 
சேண்டும்.இ�்ை த�ய்யும்சபைொது விளக்கு எரிந்�ொல் பைஷ் பசளட்டு�்ள மொறற சேண்டும்.
சபைொலின் ஒரு மு்ை்ய ஃபீல்ட் தெரமிைல் மு்ையிலும் மறதறொரு மு்ை்ய ்ேசிலும் (vice) 
இ்ணெத்து இன்சுச��ன் ச�ொ�்ை த�ய்ய சேண்டும்.அபசபைொது விளக்கு எரிந்�ொல் ஃபீல்ட் 
�ொயி்� மொறறி விெ சேண்டும்.

்்ொதிக்க ்வணடயலவ

�ொரபைன் பிைஷ்சின் ச�ய்மொைம், �ம்முசெட்ெரின் ச�ய்மொைம், ஸ்பிரிங்கின் இழுவி்�, ஆரதமச்சுரில் 
மின் �சிவுக்�ொை ச�ொ�்ை ஆகியேற்ற த�ய்ய சேண்டும்.பிைஷ் அதி�மொ� ச�ய்ந்திருந்�ொச�ொ 
அல்�து எரிந்திருந்�ொச�ொ புதிய பிைஸ்்� தபைொருத்� சேண்டும்.

அப்ம்பிளி (Assembly)

. 1 ்ெைசமொவில் �ழறறிய பைொ�ங்�்ள ேரி்�பபைடுத்தி �ழறறிய மு்றக்குத் �்�கீழொை 
மு்றயில் ்ேத்து �ரியொ� தபைொருத்திெ சேண்டும்.

முடவு

த�ொடுக்�பபைட்ெ ்ெைசமொ சமொட்ெொர பிரிக்�பபைட்டு, பைரிச�ொதிக்�பபைட்டு மீண்டும் �ரியொை 
மு்றயில் தபைொருத்�பபைட்ெது.
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செய்முறை – 10

ல்பட்ைரிறய லொதித்தல்

்நொக்கம்:

சபைட்ெரி்ய ச�ொதித்து அ�ன் திற்ை அறிந்து த�ொளளு�ல்.

்்தலவயொனஉ�்கரணம் 

1.  சபைட்ெரி

2.  ச�்ேயொை�ருவி�ள

3.  இருமு்ைம்ைதிருகி(Double ended spanner)

4.  திருபபுளி (screw driver)

5.  ்ேட்சைொ மீட்ெர (hydro meter)

6.  த�ல் சேொல்செஜ் தெஸ்ெர (cell voltage tester)

்்தலவயொனப�ொருட்்கள் 

1.  �ொட்ென் சேஸ்டு

2.  கிரீஸ்

3.  டிஸ்டில்டு நீர (distilled water)

ப்ய்முலை

அ. திரவததின் அடர்ததிக்கொன ்்ொ்தலன (specific gravity test)

இது ்ேட்சைொ மீட்ெர (hydro meter) என்னும் �ருவியின் மூ�ம் ச�ொதிக்�பபைடுகிறது.சபைட்ெரியின் 
ஒவ்தேொரு த�ல்லிலும் ்ேட்சைொ மீட்ெ்ை தபைொருத்தி அ�ன் சமல்பைகுதியில் உளள ைபபைர பைல்்பை 
அழுத்தும் சபைொது அதில் உளள மி�்ே சமல்சநொக்கி த�ல்கிறது. அபசபைொது, மி�்ேக்கு சநைொ� 
உளள அள்ே பின்ேரும் அட்ெே்ணெயில் குறித்துக் த�ொளள சேண்டும்.
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செல் எண் அைர்த்தி

1

2

3

4

5

6

முறையம்

்காற்று 

துவாரமூடி

ச்பட்டி

பிரிப்பான்

செல் 

இறணெப்பான்

செல்்கள்

த்கடு்கள்

எசேகட்லராறேட் 
திரவம்

மூடி

செல் 

்கசைகைர்
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ஆ.ப்ல் ்வொல்்டஜ் படஸ்டு 

�ொ�ொைணெசேொல்டு (volt) மீட்ெர மூ�ம் இந்� ச�ொ�்ை த�ய்யபபைடுகிறது.

