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மேல்நிலைப்பள்ளி ோணவர்களுக்கு அடிப்பலை இயந்திரவியல் என்ற 
புதிய ்பாைபபுத்த்கதல்த வழங்குவதில் நாங்்கள் ப்பருலே ப்காள்கிம்றாம்.  

்கற்பவர்கள் ேறறும் ோநிைக் ்கல்வி ஆராய்ச்சி ேறறும் ்பயிறசி நிறுவனததினரின 
ஆ்தரவு ேறறும் உ்தவிக்கு ேனோரந்்த நனறிலய ப்தரிவிததுக் ப்காள்கிம்றாம்.

ோணவர்கள், அடிப்பலை ்கருதது்கலை ப்தளிவா்க புரிந்து ப்காள்ளும் 
வல்கயில் மிகுந்்த ்கவனததுைன இந்்தப ்பாைபபுத்த்கம் வடிவலேக்்கப்பட்டுள்ைது.
மேம்்பட்ை ்த்கவல்்கலை அளிப்பம்தாடு ேட்டுேல்ைாேல், நவீன  ப்தாழில் 
நுட்்பங்்களும் கூடு்தைா்க உள்ைைக்கியுள்ைது.

்பாைம் சம்்பந்்தப்பட்ை ்த்கவல்்கலை ோணவர்கள் விரும்பும் வல்கயில் 
்த்கவல்்கள், உங்்களுக்குத ப்தரியுோ, பசயல்்பாடு்கள், மேறம்காள்்கள், 
இலணய ம்தடு்தைம், ோணவர்கள் எளிதில் புரிந்து ப்காள்ளும் வல்கயில் 
எளிய வலர்பைததுைன கூடிய முப்பரிோண ்பைங்்கள் ஆகியலவ சி்றபபிததுக் 
்காட்ைப்பட்டுள்ைன.  ்பாைபபுத்த்கததின இறுதியில் ோதிரி வினாத்தாள் 
்தரப்பட்டுள்ைது.  இயந்திரததின ்பல்மவறு ்பா்கங்்கலை  நன்றா்க புரிந்து 
ப்காள்வ்தறகும் பசய்முல்ற மூைோ்க ்கறறுக் ப்காள்வ்தறகும் அ்தற்கான 
்பயிறசி்கள் ்பரிந்துலரக்்கப்பட்டுள்ைன.

ஒவபவாரு ்பாைததின இறுதியிலும் ப்காடுக்்கப்பட்டுள்ை 
ோணவர்களுக்்கான ்பயிறசி, ்கற்றலில் கூடு்தல் ்த்கவல்்கலை ப்தரிந்து 
ப்காள்வ்தறகு ஏதுவா்க இருக்கும்.  மேலும் ோணவர்கள் ்பகுப்பாய்வு தி்றன்கலை 
ப்பறுவ்தறகும், அவர்களின புரி்தலை மேம்்படுததுவ்தறகும் ம்தரவிலன எதிர 
ப்காள்வ்தறகும் மி்கவும் உ்தவியா்க இருக்கும்.

்பலழய ்தலைபபு்கள் ப்தாைர்பான புதிய ்த்கவல்்கலை அறிந்து ப்காள்ைவும், 
ப்தாழிறசார ்கல்விக்குத ம்தலவயான புதுலேயான எணணங்்கலை ப்ப்றவும், 
ோணவர்களுக்கு ஊக்்கேளிக்கும் வி்தததின அடிப்பலை இயந்திரவியல் 
்பாைபபுத்த்கம் அலேந்துள்ைது.

மேலும் ்கற்றலுக்கு உ்தவுவ்தற்கா்க, ஒவபவாரு அததியாயததிறகும் 
மேறம்காள் புத்த்கங்்கள் ேறறும் வலைத்தைங்்களும் ்பரிந்துலரக்்கப்பட்டுள்ைன.  
்தங்்கள் மேைான விேரசனங்்கலையும் ்பாைபபுத்த்கதல்த மேம்்படுத்த 
ஆமைாசலன்கலையும் அளிதது, ்தவறு்கள் இருபபின திருததுவ்தற்கான 
வழிமுல்ற்கலையும் வரமவறகிம்றாம்.

முகப்புரை
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ஒவபவாரு ்பாைததிலும் நீங்்கள் எ்தலனப ்பறறிய 
அறிலவப ப்ப்றபம்பாகிறீர்கள் என்பல்தயும் எந்்த இைக்ல்க 
அலையபம்பாகிறீர்கள் என்பல்தப ்பறறியும் குறிக்கி்றது.

 ்கற்றலின மநாக்்கங்்கள்
((Learning objectives

ஒவபவாரு அைகிலும் நீங்்கள் எனன ்கறறுக் ப்காள்ைப 
ம்பாகிறீர்கள் என்ப்தன ப்தாகுபபு.

உங்்களின அறிலவத தூணடும் மநாக்கில் உரிய 
்பாைததில் ்பைம் சாரந்து நீங்்கள் மேலும் அறிந்து ப்காள்ை 
மவணடிய ப்பாறியியல் சாரந்்த சி்றபபு கூடு்தல் நி்கழ்்காை 
உணலே்கள் ்பறறிய ்த்கவல்்கள் ப்காடுக்்கப்பட்டுள்ைன.

்பாைதப்தாகுபபு முனனுலர

உங்்கள் முனமனற்றததிற்கான முன உ்தாரணோ்க 
இதப்தாழில்க்்கல்வி ்பயினறு ்தறசேயம் சுய ப்தாழில் 
முலனந்து இததுல்றயில் சி்றந்து விைங்கும் முனனாள் 
ோணவர்களின சுய விவரம் ப்ப்றப்பட்டுள்ைது.

்தனியாள் ஆய்வு

ோணவர்களின பசயல்்பாடு

நீங்்கள் குறிபபிட்ை ்பாைததிறகு சம்்பந்்தப்பட்ை, மச்கரிக்்க 
மவணடிய ப்தாழிறநுட்்ப ்த்கவல்்கலை, அவறல்ற 
்பதிமவட்டில் ்பதிதது, ்பராேரித்தல் ்பறறியும் இங்கு 
்தரப்பட்டுள்ைது.

முப்பரிோண ்பை விைக்்கங்்கள்
்கறறுக் ப்காள்ை மவணடிய ்பாைதல்த முழுலேயா்க, 
ப்தளிவா்க அறிந்து புரிந்து ப்காள்வ்தறகு, ப்பாறியியல் 
சாரந்்த இயந்திரங்்களின முப்பரிோண ்பைங்்கள் ப்பரும் 
உ்தவியா்க உள்ைது.

ேதிபபீடு
உங்்களின ்கற்றல் தி்றலன மசாதிதது ப்காள்ளும் 
மநாக்கில் ்தங்்களின ்பயிறசிக்்கா்க எளிய நடுத்தர ேறறும் 
உயரநிலை வினாக்்களின  ோதிரி ப்காடுக்்கப்பட்டுள்ைது.

புத்த்கதல்த 
்பயன்படுததுவது 

எப்படி?

புத்த்கதல்த 
்பயன்படுததுவது 

எப்படி?

i v
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அததியாயததில் குறிப்பா்க ப்தாழில் முலனமவார.  
்பட்டியலில் உள்ை ப்தாழில்்கள்

உங்்கள் போல்பல் கூகுள் பிமை ஸ்மைாரிலிருந்து QR code 
Scanner – ஐ ்பதிவி்றக்்கம் பசய்யவும்.

QR code – ஐ தி்றக்்கவும்.

 Scanner Button – ஐ அழுததியவுைன ம்கேரா தி்றக்கும்.

அந்்த ம்கேராலவ ்பாைததில் உள்ை  QR code – ஐ  scan 
பசய்யும்்படி சரியா்க ்காட்ைவும்.

ம்கேரா   QR code – ஐ ்படித்தவுைன நீங்்கள் ்காணமவணடிய  
URL இலணபபு திலரயில் ம்தானறும்.  அந்்த URL குறீயீட்லை  
Browse பசய்யும் ப்பாழுது அந்்த ்பைததிறகு சம்்பந்்தப்பட்ை 
இலணய ்தைததிறகு மநரா்க பசனறு உரிய ்த்கவல்்கலை 
ப்ப்றைாம்.

்கருததியல் ரீதியா்க உள்ைைக்்கதல்த ்கறறுக் ப்காள்வ்தறகு 
ோணவர்களிலைமய ்கருதது்கலை வலரயறுக்கும், 
்கருததியல் வலரப்பைம் ஆகும்.  

்கருததுப்பைம்

அததியாயததில் குறிப்பா்க ப்தாழில் முலனமவார ்பட்டியலில் 
உள்ை ப்தாழில்்கள்.

வாழ்வியல் முலனபபு

நீங்்கள் உங்்களின அறிலவ மேலும் ்படிதது மேம்்படுததிக் 
ப்காள்ை ஏதுவா்க இப்பாைங்்கலைச் சாரந்்த மேறம்காள் 
நூல்்கள் ்பட்டியல் ப்காடுக்்கப்பட்டுள்ைது.

ேமற்ேகாள் நூல்கள்

v
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வாழ்வியல் வழிகாட்டி

12 வது த�ாழிறகல்வி பிரிவு படிப்பிறகு பின்  
அடிப்பரை இயந்திைவியல் பிரிவுககான மேறபடிப்பு
�	அரசு உ்தவி ப்பறும் ேறறும் ்தனியார ்பாலிபைக்னிக் ்கல்லூரி்களில் மநரடியா்க இரணைாம் 

வருை டிபைோ ப்பாறியியல் ்படிக்்கைாம்.  மேலும் ப்பாறியியல் ்கல்லூரியில் மசரைாம்.
�	10% இருக்ல்க்கள் அரசு ேறறும் அரசு உ்தவி ப்பறும் ்தனியார ப்பாறியியல் ்கல்லூரியில் 

மு்தல்  வருை ்பட்ை ்படிபபுச் மசர ஒதுக்்கப்பட்டுள்ைது.
�	ப்தாலை தூர ்கல்வியில் அரசு ப்பாறியியல் ்படிபபுக்கு இலணயான AMIE ஆறு வருைபபிரிவில் 

மசரைாம்.

கரைப்பிரிவு பகுதி
�	+2 ப்தாழிற்கல்வி ோணவர்கள் மு்தல் வருை ஆசிரியர ்பயிறசி ்பட்ைய ்படிபபில் மசரைாம். 
�	B.A  இைங்்கலை பிரிவில் மநரடியா்க மசரைாம்.  இயறபியல் மவதியியல் உயிரியல் ேறறும் 

விஞ்ான பிரிவு்கலை ்தவிர ேற்ற பிரிவு்களில் மசரைாம்.
�	மநரடியா்க B.sc. ்கணி்தபபிரிவில் மசரைாம்.

மவரைவாய்ப்பு
 1. பு்கழ் ப்பற்ற கீழ்க்்கணை ப்தாழிறசாலை ்கலை ப்தாழில் ்பயிறசி ேறறும் ப்தாழிைாைர 

்பயிறசி மேறப்காள்ைைாம்.
 2. அமசாக் மைமைணட் (பசனலன ேறறும் ஒசூர)
 3. டி.வி.எஸ் குரூபஸ் (பசனலன, ஒசூர, ேதுலர)
 4. சிம்சன இனஜினியரிங் குரூபஸ் (பசனலன, ஓசூர, பசங்குன்றம்)
 5. ஹுணைாய் ்கார ்கம்ப்பனி (ஸ்ரீப்பரும்புதூர இருங்்காட்டுக்ம்காட்லை, பசனலன)
 6. ஃம்பாரடு இணடியா லிட் (ேல்றேலை ந்கர)
 7. டி.வி.எஸ், வி.எஸ்.டி ேறறும் ஹுணைாய், ஃம்பாரடு ம்பான்ற பு்கழ்  ப்பற்ற நிறுவனங்்களில் 

மசரைாம்.
 8. எல்ைா முனனனி ப்பாறியியல் சா்தனம் ்தயாரிபபு, ்பழுது ்பாரத்தல் ேறறும் மசலவ 

லேயங்்களில் ்பணியில் மசரைாம்.

சுய மவரைவாய்ப்பு
�	ப்தாழிற்கல்வி ோணவர்கள் ப்தாழிைாைர ்பயிறசி, ப்தாழிறசாலை ்பயிறசிக்கு பி்றகு ்தாட்ம்கா 

(TADCO), TiDCO, SiDCO மு்தலியவறறிலிருந்து சிறு ப்தாழில்்கைன ப்ப்றைாம்.

மபாதுோன முன் அனுபவம் இந்� துரையில் தபறை பின் கீழ்ககணை திட்ைஙகளில் 
குரைந்� அளவு கைன் தபைைாம்.
�	NRY (மநரு மராஜ்கார மயாஜனா)
�	PMRY (பிர்தே ேந்திரி மராஜ்கார மயாஜனா)
�	TRYSEM (டிலரனிங்க் ஃ்பார ரூரல் யூத ேறறும் பசல்ஃப எம்பைாய்பேனட்)
�	PMKVY (பிர்தே ேந்திரி ப்கரசல் வி்காஸ் மயாஜனா)
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தபாருளைககம்

பாை 
எண பாைத�ரைப்பு பகக 

எண
பாை 

மவரள ோ�ம்
1. ்கலைசல் இயந்திரம் 1-35 28 ஜூன

2. துலையிடும் இயந்திரம் 36-64 14 ஜூலை

3. உருவலேக்கும் இயந்திரம் 65-85 14 ஜூலை

4. அலரபபு இயந்திரம் 86-110 28 ஆ்கஸ்ட்

5. மில்லிங் இயந்திரம் 111-133 14 பசபைம்்பர

6. இயந்திரங்்கலைப ்பராேரித்தல் 134-142 10 அக்மைா்பர

7. பவல்டிங் 143-158 18 அக்மைா்பர

8. திரவவியல்  சா்தனங்்கள் 159-174 14 நவம்்பர

9. சி.என.சி. இயந்திரம் 175-186 14 நவம்்பர

10. ்தானியங்கியியல் ேறறும் எந்திரனியல் 186-200 14 டிசம்்பர

மின்னூல் மதிப்பீடு இணைய வளங்கள்

பாைநூலில் உளள விரைவு குறியீட்ரைப் (QR Code) பயன்படுததுமவாம்! எப்படி?
 •  உங்்கள் தி்றனம்பசியில், கூகுள் playstore /ஆபபிள் app store ப்காணடு QR Code ஸ்ம்கனர பசயலிலய இைவசோ்கப ்பதிவி்றக்்கம் பசய்து 

நிறுவிக்ப்காள்்க.
 •  பசயலிலயத தி்றந்்தவுைன, ஸ்ம்கன பசய்யும் ப்பாத்தாலன அழுததித திலரயில் ம்தானறும் ம்கேராலவ QR Code-இன அருகில் ப்காணடு பசல்ைவும்.
 •  ஸ்ம்கன பசய்வ்தன மூைம் திலரயில் ம்தானறும் உரலிலயச் (URL) பசாடுக்்க, அ்தன விைக்்கப ்பக்்கததிறகுச் பசல்லும்.
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 5.16 மில்லிங் இயந்திரததில் பவட்டும் மவ்கம், ஊட்ைம், பவட்டும் ஆழம் 
 5.17 குறியீடு ்தலையின பவட்டுதம்தாற்றம்
 5.18 குறியீடு ்தலையின அலேபபு ேறறும் பசயல்்படும் வி்தம்
 5.19 குறியீடு பசய்யும் முல்ற்கள்
 5.20 ்பாது்காபபு குறிபபு்கள்

6 இயந்திைஙகரளப் பைாேரித�ல் 134
 6.1 அறிமு்கம்
 6.2 ்பராேரித்தலின மநாக்்கம்
 6.3 ம்தய்ோனம்
 6.4 பிடிபபுத ்தைரச்சி
 6.5 உயவிைல்
 6.6 உயவிை மவணடிய முக்கிய இயந்திர ்பா்கங்்கள்
 6.7 உயவிைலின மநாக்்கங்்கள்
 6.8 உயவு வல்க்கள்
 6.9 உயவிடு்தலின வல்க்கள்
 6.10 லேய ்பராேரிபபுத துல்ற
 6.11 ்பராேரித்தலின வல்க்கள்
 6.12 வழக்்கப ்பராேரிபபு
 6.13 தினப ்பராேரிபபு
 6.14 வாரப ்பராேரிபபு
 6.15 ்தடுபபுப ்பராேரிபபு
 6.16 இயந்திரம் பசயைறறு ம்பானபின மேறப்காள்ளும் ்பராேரிபபு
 6.17 ப்பரும் ்பழுது ்பாரபபு (அ) திருததி அலேக்கும் மவலை
 6.18 திட்ைமிட்ை ்பராேரிபபுச் பசயல்
 6.19 ்பராேரித்தலுக்குத ம்தலவயான ்கருவி்கள்

7 தவல்டிங  143
 7.1 அறிமு்கம்
 7.2 பவல்டிங் வல்க்கள்
 7.3 பவல்டிங் பசய்யும் முல்ற்கள்
 7.4 ஆரக் பவல்டிங்
 7.5 ஆரக் பவல்டிங் உ்ப்கரணங்்கள்
 7.6 D.C. ஆரக் பவல்டிங் பஜனமரட்ைர – AC ஆரக் பவல்டிங் டிரானஸ் ஃ்பாரேருக்கும் 

உள்ை மவறு்பாடு்கள்
 7.7 பவல்டிங் எைக்ட்ராடு்கலைக் குறிபபிடு்தல்
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 7.8 எைக்ட்ராடு்களின வல்க்கள்
 7.9 எைக்ட்ராடு்கலைத ம்தரந்ப்தடுத்தல்
 7.10 ்கார்பன ஆரக் பவல்டிங்
 7.11 ம்கஸ் பவல்டிங்
 7.12 தீச்சுைரின வல்க்கள்
 7.13 நிரபபுக் ்கம்பி்கள் (Filler Rod)
 7.14 ம்கஸ் பவல்டிங் நில்ற்கள்
 7.15 ம்கஸ் பவல்டிங் குல்ற்கள்
 7.16 ஆரக் பவல்டிங் – ம்கஸ் பவல்டிங் மவறு்பாடு்கள்
 7.17 மின ்தலை பவல்டிங்
 7.18 பவல்டிங் சாரந்்த பசயல்முல்ற்கள்
 7.19 பவல்டிங் இலணபபு்களின வல்க்கள்
 7.20 ்பாது்காபபு குறிபபு்கள்

8 திைவவியல் சா�னஙகள 159
 8.1 அறிமு்கம்
 8.2 திரவவியல் ்பம்பு்கள்
  - அறிமு்கம்
  - ்பம்பின ்தததுவம்
  - ்பம்பின அைவு
  - ்பம்பின வல்க்கள்
 8.3 நிச்சயோன இைபப்பயரச்சி ்பம்பின ்பணபு்கள்
 8.4 நிச்சயேற்ற இைபப்பயரச்சி ்பம்பின ்பணபு்கள்
 8.5 லேய விைக்கு ்பம்பின வல்க்கள்
 8.6 முனனும் பினனும் இயங்கும் ்பம்பின வல்க்கள்
 8.7 சுழலும் ்பம்பின வல்க்கள்
 8.8 லேய விைக்கு ்பம்பு
  - முக்கிய ்பா்கங்்கள்
  - மவலை பசய்யும் முல்ற
  - ்பயன்கள்
  - நில்ற்கள், குல்ற்கள்
 8.9 முனனும் பினனும் இயங்கும் ்பம்பு
  - முக்கிய ்பா்கங்்கள்
  - மவலை பசய்யும் முல்ற
  - ்பயன்கள்
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 8.10 லேய விைக்கு ்பம்பிறகும், முனனும் பினனும் இயங்கும் ்பம்பிறகும் உள்ை மவறு்பாடு்கள்
 8.11 சுழலும் ்பம்பு
  - கியர ்பம்பு
  - மவன ்பம்பு
  - மைாப ்பம்பு
  - ேலரயாணி ்பம்பு
 8.12 திரவவியல் மோட்ைார
  - அறிமு்கம்
  - மோட்ைாரின சக்தி
  - லஹட்ராலிக் கியர
  - லஹட்ராலிக் மோட்ைார வல்க்கள்
 8.13 லஹட்ராலிக் சிலிணைர
 8.14 லஹட்ராலிக் வால்வு
  - அறிமு்கம்
  - திலசக்்கட்டுப்பாட்டு வால்வு
  - அழுத்தக் குல்றபபு வால்வு
 8.15 உருவலேக்கும் இயந்திரததின திரவவியல் சுறறு
  - பசயல்்படும் வி்தம்
  - மவ்கோ்க திரும்பும் வி்தம்
 8.16 இயந்திரவியல் இயக்்கதல்தக் ்காட்டிலும் திரவவியல் இயக்்கததின அனுகூைங்்கள்

9 CNC இயந்திைம் 175
 9.1  அறிமு்கம்
 9.2  எணணுரு ்கட்டுப்பாடு
 9.3  ்கணினி எணணுரு ்கட்டுப்பாடு
 9.4  ்கணினி எணணுரு ்கட்டுப்பாட்டு இயந்திரததின கூறு்கள்
 9.5  பேனப்பாருள்
 9.6  உள்ளீட்டு ஊை்கம்
 9.7  இயந்திரக் ்கட்டுப்பாட்டு அைகு
   அ) உள்ளீடு ஏறகும் அைகு
   ஆ) நிலனவ்கம்
   இ) பசயல் முல்றப்படுததும் அைகு
   ஈ) பவளியீட்டு முலன்கள் 
   உ) மீள் ்தரவு அைகு
 9.8  இயக்கும் ்கருவி்கள்
 9.9  இயந்திரக் ்கருவி
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 9.10  CNC இயந்திரங்்களின வல்க்கள்
 9.11   ப்பாதுவான இயந்திரங்்கலைக் ்காட்டிலும் CNC இயந்திரங்்களின 

அணுகூைங்்கள்
 9.12  CNC இயந்திரததிற்கான திட்ை பசயல்்பாடு
 9.13  CNC இயந்திரங்்களின வைரச்சி

10 �ானியஙகியியல் ேறறும் எந்திைனியல் 186
 10.1 அறிமு்கம் – ்தானியங்கியியல் (Automation)
 10.2 வல்க்கள்
 10.3 ம்தலவ்கள்
 10.4 நனலே ேறறும் குல்ற்பாடு்கள்
 10.5 ்பயன்பாடு்கள்
 10.6 கூறு்கள்
 10.7 எந்திரனியல் (Robotics) - அறிமு்கம்
 10.8 ேனி்த இயந்திரம் வலரயல்ற
 10.9 ப்தாழில் துல்றயில் ேனி்த இயந்திரம் ்பயன்படுததுவ்தற்கான குறிக்ம்காள்்கள்
 10.10 ேனி்த இயந்திரததின நனலே்கள் 
 10.11 ேனி்த இயந்திரததின முக்கிய கூறு்கள்
 10.12 அசிமோவ விதி்கள்
 10.13 ேனி்த இயந்திரததின ம்தலவ்கள்
 10.14 ேனி்த இயந்திரததின வல்க்கள்
 10.15 ேனி்த இயந்திரததின ்பயன்பாடு்கள்
 10.16 ேனி்த இயந்திரததின ்பா்கங்்கள்
 10.17 ேனி்த இயந்திரம் ்தயாரிக்்கப ்பயன்படும் ப்பாருட்்கள்
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கற்றைல் சநாக்கஙகள்
�	்டைசல் இயந்திரததின அடமபபு, அெறறில் உளள முககிய பகா்ங்ள அெறறின செடல்ள 

ஆகியடெ பறறி மகாைெர அறிந்து த்காளளு�ல்.
�	்டைசல் இயந்திரததில் அடமந்துளள ஊட்ை இயந்திர நுட்பங்ளகான குமிழ் பல்லிடை, 

ஏபரகான ஆகியடெ பறறி மகாைெர த�ரிந்து த்காளளு�ல்.
�	்டைசல் இயந்திரததின ெட்்ள, அெறறின விளக்ம், ைரட் சலததிறகும் ச்ப்ஸைன 

சலததிறகும் உளள செறுபகாடு்ள, ்டைசல் இயந்திரததில் பணிபதபகாருட்்டள பிடிக்ப 
பயனபடும் உப்ரைங்ள ஆகியடெ பறறி மகாைெர அறிந்து த்காளளு�ல்.

�	்டைசல் இயந்திரததின தெட்டும் செ்ம், ஊட்ைம், தெட்டும் ஆழம் ஆகியன பறறியும் ் டைசல் 
இயந்திரததில் தசய்யபபடும் செடல்ள, சரிவு உருடள ்டைசல் முட்ற, மடர தெட்டு�ல் 
பறறியும் மகாைெர த�ரிந்து த்காளளு�ல்.

சபாருைைக்கம் 
 1.1 அறிமு்ம்
  1.2 ்டைசல்
  1.3 ்டைசல் இயந்திரததின அடமபபு
  1.4 ்டைசல் இயந்திரததின முககிய பகா்ங்ள
  1.5 ஊட்ை இயந்திர நுட்பங்ள
  1.6 குமிழ் பல்லிடை
  1.7 ஏபரகான 
  1.8 சுழறறிககு இயக்ம் கிடைககும் முட்ற்ள
  1.9 அடுககு கூம்பு ்பபி இயந்திர நுட்பம்
1.10 பினபக் பல்லிடை இயந்திர நுட்பம்
1.11 பல்லிடை தபட்டி இயந்திர நுட்பம்
1.12 ்டைசல் இயந்திரததின ெட்்ள

1.13  ைரட் சலததிறகும் ச்ப்ஸைன சலததிறகும் 
உளள செறுபகாடு்ள

1.14 ்டைசல் இயந்திரததின அளடெ குறிபபிடு�ல்
1.15  ் டைசல் இயந்திரததில் பணிபதபகாருட்்டள 

பிடிக்ப பயனபடும் உப்ரைங்ள
1.16  ் டைசல் இயந்திரததின தெட்டும் செ்ம், 

ஊட்ைம், தெட்டும் ஆழம்
1.17  ் டைசல் இயந்திரததில் பயனபடுத�பபடும் 

தெட்டுளி்ள
1.18  ் டைசல் இயந்திரததில் தசய்யபபடும் பல்செறு 

செடல்ள 
1.19 சரிவு உருடள ்டைசல்
1.20 ்டைசல்  இயந்திரததில் மடர தெட்டும் முட்ற

கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

1

பணிவுடையன் இன்சசாைன் ஆதல் ஒருவர்க்கு
அணியல்ை ைற்றுப் பிறை          - குறைள்  95

விைக்கம்
அைக்கைான  பண்பும்,  இனிடையாக  சபசும்  இயல்பும்  தவிர 
ஒருவர்க்கு சிறைந்த அணிகைன் சவறு இல்டை.

01

  பகாைம்

பாைம் 01 ்டைசல் இயந்திரம் (Lathe)
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2 பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

1.1  அறிமுகம்
பழங்காலம் த�காட்டு பயனபடுத�பபடும் 
இயந்திரங்ளில் ்டைசல் இயந்திரமும் 
ஒனறு. இக்டைசல் இயந்திரம், 
"இயந்திரங்ளின �காய்" (Mother of the 
Machine) என்றடழக்பபடுகி்றது. இந்� 
இயந்திரம் �கான த�காழிறசகாடல்ளில் அதி் 
அளவில் பயனபடுத�பபடுகி்றது.

இஙகிலகாந்து நகாட்டைச் சசரந்� 
“தெனறி மகாட்்ஸசல” (Henry Maudslay) 
என்ற தபகாறியகாளர 1797 ஆம் ஆண்டு 
மடர தெட்டும் ்டைசல் இயந்திரதட� 
ெடிெடமத�கார. இெர இயந்திரக 
்ருவி்ளின (Machine Tools) �ந்ட� 
என அடழக்பபடுகி்றகார. இனட்றய 
நவீன ்டைசல் இயந்திரங்ளின 
ெளரச்சிககு இெருடைய ்ண்டுபிடிபபு 
இனறியடமயகா�து.

1.2   கடைசல்
உருடள ெடிெமகான தபகாருளின பரபடப 
இயந்திரபபணி தசய்யசெ தபரும்பகாலும் 
்டைசல் இயந்திரம் பயனபடுத�பபடுகி்றது. 
சுழலும் உசலகா்ப பணிபதபகாருளுககு 
இடையகா் அல்லது தசஙகுத�கா் 
ஒருமுடன தெட்டுளிடய ந்ரததி 
ச�டெயற்ற உசலகா்தட� நீககி, 
ச�டெயகான அளவு மறறும் ெடிெததிறகு 
இயந்திரபபணி (Machining) தசய்ெட� 
“்டைசல்” எனகிச்றகாம். 

சமற்ண்ை முட்றடய பயனபடுததி 
உசலகா் தபகாருட்்ளில் சரிசம உருடள, 
சரிவு உருடள, மடர தெட்டு�ல், முடன 
சரிெகாககு�ல், தசகாரதசகாரபபகாககு�ல் 
சபகான்ற செடல்டள தசய்ய பயனபடும் 
இயந்திரததிறகு “்டைசல் இயந்திரம்” 
(Lathe) எனறு தபயர.

்டைசல் இயந்திரதட� ் ண்டுபிடித�ெர “தெனறி மகாட்்ஸசல” (Henry Maudslay) 
இெர இயந்திரக ்ருவி்ளின �ந்ட� என அடழக்பபடுகி்றகார.

3D-்டைசல் இயந்திரததின அடமபபு
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3பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

ெவ���
ெவ��� நக��

�ைச

ப��ெபா�� ழ�� �ைச L

D2D1

்டைசல்

1.3   கடைசல் இயந்திரத்தின் அடைப்பு
்டைசல் இயந்திரம் ெகாரபபிரும்பகால் ஆன 
படுகட் (Bed) பகா்தட� த்காண்ைது. 
இ�ன இைது முடனயில் �டலபபகுதியும், 
ெலது முடனயில் ெகால் பகுதியும் 
தபகாருத�பபட்டிருககும். இடெ இரண்டிறகும் 

இடைசய ச்சரஜ் என்ற பகா்ம் ந்ரும்படி 
அடமக்பபட்டிருககும்.

1.4    கடைசல் இயந்திரத்தின்  
முக்கிய பாகஙகள்

்டைசல் இயந்திரததில் உளள ஒவதெகாரு 
பகா்மும் ஏச�னும் ஒரு முககியமகான 
செடலடயச் தசய்யப பயனபடுகி்றது. 
அெறறில் மி் முககியமகான பகா்ங்ள 
பினெருமகாறு.
 1. படுகட் (Bed)
 2. �டலபபகுதி  

(Head stock)
 3. சுழறறி (Spindle)
 4. ெகால் பகுதி (Tail stock)
 5. ஏறறிச் தசல்லும் பகா்ம் (Carriage)
  (அ)  சசடில் (Saddle)
  (ஆ) குறுககு ந்றறி (Cross slide)

வா�ப��

ேர�

வ�நட���
மைரயா

ஏ�ரா


ப	�ைக

ைல� ெச
ட�
�க���தக	

�ழ��
தைலப��

அைரவவ ந�ைட
இய��� ெந��ேகா�

ஊ�ட�
த�� த�	

வா�ப�� �ழ��
ெட� ெச
ட�
ெவ�	� க�ப�

கா�ெபௗ�	 ெர��
���� நக��
ேச�� டய�

்டைசல் இயந்திரததின முககிய பகா்ங்ள
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4 பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

  (இ)  ் காம்தபௌண்ட் தர்ஸட்  
(Compound rest)

  (ஈ)  ் காம்தபௌண்ட் சிடலடு  
(Compound slide)

  (உ) தெட்டுளிக ்ம்பம் (Tool post)
  (ஊ) ஏபரகான (Apron)
 6. ெழி நைததும் மடரயகாணி  

(Lead screw)
 7. ஊட்ைம் �ரும் ்ம்பி (Feed Rod)

படுக்டக (Bed)
�காஙகு �ள சபகால்ட் மூலம் �டரயில் 
நிறுத�பபட்டுளள ்கால்்ள மீது படுகட் 
அடமக்பபட்டுளளது. இபபடுகட் 
ெகாரபபிரும்பினகால் தசய்யபபட்டுளளது. 
அ�ன சமறபரபபு நுணுக்மகா்வும், 
து ல் லி ய ம கா ் வு ம்  இ ய ந் தி ர ப ப ணி 
தசய்யபபட்டிருககும். இ�ன இைது முடனயில் 
�டலபகுதியும், ெலது முடனயில் ெகால் 
பகுதியும், டமயபபகுதியில் ச்சரஜும் 
அடமக்பபட்டுளளது.

படுகட்யின சமறபரபபு இரண்டு 
ெடிெங்ளில் �யகாரிக்பபடுகி்றது.
 1. �ட்டைெடிெம் 
 2. V - ெடிெம் 

இபபரபபின ெழிசய ெகால்பகுதி 
மறறும் ஏறறிச் தசல்லும் பகா்ம் ந்ரும்படி 
அடமக்பபட்டிருககும்.

 
 �ட்டைெடிெம் V–ெடிெம்

�ட்டை ெடிெ படுகட் பழங்கால 
்டைசல் இயந்திரங்ளில் ்காைலகாம். 
தபரிய அளவுளள பணிபதபகாருட்்டள 
இயந்திரபபணி தசய்யும் ்னர் 
இயந்திரங்ளில் �ட்டை ெடிெ படுகட் 
பயனபடுத�பபடுகி்றது. இருபபினும் இ�ன 
நுணுக்ம் குட்றவு.

V-ெடிெ படுகட் நவீன 
்டைசல் இயந்திரங்ளில் ்காைலகாம். 
சமறபரபபு V-ெடிெததில் உளளது. 
எனசெ சசடில் மறறும் ெகால்பகுதி 
ஆகிய பகா்ங்ள நுணுக்மகா் ந்ரவும், 
்டைசல் செடலடயச் தசய்யும் தபகாழுது 
பணிபதபகாருளில் இருந்து நீக்பபடும் பிசிறு 
(Chips)-்ள �கானகா் தெளிசய்றவும், V-ெடிெ 
படுகட் பயனபடுெ�கால் இபபடுகட் சி்றபபு 
ெகாய்ந்��கா் ்ரு�பபடுகி்றது.

தடைப்பகுதி (Head Stock)
்டைசல் இயந்திரததின இைது முடனயில் 
படுகட்யின மீது �டலபபகுதி நிடலயகா் 
அடமக்பபட்டிருககும். இதில் சுழறறி ஒனறு 
சபரிஙகு்ளில் தபகாருத�பபட்டு சுழலும்படி 
அடமக்பபட்டிருககும்.

�டலபபகுதியில் பினெரும் இயந்திர 
நுட்பங்ள உளளன.
 1. அடுககு கூம்பு ்பபி
 2. பினபக் பல்லிடை இடைந்� 

அடுககு கூம்பு ்பபி
 3. பல்லிடை தபட்டி

ஆகிய இயந்திர நுட்பங்ளில் 
ஏச�னும் ஒனறின மூலம் சுழறறிககு சுழலும் 
விடச �ரபபடுகி்றது.

சுழற்றி (Spindle)
்டைசல் இயந்திரததின �டலபபகுதியினுள 
சபரிஙகு்ளின மூலம் சுழறறி தபகாருத�பபட்டு 
எளி�கா் சுழலும்படி அடமக்பபட்டுளளது. 
இச்சுழறறி ்காரபன எஃகு அல்லது நிக்ல் 
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5பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

குசரகாம் எஃகினகால் �யகாரிக்பபட்டிருககும். 
இச்சுழறறியின டமயததில் துடள 
உளள�கால் துடளயுடைய சுழறறி (Hollow 
Spindle) எனறு அடழக்பபடுகி்றது. நீளமகான 
பணிபதபகாருடள இததுடளயினுள 
தசலுததிக த்காளளலகாம்.

மைர�ட�ப�ட
���ைன

ச�� உைற
ைல 
ெச�ட�


ழ��

�ைள

சுழறறி

சுழறறியின முன முடனயில் 
ம ட ர யி ை ப ப ட் டி ரு க கு ம் .  இ தி ல் 
பணிபதபகாருட்்டளப பிடிக் உ�வும் 
சகா�னங்ளில் ஏச�னும் ஒனறிடன 
அடமதது பணிபதபகாருடளப பிடிதது 
இயந்திரப பணி தசய்யலகாம். சுழறறியின 
முனபக் துடளயில் சமகார்ஸ சரிவு இருககும். 
இச்சரிவில் டலவ தசனைடரப தபகாருததிக 
த்காளளலகாம். சுழறறியின பின முடனயில் 
பல்லிடை ஒனறு தபகாருத�பபட்டிருககும். 
அபபல்லிடைககு சுழறறி பல்லிடை 
(Spindle Gear) எனறு தபயர.

இச்சுழறறி பல்லிடையின, சுழலும் 
சகதி, ெழி நைததும் மடரயகாணி மறறும் 
ஊட்ைம் �ரும் �ண்டு ஆகியெறறிறகு 
மற்ற பல்லிடைத த�காகுதி்ள மூலம் 
்ைத�பபடுகி்றது.

வால் பகுதி – (Tail Stock)
்டைசல் இயந்திரததின படுகட்யின 
மீது ெலது முடனயில் ெகால் பகுதி 
அடமக்பபட்டிருககும். இந்� ெகால்பகுதியில் 
உளள துடளயின ெழிசய முனனும் 
பினனும் ந்ரும்படியகா் சுழறறி 
தபகாருத�பபட்டுளளது.  சுழறறியின 
முனமுடனயில் உளள சரிவுததுடளயில் 
தைட் தசனைர, துடளயிடும் அலகு, துடள 
சுரண்டி இெறறில் ஏச�னும் ஒனறிடன 
தபகாருததிக த்காளளலகாம். ெகால் பகுதியின 
பினபு்றம் உளள ட்பபிடி சக்ரதட� 
சுறறினகால் சுழறறி ந்ரும். ட்பபிடிடய 
ெலஞ்சுழியகா் சுறறினகால் சுழறறி 
முனசனகாககி ந்ரும். இைஞ்சுழியகா் 
சுறறினகால் பின சநகாககி ந்ரும். 
குறிபபிட்ை அளவுககு சமல் இைஞ்சுழியகா் 
சுழறறினகால் சுழறறியின முன முடனயில் 
தபகாருத�பபட்டுளள தைட் தசனைர அல்லது 
தெட்டுளி்ள �கானகா் எளிதில் தெளிசயறும். 
ெகால் பகுதியின உச்சியில் உளள 
பூட்டும் தநம்புச்கால் மூலம் சுழறறிடய 
அடசயகா�ெகாறு இறுககி பிடிக்லகாம்.

ெகால் பகுதிடய, படுகட்யின 
மீது ச�டெகச்றப ந்றறி ஏச�னும் 
ஒரு இைததில் நிடலயகா் அடமக்லகாம். 
ெகால் பகுதி இரு பகா்ங்டள த்காண்ைது. 
அடிபபகா்ம் ்டைசல் இயந்திரததின 
படுகட்யுைன இறுககிப பிடிக்லகாம். அ�ன 
மீது பக்ெகாட்டில் ந்ரும்படி சமல்பகா்தட� 
அடமததுக த்காளளலகாம்.

ஒ��� ைவ���
மைரயா�

ெட� ெச�ட�
�ழ��

�ளா�� ேபர�
�ைர
மைரயா�
ைக��� 
ச�கர�

ப��ைக

3D-ெகால்பகுதி ெகால்பகுதி
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6 பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

பயன்கள்
 1. நீளமகான பணிபதபகாருளின ெலது 

முடனடயத �காஙகி பிடிக் 
பயனபடுகி்றது. எனசெ தெட்டுளி 
�ரும் விடசயின ்காரைமகா் 
பணிபதபகாருள ெடளந்து விைகாமல் 
பகாது்காக்பபடுகி்றது.

 2. துடளயிடும் அலகு, துடள சுரண்டி, 
மடரயிடும் ்ருவி சபகான்றெறட்ற 
பிடிதது ச�டெயகான இயந்திரபபணி 
தசய்ய பயனபடுகி்றது.

 3. ்டைசல் இயந்திரததின அச்சிலிருந்து 
ெகால் பகுதியின சமல் பகா்தட� 
ஒதுககி டெதது சரிவு உருடள 
்டைசல் தசய்யபபயனபடுகி்றது.

 4. தெட்டுளிடய ்டைசல் இயந்திரததின 
அச்சிறகு சரியகான உயரததில் 
அடமக்ப பயனபடுகி்றது.

ஏற்றிச் சசல்லும் பாகம் (Carriage)
்டைசல் இயந்திரததின படுகட்யின மீது 
ஏறறிச் தசல்லும் பகா்ம் அடமந்துளளது. இது 
�டலப பகுதி மறறும் ெகால் பகுதி ஆகிய 
இரண்டிறகும் இடைசய முனனும் பினனும் 
ந்ரும்படி அடமக்பபட்டுளளது. எனசெ 
இடெ இரண்டிறகும் இடைசய ஏறறிச் 
தசல்லும் பகா்தட� ந்றறி இயந்திரபபணிச் 
தசய்யலகாம். இதில் பினெரும் பகா்ங்ள 
அைஙகியுளளது.

 அ) சசடில் (Saddle)
 ஆ) குறுககு ந்றறி (Cross Slide)
 இ)  ் காம்தபௌண்ட் தர்ஸட்  

(Compound Rest)
 ஈ) ்காம்தபளண்ட் சிடலடு  

(Compound Slide)
 உ) தெட்டுளி ்ம்பம் (Tool Post)
 ஊ) ஏபரகான (Apron)

சசடில் (Saddle)
ப டு க ட ் யி ன  மு ன ப கு தி ட ய யு ம் , 
பினபகுதிடயயும் பகாலம் சபகால 
இடைககின்ற பகா்ததிறகு சசடில் 
எனறு தபயர. இது H ெடிெததில் ெகாரபபு 
தசய்யபபட்டிருககும். இபபகா்ம் �டலபபகுதி 
மறறும் ெகால்பகுதி இெறறிறகு இடைசய 
ந்ரும்படி அடமக்பபட்டிருககும். 
ட்யினகால் ஊட்ைம் �ந்ச�கா அல்லது 
�கானியஙகி இயந்திர நுட்பம் மூலசமகா 
இபபகா்தட� ந்ரும்படிச் தசய்யலகாம்.

குறுக்கு நகற்றி (Cross Slide)
சசடிலின சமறபரபபில் தெட்ைபபட்டுளள 
பு்றகாெகால் பளள ெழித�ைம் ெழியகா் 
படுகட்ககு குறுக்கா் ந்ரும் பகா்மகாகும். 
இககுறுககு ந்றறி பகா்ததிறகு சமல் 
்காம்தபௌண்ட் தர்ஸட், ்காம்தபௌண்ட் சிடலடு 
மறறும் தெட்டுளி ் ம்பம் தபகாருத�பபட்டுளளது. 

ேச��

���� ஊ�ட 
ைக��� ச�கர�

கா�ெபௗ
� 
ெர	�

���� நக��
ேச�� டய�

�ளவா�ட 
ஊ�ட� த�� 

ைக��� ச�கர�

கா�ெபள
�
�ைல� 

ெவ��� தைல

ஏ�ரா�

3D- ஏறறிச் தசல்லும் பகுதி ஏறறிச் தசல்லும் பகுதி
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7பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

குறுககு ந்றறிடய இயககும் ட்பபிடி 
சக்ரததில் அளவு குறியீடு்ள உளள�கால் 
0.05 மி.மீ அளவிறகு நுணுக்மகா் குறுககு 
ந்றறிககு ஊட்ைம் �ரலகாம்.

காம்சபௌண்ட் சரஸ்ட்  
(Compound Rest)
குறுககு ந்றறிடயயும், ்காம்தபௌண்ட் 
சிடலடையும் இடைககும் பகா்சம 
்காம்தபௌண்ட் தர்ஸட் ஆகும். குறுககு 
ந்றறியின சமல் “ைகாங மறறும் குரூவ” 
இடைபபு முட்றயில் ்காம்தபௌண்ட் 
தர்ஸட் சுழலும்படி அடமக்பபட்டுளளது. 
இ�ன அடி பகா்ததில் ச்காை அளவு்ள 
குறிக்பபட்டிருககும். சரிவு உருடள 
்டைசல் தசய்யும் தபகாழுது இ�டன 
ச�டெயகான ச்காைததிறகு திருபபி 
அடமதது சரிவு உருடள தசய்யலகாம். 
்காம்தபௌண்ட் தர்ஸடின சமல்பகுதியில் 
பு்றகாெகால் பளளம் உளள ெழித�ைம் 
அடமக்பபட்டிருககும். அவெழித�ைததில் 
ைகாப சிடலடு எனகின்ற ்காம்தபௌண்ட் 
சிடலடு முனனும் பினனும் ந்ரும்படி 
அடமக்பபட்டுளளது. இந்� சிடலடின 
சமறபகுதியில் தெட்டுளி ்ம்பம் 
தபகாருத�பபட்டுளளது.

சவட்டுளி கம்பம் (Tool Post)
்காம்தபௌண்ட் சிடலடின சமல், 
தெட்டுளி ்ம்பம் தபகாருத�பபட்டுளளது. 
இது தெட்டுளி்டள இறுககி பிடிக் 
பயனபடுகி்றது.  பணிபதபகாருளில் 
தசய்யககூடிய செடலககு ஏற்றெகாறு 
தெட்டுளி்டள தெட்டுளி ்ம்பததில் 
தபகாருததிக த்காளளலகாம்.

தெட்டுளி ்ம்பங்ளில் பல ெட்்ள 
உளளன, அெறறில்
 1. ஒறட்ற மடரயகாணி தெட்டுளி ்ம்பம் 

(Single Screw Tool Post)
 2. நகானகு ெழி தெட்டுளி ்ம்பம் (Four 

Way Tool Post) 
அதி் அளவில் பயனபடுத�பபடுகி்றது.

ஒற்டறை ைடரயாணி சவட்டுளி கம்பம் 
(Single Screw Tool Post)
இதில் ஒசர ஒரு மடரயகாணி மூலம் 
தெட்டுளி இறுக்மகா் பிடிக்பபடுகி்றது. 
தெட்டுளி ்ம்பததில் குழிந்� பளளம் 
தெட்ைபபட்ை ெடளயமும் (Concave Ring) 
அதில் படியும்படி பைகு சபகான்ற குவிந்� 
ெடிெ அடசயும் இரும்புததுண்டும் (Convex 
Rocker) அடமக்பபட்டிருககும். இந்� இரும்புத 
துண்டை சமறபரபபில் உளள சமமட்ைமகான 
பரபபில் தெட்டுளி படியும். இரும்புததுண்டை 
முனனும் பினனும் ந்ரததி தெட்டுளியின 
உயரதட� சரிதசய்யலகாம். ஒசர ஒரு 
மடரயகாணி மூலம் தெட்டுளி பிடிக்பபடுெ�கால், 
்டினமகான செடல்ளுககு இவெட் 
தெட்டுளி ்ம்பம் ஏற்ற�ல்ல.

இ����
மைரயா�

உட�

ெவ��

���த ப�ள�
ெவ�ட�ப�ட
வைளய�

���த வ�வ
இ�������

ஒறட்ற மடரயகாணி தெட்டுளி ்ம்பம்
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8 பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

நான்கு வழி சவட்டுளி கம்பம்  
(Four Way Tool Post)
நகானகு ெழி தெட்டுளி ்ம்பம், எனபது ைரட் 
தெட்டுளி ்ம்பம் எனறு அடழக்பபடுகி்றது. 
இதில் நகானகு தெவசெறு வி�மகான 
தெட்டுளி்டள ஒசர சமயததில் தபகாருததி 
ச�டெயகான தெட்டுளிடய மட்டும் 
பணிதபகாருடள சநகாககி திருபபி அடமதது 
தெவசெறு ் டைசல் செடல்ள தசய்யலகாம். 
முன கூட்டிசய ச�டெயகான தெட்டுளி்டள 
�யகார நிடலயில் அடமததுகத்காளெ�கால் 
விடரவில் இயந்திரபபணி தசய்ய முடிகி்றது. 
இவெட் தெட்டுளி ்ம்பம், ்னர் ்டைசல் 
இயந்திரங்ளில் பயனபடுத�பபடுகி்றது.

நகானகு ெழி தெட்டுளி ்ம்பம்

3D- நகானகு ெழி தெட்டுளி ்ம்பம்

8 9 10
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1.5   ஊட்ை இயந்திர நுட்பஙகள்  
(Feed Machanism)

்டைசல் இயந்திரததில் உளள ெழி 
நைததும் மடரயகாணி மறறும் ஊட்ைம் �ரும் 
�ண்டு ஆகியெறறின சுழலும் திடசடய 
மகாறறியடமதது, ஏறறிச் தசல்லும் பகுதி 
மறறும் குறுககு ந்றறி ஆகிய பகா்ங்ளின 
ந்ரும் திடசடய மகாறறுெ�றகு, பல்செறு 
ஊட்ை இயந்திர நுட்பங்ள உளளன. 
அெறறில் முககியமகானெறட்ற பினெருமகாறு 
்காைலகாம்.

1.6  குமிழ் பல்லிடை (Tumbler Gear)
்டைசல் இயந்திரததின �டலபபகுதியில் 
சுழறறி பல்லிடை (Spindle Gear)-ககு  
கீசழ தபகாருத�பபட்டுளள இரண்டு சிறு 
பல்லிடை்ளின த�காகுபசப குமிழ் 
பல்லிடை ஆகும்.

குமிழ் பல்லிடையில் உளள இரண்டு 
சிறு பல்லிடை்ள ஒரு பிரகாகத்ட்டில் 
(Bracket) தபகாருத�பபட்டுளளது. தநம்புச்கால் 
மூலம் குமிழ் பல்லிடையின நிடல்டள 
நடுநிடல, சமல்சநகாககிய நிடல மறறும் 
கீழ்சநகாககிய நிடல எனறு மகாறறி 
அடமக்லகாம், இவெகாறு மகாறறி அடமதது, 
ெழிநைததும் மடரயகாணி மறறும் ஊட்ைம் 
�ரும் �ண்டு ஆகியெறறின சுழலும் 
திடசடய மகாற்றலகாம்.

நடுநிடை (Neutral Position)
இந்நிடலயில் குமிழ் பல்லிடை, 
சுழறறி பல்லிடையுைன த�காைரபு 
த்காண்டிருக்காது. எனசெ, சுழறறியின 
சுழலும் விடச மற்ற பல்லிடை்ளுககுக 
்ைத�பபடுெதில்டல. இ�டனசய நடுநிடல 
எனகிச்றகாம்.

சைல் சநாக்கிய நிடை  
(Forward position)
இந்நிடலயில் குமிழ் பல்லிடையின 
தநம்புச்கால் சமல்சநகாககி ந்ரததி 
டெக்பபடுகி்றது. இ�னகால் ஒசரதெகாரு 
குமிழ் பல்லிடை மூலம் சுழலும் விடச, 
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சுழறறியிலிருந்து மற்ற பல்லிடை்ளுககும், 
ெ ழி ந ை த து ம்  ம ட ர ய கா ணி க கு ம் 
்ைத�பபடுகி்றது. எனசெ ஏறறிச் தசல்லும் 
பகுதி (Carriage) என்ற பகா்ம் ெகால் 
பகுதியிலிருந்து �டலப பகுதிடய சநகாககி 
ந்ரும். இ�டனசய சமல் சநகாககிய நிடல 
(அல்லது) முனசனகாககிய நிடல எனகிச்றகாம்.

கீழ் சநாக்கிய நிடை (Reverse Position)
இந்நிடலயில் குமிழ் பல்லிடையின 
தநம்புச்கால் கீழ்சநகாககி ந்றறி 
டெக்பபடுகி்றது. இ�னகால் இரண்டு 
குமிழ் பல்லிடை்ள மூலம் சுழலும் விடச 
சுழறறியிலிருந்து மற்ற பல்லிடை்ளுககும், 
ெழி நைததும் மடரயகாணிககும் 
்ைத�பபடுகி்றது. எனசெ ஏறறிச் தசல்லும் 
பகுதி (Carriage) �டல பகுதியிலிருந்து ெகால் 

பகுதிடய சநகாககி ந்ரும். இ�டனசய 
கீழ்சநகாககிய நிடல அல்லது பினசனகாககிய 
நிடல எனகிச்றகாம்.

1.7  ஏப்ரான் (Apron)
்டைசல் செடல தசய்யும் தபகாழுது 
ஏறறிச் தசல்லும் (Carriage) பகா்ததிறகு 
�னனூட்ைமும், ட்யூட்ைமும், குறுககு ந்றறி 
(Cross Slidle) பகா்ததிறகு �னனூட்ைமும், 
ட்யூட்ைமும், மடரயறுககும் சபகாது இரண்டு 
அடர ெடிெ நட்டு்ள மூலம் ஏறறிச் தசல்லும் 
பகா்ததிறகு �னனூட்ைமும் �ரககூடிய 
இயந்திர நுட்பங்ள அைஙகிய பகா்ததிறகு 
ஏபரகான எனறு தபயர. இது படுகட்யின 
முன மு்பபில் ஏறறிச் தசல்லும் பகா்ததுைன 
இடைக்பபட்டிருககும்.

G3 G2 G6
F L

U
N

W
WG

D

G4

G5
H

G1

C

B

A

3D-ஏபரகான ஏபரகான

��� ப��ைண

ெந��ேகா�
�ராெக�

�ட� ப��ைண

இைண�� ப��ைணக�

வ� நட���
மைரயா� ப��ைண

�ழ�� ப��ைண

3D- குமிழ் பல்லிடை குமிழ் பல்லிடை
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1 0 பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

சுழறறியின பின முடனயில் உளள 
சுழறறி பல்லிடை (Spindle Gear)-யில் 
இருந்து A என்ற ஊட்ைத �ண்டிறகும், 
B என்ற ெழி நைததும் மடரயகாணிககும் 
சுழலும் விடச குமிழ் பல்லிடை மூலமகா் 
்ைத�பபடுகி்றது. A என்ற ஊட்ைத �ண்டில் 
ெகாரம் (W) மறறும் ெகாரம் பறசக்ர 
(WG) நுட்பம் இடைக்பபட்டுளளது. 
ெகாரம் பறசக்ரததின அச்சில் மறத்றகாரு 
பல்லிடை G1 இடைக்பபட்டுளளது. 
பல்லிடை்ள G1-னும், G2-வும் பைததில் 
்காட்டியபடி இடைக்பபட்டிருககும். G4 
என்ற பல்லிடை, �ட்டை பல்லிடையுைன 
படியும்படி இடைக்பபட்டுளளது. 
G4-ன அச்சில் G3 என்ற பல்லிடை 
தபகாருத�பபட்டுளளது. H என்ற நீளெகாட்ை 
ட்யூட்ை சக்ரமும், G5 என்ற பல்லிடையும் 
ஒசர அச்சில் தபகாருத�பபட்டுளளது. G3 
G5 என்ற பல்லிடை்ள எபசபகாதும் 
இடைந்ச� இருககும்.

F என்ற ஊட்ை ச�ரவு ச்காடல 
த�காைரபற்ற நிடல (Neutral), சமல்நிடல 
(U) கீழ்நிடல (D) என்ற மூனறு நிடல்ளில் 
அடமதது பினெரும் ஊட்ைங்டள 
தப்றலகாம்.

ஏற்றிச் சசல்லும் பாகத்திற்கு டக ஊட்ைம்
F என்ற ஊட்ை ச�ரவு ச்காடல த�காைரபற்ற 
(Neutral) நிடலயில் அடமதது H என்ற 
ட்பபிடிடய சுறறினகால் பல்லிடை்ள 
G5, G3 மூலமகா் �ட்டை பல்லிடையுைன 
இடைந்துளள G4-ககு சுழலும் விடச 
�ரபபட்டு, ஏறறிச் தசல்லும் பகா்ம் நீள 
ெகாட்ைததில் ந்ரும்.

ஏற்றிச் சசல்லும் பாகத்திற்கு 
தன்னூட்ைம்
F என்ற ஊட்ை ச�ரவு ச்காடல U என்ற 
சமல் சநகாககிய நிடலயில் அடமத�கால் 
G2 பல்லிடை G3 பல்லிடையுைன 
இடையும். G3 அச்சில் தபகாருத�பபட்டுளள 
G4-ககு சுழலும் விடச �ரபபட்டு ஏறறிச் 
தசல்லும் பகா்ம் நீளெகாட்ைததில் �கானகா் 
ந்ரும்.

குறுக்கு நகற்றிக்கு டக ஊட்ைம்
ஊட்ை ச�ரவு ச்கால் F ஐ த�காைரபற்ற 
நிடலயில் அடமதது, குறுககு ஊட்ை ட்பபிடி 
சக்ரதட� ட்யினகால் இயககினகால் 
குறுககு ந்றறி ந்ரும்.

குறுக்கு நகற்றிக்கு தன்னூட்ைம்
ஊட்ை ச�ரவு ச்கால் F ஐ D என்ற கீழ்சநகாககிய 
நிடலயில் அடமத�கால் G2 பல்லிடை G6 
பல்லிடையுைன இடையும். எனசெ G6 
பல்லிடை சுழலும் விடசடயப தபறறு 
அ�சனகாடு இடைந்துளள குறுககு ஊட்ை 
மடரத�ண்டை சுழலச் தசய்து, குறுககு 
ந்றறிடயத �கானகா் ந்ரச் தசய்யும்.

ைடர சவட்டும் சபாது ஏற்றிச் சசல்லும் 
பாகத்திற்கு தன்னூட்ைம்
ஏபரகானில் உளள இரண்டு அடர ெடிெ 
நட்டு்டள L-என்ற தநம்பு ச்கால் மூலம் 
ெழிநைததும் மடரயகாணி (Lead Screw)-
யுைன இடைதது ஏறறிச் தசல்லும் பகா்தட� 
�கானகா் ந்ரச் தசய்து ச�டெயகான 
மடரயிடை தூரததிறகு (Pitch) மடர 
அறுக்லகாம்.

வழிநைத்தும் ைடரயாணி  
(Lead Screw)
்டைசல் இயந்திரததில் மடர தெட்டும் 
சபகாது குறிபபிட்ை ் ைககுபடி ஏறறிச் தசல்லும் 
பகா்தட� (Carriage) �கானகா் நீளெகாட்ைததில் 
ெழி நைததி தசல்ெ�கால் இது ெழி நைததும் 
மடரயகாணி என்றடழக்பபடுகி்றது. இதில் 
அகமி ெட் மடர தெட்ைபபட்டிருககும். இது 
்டைசல் இயந்திரததின முன பகுதியில் 
சபரிஙகு்ள மூலம் தபகாருத�பபட்டிருககும். 
இ�ன இைது முடனயில் பல்லிடை 
ஒனறிடன தபகாருததி சுழறறியின சுழலும் 
விடசடயப தப்றலகாம். ஏபரகானில் உளள 
தநம்புச்காடல இயககி அதில் உளள அடர 
நட்டுக்டள ெழி நைததும் மடரயகாணியில் 
இடையும்படிசயகா, விலகியிருககும்படிசயகா 
அடமததுக த்காளளலகாம்.
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1 1பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

ெழிநைததும் மடரயகாணி சுழலும் 
சபகாது அடர நட்டுக்டள இடைத�கால் 
ஏறறிச் தசல்லும் பகா்ம் (Carriage) �கானகா் 
ந்ரும். சுழலகாமல் நிடலயகா் உளளசபகாது 
மடரயகாணியில் அடர நட்டுக்டள 
இடைத�கால் ஏறறிச் தசல்லும் பகா்ம் 
அடசயகாமல் நிறுத�பபடும்.

ஊட்ைம் தரும் தண்டு (Feed Rod)
்டைசல் இயந்திரததின படுகட்யின முன 
பகுதியில் ெழி நைததும் மடரயகாணிககு 
இடையகா் அடமக்பபட்ை மடர 
தெட்ைபபைகா� உருடள ெடிெ ்ம்பிககு 
ஊட்ைம் �ரும் �ண்டு (Feed Rod) எனறு 
தபயர. இத�ண்டு சில இயந்திரங்ளில் 
படுகட்யின பின பகுதியில் 
அடமக்பபட்டிருககும். இக்ம்பியில் 
நீளெகாட்ைததில் சகாவி பளளம் தெட்ைபபட்டு 
அதில் ெகாரம் மறறும் ெகாரம் பறசக்ரம் 
தபகாருத�பபட்டிருககும். சுழறறியின 
சுழலும் விடச, குமிழ் பல்லிடை மறறும் 
பல்லிடை த�காைர்ள மூலம் ஊட்ைம் �ரும் 
�ண்டிறகு �ரபபடுகி்றது. ஊட்ைம் �ரும் 
�ண்டு மடர தெட்ைபபடும் செடலடய 
�விர பி்ற ்டைசல் செடல்ள தசய்யும் 

சபகாது ச்சரஜ் மறறும் குறுககு ந்றறிககு 
�கானியஙகி ஊட்ைம் �ர பயனபடுகி்றது.

1.8   சுழற்றிக்கு இயக்கம் கிடைக்கும் 
முடறைகள் (Spindle Mechanism)

இயந்திரப பணி தசய்ய செண்டிய 
உ ச ல கா ்  ப ணி ப த ப கா ரு ளி ன 
�னடம, நீளம், விட்ைம், தசய்யபபை 
செண்டிய செடல ஆகியெறட்றப 
தபகாறுததும், இயந்திரததின செடல 
தி்றன, பயனபடுத�பபடும் தெட்டுளி 
ஆகியெறட்றப தபகாறுததும சுழறறியின 
செ்ம் மகாறறி அடமக்பபை செண்டும்.

சு ழ ற றி யி ன  ச ெ ் த ட � 
மகாறறியடமக் பல்செறு இயந்திர 
நுட்பங்ள பயனபடுத�பபடுகி்றது. அெறறில் 
முககியமகான சிலெறட்ற ்காண்சபகாம்.
 1. அடுககு கூம்பு ்பபி இயந்திர நுட்பம் 

(Stepped cone pulley Mechanism)
 2. பினபக் பல்லிடை இயந்திர நுட்பம் 

(Back Gear Mechanism)
 3. பல்லிடை தபட்டி இயந்திர நுட்பம் 

(Gear Box Mechanism)

்டைசல் இயந்திரம்

சுழறறிககு இயக்ம் கிடைககும் முட்ற்ள

2 31

பயன - 4 செ்ங்ள பயன - 9 செ்ங்ளபயன - 8 செ்ங்ள

அடுககு கூம்பு ்பபி 
இயந்திர நுட்பம்

பல்லிடை தபட்டி 
இயந்திர நுட்பம்

பினபக் பல்லிடை 
இயந்திர நுட்பம்
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1 2 பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

1.9   அடுக்கு கூம்பு கப்பி இயந்திர 
நுட்பம் (Stepped Cone Pulley 
Mechanism)

்டைசல் இயந்திரததின �டலபபகுதியில் 
உளள சுழறறியில் நகானகு அடுககு படி 
த்காண்ை கூம்பு ்பபி (ABCD) யும், அ�றகு 
இடையகா் மறத்றகாரு அச்சில் (EFGH) என்ற 
அடுககு கூம்பு ்பபியும் அடமக்பபட்டுளளது. 
இடெ இரண்டும் �ட்டை (Flat) ெடிெ 
தபல்ட் மூலம் இடைக்பபட்டிககும். �ட்டை 
ெடிெ தபல்ட்டை AH, BG, CF, DE இெறறில் 
ஏச�னும் ஒரு இடைபபில் மட்டும் 
இடைக் முடியும். EFGH என்ற கூம்பு ்பபி 
மினசமகாட்ைகாரின அச்சுைன V-ெடிெ தபல்ட் 
மூலம் இடைக்பபட்டு மினசமகாட்ைகாரின 
செ்ததிசலசய சுழலும். இச்சுழலும் சகதி 
சுழறறியில் உளள அடுககு கூம்பு ்பபி 
ABCD-ககு ்ைத�பபடுகி்றது. எனசெ, 
சுழறறிககு சுழலும் விடச கிடைககி்றது.
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அடுககு கூம்பு ்பபி இயந்திர நுட்பம்  
(Stepped Cone Pulley Mechanism)

சு ழ ற றி யி ன  அ ச் சி ல் 
தபகாருத�பபட்டுளள கூம்பு ்பபியின விட்ைம் 
குட்றய குட்றய சுழறறியின செ்ம் 
அதி்மகாகும். உ�காரைமகா், தபல்ட் AH-ல் 

உளள சபகாது செ்ம் அதி்மகா்வும், DE-
யில் உளள சபகாது செ்ம் குட்றெகா்வும் 
இருககும்.

பயன்
�	இந்� அடுககு கூம்பு ்பபி இயக்ததின 

மூலம் சுழறறிககு நகானகு தெவசெறு 
செ்ங்ள �ரபபடுகி்றது.

1.10   பின்பக்க பல்லிடை இயந்திர 
நுட்பம் (Back Gear Mechanism)

பினபக் பல்லிடை இயந்திர நுட்பம் 
்டைசல் இயந்திரததின �டலபபகுதியில் 
அடமக்பபட்டுளளது. இதில் ABCD 
என்ற அடுககு கூம்பு ்பபியும், அததுைன 
இடைக்பபட்டுளள ஒரு சிறிய 
பல்லிடை P-யும் சுழறறியில் த�காைரபினறி 
தபகாருத�பபட்டுளளது. அச� சுழறறியில் 
முனபக்ம் S-என்ற தபரிய பல்லிடை 
ஒனறு சகாவி மூலம் இடைக்பபட்டுளளது. 
எனசெ S என்ற பல்லிடை சுழலும் 
தபகாழுது மட்டுசம சுழறறி சுழலும்.

ABCD-என்ற கூம்பு ்பபிடயயும், 
S என்ற தபரிய பல்லிடைடயயும் 
இடைக்செகா அல்லது இடையகாமல் 
தசய்யசெகா T என்ற தசருகு ்ம்பி 
பயனபடுகி்றது. கூம்புக ்பபியும் 
S-என்ற பல்லிடையும் இடையகாமல் 
இருககும்சபகாது சுழலும் விடச �ந்�கால் கூம்பு 
்பபியும், அ�னுைன இடைந்துளள P என்ற 
சிறிய பல்லிடையும் சுழலுசம �விர, சுழறறி 
சுழலகாது.சுழறறியின அச்சுககு இடையகா் 
பினபக்ம் மறத்றகாரு அச்சில் Q-R என்ற 
பல்லிடை்ள அடமக்பபட்டுளளது. 
இடெ�கான பினபக் பல்லிடை்ள (Back 
Gear) ஆகும். இபபினபக் பல்லிடை்டள 
சுழறறியின அச்சில் உளள P,S என்ற 
பல்லிடை்ளுைன இடைதச�கா அல்லது 
இடைக்காமசலகா அடமக்லகாம்.

இந்� இயந்திர நுட்பததில் உளள 
அடுககு கூம்பு ்பபி மூலசமகா, பினபக் 
பல்லிடை மூலசமகா சுழறறிககு சுழலும் 
விடச �ரலகாம்.
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1 3பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

சுழறறியின செ்தட� குட்றக் 
பினபக் பல்லிடை பயனபடுகி்றது.

�	இந்� இயந்திர நுட்பததின மூலம் எட்டு 
தெவசெறு வி�மகான செ்ங்டள 
தப்றலகாம்.

1.11   பல்லிடை சபட்டி இயந்திர 
நுட்பம் (Gear Box Mechanism)

்டைசல் இயந்திரததின சுழறறிககு சுழலும் 
செ்ங்டள விடரெகா் மகாறறியடமக் 
பல்லிடை தபட்டி த்காண்ை �டலபபகா்ம் 
�றசபகாது அதி்மகா் பயனபடுத�பபடுகி்றது.

பல்லிடைப தபட்டிககுள சுழல் 
�ண்டு்ள 1, 2, 3 சுழலும்படி சபரிஙகு்ளில் 
அடமக்பபட்டிருககும். டமயத�ண்டில் 
உளள பல்லிடை்ள D, E, F அ�ன அச்சு 
ெழிசய ந்ரகாமல் இருந்� இைததிசலசய 
சுழலும். சுழல் �ண்டு –1 இல் உளள 
பல்லிடை்ள ABC மூனறும் ஒசர 
த�காகுபபகா் தநம்புச்கால் மூலம் ந்ற்றலகாம். 
எனசெ பல்லிடை்ள AD அல்லது BE 
அல்லது CF ஆகியடெ இடைந்திருககும்படி 
தசய்யலகாம். அச�சபகால சுழல் �ண்டு 3-இல் 
உளள GHI மூனறும் ஒசர த�காகுபபகா் 
தநம்புச்கால் மூலம் ந்ற்றலகாம்.

எனசெ DG அல்லது EH அல்லது 
FI ஆகியடெ இடைந்திருககும்படி 
தசய்யலகாம். இந்� இயந்திர நுட்பததில் 

அடுக்கு கூம்பு கப்பி இயந்திர நுட்பம் 
(Stepped Cone Pulley Mechanism)
அடுககு கூம்பு ்பபி மூலம் இயக்ம் 
�ரும்சபகாது QR என்ற பினபக் 
பல்லிடை்டள விலககி அடமதது, 
ABCD என்ற அடுககு கூம்பு ்பபிடயயும், S 
என்ற தபரிய பல்லிடைடயயும், T என்ற 
தசருகு ்ம்பி மூலம் இடைதது சுழறறிககு 
சநரடியகா் சுழலும் விடச �ரலகாம்.

பின்பக்க பல்லிடை மூைம் இயக்கம்
பினபக் பல்லிடை மூலம் இயக்ம் 
�ரும்சபகாது Q,R என்ற பினபக் 
பல்லிடை்டள P ,S  என்ற 
பல்லிடை்சளகாடு இடைக் செண்டும். 
T என்ற தசருகு ்ம்பிடய, அடுககு 
கூம்பு ்பபி மறறும் S என்ற தபரிய 
பல்லிடையிலிருந்து விலககி அடமதது 
சுழறறிககு சுழலும் விடசடய �ரலகாம். 
சுழலும் விடச PQR மூலம் சுழறறியின 
அச்சில் உளள S என்ற தபரிய பல்லிடைககு 
கிடைககி்றது. இபபல்லிடையின விட்ைம் 
மறறும் பற்ளின எண்ணிகட் அதி்மகா் 
உளள�கால் சுழறறியின செ்ம் குட்றகி்றது.

பயன்கள்
�	அதி் விட்ைமுடைய பணிபதபகாருட்்ளில் 

்டைசல் செடல தசய்யும் சபகாதும், 
தநருக்மற்ற மடர தெட்டும் சபகாதும், 

3D- பினபக் பல்லிடை பினபக் பல்லிடை
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1 4 பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

  அ) தசனைரிங ்டைசல் இயந்திரம்
  ஆ) மரசெடல ்டைசல் இயந்திரம்
  இ)  தமட்ைல் ்ஸபினனிங ்டைசல் 

இயந்திரம்
  ஈ) பகாலிஷிங ்டைசல் இயந்திரம்
 2. சமடை ெட் ்டைசல் இயந்திரம் 

(Bench Type Lathe)
 3. டூல் ரூம் ்டைசல் இயந்திரம் (Tool 

Room Lathe)
 4. பகுதி �கானியஙகி ்டைசல் இயந்திரம் 

(Semi Automatic Lathe)
  அ) ச்ப்ஸைன சலத
  ஆ) ைரட் சலத
 5. �கானியஙகி ்டைசல் இயந்திரம்  

(Fully Automatic Lathe)
 6. சி்றபபு ெட் ்டைசல் இயந்திரம் 

(Special Purpose Lathe)
  அ) சக்ர ெட் ்டைசல் இயந்திரம்
  ஆ)  இடைதெளி படுகட் த்காண்ை 

்டைசல் இயந்திரம்
  இ)  T-சலத
  ஈ)  டூபளிச்ட்டிங ்டைசல் இயந்திரம்.

தமகாத�ம் 9 பல்லிடை்ள உளளது. 
இபபல்லிடை்ள ஒவதெகானட்றயும் 9 
ெட்யில் ஒனறுைன ஒனறு இடையச் 
தசய்து 9 தெவசெறு வி�மகான 
செ்ங்டளப தப்றலகாம் 
பல்லிடைகடை இடைக்கும் முடறை

1.  ×A D
D G

2. A E
D H

× 3. A F
D I

×

4. B D
E G
× 5. B E

E H
× 6. B F

E I
×

7. C E
F H
××A D

D G
8. C E

F H
× 9. C F

F I
×

1.12   கடைசல் இயந்திரத்தின் 
வடககள் (Types of Lathe)

்டைசல் இயந்திரதட� அ�ன ெடிெம், 
இயஙகும் வி�ம், அளவு, தசய்யபபை 
செண்டிய செடல, நுணுக்ம் 
ஆகியெறட்றப தபகாறுதது பல்செறு 
ெட்்ளகா்ப பிரிக்லகாம்.

அடெயகாென,
 1. அதிசெ் ்டைசல் இயந்திரம் (High 

Speed Lathe)
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1 5பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)
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1 6 பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

டூல் ரூம் கடைசல் இயந்திரம்  
(Tool Room Lathe)
அச்சுக ்ருவி்ள, ஜிக்ஸ மறறும் ஃபிகசர்ஸ, 
டை, ச்ஜ் ஆகிய நுணுக்மகான பகா்ங்டள 
�யகாரிக்பபயனபடும் அதிநுணுக் ்டைசல் 
இயந்திரததிறகு டூல்ரூம் ்டைசல் இயந்திரம் 
எனறு தபயர. இக்டைசல் இயந்திரததில் 
சுழறறிககுத ச�டெயகான பல்செறு செ்ங்ள 
தெட்டுளிககுத ச�டெயகான பல்செறு 
ஊட்ைங்ள �ருெ�ற்கான அடமபபு உளளது.

தசனைர சலதட� விை விடல 
அதி்மகானது. டூல் ரூம் எனபபடும் சி்றபபு 
அட்றயில் இவெட் ்டைசல் இயந்திரம் 
அடமக்பபட்டிருககும்.

பகுதி தானியஙகி கடைசல் இயந்திரம் 
(Semi Automatic Lathe)
ஒசர மகாதிரியகான தபகாருட்்டள அதி் அளவில் 
உறபததி தசய்யும் ்டைசல் இயந்திரங்ளில் 
ஒனறு ைரட் சலத (Turret Lalthe) எனவும், 
மறத்றகானறு ச்ப்ஸைன சலத (Ca[stan Lathe) 
எனவும் அடழக்பபடுகி்றது. இவெட் 
்டைசல் இயந்திரததில் சில செடல்ள 
பணியகாளர்ள மூலமும், சில செடல்ள 
இயந்திரததின மூலமும் நடைதபறுெ�கால் 
இ�டன பகுதி �கானியஙகி ்டைசல் இயந்திரம் 
எனறும் கூறுெர. இக ்டைசல் இயந்திரததில், 
ெகால்பகுதிககு பதிலகா் ஆறு மு்பபு்டள 
த்காண்ை ைரட் (Turret) தெட்டுளித �டல 
தபகாருத�பபட்டுளளது. இதில் ஆறு ெட்யகான 
தெட்டுளி்டளப தபகாருததி, ச�டெயகான 
தெட்டுளிடய பணிபதபகாருடள சநகாககி 
திருபபி அடமதது, விடரெகா் இயந்திரபபணி 
தசய்யலகாம்.

பயன்கள்
�	கு ட ்ற ந் �  தி ்ற ட ம யு ள ள 

த�காழிலகாளர்டள த்காண்டு 
இயந்திரபபணி செடல்ள தசய்யலகாம்.

�	அதி் அளவில் விடரவில் தபகாருட்்டள 
உறபததி தசய்யலகாம்.

�	தபகாருட்்ளின உறபததி தசலவு 
குட்றகி்றது.

அதிசவக கடைசல் இயந்திரம்  
(High Speed Lathe)
இவெட் ்டைசல் இயந்திரததில் உளள 
சுழறறி அதி் செ்ததில், சுமகார 1200 
மு�ல் 3200 RPM ெடர இயக்பபடுெ�கால் 
இட� அதிசெ் ்டைசல் இயந்திரம் 
எனகிச்றகாம். இந்� ்டைசல் இயந்திரததில் 
படுகட், �டலபபகுதி, ெகால்பகுதி மறறும் 
தெட்டுளித�டல மட்டுசம இருககும்.

ெழி நைததும் மரயகாணி (Lead Screw), 
ஊட்ைம் �ரும் �ண்டு (Feed Rod) மறறும் 
ஏபரகான (Apron) ஆகியடெ கிடையகாது. 
இதில் பல ெட்்ள உளளன.
 1. பணிபதபகாருளின டமயததில் மட்டும் 

துடளயிைபபயனபடும் ்டைசல் 
இயந்திரம் தசனைரிங ்டைசல் 
இயந்திரம் எனபபடும்.

 2. நகாற்காலி, சமடச, ்ட்டில் ஆகிய 
தபகாருட்்ளின ்கால்பகுதி, ட்பபிடி 
ஆகியெறறில் ்டல செடலபபகாடு்ள 
தசய்யபபயனபடும் ்டைசல் 
இயந்திரததிறகு மரசெடல ்டைசல் 
இயந்திரம் எனறு தபயர.

 3. �்ட்டிலிருந்து பகாததிரங்ள 
தசய்யபபயனபடும் ்டைசல் 
இயந்திரறகு தமட்ைல் ்ஸபினனிங 
சலத எனறு தபயர.

 4. பகாததிரங்டளப பளபளபபூட்ைப 
பயனபடும் ்டைசல் இயந்திரம் 
பகாலிஷிங சலத எனபபடும்.

சைடை வடக கடைசல் இயந்திரம் 
(Bench Lathe)
சமடை ஒனறின மீது தபகாருத�பபட்ை 
சிறிய ்டைசல் இயந்திரதட� இது 
குறிககி்றது. தசனைர சலததில் உளளது 
சபகால பல்செறு பகா்ங்ள இக்டைசல் 
இயந்திரததில் உளளது. மி்ச் சிறிய 
நுணுக்மகான பகா்ங்ள, அளககும் 
்ருவி்ளின பகா்ங்ள ஆகியெறட்ற 
தசய்ெ�றகு சமடை ெட் ்டைசல் 
இயந்திரம் பயனபடுகி்றது.
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1 7பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

தானியஙகி கடைசல் இயந்திரம்  
(Fully Automatic Lathe)
இயந்திரப பணியகாளர்டளக த்காண்டு 
இயக்காமல் எல்லகா செடல்டளயும் 
�காசன தசய்து உறபததிடயப தபருககும் 
நவீன ்டைசல் இயந்திரததிறகு 
�கானியஙகி ்டைசல் இயந்திரம் எனறு 
தபயர. ஒரு பணியகாளர ஒசர சமயததில் 
ஒனறுககு சமறபட்ை �கானியஙகி ்டைசல் 
இயந்திரங்டள ்ண்்காணிக் முடியும்.

சிறைப்பு வடக கடைசல் இயந்திரம் 
(Special Purpose Lathe)
ஏறத்னசெ உளள ெடரயறுக்பபட்ை 
்டைசல் இயந்திரங்ளில் தசய்ய முடியகா� 
சில குறிபபிட்ை ்டைசல் செடல்டள 
மட்டும் தசய்ெ�றத்னறு ெடிெடமக்பபட்ை 
இயந்திரததிறகு சி்றபபு ெட் ்டைசல் 
இயந்திரம் எனறு தபயர.

1.13    ைரட் சைத்திற்கும் சகப்ஸ்ைன் சைத்திற்கும் உள்ை சவறுபாடு

வ. எண் ைரட் சைத் சகப்ஸ்ைன் சைத்
1 சசடில் மீது ைரட் தெட்டுளி �டல 

சநரடியகா் தபகாருத�பபட்டுளளது. எனசெ 
இரண்டும் ஒசர பகா்ம் சபகால் இருககும்.

சசடில் மீது முனனும் பினனும் ந்ரககூடிய 
திமிசு தபகாருத�பபட்டு, அ�ன மீது ைரட் 
தெட்டுளித �டல அடமக்பபட்டிருககும்.

2 தெட்டுளிககு ஊட்ைம் �ர சசடில் 
ந்ரத�பபடுகி்றது.

இதில் சசடிடல ச�டெயகான இைததில் 
படுகட்யின மீது நிடலயகா் முடுக்பபட்ைபின 
திமிசு மட்டும் ந்ரத�பபடுகி்றது.

3 சசடில் முழுெட�யும் ட்யினகால் இயககி 
ஊட்ைம் �ருெது ்டினம்.

திமிசு மட்டும் இயக்பபடுெ�கால் ஊட்ைம் 
�ருெது எளிது.

4 சசடில் ெலது ச்காடியில் இருந்து 
இடையில் உளள ச்சரஜ் ெடர 
ந்ரத�பபடுெ�கால் நீளமகான 
பணிபதபகாருட்்டள ்டைசல் தசய்ய 
ஏற்றது.

திமிசு குறிபபிட்ை தூரம் ெடர மட்டுசம ந்ரும். 
எனசெ குட்றந்� நீளமுளள பணிபதபகாருளுககு 
மட்டுசம ஏற்றது.

5 ைரட் தெட்டுளி �டலடய திருபபுெ�றகு 
பூட்டும் தநம்புச்காடலத �ளரததி, பின 
திருபபிக த்காளள செண்டும்.

ைரட் தெட்டுளி �டலடய திருபபுெ�றகு, 
திமிசின ட்பபிடி சக்ரதட�ப பினசனகாககி 
ந்ரததும்சபகாது ைரட் தெட்டுளித�டல �கானகா் 
திரும்பும்.

6 ைரட் தெட்டுளி �டல ந்ரும் தூரதட� 
்ட்டுபபடுத� லிமிட் ைகாக்ஸ (Limit Dogs) 
ெசதி உளளது.

ைரட் தெட்டுளி �டலயின பினபு்றம் 
நீட்டிகத்காண்டிருககும் மடரயகாணி 
மூலம் ைரட் தெட்டுளி �டல ந்ரும் தூரம் 
்ட்டுபபடுத�பபடுகி்றது.

7 சில ைரட் ்டைசல் இயந்திரததில் ைரட் 
�டலடய குறுககு ெசமகா் ந்ரததும் 
ெசதி உளளது.

இந்� ெசதி இதில் இல்டல.

8 உறுதியகானது. அதி் எடை உளளது. உறுதியற்றது.
9 ்னமகான தபரிய அளவுளள தபகாருட்்டள 

இயந்திர பணி தசய்ய ஏற்றது.
சிறிய தபகாருட்்டள இயந்திர பணி தசய்ய 
ஏற்றது.

10 அதி் ஆழம், ஊட்ைம் �ந்து செடல 
தசய்யலகாம்.

குட்றந்� ஆழம், ஊட்ைம் �ந்து செடல 
தசய்யலகாம்.

XII BME_Tamil version CHAPTER 01.indd   17 1/7/2020   3:43:01 PM
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1.14   கடைசல் இயந்திரத்தின் 
அைடவ குறிப்பிடுதல் 
(Specification of Lathe)

்டைசல் இயந்திரததின அளவு்ள 
பினெரும் முட்ற்ளில் குறிபபிைபபடுகி்றது.
 1. படுகட்யின நீளம் (Length of the 

Bed).
 2. டலவ தசனைர, தைட் தசனைர 

இரண்டுககும் இடைசய உளள 
அதி்பட்ச தூரம் (Maximum distance 
between live and dead centres).

 3. படுகட்யில் இருந்து ்டைசல் அச்சின 
டமயம் ெடர உளள தூரம்.

 4. சுழல் விட்ைம் (Swing Diameter)
  அ)படுக்டக மீது சுழல் விட்ைம்
  படுகட்யின மீது த�காைகாமல் 

சு ழ ல க கூ டி ய  மி ் ப த ப ரி ய 
பணிபதபகாருளின விட்ைசம, ்டைசல் 
இயந்திரததின சுழல் விட்ைம் ஆகும்.

  ஆ) சகசரஜ் மீது சுழல் விட்ைம்
  ச்சரஜ் மீது த�காைகாமல் சுழலக கூடிய 

மி்பதபரிய பணிபதபகாருளின விட்ைசம 
ச்சரஜ் மீது சுழல் விட்ைம் ஆகும்.

 5. சுழறறி துடளயின விட்ைம்
 6. படுகட்யின அ்லம்
 7. படுகட் ெட்்ள
 8. லீட் ்ஸகுரூவின பிச் அளவு
 9. மினசமகாட்ைகாரின குதிடர சகதி

 10. சுழறறியின செ்ம்
 11. ஊட்ைம் �ரும் முட்ற்ள
 12. சுழறறி முடனயின விட்ைம்
 13. ச�டெபபடும் இைததின அளவு
 14. இயந்திரததின ெட்

 1.15   கடைசல் இயந்திரத்தில் 
பணிப்சபாருட்கடை பிடிக்கப் 
பயன்படும் உபகரைஙகள் 
(Work Holding Devices)

்டைசல் இயந்திரததில் பணிபதபகாருட்்டள 
இறுக்மகா் பிடிதது சுழறறியுைன 
சசரந்து சுழலும் சகா�னங்ளுககு 
பணிபதபகாருள பிடிபபகான்ள எனறு தபயர. 
பணிபதபகாருளின ெடிெம், நீளம், விட்ைம், 
எடை, ்டைசல் தசய்யபபைசெண்டிய 
பகுதி ஆகியெறட்ற தபகாறுதது பல்செறு 
பணிபதபகாருள பிடிபபு சகா�னங்ள 
பயனபடுத�பபடுகின்றன.

அடெயகாென,
 1. ்வவி்ள (Chucks)
 2. மு்பபுத �்டு (Face Plate)
 3. டிடரவிங பிசளட் (Driving Plate)
 4. ச்ச் பிசளட் (Catch Plate)
 5. ச்ரியர்ள (Carriers)
 6. நீள ச்காள தசஙகுதது (Mandrels)
 7. டமயங்ள (Centres)
 8. �காஙகி்ள (Rests)

ஆ� �க��
ெவ��� தைல

ேச�

ேச� ைக��� ச�கர	

ப��ைக

ஆ� �க��
ெவ��� தைல ��� ஊ�ட�ைத�

க���ப���	
க	�

ப��ைக

ைக���
ச�கர	

ைரட் சலத ச்ப்ஸைன சலத

ைரட் ைற்றும் சகப்ஸ்ைன் கடைசல் இயந்திரத்தின் சவட்டுளி தடைகள்
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1 9பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

கவ்விகள் (Chuck)
உருடள மறறும் ஒழுங்ற்ற ெடிெம் 
த்காண்ை தபகாருள, அதி் நீளமில்லகா� 
தபகாருள ஆகியெறட்ற இறுக்மகா் பிடிதது, 
்டைசல் இயந்திரததின சுழறறியுைன 
சசரந்து சுழலும், பிடிபபு சகா�னததிறகு ்வவி 
(Chuck) எனறு தபயர.

இதில் மூனறு �காடை்ள த்காண்ை 
்வவி, நகானகு �காடை்ள த்காண்ை ்வவி, 
்காந்� விடச த்காண்ை ்வவி. ்காதலட் 
்வவி, ்காம்பிசனஷன ்வவி என பல 
ெட்்ள உளளன.

மூன்று தாடைகள் சகாண்ை கவ்வி  
(Three Jaws Self Centering Chuck)
இதில் மூனறு �காடை்ள உளளது. ்வவிச் 
சகாவி (Chuck Key)-டயக த்காண்டு 
திருகினகால் மூனறு �காடை்ளும் ஒசர 
அளவில் ஒசர சமயததில் ஒன்றகா் 
டமயதட� சநகாககி ந்ரும்.

எனசெ இக்வவி மூலம் உருடள 
மறறும் அறுஙச்காை ெடிெமுடைய 
பணிபதபகாருட்்டள மட்டும் ்டைசல் 
அச்சிறகு டமயமகா் அடமயும்படி 
இறுககிபபிடிக்லகாம்.

நிடறைகள்
�	ஒசர சமயததில் மூனறு �காடை்ளும் 

இயககுெ�கால் பணிபதபகாருட்்டள 
விடரெகா் எளிதில் பிடிக்லகாம்.

�	சநரம் குட்றகி்றது.
�	பழகுநர பயிறசி (Apprentice) 

தபறுபெர்ளுககு இவெட் ்வவி 
மி்வும் ஏற்றது.

குடறை
�	உருடள அல்லகா� ஒழுங்ற்ற 

பணிபதபகாருட்்டள இதில் பிடிக் 
முடியகாது.

நான்கு தாடைகள் சகாண்ை கவ்வி  
(Four Jaws Independent Chuck)
இதில் நகானகு �காடை்ள உளளது.  
இ த � கா ட ை ் ள  � னி த � னி ய கா ் 
இயக்பபடுகி்றது. பணிபதபகாருட்்ளின 
ெடிெததிறகு ஏற்றகாரசபகால் குறிபபிட்ை 
�காடைடய மட்டும் ந்ரததிக த்காளளலகாம். 
எனசெ, ஒழுங்ற்ற பணிபதபகாருட்்டள 
்டைசல் அச்சின டமயததில் அடமயும்படி 
தசய்யலகாம்.

இக்வவியின மு்பபில் �னடமய 
ெட்ை ச்காடு்ள (Concentric Centres) 
இருககும். இெறறின உ�வியுைன 
பணிபதபகாருடள எளிதில் டமயததிறகு 
த்காண்டு ெரலகாம்.

குடறைகள்
�	�காடை்ள �னித�னிசய இயஙகுெ�கால், 

பணிபதபகாருடள ்டைசல் அச்சின 
டமயததிறகு அடமககும் சநரம் 
அதி்மகாகும்.

உட�
சா���ைள

தாைட
தாைடக�

3D-மூனறு �காடை ்வவி மூனறு �காடை ்வவி
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2 0 பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

�	அனுபெமுளள பணியகாளர்ளகால் 
மட்டும் இ�டன விடரவில் இயககி 
பணிபதபகாருடள டமயததிறகு 
அடமக் முடியும்.

காந்த விடச சகாண்ை கவ்வி  
(Magnetic Chuck)
ஒரு மின ்காந்�ததிலிருந்து இ�றகு ்காந்� 
சகதி கிடைககி்றது. ் காந்� ் ட்டை்டள முன, 
பின ந்ரததி பணிபதபகாருடளப பிடிக்செகா 
அல்லது தெளிசயற்றசெகா தசய்யலகாம். 
்காந்� �னடம த்காண்ை தபகாருட்்டள 
மட்டுசம இதில் பிடிக் முடியும். �காடை்ள 
த்காண்ை ்வவி்ளில் பிடித�கால் பழு�டைய 
ெகாய்பபுளள சிறிய, எடை குட்றெகான, 
தபகாருட்்டள இதில் பிடிதது இயந்திரபணி 
தசய்யலகாம்.

3D-்காந்� விடச ்வவி

கா�த�க�

உட�பாக�

்காந்� விடச ்வவி

முகப்புத் தகடு (Face Plate)
இரு டமயங்ளுககிடைசய பிடிதது 
இயந்திர பணி தசய்ய முடியகா� 
தபரிய, ்னமகான மறறும் ஒழுங்ற்ற 
பணிபதபகாருட்்டள ்டைசல் செடல 
தசய்ய மு்பபுத �்டு பயனபடுகி்றது. 

இது ெட்ை ெடிெ �ட்டு சபகான்ற 
அடமபபு உடையது. இ�ன டமயததில் 
சு ழ ற றி யி ல்  த ப கா ரு த து ெ � ற ் கா ன 
மடரயிைபபட்ை துடள உளளது. 
மு்பபில் நீளெகாட்ைத துடள்ள (Slots) 
சபகாைபபட்டிருககும். இததுடள்ளின 
ெழிசய சபகால்ட், நட் தசலுததி தபகாருத�மகான 
பிடிபபு பட்டை்ள பயனபடுததி 
பணிபதபகாருடள இறுககிப பிடிக்லகாம்.

சா���ைள

தாைட

உட�

தாைடக�

த�ைமய வட ேகா�க�

3D-நகானகு �காடை ்வவி மூனறு �காடை ்வவி
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2 1பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

மு்பபுத �்டு (Face Plate)

டிடரவிங பிசைட் (Driving Plate)
இந்� பிசளட்டின மு்பபில் துடள்ள 
இருககும். அதில் சபகால்ட் அல்லது ்ம்பி 
தபகாருத�பபடும்.பணிபதபகாருடள சநரகான 
ெகால் பகா்ம் உளள ச்ரியரில் தபகாருததி இரு 
டமயங்ளுககிடைசய பிடிக் செண்டும். 
டிடரவிங பிசளட்டிறகு சுழலும் விடச �ரும் 
தபகாழுது, அபபிசளட்டில் உளள சபகால்ட் 
அல்லது ்ம்பி ெகால் பகா்தட� �ட்டி சுழலச் 
தசய்யும். எனசெ பணிபதபகாருளும் சுழலும்.

�ைர�� ��

டிடரவிங பிசளட்

சகச் பிசைட் (Catch Plate)
இந்� பிசளட்டின தெளிவிளிம்பில் ஒனறுககு 
சமறபட்ை நீளெகாட்ைப பளளங்ள இருககும். 
பணிபதபகாருடள ெடளந்� ெகால் பகா்ம் 
த்காண்ை ச்ரியரில் தபகாருததி, பிசளட்டில் 
உளள பளளததில் ெகால் பகா்தட� படியச் 
தசய்து, இரு டமயங்ளுககு இடைசய 
சுழலச் தசய்யலகாம்.

ச்ச் பிசளட்

சகரியர் (Carrier)
பணிபதபகாருடள இரு டமயங்ளுககு 
இடைசய பிடிதது ்டைசல் செடல 
தசய்யும்சபகாது சுழறறியின சுழலும் 
விடசடய ஃசப்ஸ பிசளட் அல்லது 
ச்ச் பிசளட் அல்லது டிடரவிங பிசளட் 
மூலம் பணிபதபகாருளுககுத �ர ச்ரியர 
பயனபடுகி்றது. இதில் உளள ்ண் (Eye) 
எனபபடும் பகுதிககுள பணிபதபகாருடள 
நுடழதது சமசல உளள மடரயகாணி மூலம் 
இறுககி பிடிக்பபடுகி்றது.

ெகால் பகுதி த்காண்ை இரு ெட் 
ச்ரியர்ள பினெருமகாறு.
 1. சநரகான ெகால் பகா்ம் த்காண்ை ச்ரியர
 2. ெடளெகான ெகால் பகா்ம் த்காண்ை 

ச்ரியர.
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2 2 பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

க�

இ���� மைரயா�

வா�

ேநரான வா� ேக�ய� வைள	த வா� ேக�ய�

சநரகான ெகால் பகா்ம் த்காண்ை ச்ரியர ெடளெகான ெகால் பகா்ம் த்காண்ை ச்ரியர

நீள் சகால் சசஙகுத்து (Mandrel)
டமயததில் துடளயுடைய மி் குட்றந்� 
நீளமுளள பணிபதபகாருட்்டள இரு 
டமயங்ளுககு இடைசய பிடிதது சுழலச் 
தசய்து ்டைசல் செடல தசய்ய பயனபடும் 
சி்றபபு �ண்டிறகு நீளச்கால் தசஙகுதது 
எனறு தபயர.

நீள ச்கால் தசஙகுததின இரு 
பு்றங்ளின மு்பபின டமயததில் துடள 
இருககும். அததுடளயின ஒருபு்றம் டலவ 
தசனைரும் மறுபு்றம் தைட் தசனைரும் 
படியும். நீளச்கால் தசஙகுததின இைது 
பக்ததில் ச்ரியர ஒனறு தபகாருததி 
சுழறறியில் உளள மு்பபுத �்டு அல்லது 
ச்ச் பிசளட் இெறறுைன இடைதது 
சுழறறியின சுழலும் விடச நீளச்கால் 
தசஙகுததிறகு ்ைத�பபடுகி்றது. எனசெ, 
நீளச்கால் தசஙகுததில் தபகாருத�பபட்டுளள 
பணிபதபகாருள இரு டமயங்ளுககு 
இடைசய சுழலும். நீள ச்கால் தசஙகுததில் 
பல ெட்்ள உளளன. அடெயகாென.
 1. சகா�காரை நீளச்கால் தசஙகுதது (Plain 

Mandrel)
 2. படிக்ட்டு நீளச்கால் தசஙகுதது (Step 

Mandrel)
 3. கூட்டு நீளச்கால் தசஙகுதது (Gang 

Mandrel)
 4. மடர நீளச்கால் தசஙகுதது (Screwed 

(or) Thread Mandrel)

 5. ்காலர நீளச்கால் தசஙகுதது (Coller 
Mandrel)

 6. கூம்பு ெடிெ நீளச்கால் தசஙகுதது 
(Cone Mandrel)

 7. விரிெடையும் நீளச்கால் தசஙகுதது 
(Expansion Mandrel)

பணிபதபகாருளில் உளள துடளயின 
விட்ைம், நீளம் ஆகியெறட்ற தபகாறுதது 
சமற்ண்ை நீளச்கால் தசஙகுதது்ளில் 
ஏச�னும் ஒனட்ற பயனபடுத�லகாம்.

சாதாரை நீள்சகால் சசஙகுத்து (Plain 
Mandrel)

இ�ன சமறபரபபில் நீள ெகாட்ைததில் குறிபபிட்ை 
விகி�ததில் சரிவு த்காண்ை�கா் இருககும். 
இச்சரிவு பணிபதபகாருடள இறுக்மகா் 
பிடிக்ப பயனபடுகி்றது. சரிெகானது 100 மி.மீ 
நீளததிறகு 1 மு�ல் 2 மி.மீ ெடர விட்ைததில் 
விததியகாசம் இருககும். இ�டன த்ட்டியகான 
நீளச்கால் தசஙகுதது (Solid Mandrel) எனறும் 
கூறுெர. இது த�காழிறசகாடல்ளில் அதி் 
அளவில் பயனபடுத�பபடுகி்றது.
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2 3பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

டைவ் சசன்ைர்

இது ்டைசல் இயந்திரததின �டலப 
பகா்ததில் உளள சுழறறியின துடளயில் 
தபகாருத�பபட்டு, பணிபதபகாருளுைன சசரந்து 
சுழலும்.

சைட் சசன்ைர்

இது ்டைசல் இயந்திரததின ெகால் 
பகுதியில் உளள ்ஸபிண்டிலில் 
துடளயில் தபகாருத�பபட்டிருககும். இது 
பணிபதபகாருளின எதிர முடனடயத 
�காஙகிபபிடிககி்றது.

டமயங்ள அதி் ்ரி த்காண்ை 
்காரபனில் தசய்யபபட்டு ்டினபபடுததி பின 
ப�பபடுத�பபட்டிருககும். எனசெ முடன 
ச�யகாமலும், உடையகாமலும் அதி் நகாட்்ள 
உடழககும்.

