
தமிழ்நாடு அரசு

தீண்நாமை ைனிதந்யைற்ற செயலும் செருங்குற்றமும் ஆகும்

அடிப்படை தானியங்கி 
ஊர்தி ெ்பாறியியல் 
கருத்தியல் & ெெய்முடை

தமிழ்நாடு அரசு விமையிலைநாப் ெநா்நூல வழங்கும் திட்த்தின் கீழ சவளியி்ப்ெட்து

பள்ளிக் கல்வித்துறை

மேல்நிடை முதைாம் ஆண்டு 
ெதாழிறகல்வி
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II

மநாநிலக் கலவியியல ஆரநாய்ச்சி மற்றும் 
்பயிற்சி நிறுெனம்
© SCERT 2018

்பநாடநூல உருெநாக்கமும் 
வதநாகுப்பு ம்

தமிழ்நாடு ்பநாடநூல மற்றும் கலவியியல 
்பணிகள் கழகம்

www.textbooksonline.tn.nic.in

நூல அச்்நாக்கம்

க ற க  க ச ட ற

விற்்பனனக்கு அன்று

 ெசன்ைன-600 006 

மா
நில

க் 
கல்

வி
யியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நி

று
வ

ன
ம்.  

அறிவுைடயார் 
எல்லாம் உைடயார் 
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III

நைலநிமைப்ெள்ளி ைநாணவர்களுக்கு அடிப்ெம் தநானியங்கி ஊரதி செநாறியியல  
்கருத்தியல ெநா்ப்புத்த்கத்மத வழங்குவதில ்நாங்்கள் செருமை ச்கநாள்கிந்றநாம். 

்கறெவர்கள், ஆசிரியர்கள் ைறறும் ைநாநிைக் ்கலவி ஆரநாய்ச்சி ைறறும் ெயிறசி நிறுவனத்தினரின் 
ஆதரவு ைறறும் உதவிக்கு ஆழைநான ்ன்றிமய சதரிவித்துக்ச்கநாள்கிந்றநாம்.

ைநாணவர்கள், அடிப்ெம்க் ்கருத்து்கமை சதளிவநா்கப் புரிந்து ச்கநாள்ளும் வம்கயில, 
மிகுந்த ்கவனத்து்ன் இந்தப் ெநா்ப்புத்த்கம் வடிவமைக்்கப்ெடடுள்ைது. நைம்ெட் 
விவரங்்கமை அளிப்ெநதநாடு ைடடுைலைநாைல, ்வீன சதநாழில நுடெங்்களும் கூடுதைநா்க 
உள்ை்க்கியுள்ைது.

ெநா்ம் ெம்ைந்தப்ெட் சுவநாரஸயைநான த்கவல்கள் "உங்்களுக்குத் சதரியுைநா" என்்ற 
தமைப்பில கீழ சி்றப்பித்துக் ்கநாட்ப்ெடடுள்ைன. இயந்திரத்தின் ெலநவறு ெநா்கங்்கமை 
்ன்்றநா்கப் புரிந்து ச்கநாள்வதறகும் செய்மும்ற மூைைநா்கக் ்கறறுக் ச்கநாள்வதறகும் அதற்கநான 
ெயிறசி்கள் ெரிந்துமரக்்கப்ெடடுள்ைன.

ஒவசவநாரு ெநா்த்தின் இறுதியிலும் ச்கநாடுக்்கப்ெடடுள்ை “ைநாணவர்களுக்்கநான 
ெயிறசி”, ்கற்றலில கூடுதல விவரங்்கமைத் சதரிந்து ச்கநாள்வதறகு ஏதுவநா்க இருக்கும். 
நைலும் ைநாணவர்கள் ெகுப்ெநாய்வுத் தி்றன்்கமைப் செறுவதறகும் அவர்களின் புரிதமை 
நைம்ெடுத்துவதறகும், நதரவிமன எதிரச்கநாள்ைவும் மி்கவும் உதவியநா்க இருக்கும். 

ெமழய தமைப்பு்கள் சதநா்ரெநான புதிய விவரங்்கமை அறிந்து ச்கநாள்ைவும், 
சதநாழிலெநார ்கலவிக்குத் நதமவயநான புதுமையநான எணணங்்கமைப் செ்றவும் 
ைநாணவர்களுக்கு ஊக்்கைளிக்கும் விதைநா்க அமைந்துள்ைது.

நைலும் ்கற்றலுக்கு உதவுவதற்கநா்க, ஒவசவநாரு அத்தியநாயத்திறகும் நைறந்கநாள் 
புத்த்கங்்கள் ைறறும் வமைத்தைங்்களும் ெரிந்துமரக்்கப்ெடடுள்ைன.

தங்்கள் நைைநான விைரெனங்்கமையும் ெநா்ப்புத்த்கத்மத நைம்ெடுத்த 
ஆநைநாெமன்கமையும் அளித்து தவறு்கள் இருப்பின் திருத்த வழிமும்ற்கமையும் 
வ ர ந வ ற கி ந ்ற நா ம் .