ஒர  த�ல்லின்  அதி�பைட்�  சேொல்டின்  அளவு  2 . 1  v  ஆகும் .திைேத்தின்  அெரத்தி்யப 
தபைொறுத்துசேொல்செஜின் அளவு மொறுபைடுகிறது.

ஒவ்தேொரு த�ல்லிலும் உளள சேொல்டின் அள்ே பின்ேரும் அட்ெே்ையில் குறித்துக் த�ொளள 
சேண்டும்.

செல் எண் லவால்ட்

1

2

3

4

5

6

முடவு

த�ொடுக்�பபைட்ெ சபைட்ெரி பைரிச�ொதித்து அ�ன் திறன் �ண்ெறியபபைட்ெது.
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பெயர் த .அமலன் ொல் சாமுவேல்   M.E.,

ெதவி கட்டமமப்பு வமலாளர்

நிறுேனம் பேஸ்டாஸ விண்ட சிஸ்டம் எ/ஸ 

ப்டன்மார்க்

ெள்ளி & ெடிதத 

ேரு்டம்

டி.வி.எஸ வமல்நிமலப்ெள்ளி, 1997-99  

என்னைப் ப்ைத்த இ்ைவனின கிரு்பக்கு மு்தற்கண் எனைது நனறி்ை த்தரிவிததுக் 
த்கொள்கிறைன. இன்ைை என முனறனைறைததிறகு ்கொரணமொனை என டி.வி.எஸ் றமல்நி்ைப்பள்ளிக்கும், 
எனைது ்கல்வியில் முக்கிை பங்கு வகித்த எனைது ஆடறைொதமக்்கொனிக் பிரிவு த்தொழிற்கல்வி ஆசிரிைர் 
Er.இரொ. றே.முரளி்தரன அவர்்களுக்கும் இத்தருணததில் நொன எனைது நனறி்ை த்தரிவிததுக் 
த்கொள்கிறைன .  றவறுவழியினறி  இதத்தொழிற்கல்வி்ை  நொன  ற்தர்வு  தேய்தொலும் ,  எனைக்கு 
தபொறியிைல் குறித்த ஆர்வத்்த தூண்டிைதில் எனைது ஆசிரிைரின பங்கு அளப்பரிைது.

என வொழக்்்க முழுவதும் எனைது பக்்கபைமொ்க இருந்து என்னை ஊக்குவிக்கும் எனைது 
்தந்்்த திரு. எம்.்தனைறே்கரன , து்ண பிரிவு தபொறிைொளர், (ஓயவு) , பி எஸ் என எல் மறறும் 
எனைது ்தொைொர் திருமதி. பதமொ ்தனைறே்கரன, முது நி்ை ஆசிரிைர் (ஓயவு) அவர்்களுக்கும் எனைது 
நனறியி்னை த்தரிவிததுக் த்கொள்கிறைன.

பள்ளியில் த்தொழிற்கல்வி படிப்பு தபரும்பொலும் பைரொல் ்கவனிக்்கப்பைொவிடைொலும், எனைது 
தபொறியிைல் படைப் படிப்பில் த்தொழிற்கல்வி, தபொறியிைல் அடிப்ப்ைத ்தததுவங்்க்ள புரிந்து 
த்கொள்ள தபரிதும் உ்தவிைொ்க இருந்்தது. பள்ளியில் த்தொழிற்கல்வி ஒரு பொைமொ்க இருப்பது, ஒரு 
மொணவ்னை த்தொழில்மு்னைறவொரொ்க சித்தப்படுதது்்தப் பறறிை ்தனனைம்பிக்்்க்ை ்கடை்மக்்க 
உ்தவுகிைது. இனறும் எனைது பணியில் பை ்கடு்மைொனை சூழநி்ை்க்ள ்்கைொள நொன ்கறை 
த்தொழிற்கல்வியும் அ்தன மூைம் நொன தபறை ்தனனைம்பிக்்்கயும் தபரிதும் உ்தவுகிைது.