பணிபதபகாருளின ெடிெம் 
மறறும் தசய்யபபை செண்டிய செடல 
ஆகியெறறிறகு ஏற்றகாரசபகால் பல ெட்யகான 
டமயங்ள பயனபகாட்டில் உளளன.
இரு டையஙகளுக்கிடைசய 
பணிப்சபாருடைப் பிடிக்கும் முடறை
தாஙகிகள் (Rests)
ெகால் பகுதியில் (Tailstock) பிடிக் 
முடியகா� அதி் நீளமுளள ்ம்பி்ள மறறும் 
டபபபு்டளத �காஙகி பிடிதது ்டைசல் 
செடல தசய்ய �காஙகி்ள பயனபடுகி்றது. 
நீளமகான பணிபதபகாருட்்டளத �காஙகி 
பிடிதது ்டைசல் தசய்ெ�கால் பணிபதபகாருள 

ைடர நீள்சகால் சசஙகுத்து  
(Thread Mandrel)

�ைலயான கால� 
மைர

இவெட் நீளச்கால் தசஙகுததில் 
சுழல் �ண்டின முழு நீளததிறகும் மடர 
தெட்ைபபட்டு அ�ன இைது பக்ததில் ்காலர 
ஒனறும் இருககும். இது உளமடரயுளள 
பணிபதபகாருட்்டளப பிடிக் பயனபடுகி்றது. 
பணிபதபகாருள நீளச்கால் தசஙகுததின 
மடரயில் திரு்பபட்டு ்காலருைன சசரதது 
இறுக்மகா்ப பிடிக்பபடுகி்றது.

டையஙகள் (Centres)

சமகார்ஸ சரிவு த்காண்ை ்காம்பு 
பகா்தட�யும் தெவசெறு கூம்பு ெடிெ 
முடனடய மு்பபு்ளகா்வும் த்காண்ை 
�ண்டிறகு டமயங்ள எனறு தபயர. இரு 
டமயங்ளுககு இடைசய பணிபதபகாருடள 
�காஙகி பிடிக்ப பயனபடுகி்றது. 

இட� இரு தபரும் பிரிவு்ளகா்ப 
பிரிக்லகாம்.
 1. டலவ தசனைர (Live Centre)
 2. தைட் தசனைர (Dead Centre)
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2 4 பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

அதிரகாமலும், ெடளந்துவிைகாமலும் 
பகாது்காக்பபடுகி்றது. இந்� �காஙகி்டள 
�டலபபகுதிககும் ெகால்பகுதிககும் இடைசய 
ச�டெகச்றப அடமதது தபகாருள்டளத 
�காஙகிபபிடிக்லகாம். இதில் இரு ெட்்ள 
உளளன.
 1. நிடலயகான �காஙகி (Steady Rest)
 2. ந்ரும் �காஙகி (Follower Rest)

நிடையான தாஙகி (Steady Rest)
இது ெகாரபபு இரும்பகால் ஆனது. இட� 
்டைசல் இயந்திரததின படுகட்யின 
மீது ச�டெயகான இைததில் நிடலயகா் 
அடமதது நீளமகான பணிபதபகாருட்்டளத 
�காஙகி பிடிக்லகாம். 

இதில் மூனறு �காடை்ள உளளது. 
இத�காடை்டளத �னித�னிசய திருகி 

ப��ெபா��

��ேகா� ெச����
ெட ெச�ட�

ைல� ெச�ட�

ேக�ய�

�ைர�� �ேள

இரு டமயங்ளுககிடைசய பணிபதபகாருடளப பிடிககும் முட்ற

ப��ெபா��

�ழ� அ��

மைரயா�

நிடலயகான �காஙகி (Steady Rest)
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2 6 பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

குறிப்பு:  சமற்ண்ை இரு முட்ற்ளிலும் பணிப 
தபகாருளுககும், �காடை்ளுககும் 
இடைசய உரகாய்டெக குட்றக் 
உயவுபதபகாருள சசரக்பபை செண்டும்.

1.16   கடைசல் இயந்திரத்தின் 
சவட்டும் சவகம் (Cutting Speed), 
ஊட்ைம் (Feed), சவட்டும் ஆழம் 
(Depth of cut)

சவட்டும் சவகம் (Cutting Speed)
செ்ம் எனபது ஒரு தபகாருள ஒரு 
நிமிை சநரததில் எவெளவு தூரம் 
ந்ரகி்றது எனபட�க குறிககும். ்டைசல் 
இயந்திரதட� தபகாறுத�ெடரயில் 
பணிபதபகாருளின பரிதியில் உளள ஒரு 
புளளி ஒரு நிமிை சநரததில் ெட்ைபபகாட�யில் 
சுறறும் தமகாத� தூரம் தெட்டும் செ்ம் 
எனபபடும்

இது மீட்ைர / நிமிைததில் குறிபபிைபபடுகி்றது.
தெட்டும் செ்ம் = πDN

1000
 மீட்ைர / நிமிைம்

இஙகு,
D = பணிபதபகாருளின விட்ைம் (mm)
N = சுழறறியின செ்ம் (RPM)
π = 22 / 7 (or) 3.14

ஊட்ைம் (Feed)
பணிபதபகாருள ஒரு முழுசுறறு சுறறுெ�றகுள 
தெட்டுளி நீளெகாட்ைததில் ந்ரும் தூரம் 
ஊட்ைம் எனபபடும். ஊட்ைம் எனபது 
பணிபதபகாருள சுழலும் செ்தட�யும் 
தெட்டுளிடய ந்ரததி செடல தசய்யும் 
்காலதட�யும் தபகாறுத�து.

இது மில்லி மீட்ைர / சுறறு என்ற அலகினகால் 
அளக்பபடுகி்றது.

சவட்டும் ஆழம் (Depth of Cut)
்டைசல் தசய்யபபட்ை பரபபிலிருந்து 
்டைசல் தசய்யபபைகா� பரபபிறகு தசஙகுதது 
திடசயில் அளக்பபடும் தூரசம தெட்டும் 
ஆழம் ஆகும்.

பணிபதபகாருளுகு ஏறப சரி தசய்யலகாம். 
�டலபபகுதியில் இருந்து நிடலத�காஙகி 
தபகாறுத�பபட்டுளள நீளம் ெடர 
மட்டுசம பணிபதபகாருளில் ்டைசல் 
செடல தசய்யலகாம். பணிபதபகாருளின 
நீளம் அதி்மகா் இருந்�கால் இரண்டு 
அல்லது அ�றகு சமறபட்ை �காஙகி்டளப 
பயனபடுத�லகாம்.

நகரும் தாஙகி (Follower Rest)
இது இரண்டு �காடை்ள த்காண்ை 
‘C’ ெடிவில் இருககும் ந்ரும் �காஙகி 
ஆகும். இ�ன அடிபபகா்தட� ச்சரஜின 
பினபகுதியில் மடரயகாணி மூலம் 
தபகாருததிக த்காளளலகாம். எனசெ, ்டைசல் 
செடல தசய்யும் சபகாது பணிபதபகாருடள 
�காஙகிக த்காண்டு ச்சரஜுைன சசரந்து 
ந்ரகி்றது. இவெகாறு சசரந்து ந்ரெ�கால் 
பணிபதபகாருளின முழு நீளததிறகும் 
்டைசல் செடல தசய்யலகாம்.

ப��ெபா��

மைரயா�

ந்ரும் �காஙகி (Follower Rest)

XII BME_Tamil version CHAPTER 01.indd   26 1/7/2020   3:43:04 PM
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சசயயப்பை சவண்டிய  
சவடைடயப் சபாறுத்து  
பின் வருைாறு பிரிக்கைாம்
 1. ்டைசல் தெட்டுளி (Turning Tool)
 2. மடர அறுககும் தெட்டுளி (Thread 

cutting Tool)
 3. மு்பபு ்டைசல் தசய்யும் தெட்டுளி 

(Facing Tool)
 4. ெடிெ தெட்டுளி (Forming Tool)
 5. தெட்டித துண்ைகாககும் தெட்டுளி 

(Parting Tool)
 6. பளளம் தெட்டும் தெட்டுளி (Grooving 

Tool)
 7. துடள தபருககும் தெட்டுளி (Boring 

Tool)
 8. உள மடர தெட்டும் தெட்டுளி (Internal 

Thread cutting Tool)
 9. தசகார தசகாரபபகாககும் தெட்டுளி (Knurling 

Tool)

ஊட்ைம் தரும் முடறைடயப் சபாருத்து 
பின்வருைாறு பிரிக்கைாம்.
 1. ெலகட் ெட் தெட்டுளி (Right Hand 

Tool)
 2. இைகட் ெட் தெட்டுளி (Left Hand 

Tool)
 3. ெட்ை முடன த்காண்ை தெட்டுளி 

(Round Nose Tool)

இது மில்லி மீட்ைர என்ற அலகினகால் 
அளக்பபடுகி்றது.

தெட்டும் ஆழம் = 1 2d -d
2

இஙகு,
d1 =  ் டைசல் தசய்யபபைகா� பணிபதபகாருளின 

விட்ைம்.
d2 =  ் டைசல் தசய்யபபட்ை பணிபதபகாருளின 

விட்ைம்.

�	தெளிபபக் ்டைசல் தசய்யும்சபகாது 
தெட்டுளி மூலம் �ரபபடும் ஆழதட� விை 
பணிபதபகாருளின விட்ைததில் இரு மைஙகு 
அளவு குட்றயும்.

�	உட்பக் ்டைசல் தசய்யும்சபகாது 
துடளயின விட்ைம் தெட்டுளி மூலம் 
�ரபபடும் ஆழதட� விை இரு மைஙகு 
அதி்மகாகும்.

1.17   கடைசல் இயந்திரத்தில் 
பயன்படுத்தப்படும் சவட்டுளிகள்

்டைசல் தெட்டுளி்ள, அது �யகாரிக்பபடும் 
முட்றடயப தபகாறுதது பினெருமகாறு 
பிரிக்லகாம்.
 1. த்ட்டியகான ெட் தெட்டுளி  

(Solid Tool)
 2. வில்டல தபகாருத�பபட்ை தெட்டுளி 

(Tipped Tool)
 3. தெட்டுளி பிடிபபகானில் தசரு்பபட்ைை 

தெட்டுளி துண்டு (Tool bit Inserted in 
the Tool Holder)

Side-relief angle

Clearance or end-relief angle

Side-cutting edge angle (SCEA)

Side-rake
angle, +(BR)

Axis

Axis

End-cutting
edge angle

(ECEA)

Flank
Nose radius
Back-rake angle, + (BR)
Cutting edge

Face

்டைசல் இயந்திரததில் பயனபடுத�பபடும் தெட்டுளி்ள
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முகப்பு கடைசல் (Facing)
உருடள ெடிெ பணிபதபகாருளின 
முன மு்பபில் �ட்டையகான பரபடப 
உருெகாககுெ�றகு மு்பபு ்டை�ல் 
எனகிச்றகாம். இ�றகு சுழலும் பணிபதபகாருளின 
அச்சிறகு தசஙகுத�கா் குறுககு ந்றறியின 
உ�வியகால் தெட்டுளிடய ந்ரததி 
இயந்திரபபணி தசய்ய செண்டும்.

ப��ெபா�� �க�� கைடச�
ெச��� ெவ��


ஊ
�ட

�

மு்பபு ்டைசல் (Facing)

சரிசை கடைசல் (Straight Turning)
பணிபதபகாருடள இரு டமயங்ளுககு 
இடைசய சுழலச் தசய்து ்டைசல் அச்சிறகு 
இடையகா் தெட்டுளிடய ந்றறி ஊட்ைம் 

1.18   கடைசல் இயந்திரத்தில் 
சசயயப்படும் பல்சவறு 
சவடைகள்  
(Types of operation in Lathe)

்டைசல் இயந்திரததில் மடர தெட்டு�ல், 
உருடள ெடிெ ்டைசல் தசய்�ல் �விர 
பல்செறு வி�மகான செடல்டளச் 
தசய்யலகாம்.

அடவயாவன:
 1. மு்பபு ்டைசல் தசய்�ல் (Facing)
 2. ்டைசல் தசய்�ல் (Turning)
  அ) சரிசம ்டைசல் (Straight Turning)
  ஆ) படிக்ட்டு ்டைசல் (Step Turning)
 3. முடன சரிெகாககு�ல் (Chamferring)
 4. பளளம் தெட்டு�ல் (Grooving)
 5. ெடிெ ்டைசல் (Forming)
 6. தசகார தசகாரபபகாககு�ல் (Knurling)
 7. அடிெகார பளளம் தெட்டு�ல் (Under 

Cutting)
 8. சரிவு உருடள ்டைசல் (Taper 

Turning)
 9. மடர தெட்டு�ல் (Thread Cutting)
கடைசல் இயந்திரத்தில் சசயயப்படும்  
பிறை சவடைகள்
பி்ற இயந்திரங்ளில் தசய்யககூடிய 
செடல்டள ்டைசல் இயந்திரததில் 
தசய்யலகாம். அடெயகாென.
 1. துடளயிடு�ல் (Drilling)
 2. துடள சுரண்டு�ல் (Reaming)
 3. துடள தபருககு�ல் (Boring)
 4. அடரபபுச் தசயல் (Grinding)
 5. மில்லிங செடல (Milling)
 6. சகாவிப பளளம் தெட்டு�ல் (Key Ways)

கைடச� ெச���
ெவ���

ப��ெபா�

சரிசம ்டைசல் (Straight Turning)
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�ந்து சரிசம உருடள ்டைசல் தசய்ய 
செண்டும். ச�டெயகான விட்ைததிறகு 
உசலகா்தட� ்டைசல் தசய்து நீககுெச� 
சரிசம உருடளயின சநகாக்மகாகும்.

முடன சரிவாக்குதல் (Chamferring)

வ�வ ெவ���ப��ெபா��

முடன சரிெகாககு�ல் (Chamferring)

உருடள ெடிெமகான பணிபதபகாருளின 
மு்பபின பரிதியில் சிறி�ளவிறகு சரிெகான 
பரபடப உருெகாககுெ�றகு முடன 
சரிெகாககு�ல் எனறு தபயர. சரிவு உருடள 
்டைசல் தசய்ய பயனபடும் ெடிெ 
தெட்டுளிடய இவசெடலககுப பயனபடுத� 
செண்டும். மடர தெட்டு�ல் செடல தசய்� 
பின முடன சரிவு செடல தசய்�ல் மி்வும் 
அெசியம் ஆகும். இ�னகால் மடரயின முன 
முடன பகாது்காக்பபடுகி்றது. நடுபகா்ம் 
மடரயில் எளிதில் படிந்து சுழலவும் 
உ�வுகி்றது.

அடிவார பள்ைம் சவட்டுதல் (Under 
Cutting)
உருடள ெடிெ துடளயின உட்பரபபின 
முடிவிலும், படிக்ட்டு உருடளயின 
சசகால்ைர பகுதியிலும், மடரயிைபபட்ை 
்ம்பியின மடரயின முடிவிலும் 
சிறி�ளவிறகு பளளதட� ஏறபடுததுெ�றகு 
அடிெகாரப பளளம் தெட்டு�ல் எனறு 
தபயர. பணிபதபகாருள ஒனறுைன ஒனறு 
இடைககும் செடலடய எளி�காககுெ�றகு 

அடிெகார பளளம் தெட்ைபபடுகி்றது. 
இவசெடல தசய்ெ�றகு சபகாரிங தெட்டுளி 
(Boring Tool), தெட்டிததுண்ைகாககும் தெட்டுளி 
(Parting Tool) பயனபடுத� செண்டும்.

ெவ�����டா��� 
ெவ���ப��ெபா�

அ�வார� ப�ள� ெவ��த�அடிெகார பளளம் தெட்டு�ல் (Under Cutting)

சசார சசாரப்பாக்குதல் (Knuriling)

ெசாரெசார�பா��
ெவ���

ப��ெபா��

தசகார தசகாரபபகாககு�ல் (Knuriling)

உருடள ெடிெமகான பணிபதபகாருளின 
சமறபரபபில் பிடிபபு கிடைபப�ற்கா் தசகார 
தசகாரபபகான பரபடப உருெகாககுெட� தசகார 
தசகாரபபகாககு�ல் (Knurling) எனகிச்றகாம். 

தெட்டுளி பிடிபபகானில் ஒனறு அல்லது 
இரண்டு ்டினபபடுத�பபட்ை உருடள்ள 
சுழலும்படி தபகாருத�பபட்டிருககும். அதில் 
ச�டெயகான ெடிெததிறகு தெட்டு 
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�	பணிபதபகாருளின விட்ைதட� 
சிறி�ளவு அதி்பபடுததுெ�ற்கா் தசகார 
தசகாரபபகாககு�ல் தசய்யபபடுகி்றது.

1.19   சரிவு உருடை கடைசல்  
(Taper Turning)

சரிவு: பணிபதபகாருளின விட்ைம், நீள ெகாககில் 
குறிபபிட்ை விகி�ததில் குட்றந்து த்காண்சைகா 
அல்லது அதி்ரிததுக த்காண்சைகா தசல்ெட� 
சரிவு எனறு அடழககிச்றகாம்.

்டைசல் இயந்திரததில் சரிவு 
உருடள பினெரும் முட்ற்ளில் 
தசய்யபபடுகி்றது.
 1. ெடிெ தெட்டுளி முட்ற  

(Forming Tool Method)
 2. ்காம்தபௌண்டு தர்ஸட் முட்ற 

(Compound Rest Method)
 3. ெகால் பகுதிடய ஒதுககி டெககும் 

முட்ற (Tailstock set over Method)
 4. சரிவு ்டைசல் தசய்ெ�ற்கான சி்றபபு 

சசரகட் (Taper Turning Attachment 
Method)

 5. இடைந்� ஊட்ை முட்ற (Combined 
Longitudinal and Cross Feed Method)

வடிவ சவட்டுளி முடறை  
(Form Tool Method)
பணிபதபகாருளில் சரிவு உருடள 
ச�டெபபடும் நீளம் மறறும் அ�ன ச்காைம் 

முடன்ள ஏறபடுத�பபட்டிருககும். இ�டன 
சுழலும் பணிபதபகாருளின மீது டெதது 
அழுத�ம் �ந்�கால் உரகாய்வினகால் தெட்டுளி 
சுழனறு பணிபதபகாருளில் ச�டெயகான 
ெடிெததில் தசகார தசகாரபபகான பரபடப 
ஏறபடுததும். தசகார தசகாரபபகான பரபபு 
ச�டெபபடும் நீளததிறகு தெட்டுளிடய 
அச்சிறகு இடையகா் �கானியஙகி ஊட்ைம் 
�ந்து ந்ரத� செண்டும்.

தெட்டுளி்ள �ரதட�ப தபகாறுதது 
நுணுக்மகானது (Fine), நடுத�ரமகானது 
(Medium). ்டினமகானது (Rough) என மூனறு 
ெட்்ளிலும், ெடிெதட�ப தபகாறுதது 
சநரகான, சகாய்ெகான, டைமண்ட் என்ற 
மூனறு ெட்்ளிலும் கிடைககி்றது.

பயன்கள்
�	ட்க்ருவி்ளின ட்பபிடியில் பிடிபபு 

கிடைபப�ற்கா்.
�	பகாரபப�றகு நல்ல ச�காற்றம் 

கிடைபப�ற்கா்.
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நிடறை
�	பணிபதபகாருளின தெளிபபக்ததிலும், 

துடளயின உட்பக்ததிலும் சரிவு 
உருடள ்டைசல் தசய்யலகாம்.

குடறைகள்
�	்காம்தபௌண்டு சிடலடு ந்ரும் 

தூரததிறகு மட்டுசம சரிவு ்டைசல் 
தசய்யலகாம். எனசெ, அதி் நீளததிறகு 
சரிவு ்டைசல் தசய்ய முடியகாது.

�	ட்யூட்ைம் த்காடுதது ்டைசல் தசய்ய 
முடியும். எனசெ சநரம் அதி்மகாகும். 
உறபததி குட்றயும்.

வால் பகுதிடய ஒதுக்கி டவக்கும் 
முடறை (Tailstock set over Methode)
்டைசல் இயந்திரததின ெகால் பகுதியில் 
உளள தைட் தசனைடர ்டைசல் அச்சின 
டமயததிலிருந்து விலககி அடமதது 
சரிவு உருடள ்டைசல் தசய்யலகாம். 
இம்முட்றடய, ெகால் பகுதி ஒதுககி 
டெககும் முட்ற (Tailstock Set over Method) 
எனகிச்றகாம்.

ஆகியெறறிறகு ஏறப ெடிெ தெட்டுளிடய 
அடரபபுச் தசயல் தசய்து கூரடமயகாக் 
செண்டும். அட� தெட்டுளி ்ம்பததில 
பிடிதது குறுககு ந்றறி பகா்தட� ்டைசல் 
அச்சிறகு தசஙகுத�கா் ஊட்ைம் �ந்�கால் 
சரிவு உருடள கிடைககும். இம்முட்றயில் 
குட்றந்� நீளததிறகு மட்டுசம சரிவு உருடள 
்டைசல் தசய்யலகாம். தெட்டுக்ருவியின 
அ்லதட�விை சரிவின நீளம் குட்றெகா் 
இருககும். தெட்டுளியின தெட்டு மு்பபு 
முழுெதும் பணிபதபகாருளில் படிெ�கால் அதி் 
உரகாய்வு ஏறபடும். எனசெ குட்றெகான 
ஊட்ைம் �ந்து ்டைசல் தசய்ய செண்டும்.

காம்சபௌண்டு சரஸ்ட் முடறை 
(Compound Rest Method)
்டைசல் இயந்திரததின ்காம்தபௌண்டு 
தர்ஸட் பகா்ம் சுழலும் அடமபடபக 
த்காண்ைது. அ�ன அடித�ளததில 
அல்லது சுறறுபபரபபில் ச்காை 
அளவு்ள குறிக்பபட்டிருககும். சரிவு 
உருடள ்டைசல் தசய்ய tanθ என்ற 
சூததிரதட�ப பயனபடுததி ச்காைதட�க 
்ைககிட்ைபபின ்காம்தபௌண்டு தர்ஸடை 
ச�டெயகான ச்காைததிறகு திருபபி 
அடமதது அடித�ளததுைன முடுககியபபின 
்காம்தபௌண்டு சிடலடிறகு மட்டும் ஊட்ைம் 
�ந்து ்டைசல் தசய்�கால் சரிவு உருடள 
கிடைககும்.

குறிப்பு:  இம்முட்றயில் சரிவு ்டைசல் 
தசய்யும்தபகாழுது, சிறிய விட்ைததில் 
இருந்து தபரிய விட்ைதட� சநகாககி 
தெட்டுளிககு ஊட்ைம் �ர செண்டும்.

வ�வ ெவ���ப��ெபா��

கா�ெபௗ��
�ைல�

ப��ெபா��

்காம்தபௌண்டு தர்ஸட் முட்ற  
(Compound Rest Method)

−=θ
l

இதில்
D – தபரிய விட்ைம்
d – சிறிய விட்ைம்
l – சரிவின நீளம்
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3 2 பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

நிடறைகள்
�	பணிபதபகாருளின முழு நீளததிறகும் 

சரிவு ்டைசல் தசய்யலகாம்.
�	சரிெகான மடர தெட்ைலகாம்.

குடறைகள்
�	ச்காைம் 80-ககு குட்றெகா் மட்டுசம 

்டைசல் தசய்ய முடியும்.
�	உட்பக் சரிவு ் டைசல் தசய்ய முடியகாது.

1.20   கடைசல் இயந்திரத்தில்  
ைடர சவட்டும் முடறை  
(Thread Cutting Process in Lathe)

ைடர சவட்டுதல் (Thread Cutting)
 1. அடுத�டுததுளள இரு மடர்ளின 

உச்சி அல்லது பளளங்ளுககு 
இடைசய உளள தூரம் மடரயிடை 
தூரம் (Pitch) ஆகும்.

 2. பணிபதபகாருள ஒரு முழு சுறறு 
சுறறுெ�றகுள தெட்டுளியகானது 
ச�டெயகான மடரயிடை தூரததிறகு 
நீளெகாட்ைததில் ந்ர செண்டும். 

 3. சு ழ ற றி யி ன  ச ெ ் த தி ற கு ம் , 
ெழிநைததும் மடரயகாணியின 
செ்ததிறகும் உளள செ் விகி�தட� 
்ைககிை செண்டும். சுழறறியின 
பின முடனயிலும், ெழிநைததும் 
மடரயகாணியின இைது முடனயிலும் 
பல்லிடை்டள தபகாருத� செண்டும்.

கைக்கிடும் முடறை
ெழி நைததும்  

மடரயகாணியின TPI

தெட்ை செண்டிய  
மடரயின TPI  

=
 

இயககும்  
பல்லிடை

இயக்பபடும்  
பல்லிடை

 4. மடரயின ெடிெததிறகு ஏறப 
தெட்டுளிடயத ச�ரந்த�டுதது 
த ெ ட் டு ளி  ் ம் ப த தி ல் 
பணிபதபகாருளுககு தசஙகுத�கா்வும், 
்டைசல் அச்சின உயரததிறகு சரியகா் 
இருககும்படியும் தபகாருத� செண்டும்.

ஒ��� 
ைவ�க�ப�ட
�ர�

ெட� ெச�ட

ைல� ெச�ட

A
a

B

l

L

C

d

D

S

ப��ெபா��

ெகால் பகுதிடய ஒதுககி டெககும் முட்ற

ெகால் பகுதியின (Tai lstock) 
அடிபபகா்ம் இரண்டு பகா்ங்ளகா்ப 
பிரிக்பபட்டிருககும். கீழ்பகா்தட� ்டைசல் 
இயந்திரததின படுகட்யில் அடசயகா�படி 
முடுக் செண்டும். சமல் பகா்தட� ்டைசல் 
அச்சின டமயதட� விட்டு விலககி அடமக் 
செண்டும்.

இஙச்,
S-எனபது ஒதுககி டெக் செண்டிய தூரம்
D-பணிபதபகாருளின தபரிய விட்ைம்
d-பணிபதபகாருளின சிறிய விட்ைம்
L-பணிபதபகாருளின தமகாத� நீளம்
l- சரிவு உருடள ்டைசல் தசய்ய செண்டிய 

தூரம்.

இ�றகு,

- LS= ×
2

D d
l

என்ற சூததிரதட�ப பயனபடுததி 
்டைசல் அச்சிலிருந்து ஒதுககி டெக் 
செண்டிய தூரதட� ்ைககிட்டு, 
பணிபதபகாருடள இரு டமயங்ளுககு 
இடைசய பிடிதது சுழலச் தசய்து ச்சரஜுககு 
ஊட்ைம் �ந்�கால் சரிவு உருடள கிடைககும்.

குறிப்பு:  ஒசர பணிபதபகாருளில் படிக்ட்டு சபகான்ற 
சரிவு உருடள்ள ்டைசல் தசய்ெ�றகு 
ஒவதெகாரு படிக்ட்டு சரிவிறகும் 
�னித�னிசய ்ைககிட்டு ெகால் 
பகுதிடய ஒதுககி டெக் செண்டும்.
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3 3பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

 7. சுழறறிடயச் சுழலச் தசய்து சசசிங 
ையடலப பயனபடுததி, ச்சரஜ் 
கிளட்ச்டச இயககினகால் ச்சரஜ் 
�கானகா் ந்ரும்.

 8. இபதபகாழுது பணிபதபகாருளின 
மீது தெட்டுளிடய சலசகா் த�காைச் 
தசய்�கால், மடரயிடை தூரததிறகு 

 5. தெட்ை செண்டிய மடரயின 
ெட்டயப தபகாறுதது குமிழ் 
பல்லிடையின இடைபடப மகாறறி 
அடமக் செண்டும்.

 6. பின பக் பல்லிடை மூலம் 
சுழறறிககுத ச�டெயகான செ்தட� 
அடமக் செண்டும்.

ப��ெபா��

�ழ��
ப��ைன

வ� நட�
	
மைரயா�

வ�நட�
	
மைரயா�
ப��ைன

ெட� ெச�ட�

ெவ���

ஏ���ெச��	
ப��

்டைசல் இயந்திரததில் மடர தெட்டும் முட்ற
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3 4 பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

  இ) சுமகார 2000 – 2400 RPM
  ஈ) சுமகார 3500 – 4000 RPM
 5. சரிவு உருடள தசய்ய பயனபடும் பகா்ம்
  அ) குறுககு நழுவி
  ஆ) ்காம்தபௌண்ட் தர்ஸட்
  இ) சசடில்
  ஈ) ஏபரகான
 6. ்டைசல் இயந்திரததில் தெட்டும் 

செ்ம் ்காை பயனபடும் சூததிரம்

  அ) πDN
1000

 மீ/நி ஆ) 1 2d -d
2l

  இ) πr2h  ஈ) - LS= ×
2

D d
l

பகுதி – ஆ  3 மதிபதபண்
ஓரிரு வரிகளில் விடையளிக்க
 7. ்டைசல் என்றகால் எனன?
 8. டூல்ரூம் சலத எவெட்யகான 

செடல்ள தசய்யப பயனபடுகி்றது?
 9. ைரட் மறறும் ச்ப்ஸைன ்டைசல் 

இயந்திரததின சி்றபபிடன கூறு.
 10. ்டைசல் இயந்திரததின சுழல் விட்ைம் 

என்றகால் எனன?
 11. V- ெடிெ படுகட்யின சி்றபபியல்பு்ள 

யகாடெ?

பகுதி – அ  1 மதிபதபண்

சரியான விடைடயத் சதர்ந்சதடுத்து 
எழுதுக.
 1. ்டைசல் இயந்திரதட�க 

்ண்டுபிடித�ெர
  அ) தெனறி மகாட்்ஸசல
  ஆ) எலிதெட்னி
  இ) சஜம்்ஸ நகா்ஸமித 
  ஈ) டமகச்ல் ஃபகாரசை
 2. ்டைசல் இயந்திரததில் 

பயனபடுத�பபடும் தெட்டுளி
  அ) பல முடன தெட்டுளி
  ஆ) ஒரு முடன தெட்டுளி
  இ) ரம்பப பல் த்காண்ை தெட்டுளி
  ஈ) துண்டுபடுததும் தெட்டுளி
 3. பகாலிஷிங சலத எந்� ெட்டயச் 

சகாரந்�து.
  அ) எனஜின சலத
  ஆ) டூல் ரூம்சலத
  இ) அதிசெ் ்டைசல் இயந்திரம்
  ஈ) �கானியஙகி ்டைசல் இயந்திரம்
 4. அதிசெ் ்டைசல் இயந்திரததின 

செ்ம்
  அ) சுமகார 600 – 1000 RPM
  ஆ) சுமகார 1200 – 3200 RPM

சசயல்பாடுகள்
�	மகாைெர்டள பளளிககு அருகில் உளள அரசு த�காழிறபயிறசி நிடலயம் (ITI), 

பகாலிதைகனிக, தபகாறியியல் ்ல்லூரி ஆகியெறறிறகு அடழதது தசனறு, ்டைசல் 
இயந்திரததின ெட்்ள, தசயல்படும் வி�ம் பறறி அறிய தசய்�ல்.

�	மகாைெர்ளுககு ்டைசல் இயந்திரததில் தசய்யபபடும் பல்செறு செடல்டள பயிறசி 
அளித�ல்.

வினாக்கள்

ஏற்றகார சபகால் தெட்டுளி மடரடய 
உண்ைகாககும்.

 9. ச�டெயகான நீளம் மடர தெட்டியபின 
கிளட்ச்டச �ளரததி பின ச்சரடஜ 
படழய நிடலககு த்காண்டு ெந்து 
மடரயின முழு ஆழம் கிடைககும் 

ெடர சசசிங ையடலப பயனபடுததி 
மடர தெட்டி முடிக் செண்டும்.

 10. மடர தெட்டிய பின அளககும் 
்ருவி்டளப பயனபடுததி மடரயின 
அளடெ சரிபகாரக் செண்டும்.
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3 5பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

 12. பினபக் பல்லிடையின பயன யகாது?
 13. ்டைசல் இயந்திரததின தெட்டும் 

செ்ம் என்றகால் எனன?
 14. ெழி நைததும் மடரயகாணியின பயன 

யகாது?
 15. மு்பபுத �்ட்டின பயன யகாது?
 16. ்டைசல் இயந்திரததில் மடரயறுக், 

பல்லிடைத த�காைர ்ைககிை 
பயனபடும் சூததிரததிடன எழுது்.

பகுதி - இ 
ஒரு பக்க அைவில் விடையளி.
 17. ்டைசல் இயந்திரததின ெட்்டள 

ெரிடசபபடுதது்.
 18. ைரட் சலததிறகும், ச்ப்ஸைன 

சலததிறகும் உளள செறுபகாடு்ள 
ஏச�னும் ஐந்திடனக கூறு்.

 19. ச்சரஜில் அைஙகியுளள பகா்ங்ள 
யகாடெ? அெறறில் ஏச�னும் 
ஒனறிடன விளககு்.

 20. ்டைசல் இயந்திரததில் அளவு 
குறிபபிடும் முட்ற்டளக கூறு.

 21. ெடிெ தெட்டுளி முட்றயில் சரிவு 
உருடள ்டைசல் தசய்ெட� 
பைததுைன விளககு்.

பகுதி – ஈ
விரிவான விடையளி
 22. ்டைசல் இயந்திரததின பைம் ெடரந்து 

பகா்ங்டள குறிக்.
 23. அடுககு கூம்பு ்பபியின பைம் ெடரந்து, 

தசயல்படும் வி�ததிடன விளககு்.
 24. ்டைசல் இயந்திரததில் தசய்யபபடும் 

செடல்ள ஏச�னும் இரண்டிடன 
நல்ல பைததுைன விளககு்.

 25. ் ட ை ச ல்  இ ய ந் தி ர த தி ல் 
பணிபதபகாருடளப பிடிககும் 
முட்ற்ளில் ஏச�னும் இரண்டிடன 
நல்ல பைததுைன விளககு். 
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3 6 ்பாைம் 02 துலையிடும் இயந்திரம்

கற்ைலின் லநபாககம்
�	த�ொழிற்ொலைகளில் துலையிடும் இயந்திரதல�க் தகொண்டு பணிபதபொருடகளில் 

துலையிடும் முலைலயயும், துலையிடு�ல் ்ொரந்� பிை இயந்திரபபணிகலை 
த்யயும் முலைலயயும், அலவேகள் பயனபடுத�பபடும் பல்்வேறு இயந்திர 
பொகஙகலைப பறறியும் மொணவேரகள் அறிந்து தகொண்டு எதிரகொைததில் �ல்டமுலை 
வேொழ்க்லகக்கு பயனபடுததும் முலைலய அறிந்து தகொள்ளு�ல்.

ச்பாருைைககம் 
  2.1 அறிமுகம்
  2.2 துலையிடும் முலை
  2.3 துலையிடும் இயந்திரததின அலமபபு
  2.4 துலையிடும் இயந்திரததின வேலககள்
  2.5  லகயி்ைந்தி துலையிடும் இயந்திரததின 

அலமபபு
  2.6 நுணுக்க துலையிடும் இயந்திரததின அலமபபு
  2.7  நிமிரந்� தூண்வேலக தகொண்்ட துலையிடும் 

இயந்திரததின அலமபபு 
  2.8  ஆரம் வேழி �கரும் துலையிடும் இயந்திரம்
  2.9 கூடடுத துலையிடும் இயந்திரம்
2.10 பை சுழறறி துலையிடும் இயந்திரம்
2.11  அதிக ஆழம் துலையிடும் இயந்திரம் 

(Deep – Hole Drilling Machine)

2.12  துலையிடும் இயந்திரததின அைவு குறிபபிடும் 
முலை

2.13  துலையிடும் இயந்திரததில் சுழறறி ்வேலை 
த்யயும் வி�ம்

2.14 பணிபதபொருலை பிடிக்கும் முலைகள்
2.15  துலையிடும் இயந்திரததில் பயனபடும் பல்்வேறு 

தவேடடுளிகள்
2.16  துலையிடும் அைகின பல்்வேறு பொகஙகள் 

மறறும் ்கொணஙகள்
2.17  துலையிடும் இயந்திரததில் தவேடடுளிகலை 

பிடிக்கும் முலைகள்
2.18  துலையிடும் இயந்திரததில் த்யயபபடும் 

்வேலைகள்
2.19  துலையிடும் இயந்திரததில் தவேடடும் ்வேகம் 

ஊட்டம் மறறும் ஆழம் பறறிய விைக்கம்
2.20  துலையிடும் இயந்திரதிறகொன பொதுகொபபு 

குறிபபுகள்

துளையிடும் இயந்திரம்

்தபாமின் புறுவது உேகின் புைககணடு
கபாமுறுவர கற்ைறிந் ்தபார   - குைள்  399

விைககம்
்தம்  ைனள்த  ைகிழவிககும்  கல்வியினபால்  உேகம்  ைகிழவள்த 
கணடு, கற்று அறிந்்தவரகள் லைலும் கற்கலவ விரும்புவபாரகள்

02

  பொ்டம்
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2.1  அறிமுகம்
த�ொழிற்ொலைகளில் பயனபடுத�பபடும் 
பல்்வேறு இயந்திரஙகளில் துலையிடும் 
இயந்திரம் ஒரு முக்கியமொன இயந்திரம் 
ஆகும்.  தபொறியியல் துலையில் ்�லவேயொன 
உ்ைொகப பணிபதபொருடகளில் ்�லவேயொன 
விட்டம் மறறும் ஆழததிறகு வேட்டமொக 
துலையிடுவே�றகு பயனபடும் இயந்திரம் 
துலையிடும் இயந்திரம் எனபபடும்.

தபொறியியல் துலையில் துலையிடும் 
் � ொ க் க த தி ற க ொ க ் வே  � னி ய ொ க 
வேடிவேலமக்கபபட்ட இயந்திரம் ஆகும்.  
துலையிடும் இயந்திரதல� தகொண்டு 
விலரவேொகவும், எளி�ொகவும், குலைந்� 
த்ைவில் துலையி்டைொம்.

சுழலும் துலையிடும் அைகிலன 
தகொண்டு பணிபதபொருளில் ்�லவேயொன 
விட்டம் மறறும் ஆழததிறகு வேட்டமொன 
துலை உருவேொக்குவேல� “துலையிடு�ல்” 
எனகி்ைொம்.

மின்ொரத�ொல் இயஙகும் துலையிடும் 
இயந்திரதல�, ஆரத�ர ்ேம்ஸ் அரனொட 
(Arthur James Arnot) மறறும் வில்லியம் 
பிைொனஞ் பிலரன (Will iam Blanch 
Brain) எனபவேர 1889-ஆம் ஆண்டு 
உருவேொக்கினொர.  இவேரகள் ஆஸ்தி்ரலியொ 
தமல்்பொரன �கரதல� ்்ரந்�வேரகள்.

2.2   துளையிடும் முளை  
(Method of Drilling)

துலையிடும் இயந்திரததில் உள்ை சுழறறி 
எனை பொகததில் துலையிடும் அைகு 
தபொருத�பப்ட ்வேண்டும்.  பணிபதபொருளில் 
்�லவேயொன இ்டததில் த்னட்டரபஞ்ச் 

மூைம் ஆழமொன புள்ளி குத� ்வேண்டும்.  
பணி்மல்டயில் பணிபதபொருலை ்ரியொன 
நிலையில் இறுக்கமொக பிடிக்க ்வேண்டும்.  
புள்ளி குததிய இ்டததில் சுழலும் துலையிடும் 
அைகிலன படியும்படி லவேதது சுழறறிக்கு 
அழுத�ம் தகொடுத�ொல் அது பணிபதபொருலை 
துலையிடடு தகொண்்்ட த்ல்லும்.

2.3   துளையிடும் இயந்திரத்தின் 
அளைப்பு  
(Structure of Drilling Machine)

வேொரபபிரும்பொல் த்யயபபட்ட அடிபபொகம் 
்பொல்ட மறறும் �ட மூைம் �லரயில் 
தபொருத�பபடடிருக்கும்.  அடிபபொகததின 
்மல் த்ஙகுத�ொக தூண் பொகம் 
அலமக்கபபடடிருக்கும். இததூண்பொகம் 

மின்ொரத�ொல் இயஙகும் துலையிடும் இயந்திரதல� உருவேொக்கியவேர 
ஆரத�ர ்ேம்ஸ் அரனொட (Arthur James Arnot) மறறும் வில்லியம் 
பிைொனஞ் பிலரயன (William Blanch Brain).

ஆண்டு : 1889.
�ொடு:  தமல்்பொரன, ஆஸ்தி்ரலியொ.

ஆரத�ர ்ேம்ஸ் அரனொட

3D துலையிடும் முலை
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துல்லியமொக இயந்திரபபணி த்யயபபடடு 
அதில் பணி்மல்ட ்மலும் கீழும் �கரும்படி 
அலமக்கபபடடிருக்கும்.  தூண் பொகததின 
்மல் சுழறறி �லைபபகுதி மறறும் சுழறறிலய 
இயக்க ்�லவேயொன மின்மொட்டொர 
ஆகியலவே தபொருத�பபடடிருக்கும்.

மின்மொட்டொரிலிருந்து சுழலும் வில், 
சுழறறிக்கு �டல்ட வேடிவே தபல்ட அல்ைது 
V-வேடிவே தபல்ட மூைமொக க்டத�பபடுகிைது.  
சுழறறிக்கு ஊட்டம் அளிக்கபபடடு 
பணிபதபொருளில் ் �லவேயொன விட்டததிறகு 
துலை ்பொ்டபபடுகிைது.

2.4   துளையிடும் இயந்திரத்தின் 
வளககள் (Types of Drilling Machine)

தபொறியியல் துலையில் த்யயபபடும் 
பல்்வேறு ்வேலைகலை தபொறுததும், 
தகொடுக்கபபடும் தவேடடும் ்வேகம், ஊட்டம், 
ஆழம் ஆகியவேறலை தபொறுததும்,  

்�லவேயொன துல்லியதல� தபொறுததும்,  
துலையிடும் இயந்திரஙகளில் பை வேலககள் 
உள்ைன.  அலவேயொவேன.

 1. லகயி்ைந்தி துலையிடும் இயந்திரம் 
(Portable Drilling Machine (or) Hand 
Drilling Machine)

 2. ் ம ல ்ட யி ல்  அ ல ம ந் � 
துலையிடும் இயந்திரம் (அல்ைது) 
நுணுக்கததுலையிடும் இயந்திரம் 
(Bench Drilling Machine (or) Sensitive 
Drilling Machine)

 3. நிமிரந்� தூண் வேலக துலையிடும் 
இயந்திரம் (Upright Drilling Machine)

  அ)  த்வவேக முகபபு தூண் வேலக (Box 
column)

  ஆ)  உருலை வேடிவே அலமபபு தகொண்்ட 
தூண் வேலக (Round column)

 4. ஆரம் வேழி �கரும் துலையிடும் 
இயந்திரம் (Radial Drilling Machine)

  அ)  ் ொ�ொரண ஆரம் வேழி �கரும் 
துலையிடும் இயந்திரம் (Plain 
Redial Drilling Machine)

  ஆ)  அலனததிறகும் ஏறை பகுதி 
ஆரம் வேழி �கரும் துலையிடும் 
இயந்திரம் (Semi Universal Radial 
Drilling Machine)

  இ)  அலனததிறகும் ஏறை ஆரம் வேழி 
�கரும் துலையிடும் இயந்திரம் 
(Universal Radial Drilling Machine)

 5. கூடடுத துலையிடும் இயந்திரம் (Gang 
Drilling Machine)

 6. பை சுழறறித துலையிடும் இயந்திரம் 
(Multi – Spindle Drilling Machine)

 7. அதிக ஆழம் துலையிடும் இயந்திரம் 
(Deep Hole Drilling Machine)

  அ) கில்டமட்ட சுழறறி வேலக
  ஆ) த்ஙகுதது சுழறறி வேலக
 8. �ொனியஙகி துலையிடும் இயந்திரம் 

(Automatic Drilling Machine)

3D துலையிடும் இயந்திரததின அலமபபு

XII BME_Tamil version CHAPTER 02.indd   38 1/7/2020   3:41:07 PM



3 9பாடம் 02 துளையிடும் இயந்திரம்

2.5   ளகயிலேந்தி துளையிடும் 
இயந்திரம் (Hand Drilling Machine)

பணி்மல்டயில் தபொருததி துலையி்ட 
முடியொ� மிகபதபரிய பணிபதபொருடகளில் 
்�லவேயொன இ்டஙகளில் துலையி்டப 

பயனபடும் மிகச்சிறிய இயந்திரததிறகு 
லகயி்ைந்தி துலையிடும் இயந்திரம் எனறு 
தபயர.  இது அைவில் சிறியது.  ்�லவேயொன 
இ்டஙகளுக்கு லகயில் எடுததுச் த்னறு 
துலையி்ட பயனபடுகிைது.

இவவேலகயொன துலையிடும் 
இயந்திரமொனது கனரக வேொகனம், 
கொர,  ்பருந்து ்பொனைவேறறின 
கடடுமொன பணிகளுக்கு பயனபடுகிைது.  
இவவேலகயொன இயந்திரஙகள் லகயினொல் 
அல்ைது �னி மின்மொட்டொர மூைம் 
இயக்கபபடுகிைது.

ல க யி ் ை ந் தி  து ல ை யி டு ம் 
இயந்திரதல� தகொண்டு 12 மிமீ மு�ல் 
18 மிமீ விட்டம் வேலர துலையி்டைொம்.

நுணுக்கமொன துலையிடும் 
இயந்திரதல� உருவேொக்கியவேர மொரடின 
டி. எலிடஜ் (Martin D. Eliedge) அதமரிக்க 
�ொடல்ட ்்ரந்�வேர, ஆண்டு: 1958.

துளையிடும் இயந்திரத்தின் வளககள்
 1. லகயி்ைந்தி துலையிடும் இயந்திரம் (Portable Drilling Machine (or) Hand Drilling Machine)

 2. ்மல்டயில் அலமந்� துலையிடும் இயந்திரம் (அல்ைது) நுணுக்கததுலையிடும் இயந்திரம் 
(Bench Drilling Machine (or) Sensitive Drilling Machine)

 3. நிமிரந்� தூண் வேலக துலையிடும் இயந்திரம் (Upright Drilling Machine)
   அ) த்வவேக முகபபு தூண் வேலக (Box column)
  ஆ) உருலை வேடிவே அலமபபு தகொண்்ட தூண் வேலக (Round column)

 4. ஆரம் வேழி �கரும் துலையிடும் இயந்திரம் (Radial Drilling Machine)

 5. கூடடுத துலையிடும் இயந்திரம் (Gang Drilling Machine)

 6. பை சுழறறித துலையிடும் இயந்திரம் (Multi–Spindle Drilling Machine)

 7. அதிக ஆழம் துலையிடும் இயந்திரம் (Deep Hole Drilling Machine)
  அ)  கில்டமட்ட சுழறறி வேலக
  ஆ) த்ஙகுதது சுழறறி வேலக

 8. �ொனியஙகி துலையிடும் இயந்திரம் (Automatic Drilling Machine)

லகயி்ைந்தி துலையிடும் இயந்திரம்
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 2.6   லைளையில் அளைந்்த துளையிடும் 
இயந்திரம் (அல்ேது) நுணுககத் 
துளையிடும் இயந்திரம் (Bench 
Drilling Machine)

்மல்டயில் அலமந்� துலையிடும் 
இயந்திரமொனது சிறிய பணிப தபொருளில் 
1.5 மிமீ மு�ல் 15.5 மிமீ விட்டம் வேலர 
துலையி்ட பயனபடுகிைது. அதிக ்வேகததில் 
சுழறறி இயஙகக் கூடியது.

்மல்டயில் அலமந்� துலையிடும் 
இயந்திரததின அலமபபொனது ப்டததில் 
கொட்டபபடடுள்ைது.  இயந்திரததின 
அடிபபொகம் தபஞ்ச் மீ்�ொ அல்ைது 
�லரயின மீ்�ொ ்பொல்ட மறறும் �ட மூைம் 
தபொருத�பபடடிருக்கும்.  பணிபதபொருளில் 
துலையி்ட சுழறறிக்கு லகயினொல் மடடு்ம 
ஊட்டம் �ரபபடுகிைது.  இ�லன இயக்குபவேர 
துலையிடுவேல� �ன லகயினொல் உணர 
முடிவே�ொல் இ�லன நுணுக்க துலையிடும் 
இயந்திரம் எனறு அலழக்கி்ைொம்.

இ�ன முக்கிய பொகஙகள் அடிபபொகம், 
தூண்பொகம், பணி்மல்ட, சுழறறி, 
�லைபபொகம் மறறும் சுழறறிலய இயக்கும் 
இயந்திர நுடபம் ஆகிய பொகஙகலை 
தகொண்டுள்ைது.

அடிப்்பாகம் (Base)
இது வேொரபபிரும்பொல் த்யயபபடடிருக்கும். 
அதிரலவே �ொஙகும் குணமும் அ�லன 
க்டத�ொ குணமும் உண்டு.  இபபொகததிலன 
்மல்டயின மீ்�ொ (அல்ைது) �லரயின 
மீ்�ொ தபொருததுவே�றகொக துலைகள் 
்பொ்டபபடடிருக்கும். இது தூண் மறறும் எல்ைொ 
பொகஙகலையும் �ொஙகிக் தகொண்டுள்ைது.

தூண்பாகம் (Column)
தூண்பொகம் உருலை வேடிவே அலமபலபக் 
தகொண்்டது ஆகும்.  அடிபபொகததில் 
த்ஙகுத�ொக தபொருத�பபடடிருக்கும்.  இது 
பணி்மல்ட, சுழறறியின�லைபொகம் 
மறறும் மின ்மொட்டொர ஆகியவேறலைத 
�ொஙகி நிறகிைது.

்ணிலைளை (Work Table)
ப ணி ் ம ல ்ட  தூ ண் ப ொ க த தி ல் 
இலணக்கபபடடு லகயினொல் ்மலும் கீழும் 
ஏறறி இைக்கும்படி அலமக்கபபடடுள்ைது.  
இதில் T-வேடிவே பள்ைஙகள் 
தவேட்டபபடடிருக்கும்.  பணிபதபொருலை 
�ொஙகி பிடிக்கப பயனபடுகிைது.  இல� 
தூணின வேழி்ய �கறறி பணிபதபொருளுக்கு 

அ��� ���
க��

ைக���

�ழ���
தைலபாக�

�ழ��

ப�ேமைட

அ��பாக�

��பாக�

�
ேமா�டா�

V- வ�வ ப�ைட

உைற

்மல்டயில் அலமந்� துலையிடும் இயந்திரம் (அல்ைது)  
நுணுக்கத துலையிடும் இயந்திரம் (Bench Drilling Machine)
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ஏறைவேொறு ்�லவேயொன இ்டததில் 
நிலையொக அலமததுக் தகொள்ைைொம்.

சுழற்றியின்்தளேப்்பாகம் (Spindle Head)
இது தூண்பொகததின ்மல் பகுதியில் 
தபொருத�பபடடுள்ைது.  இ�ன ஒரு பக்கததில் 
மின்மொட்டொரும், மறதைொரு பக்கததில் 
சுழறறிக்கு ஊட்டம் �ரும் இயந்திர நுடபமும் 
இருக்கும்.  மின்மொட்டொரில் இருந்து 
சுழறறிக்கு சுழலும் வில்யொனது அடுக்கு 
கூம்பு கபபி மூைம் �ரபபடுகிைது.  �டல்டப 
பல்லிலண மறறும் சிறு பல்லிலண அலமபபு 
மூைம் சுழறறிக்கு லகயினொல் ஊட்டம் 
�ரபபடடு, துலை ்பொ்டபபடுகிைது.  சுழறறி 
நிமி்டததிறகு 50 மு�ல் 2000 சுறறுக்கள் 
வேலர சுறறும்.

2.7   நிமிரந்்த தூண வளக துளையிடும் 
இயந்திரம் (Upright Drilling Machine)

நிமிரந்� தூண்வேலக துலையிடும் 
இ ய ந் தி ர ம ொ ன து  � டு த � ர ம ொ ன 
பணிபதபொருடகளில் 50 மிமீ விட்டம் வேலர 
துலைகலை ஏறபடுத� பயனபடுகிைது.  

இது ்�ொறைததில் ்மல்ட வேலக 
துலையிடும் இயந்திரதல� ்பொனைது.  
ஆனொல் தூண்பொகம் ்றறு உயரமொகவும் 
மறறும் உறுதியொகவும் இருக்கும்.  
பணிபதபொருடகளில் துலையி்ட �ொனியஙகி 
ஊட்டம் �ரும் இயந்திர நுடப வே்தியும், 
சுழறறிக்கு பல்்வேறு ்வேகம் �ரும் இயந்திர 
நுடபமும் இதில் அலமக்கபபடடிருக்கும்.

தூண் பொகததின வேடிவேதல� 
தபொறுதது நிமிரந்� தூண் வேலக தகொண்்ட 
துலையிடும் இயந்திரதல� இரண்டு 
வேலகயொக பிரிக்கைொம்.
�	உருலை வேடிவேததூண் பொகம் தகொண்்ட 

துலையிடும் இயந்திரம் (Round Column 
Drilling Machine)

�	த்வவேக முகபபுததூண் பொகம் தகொண்்ட 
துலையிடும் இயந்திரம் (Box Column 
Drilling Machine)

நிமிரந்� தூண் வேலக துலையிடும் 
இயந்திரததின மு�ல் வேலக ப்டததில் 
கொட்டபபடடுள்ைது.  இ�ன முக்கிய பொகஙகள் 
அடிபபொகம், தூண்பொகம், பணி்மல்ட 
சுழறறி, �லைபொகம் ்பொனைலவேயொகும். 

அ��� ��� 
க��

ைக���

�ழ��
உைற

ப�ேமைட

அ��பாக�

�ைள���
அல�

��பாக�

��
ேமா�டா�

தைல�பாக�

நிமிரந்� தூண் வேலக துலையிடும் இயந்திரம் (Upright Drilling Machine)
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அடிப்்பாகம் (Base)
இது வேொரபபிரும்பொல் ஆனது.  �லரயின 
மீது ்பொல்ட மறறும் �ட மூைம் 
தபொருத�பபடடிருக்கும்.  தூண்பொகம் மறறும் 
இ�ர பொகஙகலை அடிபபொகம் �ொஙகி 
தகொண்டுள்ைது.  அடிபபொகததின ்மறபரபபு 
துல்லியமொக இயந்திரபபணி த்யயபபடடு 
நீைவேொக்கில் பள்ைஙகள் தவேட்டபபடடிருக்கும்.  
தபரிய, கனமொன பணிபதபொருளில் 
துலையிடும் தபொழுது இ�ன மீது ்�ரடியொக 
லவேதது துலையி்டைொம்.

தூண்பாகம் (Column)
தூண்பொகமொனது அடிபபொகததின ்மல் 
த்ஙகுத�ொக தபொருத�பபடடிருக்கும்.  
இது பணி்மல்ட மறறும் சுழறறித 
�லைபொகதல� �ொஙகி நிறகிைது.  அதிக 
தவேடடும் ்வேகம் தகொடுதது இயந்திரபபணி 
த்யலகயில் அல�த �ொஙகும் ்க்தி தூண் 
பொகததிறகு உண்டு.

்ணிலைளை (Work Table)
பணி்மல்டயொனது தூண்பொகததில் ் மலும் 
கீழும் �கரும்படி தபொருத�பபடடுள்ைது.  
இ�ன ்மறபரபபில் T-வேடிவே பள்ைஙகள் 
தவேட்டபபடடு, பிடிபபு ்ொ�னஙகள் மூைம் 
பணிபதபொருடகள் பிடிக்கபபடுகிைது.  
பணிபதபொருளின அைவிறகு ஏறப, 
பணி்மல்டலய ்மலும் கீழும் �கறைைொம்.  
இ�றகு தூண்பொகததில் தபொருத�பபட்ட 
�டல்ட பல்லிலணயும், லகபபிடியில் உள்ை 
சிறுபபல்லிலண அலமபபும் பயனபடுகிைது.  
பணி்மல்டலய இருந்� இ்டததி்ை்ய 
அ�ன அச்சு வேழியொக 3600 வேலர 
சுழறறியலமக்கைொம்.

சுழற்றியின்்தளேப்்பாகம் (Spindle Head)
இது தூண் பொகததின ்மல் 
தபொருத�பபடடுள்ைது.  மின்மொட்டொர 
மறறும் சுழறறிக்கு ஊட்டம் �ரும் இயந்திர 
நுடபம் இதில் அ்டஙகியுள்ைது.  லக ஊட்டம் 
மறறும் �ொனியஙகி விலரவு ஊட்ட வே்தி 
உள்ைது.  துலையிடும் அைகிலன துலையி்ட 

்வேண்டிய பகுதிக்கு விலரவேொக தகொண்டு 
வேரைொம்.  துலையிட்ட பிைகு சுழறறி �ொனொக 
்மல்்�ொக்கி த்ல்லும் வே்தியும் உண்டு.

2.8   ஆரம் வழி நகரும் துளையிடும் 
இயந்திரம் (Radial Drilling Machine)

ஆரம் வேழி �கரும் துலையிடும் இயந்திரம் 
�டுத�ர மறறும் தபரிய கனமொன 
பணிபதபொருடகளில் துலை மறறும் மலரயி்ட 
ஏறை இயந்திரமொகும்.  தபரிய கனரக 
த�ொழிற்ொலைகளில் பயனபடுகிைது.  இதில் 
50 மிமீ-க்கு ்மல் விட்டமுள்ை துலைகலை 
்பொ்டைொம்.

ஆரம் வேழி �கரும் துலையிடும் 
இயந்திரததின அலமபபொனது ப்டததில் 
கொட்டபபடடுள்ைது.  இ�ன முக்கிய பொகஙகள் 
அடிபபொகம், தூண்பொகம், ஆரக்லக, சுழறறி 
�லைபபொகம், சுழறறிக்கு ்வேகம் மறறும் 
ஊட்டம் �ரும் இயந்திர நுடபம் ்பொனைலவே 
ஆகும்.

அடிப்்பாகம் (Base)
இது நீண்்ட த்வவேக மறறும் அகைமொன 
அலமபபு உல்டய வேொரபிரும்பினொல் 
த்யயபபட்ட பொகமொகும்.  �லரயில் 
த ப ொ ரு த து வே � ற க ொ ன  து ல ை க ள் 
்பொ்டபபடடிருக்கும். ்மறபரபபு துல்லியமொக 
தபொறிபபணி த்யயபபடடு. பணிபதபொருலை 
பிடிக்க ஏதுவேொக T-வேடிவே பள்ைஙகள் 
தவேட்டபபடடிருக்கும்.

தூண்பாகம் (Column)
தூண்பொகம் அடிபபொகததின மீது 
த்ஙகுத�ொக தபொருத�பபட்ட, உருலை 
வேடிவே தபரிய பொகமொகும்.  இதில் 
ஆரக்லக (Radial Arm) எனை பொகம் 
்மலும் கீழும் ஏறி, இைஙகும் வேலகயில் 
தபொருத�பபடடிருக்கும்.  இது வேழி �்டததும் 
மலரயொணியு்டன இலணக்கபபடடு, 
ஆ ர க் ல க ல ய  த ் ங கு த � ொ க , 
பணிபதபொருளின அைவிறகு ஏறப ்மலும் 
கீழும் �கரச் த்யய பயனபடுகிைது.
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ஆரகளக (Radial Arm)
ஆரக்லக தூண்பொகததில் ்மலும், 
கீழும் ஏறறி, இைக்கும் வேலகயில் 
அலமக்கபபடடிருக்கும்.  இது அடிபபொகததிறகு 
இ ல ண ய ொ க  அ ல ம ந் தி ரு க் கு ம் .  
ஆரக்லகயில் வேழித�்டம் அலமக்கபபடடு 
அதில் சுழறறியின �லைபபகுதி முனனும், 
பினனும் கில்டமட்டததில் �கரும்படி 
அலமக்கபபடடிருக்கும்.

சுழற்றியின்்தளேப்்பாகம் (Spindle Head)
சுழறறியொனது, ஆரக்லக எனனும் 
நீண்்ட ்ட்டததில் தபொருத�பபடடிருக்கும்.  
சுழறறியின �லைபபகுதியில் �னி 
மின்மொட்டொர தபொருத�பபடடிருக்கும்.  
அதிலிருந்து சுழறறிக்கு சுழலும் வில் 
�ரபபடுகிைது.  சுழறறிக்கு ்�லவேயொன 
பல்்வேறு ்வேகஙகள், ஊட்டம் மறறும் 

�ொனியஙகி ஊட்ட நுடபம் ஆகிய அலனததும் 
�லைபொகததில் அலமக்கபபடடுள்ைது.

சிைப்பு அம்்சஙகள் (Special Advantages)
�	ஆரம் வேழி �கரும் துலையிடும் 

இ ய ந் தி ர த ல �  த க ொ ண் டு 
பணிபதபொருலை �கறைொமல் 
தவேவ்வேறு இ்டஙகளில் துலையி்டைொம்.

�	சுழறறியின �லைபொகதல� குறிபபிட்ட 
்கொணததில் மொறறியலமதது ்ொயவு 
துலையி்டைொம்.

�	சு ழ ற றி யி ல்  ம ல ர ய று க் கு ம் 
உபகரணதல� தபொருததி துலையின 
உடபகுதியில் மலரயி்டைொம்.

ஆரம் வேழி �கரும் துலையிடும் 
இயந்திரதல� உருவேொக்கியவேர ஜிப்ர 
ரிவிஸ் (Geoffry Reeves). 
�ொடு : ஆஸ்தி்ரலியொ, ஆண்டு: 1890

ைக���

�ழ����
தைலபாக�

ஆரைக

�ழ��ைய இய	�
�� ேமா�டா�

�ழ��

ப�ேமைட

அ��பாக�

��பாக�

மைரயா�ைய
இய	� ��

ேமா�டா�

மைரயா�

ஆரம் வேழி �கரும் துலையிடும் இயந்திரம் (Radial Drilling Machine)
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்வேலைகளுக்கு ஏறைது.  பணிபதபொருளின 
மீது ஒ்ர ்மயததில் பை துலைகலை 
்பொ்ட பயனபடுகிைது.  இதில் பை சுழறறிகள் 
இருக்கும்.  இலவேயலனததிறகும் ஒரு 
முக்கிய சுழறறி மூைம் சுழலும் வில் 
�ரபபடுகிைது.  முக்கிய சுழறறிலய இயக்க 
ஒரு மின்மொட்டொர தபொருத�பபடடிருக்கும்.

பை சுழறறி துலையிடும் இயந்திம்

எல்ைொ சுழறறிகளிலும் துலையிடும் 
அைகிலன தபொருததி ஒ்ர ்மயததில் 
பணிபதபொருளில் துலையி்டைொம்.  

பணிபதபொருளில் துலையிடும் 
துலைகளுக்கு ஏறைவேொறு சுழறறியின 
லமயதல� ்�லவேயொனபடி மொறறி 
அலமக்கைொம்.  துலையிடும் அைகிலன வேழி 
�்டத� டரில்ஜிக் பயனபடுகிைது.

ஊ�ட� த��
ைக���

ப�ேமைடைய
ெச��
தாக
நக�
�� ைக���

தைலபாக�

�ழ��
ேச��

அ��பாக�

��பாக�

மைரயா�

கூடடுத துலையிடும் இயந்திரம்

2.9   கூட்டுத் துளையிடும் இயந்திரம் 
(Gang Drilling Machine)

இரண்டு அல்ைது இரண்டிறகு ்மறபட்ட 
அலமபபுல்டய இயந்திரஙகள் ஒ்ர 
்மல்டயில் வேரில்யொக நிறுத�பபடடு 
தபொதுவேொன ஒரு நீண்்ட பணி்மல்டலய 
தகொண்டிருக்கும். ஒவதவேொரு சுழறறிக்கும் 
சுழலும் வில் �னித�னி மின்மொட்டொர 
மூைம் �ரபபடும்.

அதிக எண்ணிக்லகயில் ஒ்ர 
மொதிரியொன பணிபதபொருளில் துலையிடு�ல் 
துலை சுரண்டு�ல், துலையின முலனலய 
தபருக்கு�ல் மறறும் மலரயிடு�ல் ்பொனை 
்வேலைகலை அடுத�டுத� இயந்திரஙகளில் 
த்யயைொம்.

்வேலைக்கு �குந்�ொற்பொல் 
தவேடடுளிகள் ்ரியொன வேரில்யில் 
சுழறறியில் தபொருத�பபடடிருக்கும்.

2.10   ் ே சுழற்றி துளையிடும் 
இயந்திரம் (Multi-Spindle Drilling 
Machine)

ஒனறுக்கு ்மறபட்ட சுழறறிகள் தகொண்்ட 
துலையிடும் இயந்திரம் பை சுழறறி 
துலையிடும் இயந்திரம் எனபபடும்.  இ�ன 
அலமபபு ப்டததில் கொட்டபபடடுள்ைது.

இ வ வே ல க  து ல ை யி டு ம் 
இயந்திரம் தபருமைவு உறபததி த்யயும் 

XII BME_Tamil version CHAPTER 02.indd   44 1/7/2020   3:41:08 PM



4 5பாடம் 02 துளையிடும் இயந்திரம்

2.11   அதிக ஆழம் துளையிடும் 
இயந்திரம்  
(Deep Hole Drilling Machine)

துபபொக்கியின குழல் சுழறறி இலணபபுத 
�ண்டு (Connecting rod) ்பொனைலவேகளில் 
அதிக ஆழம் துல்லியமொக துலையிடுவே�றகு 
சிைபபொக வேடிவேலமக்கபபட்ட இயந்திரம் 
“அதிக ஆழம் துலையிடும் இயந்திரம்” 
எனபபடும்.

இந்� இயந்திரததில் பணிபதபொருள் 
மிக ்வேகமொக சுழலும்படியும், துலையிடும் 
அைகு தமதுவேொக துலையிடடுக் தகொண்்்ட 
சுழைொமல் முன்னொக்கி �கரும்படியும் 
அலமக்கபபடடிருக்கும்.  துலையிடும் 
்பொது குளிரபபடுததும் திரவேம் பயனபடுத� 
்வேண்டும். இவவியந்திரததில் இரண்டு 
வேலககள் உள்ைன.
 1. த்ஙகுதது வேலக (Vertical Type)
 2. படுக்லக வேலக (Horizontal Type)

அதிக ஆழம் துலையிட்ட பணிபதபொருள் 

2.12   துளையிடும் இயந்திரத்தின் 
அைவு குறிப்பிடும் வி்தம் (Size of 
Drilling Machine)

துலையிடும் இயந்திரததின வேலகலயப 
தபொறுதது அ�ன அைலவே குறிபபி்ட ் வேண்டும்.

 1. ல க யி ் ை ந் தி த  து ல ை யி டு ம் 
இயந்திரமொக இருபபின அல� 
பயனபடுததி ்பொ்டபபடும் மிகபதபரிய 
துலையின விட்டததின அைலவே 
தகொண்டு குறிபபி்ட்வேண்டும்.

 2. நுணுக்க மறறும் நிமிரந்� தூண் வேலக 
துலையிடும் இயந்திரமொக இருபபின அ�ன 
பணி்மல்ட மீது தபொருததி துலையி்டபப்ட 
்வேண்டிய மிகபதபரிய விட்டமுல்டய 
பணிபதபொருளின அைலவே தகொண்டு 
குறிபபி்ட ்வேண்டும். அந்� அைவேொனது 
தூணின முகபபிறகும், சுழறறியின 
லமயததிறகும் இல்ட்ய உள்ை 
தூரததின அைலவேவி்ட சுமொர இரண்டு 
ம்டஙகு அதிகமொக இருத�ல் ்வேண்டும்.

 3. ஆரம் வேழி �கரும் துலையிடும் 
இயந்திரதல� குறிபபிடும் ்பொது 
தூண்பொகததின விட்டம், ஆரக்லகயின 
நீைம், சுழறறியின ்வேகஙகளின 
எண்ணிக்லக மறறும் ஊட்டம் பறறி 
குறிபபி்ட ்வேண்டும்.

 4. கூடடுத துலையிடும் இயந்திரம் மறறும் 
பை சுழறறி துலையிடும் இயந்திரமொக 
இருபபின அதில் உள்ை சுழறறிகளின 
எண்ணிக்லக, பணி்மல்ட நீைம், 
ஊட்டம் �ரபபடும் முலை பறறி குறிபபி்ட 
்வேண்டும்.

 5. ஒரு துலையிடும் இயந்திரததிலனப 
பறறி முழுலமயொக குறிபபிடும்்பொது 
அததுலையிடும் இயந்திரததின 
மூைம் துலையி்டக் கூடிய மிகபதபரிய 
துலையின அைலவேயும், சுழறறி 
�கரக்கூடிய அதிகபட் தூரதல�யும், 
பணிபதபொருளின விட்டதல�யும், 
சுழறறி இயஙகும் முலைலயயும், 

அதிக ஆழம் துலையிடும் இயந்திரம் (படுக்லக வேலக)
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சுழறறிக்கு �ரபபடும் பல்்வேறு 
்வேகஙகள், ஊட்டஙகள் ஆகியவேறலை 
தகொண்டு அைவு குறிபபி்டபபடுகிைது.

 6. சுழறறியில் உள்ை ்மொரஸ் ்ரிவு, 
்�லவேபபடும் மின்மொட்டொரின 
குதிலர்க்தி திைன, இயந்திரததின 
தமொத� எல்ட, ்�லவேபபடும் இ்டம் 
்பொனை குறிபபுகள் �ர ்வேண்டும்.

2.13   சுழற்றி லவளே ச்சய்யும் வி்தம் 
(Working Principle of the Spindle)

துலையிடும் இயந்திரததில், துலையிடும் 
அைகிலன பிடிக்க சுழறறி பயனபடுகிைது.  
சுழறறி இயஙகும் வி�ம் ப்டததில் 
கொட்டபபடடுள்ைது.

சுழறறி எனபது துலையி்டபபட்ட 
நீண்்ட உருலை வேடிவே அலமபபொகும்.  இதில் 
நீண்்ட ்ொவிபபள்ைம் தவேட்டபபடடுள்ைது.  
அதில் ்ரிவு பல்லிலண அல்ைது அடுக்கு 
கூம்பு கபபி தபொருத�பபடடு மின்மொட்டொர 
மூைம் சுழலும் வில் சுழறறிக்கு 
�ரபபடுகிைது.  சுழறறி திரஸ்ட ்பரிங மூைம் 
உலையினுள் தபொருத�பபடடுள்ை�ொல் 
சுழறறி மடடும் சுழலும்.  தவேளியில் உள்ை 
உலை சுழைொது.

�ழ���� 
அ��ைன

�ழ��
சா��ப�ள�

�
 ப	�ைண

வாஷ�

�ர�� ேப��

�ர�� ேப��
ந�

உைற

த�ைட
ப	�ைண

உலையின தவேளிபபக்கததில் 
�டல்டப பல்லிலண (Rack 
gear) தவேட்டபபடடுள்ைது.  அதில் 
லகபபிடியின அச்சில் சிறு பல்லிலண 
தபொருத�பபடடிருக்கும்.  சிறு பல்லிலணக்கு 
சுழலும் வில்த �ரபபடும் ்பொது உலை 
்�ர்கொடடில் �கரும்.  

சுழறறி ்வேலை த்யயும் வி�ம் (Working Principle of the Spindle)
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என்வே அ�்னொடு இலணந்து 
சுழறறியும் சுழனறுக் தகொண்்்ட ்மல் 
்�ொக்கி அல்ைது கீழ் ்�ொக்கி �கரும்.  
சுழறறியில் நீண்்ட ்ொவிபபள்ைம் உள்ை�ொல் 
சுழறறித �ல்டப்டொமல் சுழலும்.

சுழறறியின அடிமுலனயின 
உடபக்கததில் ்மொரஸ் ்ரிவு உள்ை�ொல், 
்ரிவுக் கொம்பு தகொண்்ட துலையிடும் 
அைகிலன இதில் பிடிக்கைொம்.  இதில் 
உள்ை நீைவேொட்ட துலையில், ்ரிவு 
ஆபபு (Drift) த்லுததி, துலையிட்ட பிைகு 
சுழறறியிருந்து துலையிடும் அைகிலன 
எளி�ொக கழறைைொம்.

சுழறறிக்கு சுழலும் வில் மூனறு 
முலைகளில் �ரபபடுகிைது.
 1. அடுக்கு கூம்பு கபபி இயக்கம்.
 2. பினபக்க பல்லிலண இலணந்� 

அடுக்கு கூம்புக் கபபி இயக்கம்.
 3. பல்லிலண தபடடி இயக்கம்.

2.14   ் ணிப்ச்பாருளைப் பிடிககும் 
முளைகள்  
(Work – Holding Devices)

லநபாககம்: துலையிடும் இயந்திரததில் 
எந்�தவேொரு இயந்திர ்வேலை த்யவே�ொக 
இருந்�ொலும் பணிபதபொருலை ்ரியொன 
நிலையில் பணி்மல்டயின மீது இறுக்கமொக 
பிடிக்க ்வேண்டும்.  பணிபதபொருலை 
லகயில் பிடிதது ்வேலை த்யயக் கூ்டொது.  
ஏதனனில் சுழறறியின சுழலும் வில்க் 
கொரணமொக பணிபதபொருள் சுழனறு 
தவேடடுளிக்கும், இயந்திர பணியொைருக்கும் 
ஆபதல�யும், ்்�தல�யும் ஏறபடுததும்.

்ணிப்ச்பாருட்களை  
பிடிகக கீழககணை பிடிப்புச்  
்சபா்தனஙகள் ்யன்்டுகின்ைன
 1. லவேஸ்.
 2. T-வேடிவே ்பொல்ட, �ட மறறும் பிடிபபு 

படல்டகள்.
 3. ஸ்த்டப பிைொக்.

 4. V-பிைொக்.
 5. ஆஙகிள் பி்ைட.
 6. டரில்ஜிக்.

ளவஸ் (Vice)
து ல ை யி டு ம்  இ ய ந் தி ர த தி ல் 
பணிபதபொருடகலை இறுக்கி பிடிக்கப 
பயனபடும் முக்கிய ்ொ�னஙகளில் இதுவும் 
ஒனறு.  இதில் நிலையொன �ொல்ட மறறும் 
�கரும் �ொல்ட இரண்டிறகும் இல்ட்ய 
பணிபதபொருலை லவேதது இறுக்கிப 
பிடிக்கபபடுகிைது. பணிபதபொருலை 
உயரததியும், ்மமொகவும் அலமக்க 
இலணத துண்டுகள் (Parallel Blocks) 
ப ய ன ப டு த � ப ப டு கி ை து .  இ � ன ொ ல் 
துலையிடும் தபொழுது, துலையிடும் அைகு, 
லவேஸின ்மறபரபலப பொதிக்கொ�படி 
�டுக்கைொம்.

கீ ழ் க் க ண் ்ட  ப ல் ் வே று 
லவேஸ்கள் துலையிடும் இயந்திரததில் 
பயனபடுத�பபடுகிைது.
�	்ொ�ொரண லவேஸ் (Plain Vice)
�	சுழலும் லவேஸ் (Swivel Vice)

மைரயா�

நக�� 
தாைட

�ைலயான
தாைட

ப��ெபா��

்ொ�ொரண லவேஸ் (Plain Vice)

�	்ொயவு லவேஸ் (Tilting Vice)
�	அலனததிறகும் ஏறை லவேஸ்  

(Universal Vice)
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 2. வேொததுக் கழுதது தகொண்்ட பிடிபபுப 
படல்ட

 3. விரல் வேடிவேம் தகொண்்ட பிடிபபுப 
படல்ட.

ஸ்சைப் பிைபாக (Step-block)
இது நீண்்ட படிக்கடடு வேடிவே அலமபபுல்டயது.  
இது பணிபதபொருலை இறுக்கிபபிடிக்கப 
பயனபடுகிைது.  T-்பொல்ட மறறும் 
பிடிபபுப படல்ட பயனபடுததும் தபொழுது 
பணிபதபொருளின உயரததிறகு ஏறைபடி, 
ஏ்�னும் ஒரு படியில் பிடிபபு படல்டயின 
ஒருமுலன படியும்படி அலமக்கைொம்

அ���ப�
���ப� ெபா��ப� ெபா��

���� ப�ைட
T-ேபா��

T-வேடிவே ்பொல்ட மறறும் பிடிபபு படல்ட  
(T-bolt and clamp)

V-பிைபாக (V-block)
இ து  உ ரு ல ை  வே டி வே ம ொ ன 
பணிபதபொருடகலை இறுக்கிப பிடிக்க 
பயனபடுகிைது.  பணிபதபொருடகளின 

இ���� ந�

�ழ�� ப��
(ெச���)

�ழ�� ப��
(�ைட�ைல)

அலனததிறகும் ஏறை லவேஸ் (Universal Vice)

T-வடிவ ல்பால்ட் ைற்றும் பிடிப்பு ்ட்ளை 
(T-bolt and clamp)
T-வேடிவே ்பொல்ட மறறும் பிடிபபு 
படல்டலயக் தகொண்டு துலையிடும் 
இ ய ந் தி ர த தி ன  ப ணி ் ம ல ்ட யி ல் 
்�ரடியொக பணிபதபொருலை பிடிக்கைொம்.  
பணி்மல்டயில் T-வேடிவே பள்ைம் 
தவேட்டபபடடு இருக்கும். அவேறறில் 
T-்பொல்ட தபொருந்தும். 15 மிமீ மு�ல் 
20 மிமீ விட்டமுல்டய ்பொல்டடுகள் 
பயனபடுத�பபடுகினைன. தமனலமயொன 
எஃகு உ்ைொகத�ொல் ஆன பிடிபபு படல்டகள் 
பயனபடுத�பபடுகிைது. இ�ன ஒருமுலன 
பணிபதபொருலை இறுக்கி பிடிக்கவும் 
மறதைொரு முலன அடுக்குபபடித துண்டிலும் 
தபொருத�பபடும்.

பிடிப்பு ்ட்ளைகளின் வளககள்
 1. ்ொ�ொரணத துலை தகொண்்ட பிடிபபுப 

படல்ட
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ப��ெபா��

ஆஙகிள் பி்ைட (Angle – plate)

டிரில் ஜிக (Drill Jig)
ஒ ் ர  ம ொ தி ரி ய ொ ன  அ தி க 
எண்ணிக்லகயுல்டய பணிபதபொருடகளில் 
துலையிடும் ்பொது, பணிபதபொருடகலை 
்ரியொகப பிடிதது துலையிடும் அைலக 
வேழி �்டததுவே�றகு ஏறப �யொரிக்கபபட்ட 
சிைபபு ்ொ�னம் டரில்ஜிக் ஆகும்.  
பணிபதபொருடகலை விலரவேொக பிடிக்கவும், 
தவேளி்யறைவும், தவேடடுளிலய வேழி 
�்டத�வும் பயனபடுகிைது.

ப��ெபா��

����

ெவ���

ெட��ேள�

டிரில் ஜிக் (Drill Jig)

நீைதல�ப தபொறுதது இரண்டு (அல்ைது) 
மூனறு V-வேடிவே பிைொக்குகலை 
பயனபடுத�ைொம்.  இ�ன ்மல் 
பக்கததில் உள்ை V-வேடிவேப பள்ைததில் 
பணிபதபொருள் தபொருத�பப்ட ்வேண்டும்.  
பக்கவேொடடில் உள்ை ்துர வேடிவே பள்ைததில் 
பிடிபபுப படல்டலய அலமதது, ்பொல்ட 
மூைம் பணிபதபொருள் அல்யொமல் 
பிடிக்கபபடுகிைது. 

மைரயா�

ப� ெபா��

V-�ளா�

V-�ளா�

U-�ளா�

V-பிைொக் (V-block)

V-பிைொக்கொனது வேொரபபிரும்பு 
(அல்ைது) எஃகு உ்ைொகததில் 
�யொரிக்கபபடடு துல்லியமொக இயந்திரபபணி 
த்யயபபடடிருக்கும்.

ஆஙகிள் பிலைட் (Angle – plate)
இது ஒனறுக்தகொனறு த்ஙகுத�ொக 
உல்டய இரண்டு முகபபுகலை தகொண்்ட 
‘்ட’ வேடிவேச் ்ட்டம் ்பொனை�ொகும்.  எல்ைொ 
பக்கஙகளும் துல்லியமொக இயந்திரபபணி 
த்யயபபடடிருக்கும்.  முகபபுப பகுதி 
மறறும் நீைவேொட்டததில் துலைகள் 
்பொ்டபபடடிருக்கும்.  இதில் ்பொல்ட மறறும் 
�டடிலன தபொருததி பணி்மல்டயின 
மீது அலமதது பணிபதபொருடகலை 
பிடிக்கைொம்.
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ஒ்ர அைவுள்ை துலைகலை 
துல்லியமொக ஏறபடுத� பயனபடுகிைது.  
டிரில் ஜிக் பயனபடுத� அதிக த்யல்திைலம 
்�லவேயில்லை.

ஜிககின் வளககள்
 1. பி்ைட ஜிக் (Plate Jig)
 2. ்்னல் ஜிக் (Channel Jig)
 3. பொக்ஸ் ஜிக் (Box Jig)
 4. ்டயொமீட்டர ஜிக் (Diameter Jig)
 5. இண்்டக்சிங ஜிக் (Indexing Jig).

 2.15    துளையிடும் இயந்திரத்தில் 
்யன்்டும் ்ல்லவறு  
சவட்டுளிகள் (Tools used in  
Drilling Machine)

து ல ை யி டு ம்  இ ய ந் தி ர த தி ல் 
த்யயபபடும் பல்்வேறு வி�மொன 
்வேலைகளுக்கொக பைவேலக தவேடடுளிகள் 
பயனபடுத�பபடுகிைது. 
அலவேயொவேன,
 1. துலையிடும் அைகு (Drill Bit)
 2. துலை சுரண்டி (Reamer)
 3. மொறறு துலை தபருக்கி (Counter bore)
 4. துலைமுலன தபருக்கி (Counter since)
 5. ்டொப (Tap)

திருகுத துலையிடும் அைகிலன 
உருவேொக்கியவேர ஸ்டீவேன ஏ. மொரஷ் 
(Steven A. Morse), �ொடு – இஙகிைொந்து 
ஆண்டு – 1861.

துளையிடும் அேகு (Drill Bit)
இது உ்ைொகப பணிபதபொருடகளில் 
துலைலய ஏறபடுததும் தவேடடுளியொகும்.  
துலையிடும் அைகில் ஃபுளூட எனபபடும் 
சுருள் வேடிவே பள்ைம் தவேட்டபபடடிருக்கும்.

துலையிடும் அைகு (Drill Bit)

இததுலையிடும் அைகு அதி்வேக எஃகு 
(HSS) அல்ைது கரிதகொண்்ட எஃகு (Carbon 
steel) ஆகியவேறறினொல் �யொரிக்கபபடுகிைது.
இதில் ்�ரொன கொம்பு தகொண்்ட வேலக 
மறறும் ் ரிவு கொம்பு தகொண்்ட வேலக உள்ைது.  

துலையிடும் இயந்திரததில்  
பயனபடும் தவேடடுளிகள்

துலையிடும் 
அைகு (Drill bit)

துலை முலன 
தபருக்கி 

(Counter Sink)

மொறறுத 
துலை தபருக்கி 
(Counter bore)

துலை சுரண்டி 
(Reamer) ்டொப (Tap)

2 3 4 51
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்�ரொன கொம்பு தகொண்்ட துலையிடும் அைகு 
2 மிமீ மு�ல் 16 மிமீ விட்டம் வேலர இருக்கும் 
16 மிமீ-க்கு ்மல் அைவுள்ை துலையிடும் 
அைகில் ்ரிவு கொம்பு இருக்கும்.

துளை சுரணடி (Reamer)
துலை சுரண்டி எனபது ஏறதகன்வே 
்பொ்டபபட்ட துலையின உடபரபலப ்ரி 
த்யயப பயனபடும் பை முலனகள் தகொண்்ட 
தவேடடுளி (Multi-Point-Tool) ஆகும்.  இது 
சிறி�ைவு உ்ைொகதல� மடடும் நீக்கும்.  
துலையின உடபரபபில் பைபைபபொன 
்�ொறைதல� ஏறபடுததும்.

துலை சுரண்டி (Reamer)

ைபாற்றுத் துளை ச்ருககி (Counter bore)
மொறறுத துலை தபருக்கி எனபது 
ஏறதகன்வே ்பொ்டபபட்ட துலையில் 
குறிபபிட்ட ஆழததிறகு மடடும் ்றறு 
தபரி�ொக்கப பயனபடும், பைமுலனகள் 
தகொண்்ட தவேடடுளி ஆகும்.  இதில் மூனறு 
அல்ைது �ொனகு தவேடடு முலனகள் இருக்கும்.  
மொறறுத துலை தபருக்கி ்�ரொன பள்ைம் 
அல்ைது சுருள் பள்ைம் தகொண்்ட தவேடடு 
முலனகைொக இருக்கும்.

மொறறுத துலை தபருக்கி (Counter bore)

மிருதுவேொன பணிதபொருடகைொகிய 
பித�லை மறறும் அலுமினியம் ஆகியவேறறில் 
குலைந்� ஆழததிறகு, மொறறுத துலை 
தபருக்கு�ல் த்யய ்�ரொன பள்ைம் 
தகொண்்ட தவேடடுளியும் அதிக ஆழததிறகு 

மொறறுத துலை தபருக்கு�ல் த்யய, 
சுருள் பள்ைம் தகொண்்ட தவேடடுளியும் 
பயனபடுத�பபடுகிைது.

துளை முளன ச்ருககி (Counter sink)
கவுண்்டர சிஙக் எனபது கூம்பு வேடிவே 
முகபபுல்டய பைமுலன தகொண்்ட தவேடடுளி 
ஆகும்.  தவேடடு முலனயின ் கொணதல� �விர 
இ�ன அலமபபொனது மொறறு துலை தபருக்கி 
்பொன்ை இருக்கும்.  இ�ன ்கொணம் 600, 
820 அல்ைது 900 தகொண்்ட�ொக இருக்கும்.  
துலையின ்மறபரபபில் கூம்பு வேடிவேதல� 
ஏறபடுத�ப பயனபடுகிைது.

துலை முலன தபருக்கி (Counter sink)

ைபாப் (Tap)
்டொப தவேடடுளி, ்�ொறைததில் மலரயொணி 
்பொல் கொணபபடும்.  இதில் மூனறு 
அல்ைது �ொனகு பள்ைஙகள் மலரக்கு 
குறுக்்க தவேட்டபபட்டது ்பொல் இருக்கும்.  
இது உடபக்க மலரயி்டப பயனபடுகிைது.  
துலையின உடபரபபில் எளி�ொக 
படிவே�றகு அடிமுலனயில் ்ரிவுபபகுதியும், 
்மறபக்கததில் கொம்பு பொகமும் தபறறிருக்கும்.

்டொப (Tap)

1

2

3
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்டொப தவேடடுளியொனது கொரபன 
எஃகு அல்ைது அதி்வேக எஃகினொல் 
த்யயபபடடிருக்கும்.

இ�ன இருவேலககள் “லக ்டொப” 
(Hand Tap) மறறும் இயந்திர ்டொப (Machine 
tap) ஆகும்.

2.16   துளையிடும் அேகின்  
்ல்லவறு ்பாகஙகள் ைற்றும் 
லகபாணஙகள் (Twist Drill 
Nomenclature)

துலையிடும் அைகின பல்்வேறு பொகஙகள் 
மறறும் ்கொணஙகளின அலமபபு ப்டததில் 
கொட்டபபடடுள்ைது.

உைல் ்குதி (Body)
துலையிடும் அைகின கழுததுப 
பகுதியிலிருந்து தவேடடுளியின முலன 
வேலர உள்ை பொகமொகும்.  கழுததுப 
பகுதி இல்லைதயனில் கொம்பு பொகததின 
ஆரம்பததிலிருந்து உ்டல் பொகம் கணக்கில் 
எடுததுக் தகொள்ைபபடும்.  இதில் சுருள் வேடிவே 
பள்ைம் தவேட்டபபடடிருக்கும்.

கபாம்பு (Shank)
உ்டல் பொகததிறகு ்ம்ை அலமந்� 
பொகம் கொம்பு (Shank) எனபபடும்.  இதில் 
்ரிவுக்கொம்பு மறறும் ்ரிவேறைக் கொம்பு 
எனறு இருவேலககள் உள்ைன.  இபபொகம் 
சுழறறியில் ்�ரடியொக்வேொ அல்ைது பிடிபபு 
உபகரணஙகள் மூைமொக்வேொ பிடிக்கைொம்.

ஃ��� �ள�

ஃ��� ேல��

�ளா��

�ளா��

உத�� ச�
 ேகாண�

ேப�
��

அ��ைன ேகாண�

ெவ���ைன
ேகாண�

ெவ��
�ைன

ேல��

உட�ப 

ெமா�த �ள�

கா��

கா�� �ைன

ேர�
ேகாண�

க����ப 

துலையிடும் அைகின பல்்வேறு பொகஙகள் (Twist Drill Nomenclature) மறறும்  
துலையிடும் அைகின பல்்வேறு ்கொணஙகள்
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கபாம்பு முளன (Tang)
இது ்ரிவுக் கொம்பு தகொண்்ட துலையிடும் 
அைகின ்மல் பகுதியில் உள்ை 
�டல்டயொனப பகுதியொகும். சுழறறியின 
உடபகுதியில் உள்ை நீைவேொட்டததுலையில் 
தபொருந்தும். சுழறறியின சுழலும் வில் 
துலையிடும் அைகிறகு கொம்பு முலன 
மூைமொகக் க்டத�பபடுகிைது.

கழுத்துப் ்குதி (Neck)
துலையிடும் அைகின உ்டல் பகுதிக்கும், 
கொம்புப பகுதிக்கும் இல்ட்ய 
தவேட்டபபடடுள்ை அடிவேொர பள்ைதல� இது 
குறிக்கும்.

அடிமுளன (Point)
இது துலையிடும் அைகின கூரிய 
முலனயொகும்.  இபபகுதியில் �ொன உ�டுகள், 
முகபபுகள், ஃபிைொங மறறும் தவேடடுமுலன 
ஆகிய பொகஙகள் ஒனறு ்்ருகினைன.

உ்தடு (Lip)
ஃபிைொஙகும் (F lank) ,  முகபபும் 
தவேடடிக்தகொள்வே�ொல் உண்்டொகும் விளிம்பு 
பகுதியொகும்.  தபொதுவேொக துலையிடும் 
அைகின அச்சிறகு 590-ல் உ�டுகள் 
இரண்டும் ்மமொன ்கொணததில் 
்ொயந்திருக்க ்வேண்டும்.  இரண்டு 
உ�டுகளின நீைஙகள் ்ம அைவிலும், 
கிளியரனஸ் ்கொணம் ்ரியொன அைவிலும் 
இருக்க ்வேண்டும்.

லேணட் (Land)
Body clearance-க்கும், Flute எனபபடும் 
பள்ைததிறகும் அடுதது �ரம்பு ்பொல் சுழனறு 
கொணபபடும் பொகமொகும்.  இது துலையினுள் 
படிந்து துலையிடும் அைகிறகு வேழிகொடடியொக 
அலமகிைது.  ஆலகயொல் துலை ்�ரொகவும், 
்ரியொன அைவுக்கும் கில்டக்கிைது.

ஃபுளூட் (Flute)
துலையிடும் அைகின உ்டல் பகுதியில் 
அலமந்துள்ை சுருள் வேடிவே பள்ைமொகும்.  
துலையிடும் அைகில் தவேடடு முலனலய 
ஏறபடுததி �ருவே�றகு உ�வுகிைது.  
துலையிடும் தபொழுது ஏறபடுகினை 
பிசிறுகலை தவேளி்யறறுவே�றகும், 
குளிரபபடுததும் திரவேம் தவேடடும் முலனகள் 
வேலர த்னைல்டவே�றகும் பயனபடுகிைது.

லகபாணஙகள் (Angles)
அ) சவட்டு முளன லகபாணம்  
(Chisel Edge Angle)
துலையிடும் அைகின அடி முலனயிலிருந்து 
பொரக்கும் தபொழுது தவேடடுமுலனக்கும், 
உ�டடிறகும் (Lip) இல்டயிலுள்ை 
விரி்கொணம் ஆகும்.  இக்்கொணம் 1200 
மு�ல் 1350 வேலர இருக்கும்.

ஆ) அடிமுளனக லகபாணம் (Point angle)
இது தவேடடும் முலனகளுக்கு இல்ட்ய 
உள்ை ் கொணமொகும்.  அ�ொவேது துலையிடும் 
அைகின அச்சிறகு இலணயொன ஒரு 
�ைததில் உ�டடில் இருந்து நீட்டபபட்ட 
்கொடுகளுக்கு இல்டயில் அலமயும் 
்கொணம் ஆகும்.  இ�ன அைவு 1180 ஆக 
இருக்கும்.  கடினமொன கைலவே உருக்கு 
தகொண்்ட பணிபதபொருடகளில் துலையி்ட 
்வேண்டும் தபொழுது இ�ன ்கொணம் 
அதிகரிக்கும்.

இ)  உ்தட்டின் ்சரிவுகலகபாணம்  
(Lip clearance angle)

துலையிடும் அைகின தவேடடும் பகுதிக்குப 
பினபுைமொக கொணும் ்ரிவு, உ�டடின 
்ரிவுக்்கொணமொகும்.  துலையிடும் அச்சிறகு 
த்ங்கொணததில் உள்ை �ைததிறகும், 
ஃபிைொஙகிறகும் �டுவில் அலமயும் ் கொணம் 
உ�டடின ் ரிவு ் கொணம் எனபபடும்.  இ�ன 
அைவு 120 மு�ல் 150 வேலர இருக்கும்.
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2.17   துளையிடும் இயந்திரத்தில் 
சவட்டுளிகளைப் பிடிககும் 
முளைகள் (Tool – Holding Devices)

து ல ை யி டு ம்  இ ய ந் தி ர ங க ளி ல் 
த்யயபபடுகினை ்வேலைகளுக்குக்்கறப 
பல்்வேறு தவேடடுளிகள் பயன 
படுத�பபடுகினைன.  இவேறலை சுழறறியில் 
பிடிக்க பைவி�மொன பிடிபபுச் ்ொ�னஙகள் 
உள்ைன. அலவேயொவேன,
 1. சுழறறியில் ்�ரடியொகப தபொருதது�ல்
 2. சிலீவ (Sleeve) மூைம் தபொருதது�ல்
 3. ்ொக்தகட (Socket) மூைம் தபொருதது�ல்
 4. டிரில் கவவி (Drill chuck) மூைம் 

தபொருதது�ல்
 5. சிைபபு ்்ரக்லக உபகரணம்.
  அ)  மலரயறுக்கும் உபகரணம் 

(Tapping attachment)
  ஆ)  பு்ைொடடிங பிடிபபொன (Floating 

Holder)

சுழற்றியில் லநரடியபாக ச்பாருத்து்தல் 
(Directly fit into the spindle)
இம்முலையில் ்ரிவுக் கொம்பு தகொண்்ட 
துலையிடும் அைலக ் �ரடியொக பிடிக்கைொம்.  
துலையிடும் அைலக தபொருததும் 
தபொழுது உரொயவினொல் சுழறறியில் 
உள்ை ்மொரஸ் ்ரிவில் இறுக்கமொக 
தபொருந்துகிைது.  சுழறறியில் உள்ை 
்ரிவுததுலையின்மல்முலனயில் உள்ை 
நீள்வேட்டததுலையில் துலையிடும் அைகின 
கொம்பு முலன (Tang) தபொருந்துவே�ொல் 
துலையிடும் அைகிறகு சுழலும் வில் 
�ல்டபப்டொமல் கில்டக்கிைது.

துலையிட்டபிைகு சுழறறியிலிருந்து 
துலையிடும் அைகிலன தவேளி்யறை 
்ரிவுச் ்ொவி (Drift) பயனபடுகிைது.  இ�லன 
சுழறறியில் உள்ை நீள்வேட்டததுலையில் 
த்லுததி ்ை்ொக �டடினொல் துலையிடும் 
அைகு தவேளி்யறும்.  ்ரிவுச்்ொவி (Drift key) 
கடின எஃகினொல் த்யயபபடடிருக்கும்.

சுழறறியில் 
்�ரில்டயொக 
தபொருதது�ல் 

(Through 
Spindle)

டிரில் கவவி 
(Drill chuck)

மூனறு �ொல்ட 
தகொண்்ட �ன 
லமய கவவி

விலரவு மொறறு 
கவவி

்ொக்தகட மூைம் 
தபொருதது�ல் 

(By Soket)

சிலீவ மூைம் 
தபொருதது�ல் 
(By sleeve)

சிைபபுச் 
்்ரக்லக 

உபகரணம் 
(Special 

Attachment)

மலரயறுக்கும் 
உபகரணம்

 பு்ைொடடிங 
உபகரணம்.

தவேடடுளிகலை பிடிக்கும் முலைகள்  
(Tool-Holding Devices)
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உளை (Sleeve)
உலையின அலமபபு ப்டததில் 
கொட்டபபடடுள்ைது.  சுழறறியில் உள்ை 
்ரிவுததுலைலயக் கொடடிலும் சிறிய 
அைவுள்ை ்ரிவுக் கொம்பு தகொண்்ட 
துலையிடும் அைகிலனப தபொருததுவே�றகு 
உலை பயனபடுத�பபடுகிைது. 

ச�� உட� பாக�

�ைள

கா�� �ைன

உலை (Sleeve)
உலையின தவேளிபபொகம் ்ரிவு 

உல்டய�ொக இருபப�ொல் சுழறறியின 
துவேொரததில் தபொருந்தும்.  உலையின 
உடபுைததில் துலையிடும் அைகின 
்ரிவுக்கொம்பு தபொருந்தும்.  சுழறறியின 
துலையில் உள்ை உலையினுள் கொம்பு 
முலனபபகுதி தபொருந்தி சுழலும்.  
தபொருத�மொன உலை மூைம் ்ரிவுக்கொம்பு 
தகொண்்ட துலையிடும் அைகிலன சுழறறியில் 
தபொருத�ைொம்.

து ல ை யி டு ம்  அ ை கி ல ன 
சுழறறியிலிருந்து தவேளி்யறை மு�லில் 
உலைலய ் ரிவு ஆபபு தகொண்டு தவேளி்யறை 
்வேண்டும்.  அப்பொது உலையும், துலையிடும் 
அைகும் ்்ரந்து தவேளி்யறும்.  பிைகு 
உலையிலிருந்து துலையிடும் அைலக 
தவேளி்யறை ்வேண்டும்.

்சபாகசகட் (Socket)
்ொக்தகட அலமபபு ப்டததில் 
கொட்டபபடடுள்ைது.  சுழறறியின 

்ரிவுததுலைலயவி்ட, துலையிடும் அைகின 
்ரிவுததுலை தபரிய�ொக இருபபின ்ொக்தகட 
மூைம் துலையிடும் அைலக பிடிக்கைொம்.  
இது சிலீலவே வி்ட இரண்டு ம்டஙகு நீைமொக 
இருக்கும்.  