முன்னுறை
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உங்களின் அறிவைத் தூண்டும் ந�ோக்கில் உோிய போடத்்ில் 
படம் சோர்ந்து �ீங்கள் நேலும் அறிந்து  க்கோள்ள நைண்டிய 
சிறப்பு கூடு்ல் �ி்கழ்கோல உண்வே்கள் பறறிய ்்கைல்்கள் 
க்கோடுக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவசவநாரு ெநா்த்திலும் நீங்்கள் எதமனப் ெறறிய அறிமவப் 
செ்றப்நெநாகிறீர்கள் என்ெமதயும் எந்த இைக்ம்க அம்யப்நெநாகிறீர்கள் 
என்ெமதப்ெறறியும் குறிக்கி்றது.

்கற்றலின் ந்நாக்்கங்்கள் 
(Learning Objectives)

ஒவகைோரு அல்கிலும் �ீங்கள் என்ன ்கறறுக க்கோள்ளப் 
நபோ்கிறீர்்கள் என்ப்ன் க்ோகுப்பு

ெநா்த்சதநாகுப்பு முன்னுமர 
(Chapter Out Line)

உங்கள் முன்நனறறத்்ிற்கோன, முன் உ்ோரணேோ்க இத் 
க்ோழிற்கல்ைி பயின்று ்றசேயம் சுய க்ோழில்முவனந்து 
இத்துவறயில் சிறந்து ைிளஙகும் முன்னோள் ேோணைர்்களின் சுய 
ைிபரம் கபறப்பட்டுள்ளது.

முன்னநாள் ைநாணவர்களின் 
ெதிவு (Case Study)

�ீங்கள் குறிப்பிட்ட போடத்்ிறகு சம்பந்்ப்பட்ட நச்கோிக்க 
நைண்டிய க்ோழிறநுட்ப ்்கைல்்கவள, அைறவற ப்ிநைட்டில் 
ப்ித்து பரோேோித்்ல் பறறியும் இஙகு ்ரப்பட்டுள்ளது.

ைநாணவர்கள் செயலெநாடு 
(Activity)

்கறறுக க்கோள்ள நைண்டிய  போடத்வ் முழுவேயோ்க, க்ளிைோ்க 
அறிந்து புோிந்து க்கோள்ை்றகு முப்போிேோண பட ங்கள் கபரும் 
உ்ைியோ்க உள்ளது.

முப்ெரிைநாண ெ் விைக்்கங்்கள் 
(Infographics)

உங்களின் ்கறறல் ்ிறவன நசோ்ித்து க்கோள்ளும் ந�ோக்கில் 
்ங்களின் பயிறசிக்கோ்க எளிய, �டுத்்ர ேறறும் உயர்�ிவல 
ைினோக்களின் ேோ்ிோி க்கோடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ைதிப்பீடு (Evaluation)

புத்்தகத்ற்தப்  
பயன்படுத்துவது 

எப்படி?

IV
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உங்கள் கேோவபல் கூகுள் பிநள ஸநடோோிலிருந்து QR Code 
Scanner –ஐ ப்ிைிறக்கம் கசயயவும்.
QR Code - ஐ ்ிறக்கவும்.
Scanner  Button –ஐ  அழுத்்ியவுடன் ந்கேிரோ ்ிறககும்.
அந்் ந்கேிரோவை போடத்்ில் உள்ள QR Code – ஐ Scan 
கசயயும்படி சோியோ்க ்கோட்டவும்.
ந்கேரோ, QR Code – ஐ படித்்வுடன் �ீங்கள் ்கோணநைண்டிய URL 
இவணப்பு ்ிவரயில் ந்ோன்றும். அந்் URL குறியீட்வட Browse  
கசயயும் கபோழுது அந்் படத்்ிறகு சம்பந்்ப்பட்ட இவணய 
்ளத்்ிறகு ந�ரோ்க கசன்று உோிய ்்கைல்்கவள கபறலோம்.

QR Code
அத்தியநாயத்தில குறிப்ெநா்க 
சதநாழில முமனநவநார
ெடடியலில உள்ை சதநாழில்கள்

்கருத்்ியல் ோீ்ியோ்க உள்ளடக்கத்வ் ்கறறுக க்கோள்ை்றகு 
ேோணைர்்களிவடநய ்கருத்துக்கவள ைவரயறுககும் ்கருத்்ியல் 
ைவர படம் ஆகும்.

 ்கருத்துப்ெ்ம் (Concept Map)

அத்்ியோயத்்ில் குறிப்போ்க க்ோழில் முவனநைோர் பட்டியலில் 
உள்ள க்ோழில்்கள்

வநாழவியல முமனப்பு 
(Career Corner)

�ீங்கள் உங்களின் அறிவை நேலும் படித்து நேம்படுத்்ிக
க்கோள்ள ஏதுைோ்க இப்போடங்கவளச் சோர்ந்் நேறந்கோள் 
நூல்்களின் பட்டியல் க்கோடுக்கப்பட்டுள்ளது.