ஆடறைொ தமக்்கொனிக் த்தொழிற்கல்வி நிசேைமொ்க என்னை ஒரு தபொறிைொளரொவ்தறகு 
வலுவொனை அடித்தளததி்னை அ்மத்தது. எனைது ஆசிரிைர் திரு.இரொ.றே.முரளி்தரன அவர்்களின 
ஊக்குவிப்பு என்னை இைந்திரப்தபொறியிைல் து்ையில் ்கொட /்கொம் பிரிவில் முது்க்ைப்படைம் 
தபை உ்தவிைது. அறிவுதற்தைலின முக்கிைததுவம், எந்்த த்தொழி்ையும் 
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முழு்மயுைன  நி்ைவு  தேய்தல் ,  குழுமனைப்பொன்ம்ை  வளர்த்தல் ,  பணி  ேொர்ந்்த 
உப்கரணங்்க்ளயும் ்கருவி்க்ளயும் பரொமரித்தல், ந்ைமு்ைத ்தன்மயுைன கூடிை சிைந்்த 
வழியில் றே்வ தேய்தல் றபொனைவற்ை எனைது ஆசிரிைரிைமிருந்து நொன ்கறறுக் த்கொண்றைன. 
டி.வி.எஸ் றமல்நி்ைப்பள்ளி எனைக்கு ்கல்விைறி்வ ்தந்்தது மடடுமல்ைொமல், ஒழுக்்கத்்தயும், 
ேமூ்கப்தபொறுப்புணர்வின முக்கிைததுவத்்தயும் ்கறறுத்தந்்த்மக்கு இ்தன மூைமொ்க மி்கப்தபரிை 
நனறியி்னை த்தரிவிததுக் த்கொள்கிறைன. 

இப்தபொழுது நொன, ்கொறைொ்ைத து்ையில் உைகின மி்கப்தபரிை நிறுவனைமொனை “Vestas 
Wind Systems A/S” ல் பணி புரிந்து த்கொண்டிருக்கிறைன. இந்்த நிறுவனைததின த்தொழிறேொ்ை 
தைனமொர்க், தெர்மனி, இந்திைொ, இத்தொலி, தரொமனிைொ, யு்னைைட கிங்ைம், ஸ்தபயன, ஸ்வீைன, 
நொர்றவ, ஆஸ்திறரலிைொ, ்ேனைொ மறறும் யு்னைைட ஸ்றைடஸ் நொடு்களில் 21,000 த்தொழிைொளர்்க்ள 
உள்ளைக்கியுள்ளது.

பசு்ம எரிேக்தித து்ையில் பத்தொண்டு்களுக்கும் றமைொ்கப் பணி புரிந்்ததில் நொன தபருமி்தம் 
த்கொள்கிறைன. நொன WO/2012/089214 எனை ேர்வற்தே ்கொப்புரி்ம தபறறுள்றளன. இந்்த 
்கொப்புரி்மைொனைது சுழறைக்கூடிை ்கொறைொ்ை த்தொைர்பு்ைை ்கொறறு உணர்்கருவி்ை சீர்மக்கும் 
மு்ை ேொர்ந்்த ்கண்டுபிடிப்பொகும்.

இத்த்னை  ஆண்டு்களில் ,  ்கடினை  உ்ழப்பு  எனறுறம  உைர்்வத  ்தரும்  எனப்்த 
அறிந்துத்கொண்றைன. நீங்்களும் த்தொழிற்கல்வி்ை விருப்பததுைன படிதது படிப்படிைொ்க ேொ்த்னை்க்ள 
தேயது உைர்ந்்த இைக்்்க அ்ைை உங்்க்ள மனை்தொர வொழததுகிறைன. 

அனபுைன 

அமைன பொல் ேொமுறவல்
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பெயர் தி. தினேஷ்மூர்த்தி

தந்த பெயர் K. திரும்ைசாமி

ெணியிடம் Schneider Electric GmbH, wiehl, Germany

ெள்ளி ெழனிக்கவுணடர் னமல்நி்ைபெள்ளி, நாச்சிமுத்து 

ொலிபடகனிக ்கல்லூரி வளா்கம்,  

பொள்ளாச்சி - 6420012

வணக்கம் நண்பர்களே,
தி. திளேஷ்மூரத்தி எனும் நான் ளேல்நிலைவகுப்பில் ஆடளடா மேக்கானிக பிரிவில் (ம�ாழிற்கல்வி) 

்கல்வி ்கற்ற�ோல் அலடந� முன்ளேற்றத்ல�யும், அக்கல்வியின் சி்றப்ல்பயும் ்பறறி இக்கடடுலையில் 
எழு� விலைகிள்றன்.