உட� பாக�

�ைள

ச�� கா��

கா�� �ைன

்ொக்தகட (Socket)

் ொ க் த க ட டி ன  ் ம ல் ப கு தி 
்ரிவுக்கொம்பு தகொண்்ட�ொகவும், சுழறறியின 
்ரிவுததுலையில் தபொருத� கூடிய�ொகவும் 
இருக்கும்.

்ொக்தகடடின உ்டல் பொகததின அடியில் 
்ரிவுததுலை இருக்கும்.  இது சுழறறியின 
்ரிவுததுலைலய வி்ட தபரி�ொக இருக்கும்.  
இதில் துலையிடும் அைகிலன தபொருத�ைொம்.

து ல ை யி டு ம்  அ ை கி ல ன , 
சு ழ ற றி யி லி ரு ந் து  த வே ளி ் ய ற ை 
்வேண்டுமொனொல், ் ொக்தகடல்ட தவேளி்யறை 
்�லவேயில்லை.  துலையிடும் அைலக 
மடடு்ம ்�ரடியொக ்ொக்தகடடிலிருந்து 
தவேளி்யறைைொம்.

டிரில் கவ்வி (Drill Chuck)
சிறிய அைவுள்ை, ்�ரொன கொம்பு 
தகொண்்ட துலையிடும் அைகிலன மடடும் 
பிடிக்க பயனபடும் ்ொ�னம் டிரில் கவவி 
ஆகும்.  டிரில் கவவியின ்மல்பகுதியில் 
்ரிவுக் கொம்பு தகொண்்ட �லைபபகுதியும், 
அடிபபகுதியில் தவேடடுளிலய பிடிபப�றகொன 
மூனறு �ொல்டகளும், லமயபபகுதியில் 
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�ொல்டகலை ்மலும், கீழும் �கறை உ�வும் 
தபவேல் பல்லிலண அலமபபும் இருக்கும்.  
அடிபபகுதியில் உள்ை �கரும் �ொல்டகலை 
தகொண்டு துலையிடும் அைகிலன 
பிடிக்கைொம். ்மல் பகுதியில் உள்ை 
்ரிவுகொம்பு, சுழறறியில் தபொருத�பபடும்.

தாைட

���

உட� பாக�

சா�

டிரில் கவவி (Drill Chuck)
இ்தன் வளககள்
அ)  விலரவு மொறறுக் கவவி (Quick change 

chuck).
ஆ)  மூனறு �ொல்ட தகொண்்ட �ன லமய கவவி 

(Three Jaw Self – Centering Chuck).

சிைப்புச் ல்சரகளக (Special Attachment)
ைளர அறுககும் உ்கரணம்: (Tapping 
Attachment)

கா�� �ைன

கால�

����

�ள��
தக�க�

மலர அறுக்கும் உபகரணம்: (Tapping Attachment)

துலையிடும் இயந்திரததின சுழறறியில் ்டொப 
எனபபடும் மலரயறுக்கும்தவேடடுளிலய 
பிடிக்க உ�வும் சிைபபுச் ்்ரக்லகக்கு 

மலரயறுக்கும் உபகரணம் எனறு தபயர.  
இ�ன அடிமுலனயில் ்�லவேயொன 
்டொப (Tap) தபொருத�பபடும்.  அல� 
தபொருத�மொன துலையில் லவேதது 
அழுததினொல் சுழறறியு்டன ்்ரந்து 
அடிபபொகம் வேைஞ்சுழியொக கீ்ழ இைஙகும்.  
்�லவேயொன அைவு மலரயிட்டவு்டன 
சுழறறிலய ்மல்்�ொக்கி இயக்கினொல் ்டொப 
தபொருத�பபட்ட அடிபபொகம் மடடும் (கிைடச் 
அலமபபு இருபப�ொல்) இ்டஞ்சுழியொக சுழனறுக் 
தகொண்்்ட ்மல்்�ொக்கி வேரும்.  என்வே 
மலர பொதிக்கபப்டொமல் இருக்கும்.  அதிக 
எண்ணிக்லகயில் மலரயிடும்்பொது இந்� 
சிைபபுச் ்்ரக்லக பயனபடுத�பபடுகிைது.

2.18   துளையிடும் இயந்திரத்தில் 
ச்சய்யப்்டும் லவளேகள் (Drilling 
Machine Operations)

துலையிடும் இயந்திரததில் துலையிடுவேது 
�ொன முக்கியமொன ்வேலை எனைொலும் 
அ�லன ்ொரந்து பல்்வேறு தவேடடுளிகலைப 
பயனபடுததி கீழ்கண்்ட ்வேலைகலை 
த்யயைொம்.
 1. துலையிடு�ல் (Drilling)
 2. துலை சுரண்டு�ல் (Reaming)
 3. துலை தபருக்கு�ல் (Boring)
 4. துலையின முலனலய தபருக்கு�ல் 

(Counter boring)
 5. துலையின முலனலய கூம்பு 

வேடிவேமொக்கு�ல் (Counter sinking)
 6. துலைலய சுறறி ்மபபடுதது�ல் (Spot 

Facing)
 7. மலரயிடு�ல் (Threading)
 8. வேலையம் ்பொல் தவேடடு�ல் 

(Trepanning)

துளையிடு்தல் (Drilling)
சுழலும் துலையிடும் அைகிலன தகொண்டு 
உ்ைொகப பணிபதபொருளில் ்�லவேயொன 
விட்டததிறகும், ஆழததிறகும் வேட்டமொன 
புதிய துலைலய ஏறபடுததுவே�றகு 
“துலையிடு�ல்” எனறு தபயர.  
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ப��ெபா��

�ைள���
அல�

துலையிடு�ல் (Drilling)

துளை சுரணடு்தல் (Reaming)
துலையிடும் அைகு மூைம் ்பொ்டபபட்ட 
துலையின உடபரபபு மறறும் அ�ன அைவு 
்ரியொக அலமயொது. இக்குலைபொடல்ட 
நீக்க துலை சுரண்டி எனபபடும் 
பைமுலன தவேடடுளிலய பயனபடுததி 
துலையின உடபரபலப ்ரித்யவே�றகும், 
தமனலமயொக்குவே�றகும் துலை சுரண்டு�ல் 
எனறு தபயர.  துலை சுரண்டும் தபொழுது 
சுழறறியின ்வேகம், துலையிடும் ்வேகததில் 
பொதி�ொன பயனபடுத� ்வேண்டும்.  துலை 
சுரண்டு�ல் மூைம் 0.375 மிமீ வேலர 
உ்ைொகதல� நீக்கைொம்.

ப��ெபா��

�ைள �ர��

துலை சுரண்டு�ல் (Reaming)

துலையிடும் இயந்திரததில் 
த்யயபபடும் ்வேலைகள்

துலையிடு�ல் 
(Drilling)

துலை தபருக்கு�ல் 
(Boring)

துலை சுரண்டு�ல் 
(Reaming)

துலையின 
முலனலய 
தபருக்கு�ல்  

(Counter Boring)

துலையின முலனலய 
கூம்பு வேடிவேமொக்கு�ல் 

(Counter sinking)

துலைலய சுறறி 
்மபபடுதது�ல்  
(Spot-Facing)

மலரயிடு�ல் 
(Threading)

வேலையம் ்பொல் 
தவேடடு�ல் (Trepanning)

1

2

3

4

5

6

7

8

இ வ வே ொ று  து ல ை யி ்ட ப ப ட ்ட 
துலையின அைவு துல்லியமொக இருக்கொது.  
உடபரபபு த்ொரத்ொரபபொக இருக்கும்.  
சுழறறியின அதிரவு மறறும் துலையிடும் 
அைகின குலைபொ்்ட இ�றகு கொரணமொகும்.  
12 மிமீ விட்டமுள்ை துலையிடும் அைகு மூைம் 
துலையிட்டொல் 0.125 மிமீ கூடு�ைொகவும், 
22 மிமீ அைகில் துலையிட்டொல் 0.5 மிமீ 
கூடு�ைொகவும் துலை அலமயைொம்.
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துல்லியமொக அலமய பணிபதபொருளில் 
்�லவேயொன துலையின அைலவேவி்ட ்றறு 
சிறி�ொக துலையிடடு பிைகு துலை தபருக்க 
்வேண்டும்.  துல்லியமொக துலையிடும் 
இயந்திரதல� பயனபடுததி 0.00125 மிமீ 
அைவிறகு துலை தபருக்கைொம்.

துலை தபருக்கு�ல் த்யயும்்பொது 
சுழறறியின ்வேகம், துலை சுரண்டும் 
்வேலைலய வி்ட குலைவேொன ்வேகததில் 
இருத�ல் ்வேண்டும்.

துளையின் முளனளய ச்ருககு்தல் 
(Counter Boring)
ஏறகன்வே ்பொ்டபபட்ட துலையின 
உடபகுதியில் சிறிது ஆழததிறகும், 
்�லவேயொன விட்டததிறகும், தபரி�ொக்கும் 
முலைக்கு துலையின முலனலய 
தபருக்கு�ல் எனகி்ைொம்.  

ப��ெபா��

�ைள�� �ைளைய� ெப���த

�ைள�ைன
ெப���

துலையின முலனலய தபருக்கு�ல்  
(Counter Boring)

இது ்பொல்ட மறறும் ஸ்்டட 
ஆகியவேறறின �லைபபகுதி துலையினுள் 
உடத்னறு படிய பயனபடுகிைது.  
இவ்வேலைக்கு “துலை முலன தபருக்கி” 
எனும் பைமுலன தவேடடுளி பயனபடுகிைது.  
தவேடடுளியின கொம்பு பொகம் ்�ரொக்வேொ 
அல்ைது ்ொயவேொக்வேொ இருக்கும்.  
இவ்வேலை த்யயும் ்பொது தவேடடும் 
்வேகம் துலையிடும் ்வேலைலய வி்ட ்றறு 
குலைவேொக 25% இருத�ல் ்வேண்டும்.

துளை ச்ருககு்தல் (Boring)
துலை தபருக்கு�ல் எனபது ஏறகன்வே 
்பொ்டபபட்ட துலையின உடபரபலப 
்�லவேயொன விட்டததிறகு தபரி�ொக்கும் 
்வேலையொகும்.  துலை தபருக்கு�ல் 
கீழ்க்கண்்ட ்ந்�ரபபஙகளில் த்யயைொம்.
  அ)  குறிபபிட்ட அைவுள்ை துலையிடும் 

அைகு கில்டக்கொ� ்பொதும், 
மிகபதபரிய துலை ் பொ்ட ் வேண்டிய 
்பொதும்.

  ஆ)  குறிபபிட்ட அைவிறகுத துல்லியமொன 
துலை உண்்டொக்குவே�றகும்,

  இ)  ஏறகன்வே வேொரபபு த்யது 
உண்்டொக்கபபட்ட துலைகலை 
இயந்திரபபணி த்யது, ்ரி 
த்யயும்்பொதும்,

  ஈ)  துலை நீள்வேட்டமொக இருபபின 
அ�லன வேட்டமொக ்ரி த்யயும் 
்பொதும், துலை தபருக்கு�லை 
த்யயைொம்.

ப��ெபா��

ெவ���
தா��

ஒ� �ைன
ெவ���

துலை தபருக்கு�ல் (Boring)

இவ்வேலைலய த்யவே�றகு ்பொரிங 
தவேடடுளி எனபபடும் ஒரு முலன தவேடடுளி 
பயனபடுகிைது.  இவதவேடடுளியொனது 
தவேடடுளி �ண்டில் பிடிக்கபபடுகிைது.  
இத�ண்டில் ்ரிவுக்கொம்பு இருக்கும்.  
இக்கொம்பொனது சுழறறி அல்ைது ்ொக்தகட 
மூைம் தபொருத�பபடுகிைது.  துலை 
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ப��ெபா��

க��ட�
ேபா�

�ைளைய� ��
 ச��ப���த�துலைலயச் சுறறி ்மபபடுதது�ல்  
(Spot Facing)

ைளரயிடு்தல் (Tapping)
ஏ ற க ன ் வே  து ல ை யி ்ட ப ப ட ்ட 
பணிபதபொருளில், துலை வேழியொக ்டொப 
எனை தவேடடுளிலயப பயனபடுததி உடபக்க 
மலரயிடுவேல� குறிக்கும்.  லகயினொல் 
இயக்கி்யொ அல்ைது இயந்திர வில் 
மூைமொக்வேொ மலரயி்டைொம்.

ப��ெபா��

மைர��த�

டா�

மலரயிடு�ல் (Tapping)

்ட ொ ப பி ல ன  து ல ை யி ன 
உடபகுதியில் த்லுததி திருகும் தபொழுது 
அது உ்ைொகதல� தவேடடிதயடுதது 
உடபக்கததில் மலரலய ஏறபடுததுகிைது.

துளையின் முளனளய கூம்பு 
வடிவத்தில் ச்ருககு்தல்  
(Counter sinking)
ஏறகன்வே ்பொ்டபபட்ட துலையின 
்மறபகுதியில் சிறிது ஆழததிறகு மடடும் 
கூம்பு வேடிவேததில் தபரி�ொக்குவேல� 
"துலையின முலனலயக் கூம்பு வேடிவேததில் 
தபருக்கு�ல்" எனகி்ைொம்.  இக்கூம்பு 
வேடிவேததின ்கொணம் 600, 900-களில் 
இருக்கும்.  இதில் மலரயொணி மறறும் 
ரிவிட ஆகியவேறறின �லைபபகுதி ்மமொக 
துலையினுள் படிய பயனபடுகிைது.

ப��ெபா��

க��ட�
���

துலையின முலனலய கூம்பு வேடிவேததில் 
தபருக்கு�ல் (Counter sinking)

துளைளயச் சுற்றி ்சைப்்டுத்து்தல்  
(Spot Facing)
ஏறகன்வே ்பொ்டபபட்ட துலையின 
்மறபரபபில் ்ம மட்டமொகவும், 
த்ொரத்ொரபபினறியும் இருக்கும்படி 
இயந்திரபபணி த்யவேல� ”துலைலயச் 
சுறறி ்மபபடுதது�ல்” எனகி்ைொம்.  
்பொல்டடின �லைபொகம் அல்ைது �ட 
படிவே�றகு ஏறப இபபணி த்யயபபடுகிைது.  
இபபணிலய த்யய கவுண்்டர ்பொர 
எனை துலைப தபருக்கி தவேடடுளி அல்ைது 
அ�றதகனறு உள்ை சிைபபு தவேடடுளிலய 
பயனபடுத�ைொம்.
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2.19   துளையிடும் இயந்திரத்தின் 
சவட்டும் லவகம், ஊட்ைம் ைற்றும் 
ஆழம் (Cutting speed. Feed and 
depth of cut)

சவட்டும் லவகம் (Cutting Speed)
்வேகம் எனபது ஒரு நிமி்ட ்�ரததில் ஒரு 
புள்ளி எவவேைவு தூரம் �கரும் எனபல�க் 
குறிக்கும்.  துலையிடும் இயந்திரததில் 
தவேடடும் ்வேகம் எனபது துலையிடும் 
அைகு சுழலும் ்பொது அ�ன தவேடடும் 
முலனயில் ஒரு புள்ளி ஒரு நிமி்ட ்�ரததில் 
வேட்டபபொல�யில் சுறறும் தமொத� தூரதல�க் 
குறிக்கும். இ�லன மில்லிமீட்டர / நிமி்டம் 
எனை அைகொல் குறிக்கைொம்.

தவேடடும் ்வேகம் (C.S) = dn
1000
π மீட்டர/நிமி்டம்

இதில் 22
7

π = (அ) 3.14,

d =  துலையிடும் அைகின விட்டம் மில்லி 
மீட்டரில்

n =  rpm of the spindle, அ�ொவேது சுழறறி 
ஒரு நிமி்டததில் சுழலும் சுறறுகளின 
எண்ணிக்லக.

தவேடடும் ்வேகமொனது பயனபடுத�பபடும் 
தவேடடுளி, உ்ைொகம், உ்ைொகததின �னலம, 
துலையி்ட ்வேண்டிய பரபபின �னலம, 
பணிபதபொருள் பிடிக்கபபடடுள்ை முலை, 
துலையிடும் இயந்திரததின அலமபபு, ்க்தி, 
உறுதி ஆகியவேறலை தபொறுதது மொறுபடும்.

ைபாப் துளையின் அைளவ கணககிடு்தல்:
்டொப - துலையின அைவு கீழ்க்கண்்டவேொறு 
கணக்கி்டபபடுகிைது.

D=T-2d
‘D’- எனபது ்டொப துலையின அைவு, 
T-எனபது ்டொபபின விட்டம் ‘d’ எனபது 
மலரயின ஆழம் ஆகும்.
த்யல்முலையில் = ்டொபபின  
்டொப துலை ‘D’ அைவு   தவேளிவிட்டம் x 0.8

 = 0.8T
எனை சூததிரம் பயனபடுத�பபடுகிைது.

வளையம் ல்பால் சவட்டு்தல்  
(Trepanning)
இது தமல்லிய �கடு ்பொனை உ்ைொகப 
தபொருடகளில் தபரிய துலையிடும் ்பொது, 
லமயததிலிருந்து சிறிது சிறி�ொக வேலையம் 
்பொல் தவேடடிதயடுக்கும் த்யல் ஆகும்.  
அதிக உ்ைொகம் வீணொகொமல் தபரிய 
துலைகலை ்வேகமொக உண்்டொக்கைொம்.  
இ�றகு பயனபடுத�பபடுகினை தவேடடுளி 
அதிக ்வேகததில் இயஙகும்.  இவ்வேகம் 
தவேடடுளியின விட்டதல� தபொறுதது 
மொறுபடும்.  குழொய ்பொனை இரு 
தவேடடுளிகலை ஒ்ர ்மயததில் தபொருததி 
இவ்வேலை த்யயபபடுகிைது.  இம்முலையில் 
வேட்டமொன பள்ைமும் தவேட்டைொம்.

ப��ெபா��

வைளய�ேபா� ெவ��த�

ெவ��

வேலையம் ்பொல் தவேடடு�ல் (Trepanning)

குறிப்பு:  துலையிடும் இயந்திரதல�ப பயனபடுததி 
ைொபபிங, அலரபபுச் த்யல் ்பொனை பிை 
்வேலைகலையும் த்யயைொம்.

எடுத்துககபாட்டு கணககு:
எஃகு உ்ைொகத�ொைொன 20 மிமீ விட்டம் 
தகொண்்ட துலையிடும் அைகு,  நிமி்டததிறகு 25 
மீட்டர தவேடடும் ்வேகததில் துலையிடுகிைது 
எனில் சுழறறியின ்வேகம் எனன?
தகொடுக்கபபட்ட விவேரம்:
துலையிடும் அைகின விட்டம் d = 20 மிமீ,
தவேடடும் ்வேகம் (C.S) = 25 மீ
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6 2 பாடம் 02 துளையிடும் இயந்திரம்

ஊட்ைம் (Feed)
துலையிடும் ்பொது சுழறறி ஒரு முழு சுறறு 
சுறறுவே�றகுள், கீ்ழ இைஙகும் தூரததிறகு 
ஊட்டம் எனறு தபயர.  இல� மில்லி மீட்டரில் 
குறிபபி்ட ்வேண்டும்.  சிை ்மயம் ஒரு 
நிமி்டததில் எவவேைவு ஆழம் துலையி்டபபடும் 
எனவும் குறிபபி்டபபடும்.  ஊட்டமொனது 
துலையி்டபபடும் உ்ைொகம், இயந்திரததின 
உறுதி, ்க்தி, துலையி்டபபடும் ஆழம் பரபபின 
�னலம ஆகியவேறலை தபொறுதது மொறுபடும்.

சவட்டும் ஆழம் (Depth of cut)
தவேடடும் ஆழம் எனபது துலையிடும் அைகின 
விட்டததில் பொதி அைவிறகு ்மம்.  அ�ொவேது ‘d’ 
எனபது துலையிடும் அைகின விட்டம் எனக் 
தகொண்்டொல் தவேடடும் ஆழம் D = d/2 மிமீ 
ஆகும்.

2.20   துளையிடும் இயந்திரத்திற்கபான 
்பாதுகபாப்பு குறிப்புகள் (Safety 
Precaution for Drilling Machine)

துலையிடும் ்வேலை த்யயும் 
தபொழுது இயந்திரப பணியொைருக்கும், 
இயந்திரததிறகும் மறறும் தவேடடுளிக்கும் 
எவவி� ்்�மும் ஏறப்டொ�படி பொரததுக் 
தகொள்ளு�ல் ் வேண்டும்.  இ�றகு கீழ்க்கண்்ட 
பொதுகொபபு குறிபபுகலை பினபறை ்வேண்டும்.
 1. பணிபதபொருலை எக்கொரணதல� 

தகொண்டும் லகயினொல் பிடிக்க கூ்டொது.

 2. ்ரியொன பிடிபபு ்ொ�னஙகலை 
பயனபடுதது�ல் ்வேண்டும்.  
இல்லைதயனில் சுழறறியின சுழலும் 
வில்யின கொரணமொக பணிபதபொருள் 
சுழனறு இயந்திர பணியொைருக்கும், 
இயந்திரததிறகும், மறறும் துலையிடும் 
அைகிறகும் அதிக ்்�தல� 
ஏறபடுததும்.

 3. துலையிடும் அைகிலன சுழறறியில் 
தபொருததும் முன, அ�ன கொம்பு பொகம், 
சுழறறியில் உள்ை ்ரிவுத துலை 
ஆகியவேறலை சுத�மொக துல்டக்க 
்வேண்டும்.  இல்லைதயனில் 
துலையிடும் அைகு சுழறறியில் ்ரியொக 
தபொருந்�ொது.

 4. ்ரியொன துலையிடும் அைகிலன 
மடடு்ம சுழறறியின துலையில் 
தபொருத� ்வேண்டும்.

 5. துலையிடுலகயில் தவேடடும் ்வேகம், 
ஊட்டம் மறறும் ஆழம் ஆகியவேறலை 
நிரணயிக்கபபட்ட அைவுபடி்ய 
த்ய�ல் ்வேண்டும்.

 6. துலையிடும் இயந்திரததில் தபல்ட 
மறறும் பல்லிலணகள் ்ரியொக 
தபொருத�பபடடுள்ைனவேொ எனவும், 
�டுபபுத �கடுகள் தபொருத�பபடடுள்ை�ொ 
எனவும் கவேனித�ல் ்வேண்டும்.

 7. துலையிடும் தபொழுது கண்ணிறகு 
பொதுகொபபு கண்ணொடிலய அணிய 
்வேண்டும்.

 8. துலையிடும் இயந்திரததிலன 
பழுதுபொரக்க ்�ரிடும் தபொழுது, 
மின இலணபபுகலை துண்டித�ல் 
்வேண்டும்.

 9. து ல ை யி டு ம்  இ ய ந் தி ர த ல � 
அவவேபதபொழுது பரொமரித�லும், 
இயந்திரம் இயஙகும் நிலையில் 
உள்ை�ொ எனவும் கவேனிதது தகொள்ை 
்வேண்டும்.

 22
7

π =  or) 3.14.

சூததிரததினபடி, C.S = dn
1000
π  மீ / நிமி்டம்

 25 = 20
1000

nπ × ×

 25 1000
n = 

3.14  20
×
×

சுழற்றியின் லவகம் n = 398 rpm.
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்குதி – அ
்சரியபான விளைளயத் ல்தரந்ச்தடுத்து எழுதுக.
 1. மின்ொரத�ொல் இயஙகும் துலையிடும் 

இயந்திரதல� கண்டு பிடித�வேர.
  அ) தெனறிமொடஸ்்ை
  ஆ) ஆரத�ர்ேம்ஸ்அரனொட
  இ) எலிதவேடனி
  ஈ) ்ேம்ஸ்�ொஸ்மித
 2. கடடுமொன பணிகள் �ல்டதபறும் 

இ்டஙகளில் பயனபடுத�பபடும் 
துலையிடும் இயந்திரம்.

  அ)  ் மல்டயில் அலமந்� துலையிடும் 
இயந்திரம்

  ஆ)  லகயி்ைந்தி துலையிடும் 
இயந்திரம்

  இ)  கூடடுத துலையிடும் இயந்திரம்
  ஈ)  பை சுழறறி துலையிடும் இயந்திரம்
 3. துலை தபருக்கி எனபது எவவேலக 

தவேடடுளி.
  அ) பைமுலன தவேடடுளி
  ஆ) ஒரு முலன தவேடடுளி
  இ) தவேடடி துண்்டொக்கும் தவேடடுளி
  ஈ) ரம்பபபல் வேலக தவேடடுளி
 4. நிமிரந்� தூண்வேலக தகொண்்ட 

துலையிடும் இயந்திரததிலன 
பயனபடுததி ஏறபடுததும் துலையின 
விட்டம்.

  அ) 10 மிமீ வேலர
  ஆ) 12 மிமீ வேலர
  இ) 50 மிமீ வேலர
  ஈ) 70 மிமீ வேலர
 5. துலையிடும் அைகின உ�டடு 

்ரிவுக்்கொணம்
  அ) 590  ஆ) 1180

  இ) 120 மு�ல் 150  ஈ) 1350

 6. துலையிடும் அைகில் உள்ை பள்ைததின 
தபயர

  அ) V-வேடிவே பள்ைம்
  ஆ) U- வேடிவே பள்ைம்
  இ) சுருள் வேடிவேபள்ைம்
  ஈ) ்�ரவேடிவே பள்ைம்

்குதி – ஆ
ஓரிரு வரிகளில் விளையளிகக
 7. துலையிடு�ல் எனைொல் எனன?
 8. துலையிடும் இயந்திரததின வேலககள் 

�ொனகிலன கூறு.
 9. துலையிடும் அைகின வேலககள் 

யொலவே?
 10. ஃபுளூடடின பயனகள் யொலவே?
 11. து ல ை யி டு ம்  இ ய ந் தி ர த தி ல் 

தவேடடுளிகலை பிடிக்கும் முலைகள் 
�ொனகிலன கூறு.

 12. துலை சுரண்டு�லுக்கும், துலை 
தபருக்கு�லுக்கும் உள்ை ்வேறுபொடு 
இரண்டிலன கூறு.

ச்சயல்்பாடுகள்
�	மொணவேரகலை பள்ளிக்கு அருகில் உள்ை பணிமலன, பல்த�ொழில் நுடபக்கல்லூரி, 

தபொறியியல் கல்லூரிகளுக்கு அலழதது த்னறு பல்்வேறு வேலகயொன துலையிடும் 
இயந்திரததில் த்யயபபடும் துலையிடும் ்வேலையிலன கண்்டறிய த்ய�ல்.

�	பள்ளியில் உள்ை கல்ட்ல் இயந்திரம், துலையிடும் இயந்திரததிலன பயனபடுததி 
மொணவேரகளுக்கு துலையிடும் ்வேலைலய த்யதி்ட பயிறசி அளித�ல்.

வினபாககள்
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்குதி – ஈ
விரிவபான விளையளி.
 20. நிமிரந்� தூண் வேலக தகொண்்ட 

துலையிடும் இயந்திரததின அலமபலப 
ப்டம் வேலரந்து விைக்குக.

 21. துலையிடும் இயந்திரததில் சுழறறி 
இயஙகும் வி�தல� ப்டதது்டன 
விைக்குக.

 22. ஆரம் வேழி �கரும் துலையிடும் 
இயந்திரததின அலமபலப ப்டம் 
வேலரந்து விைக்குக.

 23. து ல ை யி டு ம்  இ ய ந் தி ர த தி ல் 
பணிபதபொருலை பிடிக்கும் முலைகளில் 
இரண்டிலன ப்டதது்டன விைக்குக.

 24. துலையிடும் அைகின அலமபலப ப்டம் 
வேலரந்து, பொகஙகள், ்கொணஙகலை 
குறிக்க.

 25. து ல ை யி டு ம்  இ ய ந் தி ர த தி ல் 
த்யயபபடும் ்வேலைகலை கூறி 
ஏ்�னும் இரண்டிலன ப்டதது்டன 
விைக்குக.

 13. துலை தபருக்கு�ல் எத�லகய 
்ந்�ரபபஙகளில் த்யயைொம்?

 14. துலைலய சுறறி ஏன ்மபபடுதது�ல் 
்வேண்டும்?

 15. துலையிடும் இயந்திரததின தவேடடும் 
்வேகம் எனபல� வேலரயறு.

்குதி – இ
ஒரு ்கக அைவில் விளையளி.
 16. ்மல்ட வேலக அலமந்� துலையிடும் 

இயந்திரததின அலமபலப ப்டம் 
வேலரந்து விைக்குக.

 17. துலையிடும் இயந்திரததின அைலவே 
எவவேொறு குறிபபிடுவேொய?

 18. துலையிடும் அைகிலன பிடிக்கும் 
முலைகளில் இரண்டிலன ப்டம் 
வேலரந்து விைக்குக.

 19. கூ ட டு த  து ல ை யி டு ம் 
இயந்திரததிறகும், பை சுழறறி 
துலையிடும் இயந்திரததிறகும் உள்ை 
்வேறுபொடுகலை எழுதுக.
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கற்ைலின் சநாக்கம்

�	பணிமளை்களில் உள்ள இைந்திரங்களில் முக்கிை இைந்திரமோை உருவளமக்கும் 
இைந்திரம் பறறியும் அேன் போ்கங்கள, பைன்படுத்ேப்படும் இைந்திர நுட்பங்கள, 
இைந்திரத்தில் ்ெய்ைப்படும் பல்லவறு லவள�்கள ஆகிைவறள்றப் பறறி மோணவர் 
்ேரிந்து ்்கோளளுேல்.

சபாருளைக்கம் 
  3.1  அறிமு்கம்
  3.2  இைந்திரப்பணி ்ெய்யும் முள்ற
  3.3  உருவளமக்கும் இைந்திரத்தின் முக்கிை 

போ்கங்கள
  3.4  உருவளமக்கும் இைந்திரத்தின் வள்க்கள
  3.5  லவ்கமோ்க திரும்பச் ்ெய்யும் இைந்திர நுட்பம்
  3.6  உருவளமக்கும் இைந்திரத்தின் அ்ளளவக் 

குறிப்பிடுேல்
  3.7  அளெவு நீ்ளத்ளே மோறறும் விேம்
  3.8  பணிலமளடைளை ந்கர்த்தும் விேம்
  3.9  போல் மறறும் லரட்ெட் இைந்திர நுட்பம்
3.10  சுைல் வள்க ்வட்டுளித் ேள�

3.11  பணிப்்போருள்ள பிடிக்கும் உப்கரணங்கள
3.12  உருவளமக்கும் இைந்திரத்தில் 

பைன்படுத்ேப்படும் ்வட்டுளி்கள
3.13  பணிலமளடை, ளவ்ஸ, ்வட்டுளித்ேள� – 

துல்லிைமோ்க அளமத்ேல்
3.14  உருவளமக்கும் இைந்திரத்தில் ்ெய்ைப்படும் 

பல்லவறு லவள�்கள
3.15  சி்றப்பு லவள�்கள
3.16  ் வட்டும் லவ்கம், ்வட்டும் ஆைம், ஊட்டைம்
3.17  குளிரப்படுத்தும் திரவம்
3.18  போது்கோப்புக் குறிப்பு்கள

உருவறைக்கும் இயந்திரம்
(Shaping Machine)

உருவுகணடு எள்ளாறை சவணடும் – உருள்
சபருந்சதர்க்கு அச்ொணி அன்ைார் உறைத்து  - குைள் 667

விளக்கம்
அச்ொணி சிறியது எனினும் உருளுகின்ை சபரிய சதருக்கு அது 
உதவுவது  சபாை  ைை  உறுதி  உறையவர்கள்  உருவத்தால் 
சிறியர் எனினும் செயைால் சபரியர் என்பதால் அவறர இகழக் 
கூைாது.

03

  போடைம்

பாைம் 03 உருவளமக்கும் இைந்திரம் (SHAPPING MACHINE)
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3.1  அறிமுகம்
ஒழுங்கற்ற உருவமுள்ள ஒரு உல�ோ்கப் 
பணிப்்போருள்ள, முன்னும் பின்னும் 
ந்கரும் ஒரு முளை ்வட்டுளிளைக் 
்்கோண்டு நமக்கு லேளவைோை வடிவத்தில் 
்வட்டி அல்�து ்ெதுக்கி எடுக்கும் 
முள்றக்கு உருவளமத்ேல் என்று ்பைர்.  
ேட்ளடைைோை பரப்பு்கள்ள இைந்திரப்பணி 
்ெய்யும் உருவளமக்கும் இைந்திரத்ளே 
லேம்்ஸநோ்ஸமித் என்்ற ஆஙகில�ைர் 1836-
இல் வடிவளமத்ேோர்.

3.2   இயந்திரப் பணி செய்யும் முறை 
(Machining process)

பணிலமளடை மீது ்போருத்ேப்பட்டுள்ள 
பணிப்்போருள மீது ஒரு முளை ் வட்டுளிளை 
ந்கர ்ெய்ை லவண்டும்.  ்வட்டுளிளைத் 
ேோஙகியுள்ள திமிசு படுக்ள்க வெத்தில் 
முன்லைோக்கி ந்கரும்லபோது ்வட்டுளி 
பணிப்்போருள்ள ்வட்டி்ைடுக்கும். 

பின்லைோக்கி வரும் லபோது 
பணிப்்போருள்ள ்வட்டி எடுக்்கோது 
முன்லைோக்கிை ்வட்டும் அளெவின் லபோது 
திமிசு ்மதுவோ்க ந்கரும்.  பின்லைோக்கிை 
்வறறு அளெவின் லபோது திமிசு லவ்கமோ்க 
ந்கரும்.  திமிசு முன்னும், பின்னும் ந்கரும் 
தூரம் ெமமோ்க இருந்ேோலும் பின்லைோக்கி 
வரும் லபோது லவ்கமோ்க வருவேோல் ்வறறு 
அளெவு எடுத்துக் ்்கோளளும் லநரம் 
குள்றவு.  இது லவ்கமோ்க திரும்பச் ்ெய்யும் 
இைந்திர நுட்பம் மூ�ம் ெோத்திைமோகி்றது.  
இைந்திரத்தில் படுக்ள்கைோை பரப்பு்கள்ள 
இைந்திரப்பணி ்ெய்யும் லபோது ்வட்டுளிக்கு 
குறுக்கு வெத்தில் பணிலமளடைளை ந்கர்த்தி 
பணிப்்போருளுக்கு ஊட்டைம் ்்கோடுக்்க 
லவண்டும். பணிப்்போருளில் ்ெஙகுத்து 
பரப்பு்கள்ள இைந்திரப்பணி ்ெய்யும் லபோது 
்வட்டுளிளை கீழ் லநோக்கி இ்றக்கிலைோ 
அல்�து பணிலமளடைளை லமல் லநோக்கி 
உைர்த்திலைோ பணிப்்போருளுக்கு ஊட்டைம் 
்்கோடுக்்க லவண்டும்.  ெோய்வோை பரப்பு்கள்ள 

உருவளமக்கும் இைந்திரத்ளே லேம்்ஸநோ்ஸமித் (James Nasmith) 
என்்ற ஆஙகில�ைர் கி.பி.1836-இல் வடிவளமத்ேோர்.  ெம மட்டை 
பரப்பு்கள்ள இளைக்்க இந்ே இைந்திரத்ளேப் பைன்படுத்திைோர்.  பி்றகு 
பல்லவறு வள்கைோை பரப்பு்கள்ள (படுக்ள்க, ்ெஙகுத்து ெோய்வு, 
குழிந்ே, குவிந்ே) இளைக்கும் இைந்திரத்ளே வடிவளமத்ேோர்.

லேம்்ஸநோ்ஸமித்

ப�ேமைட

ப��ெபா�� ெவ���

���

இைந்திரப் பணி ்ெய்யும் முள்ற (Machining process)
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உருவளமக்கும் இைந்திரம்

பணிேமைட தாங்கி

பணிேமைட

ெவட்டுளி

ெவட்டுளித் தைல

கிளாப்பர் பாக்ஸ்
திமிசு

பால் & ேரட்சட்
இயந்திர நுட்பம்

தூண்பாகம்

அடிப்பாகம்
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இைந்திரப்பணி ்ெய்யும் லபோது சுைல் 
வள்க ்வட்டுளித் ேள�ளை லேளவைோை 
ல்கோணத்திறகு திருப்பி ளவத்து ்வட்டுளித் 
ேள�யின் லமல் உள்ள ள்கப்பிடி மூ�ம் 
ஊட்டைம் ்்கோடுக்்க லவண்டும்.

3.3   உருவறைக்கும் இயந்திரத்தின் 
முக்கிய பாகஙகள்

அடிப்பாகம் (Base)
இது வோர்ப்பு இரும்போல் ்ெய்ைப்பட்டை 
கூடு லபோன்்ற போ்கம் ஆகும்.  இைந்திரம் 
முழுவளேயும் இந்ே அடிப்போ்கம்ேோன் ேோஙகி 
நிறகி்றது.  ்ேோழிறெோள�்களில் ்கோன்கிரீட் 
ேளரயுடைன் கூடிை லபோல்ட் மூ�ம் இந்ே 
அடிப்போ்கம் ்போருத்ேப்பட்டிருக்கும்.

தூணபாகம் (Column)
இது அடிப்போ்கத்தின் லமல் ்ெஙகுத்ேோ்க 
உள்ள ்பட்டி லபோன்்ற போ்கம் ஆகும்.  இேன் 
லமல் பகுதியில் இரண்டு வழித்ேடைங்கள 
நு ணு க் ்க ம ோ ்க  இ ை ந் தி ர ப் ப ணி 
்ெய்ைப்பட்டிருக்கும்.  இதில் திமிசு என்்ற 
போ்கம் முன்னும், பின்னும் ந்கரும்.  
தூண்போ்கத்தின் முன் பக்்கத்தில் 
்ெஙகுத்ேோ்க இரண்டு வழித்ேடைங்கள 
அளமக்்கப்பட்டிருக்கும்.  இதில் லெடில்  என்்ற 
போ்கம் ்போருத்ேப்பட்டு. தூண் போ்கத்தின் 
உட்பகுதியில், லவ்கமோ்க திரும்பச் ்ெய்யும் 
இைந்திர நுட்பம், அளெவு நீ்ளத்ளே 
மோறறும் இைந்திர நுட்பம் ஆகிைளவ 
அளமக்்கப்பட்டிருக்கும்.

செடில்
இது தூண்போ்கத்ளேயும், குறுக்கு 
ந்கறறிளையும் இளணக்கும் போ்கமோகும், 
இது ்பட்டி லபோன்று இருப்பேோல் 
இேனுள குறுக்கு ஊட்டை மளரத்ேண்டு 
்ெஙகுத்து ஊட்டை மளரத்ேண்டு ஆகிைளவ 
்போருத்ேப்பட்டுள்ளது. லெடிலில் வழித்ேடைம் 
(Cross rail) அளமக்்கப்பட்டு அதில் குறுக்கு 
ந்கறறியுடைன் கூடிை பணிலமளடை குறுக்கு 
வெத்தில் ந்கரும்.

குறுக்கு நகற்றி (Cross Slide)
இது தூண் போ்கத்தின் முன் பகுதியில் 
குறுக்்கோ்க அளமந்துள்ள லெடில் என்்ற 
போ்கத்தில் ்போருத்ேப்பட்டிருக்கும்.

பணி சைறை (Table)
பணிலமளடை என்பது பணிப்்போருள்ளத் 
ேோஙகிப்பிடிக்கும் முக்கிைமோை போ்கம் ஆகும்.  
பணிலமளடை குறுக்கு நழுவியின் மீதுள்ள 
லெடில் மீது ்போருத்ேப்பட்டுள்ளது.  இேன் 
இரு பக்்கங்களிலும் T-வடிவ பள்ளங்கள 
்வட்டைப்பட்டிருக்கும்.  ஊட்டைம் ேரும் 
மளரேண்டு்கள மூ�ம் பணிலமளடைளைக் 
குறுக்கு வெத்தில�ோ, ்ெஙகுத்ேோ்கலவோ 
ந்கர்த்ே�ோம்.

பணிலமளடை மீது ளவ்ஸ, 
பிடிப்போன்்கள, பிடிப்புப் பட்ளடை்கள 
ல ப ோ ன் ்ற வ ற ள ்ற ப்  ் ப ோ ரு த் தி 
பணிப்்போருட்்கள்ள பிடிக்்க�ோம்.

திமிசு (Ram)
திமிசு என்பது ்வட்டுளித் ேள�ளை முன் 
பகுதியில் ேோஙகி நிறகும் போ்கம் ஆகும்.  
தூண்போ்கத்தின் லமல் பகுதியில் உள்ள 
வழித்ேடைங்கள வழிைோ்க முன்னும், பின்னும் 
ந்கரும்.  லவ்கமோ்க திரும்பச் ்ெய்யும் இைந்திர 
நுட்பம் மூ�மோ்க திமிசு முன்னும், பின்னும், 
ந்கர்த்ேப்படுகி்றது.  பணிப்்போருளின் 
அ்ளவுக்ல்கறப திமிசின் இருப்பிடைத்ளே மோறறும் 
அளமப்பு திமிசின் உட்பு்றத்தில் உள்ளது.

சவட்டுளித் தறை (Tool Head)
்வட்டுளிளைத் ேோஙகிப் பிடிக்கும் ் வட்டுளித் 
ேள�ைோைது திமிசு என்்ற போ்கத்தின் 
முன் முளையில் ்போருத்ேப்பட்டுள்ளது.  
சுைல் வள்க ்வட்டுளித் ேள�ளை எந்ே 
ல்கோணத்தில் லவண்டுமோைோலும் திருப்பி 
ளவத்து இைந்திரப்பணி ்ெய்ை�ோம்.  
ஊட்டைம் ேரும் ள்கப்பிடியின் மூ�ம் 
்வட்டுளிளை லமலும் கீழும் ந்கர்த்தி 
ஊட்டைம் ேர�ோம்.  இதில் ல்கோண 
அ்ளவு்கள உள்ளேோல், ெோய்வு பரப்பு்கள்ள 
இைந்திரப்பணி ்ெய்வது எளிது.
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3.4   உருவறைக்கும் இயந்திரத்தின் 
வறககள் (Types of Shaper)

உருவளமக்கும் இைந்திரத்தில் பல்லவறு 
வள்க்கள உள்ளை. அளவ;
 1. திமிளெ ந்கர்த்தும் இைந்திர 

நுட்பத்ளேக் ்்கோண்டு மூன்று 
வள்கைோ்கப் பிரிக்்க�ோம்.

  அ. கிரோஙக் வள்க
  ஆ. திரவவிைல் வள்க
  இ. பல்லிளண வள்க.
 2. பணிலமளடை வள்க அளமப்ளபப் 

்போறுத்து நோன்கு வள்கைோ்க 
பிரிக்்க�ோம்.

  அ.  ெோேோரண சிறு லவள� ்ெய்யும் 
உருவளமக்கும் இைந்திரம்

  ஆ.  ்கைமோை லவள� ்ெய்யும் 
உருவளமக்கும் இைந்திரம்

  இ.  வளரைறுக்்கப்பட்டை உருவளமக்கும் 
இைந்திரம்

  ஈ.  அ ள ை த் தி ற கு ம்  ஏ ற ்ற 
உருவளமக்கும் இைந்திரம்.

 3. திமிசு ந்கரும் விேத்ளேப் ்போறுத்து 
இரண்டு வள்கைோ்கப் பிரிக்்க�ோம்.

  அ.  படுக்ள்க வள்க உருவளமக்கும் 
இைந்திரம்

  ஆ.  ் ெஙகுத்து வள்க உருவளமக்கும் 
இைந்திரம்

 4. பணிப்்போருள்ள ்வட்டும் விேத்ளே 
்போறுத்து இரண்டு வள்கைோ்கப் 
பிரிக்்க�ோம்.

  அ. முன்லைோக்கி ்வட்டும் முள்ற
  ஆ. பின்லைோக்கி ்வட்டும் முள்ற

கிராஙக் உருவறைக்கும் இயந்திரம் 
(Crank Type Shaper)
மின்லமோட்டைோரின் சுைலும் விளெளைத் 
திமிசுக்கு முன்னும் பின்னும் ந்கரும் 
விளெைோ்க கிரோஙக் மறறும் சி�ோட்டைட்லிஙக் 
இைந்திர நுட்பம் மோறறித் ேருகி்றது.  
திமிசு முன்னும் பின்னும் ந்கரும் தூரம் 
ெமமோ்க இருப்பினும் முன்லைோக்கி 
ந்கருவளேக் ்கோட்டிலும் பின்லைோக்கி 

திமிளெ ந்கர்த்தும் 
விேத்ளேக் ்்கோண்டு

கிரோஙக் வள்க

திரவவிைல் வள்க

பல்லிளண வள்க

திமிசு ந்கரும் 
விேத்ளே ்போறுத்து

பணிப்்போருள்ள 
்வட்டும் விேத்ளே 

்போறுத்து

முன்லைோக்கி 
்வட்டும் முள்ற

படுக்ள்க வள்க

்ெஙகுத்து வள்க

பணிலமளடை 
அளமப்ளபக் 

்போறுத்து

ெோேோரண வள்க

்கைமோை 
லவள�க்ல்கற்ற 

வள்க

வளரைறுக்்கப்பட்டை 
வள்க

அளைத்துக்கும் 
ஏற்ற வள்க

பின்லைோக்கி 
்வட்டும் முள்ற

உருவளமக்கும் இைந்திரத்தின் வள்க்கள
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ந்கரும் லபோது லவ்கமோ்க ந்கரும் எல்�ோ 
உருவளமக்கும் இைந்திரங்களும் இந்ே 
இைந்திர நுட்பத்தின் அடிப்பளடையில் ேோன் 
இைஙகுகி்றது.

திரவவியல் வறக உருவறைக்கும் 
இயந்திரம் (Hydraulic Shaper)
திரவவிைல் உருவளமக்கும் இைந்திரத்தில் 
திமிசு என்்ற போ்கம் பி்ஸடைனுடைன் 
இளணக்்கப்பட்டு உள்ளது.  அதி்க 
அழுத்ேம் மூ�ம் எண்்ணய் சிலிண்டைருக்கு 
அனுப்பப்படுகி்றது.  சிலிண்டைரில் உள்ள 
பி்ஸடைனுடைன், திமிசு இளணப்புச் ெட்டைம் 
மூ�ம் இளணக்்கப்பட்டுள்ளேோல் திமிசு 
முன்னும் பின்னும் ந்கர்த்ேப்படுகி்றது.  அதி்க 
ெக்தியுளடைை இவவள்க இைந்திரங்கள 
்கைர்க பணிமளை்களில் அதி்கமோ்க 
பைன்படுத்ேப்படுகி்றது.  இவவள்க 
இைந்திரங்கள சி்றப்பு அம்ெங்கள 
ப�வறள்றக் ்்கோண்டுள்ளேோல் பல்லவறு 
சி்றப்பு லவள�்கள்ள இதில் ்ெய்ை�ோம்.

அறைத்திற்கும் ஏற்ை உருவறைக்கும் 
இயந்திரம் (Universal Shaper)

அளைத்திறகும் ஏற்ற உருவளமக்கும் இைந்திரம்

இவவள்க இைந்திரத்தில் பணிலமளடை 
கிளடைமட்டை நிள�யில் இருந்து எந்ே 
ல்கோணத்தில் லவண்டுமோைோலும் திருப்பி 
ளவத்து இைந்திரப்பணி ்ெய்ை�ோம்.  
பணிலமளடைளைக் குறுக்கு வெத்திலும், 

்ெஙகுத்து வெத்திலும் ந்கர்த்துவலேோடு 
பணிப்்போருள்ள மோறறி அளமக்்கோமல்  
எளிேோ்க திருப்பி ளவத்து ெோய்வோை 
பரப்பு்கள்ள இைந்திரப்பணி ்ெய்ை�ோம்.  
இவவள்க இைந்திரங்கள நுணுக்்கமோை 
லவள� ்ெய்யும் பணிமளை்களில் 
பைன்படுத்ேப்படுகி்றது.

3.5   சவகைாக திரும்பச் செய்யும் 
இயந்திர நுட்பம்  
(Quick Return Mechanism)

திமிசு முன்லைோக்கிை 
இளைக்கும் அளெவின் 
லபோது ்மதுவோ்க ந்கரும்.  
பின்லைோக்கிை ்வறறு 
அளெவின் லபோது 
லவ்கமோ்க திரும்பும்.  
இவவோறு திமிளெ விளரவோ்க பின்லைோக்கி 
வரச்்ெய்யும் இைந்திர நுட்பத்திறகு 
லவ்கமோ்கத் திரும்பச் ்ெய்யும் இைந்திர 
நுட்பம் என்று ்பைர்.

லவ்கமோ்க திரும்பச் ்ெய்யும் 
இைந்திர நுட்பத்தில் பின்லைோக்கிை 
்வறறு அளெவின் லபோது திமிசு லவ்கமோ்க 
திரும்புவேோல் லநரம் குள்றகி்றது.  உறபத்தி 
அதி்கமோகி்றது.  லவ்கமோ்க திரும்பச் ்ெய்யும் 
இைந்திர நுட்பத்திளைக் கீழ்க்்கண்டை 
இைந்திர நுட்பங்கள மூ�ம் ்ப்ற�ோம்.
 1. கிரோஙக் மறறும் சி�ோட்டைட்லிஙக் 

இைந்திர நுட்பம்
 2. திரவவிைல் இைந்திர நுட்பம்
 3. விட்்வோர்த் இைந்திர நுட்பம்.

கிராஙக் ைற்றும் சிைாட்ைட்லிஙக் 
இயந்திர நுட்பம்  
(Crank and Slotted link Mechanism)
படைத்தில் ்கோட்டைப்பட்டுள்ள ‘S’ என்்ற சிறு 
பல்லிளண மின்லமோட்டைோரின் அச்சில் 
்போருத்ேப்பட்டுள்ளது. இப்பல்லிளண 
சுைலும் லபோது இத்துடைன் இளணந்துள்ள 
‘M’ என்்ற இழுளவப் பல்லிளணயும் லெர்ந்து 
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சுைலும்.  ‘O’ என்பது ளமைம். ‘N’ என்்ற ந்கரும் 
துண்டு ளமைத்தில் நீண்டை துள்ளயுளடைை 
இளணப்புச் ெட்டைம் வழிலை ந்கர்கி்றது.  ‘P’ 
என்பது அேன் ளமைத்திலுள்ள கிரோஙக் 
்கம்பி ஆகும். ‘OP’ என்பது கிரோஙக் ்கம்பியின் 
தூரம் ஆகும்.

இழுளவப் பல்லிளண சுைலும் 
லபோது அேனுடைன் ந்கரும் துண்டும் 
லெர்ந்து வட்டைப்போளேயில் சுறறுவேோல் 
அேறல்கறப இளணப்புச்ெட்டைம் ஊஞெல் 
லபோ� ஆடும்.  இளணப்புச் ெட்டைம் திமிசுடைன் 
இளணக்்கப்பட்டுள்ளேோல், திமிசு முன்னும் 
பின்னும் படுக்ள்க வெத்தில் ந்கருகி்றது.  
இவவோறு இழுளவப் பல்லிளணயின் சுைலும் 
விளெ கிரோஙக் மறறும் சி�ோட்டைட் லிஙக் 
இைந்திர நுட்பத்தின் மூ�ம் முன்னும் பின்னும் 
ந்கரும் விளெைோ்க மோறறித் ேரப்படுகி்றது.

திமிசு சவகைாக திரும்பும் நுட்பம்  
(Quick Return Mechanism)
படைத்தில் ்கோட்டிைபடி ‘KA’ என்பது 
முன்லைோக்கிை இளைக்கும் அளெவின் 
்ேோடைக்்கத்ளேயும், ‘KB’ என்பது இளைக்கும் 
அளெவின் முடிளவயும் குறிக்கும்.  இளைக்கும் 
அளெவின் ளமைத்தில்ேோன் திமிசின் லவ்கம் 
அதி்கமோ்க இருக்கும்.  எைலவ ‘OC’ என்்ற 
கிரோஙக் வ�ஞசுழிைோ்க ல்கோணம் CRC1 
வளர சுறறுவது முன்லைோக்கிை இளைக்கும் 
அளெவு ஆகும்.  அலே திளெயில் ல்கோணம் 

C1LC என்பது வளர சுறறுவது பின்லைோக்கிை 
்ெை�ற்ற ்வறறு அளெவு ஆகும்.  ல்கோணம் 
CRC1 என்பது ல்கோணம் C1LC-ஐ விடை அதி்கம் 
என்பேோல், முன்லைோக்கிை இளைக்கும் 
அளெளவ விடை பின்லைோக்கிை ்வறறு 
அளெவு எடுத்துக் ்்கோளளும் லநரம் குள்றவு.
எைலவ, திமிசு பின்லைோக்கி வரும்லபோது 
லவ்கம் அதி்கம் என்பது ்ேளிவோகி்றது.

இ�ைவ ப��ைண
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வ�டபாைத

இைண�

ச�ட�

BA

R

L

K

C
144˚

216˚

C1

திமிசு லவ்கமோ்க திரும்பும் நுட்பம்  
(Quick Return Mechanism)

முன்லைோக்கிை இளைக்கும்  = ல்கோணம் CRC
 அளெவு லநரம் 
பின்லைோக்கிை ்வறறு  = ல்கோணம் C1LC 
அளெவு லநரம்
 = 2160 / 1440
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கிரோஙக் மறறும் சி�ோட்டைட்லிஙக் இைந்திர நுட்பம் (Crank and Slotted link Mechanism)
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சி� இைந்திரங்களில் அளெவு 
லநரம் 7/5 விகிேம் கிளடைக்கும்படி 
அளமக்்கப்பட்டிருக்கும்.

அளெவு என்பது திமிசு முன்னும் 
பின்னும் ந்கரும் தூரமோகும்.  அது 
இழுளவப் பல்லிளணயின் ளமைத்திறகும் 
ந்கரும் துண்டின் ளமைத்திறகும் இளடைலை 
உள்ள தூரத்ளேப் ்போருத்ேது.  எைலவ 
பணிப்்போருளுக்கு ஏற்றபடி அளெவு நீ்ளம் 
மோறறி அளமக்்கப்படை லவண்டும்.

3.6   உருவறைக்கும் இயந்திரத்தின் 
அளறவக் குறிப்பிடுதல்  
(Size of the Shaper)

திமிசு அல்�து ்வட்டுளி முன்னும் 
பின்னும் ந்கரக் கூடிை அதி்கபட்ெ அளெவு 
நீ்ளத்ளே ளவத்துேோன் உருவளமக்கும் 
இைந்திரத்தின் அ்ளவு குறிப்பிடைப்படும்.  
175 mm,  முேல் 900 mm, வளர அளெவு 
நீ்ளம் உள்ள இைந்திரங்களில் 300 mm, 
450 mm மறறும், 600 mm வளர அளெவு 
நீ்ளம் உளடைை இைந்திரங்கள அதி்கமோ்க 
பைன்படுத்ேப்படுகின்்றை

உருவளமக்கும் இைந்திரத்தின் 
அ்ளளவ குறிப்பிடும்லபோது கீழ்க்்கண்டை 
குறிப்பு்கள்ளயும் ேர லவண்டும்.
 1. இைந்திர ெக்தி கிளடைக்கும் விேம்.
  அ. ேனி மின் லமோட்டைோர்
  ஆ. சுைலும் அச்சு மூ�ம் ் பறும் இைக்்கம்
 2. லவ்கக் குள்றப்பு முள்ற.
  அ. பல்லிளணப் ்பட்டி முள்ற
  ஆ. அடுக்கு கூம்பு ்கப்பி முள்ற
 3. குதிளர ெக்தி
 4. மு ன் ல ை ோ க் கி ை  இ ள ை க் கு ம் 

அளெவிறகும் பின்லைோக்கிை ்வறறு 
அளெவிறகும் உள்ள விகிேம்.

 5. இைந்திரத்தில் அளமக்்கப்பட்டுள்ள 
லவ்கம் மறறும் லவ்க எல்ள�்கள.

 6. இைந்திரத்தில் உள்ள பணிலமளடையின் 
வள்க.

3.7   அறெவு நீளத்றத ைாற்றும் விதம் 
(Adjusting the length of stroke)

இைந்திரத்தின் ்வளிலை நீட்டிக் 
்்கோண்டிருக்கும், அளெவின் அ்ளளவ 
ெரி ்ெய்யும் மளரத்ேண்ளடை சுறறிைோல், 

ப�ேமைட
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திமிசின் இருப்பிடைம் (Ram Position)
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ெரிவுப் பல்லிளண மூ�ம், ந்கரும் துண்டின் 
மளரத்ேண்டு சுற்றப்பட்டு ந்கரும் துண்டு 
லவண்டிை அ்ளவு தூரத்திறகு ந்கர்த்தி 
ளவக்்கப்படுகி்றது. இவவோறு இழுளவப் 
பல்லிளணயின் ளமைத்திலிருந்து ந்கரும் 
துண்ளடை லவண்டிை ஆரத்திறகு ந்கர்த்தி 
ளவப்பேன் மூ�ம் திமிசின் அளெவு 
நீ்ளத்ளே மோறறி அளமக்்க�ோம்.

திமிசின் இருப்பிைம் (Ram Position)
குறிப்பிட்டை இரு எல்ள�க்குள திமிசு 
ந்கரும்படி அளமப்பேறகு திமிசின் 
இருப்பிடைம் என்று ்பைர். ்வட்டுளிக்கும் 
பணிப்்போருளுக்கும் இளடைலை இளைக்கும் 
அளெவு துவஙகும் லபோது 25mm இளடை்வளி 
தூரமும், முடிவில் 5mm இளடை்வளி 
தூரமும் இருக்கும்படி அளெவு எல்ள�்கள்ள 
அளமக்்க லவண்டும்.  அேோவது 100 mm 
்்கோண்டை பணிப்்போருள்ள இைந்திரப்பணி 
்ெய்ை 130 mm (25+100+5) அளெவு 
நீ்ளம் இருக்கும்படியும், லேளவைோை 
இரு எல்ள�க்குள ந்கரும்படியும் திமிசு 
அளமக்்கப்படை லவண்டும்.

அளெவு நீ்ளம் மறறும் திமிசின் இருப்பிடைத்ளே 
இைந்திரம் இைஙகும் லபோது மோற்றக் கூடைோது.  
இைந்திரம் ்ெைல்படுவளே நிறுத்திவிட்டு 
மோற்றம் ்ெய்ை லவண்டும்.

3.8  பணிசைறைறய நகர்த்தும் விதம்
 1. குறுக்கு ஊட்டை மளரத் ேண்ளடைத், 

திருகிைோல் பணிலமளடைைோைது 
குறுக்கு வெத்தில் ந்கரும்.

 2. சுைலும் ள்கப்பிடிளைத் திருகி ஊட்டைம் 
ேர�ோம்.

 3. குறுக்கு ஊட்டை மளரத்ேண்ளடை, 
வ�ஞசுழிைோ்க சுறறிைோல் பணி 
லமளடை இடைது பக்்கமோ்க ந்கரும்.

 4. ்ெஙகுத்து ஊட்டை மளரத்ேண்ளடை 
திருகிைோல் பணிலமளடைைோைது 
லமல்லநோக்கி அல்�து கீழ்லநோக்கி 
ந்கரும்.

 5. பின்லைோக்கிை அளெவு முடிந்து 
இளைக்கும் அளெவு துவஙகுவேறகு 
முன்பு பணிலமளடைளைத் லேளவைோை 
அ்ளவிறகு குறுக்்கோ்க ந்கறறுவலே 
பணிலமளடைக்கு ஊட்டைம் ேரும் 
முள்றைோகும்.

லவ்கமோ்க திரும்பச் 
்ெய்யும் இைந்திர 

நுட்பம்

திமிளெ லவ்கமோ்க 
திரும்பச் ்ெய்ேல்

போல் மறறும் லரட்ெட் 
இைந்திர நுட்பம்

பணிலமளடைளைக் 
குறுக்கு வெத்தில் 

ேோைோ்க ந்கரச் 
்ெய்ேல்

உருவளமக்கும் இைந்திரத்தில் 
பைன்படுத்ேப்படும் இைந்திர நுட்பங்கள

3.9   பால் ைற்றும் சரட்ெட் இயந்திர 
நுட்பம் (Pawl and Ratchet 
Mechanism)

குறுக்கு ஊட்டை மளரத்ேண்ளடை திருகிைோல் 
பணிலமளடை குறுக்குவெத்தில் ந்கரும்.  
போல் மறறும் லரட்ெட் இைந்திர நுட்பத்தின் 
மூ�ம் பணிலமளடைளைக் குறுக்கு வெத்தில் 
ேோைோ்க ந்கர்த்ே�ோம்.  குறுக்கு ஊட்டை 
மளரத்ேண்டுடைன் லரட்ெட் பறெக்்கரம் 
(Ratchet Wheel) இளணக்்கப்பட்டுள்ளது.  
சுருள ்கம்பியுடைன் கூடிை ்ெருகும் முளை 
லரட்ெட் பறெக்்கரத்தில் பற்களுக்கிளடையில் 
்போருந்தும்படி அளமக்்கப்பட்டுள்ளது.  
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இைந்திரத்தினுள சுைலும் இழுளவப் 
பல்லிளணயின் மூ�ம் A என்்ற முேல் 
பல்லிளணயும் அேனுடைன் B என்்ற 
இரண்டைோவது பல்லிளணயும் சுறறும்.

B என்்ற இரண்டைோவது பல்லிளணயில் 
உள்ள பள்ளம் வழிலை கிரோஙக் ்கம்பி 
்போருத்ேப்பட்டு வட்டைப்போளேயில் சுைலும்படி 
அளமக்்கப்பட்டிருக்கும் போல் மறறும் லரட்ெட் 
இைந்திர நுட்பத்தின் அடி முளையும், கிரோஙக் 
்கம்பியும், இளணப்புக் ்கம்பி (Connecting 
rod) மூ�ம் இளணக்்கப்பட்டிருக்கும்.  
இரண்டைோவது பல்லிளண சுைலும் லபோது 
கிரோஙக் ்கம்பியும் சுைலும். எைலவ இைந்திர 
நுட்பத்ளே ்்கோண்டை ெட்டைம் ஊஞெல் லபோ� 
ஆடும்.  அப்லபோது போல் (Pawl) என்்ற போ்கத்தின் 
அடிமுளை, லரட்ெட் ெக்்கரத்ளே ஒரு 
பக்்கமோ்கலவ சிறிது சிறிேோ்கத் ேளளிச் சுற்ற 
ளவக்கும். குறுக்கு ஊட்டை மளரத்ேண்டுடைன் 
லரட்ெட் பறெக்்கரம் இளணக்்கப்பட்டுள்ளேோல் 
லரட்ெட் பறெக்்கரம் சுறறும் லபோது குறுக்கு 
ஊட்டை மளரத்ேண்டு திரு்கப்பட்டு பணிலமளடை 
குறுக்கு வெத்தில் ேோைோ்க ந்கரும்.  போல் 
(Pawl) முளைளை இருக்கும் நிள�யிலிருந்து 
1800-க்கு திருப்பி ளவத்ேோல் குறுக்கு ஊட்டை 
மளரத்ேண்டு எதிர்திளெயில் திரு்கப்பட்டு 
பணிலமளடை முன்பு ந்கர்ந்ே திளெக்கு 
எதிர்திளெயில் ந்கரும்.  பணிலமளடைக்கு 
ேோனிைஙகி ஊட்டைம் லேளவயில்ள� என்்றோல் 
லரட்ெட் பறெக்்கரத்தின் பற்களுக்கிளடையில் 

்ெருகும் முளைளை லமல� தூக்கி ் ெை�ற்ற 
நிள�யில் ளவத்துவிடை லவண்டும்.

3.10   சுழல் வறக சவட்டுளித் தறை 
(Swivel Tool Head)

்வட்டுளிளைத் ேோஙகிப்பிடிக்கும் போ்கத்திறகு 
்வட்டுளித்ேள� என்று ்பைர்.  திமிசு என்்ற 
போ்கத்தின் முன்முளையில் சுைல் வள்க 
்வட்டுளித் ேள� ்போருத்ேப்பட்டுள்ளது.  
்வட்டுளித் ேள�ளை ்ெஙகுத்ேோ்கலவோ 
லவண்டிை ல்கோணத்தில�ோ லமலும் கீழும் 
ந்கரும்படி துல்லிைமோ்க அளமக்்க�ோம்.  
பின்லைோக்கிை ்வறறு அளெவின் லபோது 
இைந்திரப்பணி ்ெய்ே பணிப்்போருளின் 
லமறபரப்ளப ்ேோடைோேவோறு ்வட்டுளி லமல� 
தூக்கிக் ்்கோளளும்படி ்வட்டுளித் ேள� 
அளமக்்கப்பட்டுள்ளது.

ெோய்வோை பரப்பு்க்ளோை ‘V’ வடிவ 
பள்ளம், பு்றோவோல் பள்ளம் லபோன்்றவறள்ற 
இ ை ந் தி ர ப் ப ணி  ் ெ ய் வ ே ற ல ்க ற ப 
்வட்டுளிளைத் ேோஙகும் ேள�ப்போ்கம் 
முழுவளேயும் ்மோத்ேமோ்க இடைது அல்�து 
வ�து பக்்கமோ்க லவண்டிை ல்கோணத்திறகு 
900 வளர திருப்பி ளவத்து இைந்திரப்பணி 
்ெய்ை�ோம். ்வட்டுளித் ேள�யின் 
பின் பக்்கத்தில் ல்கோண அ்ளவு்கள 
குறிப்பிடைப்பட்டிருக்கும்.  லமல� உள்ள 
ள்கப்பிடிளை சுறறுவேோல் மளரத்ேண்டு 
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போல் மறறும் லரட்ெட் இைந்திர நுட்பம் (Pawl and Ratchet Mechanism)
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மூ�மோ்க ந்கரி  என்்ற போ்கம் லமலும், 
கீழும் ந்கர்த்ேப்படுகி்றது.  ள்கப்பிடியில் 
அ்ளவுக் குறியிடைப்பட்டை வள்ளைம் 
்போருத்ேப்பட்டிருப்பேோல் துல்லிைமோ்க 
லேளவைோை ஆைம் கீழ் லநோக்கி ந்கர்த்ே 
முடியும்.  ‘ந்கரி’ யின் முன் மு்கப்பில் கி்ளோப்பர் 
போக்்ஸ (Clapper Box) அளமக்்கப்பட்டுள்ளது.  
இளே ்ெஙகுத்ேோ்கலவோ, ெோய்வோ்கலவோ 
லேளவைோைபடி அளமத்துக் ்்கோள்ள�ோம்.  
கி்ளோப்பர் பி்ளோக் என்்ற அளமப்பு சிறு ்கம்பி 
மூ�ம் கி்ளோப்பர்போக்சுடைன் அளெயும்படி 
இளணக்்கப்பட்டுள்ளது.

இேைோல் கி்ளோப்பர்பி்ளோக்ள்க 
லமல� தூக்கி இ்றக்்க முடியும்.  கி்ளோப்பர் 
பி்ளோக்கில் ஒரு முளை ்வட்டுளிக் ்கம்பம் 
்போருத்ேப்பட்டுள்ளது.  ்வட்டுளிளை 
்போருத்ே ஒரு துள்ளயும் இறுக்்கமோ்க பிடிக்்க 
லபோல்ட்டும் இதில் உள்ளது.  கி்ளோப்பர் பி்ளோக் 
அளெயும்படி இளணக்்கப்பட்டுள்ளேோல் 
முன்லைோக்கிை இளைக்கும் அளெவின் 
லபோது கி்ளோப்பர்போக்சுடைன் படிந்திருக்கும். 
எைலவ ் வட்டுளி பணிப்்போருள்ள ் வட்டிக் 
்்கோண்டு ்ெல்லும். பின்லைோக்கிை ்வறறு 
அளெவின் லபோது ்வட்டுளி உரோய்வின் 
்கோரணமோ்க கி்ளோப்பர் பி்ளோக் லமல் லநோக்கி 
தூக்கி ்்கோளளுமோே�ோல் இைந்திரப்பணிப் 
பணி ்ெய்ே போ்கத்ளே ்வட்டுளித் ேடைவிக் 
்்கோண்டு வருலம ேவிர ்வட்டைோது.

3.11   பணிப்சபாருறளப் பிடிக்கும் 
உபகரணஙகள்  
(Work Holding Devices)

உருவளமக்கும் இைந்திரத்தின் பணிலமளடை 
மீது பணிப்்போருள்ள லநரடிைோ்கலவோ 
அல்�து சி்றப்பு உப்கரணங்கள ் போருத்திலைோ 
பிடிக்்க�ோம்.
பணிப்்போருளின் அ்ளவு மறறும் உருவம் 
ஆகிைவறறிறகு ஏறப கீழ்க்்கண்டை 
உப்கரணங்கள பைன்படுத்ேப்படுகி்றது.
 1. ளவ்ஸ (Vice)
 2. கி்ளோம்ப் மறறும் ்ஸடைோப்பின் (Clamp & 

Stop pin)
 3. T லபோல்ட் மறறும் அடுக்குப்பிடி ் ்கோண்டை 

துண்டு (T-Bolt & Step Block)
 4. ஆஙகிள பில்ளட் (Angle Plate)
 5. ‘V’ பி்ளோக் (V-Block)
 6. ்ஸ்பஷல் ஃபிக்ெர் (Special Fixture)

றவஸ் (Vice)
பணிப்்போருள்ளப் பிடிக்்க பைன்படும் எளிை 
ெோேைம் ளவ்ஸ ஆகும்.  இதில் ெோேோரண 
வள்க, சுைல் வள்க, ்ெஙகுத்து வள்க, 
அளைத்துக்கும் ஏற்ற வள்க எை ப� 
வள்க்கள உள்ளது.  பணிப்்போருளுக்கு ஏறப 
லேளவைோை ளவ்ஸ்கள்ளப் பைன்படுத்ே�ோம்.

�ளா�ப� பா��

மைர�த��

ேகாண அள�

ெவ���

ெவ��� க�ப�

�ளா�ப� �ளா�

ைம�ேரா ��ட� அள�

��ேநா�� ஊ�ட� 
த�� ைக���

சுைல் வள்க ்வட்டுளித் ேள� (Swivel Tool Head)
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ப��ெபா��

நக�� தாைட
�ைலயான 
தாைட

ழ�� 
அ	பாக�

மைர�த��

ளவ்ஸ (Vice)

கிளாம்ப் ைற்றும் ஸ்ைாப் பின்  
(Clamp and Stop pin)
நீ்ளமோை ் ெவவ்க வடிவம் ் ்கோண்டை இரும்புத் 
துண்டிளை ‘T’ வடிவ பள்ளத்தில் ்போருத்தி 
அதில் உள்ள துள்ள வழிலை ‘T’ லபோல்ட் 
மூ�ம் பணிலமளடை மீது ்போருத்ேப்படுகி்றது.  

பணிப்்போருள்ள ஒரு பக்்கம் 
்ெவவ்க வடிவ இரும்புத் துண்டும் 
மறுபக்்கம் ‘்ஸடைோப் பின்’ னும் இறுக்்கமோ்க 

பிடிக்கி்றது.  ்ஸடைோப் பின்னில் உள்ள 
்ஸகுருளவ திருகும்லபோது பணிப்்போருள 
லமலும் இறுக்கி பிடிக்்கப்படும்.

T-சபால்ட் ைற்றும் அடுக்குப்படி துணடு 
(T-bolt and Step block)
T- லபோல்ட்டின் அடிப்போ்கம் பணிலமளடை 
மீது உள்ள T-வடிவ பள்ளத்தில் 
்போருத்ேப்பட்டிருக்கும். இதில் பிடிப்பட்ளடை 
( C l a m p )  ் ப ோ ரு த் ே ப் ப ட் டி ரு க் கு ம் 
பணிப்்போரு்ளோைது பணிலமளடை 
மீது கி்ளோம்பின் ஒரு பக்்கம் மூ�ம் 
பிடிக்்கப்படுகி்றது.    

கி்ளோம்பின் மறுபக்்கம் அடுக்குப்படித் 
துண்டின் மீது ்போருந்தியிருக்கும்.  
பணிப்்போருளின் உைரத்துக்கு ேகுந்ேவோறு 
அடுக்குபடித் துண்டிளைப் பைன்படுத்ே�ோம். 
பணிப்்போருளின் அ்ளவிறகு ே்கந்ேோறலபோல் 
கி்ளோம்பின் அ்ளவும் மோறும்.

ஆஙகிள் பிசளட்: (Angle Plate)
L-என்்ற ஆஙகில் எழுத்திளைப் லபோல் 
குறுக்கு ் வட்டுத் லேோற்றமுளடைை ் ெஙல்கோண 
பட்ளடைக்கு ‘ஆஙகிள பில்ளட்’ (Angle Plate) 
என்று ்பைர்.  அதில் நீண்டை வழிப்லபோன்்ற 
துள்ள ் வட்டைப்பட்டிருக்கும்.  பணிப்்போருளின் 
அ்ளவிறல்கறப அதில் ்போருத்தி ளவத்து 
இைந்திரப் பணி ்ெய்ை�ோம்.

பணிப்்போருள்ள பிடிக்்க 
உேவும் ெோேைங்கள

ளவ்ஸ (vice)

வி. பி்ளோக் V. Block

கி்ளோம்ப் மறறும் ்ஸடைோப்பின் 

T. லபோல்டை மறறும் அடுக்குபடி துண்டு

சி்றப்பு லெர்க்ள்க்கள 

ெவ�� �ளா��
�டா� ��

மைரயா

பேமைட ப�ெபா
	

கி்ளோம்ப் மறறும் ்ஸடைோப் பின் (Clamp and Stop pin)

XII BME_Tamil version CHAPTER 03.indd   76 1/7/2020   3:39:20 PM



7 7பாடம் 03 உருவமைக்கும் இயந்திரம் (SHAPPING MACHINE)

�ெட� �ளா�
T-ேபா�� �ளா��

ப�ேமைட

ப��ெபா�


T-வடிவ லபோல்ட் மறறும் பிடிப்பு பட்ளடை (T-bolt and clamp)

ப��ெபா��

ப�ேமைட

ஆ��� �ேள�

���

ஆஙகிள பில்ளட்: (Angle Plate)

V – பிளாக் (V – Block)
V – என்்ற ஆஙகி� எழுத்திளை லபோன்்ற 
பள்ளம் ்்கோண்டை உல�ோ்கத்துண்டிறகு V 
– பி்ளோக் என்று ்பைர்.  உருள்ள வடிவ 

பணிப்்போருட்்கள்ளப் பிடித்து இைந்திரப்பணி 
்ெய்ைவும் ெோவிப்பள்ளம், நீள துவோரம், ெதுர 
பக்்கம் லபோன்்ற லவள�்கள்ளச் ்ெய்ை ‘V’–
பி்ளோக் பைன்படுகி்றது.

ப��ெபா��

T-ேபா��

V-�ளா�

�ளா��

ப�ேமைட

V – பி்ளோக் (V – Block)
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இைக்றக வறக சவட்டுளி (L.H. Tools)
�	இடைப்பக்்கமிருந்து துவஙகி, வ�து 

பக்்கமோ்க பணிப்்போருள்ள ந்கர்த்தி 
இைந்திரப்பணி ் ெய்யும் லபோது இடைக்ள்க 
வள்க ்வட்டுளி பைன்படுத்ேப்படுகி்றது.

வட்ை முறை சகாணை சவட்டுளி  
(Round nose Tool)
�	இதில் ்வட்டுளியின் முளை வட்டை 

வடிவில் அளமக்்கப்பட்டிருக்கும்.  
பக்்கவோட்டு ெரிவு இருக்்கோது.

விறரவு இறழப்பு சவட்டுளி  (Roughing Tool)
�	நுணுக்்கமோ்க இல்�ோமல், லேோரோை 

அ ்ள வு க் கு  ப ணி ப் ் ப ோ ரு ள ்ள 
லவ்கமோ்க இைந்திரப்பணி ்ெய்ைப் 
பைன்படுத்ேப்படும் ் வட்டுளிக்கு விளரவு 
இளைப்பு ்வட்டுளி என்று ்பைர்.  இந்ே 
்வட்டுளியின் முளை ்வப்பத்ளே 
எளிதில் ்கடைத்தும்.  ்வட்டுளி எளிதில் 
உளடைைோது.  இதில் இைந்திரப்பணி 
்ெய்ைப்பட்டை பணிப்்போருளின் பரப்பு 
்ெோர்ெோரப்போ்க இருக்கும்.

நுணுக்க இறழப்பு சவட்டுளி (Finishing Tool)
துல்லிைமோை பரப்பு்கள்ள இைந்திரப்பணி 
்ெய்யும் ்போருட்டு வைவைப்போை பரப்ளப 
இைந்திரப்பணி ்ெய்யும் ்வட்டுளிக்கு 
நுணுக்்க இளைப்பு ்வட்டுளி என்று 
்பைர்.  இேன் ்வட்டு முளை கூர்ளமைோ்க 
இல்�ோமல் ேட்ளடைைோ்கலவோ, குவிந்ே 
வடிவமோ்கலவோ இருக்கும்.  அதி்க ஊட்டைம் 
குள்றவோை ஆைம் ் ்கோடுத்ேோல் துல்லிைமோை 
வைவைப்போை பரப்பு கிளடைக்கும்.

வாத்து கழுத்து வடிவ சவட்டுளி  
(Goose neck Tool)
வைவைப்போை பரப்பு்கள்ள இைந்திரப்பணி 
்ெய்ை இந்ே வள்க ்வட்டுளிளை 
பைன்படுத்ே�ோம். இேன் ்வட்டு 
முளைைோைது உடைல் பகுதியின் ளமைத்திறகு 
லநர்ல்கோட்டில் அளமந்திருக்கும்.  ்வட்டு 
முளைக்கு மீட்சித் ேன்ளம உண்டு.

3.12   உருவறைக்கும் இயந்திரத்தில் 
பயன்படுத்தப்படும் சவட்டுளிகள் 
(Cutting Tools)

உ ரு வ ள ம க் கு ம்  இ ை ந் தி ர த் தி ல் 
பைன்படுத்ேப்படும் ்வட்டுளிைோைது ்வட்டை 
லவண்டிை பணிப்்போருள்ள விடை அதி்க 
்கடிைத் ேன்ளமளைக் ்்கோண்டிருக்்க 
லவண்டும்.  அேைோல் கீழ்க்்கண்டை 
உல�ோ்கத்திைோ�ோை ்வட்டுளி்கள 
உ ரு வ ள ம க் கு ம்  இ ை ந் தி ர த் தி ல் 
பைன்படுத்ேப்படுகி்றது.
 1. அதி்க ்கரி்க�ந்ே ்வட்டுளி்கள
 2. அதிலவ்க ்வட்டுளி 
 3. ்கோர்ளபடு வில்ள� ்போருத்ேப்பட்டை 

்வட்டுளி்கள 
 4. ்ஸடீள�ட் ்வட்டுளி்கள.
உருவளமக்கும் இைந்திரத்தில் பணிப் 
்போருளுக்கு ஏறப ப�வள்கைோை ் வட்டுளி்கள 
பைன்படுகின்்றை.  அளவைோவை;

பை வறக சவட்டுளிகள் (Types of Tools)
வைக்றக வறக சவட்டுளிகள்: (R.H. Tools)
�	வ�ப்பக்்கமிருந்து துவஙகி இடைப்பக்்கமோ்க 

பணிப்்போருள்ள ந்கர்த்தி இைந்திரப்பணி 
்ெய்யும்லபோது வ�க்ள்க ்வட்டுளி 
பைன்படுத்ேப்படுகி்றது.

உருவளமக்கும் இைந்திரத்தில் பைன்படுத்ேப்படும் 
்வட்டுளி்கள

வ�ட �ைன
ெகா�ட ெவ���

ப�க ெவ��� ப�ள� ெச����
ெவ���

வா
� க	
� வ��
ெவ���

�ைர� ெவ��� ���க இைழ��
ெவ���
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பள்ளம் செதுக்கும் சவட்டுளி  
(Slot cutting Tool)
பணிப்்போருளில் அ்க�மோை பள்ளம் ் ெதுக்்க 
லேளவைோை லபோது பைன்படுத்ேப்படும் 
்வட்டுளிளைக் குறிக்கும்.  பணிப்்போருளின் 
ளமைத்திலுள்ள உல�ோ்கத்ளே வட்டைமுளை 
்வட்டுளி மூ�ம் ்வட்டி்ைடுத்ே பின்ைர் 
பள்ளம் ் ெதுக்கும் ் வட்டுளிளை  பைன்படுத்ே 
லவண்டும்.

T-வடிவ பள்ளம் செதுக்கும் சவட்டுளி 
(T-Slot cutting Tool)
முேலில் பணிப்்போருளின் ளமைத்தில் 
உள்ள, உல�ோ்கத்ளே வட்டைமுளை 
்்கோண்டை ்வட்டுளி மறறும் துண்டுபடுத்தும் 
்வட்டுளி மூ�ம் ்வட்டி எடுக்்க லவண்டும்.  
முடிவோ்க அடிப்போ்கத்ளே ்வட்டி்ைடுக்்க, ‘T’ 
வடிவ பள்ளம் ்ெதுக்கும் ்வட்டுளி மூ�ம் 
்வட்டி்ைடுக்்க லவண்டும்.

வடிவ சவட்டுளி (Forming Tool)
சிறிை அ்ளவில் குழிந்ே, குவிந்ே மறறும் 
‘V’ வடிவ பரப்பு்கள (கிளடைக்கும்படி 
ேைோரிக்்கப்பட்டை) ்ெய்ைப்பட்டை ்வட்டுளிக்கு 
வடிவ ்வட்டுளி என்று ்பைர்.

3.13   பணிசைறை, றவஸ், 
சவட்டுளித்தறை, ஆகியறவகறள 
துல்லியைாக அறைத்தல்

பணிலமளடை, ்வட்டுளித்ேள� ஆகிைவறறின் 
அளெவு மறறும் அளமப்பு துல்லிைமோ்க 
இல்�ோவிட்டைோல் பணிப்்போருளின் அ்ளவு 
ெரிைோ்க இருக்்கோது. ெதுரத் துல்லிைம் 
என்பது ஒவ்வோரு பக்்கமும் 900 
இருப்பளேயும், இளணத்துல்லிைம் என்பது 
ஒன்றுக்்்கோன்று இளணைோ்க உள்ளது 
என்பளேயும், அளமப்புத் துல்லிைம் என்பது 
துல்லிைமோை அ்ளவு்கள என்பளேயும் 
குறிக்கும்.  பணிலமளடை, பணிப்்போருள 
்வட்டுளி லபோன்்றவறள்றத் லேளவைோைபடி 
லமற்கண்டைவோறு துல்லிைமோ்க அளமக்்க 
ஆய்வுத்ேண்டு, ெந்து அ்ளவி லபோன்்றவறள்றப் 
பைன்படுத்ே லவண்டும்.

3.14   உருவறைக்கும் இயந்திரத்தில் 
செய்யப்படும் பல்சவறு சவறைகள்

உருவளமக்கும் இைந்திரத்தில் பல்லவறு 
லவள�்கள ்ெய்ைப்படுகி்றது.  அதில்

1. ெோேோரண லவள�்கள 2. சி்றப்பு 
லவள�்கள எை இரு வள்க்க்ளோ்கப் 
பிரிக்்க�ோம்.

கிளடைமட்டை பரப்பு, ்ெஙகுத்து பரப்பு 
மறறும் ெோய்வோை பரப்பு ஆகிைளவேோன் 
அதி்கமோ்க உருவளமக்கும் இைந்திரத்தில் 
இளைப்பு ்ெய்ைப்படுகி்றது.

ொதாரண சவறைகள்
கிறைைட்ை பரப்பு இறழத்தல்  
(Machining Horizontal Surfaces)
பணிலமளடைளை மட்டும் ந்கர்த்தி 
பணிப்்போருளின் கிளடைமட்டை பரப்பு்கள்ள 
இளைக்்க�ோம், ்ெஙகுத்ேோ்கலவோ, அல்�து 
பணிப்்போருளின் இளைக்்கப்படைோே 
போ்கத்ளே லநோக்கி ெோய்ந்திருக்கும்படிலைோ, 
“கி்ளோப்பர் போக்்ஸ” அளமக்்கப்படை லவண்டும்.  
அவவோறு அளமந்ேோல் ேோன் பின்லைோக்கிை 
்வறறு அளெவின்லபோது ்வட்டுளி 
முளை ஏற்கைலவ இளைக்்கப்பட்டை 
பணிப்்போருளின் பரப்பில் ்ேோடைோமலும், 
ல்கோடு லபோடைோமலும் ்ெல்லும். சி� ெமைம் 
்வட்டுளியின் பிடிப்பு ே்ளர்ச்சிைளடைந்ேோல் 
இளைக்்கப்பட்டை பரப்பு லெேமளடையும். எைலவ 
கி்ளோப்பர் போக்்ஸ ெோய்த்ேளமக்்கபடுகி்றது.

ப��ெபா��
ெவ���

ஏ�ரா�

கிளடைமட்டை பரப்பு இளைத்ேல்  
(Machining Horizontal Surfaces)
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செஙகுத்துப் பரப்பு இறழத்தல்  
(Machining vertical surfaces)
பணிப்்போருளின் போ்கங்கள்ள ்ெஙகுத்ேோ்க 
இளைத்ேல், டைோஙக் மறறும் குருவ என்்ற 
முள்றயில் ்போருந்தும் போ்கங்கள்ள 
்வட்டுேல், ெோவிப்பள்ளம் ்வட்டுேல் லபோன்்ற 
லவள�்கள்ளச் ்ெய்யும் லபோது ்ெஙகுத்ேோை 

பரப்பு இளைக்கும்படி இளைக்்க லவண்டும்.  
பணிலமளடைளை லமல்லநோக்கி ந்கர்த்ேோமல், 
்வட்டுளி ்கம்பத்ளே கீழ்லநோக்கி ஊட்டைம் 
ேருவலே சி்றந்ேது.  படைத்தில் ்கோட்டிைபடி 
கி்ளோப்பர் போக்ளெத் திருப்பி ளவத்து 
இைந்திரப்பணி ்ெய்ை லவண்டும்.

உருவளமக்கும் இைந்திரத்தில் ்ெய்ைப்படும் பல்லவறு லவள�்கள

ெோேோரண லவள�்கள

கிளடைமட்டை பரப்பு இளைத்ேல்

்ெஙகுத்து பரப்பு இளைத்ேல்

ெோய்வோை பரப்பு இளைத்ேல்

சி்றப்பு லவள�்கள

பு்றோவோல் பள்ளம் இளைத்ேல்

V - பி்ளோக் இளைத்ேல்

்வளிப்பக்்க ெோவிப்பள்ளம் இளைத்ேல்

உட்பக்்க ெோவிப்பள்ளம் இளைத்ேல்

T வடிவ பள்ளம் ்வட்டுேல் 

ஒழுங்கற்ற பரப்பு இளைத்ேல்

ப��ெபா��

ெவ���

ஏ�ரா�

்ெஙகுத்துப் பரப்பு இளைத்ேல் (Machining vertical surfaces)
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ொய்வாை பரப்பு இறழத்தல்  
(Machining Inclined surfaces)
கிளடைமட்டை பரப்பு ்ெஙகுத்து பரப்பு 
இல்�ோமல் பு்றோவோல்பள்ளம்,  V 
வடிவப்பள்ளம் லபோன்்ற ெோய்வோை 
பரப்பு்கள்ள இைந்திரப்பணி ்ெய்வேறகு 
ெோய்வோை பரப்பு இளைத்ேல் என்று ்பைர். 
இேறகு ் வட்டுளித் ேள�ளை லேளவைோை 
ல ்க ோ ண த் தி ற கு  தி ரு ப் பி ள வ த் து 
இைந்திரப்பணி ்ெய்ை�ோம்.

ப��ெபா��

ெவ���

ஏ�ரா�

ெோய்வோை பரப்பு இளைத்ேல்  
(Machining Inclined surfaces)

3.15   சிைப்பு சவறைகள் (Special 
Machining Process)

புைாவால் பள்ளம் இறழத்தல்  
(Machining Dove tail groove)
பு்றோவோல் லபோன்்ற அளமப்புளடைை பரப்பிளை 
பணிப்்போருட்்களில் இளைப்பு ்ெய்வளேக் 
குறிக்கும்.   இதில் ஆண் பகுதி மறறும் 
்பண் பகுதி என்று இரு வள்க இளணப்பு 
பள்ளங்கள உள்ளை. இவவள்க பரப்ளப 
இைந்திரப்பணி ் ெய்ை முேலில் வட்டை முளை 
்்கோண்டை ்வட்டுளி மூ�ம் இளைப்பு ்ெய்து 
பின்பு பு்றோவோல்  பள்ளம் ்ெதுக்கும் ்வட்டுளி 
மூ�ம், இைந்திரப்பணி ்ெய்து முடிக்்க�ோம்.

பு்றோவோல் பள்ளம் இளைத்ேல்  
(Machining Dove tail groove)

சவளிப்பக்க ொவிப்பள்ளம், சவட்டுதல் 
(Machining External Keyways)

ைவ�

ப��ெபா��

ெவ���

்வளிப்பக்்க ெோவிப்பள்ளம், ்வட்டுேல் 
(Machining External Keyways)
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ஹப் (Hub) மறறும் உருள்ள (Shaft) 
ஆகிைளவ ஒன்றுடைன் ஒன்று 
இளணப்பேறகு, உருள்ள வடிவத் 
ேண்டு்களில் நீண்டை பள்ளம் ்வட்டுவளே 
்வளிப்பக்்க ெோவிப்பள்ளம், ்வட்டுேல் என்று 
்பைர். முேலில் வட்டைமுளை ்்கோண்டை 
்வட்டுளி மூ�ம் பள்ளம் ்வட்டிை பின்பு, 
ெதுரமுளை ்்கோண்டை ்வட்டுளிளைப் 
பைன்படுத்ே�ோம்.  இளடை்வளி 
கிளடைப்பேற்கோ்கப் பணிப்்போருளின் 
முளையில் ெோவிப் பள்ளத்தின் 
ஆைத்திறகு துள்ளயிட்டுக் ்்கோள்ள�ோம்.  
ேண்டின் ளமைத்தில் ெோவிப்பள்ளம் 
்வட்டும்லபோது இரு எல்ள�யிலும் 
ெோவிப்பள்ளத்தின் ஆைத்திறகு துள்ளயிட்டை 
பின் அவ்வல்ள�்களுக்கிடைலை பள்ளம் 
்வட்டை லவண்டும்.  ெோவி பள்ளத்தின் 
அ்ளளவ குறிப்பிடும் லபோது அடிப்போ்கத்தின் 
அ்க�ம் ்ெஙகுத்து போ்கத்தின் உைரம் 
ஆகிைவறள்றக் குறிப்பிடை லவண்டும்.

உட்பக்க ொவிப்பள்ளம் சவட்டுதல் 
(Machining Internal Keyways)

�ன�� பா�

ைவ�

ப��ெபா��

ெவ���

பல்லிளண மறறும் ெக்்கரம் லபோன்்றவறறில் 
உட்பக்்க ெோவிப்பள்ளம் ்வட்டை, 
்வட்டுளிளைப் ் போருத்திலைோ அல்�து சி்றப்பு 
்வட்டுளிப் பிடிப்போைோகிை ‘்ஸைவுட்போர்’ 
(Snout Bar) பைன்படுத்திலைோ ்வட்டை�ோம்.  
கி்ளோப்பர் பி்ளோக்கில் லநரடிைோ்க ‘்ஸைவுட் 
போர்’ ்போருத்தி இைந்திரப்பணி ்ெய்ை 
லவண்டும்.

T-வடிவ பள்ளம் சவட்டுதல்  
(T-slot cutting)

T-வ�வ ப�ள�
ெச���� ெவ���

���ப���
ெவ���

ப��ெபா	�

T-வடிவ பள்ளம் ்வட்டுவேறகு முன்பு 
பணிப்்போருளின் ளமைத்தில் உள்ள 
உல�ோ்கத்ளே வட்டைமுளை ்வட்டுளி 
மறறும் துண்டுபடுத்தும் ்வட்டுளி மூ�ம் 
T-வடிவ பள்ளத்தின் அதி்கபட்ெ ஆைத்திறகு 
்ெவவ்க வடிவப்பள்ளம் ் வட்டி்ைடுத்ே பின்பு 
T-வடிவ அடிப்பகுதிளை T-வடிவப்பள்ளம் 
்வட்டும் ்வட்டுளி மூ�ம் இளைத்து ்ெய்து 
முடிக்்க லவண்டும்.

தட்றைப் பல்லிறண சவட்டுதல் 
(Machining Rackgear)
ேட்ளடைைோை உல�ோ்கப் பணிப்்போருளில், 
லநர்க்ல்கோட்டில் பற்கள ்வட்டுவேறகு 
ேட்ளடைப்பல்லிளண ் வட்டுேல் என்று ் பைர்.  
முேல் பல்லின் இளடை்வளிளைச் ெதுர 
முளை ்்கோண்டை ்வட்டுளி மூ�ம் இளைத்ே 
பின்பு வடிவ ்வட்டுளி மூ�ம் ேட்ளடைப் 
பல்லிளண ்ெய்து முடிக்்க லவண்டும்.

ேட்ளடைப் பல்லிளண ்வட்டுேல்  
(Machining Rackgear)
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3.16   சவட்டும் சவகம், சவட்டும் ஆழம், 
ஊட்ைம்

சவட்டும் சவகம் (Cutting speed)
ஒரு ்போருள ஒரு நிமிடை லநரத்தில் எவவ்ளவு 
தூரம் ந்கர்ந்து ்ெல்கி்றது என்பளே 
லவ்கம் என்கில்றோம்.  உருவளமக்கும் 
இைந்திரத்திளைப் ்போருத்ேவளர ்வட்டும் 
லவ்கம் என்பது ்வட்டுளி ஒரு நிமிடை லநரத்தில் 
எத்ேளை மீட்டைர் அல்�து எத்ேளை அடி ந்கர்ந்து 
உல�ோ்கத்ளே இளைக்கி்றது என்பளேக் 
குறிக்கும்.  பின்லைோக்கிை ் ெை�ற்ற அளெவின் 
தூரத்ளேக் ்கணக்கில் எடுத்துக் ்்கோள்ளக் 
கூடைோது.  ் வட்டும் லவ்கத்ளே மீட்டைர் / நிமிடைத்தில் 
குறிப்பிடை லவண்டும். ்வட்டும் லவ்கம் என்பது 
உல�ோ்கத்தின் ்கடிைத்ேன்ளம, லமறபரப்பின் 
ேன்ளம ்வட்டுளியின் வள்க.  இைந்திரத்தின் 
உறுதி இவறள்றப் ்போறுத்து மோறுபடும்.

சவட்டும் ஆழம் (Depth of Cut)
்வட்டும் ஆைம் என்பது இைந்திரப்பணி 
்ெய்ள்கயில் ஒவ்வோரு இளைக்கும் 
அளெவின் லபோதும் ்வட்டுளி எவவ்ளவு 
ஆைத்திறகு உல�ோ்கத்ளே ் வட்டி எடுக்கி்றது 
என்பளே குறிக்கும் ்வட்டும் ஆைத்ளே 
அஙகு�ம் அல்�து மில்லி மீட்டைரில் குறிப்பிடை 
லவண்டும்.

ஊட்ைம் (Feed)
உ ரு வ ள ம க் கு ம்  இ ை ந் தி ர த் தி ல் 
இைந்திரப்பணி ்ெய்யும் லபோது 
ப ணி ல ம ள டை ள ை  ந ்க ர் த் தி ல ை ோ , 
்வட்டுளிளை ந்கர்த்திலைோ ஒவ்வோரு 
இளைக்கும் அளெவின் லபோதும் 
்வட்டி்ைடுக்கும் உல�ோ்கத்தின் ேடிமனின் 
அ்ளளவ ஊட்டைம் என்கில்றோம். ஊட்டைம் 
என்பளே மி.மீ / அளெவு அ்ளவில் குறிப்பிடை 
லவண்டும்.

3.17   குளிரப்படுத்தும் திரவம் (Coolant)
உ ரு வ ள ம க் கு ம்  இ ை ந் தி ர த் தி ல் 
உல�ோ்கத்ளே ்வட்டி்ைடுக்கும் லபோது 
உண்டைோகும் உரோய்விைோல் அதி்க ்வப்பம் 
ஏறபடும்.  இந்ே ்வப்பத்ேோல் ்வட்டுளியின் 

்கடிைத்ேன்ளம குள்றந்துவிடும்.  பணிப் 
்போருளும் ்வப்பமளடையும். எைலவ 
்வட்டுளிளை போது்கோக்கும் ்போருட்டும், 
பணிப்்போருளில் ப்ளப்ப்ளப்போை லமறபரப்பு 
கிளடைக்கும் ்போருட்டும், குளிரப்படுத்தும் 
திரவம் பைன்படுத்துவது அவசிைம்.

ெோலுபிள ஆயில் என்்ற எண்்ணய்ளை 
ேண்ணீரில் ்க�க்கிைோல் போல் லபோன்்ற 
குளிர்விக்கும் திரவம் கிளடைக்கும் ஒரு பஙகு 
எண்்ணய்ளை 15 பஙகு ேண்ணீருடைன் 
்க�க்கி பைன்படுத்ே லவண்டும்.  லநரடிைோ்க 
ேண்ணீளர பைன்படுத்திைோல் இைந்திர 
போ்கங்கள துருப்பிடிக்்க லநரிடும்.    
உைவுஎண்்ணய்ளை குளிரப்படுத்தும் 
திரவமோ்க பைன்படுத்ேக் கூடைோது.

3.18   பாதுகாப்புக் குறிப்புகள்  
(Safty Precautions)

உ ரு வ ள ம க் கு ம்  இ ை ந் தி ர த் தி ல் 
பணிபுரியும்லபோது கீழ்க்்கண்டை போது்கோப்பு 
குறிப்பு்கள்ள ்கவைத்துடைன் ்களடைப்பிடிக்்க 
லவண்டும்.

இயந்திரப் பணியாளருக்காை  
பாதுகாப்புக் குறிப்புகள்
 1. இைந்திரம் இைஙகிக் ்்கோண்டிருக்கும் 

லபோது போ்கங்கள்ள ெரி ்ெய்ைலவோ, 
்கைற்றலவோ கூடைோது.

 2. இைந்திரம் இைஙகிக் ்்கோண்டிருக்கும் 
லபோது பிடிப்பு பட்ளடை்கள்ள ெரி ்ெய்ைக் 
கூடைோது.

 3. இைந்திரத்ளே நிறுத்திவிட்டு பிசிறு்கள்ள 
நீக்கி லேளவயில்�ோேவறள்ற அ்கற்ற 
லவண்டும்.