நைறந்கநாள் நூல்கள் (Book 
Reference)

�ீங்கள் உங்களின் அறிவை நேலும் ்கணினி மூலம் நேம்படுத்்ிக
க்கோள்ள ஏதுைோ்க போடங்கள் சோர்ந்் இவணய்ள மு்கைோி்களின் 
பட்டியல் க்கோடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இமணய தை மு்கவரி்கள் 
(Web Reference)

ேோ்ிோி ைினோக்கள் ேோணைர்்கவள பல்நைறு நபோட்டித் ந்ர்வுககு 
்யோர்படுத்து்கிறது.

நெநாடடித் நதரவுக்்கநான 
வினநாக்்கள் (Competititive 
Exam Questions)

க்ோழிறநுட்ப ைி்ிமுவற்களின் ைிளக்கம்.்கமைச்செநாற்கள் (Glossary)

V
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12 வது த�ொழிற்கல்வி பிரிவு படிப்பிறகுப் பின் அடிப்படை ஊர்தியியல் பிரிவுக்கொன  மேறபடிப்பு

1. அரசு	உதவி	பெறும்	மற்றும்	தனியார்	ொலிபெக்னிக்	கல்லூரிகளில்	நேரடியாக	இரணொம்
வருெ	டிப்ளமா		பொறியியல்	ெடிக்கலாம்	நமலும்	பொறியியல்	கல்வியில்	நேரலாம்.

2. 10%	இருக்்ககள்	அரசு	மற்றும்	அரசு	உதவி	மற்றும்	தனியார்	பொறியியல்	கல்லூரிகளில்
முதல்	வருெ	ெடெப	ெடிபபு	பொறியியலில்		நேர	ஒதுக்கபெடடுள்்ளது.

3. பதா்ல	தூரக்	கல்வியில்	அரசு	பொறியியல்	ெடிபபுக்கு	இ்ையான	AMIE	ஆறு	வருெபபிரிவு
நேரலாம்.

்கடைப்பிரிவு பகுதி

1. +2	பதாழிற்கல்வி	மாைவர்கள்	முதல்	வருெ	ஆசிரியர்	ெயிற்சிப	ெடெயெடிபபில்		நேரலாம்.

2. B.A.		இ்ளஙக்ல	பிரிவில்	நேரடியாக	நேரலாம்	இயற்பியல்,	நவதியியல்	உயிரியல்	மற்றும்
விஞ்ான	பிரிவுக்்ளத்	தவிர	மற்்ற	பிரிவுகளில்	நேரலாம்.

3. நேரடியாக	B.Sc.	கணிதபபிரிவில்	நேரலாம்.

மவடைவொய்ப்பு

1. பெயர்	பெற்்ற	கீழக்கணெ	பதாழிற்ோ்லகளில்	பதாழிற்	ெயிற்சி	மற்றும்	பதாழிலா்ளர்	ெயிற்சி
நமற்பகாள்்ளலாம்.

a. அநோக்	நலலணட	(பேன்ன	மற்றும்	ஓசூர்)

b. டி.வி.எஸ்	குரூபஸ்	(பேன்ன,	ஓசூர்,	மது்ர	)

c. சிம்பேன	இஞஜினியரிஙக்	குருபஸ்	(பேன்ன,	ஓசூர்,	பரடஹில்ஸ்)

d. ஹுணொய்	கார்	கம்பெனி	(ஸ்ரீபெரும்புதூர்,	இருஙகாடடுக்நகாட்ெ,	பேன்ன)

e. ஃநொர்ட	இணடியா	லிட	(ம்்றம்ல	ேகர்)

f. டி.வி.எஸ்,	வி.எஸ்.டி	மற்றும்	ஹுணொய்	ஃநொர்ட	ஆகிய	பெயர்	பெற்்ற	நிறுவனஙகளில்
நேரலாம்.

g. எல்லா	முனனணி	தானியஙகித்	தயாரிபபு,	ெழுது	ொர்த்தல்	மற்றும்	நே்வ	்மயஙகளில்.

சுய மவடைவொய்ப்பு

1. 	பதாழிற்கல்வி	மாைவர்கள்	பதாழிலா்ளர்	ெயிற்சி/பதாழிற்ோ்ல	ெயிற்சிக்குப	பி்றகு	தாடநகா
(TADCO),	TIDCO,	SIDCO	முதலியவற்றிலிருந்து	சிறுபதாழில்	கென	பெ்றலாம்.

2. நொதுமான	முன	அனுெவம்	இந்தத்	து்்றயில்	பெற்்ற	பின,	கீழக்கணெ	திடெஙகளில்
கு்்றந்தெடே	கென	பெ்றலாம்.

a. NRY	(நேரு	நராஜகர்	நயாஜனா)

b. PMRY	(பிரதான	மந்த்ரி	நராஜகர்	நயாஜனா)

c. TRYSEM	(டி்ரனிஙக	ஃொர்	ரூரல்	யூத்	அணெ	பேல்ஃப	எம்ப்ளாய்பமணட)

d. PMKVY	(பிரதான	மந்த்ரி	பகௌஷல்	விகாஸ்	நயாஜனா)