எேது �நல� ம்பாளோச்சி நாச்சிமுத்து ்பாலிமடகனிக ்கல்லூரியில் ஆடளடா மேக்கானிக 
துல்றயில் ்பணிேலே ள்பா�்கைா்க (Instructor) ்பணியாறறிோர. ்பத்�ாம் வகுப்பிறகுப் பி்றகு என் 
�நல�யின் அறிவுறுத்�ைாலும், எேது ஆவைாலும் ளேல்நிலைப்பிரிவில் ஆடளடா மேக்கானிக துல்றலய 
ம�ரிவு மெயள�ன்.

நான் எேது ளேல்நிலைக்கல்வியிலே  ம�ாழிற்கல்விகம்கன்ள்ற �னித்துவம் மிக்க இருமுல்ற 
NCERT விருதிலே ம்பற்ற ம்பாளோச்சி ்பைனிக்கவுணடர ளேல்நிலைப்்பளளியில் ்பயின்ள்றன். 
இைணடுவருட ம�ாழிற்கல்வியாேது எேது வாழகல்கயின் திருப்புமுலேயா்க (Turning Point) அலேந�து.

வாைத்தில் மூன்று நாட்கள ்பளளிக்கல்வியும், மீ�ம் மூன்று நாட்கள பு்கழ வாயந� ம�ாழிறொலை்களில் 
ளநைடி ம�ாழில்நுட்ப ்பயிறசியும் (Skill Training) வைங்கப்்படடது. நான் ்கார ்பழுது ்பாரககும் நிறுவேத்தில் 
்பயிறசி ம்பற்ற�ால், ்பல்ளவறு ம�ாழில்நுட்பங்கலே ்கறறு எேது வாழவில் ோற்றங்கலேயும், 
உயரவிலேயும் அலடய வழி்காடடியா்க அலேந�து.

்பனிமைணடாம் வகுப்பு ம்பாதுத்ள�ரவில் ்பளளியின் மு�ல் ோணவோ்க ள�ரச்சி ம்பறள்றன். 
மென்லே அணணா ்பல்்கலைக்கை்க ம்பாறியியல் ளெரகல்கக ்கைந�ாயவு �ை வரிலெப்்படடியலில், 
ோநிைத்திளைளய ஐந�ாம் இடம் பிடித்ள�ன். இ�ன் மூைம் ள்காலவ பி.எஸ்.ஜி ம�ாழில்நுட்ப ்கல்லூரியில் 
Production Engineering துல்றயில் ்பயிை வாயப்பு கிலடத்�து. நான்கு வருடம் ளேல்நிலைக்கல்வியில் 
ம்பற்ற ்கல்வி அறிவாலும், ம�ாழில்நுட்ப அனு்பவத்�ாலும் சி்றந� ோணவோ்க (Best OutGoing 
Student) ்படடம் ம்பறறு, வோ்கத்ள�ரவில் Schneider Electric Company ல் ்பணியாற்ற வாயப்பு 
ம்பறள்றன். ஆைம்்ப ்காைத்தில் Bangalore இல் உளே R&D லேயத்தில் ்பணியாறறிளேன். பின்பு 1½ 
ஆணடு்கள மடன்ோரக நாடடில் ்பணிபுரியும் வாயப்பு கிலடத்�து. �றள்பாது மெரேனி நாடடில் உளே 
Schneider Electric துல்றயில் ்கடந� 2½ ஆணடு்கோ்க ்பணியாறறி வருகிள்றன்.

ம�ாழிற்கல்வி என்்பது �றம்பாழுது உளே ்காை்கடடத்தில் இன்றியலேயா� ஒன்்றாகும், அக்கல்வி 
வாழகல்கககு ஆ�ாைோ்கவும், ம்பாருோ�ாை வேரச்சிககும், ெமூ்க முன்ளேற்றத்திறகும் பி்றலை எதிர 
ளநாக்காேல் �ன்ேம்பிகல்கயுடன் உயரந� நிலைலய அலடய எேது ்கல்வி ேறறும் வாழகல்கப் ்பயணம் 
சி்றந� எடுத்துக்காடடாகும். நீங்களும் இத்துல்றயில் மவறறிம்ப்ற என் வாழத்துக்கள!