 4. கூர்ளமைோை ்போருட்்கள்ள 
்கவைத்துடைன் ள்கைோ்ள லவண்டும்.

 5. இைந்திரத்ளே நிறுத்திவிட்டு பணிப் 
்போருள்ள அ்ளந்துபோர்க்்க லவண்டும்.

 6. இைந்திரத்ளே நிறுத்ேவும், இைக்்கவும் 
பி்றர் உேவிளை நோடைக்கூடைோது.

 7. நுணுக்்கமோை லவள�்கள்ள 
்ெய்யும்லபோது, மி்க ்கவைமோ்க இருக்்க 
லவண்டும்.
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 3. பணிப்்போருள இறுக்்கமோ்க 
பிடிக்்கப்பட்டுள்ளேோ எை ்கவனித்து 
பிடிப்புப் பட்ளடை, ளவ்ஸ ேோளடை்கள 
லபோன்்றவறள்ற்கள்ள ்வட்டுளி 
்ேோடைோேவோறு போர்த்துக் ்்கோள்ள 
லவண்டும்.

 4. இ ை ந் தி ர ம்  இ ை ங கு வ ள ே 
நிறுத்திவிட்டுத்ேோன் அளெவு நீ்ளம், 
திமிசின் இருப்பிடைம், பிடிப்புப்பட்ளடை, 
ஏப்ரோன் நிள� லபோன்்றளவ்கள்ள 
ெரி்ெய்ை லவண்டும்.

 8. இைந்திரம் இைஙகிக் ்்கோண்டிருக்கும் 
லபோது திமிசுக்கு லநர் எதிலர நிற்கக் 
கூடைோது.

இயந்திரத்திற்காை பாதுகாப்புக் குறிப்புகள்
 1. திமிசு முன்லைோக்கி வரும்லபோது 

பணிப்்போருள மீது இடிக்்கோேவோறு 
அளமத்துக் ்்கோள்ள லவண்டும்.

 2.  அளெவு நீ்ளம் திமிசின் இருப்பிடைம் 
ஆகிைளவ்கள்ள ெரிைோ்க அளமக்்க 
லவண்டும்.

பகுதி –அ  1 ைதிப்சபண
ெரியாை விறைறய சதர்ந்சதடுத்து எழுதுக.
 1. உருவளமக்கும் இைந்திரத்ளே 

்கண்டுபிடித்ேவர்
  அ) ்ஹன்றிமோட்்ஸல�
  ஆ) எலி்வட்னி
  இ) ளமக்ல்கல் ஃபோரலடை
  ஈ) லேம்்ஸநோ்ஸமித்
 2. உருவளமக்கும் இைந்திரத்தில் 

்ெய்யும் லவள�
  அ) ்களடைெல்
  ஆ) துள்ளயிடுேல் 
  இ) இளைத்ேல்
  ஈ) மளரயிடுேல்
 3. உருவளமக்கும் இைந்திரத்தில் 

பணிலமளடைளை ேோைோ்க இைங்க 
்ெய்யும் இைந்திர நுட்பம்

  அ) பின்பக்்கப்பல்லிளண
  ஆ) கிரோஙக் மறறும் சி�ோட்டைட்லிஙக்
  இ) குமிழ் பல்லிளண
  ஈ) போல் மறறும் லரட்ெட்

 4. லவ்கமோ்க திரும்ப ்ெய்யும் இைந்திர 
நுட்பத்தின் மூ�ம் முன்னும் பின்னும் 
இைஙகும் போ்கம்

  அ) பணிலமளடை
  ஆ) திமிசு
  இ) லெடில்
   ஈ) குறுக்கு நழுவி
 5. உருவளமக்கும் இைந்திரத்தில் 

மு ன் ல ை ோ க் கி ை  இ ள ை க் கு ம் 
அளெவிறகும் பின்லைோக்கிை ்வறறு 
அளெவிறகும் உள்ள விகிேம்

  அ) 5:3 ஆ) 3:2
  இ) 1:3  ஈ) 1:2

செயல்பாடுகள்
�	அருகில் உள்ள இைந்திர பணிமளைக்கு ்ென்று அஙகு உள்ள உருவளமக்கும் 

இைந்திரங்களில் என்ை பணி ்ெய்ைப்படுகி்றது என்பளே ்கண்டைறிேல்.
�	்கை ெதுரம், ்கை ் ெவவ்கம், முக்ல்கோண ் பட்டை்கம் லபோன்்றவறறின் மோதிரி வடிவங்கள்ள 

மரப்்போருள, ்ேர்லமோல்கோல் ்போருள்ளக் ்்கோண்டு  ்ெய்ேல்.

விைாக்கள்
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பகுதி –இ  5 மதிப்்பண்்கள
ஒரு பக்க அளவில் விறையளி
 15. உருவளமக்கும் இைந்திரத்தின் 

வள்க்கள்ள வரிளெபடுத்து்க.
 16. குறிப்பு வளர்க
  அ) திமிசின் அளெவு நீ்ளம்
  ஆ) திமிசின் இருப்பிடைம்

பகுதி – ஈ  10 மதிப்்பண்்கள
விரிவாை விறையளி
 17. உருவளமக்கும் இைந்திரத்தின் 

படைம் வளரந்து முக்கிை போ்கங்கள்ள 
வி்ளக்கு்க.

 18. திமிளெ லவ்கமோ்க திரும்பச் ்ெய்யும் 
கிரோஙக் சி�ோட்டைட் லிஙக் இைந்திர 
நுட்பத்தின் படைம் வளரந்து வி்ளக்கு்க.

 19. போல் மறறும் லரட்ெட் இைந்திர 
நுட்பத்ளே படைம் வளரந்து வி்ளக்கு்க.

 20. உருவளமக்கும் இைந்திரத்தில் 
பணிப்்போருள்ள பிடிக்கும் முள்ற்கள  
இரண்டிளை படைத்துடைன் விவரி.

 21. உருவளமக்கும் இைந்திரத்தில் 
்ெய்ைப்படும் லவள�்கள இரண்டிளை 
படைம் வளரந்து வி்ளக்கு்க.

 6. திமிசு பின்லைோக்கி ந்கரும்லபோது 
்வட்டுளிளை ேோைோ்க லமல� 
உைர்த்தும் போ்கம்

  அ) ்வட்டுளித்ேள�
  ஆ) பணிலமளடை
  இ) கி்ளோப்பர்பி்ளோக்
  ஈ) குறுக்கு நழுவி

பகுதி - ஆ  3 மதிப்்பண்்கள
ஓரிரு வரிகளில் விறையளி
 7. உருவளமத்ேல் என்பளே வளரைறு.
 8. உருவளமக்கும் இைந்திரத்தின் 

போ்கங்கள நோன்கிளை எழுது்க.
 9. கிரோஙக் மறறும் சி�ோட்டைட் லிஙக் 

இைந்திர நுட்பத்தின் பைன் ைோது?
 10. உருவளமக்கும் இைந்திரத்தின் 

்வட்டும் லவ்கம் என்்றோல் என்ை?
 11. உருவளமக்கும் இைந்திரத்தின் 

ஊட்டைம் என்பளே வளரைறு.
 12. உருவளமக்கும் இைந்திரத்தின் 

்வட்டும் ஆைம் என்பளேக் கூறு்க.
 13. கி்ளோப்பர் போக்சின் பைளை கூறு்க.
 14. சுைல் வள்க்வட்டுளித் ேள�யின் 

பைன்்கள்ள கூறு்க.
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கற்ைலின் லநலாககம்
�	பணிமரனயில பயனபடுத்தைப்படும் முககியமான இயந்திைம் அரைப்பு இயந்திைம்.  

அரைப்பு இயந்திைத்தின ெரககள, அதில வசய்யப்படும் பலலெறு லெரலகள 
இயற்ரக மற்றும் வசயற்ரக கடின அரைப்புத்தூளகள அெற்றின ெரககள 
அரைப்புச்சககைம் தையாரிககும் முர்ற மற்றும் வபாருத்துதைல, சீர் வசய்தைல மற்றும் 
ஒழுஙகுபடுத்துதைல, துலலியமாக இயந்திைப்பணி வசய்தைல லபான்றெற்ர்றப் பற்றி 
மாணெர்கள வதைரிந்து வகாளளுதைல.

வ்பலாருைைககம் 
  4.1  அறிமுகம்
  4.2 அரைப்பு  இயந்திைத்தின ெரககள
  4.3  நுணுககமிலலா அரைப்பு இயந்திைம்
  4.4  நுணுககமான அரைப்பு  இயந்திைம்
  4.5  அரைப்பு இயந்திைத்தின அளவு
  4.6  ரமயமிலலா அரைப்பு வசயல 
  4.7  அரைப்பு இயந்திைத்தில வசய்யப்படும் 

லெரலகள
  4.8   ஈை அரைப்புச் வசயல மற்றும் உலர் அரைப்புச் 

வசயல
  4.9  அரைப்புச் சககைம்

4.10  அரைப்புத்தூள 
4.11  அரைப்புச் சககைத்திரன குறிப்பிடும் விதைம்
4.12  அரைப்புச் சககைத்ரதை வபாருத்தும் முர்ற
4.13  கிலளசிங, லலாடிங மற்றும் லசட்்டரிங
4.14  அரைப்புச் சககைத்ரதை லபலனஸ் வசய்தைல
4.15  வெட்டும்லெகம், ஊட்்டம் மற்றும் வெட்டும் ஆழம்
4.16  துலலியமாக இயந்திைப்பணி வசய்தைல 
4.17  அரைப்பு இயந்திைத்திற்கான பாதுகாப்பு 

குறிப்புகள

அரைப்பு இயந்திைம் 
Grinding Machine

புைந்தூயரே நீைலா னரேயும் அகந்தூயரே
வலாயரேயலாற் கலாைப் ்படும். - கு்றள 298

விைககம்
ேனி்தனின்  உைல  தூயரே  நீைலால  அரேயும்.  அதுல்பலா் 
ேனி்தனின்  உள்ைத்தூயரே  நல்  வசலால்லாலும்,  நல் 
வசய்லாலும் அரேயும்.

04

  பா்டம்

்பலாைம் 04 அரைப்பு இயந்திைம் (GRINDING MACHINE)
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8 7பாடம் 04 அரைப்பு இயந்திைம் (GRINDING MACHINE)

4.1  அறிமுகம் (Indroduction)
க டி ன  அ ர ை ப் பு த் தூ ள க ள ா ல ா ன 
அரைப்புச் சககைத்ரதை வெட்டுளியாகப் 
பயனபடுத்தி உலலாகத்ரதை அரைப்புச் 
வசய்யும், இயந்திைத்திற்கு ‘அரைப்பு 
இயந்திைம்’ எனறு வபயர். இந்தை அரைப்புச் 
ச க க ை ம்  ப ல ல ா யி ை க க ண க க ா ன 
வெட்டுமுரனகரளக வகாண்டது.

அரைப்பு இயந்திைத்தின மூலம் 
பணிப்வபாருளில பளபளப்பான லதைாற்்றமும், 
அதிக நுணுககமான அளவிற்கு இயந்திை 
பணியும் வசய்ய முடியும்.  இந்தை இயந்திைத்தில 
0.000025மி.மீ நுணுககமாக பணிப்வபாருளில 
இயந்திை பணி வசய்யலாம்.  அதிக அளவு 
உலலாகத்ரதை அரைப்பு வசய்ய முடியாது.

4.2   அரைப்பு இயந்திைத்தின் வரககள் 
(Types of Grinding Machine)

ப ணி ப் வ ப ா ரு ளி ல 
வசய்யப்ப்ட லெணடிய 
நுணுககத்ரதைப் வபாறுத்து 
அரைப்பு இயந்திைஙகரள 
இருவபரும் பிரிவுகளாகப் 
பிரிககலாம்.
 1. நுணுககமிலலா அரைப்பு இயந்திைம் 

(Non-Precision Grinding Machine)
 2. நுணுககமான அரைப்பு இயந்திைம் 

(Precision Grinding Machine)

4.3   நுணுககமில்லா அரைப்பு இயந்திைம் 
(Non-Precision Grinding Machine)

ொர்ப்பு வசய்யப்பட்்ட மற்றும் வெலடிங 
வ ச ய் ய ப் ப ட் ்ட  உ ல ல ா க த் தி லு ள ள 
லதைரெயற்்ற பிசிறுகரள நீககுெதைற்கு 

பயனபடும் அரைப்பு இயந்திைத்திற்கு 
நுணுககமிலலா அரைப்பு இயந்திைம் எனறு 
வபயர். இதில பினெரும் ெரககள உளளன.
 1. ரகயிலலந்தி அரைப்பு இயந்திைம் 

(Hand Grinding Machine)
 2. லமர்டயில அரமந்தை அரைப்பு 

இயந்திைம் (Bench Grinding Machine)
 3. தைரையில நிற்கும் அரைப்பு இயந்திைம் 

(Floor stand Grinding Machine)
 4. வெளியும் தைணடு அரைப்பு இயந்திைம் 

(Flexible Shaft Grinding Machine)
 5. ஊஞசலாடும் அரைப்பு இயந்திைம் 

(Swing – Frame Grinding Machine)
 6. அரைப்புக கச்ரச அரைப்பு இயந்திைம் 

(Abrasive Belt Grinding Machine)

ரகயில்ந்தி அரைப்பு இயந்திைம்  
(Hand Grinding Machine)

ஒரு இ்டத்திலிருந்து மற்வ்றாரு இ்டத்திற்கு 
சுலபமாக எடுத்துச் வசலலும் ெரகயில உளள 
சிறிய அரைப்பு இயந்திைம் ஆகும்.  இதில ஒரு 
சிறிய மினலமாட்்டார் உளளது.  லமாட்்டாரில 
உளள சுழற்றியின முரனயில ஒரு சிறிய 
அரைப்புச்சககைம் வபாருத்தைப்பட்டிருககும்.  
லமாட்்டாைானது நீண்ட ஒயர் மூலமாக வமயின 
சுவிட்சு பாகஸ் உ்டன இரணககப்பட்டிருககும்.  
மிகப்வபரிய ஃலபார்ஜிங (forging),  ொர்ப்பிரும்பு 
(casting), மற்றும் வெலடிங இரணப்புகள 
(welded Joints) உளள இ்டத்திற்லக எடுத்துச் 

அரைப்பு இயந்திைம்
அம்ப்லைாஸ் வெப்ஸ்்டர் எனனும் விஞ்ானி 1860 ஆம் ஆணடு ஒரு சிறிய அரைப்பு இயந்திைத்ரதை 
உருொககினார்.  இெர் அவமரிககாவின மசாசூவசட் ெகரைச் லசர்ந்தைெர் ஆொர்.
 அரைப்புச் சககைம்
 1873 ம் ஆணடு, சூயின பலசன என்ற விஞ்ானி, எமரி பவு்டர், களிமண மற்றும் நீர் ஆகியெற்ர்ற 
கலந்து அரைப்புச் சககைத்ரதை உருொககினார்.
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வசனறு நுணுககமிலலாதை அரைப்புச் வசயரல 
வசய்ய ரகயிலலந்தி அரைப்பு இயந்திைம் 
பயனபடுகி்றது.

லேரையில அரேந்்த அரைப்பு 
இயந்திைம் (Bench Grinding Machine)

ஒரு வபஞச் மீது வபாருத்தைப்பட்்ட 
அரைப்பு இயந்திைத்ரதை இது குறிககும்.  
இதில உளள லமாட்்டார் சுழற்றியின 
இருமுரனகளிலும் இைணடு அரைப்புச் 
சககைஙகள வபாருத்தைப்பட்டிருககும்.  இைணடு 
சககைஙகளும் பாதுகாப்பு தைடுப்பு (Guards) மூலம் 
மூ்டப்பட்டிருககும்.  அரைப்புச்சககைத்திற்கு 
முன உளள பணிப்வபாருள தைாஙகி (Work 
Rest) மீது பணிப்வபாருரளப் பிடித்து 
ரகயினால ெகர்த்தி அரைப்புச்வசயரல 
வசய்ய லெணடும்.

4.4   நுணுககேலான அரைப்பு இயந்திைம் 
(Precision Grinding Machine)

மிக துலலியமான அளவிற்கு 
பணிப்வபாருட்களில அரைப்புச் வசய்ய 
பயனபடும் இயந்திைத்திற்கு நுணுககமான 
அரைப்பு இயந்திைம் எனறு வபயர்.  இதில 
பினெரும் ெரககள உளளன.
 1. உருரள ெடிெ அரைப்பு இயந்திைம் 

(Cylindrical Grinding Machine)
 2. உட்பகக அரைப்பு இயந்திைம் (Internal 

Grinding Machine)
 3. தைட்ர்டப் பைப்பு அரைப்பு இயந்திைம் 

(Surface Grinding Machine)
 4. வெட்டுளி மற்்றம் வெட்டுக கருவி 

அரைப்பு இயந்திைம் (Tool and Cutter 
Grinding Machine)

 5. சி்றப்பு லெரலககான அரைப்பு 
இயந்திைம் (special grinding Machine)

உருரை வடிவ அரைப்பு இயந்திைம் 
ப ணி ப் வ ப ா ரு ர ள  இ ரு 
ரமயஙகளுககிர்டலய பிடித்து சரிசம 
உருரள, சரிவு உருரள, உருரள முகப்பு 
லபான்ற அரைப்புச் வசயலகள வசய்ய 
பயனபடும் அரைப்பு இயந்திைத்திற்கு 
உருரள ெடிெ அரைப்பு இயந்திைம் எனறு 
வபயர்.  இதில இரு ெரககள உளளன.
 1. வெளிப்பகக உருரள ெடிெ அரைப்பு 

இயந்திைம்
 2. உட்பகக உருரள ெடிெ அரைப்பு 

இயந்திைம்

வவளிப்்பகக உருரை வடிவ அரைப்பு 
இயந்திைம் (External Cylindrical Grinding 
Machine)
உருரள ெடிெ பணிப்வபாருளின 
வெளிப்பககத்தில சரிசம உருரள, சரிவு 
உருரள வசய்ய பயனபடும் அரைப்பு 
இயந்திைத்திற்கு வெளிப்பகக உருரள 
ெடிெ அரைப்பு இயந்திைம் எனறு வபயர்.

அடிப்்பலாகம் (Base)
இது ொர்ப்பிரும்பினால வசய்யப்பட்டு, அரனத்து 
பாகஙகரளயும் தைாஙகி நிற்கி்றது.  அடிப்பாகத்தின 
லமற்பகுதி ென்றாக இயந்திைப்பணி 
வசய்யப்பட்டு இதைன லமல பணிலமர்ட 
ெகரும்படி அரமககப்பட்டுளளது.  லமலும் இதைன 
உட்பகுதியில பணி லமர்ட ெகருெதைற்கு 
லதைரெயான இயந்திை நுட்பம் அரமந்துளளது.
்பணிலேரை (Table)
பணிலமர்ட, அடிப்பாகத்தின லமல 
அரமந்துளளது.  இது இரு தைடுககாக 
வசய்யப்பட்டிருககும்.  கீழதைடுககு அடிபாகத்தின 
லமல உளள ெழிதை்டத்தில நீளொககில 
ெகரும். இதைரனக ரகயினாலும், 
இயந்திை விரசயாலும் ெகற்்றலாம்.  
லமலதைடுககில அரைப்புச் வசய்ய லெணடிய 
பணிப்வபாருரள, தைரலபாகம் மற்றும் ொல 
பாகஙகளுககிர்டலய ரமயத்திற்கு ரமயம் 
முர்றயில பிடிககப்படுகி்றது.
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்தர்ப்்பலாகம் (Headstock)
பணிலமர்டயின லமலதைளத்தில இ்டது பு்றம் 
பணிப்வபாருரள தைாஙகும் தைரலப்பாகம் 
அரமந்துளளது.  இதில ஷக மற்றும் வசன்டர் 
உதைவியு்டன பணிப்வபாருரள பிடிககலாம்.  
இதில பணிப்வபாருள சுழலுெதைற்கு 
லதைரெயான வமககானிசம் உளளது.

லமல தைடுககிரன மட்டும் 100 திருப்பி 
ரெத்து சரிவு உருரள அரைப்பு வசயல 
வசய்ய முடியும்.  பணிலமர்ட நீளொககில 
ெகர்ந்து தைானாக திரும்புெதைற்கு, திரசமாற்றி 
(Trip Dogs) வபாருத்தைப்பட்டுளளது.  இதைன 
மூலம் பணிலமர்ட ெகரும் தூைத்திரன 
கட்டுப்படுத்தைலாம்.

அ��பாக�

அைர��� ச�கர�
ப��ெபா��

அைர���
ச�கர��
தைலபாக�

வா� பாக�

தைல�பாக�

��த���

ப�ேமைட��
ேம�த���

உருரள ெடிெ அரைப்பு இயந்திைம் 
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இதைன சுழற்றி நிமி்டத்திற்கு 20 முதைல 
30 மீட்்டர் லெகத்தில சுழலும்.  அரனத்திற்கும் 
ஏற்்ற அரைப்புப் இயந்திைத்தில, 
தைரலப்பாகத்திரன லதைரெயான 
லகாணத்திற்கு திருப்பி அரமககலாம்.

வலால்பலாகம் (Tall Stock)
பணிலமர்டயின ெலது பு்றம், ொலபாகம் 
அரமககப்பட்டிருககும். இரதை பணிப்வபாருளின 
நீளத்திற்லகற்்றொறு தைரலப்பாகத்ரதை லொககி 
ெகற்றி அரமத்து லதைரெயான இ்டத்தில 
நிரலயாக வபாருத்தைலாம்.

அரைப்புச் சககைத்தின் ்தர்ப்்பலாகம் 
(Grinding Wheel Head Stock)
அடிப்பாகத்தின லமல உளள பணிலமர்டககு, 
பினபு்றம் பணிப்வபாருளின அச்சுககு 
வசஙகுத்தைாக அரமககப்பட்டுளள ெழிதை்டத்தில 
அரைப்புச் சககைத்திரன தைாஙகும் 
தைரலப்பாகம் முனனும் பினனும் ெகரும் 
படி அரமந்திருககும்.  இது ரகயினாலும், 
இயந்திை விரச மூலமாகவும் ெகற்்றப்படுகி்றது.

அரைப்புச் சககைம் சுழலுெதைற்கு 
லதைரெயான தைனி மினலமாட்்டார் இதில 
உளளது.  இதில உளள அரைப்புச் சககைம், 
நிமி்டத்திற்கு 1500 முதைல 2000 மீட்்டர் 
லெகத்தில சுழலும்.

உட்பகக உருரை வடிவ அரைப்பு 
இயந்திைம் (Internal Cylindrical Grinding 
Machine)
துரளயின உட்பைப்பில சரிசம பைப்பு, சரிொன 
பைப்பு ஆகியெற்ர்ற வசய்ய பயனபடும் 
அரைப்பு இயந்திைத்திற்கு உட்பகக உருரள 
ெடிெ அரைப்பு இயந்திைம் எனறு வபயர்.

்தடரைப் ்பைப்பு அரைப்பு இயந்திைம்  
(Surface Grinding Machine)
தைட்ர்டப் பைப்பு அரைப்பு இயந்திைத்தில, 
கிர்டநிரல, வசஙகுத்து மற்றும் சாய்ொன 
பைப்புகளில தைட்ர்டயான பைப்ரப அரைப்புச் 
வசய்யலாம்.  இதில 4 விதைமான அரைப்பு 
இயந்திைஙகள உளளன.

1 2

3 4

தைட்ர்டப் பைப்பு அரைப்பு இயந்திைம் (Surface Grinding Machine)
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 1. கிர்டநிரல சுழற்றி, முனனும் 
பினனும் ெகரும் பணிலமர்ட ெரக

 2. கிர்டநிரல சுழற்றி, சுழலும் 
பணிலமர்ட ெரக

 3. வசஙகுத்து சுழற்றி, முனனும் பினனும் 
ெகரும் பணிலமர்ட ெரக

 4. வசஙகுத்து சுழற்றி, சுழலும் பணிலமர்ட 
ெரக

கிரைநிர் சுழற்றி வகலாணை ்தடரைப் 
்பைப்பு அரைப்பு இயந்திைம் (Horizontal 
Spindle Surface Grinding Machine)
தைட்ர்டப் பைப்பு அரைப்பு இயந்திைத்தில 
கிர்டநிரல சுழற்றி ெரக அதிகமாக 
பயனபடுத்தைப்படுகி்றது.  தைட்ர்டப் பைப்பு 
அரைப்புச் வசயலில அரைப்புச் சககைத்தின 
சுற்றுபைப்பில உளள அரைப்புத் தூளகள 
பணிப்வபாருரள அரைப்புச் வசய்கி்றது.  
இதில அரைப்புச் வசயல வமதுொக 
ெர்டவபற்்றாலும் வபாறிப்பணி வசய்தை பைப்பு 
மிக துலலியமாக அரமயும்.

தைட்ர்டப் பைப்பு அரைப்பு 
இயந்திைத்தின ெரககளில இதுவும் 
ஒன்றாகும்.  இதில கிர்டநிரலயில உளள 
சுழற்றியில அரைப்புச் சககைம் வபாருத்தைப்பட்டு, 
பணிலமர்ட நீளொககில ெகற்்றப்பட்டு 
அரைப்புச் வசயல வசய்யப்படுகி்றது.

அடிப்்பலாகம் (Base)
இது ொர்ப்பிரும்பினால வசய்யப்பட்டிருககும்.  
இதைன உட்பகுதி வபட்டி லபான்ற 
அரமப்புர்டயது.  இதைனுள பணிலமர்ட 
ெகருெதைற்கு லதைரெயான இயந்திை நுட்பம் 
அரமந்துளளது.  இதைன லமல உளள 
தூணபாகத்தில ெழித்தை்டம் அரமககப்பட்டு, 
அதில அரைப்புச் சககைத்திரன தைாஙகும் 
தைரலப்பாகம் வசஙகுத்தைாக லமலும் கீழும் 
ெகரும்படி அரமககப்பட்டுளளது.

லசடில (Saddle)
அடிப்பாகத்தின லமலுளள ெழித்தை்டத்தில 
லசடில வபாருத்தைப்பட்டுளளது.  இது தூண 
பாகத்ரதை லொககி குறுககு ெசத்தில 
ெகரும்.

்பணிலேரை (Table)
லசடில மீது நீளொககில ெழித்தை்டம் 
வெட்்டப்பட்டு அதில பணிலமர்ட 
வபாருத்தைப்பட்டுளளது.  எனலெ, பணிலமர்ட 
நீளொககில முனனும் பினனும் ெகரும்.  
பணிலமர்டயின லமலுளள T- ெடிெ 
பளளத்தில பணிப்வபாருள பிடிப்பு 
உபகைணஙகள மூலம் பணிப்வபாருள 
பிடிககப்படுகி்றது.  வபரும்பாலும் காந்தைவிரச 
மூலம் பணிப்வபாருள பிடிககப்படுகி்றது.

அ��பாக�

அைர��� ச�கர�

அைர��� ச�கர���
தைலபாக�

ேச��

ப
ேமைட

��பாக�

கிர்டநிரல சுழற்றி வகாண்ட தைட்ர்ட பைப்பு அரைப்பு இயந்திைம்  
(Horizontal Spindle Surface Grinding Machine)
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அரைப்புச் சககைத்தின் ்தர்ப்்பலாகம் 
(Grinding Wheel Head Stock)
அரைப்புச் சககைத்தின தைரலப்பாகத்தில 
மின லமாட்்டார் வபாருத்தைப்பட்டுளளது.  
இது தூணபாகத்தில உளள வசஙகுத்து 
ெழித்தை்டத்தில லமலும் கீழும் ெகர்த்தைப்பட்டு 
பணிப்வபாருளுககு லதைரெயான வெட்டும் 
ஆழம் தைைப்படுகி்றது.

வசங்குத்து சுழற்றி வகலாணை ்தடரைப் 
்பைப்பு அரைப்பு இயந்திைம் (Vertical 
Spindle surface Grinding Machine)
வசஙகுத்து சுழற்றி வகாண்ட தைட்ர்டப் பைப்பு 
அரைப்புச் சககைத்தின அடி பைப்பு முழுெதும் 
பணிப்வபாருரள வதைாட்டு லெரல 
வசய்ெதைால அரைப்புச் வசயல லெகமாக 
ெர்டவபறும்.  ஆனால அரைப்புச் வசய்தை 
பைப்பின தைனரம ென்றாக அரமெதிலரல.  
எனலெ கிர்டநிரல சுழற்றி வகாண்ட 
இயந்திைஙகலள, தைட்ர்டப் பைப்பு அரைப்பு 
இயந்திைத்தின ெரககளில சி்றந்தைதைாக 
கருதைப்படுகி்றது.

வசஙகுத்து சுழற்றி வகாண்ட தைட்ர்டப் 
பைப்பு அரைப்பு இயந்திைத்தில அரைப்புச் 
சககைம் வபாருத்தைப்பட்டு, பணிலமர்டயில 
பணிப்வபாருள பிடிககப்பட்டு அரைப்புச் 
வசயல வசய்யப்படுகி்றது.

இந்தை இயந்திைத்தின அடிப்பாகம் 
வபட்டி ெடிெ அரமப்புர்டயது.  கிர்டநிரல 
சுழற்றி வகாண்ட இயந்திைத்தில உளள 

இயந்திைத்திரனப் லபால அடிப்பாகம் 
அரமந்துளளது.  இதைன உட்பகுதியில 
பணிலமர்டரய இயககத் லதைரெயான 
இயந்திை நுட்பம் அரமந்துளளது.  இதைன 
லமல உளள காந்தை விரச பிடிப்பான, 
அரைப்புச் சககைத்ரதை லொககி லமலும், கீழும் 
ெகருகி்றது.  லமலும் இது கிர்டநிரலயில 
உளள ெழித்தை்டத்தில முனனும் பினனும் 
ெகரும்.  தூணபாகத்தில அரமந்துளள 
அரைப்புச் சககைத்திரன தைாஙகும் 
தைரலப்பாகத்தில வசஙகுத்தைாக உளள 
சுழற்றியில அரைப்புச் சககைம் வபாருத்தைப்பட்டு 
சுழலகி்றது.  இதில அரைப்புச் சககைத்திரன 
அதிகமாக ெகற்்றாமல, பணிலமர்டரய 
ெகர்த்திலயா அலலது சுழலச் வசய்லதைா 
அரைப்புச் வசயல வசய்யலாம்.

வவடடுளி ேற்றும் வவடடுககருவி 
அரைப்பு இயந்திைம் (Tool and cutter 
Grinding Machine)
இது பலலெறு வெட்டுளி மற்றும் 
வெட்டுககருவிகரள துலலியமாக அரைப்புச் 
வசய்ெதைற்கும், ஜிகஸ், பிகசர்ஸ், சாவிகள 
லபான்ற நுணுககமான கருவிகரள 
அரைப்புச் வசய்ெதைற்கும் பயனபடுகி்றது.

அடிப்்பலாகம் (Base)
அடிப்பாகம் தைரையில மிக உறுதியாக, லபாலட் 
மற்றும் ெட் மூலம் வபாருத்தைப்பட்டுளளது.  இது 
இயந்திைத்தின அரனத்து பாகஙகரளயும் 
தைாஙகி நிற்கி்றது. வபட்டி லபான்ற இதைன 

அ��பாக�

அைர��� ச�கர�

அைர��� ச�கர���
தைல�பாக�

��பாக�

கா
த	ைச ���பா�
ப�ேமைட

வசஙகுத்து சுழற்றி, சுழலும் பணிலமர்ட ெரக
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உட்பகுதியில லசடிரல ெகர்த்துெதைற்கான 
இயந்திை நுட்பம் உளளது.  

லசடில (Saddle)
அடிப்பாகத்தின லமல குறுககாக 
முனனும் பினனும் ெகரும்படி லசடில 
அரமககப்பட்டிருககும்.  இதைன லமல பணி 
லமர்ட அரமககப்பட்டுளளது.  இதைன பினபு்றம் 
உளள தூணபாகத்தில அரைப்புச் சககைத்ரதை 
தைாஙகும் தைரலப்பாகம் லமலும் கீழும் 
ெகருெலதைாடு லதைரெயான லகாணத்திற்கு 
இருபு்றமும் திருப்பி அரமககலாம்.

்பணிலேரை (Table)
லசடில லமல அரமந்துளள பணிலமர்ட, 
இயந்திை நுட்பத்தின மூலம் நீளொககில 
ெகருகி்றது.  இது இைணடு தைடுககாக 
வசய்யப்பட்டுளளது.  லமல தைடுககில T -  ெடிெ 
பளளம் வெட்்டப்பட்டு, சி்றப்பு லசர்கரககள 
மூலம் பணிப்வபாருள பிடிககப்படுகி்றது.  லமல 
தைடுககிரன லதைரெயான லகாணத்திற்கு 
திருப்பி ரெத்து சரிவு உருரள அரைப்புச் 
வசயல வசய்யலாம். 

்தர்ப்்பலாகமும் ்தலாங்கி முரனயும் (Head 
Stock and Tail Stock)
பணிலமர்டயின மீது பணிப்வபாருரள 
தைாஙகும் தைரலப்பாகமும், எதிர் முரனயில 
தைாஙகி முரனயும் அரமககப்பட்டிருககும்.  
இரெ இைணடிற்குமிர்டலய பணிப்வபாருள 
பிடிககப்பட்டு அரைப்புச் வசயல 
வசய்யப்படுகி்றது.

அரைப்புச் சககைத்தின் ்தர்ப்்பலாகம் 
(Grinding Wheel Head Stock)
தூணபாகத்தில அரமந்துளள அரைப்புச் 
சககைத்தின தைரலப்பாகத்தில லெைான தைட்ர்ட 
மற்றும் லகாப்ரப ெடிெ அரைப்புச் சககைம் 
வபாருத்தைப்பட்டு லமலும் கீழும் ெகரும்படி 
அரமககப்பட்டுளளது.  லதைரெயானால 
திருப்பி ரெத்தும் லெரல வசய்யலாம்.

4.5   அரைப்பு இயந்திைத்தின் அைவு 
(Size of Grinding Machine)

 அரைப்பு இயந்திைத்தின அளொனது 
எவெளவு வபரிய பணிப்வபாருரள பிடித்து 
அரைப்புச் வசயல வசய்ய முடியுலமா அரதை 
ரெத்து குறிப்பி்டப்படுகி்றது.

உருரள ெடிெ அரைப்பு 
இயந்திைத்தில பணிப்வபாருளின அதிகபட்ச 
விட்்டம் மற்றும் நீளத்ரதை ரெத்து 
குறிப்பி்டப்படுகி்றது.

உட்பகக அரைப்பு இயந்திைத்தில 
பணிப்வபாருளின சுழல விட்்டம் மற்றும் 
அரைப்புச் சககைத்தின அதிக பட்ச அரசவு 
நீளத்ரதை வபாறுத்து குறிப்பி்டப்படுகி்றது.

தைட்ர்டப் பைப்பு அரைப்பு இயந்திைத்தில 
பணிலமர்டயின அளவு மற்றும் 
பணிலமர்டககும் அரைப்புச் சககைத்திற்கும் 
இர்டலய உளள அதிகபட்ச உயைம் 
லபான்ற அளவுகரள ரெத்து குறிப்பி்டலாம்.  
சுழலும் பணிலமர்ட அலலது ஷக உளள 

வெட்டுளி மற்றும் வெட்டுககருவி அரைப்பு இயந்திைம்

அ��பாக�

ேநரான
அைர��� ச�கர�

ேகா�ைப வ�வ
அைர��� ச�கர�

அைர��� ச�கர��
தைலபாக�

வா� பாக�

தைல�பாக�

ேச��
ப�ேமைட
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பணிலமர்டரய வகாண்ட தைட்ர்டப் பைப்பு 
அரைப்பு இயந்திைம் அதிகபட்ச விட்்டத்ரதை 
ரெத்து குறிப்பி்டப்படுகி்றது. வெட்டுளி 
மற்றும் வெட்டுகருவி அரைப்பு இயந்திைத்தில 
சாரண பிடிககப்ப்ட லெணடிய வெட்டுளி 
மற்றும் வெட்டுக கருவியின அதிகபட்ச 
அளரெ ரெத்து குறிப்பி்டப்படுகி்றது.

4.6   ரேயமில்லா அரைப்புச் வசயல 
(Centreless Grinding)

பணிப்வபாருரள ஷக மூலமாகலொ, 
ரமயத்திற்கு ரமயம் மூலமாகலொ 
பிடிககாமல இரு அரைப்புச் 
சககைஙகளுககிர்டலய நுரழத்து சரிசம 
உருரள, சரிவு உருரள மற்றும் லதைரெயான 
பைப்புகரள அரைப்புச் வசய்யும் முர்றககு 
ரமயமிலலா அரைப்புச் வசயல எனறு வபயர்.  
இதில இருெரககள உளளன.  அரெயாென, 
 1. வெளிப்பகக ரமயமிலலா அரைப்புச் 

வசயல
 2. உட்பகக ரமயமிலலா அரைப்புச் 

வசயல

வவளிப்்பகக ரேயமில்லா அரைப்புச் 
வசயல (External centreless Grinding)
வெளிப்பகக ரமயமிலலா அரைப்புச் 
வ ச ய ல ,  இ ரு ச க க ை ங க ளு க கு 
இர்டலய பணிப்வபாருரள நுரழத்து 
வசய்யப்படுகி்றது.  இதில இரு சககைஙகளும் 
ஒலை திரசயில சுழலும்படி உளளது.  
பணிப்வபாருள தைாஙகியின மீது ரெககப்பட்டு 

சககைஙகளுககிர்டலய சுழலும்.  இரு 
அரைப்புச் சககைஙகளுககிர்டலய உளள 
தூைம் பணிப்வபாருளின அளொகும்.  
ஒழுஙகுபடுத்தும் அரைப்புச் சககைத்ரதை 
00 முதைல 100 ெரை சாய்த்து ரெப்பதைன 
மூலம் பணிப்வபாருள அரைப்பு வசய்யப்பட்டு 
லெர்கலகாட்டில ெகர்கி்றது.

உட்பகக ரேயமில்லா அரைப்புச் வசயல 
(Internal Centreless Grinding)

அ����
ச�கர�

தா��
�����

ச�கர�

அைர�� ச�கர�

ப	�ெபா�� ஒ����ப����
ச�கர�

உட்பகக ரமயமிலலா அரைப்புச் வசயல  
(Internal Centreless Grinding)

உட்பகக ரமயமிலலா அரைப்புச் வசயலின 
லபாது பணிப்வபாருளின துரள உட்பைப்பில 
அரைப்புச் வசயல வசய்யப்படுகி்றது.  
இதிலும் வெளிபகக ரமயமிலலா 
அரைப்புச் வசயரலப் லபாலலெ அரைப்புச் 
வசய்யப்படுகி்றது.

இ தி ல  ப ணி ப் வ ப ா ரு ள 
மூ ன று  உ ரு ர ள க ளு க கி ர ்ட ல ய 
நுரழககப்படுகி்றது.   ஒனறு 
ஒழுஙகுப்படுத்தும் சககைமாகவும், 

ப��ெபா�� தா��

ப��ெபா��
அைர��� ச�கர�

ஒ
�	ப����
ச�கர�

வெளிப்பகக ரமயமிலலா அரைப்புச் வசயல (External centreless Grinding)
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இைண்டாெது தைாஙகிப் பிடிககும் 
சககைமாகவும், மூன்றாெது அழுத்தும் 
சககைமாகவும் அரமககப்பட்டுளளது.  
அரைப்புச் சககைத்திற்கும், ஒழுஙகுப்படுத்தும் 
உருரளககும் இர்டலய உளள தூைம் 
பணிப்வபாருளின தைடிமனாகும்.  அரைப்புச் 
சககைம் பணிப்வபாருளின உட்பைப்ரப 
வதைாட்டு அரைப்புச் வசய்கி்றது.
நிரைகள் (Advantages)
�	அரைப்புச் வசயல வசய்யும் லபாது 

பணிப்வபாருள முழுெதும் தைாஙகி 
பிடிககப்படுெதைால துலலியமான 
அரைப்புச் வசயரல வசய்ய முடியும்.

�	வமலலிய நீளமான பணிப்வபாருரள 
கூ்ட அரைப்புச் வசய்யலாம்.

�	பணிப்வபாருரள தைாஙகிபிடிகக எந்தைவிதை 
சாதைனமும் லதைரெப்படுெதிலரல.

�	வதைா்டர்ச்சியாக அரைப்புச் வசயல 
ெர்டவபறுெதைால உற்பத்தி வபருகும்.

�	பணிப்வபாருளின அளவு எளிதில 
கட்டுப்படுத்தைப்படுகி்றது.

�	இவலெரலயிரன வசய்ய அதிக 
தி்றரம லதைரெயிலரல.

குரைகள் (Disadvantages)
�	ர ம ய த் தி ல  து ர ள யு ர ்ட ய 

பணிப்வபாருளின வெளிப்பைப்ரப 
அரைப்புச் வசய்ரகயில அதைன வெளி 
மற்றும் உள விட்்டஙகள தைனரமயமாக 
(concentric) அரமெது கடினம்.

�	பல விட்்டஙகரள வகாண்ட 
பணிப்வபாருரள அரைப்புச் வசய்ய 
இயலாது.

4.7   அரைப்பு இயந்திைத்தில 
வசயயப்்படும் லவர்கள்  
(Grinding Operations)

கடின அரைப்புத்தூளகளால ஆன 
அரைப்புச்சககைத்ரதை வெட்டுளியாகப் 
ப ய ன ப டு த் தி  உ ல ல ா க த் ர தை 
அரைத்வதைடுககும் லெரலககு ‘அரைப்புச் 
வசயல’ எனறு வபயர்.

அரைப்பு இயந்திைத்தில பினெரும் 
அரைப்புச் வசயலகள வசய்யலாம்.
 1. உருரளெடிெ அரைப்புச் வசயல
 2. சரிவு உருரள அரைப்புச் வசயல
 3. பலலிரண அரைப்புச் வசயல
 4. மரை அரைப்புச் வசயல

உருரை வடிவ அரைப்புச் வசயல 
(Cylindrical Grinding)

உருரள ெடிெ அரைப்பு இயந்திைத்தில 
பணிப்வபாருரள இரு ரமயஙகளுககு 
இர்டலய பிடித்து, சுழலச்வசய்து 
நீளொககில ெகர்த்தி, சுழலும் அரைப்புச் 
சககைத்ரதைப் பணிப்வபாருளின மீது 
வதைா்டச்வசய்து, உருரள ெடிெ அரைப்புச் 
வசயல வசய்யப்படுகி்றது.  இவலெரல 
வசய்யும்லபாது பணிலமர்டயின லமலுளள 
தைடுககு 00 யில இருகக லெணடும்.

சரிவு உருரை அரைப்புச் வசயல (Form 
Grinding)
சரிவு உருரள அரைப்புச் வசய்திடும் 
வபாழுது பணிப்வபாருள நீளமாக இருப்பின, 
பணிலமர்டயிரன லதைரெயான 
லகாணத்திற்கு திருப்பியரமத்து அரைப்புச் 
வசய்யலாம்.  பணிப்வபாருள குட்ர்டயாக 
இருப்பின அரைப்புச் சககைத்ரதை தைாஙகும் 
தைரலப்பாகத்ரதை திருப்பியரமத்து அரைப்புச் 
வசய்யலாம்.  சில சமயஙகளில அரைப்புச் 
சககைத்திரன ரெைமுரன வகாண்ட 
ஒப்பரனகலகால மூலம் லதைரெயான 
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லகாணத்திற்கு ெடிெத்ரதை மாற்றி அரமத்து, 
பணிலமர்ட மற்றும் தைரலப்பாகத்ரதை 
திருப்பியரமககாமல அரைப்புச் வசய்யலாம்.

சரிவு உருரள அரைப்புச் வசயல (Form Grinding)

்பலலிரை அரைப்புச் வசயல  
(Gear Grinding)

அரைப்பு இயந்திைத்தில பலலிரணயின 
பற்கள துலலியமான ெடிெத்திற்கு அரைப்புச் 
வசய்யப்படுகி்றது.  இதைரன இரணந்து 
உருொககும் முர்றயிலும், ெடிெரமப்பு 
சககைம் வகாணடு அரைப்புச் வசய்யும் 
முர்றயிலும் வசய்யலாம்.  இரணந்து 
உருொககும் முர்றயில தைட்ர்ட மற்றும் 
லகாப்ரப ெடிெ அரைப்புச் சககைம் வகாணடு 
பற்களின முகப்பு துலலியமாக அரைப்புச் 
வசய்யப்படுகி்றது.  இவலெரலரய 
வசய்யும்லபாது ஒரு முகப்பு மட்டும் 
உருொகும்படியாகலொ, இரு முகப்புகளும் 
ஒலை லெைத்தில உருொகும்படியாகலொ 
வசய்ெதைற்லகற்்ற இயந்திைஙகள உளளன.

ெடிெரமப்பு சககைம் மூலம் அரைப்பு 
வசய்ரகயில, ஒவவொரு பலலிரணயும் ஒலை 
லெைத்தில துலலியமாக அரைப்புச் வசய்ய 
முடியும்.  பலலிரணயின ெடிெத்திற்கு 
ஏற்்றொறு அரைப்புச் சககைத்திரன 
உருொககி இம்முர்றயில மிகத்துலலியமாக 
பலலிரணகரள அரைப்புச் வசய்யலாம்.

ேரை  அரைப்புச் வசயல  
(Thread Grinding)

மரைகரள துலலியமான ெடிெத்திற்கு 
அரைப்புச் வசய்ெதைற்வகனறு இயந்திைஙகள 
உளளன.  இதில அரைப்புச் சககைம் 
மரையின ெடிெத்திற்லகற்்றாற்லபால 
உருொககப்பட்டிருககும்.  ஒனறு அலலது 
பல மரைகள வகாண்ட அரைப்புச் சககைம் 
மூலம் துலலியமாக மரைகள அரைப்புச் 
வசய்யப்படுகின்றன.

4.8   ஈை அரைப்புச் வசயல  
ேற்றும் உ்ர் அரைப்புச் வசயல 
(Wet and Dry Grinding)

அரைப்பு இயந்திைத்தில, அரைப்புச் 
வசய்ரகயில, குளிர்விககும் திைெத்ரதை 
பயனபடுத்தி அரைப்புச் வசய்ெதைற்கு 
ஈை அரைப்புச் வசயல எனறு வபயர்.  
குளிர்விககும் திைெமாக லசா்டா 
தைணணீர் பயனபடுகி்றது.  அரைப்புச் 
வசயல வசய்யும் வபாழுது உைாய்வினால 
சுமார் 20000C  வெப்பம் உண்டாகும்.  
இதைனால பணிப்வபாருளின குணஙகள 
மாறும்.  எனலெ, வெப்பத்ரதைக குர்றகக 
குளிர்விககும் திைெம் பயனபடுத்தைப்படுகி்றது.  
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குளிர்விககும் திைெம் வதைாட்டியிலிருந்து பம்ப் 
மூலம் இயந்திைப்பணி வசய்யும் இ்டத்திற்கு 
குழாய் ெழியாக வசன்றர்டகி்றது.

அரைப்புச் வசய்ரகயில, குளிர்விககும் 
திைெம் பயனபடுத்தைாமல அரைப்புச் 
வசய்ெதைற்கு உலர் அரைப்புச் வசயல எனறு 
வபயர்.  உலர் அரைப்புச் வசயல வசய்ெது 
பணிப்வபாருளுககு ஏற்்றதைலல.  இதைனால 
அரைப்புச் சககைம் லதைய்ந்துவிடுெலதைாடு 
பணிப்வபாருளில பளபளப்பிலலாதை 
லதைாற்்றமும், நி்றலெறுபாடும், பிசிறும் ஏற்ப்ட 
ொய்ப்புணடு.  எனலெ இம்முர்றயில 
அரைப்புச் வசய்யக கூ்டாது.

4.9  அரைப்புச் சககைம் (Grinding Wheel)
அரைப்புச் சககைவமனபது, கடின 
அரைப்புத் துகளகளால வசய்யப்பட்்ட 
பலலாயிைககணககான வெட்டும் 
முரனகரளக வகாண்ட வெட்டுளியாகும்.  
அரைப்புத் தூள மற்றும் பிடிமான வபாருள 
இரெ இைணடும் கலந்து அரைப்பு சககைம் 
வசய்யப்படுகி்றது.

அரைப்புச் சககைத்தில மூனறு 
பிரிவுகள உளளன.
 1. ஒலை ொர்ப்பாக வசய்யப்பட்்ட வகட்டியான 

அரைப்புச் சககைம் (Solid wheel)
 2. பல துணடுகளாலான அரைப்புச் 

சககைம் (Segmented Wheel)
 3. அச்சில வபாருத்தைப்பட்்ட அரைப்புச் 

சககைம் (Mounted Wheel)

4.10  அரைப்புத் தூள் (Abrasive)
அரைப்புத் தூள எனபது அரைப்புச் வசயல 
வசய்யவும், பளபளப்பூட்்டவும் பயனபடும் 
வபாருளாகும்.  இது கடினத்தைனரம, 
உர்டயாதை தைனரம மற்றும் திடீர் விரசரய 
தைாஙகும் தைனரம லபான்ற குணஙகள 
வகாண்டதைாகவும் இருககும்.

அரைப்புத் தூளில இருெரககள 
உளளன.
 1. இயற்ரக கடின அரைப்புத் தூள 
 2. வசயற்ரக கடின அரைப்புத் தூள

இயற்ரக கடின அரைப்புத்தூள் 
இது பூமியிலிருந்து கிர்டககி்றது.  கல, கரி, 
மணல, எமரி, ரெைம் மற்றும் வகாைண்டம் 
ஆகியரெ இயற்ரகயில கிர்டககும் கடின 
அரைப்பு தூளகளாகும்.  ஆனால இரெ 
சுத்தைமானதைாகவும், லபாதுமானதைாகவும் 
கிர்டப்பதிலரல.

மணல எனபது கடின மணற்கலரல 
குறிககும்.  இரதை பயனபடுத்தி மிருதுொன 
உலலாகஙகரள அரைப்புச் வசய்யலாம்.

எமரி எனபது இயற்ரகயான 
அலுமினிய ஆகரசடு ஆகும். இதில 
அலுமினியம் மற்றும் இரும்பு ஆகரசடு 
கலந்து இருககும்.  வகாைண்டம் எனபது 
அலுமினிய ஆகரசடு ஆகும்.  இரெ 
இைணடும் மணரல வி்ட அதிக கடினத் 
தைனரம உர்டயது.

ஒலை ொர்ப்பாக வசய்யப்பட்்ட 
வகட்டியான அரைப்புச் சககைம்

பல துணடுகளாலான  
அரைப்புச் சககைம்

அச்சில வபாருத்தைப்பட்்ட  
அரைப்புச் சககைம்
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சிலிககான கார்ரபடு,  கரிய நி்ற சிலிககான 
கார்ரபடு என இருெரககள உளளன.  
இது, ரெைத்திற்கு அடுத்தைாற்லபால அதிக 
கடின தைனரம உர்டயதைாகும். ஆனால 
அலுமினியம் ஆகரசடு அளவிற்கு தைாஙகும் 
சகதி சிலிககான கார்ரபடுககு இலரல. 
எனலெ இது குர்றந்தை நீள விரச தைாஙகும் 
சகதியுர்டய வசமண்டட் கார்ரபடு, வசைாமிக, 
ொர்ப்பிரும்பு, பித்தைரள, வெணகலம், 
வசம்பு, அலுமினியம் மற்றும் ெலகரனசுடு 
இைப்பர் லபான்றெற்ர்ற அரைப்புச் வசய்ய 
பயனபடுகி்றது.  இது கார்வபாவைண்டம் 
என்ற நிறுெனத்தைால உற்பத்தி வசய்யப்பட்டு 
விற்பரன வசய்யப்படுகி்றது. இதைன 
அர்டயாள குறியீடு ‘S’ எனபதைாகும்.

அலுமினியம் ஆகரசடு அரைப்புத்தூள்

அலுமினியம் ஆகரசடு அரைப்புத்தூள

இயற்ரகயில கிர்டககும் கடின 
அரைப்புத் தூளகளிலலலய ரெைம் அதிக 
கடினத் தைனரம உர்டயது.  இரதைப் 
பயனபடுத்தி வசமண்டட் கார்ரபடு 
வெட்டுளிகரள அரைப்பு வசய்ய முடியும்.

வசயற்ரக கடின அரைப்புத்தூள்
வசயற்ரக கடின அரைப்பு தூளில 
இருெரககள உளளன.  அரெ, 
 1. சிலிககான கார்ரபடு அரைப்புத் தூள
 2. அலுமினியம் ஆகரசடு அரைப்புத் தூள

சிலிககலான் கலார்ர்படு அரைப்புத்தூள்

சிலிககான 56%, கலகரி 30%, உப்பு 
2%, மைத்தூள 12%, கலரெரய மின 
உரலயில இட்டு சிலிககான கார்ரபடு 
அரைப்புத் தூள வசய்யப்படுகி்றது.  பச்ரச நி்ற 

இயற்ரக கடின  
அரைப்புத் தூள

வசயற்ரக கடின  
அரைப்புத் தூள

மணல

சிலிககான 
கார்ரபடு

அலுமினியம் 
ஆகரசடு

வகாைண்டம்எமரி ரெைம்

அரைப்புத் தூள
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கூ்றலாம்.  அரைப்புத் தூளின அளவு, 
அதைரன பிரித்வதைடுககும் சலலர்டயில ஒரு 
அஙகுல நீளத்திற்கு எத்தைரன துரளகள 
உளளது எனபரதைக குறிககும். அரைப்புத் 
தூளின ெரையறுககப்பட்்ட அளவுகரள 
அட்்டெரணயில காணலபாம்.

அரைப்புத் தூளின அளவு அரைப்புத் தூளின 
எணணிகரக

வபரியரெ (coarse) 10  12  14  16  24
சுமாைானரெ (Medium) 30  36  46  54
நுணுககமானரெ (Fine) 80  100  120  150
மிக நுணுககமானரெ 
(Very Fine)

220  240  280  
320  500  600

அளவு (size) எண சிறியவதைன்றால 
அரைப்புத்தூளின அளவு வபரியரெ 
எனறும், எணணிகரக அதிகமானால 
அரைப்புத்தூளின அளவு நுணுககமானரெ 
எனறும் அர்த்தைம்.

்தைம் (Grade)
அரைப்புச் சககைத்தில உளள கடின அரைப்புத் 
தூளகரள, பிடிமான வபாருள மூலம் 
எவெளவு இறுககமாக பிடிககப்பட்டுளளது  
எனபரதை தைைம் எனகில்றாம்.  இது 
அரைப்புச் சககைத்தின கடினத் தைனரமரய 
குறிககாது.  அரைப்புச் சககைத்தின தைைம் A  
முதைல Z ெரையிலான ஆஙகில எழுத்தில 
குறிககப்படுகி்றது.

தைைம் (Grade) குறிககும் ஆஙகில 
எழுத்துகள

மிருதுொனது (soft) A  B  C  D  E  F  G  H

சுமாைானது (Medium) I  J  K  L  M  N  O  P

கடினமானது (Hard) Q  R  S  T  U  V  W  X  
Y  Z

அரைப்புச் சககைத்தின தைைம் 
மிருதுொனவதைன்றால பிடிப்புத் தைனரம 
குர்றவு எனறும், அரைப்புத் தூளகள 
எளிதில உதிர்ந்து விடும் எனறும் 
கடினமானவதைன்றால எளிதில உதிைாது 
எனபரதையும் குறிககும்.  மிருதுொன 
பணிப்வபாருரள அரைப்புச் வசய்ய கடின 

பாகரசடு, சிலிககா, இரும்பு ஆகரசடு, 
ர்டட்ல்டனியம் ஆகரசடு, கலகரி மற்றும் 
இரும்புத் தூள கலந்தை கலரெரய மின 
உரலயிலிட்டு உருககி அலுமினியம் ஆகரஸைடு 
அரைப்புத் தூள வசய்யப்படுகி்றது.  இது சுமாைான 
கடினத் தைனரமயும், எளிதில உர்டயாத் 
தைனரமயும் வகாண்டது.  இரதைக வகாணடு 
அதிக நீள விரச தைாஙகும் சகதி உர்டய எஃகு, 
கார்பன எஃகு, அதிலெக எஃகு மற்றும் ரமலடு 
ஸ்டீல லபான்றரெகரள அரைப்புச் வசய்யலாம்.  
இது A என்ற எழுத்தில குறிப்பி்டப்படும்.

பிடிேலான வ்பலாருளின் வரககள்  
(Types of Bond)
கடினமான அரைப்புத் தூளகரள ஒன்றாக 
லசர்த்து, லதைரெயான ெடிவில அரைப்புச் 
சககைஙகள வசய்ய பயனபடும் வபாருளுககு 
பிடிமான வபாருள எனறு வபயர். இதில 
பல ெரககள உளளன. கடின அரைப்புத் 
தூளகளு்டன லதைரெயான பிடிமான 
வபாருரளச் லசர்த்து வெவலெறு அரைப்புச் 
சககைஙகள தையாரிககப்படுகின்றன.  
இவொறு தையாரிககப்பட்்ட சககைஙகளும் 
அதைன அர்டயாள குறியீடும் கீழககண்ட 
அட்்டெரணயில வகாடுககப்பட்டுளளது.

பிடிமான 
வபாருள

எழுத்துக 
குறியீடு

அரைப்புச் சககைம்

விட்ரிரபடு V விட்ரிரபடு சககைம்
சிலிகலகட் S சிலிகலகட் சககைம்
அைககு E எலாஸ்டிக சககைம்
வைசினாய்டு B வைசினாய்டு சககைம்
இைப்பர் R ெலகரனசுடு சககைம்
ஆகசி 
குலளாரைடு

O ஆகசி குலளாரைடு 
சககைம்

அரைப்புத்தூள் அைவு, ்தைம், உள்அைவு 
(Grit, Grade and Structure)
அரைப்புத்தூள் அைவு (Grit)
அரைப்புச் சககைம் பலலாயிைககணககான 
அரைப்புத் தூளகளால ஆனது.  அரைப்புத் 
தூளின அளவு எனபது தூளகளின 
எணணிகரகரயக குறிககும்.  இரதை 
ஆஙகிலத்தில Grit or Grain Size எனக 
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தைைம் வகாண்ட அரைப்பு சககைத்ரதையும், 
கடினமான பணிப்வபாருரள அரைப்புச் 
வசய்ய மிருதுொன தைைம் வகாண்ட அரைப்புச் 
சககைத்ரதையும் பயனபடுத்தை லெணடும்.
உள் அரேப்பு (Structure)
அரைப்புச் சககைத்தில, அரைப்புத் தூளகளும் 
பிடிமான வபாருட்களும் அர்டத்துளள 
இ்டத்ரதை குறிககும்.  இதில அரைப்புத் தூளும் 
பிடிமான வபாருளும் வெருககமாகலொ 
அ ல ல து  வ ெ ரு க க மி ல ல ா ம ல ல ா 
அரமந்திருககும்.  இது எணகளால 
குறிப்பி்டப்பட்டுளளரதை அட்்டெரணயில 
காணலபாம்.

உள அரமப்பு குறிககும் எண
வெருககமானது (Dense) 2  3  4  5  6  7  8
வெருககமிலலாதைது(Open) 9  10  11  12 13  14  15  

மற்றும் அதைற்கு லமல

மிருதுொன, உர்டயாதை மற்றும் நீளும் 
தைனரமயுர்டய பணிப்வபாருளகளுககு 
வ ெ ரு க க மி ல ல ா தை  அ ர ை ப் பு ச் 
சககைஙகளும், எளிதில வொறுஙகும் 
தைனரமயுர்டய பணிப்வபாருளகளுககு 
வெருககமான அரைப்புச் சககைஙகளும் 
பயனபடுத்தைப்படுகின்றன.

4.11   அரைப்பு சககைத்திரனக 
குறிப்பிடும் வி்தம்  
(Grinding Wheel Specification)

இந்திய தைை நிர்ணயத்தினபடி 
அரைப்புச் சககைத்தின பலலெறு குறிப்புகள 
முற்லசர்கரக மற்றும் பிற்லசர்கரக உட்ப்ட 
வமாத்தைம் 7 அர்டயாளக குறியீட்்டால 
குறிப்பி்டப்படுகி்றது.

முற்லசர்கரக: அரைப்புத்தூளின பூர்வீகம் 
பற்றிய தையாரிப்பாளரின குறிப்பு

மு்தல எழுத்து: அரைப்புத் தூளின வபயர்

மு்தல எண: அரைப்புத் தூளின அளவு 

இைணைலாவது  எழுத்து: அரைப்புச் சககைத்தின 
தைைம்

இைணைலாவது  எண: அரைப்புச் சககைத்தின 
உள அரமப்பு

மூன்ைலாவது  எழுத்து: அரைப்புச் சககைத்தின 
பிடிமான வபாருள

பிற்லசர்கரக: அரைப்புச் சககைத் தையாரிப்பாளரின 
குறிப்பு எண

இரெ தைவிை அரைப்புச் 
சககைத்தின வெளிவிட்்டம், அகலம் 
மற்றும் ரமயத்துரளயின விட்்டம் 
லபான்றெற்ர்றயும் குறிப்பி்ட லெணடும்.

W   A   54   M   7   V   20   என்ை குறிப்புகளின் 
விைககம் பின்வருேலாறு:

W -  அரைப்புத் தூளின பூர்வீகம் மற்றும் 
தையாரிப்பாளரின குறிப்பு

A - அலுமினிய ஆகரஸைடு அரைப்புத் தூள
54 –  அரைப்புத் தூள அளவு சுமாைானது
 M -  அரைப்புச் சககைத்தின தைைம் சுமாைானது
 7 -  அரைப்புச் சககைத்தின உள அரமப்பு 

வெருககமானது
V -  அரைப்புச் சககைத்தின பிடிமான வபாருள 

விட்ரிரபடு
20 - அரைப்புச் சககை தையாரிப்பாளரின குறிப்பு
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4.12   அரைப்புச் சககைத்ர்த 
வ்பலாருத்தும் முரை (Method of 
Mounting Grinding Wheel)

அரைப்பு இயந்திைத்தில உளள சுழற்றியில 
அரைப்புச் சககைத்திரன மிகுந்தை 
எச்சரிகரகயு்டன வபாருத்தை லெணடும்.  
அரைப்புச் சககைத்ரதை வபாருத்துெதைற்கு 
பினெரும் குறிப்புகரள கெனத்தில 
வகாணடு வபாருத்தை லெணடும்.

 1. அரைப்புச் சககைத்ரதை சுழற்றியில 
வபாருத்தி, லலசாக சுத்தியலால தைட்டி, 
அதிலிருந்து ெரும் சப்தைத்தின மூலம் 
ஆய்வு வசய்து, உர்டயாமலும், கீ்றல 
விழாமலும் இருககி்றதைா எனபரதை 
வதைரிந்து வகாளளலாம்.  விட்ரிஃரபடு 
மற்றும் வஷலலாக சககைஙகளில 
இரதை ெனகு உணைலாம்.

ஃ�ளா��

�ழ��

அைர���
ச�கர�

வாச


ந�

கா�ய உேலாக
உைற

அரைப்புச் சககைத்ரதை வபாருத்தும் முர்ற (Method 
of Mounting Grinding Wheel)

 2. அரைப்புச் சககைத்ரதை அதிக அழுத்தைம் 
தைைாமல ரகயினால தைளளி சுழற்றியில 
வபாருத்தை லெணடும்.

 3. அரைப்புச் சககைத்தின ரமயத் 
துரளயில காரீயத்தைாலான உலலாக 
உர்ற (Lead Bush) இருககும்.  இரதை 
அரைப்புச் சககைத்திற்கு வெளிலய 
வதைரியாதைொறு வபாருத்தை லெணடும்.

 4. அரைப்புச் சககைத்தின இருபு்றமும் 
ஃப்ளானஞ (Flange) ெனகு வபாருத்தைப்ப்ட 
லெணடும்.  இதைன விட்்டம் அரைப்புச் 
சககைத்தின விட்்டத்தில பாதி அளவிற்கு 
லமல இருகக லெணடும்.  இைணடு 
ஃப்ளானஞசுகளும் ஒலை அளவு 
விட்்டமுர்டயதைாக இருகக லெணடும்.
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 5. அரைப்புச் சககைத்தின பகக ொட்டில 
ஃப்ளானஞ ென்றாக படிந்து 
இருககும்படி வசய்ய லெணடும்.  
ஃப்ளானஞசுகளின ரமயத்தில பளளம் 
இருககும்படி வபாருத்தை லெணடும்.

 6. அ ர ை ப் பு ச்  ச க க ை த் தி ற் கு ம் , 
ஃப்ளானஞசுகளுககும் இர்டலய 1.6 
மி.மீ – ககு அதிகம் இலலாதை தைடிமன 
உளள அட்ர்ட, லதைால மற்றும் ைப்பர் 
ஆகியெற்்றாலான ஏலதைனும் ஒரு 
ெரக ொஷர் இருபு்றமும் வபாருத்தை 
லெணடும்.  ஃப்ளானஞசின அளவும், 
ொஷரின அளவும் ஒலை அளவு 
விட்்டமுர்டயதைாக இருகக லெணடும்.

 7. அரைப்புச் சககைம் வபாருத்தியுளள 
சுழற்றியில உட்பகக ஃப்ளானஞ, 
சாவி மூலம் இறுககமாக பிடிககப்ப்ட 
லெணடும்.  வெளிப்பகக ப்ளானஞ 
வசருகி ரெககப்ப்ட லெணடும்.

 8. அரைப்புச் சககைம் உறுதியாக அரமய 
ெட்டிரனக வகாணடு லதைரெயான 
விரச வகாடுத்து முடுகக லெணடும்.

 9. இயந்திைத்திரன இயககுெதைற்கு 
முனபு, அரைப்புச் சககைத்திற்கு 
லதைரெயான பாதுகாப்பு தைகடுகரளப் 
வபாருத்தை லெணடும்.

 10. இவொறு அரைப்புச் சககைத்ரதை 
வபாருத்திய பினபு சுமார் 10 
முதைல 15 நிமி்டம் ெரை ஓ்டவிட்டு, 
லதைரெயானால சீர்வசய்தைல மற்றும் 
ஒழுஙகுபடுத்துதைல வசயரலச் வசய்து, 
அரைப்புச் வசயரல வதைா்டஙக 
லெணடும்.

4.13   கிலைசிங், ல்லாடிங் ேற்றும் 
லசடைரிங் (Glazing, Loading and 
Chattering)

கிலைசிங் (Glazing)
அதிக அளவு பயனபடுத்திய பினபு, அரைப்புச் 
சககைத்தில உளள கடின அரைப்புத் 
தூளகள வெட்டும் தைனரமரய இழந்து, 
முரனகள மழுஙகி கணணாடி லபானறு 

வதைரிெதைற்கு கிலளசிங எனறு வபயர்.  இது 
சககைத்தின கடினத்தைனரம, அதிக லெகம் 
காைணமாய் ஏற்படுகி்றது.  சககைத்தின 
லெகம் குர்றொகவும், அதைன தைைம் 
மிருதுொனதைாகவும் பயனபடுத்தினால 
கிலளசிங உண்டாகாது.  சீர்வசய்தைல மூலம் 
புதிய வெட்டுமுரனகரள உருொககி 
பயனபடுத்தைலாம்.

ல்லாடிங் (Loading)
அரைப்பு இயந்திைத்தில, அரைப்புச் 
வசயலவசய்யும் வபாழுது, பணிப்வபாருளில 
இருந்து வெளிலயறும் உலலாகத் 
துகளகள வெட்டுமுரனகளுககிர்டலய 
படியும் வசயலுககு லலாடிங எனறு வபயர்.  
ஆழமான இ்டஙகளிலும், மிருதுொன 
உலலாகஙகரள லெரல வசய்யும் 
லபாதும், கடினமான பிடிமானப் வபாருரள 
பயனபடுத்தும் லபாதும் வீல லலாடிங 
ஏற்படுகி்றது.  தைைமான குளிர்விககும் 
திைெத்ரதைப் பயனபடுத்தினால லலாடிங 
ஏற்படுெதிலரல.

லசடைரிங் (Chattering)
அரைப்புச் சககைத்ரதை பயனபடுத்தி அரைப்பு 
வசய்தை பைப்பில, அரல அரலயாக லகாடுகள 
லபாலத் வதைரிந்தைால அதைற்கு லசட்்டரிங 
எனறு வபயர்.  சுழற்றியின லபரிங சரியாக 
இலலாதைதைாலும், சககைம் சரியாக லபலனஸ் 
இலலாமல இருந்தைாலும், சககைம் உருமாறி 
இருந்தைாலும் லசட்்டரிங உண்டாகும்.

அரைப்புச் சககைத்ர்த சீர் வசய்தலும், 
ஒழுங்கு்படுத்து்தலும் (Dressing and 
Truing)
அரைப்புச் சககைத்தில உருமாற்்றம் மற்றும் 
லலாடிங ஏற்பட்டிருந்தைால சீர் வசய்தைல மற்றும் 
ஒழுஙகுபடுத்துதைல மூலம் சரி வசய்யலாம்.  
இதைரனப் பற்றி விெைமாக காணலபாம்.

சீர் வசய்தல (Dressing)
அரைப்புச் சககைத்தின மழுஙகிய வெட்டு 
முரனகரள நீககி புதிய கூர்ரமயான, 
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வெட்டுமுரனகரளக வகாண்ட அரைப்புத் 
தூளகரள உருொககுெலதை சீர் வசய்தைல 
ஆகும்.  இவலெரலயிரன வசய்ெதைற்கு 
ெட்சத்திை ெரக வெட்டுளி (Star 
dresser) மற்றும் ரெை முரன வகாண்ட 
ஒப்பரனகலகால (Diamond Dresser) 
இைணடும் பயனபடுத்தைப்படுகி்றது.

அரைப்புச்சககைத்ர்தச் சீர்வசய்தல
இதில ெட்சத்திை ெரக வெட்டுளி மூலம் 
சீர் வசய்தைல வசய்யப்படுகி்றது.  இது கடினத் 
தைனரம உளள எஃகு உலலாகத்தினால 
வசய்யப்பட்டு இதைன சுற்றுப் பைப்பில கூரிய 
வெட்டும் முரனகள வகாண்டதைாக இருககும்.

தா��

அைர��� ச�கர�

ந�ச�ர வைக
�
ெச��� ெவ���

அரைப்புச்சககைத்ரதைச் சீர்வசய்தைல

அரைப்புச் சககைம் சுழலும் லபாது, 
சீர்வசய்யும் இககருவிரய சககைத்தின 
முகப்ரப லொககி குறுககாக ெகற்றி 
சீர் வசய்தைல லெரல வசய்யப்படுகி்றது.  
இம்முர்றயில அரைப்புத் தூளின ரசஸ் 
வபரிதைாக உளள சககைஙகரளயும், 
நுணுககமிலலா அரைப்புச் வசயல புரியும் 
சககைஙகரளயும் சீர் வசய்யலாம்.

ர ெ ை மு ர ன  வ க ா ண ்ட 
ஒப்பரனகலகால மூலமாகவும், சீர்வசய்தைல 
துலலியமாக வசய்யப்படுகி்றது.  அரைப்புச் 
சககைத்ரதை சுழலச் வசய்து அதைற்வகதிைாக 
ஃலபார்ட் எனப்படுகி்ற ரெைத்ரதை 
கூர்ரமயாக அரமத்து சீர்வசய்தைல 
ெர்டவபறுகி்றது.  ரெைமுரன வகாண்ட 
ஒப்பரனகலகாரல 150 அளவில சாய்ொக 
அரமத்து, சீர் வசய்து புதிய கூர்ரமயான 
அரைப்புதூளகரள சககைத்தின முகப்பில 
உருொககலாம்.  இவலெரலயினலபாது 
அதிகமான குளிர்விககும் திைெம் பயனபடுத்தை 
லெணடும்.

ஒழுங்கு்படுத்து்தல (Truing)
அரைப்புச்சககைம் மிக அதிகமாக 
பயனபடுத்தைப்பட்்ட பி்றகு அதைன 
ெடிெத்தில மாறுதைல ஏற்படும்.  லமலும் 
சில சந்தைர்ப்பஙகளில ெடிெ அரைப்புச் 
வசயல வசய்ெதைற்காக அதைன ெடிெத்ரதை 
மாற்றியரமகக லெரி்டலாம்.  இத்தைரகய 
வசயலுககாக அரைப்புச் சககைத்தின 
ெடிெத்ரதை ரெைமுரன வகாண்ட 
ஒப்பரன லகால மூலம் சரி வசய்தைலுககு 
ஒழுஙகுபடுத்துதைல எனறு வபயர்.

ஒழுங்கு்படுத்து்தல வசயயும் முரை
முதைலில ரெைமுரன வகாண்ட 
ஒ ப் ப ர ன க ல க ா ர ல த்  தை ா ங கி யி ல 
அரமத்து, பணிலமர்டயில வபாருத்தை 
லெணடும்.  அரைப்புச் சககைத்திற்கு எதிலை, 
ரெைமுரனக வகாண்ட ஒப்பரனக 
லகாரல 100 முதைல 150 அளவிற்கு 
ப்டத்தில காட்டியொறு சாய்த்து அரமகக 
லெணடும்.  பி்றகு, அரைப்புச் சககைத்ரதை 
லொககி ரெைமுரனக வகாண்ட வெட்டும் 
முரனரயக குறுகலக ெகர்த்தி, அரைப்புச்  
வசய்து அரைப்புச் சககைத்தின ெடிெம் 
சரி வசய்யப்படுகி்றது.  0.02 மி.மீ ககு 
அதிகமாக ஊட்்டம் தைைாமல பணிலமர்ட 
பாகத்ரதை ெகற்றி அதிகமான குளிர்விககும் 
திைெத்ரதை பயனபடுத்தி இரதை வசய்தி்ட 
லெணடும்.
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4.14   அரைப்புச் சககைத்ர்த ல்ப்ன்ஸ் 
வசய்தல (Wheel Balancing)

அரைப்புச் சககைம் முழுெதும் ஒலை சீைான 
அ்டர்த்தியு்டனும், எர்டயு்டனும் இருப்பதைற்கு 
வீல லபலனஸ் எனறு வபயர். சககைஙகரள 
அதிகமாக பயனபடுத்துெதைால லபலனஸ் 
இலலாமல லபாய்விடும்.

இரதை சீர்வசய்தைல மற்றும் 
ஒழுஙகுபடுத்துதைல மூலம் சரி வசய்யலாம்.  
லதைரெயானால லபலனசிங ஸ்பிணடிலில 
வபாருத்தி சரி வசய்து, பயனபடுத்தைலாம்.

4.15   வவடடும் லவகம், ஊடைம் ேற்றும் 
வவடடும் ஆழம் (Cutting speed, 
Feed and Depth of Cut)

வவடடும் லவகம்
அரைப்பு இயந்திைத்தில வெட்டும் 
லெகம் எனபது, அரைப்புச் சககைத்தின 
லெகத்திற்கும்,  பணிப்வபாருளின 
லெகத்திற்கும் இர்டலய உளள லெக 
விகிதைத்ரதைக குறிககும்.  அதைாெது அரைப்புச் 
சககைம் ஒரு வினாடி லெைத்திற்குள 
எவெளவு தூைம் வசனறு அரைப்பு வசய்கி்றது 
எனபரதைக குறிககும்.

வெட்டும் லெகம் (c.s) = πDN /1000 மீ/
நிமி்டம்
π = 22/7 (or) 3.14
D  = அரைப்புச் சககைத்தின விட்்டம் மி.மீ
N  = அரைப்புச் சககைத்தின லெகம் RPM 

ஊடைம்
அரைப்புச் சககைம் ஒரு முழுச்சுற்று 
சுற்றுெதைற்குள, பணிலமர்ட நீளொககில 
ெகரும் தூைத்ரதை ஊட்்டம் எனறு 
அரழககில்றாம்.

ஊட்்டம்  = மி.மீ / சுற்று
ஊட்்டத்தின அளொனது, விரைவு 

அரைப்பு வசயலின லபாது, அரைப்புச் 
சககைத்தின அகலத்தில 0.6 – 0.9 மி.மீ.  
அளவிலும், நுணுகக அரைப்பு வசயலின 
லபாது 0.4 – 0.6 மி.மீ. அளவு ெரை 
அரமந்திருககும்.

10° to 15°

தா��

அைர��� சகர�
ைவர 	ைன ெகா�ட
ஒ�பைனேகா�

ஒழுஙகுபடுத்துதைல வசய்யும் முர்ற

தா��

�ழ��

அைர��� ச�கர

அரைப்புச் சககைத்ரதை லபலனஸ் வசய்தைல (Wheel Balancing)
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வவடடும் ஆழம்
பணிப்வபாருரள, அரைப்புச் சககைத்தின 
குறுகலக, ஒரு முர்ற ெகற்றும் லபாது 
லதைய்த்வதைடுககும் தைடிமரன குறிககும்.  இது 
மி.மீ – இல குறிப்பி்டப்படுகி்றது.  வபாதுொக 
இது 0.005 முதைல 0.04 மி.மீ அளவிற்குள 
இருககும்.

4.16   துலலியேலாக இயந்திைப் ்பணி 
வசய்தல (Precision Operation)

வபாறியியல துர்றயில, கர்டசல 
இயந்திைம், உருெரமககும் இயந்திைம், 
மிலலிங இயந்திைம், துரளயிடும் 
இயந்திைம், அரைப்பு இயந்திைம் லபான்ற 
பலலெறு இயந்திைஙகளில பலலெறு 
விதைமான லெரலகரளச் வசய்து 
வபாருட்கள தையாரிககப்படுகின்றன.  
இ வ ெ ா று  தை ய ா ரி க க ப் ப டு கி ன ்ற 
வபாருட்களின லமற்பைப்புத் தைனரம 
லமலும் ென்றாக அரமய, மிகமிகத் 
துலலியமாக இயந்திைப்பணி வசய்ெது 
இனறியரமயாதைதைாகும்.  இரதை 
நுணுககமாக இயந்திைப்பணி வசய்தைல 
எனறும் அரழககில்றாம்.

நுணுககமாவும், துலலியமாகவும் 
இயந்திைப்பணி வசய்தைால, பணிப்வபாருளின 
லமற்பைப்பின தைனரம மிக மிகத் 
துலலியமாகவும், பார்ரெககு அழகாகவும், 
லதையாதைத் தைனரம உளளதைாகவும், 
இரணப்பின தைனரம ென்றாகவும் 
அரமயும். இது பினெரும் பலலெறு 
முர்றகளில வசய்யப்படுகி்றது. 
1. லாப்பிங 2.ல�ானிங 3. நுணணிய 
இரழப்பு 4.பாலிஷ்ஷிங 5. பஃப்பிங 6. 
ஸ்கிலைப்பிங 7. மின முலாம் பூசுதைல

்லாப்பிங் (Lapping)
இயந்திைப்பணி வசய்யப்பட்்ட உருரள 
மற்றும் தைட்ர்டயான பைப்பில கணணுககுத் 
வதைரியாதை சிறு குர்றபாடுகரள லாப்பிங 
களிம்பு மூலம் நீககி, மிகத் துலலியமான 
பைப்பிரன உருொககும் முர்றககு லாப்பிங 
எனறு வபயர்.  இதைன மூலம் 0.005 மி.மீ 

முதைல 0.01 மி.மீ. ெரை உலலாகத்ரதை 
லதைய்த்வதைடுககலாம்.  லமலும் இம்முர்றயில 
0.1 ரமகைான அளவிற்குள இயந்திைப்பணி 
வசய்ய முடியும்.

லாப்பிங (Lapping)

இயந்திைப்பணி வசய்யப்பட்்ட 
பணிப்வபாருளில லாப்பிங லெரல வசய்ய 
லாப் (lap) என்ற பாகமும், லாப் களிம்பும் 
லதைரெப்படுகி்றது.  லாப் எனபது மிருதுொன 
ொர்ப்பிரும்பு, பித்தைரள, வசம்பு, காரியம் 
லபான்ற ஏலதைனும் ஓர் உலலாகத்தைால 
வசய்யப்பட்டிருககும்.  இது பலலெறு 

லாப்பிங

நுணணிய 
இரழப்பு

ல�ானிங

பாலிஷ்ஷிங

பஃப்பிங

ஸ்கிலைப்பிங

மின முலாம் 
பூசுதைல

துலலியமாக 
இயந்திை 

பணி வசய்தைல

1

2

3

4

5

6

7
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ெடிெஙகளில இருககும்.  அரைப்புச் 
சககைஙகள வசய்யத் லதைரெப்படும் எமரி, 
வகாைண்டம், இரும்பு ஆகரஸைடு, குலைாமிய 
ஆகரஸைடு லபான்ற கடின அரைப்புப் 
வபாருட்கலளாடு எணவணய், கிரீஸ் லசர்த்து 
லாப் களிம்பு தையாரிககப்படுகி்றது.

இககளிம்பிரன லாப் பாகத்தின 
மீது தை்டெ லெணடும். லாப்பின மீது லாப் 
களிம்பு தை்டவுெதைற்கு சார்ஜிங எனறு வபயர்.  
லாப்பின மீது பணிப்வபாருரளத் லதைய்த்லதைா 
அலலது பணிப்வபாருள மீது லாப்பிரன 
லதைய்த்லதைா இவலெரல வசய்யப்படுகி்றது.  
உருரள ெடிெப் பணிப்வபாருரள லாப்பிங 
வசய்ய லெணடியலபாது, பணிப்வபாருரள 
கர்டசல இயந்திைத்தில பிடித்துச் சுழலச் 
வசய்ய லெணடும்.  இதைன மீது லாப்பிங 
வசய்ய லெணடிய இ்டத்தில லாப்பிரனத் 
லதைய்த்து எடுகக லெணடும்.  தைட்ர்டயான 
பைப்பிரன லாப்பிங வசய்ய லெணடியலபாது 
லாப் பாகத்ரதை ெகைாமல பிடித்துக வகாணடு 
பணிப்வபாருரள, அதைனலமல லதைய்த்து 
லாப்பிங லெரலரயச் வசய்யலாம்.  லமலும் 
லாப் பாகத்ரதை சுழல விட்டு அதைன லமல 
தைட்ர்டயானப் பைப்பிரன லதைய்த்தும் 
லாப்பிங வசய்யலாம்.  வபருொரியான 
அளவில லாப்பிங வசய்ய வசஙகுத்து லாப்பிங 
இயந்திைம், ரமயமிலலா லாப்பிங இயந்திைம் 
மற்றும் அரைப்புத் தூள பதிககப்பட்்ட 
வபலட் உளள லாப்பிங இயந்திைஙகள 
பயனபடுகின்றன.

ல�லானிங் (Honing)
பணிப்வபாருளில துரளயிடுதைல, துரளச் 
சுைணடுதைல, துரளப் வபருககுதைல மற்றும் 
துரளககுள அரைப்புச் வசய்தைல லபான்ற 
லெரலகள வசய்தை பி்றகு துரளயின 
உட்பைப்ரப துலலியமாக இயந்திைப் 
பணி வசய்ெதைற்கு ல�ானிங எனறு 
வபயர்.  ல�ானிஙகின மூலம் 0.25 மி.மீ 
ெரை உலலாகத்ரதை லதைய்த்வதைடுககலாம்.  
வசாைவசாைப்பின தைனரமரய 0.25 – 
0.4 ரமகைான அளவில அரமககலாம்.  
இச்வசயலின மூலம் நீளெட்்டத்துரள 
மற்றும் சரிொன துரளயிரன துலலியமான 

அளவிற்கு ெட்்டமாகவும், உட்பைப்பில ஏற்படும் 
வெட்டுளித்தை்டம் மற்றும் லகாடுகரள நீககி 
சரி வசய்யவும் ல�ானிங பயனபடுகி்றது.

ல�ானிங லெரல வசய்ெதைற்கு 
ல�ானிங கற்கள பயனபடுகின்றன.  
ல�ானிங கற்கள வபாருத்தைப்பட்்ட ல�ானிங 
தைரல, சுழற்றியில வபாருத்தைப்பட்டு சுழலும்படி 
அரமககப்பட்டுளளது.  ல�ானிங வசய்ய 
லெணடிய துரளயுர்டய பணிப்வபாருரள, 
ரெஸ் அலலது ஃபிகசர்ஸில  வபாருத்தை 
லெணடும்.  பணிப்வபாருரள ல�ானிங 
சுழற்றிககு லெைாக அரமத்து, சுழற்றிரய 
வசஙகுத்தைாக லமலும் கீழும் ெகற்றி 
உலலாகத்ரதை லதைய்த்வதைடுகக லெணடும்.  
அதிக உலலாகத்ரதை லதைய்த்வதைடுப்பதைால 
குளிர்விககும் திைெம் பயனபடுத்தை லெணடும்.  
இவொறு துரளயினுள ல�ானிங லெரல 
வசய்யப்படுகி்றது.

வ�கா��

ேஹா��
க�க�

ல�ானிங (Honing)
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ல � ா னி ங  ல ெ ர ல ர ய 
பிளாஸ்டிக, வெளளி பித்தைரள, 
அலுமினியம், ொர்ப்பிரும்பு, கடினமான 
எஃகு மற்றும் வசமண்டட் கார்ரபடு 
லபான்றெற்றில வசய்யலாம்.  லமலும் 
கிைாஙக ஷாப்ர்டத் தைாஙகும் ஜர்னல 
லபரிங லபான்ற அரமப்பிலும் ல�ானிங 
வசய்யப்பட்டிருப்பரதை காணலாம்.  இதில 
கிர்டநிரல மற்றும் வசஙகுத்து ெரக 
இயந்திைஙகள என இரு ெரகயுளளன.  
துப்பாககியிலுளள நீண்ட துரளயில 
கிர்டநிரல இயந்திைத்ரதைப் பயனபடுத்தி 
ல�ானிங வசய்யலாம்.

நுணணிய இரழப்பு (Super Finishing)
மிக மிகத் துலலியமாக இயந்திைப்பணி 
வசய்ெதைற்கு நுணணிய இரழப்பு எனறு 
வபயர்.  இதைன மூலம் 0.015 முதைல 0.32 
ரமகைான அளவிற்கு துலலியமான 
லமற்பைப்ரப உண்டாககலாம்.  நுணணிய 
இரழப்பில, அதைாெது 400 முதைல 
600 ெரை நுணணிய அளவு உளள 
அரைப்புத்தூளகரளப் பயனபடுத்தி 
0.005 முதைல 0.02 மி.மீ உலலாகத்ரதை 
லதைய்த்வதைடுககலாம்.  இதைன மூலம் 
பணிப்வபாருளின உட்பு்றம் மற்றும் 
வெளிப்பு்றத்தில லெரல வசய்யலாம்.

அரைப்புக கற்கரள சுழலும் 
பணிப்வபாருள மீது வதைாட்டுக 
வகாணடிருககும்படி வசய்ய லெணடும்.  
அரைப்புக கற்கள அரசந்து வகாணல்ட 
ெகரும்படி அரமககப்பட்டுளளது.  
பணிப்வபாருள லதைரெகலகற்ப சுழலும் 
படியாகலொ, முனனும் பினனும் ெகரும் 
படியாகலொ, அரமககப்பட்டு நுணணிய 
இரழப்பு லெரல வசய்யப்படுகி்றது.  
இவலெரலரயச் வசய்யும்லபாது சி்றப்பு 
உயவு எணவணய், மணவணணரணயு்டன 
கலந்து பயனபடுத்துெதைால நுணுககமான 
லமற்பைப்புத் தைனரம கிர்டககி்றது.  சி்றப்பு 
இயந்திைஙகரளப் பயனபடுத்தி கிைாஙக 
ஷாப்ட், ஜர்னல லபரிங, லகம் ஷாப்ட் 
லபான்றரெகளில நுணணிய இரழப்பு 
வசய்யப்படுகி்றது.

்பலாலிஷிங் (Polishing)

பாலிஷிங (Polishing)

பாலிஷிங சககைம் ஒனறின மூலம், 
வசாைவசாைப்பான பைப்பில உளள 
லகாடுகள, வெட்டுளித் தை்டஙகள மற்றும் 
சிறு பளளஙகள லபான்றெற்ர்ற 
நீககி, பளபளப்பானத் லதைாற்்றத்ரதை 
ஏற்படுத்தைலாம்.  ெலல லதைாற்்றத்ரதை 
உண்டாககுெதைற்காகலெ பாலிஷிங 
வசய்யப்படுகி்றது.  பாலிஷிங சககைமானது, 
ஃவபலட், லதைால, காகிதைம், லகனொஸ் மற்்றம் 
கம்பளியினால வசய்யப்பட்டு அரைப்புத்தூள 
கலககப்பட்டிருககும்.  லெகமாகச் சுழலும் 
பாலிஷிங சககைத்தில பணிப்வபாருரளத் 
வதைா்டச் வசய்து அரைப்பு வசய்ெரதைப் லபால 
பாலிஷிங வசய்யலாம்.  லாப்பிங, ல�ானிங 
மற்றும் நுணணிய இரழப்பு தைவிை மற்்ற 
வபாறிப்பணி லெரல வசய்தை பினபு பாலிஷிங 
வசய்யலாம்.

்பஃப்பிங் (Buffing)
பாலிஷிங முர்றயில கிர்டககாதை 
பளபளப்பான லதைாற்்றத்ரதை பஃப்பிங 
மு ர ்ற யி ல  உ ண ்ட ா க க ல ா ம் .  
புதுப்பாத்திைஙகளில பஃப்பிங வசய்ய வபலட், 
துணி, லதைால லபான்றரெ பயனபடுகி்றது.  
இதைனு்டன அரைப்புச் சககைம் வசய்யத் 
லதைரெப்படும் இரும்பு ஆகரஸைடு குலைாமிய 
ஆகரஸைடு, எமரி லபான்றெற்றின தூள 
லசர்ககப்படும்.  லமலும் அரைப்புத் தூளு்டன 
ரபண்டர் என்ற களிம்பு கலககப்படுகி்றது.  
இந்தைக களிம்பு, கிரீஸ், பாைஃபின 
எணவணய், மணவணணவணய் அலலது 
்டர்பனர்டன லபான்ற கலரெயால 
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குணமுர்டயதைாகவும், ெலல பளபளப்பான 
லதைாற்்றமுர்டயதைாகவும், அளவு சற்று 
அதிகமாகவும், ஈயப்பற்்றரெப்பு வசய்ய 
ஏதுொகவும், வெப்பப்படுத்தி குண 
மாற்்றம் வசய்ரகயில கார்புரைசிங 
ஆகாமல தைடுககவும் முடியும்.  வபாதுொக 
குலைாமியம், நிககல, வசம்பு, துத்தைொகம், 
காட்மியம் மற்றும் ஈயம் ஆகிய உலலாகப் 
பூச்சுகரள வபாருட்கள மீது பூசலாம்.  
லமலும் தைஙகம், வெளளி மற்றும் 
பிளாட்டினம் லபான்றெற்்றாலும் உலலாகப் 
பூச்சு வசய்யப்படுகி்றது. கார், லமாட்்டார் 
ரபக பாகஙகள, கதைவின ரகப்பிடிகள 
லபான்றெற்றில குலைாமிய முலாம் 
பூசப்படுகி்றது.  உலலாகஙகளின துத்தைொகப் 
பூசுதைலுககு காலெரனசிங எனறு வபயர்.

மினமுலாம் பூச லெணடிய 
உலலாகத்தில லகாடுகள, லமடு பளளஙகள 
இருப்பின முதைலில இதைரன பஃப்பிங வசயல 
மூலம் நீகக லெணடும்.  பினபு பஃப்பிங 
வசய்தை உலலாகத்தில படிந்து இருககும் 
அசுத்தைஙகரள நீககி சுத்தைம் வசய்ய லெணடும்.  
இப்வபாழுது மினமுலாம் பூசுெதைற்கு உலலாகம் 
தையார் நிரலயில உளளது.

மினமுலாம் பூசுெதைற்கு ொனகு 
முககிய வபாருட்கள லதைரெப்படுகின்றன. 
அரெகள மினமுலாம் பூச லெணடிய 
பணிப்வபாருள, உலலாகப் பூச்சுககான 
உலலாகம், மினகலம், உலலாக உப்புக 
கரைசல லபான்றரெயாகும்.  ப்டத்தில 
காட்டியொறு மினமுலாம் பூசுெதைற்காக 
உளள வதைாட்டியில லெதிவிரன ஏற்பட்டு 
உலலாகப் பூச்சுககான உலலாகம் 
பணிப்வபாருளில வசனறு படிகி்றது.  இவொறு 
மினமுலாம் பூசும் லெரல ெர்டவபறுகி்றது.

வசய்யப்பட்டிருககும்.  லதைரெயானால 
இககளிம்ரப பணிப்வபாருளில தை்டவி, 
பஃப்பிங சககைத்தில லதைய்த்வதைடுத்தைால ெலல 
பளபளப்பான லதைாற்்றம் கிர்டககும்.

ஸ்கிலைப்பிங் (Scraping)
இயந்திைப்பணி வசய்யப்பட்்ட பைப்பில 
கணணுககுத் வதைரியாதை லமடு பளளஙகரள 
ஸ்கிலைப்பர் என்ற சுைணடும் கருவிரயக 
வகாணடு சுைணடி எடுப்பலதை ஸ்கிலைப்பிங 
எனப்படும்.  ஸ்கிலைப்பரில மூனறு 
ெரககள உளளன.  தைட்ர்ட, அரைெட்்டம் 
மற்றும் முகலகாணம் லபான்ற ெடிவில 
இருககும்.  ஸ்கிலைப்பிங வசய்ய லெணடிய 
பணிப்வபாருரள ரெஸில பிடித்து 
ஸ்கிலைப்பிங வசய்ய லெணடும்.  பினபு 
இயந்திைப்பணி வசய்தை பைப்பில வபர்சியன 
புளு என்ற நீலரமயிரன தை்டவிப்பார்த்தைால, 
பைப்பு முழுெதும் ரம பட்டிருந்தைால 
ஸ்கிலைப்பர் லெரல லமடு பளளமினறி 
வசய்யப்பட்டிருப்பரதை உணைலாம்.  
இலரலவயனில மீணடும் ஸ்கிலைப்பிங 
வசய்து லெரலரய முடிகக லெணடும்.

ஸ்கிலைப்பிங (Scraping)

மின் மு்லாம் பூசு்தல (Electroplating)
உலலாகஙகள மீது லதைரெயான மற்வ்றாரு 
உலலாகத்ரதை மினசகதியின மூலம் படிய 
ரெத்து உலலாக முலாம் பூசுெதைற்கு, 
மின முலாம் பூசுதைல எனறு வபயர்.  இரதை 
உலலாகமிலலாதை வபாருட்களிலும் வசய்யலாம்.

மின முலாம் பூசுெதைால 
வபாருட்கள அரிககப்ப்டாமலும், லதையாதை 

(–)
�� இைண��

ேந� �� வா�

���லா� ெத	�

���லா� �ரவ�

ப��ெபா��

(+)

மின முலாம் பூசுதைல (Electroplating)
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்பகுதி  -  அ
சரியலான விரைரயத் ல்தர்ந்வ்தடுத்து 
எழுதுக.
 1. நுணுககமான அரைப்புச் வசயலமூலம் 

வப்றப்படும் நுணுககம்
  அ) 0.000025 மி.மீ
  ஆ) 0.0025 மி.மீ
  இ) 0.00125  மி.மீ
  ஈ) 0.00625 மி.மீ

 6. வதைாளவதைாளவெனறு வதைாஙகும் 
ஆ ர ்ட க ர ள யு ம் ,  க ழு த் து ப் 
பட்ர்டரயயும் அணியக கூ்டாது.

 7. லமர்டயில அரமந்தை அரைப்பு 
இயந்திைத்தில உளள பணிப்வபாருள 
தைாஙகி, அரைப்புச் சககைத்திற்கு 
அருகிலலலய உளளொறு அரமகக 
லெணடும்.

 8. விட்ரிரபடு பிடிமானப்வபாருள வகாண்ட 
அரைப்புச் சககைத்தின லெகம் 2000 
மீட்்டர் அளவுககு லமல இருககக கூ்டாது.

 9. புதிய அரைப்புச் சககைம் வபாருத்தி 
லெரல வசய்யும்லபாது சுழற்றியின 
லெகம் குர்றொக இருககும்படி வசய்ய 
லெணடும்.

 10. காந்தை விரச பிடிப்பானில பிடித்து 
லெரல வசய்யும் லபாது, பணிப்வபாருள 
ெகைாமல இருகக பககொட்டில 
தைடுககுகள அரமகக லெணடும்.  
பாதுகாப்பு குறிப்புகரள கெனத்தில 
வகாணடு பணிப்வபாருள, இயந்திைம் 
மற்றும் பணியாளருககு பாதிப்பினறி 
வசயலப்ட லெணடும்.

4.17   அரைப்பு இயந்திைத்திற்கலான 
்பலாதுகலாப்பு குறிப்புகள் (Safety 
Precautions)

 1. அரைப்பு இயந்திைத்தில பணிப்வபாருள 
ென்றாகப் பிடிககப்பட்டுளளதைா? 
எனறும் அரைப்புச் சககைம் 
ெனகு லசாதிககப்பட்டு, சரியாக 
வபாருத்தைப்பட்டுளளதைா? எனறும் 
பார்கக லெணடும்.

 2. அரைப்புச் வசய்ெதைற்கு தைகுந்தை 
பணிப்வபாருள மற்றும் சககைத்தின 
லெகம் சரியாக உளளதைா? என 
தீர்மானித்துக வகாளள லெணடும்.

 3. அரைப்புச் வசயல வசய்யும்லபாது 
பாதுகாப்பு கணணாடிரய கணணில 
அணிய லெணடும்.

 4. அரைப்பு இயந்திைத்தில பாதுகாப்புத் 
தைகடுகரள சரியாகப் வபாருத்தை 
லெணடும்.

 5. சுழலும் அரைப்புச் சககைம் மற்றும் 
பணிப்வபாருரளத் வதைா்டக கூ்டாது.

 2. ப ல ல ா யி ை க க ண க க ா ன 
வெட்டுமுரனகரளக வகாண்ட 
வெட்டுளி

  அ) கர்டசல வெட்டுளி
  ஆ) துரளயிடும் வெட்டுளி
  இ) அரைப்புச் சககைம் 
  ஈ) மிலலிங வெட்டுளி

வசயல்பலாடு
�	மாணெர்கரள அருகில உளள வதைாழிற்சாரலககு அரழத்துச் வசனறு அரைப்பு 

இயந்திைஙகரள காணபித்து விளககி கூறுதைல.