வாழ்வியல் வழிகாட்டி

VI
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மின்னூல் மதிப்பீடு

பபாரு்ளடக்கம்

அடிப்பறட ்தானியங்கி ஊர்தி பபாறியியல் 
கருத்தியல்

VII

அைகு 
எண் ்பாைத் தடைபபு ்பக்க எண் ோதம்

1. ்பாதுகாபபு விதிமுடைகள் 1-19 ஜூன்

2. கருவிகள் ேறறும் அளவுோனிகள் 20-51 ஜூன்-ஜூடை

3. எரிெ்பாருடகளும் அெறறின் ெடககளும் 52-62 ஜூடை

4. ஆடமைாெோட்பல் ெரைாறு 63-73 ஆகஸ்ட

5. என்ஜின் 74-107 ஆகஸ்ட

6. உள்ெெலுத்தும் அடேபபு ேறறும் எரியும் அடைகள் 108-131 ெெபைம்்பர்

7. குளிர்விக்கும் முடை 132-147 அக்மைா்பர்

8. என்ஜின் உயவிடும் அடேபபு 148-163 அக்மைா்பர்

9. எரிெ்பாருள் ெெலுத்தும் முடை 164-190 ்ெம்்பர்

10. என்ஜின் ்பழுதுகளும், ்பழுது நீக்குதலும் 191-214 டிெம்்பர்

தன்னிடை விளக்கம் 215-220

ோதிரி வினாத்தாள் ெடிெம் 221-224

மேறமகாள் ஆதாரம் 225-227

கடைச் ெொறகள் 228

அடிப்படை தானியங்கி ஊர்தி ெ்பாறியியல் ெெய்முடை 229-267
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VIII

அடிப்படை தானியங்கி ஊர்தி ெ்பாறியியல் 
கருத்தியல்

ெதாழிறகல்வி 
மேல்நிடை முதைாம் ஆண்டு
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1 பாதுகாப்பு விதிமுறைகள்

1.0 அறிமுகம்

1.1  பணிமறை பாதுகாப்பு விதிகள் 
(Workshop Safety Rules)

1.2  சுயபாதுகாப்பு வழி முறைகள் (Self Safety) 

1.3  இயந்திரஙகளில் பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் 
(Safety Precaution in Machines)

1.4  கருவிகளுககாை பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் 
(Safety Precaution Tools)

1.5 சாறை பாதுகாப்பு (Road Safety) 

1.5.1  உத்தரவுச் சினைஙகள் 
(Mandatory Signs)

1.5.2  எச்சரிகறகச் சினைஙகள் 
(Cautionary Signs)

1.5.3 ்தகவல் சினைஙகள் (Informatory Signs)

1.6 வாகைப் பாதுகாப்பு (Vehicle Safety)

1.6.1  வாகைததில் பயனபடும் முன எச்சரிகறக 
மானிகள் (Warning Indicator used in Vehicles)

1.6.1.1  இருகறகப்படறடை எச்சரிகறகக கருவி 
(Seat Belt Alarm System)

1.6.1.2  முகப்பு விளககு எச்சரிகறகக கருவி 
(HeadLight Alarm System)

1.6.1.3  பின்ைாககிய நிறுத்த எச்சரிகறகக
கருவி (Reverse Parking Sensor) 

1.6.1.4  திருடறடைத ்தடுககும் எச்சரிகறகக கருவி 
(Anti - Theft Car Alarm)

ெபாருளடைககம்

AM_Tamil_Chp01.indd   1 01-02-2019   15:30:16



2

1. அவசரகாைஙகளில் உயிரிைஙகளுககு ஏறபடும் விபததிறகு (Accident) உடைைடி நிவாரணம்
சசயய அறிந்து சகாள்ளு்தல்.

2. சாறைப் பாதுகாப்பு விதிகறள அறிந்து ச்தரிந்து சகாள்ளு்தல்.

3. பணிமறைகளில் கருவிகறளக றகயாளு்தல் மறறும் இயந்திரஙகறள பயனபடுதது்தல்
மு்தலியவறறை அறிந்து சகாள்ளு்தல்.

கறைல் ்�ாககம் (Learning Objectives)

1.7 பாதுகாப்புக கருவிகள் (Safety Devices)

1.7.1 காறறுப்றப (Air Bag)

1.7.2  ABS  பி்ரக சிஸடைம்  
(Anti - lock Braking System)

1.7.3  ்தானியஙகி க்தவு மூடும் கருவி 
(Auto Door Lock)

1.7.4 ஸடியரிங வீல் ைாக (Steering Wheel Lock)

1.8 மு்தலு்தவி (First Aid)

1.8.1 மு்தலு்தவியின முககியக குறிப்புககள்

1.8.2  கண்ணில் தூசி விழுந்்தால் சசயய ்வண்டியது

1.9  அவசரக காைததில் வாகைதற்தக றகயாளும் 
முறைகள் (Procedure to Handle Vehicle During Emergency)

1.0 அறிமுகம்
பாதுகாப்பு விதிமுறை எனபது நாம் ஒரு 

செயல் செய்யும் பபாது நம்றமையும், நம்றமைச் 
சுற்றியுள்ளவரகற்ளயும், நாம் பயனபடுத்தும் 
உபகரணஙகற்ளயும் விபத்திலிருந்து காத்துக் 
சகாளவ தற்காக முறையாக வகுக்கப்பட்ட 
வி தி மு ற ை க ்ள ா கு ம் .