அன்புடன் 
திளேஷ்மூரத்தி
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பெயர் பி. திருமுருகவேல்

தந்த பெயர் R. பிரசாத்

தாய் P. ேள்ளி

பிறநத வததி 04.11.1996

ெள்ளி பெனரல் கரியபொ வேல்நி்ைபெள்ளி,  

தசரதபுரம், சாலிகிராேம், பசன்ன - 93

வீட்டு முகேரி 104/25 அன்ன அபிராமி நகர்,  

3ேது பதரு திருவேறகாடு, பசன்ன

ெணிே்ன முகேரி ஸ்ரீ சக்தி ஆட்வடா வகவரஜ், 13. CDN நகர், 

14 ேது பதரு பநறகுனறம், பசன்ன.

வணக்கம் நண்பர்களே,
என் ்பள்ளி ஜெனரல் ்கரியப்பபாளேல்நிலைப்பள்ளி, தசரதபுரம், சபாலிகிரபாேம், ஜசன்லன 

்பற்றி நபான் ஜ்பருலேயபா்க கூறுவதில் ேகிழ்ச்சியலைகிளேன், நீணை ்கபாைேபா்களவ ஜதபாழிற்்கல்விலய 
ளேல்நிலைக்கல்வியபா்க ்கற்றுததரும் எங்கள் ்பள்ளி இஙகு ்படிககும் ேபாணவர்களின் வபாழ்கல்க 
முலேலயளய ேபாற்றி அலேதது வருகிேது.

ஆடளைபா ஜேபால்பல் இஞ்சினியரிங என்ே ஜ்பயலர ள்கடை உைன் ்பபாைததிடைம் ்கடினேபா்க, 
புரியபாததபா்க இருககும் என்ே ேனநிலைளயபாடு இப்பள்ளியில் அடி எடுதது லவதத என்லன 
ேபாநிைததிளைளய (2014) முதல் ேபாணவனபா்க ேதிபஜ்பண எடுக்க லவததளதபாடு என் அணியின் 
பிரபாெகட  ஆன  “ள்பபாரடைபிள்  ள்படைரி  சபாரெரககு  NCERT விருது  கிலைக்க  அலத  என் 
அணியினருைன் ள்பபா்பபால் ஜசன்று ஜ்பற்று வநத ஜ்பறுலேயும், ்பை விதததில் என்லன ஊககுவிதத 
ஜ்பருலே என் ்பள்ளிலயயும் அதில் உள்ே தலைலேயபாசிரியர, ஆசிரியர ஜ்பருேக்கள் ஆகிளயபாலரயும் 
ளசரும்.

என் குடும்்ப சூழல் ்கபாரணேபா்க என்னபால் ்கல்லூரிலய அடிஜயடுதது லவக்க முடியபாேல் 
ள்பபானபாலும், ்பை ஜ்பரிய ்பணிேலன்களில் என்னபால் ்பணி ஜசயய முடிநதளத நபான் இநத ்பள்ளியின் 
ேபாணவன் என்்பதினபாளைளய.

நபான் ்படிதத ஜதபாழிற்்கல்வி ஜ்கபாடுதத லதரியததினபாளைளய நபான் இன்று தனியபா்க என்  
ஜசபாநத ்பணிேலனலய ளதபாற்றுவிதது ஜவற்றி்கரேபா்க நைததி வருகிளேன். என்லன தவிர ளேலும் 
எடடு ள்பருககு ளவலை ஜ்கபாடுதது ேபாத ஊதியம் தருவதுைன்,  நபானும் ேபாதம் ரூ 1,00,000 
சம்்பபாதிககிளேன்.

நபான் என் ்பணிேலனயில் ்பல்ளவறு மித ேற்றும் ்கனர்க வபா்கனங்கலே சிேநத முலேயில்  
்பழுது நீககி ஜவற்றி்கரேபா்க ்பை வபாடிகல்கயபாேர்கலே ஜ்பற்றிருககிளேன். அதற்கு ளேல்நிலைப 
்பள்ளியில்  நபான்  ்பயின்ே  ஜதபாழிற்்கல்வி  தபான்  ்கபாரணம்  என்்பலத  ஜநகிழ்ச்சியுைன் 
நிலனவூடடிகஜ்கபாள்கிளேன்.