வினலாககள்
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1 1 0 பாடம் 04 அரைப்பு இயந்திைம் (GRINDING MACHINE)

 3. உலர் அரைப்புச் வசயலினலபாது 
ஏற்படும் வெப்பத்தின அளவு

  அ) 20000 C
  ஆ) 200 C 
  இ) 10000 C 
  ஈ) 12000 C
 4. எலாஸ்டிக அரைப்புச் சககைம் வசய்யப் 

பயனபடும் பிடிமானப் வபாருள
  அ) விட்ரிரபடு
  ஆ) சிலிகலகட்
  இ) அைககு 
  ஈ)வைசினாய்டு
 5. க டி ன  அ ர ை ப் பு த் தூ ர ள , 

பிடிமானப்வபாருள இறுககமாக 
பிடித்துளளது எனபது எரதை 
குறிககி்றது?

  அ) அரைப்பு தூளின அளவு
  ஆ) அரைப்பு சககைத்தின தைைம்
  இ) அரைப்பு சககைத்தின உள அரமப்பு
  ஈ) அரைப்புத்தூளின ெரக

்பகுதி – ஆ
சுருககேலான விரையளி
 6. அரைப்புச் வசயல என்றால எனன?
 7. அரைப்பு இயந்திைத்தின ெரககளில 

ஏலதைனும் ொனகிரன கூறுக.
 8. ரமயமிலலா அரைப்புச் வசயல 

என்றால எனன?
 9. தைட்ர்டப்பைப்பு அரைப்பு இயந்திைத்தின 

ெரககள ொனகிரன எழுதுக.
 10. அரைப்பு இயந்திைத்தில வசய்யப்படும் 

லெரலகள ொனகிரனக குறிப்பிடுக.
 11. உலர் அரைப்புச் வசயல வசய்ெதைால 

ஏற்படும் விரளவுகள யாரெ?
 12. பிடிமானப் வபாருட்கள ஏலதைனும் 

ொனகிரனக குறிப்பிடுக.
 13. கிலளசிங என்றால எனன?

 14. லலாடிங என்றால எனன?
 15. ல ச ட் ்ட ரி ங  ஏ ற் ப டு ெ தை ற் க ா ன 

காைணஙகள யாரெ?

்பகுதி - இ
ஒரு்பகக அைவில விரையளி
 16. நுணுகக, மற்றும் நுணுககமற்்ற 

அரைப்பு இயந்திைஙகளின ெரககரள 
ெரிரசப்படுத்துக.

 17. வ ெ ளி ப் ப க க  ர ம ய மி ல ல ா 
அரைப்புச்வசயலின ப்டம் ெரைந்து 
விளககுக.

 18. ஓர் அரைப்புச் சககைத்தில கீழககண்ட 
குறியீடு வசய்யப்பட்டுளளது.

W  A  46  K  5  V  17
  லமற்கண்ட எண மற்றும் எழுத்தின 

வபாருரளக கூறுக.
 19. அரைப்புச் சககைத்ரதை ‘சீர் வசய்தைல‘ 

பற்றி ப்டத்து்டன விளககுக.
 20. அரைப்புச் சககைத்ரதை ‘ஒழுஙகு 

படுத்துதைல’  பற்றி ப்டத்து்டன விெரி.
 21. சிறு குறிப்பு ெரைக:
  அ)லாப்பிங     ஆ)ல�ானிங

்பகுதி -  ஈ
விரிவலான விரையளி
 22. வெளிப்பகக உருரளெடிெ அரைப்பு 

இயந்திைத்தின ப்டம் ெரைந்து முககிய 
பாகஙகரள விளககுக.

 23. தைட்ர்டப்பைப்பு அரைப்பு இயந்திைம் 
ஒனறின ப்டம் ெரைந்து விெரி.

 24. அரைப்புச் சககைத்ரதைப் வபாருத்தும் 
முர்றரய ப்டத்து்டன விளககுக.

 25. குறிப்பு ெரைக:
  அ) நுணணிய இரழப்பு
  ஆ) பாலிஷிங
  இ) பஃப்பிங
  ஈ) ஸ்கிலைப்பிங
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1 1 1

கற்ைலின் சநபாககம்
�	மில்லிங் இெந்திேத்னதை கண்டுபிடித்தைெர், மில்லிங் இெந்திேத்தின் நினைகள, குனைகள 

அெற்றின் முபபரிமொண ரதைொற்ைம், மில்லிங் இெந்திேத்தின் முக்கிெ பொகங்கள, அெற்றின் 
ரெனலகள ஆகிெெற்னை மொணெர் அறிந்து வகொளளுதைல்.

�	மில்லிங் இெந்திேத்தின் ெனககள, அெற்னைப பற்றிெ விைக்கம், ெொதைொேண மில்லிங் 
இெந்திேத்திற்கும் மற்றும் அனைத்திற்கும் ஏற்ை மில்லிங் இெந்திேத்திற்கும் உளை 
ரெறுபொடுகள ஆகிெனெ பற்றி மொணெர் வதைரிந்து வகொளளுதைல்.

�	மில்லிங் இெந்திேத்தின் அைவு, அடிபபன்ட மில்லிங் முனைகள, மில்லிங் இெந்திேத்தில் 
பணிபவபொருனை பிடிக்கும் உபகேணங்கள மில்லிங் வெட்டுக் கருவினெப பிடிக்கும் 
ெொதைைங்கள மில்லிங் ரெனலகள ஆகிெனெ பற்றி மொணெர் அறிந்து வகொளளுதைல்.

�	மில்லிங் இெந்திேத்தின் வெட்டும் ரெகம், ஊட்்டம், ஆழம், குறியீடு தைனல, அனமபபு, வெெல்படும் 
விதைம், குறியீடு வெய்யும் முனைகள, பொதுகொபபு முனைகள ஆகிெனெ பற்றி மொணெர் வதைரிந்து 
வகொளளுதைல்.

ச்பாருளைககம் 
  5.1  அறிமுகம்
  5.2  கின்டமட்்ட மில்லிங் இெந்திேம்
  5.3  வெங்குத்து மில்லிங் இெந்திேம்
  5.4  மில்லிங் இெந்திேத்தின் ெனககள
  5.5  ெொதைொேண மில்லிங் இெந்திேம் மற்றும் 

அனைத்திற்கும் ஏற்ை மில்லிங் இெந்திேத்தின் 
ரெறுபொடுகள

  5.6  மில்லிங் இெந்திேத்தின் அைவு
  5.7  அடிபபன்ட மில்லிங் முனைகள
  5.8  பணிபவபொருனைப பிடிக்கும் உபகேணங்கள 
  5.9  மில்லிங் வெட்டுக் கருவினெப பிடிக்கும் 

ெொதைைங்கள
5.10  மில்லிங் இெந்திேத்தின் சிைபபு ரெர்க்னககள

5.11  மில்லிங் வெட்டுக்கருவியின் முபபரிமொணத் ரதைொற்ைம்
5.12  ெனேெறுக்கபபட்்ட மில்லிங் வெட்டுக்கருவிகள
5.13  மில்லிங் வெட்டுக் கருவியின் பொகங்கள
5.14  மில்லிங் வெட்டுக் கருவிகள வெய்ெப பென்படும் 

உரலொகங்கள
5.15  வபொதுெொை மில்லிங் ரெனலகள
5.16  மில்லிங் இெந்திேத்தின் வெட்டும் ரெகம், ஊட்்டம், 

வெட்டும் ஆழம் 
5.17  குறியீடு தைனலயின் வெட்டுத்ரதைொற்ைம்
5.18  குறியீடு தைனலயின் அனமபபு மற்றும் வெெல்படும் 

விதைம்
5.19  குறியீடு வெய்யும் முனைகள
5.20  பொதுகொபபு குறிபபுகள

மில்லிங் இயந்திரம் 
(Milling Machine)

எல்லபார்ககும் நன்ைபாம் ்ணிதல் அவருள்ளும்
சேல்வர்கசக சேல்வம் தறகத்து - குைள 125

விளககம்
்ணிவு  என்னும்  ்ணபு  அறைவர்ககும்  நலம்  ்யககும் 
ஏற்கைசவ சேல்வந்தர்களபாக இருப்வர்ககு அந்த ்ணபு சமலும் 
ஒரு சேல்வமபாகும்.

05

  பொ்டம்

்பாைம் 05 மில்லிங் இெந்திேம் (Milling Machine)
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1 1 2 பாடம் 05 மில்லிங் இயந்திரம் (Milling Machine)

5.1  அறிமுகம்
சுழலும் பலமுனை வெட்டுளிக்கு எதிரே 
பணிபவபொருனை நகர்த்தி, துருெல் 
முனையில் உரலொகத்னதை வெட்டிவெடுக்கும் 
முனைக்கு மில்லிங் என்று வபெர்.  இனதை 
வெய்யும் இெந்திேம், மில்லிங் இெந்திேம் 
ஆகும்.

f

இய��ர�ப�
ெச�ய�ப�டபர��

ெவ���

ப��ெபா��

மில்லிங் இெந்திேம், வெட்டுளி 
மற்றும் வெட்டுக்கருவி வெய்யும் 
வதைொழிற்ெொனலகளில் பென்படுத்தைபபடுகிைது.  
மில்லிங் இெந்திேத்தில் வெய்ெபபடும் 
ரெனல, மற்ை இெந்திேங்களில் வெய்ெனதைக் 
கொட்டிலும் துல்லிெமொகவும், இெந்திேபபணி 
வெய்ெபபட்்ட பேபபு நன்ைொகவும் அனமயும்.

மில்லிங் இெந்திேம் 1818-
ஆம் ஆண்டு எலிவெட்னி (Eli Whitney) 
என்பெேொல் கண்டுபிடிக்கபபட்்டது.  
ரமலும் இவ்விெந்திேம் பிவேௌன் & ெொர்ப 
நிறுெைத்னதைச் ெொர்ந்தை ர�ொெப ஆர் பவேௌன் 
(Joseph R Brown) என்பெேொல் 1861-
இல் அனைத்து ெெதிகனையும் வகொண்்ட 
இெந்திேமொக உருெொக்கபபட்்டது.

நிறைகள் (Advantages)
�	மில்லிங் வெட்டுக்கருவி பல வெட்டு 

முனைகனைக் வகொண்டுளைதைொலும், 
ரெகமொக சுழல்ெதைொலும் அதிக 
உரலொகத்னதை வினேெொக வெட்டுகிைது.

�	ஒரே ெமெத்தில் ஒன்றுக்கு ரமற்பட்்ட 
வெட்டுக் கருவிகனைப வபொருத்தி 
ரெனல வெய்ெலொம்.

�	இதில் பணிரமன்டயினை 0.02 மி.மீ  
நுணுக்கமொக நகர்த்தி ரெனல 
வெய்ெலொம்.

�	மில்லிங் இெந்திேத்தின் மூலம் 
பல்ரெறு வெட்டுக் கருவிகள மற்றும் 
நுணுக்கமொை கருவிகள வெய்ெ 
முடிெதைொல் பெனுளை இெந்திேமொகக் 
கருதைபபடுகிைது.

�	மில்லிங் இெந்திேத்தில் பல சிைபபுச் 
ரெர்க்னககனைப வபொருத்தி பிை 
இெந்திேங்களில் வெய்ெக்கூடிெ 
ரெனலகனை வெய்ெலொம்.

�	மில்லிங் இெந்திேம் இருக்கும் 
பட்்டனையின் தைேம் உெருகிைது.

குறைகள் (Disadvantages)
�	மில்லிங் இெந்திேத்தின் வினல அதிகம்.
�	மில்லிங் வெட்டுக் கருவிகளின் வினல 

அதிகம்.  பல்ரெறு ரெனலகனை 
வெய்ெத் ரதைனெெொை வெட்டுக் 
கருவிகள ெொங்க அதிக முதைலீடு ரதைனெ.

�	உருெனமக்கும் இெந் திேம் , 
துனையிடும் இெந்திேம் ரபொன்ை 
மற்ை இெந்திேங்களில் வெய்ெக்கூடிெ 
ரெனலயினை இதில் வெய்ெதைொல் 
உற்பத்தி வெலவு கூடும்.

மில்லிங் இெந்திேம் 1818 ம் ஆண்டு எலிவெட்னி (Eli Whitney) என்பெேொல் 
கண்டுபிடிக்கபபட்்டது.

பின்பு 1861 ம் ஆண்டு பிவேௌன் & ெொர்ப (Brown & sharp) ர�ொெப ஆர் 
பவேௌன் (Joseph R Brown) என்பெேொல் மில்லிங் இெந்திேமொைது பல 
ெெதிகனைக் வகொண்்டதைொக மொற்ைபபட்்டது.
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5.2  கிறைமடை மில்லிங் இயந்திரம்
அடிப்பாகம் (Base)
இது ெொர்பபிரும்பிைொல் வெய்ெபபட்டு 
அனைத்துப பொகங்கனையும் தைொங்கி 
நிற்கிைது.  இதைன்ரமல் உெேமொை தூண் 
பொகம் அனமந்துளைது.  அடிபபொகத்தில் 
உளை வதைொட்டியில் குளிர்விக்கும் திேெம் 
ரதைக்கி னெக்கபபட்டுளைது.

அ��பாக�

� (Knee)

ேச��
ப�ேமைட

ெவ���க��

�ழ� த��
தா��

�ழ��

��பாக�

�ழ� த��

உ��ைக

கின்டமட்்ட மில்லிங் இெந்திேம்

தூண்பாகம் (Column)
அடிபபொகத்தின் ரமல் வெங்குத்தைொக 
அனமந்துளை இதைன் உட்பகுதி கூடு 
ரபொன்று இருக்கும்.  இதைனுள சுழற்றினெ 
இெக்கும் இெந்திே நுட்பம் அனமந்துளைது.  
இதைன் முன்பக்கத்தில் உளை புைொெொல் 
பளை ெழித்தை்டத்தில் ‘நீ’ (Knee) என்ை பொகம் 

வெங்குத்தைொக ரமலும் கீழும் நகரும்.  இதைன் 
ரமல் பகுதியில் உச்சிக்னக (Over arm) 
வபொருத்துெதைற்ரகற்ப ெெதி அனமந்துளைது.

நீ (Knee)
இது தூண்பொகத்தில் உளை ெழித் 
தை்டத்தில் வெங்குத்தைொக ரமலும் கீழும் 
நகரும் பொகமொகும்.  அடிபபொகத்தில் உளை 
மனேெொணி ெழிெொக னகபபிடியின் 
உதைவிெொல் பணிபவபொருளின் அைவுக்ரகற்ப 
வெங்குத்தைொக ஏற்றி இைக்கலொம்.  இதைன் ரமல் 
ரெடில் என்ை பொகம் குறுக்கொக நகரும்படி 
உளைது.

சேடில் (saddle)
நீ என்ை பொகத்தில் உளை ெழிதை்டத்தில் 
தூண்பொகத்தின் முகபனப ரநொக்கி 
குறுக்கொக முன்னும் பின்னும் ரெடில் நகரும்.  
இனதை னகயிைொலும், இெந்திே வினெயின் 
மூலமொகவும் நகர்த்தைலொம்.  இதைன்ரமல் 
பணிரமன்ட நகர்ெதைற்கொை ெழித்தை்டம் 
உளைது.

்ணிசமறை (Table)
இது ரெடில் ரமல் உளை ெழித்தை்டத்தில் 
நீைெொக்கில் னகயிைொலும், இெந்திே 
வினெெொலும் நகர்த்தைபபடுகிைது.  இதைன் 
நகரும் தூேத்னதைக் கட்டுபபடுத்தை தினெ மொற்றி 
(Trip-dogs) பணிரமன்டயில் அனமந்துளைது.  
அனைத்திற்கும் ஏற்ை மில்லிங் இெந்திேத்தில் 
பணிரமன்ட கின்டமட்்டமொக குறிபபிட்்ட 
ரகொணத்திற்கு திருபபி அனமத்து வநளிவு 
ரெனலகள வெய்ெலொம்.  இதில் உளை 
T-ெடிெ பளைத்தில் பணிபவபொருனை பிடிக்கும் 
ெொதைைங்களின் மூலம் பணிபவபொருனைப 
பிடிக்கலொம்.

சுழற்றி (Spindle)
தூண்பொகத்தினுள கின்டநினலயில் சுழற்றி 
சுழல்கிைது.  மின் ரமொட்்டொரில் இருந்து 
கின்டக்கும் சுழலும் ெக்தி வபல்ட், பல்லினண 
மற்றும் கிைட்ச் மூலமொக சுழற்றிக்குத் 
தைேபபடுகிைது.  இதில் உளை ெரிவுத் 
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னகபபிடி தைனலபபொகத்தில் உளைது.  
தைனலபபொகத்தினை ரதைனெெொை 
ரகொணத்திற்குத் திருபபி அனமத்து 
ெொய்ெொை பேபபினை உண்்டொக்கலொம்.

அ��பாக�

� (Knee)

ேச��
ப�ேமைட

ெவ���க��

ெச����
���� தைல

� பாக�

வெங்குத்து மில்லிங் இெந்திேம்

5.4   மில்லிங் இயந்திரத்தின் வறககள் 
(Types of Milling Machines)

மில்லிங் இெந்திேம் அதைன் அனமபனபப 
வபொறுத்து பல்ரெறு ெனககைொகப 
பிரிக்கபபட்டுளைது.  அனெ பின்ெருமொறு:
 1. கொலம் மற்றும் நீ ெனக மில்லிங் 

இெந்திேம்
  அ)  ெொதைொேண மில்லிங் இெந்திேம் – 

கின்டமட்்ட மில்லிங் இெந்திேம்

துனையில் பல்ரெறு ெொதைைங்களிைொல் 
வெட்டுக் கருவி பிடிக்கபபடுகிைது.

உச்சிகறக (Over arm)
தூண் பொகத்தின் உச்சியில் சுழல் தைண்டினை 
தைொங்கிப பிடிக்கும் பொகமொகும்.  சுழல் தைண்டு 
தைொங்கியில் (Arbor Support) உளை ரபரிங் 
மூலமொக தைொங்கிபபிடிக்கபபட்டு சுழல் 
தைண்டு சுழல்கிைது.  ரதைனெெொை வபொழுது 
இனதை பென்படுத்தியும், சிைபபுச் ரெர்க்னக 
பென்படுத்தும் ரபொது தூண்பொகத்திற்குள 
தைளளியும் அனமக்கலொம்.

சுழல் தணடு (Arbor)
சுழல் தைண்டு என்பது பல்ரெறு வெட்டுக் 
கருவிகனை தைொங்கும் பொகமொகும்.  சுழற்றியில் 
உளை ெரிவுத் துனை ெழிரெ சுழல் தைண்டு 
இழுத்து பிடிக்கபபடுகிைது.  இதில் உளை 
ெொவிபபளைத்தில் உரலொக உனைகனைப 
பென்படுத்தி ஒன்று அல்லது அதைற்கு 
ரமற்பட்்ட வெட்டுக் கருவிகனைப பிடித்துக் 
வகொளைலொம்.  சுழல் தைண்டு தைொங்கியினை 
ரதைனெக்ரகற்ப வெட்டுக் கருவிக்கு 
அருகிரலொ, மறுமுனையிரலொ பிடிக்கலொம்.  
இதில் ரமொர்ஸ் ெரிவு அல்லது தைொரை 
கழன்று வகொளளும் ெரிவு அனமந்துளைது.

5.3   சேங்குத்து மில்லிங் இயந்திரம் 
(Vertical Milling Machine)

கின்டமட்்ட மில்லிங் இெந்திேத்தில் 
உளைெொறு அடிபபொகம், 
தூண்பொகம், நீ, ரெடில் 
மற்றும் பணிரமன்ட 
அ ன ம ந் து ள ை து .  
இதில் சுழல் தைண்டு 
மற்றும் உச்சிக்னக 
இருக்கொது.  இதைற்குப பதிலொக வெங்குத்து 
மில்லிங் தைனல ப்டத்தில் கொட்டிெெொறு 
வபொருத்தைபபட்டிருக்கும்.  தைனலபபொகத்தில் 
உளை சுழற்றியில் வெட்டுக்கருவி 
வபொருத்தைபபட்டிருக்கும்.  இதைற்கு 
ரதைனெெொை சுழலும் ெக்தி தூண் 
பொகத்தில் உளை இெந்திே நுட்பம் மூலம் 
கின்டக்கிைது.  சுழற்றிக்கு ஊட்்டம் தைரும் 
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  ஆ)  அனைத்திற்கும் ஏற்ை மில்லிங் 
இெந்திேம்

  இ)  எல்லொம் ெல்ல  மில்லிங்  
இெந்திேம்

  ஈ) வெங்குத்து மில்லிங் இெந்திேம்.
 2. பணிரமன்ட ெனக மில்லிங் 

இெந்திேம்.
 3. பிரைைர் ெனக மில்லிங் இெந்திேம்.
 4. சிைபபு ெனக மில்லிங் இெந்திேம்.

கபாலம் மற்றும் நீ வறக மில்லிங் 
இயந்திரம் (Column and Knee Type 
Milling Machine)
அடிபபொகத்தின்ரமல் வெங்குத்தைொக 
தூ ண் ப ொ க ம்  ( C o l u m n ) 
அனமக்கபபட்டிருக்கும். தூண்பொகத்தின் 
முகபபில் துல்லிெமொக இெந்திேபபணி 
வெய்ெபபட்்ட ெழித்தை்டத்தில், நீ (Knee) 
என்ை பொகம் ரமலும் கீழும் நுணுக்கமொக 
நகரும்படி வபொருத்தைபபட்டிருக்கும். நீ என்ை  
பொகத்தின்ரமல் ரெடிலும், பணிரமன்டயும் 
அனமக்கபபட்டிருக்கும்.  இதில் பின்ெரும் 
ெனககள உளைை.

ேபாதபாரண மில்லிங் இயந்திரம்  
(Plain Milling Machine)
இது உறுதிெொைது.  அதிக என்டயுளை 
பணிபவபொருட்கனை இெந்திேபபணி வெய்ெ 
ஏற்ைது.  சுழலும் வெட்டுக்கருவிக்கு எதிேொக 
பணிரமன்டயிலுளை, பணிபவபொருனைச் 
வ ெ ங் கு த் தை ொ க வு ம் ,  கு று க் க ொ க வு ம் , 
நீைெொக்கிலும் நகர்த்தி இெந்திேபபணி 
வெய்ெலொம்.  பணிரமன்டனெச் சுழற்ை 
முடிெொது.  கின்டநினல சுழற்றியில் சுழல் 
தைண்டு வபொருத்தைபபட்டு, சுழல்ெதைொல் இதைற்கு 
கின்டமட்்ட மில்லிங் இெந்திேம் என்று 
வபெர்.
அறைத்திற்கும் ஏற்ை மில்லிங் இயந்திரம் 
(Universal Milling Machine)
அனைத்திற்கும் ஏற்ை மில்லிங் 
இெந்திேத்தில் உளை பணிரமன்டனெ 
அதைன் வெங்குத்து அச்சினை னமெமொகக் 
வகொண்டு 450 ரகொணத்திற்கு இ்டது 

மற்றும் ெலது பக்கமொக சுழற்ைலொம்.  
எைரெ, வநளிவு மில்லிங் ரெனல மற்றும் 
பல ெனகெொை மில்லிங் ரெனலகனைச் 
வெய்ெ முடியும் என்பதைொல் இதைற்கு 
அனைத்திற்கும் ஏற்ை மில்லிங் இெந்திேம் 
என்று வபெர்.  ரமலும் இதில் பல்ரெறு 
சிைபபு ரெர்க்னககைொை குறியீடு தைனல, 
வெங்குத்து மில்லிங் தைனல, பளைம் 
வெதுக்கும் தைனல, சுழலும் பணி ரமன்ட 
ரபொன்ைனெகனைப வபொருத்தி பல்ரெறு 
ரெனலகனை வெய்ெலொம்.  இதில் 
துனையிடும் அலகு, துனைச் சுேண்டி, 
பல்லினணகள, மில்லிங் வெட்டுக்கருவி, 
ரேட்ெட் ரபொன்ைனெகனையும் துல்லிெமொக 
வெய்ெ முடிகிைது.  எைரெ நுணுக்க 
ரெனல வெய்யும் வதைொழிற்ெொனலகளில் 
வபரிதும் பெனுளைதைொகக் கருதைபபடுகிைது.

எல்லபாம் வல்ல மில்லிங் இயந்திரம்  
(Omniversal Milling Machine)
இதில் அனைத்திற்கும் ஏற்ை 
மில்லிங் இெந்திேத்தில் உளைெொறு 
பணிரமன்டயினை பல தினெகளிலும் 
நகர்த்துெரதைொடு, நீ என்ை பொகத்னதைத் 
ரதைனெெொை ரகொணத்தில் ெொய்த்து 
னெபபதைற்கொை ெெதியும் உளைது.  
ரமலும், நீ என்ை பகுதினெ நீைெொட்்டத்தில் 
நகர்த்தியும் ஊட்்டம் தைேலொம்.  எைரெ, 
இதில் துனையிடும் அலகு, ெரிெொை வநளிவு 
பளைம், துனை சுேண்டி, ெரிவு பல்லினண 
ரபொன்ைெற்னை தைெொர் வெய்ெலொம்.  இது 
நுணுக்க ரெனல பட்்டனைகளில் வபரிதும் 
பென்படுகிைது.

சேங்குத்து மில்லிங் இயந்திரம்  
(Vertical Milling Machine)
பணிரமன்டக்கு வெங்குத்தைொக அனமந்துளை 
தைனலப பொகத்தில் சுழற்றி அனமந்துளைது.  
இதில் ரதைனெெொை மில்லிங் வெட்டுக்கருவி 
வபொருத்தைபபட்டு  வெங்குத்தைொக ரமலும் 
கீழும் நகர்த்தைபபடுகிைது.  ரமலும் 
தைனலபபொகத்னதைத் ரதைனெெொை 
ரகொணத்திற்கு ெொய்த்து னெத்து ரெனல 
வெய்ெலொம்.  ெழக்கமொக பணிரமன்டயினை 

XII BME_Tamil version CHAPTER 05.indd   115 1/7/2020   3:35:36 PM



1 1 6 பாடம் 05 மில்லிங் இயந்திரம் (Milling Machine)

நகர்த்தி பளைம் வெட்டுதைல், ெமமட்்டப 
பேபபில் இெந்திேபபணி வெய்தைல் ரபொன்ை 
ரெனலகள நன்டவபறுகிைது.  இதில் 
வபரும்பொலும் எண்ட் மில், முகபபு மில்லிங் 
வெட்டுக்கருவி ரபொன்ைனெ சுழற்றியில் 
வபொருத்தைபபட்டு வெங்குத்து மில்லிங் ரெனல 
மற்றும் உட்பக்க மில்லிங் ரெனலகள 
வெய்ெபபடுகிைது

5.6   மில்லிங் இயந்திரத்தின் அளவு 
(Size of Milling Machine)

மில்லிங் இெந்திேத்தின் அைவு 
கீழக்கண்்டெொறு குறிபபி்டபபடுகிைது.
 1. பணிரமன்டயின் நீைம் மற்றும் அகலம் 

ஆகிெ அைவுகள.
 2. பணிரமன்டயின் நீைெொட்்டம், குறுக்கு 

மற்றும் வெங்குத்து தினெயில் நகரும் 
அதிகபட்ெ தூேத்தின் அைவுகள.

 3. சுழற்றியின் பல்ரெறு ரெகங்கள, 
ஊட்்டங்கள.

 4. சுழற்றியின் உட்பக்க முனைச் ெரிவு.
 5. சுழலும் ெக்தி கின்டக்கும் விதைம்.

 6. வமொத்தை என்ட.
 7. நிறுவுெதைற்குத் ரதைனெெொை இ்டம்.
 8. இெந்திேத்தின் ெனக.

5.7   அடிப்றை மில்லிங் முறைகள் 
(Fundamentals of Milling)

மில்லிங் இெந்திேத்தில் இரு முனைகளில் 
மில்லிங் வெெல்கள நன்டவபறுகின்ைை.
 1. வபரிவபேல் மில்லிங் 
 2. முகபபு மில்லிங்

ச்ரிச்ரல் மில்லிங் (Peripheral Milling)
இம்முனையில் மில்லிங் வெட்டுக் கருவியின் 
சுற்ைைவில் உளை வெட்டும் முனைகனைக் 
வகொண்டு பணிபவபொருளில் மில்லிங் 
வெய்ெபபடுகிைது.
இதில் இரு ெனககள உளைை.
 1. ரமல்ரநொக்கித் துருெல் முனை  

(Up Milling)
 2. கீழ ரநொக்கித் துருெல் முனை (Down 

Milling)

ெொதைொேண மில்லிங் இெந்திேம் அனைத்திற்கும் ஏற்ை மில்லிங் இெந்திேம்
1. இதில் பணிரமன்ட வெங்குத்தைொகவும் 

குறுக்கொகவும், நீைெொட்்டத்திலும் நகரும்.  
பணிரமன்டனெச் சுழற்ை முடிெொது.

இதில் பணிரமன்ட வெங்குத்தைொகவும், 
குறுக்கொகவும், நீைெொட்்டத்திலும் 
நகருெதைரதைொடு இ்டது, ெலது பக்கமொக 450 
ெனே சுழற்ை முடியும்.

2 பணிரமன்டயினை சுழற்ை முடிெொதைதைொல் 
வநளிவு மில்லிங் ரெனலகனைச் வெய்ெ 
இெலொது.

இதில் வநளிவு மில்லிங் ரெனலகள 
வெய்ெலொம்.

3. இதில் சிைபபுச் ரெர்க்னககள பென்படுத்தை 
முடிெொதைதைொல் சிைபபு ரெனலகனைச் வெய்ெ 
முடிெொது.

இதில் குறியீடுதைனல, சுழலும் பணிரமன்ட, 
வெங்குத்து மில்லிங் தைனல ரபொன்ை பல்ரெறு 
சிைபபு ரெர்க்னககனைப வபொருத்தி அனைத்து 
ரெனலகனையும் வெய்ெ முடியும்.

4. இதைன் வினல குனைவு. இதைன் வினல அதிகம்.
5. துல்லிெமற்ை ஒரே மொதிரிெொை ரெனலகனைச் 

வெய்யும் இ்டங்களில் பென்படுகிைது.
துல்லிெமொை, வெவ்ரெறு விதைமொை 
ரெனலகனைச் வெய்யும் நுணுக்க 
வதைொழிற்ெொனலகளில் பென்படுகிைது.

5.5   ேபாதபாரண மில்லிங் இயந்திரம் மற்றும் அறைத்திற்கும்  
ஏற்ை  மில்லிங் இயந்திரத்தின் சவறு்பாடுகள்
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சமல்சநபாககித் துருவல் முறை  
(Up Milling)
இம்முனையில் மில்லிங் வெட்டுக் கருவி 
சுழலும் தினெக்கு எதிேொகப பணிரமன்ட 
நகற்ைபபட்டு கீழிருந்து ரமல்ரநொக்கி 
மில்லிங் ரெனல நன்டவபறுகிைது.  இதில் 
வெட்டும் வினெ ஆேம்பத்தில் குனைெொகவும் 
முடிவில் உச்ெ நினலயிலும் இருக்கும்.  
இெந்திேபபணி வெய்யும்ரபொது வெளிெரும் 
பிசிறின் தைடிமன் முடிவில் அதிக அைவில் 
இருக்கும்.  ரமல் ரநொக்கி இெந்திேபபணி 
நன்டவபறும்ரபொது பணிபவபொருள 
ரமவலழும்ப ெொய்பபுண்டு.  ரமலும் 
குளிர்விக்கும் திேெம் ரநேொக வெட்டும் 
பகுதிக்கு வெல்லொமல் பற்களின் ெழிெொக 
வெல்கிைது.  இதைைொல் இெந்திேபபணி 
வெய்தை பேபபு நன்ைொக அனமெதில்னல.  
இருந்தைரபொதிலும் இம்முனை அதிகமொகப 
பென்படுத்தைபபடுெதைொல் இதைற்கு ெழக்கமொை 
மில்லிங் முனை என்று வபெர்.

கீழசநபாககி துருவல் முறை  
(Down Milling)
மில்லிங் வெட்டுக் கருவி சுழலும் 
தினெயிரலரெ பணிரமன்ட நகற்ைபபட்டு 
ரமலிருந்து கீழரநொக்கி மில்லிங் ரெனல 
நன்டவபறுகிைது.  இதில் வெட்டும் வினெ 
ஆேம்பத்தில் உச்ெ நினலயிலும் முடிவில் 
குனைெொகவும் இருக்கும்.  இெந்திேபபணி 
வெய்யும்ரபொது வெளிெரும் பிசிறின் தைடிமன் 
ஆேம்பத்தில் அதிக அைவில் இருக்கும். 

ரமலிருந்து கீழரநொக்கி இெந்திேபபணி 
வ ெ ய் யு ம் ர ப ொ து  ப ணி ப வ ப ொ ரு ள 
பிடிக்கபபட்டுளை நினலயில் எந்தைவிதை 
அனெவும் ஏற்படுெதில்னல.  குளிர்விக்கும் 
திேெம் ரநேடிெொக வெட்டும் பகுதிக்ரக 
வென்ைன்டகிைது.  எைரெ இெந்திேபபணி 
வெய்தை பேபபு நன்ைொக அனமகிைது.  ஆைொல் 
பணிரமன்டனெ நகற்றும்வபொழுது 
பல்லினணகளிைொல் ஏற்படும் பிடிபபு 
தைைர்ச்சி கொேணமொகவும் திடீவேை ஏற்படும் 
அதிக அைவு வெட்டும் வினெயிைொலும் 
இெந்திேபபணி வெய்னகயில் அதிர்வு ஏற்ப்ட 
ெொய்பபு உளைது.  எைரெ இம்முனை 
அதிகமொக பென்படுத்தைபப்டொதைதைொல் இதைற்கு 
ெழக்கமில்லொ மில்லிங் முனை என்று 
வபெர்.

முகபபு மில்லிங் (Face Milling)
முகபபு மில்லிங் என்பது மில்லிங் 
வெட்டுக்கருவியின் சுற்ைைவில் உளை 
வெட்டு முனைகனைக் வகொண்டு 
தைட்ன்டெொை பேபபினை சுழற்றியின் அச்சுக்கு 
வெங்குத்தைொக இெந்திேபபணி வெய்ெனதைக் 
குறிக்கும்.

எணட மில்லிங் (End Milling)
எண்ட்மில்லிங் என்பது வெட்டுக் கருவியின் 
சுற்ைைவு மற்றும் முகபபில் உளை வெட்டு 
முனைகனைக் வகொண்டு தைட்ன்டெொை 
பேபபு மற்றும் துனைகனை இெந்திேபபணி 
வெய்ெதைொகும்.

ப��ெபா�� ப��ெபா��

ெவ���க��

கீழரநொக்கி துருெல் முனை (Down Milling)ரமல்ரநொக்கித் துருெல் முனை (Up Milling)
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5.8   ் ணிபச்பாருறளப பிடிககும் 
உ்கரணங்கள்  
(Work holding Devices)

ப ணி ப வ ப ொ ரு ன ை  எ ளி தை ொ க வு ம் 
வினேெொகவும் பிடிக்க னெஸ் வபரிதும் 
பென்படுகிைது. ரதைனெக்ரகற்ப ெொதைொேண 
னெஸ், சுழலும் னெஸ், ெொய்தைை னெஸ் 
மற்றும் யுனிெர்ெல் னெஸ் மூலம் 
பணிபவபொருள பிடிக்கபபடுகிைது.

நக�� தாைட

அ��பாக�

�ைல�
தாைட

ப��ெபா�

னெஸ் (Vice)

மில்லிங் இெந்திேத்தில் கைமொை 
ஒழுங்கற்ை பணிபவபொருனை T-ரபொல்ட் 
மற்றும் பிடிபபுகனைப பென்படுத்தி பணி 
ரமன்டயில் ரநேடிெொகப பிடிக்கலொம்.

V-பிைொக் ெொதைைத்னதைப பென்படுத்தி 
உருனைெொை பணிபவபொருளில் ெொவிபபளைம் 
மற்றும் ெமமட்்டப பேபபு ரபொன்ை ரெனலகனை 
வெய்ெலொம்.  ஆங்கிள பிரைட் ெொதைைத்னதைப 
பென்படுத்தியும், பணிபவபொருனைப பிடித்து 
ரெனல வெய்ெலொம்.

�ழ�� ப��
(கைட�ைல)

�ழ�� ப��
(ெச���)

இ
	�� ந�

அனைத்திற்கும் ஏற்ை னெஸ் (Universal Vice)

ஒரே மொதிரிெொை வபொருட்கனை 
ஏேொைமொை எண்ணிக்னகயில் மில்லிங் 
வெய்ெத் ரதைனெெொைரபொது ஃபிக்ெர்ஸ் 
ெொதைைம் பென்படுகிைது.  இதைைொல் 
பணிபவபொருள எளிதைொகவும், வினேெொகவும் 
துல்லிெமொகவும் பிடிக்க முடிகிைது.

5.9   மில்லிங் சவடடுக கருவிறயப 
பிடிககும் ேபாதைங்கள் (Cutter 
Holding Devices)

மில்லிங் இெந்திேத்தில் வெட்டுக் கருவிகள 
அதைன் அனமபனபப வபொறுத்து கீழக்கண்்ட 
விதைங்களில் பிடிக்கபபடுகின்ைை.

�ழ�� ப��

ப��ெபா��

சுழலும் னெஸ் (Vice)
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1. சுழல் தைண்டு 2. கொவலட் 3. அ்டொப்டர்  
4. மனேெொணி சுழல் தைண்டு

சுழல் தணடு (Arbor)
இது னமெத்தில் துனையுன்டெ 
வெட்டுக்கருவிகனைப பிடிபபதைற்குப 
பென்படும் ெொதைைம் ஆகும்.  இதில் மூன்று 
ெனககள உளைை.  கொம்பு பொகம் (i) னபலட் 
முனை உன்டெதைொகவும்.  (ii) முழுெதும் 
ஒரே அைவுளை உருனைெொகவும், (iii) 
குட்ன்டெொகவும் இருக்கும்.

ெவ���க��
இ�ைவ
ேபா��

ச���கா� உேலாக உைறக�

�ழ� த��

ேப��

சுழல் தைண்டில் கொம்பின் பின்புைம் ெரிவு 
உருனை அனமக்கபபட்டிருக்கும்.  இதில் இ்டது 
புைம் துனையு்டன் கூடிெ மனே இருக்கும்.  
ெலது புைம் உருனை ெடிெ கொம்பில் ெொவி 
பளைம் வெட்்டபபட்டிருக்கும்.  சுழற்றியில் 
உளை ெரிவுத் துனையில் சுழல் தைண்டின் ெரிவு 
வபொருத்தைபபட்டு இழுனெ ரபொல்டின் மூலம் 
இழுத்து பிடிக்கபபட்டிருக்கும்.  சுழற்றிக்கு 
கின்டக்கும் சுழலும் வினெ, சுழற்றும் துண்டுகள 
மூலமொக சுழல் தைண்டுக்கு க்டத்தைபபட்டு 
வெட்டுக்கருவி சுழலும்.  சுழல் தைண்டில் உளை 
கொம்பில் உரலொக உனைகனைப பென்படுத்தித் 
ரதைனெெொை இ்டத்தில் ஒன்று அல்லது அதைற்கு 
ரமற்பட்்ட வெட்டுக் கருவிகனைப வபொருத்தைலொம்.

கபாசலட (Collet)

இது சுழற்றியின் ெரிவுத் துனைனெக் 
கொட்டிலும் சிறிெ அைவுன்டெ சுழல் 
தைண்டு மற்றும் சிறிெ கொம்பு வகொண்்ட 
மில்லிங் வெட்டுக் கருவியினைப பிடிக்க 
பென்படுகிைது.  கொவலட் ெொதைைம் 
இழுனெ ரபொல்ட்டின் மூலமொக சுழற்றியில் 
வபொருத்தைபபடுெதைொல் வெட்டுக் கருவிக்கு 
சுழலும் வினெ கின்டக்கிைது.

அைபாபைர் (Adapter)
அ்டொப்டரின் பின்பகுதியில் உளை 
ெரிவுக்கொம்பு சுழற்றியின் ெரிவில் துனை, 
ரமொர்ஸ் ெரிவு வகொண்்டதைொகரெொ அல்லது 
ரநேொை துனை வகொண்்டதைொகரெொ இருக்கும்.
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மறரயபாணி சுழல் தணடு  
(Screwed Arbor)

ெவ���க���ழ�த��

இது உள மனேயுளை சிறிெ மில்லிங் 
வெட்டுக்கருவினெப பிடிக்கப பென்படும் 
ெொதைைமொகும்.  இச்ெொதைைத்தின் ெலது 
முனையில் மனேயி்டபபட்டிருக்கும்.  
இ்டதுபுைம் உளை ெரிவு சுழற்றியில் 
ெழக்கம்ரபொல் வபொருத்தைபபடும்.

5.10   மில்லிங் இயந்திரத்தின் சிைபபு 
சேர்கறககள் (Milling Machine 
Attachments)

மில்லிங் இெந்திேத்தில் பல்ரெறு 
ரெனலகனைச் வெய்ெதைற்கு ஏற்ப 
பலவிதைமொை சிைபபுச் ரெர்க்னககனைப 
பென்படுத்தி அனைத்து விதைமொை 
ரெனலகனையும் வெய்ெலொம்.  எைரெ பிை 
இெந்திேங்கள ெொங்க ரெண்டிெதில்னல 
என்பதைொல் முதைலீடு குனைகிைது.  ரமலும் 
இவ்விெந்திேத்தில் பென்படும் சிைபபுச் 
ரெர்க்னககனை பிை இெந்திேங்களிலும் 
வபொருத்தி ரெனல வெய்ெலொம். 
சிைபபு ரெர்க்னககனை பென்படுத்தி 
நுணுக்கமொகவும், ரெகமொகவும் உற்பத்தி 
வெய்ெ ெழி ெகுக்கிைது.  மில்லிங் 
இெந்திேத்தில் பின்ெரும் சிைபபுச் 
ரெர்க்னககள பல்ரெறு விதைமொை 
ரெனலகனைச் வெய்ெதைற்குப பென்படுகிைது.

சேங்குத்து மில்லிங் தறல  
(Vertical Milling Attachment)
கின்டமட்்ட மில்லிங் இெந்திேத்தின் 
தூண்பொகத்தின் முகபபில் வெங்குத்து 
மில்லிங் தைனல உன்டெ இெந்திே 
நுட்பத்னதைப வபொருத்துெதைொல், கின்டமட்்ட 
மில்லிங் இெந்திேம் வெங்குத்து மில்லிங் 
இெந்திேமொக மொற்ைபபடுகிைது.   இனதை 

ரதைனெெொை ரகொணத்திற்கு திருபபி 
அனமக்கலொம்.

வெங்குத்து மில்லிங் தைனல  
(Vertical Milling Attachment)

யுனிவர்ேல் மில்லிங் தறல  
(Universal Milling Attachment)
மில்லிங் இெந்திேத்தில் யுனிெர்ெல் 
மில்லிங் தைனலயினைப வபொருத்துெதைொல் 
சுழற்றியின் தைனலபபொகம், கின்டமட்்ட 
மற்றும் வெங்குத்து அச்சிற்கு எந்தைக் 
ரகொணத்திலும் திருபபி னெத்து அனைத்து 
விதைமொை ரெனலகனைச் வெய்ெ முடிகிைது.  
இச்சிைபபுச் ரெர்க்னகனெ உச்சிக் னகயு்டன் 
ரெர்த்து அதிக ரெகத்தில் வெெல்படும்படி 
வெய்ெலொம்.

யுனிெர்ெல் மில்லிங் தைனல  
(Universal Milling Attachment)
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அதிசவக மில்லிங் சேர்கறக  
(High Speed Milling Attachment)
மில்லிங் இெந்திேத்தில் சுழற்றிக்கு 
ெழக்கமொக உளை ரெகங்கனை 4 முதைல் 
6 ம்டங்கு ெனே அதிகரிக்க வெய்ெதைற்கு 
பென்படும் ரெர்க்னகெொகும்.  இம்முனையில் 
மிகச்சிறிெ மில்லிங் வெட்டுக்கருவி 
துல்லிெமொை வெட்டும் ரெகத்து்டன் 
வெெல்படுகிைது.  இச்சிைபபுச் ரெர்க்னக 
இெந்திேத்தின் தூண் பொகத்தில் வபொருத்தி 
இெந்திேபபணி வெய்ெலொம்.

அதிரெக மில்லிங் ரெர்க்னக  
(High Speed Milling Attachment)

சநர்்ள்ளம் சேதுககும் தறல  
(Slotting attachment)
இது மில்லிங் இெந்திேத்தில் சுழற்றியின் 
சுழலும் இெக்கத்னதை கிேொங்க் மூலம் 
ரநர்ரகொட்டில் நகரும் வினெெொக 
மொற்றித்தைரும்படி அனமக்கபபட்டுளை ரெர்க்னக 
ஆகும்.  இதைைொல் மில்லிங் இெந்திேம் 
ரநர் பளைம் வெதுக்கும் இெந்திேமொக 
மொற்ைபபடுகிைது.  இச்ரெர்க்னகனெ 
தூண் பொகத்தின் ரமல் வபொருத்தி இதைன் 
அடிபபொகத்தில் உளை திமிசில் வெட்டுளி 
வபொருத்தைபபட்டு வெங்குத்தைொக, நகர்ந்து 
இெந்திேபபணி வெய்ெபபடுகிைது.  இதில் உள 

மற்றும் வெளி ெொவிப பளைம், ஸ்பினைன் 
ரபொன்ை ரெனலகள வெய்ெபபடுகிைது.  ரமலும் 
வெட்டுளி தைனலனெச் ெொய்த்து னெத்து 
ெொய்ெொைப பேபபுகனையும் இெந்திேபபணி 
வெய்ெ முடிகிைது.

ரநர்பளைம் வெதுக்கும் தைனல  
(Slotting attachment)

சுழலும் ்ணிசமறை சேர்கறக (Rotary 
Table Milling Attachment)
இச்ரெர்க்னகனெப வபொருத்துெதைொல் 
பணிரமன்டயில் உளை பணிபவபொருள 
நீைெொக்கில், குறுக்கு மற்றும் வெங்குத்து 
தி ன ெ யி ல்  ந க ர் த் தை ப ப டு ெ ர தை ொ டு , 
மட்டுமல்லொமல் குறிபபிட்்ட ரகொணத்திற்கு 

சுழலும் பணிரமன்ட ரெர்க்னக (Rotary Table 
Milling Attachment)
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சுழலும்படி வெய்ெலொம்.  ெட்்டமொை 
பணிரமன்டயில் உளை T-ெடிெப 
பளைத்தில் பணிபவபொருள பிடிக்கபபடுகிைது.  
பணிரமன்டனெத் துல்லிெமொகத் திருபபி 
அனமக்க ெொர்ம் மற்றும் ெொர்ம் பற்ெக்கே 
பல்லினண இெந்திே நுட்பம் இதைனுள 
அனமந்துளைது.
குறியீடு தறல சேர்கறக  
(Indexing Head Attachment)

பணிபவபொருனை அதைன் அச்சின் ெழிரெ 
துல்லிெமொக குறிபபிட்்ட பிரிவுகளுக்கு சுழலச் 
வெய்ெ குறியீடுதைனல பென்படுகிைது.  குறியீடு 
தைனலயும் மற்றும் தைொங்கி முனையும் ரெர்ந்தை 
அனமபனப குறியீடு முனைகள என்கிரைொம்.  
குறியீடு தைனலயின் தைனலபபொகத்தில் உளை 
கவ்வி மற்றும் தைொங்கி முனையில் உளை 
வ்டட் வென்்டர் இனெ இேண்டிற்குமின்டரெ 
பணிபவபொருள பிடிக்கபபடுகிைது.  இது 
மில்லிங் இெந்திேம், உருெனமக்கும் 
இெந்திேம், வெதுக்கும் இெந்திேம் 
ரபொன்ைெற்றிலும் பென்படுத்தைபபடுகிைது.  
இதைன்மூலம் பல்லினணகள, வநளிவுப 
பளைம், சுருள பளைம், கிைட்ச், ரேட்ெட் 
ரபொன்ை பல்ரெறு ரெனலகனைச் 
வெய்யும்ரபொது ெமபங்குகைொக பிரிக்க 
குறியீடுதைனல பென்படுகிைது.

5.11   மில்லிங் சவடடுககருவியின் 
முப்ரிமபாணத் சதபாற்ைம்

மில்லிங் வெட்டுக் கருவிகள, பல 
முனை வெட்டுக்கருவிகைொகும். இது 
பணிபவபொருனைத் துருெல் முனையில் 
வெட்டி எடுக்க பென்படுகிைது.

சாதாரண ���� ெவ���க�� மில்லிங் வெட்டுக்கருவியின்  
முபபரிமொணத் ரதைொற்ைம்

�க�� ம���
ப�க ���� ெவ��க��மில்லிங் வெட்டுக் கருவிகள

5.12   வறரயறுககப்டை மில்லிங் 
சவடடுக கருவிகள்  
(Standard Milling Cutters)

மில்லிங் இெந்திேத்தில் பல்ரெறு 
விதைமொை ெனேெறுக்கபபட்்ட மில்லிங் 
வெட்டுக் கருவிகள பென்படுகின்ைை.  
ரதைனெக்கு ஏற்ப வபொருத்தைமொை மில்லிங் 
வெட்டுக் கருவிகனைப பென்படுத்தி 
மில்லிங் ரெனலகனைச் வெய்ெலொம்.  
அனெெொெை,

ேபாதபாரண மில்லிங் சவடடுககருவி  
(Plain Milling Cutter)
தைட்டு ரபொன்ை உருனை ெடிெ உரலொகத்தில் 
அதைன் சுற்றுபபுைத்தில் பற்கள வெட்்டபபட்்ட 
வெட்டுக் கருவிக்கு ெொதைொேண மில்லிங் 
வெட்டுக்கருவி என்று வபெர். இனதை 
பென்படுத்தி தைட்ன்டெொை பேபபினை 
உருெொக்கலொம்.  இதில் உளை பற்கள 
ரநேொகரெொ, அல்லது வநளிெொைதைொகரெொ 
இருக்கும்.  வெட்டுக்கருவியின் அகலம் 
அதிகம் இருபபின் அதைற்கு சிலொபமில்லிங் 
வெட்டுக்கருவி என்று வபெர்.
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சவடடித்துணைபாககும் சவடடுக கருவி 
(Metal Slitting Saw)

ெவ�����டா��� ெவ��� க�� 

வெட்டித்துண்்டொக்கும் வெட்டுக் கருவி

இது பணிபவபொருளில் குனைந்தை 
அகலத்திற்கு, ஆழமொை பளைம் வெட்்டவும், 
இேண்்டொக வெட்டி துண்டுபடுத்தைவும் 
பென்படுகிைது.  வமல்லிெ ெட்்டத் தைகட்டின் 
சுற்ைைவில் பற்கள வெட்்டபபட்டிருக்கும்.  
அகலம் குனைெொக இருக்கும்.  வெட்டுக் 
கருவியின் வெளிவிட்்டம் 200 மி.மீ 
ெனேயிலும், தைடிமன் 0.75 மி.மீ முதைல் 7 
மி.மீ ெனேயிலும் பல்ரெறு அைவுகளில் 
கின்டக்கின்ைை.  வெட்டுக் கருவியின் 
பற்கள பணிபவபொருனை உேெொமல் இருக்க 
இரு முகபபுகளிலும் னமெத்னதை ரநொக்கி 
இன்டவெளி அனமக்கபபட்டிருக்கும்.

சகபாண மில்லிங் சவடடுக கருவி  
(Angle Milling Cutter)

ேகாண ���� ெவ��� க��
(ஒ�ப�க வைக)ரகொண மில்லிங் வெட்டுக் கருவி

ரகொண மில்லிங் வெட்டுக் கருவியின் பற்கள 
அச்சிற்கு இனணெொக இல்லொமல் குறிபபிட்்ட 
ரகொணத்திற்கு ெொய்ெொக இருக்கும்.  இனதைப 
பென்படுத்தி ெொய்ெொை பேபபுகள, ெரிவுகள, 
வநளிவு பளைங்கள வெட்்டலொம்.  இதில் 
ஒரு பக்க ரகொண மில்லிங் வெட்டுக்கருவி, 
இருபக்க ரகொண மில்லிங் வெட்டுக்கருவி 
எை இரு ெனககள உளைை.

சாதாரண ���� ெவ���க�� ெொதைொேண மில்லிங் வெட்டுக்கருவி 

  இவ்ெனக வெட்டுக் கருவியின் 
னமெத்தில் துனை இருக்கும்.  ரமலும் 
பற்களின் அனமபபில் ஒன்று விட்டு 
ஒன்றில் சிறு பளைம் வெட்்டபபட்டிருபபதைொல் 
நீைமொை பிசிறுகள சிறு துண்டுகைொக 
வெட்்டபபடுகிைது.  ரநேொை பற்கள 
வகொண்்ட வெட்டுக் கருவினெச் கொட்டிலும் 
வநளிவு பற்கள வகொண்்ட வெட்டுக் கருவி 
சிைந்தைதைொகும்.

்ககமில்லிங் சவடடுக கருவி  
(Side Milling Cutter)

ப�க ���� ெவ��� க�� பக்கமில்லிங் வெட்டுக் கருவி 

இவ்ெனக மில்லிங் வெட்டுக் கருவியின் 
சுற்றுபபுைத்திலும், ஒன்று அல்லது இேண்டு 
பக்கங்களிலும் வெட்டும் முனைகள 
இருக்கும்.  இனதைப பென்படுத்தி அதிக 
அைவில் பக்கெொட்டில் இெந்திேபபணி 
வெய்ெபபடுகிைது.  இதில் பக்கம் மற்றும் 
முகபபுமில்லிங் வெட்டுக் கருவி, பொதி பக்க 
மில்லிங் வெட்டுக்கருவி, விலகிெ பற்கள 
மில்லிங் வெட்டுக்கருவி, ஒன்ரைொவ்டொன்று 
இனணந்தை பக்க மில்லிங் வெட்டுக் கருவி 
எை பல்ரெறு ெனககள உளைை.

ரதைனெக்ரகற்ப தைகுந்தை மில்லிங் 
வெட்டுக் கருவிகனைப பென்படுத்தி 
இெந்திேபபணி வெய்ெலொம்.
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கா�� பாக�

எண்ட் மில் வெட்டுக் கருவி

இனதைப பென்படுத்தி நீண்்ட 
பளைங்கள, துனைகள, மட்்டப பேபபு ரபொன்ை 
ரெனலகனைச் வெய்ெலொம்.

்ைககும் மில்லிங் சவடடுக கருவி  
(Flying Cutter)
பைக்கும் மில்லிங் வெட்டுக் கருவி என்பது 
எளிெ ெனக வெட்டுக் கருவிெொகும்.  இதில் 
உளை ஒரு முனை வெட்டுளி சுழல் தைண்டின் 
முனையில் வபொருத்தைபபடுகிைது.  ரதைனெக்கு 
ஏற்ைெொறு வெட்டுளினெச் ெொனணப பிடித்து 
மில்லிங் வெட்டுக் கருவிகளுக்குப பதிலொக 
இனதை வபொருத்தி ரெனல வெய்ெலொம்.  
ஒரு முனை வெட்டுளி என்பதைொல் ரெனல 
வமதுெொக நன்டவபறும்.

ஒ��ைன ெவ���

ப��ெபா��

�ழ த��

பைக்கும் மில்லிங் வெட்டுக் கருவி

T-வடிவ ்ள்ளம் சவடடுக கருவி  
(T-Slot Milling Cutter)

T-ெடிெ பளைம் வெட்டுக் கருவி

இது பணிரமன்டயில் உளை T-ெடிெ 
பளைம் வெட்டுெதைற்கொக உருெொக்கபபட்்ட 
எண்ட் மில் ெனக வெட்டுக் கருவிெொகும்.  
பக்கெொட்டு மில்லிங் வெட்டுக் கருவியின் 
னமெத்தில் ெரிவு கொம்பு வபொருத்தைபபட்்டது 
ரபொல் இருக்கும். T-ெடிெ பளைம் 
வெட்்ட முதைலில் பணிபவபொருளின் 
ன ம ெ ப ப கு தி யி ல்  இ ெ ந் தி ே ப ப ணி 
வெய்தை பின்பு T-ெடிெ பளைம் வெட்டும் 
கருவினெப பென்படுத்தி T-ெடிெ பளைம் 
வெட்டி எடுக்க ரெண்டும்.

எணட மில் சவடடுக கருவி  
(End Mill Cutter)
எண்ட் மில் வெட்டுக் கருவியின் 
அடிபபொகத்திலும், சுற்ைைவிலும் வெட்டு 
முனைகள உளைை. இதில் வெட்டும் பகுதி, 
கொம்புப பகுதி எை இருபொகங்கள உளைை.  
கொம்பில் ெரிெொை மற்றும் ெரிெற்ை ெனககள 
உளைை.  கொம்பில்லொ எண்ட் மில்லிங் 
வெட்டுக் கருவிக்கு வெல் எண்ட் மில் (Shell 
End Mill) என்று வபெர்.
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வடிவ சவடடுக கருவி (Form Cutter)
பணிபவபொருளில் ரதைனெெொை ெடிெத்திற்கு 
இ ெ ந் தி ே ப ப ணி  வ ெ ய் ெ தை ற் ர க ற் ப 
ெடிெனமக்கபபட்்ட சிைபபு ெனக 
வெட்டுக்கருவிக்கு ெடிெ வெட்டுக்கருவி 
என்று வபெர்.  குவிந்தை மற்றும் குழிந்தை 
மில்லிங் வெட்டுக் கருவிகனைப பென்படுத்தி 
முனைரெ குழிந்தை மற்றும் குவிந்தை பேபபுகனை 
வெய்ெலொம்.

பல்லினண வெட்டுக் கருவினெப 
பென்படுத்தி பல்லினணகனை வெட்்டலொம்.  
விளிம்பு மழுக்கி வெட்டுக் கருவியினைக் 
வகொண்டு பணிபவபொருளின் பக்கங்கனை 
மழுக்கி ரெனல வெய்ெலொம்.  மனே வெட்டும் 
கருவியின் மூலம் மனேகனைத் துல்லிெமொக 
வெட்்டலொம்.

5.13   மில்லிங் சவடடுக கருவியின் 
்பாகங்கள் (Elements of Plain 
Milling Cutter)

மில்லிங் வெட்டுக் கருவியில் கீழக்கண்்ட 
முக்கிெ பொகங்கள உளைை.  
அனெகைொெை

உைல் ்பாகம் (Body)
மில்லிங் வெட்டுக் கருவியின் பற்கள 
நீங்கலொை பகுதினெக் குறிக்கும்.

முகம் (Face)
மில்லிங் வெட்டும் கருவியின் பல்லின் 
முகபனபக் குறிக்கும்.

தடுககு (Land)
பல்லின் வெட்டும் முனையில் பின்பக்கமொக 
ரலெொக ெரிவுளை பொகத்னதைக் குறிக்கும்.  
இது சுமொர் 1.5 மி.மீ ெனே இருக்கும். இதைன் 
அைவு குனைெொக இருபபின் எளிதில் 
உன்டெ ெொய்பபுண்டு.

சவளிவிடைம் (Out Side Diameter)
மில்லிங் வெட்டுக் கருவி பற்களின் வெட்டு 
முனை ெழிெொக உளை வெளிெட்்டத்தின் 
அைவினை குறிக்கும்.

றமயத்துறள (Centre Hole)
மில்லிங் வெட்டுக் கருவியின் னமெத்தில் 
உளை துனையினைக் குறிக்கும். இதில் 
ெொவிப பளைம் வெட்்டபபட்டிருக்கும்.

சகபாண வறககள்  
(Types of Angle)
நிவபாரண சகபாணம் (Relief Angle)
பல்லின் உச்சி ெழிரெ ெனேெபபட்்ட 
வதைொடு ரகொட்டிற்கும்,  அரதை பல்லின் 
ெரிவின் (தைடுக்கு) ெழிரெ ெனேெபபட்்ட 
ரகொட்டிற்கும் இன்டபபட்்ட ரகொணம், 
நிெொேண ரகொணம் ஆகும்.  இது 
சுமொர் 7.50 ஆகும்.

முககிய இறைசவளி சகபாணம்  
(Primary Clearance Angle)
பல்லின் உச்சி ெழிரெ ெனேெபபட்்ட 
வதைொடு ரகொட்டிற்கும் அரதை பல்லின் 
இேண்்டொெது ெரிவின் ெழிரெ 
ெனேெபபட்்ட ரகொட்டிற்கும் 
இன்டபட்்ட ரகொணம், முக்கிெ 
இன்டவெளி ரகொணம் ஆகும்.  இது 
சுமொர் 150 இருக்கும்.

த���

�க��

ப��� ஆழ�

சா��
ேகாண�

ைமய�
�ைள

�வாரண ேகாண�
���ய இைடெவ� ேகாண�

உப இைடெவ� ேகாண�

மில்லிங் வெட்டுக் கருவியின் பொகங்கள மற்றும் ரகொணங்கள
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உ் இறைசவளி சகபாணம்  
(Secondary Clearance Angle)
பல்லின் உச்சி ெழிரெ ெனேெபபட்்ட வதைொடு 
ரகொட்டிற்கும் அரதை பல்லின் மூன்ைொெது ெரிவின் 
ெழிரெ ெனேெபபட்்ட ரகொட்டிற்கும் இன்டபபட்்ட 
ரகொணம், உப இன்டவெளி ரகொணம் ஆகும்.

ேபாய்வு சகபாணம் (Rack Angle)
பல்லின் உச்சியிலிருந்து வெட்டுக் கருவியின் 
னமெத்திற்கு ெனேெபபட்்ட ரகொட்டிற்கும் 
அரதை பல்லின் முகபபு ெழிரெ ெனேெபபட்்ட 
ரகொட்டிற்கும் இன்டபபட்்ட ரகொணம், 
ெொய்வு ரகொணம் ஆகும்.  பல்லின் முகபபு 
ெழிரெ ெனேெபபட்்ட ரகொ்டொைது அரதை 
பல்லின் உச்சியில் இருந்து னமெத்திற்கு 
ெனேெபபட்்ட ரகொட்டிற்கு ெலபபக்கம் 
இருபபின் அதைற்கு பொசிட்டிவ் ரேக் ஆங்கிள 
என்றும், இ்டபபக்கம் இருபபின் வநகட்டிவ் 
ரேக் ஆங்கிள என்றும் ெமமொக இருபபின் 
ஜீரேொ ரேக் ஆங்கிள என்றும் வபெர்.

5.14   மில்லிங் சவடடுக கருவிகள் 
சேய்யப ்யன்்டும் உசலபாகங்கள்  
(Milling Cutter Material)

மில்லிங் வெட்டுக் கருவிகள வபரும்பொலும் 
கீழக்கண்்ட உரலொகங்களிைொல் 
வெய்ெபபடுகின்ைை.
1. டூல்ஸ்டீல் -  அதிக கொர்பன் வகொண்்ட 

எஃகு (HCS)
  அதிரெக எஃகு (HSS)
2. வெவமன்ன்டடு கொர்னபடு உரலொகம்
3. ஸ்டீனலட் உரலொகம்

வபொதுெொக மில்லிங் வெட்டுக் கருவிகள அதிரெக 
எஃகு உரலொகங்களிைொல் வெய்ெபபட்டு 
பேெலொகப பென்படுத்தைபபட்டு ெருகிைது.

5.15   ச்பாதுவபாை மில்லிங் சவறலகள் 
(Milling Machine Operations)

மில்லிங் இெந்திேத்தில் கீழக்கண்்ட 
வபொதுெொை மில்லிங் ரெனலகள 
வபொருத்தைமொை மில்லிங் வெட்டுக் 
கருவிகனைப பென்படுத்தி வெய்ெபபடுகிைது.

கிறைமடை மில்லிங் (Horizontal Milling)

ப��ெபா��

�லா� ����
ெவ���க��

கின்டமட்்ட மில்லிங்

இது சுழற்றியின் அச்சிற்கு இனணெொக 
உளை தைட்ன்டெொை பேபபினை மில்லிங் 
வெய்ெனதைக் குறிக்கும்.  இனதை ெொதைொேண 
மில்லிங் வெட்டுக் கருவி, சிலொப மில் 
ரபொன்ைெற்றின் மூலம் இெந்திேபபணி 
வெய்ெலொம்.

முகபபு மில்லிங் (Face Milling)
முகபபு மில்லிங் வெட்டுக் கருவி அல்லது பக்க 
மில்லிங் வெட்டுக்கருவினெ குட்ன்டெொை 
சுழல் தைண்டில் பிடித்து சுழற்றியின் 
அச்சிற்கு வெங்குத்தைொக உளை பேபனப 
உருெொக்குெனதைக் குறிக்கும்.

ப�க ����
ெவ���க��

ப��ெபா��

முகபபு மில்லிங்

ரமலும் இனதை எண்ட் மில், பக்கம் 
மற்றும் முகபபு வெட்டுக்கருவி மூலம் 
வெய்ெலொம்.  பணிரமன்டயினை குறுக்ரக 
நகற்றி இவ்ரெனலனெச் வெய்ெலொம்.

்கக மில்லிங் (Side Milling)
இது பக்க மில்லிங் வெட்டுக் கருவினெப 
பென்படுத்தி வெங்குத்தைொை பேபனப 
இெந்திேபபணி வெய்ெனதைக் குறிக்கும்.  நீ 
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என்ை பகுதினெ வெங்குத்தைொக நகற்றி வெட்டும் 
ஆழம் வகொடுத்து ரெனல வெய்ெலொம்.

ஸ்டீசரடில் மில்லிங் (Straddle Milling)
ஒரே ெமெத்தில் பக்கம் மற்றும் முகபபு 
மில்லிங் வெட்டுக் கருவிகள இேண்டினைப 
பென்படுத்தி இரு இனணெொை பேபபுகனை 
வெய்ெனதைக் குறிக்கும்.  சுழல் தைண்டில் 
உரலொக உனைகனைப பென்படுத்தி இரு 
வெட்டுக் கருவிகள மூலம் ரதைனெெொை 
இ ன ்ட வ ெ ளி ன ெ  ஏ ற் ப டு த் தை ல ொ ம் .   
இம்முனையில் நொன்கு மற்றும் ஆறு 
பட்ன்ட ரபொன்ை பேபபு ரெனலகள 
நன்டவபறுகின்ைை.

ப�க� ம��� �க��
���� ெவ�� க��

ப
�ெபா��

ஸ்டீரேடில் மில்லிங்

சகபாண மில்லிங் (Anglular Milling)
மில்லிங் இெந்திேத்தில் ரகொண மில்லிங் 
வெட்டுக் கருவியினைப பென்படுத்தி 
ெொய்ெொை பேபபினை வெய்ெனதைக் குறிக்கும்.  
இம்முனையில் V-பிைொக் மற்றும் ெொய்ெொை 
பேபபுகள இெந்திேப பணி வெய்ெபபடுகிைது.

ப��ெபா��

ேகாண ����
ெவ��க��

ரகொண மில்லிங்

கூடடு மில்லிங் (Gang Milling)
ஒரே ெமெத்தில் இேண்டு அல்லது அதைற்கு 
ரமற்பட்்ட ஒரே ெனகனெச் ெொர்ந்தை அல்லது 
வெவ்ரெறு ெனகனெச் ெொர்ந்தை மில்லிங் 
வெட்டுக் கருவியினைப பென்படுத்தி 
ரதைனெெொை ெடிவில் இெந்திேபபணி 
வெய்ெதைொகும்.  இதைைொல் வினேவில் 
உற்பத்திப வபருக்கம் வெய்ெ முடிகிைது.

ெவ��� க��க�

ப��ெபா��

கூட்டு மில்லிங்

வடிவ மில்லிங் (Form Milling)
ப ணி ப வ ப ொ ரு ளி ல்  ர தை ன ெ ெ ொ ை 
ெடிெத்திற்கு ஏற்ை ரெனல வெய்யும் ரபொது 
வபொருத்தைமொை ெடிெ பல் வகொண்்ட மில்லிங் 
வெட்டுக் கருவியினெக் வகொண்டு ரெனல 
வெய்ெதைொகும்.  இம்முனையில் பல்லினண, 
குழிந்தை குவிந்தை பளைம் வெட்டுதைல் ரபொன்ை 
ரெனலகள வெய்ெபபடுகின்ைை.

ப��ெபா��

வ�வ ����
ெவ��� க�

ெடிெ மில்லிங்
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முறை மில்லிங் (End Milling)
எண்ட் மில் வெட்டுக் கருவினெக் வகொண்டு 
கின்டமட்்ட, வெங்குத்து மற்றும் பக்கெொட்டில் 
ெொய்ெொை பேபபினை வெய்ெனதைக் 
குறிக்கும்.  வபரும்பொலும் வெங்குத்து மில்லிங் 
இெந்திேத்தில் இவ்ரெனல வெய்ெபபடுகிைது.

எ�� ��
ெவ��� க��

ப��ெபா��

முனை மில்லிங்

ேபாவிப்ள்ளம் சவடடுதல்  
(Key Way Milling)
மில்லிங் இெந்திேத்தில் பினைன் மில்லிங் 
கட்்டர், வெட்டித் துண்்டொக்கும் வெட்டுக் 
கருவி, எண்ட் மில் மற்றும் பக்க மில்லிங் 
வெட்டுக் கருவி ரபொன்ைெற்ைொல் அச்சில் 
ெொவிபபளைம், மற்றும் பிை பளைங்கள 
வெட்டுெனதைக் குறிக்கும்.

்ல்லிறண சவடடுதல் (Gear Cutting)
மில்லிங் இெந்திேத்தில் குறியீடு 
முனைகளுக்கு இன்டரெ பணிபவபொருனைப 
பிடித்து வபொருத்தைமொை பல்லினண வெட்டுக் 
கருவினெக் வகொண்டு Dp. Module முனையில் 
பல்லினண வெட்டுதைனலக் குறிக்கும்.

சகம் மில்லிங் (Cam Milling)
ரகம் மில்லிங் ரெனல எண்ட் மில் 
வெட்டுக் கருவினெக் வகொண்டு 
உருனைெொைத் தைகட்டில் ெனைபேபபினை 
உண்்டொக்குெதைொகும்.  குறியீடு தைனலயில் 
பணிபவபொருள பிடிக்கபபட்டு எண்ட் மில் 
வெட்டுக் கருவினெ வெங்குத்து மில்லிங் 
தைனலயில் வபொருத்தி ரகம் வெட்டும் ரெனல 
வெய்ெபபடுகிைது.

5.16   மில்லிங் இயந்திரத்தில் சவடடும் 
சவகம், ஊடைம் மற்றும் சவடடும் 
ஆழம் (Cutting Speed, Feed and 
Depth of Cut)

சவடடும் சவகம் (Cutting Speed)
மில்லிங் இெந்திேத்தில் வெட்டுக் கருவியில் 
உளை ஒரு புளளி, ஒரு நிமி்ட ரநேத்தில் 
எவ்ெைவு தூேம் நகர்ந்து வென்று வெட்டி 
எடுக்கிைது என்பனதைக் குறிக்கும்.

வெட்டும் ரெகம் (C.S) = dn
1000
π மீட்்டர்/நிமி்டம்

இதில் 22
7

π = (அ) 3.14,

d = மில்லிங் வெட்டுக் கருவியின் விட்்டம் மி.மீ.
n =  rpm of the spindle, அதைொெது சுழற்றி 

ஒரு நிமி்டத்தில் சுழலும் சுற்றுகளின் 
எண்ணிக்னக.

வெட்டும் ரெகம் என்பது 
பணிபவபொருள உரலொகம், வெட்டுக் கருவி 
உரலொகம், வெட்டும் ஆழம், ஊட்்டம், 
இெந்திேபபணித் தைன்னம, குளிர்விக்கும் 
திேெம் இெற்னைப வபொருத்தைது.

எடுத்துககபாடடு கணககு:
60 மி.மீ. விட்்டமுளை மில்லிங் வெட்டுக் 
கருவியினைப பென்படுத்தி நிமி்டத்திற்கு 
250 சுற்றுகள ரெகத்தில் மில்லிங் வெய்ெத் 
ரதைனெெொை வெட்டும் ரெகத்னதை கணக்கிடுக.
வகொடுக்கபபட்்ட விெேம்:
துனையிடும் அலகின் விட்்டம் d = 60 மிமீ,
சுழற்றியின் ரெகம் (n) = 250 rpm

வெட்டும் ரெகம் (C.S) = dn
1000
π  மீ / நிமி்டம்

 22
7

π =  (அ) 3.14.

வெட்டும் ரெகம் (C.S) = 
60 25022

7 1000
×

×

   = 47.14 மீடைர் / நிமிைம்
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ஊடைம் (Feed)
மில்லிங் ரெனல வெய்னகயில் வெட்டுக் 
கருவியினை ரநொக்கி பணிரமன்ட 
எவ்ெைவு தூேம் நகர்ந்துளைது என்பது 
ஊட்்டத்தின் அைெொகும்.  இதைனை 
கீழக்கண்்டெொறு குறிபபி்டலொம்.
 1. மில்லிங் வெட்டுக் கருவியின் பல் 

வெட்டிவெடுக்கும் பிசிறின் தைடிமன் 
அைனெக் குறிக்கும்.  (மி.மீ/பல்)

 2. வெட்டுக் கருவி ஒரு முழு சுற்று 
சுற்றுெதைற்குள பணிரமன்ட நகரும் 
தூேத்னதைக் குறிக்கும். (மி.மீ/சுற்று)

 3. ஒரு நிமி்ட ரநேத்திற்குள பணிரமன்ட 
நகரும் தூேத்னதைக் குறிக்கும்.  
(மி.மீ/நிமி்டம்) மில்லிங் இெந்திேத்தின் 
ஊட்்டம் என்பது பணிபவபொருள 
உ ர ல ொ க ம் ,  வ ெ ட் டு க் க ரு வி 
உரலொகம், வெட்டும் ஆழம், 
வெட்டும் ரெகம், இெந்திேபபணித் 
தைன்னம இெந்திேத்தின் உறுதி 
ரபொன்ைெற்னைப வபொருத்தைதைொகும்.

சவடடும் ஆழம் (Depth of Cut)
மில்லிங் இெந்திேத்தில் வெட்டும் ஆழம் 
என்பது பணிரமன்ட வெட்டுளிக்கு எதிேொக 
ஒரு முனை நகரும் ரபொது வெட்டி எடுக்கும் 
பிசிறின் தைடிமனைக் குறிக்கும்.  இது மி.மீ 
அைவில் குறிபபி்டபபடுகிைது.

5.17   குறியீடு தறலயின் 
சவடடுத்சதபாற்ைம்

குறியீடுதறல (Indexing Head)
பணிபவபொருனை அதைன் அச்சின் ெழிரெ 
துல்லிெமொக ரதைனெெொை பிரிவுகளுக்கு 
சுழற்றுெதைற்கு குறியீடு வெய்தைல் என்று 
வபெர்.  இவ்ரெனலனெச் வெய்யும் சிைபபு 
உபகேணத்திற்கு குறியீடு தைனல என்று 
வபெர்.  குறியீடுதைனலயும், தைொங்கி முனையும் 
ரெர்ந்தை அனமபபிற்கு குறியீடு முனைகள 
என்று வபெர்.

ைக���

வா�� ப�ச�கர�

��� தக

வா�� த�
வா��

ெச	ட�

ஆர�ைக

த�ைமய ��ட�
�ைளக�

��� தக�

ரா�� ��

குறியீடு தைனலயின் வெட்டுத்ரதைொற்ைம்

குறியீடுதறலயின் ்யன்கள்  
(Uses of Indexing Head)
கு றி யீ டு தை ன ல ன ெ  ப ெ ன் ப டு த் தி 
பல்லினணகள, ரேட்ெட் ெக்கேம், எண்வணய் 
பளைம் ரபொன்ைனெ வெட்்டவும், துனையிடும் 
அலகு, ்டொப, ரீமர், மில்லிங் வெட்டுக்கருவி 
ரபொன்ைெற்றில் பளைம் வெட்டுெதைற்கும் 
பென்படுகிைது.  ரமற்கண்்ட ரெனலகனை 
வெய்யும் ரபொது பணிபவபொருனை பிடித்து, 
குறியீடு வெய்யும் சிைபபு உபகேணமொக 
வெெல்படுகிைது.

5.18   குறியீடு தறலயின் அறமபபு 
மற்றும் சேயல்்டும் விதம்

குறியீடுதைனலயில் மூன்று ெனககள 
உளைை.  அனெெொெை
 1. எளிெ குறியீடு தைனல (Simple Indexing 

Head)
 2. அனைத்திற்கும் ஏற்ை குறியீடு தைனல 

(Universal Indexing Head)
 3. ஆபடிகல் குறியீடு தைனல (Optical 

Indexing Head)
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மில்லிங் இெந்திேத்தில் பென்படும் 
அனைத்திற்கும் ஏற்ை குறியீடு தைனலயின் 
முக்கிெ பொகங்கள மற்றும் வெெல்படும் 
விதைத்னதைக் கொண்ரபொம்.

அடிப்பாகம் (Base)
அடிபபொகம் இெந்திேத்தின் பணிரமன்டயில் 
நீைெொட்்டத்தில் உளை T-ெடிெப 
பளைத்தில் வபொருத்தைபபடுகிைது.  இதைன் ரமல் 
குறியீடு தைனலயின் அனைத்து பொகங்களும் 
அனமந்துளைது.

சுழற்றி (Spindle)
குறியீடு தைனலயின் னமெத்தில் சுழற்றி 
அனமந்துளைது.   இதில் ரமொர்ஸ் ெரிவு 
துனை உளைது.  இதில் பணிபவபொருனை 
தைகுந்தை உபகேணத்தின் மூலம் பிடிக்கலொம்.  
சுழற்றினெ கின்டமட்்டத்திற்கு 50-க்கு 
குனைெொை தினெயிலும் வெங்குத்தைொக 100-
க்கு ெொய்த்து னெத்தும் ரெனல வெய்ெலொம்.  
இதில் ெொர்ம் பற்ெக்கேம் அனமந்திருக்கும்.  
ரெண்டுமொைொல் சுழற்றியின் அச்சில் 
குறியீடு தைகன்ட ரநேடிெொக வபொருத்தி 
ரெனல வெய்ெலொம்.

வபார்ம் தணடு (Worm Shaft)
ெொர்ம் தைண்டு, முக்கிெ சுழற்றிக்கு 
வெங்குத்தைொக அனமந்திருக்கும்.  இதைன் 
நுனியில் உளை ஒற்னைபுரி மனேெொகிெ 
ெொர்ம், சுழற்றியில் உளை ெொர்ம் 
பற்ெக்கேத்து்டன் இனணந்திருக்கும்.  
ெொர்ம் தைண்டின் முன்முனையில் குறியீடு 

தைகடு வபொருத்தைபபட்டு னகபபிடி மூலம் 
ரதைனெெொை பிரிவுகள சுற்றும்படி ெெதி 
வெய்ெபபட்டிருக்கும்.

குறியீடு தகடு (Indexing Plate)
இது ெொர்ம் தைண்டின் முன்பகுதியில் 
வபொருத்தைபபட்டுளைது.  இதில் உளை 
தைன்னமெ ெட்்டத்தில் பல்ரெறு 
எண்ணிக்னகயில் துனைகள உளைை.  
ரதைனெெொை ெட்்டத் துனையில் கிேொங்க்னக 
அனமத்து, னகபபிடி மூலம் ரதைனெெொை 
பிரிவுகளுக்கு குறியீடு வெய்து மீண்டும் 
துனையில் வபொருத்தைலொம்.  இதிலுளை 
ஆேக்னகனெ பென்படுத்தி ெமபங்குகைொக 
சுழலச் வெய்யும் ரபொது அடிக்கடி துனைகனை 
எண்ணொமல், விளிம்னப அடிபபன்டெொக 
னெத்து வினேவில் குறியீடு வெய்ெலொம்.

தபாங்கி முறை (Tail Stock)
குறியீடு தைனலயின் சுழற்றிக்கும், தைொங்கி 
முனைக்கும் இன்டரெ பணிபவபொருனை 
பிடிக்கலொம்.  இனதை பணிரமன்டயில் 
ரதைனெெொை இ்டத்திற்கு நகற்றிெனமத்து 
நினலெொக முடுக்கலொம்.

சேயல்்டும் விதம் (Working Principle)
குறியீடு தைனலயிலுளை குறியீடு தைகட்டில் 
ரதைனெெொை பிரிவுகளுக்கு னகபபிடியின் 
மூலம் சுற்றும் ரபொது, ெொர்ம் மற்றும் ெொர்ம் 
பற்ெக்கே நுட்பத்திைொல் பணிபவபொருள 
சுழல்கிைது.  இவ்ெொறு எளிெ குறியீடு 
முனையில், குறியீடு வெய்ெபபடுகிைது.

தா�� �ைன
���� தைல
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குறியீடு தைனல
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ரமலும், முக்கிெ சுழற்றிக்கும், துனணத் 
தைண்டிற்கும் இன்டரெ பல்லினணத் வதைொ்டர் 
அனமத்தும் குறியீடு வெய்ெபபடுகிைது.  
இம்முனையில் னகபபிடினெச் சுற்றும்ரபொது 
ெழக்கம் ரபொல பணிபவபொருள சுழலும்.  அரதை 
ரநேத்தில் பல்லினணத் வதைொ்டரின் மூலமொக 
குறியீடு தைகடும் சிறிதைைவு தைொரை சுழலும்.  
இவ்ரெனலனெச் வெய்யும் ரபொது குறியீடு 
தைகட்டினை பூட்டும் முனைக்கம்பி வெளிரெ 
இழுத்து வி்டபபட்டிருக்கும்.  இவ்ெொறு 
ரெறுபொடு குறியீடு முனையில் குறியீடு 
வெய்ெபபடுகிைது.

5.19   குறியீடு சேய்யும் முறைகள் 
(Indexing methods)

மில்லிங் இெந்திேத்தில், பல்லினணகள 
மற்றும் ெடிெ பளைங்கள வெட்டும் ரபொது 
கீழக்கண்்ட குறியீடு வெய்யும் முனைகள 
பென்படுத்தைபபடுகிைது.
 1. ரநேடிக் குறியீடு முனை அல்லது 

வினேவு குனையீடு முனை (Direct or 
Rapid Indexing Method)

 2. எளிெக் குறியீடு முனை (Plain Indexing 
Method)

 3. கூட்டுக் குறியீடு முனை (Compound 
Indexing Method)

 4. ரெறுபொட்டுக் குறியீடு முனை 
(Differential Indexing Method)

 5. ரகொணக் குறியீடு முனை (Angular 
Indexing Method)

5.20   ் பாதுகபாபபு குறிபபுகள்  
(safety Precautions)

மில்லிங் இெந்திேத்தில் ரெனல 
வெய்ெதைற்கு முன்பு, இெந்திேத்தினை 
இெக்கும் முனைகனை நன்கு வதைரிந்து 
வகொளை ரெண்டும்.  பணிபவபொருனை 
ரதைனெெொை உபகேணங்கனைக் 
வகொண்டு இறுக்கமொகப பிடிக்க ரெண்டும்.  
இெந்திேபபணி ரெனல ஆேம்பிபபதைற்கு 
முன்ரப வெட்டுக்கருவியும், பணிபவபொருளும் 
வதைொட்டுக் வகொண்டிருக்கக்கூ்டொது.  
இெந்திேம் இெங்கிக் வகொண்டிருக்கும் 

வபொழுது ரெகத்தினை மொற்றுதைல் 
கூ்டொது.  ரமலும் வெட்டுக்கருவி சுழன்று 
வகொண்டிருக்கும்ரபொது சுழல் தைண்டின் 
முனையில் உளை நட் என்பனதை 
முடுக்கரெொ, கழற்ைரெொ கூ்டொது.  சுழலும் 
வெட்டுக்கருவியின் முனைனெ எக்கொேணம் 
வகொண்டும் விேலொல் வதைொ்டக்கூ்டொது.  
வெட்டுக்கருவி சுழன்று வகொண்டிருக்கும் 
வபொழுது பணிபவபொருனை அைக்கரெொ, 
அைவுக் குறியி்டரெொ பிசிறுகனை அகற்ைரெொ 
முெலக்கூ்டொது.  இெந்திேபபணி வெய்யும் 
ரபொது குளிர்விக்கும் திேெரமொ, பிசிறுகரைொ 
வெளிரெ சிதைைொமல் இருக்க தைகுந்தை தைடுபபு 
தைகடுகனை வபொருத்தை ரெண்டும்.

இெந்திேபபணி முடிந்தை பின்பு 
வெட்டுக்கருவி மற்றும் பணிபவபொருனை 
பிேஷ் மூலம் தைொன் சுத்தைம் வெய்ெ ரெண்டும்.  
கைமொை பணிபவபொருள மற்றும் சிைபபுச் 
ரெர்க்னககனை னகெொளும் ரபொது பிைர் 
உதைவினெ நொ்ட ரெண்டும்.  இெந்திேத்தில் 
ரெனல ந்டத்துக் வகொண்டிருக்கும் 
வபொழுது அனதை தைொரை இெங்கச் வெய்து 
விட்டு வெளிரெ வென்று வி்டக்கூ்டொது.  
இெந்திேத்தினை இெக்கவும், நிறுத்தைவும் 
பிைர் உதைவினெ நொ்டக் கூ்டொது.  கூரிெ 
முனைவகொண்்ட மில்லிங் வெட்டுக் 
கருவிகனை கெைமொக னகெொளுெதைொல் 
ஆபத்னதை தைவிர்க்க முடியும்.  இெந்திேத்தின் 
மீது பல்ரெறு விதைமொை வெட்டுக் 
கருவிகள மற்றும் அைக்கும் கருவிகள 
ரபொன்ைனெகனை னெத்து இன்டயூறு 
ஏற்படுத்தைக்கூ்டொது.  இெந்திேத்தினைச் 
சுத்தைமொக னெத்துக் வகொளை ரெண்டும்.

இ ெ ந் தி ே த் தி ல்  ர ெ ன ல 
வெய்யும் வபொழுது கெைம் முழுெதும் 
ரெனலயிரலரெ இருக்க ரெண்டும்.  
இெந்திேத்தில் ஏரதைனும் ரகொைொறு 
ஏற்பட்்டொல் உரிெெரி்டம் வதைரிவித்து உ்டரை 
ெரி வெய்ெ முெல ரெண்டும்.  மின்ெொே 
ரகொைொறு ஏற்பட்்டொல் மின் பணிெொைனேக் 
வகொண்டு ெரிவெய்ெ ரெண்டும்.  பொதுகொபபொக 
ரெனல வெய்து பணிபவபொருள, இெந்திேம் 
மற்றும் பணிெொைருக்கு பொதிபபு ஏதுமின்றி 
பொர்த்துக் வகொளை ரெண்டும்.
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1 3 2 பாடம் 05 மில்லிங் இயந்திரம் (Milling Machine)

்குதி - அ  1 மதிபவபண்
ேரியபாை விறைறயத் சதர்ந்சதடுத்து 
எழுதுக
 1. மி ல் லி ங்  இ ெ ந் தி ே த் ன தை க் 

கண்டுபிடித்தைெர்
  அ) வென்றிமொட்ஸ்ரல
  ஆ) எலிவெட்னி
  இ) ர�ம்ஸ் நொஸ்மித்
  ஈ) னமக்ரகல் ஃபொேர்ட
 2. மி ல் லி ங்  இ ெ ந் தி ே த் தி ல் 

வெட்டுக்கருவிகள வபொருத்தைபபடும் 
பொகம்

  அ) தூண் பொகம்
  ஆ) சுழற்றி
  இ) உச்சிக்னக
  ஈ) சுழல் தைண்டு
 3. பணிரமன்ட நகரும் தூேத்னதைக் 

கட்டுபபடுத்தை உதைவும் பொகம்
  அ) ரெடில்
  ஆ) தினெமொற்றி
  இ) குறுக்கு நழுவி
  ஈ) வெங்குத்து ஊட்்ட மனே தைண்டு
 4. மி ல் லி ங்  இ ெ ந் தி ே த் தி ல் 

வெட்டுக்கருவியில் உளை ஒரு புளளி, 
ஒரு நிமி்ட ரநேத்தில் நகரும் தூேம்

  அ) வெட்டும் ரெகம்
  ஆ) வெட்டும் ஆழம்
  இ) சுழற்றி ரெகம்
   ஈ) ஊட்்டம்

்குதி – ஆ  3 மதிபவபண்
சுருககமபாக விறையளி
 5. மில்லிங் என்ைொல் என்ை?
 6. மில்லிங் இெந்திேத்தின் ெனககள 

ெொனெ?
 7. மில்லிங் இெந்திேத்தின் அைவு 

எவ்ெொறு குறிபபி்டபபடுகிைது?
 8. அடிபபன்ட மில்லிங் முனைகள ெொனெ?
 9. வபரிவபேல் மில்லிங் முனைகள ெொனெ?
 10. மி ல் லி ங்  இ ெ ந் தி ே த் தி ல் 

பணிபவபொருனைப பிடிக்கும் 
உபகேணங்கள நொன்கினை எழுதுக.

 11. குறியீடு வெய்தைல் என்ைொல் என்ை?
 12. குறியீடு தைனலயின் பென் ெொது?
 13. குறியீடு தைனலயின் ெனககள ெொனெ?
 14. குறியீடு தைனலயின் உதைவி வகொண்டு 

குறியீடு வெய்யும் முனைகள ெொனெ?

்குதி – இ  5 மதிபவபண்
ஒரு்கக அளவில் விறையளி
 15. ெொதைொேண மில்லிங் இெந்திேத்திற்கும், 

அனைத்திற்கும் ஏற்ை மில்லிங் 
இெந்திேத்திற்கும் உளை ரெறுபொடுகள 
ெொனெ?

 16. மில்லிங் இெந்திேத்தின் சிைபபு 
ரெர்க்னககனை எழுதுக.

 17. மில்லிங் வெட்டுக்கருவிகனை 
ெரினெபபடுத்துக.

 18. மில்லிங் இெந்திேத்தில் வெய்ெபபடும் 
பல்ரெறு ரெனலகனைக் கூறுக.

சேயல்்பாடுகள்
�	மொணெர்கனை அருகில் உளை வதைொழிற்ெொனலக்கு அனழத்துச் வென்று மில்லிங் 

இெந்திேத்தின் வெெல்பொடுகனை விைக்குதைல்.
�	பல ெனகெொை குறியீடு முனைகனை  வெெல் முனையு்டன் விைக்குதைல்.

விைபாககள்

XII BME_Tamil version CHAPTER 05.indd   132 1/7/2020   3:35:41 PM



1 3 3பாடம் 05 மில்லிங் இயந்திரம் (Milling Machine)

 21. மில்லிங் வெட்டுக்கருவினெப 
பிடிக்கும் ெொதைைங்கள எனெரெனும் 
நொன்கினை ப்டத்து்டன் விைக்குக.

 22. மில்லிங் வெட்டுக்கருவியின் ப்டம் 
ெனேந்து முக்கிெ பொகங்கனையும், 
ரகொணங்கனையும் விைக்குக.

்குதி – ஈ  10 மதிபவபண்
விரிவபாை விறையளி
 19. மில்லிங் இெந்திேத்தின் ப்டம் ெனேந்து 

முக்கிெ பொகங்கனை விைக்குக.
 20. ரமல் ரநொக்கி துருெல் முனை, 

மற்றும் கீழ ரநொக்கி துருெல் முனை 
ஆகிெெற்னை ப்டத்து்டன் விைக்குக.
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கற்ைலின் த�மாக்கம்
�	பணிம்னகளில் உள்ள இயந்திரஙகள, கருவிகள இயந்திரப் பாகஙகள 

ஆகியவைற்்ைப் பழுது ஏற்ப்டா வைண்ணம், பராமரிப்புக்குத வதை்வையான கருவிகள, 
வபாருடகள ஆகியவைற்்ைப் பயனபடுததி இயந்திரஙகள சிைப்பாக இயஙகச் 
வெயவைது மற்றும் அதைன ஆயுள காலத்தை நீடடிக்கச் வெயதைல் வபானைவைற்்ை 
மா்ணவைர் அறிதைல்.

தபமாருளடக்கம் 
  6.1 அறிமுகம்
  6.2 பராமரிததைலின வநாக்கம்
  6.3 வதையமானம்
  6.4 பிடிப்புத தை்ளர்ச்சி
  6.5 உயவி்டல்
  6.6  உயவி்ட வவைணடிய முக்கிய 

இயந்திரப் பாகஙகள
  6.7 உயவி்டலின வநாக்கஙகள
  6.8 உயவு வை்ககள
  6.9 உயவிடுதைலின வை்ககள
6.10 ்மய பராமரிப்புத து்ை

6.11 பராமரிததைலின வை்ககள
6.12 வைழக்கப் பராமரிப்பு
6.13 தினப் பராமரிப்பு
6.14 வைாரப் பராமரிப்பு
6.15 தைடுப்புப் பராமரிப்பு
6.16  இயந்திரம் வெயலற்று வபானபின

வமற்வகாளளும் பராமரிப்பு
6.17  வபரும் பழுது பார்ப்பு (அ) திருததி அ்மக்கும் 

வவை்ல
6.18 திட்டமிட்ட பராமரிப்புச் வெயல்
6.19 பராமரிததைலுக்குத வதை்வையான கருவிகள

இயந்திரஙககளப் 
பரமா்ரித்ேல்

தெயேக்க அல்லச் தெயக்தகடும் தெயேக்க
தெயயமாக் யமானும் தகடும் - குைள 466

விளக்கம்
தெயயக்  கூடமாேகேச்  தெயேேமால்  தகடு  ஏற்படும்  தெயய 
தேண்டியகேச் தெயயமா்ல் விடடமாலும் தகடு ஏற்படும்.

06

  பா்டம்

பமாடம் 06 இயந்திரஙக்்ளப் பராமரிததைல்
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1 3 5பமாடம் 06 இயந்திரஙக்்ளப் பராமரிததைல்

ொலமன வமர்ரிக் 1835 ஆணடில்  
ஸ்வபன்ரக் கணடுபிடிததைார்.

ொலமன வமர்ரிக்

இயந்திரம்  பரமா்ரிப்பின்க்யமால் 
ஏற்படும் விகளவுகள்
�	உற்பததி பாதிப்பு – கு்ைவு
�	வதைாழிலா்ளர் வவை்லயிழப்பு – 

ஆடகு்ைப்பு
�	வபாரு்ளாதைாரம் வீழ்ச்சி
�	வபாருடகள வி்ல அதிகரிப்பு
�	மக்கள வைாழ்க்்கத தைரம் பாதிப்பு

6.1  அறிமுகம்
வைரும் முன காப்வபாம் எனனும் 
மு து வ ம ா ழி க் கு  இ ்ண ங க த 
வதைாழிற்ொ்லகளில் உள்ள இயந்திரஙகள, 
வவைடடுக் கருவிகள, அ்ளவுக் கருவிகள 
வபானைவைற்றில் எவவிதைக் வகா்ளாறும் 
இல்லாமல் இயந்திரஙகள சிைப்பாக 
இயஙகும் வபாருடடு வமற்வகாளளும் 
பணிவய பராமரிததைல் ஆகும்.

6.2   பரமா்ரித்ேலின் த�மாக்கம் (Purpose 
of Maintenance)

இயந்திரஙகளின கு்ைபாடு, வெயலற்ை 
தைன்ம, வதையமானம், உராயவு 
வ ப ா ன ை வை ற் ை ா ல்  ப ழு தை ் ்ட ந் து 
இயந்திரஙகள மூலம் வெயயப்படும் உற்பததி 
பாதிக்காமல் இயந்திரஙக்்ளச் ெரியான 
நி்லயில் ்வைததிருந்து விபதது ஏதும் 
நிகழா வைண்ணம் வெயல்படடு உற்பததி்யப் 
வபருக்குவைவதை பராமரிததைலின வநாக்கம் 
ஆகும்.

இயந்திரஙகள அ்னததும் 
மினொரம் மூலம் இயஙகுகினைன.  மினொர 
இ்்ணப்புகள, சுவிடச், மின இ்ழ, உருகிப் 
வபானை்வை எந்தை வநரமும் ெரியாக இருக்க 
வவைணடும்.  மினவமாட்டாரில் இருந்து 
சுழலும் ெக்தி பல்லி்்ண, வபல்ட, கப்ளிங, 
வெயின மூலம் இயந்திரததிற்குத தைரப்படும்.  
அ்வைகள ெரியான நி்லயில் இயஙக 
வவைணடும்.

ஒவவவைாரு இயந்திரததிலும் உள்ள 
சுழலும்அச்சுகள அ்னததும் வபரிஙகுகள 
மூலம் பிடிக்கப்படடிருக்கும்.  வபரிங எனபது 
மிகவும் நுணுக்கமான ொதைனமாகும்.  அது 
சிைப்பாக இயஙக கிரீஸ், எணவ்ணய 
வபானைவைற்்ை தினமும் வதை்வையான 
அ்ளவு இ்ட வவைணடும்.  நகரும் பாகஙகளின 
பரப்புகள வமல் பிசிறுகள இல்லாமல் 
எணவ்ணய இ்டப்படடு எப்வபாதும் 
வைழுவைழுப்பான நி்லயில் ்வைததிருக்க 
வவைணடும்.
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சுழலும் மற்றும் நகரும் பாகஙகளில் 
உராய்வைக் கு்ைக்கும் வைண்ணம் 
குறிப்பிட்ட கால இ்்டவவைளியில் எணவ்ணய 
இடடுக் வகாள்ள வவைணடும்.

குளிர்விக்கும் திரவைத்தைச் வெலுததும் 
பம்புகள, வைால்வுகள, குழாயகள வபானை்வை 
எப்வபாதும் இயஙகும் நி்லயில் இருக்க 
வவைணடும்.

இயந்திரஙகளில் பயனபடுததைப்படும் 
சிைப்புச் வெர்க்்ககள, உபகர்ணஙகள, 
வவைடடுக் கருவிகள, அ்ளவுக் கருவிகள 
வ ப ா ன ை வை ற் ் ை  எ ப் வ ப ா து ம் 
பயனபடுததுவைதைற்குத தையாரான நி்லயில் 
்வைததிருக்க வவைணடும்.

6.3  தேய்மானம் (Tear and wear)
இயந்திரம் இயஙகும் காலம் அதில் வெயயும் 
வவை்லயின தைன்ம ஆகியவைற்்ைப் 
வபாறுதது இயந்திரம் மற்றும் அதைன பாகஙகளில் 
வதையமானம் ஏற்படும்.  இந்தைத வதையமானததைால் 
வெயயப்படும் பணிப்வபாருளின அ்ளவில் 
மாற்ைமும் நுணுக்கததில் கு்ைபாடும் 
ஏற்படும்.  வமற்கண்ட கு்ைபாடுக்்ளத 
தைவிர்க்க உ்டவன இயந்திரத்தைச் சீர் வெயது 
வெப்பனி்ட வவைணடும்.  இயந்திரததின உதிரி 
பாகஙக்்ளத வதை்வையான வபாது மாற்ை 
வவைணடும்.