ஒரு செயல் செய்வதற்கு முனபும், 
செயல் செய்யும்சபாழுதும், செயல்பாடுகள 
முடிந்த பினபும் செய்யப்பட்ட பவறை மிக 
பநரத்தியாக இருக்க பவண்டும். ஒருசெயல் 
மிக பநரத்தியாக இருக்க பவண்டுமைானால் 
செயறைச்செய்யும் நபர மைற்றும் அதற்கான 
இயந்திரம், அதற்குப் பயனபடும் கருவிகற்ள மிக 
பாதுகாப்பு்டன றகயா்ளத் சதரிந்திருக்க பவண்டும். 

ெபாருளடைககம்
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அதாவது ஒரு பற்ைறவப்பு சதாழில் செய்பவர 
கண்களில் தூசிகள ப்டாமைல் இருப்பதற்கும், 
பற்ைறவக்கும்பபாது சவளிப்படும் சவளிச்ெம், 
மைற்றும் புறக ஆகியறவ கண்களில் ப்டாதவாறு 
இருப்பதற்கும் அதற்கான சிைப்பு கண்கண்ணாடி 
(Goggle) அணிந்து செயல்ப்ட பவண்டும். செய்யும் 
பவறைக்பகற்பப் பாதுகாப்பு உபகரணஙகற்ளப் 
பயனபடுத்தி ஒரு பவறைறயச் செய்வது மிகச் 
சிைந்தது. பாதுகாப்பு உபகரணஙகற்ள முறையாகப் 
பயனபடுத்துவதற்கான வறரமுறைகப்ள பாதுகாப்பு 
விதிமுறைகள எனறு அறைக்கப்படுகிைது. 
பாதுகாப்புவிதிகள பயனபடுத்தக் கூடிய 
இ்டஙகற்ளப் சபாறுத்துக் கீழக்கண்்டவாறு 
வறகப்படுத்தப்படுகிைது. அறவ:

1. பணிமைறன பாதுகாப்பு விதிகள (Safety in Shop
Floor)

2. சுயபாதுகாப்பு விதிகள (Self Safety)

3. இயந்திரப் பாதுகாப்பு விதிகள (Safety in
M a c h i n e s )

4. கருவிகளுக்கான பாதுகாப்பு முறைகள (Safety
in Tools)

5. ொறை பாதுகாப்பு விதிகள (Road Safety Rules)

6. வாகன பாதுகாப்பு விதிகள (Vehicle Safety
Rules) ஆகும்.

1.1 பணிமறை பாதுகாப்பு விதிகள்
ஒரு சதாழிற்ொறையில், சதாழிைா்ளரகள 

பணிபுரியும் பபாது சதாழிைா்ளரகள மைற்றும் 
இயந்திரஙகள பாதுகாப்பாக இயஙகக் கீழக்கண்்ட 
விதிமுறைகற்ளக் கற்டபிடிக்க பவண்டியது 
அவசியம். ப்டம் 1.1 ல் முக்கிய பாதுகாப்பு 
உபகரணஙகள காட்டப்படடுள்ளன.

1. சதாழிற்ொறைக்குள செல்லும் நபர 
தறைக்கவெம் (Helmet) மைற்றும் கால்களில் ஷூ 
(Shoe) அணிந்திருக்க பவண்டும்.

2. சதாழிற்ொறையில் சதாழிைா்ளரகள
தஙகளுக்கான நற்டபாறதறய மைடடும் 
பயனபடுத்த பவண்டும்.

3. பவறைசெய்து சகாண்டிருக்கும் 
சதாழிைா்ளரகளி்டம் பதறவயில்ைாமைல் 
பபசுவது அல்ைது கவனத்றதச் சிதைவிடுதல் 
பபானை சதால்றைகள சகாடுக்கக் கூ்டாது.

4. சதாழிற்ொறையில் முனனறிவிப்பினறி எந்த 
ஒரு மினஇறணப்றபயும் இறணக்கக்கூ்டாது 
மைற்றும் துண்டிக்கக் கூ்டாது.

5. இயக்கத் சதரியாத இயந்திரத்றதத் தகுந்த
அனுமைதி சபற்ைபின அந்த இயந்திரம் பற்றி
முழுறமையாக அறிந்த நபர உதவியு்டன இயக்க
ப வ ண் டு ம் .

6 .  ச த ா ழி ற் ெ ா ற ை யி ல்  ப ய ன ப டு த் த ப் ப டு ம் 
கருவிகற்ள அதற்குரிய இ்டத்திபைபய 
ெரியாக றவக்க பவண்டும்.

7. இயந்திரம் பழுது ஏற்படடிருப்பின “பழுதான
இயந்திரம்” எனை அறிவிப்புப் பைறக றவக்க
பவண்டும்.