அன்புைன் 
திருமுரு்களவல்
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பெயர் அச�ோக். ரோ த/பெ S.A. ரோஜோ

கல்வி தகுதி M.E முதுநிலை மின்னனு ெயனெோட்டு பெோறியோளர்

ெணி நிலை உதவி செரோசிரியர்,  

ெனிமைர் பெோறியியல் கல்லூரி, ப�னல்ன

ெள்ளி நோ. சு. வி. வி ஆணகள் சமல்நிலைபெள்ளி 

ெட்டிவீரனெட்டி, திணடுக்கல் மோவட்்டம்

வணக்கம் த�ோழர்கதே,

உ�வி தேரோசிரியரோகிய அத�ோக எனும் நோன் 2005 மு�ல் 2007 வரர ேட்டிவீரன்ேட்டி 
நோ.சு.வி.வி.ஆண்கள் தேல்நிரைபேள்ளியில் ஆட்தடோமேக்கோனிக ேோடபபிரிவில் ேயின்தறேன் 
என்ேர� மேருமி�்கோ்க கூறிக ம்கோள்ே ஆர�பேடுகிதறேன்.

என் வோழ்வில் நடந� சிை திருபேங்கரே உங்களிடம் ேகிரநது ம்கோள்கிதறேன். நோன் ேத�ோம் 
வகுபபு முடிதது என்்ன ம�யவது என்று அறியோேல் இருந� மேோழுது, எ்னது �நர� அறிவுறுத�லின்ேடி 
ேதித்னோன்றேோம் வகுபபு ஆட்தடோமேக்கோனிக ேோடபபிரிவில் த�ரநத�ன். ஆ்னோல் என்னுரடய 
விருபேம் ஆசிரியரோ்க ேணிபுரிய தவணடும் என்ே�ோ்க இருந�து.அபதேோது எ்னது ஆரவதர� 
புரிநது ம்கோணட எ்னது ேதிபபுமிகு ஆசிரியர  திரு.S.S. சு�ன்  அவர்கள் இததுரறேயிலும்  நீ 
ஆசிரியரோ்க ேணியோறறேைோம் எ்ன கூறி ேடிபபின் மீது ஆரவதர� தூணடி்னோர. அவர வழி்கோட்டு�லின் 
ேடி நன்றேோ்க ேயின்று 12ம் வகுபபில் ஆட்தடோமேக்கோனிக ேோடததில் ேோநிை அேவில் மு�லிடம் 
மேறதறேன் .  இ�றகு  உறுதுரணயோ்க  இருந�  எ்னது  ஆசிரியர  திரு .S.S.சு�ன்  அவர்களுககு 
இத�ருணததிதை ேணேோரந� நன்றிரய ம�ரிவிததுக ம்கோள்கிதறேன்.

தேலும் மேோறியியல் ்கல்லூரியில் எந� பிரிரவயும் விருபேபேோடேோ்க த�ரவு ம�யது 
ம்கோள்ேைோம் என்ேர� அறிநது ம்கோணதடன்.

இத�ருணததில்  என்ர்ன  இநநிரைககு  உயரததிய  எ்னது  நோ .சு .வி .வி .ஆண்கள் 
தேல்நிரைபேள்ளியின் அர்னதது ஆசிரியர்களுககும் தேலும் என்ர்னப தேோன்றே ஏழ்ரேயோ்ன 
ேோணவர்கரே சிறேந� நிரைககு உயரத� உ�விய ேள்ளி நிரவோ்கததிறகும், நிரவோ்க உறுபபி்னர்களுககும் 
எ்னது ே்னேோரந� நன்றியிர்ன ம�ரிவிததுகம்கோள்கிதறேன்.

அன்புடன் 
அத�ோக
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Torque Tube முறுக்கு விசைக் குழாய்