6.4  பிடிப்புத் ேளர்ச்சி (Backlash)
பல்லி்்ணகள அதிகம் வதையவைதைால் 
பிடிப்புததை்ளர்ச்சி ஏற்படும்.  பல்லி்்ணகள 
அதிகம் வதையந்துவிட்டால் ப்ழய 
பல்லி்்ணக்்ள மாற்றிப் புதிதைாக 
அ்மக்க வவைணடும் பல்லி்்ணகளின 
வதையமானத்தை வைாரம் ஒரு மு்ை 
கணகாணிக்க வவைணடும்.

6.5  உயவிடல் (Lubrication)
உராயவு ஏற்படும் பாகஙகளுக்கு இ்்டவய 
உராய்வைக் கு்ைதது இயந்திரம் 
வெவவைவன வெயல்ப்ட வைழவைழப்பான வபாருள 

பயனபடுததைப்படுகிைது.  இந்தை வைழவைழப்பான 
வபாருளுக்கு உயவு (அ) உயவு எணவ்ணய 
எனறு வபயர்.  உராய்வைக் கு்ைக்கும் 
வெயலுக்கு உயவி்டல் எனறு வபயர்.

மாடடு வைணடி ெக்கரததின அச்சு, 
்ெக்கிள ெக்கரததின அச்சு, வமாட்டார் 
வைாகனஙகளின பற்ெக்கரப்வபடடி, தைணணீர் 
இ்ைக்கும் பம்பின சுழல் அச்சு, மினவிசிறி, 
்தையல் இயந்திரம் வபானைவைற்றில் 
எணவ்ணய மற்றும் கிரீஸ் தை்டவுவைது 
உயவி்டலுக்கு ொனறுக்ளாகும்.

இயந்திரப் பாகஙகள வவைகமாகச் 
சுழலும்வபாதும், வி்ரவைாக நகரும் வபாதும் 
உராயவு ஏற்படும்.  உராயவின கார்ணமாக 
அதிக வவைப்பம் உண்டாகும்.  இதைனால் 
இயந்திரப் பாகஙகள வி்ரவில் பழுதைாகிவிடும

எனவவை இயந்திரம் மற்றும் அதைன 
பாகஙகள நீண்ட நாள உ்ழததுத 
தைரமாகவும், நுணுக்கமாகவும் வபாருடக்்ள 
உற்பததி வெயய வவைணடுமானால் 
ஒனறுக்வகானறு உராயந்து வகாணடும், 
வதைாடடுக் வகாணடும், சுழலும் அல்லது நகரும் 
பாகஙகளுக்கு இ்்டவய வைழவைழப்பான 
எணவ்ணய அனுமதிப்பதைன மூலம் இரணடு 
பரப்புகளும் உராய்வைக் கு்ைததுக் 
வகாளளும்.  வதையமானம் இருக்காது.

இயந்திரஙகளுக்கு உயிர்நாடி 
உயவி்டவல. மனிதை இதையததிற்கு இரததை 
ஓட்டம் வபால் இயந்திரததுக்கு உயவி்டல் 
அவைசியம்.

6.6   உயவிட தேண்டிய முக்கிய 
இயந்திரப் பமாகஙகள்

 1. திரவைவியல் சுற்றின இயந்திர இயக்கம்
 2. ஒனறின வமல் ஒனறு நகர்ந்து வெல்லும் 

பாகஙகள
 3. சுழலும் அச்சுகள
 4. பற்ெக்கரப் வபடடி
 5. ஊட்டம் தைரும் வபடடி
 6. வவைகம் மாற்றும் அ்மப்பு
 7. தைாஙகிகள
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6.9   உயவிடுேலின் ேகககள் (Types 
of Lubrication)

இயந்திரஙகளுக்கும் அதைன முக்கிய 
பாகஙகளுக்கும் உயவிடுதைலில் பல 
வை்ககள உள்ளன.
உயவிடுேல் ேகககள்
 1. வை்்ளயததைால் உயவிடுதைல்
 2. திரியால் உயவி்டல்
 3. வதைளிததைலால் உயவி்டல்
 4. கிரீஸ் மூலம் உயவி்டல்

உயவிடுேல் ேகககள்

வை்்ளயததைால் உயவிடுதைல்

திரியால் உயவி்டல்

வதைளிததைலால் உயவி்டல்

கிரீஸ் மூலம் உயவி்டல்

ேகளயத்ேமால் உயவிடல்  
(Ring Lubrication)
சுழலும் அச்சு்டன வை்்ளயம் ஒனறு 
வபாருததைப்படடு இருக்கும்.  அச்சு வவைகமாகச் 
சுழலும் வபாது வை்்ளயம் வமதுவைாக அச்சின 
வமல் சுழலும்.  வை்்ளயததின கீழ்ப் பகுதியில் 
உள்ள எணவ்ணய்ய வை்்ளயமானது 
சிறிது சிறிதைாகத தைனனு்டன எடுததுச் 
வெல்லும்.  இவவைாறு அச்சும் அ்தைத தைாஙகி 
இருக்கும் வபரிஙகும் உயவி்டப்படுகினைன.

திரியமால் உயவிடல் (Wick Lubrication)
சிறிய வதைாடடியில் உயவு எணவ்ணய 
இருக்கும்.  வதைாடடியும் உயவி்டப்படும் 
பாகமும் திரியால் இ்்ணக்கப்படடு 
இருக்கும்.  எணவ்ணயயானது திரியின 
மூலம் உயவி்ட வவைணடிய பகுதிக்கு வைந்து 
உயவிடும்.  திரி வி்ைப்பாக இருக்கச் சிறு 
கம்பியு்டன திரி இ்்ணக்கப்படடு இருக்கும்.

6.7   உயவிடலின் த�மாக்கஙகள் 
(purpose of lubrication)

 1. ஒனறுக்வகானறு வதைாடடு நகரும் 
பாகஙகள எளிதில் இயஙக.

 2. உராயவு மற்றும் வதையமானத்தைக் 
கு்ைக்க

 3. வதையவினால் ஏற்படும் தூசு, துகளக்்ள 
அகற்ை.

 4. உராயவினால் ஏற்படும் வவைப்பத்தைக் 
கு்ைக்க.

 5. நு ணு க் க ம ா ன  ப ர ப் பு க ள 
துருப்பிடிக்காமல் இருக்க.

 6. அதிக வவை்லப்பளுக் கார்ணமாக 
ஏற்படும் அதிர்ச்சி்யத தைடுக்க.

 7. திரவைவியல் சுற்றுகள ெக்தி்யக் 
க்டததை.

இது வபானை வெயல்க்்ள 
ந்்டமு்ைப்படுததுவைவதை உயவி்டலில் 
வநாக்கமாகும்.

6.8   உயவு ேகககள் (Types of Lubricant)
உயவுகள பல வை்ககள 
இருப்பினும், எணவ்ணய 
ம ற் று ம்  கி ரீ ஸ் 
வை்ககள தைான அதிகம் 
பயனபடுததைப்படுகிைது.  
தைாவைர எணவ்ணயகள 
பயனபடுததைப்பட்டாலும் 
எணவ்ணய, கிரீஸ் மடடுவம சிைந்தை 
உயவுக்ளாக பயனபடுததைப்படுகிைது.

கிரீஸ் (Grease)
வொப்பு மற்றும் தைாது எணவ்ணய 
ஆகியவைற்்ை மூலப் வபாருடக்ளாகக் 
வகாணடு தையாரிக்கப்படுவைவதை கிரீஸ் 
ஆகும்.  இதில் பல நிறுவைனஙக்ளால் பல 
வை்ககளில் தையாரிக்கப்படடு எணவ்ணய 
ெந்்தையில் விற்ப்ன வெயயப்படுகிைது.  
இயந்திரததில் எந்தைப் பாகததில் கிரீஸ் 
தை்டவை வவைணடும் எனப்தை நனகு வதைரிந்து 
வகாணடு வெயல்ப்ட வவைணடும்.
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தேளித்ேலமால் உயவிடல்  
(Splash Lubriciation)
சுழலும் அச்சு அல்லது சுழலும் இயந்திரததின 
பாகம் எணவ்ணயயில் மூழ்கிச் வெல்லுமாறு 
அ்மக்கப்பட்ட மு்ைவய வதைளிததைலால் 
உயவிடுதைலாகும்.  வபரும்பாலும் 
வபரிஙகுகளுக்கு இம்மு்ையில்தைான 
உயவி்டப்படுகிைது.  சுழலும் பாகஙகளில் கரணடி 
வபானை அ்மப்பு இ்்ணக்கப்படடு அதைன 
மூலம் அதிகமான எணவ்ணய்ய எடுததுச் 
வெனறு வதைளிததைலால் உயவி்டப்படுகிைது.

கிரீஸ் மூலம் உயவிடல் (Greasing)
உயவி்ட வவைணடிய பாகததின வமல் 
பகுதியில் துவைாரம் அல்லது ம்ரயி்டப்பட்ட 
மூடியு்டன கூடிய துவைாரததின வைழிவய 
கிரீஸ் நிரப்பி மூடி்யததிருகினால் கிரீஸ் 
அழுததைப்படடு உயவி்ட வவைணடிய பகுதிக்குக் 
கிரீஸ் வெனறு உயவிடும்.  இது தைவிரக் 
கிரீஸ் துப்பாக்கி மூலம் கிரீஸ் வெலுததி 
உயவி்டலாம்.  உயவு எணவ்ணய மற்றும் 

கிரீஸ் வை்கக்்ளப் பல்வவைறு வபயர்களில் 
இந்திய எணவ்ணய நிறுவைனஙகள 
உற்பததி வெயது விற்ப்ன வெயகினைன.  
வபாருததைமானவைற்்ைப் பயனபடுததி 
இயந்திரஙகளுக்கு உயவி்ட வவைணடும்.

அ���� ைக���

��� ெவ�ேய��� வ
��� 	ர��� வ


கிரீஸ் மூலம் உயவி்டல் (Greasing)

வைளய�

உேலாக உைற

எ�ெண�
ெதா�

எ�ெண�
�ர	� வ�

வை்்ளயததைால் உயவி்டல் (Ring Lubrication)

திரியால் உயவி்டல் (Wick Lubrication)

எ�ெண���
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6.10   க்யப் பரமா்ரிப்புத் துகை 
(Central Maintenance 
Department)

இயந்திரம் மற்றும் அதைன பாகஙகள சிைப்பாக 
இயஙகப் பராமரிப்பு அவைசியம்.  இயந்திரததின 
வெயல்பாடு அதிகமாகும் வபாது பராமரிப்பு 
அதிகம் வதை்வை.  ெரியான பராமரிப்பு உள்ள 
இயந்திரததில் அதிகம் உற்பததி வெயயலாம்.  
வதைாழிற்ொ்லகளில் பராமரிப்புக்வகனவை 
தைனிப்பிரிவு அல்லது தைனிதது்ை வெயல்படும்.  
அதில் வபாறியா்ளர்கள, வதைாழில்நுடப 
உதைவியா்ளர்கள, வமற்பார்்வையா்ளர்கள, 
வதைாழிலா்ளர்கள வகாண்ட குழு 
அ்மக்கப்படடிருக்கும்.  வமலும் 
பராமரிப்புக்வகனச் சிைப்பு ொதைனஙகள 
மற்றும் கருவிகள பராமரிப்புத து்ையில் 
பயனபடுததைப்படும்.

6.11   பரமா்ரித்ேலின் ேகககள்  
(Types of Maintenance)

பராமரிததைலில் பல வை்ககள உள்ளன.  
அ்வை
 1. வைழக்கப் பராமரிப்பு
  அ.  தினப் பராமரிப்பு 
  ஆ. வைாரப் பராமரிப்பு
 2. தைடுப்புப் பராமரிப்பு
 3. இயந்திரம் வெயலற்றுப் வபானபின 

வமற்வகாளளும் பராமரிப்பு.
 4. வபரும் பழுது பார்ப்பு (அ) திருததி 

அ்மக்கும் வவை்ல.

6.12   ேழக்கப் பரமா்ரிப்பு  
(Routine Maintenance)

வைழக்கப் பராமரிப்பு எனபது உயவி்டல், 
இயந்திரப்பாகஙக்்ளச் சுததைம் வெயதைல் 
அ்னததுப் பாகஙகளும் ெரியாக உள்ளதைா 
எனக் கவைனிததைல்,  ஈடுகடடும் வெயல், பழுது 
பார்ததைல் வபானை வெயல்க்்ளக் குறிக்கும்.

தினம், வைாரம், மாதைம் ஒரு 
மு்ை வெயய வவைணடிய பராமரிப்பு 

பணிக்்ளததிட்டமிடடுச் வெயவைவதை வைழக்கப் 
பராமரிப்பு ஆகும்.

6.13   தினப் பரமா்ரிப்பு  
(Daily Maintenance)

 1. இயந்திரத்தையும், அதைன பாகத்தையும் 
சுததைம் வெயதைல்

 2. உயவி்ட வவைணடிய பாகஙகளுக்கு 
எணவ்ணய, கிரீஸ் வகாணடு உயவி்டல்.

 3. இயந்திரம் மற்றும் அதைன பாகஙகள 
இயஙகுவை்தைத துல்லியமாக 
இருக்குமாறு வெயதைல்.

 4. தைாவன உயவிடும் ொதைனம், 
குளிரப்படுததும் ொதைனம், தூசு மற்றும் 
கழிவுக்்ள உறிஞ்சும் ொதைனம் 
ஆகியவைற்்ைச் ெரியாக இயஙகச் வெயதைல்.

 5. இயந்திரததில் உள்ள பிசிறுக்்ள 
அகற்றுதைல்.

6.14   ேமாரப் பரமா்ரிப்பு (Weekly 
Maintenance)

 1. அ ்ள வு க்  க ரு வி க ள , 
ஆயவுக்கருவிகள, ்கக்கருவிகள 
வ ப ா ன ை வை ற் ் ை ச் ெ ரி ப ா ர் த து த 
வதை்வைப்பட்டால் பழுது பார்தது 
்வைக்க வவைணடும்.

 2. இயந்திரம் மற்றும் அதைன பாகஙகள 
அ்னத்தையும் சுததைம் வெயய 
வவைணடும்.

 3. இயந்திரப்பணி வெயயுமி்டததில் 
உவலாகப் பிசிறுகள இல்லாமல் 
சுததைமாகத து்்டதது ்வைக்க வவைணடும்.

 4. அ்ரப்பு இயந்திரஙகளில் உள்ள 
அ ் ர ப் பு ெ க் க ர ங க ் ்ள ச்  சீ ர் 
வெயதைல் வவைணடும்.  அதில் உள்ள 
பணிப்வபாருள தைாஙகி்ய ெரி வெயய 
வவைணடும்.

 5. இயந்திரததில் உள்ள பாதுகாப்புத 
தைகடுகள மற்றும் பாதுகாப்பு ொதைனஙகள 
ெரியாக உள்ளதைா எனப் பார்க்க 
வவைணடும்.
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 6. இயந்திரததில் வபாருததைப்படடுள்ள 
மின இ்்ணப்புகள மற்றும் பாதுகாப்பு 
ொதைனஙகள, சுவிடசுகள ெரியாக 
உள்ளதைா எனப் பார்க்க வவைணடும்.

 7. பட்்ட மற்றும் ெஙகிலி ஆகிய்வை ெரி 
வெயயப்ப்ட வவைணடும்.

 8. ப ல் லி ் ்ண க ள ,  சு வி ட சு க ள , 
வபரிஙகுகள வபானைவைற்றிற்கு 
உயவிடடு ெரி வெயயப்ப்ட வவைணடும்.

 9. நுணுக்க அ்ளவுக்கருவிகளின 
துல்லியம் மற்றும் பூஜ்ஜியப் பி்ழ 
ஆகியவைற்்ைச் ெரி வெயய வவைணடும்.

6.15   ேடுப்புப் பரமா்ரிப்பு  
(Preventive Maintenance)

இயந்திரததின வெயல்பாடடில் ஏற்படும் 
திடீர்க்வகா்ளா்ைத தைவிர்க்கவும், 
வபரும்பழுது ஏற்ப்டாமல் இருக்கவும், பாதிப்பு 
மற்றும் விபதது ஏற்ப்டாமல் உற்பததி்யப் 
வபருக்கவும் முனகூடடிவய திட்டமிடடுச் 
வெயவைவதை தைடுப்புப் பராமரிப்பு ஆகும்.

இயந்திரம் பழுதை்்டந்து விட்டால் 
இருவிதை நட்டஙகள ஏற்படும்.  அ்வை.

1 வநரடி நட்டம்     2. ம்ைமுக நட்டம்
�	வநரடி நட்டம் எனபது இயந்திரத்தைப் 

பழுதுபார்தது அ்தைச் ெரி வெயய ஆகும் 
வெல்வைக் குறிக்கும்.

�	ம்ைமுக நட்டம் எனபது இயந்திரம் 
பழுதைானால் தை்்டபட்ட உற்பததியின 
மதிப்பு மற்றும் வதைாழிலா்ளருக்கு மாற்று 
வவை்ல தைரமுடியாமல் ஏற்படும் நட்டம், 
குறிததை காலததில் வெயது தைருவைதைாக 
ஒப்பு வகாண்ட வவை்லக்்ள முடிக்க 
முடியாமல் ஏற்படும் நட்டத்தைக் குறிக்கும்.

வமற்கண்ட நட்டஙகள ஏற்ப்டாமல் தைடுக்கத 
தைடுப்புப் பராமரிப்பு வமற்வகாள்ள வவைணடியது 
அவைசியமானதைாகும்.  நனைாக இயஙகிக் 
வகாணடிருக்கும் இயந்திரஙக்்ளக் கூ்ட 
வவை்ல வெயயாமல் நிறுததித வதையமானம் 
மற்றும் உராயவு ஏற்பட்ட பாகஙக்்ளப் 
புதிதைாக மாற்றி அ்மதது வைரும் முன 

காக்கும் ந்டவைடிக்்க வமற்வகாண்டால் 
விபதது மற்றும் பாதிப்பு இல்லாமல் உற்பததி 
வதைா்டர்ந்து ந்டக்கும்.

6.16   இயந்திரம் தெயலற்றுப் 
தபமானபின் த்ற்தகமாள்ளும் 
பரமா்ரிப்பு  
(Breakdown Maintenance)

வைழக்கப் பராமரிப்பு மற்றும் தைடுப்பு பராமரிப்பு 
வமற்வகாண்ட பிைகும் பல்வவைறு வகா்ளாறு 
கார்ணமாக இயந்திரம் மற்றும் அதைன 
பாகஙகள வெயலற்றுப் வபாயவிட்டால் 
மீணடும் ெரியானபடி ப்ழய நி்லயில் 
இயந்திரம் இயஙகச் வெயயும் வபாருடடுச் 
சிறிய அல்லது வபரிய அ்ளவில் வெயயப்படும் 
பழுதுபார்க்கும் பணி்யக் குறிக்கும்.

6.17   தபரும் பழுது பமார்ப்பு (அ) 
திருத்தி அக்க்கும் தேகல 
(Capital repairs (or) Corrective 
Maintenance)

நனைாகச் வெயல்படும் இயந்திரமாக 
இருந்தைால் கூ்ட ஆணடுக்கு ஒருமு்ை 
முழுவைதுமாகப் பிரிதது, வதையந்து 
வபான பாகஙகளுக்குப்பதிலாகப் புதிய 
பாகஙக்்ள மாற்றுதைல், பழுதை்்டந்துவி்டக் 
கூடிய பாகஙக்்ள முனவப கண்டறிந்து 
மாற்றுதைல் அதிகமான வெலவு வெயது 
ப்ழய இயந்திரப்பாகஙக்்ளப் புதுப்பிதது 
மிகத துல்லியமாக இயந்திரம் வெயல்படும் 
நி்லக்குக் வகாணடுவைருவைவதை வபரும் 
பழுது பார்ப்பு அல்லது திருததி அ்மக்கும் 
வவை்ல ஆகும்.

6.18   திடடமிடட பரமா்ரிப்புச் தெயல் 
(Planned Maintenance Program)

இயந்திரஙகளில் வெயய வவைணடிய 
வவை்லக்்ளக் வகாடுக்கப்பட்ட அ்ளவு, 
நுணுக்கம், வவைகம், வநரம் ஆகியவைற்்ைக் 
கருததில் வகாணடு பாதுகாப்வபாடு வெயய 
வவைணடியபடி இயந்திரஙக்்ளத தையார் 
நி்லயில் எப்வபாதும் ்வைததிருந்து 
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உற்பததி்ய உயர்ததுவைவதை திட்டமிட்ட 
பராமரிப்புச் வெயலின வநாக்கம் ஆகும்.
 1. பணிம்னயில் இயந்திரஙக்்ளத 

தைரம், ரகம் வைாரியாகப் பிரிதது உரிய 
மு்ையில் வபாருததி மின இ்்ணப்பு 
வகாடுக்க வவைணடும்.

 2. உற்பததி வெயயப்படும் வபாருடகளில் 
கு்ைபாடுகள இருந்தைால் அதைற்குரிய 
கார்ணஙக்்ளக் கண்டறிய வவைணடும்.

 3. இயந்திரததில் பராமரிப்பு பணி 
வமற்வகாளவைதைற்கு முன வதை்வையான 
இயந்திரச் ொதைனஙகள, உதிரி பாகஙகள, 
தை்ளவைா்டப் வபாருடகள வபானைவைற்்ைத 
திட்டமிடடு முனகூடடிவய தையார் வெயது 
வகாள்ள வவைணடும்.

 4. வவைகம், ஊட்டம் வபானை முக்கிய 
குறிப்புக்்ள வமற்பார்்வையா்ளர்களும், 
இயந்திரப் பணியா்ளர்களும் வதைரிந்து 
வகாள்ள வவைணடும்.

 5. திடீவரன இயந்திரததில் ஏற்படும் 
வகா்ளாறுக்்ள நிவைர்ததி வெயய 
வவைணடும்.

 6. இயந்திரம் முழுவை்தையும் பிரிததுப் 
பார்ததுக்கு்ைபாடுக்்ளச் ெரி வெயய 
வவைணடும்.

 7. ப்ழய இயந்திரஙக்்ள நவீன 
வைெதிகளு்டன கூடிய புதிய இயந்திரமாக 
மாற்றிய்மக்க வவைணடும்.

 8. பணிம்னயின அ்மப்பு மற்றும் 
இருப்பி்டத்தைக் காடடும் வை்ரப்டம் 
இயந்திரஙக்்ளப் பற்றிய குறிப்புகள, 
அ்ளவுகள வதை்வையான உதிரிபாகஙகள 
உயவி்டல் வெயய வவைணடிய பாகஙகள, 
எணவ்ணய வை்ககள வபானைவைற்்ை 

இயந்திரததின அருகில் அட்்டயில் 
தையார் வெயது ்வைக்க வவைணடும்.

 9. பராமரிப்புக்குத வதை்வையான வெல்வை 
ஓராணடு (அ) 6 மாதைம் முனவப 
திட்டமிடடுச் ெமர்ப்பிக்க வவைணடும்.

6.19   பரமா்ரித்ேலுக்குத் தேகேயமான 
கருவிகள் (Instruments Needed 
for Maintenance)

1. அ்ளவுவகால் Steel Rule
2. மூ்ல மட்டம் Tri Square
3. காலிப்பர்ஸ் Calipers
4. திருகு அ்ளவி Screw Gauge
5. வவைர்னியர் காலிப்பர் Vernier Caliper
6. ்மக்வரா மீட்டர் Micro meter
7. அ்ளவிகள Gauges 
8. பிடிப்பான Vice
9. அரஙகள Files
10. ம்ரயிடும் 

உபகர்ணம்
Tap & Die

11. ஸ்வபனர் வெட Spanner Set
12. சுததியல் Hammer
13. திருப்புளிகள Screw Drivers
14. ரினச்ெஸ் Wrenches
15. ரம்பததைகடு ெட்டம் Hacks saw 

Blade & Frame 
16. உயவிடும் கருவிகள Lubricating 

Instruments
17. உப்புக் காகிதைம் Emery Paper
18. சுரணடும் கருவி Scraper

தெயல்பமாடுகள்
�	பளளிக்கு அருகில் உள்ள வதைாழிற்ொ்லகள, பணிம்னகள வபானை இ்டஙகளில் 

உள்ள இயந்திரஙகள கருவிகள ஆகியவைற்்ை வை்கப்படுததி அவைற்்ை எவவைாறு 
பராமரிக்கிைார்கள எனப்தை மா்ணவைர்கள வநரில் வெனறு கண்டறிந்து அவைற்்ைச் 
வெயல்மு்ை வி்ளக்கமாகக் கடடு்ர எழுதைச் வெயதைல்.

�	இயந்திரஙகள, வை்ககள அவைற்றில் வெயயப்படும் வவை்லகள அதைற்குப் பயனபடும் 
து்்ணக் கருவிகள ஆகியவைற்்ை மா்ணவைர் படடியலி்டச் வெயதைல்.
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1 4 2 பாடம் 06 இயந்திரங்களைப் பராமரித்தல்

பகுதி –அ  1 மதிப்வபண
ெரியமான விகடகயத் தேர்ந்தேடுத்து எழுது
 1. ஆணடுக்கு ஒரு மு்ை வெயயும் 

பராமரிப்பு
  அ. வைழக்கப் பராமரிப்பு
  ஆ. தைடுப்புப் பராமரிப்பு
  இ.  இயந்திரம் வெயலற்றுப் வபான 

வபாது வமற்வகாளளும் பராமரிப்பு
  ஈ. வபரும் பழுது பார்ப்பு
 2. தினப் பராமரிப்பு எனபது
  அ. வைழக்கப் பராமரிப்பு
  ஆ. தைடுப்புப் பராமரிப்பு
  இ.  இயந்திரம் வெயலற்றுப் வபான 

வபாது வமற்வகாளளும் பராமரிப்பு
  ஈ.  வபரும் பழுது பார்ப்பு (அ) திருததி 

அ்மக்கும் வவை்ல
 3. பட்்ட,  வபரிங,  ெஙகிலி 

வபானைவைற்்ைப் பராமரிததைல்
  அ. தின பராமரிப்பு
  ஆ. வைாரப் பராமரிப்பு
  இ. தைடுப்புப் பராமரிப்பு
  ஈ. வபரும் பழுது பார்ப்பு

பகுதி – ஆ  3 மதிப்வபணகள
ஓரிரு ேரிகளில் விகடயளி
 4. பராமரிததைல் வை்ரயறு
 5. பராமரிததைலின வநாக்கம் யாது?
 6. வதையமானம் எனபது யாது?
 7. பிடிப்புத தை்ளர்ச்சி – வை்ரயறு.

 8. உயவி்டல் எனைால் எனன?
 9. உயவி்டல் வை்ககள யா்வை?
 10. பராமரிததைல் வை்ககள யா்வை?

பகுதி –இ  5 மதிப்வபணகள
ஒரு பக்க அளவில் விகடயளி
 11. உயவி்டல் விவைரி.
 12. உயவி்ட வவைணடிய முக்கிய இயந்திரப் 

பாகஙகள யா்வை?
 13. உயவி்டலின வநாக்கஙகள யா்வை?
 14. வை்்ளயததைால் உயவி்டல் ப்டம் 

வை்ரந்து வி்ளக்கு.
 15. திரியால் உயவி்டல் ப்டம் வை்ரந்து 

வி்ளக்கு.
 16. வதைளிததைலால் உயவி்டல் விவைரி.
 17. கிரீஸ் மூலம் உயவி்டல் ப்டம் வை்ரந்து 

வி்ளக்கு.
 18. வைழக்கப் பராமரிப்பி்ன விவைரி.
 19. வபரும் பழுது பார்ப்பு (அ) திருததி 

அ்மக்கும் வவை்ல வி்ளக்குக.

பகுதி – ஈ  10 மதிப்வபணகள
விரிேமான விகடயளி
 20. உ ய வி டு தை லி ன  வை ் க க ள 

இரணடி்னப் ப்டம் வை்ரந்து 
வி்ளக்குக.

 21. தைடுப்புப் பராமரிப்பி்ன விவைரி.
 22. இயந்திரம் வெயலற்றுப் வபான வபாது 

வமற்வகாளளும் பராமரிப்பி்ன விவைரி.
 23. திட்டமிட்ட பராமரிப்புச் வெயல் 

எனபதை்ன வி்ளக்குக.

வினமாக்கள்
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கறைலின் ரநராக்கம்
�	கெல்டிங ்பற்றியும், அ்தன ்பயனகள் ்பற்றியும், அதில் உள்ை ்ப� ெளககள் 

அள்த க்தாழிற்்ாள�களில் ்பயன்படுததும் வி்தம் ்பற்றியும், மற்றும் கெல்டிங 
்பயன்படுத்தப்படும் இ்ஙகள் ்பற்றியும் மாைெர் அறிந்து ககாள்ளு்தல்.

1 4 3

வபராருை்டக்கம் 
  7.1  அறிமுகம்
  7.2  கெல்டிங ெளககள்
  7.3  கெல்டிங க்யயும் முளைகள்
  7.4  ஆர்க கெல்டிங
  7.5  ஆர்க கெல்டிங உ்பகேைஙகள்
  7.6  D.C. ஆர்க கெல்டிங கஜனரேட்ர் – AC ஆர்க 

கெல்டிங டிோனஸ் ஃ்பார்மருககும் உள்ை 
ரெறு்பாடுகள்

  7.7  கெல்டிங எ�கடோடுகளை குறிபபிடு்தல்
  7.8  எ�கடோடுகளின ெளககள்
 7.9  எ�கடோடுகளைத ர்தர்ந்க்தடுத்தல்

7.10  கார்்பன ஆர்க கெல்டிங
7.11  ரகஸ் கெல்டிங – ்ா்தனஙகள்
7.12  தீச்சு்ரின ெளககள்
7.13  நிேபபுக கம்பிகள் (Filler Rod)
7.14  ரகஸ் கெல்டிங நிளைகள்
7.15  ரகஸ் கெல்டிங குளைகள்
7.16  ஆர்க கெல்டிங – ரகஸ் கெல்டிங ரெறு்பாடுகள்
7.17  மின ்தள் கெல்டிங
7.18  கெல்டிங ்ார்ந்்த க்யல்முளைகள்
7.19  கெல்டிங இளைபபுகளின ெளககள்
7.20  ்பாதுகாபபு குறிபபுகள்

ஆர்க கெல்டிங கண்்றிந்்தெர் ்ர்.ைம்்பரி ர்விட இேண்டு கார்்பன எ�கடோடுகளில் ர்பட்ரிளய 
்பயன்படுததி தீச்சு்ர் உண்்ாெள்த கண்்ார்.
ரகஸ் கெல்டிங கண்்றிந்்தெர் நிகரகால்க்பனர்்தாஸ் எனை ேஷிய அறிஞர். ஆகசிஜன – அசிடடிலின  
மூ�ம் உயர் கெப்ப தீச்சு்ளே கண்்ார்.  அது இேண்டு உர�ாகஙகளை இளைதது கெல்டிங 
க்யய ்பயன்பட்து.

நிகைநீ் நீ்ெர் ரகணக்ம பிகை்மதிப்
பின்நீ் ரபகதயரார் ந்டபு - குைள் 782

விைக்கம்
அறிவுக்டயெரின்  ந்டபு  பிகை  நிலெராக  வதரா்டங்கி  முழுநிலெராக 
ெைரும்  தன்க்ம உக்டயது.    அறிவில்லராதெரின்  ந்டபு முழு்மதிரபரால் 
முகைத்து  பின்னர்  ரதய்பிகையராக  குகை்நது  ்மகை்நது  ரபராகும் 
தன்க்ம உக்டயது.

வெல்டிங் (WELDING)

07

  ்பா்ம்

பரா்டம் 07 கெல்டிங (WELDING)
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1 4 4 பாடம் 07 வெல்டிங் (WELDING)

7.1  அறிமுகம்
ஒரே மாதிரியான இேண்டு உர�ாகஙகளை 
அழுத்தம் ககாடுககாமல் கெப்பதள்தப 
்பயன்படுததி இளைககும் முளைககு 
கெல்டிங எனறு க்பயர்.  இள்த 
“்பற்றிளைத்தல்” எனறும் கூறுெர்.  
க்பரும்்பா�ான க்பாருடகளைத ்தயாரிகக 
்பற்றிளைத்தல் முளை க்தாழிற்்ாள�களில் 
அதிகமாகப ்பயன்படுகிைது.

அழுத்ததள்தப ்பயன்படுததிரயா 
அல்�து ்பயன்படுத்தாமர�ா கெல்டிங 
க்யய�ாம். உர�ாக ்பாகஙகளின 
விளிம்புகளை உருக ளெததும் பிைாஸ்டிக 
நிள�ககுக ககாண்டு ெந்தும் கெல்டிங 
க்யய�ாம்.  கெல்டிங க்யயும் ர்பாது 
நிேபபு உர�ாகஙகளைப ்பயன்படுததியும் 
அல்�து ்பயன்படுத்தாமலும் க்யய�ாம்.  
கெல்டிங க்யது உர�ாகஙகளில் நிேந்்தே 
இளைபபுகள் உண்்ாகக�ாம்.

ரமாட்ார் ொகனஙகள், ஆகாய 
விமானஙகள், இேயில் க்படடிகள், 
இயந்திே ்பாகஙகள், ககாதிக�னகள், 
கப்பல் ஆகியளெ ்தயார் க்யயும் 
க்தாழிற்்ாள�களில் கெல்டிங அதிகமாகப 
்பயன்படுத்தப்படுகிைது.  க்பாதுொக 
உர�ாகஙகளைப ்பயன்படுததும் அளனதது 
க்தாழிற்்ாள�களிலும் கெல்டிங அதிகமாகப 
்பயன்படுகிைது.

7.2   வெல்டிங் ெகககள் (Types of 
Welding)

கெல்டிங இேண்டு ெளகப்படும்:
 1. பிைாஸ்டிக நிள� கெல்டிங. (Plastic 

Welding) (அ) அழுத்த கெல்டிங
 2. உருகிய நிள� கெல்டிங. (Fusion 

Welding) (அ) அழுத்தமில்�ா கெல்டிங

கெல்டிங ெளககள் (Types of welding)

பிைாஸ்டிக நிள� 
கெல்டிங  

(Plastic welding)  
(அ)

 அழுத்த கெல்டிங

உருகிய நிள� 
கெல்டிங  

(Fusion welding) 
(அ) 

அழுத்தமில்�ா 
கெல்டிங

பிைாஸ்டிக நிள� கெல்டிங முளையில் 
உர�ாகபக்பாருடகள் பிைாஸ்டிக நிள�ககு 
கெப்பப்படுத்தப்படுகிைது.  பிைகு ஒனைாக 
ளெதது அழுத்தப்படடு இளைககப்படுகிைது.  
பிைாஸ்டிக நிள� கெல்டிஙகிற்கு அழுத்த 
கெல்டிங எனறும் க்பயர். மின்தள் 
கெல்டிங இவெளகளய ்ார்ந்்தது.

உருகிய நிள� கெல்டிங முளையில் 
உர�ாக விளிம்புகள் உருகும் ெளே 
கெப்பப்படுத்தப்படுகினைன.  பினனர் 
அளெ குளிரும் ர்பாது தி்மாகிைது.  இஙகு 
அழுத்தம் ்பயன்படுெதில்ள�.  இ்தனால் 
இது அழுத்தமில்�ா கெல்டிங முளை எனறு 
அளைககப்படுகிைது.  ரகஸ், கெல்டிங மற்றும் 
ஆர்க கெல்டிங முளைகள் இவெளகளயச் 
்ார்ந்்தது.

7.3   வெல்டிங் வெய்யும் முகைகள் 
(Classification of welding 
processes)

 1. ஆர்க கெல்டிங (Arc welding)
  அ. கார்்பன ஆர்க,
  ஆ. கமட்ல் ஆர்க,
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  இ. கமட்ல் இனர்ட ரகஸ்,
  ஈ. ்ஙஸ்்ன இனர்ட ரகஸ்,
  உ. அட்ாமிக ளைடேஜன ரகஸ்,
  ஊ. பிைாஸ்மா ஆர்க,
  எ. ்பகமர்ஜ்டு ஆர்க,
  ஏ. எ�கடரோ சி�ாக. 
 2. ரகஸ் கெல்டிங (Gas Welding)
  அ) ஆகஸி அசிடடிலின கெல்டிங
  ஆ) ஏர் அசிடடிலின கெல்டிங
  இ) ஆகசி ளைடேஜன கெல்டிங
 3. மின ்தள் கெல்டிங (Resistance 

Welding)
 4. கெல்டிங க்தா்ர்்பான க்யல்முளைகள் 

(Welding Related processes)
  அ) ஆகசி அசிடடிலின கடடிங
  ஆ) ஆர்க கடடிங
  இ) ைார்டு ஃர்பசிங
  ஈ) பிரேசிங
  உ) ்ால்்ரிங

7.4   ஆர்க் வெல்டிங் (Arc welding)

ஒரே மாதிரியான உர�ாகஙகஙகளின 
முளனகளை ஆர்க மூ�ம் உருெளமதது 

இளைககும் முளைககு ஆர்க கெல்டிங 
எனறு க்பயர்.  இதில் மினனாற்ைல் 
கெப்ப ஆற்ை�ாக மாற்ைப்படுகிைது.  
இம்முளையில் கெல்டிங க்யய எ�கோடு 
்பயன்படுத்தப்படுகிைது.  இளைகக 
ரெண்டிய உர�ாகஙகளின அருகில் 
எ�கடோள் ளெதது பிைகு இேண்டிற்கும் 
மின்ாேதள்தச் க்லுததும் ர்பாது 
எ�கடோடுககும் ்பணிபக்பாருளுககும் 
இள்ரய ஆர்க உருொகிைது.  அவொறு 
உருொகும் ஆர்க அதிக கெப்பதள்த 
உண்்ாககி உர�ாகஙகளை உருககி 
இளைககிைது.

எல��ரா�
ஃ�ள�� ���

ேக�ய� ���

ெட�� ஆ�ஃ�ஷ�

ஆ�� ����
�லா�ெவ�� 

ெடபா��

ஆர்க கெல்டிங (Arc welding)

கெல்டிங க்யயும் ர்பாது எ�கடோடுககும் 
்பணிபக்பாருளுககும் இள்ரய மூனறு மில்லி 
மீட்ர் ெளே இள்கெளி இருகக ரெண்டும்.  
ஆர்கமூ�ம் ்பணிபக்பாருள் உருகுகிைது.  
எ�கடோடும் உருகுகிைது. ஆளகயால் 
இேண்்ாக இருககும் ்பணிபக்பாருள் எந்்தவி்த 
அழுத்தமும் ககாடுககப்ப்ாமல் ஒனைாக 
இளைககப்படுகிைது.  ஆர்க மூ�ம் ஏற்்படும் 
கெப்பம் சுமார் 50000c – யிலிருந்து 60000c 
ெளே இருககும்.

எ�கடோடுககும் இளைகக 
ர ெ ண் டி ய  உ ர � ா க ங க ளு க கு ம் 
மின்ாேதள்தச் க்லுத்த கஜனரேட்ர் 
அ ல் � து  டி ே ா ன ஸ் ஃ ்ப ா ர் ம ர் 
்பயன்படுத்தப்படுகிைது.  இதில் ்பயன்படும் 
எ�கடோடில் ஃபிைகஸ் பூச்சு பூ்ப்படடு 
இருககும்.  உருகிய உர�ாகமானது காற்று 
மண்்�தது்ன விளன புரிெள்த ஃபிைகஸ் 
்தடுககிைது.
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குளைந்்த மின அழுத்தம் 
ர்தளெ

அதிக மின அழுத்தம் 
ர்தளெ.

்பாதுகாபபு அதிகம் ்பாதுகாபபு குளைவு
ரமல் பூச்சு இல்�ா்த 
கெல்டிங ோடுகள் 
்பயன்படுத்த�ாம்

ரமல் பூச்சு ககாண்் 
கெல்டிங ோடுகள் 
்பயன்படுத்த�ாம்.

இரும்பு மற்றும் 
இரும்பு அல்�ா்த 
உர�ாகஙகளையும் 
கெல்டிங க்யய�ாம்

இரும்பு அல்�ா்த 
உர�ாகஙகளை 
கெல்டிங க்யய 
முடியாது.

ரேர்முளன(+), 
்பணிபக்பாருளிலும், 
எதிர்முளன(-), கெல்டிங 
ோடிலும் இளைககப்ப் 
ரெண்டும்

மின இளைபள்ப 
எந்்த திள்யிலும் 
ககாடுகக�ாம்.

்ப்தம் இருககும் ்ப்தம் இருககாது.
்போமரிப்பது எளிது உ்பகேைஙகளைப 

்போமரிப்பது கடினம்.
க்�வு குளைவு க்�வு அதிகம்.
கமல்லிய க்பாருடகளை 
கெல்டிங க்யெது எளிது

கமல்லிய 
க்பாருடகளை 
கெல்டிங க்யெது 
கடினம்.

7.7   வெல்டிங் எலக்்ட்ராடுககைக் 
குறிப்பிடுதல் (Specification of 
Electrodes)

கெல்டிங எ�கடோடுகளின அைவுகள் 
அெற்றின சுற்ைைவு மற்றும் நீைதள்த 
ளெதது குறிககப்படுகினைன.  அதிக்பட்மாக 
12 m.m சுற்ைைவு ெளேயிலும் 450 m.m 
நீைம் ெளேயிலும் உள்ை எ�கடோடுகள் 
்பயன்படுத்தப்படுகினைன.

7.5   ஆர்க் வெல்டிங் உபக்ணங்கள் 
(Arc welding equipments)

ஆர்க கெல்டிங க்யய கீழககண்் 
உ்பகேைஙகள் ்பயன்படுத்தப்படுகிைது.

எல��ரா�

ப��ெபா��

ெவ��� ரா�
��பா�

ஆர்க கெல்டிங உ்பகேைஙகள்

 1. கெல்டிங DC கஜனரேட்ர் 
 2. AC டிோனஸ் ஃ்பார்மர்
 3. இேண்டு ரகபிள்கள்
  அ) ்பணிபக்பாருள் ரகபிள்
  ஆ) கெல்டிங ோடு ரகபிள்
 4. கெல்டிங ோடு பிடிப்பான
 5. எ�கடோடு 
 6. ளகயுளை 
 7. ்பாதுகாபபு கெ்ம் 
 8. ஏபோன  
 9. கம்பி பிேஷ் 
 10. ்தடடும் சுததியல் 
 11. ்பாதுகாபபுக கண்ைாடி

7.6   DC ஆர்க் வெல்டிங் 
வெனர்்ட்டருக்கும் AC ஆர்க் 
வெல்டிங் டி்ரான்ஸ் ஃபரார்்மருக்கும் 
உள்ை ரெறுபராடுகள்  
(D.C welding generator, AC welding 
Transformer)

DC ஆர்க கெல்டிங 
கஜனரேட்ர்

AC ஆர்க கெல்டிங 
டிோனஸ் ஃ்பார்மர்

க்யல் திைன குளைவு க்யல் திைன அதிகம்.
மின ்கதி அதிகம் 
க்�ொகும்

மின ்கதி குளைொக 
க்�ொகும்.

இயந்திேததின விள� 
அதிகம்

இயந்திேததின 
விள� குளைவு.
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ளகயினால் கெல்டிங க்யய 
்பயன்படும் எ�கடோடுகளின சுற்ைைவு 
்பணிப க்பாருடகளின ்தடிமளனப க்பாறுதது 
அதிகரிககும். அதிக மின்ாேதள்த 
உ்பரயாகிககும் ர்பாது எ�கடோடுகளின 
அைவும் அதிகரிககும். ்தானியஙகி முளையில் 
கெல்டிங க்யயும் ர்பாது எ�கடோடுகளின 
அைவும் அதிகரிககும்.  ்தானியஙகி முளையில் 
கெல்டிங க்யயும் ர்பாது கம்பிச்சுருள் 
(Spring) ர்பால் உள்ை எ�கடோடுகள் 
்பயன்படுத்தப்படுகிைது.

7.8   எலக்்ட்ராடுகளின் ெகககள் 
(Types of Electrode)

ஆர்க கெல்டிங க்யயப ்பயன்படும் 
எ�கடோடுகளை இேண்டு ெளகயாகப 
பிரிகக�ாம்.
 1. தீர்ந்து விடும் ெளக எ�கடோடுகள்
 2. தீோ்த ெளக எ�கடோடுகள்

தீர்ந்து விடும் எ�கடோடுகள் மூனறு 
ெளகப்படும்.

 1. ரமல் பூச்்ற்ை எ�கடோடுகள்
 2. கமல்லிய பூச்சு ககாண்் எ�கடோடுகள்
 3. கனமான பூச்சு ககாண்் எ�கடோடுகள்

தீோ்த ெளக எ�கடோடுகள் அ்ாமிக 
ளைடேஜன கெல்டிங மற்றும் TIG கெல்டிங 
க்யயும் ர்பாது ்பயன்படுத்தப்படுகிைது.

7.9   எலக்்ட்ராடுககைத்  
ரதர்்நவதடுத்தல் (Selection of 
Electrodes)

எ�கடோடுகள் க்யய ்பயன்படும் 
உர�ாகஙகள் கெல்டிங க்யயப்ப் 
ரெண்டிய உர�ாகஙகளைப க்பாறுதது 
அளமயும்.  ்ப� ெளகயான உர�ாகஙகளை 
கெல்டிங க்யய ்பயன்படும் எ�கடோடுகள் 
எந்க்தந்்த உர�ாகத்தால் க்யயப்படுகிைது 
எனை ்படடியள� கீரை காண்ர்பாம்.

ெரிள் 
எண்

்பணிபக்பாருளின 
உர�ாகம் எ�கடோடின உர�ாகம்

1 Wrought iron Low Carbon Steel Rod
2 Mild Steel Mild Steel, Copper coated 

Rod
3 Alloy Steel Nickel Steel Rod
4 Cast Iron Cast Iron Rod
5 Aluminium Cast Aluminium Alloy Rod
6 Carbon Steel Steel wire (0.15% Carbon 

& 0.025%) Phosperous & 
Sulphur 

7 Copper Copper Rod
8 Brass Brass Rod

7.10   கரார்பன் ஆர்க் வெல்டிங்  
(Carbon Arc Welding)

இந்்த கெல்டிஙகில் கார்்பன எ�கடோடுககும், 
்பணிபக்பாருளின உர�ாகததிற்கும் 
இள்ரய உண்்ாககப்படும் மின்ாே 
ஆர்ககினால் கிள்ககும் மிக அதிகமான 
கெப்பம் கெல்டிங க்யய ்பயன்படுகிைது.  
மின இளைபபில் கார்்பன எ�கடோள் 
எதிர் முளனயிலும், ்பணிபக்பாருளை 
ரேர் முளனயிலும் இளைகக ரெண்டும்.  
ஆர்க ஏற்்படும் ர்பாது ரேர்முளன 
அதிக கெப்பதது்னும், எதிர்முளன 
சிறிது குளைொன கெப்பதது்னும் 
இருப்ப்தால் எ�கடோடில் உள்ை கார்்பன 
உருகி உர�ாகதது்ன க�ககாது.  
கார்்பன, உர�ாகதது்ன க�ந்்தால் 
அது ்ப�வீனமள்ந்து உள்ந்துவிடும்.  
உருகிய உர�ாகததிற்கு ்பாதுகாபபு 
அளிகக நீண்் ஆர்க ஏற்்படும்்படி க்யது 
கெல்டிங க்யயப்படுகிைது.  அபர்பாது 
கார்்பன ரமானாகள்டு உருொகிைது.  
அது உருகிய உர�ாகததின ரமற்புைததில் 
சூழந்து ககாண்டு அள்த கெளிக 
காற்றிலிருந்து ்பாதுகாககிைது.  க்பாதுொக 
இந்்த ஆர்க கெல்டிஙகில் நிேபபுக கம்பி 
ர்தளெப்படுெதில்ள�.  ர்தளெரயற்்பட்ால் 
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ஃபிைகஸ் (Flux) பூ்ப்பட் நிேபபுககம்பி 
்பயன்படுத்த ரெண்டும்.

ஃபிைகஸ் (Flux) என்பது உர�ாகதள்த எளிதில் 
உருகச் க்யயும் ஒரு இே்ாயன க்பாருைாகும். 
இது இைககியாகவும் க்யல்்படும்).

ப��ெபா��

கா�ப� எல��ரா�

(-)

(+)

D.C.

கார்்பன ஆர்க கெல்டிங

கார்்பன ஆர்க கெல்டிஙளக 
ககாண்டு இரும்பு மற்றும் இரும்பு அல்�ா்த 
உர�ாகஙகளை கெல்டிங க்யய�ாம்.  
எஃகு ்தகடுகள், காப்பர் கெண்க�ம் 
மற்றும் அலுமினியம் ஆகிய உர�ாகஙகள் 
இம்முளையில் கெல்டிங க்யயப்படுகினைன.  
்தானியஙகி ்ா்தனஙகளின உ்தவியு்ன இந்்த 
கெல்டிஙளக க்யய�ாம்.  கெப்ப அைளெ 
எளி்தாக கடடுப்படுத்த�ாம்.  இதில் ஆர்க 
ஏற்்படுததுெது மிகவும் எளிது.  ஆனால் இந்்த 
கெல்டிஙகில் காற்றுத துளைகள் உண்்ாகும்.

7.11  ரகஸ் வெல்டிங் (Gas Welding)
ரகஸ் கெல்டிங 
என்பது ரகஸ் மூ�ம் 
உ ண் ் ா க க ப ்ப டு ம் 
தீச்சு்ளேக ககாண்டு 
உர�ாகஙகளை உருககி 
இளைககும் க்ய�ாகும்.  
ரகஸ் கெல்டிங க்யயும் ர்பாது அழுத்தம் 
ககாடுககப்படுெதில்ள�.  ஆகசிஜன மற்றும் 
அசிடடிலின ஆகிய இேண்ள்யும் கெல்டிங 
்ார்ச் மூ�ம் க்லுததி அ்தளன எரிய 
ளெப்ப்தால் தீச்சு்ர் உருொகிைது.  இந்்த 
தீச்சு்ர் உர�ாகஙகளை உருகக மடடுரம 
்பயன்படும்.  கெல்டிங ் ார்ச் மூ�ம் ஆகஸிஜன 

மற்றும் அசிடடிலின க�ளெ விகி்தம் ் ரிக்யது 
ககாள்ைப்படுகிைது.  உர�ாகஙகளை 
இளைப்ப்தற்கு ர்தளெயான அதிகப்படியான 
உர�ாகதள்த ஃபில்�ர் ோடு மூ�ம் 
கெல்டிஙகில் ர்ர்கக�ாம்.  ஒரு ஃபிைகஸ் 
மூ�ம், ஆகளஸைடு ஏற்்ப்ாமல் ்தடுதது 
அசுத்தஙகள் அகற்ைப்படுகிைது.  இந்்த ெளக 
கெல்டிஙகில் ஏற்்படும் தீச்சு்ரின கெப்பம் 
32000C ெளே இருககும்.

அ�����
���ட� 

ஆ��ஜ�
���ட� 

அ��தமா
இர
ப� �ழா�

இர
ப� �ழா�

க��
பா�� வா��

டா�� �ைன

ரகஸ் கெல்டிங (Gas Welding)

ரகஸ் வெல்டிங் ெராதனங்கள்  
(Gas welding Equipments)
ரகஸ் கெல்டிங க்யய கீழகண்் 
்ா்தனஙகள் முககியமானளெயாகும்.
 1. ரகஸ் சிலிண்்ர்கள் 
 2. கேகுர�ட்ர்கள் 
 3. அழுத்தமானிகள் 
 4. இேப்பர் குைாயகள் 
 5. கெல்டிங ்ார்ச் 
 6. ்பாதுகாபபுக கண்ைாடி 
 7. ளகயுளை 
 8. ்பற்ைளெப்பான 
 9. கம்பி பிேஷ்

ரகஸ் சிலிண்டர் (Gas Cylinder)
ரகஸ் கெல்டிங க்யெ்தற்கு, ஆகசிஜன மற்றும் 
அசிடடிலின ஆகியளெ ்தனித்தனியாக 
இேண்டு சிலிண்்ர்களில் ளெககப்படடு 
்பயன்படுத்தப்படும். ஆகசிஜன சிலிண்்ர் 
கருபபு நிைததிலும் அசிடடிலின சிலிண்்ர் 
கமரூன நிைததிலும் இருககும்.  சிலிண்்ரில் 
ஆகசிஜன ொயுவின அழுத்தம் 125 kg/Cm2 
இருககும்.  அசிடடிலின ொயு சிலிண்்ரில் 16kg/
Cm2 அழுத்தததில் அள்ககப்படடிருககும்.
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 ரகஸ் சிலிண்்ர் (Gas Cylinder)

வ்குரல்ட்டர்கள் (Regulators)

கேகுர�ட்ர்கள் (Regulators)

இேண்டு சிலிண்்ரிலும் ்தனித்தனியாக 
கேகுர�ட்ர்கள் க்பாருத்தப்படடிருககும்.  
கெல்டிங க்யயும் ர்பாது ர்தளெகரகற்்ப 
ரகஸ்களின அழுத்ததள்த மாற்றிகககாள்ை 
கேகுர�ட்ர்கள் ்பயன்படுத்தப்படுகிைது.  
ஆகசிஜன 1Kg/cm2 அழுத்தததிலும் 
அசிடடிலின 0.15kg/cm2 அழுத்தததிலும் 
்பயன்படுத்தப்படுகிைது.  கெல்டிங 
க்யயப்படும் உர�ாகஙகளின ்தடிமளனப 
க்பாறுதது இந்்த அழுத்தஙகள் மாறு்படும்.

அழுத்த்மரானிகள் (Pressure gauges)
ஆகசிஜன சிலிண்்ரில் இேண்டு 
அ ழு த ்த ம ா னி க ளு ம்  அ சி ட டி லி ன 
சிலிண்்ரில் இேண்டு அழுத்தமானிகளும் 
க்பாருத்தப்படடிருககும்.  அெற்றில் ஒரு 
அழுத்தமானியின மூ�ம் சிலிண்்ரின 
அழுத்ததள்தயும் மற்கைாரு அழுத்தமானியின 
மூ�ம் ரகஸ் கெளிரயறும் அழுத்ததள்தயும் 
அைகக�ாம்.

ரகஸ் கெல்டிங ்ா்தனஙகள்  
(Gas welding Equipments)

ரகஸ் சிலிண்்ர்கள் 1

கேகுர�ட்ர்கள்2

அழுத்தமானிகள்3

இேப்பர் குைாயகள்4

கெல்டிங ்ார்ச்5

்பாதுகாபபு 
கண்ைாடி6

ளகயுளை7

்பற்ைளெப்பான8

கம்பி பிேஷ்9
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இ்ப்பர் குழராய்கள் (Hose)

ஆகஸிஜன குைாய

அசிடடிலினகுைாய

ஆகஸிஜன சிலிண்்ரிலிருந்து கருபபு 
நிைததில் ஒரு நீைமான இேப்பர் 
குைாயும் அசிடடிலின சிலிண்்ரிலிருந்து 
சிெபபு நிைததில் ஒரு நீைமான இேப்பர் 
குைாயும், கேகுர�ட்ர் ெழியாக 
க்பாருத்தப்படடிருககும்.  இந்்த குைாயகள் 
கேகுர�ட்ரிலிருந்து கெல்டிங ்ார்ச்சிற்கு 
ரகளஸை ககாண்டு க்ல்கிைது.

வெல்டிங் ்டரார்ச் (Welding Torch)
்தனித்தனி சிலிண்்ரிலிருந்து ஆகஸிஜனும், 
அசிடடிலினும் ்தனித்தனி இேப்பர் குைாயகள் 
மூ�ம் கெல்டிங ்ார்ச்ள் அள்கினைன.  
இேண்டு ரகஸ்களும் கெல்டிங ்ார்ச் 
க�ககும் ்பகுதியில் ஒனைாக க�ககினைன.  
இது ொல்வு ெழிரய கெளிரயறும் ர்பாது 
்தானியஙகி ்பற்ை ளெப்பான மூ�ம் தீச்சு்ர் 
ஏற்்படுகிைது.  இந்்த கெல்டிங ்ார்ச்சில் 
இேண்டு கடடுப்பாடடு ொல்வுகள் உள்ைன.  
இெற்ளை ்பயன்படுததி ஆகஸிஜன மற்றும் 
அசிடடிலின அைவுகளைக கடடுப்படுததி 
தீச்சு்ரின ்தேதள்த கூட்ரொ, 

குளைககரொ, க்யய�ாம்.  கெல்டிங 
்ார்ச்ள் கெல்டிங க்யய ்பயன்படும் 
உர�ாகஙகளின ்தடிமனுககு ஏற்ைொறு 
மாற்றிக ககாள்ை�ாம்.

ஆ��ஜ�,அ�����
கல��� ப��

�ைன அ�����
பாைத

ஆ��ஜ�
பாைத

அ�����
க�	�பா�	  வா��

இர�ப� �ழா�க�

ஆ��ஜ�
க�	�பா�	 வா��

கெல்டிங ்ார்ச் (Welding Torch)

பராதுகராப்புக் கணணராடி (Goggles)
தீச்சு்லிருந்து ெரும் கெப்பம் மூ�ம் 
அக சிெபபு மற்றும் புை ஊ்தா கதிர்கள் 
கெளியாகிைது.  அெற்றிலிருந்து 
கண்களுககு ஏற்்படும் ்பாதிபள்ப 
்தடுகக ்பாதுகாபபுக கண்ைாடிகள் 
்பயன்படுத்தப்படுகினைன.

்பாதுகாபபுக கண்ைாடி (Goggles)

ககயுகை (Gloves)
கெப்பம் மற்றும் உருகிய உர�ாகஙகளின 
சிறிய சி்தைல்களினால் ளககளுககு 
ஏற்்படும் ்பாதிபள்பத ்தடுகக ளகயுளைகள் 
்பயன்படுகிைது.
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ளகயுளை (Gloves)

பறைகெப்பரான்கள் (Spark Lighter)
ஆகசிஜன மற்றும் அசிடடிலின 
ரகஸ் க�ளெளயப ்பற்ை ளெகக 
்பற்ைளெப்பானகள் ்பயன்படுகிைது.

்பற்ைளெப்பானகள் (Spark Lighter)

கம்பி பி்ஷ் (Wire brush)
கெல்டிங க்யெ்தற்கு முனனும், பினனும் 
கெல்டிங க்யயுமி்தள்த சுத்தம் க்யய 
கம்பி பிேஷ் ்பயன்படுகிைது.

7.12   தீச்சு்டரின் ெகககள்  
(Types of Flame)

ஆகசிஜன மற்றும் அசிடடிலின அைளெ 
கடடுப்படுத்தப்படுெ்தன மூ�ம் தீச்சு்ரின 
அைளெ குளைககரொ, அதிகப்படுத்தரொ 
க்யய�ாம்.  ஆகசிஜன, அசிடடிலின 
விகி்ததள்த மாற்றும்ர்பாது கீழகண்் 
மூனறு ெளகயான தீச்சு்ர் கிள்ககிைது.
 1. ேடுநிள� தீச்சு்ர் 

 2. ஆகசிள்சிங தீச்சு்ர்

 3. கார்புளேசிங தீச்சு்ர்

நடுநிகலத் தீச்சு்டர் (Neutral Flame)
இந்்த தீச்சு்ரில் ஆகசிஜனும், அசிடடிலினும் 
்ம அைவில் இருககும். 32000c ெளே 
கெப்பம் உருொகும். இந்்த தீச்சு்ரில் 
இேண்டு ்பகுதிகள் உள்ைன. கூர்ளமயான 
பிேகா்மாக உள்ை ்பகுதி உள் கூம்பு ்பகுதி 
எனப்படும். மற்கைானறு நீ� நிைததில் 
உள்ை ்பகுதி கெளி கூம்பு ்பகுதி ஆகும்.  
இந்்த ேடுநிள� தீச்சு்ர் கெல்டிங க்யலுககு 
அதிகமாக ்பயன்படுத்தப்படும்.  ஏகனனில் 
இது சூ்ான உர�ாகததில் எவவி்த 
இோ்யன மாற்ைதள்தயும் ஏற்்படுத்தாது.

ஆக்சிக்டசிங் தீச்சு்டர் (Oxidizing Flame)
இதில் அசிடடிலிளன வி் ஆகசிஜன 
அதிகமாக இருககும்.  இதில் இேண்டு 
்பகுதிகள் உள்ைன.
 1. பிேகா்மான உடபுை கூம்பு
 2. கெளிப்பகக கூம்பு

இந்்த ெளக தீச்சு்ர் கெண்க�ம், 
பித்தளை ஆகிய உர�ாகஙகளை கெல்டிங 
க்யய ்பயன்படுகிைது.

கரார்புக்சிங் தீச்சு்டர் (Carburizing Flame) 
இ்தற்கு குளைககும் தீச்சு்ர் எனறு க்பயர்.  
இதில் ஆகசிஜளனவி் அசிடடிலின 
அதிகமாக இருககும்.  இததீச்சு்ரில் மூனறு 
்பகுதிகள் உள்ைன.
 1. கூர்ளமயான உடபுை கூம்பு
 2. கெள்ளை நிை ேடுநிள� கூம்பு
 3. நீ� நிை கெளிபபுை கூம்பு

கார்புளேசிங தீச்சு்ர் குளைொன 
கார்்பன ககாண்், எஃகு மற்றும் உர�ாக 
க�ளெகள் ஆகியெற்ளை கெல்டிங 
க்யயவும், உர�ாக ்பணிபக்பாருடகளின 
கெளிப்பேபள்ப கடினமாககும் க்யலுககும் 
இததீச்சு்ர் ்பயன்படுத்தப்படுகிைது.

7.13   ரகஸ் வெல்டிங்கிறகு பயன்படும் 
நி்ப்பு கம்பிகள்  
(Filler rods used in gas welding)

நிேபபு கம்பி என்பது ரகஸ் கெல்டிஙகினர்பாது 
இளைபபிற்குத ர்தளெயான கூடு்தல் 
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உர�ாகதள்த அளிகக ்பயன்படும் 
உர�ாக கம்பிளய குறிககும்.  இககம்பி 
தீச்சு்ோல் உருககப்படடு கெல்டிங க்யயும் 
உர�ாகததின மீது ்படியளெககப்படுகிைது. 
நிேபபு கம்பி மூ�ம் க்யயப்படும் உர�ாகம், 
கெல்டிங க்யயப்படும் உர�ாகதள்தப 
க்பாறுதது அளமயும். நிேபபு கம்பியின 
விட்ம் ்பணிபக்பாருளின ்தடிமளனப 
க்பாறுதது அளமயும். குரோமியம், நிககல் 
ர்பானை உர�ாக க�ளெகளை இந்்த 
நிேபபு கம்பிகளில் ர்ர்கக�ாம். இ்தனால் 
இளைபபின ்ப�ம் அதிகப்படுத்தப்படுகிைது.  
நிேபபு கம்பிகளுககு க்ம்பு உர�ாகத்தால் 
கமல்லிய பூச்சு ககாடுககப்படடிருககும்.  
இது சூ்ான உர�ாகம் ஆகசிஜனு்ன 
க�ப்பள்த ்தடுககிைது.  ஃபிைகள் ்பவு்ர் 
ெடிெததிர�ா அல்�து திேெ ெடிெததிர�ா 
்பயன்படுத்த�ாம்.

7.14   ரகஸ் வெல்டிங்கின் நிகைகள் 
(Advantages of Gas welding)

 1. இந்்த கெல்டிங ்ப�ெளக 
ரெள�களுககுப ்பயன்படுகிைது.

 2. கெல்டிஙகிற்குத ர்தளெப்படும் கெப்ப 
அைளெ எளிதில் கடடுப்படுத்த�ாம்.

 3. நிேபபு உர�ாகம் ர்ர்ககப்படும் 
அைளெயும், எளிதில் கடடுப்படுத்த�ாம்.

 4. ரகஸ் கெல்டிங ்ா்தனததின விள� 
குளைவு.

 5. ்போமரிபபு க்�வு குளைவு.
 6. ரகஸ் கெல்டிங க்யய ்பயன்படும் 

்ா்தனஙகளை தீச்சு்ர் ககாண்டு 
உர�ாகஙகளை கெடடு்தல், 
பிரேசிங ஆகிய க்யல்களுககுப 
்பயன்படுத்த�ாம்.

7.15   ரகஸ் வெல்டிங்கின் 
குகைகள்  
(Disadvantages of Gas welding)

 1. கனமான க்பாருடகளை மடடுரம 
இளைககப ்பயன்படுகிைது.

 2. மிகவும் கமதுொக ரெள� க்யய 
முடியும்.

 3. மின்ாே ஆர்களக வி் ரகஸ் தீச்சு்ர் 
உர�ாகதள்த கெப்பப்படுத்த அதிக 
ரேேம் எடுததுக ககாள்ளும்.

 4. இளைபபின ்ப�ம் குளைவு.
 5. ரகஸ் சிலிண்்ர்களைக ளகயாைவும், 

்பாதுகாப்பாக ளெககவும்,  அதிக 
கெனம் க்லுத்த ரெண்டும்.

7.16   ஆர்க் வெல்டிங், ரகஸ் வெல்டிங் 
ரெறுபராடுகள் (Difference between 
Arc welding and Gas welding)

ஆர்க கெல்டிங ரகஸ் கெல்டிங
1. மின்ாே ஆர்க 

மூ�ம் கெப்பம் 
உண்்ாககப்படும்.

ரகஸ் ர்தளெயான 
கெப்பதள்தக 
ககாடுககிைது.

2. ஆர்ககின கெப்ப 
அைவு 50000C – 
60000C

ரகஸ் தீச்சு்ரின 
கெப்ப அைவு சுமார் 
32000C

3. இதில் நிேபபு கம்பி 
எ�கடோ்ாகவும் 
்பயன்படுத்தப்படுகிைது.

இதில் நிேபபு 
கம்பிளய ்தனியாக 
்பயன்படுத்த 
ரெண்டும்.

4. மின்ாேததினால் 
அ்பாயம் உள்ைது.

அழுத்தப்பட் ரகஸ் 
மூ�ம் அ்பாயம் 
உள்ைது.

5. இளைபபுகள் அதிக 
உறுதி ககாண்்து.

இளைபபுகள் 
அதிக உறுதி 
கிள்யாது.

6. மின்ாே ஆர்கமூ�ம் 
பிரேசிங ்ால்்ரிங 
க்யய முடியாது.

ரகஸ் தீச்சு்ர் 
ககாண்டு பிரேசிங 
்ால்்ரிங க்யய 
முடியும்.

7. நிேபபு உர�ாகமும், 
்பணிபக்பாருளும் 
ஒரே உர�ாகமாக 
இருகக ரெண்டும்.

நிேபபு கம்பி, 
்பணிபக்பாருளை 
்தவிே ரெறு 
உர�ாகமாக 
இருகக�ாம்.

7.17   மின்தக்ட வெல்டிங்  
(Resistance welding)

இம்முளையில் இளைககப்ப் ரெண்டிய 
இேண்டு ்பணிபக்பாருடகளில் மின 
்தள்ளய ஏற்்படுததி பிைாஸ்டிக 
நிள�ககு ககாண்டு ெேப்படடு இேண்டு 
உர�ாக ்பாகஙகள் ஒனைாக அழுததி 
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இளைககப்படுகினைன.  இந்்த 
க்யல்முளையில் குளைந்்த மின ்தள் 
உள்ை ஒரு மின்ாே ஓட்ததில் இேண்டு 
க்பபு எ�கடோடுகள் க்பாருத்தப்படடிருககும்.  
க ெ ல் டி ங  க ் ய ய ப ்ப ் ர ெ ண் டி ய 
இேண்டு உர�ாகப ்பணிபக்பாருடகள் 
இெற்றிற்கிள்ரய ளெககப்படும்.  
மின்ாேம் ்பாயும்ர்பாது உர�ாகஙகள் 
இளையும் இ்ததில் மின்தள் 
மிக அதிகமாக இருககும்.   எனரெ 
்பணிபக்பாருடகள் உயர் கெப்பததில் 
பிைாஸ்டிக நிள�ளய அள்கினைன.  
இபர்பாது இயந்திே விள்யார�ா அல்�து 
காற்று விள்யார�ா, அல்�து திேெ 
விள்யார�ா அழுத்தம் ககாடுககப்படடு 
இ ே ண் டு  ்ப ணி ப க ்ப ா ரு ட க ளு ம் 
இ ள ை க க ப ்ப டு கி ை து .  மி ன ் க தி 
ககாடுகக ஒரு AC டிோனஸ்ஃ்பார்மர் 
்பயன்படுத்தப்படுகிைது.  மின்தள் கெல்டிங, 
்தகடுகள், கம்பிகள் மற்றும் குைாயகளை 
அதிக அைவில் உற்்பததி க்யயும் முளையில் 
இளைககப ்பயன்படுகிைது.

7.18   வெல்டிங் ெரார்்நத வெயல் 
முகைகள் (Welding Related 
processes)

கெல்டிங ்ார்ந்்த க்யல்முளைகளில் 
கீழககண்்ளெகள் முககியமான்தாக 
கரு்தப்படடு க்தாழிற்்ாள�களில் அதிகமாகப 
்பயன்படுத்தப்படுகிைது.
 1. ஆகசி அசிடடிலின கடடிங
 2. ஆர்க கடடிங
 3. ைார்டு ஃர்பசிங
 4. ்ால்்ரிங
 5. பிரேசிங

ஆக்சி அசி்டடிலின் க்டடிங்  
(Oxy – Acetylene Cutting)
இரும்பு, எஃகு ஆகிய உர�ாகஙகளை ஒரு 
்தனிப்பட் ஆகஸிஜன, அசிடடிலின ்ார்ச் 
ககாண்டு கெடடி எடுகக�ாம்.  ஆகஸிஜனும், 
அசிடடிலினும் ஒனைாக க�ககப்படடு 
கெல்டிங ்ார்ச்சில் உள்ை சிறிய 
துளையின ெழியாக தீச்சு்ளே க்லுததி 
உர�ாகதள்த கெப்பமள்யச் க்யது 

�ரா��ஃபா�ம� 

ப��ெபா��

அ��த�

நக��
ஆர�ைக

�ைலயான
ஆர�ைக

ெச��
எல��ரா�க�

A.C.

மின்தள் கெல்டிங (Resistance welding)

ஆ��ஜ� ���ைள

ஆ��ஜ�
கலைவ வா�

ெவ�ப ��
�ைளக�

ஆகசி அசிடடிலின கடடிங (Oxy – Acetylene Cutting)
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்பழுத்த நிள�ககு ககாண்டு ெேப்படுகிைது.  
பிைகு கெல்டிங ்ார்ச் மததியில் உள்ை 
துளை ெழியாக ஆகஸிஜளன சிெந்்த 
நிள�யில் உள்ை உர�ாகததின மீது 
அதிக அழுத்ததது்ன க்லுததும் ர்பாது 
உர�ாகம் கெட்ப்படுகிைது.  இவொறு 
ஆகசி அசிடடிலின மூ�ம் இரும்பு மற்றும் 
எஃகு உர�ாகஙகளை கெடடி எடுகக�ாம்.

ஆர்க் க்டடிங் (Arc Cutting)
கார்்பன எ�கடோடு அல்�து உர�ாக 
எ�கடோடு மூ�ம் உர�ாகதள்த உருகச் 
க்யது அதிக அழுத்தம் உள்ை காற்ளை 
க்லுததுெ்தன மூ�ம் உருகிய உர�ாகம் 
கெளிரயற்ைப்படடு ்பணிபக்பாருள் கெடடி 
எடுககப்படுகிைது.  காற்றிற்கு ்பதி�ாக ஆகசி 
ஆர்க மூ�ம் அதிக அழுத்தததில் ஆகசிஜளன 
எ�கடோடு்ன க்லுததி உர�ாகதள்த 
கெடடி எடுகக�ாம்.  ஆர்க கடடிங மூ�ம் 
துல்லியமான அைவிற்கு கெட் முடியாது.

ஹரார்டு ரபசிங் (Hard facing)
கடினமான உர�ாகதள்த மிருதுொன 
உர�ாகததின மீது ்படிய ளெப்பர்த ைார்டு 
ஃர்பசிங எனப்படும்.  ்படிய ளெககப்பட் 
உர�ாகதள்த ேனைாக தூைாககி கெல்டிங 
துப்பாககியில் நிேபபிகககாள்ை ரெண்டும்.  
ஆகசி அசிடடிலின மூ�ம் தீச்சு்ர் 
உருொககப்படடு தூைான நிள�யில் உள்ை 
உர�ாக துகள்களை உருக ளெதது அ்தன 
மீது மந்்த ொயுளெ அதிக அழுத்தததில் 

க்லுததி உருகிய உர�ாக துகள்கள் சிறு, 
சிறு துகள்கைாக ்பணிபக்பாருள் மீது ்படிய 
ளெககப்படுகிைது

இம்முளையில், கெடடுளிகளின 
மீதும், கெடடுககருவிகளின மீதும் 
கெடடுககருவிகள், ்ஙகஸ்்ன கார்ள்படு, 
குரோமியம் கார்ள்படு அல்�து அலுமினியம் 
ஆகள்டு ர்பானை உர�ாகஙகைால் 
பூச்சுககளை ்படியளெகக முடியும்.

ெரால்்டரிங் (Soldering)

சா�ட�� இைண��

சா�ட�� அய��

சா�ட�

ப��ெபா��

்ால்்ரிங (Soldering)

ஒரே மாதிரியான அல்�து கெவரெறு 
உர�ாகஙகளை குளைந்்த உருகுநிள� 
ககாண்் ்ால்்ர் மூ�ம் இளைப்பர்த 
்ால்்ரிங எனப்படும்.  ்ால்்ர் என்பது டின 
மற்றும் காரீயம் க�ந்்த உர�ாகம் ஆகும்.  
குளைந்்த கெப்ப நிள�யில் ்ால்்ர் உருகும் 
்தனளம ககாண்்து.  இளைககப்ப் 
ரெண்டிய உர�ாகஙகளின ்பேபபுகளை 
ேனைாக சுத்தம் க்யது பிைகு ்ரியான 
நிள�யில் ளெதது அ்தனரமல் 
துத்தோக குரைாளேடு ்ால்்ரிங மூ�ம் 
்த்ெப்படுகிைது.  துத்தோக குரைாளேடு 
இஙகு ஃபிைகஸைாக க்யல்்படுகிைது.  இ்தன 
மூ�ம் ஆகசிஜன விளன ேள்க்பறுெள்த 
்தடுகக�ாம்.  அவொறு நிேபபியவு்ன ் ால்்ர் 
தி் நிள�ககு மாறி ்பணிபக்பாருடகளை 
இளைககிைது.

உேலாக��க�

எ�வா�
�க ���ய ெத�
	

ம�த வா�
ஆ�� 

அ�����
வா�

��ேர  ேகா���
ப�
ெபா���

ேம�பர
	

ைார்டு ர்பசிங (Hard facing)
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1 5 5பாடம் 07 வெல்டிங் (WELDING)

உர�ாகஙகளைரயா ஒரே ்ம ்தைததில் 
ளெதது இளைகக ரெண்டும் 5 mm 
்தடிமன உள்ை ்தகடுகளின முளனகளை 
அப்படிரய இளைகக�ாம் 5 mm ககு ரமல் 
்தடிமனுள்ை ்தகடுகளின முளனகளை 
அ்தற்கு ்தககொறு ெடிெளமதது பினனர் 
இளைகக ரெண்டும்.

பிர்சிங் (Brazing)

�ேர�� �ைன

�ர�� உேலாக�

ப�ெபா�

டா��

பிரேசிங (Brazing)

நிேபபு உர�ாகஙகளை இேண்டு உர�ாக 
துண்டுகளுககிள்ரய நிேபபி இளைப்பர்த 
பிரேசிங ஆகும்.  இதில் 4500C-ககு 
நிேபபு உர�ாகதள்தப கெப்பப்படுத்த 
ரெண்டும்.  இளைககப்ப் ரெண்டிய 
்பணிபக்பாருளை உருக ளெககாமல் 
நிேபபு உர�ாகம் மூ�ம் ்பணிபக்பாருடகள் 
இளைககப்ப் ரெண்டிய ்பகுதிளய 
ேனைாக சுத்தம் க்ய்த பிைகு திேெ நிள�யில் 
உள்ை நிேபபு உர�ாகதள்தக ககாண்டு 
உர�ாகதள்த நிேபபி ்பணிபக்பாருடகள் 
இளைககப்படுகிைது.

7.19   வெல்டிங் இகணப்புகளின் 
ெகககள்  
(Type of welding Joints)

 1. ்பட இளைபபு
 2. ர�ப இளைபபு
 3. T-இளைபபு
 4. மூள� இளைபபு
 5. ஃபிைானஞ் இளைபபு

ப்ட இகணப்பு
இந்்த இளைபபின மூ�ம் இேண்டு 
்தகடுகள் அல்�து உர�ாகஙகளின 
முளனகள் அல்�து விளிம்புகளை ஒனைாக 
இளைகக�ாம்.  ்தகடுகளைரயா அல்�து 

கெல்டிங இளைபபுகளின 
ெளககள் (Type of welding Joints)

்பட இளைபபு1

ர�ப இளைபபு2

T-இளைபபு3

மூள� இளைபபு4

ஃபிைானஞ் இளைபபு5

ப� இைண��

ஃ�ளா�� இைண��

ேல� இைண��

T -  இைண�� T -  இைண�� ைல இைண��

ைல இைண��

கெல்டிங இளைபபுகளின ெளககள்  
(Type of welding Joints)
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1 5 6 பாடம் 07 வெல்டிங் (WELDING)

ரகஸ் வெல்டிங் வெய்யும் ரபராது 
கக்டப்பிடிக்க ரெணடிய பராதுகராப்புக் 
குறிப்புகள் (Safety precautions  
for Gas welding)
 1. சிலிண்்ர்களை காற்ரைாட்மான 

இ்ததில் ளெகக ரெண்டும்.
 2. கெப்பமான இ்ம், மின்ாே இளைபபு 

இருககும் இ்ஙகளில் சிலிண்்ர்களை 
ளெககக கூ்ாது.

 3. கெல்டிங க்யது முடித்தவு்ன 
சிலிண்்ர் ொல்வுகளை உ்னடியாக 
மூடிவி் ரெண்டும்.

 4. ொல்வுகளை ரெகமாக திைககக 
கூ்ாது.

 5. ்பழு்தான நிள�யில் உள்ை 
அழுத்த ொல்வுகளை அகற்றி புதிய 
ொல்வுகளை இளைகக ரெண்டும்.

 6. கண் கண்ைாடி, ளகயுளை, 
ஏபோன, கா�ணி ர்பானைெற்ளை 
உ்பரயாகிகக ரெண்டும்.

 7. தீயளைபபு ்ா்தனஙகள் மற்றும் 
மு்தலு்தவிப க்படடி ஆகியளெ 
்பணிமளனயில் ்தயாோக இருகக 
ரெண்டும்.

ஆர்க் வெல்டிங் வெய்யும்ரபராது 
கக்டப்பிடிக்க ரெணடிய பராதுகராப்பு 
குறிப்புகள் (Safty precautions for Arc 
welding)
 1. கண் கண்ைாடி, ளகயுளை, ஏபோன, 

கா�ணி ஆகியெற்ளை ்பணியாைர்கள் 
்பயன்படுத்த ரெண்டும்.

 2. கெல்டிங க்யயப்படும் இ்ம் 
மற்ைெர்களுககு ்பாதிபபு ஏற்்ப்ா்த 
ெண்ைம் மளைககப்படடிருகக 
ரெண்டும்.

 3. மின்ாேம் ்தாககுெதிலிருந்து 
்ப ா து க ா த து க  க க ா ள் ை 
முனகனச்்ரிகளகயு்ன இருகக 
ரெண்டும்.

ரலப் இகணப்பு (Lap Joint)
உர�ாக ்தகடுகளை ஒனறின மீது 
ஒனறு ்படிய ளெதது இளைககப்படும் 
முளையாகும்.  ஒரு ்தகடடின முளன 
மற்ை ்தகடடின ்பேபபின மீது கெல்டிங 
க்யயப்படுகிைது.  இதில் ஒற்ளை மடி 
இளைபபு, இேடள் மடி இளைபபு எனறு 
இேண்டு ெளக இளைபபுகள் உண்டு.

T – இகணப்பு (T- Joint)
இவெளக இளைபபு 900 ரகாைததில் 
உள்ை ்தகடுகளை இளைகக 
்பயன்படுகிைது.  கனமான ்தகடுகளையும் T 
– ெடிெ இளைபபில் இளைகக�ாம்.

மூகல இகணப்பு (Corner Joint)
இவெளக இளைபபில் இேண்டு ்தகடுகள் 
900 ரகாைததில் இளைககப்படுகிைது.  
க்படடிகள், க்தாடடிகள் ஆகியளெ 
்தயாரிககும்ர்பாது இவெளக இளைபபுகள் 
்பயன்படுத்தப்படுகிைது.  கமல்லிய 
மற்றும் கனமான ்தகடுகளில் இவெளக 
இளைபபுகளைச் க்யய�ாம்.

ஃபிைரான்ஞ் இகணப்பு (Flange Joint)
இவெளக இளைபபில் இேண்டு ்தகடுகள் 
900 ரகாைததில் இளைககப்படுகிைது.  
அல்�து இளையாக ளெதது 
இளைககப்படுகிைது.  ்தகடுகளின 
முளனகள் ஃபிைானஞ் ர்பானை அளமபள்ப 
உண்்ாககும்்படியாக ளெதது க்யய�ாம்.

7.20  பராதுகராப்பு குறிப்புகள்
கெல்டிங க்யயும்ர்பாது மின்ாே 
உ ்ப க ே ை ங க ள ை யு ம்  எ ளி தி ல் 
தீப்பற்ைககூடிய ஆகசிஜன மற்றும் 
அ சி ட டி லி ன  ஆ கி ய ெ ற் ள ை 
்பயன்படுததுகிரைாம்.  கெனககுளைொக 
க்யல்்பட்ால் வி்பதது ஏற்்ப் ொயபபு 
உண்டு.  எனரெ கெல்டிங க்யயும்ர்பாது 
ர ்த ள ெ ய ா ன  ்ப ா து க ா ப பு ் னு ம் 
முனகனச்்ரிகளகயு்னும் க்யல்்ப் 
ரெண்டும்.
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1 5 7பாடம் 07 வெல்டிங் (WELDING)

 4. எ�கடோடு பிடிப்பான ்தேமுள்ய்தாகவும், ேல்� மின்தள் ககாண்்்தாகவும் இருகக 
ரெண்டும்.

 5. ர்தளெயான மினனழுத்தம் மற்றும் சீோன மின்ாேதள்தப ்பயன்படுத்த ரெண்டும்.
 6. மு்தலு்தவி ்ா்தனஙகள், தீயளைபபு ்ா்தனஙகளை எபர்பாதும் ்தயாோக ளெததிருகக 

ரெண்டும்.

வெயல்பராடுகள்
�	்பணிமளனககு க்னறு கெல்டிங எவொறு க்யயப்படுகிைது எனறும் ்பல்ரெறு 

கெல்டிங இளைபபுகள் ்பற்றியும் அறிந்து ககாண்டு, ஏர்தனும் இேண்டு ெளக கெல்டிங 
இளைபபுகளை உர�ாகப க்பாருள் ககாண்டு க்ய்தல்.

வினராக்கள்

பகுதி அ  1 மதிபக்பண்
ெரியரான விக்டகய ரதர்்நவதடுத்து எழுதுக
 1. கார்்பன ஆர்க கெல்டிங என்பது 

இவெளகளய ்ார்ந்்தது
  அ. ரகஸ் கெல்டிங
  ஆ. மின்தள் கெல்டிங
  இ. ஆர்க கெல்டிங
  ஈ. ்ாலிட ஸ்ர்ட கெல்டிங
 2. ஆர்க கெல்டிங மூ�ம் ஏற்்படும் 

கெப்பததின அைவு
  அ. 1000 - 1500 C
  ஆ. 500 - 1000 C
  இ. 50000 - 60000 C
  ஈ. 1500 - 2000 C
 3. ரகஸ் கெல்டிங க்யய ்பயன்படும் 

ரகஸ் சிலிண்்ரில் உள்ை அசிடடிலின  
ொயுவின அழுத்தம்

  அ. 16kg/cm2

  ஆ. 125kg/cm2

  இ. 100kg/cm2

  ஈ. 14kg/cm2

 4. ரகஸ் கெல்டிங க்யய ்பயன்படும் 
ரகஸ் சிலிண்்ரில் உள்ை ஆகசிஜன 
ொயுவின அழுத்தம்

  அ. 16kg/cm2

  ஆ. 100kg/cm2

  இ. 125kg/cm2

  ஈ. 14kg/cm2

 5. பிைாஸ்டிக நிள� கெல்டிங என்பது
  அ. அழுத்த கெல்டிங
  ஆ. மின்தள் கெல்டிங
  இ. உருகிய கெல்டிங
  ஈ. ஆர்க கெல்டிங

 6. உருகிய நிள� கெல்டிங என்பது
  அ. அழுத்த கெல்டிங
  ஆ. அழுத்தமில்�ா கெல்டிங
  இ. மின்தள் கெல்டிங
  ஈ. க்தர்மிட கெல்டிங
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 18. ைார்டு ர்பசிங ்ப்ம் ெளேந்து 
விைககுக.

 19. ்ால்்ரிங ்ப்ம் ெளேந்து விைககுக.

பகுதி ஈ  10 மதிபக்பண்
விரிெரான விக்டயளி
 20. ஆர்க கெல்டிங க்யல்முளையிளன 

்ப்தது்ன விெரி.
 21. ஆர்க கெல்டிங உ்பகேைஙகள் 

்ப்தது்ன ்படடியலிடுக.
 22. AC ஆர்க கெல்டிங டிோனஸ்ஃ்பார்மர் 

மற்றும் DC ஆர்க கெல்டிங கஜனரேட்ர் 
ரெறு்பாடுகளை ெரிள்்படுததுக.

 23. கார்்பன ஆர்க கெல்டிங 
க்யல்முளைளய ்ப்ம் ெளேந்து 
விைககு.

 24. ரகஸ் கெல்டிங ்பற்றி ்ப்தது்ன 
விைககு.

 25. ஆர்க கெல்டிங, ரகஸ் கெல்டிங 
ரெறு்பாடுகளை கூறுக.

 26. மின ்தள் கெல்டிங ்ப்ம் ெளேந்து 
விைககுக.

 27. ரகஸ் கெல்டிங, ஆர்க கெல்டிங 
க்யயும் ர்பாது கள்பிடிகக ரெண்டிய 
்பாதுகாபபு குறிபபுகள் யாளெ?

பகுதி ஆ  3 மதிபக்பண்
ஓரிரு ெரிகளில் விக்டயளி
 7. ஆர்க கெல்டிங ெளககள் ஏர்தனும் 

மூனறிளன எழுது.
 8. ரகஸ் கெல்டிங ெளககள் மூனறிளன 

எழுது.
 9. கெல்டிங க்தா்ர்்பான க்யல்முளைகள் 

மூனறிளன கூறுக.
 10. எ�கடோடுகள் அைவு எவொறு 

குறிபபி்ப்படுகிைது.
 11. எ�கடோடுகளின ெளககளை எழுதுக.
 12. ரகஸ் கெல்டிங மூனறு ெளக 

தீச்சு்ர்கள் யாளெ?
 13. கெல்டிங இளைபபுகள் ெளககளை 

எழுதுக.

பகுதி இ  5 மதிபக்பண்
ஒரு பக்க அைவில் விக்டயளி
 14. ரகஸ் கெல்டிங ்ா்தனஙகள் 

இேண்டிளன விைககுக.
 15. தீச்சு்ர் ஒனறின ்ப்ம் ெளேந்து 

விைககுக.
 16. ரகஸ் கெல்டிங நிளைகளை கூறுக.
 17. ஆகசி அசிடடிலின ்ப்ம் ெளேந்து 

விைககுக.
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கற்றலின் யநாக்கம்
�	திரவவியலில் பயன்படும் ொ்தனங்களான பம்பு, சிலிண்ைர், வால்வு்கள் ஆகியவவ 

பற்றி விரிவா்க ோணவர்்கள் அறிநது ச்காள்ளு்தல்.
�	வைட்ராலிக் பம்பு்களின் வவ்க்கள், மவவல செய்யும் வி்தம், பயன்பாடு்கள் 

இவற்வை ோணவர்்கள் ச்தரிநது ச்காள்ளு்தல்.
�	வேய விலக்கு பம்பிற்கும், முன்னும் பின்னும் இயஙகும் பம்பிற்கும் உள்ள 

மவறுபாடு்கள் பற்றி ோணவர்்கள் அறிநது ச்காள்ளு்தல்.
�	உருவவேக்கும் இயநதிரததின் திரவவியல் சுற்று பற்றிய விரிவான விளக்்கதவ்த 

ோணவர்்கள் ச்தளிவா்க ச்தரிநது ச்காள்ளு்தல்.

1 5 9

்பாருளடக்கம் 
  8.1  அறிமு்கம்
  8.2  திரவவியல் பம்பு்கள்
  8.3  நிச்ெயோன இைப்சபயர்ச்சி பம்பின் பண்பு்கள்
  8.4  நிச்ெயேற்ை இைப்சபயர்ச்சி பம்பின் பண்பு்கள்
  8.5  வேய விலக்கு பம்பின் வவ்க்கள்
  8.6  முன்னும் பின்னும் இயஙகும் பம்பின் வவ்க்கள்
  8.7  சுைலும் பம்பின் வவ்க்கள்
  8.8  வேய விலக்கு பம்பு
  8.9  முன்னும் பின்னும் இயஙகும் பம்பு

8.10  வேய விலக்கு பம்பிற்கும், முன்னும் பின்னும் 
இயஙகும் பம்பிற்கும் உள்ள மவறுபாடு்கள்

8.11  சுைலும் பம்பு
8.12  திரவவியல் மோட்ைார்
8.13  வைட்ராலிக் சிலிண்ைர்
8.14  வைட்ராலிக் வால்வு
8.15  உருவவேக்கும் இயநதிரததின் திரவவியல் 

சுற்று
8.16  இயநதிரவியல் இயக்்கதவ்தக் ்காட்டிலும் 

திரவவியல் இயக்்கததின் அனுகூலங்கள்

திரவவியல் ்சாதனங்கள் 
(Hydraulic Equipments)

காலத்தி னாற்்சய்த நன்றி சிறி்தனினும்
ஞாலத்தின் மாைப ்பரிது - குைள்  102

விளக்கம்
யதகவபபடும்  யநரத்தில்  ்்சய்யபபடும்  உதவி,  சிறிதளவாக 
இருபபினும், அது உலகத்கத விட ்பரிதாக மதிக்கப படும்.

08

  பாைே்

பாடம் 08 திரவவியல் ொ்தனங்கள் (Hydraulic Equipments)
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1 6 0 பாடம் 08 திரவவியல் சாதனங்கள் (Hydraulic Equipments)

8.1  அறிமுகம்
திரவங்களின் மேல் அழுத்தம் செலுததுவ்தன் 
மூலம் அ்தன் ்கன அளவவக் குவைக்்க 
முடியாது.  இந்த முக்கியோன குணதவ்தக் 
ச்காண்டு திரவங்களின் இயக்்கம் பற்றிய 
படிப்பிற்கு திரவவியல் (Hydraulics) என்று 
சபயர்.

இத்தவ்கய திரவவியல், நவீன 
ச்தாழிற்ொவல்களில் இயஙகுகின்ை இயநதிர 
ொ்தனங்கள், இயநதிரக் ்கருவி்கள் ேற்றும் 
பிை அவேப்பு்களில் ்தானியஙகி செயல்்கள் 
நவைசபை சபரிதும் உ்தவுகின்ைன.

8.2   திரவவியல் பம்புகள்  
(Hydraulic Pumps)

இயநதிர ெக்திவய, திரவவியல் ெக்தியா்க 
ோற்றும் ொ்தனததிற்கு ‘பம்பு’ என்று சபயர்.  
பம்பு என்பது திரவவியல் சுற்றின் இ்தயம் 
மபான்ைது.  ஏசனனில் அது்தான் பளுவவ 
ந்கற்ை ம்தவவயான விவெவய உற்பததி 
செய்கிைது.  திரவவியல் பம்பு என்பது 
அழுத்ததவ்த ஏற்படுத்தாது.  திரவதவ்த 
ேட்டுமே பாயச் செய்யும்.  திரவவியல் 
சுற்றில் உள்ள பளுவின் ்காரணோ்கத்தான் 
அழுத்தம் ஏற்படுகிைது.  எனமவ திரவவியல் 
சுற்றின் அழுத்தோனது பளுவவப் சபாறுதது 
அல்லது விடுப்பு வால்வின் நிர்ணய 
அளவவப் சபாறுதது இருக்கும்.

பம்பின் தத்துவம்
ஒவசவாரு பம்பிற்கும் நுவைவு வழி 
(Inlet) சவளிமயறும் வழி (Outlet) என 
இரண்டு வழி்கள் உள்ளன.  பம்பில் உள்ள 
இம்சபல்லர் சுைல்வ்தன் ்காரணோ்க, 
வேயததில் சவற்றிைம் ஏற்படுகிைது.  
ச்தாட்டியிலிருநது பம்பின் வேயததிற்கு,, 

கு ை ா ய்  இ வ ண க் ்க ப் ப ட் டு ள் ள ்த ா ல் 
திரவம் ச்தாட்டியிலிருநது, பம்பிற்குள் 
இழுக்்கப்பட்டு, சவளிமயறும் வழியா்க 
சவளிமயற்ைப்படும்.

பம்பின் அளவு
வ்கயாள மவண்டிய திரவததின் ்கன 
அளவு எவவளவு ஆைததிலிருநது உறிஞ்சி 
எவவளவு உயரததிற்கு பம்பு செய்ய 
மவண்டும் என்ை குறிப்பு்கவள வவதது 
பம்பின் அளவு தீர்ோனிக்்கப்படுகிைது.

பம்பின் வகககள் (Types of Pump)
அவேப்பு ேற்றும் 
குணங்கவளப் சபாறுதது, 
பம்பிவன மூன்று சபரும் 
பிரிவு்களா்க பிரிக்்கலாம்.
 1. தி ர வ த தி ன் 

இைப்சபயர்ச்சிவயப் 
சபாறுதது.

  அ)  நிச்ெயேற்ை இைப்சபயர்ச்சி வவ்க 
பம்பு (Non-Positive Displacement 
Pump)

  ஆ)  நிச்ெயோன இைப்சபயர்ச்சி வவ்க 
பம்பு (Positive Displacement Pump)

 2. பம்பு செய்யப்படும் திரவததின் ்கன 
அளவிவனப் சபாறுதது.

  அ)  ோறுபடும் சவளிமயற்றும் பம்பு 
(Variable Delivery Pump)

  ஆ)  ோறுபைா்த சவளிமயற்றும் பம்பு 
(Constant Delivery Pump)

 3. பம்பினுள் திரவதவ்தப் பம்பு செய்யும் 
பா்கததின் அவெவிவனப் சபாறுதது

  அ)  சுைல் வவ்க பம்பு (Rotary Pump)
  ஆ)  முன்னும் பின்னும் மநர்க்ம்காட்டில் 

ந்கரும் பம்பு (Reciprocating Pump)

ம�ாெப் பிரம்ோ (1749 – 1814) என்ை ஆஙகிமலயர் திரவவியல் ச்தாழில் நுட்பம் உருவாவ்தற்கு 
்காரணோனவர் எனக் ்கரு்தப்படுகிைார்.  இவர் 1795 ம் ஆண்டு, அழுத்தம் அதி்கரிக்்கப்பட்ை திரவததின் 
மூலம் சபைப்பட்ை விவெவயக் ச்காண்டு இயநதிரததின் செயல்பாடு்கவள ்கட்டுப்படுததினார்.
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1 6 1பாடம் 08 திரவவியல் சாதனங்கள் (Hydraulic Equipments)

8.3   நிச்சயமான இடப்பயர்சசி பம்பின் 
பண்புகள்

 1. உயர் அழுத்ததவ்த எதிர்தது பம்பு 
செய்ய முடியும்.

 2. அதி்க அழுத்தததில் குவைந்த ்கனஅளவுத 
திரவதவ்தமய வ்கயாள முடியும்.

 3. உயர் அழுத்ததவ்த எதிர்தது பம்பு 
செய்யப்படும் திரவததின் ்கன 
அளவில் குவைவு ஏற்பைாது.  எனமவ 
சவளிமயறும் வழி முழுவதும் மூடி 
வவதது விட்டு பம்வப இயக்்கக் கூைாது.  
இயக்கினால் பம்பிற்கு மெ்தம் ஏற்படும்.  
எனமவ அவ்த ்தடுக்்க ்கட்ைாயோ்க 
இவவவ்க பம்பிற்கு அழுத்த விடுப்பு 
வால்வு ஒன்வை சபாருத்த மவண்டும்.

 4. ச்தாட்டியிலிருநது பம்பு வவர உள்ள 
தூரததிற்குத ்தானா்க திரவதவ்த 
இழுததுக் ச்காள்ளும் (Self Priming) 
்தன்வே ச்காண்ைது.

8.4   நிச்சயமற்ற இடப்பயர்சசி பம்பின் 
பண்புகள்

 1. உயர் அழுத்ததவ்த எதிர்தது பம்பு 
செய்ய இயலாது.

 2. குவைந்த அழுத்தததில் அதி்க ்கனஅளவுத 
திரவதவ்தமய வ்கயாள முடியும்.

 3. உயர் அழுத்ததவ்த எதிர்தது பம்பு 
செய்யும் மபாது திரவததின் ்கன 
அளவில் குவைவு ஏற்படும்.  எனமவ 
சவளிமயறும் வழிவய முழுவதும் மூடி 
வவதது ச்காண்டு பம்வப இயக்கினால்  
கூை எந்த ஆபததும் ஏற்பைாது. 

 4. ச்தாட்டியிலிருநது பம்பு வவர உள்ள 
தூரததிற்குத ்தானா்க திரவதவ்த 
இழுததுக் ச்காள்ளும் (Self Priming) 
குணம் கிவையாது.

8.5   கமய விலக்கு பம்பின் வகககள் 
(Types of Centrifugal Pump)

 1. திரவதவ்தத ்தள்ளும் உயரதவ்தப் 
சபாறுதது.