8. சிறு விபத்து ஏற்படின அதற்கான மு த லு த வி
ெ ா த ன ங க ளு ம்  மை ரு ந் து க ளு ம்  அ ்ட ங கி ய
சபடடிறய ஒவசவாரு பகுதியிலும் றவத்திருக்க
பவண்டும்.

9 .  சதாழிற்ொறைக்குள பரிந்துறரக்கப்பட்ட
ெரியான உற்ட அணிந்து செல்ை பவண்டும்.

10. சுற்ைக்கூடிய இயந்திரஙகள மைற்றும்
உபகரணஙகளில் பணியாற்றும் பபாது நீ்ளமைான
தறைமுடிறய முழுறமையாக மூடியிருக்க
பவண்டும். பமைலும் றகக்கடிகாரம் பமைாதிரம்,
நறககள, த்ளரவான உற்ட ஆகியவற்றை
அ ணி  ந் தி ரு க் க க் கூ ்ட ா து .

1 1 .  ச த ா ழி ற் ெ ா ற ை யி ல்  மூ ை ப் ச ப ா ரு ட க ற ்ள
எடுத்துச் செல்ை முறையான உபகரணஙகற்ளப்
பயனபடுத்த பவண்டும்.

12.  சதாழிற்ொறையில் குடிநீர, உணவு, ஓய்வு
அறை முதலியறவ ெரியாகப் பராமைரிக்கப்ப்ட
பவண்டும்.

13.  சதாழிற்ொறையில் பணியா்ளரகள எடடு மைணி
பநரத்திற்குபமைல் பணி செய்ய அனுமைதிக்கக்
கூ்டாது. குறிப்பிட்ட இற்டசவளியில் ஓய்வு
வைஙக பவண்டும்.

1 4 .   உ ்ட ல்  நி ற ை  ெ ரி ய ா க  இல்ைாமைல் 
இருக்கும் எந்த ஒரு சதாழிைா்ளறரயும் பணி 
செய்ய அனுமைதிக்கக் கூ்டாது.

15.  சதாழிற்ொறையில் சவளிபயறும் வழிகள
அறனத்திலும் சவளிபய (Exit) எனத்
சதளிவாக எழுதப்படடிருக்க பவண்டும்.
சவளிபயறும் பாறதயில் எவவிதத்தற்டகளும்
இனறி சுத்தமைாக இருக்க பவண்டும்

ப்டம் - 1.1 முக்கிய பாதுகாப்பு உபகரணஙகள
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16 .   சதாழிற்ொறைகளில் குறிப் பி ்ட ப் ப ட டு ள ்ள 
எ ல் ை ா ப்  பாதுகாப்புக் குறியீடுகள மைற்றும் 
விதிமுறைகற்ளப் பணியா்ளரகள அறனவரும் 
கவனமைாகவும் எச்ெரிக்றகயு்டனும், பினபற்ை 
பவண்டும்.  ப்டம் 1.1.(a) பணிமைறனப் 
பாதுகாப்பில் காட்டப்படடுள்ளது.

1.2  சுயபாதுகாப்பு வழி முறைகள் 
(Self Safety)

ஒரு சதாழிைாளி பவறைறயச் ெரியாகவும், 
திைறமையாகவும் க ா ை த ா மை த மி ன றி யு ம்  ச ெ ய் து  
முடிப்பதற்குத் தனறன முழுறமையாகத் தயார 

ப டு த் தி க் ச க ா ள ்ள  பவண்டும். அ வ வ ா று 
த ய ா ர ப டு த் து ம் ப ப ா து  விபத்துகளிலிருந்து 
பாதிப்பினறி காத்துக்சகாள்ள எடுக்கும் பாதுகாப்பு 
ந்டவடிக்றகபய சுயபாதுகாப்பு என அறைக்கப்படும். 
எனபவ கீழக்கண்்ட சுயபாதுகாப்பு வழிமுறைகற்ளப் 
பினபற்ை பவண்டும். இது ப்டம் 1.2 இல் சுய 
பாதுகாப்பில் காட்டப்படடுள்ளது.

1. உ ்ட லு க் கு  ஏ ற் ை  இ று க் க மை ா ன  ஆ ற ்ட க ற ்ள 
அ ணி ந் தி ரு க் க  ப வ ண் டு ம் .

2 .  த ற ை மு டி க ற ்ள  நீ ்ள மை ா க  றவத்திருக்கக் 
கூ்டாது.

3. காைணிகள அணிந்திருக்க பவண்டும்.

ப்டம் - 1.1 (a) பணிமைறனப் பாதுகாப்பு
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4. இயக்கத் சதரியாத இயந்திரஙகற்ள முறையான 
பயிற்சி சபற்ை பினனபர இயக்க பவண்டும். 

5 .  கூ ர ற மை ய ா ன  ச ப ா ரு ட க ற ்ள அதற்குரிய 
இ்டஙகளில் பாதுகாப்பாக றவக்க பவண்டும்.

6. கூரறமையான உபகரணஙகற்ளத்,  தகுந்த
பாதுகாப்பு்டன றகயா்ள பவண்டும்.