Rear axle casing பின் இருசு மூடி

Sliding joint (or) Slip joint நெகிழ் இசைப்பு

Braking Torque தசை விசை

Banjo type casing தம்புரா வசை இருசு மூடி

Split type casing பிரிக்கும் வசை இருசு மூடி

Hypoid gear சுருள் பறைக்ைரம்

Worm gear திருகு பறைக்ைரம்

Bevel gear ைரிவு பறைக்ைரம்

Coupling இசைப்பி

Differential assembly வவைமாறறித் நதாகுப்பு

Axle breather அச்சுக்கூட்டின் ைாறறு நீக்கி

Hub ைக்ைரக் குைம்

Rim விளிம்புச் ைட்ைம்

Tube ைாறறுக்குழல்

Tyre பட்சை

Tubeless tyre குழலற்ற பட்சை

Tubed tyre குழலுசைய பட்சை

Vulcanizing ைசிவு நீக்குதல்

Tread மிதிப்புப் பைலம்

Breakers முறிவசலப் பைலம்

Bead wires விளிம்பிசழைள்

Ply rating பைல எண்

Cord ply இசழொர்ப் பைலம்

Inflation ைாற்றழுத்தம்

Fitness certificate தகுதிச் ைான்றிதழ்

Anchor pin ஆதார பின்

Brake band தசை வசையம்

Dust boot தூசு மூடி

Brake shoe adjuster தசைக்ைட்சை ெைர்த்திைள்

Serrated wheel adjuster பறைக்ைர வசை ெைர்த்தி

Wedge type adjuster ஆப்பு வசை ெைர்த்தி
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Snail type adjuster ெத்சத வசை ெைர்த்தி

Power brake ைத்தூட்ை தசை

Booster தி்றன் நபருக்கி

Air exhauster ைாறறு நவளிவயறறி

Stabiliser நிசல நிறுத்தும் ைம்பி

Cambering வசைவூட்டிதல்

Stub Axle துண்டு அச்சு

Universal Joint வைாைம் மாறும் இசையம்

Suspension system அதிர்வு நீக்கும் அசமப்பு

Shackle அசைவுக் ைரம்

Bushes வதய்வுச்றைள்

Clips ைவ்விைள்

Central bolt சமயத் திருைாணி

Mainleaf பிரதான பட்சை / முக்கிய பட்சை

Helper spring துசைப் பட்சைவில் நதாகுப்பு

Forging அடித்துருவாக்ைல்

Silent block bush ைத்தமற்ற வதய்வுச்ற இசைப்பு

Parallel link type இசை இசைப்பு வசை

Trailing link (or) Swing arm type ஊைல் (அல்லது) அசைவுக்ைரம் வசை

Ammeter மின்வனாட்ை அைவி

Firing order எரிதல் வரிசை

Electric motor மின்வனாடி

Electric resistance மின்தசை

Generator மின்னாக்கி

Governor ைட்டுப்படுத்தி

Lead acid battery ைாரீய அமில மின்ைலம்

Starter motor இயக்ை முன்வனாடி

Soft Iron core வதனிருப்பு உள்ைைம்

Storage battery வைம மின்ைலம்

Transformer மின்மாறறி

Generating system உறபத்திப் பிரிவு

Separators இசைநிறுத்திைள்

Vent holes ைாறறுத் துவாரஙைள்

Charging மின்வனற்றம்

Discharging மின்னி்றக்ைம்

Rating தீர்சவ முச்ற

Rectifier மின்திருத்திக்ைருவி

Horn ஒலிப்பான்

BAE_Glossary.indd   279 18-02-2019   13:05:57



கலைச் ச�ொறகள் 280

மேல்நிலை இரண்டாம் ஆணடு – த�டாழிற்கல்வி  

அடிப்பல் �டானியங்கி ஊர்தி த்படாறியியல்

்படா்நூல் �யடாரிபபில் ்பணியடாறறிய ்படா் வல்லுநர்்கள் & ஆசிரியர்்கள்

மேைடாயவடாளர்

முனைவர் என்.வி. மகாலட்சுமி,
பேராசிரியர், இயந்திர போறியியல் துறை,
அண்ா ேல்்கறை்கழ்கம்,
பெனறனை.

்கல்வி ஆமைடாச்கர் ேறறும் வல்லுநர்

முனைவர் ப�ான். குமார்,
இற் இயக்குனைர் (ோடத்திடடம்),
மாநிைக் ்கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் 
ேயிற்சி நிறுவனைம், பெனறனை.

்படா் ஒருங்கிலைப்படாளர்்கள்

முனைவர் அ. இளங்காவன்
(மாநிை நல்ைாசிரியர் விருது-2018), 
உதவி பேராசிரியர்
மாநிைக் ்கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் ேயிற்சி 
நிறுவனைம், பெனறனை 

�ா. மலர்விழி
ேடடதாரி ஆசிரியர்,
மாநிைக் ்கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் ேயிற்சி 
நிறுவனைம், பெனறனை.