  அ)  குவைந்த உயரம் ்தள்ளும் பம்பு 
(Low Lift Pump)

  ஆ)  சுோரான உயரம் ்தள்ளும் பம்பு 
(Medium Lift Pump)

  இ)  அதி்க உயரம் ்தள்ளும் பம்பு (High 
Lift Pump)

 2. உவையின் வவ்கவய சபாறுதது.
  அ)  சுருள் உவை (Volute Pump)
  ஆ)  சுைல் வவ்க உவை (Vortex Pump)
  இ)  பரவிய வேயம் ச்காண்ை உவை 

(Diffuser Ring Pump)

திரவததின் 
இைப்சபயர்ச்சிவய  

சபாறுதது

நிச்ெயேற்ை இைப்சபயர்ச்சி 
வவ்க பம்பு

நிச்ெயோன இைப்சபயர்ச்சி 
வவ்க பம்பு

பம்பினுள் திரவதவ்த 
பம்பு செய்யும் பா்கததின் 
அவெவிவன சபாறுதது

சுைல் வவ்க பம்பு

முன்னும்  
பின்னும் மநர்க்ம்காட்டில் 

ந்கரும் பம்பு

பம்பு செய்யப்படும் 
திரவததின் ்கன  

அளவிவன சபாறுதது

ோறுபடும்  
சவளிமயற்றும் பம்பு

ோறுபைா்த  
சவளிமயற்றும் பம்பு

பம்பின் வவ்க்கள்
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 2. திரவததின் செயவலப் சபாறுதது
  அ)  ஒரு பக்்கம் பாயும் பம்பு (Single 

Acting Pump)
  ஆ)  இரு பக்்கம் பாயும் பம்பு (Double 

Acting Pump)
 3. சிலிண்ைரின் எண்ணிக்வ்கவயப் 

சபாறுதது
  அ)  ஒரு சிலிண்ைர் பம்பு (Single Cylinder 

Pump)
  ஆ)  பல சிலிண்ைர் பம்பு (Multi Cylinder 

Pump)

8.7  சுழலும் பம்பின் வகககள்
 1. கியர் பம்பு (Gear Pump)
 2. மவன் பம்பு (Vane Pump)
 3. மலாப் பம்பு (Lobe Pump)
 4. ஸ்குரூ பம்பு (Screw Pump)

சி்றபபு வகக பம்பு
 1. ஆழ் துவள பம்பு (Bore-Hole Pump)
 2. ச�ட் பம்பு (Jet Pump)
 3. ஆழ்கிணற்றில் மூழ்கிய பம்பு (Deep 

well submersible pump)

 3. இம்சபல்லர் எண்ணிக்வ்கவயப் 
சபாறுதது.

  அ) ஒரு நிவல (Single Stage)
  ஆ) பல நிவல (Multi Stage)
 4. இம்சபல்லர் வவ்கவயப் சபாறுதது.
  அ) மூடிய வவ்க (Closed Type)
  ஆ)  பகுதி திைந்த வவ்க (Semi-Open 

Type)
  இ) திைந்த வவ்க (Open Type)
 5. பம்பில் திரவம் பாயும் திவெவயப் 

சபாறுதது.
  அ)  ஆர திவெயில் பாயும் முவை (Radial 

Flow)
  ஆ)  அச்சிற்கு இவணயா்க பாயும் முவை 

(Axial Flow)
  இ)  பல திவெயில் பாயும் முவை (Mixed 

Flow)

8.6   முன்னும், பின்னும் இயங்கும் 
பம்பின் வகககள் (Types of 
Reciprocating Pump)

 1. முன்னும் பின்னும் இயஙகும் 
பா்கததின் வடிவதவ்தப் சபாறுதது

  அ) பிஸ்ைன் பம்பு (Piston Pump)
  ஆ) பிளஞ்ெர் பம்பு (Plunger Pump)

பிஸ்ைவனப்  
சபாறுதது

சிலிண்ைரின் 
எண்ணிக்வ்கவயப் 

சபாறுதது
திரவததின் 

செயவலப் சபாறுதது

பிஸ்ைன் பம்பு ஒரு சிலிண்ைர் பம்புஒரு பக்்கம் பாயும் 
பம்பு

பிளஞ்ெர் பம்பு பல சிலிண்ைர் பம்புஇரு பக்்கம் பாயும் 
பம்பு

முன்னும் பின்னும் இயஙகும் பம்பின் வவ்க்கள்
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8.8  கமய விலக்கு பம்பு
கமய விலக்கு பம்பின் முக்கிய பாகங்கள்
 1. முக்கிய இயக்கி (Prime Mover)
 2. இம்சபல்லர் (Impeller)
 3. உவை (Casing)
 4. உறிஞ்சும் குைாய் (Suction Pipe)
 5. சவளிமயற்றும் குைாய் (Delivery Pipe)

முக்கிய இயக்கி
சவளியிலிருநது பம்பின் அச்சிற்கு ஆற்ைல் 
்தரும் ொ்தனம் முக்கிய இயக்கி எனப்படும்.  
இச்ொ்தனம் மின்மோட்ைார் அல்லது ஆயில் 
என்ஜினா்க இருக்கும்.

இம்்பல்லர்
இம்சபல்லர் என்பது சுைலும் பா்கம் 
ஆகும்.  இதில் மவன் அல்லது பிமளடு்கள் 
வரிவெயா்க அவேக்்கப்பட்டிருக்கும்.  இவவ 
பம்பின் அச்சில் இவணக்்கப்பட்டிருக்கும்.  
இவ்த முக்கிய இயக்கி சுைலச் செய்யும்.

உக்ற
இது இம்சபல்லவரச் சுற்றி இருபுைமும் 
இவணக்்கபட்ை இரண்டு மூடி்களாகும். இது 
உள்ளீைற்ை கூடு மபான்ை அவேப்புவையது. 
இந்த இவணப்பிற்கு இவைமய ரப்பர், 
ம்தால் ஆகியவவ சபாருத்தப்பட்டிருக்கும். 
எனமவ சவளிக்்காற்று உட்பு்காது. இ்தன் 
குறுக்கு சவட்டுப்பரப்பானது படிப்படியா்க 
அதி்கரிக்கும்படி வடிவவேக்்கப்பட்டிருக்கும்.  
இ்தனால் உவையிலிருநது திரவம் 
சவளிமயறும்மபாது மவ்க ெக்தி, அழுத்த 
ெக்தியா்க ோற்ைப்படுகிைது.

உறிஞ்சும் குழாய்
உறிஞ்சும் குைாயின் மேல்பகுதி பம்பின் 
இன்சலட்டுைனும், கீழ்ப்பகுதி ஃபுட் வால்வு 
(Foot Valve) ேற்றும் ஸ்ட்சரய்னருைனும் 
(Strainer) இவணக்்கப்பட்டிருக்கும்.

்வளியயறறும் குழாய்
சவளிமயற்றும் குைாயின் கீழ்ப்பகுதி பம்பின் 
அவுட் சலட்டுைனும், மேற்பகுதி திரவதவ்த 
சவளிமயற்றும் பகுதியா்கவும் செயல்படும்.

இ�ெப�ல�

உைற

ெவ�ேய���
�ழா�

உ�
	� �ழா� 

ஃ�� வா�� 

வேய விலக்கு பம்பின் முப்பரிோணத ம்தாற்ைம்
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கமய விலக்கு பம்பு  
யவகல ்்சய்யும் முக்ற
வேய விலக்கு பம்பிவன இயக்கும் முன்பு, 
மு்தலில் உறிஞ்சு குைாய், உவை ஆகியவற்றில் 
திரவததிவன நிரப்பி, ்காற்று சவளிமயற்றும் 
வால்விவனத திைநது பம்பில் உள்ள 
்காற்றிவன சவளிமயற்ை மவண்டும்.  இவவாறு 
செய்யும் மவவலக்கு பிவரமிங (Priming) 
என்று சபயர். பம்பு இயஙகும்மபாது அ்தனுள் 
்காற்று இருந்தால் இம்சபல்லரின் உறிஞ்சும் 
திைன் குவைநது விடும்.  பிவரமிங செயல் 
முடிந்த பின் சவளிமயற்றும் வால்விவன 
மூடி முக்கிய இயக்கிவயக் ச்காண்டு 
இம்சபல்லவரச் சுைலச் செய்ய மவண்டும்.  
இம்சபல்லரில் உள்ள மவன்்கள் வேய விலக்கு 
விவெவய உண்ைாக்கும்.  இம்சபல்லரின் 
வேயப்பகுதியில் (Eye) சவற்றிைம் ஏற்படும். 
எனமவ பம்பில் இவணக்்கபட்ை குைாயின் 
கீழ்ேட்ைததில் உள்ள திரவம் பம்பின் 
வேயதவ்த அவைநது, இம்சபல்லரின் சுைலும் 
விவெயால் திரவததில் வேய விலக்கு 
ஏற்பட்டு உவையின் பக்்கச்சுவவர மநாக்கி 
பாயும்.  அவவாறு பாயும் திரவம், உவையின் 
சுற்ைளவில் உள்ள படிப்படியான குறுக்கு 
சவட்டு பரப்பின் ்காரணோ்க, மவ்க ெக்திவய 
அழுத்த ெக்தியா்க ோற்றி, சவளிமயற்றும் 
குைாயின் வழிமய அழுத்தம் அவைந்த திரவோ்க 
ம்தவவயான உயரததிற்கு சவளிமயற்றுகிைது.  
இவவாறு ம்தவவயான உயரததிற்கு 
சவளிமயற்ை, திரவோனது இம்சபல்லருக்குள் 
நுவைவதும், சவளிமயறுவதும் ச்தாைர்ச்சியா்க 
நவைசபறுகிைது.  உறிஞ்சும் உயரோனது 
7.90 மீட்ைருக்குள் ்கட்டுப்படுத்த மவண்டும்.
பயன்கள்
கீழ்க்்கண்ை இைங்களில் இந்த பம்பு அதி்கோ்க 
பயன்படுத்தப்படுகிைது.
�	்தண்ணீர் வைஙகும் நிவலயங்கள் 

(Water Supply Stations)
�	வடி்கால் நிவலயங்கள் (Sewage Stations)
�	நீர் பாெனம் (Irrigation)
�	்கழிவு நீர் சவளிமயற்றும் நிவலயம் 

(Drainage)
�	எண்சணய் சுததி்கரிப்பு ஆவல்கள்.  

(Oil Refined Mill)

நிக்றகள்
 1. அதி்க நாள் உவைக்கும்
 2. குவைந்த விவல
 3. குளிரூட்டும் திரவததிவன பம்பு செய்ய 

ஏற்ைது.

குக்றகள்
 1. குவைந்த செயல் திைன் ச்காண்ைது
 2. குவைந்த அழுத்தம் ம்தவவப்படும் 

இைததில் ேட்டும் பயன்படுத்தப்படுகிைது.

8.9   முன்னும் பின்னும் இயங்கும் பம்பு 
(Reciprocating Pump)

ஒரு சிலிண்ைருக்குள் பிஸ்ைன் அல்லது 
பிளஞ்ெர் முன்னும் பின்னும் ந்கர்நது, 
திரவதவ்த உறிஞ்சி, அ்தவன சவளிமயற்றும் 
பம்பாகும்.

முக்கிய பாகங்கள்
 1. சிலிண்ைர் (Cylinder)
 2. பிஸ்ைன் (Piston)
 3. இவணப்புத்தண்டு (Connecting Rod)
 4. கிராஙக் (Crank)
 5. உறிஞ்சும் குைாய் (Suction Pipe)
 6. உறிஞ்சும் வால்வு (Suction Valve)
 7. சவளிமயற்றும் குைாய் (Delivery Pipe)
 8. சவளிமயற்றும் வால்வு (Delivery Valve)

���ட� 
��ட� இைண���த��

ெவ�ேய	�� வா��

ெவ�ேய	�� �ழா� 

உ���� வா�� 
உ���� �ழா�

முன்னும் பின்னும் இயஙகும் பம்பு
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இவவாறு பிஸ்ைன் முன்னும் 
பின்னும் ந்கரும்மபாது ச்தாைர்நது திரவம் 
உறிஞ்ெப்பட்டு சவளிமயற்ைப்படுகிைது.
பயன்கள்
�	்கைல் நீவர இவைக்்கவும், ்கப்பல் ேற்றும் 

்கைல் ொர்ந்த துவை்களிலும் பயன்படுகிைது.
�	்காற்று அழுத்த அவேப்பு்களில் 

பயன்படுகிைது.
�	சிறிய ச்காதி்கலன்்களில் ்தண்ணீவர 

நிரப்ப பயன்படுகிைது.
�	சிறிய அளவில் எண்சணய்வய 

சவளிமயற்ை பயன்படுகிைது.

8.10   கமய விலக்கு பம்பிறகும் 
முன்னும் பின்னும் இயங்கும் 
பம்பிறகும் உள்ள யவறுபாடுகள்

கமய விலக்கு பம்பு முன்னும் பின்னும் 
இயங்கும் பம்பு

திரவதவ்த 
சவளிமயற்றும் திைன் 
அதி்கம்.

திரவதவ்த 
சவளிமயற்றும் திைன் 
குவைவு.

அதி்க மவ்கததில் 
சுைலும்.

குவைவான 
மவ்கததில் ந்கரும்.

உறிஞ்சும் வால்வு, 
சவளிமயற்றும் வால்வு 
இல்வல.

உறிஞ்சும் வால்வு, 
சவளிமயற்றும் 
வால்வு உண்டு.

திரவம் ஒமர சீரா்க 
சவளிமயறும்.

திரவம் ஏற்ை 
இைக்்கததுைன் 
சவளிமயறும்.

எண்சணய், ொக்்கவை நீர், 
்காகி்த கூழ், சவல்லப்பாகு, 
ரொயனப் சபாருட்்கள் 
ேற்றும் அதி்க பாகுநிவல 
ச்காண்ை திரவங்கவள 
சவளிமயற்ை 
பயன்படுகின்ைன.

சுத்தோன 
திரவம், குவைந்த 
பாகுநிவல ச்காண்ை 
திரவங்கவள 
இவைக்்க 
பயன்படுகின்ைன.

பராேரிப்பு செலவு 
குவைவு.

பராேரிப்பு செலவு 
அதி்கம்.

பம்பின் எவை குவைவு. பம்பின் எவை அதி்கம்.
குவைந்த இை அவேப்பு 
மபாதுோனது.

அதி்க இை அவேப்பு 
ம்தவவ.

எளி்தான குவைந்த 
பா்கங்கவளக் 
ச்காண்ைது.

சிக்்கலான அதி்க 
பா்கங்கவளக் 
ச்காண்ைது.

குவைந்த திைன் 
ச்காண்ைது.

அதி்க திைன் 
ச்காண்ைது.

சிலிண்டர்
சிலிண்ைர் என்பது உள்ளீைற்ை உருவள 
வடிவ குைாய் ஆகும்.  இ்தன் உட்புைம் 
துல்லியோ்க சேஷினிங செய்யப்பட்டு 
இருக்கும்.  இதில் பிஸ்ைன் முன்னும் 
பின்னும் ந்கரும்படி அவேக்்கப்பட்டிருக்கும்.

பிஸடன்
உருவளயின் உள்மள முன்னும் பின்னும் 
ந்கரும் பா்கம் ஆகும்.  இதில் பிஸ்ைன் ்தண்டு 
இவணக்்கப்பட்டிருக்கும்.

இகைபபுத்தண்டு
இ்தன் ஒரு முவன பிஸ்ைனுைனும், 
ே று மு வ ன  கி ர ா ங கு ை னு ம் 
இவணக்்கப்பட்டிருக்கும். கிராஙகின் சுைலும் 
விவெவய முன்பின் மநர்ம்காட்டில் ந்கரும் 
இயக்்கோ்க ோற்றித ்தர இவணப்புத்தண்டு 
பயன்படுகிைது.

யவகல ்்சய்யும் முக்ற
முக்கிய இயக்கி மூலம் கிராஙவ்க சுைல 
செய்யும்சபாழுது பிஸ்ைன் முன்னும் பின்னும் 
ந்கர்கிைது.

உறிஞ்சும் அக்சவு (Suction Stroke)
இந்த அவெவின்மபாது பிஸ்ைன் வலதுபுைம் 
ந்கர்வ்தா்க ச்காண்ைால் சிலிண்ைரின் இைது 
புைம் சவற்றிைம் ஏற்பட்டு, உறிஞ்சும் வால்வு 
திைக்்கப்படுகிைது. இ்தனால் உறிஞ்சும் 
குைாயின் வழியா்க சிலிண்ைருக்குள் திரவம் 
உறிஞ்ெப்படுகிைது.  இநநிவலயில் சவளிமயற்றும் 
வால்வு மூடிய நிவலயில் இருக்கும்.

்வளியயறறும் அக்சவு (Delivery Stroke)
இந்த அவெவின்மபாது பிஸ்ைன் இைது 
புைோ்க ந்கரும். இ்தனால் சிலிண்ைரில் 
உறிஞ்ெப்பட்ை திரவததின் மீது அழுத்தம் 
ஏற்பட்டு, சவளிமயற்றும் வால்வு 
திைக்்கப்படுகிைது. சிலிண்ைரில் உள்ள 
திரவம் சவளிமயற்றும் குைாயின் வழிமய 
அழுத்தததுைன் சவளிமயற்ைப்படுகிைது.  
இநநிவலயில் உறிஞ்சும் வால்வு மூடிய 
நிவலயில் இருக்கும். 
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யவகல ்்சய்யும் விதம்
எண்சணய் ச்தாட்டியில் பம்பு 
மூழ்கியிருக்குோறு அவேக்்கப்பட்டிருக்கும்.  
முக்கிய இயக்கி மூலம், இயக்கும் 
பல்லிவண சுைல்கிைது.  இ்தனால் 
இயக்்கப்படும் பல்லிவணயும் சுைல்கிைது.  
இரு பற்ெக்்கரங்களும் எதிசரதிர் திவெயில் 
சுைலும் மபாது, அவற்றின் பற்்களுக்கு 
இவைமய உள்ள சிறிய இவைசவளியில் 
எண்சணய் எடுதது செல்லப்பட்டு 
சவளிமயறும் வழியா்க சவளிமயறுகிைது.  
இவவாறு பற்ெக்்கரங்களுக்கு இவைமய 
எண்சணய் எடுததுச் செல்லப்படும்மபாது 
படிப்படியா்க அழுத்ததவ்த அதி்கரிதது 
சவளிமயறும் வழியா்க சவளிமயறுகிைது.

பயன்கள்
�	பற்ெக்்கர பம்பு்களில் மநர் பல்லிவண 

ச்காண்ை பம்பு, உயவு எண்சணய், அதி்க 
பாகு நிவல ச்காண்ை திரவங்கவள 
சவளிமயற்ை பயன்படுகின்ைன.  சநளிவு 
பல்லிவண ச்காண்ை பம்பு்கள் ்தண்ணீர் 
ேற்றும் இரொயனப் சபாருட்்கவள 
அதி்க மவ்கததில் சவளிமயற்ை 
பயன்படுத்தப்படுகின்ைன.  சபாதுவா்க 
கியர் பம்பு மூலம் 140 கி.கி/சென்டி 
மீட்ைர்2 அழுத்தமும், 450 லிட்ைர் / நிமிைம் 
என்ை அளவில் சவளிமயற்றும் திைன் 
ச்காண்ைது.

யவன் பம்பு (Vane Pump)
அகமபபு
மவன் பம்பு்களில் அழுத்ததவ்த உண்ைாக்்க 
மவன்்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன.  
இப்பம்பில் சுைலும் வட்டு (Rotor Disc) 
உள்ளது.  இந்த வட்டின் சுற்றுப்புைததில் 
ஆர திவெயில் துவாரங்கள் உள்ளன.  
இதில் மவன்்கள் சபாருத்தப்பட்டிருக்கும்.  
மவன்்கள் துவளயில் மேலும் கீழும் 
நழுவும்படி அவேக்்கப்பட்டிருக்கும்.  
சுைலும் வட்டு, உவையினுள் சுைலும்படி 
அவேக்்கப்பட்டிருக்கும் உவையின் வேயமும், 
சுைலும் வட்டின் வேயமும் விலகி இருக்கும்.  
எனமவ சுைலும் வட்டு சுைலும்சபாழுது 

8.11  சுழலும் பம்பு (Rotary Pump)
சுைலும் பம்பு்களில் கீழ்க்்கண்ை வவ்க்கள் 
உள்ளது.
 1. கியர் பம்பு (Gear Pump)
 2. மவன் பம்பு (Vane Pump)
 3. மலாப் பம்பு (Lobe Pump)

கியர் பம்பு (Gear Pump)

ெவ�ேய��� வ�உ�ெச��� வ�

இய��� ப��ைன

இய�க�ப�� ப��ைன

உைற
ைமய அ��

கியர் பம்பு (Gear Pump)

ஒரு உள்ளீைற்ை உவையினுள் இரண்டு 
பற்ெக்்கரங்கள் எதிசரதிர் திவெயில் 
சுைலும்படி அவேக்்கப்பட்ை பம்பிற்கு, 
கியர் பம்பு என்று சபயர். ஒரு பற்ெக்்கரம் 
இயக்கும் பற்ெக்்கரோகும்.  ேற்சைான்று 
இயக்்கப்படும் பற்ெக்்கரோகும்.  இயக்கும் 
பற்ெக்்கரம் அச்சுைன் சபாருத்தப்பட்டு, முக்கிய 
இயக்கி மூலம் இயக்்கப்படும். உவைக்கும், 
பற்ெக்்கரங்களுக்கும் இவைமய மி்க குவைந்த 
இவைசவளி இருக்குோறு பற்ெக்்கரங்கள் 
அவேக்்கப்பட்டிருக்கும்.

XII BME_Tamil version CHAPTER 08.indd   167 1/7/2020   4:08:21 PM



1 6 8 பாடம் 08 திரவவியல் சாதனங்கள் (Hydraulic Equipments)

அதிலுள்ள மவன்்களுக்கு வேய 
விலக்கு விவெயின் ்காரணோ்க ்தானா்க 
துவளயிலிருநது சவளிமய ந்கரும். எனமவ 
உவையின் உட்பரப்வப அழுத்தததுைன் 
ச்தாட்டுக் ச்காண்டு ந்கரும். சில பம்பு்களில் 
அழுத்ததவ்த அதி்கரிக்்க வட்டிலுள்ள 
துவளயின் ஸ்பிரிங அவேக்்கப்பட்டிருக்கும்.

யவகல ்்சய்யும் விதம்
சுைலும் வட்டு சுைலும்மபாது, அடுத்தடுத்த 
இரண்டு மவன்்களுக்கு இவைமய 
எண்சணய் எடுததுச் செல்லப்படுகிைது.  
அவவாறு எடுததுச் செல்லும்மபாது உள்மள 
வரும் திரவததின் ்கன அளவு உயர்நது 
ச்காண்மை வருோறும், சவளிமயறும் 
திரவததின் ்கன அளவு குவைநது ச்காண்மை 

செல்லுோறும் அவேக்்கப்பட்டிருக்கும்.  
இவவாறு வருவ்தால் சவளிமயறும் 
திரவம் அதி்க விவெயுைன் சவளிமயறும்.  
ச்தாழிற்ொவலயில் உள்ள இயநதிரங்களில் 
இப்பம்பு்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன.

இப்பம்பு மூலம் 17.5 மு்தல் 70 கிகி/
செமீ2 அழுத்தம் கிவைக்குோறும்  (ஒரு 
அடுக்கு முவை), 150 கிகி/செ.மீ2 அழுத்தம் 
கிவைக்குோறும் (ஈரடுக்கு முவை) 
அவேநதிருக்கும்.

யலாப பம்பு (Lobe Pump)
்தனித்தனியா்க சுைலுகின்ை இரு மலாப்்கவள 
ஒரு உவைக்குள் சுைலச்செய்து திரவதவ்த 
உறிஞ்சி, சவளிமயற்ைப் பயன்படும் 
ொ்தனததிற்கு ‘மலாப் பம்பு’ என்று சபயர்.

ெவளிேயற்றும் வழிஉட்ெசல்லும் வழி

சுழலும் வட்டு
உைறேவன்

மவன் பம்பு (Vane Pump)
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அகமபபு
இரு மலாப்்கள் ஒரு உவைக்குள் 
்த னி த ்த னி ய ா ்க  சு ை லு ம் ப டி 
சபாருத்தப்பட்டிருக்கும்.  உவை சபரும்பாலும் 
வார்ப்பிரும்பினால் செய்யப்பட்டிருக்கும்.  இரு 
மலாப்பு்களும் ்தனித்தனியா்க ெக்திவயப் 
சபற்று சுைலும். இரண்டும் ஒமர மவ்கததில் 
சுைலும்படி அவேக்்கப்பட்டிருக்கும். அ்தன் 
அச்சு,  எண்சணய் ்கசிவு்கள் ஏற்பைாேல் 
இருக்கும்படி, உவைக்கு சவளிமய 
நீட்ைப்பட்டிருக்கும்.

உவையில் ஒரு பகுதியில் 
உட்செல்லும் வழியும் (Inlet), எதிர்பக்்கததில் 
சவளிமய செல்லும் வழியும் (Outlet) 
அவேக்்கப்பட்டிருக்கும்.

யவகல ்்சய்யும் விதம்
இரு மலாப்்களும் சுைலும் ெக்திவயப் சபற்று 
சுைல்கிைது.  மலாப் பற்்களுக்கும் கூட்டிற்கும் 
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மலாப் பம்பு (Lobe Pump)

குவைந்த இவைசவளி இருப்ப்தால், 
பற்்களானது உட்செல்லும் வழியா்க 
திரவதவ்த இழுதது சவளிமயறும் வழியா்க 
சவளிமய ்தள்ளுகிைது.

மகரயாணி பம்பு (Screw Pump)
இவவவ்க பம்பில் சநளிவு பள்ளங்கள் 
ச்காண்ை ேவரத்தண்டு்கள் (Screw 
Rod) பயன்படுத்தப்பட்டு, திரவோனது 
சவளிமய ்தள்ளப்படுகிைது.  பம்பு்களிமலமய 
சேன்வேயா்க செயல்பைக்கூடியது.  திரவதவ்த 
விவரவில் சவளித்தள்ளும் குணமுவைய 
இவவவ்கப் பம்பு்கள் நீர்மூழ்கி ்கப்பல்்களில் 
சபருவாரியா்கப் பயன்படுத்தப்படுகிைது.

8.12   திரவவியல் யமாடடார்  
(Hydraulic Motor)

அறிமுகம்
திரவவியல் மோட்ைார் என்பது திரவவியல் 
பம்பிற்கு எதிர்ோைான்தாகும்.  திரவவியல் 
(வைட்ராலிக்) ெக்திவய இயநதிர ெக்தியா்க 
ோற்றும் ொ்தனததிற்கு “வைட்ராலிக் 
மோட்ைார்” என்று சபயர்.

வைட்ராலிக் மோட்ைார் வவ்க்கள் 
அவனததும் வைட்ராலிக் பம்பு மபால் 
மவவல செய்வ்தற்ம்கற்ைது. ஆனால் 
பம்பு வவ்க்களில் சிலவற்வை ேட்டுமே 
மோட்ைாரா்கப் பயன்படுத்தலாம்.

யமாடடாரின் ்சக்தி
மோட்ைாரின் இயநதிர ெக்தி என்பது, 
அந்த மோட்ைாரின் உட்செலுததும் 
திரவவியல் (Hydraulic) ெக்திவயயும், அ்தன் 
இயநதிரவியல் திைவனயும் (Mechanical 
efficiency) சபாருத்தது.  மோட்ைாரின் மவ்கம் 
என்பது உட்செலுத்தப்படும் எண்சணய்யின் 
அளவவப் சபாறுத்தது.

கைடராலிக் கியர்
வைட்ராலிக் பம்பு, வைட்ராலிக் மோட்ைார் 
ஆகிய இரண்டும் மெர்ந்த அவேப்பிற்கு 
வைட்ராலிக் கியர் என்று சபயர்.  இயநதிர 
இயக்்கததில் பல்லிவணப் சபட்டிக்கு 
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ெேோனது.  பல்லிவணப் சபட்டியில் 
லீவர்்கவள ோற்றி பல்மவறு மவ்கங்கள் 
சபறுவவ்தப் மபான்று வைட்ராலிக் 
கியரிலும் பல்மவறு மவ்கங்கவள மி்க 
எளிதில், மி்க விவரவில் சபை முடியும்.

கைடராலிக் யமாடடார் வகககள்
பம்பில் உள்ளது மபாலமவ பலவவ்க 
மோட்ைார்்கள் உள்ளன.  அவவயாவன
 1. சுைலும் இயக்்கம் ச்காண்ை மோட்ைார்.
 2. மநர்க்ம்காட்டில் முன்னும் பின்னும் 

ந்கரும் மோட்ைார்.
 3. ோைா்த மவ்கம் ச்காண்ை மோட்ைார்.
 4. ோறுபடும் மவ்கம் ச்காண்ை மோட்ைார்.

எனமவ பம்பு மபாலமவ இதிலும் 
பல்லிவண மோட்ைார் (கியர் மோட்ைார்) 
மவன் மோட்ைார், ஆரம் வழி பிஸ்ைன் ந்கரும் 
மோட்ைார், அச்சின் வழிமய பிஸ்ைன் ந்கரும் 
மோட்ைார் எனப் பலவவ்க்கள் உள்ளன.

8.13  கைடராலிக் சிலிண்டர்

வைட்ராலிக் சிலிண்ைர்

திரவவியல் (Hydraulic) ெக்திவய 
மநர்க்ம்காட்டில் முன்னும் பின்னும் 
ந்கரும் ெக்தியா்க ோற்றும் ொ்தனததிற்கு 
‘வைட்ராலிக் சிலிண்ைர்’ என்று சபயர். 
இ்தற்கு ‘லீனியர்ஆக்சுமவட்ைர்’ என்ை சபயரும் 
உண்டு.  சிலிண்ைரினுள் அவேக்்கப்பட்டுள்ள 

பிஸ்ைன், வைட்ராலிக் எண்சணய் 
மூலம் முன்னும் பின்னும் ம்தவவயான 
அளவிற்கு ந்கரும்.  சிலிண்ைரில் உட்பக்்கம் 
முன்னும் பின்னும் ந்கரும் பிஸ்ைனுக்கும், 
சிலிண்ைருக்கும் இவைசவளியில்லாதிருக்்க 
பிஸ்ைன் வவளயம் (Piston Ring) ம்காப்வப 
வடிவ அல்லது V-வடிவததிணிப்பு 
சபாருத்தப்பட்டிருக்கும்.

விவெவய செலுத்தவும், ஒரு 
சபாருவளப் பிடிக்்கவும் அல்லது 
ந்கராதிருக்கும்படி செய்யவும் அல்லது 
ஏ்தாவது அவெவவ ஆரம்பிதது வவக்்கவும் 
அல்லது நிறுததிைவும் வைட்ராலிக் 
சிலிண்ைர் பயன்படும்.

8.14  கைடராலிக் வால்வு
அறிமுகம்
வைட்ராலிக் சுற்று்களின் வழிமய 
திரவங்கவள அனுப்பும்மபாது, சுற்றில் பாயும் 
திரவததின் அளவு, திவெ, அழுத்தம் இவற்வை 
்கட்டுப்படுத்த உ்தவும் ொ்தனததிற்கு 
‘வைட்ராலிக் வால்வு’ என்று சபயர்.

வைட்ராலிக் வால்வு்கள் செயலாற்றும் 
வி்ததவ்தப் சபாறுதது்தான், வைட்ராலிக் 
சுற்றின் செயல் திைவே (efficiency) 
அவேகிைது.  வைட்ராலிக் ெக்திவய 
வால்வு்கள்்தான் ்கட்டுப்படுததுகின்ைன.

வ ை ட் ர ா லி க்  சு ற் று ்க ளி ல் 
ம்தவவவயப் சபாறுதது பல்மவறு வால்வு்கள் 
பயன்படுத்தப்படுகின்ைன.  அவவ்களில் 
முக்கியோனவவ
 1. திவெக் ்கட்டுப்பாட்டு வால்வு
 2. அழுத்த விடுப்பு வால்வு

திக்சக் கடடுபபாடடு வால்வு
வைட்ராலிக் சுற்றில் திரவம் செல்லும் 
திவெவய ோற்றியனுப்ப உ்தவும் வால்விற்கு 
திவெக்்கட்டுப்பாட்டு வால்வு என்று 
சபயர்.  இது இயநதிரததின் சவவமவறு 
வழி்களுக்கு திரவதவ்த திவெ ோற்றி 
அனுப்ப பயன்படுகிைது.  இ்தற்கு பிளஞ்ெர் 
வால்வு, செலக்ட்ைார் வால்வு, ேற்றும் சேயின் 
வால்வு என பல சபயர்்கள் உண்டு.

பிஸ்ைன்  
்தண்டு

பிஸ்ைன் வவளயம்

பிஸ்ைன்
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திரவம் நுவையும் ேற்றும் சவளிமயறும் 
வழி்களின் எண்ணிக்வ்கவயப் சபாறுதது 
‘திவெக் ்கட்டுப்பாட்டு வால்வு’ கீழ்க்்கண்ை 
வவ்க்களா்கப் பிரிக்்கப்படுகிைது.
  அ) ஒரு வழி வால்வு (அ) செக் வால்வு
  ஆ) இரு வழி வால்வு
  இ) மூன்று வழி வால்வு
  ஈ) நான்கு வழி வால்வு

ஒரு வழி வால்வு (அ) ்்சக் வால்வு

ஒரு வழி வால்வு (அ) செக் வால்வு

ஒரு திவெயில் ேட்டும் எண்சணய் 
பாய்வ்தற்கு வழிவயத திைநது, 
எதிர்திவெயில் செல்வ்தற்கு வழிவிைா்த 
வால்விற்கு ஒரு வழி பிளஞ்ெர் (அ) செலக்ைார் 
வால்வு என்று சபயர்.  இதில் சுவிங 
வால்வு, பாப்சபட் வால்வு ஒன்றின் பைம் 
்காட்ைப்பட்டுள்ளது.  இதில் சுருள் வில் ஒன்றின் 
மூலம் வால்வு மூடிக் ச்காண்டிருக்கும் 
நிவலவய பைததில் ்காணலாம்.  ஒரு பக்்கம் 
ேட்டும் திரவம் நுவைய முடியும்.

நான்கு வழி வால்வு
B

E

A

P

நான்கு வழி பிளஞ்ெர் (அ) செலக்ட்ைார் வால்வு

இதில் சபாதுவா்க 4 வழி்கள் உள்ளன.
இவவவ்க வால்வில் ஸ்பூல் (Spool) (அ) 
பிளஞ்ெர் (Plunger) என்பது ஒரு பக்்கம் 
்தள்ளப்பட்ைால் Pயுைன்  Aவும்,  Bயுைன்  Eயும் 
இவணயும்.  ேறுபக்்கம் ்தள்ளப்பட்ைால்,  
Pயுைன்  Bயும்,  Aயுைன் Eயும் இவணப்பு 

செய்யப்படும்.  இருப்பக்்கச் செயலாற்றும் வவ்க 
சிலிண்ைர்்கவள இயக்்கவும், ்கட்டுப்படுத்தவும் 
இவவவ்க வால்வு பயன்படுத்தப்படுகிைது.  

அழுத்த விடுபபு வால்வு (Pressure Relief 
Valve)

அழுத்த விடுப்பு வால்வு

திரவவியல் சுற்றில் ஒரு குறிப்பிட்ை 
அழுத்தததில் எண்சணய் பாய்நது 
இயக்்கப்படுகிைது.  அவவாறு பாய்நம்தாடும் 
எண்சணய் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ை 
அளவிற்கு மேமல சென்ைால் திரவவியல் 
சுற்று பாதிப்புக்குள்ளாகும். எனமவ சுற்றில் 
உள்ள எண்சணய் குறிப்பிட்ை உச்ெ 
அளவிற்கு மேல் செல்லா்தவாறு, விடுப்பு 
வால்வு ்கட்டுப்படுததி திரவவியல் சுற்வைப் 
பாது்காக்கிைது.

8.15   உருவகமக்கும் இயந்திரத்தின் 
திரவவியல் சுறறு (Hydraulic 
Circuit for Shaping Machine)

உருவவேக்கும் இயநதிரததின் திரவவியல் 
சுற்றின் முக்கிய பா்கங்களாவன:
 1. நிவலயான இைப்சபயர்ச்சி பம்பு.
 2. விடுப்பு வால்வு.
 3. திவெ ்கட்டுப்பாட்டு வால்வு.
 4. பிஸ்ைனுைன் கூடிய சிலிண்ைர்
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திவெ ்கட்டுப்பாட்டு வால்வின் 
நிவல்கள் ோறும் சபாழுது P-யுைன் 
B-இவணக்்கப்படுகிைது, எனமவ திரவம் 
பம்பிலிருநது, சிலிண்ைரின் இைது 
பக்்கம் B வழியா்க செலுத்தப்படுகிைது.  
இ்தனால் பிஸ்ைன் வலது புைோ்க ந்கரும்.  
சவட்டுளித்தவலயும் வலது புைம் ந்கரும்.  
இ்தற்கு திரும்பும் அவெவு என்று கூைலாம்.  
சிலிண்ைரில் வலது புைம் உள்ள எண்சணய் 
A வழியா்க நுவைநது E வழிமய எண்சணய் 
ச்தாட்டிவய அவையும்.

யவகமாக திரும்பும் விதம்
சிலிண்ைருக்குள் உள்ள ்கன அளவு 
மவறுபாட்டினால்  முன்மனாக்கிய 
அவெவவவிை பின்மனாக்கிய அவெவில் 
பிஸ்ைன் மவ்கோ்க திரும்புகிைது.  பின்மனாக்கிய 
அவெவில் சிலிண்ைரின் ்கன அளவில், 
பிஸ்ைன் ்தண்டின் ்கன அளவவக் ்கழித்தால், 
சிலிண்ைரின் ்கன அளவு குவையும்.  எனமவ 
திரவததின் அழுத்தம் அதி்கரிதது பிஸ்ைன் 
மவ்கோ்க பின்மனாக்கி ்தள்ளப்படுகிைது.  இ்தன் 
்காரணோ்க சவட்டுளித்தவல பின்மனாக்கி 
மவ்கோ்க திரும்பும்.

8.16   இயந்திரவியல்  
இயக்கத்கதக் காடடிலும் 
திரவவியல் இயக்கத்தின் 
அனுகூலங்கள்

 1. ெக்திவய செலுததும் மபாது, ஏற்படும் 
சவப்பதவ்த எளிதில் நீக்குகிைது.

 2. அதி்க திைவே வாய்ந்தது.  
இயஙகும்மபாது ெத்தம் ஏற்பைாது.

 3. அழுத்தம் ோைாேல் ஒமர சீரா்க 
இருக்கும்.

 4. தி ர வ வி ய ல்  ெ ா ்த ன ங ்க ள் 
உறுதியானவவ.

 5. பூட்டி வவக்கும் ொ்தனம் எதுவும் 
ம்தவவயில்வல.

 6. அதி்கோன பளுவவ நிவலயா்கவும், 
துல்லியோ்கவும் நிவல நிறுததும் 
்தன்வே ச்காண்ைவவ.

்்சயல்படும் விதம்
பம்பிலிருநது திரவம் நிவலயான ஒமர 
அளவில் திவெ ்கட்டுப்படுததும் வால்விற்கு 
செலுத்தப்படுகிைது. திவெ ்கட்டுப்படுததும் 
வால்வு நான்கு வழி்கவளயும், மூன்று 
நிவல்கவளயும் ச்காண்ைது. திரவவியல் 
சுற்றில் அதி்க அழுத்தம் ஏற்பட்ைால், அ்தவன 
விடுவிக்்க விடுப்பு வால்வு உள்ளது.

பகுதி P-யுைன் பகுதி A 
இவணக்்கப்படுகிைது.  திரவோனது 
அழுத்தததுைன் பம்பிலிருநது சிலிண்ைரின் 
வலது முவனக்கு, A வழிமய 
செலுத்தப்படுகிைது.  இ்தனால் பிஸ்ைன் 
இைதுபுைம் ந்கர்கிைது.

உருவவேக்கும் இயநதிரததின் 
சவட்டுளித்தவல முன்னால் ந்கர்நது 
ப ணி ப் ச ப ா ரு ளி ல்  உ ம ல ா ்க த வ ்த 
சவட்டிசயடுக்கிைது.  எனமவ இ்தவன 
இவைக்கும் அவெவு’ என்று கூைலாம்.  
இவவவெவின் மபாது சிலிண்ைரின் 
இைதுபுைம் உள்ள திரவோனது, B-வழியா்க 
நுவைநது E-வழியா்க மநரா்க எண்சணய் 
ச்தாட்டிவய சென்ைவையும்.

AB

PE
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உருவவேக்கும் இயநதிரததின் திரவவியல் சுற்று 
(Hydraulic Circuit for Shaping Machine)
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 16. சுைலும் அல்லது ந்கரும் திரவவியல் 
ொ்தனங்களின் திவெவய இயஙகிக் 
ச்காண்டிருக்கும் மபாம்த எளிதில் 
ோற்ை முடியும்.

 17. சுைலும் அல்லது ந்கரும் மவ்கம் 
ோைாதிருக்கும்படியும், ம்தவவக்ம்கற்ப 
ோற்றியும் அவேததுக் ச்காள்ளலாம்.

 18. திரவவியலில் குவைந்த பட்ெ 
ெக்திவய செலுததி, அதி்களவில் 
விவெப்சபருக்்கம் செய்யலாம்.

 19. தி ர வ வி ய ல்  ெ ா ்த ன ங ்க ள் 
பயன்படுததுவ்தால், இயநதிரங்கவள 
வடிவவேப்பது எளிது.

 20. இயநதிரங்கவள நிறுவுவதும், 
பராேரிப்பதும் எளி்தா்க இருக்கும்.

 21. மின் ொ்தனங்கள் பயன்படுததினால், 
ஆபதது்கள் ஏற்படும் என்று 
எதிர்பார்க்கும் இைங்களில் திரவவியல் 
ொ்தனங்கவளப் பயன்படுத்தலாம்.

குக்றகள்
�	எண்சணய் ்கசிவு ஏற்பட்ைால், தூசு 

துரும்பு்கவளசயல்லாம் ்தன்னுைன் 
மெர்தது அசுத்தப்படுததும்.

�	அசுத்தங்கள் படிவ்தால் திரவவியல் 
குைாய்்கள் பயனற்று மபாய்விடும்.

�	திரவவியல் குைாய்்களில் அதி்க அழுத்தம் 
்காரணோ்க உவைப்பு ஏற்பட்ைால், 
அழுத்த எண்சணய் நம் மீது விழுநது 
ஆபதது ஏற்பை வாய்ப்புண்டு.

�	திரவவியல் எண்சணய் ்கசிவு 
்காரணோ்க தீ ேற்றும் விபதது ஏற்பை 
வாய்ப்புள்ளது.

 7. திரவவியல் ொ்தனததிற்கு வரும் 
எண்சணய் நிறுத்தப்பட்ைால் கூை, 
அ்தனுள் அழுத்தம் குவைபைாேல் 
ச்தாைர்நது குறிப்பிட்ை நிவலயில் 
பிஸ்ைன் செயல்படும்.

 8. திரவவியல் ெக்திவய எளி்தா்க 
ம்தவவயான இைததிற்கு பிரிதது 
எடுததுச் சென்று பயன்படுத்த முடியும்.

 9. திரவவியல் இயக்்கததில் உள்ள 
்கட்டுப்பாட்டு ொ்தனங்கவள இயக்கு்தல் 
மி்க எளி்தா்க இருக்கும்.

 10. சபல்ட், செயின், கிளட்ச், பிமரக், 
ம்கம், லிவர் மபான்ை ொ்தனங்கள் 
ம்தவவயில்வல.

 11. திரவவியல் இயக்்கததினால் 
ந வ ை ச ப று ம்  ம வ வ ல யி ன் 
அவெவானது சுைலும்படிமயா, 
மநர்க்ம்காட்டில் ந்கரும்படிமயா 
ச்தாைர்ச்சியா்க இருக்கும்படிமயா, 
விட்டு விட்டு இருக்கும்படிமயா ோைா்த 
மவ்கததில் இருக்கும்படிமயா எளிதில் 
ோற்றி அவேக்்கலாம்.

 12. விவரநது செயல்பைக்கூடியது, 
நம்ப்கோனது.

 13. குறிப்பிட்ை செயல் நவைசபை, 
இயநதிரவியல் நுட்பதவ்த விை 
திரவவியல் ொ்தனம் அவேப்பது எளிது.

 14. குவைந்த இைம் மபாதுோனது.
 15. ச வ கு தூ ர த தி ல்  தி ர வ வி ய ல் 

ொ்தனதவ்த அவேதது ச்காண்டு, 
குறிப்பிட்ை இைததில் ம்தவவயான 
செயல் நவைசபறும்படி செய்யலாம்.

்்சயல்பாடுகள்
�	ோணவர்்கவள அருகில் உள்ள பாலிசைக்னிக், சபாறியியல் ்கல்லூரி்களுக்கு அவைததுச் 

சென்று திரவவியல் ொ்தனங்கவள ்காண்பிதது விளக்கிக் கூறு்தல்.

XII BME_Tamil version CHAPTER 08.indd   173 1/7/2020   4:08:22 PM



1 7 4 பாடம் 08 திரவவியல் சாதனங்கள் (Hydraulic Equipments)

பகுதி – அ  1 ேதிப்சபண்
்சரியான விகடகய யதர்ந்்தடுத்து எழுதுக.
 1. திரவவியல் ெக்திவய இயநதிர 

ெக்தியா்க ோற்றும் ொ்தனததின் சபயர் 
  அ) வைட்ராலிக் பம்பு
  ஆ) வைட்ராலிக் மோட்ைார்
  இ) வைட்ராலிக் சிலிண்ைர்
  ஈ) வைட்ராலிக் வால்வு
 2. இம்சபல்லர் எந்த பம்பில் உள்ளது
  அ) முன்னும் பின்னும் இயஙகும் பம்பு
  ஆ) கியர் பம்பு
  இ) வேய விலக்கு பம்பு
  ஈ) மவன் பம்பு
 3. ்கப்பல் ேற்றும் ்கைல் ொர்ந்த துவை்களில் 

பயன்படுத்தப்படும் பம்பு
  அ) வேய விலக்கு பம்பு
  ஆ) முன்னும் பின்னும் இயஙகும் பம்பு
  இ) சுைலும் பம்பு
  ஈ) சிைப்பு வவ்க பம்பு
 4. வைட்ராலிக் சுற்றில் பாயும் திரவததின் 

அளவு, திவெ, அழுத்தம் இவற்வை 
்கட்டுப்படுத்த உ்தவும் ொ்தனததின் 
சபயர்

  அ) வைட்ராலிக் பம்பு
  ஆ) வைட்ராலிக் மோட்ைார்
  இ) வைட்ராலிக் சிலிண்ைர்
  ஈ) வைட்ராலிக் வால்வு

பகுதி   -  ஆ  3 ேதிப்சபண்
ஓரிரு வரிகளில் விகடயளி
 5. திரவவியல் என்ைால் என்ன?
 6. வேய விலக்கு பம்பின் பயன்்கள் 

யாவவ?
 7. ‘பிவரமிங’ என்ைால் என்ன?
 8. வைட்ராலிக் சிலிண்ைரின் பயன்்கள் 

யாவவ?

பகுதி  -  இ  5 ேதிப்சபண்
ஒரு பக்க அளவில் விகடயளி
 9. வேய விலக்கு பம்பில் உள்ள ஐநது 

சபரும்பிரிவு்கவள எழுது்க.
 10. முன்னும் பின்னும் இயஙகும் பம்பின் 

வவ்க்கவள எழுது்க.

பகுதி  -  ஈ  10 ேதிப்சபண்
விரிவான விகடயளி
 11. வேய விலக்கு பம்பிற்கும், முன்னும் 

பின்னும் இயஙகும் பம்பிற்கும் உள்ள 
மவறுபாடு்கள் யாவவ?

 12. உருவவேக்கும் இயநதிரததின் 
திரவவியல் சுற்வைப் பைம் வவரநது, 
செயல்படும் வி்தததிவன விளக்கு்க.

வினாக்கள்
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கற்றலின் நநபாக்கம்
�	‘எணணுரு கடடுப்பொடு’ குறிததும் அலை எவைொறு இயந்திரஙகலை 

கடடுப்படுததுகிறது எனபது பறறியும் மொைைர்கள் அறிந்து தகொள்ளு�ல்.
�	‘கணினி எனணுரு கடடுப்பொடு’ குறிததும் அைறறின கூறுகலையும் (Elements), 

கூறுகளின த்யல்பொடுகலையும் மொைைர்கள் த�ரிந்து தகொள்ளு�ல்.
�	கணினி எணணுரு கடடுப்பொடடு இயந்திரஙகளின ைலககள் பறறி விரிைொக 

அறிந்து தகொள்ளு�ல்.
�	கணினி எணணுரு கடடுப்பொடடு இயந்திரததிறகொன திடட த்யல்பொடு (Programme) 

பறறி த�ரிந்து தகொள்ளு�ல்.

1 7 5

ம்பாருைடக்கம் 
 9.1  அறிமுகம்
  9.2  எணணுரு கடடுப்பொடு
  9.3  கணினி எணணுரு கடடுப்பொடு
  9.4  கணினி எணணுரு கடடுப்பொடடு இயந்திரததின 

கூறுகள்
  9.5  தமனதபொருள்
  9.6  உள்ளீடடு ஊடகம்
  9.7  இயந்திரக் கடடுப்பொடடு அைகு
   அ) உள்ளீடு ஏறகும் அைகு
   ஆ) நிலனைகம்

   இ) த்யல் முலறப்படுததும் அைகு
   ஈ) தைளியீடடு முலனகள் 
  உ) மீள் �ரவு அைகு
  9.8  இயக்கும் கருவிகள்
  9.9  இயந்திரக் கருவி
9.10  CNC இயந்திரஙகளின ைலககள்
9.11  தபொதுைொன இயந்திரஙகலைக் கொடடிலும் 

CNC இயந்திரஙகளின அனுகூைஙகள்
9.12  CNC இயந்திரததிறகொன திடட த்யல்பொடு
9.13  CNC இயந்திரஙகளின ைைர்ச்சி

சி.என்.சி. இயந்திரம் 
(CNC Machine)

நன்றிக்கு வித்தபாகும் நல்மலபாழுக்கம் தீமயபாழுக்கம்
என்றும் இடும்க் தரும் - குறள் 138

விைக்கம்
நல்மலபாழுக்கம் என்்து வபாழ்க்ககயில் நன்கெக்கு விகதயபாக 
அகெயும்.    தீமயபாழுக்கம்  என்்து  எபந்பாதும்  துன்்த்கதநய 
தரும். 

09

  பொடம்

்பாடம் 09 சி.என.சி. இயந்திரம் (CNC Machine)

XII BME_Tamil version CHAPTER 09.indd   175 1/7/2020   4:13:54 PM



1 7 6 பாடம் 09 சி.என்.சி. இயந்திரம் (CNC Machine)

9.1  அறிமுகம்
த�ொழிற்ொலைகளில் �யொரிப்பு பணி 
எனபது மூைப்தபொருடகளில் இருந்து 
நமக்கு த�லையொன பொகஙகலை 
உருைொக்குை�ொகும். இந்� பணி 
ப ல் த ை று  மூ ை ப் த ப ொ ரு ட க ள் , 
தைடடுளிகள், மறறும் இயந்திர 
கருவிகளின உ�வியுடன மனி�னொல் 
த்ய்து முடிக்கப்படுகிறது.  இயந்திரப் 
பணி மூைம் �யொரிப்பு தைலைலயச் 
த்ய்து முடிப்ப�றகு குறிப்பிடட சிை 
�கைல்களும், ்க்தியும் த�லைப்படுகிறது.  
கொைப்தபொக்கில் இப்பணியில் பல்தைறு 
முலறகளும், தைவதைறு த�ொழில் 
நுடபஙகளும் அறிமுகப்படுத�ப்படடு 
பயனபடுத�ப்படடுள்ைன.  �யொரிப்பு பணியில் 
நவீன யுக்திகள் லகயொைப்படுலகயில் அதில் 
மனி�னின பஙகளிப்பு மிகவும் குலறந்து 
அப்பணிக்குத த�லையொன ்க்திலயயும், 
விைரஙகலையும் இயந்திரஙகதை �ரும் 
நிலை ஏறபடடுள்ைது.

இ ய ந் தி ர ங க ல ை  ம னி � ன 
கடடுப்படுததிய கொைம் மொறி, �றதபொது 

அைறறிறகு த�லையொன கடடுப்பொடுகலை, 
தைவதைறு ஆலை நிரல்கள் (Programme) 
மூைம் �ரப்படும் நிலை ஏறபடடுள்ைது.  
எனதை குலறந்� தபொருட த்ைவில், அதிக 
நுணுக்கததுடன அதிக அைவில் உறபததி 
த்ய்யும் நிலை உருைொகியுள்ைது.

9.2   எண்ணுரு கட்டுப்பாடு (Numerical 
Control)

என.சி. அலமப்பில் குறிப்பிடட குறியீடுகலைக் 
தகொணட த்யல் கடடலைகள் �யொரிப்பு 
பணிக்கொக மனி�னின பஙகளிப்பு 
த�லைப்படுகிறது.  பகுதி நிரல் எனப்படும் 
(Part Programme) இச்த்யல் திடடஙகள் சிை 
குறிப்பிடட அடலடகளிலும் நொடொக்களிலும் 
த்மிதது லைக்கப்படுகினறன.  இத�லகய 
உள்ளீடடு ஊடகஙகளிலிருந்து கடடலைகள் 
பிறப்பிக்கப்படடு, இயந்திரக் கருவிகள் ஒரு 
குறிப்பிடட ைரில்யில் பணிகலைச் த்ய்து 
முடிக்கினறன.

பல்தைறு எணணுரு �ரவுகலைக் 
தகொணட பதிவு த்ய்யப்படட �கைல்கள் 
மறறும் கடடலைகலைக் தகொணடு ஓர் 
இயந்திரக் கருவியின த்யல்பொடுகலை 
கடடுப்படுததுைத� “எணணுரு கடடுப்பொடு” 
ஆகும்.

9.3  கணினி எண்ணுரு கட்டுப்பாடு
ஒரு அடிப்பலட எணணுரு கடடுப்பொடடு 
இயந்திரததின த்யல்பொடுகள் கணினி 
மூைம் நிர்ைகிக்கப்படுமொனொல், அது 
‘கணினி எணணுரு கடடுப்பொடடு இயந்திரம்’ 
எனப்படும்.  இதில் உள்ை கணினி ஆலை 
நிரல்கள், இயந்திரஙகளின பணிகலை 
த்யல்படுத� பயனபடுகினறன.

CNC இயந்திரஙகள் கணடுபிடிப்ப�றகு முனபு எணணுரு கடடுப்பொடடு இயந்திரஙகதை  (Numerical 
Controlled Machines) பயனபொடடில் இருந்�ன. இந்� எணணுரு கடடுப்பொடடு இயந்திரம் 1940 
ஆம் ஆணடு அதமரிக்கொவில் உள்ை ம்ொசூத்டஸ் த�ொழில்நுடப கல்லூரியில் பணி புரிந்� ஜொன 
டி.பொர்்னஸ் எனபைரொல் கணடுபிடிக்கப்படடது.  இவவியந்திரம் கணினி  (computer) மூைம் 
இயஙகினொல்  CNC இயந்திரம் என அலைக்கப்படுகிறது.

சி.என.சி கலட்ல் இயந்திரம்
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1 7 7பாடம் 09 சி.என்.சி. இயந்திரம் (CNC Machine)

9.4   கணினி எண்ணுரு கட்டுப்பாட்டு 
இயந்திரத்தின் கூறுகள்

ஒரு கணினி எணணுரு கடடுப்பொடடு 
இயந்திரம் கீழக்கணட கூறுகலை 
உள்ைடக்கியது.
 1. தமனதபொருள்
 2. இயந்திரக்கடடுப்பொடடு அைகு
 3. இயக்கும் கருவிகள்
 4. இயந்திரக்கருவி
தமறகணட கூறுகலைக் தகொணடு 
த்ய்யப்படும் த்யல்பொடுகள் கீழக்கணட 
பணிகலைக் தகொணட�ொக இருக்கும்.
  அ)  �யொரிக்கப்பட தைணடிய 

தபொருளின ைலரபடதல� 
அடிப்பலடயொகக் தகொணடு 

ஆலை நிரலிலன (Programme) 
உருைொக்கு�ல்.

  ஆ)  உள்ளீடடு ஊடகததிறகொன 
�ரவுகலை �யொரித�ல்.

  இ)  கடடுப்பொடடு அைகிறகு �ரவுகலை 
உள்ளீடு த்ய்�ல்.

  ஈ)  இயந்திரததிலனக் தகொணடு 
தபொருலை �யொரித�ல்.

9.5  மென்ம்பாருள் (Software)
கணினி எணணுரு கடடுப்பொடடு 
அலமப்பின தமனதபொருள் எனபது 
இயந்திரம் த்யல்படத த�லையொன 
த�ொடர்ச்சியொன குறிப்புகள் அல்ைது 
ஆலைகள், அைறலற எழு� உ�வும் 
கணினி தமொழிகள், அைறலற த்மிக்க 
உ�வும் பல்தைறு உள்ளீடடு ஊடகஙகள் 
ஆகியைறலற தகொணட�ொகும்.

எணணுரு கடடுப்பொடடு கருவிக்கு 
அளிக்கப்படும் குறிப்புகள் அல்ைது 
ஆலைகள் இரணடடிமொன எணமுலறயில் 
தகொடுக்கப்படுகிறது.  இம்முலறயில் 0 
மறறும் 1 ஆகிய இரணடு எணணுருக்கள் 
மடடுதம பயனபடுத�ப்படுகினறன.

9.6  உள்ளீட்டு ஊடகம் (Input Media)
பல்தைறு �கைல்கலை த்மிதது லைதது 
த�லைப்படும்தபொது இயந்திரததின 
கடடுப்பொடடு அைகிறகு அைறலற அளிக்க 
கீழக்கணட தைவதைறு உள்ளீடடு 
ஊடகஙகள் பயனபடுகினறன.
 1. புள்ளி குத�ப்படட அடலடகள்
 2. புள்ளி குத�ப்படட நொடொக்கள்
 3. கொந்� வில் நொடொக்கள்
 4. பிைொப்பி �டடுகள்.

புள்ளி குத�ப்படட அடலடகள், 
பல்தைறு �ரவுகலை, புள்ளி குத�ப்படட 
துலைகளின மூைம் த்மிக்க 
பயனபடுகினறன. புள்ளி குத�ப்படட 
நொடொக்கள் எனபது கொகி�ம், பிைொஸ்டிக் 

எணணுரு கடடுப்பொடடின 
அலமப்பின த்யல்பொடு

1 தபொருளின 
ைலரபடம்

2 த்யல் திடடமிடு�ல்

3 ஆலை நிரல்கலை 
�யொரித�ல்

4
துலையிடப்படட 

அடலட / 
துலையிடப்படட நொடொ 

�யொரித�ல்

5 இயந்திரக் 
கடடுப்பொடடு அைகு

6 இயந்திரம்

7 �யொரிக்கப்படட 
தபொருள்
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இருப்பின அது “சுைறறி அலமக்கும் ைலக 
கடடுப்பொடடு அைகு” எனப்படும்.

சுைறறி அலமக்க கூடிய ைலக

இ. தனித்து நிற்கும் வகக
கடடுப்பொடடு அைகு, இயந்திரததிலிருந்து 
்றறு த�ொலைவில், �னியொக 
அலமக்கப்படடிருந்�ொல் அது ‘�னிதது 
நிறகும் கடடுப்பொடடு அைகு’ எனப்படும்.

த��� ���� வைக

�னிதது நிறகும் ைலக

இயந்திரக்கடடுப்பொடடு அைகு 
கீழக்கணட கூறுகலை தகொணட�ொகும்.
 1. உள்ளீடு ஏறகும் அைகு (Input Reading 

Unit)
 2. நிலனைகம் (Memory Unit)
 3. த்யல்படுததும் அைகு (Processing Unit)
 4. தைளியீடடு அைகு (Output Unit)
 5. மீள்�ரவு அைகு (Feedback Unit)

மறறும் அலுமினிய சுருள்கைொல் ஆனது.  
கொந்� வில் நொடொக்கள், பிைொஸ்டிக்கொல் 
த்ய்யப்படடு அ�ன மீது கொமொ இரும்பு 
ஆக்ல்டு பூ்ப்படடிருக்கும்.  இதில் 
அதிக �கைல்கலை த்கரிக்கைொம்.  
த்கரித�ல� அழிததுவிடடு, மீணடும் புதிய 
�கைல்கலையும் பதிவு த்ய்யைொம்.

9.7   இயந்திரக் கட்டுப்பாட்டு அலகு 
(Machine Control Unit – MCU)

உள்ளீடடு ஊடகஙகள் மூைம் தபறப்படட 
ஆலை நிரல்கலை த்யல்கைொக மொறறிட 
உ�வும் மினனணு சுறறுக்கலை தகொணட 
இயந்திரக்கருவிதய “இயந்திரக் கடடுப்பொடடு 
அைகு” என அலைக்கப்படுகிறது.  இலை 
மூனறு ைலகப்படும்.
  அ)  ஒருஙகிலைந்� ைலக (Inbuilt type)
  ஆ)  சுைறறி அலமக்க கூடிய ைலக 

(Swivel Type)
  இ)  �னிதது நிறகும் ைலக (Stand Alone 

Type)

அ. ஒருங்கிகைந்த வகக
கடடுப்பொடடு அைகு, இயந்திரததின 
கடடலமப்பிதைதய இலைந்திருப்பின 
அது “ஒருஙகிலைந்� ைலக கடடுப்பொடடு 
அைகு” எனப்படும்.

இய��ர� க���பா��
அல� (MCU)

ஒருஙகிலைந்� ைலக

ஆ. சுழற்றி அகெக்க கூடிய வகக
கடடுப்பொடடு அைகு, சுைலும் அலமப்பின 
மூைம் இயந்திரததுடன இலைக்கப்படடு 
பணியொைர் இருப்பிடதல� தபொறுதது, 
சுைறறி அலமதது தகொள்ளும் ைலகயில் 
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உள்ளீடு ஏற்கும் அலகு  
(Input Reading Unit)
உள்ளீடடு ஊடகஙகளில் உள்ை ஆலை 
நிரல்கலை படிக்க உ�வும் மின கொந்� 
அலமப்பிலன ‘உள்ளீடு ஏறகும் அைகு’ 
எனகிதறொம்.  இைறறின பணிகைொைன.
 1. உ ள் ளீ ட டு  ஊ ட க ங க ல ை 

ஏறறுக்தகொள்ளு�ல்
 2. அைறறிலுள்ை ஆலை நிரல்கலை 

த்கரித�ல்
 3. அைறலற த்யல் அைகிறகு அனுப்பி 

லைத�ல்
 4. உ ள் ளீ ட டு  ஊ ட க ங க ல ை 

பததிரப்படுதது�ல்.

நிகைவக அலகு (Memory Unit)
உள்ளீடு ஏறகும் அைகிலிருந்து தபறப்படட 
�கைல்கள், நிலனைக அைகில் த்மிதது 
லைக்கப்படடு, த�லைப்படும்தபொது த்யல் 
அைகிறகு அனுப்பி லைக்கப்படும்.

மெயல் அலகு (Processing Unit)
நிலனைக அைகிலிருந்து தபறப்படட 
�கைல்கள் த்யல் அைகில் த்யைொக்கம் 
(Process) தபறறு இயந்திரததின 
பல்தைறு பொகஙகளுக்கு அனுப்பப்படடு 
த்யல்படுத�ப்படுகினறன.  த்யல் 
அைகொனது, நிலனைக அைகிறகும், 
தைளியீடடு அைகிறகும் இலைப்பு பொைமொக 
விைஙகுகிறது.

மவளியீட்டு அலகு (Output Unit)
த்யல் அைகின முகப்பில் உள்ை கடததி 
கம்பிகளின முலனகலை தைளியீடடு அைகு 
எனகிதறொம்.  நிலனைகததில் உள்ை, 
உள்ளீடடு ஊடக ஆலை நிரல்கள், த்யல் 
அைகில் த்யல்படுத�ப்படடு (Process) 
மிகக் குலறந்� மினனழுத�ம் தகொணட 
மின துடிப்புகைொக தைளியீடடு அைகில் 
தைளிப்படுகினறன.  இந்� மின துடிப்புகள் 
மினனணு, மின கொந்� தபருக்கிகள் 
(Amplifiers) மூைம் தபருக்கம் த்ய்யப்படடு, 
இயந்திரததின தைவதைறு இயக்கும் 

கருவிகலை (Drives & Slides) இயக்க 
உ�வுகினறன.

மீள்தரவு அலகு (Feedback Unit)
மீள்�ரவு அைகு எனபது சிை மினனியல் 
மறறும் மினனணுவியல் மீள்�ரவு கருவிகள் 
அடஙகிய ைனதபொருள் (Hardware) ஆகும்.  
இடப்தபயர்ச்சி (Displacement) மறறும் தில் 
தைகம் (Velocity) தபொனற இயறபியல் 
அைவுகலை மின துடிப்புகைொக மொறற இலை 
உ�வுகினறன.

9.8   இயக்கும் கருவிகள்  
(Driving Devices)

இயந்திரக் கடடுப்பொடடு அைகிலிருந்து 
தபறப்படும் கடடலைகலைக் தகொணடு, 
இயந்திரஙகளின பல்தைறு நகறறிகலை 
நுணுக்கமொக இயக்க பயனபடும் தைவதைறு 
ைலகயொன தமொடடொர்கலையும், மறறும் 
பல்லிலைத த�ொடர்கலையும் “இயக்கும் 
கருவிகள்” என அலைக்கிதறொம்.

எ ண ணு ரு க்  க ட டு ப் ப ொ ட டு 
இயந்திரததில் த்ர்தைொ தமொடடொர் (Servo 
Motor), ஸ்தடப்பர் தமொடடொர் (Stepper Motor), 
சினகுதரொஸ் (Synchros) மறறும் ரி்ொல்ைர் 
(Resolver) தபொனற இயக்கும் கருவிகள் 
பயனபடுகினறன.

9.9  இயந்திரக்கருவி (Machine Tool)
மூைப்தபொருளிலிருந்து, நமக்கு த�லையொன 
ைடிைததில், அைவில் உறபததி 
தபொருலை த்ய்ய உ�வும் உபகரைதம 
இயந்திரக் கருவி எனப்படுகிறது.  ஒரு 
இயந்திரக்கருவிலயக் தகொணடு தைவதைறு 
வி�மொன பை பணிகலைச் த்ய்யைொம்.

ஒரு இயந்திரக்கருவியில் 1) 
பணிதமலட 2) சுைறறிகள் 3) தைடடுளிகள் 
4) ஜிக்ஸ் & பிக்்ர்ஸ் எனப்படும் 
பணிப்தபொருலை �ொஙகும் உபகரைஙகள் 
5) குளிரூடடும் திரை அலமப்பு 6) பிசிறுகலை 
தைளிதயறறும் அலமப்பு மறறும் இ�ர 
துலைக்கருவிகள் ஆகியலை அடஙகும்.
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9.10   கணினி எண்ணுரு கட்டுப்பாட்டு 
இயந்திரத்தின் வகககள் (Types 
of CNC Machine)

கணினி எணணுரு 
க ட டு ப் ப ொ ட டு 
இ ய ந் தி ர ங க ளி ன 
த்யல்கலைப் தபொருதது 
அைறலற தபொதுைொக 
நொனகு ைலககைொகப் 
பிரிக்கைொம்.
 1. இயக்கும் கருவிகள் தபறும் ்க்தியின 

ைலகலயப் தபொருதது (Power to the 
Drives)

  அ) மினனியல் 
  ஆ) திரைவியல்
  இ) கொறறியல்
 2. நகறறிகளின நகர்லைப் தபொறுதது 

(Motion Control System)
  அ)  புள்ளியிலிருந்து புள்ளிக்கு நகரும் 

இயக்க கடடுபொடடு அலமப்பு
  ஆ)  த�ொடர் ைழி இயக்க கடடுபொடடு 

அலமப்பு
 3. மீள்�ரவு அலமப்லப தபொறுதது 

(Feedback Control System)
  அ)  திறந்� ைலைய அலமப்பு (Open 

Loop System)
  ஆ)  மூடிய ைலைய அலமப்பு (Closed 

Loop System)
 4. அச்சு எணணிக்லகலய தபொறுதது
  அ) 2-அச்சு  ஆ) 3-அச்சு
  இ) 4-அச்சு  ஈ) 5-அச்சு

இயக்க கட்டுப்பாட்டு அகெபபு  
(Motion Control System)
எணணுரு கடடுப்பொடடு இயந்திரததில் 
குறிப்பிடட இடஙகளில் அலமந்துள்ை 
த ை ட டு ளி யு ம்  ப ணி ப் த ப ொ ரு ளு ம் , 
இ ய ந் தி ர ப் ப ணி  த ் ய் ல க யி ல் 
ஒனலறப்தபொறுதது மறதறொனறு 
இடம் மொறும்.  இவைொறு தைடடுளியும், 
ப ணி ப் த ப ொ ரு ளு ம்  இ ய ங கு ை ல � 
கடடுப்படுததும் அலமப்பு இயக்கக் 
கடடுப்பொடடு அலமப்பு எனப்படுகிறது.

புள்ளியிலிருந்து புள்ளிக்கு நகரும் 
இயக்க கட்டு்பாட்டு அகெபபு  
(Point to Point Motion Control System)
இவைலக கடடுப்பொடடு அலமப்பில் 
இயந்திரப்பணி நலடதபறுலகயில், 
தைடடுளி மறறும் பணிப்தபொருள் 
ஆகியைறறின இருப்பிடஙகள் (Location) 
மொறுைதில்லை.  எனதை இந்� ைலக 
அலமப்பு ‘இருப்பிட அலமப்பு’ எனவும் 
அலைக்கப்படுகிறது.

குறிப்பிடட நிலையில் இயந்திரப்பணி 
முடிந்�வுடன, தைடடுளிதயொ அல்ைது 
பணிப்தபொருதைொ அல்ைது இரணடுதமொ, X 
மறறும் Y அச்சுகலைப் தபொறுதது, அடுத� 
நிலை இயந்திரப்பணி த்ய்ய தைறு 
நிலைகளுக்கு இடம் தபயருகினறன.  
எனதை இவைலமப்பு புள்ளியிலிருந்து 
புள்ளிக்கு நகரும் அலமப்பு எனப்படுகிறது.

இவைலக அலமப்பு, துலையிடும் 
இயந்திரம், ஜிக் துலைதபருக்கி இயந்திரம் 
மறறும் ஸ்பொட தைல்டிங இயந்திரம் 
ஆகியைறறில் கொைப்படுகிறது.

மதபாடரவழி இயக்க கட்டு்பாட்டு அகெபபு 
(Continuous Path Motion Control System)
இவைலக கடடுப்பொடடு அலமப்பில் 
தைடடுளி மறறும் பணிப்தபொருள் ஆகிய 
இரணடும் இயந்திரப்பணி நலடதபறறுக் 
தகொணடிருக்கும்தபொத� எல்ைொ அச்ல்ப் 
தபொறுததும் இடம் தபயருகினறன.  இந்� 
அலமப்பு ‘எல்லைக்தகொடடு கடடுப்பொடடு 
அலமப்பு’ (Contouring System) எனவும் 
அலைக்கப்படுகிறது. இந்� அலமப்பு 
தபரும்பொலும் மில்லிங இயந்திரததில் 
கொைப்படுகிறது.

மீள் தரவு கட்டுப்பாட்டு அகெபபு 
(Feedback Control System)
எணணுரு கடடுப்பொடடு இயந்திரஙகளின 
இயக்கஙகள், உள்ளீடடு ஊடகஙகள் மூைம் 
தகொடுக்கப்படட அைவிறகு ்ரியொக உள்ை�ொ 
என ஒப்பிடடுப்பொர்க்க உ�வும் கடடுப்பொடடு 
அலமப்பு ‘மீள்�ரவு கடடுப்பொடடு அலமப்பு’ 
என அலைக்கப்படுகிறது.
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திறந்த வகைவு அகெபபு  
(Open Loop System)
ஒரு எணணுரு கடடுப்பொடடு அலமப்பில் 
மீள்�ரவுக்கொன எவவி� ஏறபொடும் 
த்ய்யப்படொதிருந்�ொல் அவைலமப்பு 
“திறந்� ைலைவு அலமப்பு” எனப்படும்.  
இைறறில் உள்ளீடடு ஊடகஙகள் 
அளிக்கும் இயக்கஙகலையும், சுைறறி 
மறறும் பணிதமலட ஆகியைறறின 
இயக்கஙகலையும் ஒப்பிடடுப் பொர்க்க இயைொது.

மூடிய வகைவு அகெபபு  
(Closed Loop System)
இந்� அலமப்பில் சுைறறி மறறும் பணிதமலட 
(நகறறி) ஆகியைறறின இயக்க அைவுகள் 
அைக்கப்படடு உள்ளீடடு அைவுகளுடன 
ஒப்பிடப்படுகினறன.  இவவிரு அைவுகளிலும் 
தைறுபொடு இருப்பின, அலை கடடுப்பொடடு 
அைகில் ்ரித்ய்யப்படுகினறன. மிக 
நுணுக்கமொக இயந்திரப்பணி த்ய்யப்பட 
தைணடிய இடஙகளில் இவைலமப்பு 
பயனபடுத�ப்படுகினறது.

9.11   ம்பாதுவபாை இயந்திரங்ககைக் 
கபாட்டிலும் கணினி எண்ணுரு 
கட்டுப்பாட்டு இயந்திரங்களின் 
அனுகூலங்கள்

 1. �யொரிப்பு, திடடமிடல் (Production. 
P lanning) எனனும் பணி 
எளிலமப்படுத�ப்படுகிறது.

 2. ஒரு கணினி எணணுருக்கடடுப்பொடடு 
இயந்திரததின பணிகள் எனபது பை 
தபொதுைொன இயந்திரஙகளின தமொத� 
பணிகளுக்கு ்மமொக உள்ைது.  
எனதை தைலை தநரம் குலறகிறது.

 3. ஒரு CNC இயந்திரம் நிறுைப்படுை�ொல், 
பை தபொதுைொன இயந்திரஙகலை 
நிறுைத த�லைப்படும் �லரப்பரப்பின 
(Floor Space) அைவு குலறகிறது.

 4. உள்ளீடடு ஊடகஙகலை �யொரிக்க 
ஆகும் தநரம் தபொதுைொன 
இயந்திரஙகளுக்கொன ஜிக்ஸ் மறறும் 

பிக்்ர்கலை �யொரிக்க ஆகும் தநரதல� 
விட குலறவு.

 5. �யொரிப்பு பணியினதபொது, குலறந்� 
எணணிக்லகயில் கூட �யொரிக்க 
முடியும் எனப�ொல், மூைப்தபொருள் 
லகயிருப்பு குலறைொக இருந்�ொல் கூட 
தபொதுமொனது.

 6. உறபததி தபொருளின ைடிைலமப்லப 
(Design of a Component) 
த�லைப்படும்தபொது எளி�ொகவும் 
விலரைொகவும் மொறறிக் தகொள்ைைொம்.

 7. CNC இயந்திரததில் பணியொைர் 
பஙதகறபு குலறவு எனப�ொல் 
இயந்திரததின பயனபொடு (Machine 
Utilization) அதிகரிக்கிறது.

 8. CNC இயந்திரஙகளில் ஜிக்ஸ் மறறும் 
பிக்்ர்கள் பயனபடுத�ப்படுைதில்லை.  
எனதை தைடடுளி த்ைவு (Tooling 
Cost) குலறகிறது.

 9. ஒரு குறிப்பிடட பணி நிலையிதைதய 
(Setup) பை இயந்திரப் பணிகள் த்ய்ய 
முடிை�ொல் தநரம் குலறகிறது.

 10. இதில் மிக நுணுக்கமொன 
இயந்திரப்பணி த்ய்ய முடிை�ொல், 
இலைததுப் பூடடு�ல் எளி�ொகிறது.  
த்ைவு குலறகிறது.  தபொருளின �ரம் 
உயருகிறது.

 11. பணியொைர் மூைம் நிகழும் பிலைகள் 
குலறகிறது.  எனதை வீைொ�ல் 
தைகுைொக குலறகிறது.

 12. ஒரு பணியொைதர பை CNC 
இயந்திரஙகலை தமறபொர்லை த்ய்ய 
இயலும் எனப�ொல், பணியொைருக்கொன 
ஊதியம் குலறகிறது.

9.12   எண்ணுருக் கட்டுப்பாட்டு 
இயந்திரத்திற்கபாை திட்ட 
மெயல்்பாடு (Programming for 
CNC Machines)

�யொரிக்கப்பட தைணடிய தபொருளின 
ைலரபடதல� அடிப்பலடயொகக்தகொணடு 
அல�ப்பறறிய பல்தைறு விைரஙகள் 
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மடஙகு ைைர்ச்சி அலடந்துள்ைது.  அைறறில் 
கீழகணடலை குறிப்பிடத�க்கலை.
 1. தநரடி எணணுருக்கடடுப்பொடு (DNC – 

Direct Numerical Control)
 2. �கதைறபு கடடுப்பொடு (Adaptive Control)

நநரடி எண்ணுருக்கட்டுப்பாடு (Direct 
Numerical Control)
த�ொலைவில் தபொருத�ப்படடுள்ை ஒரு 
தமயின ஃபிதரம் கணினியுடன, பை 
எணணுரு கடடுப்பொடடுக் கருவிகள் 
இலைக்கப்படடு கடடுப்படுத�ப்படுமொனொல், 
அந்� அலமப்பு தநரடி எணணுரு கடடுப்பொடு 
எனறலைக்கப்படுகிறது.  இவைலமப்பின 
முக்கிய பிரிவுகைொைன.
  அ) தமயின ஃபிதரம் கணினி
  ஆ) தமொத� நிலனைகம் (Bulk Memory)
  இ)  கணினி கடடலமப்பு (Network 

System)
  ஈ)  எணணுருக்கடடுப்பொடடு 

இயந்திரஙகள் (NC Machines)

தமயின 
ஃபிதரம் 
கணினி

தமொத� 
நிலனைகம்

கணினி 
கடடலமப்பு

எணணுருக் 
கடடுப்பொடடு 
கருவிகள்

 தநரடி எணணுருக்  
கடடுப்பொடடின (DNC) கூறுகள்

தநரடி எணணுரு கடடுப்பொடடு 
அலமப்பின மூைம், ஒவதைொரு 
இ ய ந் தி ர த தி ற கு ம ொ ன  � னி த � னி 
கடடுப்பொடடு அைகு, உள்ளீடடு ஊடகஙகள் 
ஆகியலை �விர்க்கப்படுகினறன.  இந்� 
அலமப்பு, இ�னுடன இலைக்கப்படட 
அலனதது எணணுருக்கடடுப்பொடடு 
இ ய ந் தி ர ங க ல ை யு ம்  அ ை ற றி ன 
பணிகலையும் கைனிதது தகொள்கிறது.  
இ�றகொக பயனபடுத�ப்படும் கணினி 
கடடலமப்பு எனபது உள்ைக ைலை 
அலமப்பொகதைொ (Local Area Network) 
அல்ைது தபரும் பரப்பு ைலையலமப்பொகதைொ 
(Wide Area Network) இருக்கைொம்.

குறிப்புகைொக �யொரிக்கப்படுகினறன.  
தபொருளின அைவுகள், ைடிைம், தைடடும் தைகம், 
ஊடடம், தைடடும் ஆைம், பணிகள் த்ய்யப்பட 
தைணடிய ைரில் முலற, தைடடுளி உதைொகம், 
பணிப்தபொருளின உதைொகம் மறறும் இ�ர 
விைரஙகள் குறிப்புகைொக �யொரிக்கப்படடு 
கடடுப்பொடடு அைகிறகு உள்ளீடு த்ய்யப்பட 
தைணடும்.  குறிப்புகலை தமறத்ொனன 
ைலகயில் �யொரிக்கும் பணிலய ‘திடட 
த்யல்பொடு’ எனகிதறொம்.

்பாகத்திற்கபாை திட்ட மெயல்்பாடு  
(Part Programme)
கணினி அல்ைது கடடுப்பொடடு அைகிறகு 
ஏறற முலறயில், �யொரிக்கப்பட தைணடிய 
தபொருளிலனப் பறறிய விைரஙகலைக் 
தகொணடு உருைொக்கப்படட திடடததிலன 
‘பொகததிறகொன இயக்க திடடம்’ எனகிதறொம்.  
இது கீழக்கணட இரணடு முலறகளில் 
உருைொக்கப்படுகிறது.
 1. ்ொ�ொரை திடட த்யல்பொடு (Manual 

Assisted)
 2. கணினி திடட த்யல்பொடு (Computer 

Assisted)
APT (Automatically Programmed Tools), 
ADAPT, EXAPT, SPLIT, PROMP ஆகிய 
கணினி உயர்மடட தமொழிகள் ‘கணினி 
திடட த்யல்பொடு’ எழு� உ�வுகிறது.

APT ADAPT EXAPT SPLIT PROMP

CNC இயந்திரததில் பயனபடுத�ப்படும் 
கணிணி உயர்மடட தமொழிகள்

9.13   எண்ணுரு கட்டுப்பாட்டு 
இயந்திரங்களின் வைரச்சி 
(Advancements in NC Machines)

எணணுரு கடடுப்பொடடு இயந்திரஙகள் 
நுண த்யலிகளின (Microprocessor) 
உ�வி தகொணடு த்யல்பட துைஙகிய 
பினனர், இததுலறயின த�ொழில் நுடபம் பை 

XII BME_Tamil version CHAPTER 09.indd   184 1/7/2020   4:13:55 PM



1 8 5பாடம் 09 சி.என்.சி. இயந்திரம் (CNC Machine)

தகநவற்பு கட்டுப்பாடு (Adaptive Control)
இயந்திரப்பணி நலடதபறும் தபொத� தைடடும் 
தைகம், ஊடடம் மறறும் தைடடும் ஆைம் 
ஆகியைறறின அைவுகள், நிர்ையிக்கப்படட 

அைவுகளுடன ஒப்பிடப்படடு பினபு 
�கைலமக்கப்படடு (மொறறி அலமக்கப்படடு) 
த்ய்யப்படுகினறன.  எனதை இைறலற 
‘�கதைறபு கடடுப்பொடு’ என அலைக்கிதறொம்.

மெயல்்பாடுகள்
�	மொைைர்கலை அருகில் உள்ை பொலிதடக்னிக், தபொறியியல் கல்லூரிகளுக்கு அலைததுச் 

த்னறு CNC இயந்திரஙகலை கொணபிதது விைக்கிக் கூறு�ல்.

விைபாக்கள்
்குதி – அ  1 மதிப்தபண
ெரியபாை விகடகய நதரந்மதடுத்து எழுதுக.
 1. �யொரிப்பு பணி எனபது _________

ஆல் ்ொததியமொகிறது.
  அ) மனி�ன மறறும் இயந்திரத�ொல்
  ஆ)  மூ ை ப் த ப ொ ரு ள்  ம ற று ம் 

தைடடுளிகைொல்
  இ)  மனி�ன, இயந்திரம், மூைப்தபொருள் 

மறறும் தைடடுளிகைொல்
  ஈ)  மனி�ன மறறும் தைடடுளிகைொல்.
 2. ஒரு என.சி. அலமப்பில் இயக்கததிடட 

குறிப்புகள் _________ ஆக 
தகொடுக்கப்படுகினறன.

  அ) �கைல்கள் 
  ஆ) எணணுரு �ரவுகள்
  இ)குறியீடுகள்
  ஈ) மலர குறியீடொக்கம்
 3. IC எனப�ன விரிைொக்கம்
  அ) Information Control
  ஆ) Instruction Control
  இ) Internal Control
  ஈ) Integrated Circuits
 4. ஒரு என.சி. அலமப்பில் மீள் �ரவுக்கொன 

ஏறபொடு இல்ைொதிருப்பின அவைலமப்பு 
_________ எனப்படும்.

  அ)  புள்ளியிலிருந்து புள்ளிக்கு நகரும் 
அலமப்பு

  ஆ) த�ொடர் ைழி பொல� அலமப்பு
  இ) மூடிய ைலைவு அலமப்பு
  ஈ) திறந்� ைலைவு அலமப்பு

்குதி – ஆ  3 மதிப்தபண
ஓரிரு வரிகளில் விகடயளி
 5. எணணுருக்கடடுப்பொடு – ைலரயறு.
 6. இயந்திரக் கடடுப்பொடடு அைகின 

ைலககள் யொலை?
 7. இயந்திரக் கடடுப்பொடடு அைகின 

கூறுகளில் எலைதயனும் மூனறிலன 
எழுதுக?

 8. உள்ளீடு ஏறகும் அைகின பணிகள் 
யொலை?

்குதி – இ  5 மதிப்தபண
ஒரு ்க்க அைவில் விகடயளி
 9. எணணுருக் கடடுப்பொடடு அலமப்பின 

த்யல்திடடம் பறறிய மனைலரபடம் 
ைலரக?

 10. உள்ளீடடு ஊடகம் பறறி விைரி?
 11. இயந்திரக் கடடுப்பொடடு அைகின 

ைலககளில் ஏத�னும் ஒனறிலன 
படம் ைலரந்து விைக்குக.

்குதி – ஈ  10 மதிப்தபண
விரிவபாை விகடயளி
 12. இயந்திரக் கருவி பறறிய மனைலரபடம் 

ைலரக.
 13. கணினி எணணுரு கடடுப்பொடடு 

இயந்திரஙகளின ைலககள் யொலை?  
தமலும் புள்ளியிலிருந்து புள்ளிக்கு 
நகரும் அலமப்லப விைரி?
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கற்ைலின தநாககம்
�	தானியங்கியியல்: மனிதனின் உதவியின்றி தானா்க டெயல்்படும் இயநதிைங்்கள்,  

அ்வ டெயல்்படும் மு்்ற்கள், அதற்்கான தானியங்கி டதாழில் நுட்பங்்கள், 
ஆகியவற்்்ற அறிநது ட்காள்ளுதல்.

�	எநதிைனியல்: மனிதன் டெயயககூடிய கவ்ல்க்ள, மனித நெவடிக்்க்க்ள 
க்பான்க்ற டதாழில் நுட்ப உதவி்ய ட்காண்டு இயங்கும் மனித இயநதிைங்்க்ள 
்பற்றி மாைவர்்கள் அறிநது ட்காள்ளுதல்.

த்ாரு்ளைககம் 
  10.1  தானியங்கியியல் (Automation) – அறிமு்கம்
  10.2  வ்்க்கள்
  10.3  கத்வ்கள்
  10.4  நன்்ம மற்றும் கு்்ற்பாடு்கள்
  10.5  ்பயன்்பாடு்கள்
  10.6  கூறு்கள்
  10.7  எநதிைனியல் (Robotics) - அறிமு்கம்
  10.8  மனித இயநதிைம் வ்ைய்்ற

  10.9  டதாழில் து்்றயில் மனித இயநதிைம் 
்பயன்்படுத்துவதற்்கான குறிகக்காள்்கள்

10.10   மனித இயநதிைத்தின் நன்்ம்கள் 
10.11  மனித இயநதிைத்தின் முககிய கூறு்கள்
10.12  அசிகமாவ விதி்கள்
10.13  மனித இயநதிைத்தின் கத்வ்கள்
10.14  மனித இயநதிைத்தின் ்பயன்்பாடு்கள்
10.15  மனித இயநதிைத்தின் ்பா்கங்்கள்
10.16  மனித இயநதிைம் தயாரிக்கப ்பயன்்படும் 

ட்பாருட்கள்

தானியங்கியியல் ைற்றும் 
எநதிரனியல் 

(Automation and Robotics)

எண்தைன் ஏகை எழுதததன் இவ்விரண்டும்
கண்தைன் வாழும் உயிர்ககு - கு்றள் 392

வி்ளககம்
எண்ணும் எழுததும் எனை அறிவுக கண்கக்ள த்ற்ைவர்கத்ள 
உயிர் வாழ்தவார் எனக கருதப்டுவார்கள்.. 

10

  ்பாெம்

்ாைம் 10 தானியங்கியியல் மற்றும் எநதிைனியல் (Automation and Robotics)
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தானியங்கியியலின் தந்த 
என்்ற்ைக்கப்படு்பவர் நிக்காலா 
டெஸலா (Nikola Tesla), 
ஆண்டு : 1856-1943.

10.1   தானியங்கியியல் அறிமுகம் 
(Introduction of Automation)

மனிதனின் உதவியின்றி ஒரு 
டெயல்மு்்ற்ய அல்லது ந்ெமு்்ற்ய 
டெயய ்பயன்்படும் டதாழில் நுட்பகம 
தானியங்கியியல் (Automation) எனப்படும்.

நாம் வீடடில் ்பயன்்படுத்தும் 
தண்ணீ்ை சூகெற்றும் ொதனம் (Heater) 
முதல், ட்பரிய டதாழிற்ொ்ல்களில் 
்பயன்்படுத்தப்படும் ்கடடுப்பாடடு அ்மபபு வ்ை 
தானியங்கியியல் ்பயன்்படுத்தப்படுகி்றது.

இயநதிைவியல், திைவவியல், 
மின்னியல், மின்னணுவியல் மற்றும் 
்கணினி ொதனங்்கள் ஆகிய்வ 
இ்ைநது இயங்கும் வ்்கயில் தானியங்கி 
இயநதிைங்்கள் வடிவ்மக்கப்படுகி்றது.

நாம் அன்்றாெம் ்பயன்்படுத்தும் 
்கடி்காைங்்கள் முதல் நவீன 
டதாழிற்ொ்ல்களில் ்பயன்்படுத்தப்படும் 
இயநதிைங்்கள், விமானங்்கள், ்கப்பல்்கள் 
மற்றும் க்பாககுவைத்து வா்கனங்்கள் 
க்பான்்றவற்றில் தானியங்கி டதாழில் 
நுட்பங்்கள் (Automatic Mechanism) 
்பயன்்படுத்தப்படுகி்றது.

‘தானியங்கியியல்’  என்்பது 
ஆ ங் கி ல த் தி ல்  “ A u t o m a t i o n ” 
என்்ற்ைக்கப்படுகி்றது.  ்பண்்ெய 
கிகைக்க டொற்்களான ‘ஆடகொ’ (ட்பாருள்) 
மற்றும் மாகொஸ (ந்கரும்) என்்பதிலிருநது 
“ஆடகொகமஷன்” என்்ற வார்த்்த 
பி்றநதது.  இவவாறு ஒரு ட்பாருள்  
தானா்ககவா அல்லது சுய ஆ்ை்ய 
ட்பற்க்றா டெயல்்படுமாயின் அ்தப்பற்றிய 
அறிவியலுககு “தானியங்கியியல்” 
(Automation) எனப்படும்.

10.2   தானியங்கியியல் வகககள் 
(Types of Automation)

தானியங்கியியல் இைண்டு வ்்கப்படும்.
 1. ்கடடுப்பாடு அடிப்ப்ெயில் இயங்கும் 

தானியங்கி (Based on Control Automation)
 2. ்பயன்்பாடு அடிப்ப்ெயில் இயங்கும் 

தானியங்கி (Based on Application 
Automation)

1.   கட்டுப்ாடு அடிப்கையில் இயங்கும் 
தானியங்கி

அ) ்குதி தானியங்கி (Partial Automation)
இது மனிதன் மூலமா்கவும், தானியங்கி 
மூலமா்கவும் இ்ைநது ட்பாரு்ள இயங்்க 
்வப்பது ்பகுதி தானியங்கி எனப்படும்.

Steam

Drain

Thermometer

Cold water

Hot water

்பகுதி தானியங்கி

ஆ)  முழுகையான தானியங்கி  
(Fully Automation)

மனித டெயல்்பாடு இல்லாமல் ஒரு ட்பாருள் 
தானா்ககவா அல்லது சூழ்நி்லககு ஏற்்ப 
சுய ஆ்ை ட்பற்க்றா இயங்குவகத 
முழு்மயான தானியங்கி எனப்படும்.

actuator
e.g., heater

Cold air
in

drive
signal

Feedback
signal

Temperature
struction

Sensor
e.g., temperature

probe

Controller
e.g., computer

hot air
out

முழு்மயான தானியங்கி (Whole Automation)
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2.   ் யன்ாடு அடிப்கையில் இயங்கும் 
தானியங்கி 

அ)  கட்டிை தானியங்கி முகை  
(Building Automation System):

வீடு, அலுவல்கம், ்பல்கவறு ்கல்வி 
நிறுவனங்்கள் மற்றும் டதாழிற்ொ்ல்களில் 
்பயன்்படுத்தப்படும் சூகெற்றி (Heater) 
்காற்க்றாடெத்்த ஏற்்படுத்தும் மின்விசிறி 
(Fan), குளிர்விககும் ொதனம் (Air-
Conditioner) மற்றும் ஒளி அ்மபபு (Lighting) 
ஆகிய ொதனங்்கள் அ்னத்்தயும் 

ஓரிெத்திலிருநது ்கடடு்படுத்தும் ொதனத்்தக 
ட்காண்டு ்கடடு்படுத்தும் மு்்றககு ்கடடிெ 
தானியங்கி மு்்ற எனப்படும்.  இதற்கு 
்மயப்படுத்தப்படெ ்கடடுப்பாடடு தானியங்கி 
(Centralized control automation) மு்்ற 
்பயன்்படுத்தப்படுகி்றது.

வகககள்
 1. தானியங்கி அலுவல்கம்
 2. தானியங்கி வீடு

்பகுதி 
தானியங்கி

முழு்மயான 
தானியங்கி

2

அ

1

ஆ

தானியங்கியியல்

்கடடுப்பாடு 
அடிப்ப்ெயில்  

இயங்கும் தானியங்கி
்பயன்்பாடு அடிப்ப்ெயில் 

இயங்கும் தானியங்கி

டதாழிற்து்்ற 
தானியங்கி மு்்ற்கடடிெ தானியங்கி

ஆஅ

தானியங்கி வீடு

தானியங்கி அலுவல்கம் வ்ையறுக்கப்படெ நிைல் 
தானியங்கி

மாற்்றத்தக்க தானியங்கி

நி்லயான தானியங்கி
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்கடடிெ தானியங்கி மு்்ற

தானியியங்கி மு்்றயில் இயங்கும் வீடு
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டதாழிற்ொ்ல்கள் வ்ை இம்மு்்ற 
்பயன்்படுத்தப்படுகி்றது.
வகககள்
 1. நி்லயான தானியங்கி (Fixed 

Automation)
 2. நிைல் தானியங்கி (Programmable 

Automation)
 3. மாற்்றத்தக்க தானியங்கி (Flexible 

Automation)

ஆ)  ததாழிற்துகை தானியங்கி முகை  
(Industrial Automation System) 

மனித உதவியின்றி ட்பாருட்க்ள 
உற்்பத்தி டெயயும் டதாழிற்ொ்ல்களில் 
இயநதிைங்்களின் டெயல்மு்்ற்க்ள ்கணினி 
ொதனங்்களின் உதவிகயாடு தானியங்கி 
மு்்றயில் டெயல்்படுத்தும்மு்்ற ஆகும்.

சிறிய குண்டூசி முதல் 
ட்பரிய இயநதிைங்்கள் தயாரிககும் 

தானியியங்கி மு்்றயில் இயங்கும் அலுவல்கம்

டதாழிற்து்்ற தானியங்கி மு்்ற (Industrial Automation System)
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்ணிபத்ாருளின எண்ணிககக ைற்றும் 
்ணிபத்ாருளின வகககளுககும் உள்்ள 
ததாைர்பு

Product
variety

Production quantity

Fixed
automation

Flexible
automation

Programmable
automation

100 10K 10L

1.   நிகையான தானியங்கி முகை  
(Fixed Automation System)

நி்லயான தானியங்கி மு்்ற என்்பது ஒரு 
அ்மபபு ஆகும்.  இதில் ஒரு தானியங்கி 
டெய்ல டெயல்்படுத்த வரி்ெ, டெயலாக்கம், 
உ்ப்கைைங்்கள், ்கடெ்மபபு ஆகியவற்்்ற 
ஒருங்கி்ைத்து வ்ைய்்ற டெயது 
டெயல்்படுத்தும் மு்்றயாகும்.
நிகையான தானியங்கி முகையின 
நனகைகள்
�	இதில் இயநதிை ்பா்கங்்களின் இயக்கம் 

கவ்கமா்கவும், தி்ற்மயா்கவும் உள்ளது.
�	அதி்க டெயல்தி்றன் ட்காண்ெது.
�	உற்்பத்தி டெலவு கு்்றவா்க உள்ளது.
குகை்ாடுகள்
�	அதி்க முதலீடு கத்வ.
�	்பைாமரிபபு டெலவு அதி்கம்.

2.   நிரல் தானியங்கி (Programmable 
Automation)

நிைல் தானியங்கி என்்பது ஓர் கவ்ல்ய 
டெயய ்கணினி உதவியுென் முன்கூடடிகய 
நிை்ல தயார் டெயது, ்கணினி ஆ்ையுென் 
டெயல்்படுத்துவதாகும். 

இ்த பின்வரும் மு்்ற்களில் 
டெயல்்படுத்தலாம் 

�	்கம்பயூடெர் எயெட டி்ென் (்கணினி 
வ்ைய்்ற) (Computer Aided Design-
CAD)

�	்கம்பயூடெர் எயெட கமனுஃக்பகெரிங் 
(்கணினி வழி உற்்பத்தி) (Computer 
Aided Manufacturing-CAM

�	்கம்பயூடெர் இண்ெகிகைடெட 
கமனுஃக்பகெரிங் (்கணினி வழி 
ஒருங்கி்ைநத உற்்பத்தி) Computer 
Integrated Manufacturing-CIM

நிகைகள் (Advantages)
�	ட்பருமளவு உற்்பத்தி டெயயும் க்பாது 

டெலவு கு்்றகி்றது.
�	உற்்பத்தியின் க்பாது, டநகிழ்வுத் 

தன்்மயில் மாறுதல் ஏற்்படும்.

குகைகள் (Disadvantages)
�	நி்லயான தானியாங்கி மு்்ற்ய 

விெ வ்ையறுக்கப்படெ நிைல் தானியங்கி 
மு்்றயில் டெலவு அதி்கம் 

�	புதிய உற்்பத்திககு, இம் மு்்றயானது 
நீண்ெ கநைம் எடுத்துக ட்காள்ளும். 

3.   ைாற்ைததகக தானியங்கியியல் 
(Flexible Automation) 

கு்்றநத்படெ மாறுதலுென் உற்்பத்தி 
நி்லக்கான இயல்்்பக ட்காண்ெகத 
மாற்்றத்தக்க தானியாங்கியியல் ஆகும் 

நிகைகள் (Advantages)
�	இதன் மூலம் உற்்பத்தி டெயயப்படும் 

ட்பாருட்களின் நு்கர்வுத் தன்்ம அதி்கம்.
�	இதற்்கா்க ்பயன்்படும் வடிவ்மபபு 

மாற்்றத்தக்கக கூடியது. 
�	ட்பாருட்களின் ்பா்கங்்களில் அடிக்கடி 

மாற்்றத்்த ஏற்்படுத்தலாம். 