7 .  இ ய ந் தி ர ங க ப ்ள ா ,  வ ா க ன ங க ப ்ள ா 
இயக்கப்படும் முன முனபரிபொதறன செய்த
பினபுதான (Pre checkup) இயக்க பவண்டும்.

8. றகக்கடிகாரம், பமைாதிரம் பபானைறவகற்ளப் 
பணியினபபாது அணியக் கூ்டாது.

9. இரு ெக்கர வாகனஙகளில் பயணம் செய்யும்
சபாழுது தறைக்கவெமும் (Helmet), நானகு
ெக்கர வாகனஙகளில் பயணம் செய்யும்
சபாழுது சீட சபல்டடும் (Seat Belt) கண்டிப்பாக
அணிய பவண்டும்.

10. பணிபுரியும் இ்டத்தில் உணவு உண்பறதயும்,
கூடி நினறு பபசுவறதயும் தவிரக்க பவண்டும்.

11. பணிபுரியும் இ்டத்தில் பபாதிய சவளிச்ெமும், 
காற்பைாட்டமும் இருக்குமைாறு பாரத்துக்சகாள்ள
பவண்டும்.

12.  உ்டல் நைக் குறைவு்டன பணியாற்ைக் கூ்டாது.

1.3  இயந்திரஙகளில் பாதுகாப்பு 
விதிமுறைகள் (Safety Precaution in Machines)

ஒரு இயந்திரத்றத இயக்குவதற்கு முனபும், 
இயஙகும்பபாதும், இயக்கிய பிைகும் பினபற்ை 
பவண்டிய விதிமுறைகள பினவருமைாறு. ப்டம் 1.3 (a)  
ப்டம் 1.3 (b) அகியவற்றில் இறவ காட்டப்படடுள்ளன.

1. இயஙகும் இயந்திரத்தின மீது ொய்ந்து
நி ற் க க் கூ ்ட ா து .

2. இயஙகு இயந்திரம் ெரியான நிறையில் உள்ளதா
எனபறத அறிந்த பினனபர இயந்திரத்றத இயக்க
பவண்டும்.

3. சுைலும் இயந்திரப் பாகஙகளுக்குச்
ெரியான முறையில் பாதுகாப்பு கவெம்
சபாருத்தப்படடுள்ளதா என உறுதி செய்ய
ப வ ண் டு ம் .

4. ஒரு இயந்திரத்தில் எந்த ஒரு ப ணி ற ய த்
து வ க் கு வ த ற் கு  முனபாகக் கிரீஸ், உயவு
எண்சணய் பபா்டப்படடுள்ளதா என உறுதி
செய்த பிைகு இயக்க பவண்டும்.

5. இயந்திரத்தில் வைக்கத்திற்கு மைாைான ெத்தம்
ஏற்படின உ்டபன இயந்திரத்றத நிறுத்த
ப வ ண் டு ம் .

6. இயந்திரஙகளுக்கு அவவப்சபாழுது ெரியான
முறையில் உயவி்ட பவண்டும்.

7. புதிய இயந்திரஙகற்ள இயக்கும்முறை
சதரிந்து சகாண்்ட பிைபக இயக்க பவண்டும்.

8. இயந்திரத்தின பவகம், எற்ட, பணிபுரியும்
திைன ஆகியவற்றைப் சபாருத்து அதன
அடித்த்ளம் ெரியாக அறமைக்கப்ப்ட பவண்டும்.

9. இயந்திரம் இயஙகிக் சகாண்டிருக்கும் சபாழுது
பழுது பாரக்கக் கூ்டாது.

10.  பழுதற்டந்த நிறையில் உள்ள இயந்திரஙகளின 
பமைல் ’பழுதற்டந்துள்ளது’ என சதளிவாகத்
சதரியுமைாறு எழுதி றவக்க பவண்டும். 

ப்டம் - 1.2 சுயபாதுகாப்பு
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சமிக்ைஞ

ப்டம் - 1.3 இயந்திரஙகளில் பாதுகாப்பு

ப்டம் - 1.3 (a) இயந்திரஙகளில் பாதுகாப்பு
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1.4  கருவிகளுககாை பாதுகாப்பு 
விதிமுறைகள் (Safety Precaution 
in using Tools)

நம்முற்டய அனைா்டப் பணிகளில் றகக்க-
ருவிகள முக்கியப் பஙகு வகிக்கினைன சுத்தி, 
சகாைடு, சவடடுளி, சவடடுஙசகாைடு, திருப்புளி 
பபானைறவ பாரப்பதற்கு தீஙகற்ைறவ பபானறு 
பதானறினாலும் அறவ  பைவிதமைான காயஙகள 
ஏற்படுவதற்குக் காரணமைாக அறமைகினைன விரல் 
இைப்பு கண்பாரறவ இைப்பு பபானை ஆபத்தான 
காயஙகளும் இதில் அ்டஙகும். எனபவ றகக் 
கருவிகற்ளப் பயனபடுத்தும் பபாது முறையான 
பாதுகாப்பு முனசனச்ெரிக்றக முறைகற்ளக் 
கண்டிப்பாகக் கற்டப்பிடிக்க பவண்டும்.