தேடாழித்பயர்ப்படாளர்்கள்

முனைவர் எம். பெந்தில்குமார்,  
இற்பேராசிரியர்,  
ஆபடாபமாறேல் துறை, 
அண்ா ேல்்கறைக்்கழ்கம், பெனறனை.

முனைவர் ்க. அருணாெலம்,  
இற்பேராசிரியர், 
ஆபடாபமாறேல் துறை,
அண்ா ேல்்கறைக்்கழ்கம், பெனறனை.

்படா்நூல் வல்லுநர்்கள்

முனைவர் ஏ. நடராஜன், 
பேராசிரியர், இயந்திரப் போறியியல் துறை, 
கிணடி போறியியல் ்கல்லூரி,
அண்ா ேல்்கறைக்்கழ்கம், பெனறனை.
முனைவர் �. விஜய�ாலன், 
பேராசிரியர், இயந்திரப் போறியியல் துறை,
இந்துஸதான பதாழில்நுடேம் மற்றும்  
அறிவியல் ்கல்லூரி, பெனறனை.

்கலை ேறறும் வடிவலேபபு குழு

புத்த்க வடிவறமப்பு மற்றும் வறரேடம்
உதயா இன்ஃ்�ா
குபராம்பேடறட, பெனறனை.

அடறட வடிவறமப்பு
கதிர் ஆறுமுகம்

தரக்்கடடுப்ோடு 
அருண் காமராஜ் �ழனிொமி 
அ. அடிென் ராஜ்

ஒருங்கிற்ப்பு 
ர்மஷ் முனிொமி

கணினி தட்டசெர்
எஸ. எஸ. வாஹிதா
மு. அஸவினி

QR Code மேைடாணலேக் குழு 

R. பஜகன்நாதன், இ.நி.ஆ., 
ஊராடசி ஒனறிய நடுநிறைப் ேள்ளி ்கப்ெபுரம், 
போளூர்.

சூ. ஆல்�ர்ட் வளவன் �ாபு, �.ஆ., 
அ.உ.நி.ேள்ளி, பேருமாள் ப்காவில் ேரமக்குடி, 
இராமநாதபுரம்.

வ. �தமாவதி, �.ஆ.,
அ.உ.நி. ேள்ளி, பவற்றியூர், அரியலூர்.

்படா்நூல் ஆசிரியர்்கள்

Er. இரா. ்ெ முரளிதரன், 
பதாழிற்்கல்வி ஆசிரியர், 
டி.வி.எஸ. பமல்நிறைப்ேள்ளி, மதுறர.

்ொ. ்ெ. சுதன், 
பதாழிற்்கல்வி ஆசிரியர், 
நாடார் சுந்தர விொைாடசி வித்யொைா ஆண்கள் 
பமல்நிறைப்ேள்ளி, ேடடிவீரனேடடி, 
திணடுக்்கல் மாவடடம்.

Er. �. ெரவணன்,  
பதாழிற்்கல்வி ஆசிரியர், 
நீைாம்ோள் சுப்ரமணியம் பமல்நிறைப்ேள்ளி. பெைம்

Er. இரா. முததுக்குமார்
பதாழிற்்கல்வி ஆசிரியர், 
ேழனிக்்கவுணடர்  பமல்நிறைப்ேள்ளி, 
நாச்சிமுத்து ோலிபடக்னிக் ்கல்லூரி வளா்கம், 
போள்ளாச்சி, ப்காயம்புத்தூர் மாவடடம்.

Er. ஆ. �ாண்டியன், 
பதாழிற்்கல்வி ஆசிரியர், 
நீைாம்ோள் சுப்ரமணியம் பமல்நிறைப்ேள்ளி, பெைம்.

நா. மணவாளன் (ஓய்வு)
பதாழிற்்கல்வி ஆசிரியர், 
பெனைரல் ்கரியப்ோ  பமல்நிறைப்ேள்ளி, பெனறனை.

Er. இரா. திரு்வஙகடொமி,
பதாழிற்்கல்வி ஆசிரியர், 
ஸ்ரீ ப்க.கிருஷ்ொமி நாயுடு  
நிறனைவு பமல்நிறைப்ேள்ளி, ப்காயம்புத்தூர்.

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ.எம். எலி்கணட பமப்லித்பதா 
தாளில் அச்சிடப்ேடடுள்ளது.
ஆப்பெட முறையில் அச்சிடபடார்:
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