குகைகள் (Disadvantages)
�	டதாெக்க முதலீடு மி்க அதி்கம் 
�	மற்்ற தானியாங்கியிய்ல விெ ஒடடு 

டமாத்த டெலவு அதி்கம்.
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10.3   ததாழில் துகையில் 
தானியங்கியின ததகவகள் 
(Need of Automation in Industries)

டதாழில்து்்றயில் தானியங்கியியல் 
கீழ்க்கண்ெ ்காைைங்்களுக்கா்க அதி்கம் 
கத்வப்படுகி்றது.
 1. உற்்பத்தி்ய அதி்கரிக்க
 2. தயாரிபபு தைத்்த கமம்்படுத்த
 3. டதாழிலாளர்்களின் உ்ைப்்ப 

கு்்றக்க
 4. உற்்பத்தி டெலவி்ன கு்்றக்க
 5. வைக்கமான அலுவல்கப ்பதிகவடு 

்பணி்க்ள கு்்றக்க
 6. ்பாது்காபபி்ன கமம்்படுத்த
 7. எதிர்்கால ்பணி்க்ள திடெமிடடு 

டெயல்்படுத்த

10.4   ததாழில்துகை 
தானியங்கியியலின நனகைகள் 
ைற்றும் குகைகள்

தானியங்கி மு்்ற்ய டதாழிற்ொ்ல்களில் 
்பயன்்படுத்துவதின் மூலம் கீழ்்கண்ெ 
நன்்ம்கள் ஏற்்படுகின்்றன.
 1. டதாழிலாளர்்களுக்கான டெலவினம் 

கு்்றகி்றது.
 2. மின்ொைம் கெமிக்கப்படுகி்றது.
 3. ட்பாருட டெலவு கு்்றகி்றது.
 4. உற்்பத்தி டெயயப்படும் ட்பாருட்களின் 

தைம் துல்லியம் அதி்கரிககி்றது.
 5. மனித உ்ைபபு கு்்றநது, 

இயநதிைப்பணி அதி்கரிககி்றது.
 6. உற்்பத்தி மற்றும் உற்்பத்தி தி்றன் 

அதி்கரிககி்றது.
 7. உற்்பத்தி டெயயப்படும் ட்பாருட்களின் 

தைம் கமம்்படுகி்றது.
 8. ஒடடு டமாத்த உற்்பத்தி டெலவு 

கு்்றகி்றது.
 9. கு்்றவான இெம் க்பாதுமானது.
 10. மனித உ்ைபபு கு்்றகி்றது.

 11. ஆ ்ப த் த ா ன  சூ ழ் நி ் ல ்க ளி ல் , 
இயநதிைங்்கள் தானா்ககவ தன் 
இயக்கத்்த  ்கடடுப்படுத்தி ட்காள்ளும்.

 12. மருத்துவம்ன்களில், அறு்வ 
சிகிச்ெ கநைம், மற்றும் இதைப  
்பணி்க்ள கமற்ட்காள்ளும கநைம் 
கு்்றகி்றது.

 13. ்பைாமரிபபு கத்வ கு்்றகி்றது.
 14. ட்பாருட்களின் உற்்பத்தி சீைா்க 

அ்மகி்றது.

குகைகள்
�	அ தி ்க ப ்ப டி ய ா ன  மு த லீ டு 

கத்வப்படுகி்றது.
�	எதிர்்பாைாத (அ) அதி்கப்படியான டதாெர் 

டெலவினங்்கள் ஏற்்படுகி்றது.
�	இயநதிைங்்கள் ்பழுது ஏற்்படும்க்பாது, 

அ தி ்க  எ ண் ணி க ் ்க யி ல் 
டதாழிலாளர்்க்ள கவ்லககு அமர்த்த 
கவண்டியுள்ளது.

�	தானியங்கி இயநதிைங்்களுககு 
்பயன்்படுத்தப்படும் மூலப ட்பாருட்கள் 
மூலமா்க சுற்றுசசூைல் ்பாதிக்கப்படுகி்றது.

�	தானியங்கி மு்்றயில் இயங்கும் 
சூகெற்றி (Heater) குளிர்்பதனபட்படடி 
(Fridge), ்காற்று  சீை்மபபு ட்படடி (Air 
conditioner) க்பான்்ற்வ்கள் சுற்றுச 
சூை்ல ்பாதிப்பகதாடு மடடுமல்லாமல் 
்காலநி்ல மாற்்றத்்த ஏற்்படுத்துகி்றது.

10.5   தானியங்கியியல் ்யன்ாடுகள் 
(Application of Automation)

கீழ்்கண்ெ இெங்்களில் தானியங்கியியல் 
்பயன்்படுகி்றது.
 1. ்கணினி எண்ணுரு ்கடடுப்பாடடு 

இயநதிைங்்கள் (CNC Machines)
 2. தானியங்கி உற்்பத்தி பிரிவு்கள் 

(Automatic Production Wings)
 3. இயநதிைத்தின் உதிரிப்பா்கங்்க்ள 

ஒன்றி்ைககும் பிரிவு்கள் (Automatic  
assembly section)
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 4. மனித இயநதிைம் (Robo) தயாரிககும் 
டதாழிற்ொ்ல (Manufacturing of 
Robots)

 5. குறிபபிடெ கநைத்தில், குறிபபிடெ 
எண்ணிக்்கயில் உற்்பத்தி 
ட்பாருட்க்ள தயாரிககும் இெங்்கள்.

தானியங்கியியலின தநகத
நிகதகாைா தைஸைா (1856-1943)

நிகக்காலா டெஸலா 
(1856-1943) என்்பவர் 
ட ெ ர் பி ய - அ ட ம ரி க ்க 
்க ண் டு பி டி ப ்ப ா ள ர் . 
இவர் மின்னியல் 
மற்றும் இயநதிைவியல் 
ட்பாறியாளர் ஆவார். 
மாறுதி்ெ மின்ொை 
்க ண் டு பி டி ப பி ல் 
இவர் ஆற்றிய ்பங்கு 
முககியமானது ஆகும்.

நிகதகாைா தைஸைா  
(1856-1943)

10.6   தானியங்கியியல் கூறுகள் 
(Elements of Automation)

தானியங்கியியல் அ்மபபு பின்வரும் 
கூறு்க்ள உள்ளெககியது.
 1. டெயல்்பாடடு கூறு்கள் (Action Element)
 2. உைர் ்கருவி இயநதிை நுட்பம் (Sensor 

Mechanism)
 3. ்கடடுப்பாடடு அலகு (Control Element)
 4. முடிடவடுத்தல் அலகு  (Decision 

Element)
 5. திடெ கூறு அலகு (Program Element)

எநதிரனியல்  (Robotics)
10.7  அறிமுகம் (Introduction)

இ ய ந தி ை வி ய ல் , 
மி ன் னி ய ல் , 
மின்னனவியல், ்கணினி 
அறிவியல் மற்றும் பி்ற 
பிரிவு்க்ள உள்ளெககிய 
ட்பாறியியல் மற்றும் 

அறிவியல் து்்ற்களின் டதாழில் நுட்பகம 
எநதிைனியல் (Robotics) எனப்படும்.

எநதிைனியல் மூலமா்க ஒரு இயநதிை 
மனிதன் (Robot) உருவாக்கப்படும் விதம், 
கத்வயான டதாழில் நுட்பம், கத்வயான 
்கருவி்கள், அ்த இயககும் விதம், அவற்றின் 
்பயன்்பாடு்கள், அவற்றின் நி்்ற, கு்்ற்கள் 
ஆகியவற்்்றப ்பற்றி இப்பகுதியில் ்காைலாம்.

ஒரு எநதிை மனித்ன 
உருவாககுவதற்கு ்பல வ்ைய்்ற்கள் 
்பரிநது்ைக்கப்படடுள்ளன. ஒரு வார்த்்த 
ட்காண்டு அதன் உசெரிபபு மூலம் ஒரு எளிய 
ட்பாரு்ள இயக்க ் வத்தல், மனித உருவத்தில் 
உள்ள ஒரு ட்பாரு்ள,  மனித்னப க்பாலகவ 
டெயல்்பெ ்வக்க ஒரு ்கடெ்ள (command) 
மூலம் மனித இயநதிைத்்த இயககுவகத 
இதன் அடிப்ப்ெயாகும்.

மனித இயநதிைம் டதாழில் நுட்ப 
அளவீடு்களின்்படி ்பல நி்ல்களில் 
டெயல்்படும் விதத்தில் உருவாக்கலாம்.  மனித 
இயநதிைத்்த “டெககெர்” என்்பவர் முதன் 
முதலில் ்கண்டுபிடித்தார்.  அதுகவ ்பல்கவறு 
டதாழில் து்்ற்களில் ்பைவலா்க ஏற்றுக 
ட்காள்ளப்படடு ்பயன்்படுத்தப்படடு வருகி்றது.

முதல் ைனித இயநதிரம்
உலகிகலகய முதன்முதலா்க டிஜிடெல் 
மூலம் இயக்கப்படும் மற்றும் யூனிகமட 
என்்ற்ைக்கப்படும் திடெமிடடு தானா்க 
டெயல்்பெக கூடிய மனித இயநதிைத்்த 
1954 ஆம் ஆண்டில் ஜார்ஜ் டெவில் மற்றும் 
கஜாெப ைங்்கல் ட்பர்டஜர் ஆகிகயார் 
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மனித இயநதிைங்்களுககு, மனித்ன 
க்பான்று உயிகைா, டதாடு உைர்கவா 
கி்ெயாது.

ைனித இயநதிர இயககங்களுககான 
கட்டுப்ாடும் ததாைர்பும்
 1. டதா்ல டதாெர்பு (Communication)
  மனித இயநதிைத்தின் ஒவடவாரு ்பா்கம் 

மற்றும் டெய்ல ்கடடுப்படுத்தவும், 
இயக்கவும் டதா்ல டதாெர்பு 
உதவுகி்றது.

 2. கமற்்பார்்வ (Supervisory)
  மனிதன், மனித இயநதிைத்திற்கு 

ட்பாதுவான ந்கர்வு்கள் அல்லது 
நி்ல மாற்்றங்்க்ள ்கடெ்ள மூலம் 
்பணிககி்றார்.  இக்கடெ்ள்ய ட்பற்று, 
இயநதிை மனிதன் அதன் இயககி்களின் 
குறிபபிடெ இயக்கங்்க்ள முடிவு 
டெயகி்றது.

 3. ்பணிம்ன தானியங்கி (Workshop 
Automation)

  மனிதன், மனித இயநதிைத்திற்கு 
கவ்லக்கான ்கடெ்ள்ய 
்பணிககி்றார்.

 4. தாகன இயங்குதல் (Automation)
  மனித இயநதிைம், மனித டெயல்்பாடு 

இல்லாமல் அ்னத்து ்பணி்யயும் 
உருவாககி, பூர்த்தி டெயயும் தி்ற்ன 
ட்பற்்றது.

10.9   ததாழில் துகையில் 
ைனித இயநதிரம் 
்யன்டுததுவதற்கான 
குறிகதகாள்கள்

 1. உற்்பத்தி கநைத்்த கு்்றக்க
 2. டதாழிலாளர்்களின் எண்ணிக்்க 

மற்றும் கத்வ்ய கு்்றக்க
 3. ட்பாருட்களின் தைத்்த உயர்த்த
 4. உற்்பத்தி தி்ற்ன அதி்கரிக்க
 5. ்பணிபட்பாருட்க்ள உற்்பத்தி டெயயப 

்பயன்்படும் டெயல்மு்்ற்க்ள 
கமம்்படுத்த.

உருவாககினர்.  1961 ஆம் ஆண்டில் டதாழில் 
து்்றயில் ்பயன்்படுத்தக கூடிய மனித 
இயநதிைம் அடமரிக்காவில் உள்ள நியூ டஜர்சி 
டஜனைல் கமாடொர்ஸ ஆடகொ டமா்்பல் 
டதாழிற்ொ்லயில் ்பயன்்பாடடுககு வநதது.

எநதிரவியலின தநகத
ஜார்ஜ் ொர்லஸ டெகவால் ஜீனியர் (பிபைவரி 
20, 1912 – ஆ்கஸடு 11 2011) என்்பவர் மனித 
இயநதிைத்்த முதன் முதலில் உருவாககியவர் 
ஆவார். இயநதிை 
ம னி த ் ன 
டதாழிற்ொ்ல்களில் 
உற்்பத்தி கவ்லககு 
முதன் முதலில் 
்பயன்்படுத்தியவரும் 
இவகை.

10.8  ைனித இயநதிரம் வகரயகை

joint 2

joint 1

Link 1
Link 2

End of arm

Ground
Base

Link 0

மனித இயநதிைம் வ்ைய்்ற

மனித நெவக்்க்க்ள க்பான்க்ற 
டெயல்்பெககூடிய மனித இயநதிைம் 
்பல்கவறு டதாழில்நுட்பங்்கள் மூலம் 
உருவாக்கப்படடு ்பயன்்படுத்தப்படுகின்்றன.  
மனித இயநதிைம் ஆங்கிலத்தில் 
கைாக்பாட (Robot) என்்ற்ைக்கப்படுகி்றது.  
டதாழில் து்்ற மற்றும் ஆ்பத்தான 
டெயல்்பாடு மிகுநத இெங்்களில் உற்்பத்தி 
டெயல்மு்்ற்களுக்கா்க மனித்ன 
க்பான்க்ற டெயலாற்்ற மனித இயநதிைங்்கள் 
்பயன்்படுகி்றது.
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மனித இயநதிைம்

அ்மபபு 
அடிப்ப்ெ

அசசு ஒருங்கி்ைபபு அடிப்ப்ெ

்பணிப 
ட்பாருள் அசசு 

அடிப்ப்ெ
க்காை 

வடிவ அசசு 
அடிப்ப்ெ

ஆஅ

1.  உதிரி்பா்கங்்க்ள 
இ்ைககும் மனித 
இயநதிைம்

2.  டவல்டிங் டெயயும் மனித 
இயநதிைம்

3.  ்கனை்க மனித 
இயநதிைம்

4.  ்கனை்க மனித 
இயநதிைம்

5.  மருத்துவம்னயில் 
்பயன்்படும் மனித 
இயநதிைம்

6.  சுத்தம் டெயயும் மனித 
இயநதிைம்

7.  விவொய மனித 
இயநதிைம்

8.  வீடடு கவ்ல்க்ள 
டெயயும் மனித 
இயநதிைம்

9.  மருத்துவ 
டதாழிற்ொ்லயில் 
்பயன்்படும் மனித 
இயநதிைம்

10.  நாகனா மனித 
இயநதிைம்

்பயன்்பாடு அடிப்ப்ெ

அடிப்பா்க அசசு 
அடிப்ப்ெ

டெவவ்க 
வடிவ அசசு 
அடிப்ப்ெ

கமற்க்காள் அசசு 
அடிப்ப்ெ

உருவ அ்மபபு 
அடிப்ப்ெ

10.10   ைனித இயநதிரததின 
நனகைகள்  
(Advantages of Robot)

 1. ்கனமான ட்பாருட்க்ள தூககி இெம் 
மாற்்றம் டெயய

 2. அசுத்தமான ்கழிவுபட்பாருட்க்ள 
சுத்தப்படுத்த

 3. அ்பாய்கைமான சூழ்நி்ல்களில் 
(டவள்ளம், தீ வி்பத்து, ்கடடிெ இடி்பாடு, 
பூ்கம்்பம்) மீடபு ்பணியில் ஈடு்பெ

 4. டதாழிற்ொ்ல்களில் உற்்பத்தி 
்பணி்ய கமற்ட்காள்ள

 5. ட்பரிய, ்கனமான இயநதிைப்பா்கங்்கள் 
மற்றும் வா்கன உதிரிப்பா்கங்்கள், 
டதாழிற்ொ்ல மற்றும் வா்கன 
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டதாழிற்ொ்ல்களில் இ்ைத்து 
பூடடுவதற்கு

 6. டதாழிற்ொ்ல்களில் உற்்பத்தி 
டெயயப்படும் ட்பாருட்க்ள ட்படடி்களில் 
திணித்து ஏற்றுமதி டெயய

 7. ஓரிெத்திலிருநது மற்ட்றாரு இெத்திற்கு 
ட்பாருட்க்ள எடுத்துச டெல்ல

 8. மருத்துவ அறு்வ சிகிச்ெ 
கமற்ட்காள்ளப்படும் இெங்்களில்

 9. ஆயத தளவாெ டதாழிற்ொ்ல்களில் 
ஆ்பத்து மிகுநத ஆயுதங்்க்ள 
்்கயாளுவதற்கும்

 10. ம ரு த் து வ  ஆ ய வு ்க ் ள 
கமற்ட்காள்ளப்படும் இெங்்களிலும்

 11. அதி்க அளவிலான ட்பாருட்க்ள 
உ ற் ்ப த் தி  ட ெ ய ய ப ்ப டு ம் 
டதாழிற்ொ்ல்களில், ட்பாருட்க்ள 
்்கயாளுவதற்கும் மனித இயநதிைம் 
்பயன்்படுகி்றது.

குகைகள்
�	மனித இயநதிைங்்க்ள நிறுவ ஆைம்்பம் 

மற்றும் டதாெர் டெலவினங்்கள் மி்க 
அதி்கம்.

�	மனித இயநதிைங்்கள் ்பயன்்படுத்துவதால் 
மனிதர்்களுககு கவ்லயின்்ம 
ஏற்்படுகி்றது.

�	குறிபபிடெ எல்்லககு அப்பாற்்படெ மனித 
இயநதிைங்்க்ள அவெை ்காலங்்களில் 
டெயல்்படுத்துவதில் ்கடினம்.

10.11   ைனித இயநதிரததின முககிய 
கூறுகள் (Elements of Robot)

மனித இயநதிைங்்கள் கீழ்க்கண்ெ மூன்று 
முககிய கூறு்க்ள ட்காண்டுள்ளது.
 1. இயநதிைவியல் கூறு்கள் (Mechanical 

Elements)
 2. மின்னியல் கூறு்கள் (Electrical 

Elements)
 3. ்கணினி நிைலாக்க குறியீடு (Computer 

Program Symbols)

கமற்்கண்ெ மூன்று கூறு்க்ள 
அடிப்ப்ெயா்க ட்காண்டு மனித 
இயநதிைமானது டெயல்்படுகி்றது.

10.12  அசிதைாவ் விதிகள் 
மனித இயநதிைத்தின் அடிப்ப்ெ 
ட்காள்்்க்களா்க ‘அசிகமாவ’ என்்பவர் 
சில அடிப்ப்ெ விதி்க்ள வகுத்துள்ளார்.  
அதன்்படி
 1. ஒரு இயநதிை மனிதன், ஒரு மனித்ன 

்காயப்படுத்த கூொது.
 2. டெயலற்்ற நி்லயில் உள்ள ஒரு 

மனிதனககு தீங்கு வி்ளவிக்க 
அனமதிக்க கூொது.

 3. ஒரு இயநதிை மனிதன், மனிதனால் 
ட்காடுக்கப்படெ ்கடெ்ள்க்ள மடடும் 
டெயல்்படுத்த கவண்டும். அத்த்்கய 
்கடெ்ள்கள் எ்தயும் ்பாதிக்கககூொது.

 4. முதல் விதி அல்லது இைண்ொவது 
விதியுென் முைண்்பொத வ்ை ஒரு 
மனித இயநதிைம் அதன் டொநத 
இருப்்ப ்பாது்காக்க கவண்டும்.

10.13   ைனித இயநதிரததின 
ததகவகள்

 1. உற்்பத்தி டெயயும் ட்பாருட்களின் 
தைத்்த கமம்்படுத்த

 2. உற்்பத்தி கநைத்்த கு்்றக்க

ஐசக அசிதைாவ்
ஐெக அசிகமாவ என்்பவர் 
அடமரிக்க எழுத்தாளர் மற்றும் 
்பாஸென் ்பல்்க்ல்கை்கத்தின் 
உ யி ர் - க வ தி யி ய லி ன் 
க்பைாசிரியைா்க ்பணிபுரிநதவர். 
இ வ ர்  அ றி வி ய ல் 
்கண்டுபிடிபபு்கள் ெம்மநதமான 
500ககு கமற்்படெ புத்த்கங்்களுககு ஆசிரியைா்க 
இருநதுள்ளார். மனித இயநதிைத்திற்்கான 
அடிப்ப்ெ விதி்க்ள வகுத்தவர் இவகை. அது 
இவரின் ட்பயைால் “அசிகமாவ விதி்கள்” என 
அ்ைக்கப்படுகி்றது.
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்யன்ாட்டு அடிப்கை  
(Based on Application System)
�	உதிரி ்பா்கங்்க்ள இ்ைககும் மனித 

இயநதிைம்
�	டவல்டிங் டெயயும் மனித இயநதிைம்
�	்கனை்க மனித இயநதிைம்
�	ைாணுவ மனித இயநதிைம்
�	மருத்துவ ம்னயில் ்பயன்்படும் மனித 

இயநதிைம்
�	சுத்தம் டெயயும் மனித இயநதிைம்
�	விவொய மனித இயநதிைம்
�	வீடடு கவ்ல்க்ள டெயயும் மனித 

இயநதிைம்
�	நாகனா மனித இயநதிைம்

அச்சு ஒருங்கிகைபபு முகை 
(Coordinate System)
�	Cartesian coordinate system
�	Cylindrical coordinate system
�	Spherical coordinate system
�	Jointed-arm
�	SCARA

10.15   ைனித இயநதிரததின 
்யன்ாடுகள்

 1. ட்பரும்்பாலான மனித இயநதிைங்்கள் 
மனிதர்்களால் முடியாத மி்க 
அ்பாய்கைமான டெயல்்க்ள டெயய 
்பயன்்படுகி்றது.

 2. டவடிகுண்டு உள்ள ஒரு 
்கடடிெத்திற்குள் டெல்லவும், மீடபு ்பணி 
கமற்ட்காள்ளவும் ்பயன்்படுகி்றது.

 3. ்கனை்க டதாழிற்ொ்ல்கள், வா்கன 
டதாழிற்ொ்ல்கள், மி்க அதி்க அளவில் 
உைவுப ட்பாருட்க்ள உற்்பத்தி 
டெயயும் டதாழிற்ொ்ல்கள் க்பான்்ற 
இெங்்களில் மனித இயநதிைம் 
்பயன்்படுத்தப்படுகி்றது.

 3. வீைாகும் ட்பாருட்கள் மற்றும் 
்கழிவு்க்ள கு்்றக்க

 4. தயாரிபபு ட்பாருட்களின் அளவு்களில் 
மாற்்றம் நி்கைாதிருக்க

 5. வி்ல உயர்்வ கு்்றக்க
 6. ெந்தயில் உற்்பத்தி அள்வ 

அதி்கரிக்க
 7. உ்ைபபு ்பற்்றாககு்்ற்ய க்பாக்க

ைனித இயநதிரம் தசயல்்டும் விதம்
மனித இயநதிைம் டெயல்்படும் விதங்்க்ள 
மூன்று பிரிவு்களா்க வ்்கப்படுத்தலாம்.
 1. மனித இயநதிைம் டவளிபபு்ற உைரி 

(Sensor) மூலம் சூை்ல உைரும்.  
்பார்்வ மூலம், குைல் மூலம், டதாடுதல் 
மூலம் மற்றும் அரு்கா்மயில் 
இருத்தல் மூலமா்க டவளிபபு்ற சூை்ல 
உைரும்.

 2. மனித இயநதிைம் உைரி மூலம் 
ட்ப்றப்படெ த்கவல் அடிப்ப்ெயில் 
முடிடவடுககும் தன்்ம ட்காண்ெது.

 3. மனித இயநதிைம் உைரி மூலம் 
ட்ப்றப்படும் த்கவ்லக ட்காண்டு எநத 
்பணி்ய முதலில் டெயய கவண்டும் 
என்்ற முடி்வ எடுககும்.

10.14   ைனித இயநதிரததின 
வகககள்

மனித இயநதிைங்்கள் இைண்டு வ்்கயான 
அடிப்ப்ெயில் இயங்குகி்றது.
 1. அ்மபபு அடிப்ப்ெ (Based on 

Structure System)
 2. ்பயன்்பாடடு அடிப்ப்ெ (Based on 

Application System)
 3. அசசு ஒருங்கி்ைபபு மு்்ற (Based 

on Coordinate System)
இவற்்்றக ட்காண்டு மனித இயநதிைங்்கள் 
்பல்கவறு து்்ற்களில் ்பயன்்படுத்தப்படுகி்றது.
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10.16   ைனித இயநதிரததின 
்ாகங்கள்

 1. ்கடடுப்பாடடு ்கருவி (Controller)
  ்க ணி னி  ட ம ன் ட ்ப ா ரு ள ா ல் 

இயங்கும் இநத ்கடடுப்பாடடு ்கருவி, 
மனித இயநதிைத்தின் மூ்ள 
என்்ற்ைக்கப்படுகி்றது.

 2. இயநதிை ்பா்கங்்கள்
  க ம ா ட ெ ா ர் ்க ள் ,  பி ஸ ெ ன் ்க ள் , 

கிரிப்பர்ஸ, ெக்கைங்்கள், மற்றும் 

மனித இயநதிைத்்த ந்கர்த்துதல், 
பிடித்தல், திருபபுதல், உயர்த்துதல் 
க்பான்்ற  டெயல்்க்ள டெயய உதவும் 
்பற்ெக்கைங்்கள்.

 3. உைரி (Sensor)
  மனித இயநதிைத்தின் உெ்ல 

சுற்றியுள்ள ்பகுதியில் உள்ள உைரி 
்பல்கவறு ்கடெ்ள்க்ள உள்வாங்கி 
்கடடுப்பாடடு ்கருவிககு எடுத்து டெல்லும் 
முககிய ்பா்கமாகும்.
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(a) Polar

(d) Jointed-arm

(e) Scara

(c) Cartesian(b) Cylindrical

Robot Coordinate System

தசயல்்ாடுகள்
�	கைாக்பா ட்பாம்்ம்க்ள வாங்கி, அதன் உறுபபு்க்ள பிரித்து மற்றும் கெர்க்க ்பயிற்சி 

அளித்தல்.
�	கைா்பாவில் உறுபபு்கள் எவவாறு இயங்குகி்றது என்்ற டதாழில்நுட்பத்்த மாைவர் 

அறிநது ட்காள்ளுதல்.
�	அலுவல்கம் மற்றும் வீடு்களில் உள்ள மின்ொை ொதனங்்க்ள ்்கக்பசி மூலம் எப்படி 

இயககுவது என்்ப்த மாைவர் அறிய டெயதல்.

10.17   ைனித இயநதிரம் தயாரிககப ்யன்டும் த்ாருட்கள்
 1. ்பாலிஸடிரின்
 2. Plexiglass
 3. திெமான PVC
 4. ABS பிளாஸடிக

 5. ்பாலி ்கார்்பகனட
 6. ்பாலி எத்திலீன் மற்றும் ்பாலிபபு 

கைாபபிலீன்
 7. ்நலான்.
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்குதி  -  அ  1 மதிபட்பண்
சரியான விகைகய ததர்நததடுதது எழுதுக.
 1. ‘்மயப்படுத்தப்படெ ்கடடுப்பாடடு 

தானியங்கி மு்்ற’ என்்பது கீழ்்கண்ெ 
மு்்ற ஆகும்.

  அ)்கடடிெ தானியங்கி மு்்ற
  ஆ)டதாழிற்து்்ற தானியங்கி மு்்ற
  இ)நி்லயான தானியங்கி மு்்ற
  ஈ)்பகுதி தானியங்கி மு்்ற
 2. மனித இயநதிைத்தின் அடிப்ப்ெ 

ட்காள்்்க்க்ள வகுத்தவர்
  அ) அசிகமாவ
  ஆ) டெககெர்
  இ) ஜார்ஜ் டெவில்
  ஈ) கஜாெப ைங்்கல் ட்பர்டஜர்
 3. ‘மனித இயநதிைத்தின் மூ்ள’ என்று 

அ்ைக்கப்படும் ்பா்கத்தின் ட்பயர் 
  அ) உைரி
  ஆ) ்கடடுப்பாடடு ்கருவி
  இ) பிஸென்
  ஈ) ்பற்ெக்கைங்்கள்
 4. மனித இயநதிைத்தில், ்பல்கவறு 

்கடெ்ள்க்ள உள்வாங்கி, 
்கடடுப்பாடடு ்கருவிககு எடுத்து டெல்லும் 
முககிய ்பா்கத்தின் ட்பயர்

  அ) ்கடடுப்பாடடு ்கருவி
  ஆ) ்பற்ெக்கைங்்கள்
  இ) உைரி
  ஈ) பிஸென்

வினாககள்
்குதி  -  ஆ  3 மதிபட்பண்
ஓரிரு வரிகளில் விகையளி
 5. தானியங்கியியல் (Automat ion) 

என்்றால் என்ன?
 6. தானியங்கியியல் வ்்க்கள் யா்வ?
 7. ்கடடுப்பாடடு அடிப்ப்ெயில் இயங்கும் 

தானியங்கி மு்்ற்கள் யா்வ?
 8. ்பயன்்பாடு அடிப்ப்ெயில் இயங்கும் 

தானியங்கி மு்்ற்கள் யா்வ?
 9. மனித இயநதிைம் எதற்குப 

்பயன்்படுகி்றது?

்குதி   -  இ  5 மதிபட்பண்
ஒரு ்கக அ்ளவில் விகையளி
 10. டதாழில் து்்றயில் தானியங்கியியல் 

எ ந த  ்க ா ை ை ங் ்க ளு க ்க ா ்க 
கத்வப்படுகி்றது?

 11. தானியங்கியியலின் ்பயன்்பாடு்கள் 
யா்வ?

 12. மனித இயநதிைத்தின் கத்வ்கள் 
யா்வ?

்குதி   -  ஈ  10 மதிபட்பண்
விரிவான விகையளி
 13. தானியங்கியியலின் நன்்ம்கள் 

மற்றும் கு்்ற்க்ள விளககு்க?
 14. மனித இயநதிைத்தின் ்பா்கங்்க்ள 

விளககு்க?  மனித இயநதிைம் 
தயாரிக்கப ்பயன்்படும் ட்பாருட்கள் 
யா்வ?
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ைாதிரி வினாததாள்

்காலம் : 2.30 மணி மதிபட்பண் : 90

்குதி  -  அ
சரியான விகைகயத ததர்நததடுதது எழுதுக  (15X1=15)
 1. ்க்ெெல் இயநதிைத்்தக ்கண்டுபிடித்தவர்
  அ) டென்றி மாடஸகல  ஆ)எலிடவடனி
  இ) கஜம்ஸ நாஸமித்  ஈ) ்மகக்கல் ுஃ்பாைகெ

 2. ெரிவு உரு்ள டெயய ்பயன்்படும் ்பா்கம்
  அ) குறுககு நழுவி ஆ) ்காம்்பவுண்டு டைஸட இ) கெடில் ஈ) ஏபைான்

 3. து்ளயிடும் அலகின் உதடடு ெரிவுகக்காைம்
  அ) 590 ஆ) 1180 இ) 120 முதல் 150 வ்ை ஈ)1350

 4. து்ளயிடும் அலகில் உள்ள ்பள்ளத்தின் ட்பயர்
  அ) V – வடிவ ்பள்ளம் ஆ) U – வடிவ ்பள்ளம்
  இ) சுருள் வடிவ ்பள்ளம்  ஈ) கநர் வடிவ ்பள்ளம்

 5. உருவ்மககும் இயநதிைத்தில் டெயயும் கவ்ல
  அ) ்க்ெெல்  ஆ)து்ளயிடுதல் இ) இ்ைத்தல்  ஈ) ம்ையிடுதல்

 6. கவ்கமா்க திரும்்ப டெயயும் இயநதிை நுட்பத்தின் மூலம் முன்னம் பின்னம் ந்கரும் ்பா்கம்
  அ) ்பணிகம்ெ ஆ) திமிசு  இ) கெடில் ஈ) குறுககு நழுவி

 7. உலர் அ்ைபபுச டெயலின் க்பாது ஏற்்படும் டவப்பத்தின் அளவு
  அ) 200 C ஆ) 10000 C இ) 20000C  ஈ) 120000C

 8. அதி்க ்கடினத்தன்்மயு்ெய இயற்்்கயான ்கடின அ்ைபபுத் தூள்
  அ) மைல்  ஆ) எமரி   இ) ்வைம் ஈ) ட்காைண்ெம்

 9. மில்லிங் இயநதிைத்தில் டவடடுக்கருவி்கள் ட்பாருத்தப்படும் ்பா்கம்
  அ) தூண் ்பா்கம் ஆ)சுைற்றி இ) உசசிக்்க ஈ) சுைல் தண்டு

அடிப்கை இயநதிரவியல் - கருததியல்
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 10. ்பணிகம்ெ ந்கரும் தூைத்்தக ்கடடுப்படுத்த உதவும் ்பா்கம்
  அ) கெடில்  ஆ) தி்ெமாற்றி
  இ) குறுககு நழுவி ஈ) டெங்குத்து ஊடெ ம்ை தண்டு

 11. ஆண்டுககு ஒரு மு்்ற டெயயும் ்பைாமரிபபு
  அ) வைக்க ்பைாமரிபபு
  ஆ) தடுபபு ்பைாமரிபபு
  இ) இயநதிைம் டெயலற்று க்பான க்பாது கமற்ட்காள்ளும் ்பைாமரிபபு
  ஈ) ட்பரும்்பழுது ்பைாமரிபபு

 12. பிளாஸடிக நி்ல டவல்டிங் என்்பது 
  அ) அழுத்த டவல்டிங் ஆ)அழுத்தமில்லா டவல்டிங்
  இ) உருகிய நி்ல டவல்டிங் ஈ)ஆர்க டவல்டிங்

 13. இம்ட்பல்லர் எநத ்பம்பில் உள்ளது
  அ) முன்னம் பின்னம் இயங்கும் ்பம்பு ஆ)கியர் ்பம்பு
  இ) ்மய விலககு ்பம்பு ஈ)கவன் ்பம்பு

 14. IC என்்பதன் விரிவாக்கம்
  அ) Information Control   ஆ)Instruction Control 
  இ) Internal Control ஈ) Integrated Circuit

 15. ‘மனித இயநதிைத்தின் மூ்ள’ என்று அ்ைக்கப்படும் ்பா்கத்தின் ட்பயர்
  அ) உைரி ஆ) ்கடடுப்பாடடு ்கருவி இ) பிஸென் ஈ) ்பற்ெக்கைங்்கள்

்குதி    -  ஆ
எகவதயனும் ்தது வினாககளுககு ஓரிரு வரிகளில் விகையளி  (10X3=30)
 16. ்க்ெெல் இயநதிைத்தின் ‘சுைல் விடெம்’ என்்றால் என்ன?
 17. பின்்பக்க ்பல்லி்ையின் ்பயன் யாது?
 18. ஆைம் வழி ந்கரும் து்ளயிடும் இயநதிைத்தின் சி்றபபு அம்ெங்்கள் மூன்றி்னக கூறு்க.
 19. து்ளயிடும் இயநதிைத்தில் ‘டவடடும் கவ்கம்’ என்்ப்த வ்ையறு?
 20. கிளாப்பர் ்பாகசின் ்பய்னக கூறு்க?
 21. ்மயமில்லா அ்ைபபு டெயல் என்்றால் என்ன?
 22. மில்லிங் என்்றால் என்ன?
 23. குறியீடு த்லயின் வ்்க்கள் யா்வ?
 24. ்பைாமரித்தலின் வ்்க்கள் யா்வ?
 25. க்கஸ டவல்டிங்கின் மூன்று வ்்க தீசசுெர்்கள் யா்வ?
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XII BME_Tamil version CHAPTER 10.indd   202 18-02-2019   15:46:38



2 0 3

 26. ்மய விலககு ்பம்பின் ்பயன்்கள் யா்வ?
 27. உள்ளீடு ஏற்கும் அலகின் ்பணி்கள் யா்வ?
 28. ்பயன்்பாட்ெ அடிப்ப்ெயா்கக ட்காண்டு இயங்கும் தானியங்கி மு்்ற்கள் யா்வ?

்குதி   -  இ
எகவதயனும் ஐநது வினாககளுககு ஒரு ்கக அ்ளவில் விகையளி    (5X5=25)
 29. ெைட கலத்திற்கும், க்கபஸென் கலத்திற்கும் உள்ள கவறு்பாடு்கள் ஏகதனம் ஐநதி்னக 

கூறு்க.
 30. து்ளயிடும் இயநதிைத்தின் அள்வ எவவாறு குறிபபிடுவாய?
 31. உருவ்மககும் இயநதிைத்தின் வ்்க்க்ள வரி்ெப்படுத்து்க.
 32. அ்ைபபு ெக்கைத்்த ‘சீர் டெயதல்’ ்பற்றி ்பெத்துென் விளககு்க?
 33. ொதாைை மில்லிங் இயநதிைத்திற்கும், அ்னத்திற்கும் ஏற்்ற மில்லிங் இயநதிைத்திற்கும் 

உள்ள கவறு்பாடு்கள் யா்வ?
 34. கிரீஸ மூலம் உயவிெல் ்பற்றி ்பெம் வ்ைநது விளககு்க?
 35. க்கஸ டவல்டிங் ொதனங்்கள் இைண்டி்ன ்பெத்துென் விளககு்க?

்குதி   -  ஈ
விரிவான விகையளி  (2X10=20)
 36. ்க்ெெல் இயநதிைத்தின் ்பெம் வ்ைநது ்பா்கங்்க்ள குறிக்க?

(அல்லது)
  து்ளயிடும் இயநதிைத்தில் ‘சுைற்றி’ இயங்கும் விதத்்த ்பெத்துென் விளககு்க.

 37. உருவ்மககும் இயநதிைத்தில் ்பணிபட்பாரு்ள பிடிககும்    மு்்ற்கள் இைண்டி்ன 
்பெத்துென் விவரி?

(அல்லது)
  மில்லிங் டவடடுக ்கருவியின் ்பெம் வ்ைநது, முககிய ்பா்கங்்க்ளயும், க்காைங்்க்ளயும் 

விளககு்க.
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சி. இரவி
எண்.3 ்பாபு ந்கர், கஜாலார் க்பட்ெ,
கவலூர் மாவடெம் - 635851

கல்விததகுதிகள்
�	1987 மார்ச – 10 ஆம் வகுபபு கதர்சசி அைசு ஆண்்கள் கமல்நி்லப்பள்ளி கஜாலார் க்பட்ெ.
�	1989 ஏபைல் – 12 ஆம் வகுபபு கதர்சசி (ட்பாது இயநதிைவியல் பிரிவு) அைசு ஆண்்கள் 

கமல்நி்லப்பள்ளி நாட்றம் ்பள்ளி கவலூர் மாவடெம் 635852. 
�	1993 மார்ச – B.Sc (்கணிதம்)  கதர்சசி மஜ்ெருல் உலும் ்கல்லூரி ஆம்பூர்.

்ணி அனு்வம்
�	1994 – 1997 J.T.C டநடடவார்க நிறுவனத்தில் உதவியாளர் ்பணி.
�	1997 – 2003 சிங்்கபபூரில் தனியார் ்கடடுமான நிறுவனத்தில் உதவியாளர் ்பணி.
�	2003 – 2010 சுய டதாழில் (டெங்்கல் டதாழிற்ொ்ல) மற்றும் RK இன்ெர்கநஷனல் 

பி்ைகவட லிமிடெட நிறுவனத்தில் கமற்்பார்்வயாளர் ்பணி.
�	2010 - 2016 Matrix Skill Development company டவளிநாடு ்கம்ட்பனி்களுககு ்பயிற்சி 

அளித்து ஆட்க்ள அனபபும் நிறுவனத்தில் கமற்்பார்்வயாளர் ்பணி.
�	2016 முதல் CRS agarbathies company private limited Jolarpettai என்்ற ஊதுவர்த்தி 

தயாரிககும் ்கம்ட்பனி நெத்தி வருகிக்றன்.  இநநிறுவனத்தில் தற்க்பாது 300 ககும் கமற்்படெ 
ஊதுவர்த்தி தயாரிககும் இயநதிைங்்க்ள ்பயன்்படுத்தி 500 ககும் கமற்்படெ ந்பர்்களுககு 
கவ்லவாயபபு  வைங்கி உள்களன்.

கமற்்கண்ெ டதாழில்்க்ள நான் டெயவதற்கு எனககு அடிப்ப்ெயா்க இருநதது என்ன்ெய 
ஆைம்்பக்கல்வியும், 11 மற்றும் 12 ஆம் வகுபபில் நான் ்பயின்்ற ட்பாது இயநதிைவியல் என்்ற 
டதாழிற்்கல்வியும் மற்றும் என்ன்ெய டதாழிற்்கல்வி ஆசிரியர் திரு. சி.இைவிவர்மன் 
அவர்்களின் ஊககுவிபபுகம ்காைைம் என்்ப்த டதரிவித்துக ட்காள்கிக்றன்.

உறுதிதைாழி 
கமகல ட்காடுக்கப்படடுள்ள அ்னத்தும் உண்்ம என்றும், எனது ்பணி்க்ள ஆர்வத்துெனம் 
அர்ப்பணிபபுெனம் டெயது வருகிக்றன் என உறுதி அளிககிக்றன்.

தங்்கள் உண்்மயுள்ள,
(சி. இைவி)
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முனனாள் ைாைவர்

அ.தசநதில் குைார், 
ஸ்ரீ ெகதி இன்ஜினியரிங்,

A – 15, சிடக்கா டதாழிற்க்பட்ெ, 
க்பஸ – 3, கிண்டி,

டென்்ன – 600 032

கல்வி தகுதிகள்:
�	நான் திருவண்ைாம்ல மாவடெம் ஆைணி ந்கைத்தில் உள்ள அைசினர் ஆண்்கள் 

கமல்நி்ல ்பள்ளியில் 12ம் வகுபபு ட்பாது இயநதிைவியல் (தற்க்பாது – அடிப்ப்ெ 
இயநதிைவியல்) டதாழிற்்கல்வி ்பாெபபிரிவில் 72% மதிபட்பண் ட்பற்று மார்ச 1991ல் கதர்சசி 
அ்ெநகதன்.

�	டெங்்கல்்படடு மாவடெம், உத்திைகமரூரில் உள்ள மீனாடசி அம்மாள் ்பாலிடெகனிக 
்கல்லூரியில் இயநதிைவியல் பிரிவில் D.M.E ்படித்து 76% ட்பற்று 1994ல் கதர்சசி அ்ெநகதன்.

்ணி அனு்வம்
�	1994 – 2007 ம் ஆண்டு வ்ை இரு சிறிய நிறுவனங்்களில் CNC இயநதிை ்பயிற்சியாளைா்க 

ஆைம்பித்து, கமலாளைா்க ்பணிபுரிநகதன்.
�	2007ம் ஆண்டு ஜப்பான் நாடடிற்கு டென்று ஓைாண்டு ்காலம்   Design Engineer ஆ்க 

்பணிபுரிநகதன்.
�	2008 – 2013 ஆம் ஆண்டு வ்ை டென்்னயில் உள்ள அடமரிக்க நிறுவனத்தில் Design 

Engineer ஆ்க ்பணிபுரிநகதன்.
�	2013 ம் ஆண்டிலிருநது, ஸ்ரீ ெகதி இன்ஜினியரிங் என்்ற சிறிய நிறுவனத்்த டொநதமா்க 

ஆைம்பித்து நெத்தி வருகிக்றன். 
�	ஒழுக்கம் அயைாத உ்ைபபு, அர்ப்பணிபபு, க்பான்்றவற்்்ற ்பயிற்றுவித்த எனது 

டதாழிற்்கல்வி ஆசிரியர்்கள் திரு. ்பைநிகவலு மற்றும் திரு. கவல்முரு்கன் ஆகிகயாகை என் 
வாழ்வின் உயர்வுககு ்காைைம் என்்ப்த டதரிவித்துட்காள்கிக்றன்.

உறுதிதைாழி
கமகல ட்காடுக்கப்படடுள்ள அ்னத்தும் உண்்ம என்றும், எனது ்பணி்க்ள ஆர்வத்துெனம் 
அர்ப்பணிபபுெனம் டெயது வருகிக்றன் என உறுதி அளிககிக்றன்.

தங்்கள் உண்்மயுள்ள,
(அ.டெநதில் குமார்)
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M. சூர்யா,
்கலர் கொம்ஸ டிடிக்க ந்கர்,
கமற்கு தாம்்பைம்,
டென்்ன 600 045. 

கல்வித தகுதிகள்
நான், திருவண்ைாம்ல மாவடெத்தில் உள்ள வநதவாசி ந்கரில், அைசினர் ஆண்்கள் 
கமல்நி்லப ்பள்ளியில் டதாழிற்்கல்விப ்பாெபபிரிவான ட்பாது இயநதிைவியல் (தற்க்பாது 
அடிப்ப்ெ இயநதிைவியல்) பிரிவில் இைண்டு ஆண்டு்கள் ்படித்து கதர்சசி ட்பற்க்றன்.
பின்பு டென்்னயில் உள்ள ்பாைத் டதாழில்நுட்பக ்கல்லூரியில் (நி்கர்நி்ல ்பல்்க்லக்கை்கம்) 
இளங்்க்ல டதாழில்நுட்பவியல் (B.Tech) (்கடடிெவியல்) நான்கு ஆண்டு்கள் ்படித்து 65% 
மதிபட்பண்்கள் ட்பற்று 2015ல் கதர்சசி ட்பற்க்றன்.

்ணி அனு்வம்
2015ம் ஆண்டு பிைஸடிஜ் ்கம்ட்பனியுென் இ்ைநது மனித வளம் கதர்நடதடுககும் 
்கம்ட்பனி்ய ஆைம்பித்கதன். 2016 – 2017ம் ஆண்டில் கமெவாக்கத்தில் உள்ள AGS 
்கடடுமானக ்கம்ட்பனியின் க்கொ கிைாண்ெ (CASA GRAND) திடெ்பணியில் கமலாளைா்க 
்பணிபுரிநகதன். 2018ம் ஆண்டு ஏபைல் மாதத்திலிருநது GS ்கடடுமானக ்கம்ட்பனி ஆைம்பித்து 
டொநதமா்க நெத்தி வருகிக்றன்.

்யன்ாட்டு திைகை
்கான்கிரிடடில் ்பயன்்படுத்தப்படும் சிடமண்டிற்கு ்பதிலா்க அகத வலி்மயும், ஆயு்ளயும் 
ட்காண்ெ Fluorescent Light tube ்பவுெர் என்்ற ட்பாரு்ள ்பயன்்படுத்தி ்கடடுமானப ்பணி்க்ள 
டெயது வருகிக்றன். வைக்கமா்க ்பயன்்படுத்தும் ்கான்கிரீட ்கல்வ்ய விெ இதன் வலி்மயும், 
ஆயுளும் அதி்கமா்க உள்ளது.

்ணி ஈடு்ாடு
 1. ்களப ட்பாறியாளர்
 2. ்கடடிெ வடிவ்மபபு

உறுதிதைாழி
கமகல ட்காடுக்கப்படடுள்ள அ்னத்தும் உண்்ம என்றும், எனது ்பணி்க்ள ஆர்வத்துெனம் 
அர்ப்பணிபபுெனம் டெயது வருகிக்றன் என உறுதி அளிககிக்றன்.

தங்்கள் உண்்மயுள்ள
இெம்: டென்்ன

M. சூர்யா
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 1. “Elements of Workshop Technology” by S.K. Hajra choudhury and A.k.Hajra choudhury 
and Nirjhar Rry, Media promotors & publishers pvt. Ltd, Mumbai – 400 007.

 2. “Basic Mechanical Engineering” by T.S. Rajan New age International publishers, 3rd 
Edition.

 3. “Machine Tool Practices” by Richard R. Kibbe and Roland O.Meyer, John.E.Neely, 
Werren.T. White, 8th Edition, publisher Name.Pearson/practice Hall, vpper saddle 
River, New Jersey, Columbus, ohio.

 4. ‘Welding’ by A.C. Davies combridge low price Edition, 10th Edition.

 5. “Welding and welding Technology” by Richard.L. Little, Mc Graw Hill Education 
(India) Privated Ltd, New Delhi.

 6. “Fundamentals of Hydraulic Engineering” by Alan L.Prasuhn, Oxford Univercity press.

 7. “Pumps & Hydraulics” by Rex Miller, mark Richard Miller, Harry stewart published 
by wiley publishing Inc.

 8. “Hydraulics Laboratory Mannual” by S.K. likhi, New age International Publishers New 
Delhi – 110 002

 9. “Computer Numerical control Mechining and Turning centers” by Robert Quesada, 
published by pearson/prentice Hall, Upper saddle River, New Jersy, coloumbus, ohio.

 10. “Robotics and Industrial Automation” by R.K. Rajput, s.chand & company Ltd, Ram 
Nagar, New Delhi – 110 055

 11. “Automation and Human performance theory and applications” by Raja parasuraman 
and Mustapha Moulaua.  Published by Lawrence Erlbaum Associates publishers 
Mahwah, New jersey.

 12. “Robotics” by Ellen Thro published by Facts on File, Inc

தைற்தகாள் நூல்கள்
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ச�ொருளடக்கம்

அடிப�றட இயந்திரவியல்  
செய்முறை -1  

செய்முடை 
எண் செய்முடை ்பயிற்சி ச்பயர் ்பக்கம் மாதம் ஆசிரியர் 

ட்கசயாப்பம்

1. மு்கபபு ்கடைெல் 216 ஜூன்

2. மு்கபபு ்கடைெல் மற்றும் ெரிெம 
உருடை ்கடைெல் 218 ஜூடை

3. ்படிக்கட்டு ்கடைெல் 220 ஆ்கஸ்ட்

4. ்படிக்கட்டு ்கடைெல் மற்றும் முடை 
ெரிவாககுதல் 222 செபைம்்பர்

5. ெரிவு உருடை ்கடைெல் 225 அக்ைா்பர்

6. சொரசொரப்பாககுதல் 227 நவம்்பர்

7. ்பளைம் சவட்டுதல் 229 டிெம்்பர்

2 0 9அடிப்படை இயந்திரவியல் - செய்முடை
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2 1 0 அடிப்படை இயந்திரவியல் - செய்முடை

குறிபபு
அடைத்து அைவு்களும் மில்லி மீட்ைரில் ச்காடுக்கப்பட்டுளைது.  ்பணிபச்பாருளின் அைவு 20 
mm விட்ைம் அல்ைது அந்தந்த ்பகுதி்களில் கிடைககும் மூைபச்பாருட்்களின் (Raw Materials)  
அைவு்கடைப ச்பாறுத்து செய்யப்படும் ்பணிபச்பாருட்்களின் (MS Round Rod) அைவு்கடை 
்தடவயாைால் மாற்றிக ச்காளைைாம்.

்கறடெல் இயந்திரத்தில் செய்முறை செய்்வதற்கு முன் ்க்வனிக்க வ்வண்டியற்வ
்கடைெல் இயந்திரத்தில் ்வடை செய்வதற்கு முன் ்பணிபச்பாருடை எந்சதந்த முடையில் 
பிடிக்க ்வண்டும் என்்படத சதரிந்து ச்காளை ்வண்டும்.  ்பணிபச்பாருளின் வடிவம், விட்ைம், 
எடை, உ்ைா்கம், செய்ய ்வண்டிய ்வடை ஆகியவற்றிற்கு ஏற்்ப சவட்டும் ்வ்கம், மற்றும் 
சவட்டுளிடயத் ்தர்ந்சதடுக்க ்வண்டும்.

சவட்டுளிடய சவட்டுளிக்கம்்பத்தில் ச்பாருத்த ்வண்டிய முடைடய நன்கு சதரிந்து 
ச்காண்ைால் மட்டு்ம, ்கடைெல் இயந்திரத்தில் ்வடை  செய்ய முடியும்.

எை்வ, ்பணிபச்பாருடைப பிடிககும் முடை, சவட்டும் ்வ்கம், சவட்டுளியின் வட்க்கள, 
சவட்டுளிடய அடமககும் முடை ஆகியவற்டை சதரிந்துச்காள்வாம்.

�ணிபச�ொருறளப பிடித்தல்

்பணிபச்பாருடைப பிடித்தல்

அடிப�றட இயந்திரவியல்
செய்முடை 
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2 1 1அடிப்படை இயந்திரவியல் - செய்முடை

நான்கு தாடை ்கவ்வியில் ெர்ஃ்்பஸ் ்்கஜ் மூைம் ்பணிபச்பாருடை சுழற்றியில் உளை 
்கவ்வியின் டமயத்தில் அடமத்தல்.

மூன்று தாடை ்கவ்வியில் ்பணிபச்பாருள பிடிக்கப்பட்டுளைடதக ்காண்்க.

நான்கு தாடை ்கவ்வியில் ெதுர மு்கபபுடைய ்பணிபச்பாருடையும் பிடிக்கமுடியும் என்்படத 
்பைத்தில் ்காண்்க.

ச்வட்டும் வ்வ்கம் (Cutting Speed)
்வ்கம் என்்பது ஒரு ச்பாருள, ஒரு நிமிை ்நரத்தில் எவ்வைவு தூரம் ந்கர்கிைது என்்படதக 
குறிககும்.  ்கடைெல் இயந்திரத்டதப ச்பாறுத்தவடரயில், ்பணிபச்பாருளின் ்பரிதியில் உளை 
ஒரு புளளி ஒரு நிமிை ்நரத்தில் வட்ைப்பாடதயில் சுற்றும் சமாத்த தூரம் சவட்டும் ்வ்கம் 
எைப்படும்.

இது மீட்ைர்/நிமிைத்தில் குறிபபிைப்படுகிைது.
சவட்டும் ்வ்கம் = πDN

1000
  மீட்ைர் / நிமிைம்

இங்கு D = ்பணிபச்பாருளின் விட்ைம் (mm)
N = சுழற்றியின் ்வ்கம் (RPM)
π = 22/7  (or) 3.14
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2 1 2 அடிப்படை இயந்திரவியல் - செய்முடை

அட்ட்வறை 
�ணிபச�ொருள் 
உவ�ொ்கம்

ச்வட்டுளி உவ�ொ்கம்
றைஸ்பீடு 

ஸ்டீல்
டஙஸ்டன் ஸ்டீற�ட்

டமல்டு ஸ்டீல்
டை ்கார்்பன் 
ஸ்டீல்

வார்பபு எஃகு
வார்பபு இரும்பு
அலுமினியம்
பித்தடை

30 மீ/நிமிைம்
26 மீ/நிமிைம்

15 மீ/நிமிைம்
22 மீ/நிமிைம்
90 மீ/நிமிைம்
61 மீ/நிமிைம்

80 மீ/நிமிைம்
65 மீ/நிமிைம்

80 மீ/நிமிைம்
80 மீ/நிமிைம்
400 மீ/நிமிைம்
200 மீ/நிமிைம்

58 மீ/நிமிைம்
50 மீ/நிமிைம்

42 மீ/நிமிைம்
50 மீ/நிமிைம்
330 மீ/நிமிைம்
33 மீ/நிமிைம்

ச்வட்டுளியின் ்வற்க்கள்
்கடைெல் சவட்டுளி்கள அது தயாரிக்கப்படும் முடைடயப ச்பாறுத்து பின்வருமாறு பிரிக்கைாம்.
 1. ச்கட்டியாை சவட்டுளி (Solid Tool)
 2. வில்டை ச்பாருத்தப்பட்ை சவட்டுளி(Tipped Tool)
 3. சவட்டுளி பிடிப்பானில் செரு்கப்பட்ை சவட்டுளி துண்டு (Tool bit Inserted in the Tool holder)

செய்யப�ட வ்வண்டிய வ்வற�றயப ச�ொறுத்து  
ச்வட்டுளி்கறளப பின்்வருமொறு பிரிக்க�ொம்:
 1. ்கடைெல் சவட்டுளி (Turning Tool)
 2. மடர சவட்டுளி(Thread cutting Tool)
 3. மு்கபபு ்கடைெல் (Facing Tool)
 4. வடிவ சவட்டுளி (Forming Tool)
 5. சவட்டித் துண்ைாககும் சவட்டுளி (Parting Tool)
 6. ்பளைம் சவட்டும் சவட்டுளி (Grooving Tool)
 7. துடைச்பருககும் சவட்டுளி (Boring Tool)
 8. உள மடர சவட்டும் சவட்டுளி (Internal Thread Cutting Tool)
 9. சொரசொரப்பாககும் சவட்டுளி (Knurling Tool)

ஊட்டம் தரும் முறைறயப ச�ொறுத்து ச்வட்டுளி்கறளப பின்்வருமொறு பிரிக்க�ொம்:
 1. வைகட்க வட்க சவட்டுளி (Right Hand Tool)
 2. இைகட்க வட்க சவட்டுளி (Left Hand Tool)
 3. வட்ை முடை ச்காண்ை சவட்டுளி (Round Nose Tool)
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2 1 3அடிப்படை இயந்திரவியல் - செய்முடை

ச்வட்டுளிறய ச்வட்டுளிக ்கம்�த்தில் ச�ொருத்தும் முறை

ெரியொன முறை

்கடைெல் இயந்திரத்தில் சவட்டுளியின் சவட்டு முடை, சுழற்றியின் டமய அச்சுககு ெரியாை 
உயரத்தில் இருககும்்படி ச்பாருத்த ்வண்டும்.

த்வைொன முறை – 1

சுழற்றியின் டமய அச்சிலிருந்து சிறிது அதி்கமாை உயரத்தில் சவட்டுளிடயப ச்பாருத்திைால், 
்பணிபச்பாருளில் சவட்டுளியின் முன் ்பகுதி உராய்ந்து, சவட்டும் ெகதிடய இழககும்.  
சவட்டுளியும் ்தய்ந்து விடும்.
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தவைாை முடை – 2

சுழற்றியின் டமய அச்சிலிருந்து சிறிது தாழவாை உயரத்தில் சவட்டுளிடயப ச்பாருத்திைால், 
சவட்டு முடையின் சவட்டும் திைன் குடையும்.  சவட்டும் ஆழம் தரும்ச்பாழுது, ்பணிபச்பாருள 
சவட்டுளியின் ்மல் ஏறி, சவட்டுளியின் சவட்டுமுடை உடைந்து விடும்.  ்பணிபச்பாருளும் 
்ெதம் அடையும்.

ச்வட்டுளி ்கம்�த்தின் ்வற்க்கள் (Types of Tool Post)
ஒற்றை மறரயொணி ச்வட்டுளி ்கம்�ம் (Single Screw Tool Post)
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2 1 5அடிப்படை இயந்திரவியல் - செய்முடை

நொன்கு ்வழி ச்வட்டுளி ்கம்�ம் (Four way Tool Post)
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வதற்வயொன ்கருவி்கள்
 1. மு்கபபு ்கடைெல் செய்யும் சவட்டுளி
 2. ஷக ொவி
 3. சவட்டுளி பிடிப்பான்
 4. சவட்டுளி ்கம்்பம்
 5. அைவு்்கால்
 6. சவர்னியர் ்காலிப்பர்
 7. சவர்னியர் சவளியைவு ்காலிப்பர்
 8. சவர்னியர் உளைைவு ்காலிப்பர்
 9. ெர்ஃ்்பஸ் ்்கஜ்

வநொக்கம்
 ச்காடுக்கப்பட்ை உருடைவடிவ ்பணிபச்பாருளின் முன் மு்கபபில் ்கடைெல் செய்து 

தட்டையாை ்பரபட்ப ஏற்்படுத்துதல்.

ச்வட்டுளி அறமத்தல்
்கடைெல் இயந்திரத்தின், சவட்டுளி ்கம்்பத்தில் ்கடைெல் அச்சின் ெரியாை உயரத்திற்கு 
மு்கபபு சவட்டுளிடய (Facing Tool) ச்பாருத்த ்வண்டும். ்காம்்பவுண்டு சரஸ்ட் ்பா்கத்டத 00 

்்காைத்தில் இருககும்்படி அடமக்க ்வண்டும்.

�ணிபச�ொருறள பிடித்தல்
 1. இயந்திரப்பணி செய்ய ்வண்டிய ்பணிபச்பாருடை, ்கடைெல் இயந்திரத்தின் ்கவ்வியில் 

(Chuck) ச்பாருத்த ்வண்டும்.
 2. ச்பாருத்தப்பட்ை ்பணிபச்பாருள, ்கடைெல் அச்சின் டமயத்தில் அடமந்துளைதா, எை 

ெர்ஃ்்பஸ் ்்கஜ் மூைம் ்ொதிக்க ்வண்டும். 

மு்கபபு ்கறடெல் (Facing)

செ
ய்முடை

01
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2 1 7அடிப்படை இயந்திரவியல் - செய்முடை

செய்முறை – 1

செயல் – 1

ச்வட்டு வ்வ்கம் அறமத்தல்
C.S = πDN

1000
 மீட்ைர் / நிமிைம்

என்ை சூத்திரத்டதப ்பயன்்படுத்தி, 
்பணிபச்பாருளுககு்்கற்்ப சுழற்றியின் 
சவட்டு்வ்கத்டத அடமத்துக ச்காளை 
்வண்டும்.

செய்முறை
இயந்திரத்டத இயககி சவட்டுளி ்கம்்பத்தில் 
ச்பாருத்தப்பட்டுளை, சவட்டுளிடய குறுககு 

ந்கற்றியின் மூைம் ்பணிபச்பாருளின் 
அச்சுககு செங்குத்தா்க ஊட்ைம் ச்காடுத்து 
உருடை வடிவ ்பணிபச்பாருளின் முன் 
மு்கபட்ப இயந்திர ்பணி செய்ய ்வண்டும்.

முடிவு
ச்காடுக்கப்பட்ை ்பணிபச்பாருளில் முன் 
மு்கபபில் ்கடைெல் செய்து ்தடவயாை 
தட்டை ்பரபபு கிடைத்தவுைன் 
்ொதித்துப்பார்த்து ஆய்விற்கு அனுப்ப 
்வண்டும்.
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வதற்வயொன ்கருவி்கள்
 1. மு்கபபு ்கடைெல் செய்யும் சவட்டுளி
 2. ெரிெம ்கடைெல் சவட்டுளி
 3. ஷக ொவி
 4. சவட்டுளி பிடிப்பான்
 5. சவட்டுளி ்கம்்பம்

 6. அைவு்்கால்
 7. சவர்னியர் ்காலிப்பர்
 8. சவர்னியர் சவளியைவு ்காலிப்பர்
 9. சவர்னியர் உளைைவு ்காலிப்பர்
 10. ெர்ஃ்்பஸ் ்்கஜ்

வநொக்கம்
 ச்காடுக்கப்பட்ை உருடைவடிவ ்பணிபச்பாருளில் முன் மு்கபபில் ்கடைெல் செய்து 

தட்டையாை ்பரபட்ப ஏற்்படுத்துதல் மற்றும் ச்காடுத்துளை அைவிற்கு ெரிெம 
உருடை ்கடைெல் செய்தல்.

ச்வட்டுளி அறமத்தல்
்கடைெல் இயந்திரத்தின், சவட்டுளி 
்கம்்பத்தில் ்கடைெல் அச்சின் ெரியாை 
உயரத்திற்கு மு்கபபு சவட்டுளி மற்றும் ெரிெம 
்கடைெல் செய்யும் சவட்டுளி ஆகியவற்டை  
ச்பாருத்த ்வண்டும். ்காம்்பவுண்டு சரஸ்ட் 
்பா்கத்டத 00 ்்காைத்தில் இருககும்்படி 
அடமக்க ்வண்டும்.

�ணிபச�ொருறள பிடித்தல்
 1. இயந்திரப்பணி செய்ய ்வண்டிய 

்ப ணி ப ச ்ப ா ரு ட ை ,  ்க ட ை ெ ல் 
இயந்திரத்தின் ்கவ்வியில் (Chuck) 
ச்பாருத்த ்வண்டும்.

 2. ச்பாருத்தப்பட்ை ்பணிபச்பாருள, 
்கடைெல் அச்சின் டமயத்தில் 
அடமந்துளைதா, எை ெர்ஃ்்பஸ் ்்கஜ் 
மூைம் ்ொதிக்க ்வண்டும். 

ச்வட்டு வ்வ்கம் அறமத்தல்
C.S = πDN

1000
 மீட்ைர் / நிமிைம்

என்ை சூத்திரத்டதப ்பயன்்படுத்தி, 
்பணிபச்பாருளுககு்்கற்்ப சுழற்றியின் 
சவட்டு்வ்கத்டத அடமத்துக ச்காளை 
்வண்டும்.

மு்கபபு ்கறடெல் மற்ைம் 
ெரிெம உருறள ்கறடெல் 
(Facing and Plain Turning)

செ
ய்முடை
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2 1 9அடிப்படை இயந்திரவியல் - செய்முடை

 2. ்தடவயாை விட்ைம் கிடைககும் வடர 
குறுககு ந்கற்றிககு, சிறிது சிறிதா்க 
ஊட்ைம் ச்காடுத்து, ்்க்ரடஜ ந்கற்றி, 
்கடைெல் செய்து முடிக்க ்வண்டும்.

 3. ்கடைெல் செய்யும்்்பாது சவளியைவு 
்காலிப்பர், உளைைவு ்காலிப்பர் 
ஆகியவற்றின் உதவியால், அடிக்கடி 
்பணிபச்பாருளின் அைடவ ெரி்பார்க்க 
்வண்டும்.

 4. துல்லியமாை நீைம், விட்ைம் கிடைக்க 
நுணுக்க சவட்டுளிடயப ்பயன்்படுத்த 
்வண்டும்.

முடிவு
ெரியாை அைவு ்படி ்பணிபச்பாருடை செய்து 
முடித்தபின் ்ொதித்துப்பார்த்து ஆய்விற்கு 
அனுப்ப ்வண்டும்.

மு்கபபு ்கறடெல் செய்தல்
இயந்திரத்டத இயககி சவட்டுளி ்கம்்பத்தில் 
ச்பாருத்தப்பட்டுளை, சவட்டுளிடய குறுககு 
ந்கற்றியின் மூைம் ்பணிபச்பாருளின் 
அச்சுககு செங்குத்தா்க ஊட்ைம் ச்காடுத்து 
உருடை வடிவ ்பணிபச்பாருளின் முன் 
மு்கபட்ப இயந்திர ்பணி செய்ய ்வண்டும்.

அளவுககுறியீடு செய்தல்
ெரிெம உருடை ்கடைெல் செய்ய ்வண்டிய 
நீைத்திற்கு அைவுககுறியீடு செய்தல் 
்வண்டும்.

செய்முறை
 1. இயந்திரத்டத இயககி ்தடவயாை 

ஆழத்திற்கு குறுககு ந்கற்றிடய 
அடமத்த பின், சவட்டுளிடயப 
்பணிபச்பாருளுககு இடையா்க, 
்்க்ரஜ் மூைம் ஊட்ைம் ச்காடுத்து 
்கடைெல் செய்ய ்வண்டும்.

Æ20 Æ16

30

செய்முறை – 2

செயல் – 1
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வதற்வயொன ்கருவி்கள்
 1. மு்கபபு ்கடைெல் செய்யும் சவட்டுளி
 2. ெரிெம ்கடைெல் சவட்டுளி
 3. ஷக ொவி
 4. சவட்டுளி பிடிப்பான்
 5. சவட்டுளி ்கம்்பம்
 6. அைவு்்கால்
 7. சவர்னியர் ்காலிப்பர்
 8. சவர்னியர் சவளியைவு ்காலிப்பர்
 9. சவர்னியர் உளைைவு ்காலிப்பர்
 10. ெர்ஃ்்பஸ் ்்கஜ்

வநொக்கம்

 ச்காடுக்கப்பட்ை உருடைவடிவ ்பணிபச்பாருளில் ச்காடுத்துளை அைவிற்கு 
்படிக்கட்டு ்கடைெல் செய்தல்.

ச்வட்டுளி அறமத்தல்
்கடைெல் இயந்திரத்தின், சவட்டுளி 
்கம்்பத்தில் ்கடைெல் அச்சின் ெரியாை 
உயரத்திற்கு மு்கபபு சவட்டுளி மற்றும் ெரிெம 
்கடைெல் செய்யும் சவட்டுளி ஆகியவற்டை  
ச்பாருத்த ்வண்டும். ்காம்்பவுண்டு சரஸ்ட் 
்பா்கத்டத 00 ்்காைத்தில் இருககும்்படி 
அடமக்க ்வண்டும்.

�ணிபச�ொருறள பிடித்தல்
இயந்திரப்பணி செய்ய ்வண்டிய 
்பணிபச்பாருடை, ்கடைெல் இயந்திரத்தின் 
்கவ்வியில் (Chuck) ச்பாருத்த ்வண்டும்.

ச்பாருத்தப்பட்ை ்பணிபச்பாருள, 
்கடைெல் அச்சின் டமயத்தில் 
அடமந்துளைதா, எை ெர்ஃ்்பஸ் ்்கஜ் 
மூைம் ்ொதிக்க ்வண்டும். 

ச்வட்டு வ்வ்கம் அறமத்தல்
C.S = πDN

1000
 மீட்ைர் / நிமிைம்

என்ை சூத்திரத்டதப ்பயன்்படுத்தி, 
்பணிபச்பாருளுககு்்கற்்ப சுழற்றியின் 
சவட்டு்வ்கத்டத அடமத்துக ச்காளை 
்வண்டும்.

மு்கபபு ்கறடெல் செய்தல்
இயந்திரத்டத இயககி சவட்டுளி ்கம்்பத்தில் 
ச்பாருத்தப்பட்டுளை, சவட்டுளிடய குறுககு 
ந்கற்றியின் மூைம் ்பணிபச்பாருளின் 
அச்சுககு செங்குத்தா்க ஊட்ைம் ச்காடுத்து 
உருடை வடிவ ்பணிபச்பாருளின் முன் 
மு்கபட்ப இயந்திர ்பணி செய்ய ்வண்டும்.

அளவுககுறியீடு செய்தல்
ச்காடுத்துளை அைவிற்கு ்பணிபச்பாருளில் 
்படிக்கட்டு ்கடைெல் செய்ய அைவுககுறியீடு 
செய்தல் ்வண்டும்.

�டிக்கட்டு ்கறடெல் (Step Turning)

செ
ய்முடை

03

XII BME_Tamil version Practicals.indd   220 1/7/2020   4:39:59 PM



2 2 1அடிப்படை இயந்திரவியல் - செய்முடை

விட்ைத்தின் அைவிற்கும், அதற்்காை 
நீைத்திற்கும் ்கடைெல் செய்ய 
்வண்டும்.

 4. துல்லியமாை நீைம், விட்ைம் கிடைக்க 
நுணுக்க சவட்டுளி ்பயன்்படுத்த 
்வண்டும்.

 5. ்க ட ை ெ ல்  ச ெ ய் யு ம் ் ்ப ா து 
சவளியைவு, உளைைவு ்காலிப்பர் 
ஆகியவற்றின் உதவியால்,  அடிக்கடி 
்பணிபச்பாருளின் அைடவ ெரி்பார்க்க 
்வண்டும்.

முடிவு
ெரியாை அைவு்படி ்பணிபச்பாருடை செய்து 
முடித்தபின் ்ொதித்துப்பார்த்து ஆய்விற்கு 
அனுப்ப ்வண்டும்.

செய்முறை
 1. இயந்திரத்டத இயககி ்தடவயாை 

ஆழத்திற்கு குறுககு ந்கற்றிடய 
அடமத்த பின், சவட்டுளிடயப 
்பணிபச்பாருளுககு இடையா்க, 
்்க்ரஜ் மூைம் ஊட்ைம் ச்காடுத்து 
்கடைெல் செய்ய ்வண்டும்.

 2. ்பணிபச்பாருளில் ்கடைெல் செய்ய 
்வண்டிய சிறிய விட்ைம், ச்பரிய விட்ைம் 
ஆகியவற்றின் சமாத்த நீைத்திற்கு 
்்க்ரஜ் மூைம் சவட்டுளிககு ஊட்ைம் 
ச்காடுத்து ்கடைெல் செய்ய ்வண்டும்.

 3. ச்பரிய விட்ைம் கிடைத்த பிைகு, சிறிது 
சிறிதா்க குறுககு ந்கற்றி மூைம் 
ஊட்ைம் ச்காடுத்து ்்க்ரஜ் மூைம் 
்பணிபச்பாருளுககு இடையா்க 
சவட்டுளிடய ந்கர்த்தி, சிறிய 

Æ18 Æ16

30

15

Æ20

செய்முறை – 3

செயல் – 1
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வதற்வயொன ்கருவி்கள்
 1. மு்கபபு ்கடைெல் செய்யும் சவட்டுளி
 2. ெரிெம ்கடைெல் சவட்டுளி
 3. முடை ெரிவாககும் வடிவ சவட்டுளி
 4. ஷக ொவி
 5. சவட்டுளி பிடிப்பான்

 6. சவட்டுளி ்கம்்பம்
 7. அைவு்்கால்
 8. சவர்னியர் ்காலிப்பர்
 9. சவர்னியர் சவளியைவு ்காலிப்பர்
 10. சவர்னியர் உளைைவு ்காலிப்பர்
 11. ெர்ஃ்்பஸ் ்்கஜ்

வநொக்கம்

 ச்காடுக்கப்பட்ை உருடைவடிவ ்பணிபச்பாருளில் ச்காடுத்துளை அைவிற்கு  ெரிெம  
்கடைெல் செய்து அதன் முடைடய ெரிவாககுதல்.

ச்வட்டுளி அறமத்தல்
்கடைெல் இயந்திரத்தின், சவட்டுளி 
்கம்்பத்தில் ்கடைெல் அச்சின் ெரியாை 
உயரத்திற்கு மு்கபபு சவட்டுளி மற்றும் ெரிெம 
்கடைெல் செய்யும் சவட்டுளி ஆகியவற்டை  
ச்பாருத்த ்வண்டும். ்காம்்பவுண்டு சரஸ்ட் 
்பா்கத்டத 00 ்்காைத்தில் இருககும்்படி 
அடமக்க ்வண்டும்.

�ணிபச�ொருறள பிடித்தல்
இயந்திரப்பணி செய்ய ்வண்டிய 
்பணிபச்பாருடை, ்கடைெல் இயந்திரத்தின் 
்கவ்வியில் (Chuck) ச்பாருத்த ்வண்டும்.

ச்பாருத்தப்பட்ை ்பணிபச்பாருள, 
்கடைெல் அச்சின் டமயத்தில் 
அடமந்துளைதா, எை ெர்ஃ்்பஸ் ்்கஜ் 
மூைம் ்ொதிக்க ்வண்டும். 

ச்வட்டு வ்வ்கம் அறமத்தல்
C.S = πDN

1000
 மீட்ைர் / நிமிைம்

என்ை சூத்திரத்டதப ்பயன்்படுத்தி, 
்பணிபச்பாருளுககு்்கற்்ப சுழற்றியின் 
சவட்டு்வ்கத்டத அடமத்துக ச்காளை 
்வண்டும்.

�டிக்கட்டு ்கறடெல் மற்றும் முறன ெரி்வொககுதல்
(Step Turning and Chamfering)

செ
ய்முடை

04
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2 2 3அடிப்படை இயந்திரவியல் - செய்முடை

மு்கபபு ்கறடெல் செய்தல்
இயந்திரத்டத இயககி சவட்டுளி ்கம்்பத்தில் ச்பாருத்தப்பட்டுளை, சவட்டுளிடய குறுககு 
ந்கற்றியின் மூைம் ்பணிபச்பாருளின் அச்சுககு செங்குத்தா்க ஊட்ைம் ச்காடுத்து உருடை வடிவ 
்பணிபச்பாருளின் முன் மு்கபட்ப இயந்திர ்பணி செய்ய ்வண்டும்.

Æ18 Æ16

30

15
3x45°

Æ20

செய்முறை – 4

செயல் – 1
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2 2 4 அடிப்படை இயந்திரவியல் - செய்முடை

ஆகியவற்றின் உதவியால், அடிக்கடி 
்பணிபச்பாருளின் அைடவ ெரி்பார்க்க 
்வண்டும்.

 4. துல்லியமாை நீைம், விட்ைம் கிடைக்க 
நுணுக்க சவட்டுளிடயப ்பயன்்படுத்த 
்வண்டும்.

 5. முடை ெரிவாககும் வடிவ 
சவட்டுளிடயப ்பணிபச்பாருளின் 
முன் முடையில் சதாடும்்படி டவத்து 
குறுககு ந்கற்றிககு ஊட்ைம் தந்து முடை 
ெரிவாககுதல் செய்ய ்வண்டும்.

முடிவு
ெரியாை அைவு்படி ்பணிபச்பாருடை செய்து 
முடித்தபின் ்ொதித்துப்பார்த்து ஆய்விற்கு 
அனுப்ப ்வண்டும்.

அளவுககுறியீடு செய்தல்
ச்காடுத்துளை அைவிற்கு ்பணிபச்பாருளில் 
்படிக்கட்டு ்கடைெல் செய்ய அைவுககுறியீடு 
செய்தல் ்வண்டும்.

செய்முறை
 1. இயந்திரத்டத இயககி ்தடவயாை 

ஆழத்திற்கு குறுககு ந்கற்றிடய 
அடமத்த பின், சவட்டுளிடயப 
்பணிபச்பாருளுககு இடையா்க, 
்்க்ரஜ் மூைம் ஊட்ைம் ச்காடுத்து 
்கடைெல்  செய்ய ்வண்டும்.

 2. ்தடவயாை விட்ைம் கிடைககும் வடர 
குறுககு ந்கற்றிககு, சிறிது சிறிதா்க 
ஊட்ைம் ச்காடுத்து, ்்க்ரடஜ ந்கற்றி, 
்கடைெல் செய்து முடிக்க ்வண்டும்.

 3. ்கடைெல் செய்யும்்்பாது சவளியைவு 
்காலிப்பர், உளைைவு ்காலிப்பர் 

XII BME_Tamil version Practicals.indd   224 1/7/2020   4:40:00 PM



2 2 5

வதற்வயொன ்கருவி்கள்
 1. மு்கபபு ்கடைெல் செய்யும் சவட்டுளி
 2. ெரிெம ்கடைெல் சவட்டுளி
 3. முடை ெரிவாககும் வடிவ சவட்டுளி
 4. ஷக ொவி
 5. சவட்டுளி பிடிப்பான்
 6. சவட்டுளி ்கம்்பம்
 7. அைவு்்கால்
 8. சவர்னியர் ்காலிப்பர்
 9. சவர்னியர் சவளியைவு ்காலிப்பர்
 10. சவர்னியர் உளைைவு ்காலிப்பர்
 11. ெர்ஃ்்பஸ் ்்கஜ்

வநொக்கம்
 ச்காடுக்கப்பட்ை உருடைவடிவ ்பணிபச்பாருளில் ச்காடுத்துளை அைவிற்கு  ெரிவு 

உருடை  ்கடைெல் (Taper Turning)  செய்தல்.

ச்வட்டுளி அறமத்தல்
்கடைெல் இயந்திரத்தின், சவட்டுளி 
்கம்்பத்தில் ்கடைெல் அச்சின் ெரியாை 
உயரத்திற்கு மு்கபபு சவட்டுளி மற்றும் ெரிெம 
்கடைெல் செய்யும் சவட்டுளி ஆகியவற்டை  
ச்பாருத்த ்வண்டும். ்காம்்பவுண்டு சரஸ்ட் 
்பா்கத்டத 00 ்்காைத்தில் இருககும்்படி 
அடமக்க ்வண்டும்.

�ணிபச�ொருறள பிடித்தல்
இயந்திரப்பணி செய்ய ்வண்டிய 
்பணிபச்பாருடை, ்கடைெல் இயந்திரத்தின் 
்கவ்வியில் (Chuck) ச்பாருத்த ்வண்டும்.

ச்பாருத்தப்பட்ை ்பணிபச்பாருள, 
்கடைெல் அச்சின் டமயத்தில் 
அடமந்துளைதா, எை ெர்ஃ்்பஸ் ்்கஜ் 
மூைம் ்ொதிக்க ்வண்டும். 

ச்வட்டு வ்வ்கம் அறமத்தல்

C.S = πDN
1000

 மீட்ைர் / நிமிைம்

என்ை சூத்திரத்டதப ்பயன்்படுத்தி, 
்பணிபச்பாருளுககு்்கற்்ப சுழற்றியின் 
சவட்டு்வ்கத்டத அடமத்துக ச்காளை 
்வண்டும்.

மு்கபபு ்கறடெல் செய்தல்
இயந்திரத்டத இயககி சவட்டுளி ்கம்்பத்தில் 
ச்பாருத்தப்பட்டுளை, சவட்டுளிடய குறுககு 
ந்கற்றியின் மூைம் ்பணிபச்பாருளின் 
அச்சுககு செங்குத்தா்க ஊட்ைம் ச்காடுத்து 
உருடை வடிவ ்பணிபச்பாருளின் முன் 
மு்கபட்ப இயந்திர ்பணி செய்ய ்வண்டும்.

அளவுககுறியீடு செய்தல்
ச்காடுத்துளை அைவிற்கு ்பணிபச்பாருளில் 
்படிக்கட்டு ்கடைெல் செய்ய அைவுககுறியீடு 
செய்தல் ்வண்டும்.

ெரிவு உருறள ்கறடெல் 
(Taper Turning)

செ
ய்முடை
05
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2 2 6 அடிப்படை இயந்திரவியல் - செய்முடை

 5. ்பணிபச்பாருளில் ்தடவயாை 
ெரிவு கிடைககும் வடர குறுககு 
ந்கற்றி மற்றும் ்காம்்பவுண்டு சிடைடு 
இவற்றின் மூைம் ஊட்ைம் ச்காடுத்து, 
ெரிவுக ்கடைெல் செய்தல் ்வண்டும்.

 6. இவ்வாறு ெரிவுக ்கடைெல் 
செய்யும்்்பாது, சிறிய விட்ைத்திலிருந்து, 
ச்பரிய விட்ைத்டத ்நாககி ்கடைெல் 
செய்ய ்வண்டும்.

முடிவு
ச்காடுக்கப்பட்ை ்பணிபச்பாருளில் 
ச்காடுத்துளை அைவிற்கு ெரிவுக ்கடைெல் 
செய்த பின், ்ொதித்துப்பார்த்து ஆய்விற்கு 
அனுப்ப ்வண்டும்.

செய்முறை
 1. ்காம்ச்பௌண்டு சரஸ்ட் திருப்ப 

்வண்டிய ்்காைம்

  tan  θ  =  D-d
2l

  என்ை சூத்திரத்டதப ்பயன்்படுத்தி 
ெரிவின் அைடவக ்காை ்வண்டும்.

 2. ்கைககிட்ை்படி ்தடவயாை 
்்காைத்திற்கு, ்காம்்பவுண்டு சரஸ்டை 
திருபபி அடமக்க ்வண்டும்.

 3. குறுககு ந்கற்றியின் மூைம் 
் த ட வ ய ா ை  ஆ ழ ம் 
அடமத்துகச்காளை ்வண்டும்.

 4. பிைகு, ந்கற்றியின் மூைம் ்தடவயாை 
ஆழம் அடமத்துகச்காளை ்வண்டும்.

30

16

Æ20

செய்முறை – 5

செயல் – 1
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வதற்வயொன ்கருவி்கள்
 1. மு்கபபு ்கடைெல் செய்யும் சவட்டுளி
 2. ெரிெம ்கடைெல் சவட்டுளி
 3. முடை ெரிவாககும் வடிவ சவட்டுளி
 4. ஷக ொவி
 5. சவட்டுளி பிடிப்பான்
 6. சவட்டுளி ்கம்்பம்
 7. அைவு்்கால்
 8. சவர்னியர் ்காலிப்பர்
 9. சவர்னியர் சவளியைவு ்காலிப்பர்
 10. சவர்னியர் உளைைவு ்காலிப்பர்
 11. ெர்ஃ்்பஸ் ்்கஜ்

வநொக்கம்

 ச்காடுக்கப்பட்ை உருடைவடிவ ்பணிபச்பாருளில் ச்காடுத்துளை அைவிற்கு  
சொரசொரபபு ்பரபட்ப ஏற்்படுத்துதல்.

ச்வட்டுளி அறமத்தல்
்கடைெல் இயந்திரத்தின், சவட்டுளி 
்கம்்பத்தில் ்கடைெல் அச்சின் ெரியாை 
உயரத்திற்கு மு்கபபு சவட்டுளி மற்றும் ெரிெம 
்கடைெல் செய்யும் சவட்டுளி ஆகியவற்டை  
ச்பாருத்த ்வண்டும். ்காம்்பவுண்டு சரஸ்ட் 
்பா்கத்டத 00 ்்காைத்தில் இருககும்்படி 
அடமக்க ்வண்டும்.
�ணிபச�ொருறள பிடித்தல்
இயந்திரப்பணி செய்ய ்வண்டிய 
்பணிபச்பாருடை, ்கடைெல் இயந்திரத்தின் 
்கவ்வியில் (Chuck) ச்பாருத்த ்வண்டும்.

ச்பாருத்தப்பட்ை ்பணிபச்பாருள, 
்கடைெல் அச்சின் டமயத்தில் 
அடமந்துளைதா, எை ெர்ஃ்்பஸ் ்்கஜ் 
மூைம் ்ொதிக்க ்வண்டும். 

ச்வட்டு வ்வ்கம் அறமத்தல்

C.S = πDN
1000

 மீட்ைர் / நிமிைம்

என்ை சூத்திரத்டதப ்பயன்்படுத்தி, 
்பணிபச்பாருளுககு்்கற்்ப சுழற்றியின் 
சவட்டு்வ்கத்டத அடமத்துக ச்காளை 
்வண்டும்.

மு்கபபு ்கறடெல் செய்தல்
இயந்திரத்டத இயககி சவட்டுளி ்கம்்பத்தில் 
ச்பாருத்தப்பட்டுளை, சவட்டுளிடய குறுககு 
ந்கற்றியின் மூைம் ்பணிபச்பாருளின் 
அச்சுககு செங்குத்தா்க ஊட்ைம் ச்காடுத்து 
உருடை வடிவ ்பணிபச்பாருளின் முன் 
மு்கபட்ப இயந்திர ்பணி செய்ய ்வண்டும்.

அளவுககுறியீடு செய்தல்
ச்காடுத்துளை அைவிற்கு ்பணிபச்பாருளில் 
்படிக்கட்டு ்கடைெல் செய்ய அைவுககுறியீடு 
செய்தல் ்வண்டும்.

செொரசெொரப�ொககுதல் 
(Knurling)

செ
ய்முடை
06
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2 2 8 அடிப்படை இயந்திரவியல் - செய்முடை

 4. துல்லியமாை நீைம், விட்ைம் கிடைக்க 
நுணுக்க சவட்டுளிடயப ்பயன்்படுத்த 
்வண்டும்.

 5. சொரசொரப்பாககும் சவட்டுளிடயச் 
சுழலும் ்பணிபச்பாருளின் மீது டவத்து, 
அழுத்தி, ்்க்ரடஜ ்பணிபச்பாருளின் 
அச்சிற்கு இடையா்க செலுத்தி ஊட்ைம் 
ச்காடுக்க ்வண்டும்.

 5. ் த ட வ ய ா ை  நீ ை த் தி ற் கு , 
சொரசொரப்பாை ்பரபபு கிடைத்தபிைகு, 
சவட்டுளிடயப பின்்ைாககி எடுக்க 
்வண்டும்.

முடிவு
ச்காடுக்கப்பட்ை ்பணிபச்பாருளில் 
ச்காடுத்துளை அைவிற்கு, சொரசொரப்பாை 
்பரபபு கிடைத்தவுைன், ்ொதித்துப்பார்த்து 
ஆய்விற்கு அனுப்ப ்வண்டும்.

செய்முறை
 1. இயந்திரத்டத இயககி ்தடவயாை 

ஆழத்திற்கு குறுககு ந்கற்றிடய 
அடமத்த பின், சவட்டுளிடயப 
்பணிபச்பாருளுககு இடையா்க, 
்்க்ரஜ் மூைம் ஊட்ைம் ச்காடுத்து 
்கடைெல்  செய்ய ்வண்டும்.

 2. ்தடவயாை விட்ைம் கிடைககும் வடர 
குறுககு ந்கற்றிககு, சிறிது சிறிதா்க 
ஊட்ைம் ச்காடுத்து, ்்க்ரடஜ ந்கற்றி, 
்கடைெல் செய்து முடிக்க ்வண்டும்.

 3. ்கடைெல் செய்யும்்்பாது சவளியைவு 
்காலிப்பர், உளைைவு ்காலிப்பர் 
ஆகியவற்றின் உதவியால், அடிக்கடி 
்பணிபச்பாருளின் அைடவ ெரி்பார்க்க 
்வண்டும்.

Æ18

30

15

Æ20

செய்முறை – 6

செயல் – 1
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2 2 9

வதற்வயொன ்கருவி்கள்
 1. மு்கபபு ்கடைெல் செய்யும் சவட்டுளி
 2. ெரிெம ்கடைெல் சவட்டுளி
 3. சவட்டித்துண்ைாககும் சவட்டுளி
 4. ஷக ொவி
 5. சவட்டுளி பிடிப்பான்
 6. சவட்டுளி ்கம்்பம்
 7. அைவு்்கால்
 8. சவர்னியர் ்காலிப்பர்
 9. சவர்னியர் சவளியைவு ்காலிப்பர்
 10. சவர்னியர் உளைைவு ்காலிப்பர்
 11. ெர்ஃ்்பஸ் ்்கஜ்

வநொக்கம்

 ச்காடுக்கப்பட்ை உருடைவடிவ ்பணிபச்பாருளில் ச்காடுத்துளை அைவிற்கு   
ச்காடுக்கப்பட்ை ஆழம் மற்றும் அ்கைத்திற்கு ்பளைம் சவட்டுதல்.

ச்வட்டுளி அறமத்தல்
்கடைெல் இயந்திரத்தின், சவட்டுளி 
்கம்்பத்தில் ்கடைெல் அச்சின் ெரியாை 
உயரத்திற்கு மு்கபபு சவட்டுளி மற்றும் ெரிெம 
்கடைெல் செய்யும் சவட்டுளி ஆகியவற்டை  
ச்பாருத்த ்வண்டும். ்காம்்பவுண்டு சரஸ்ட் 
்பா்கத்டத 00 ்்காைத்தில் இருககும்்படி 
அடமக்க ்வண்டும்.
�ணிபச�ொருறள பிடித்தல்
இயந்திரப்பணி செய்ய ்வண்டிய 
்பணிபச்பாருடை, ்கடைெல் இயந்திரத்தின் 
்கவ்வியில் (Chuck) ச்பாருத்த ்வண்டும்.

ச்பாருத்தப்பட்ை ்பணிபச்பாருள, 
்கடைெல் அச்சின் டமயத்தில் 
அடமந்துளைதா, எை ெர்ஃ்்பஸ் ்்கஜ் 
மூைம் ்ொதிக்க ்வண்டும். 

ச்வட்டு வ்வ்கம் அறமத்தல்

C.S = πDN
1000

 மீட்ைர் / நிமிைம்

என்ை சூத்திரத்டதப ்பயன்்படுத்தி, 
்பணிபச்பாருளுககு்்கற்்ப சுழற்றியின் 
சவட்டு்வ்கத்டத அடமத்துக ச்காளை 
்வண்டும்.

மு்கபபு ்கறடெல் செய்தல்
இயந்திரத்டத இயககி சவட்டுளி ்கம்்பத்தில் 
ச்பாருத்தப்பட்டுளை, சவட்டுளிடய குறுககு 
ந்கற்றியின் மூைம் ்பணிபச்பாருளின் 
அச்சுககு செங்குத்தா்க ஊட்ைம் ச்காடுத்து 
உருடை வடிவ ்பணிபச்பாருளின் முன் 
மு்கபட்ப இயந்திர ்பணி செய்ய ்வண்டும்.

அளவுககுறியீடு செய்தல்
ச்காடுத்துளை அைவிற்கு ்பணிபச்பாருளில் 
்படிக்கட்டு ்கடைெல் செய்ய அைவுககுறியீடு 
செய்தல் ்வண்டும்.

�ள்ளம் ச்வட்டுதல்  
(Grooving)

செ
ய்முடை
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2 3 0 அடிப்படை இயந்திரவியல் - செய்முடை

Æ18 Æ18Æ15

30
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Æ20

செய்முறை – 7

செயல் – 1

செயல் – 2
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2 3 1அடிப்படை இயந்திரவியல் - செய்முடை

 5. சவட்டித்துண்ைாககும் சவட்டுளிடயப 
்பளைம் சவட்ை ்வண்டிய இைத்தில் 
குறுககு ந்கற்றியின் மூைம் 
சிறிதைவிற்கு, ஊட்ைம் ச்காடுத்து 
்தடவயாை நீைத்திற்கு ்்க்ரடஜ 
நீைவாககில் ந்கர்த்தி ்கடைெல் செய்ய  
்வண்டும்.

 6. ்தடவயாை  ஆழம் மற்றும் நீைம் 
கிடைககும்வடர ்மற்்கண்ை 
முடையில் சிறிது சிறிதா்க ்கடைெல் 
்வடை செய்து ்தடவயாை 
அைவிற்கு ்பளைம் சவட்டி எடுக்க 
்வண்டும்.

முடிவு
ச்காடுக்கப்பட்ை ்பணிபச்பாருளில் 
ச்காடுத்துளை அைவிற்கு  ்பளைம் சவட்டி 
எடுத்த பின், ்ொதித்துப்பார்த்து ஆய்விற்கு 
அனுப்ப ்வண்டும்.

செய்முறை
 1. இயந்திரத்டத இயககி ்தடவயாை 

ஆழத்திற்கு குறுககு ந்கற்றிடய 
அடமத்த பின், சவட்டுளிடயப 
்பணிபச்பாருளுககு இடையா்க, 
்்க்ரஜ் மூைம் ஊட்ைம் ச்காடுத்து 
்கடைெல்  செய்ய ்வண்டும்.

 2. ்தடவயாை விட்ைம் கிடைககும் வடர 
குறுககு ந்கற்றிககு, சிறிது சிறிதா்க 
ஊட்ைம் ச்காடுத்து, ்்க்ரடஜ ந்கற்றி, 
்கடைெல் செய்து முடிக்க ்வண்டும்.

 3. ்கடைெல் செய்யும்்்பாது சவளியைவு 
்காலிப்பர், உளைைவு ்காலிப்பர் 
ஆகியவற்றின் உதவியால், அடிக்கடி 
்பணிபச்பாருளின் அைடவ ெரி்பார்க்க 
்வண்டும்.

 4. துல்லியமாை நீைம், விட்ைம் கிடைக்க 
நுணுக்க சவட்டுளிடயப ்பயன்்படுத்த 
்வண்டும்.
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்பாைநூல் வல்லுநர்
முடைவர் பி. மணிவண்ைன், 
்்பராசிரியர், 
இந்துஸ்தான் ்பல்்கடைக ்கழ்கம், 
்்கைம்்பாக்கம், சென்டை.

்மைாய்வாைர்
எஸ். இரா்ஜந்திரபூ்பதி, 
்்பராசிரியர், 
அண்ைா ்பல்்கடைக்கழ்கம், சென்டை.

சதொழிற்்கல்வி -அடிப�றட இயந்திரவியல் 
்கருத்தியல் & செய்முறை   -  வமல்நிற� இரண்டொம் ஆண்டு

நூைாசிரியர்்கள மற்றும் ்மைாய்வாைர்்கள

்பாைநூல் ஆசிரியர்்கள
சி. இரவிவர்மன், 
(மாநிை நல்ைாசிரியர் விருது-2015) 
சதாழிற்்கல்வி ஆசிரியர்,
அரசு ஆண்்கள ்மல்நிடைப ்பளளி,
நாட்ைைம்்பளளி, திருப்பத்தூர் மாவட்ைம்.
்பா. பிர்பா்கரன், 
சதாழிற்்கல்வி ஆசிரியர்,
அரசு ஆண்்கள ்மல்நிடைப ்பளளி,
வந்தவாசி, திருவண்ைாமடை மாவட்ைம்.
ந. ்பழநி்வலு, 
சதாழிற்்கல்வி ஆசிரியர்,
அரசு ஆண்்கள ்மல்நிடைப ்பளளி,
ஆரணி, திருவண்ைாமடை மாவட்ைம்.
ஆர். ஆறுமு்கம், 
சதாழிற்்கல்வி ஆசிரியர்,
அரசு ஆண்்கள ்மல்நிடைப ்பளளி,
ஒண்டிபபுதூர், ்்காடவ மாவட்ைம்.
அ. மதுடரமுத்து, 
சதாழிற் ்கல்வி ஆசிரியர்,
அரசு ஆண்்கள ்மல் நிடைப்பளளி,
மகுைஞொவடி, ்ெைம் மாவட்ைம்.

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம். எலி்கண்ட் ்மபலித்்தா தாளில் அச்சிைப்பட்டுளைது. 
ஆபசெட் முடையில் அச்சிட்்ைார்:

்பாை ஒருங்கிடைப்பாைர்்கள
முடைவர் அ. இைங்்்காவன்,  
(மாநிை நல்ைாசிரியர் விருது-2018) 
உதவி ்்பராசிரியர், 
மாநிை ்கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் ்பயிற்சி நிறுவைம், 
சென்டை
்பா. மைர்விழி, 
்பட்ைதாரி ஆசிரியர், 
மாநிை ்கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் ்பயிற்சி நிறுவைம், 
சென்டை.

QR Code ்மைாண்டமக குழு
R. சஜ்கன்நாதன், 
இடைநிடை ஆசிரியர் 
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிடைப ்பளளி,
்க்ைெபுரம், ்்பாளூர், திருவண்ைாமடை மாவட்ைம்.
J.F. ்பால் எட்வின் ராய், 
்பட்ைதாரி ஆசிரியர்,
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிடைப ்பளளி,
ராசிப்பட்டி, ்ெைம்.
ம. முரு்்கென், 
்பட்ைதாரி ஆசிரியர், 
ஊ.ஒ.ந.நி.்பளளி, ச்பத்த ்வைாண் ்்காட்ை்கம்,
முத்துப்்பட்டை, திருவாரூர்.

புத்த்க வடிவடமபபு மற்றும் வடர்பைம்
ஆ்ராககியம் ச்பலிகஸ்
சென்டை.
அட்டை வடிவடமபபு 
்கதிர் ஆறுமு்கம்
தர ்கட்டுப்பாடு
அருண் ்காமராஜ் ்பழனிொமி
சஜரால்டு வில்ென்.
ஒருங்கிடைபபு
ர்மஷ் முனிொமி

்கடை மற்றும் வடிவடமபபுக குழு

2 3 2

்கல்வி ஆ்ைாெ்கர் மற்றும் வல்லுநர்
முடைவர் ச்பான். குமார்,
இடை இயககுைர் (்பாைத்திட்ைம்),
மாநிைக ்கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் 
்பயிற்சி நிறுவைம், சென்டை.
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குறிபபு்கள்
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குறிபபு்கள்
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