1. முறையான றகப்பிடியு்டன கூடிய அரம் 
சவடடுளி பபானை கருவிகற்ளப் பயனபடுத்த
ப வ ண் டு ம் .

2. சவடடும் கருவிகற்ளக் சகாண்டு சவடடும் 
பவறை செய்யும்பபாது அதனமீது தகுந்த 
குளிரவிப்பாறன உபபயாகிக்க பவண்டும்.

3. கூரறமையான கருவிகற்ளப் பயனபடுத்துவதற்கு
முனபும், பினபும் அதற்சகனறு உள்ள உறைக்குள
அல்ைது சபடடிக்குள றவத்து பாதுகாக்க
பவண்டும்.

4. ெரியான பவறைக்குச் ெரியான கருவிகற்ளத்
பதரந்சதடுத்துப் பயனபடுத்த பவண்டும் 
அவவாறு இல்றைசயனில் அது விபத்துக்குக் 
காரணமைாகிைது சகாைற்ட சுத்தியாகவும், 
திருப்புளிறய சவடடுளியாகவும், அரத்றத 
சநம்புபகாைாகவும் பயனபடுத்தக் கூ்டாது.

5. அறுக்கும் வாள (Hacksaw) பயனபடுத்தும்
பபாது வாற்ள (Blade)-ஐ அதிகமைாக இறுக்கம்
(Tight) செய்யக் கூ்டாது.

6. பவறைக்பகற்ை ெரியான கருவிகற்ளத் 
பதரந்சதடுத்தல், ெரியான முறையில் 

கருவிகற்ளப் பயனபடுத்துதல் பமைலும் 
கருவிகற்ள எப்சபாழுது பழுது நீக்கம் செய்ய 
பவண்டும் எனறு அறனவருக்கும் பயிற்சி 
அளிக்க பவண்டும்.

7. நல்ை தரமுள்ள கருவிகற்ளப் பயனபடுத்த
பவண்டும். எப்பபாதும் கருவிகற்ள நல்ை
நிறையில் றவத்துக் சகாள்ள பவண்டும்
கருவிகற்ளப் பயனபடுத்துவதற்கு முன ஆய்வு
செய்து குறைகள இருந்தால் அவற்றை மைாற்றி
வி்ட பவண்டும்.

8. உறுதியான கருவிப் சபடடியில் றவத்து
கருவிகற்ள பணியாற்றும் இ்டத்திற்குக்
சகாண்டு செல்ை பவண்டும்.

9. பாதுகாப்புக் கண் கண்ணாடி, முகக்கவெம்,
ெரியான அ்ளவுள்ள றகயுறைகள பபானை-
வற்றை, எஙசகல்ைாம் பதறவபயா அஙகு
அணிந்திருக்க பவண்டும்.

1 0 .   க ரு வி க ளி ன  மீ து  அ தி க  அ ழு த் த ப மை ா ,  ( அ ) 
வி ற ெ ப ய ா  சகாடுக்கக் கூ்டாது.

11. பதறவயற்ை கருவிகற்ள மினொரம் சதா்டரபான 
பவறைகளில் பயனபடுத்தக் கூ்டாது. 
மினொரம் சதா்டரபான பவறைக்காகபவ 
தயாரிக்கப்பட்ட (மின காப்பி்டப்பட்ட) 
கருவிகற்ள மைடடும் பயனபடுத்த பவண்டும்.

சமிக்ைஞ

ப்டம் - 1.3 (b) இயந்திரஙகளில் பாதுகாப்பு

ப்டம் - 1.4 கருவிகளுக்கான பாதுகாப்பு
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12.  பணிபுரியுமி்டத்றத சுத்தமைாகவும் ஒழுஙகாக-
வும் றவத்துக் சகாள்ள பவண்டும். பயனப-
டுத்தாத பபாது கருவிகற்ள அதற்குரிய 
இ்டஙகளில் றவக்க பவண்டும்.

1.5 சாறை பாதுகாப்பு (Road Safety)
ொறைறயப் பயனபடுத்துபவார அறனவரும் 

விபத்தினால் இைந்து வி்டாமைலும், பைத்த காயமை-
ற்டயாமைலும் தடுப்பதற்காக பமைற்சகாள்ளப்படும் 
பை வறகயான முன எச்ெரிக்றக ந்டவடிக்றககற்ள 
ொறைப் பாதுகாப்பு விதிகள எனகிபைாம். பாதொரி-
கள, றெக்கிளகளில் பயணிப்பபார வாகனம் மைற்றும் 
பபருந்து பபானை சபாதுவாகனஙகளில் பயணம் 
செய்பவரகள பபானை பைவறகயான ொறைறயப் 
பயனபடுத்துபவாரகளின பாதுகாப்பிற்காக பினவரும் 
பாதுகாப்புகள பினபற்ை பவண்டும் ப்டம் 1  .    5    (a) ல் 
காட்டப்படடுள்ளன

1. மைனிதரகள ந்டப்பதற்கு நற்டபாறத அறமைத்துப்
பயனபடுத்தபவண்டும்.

2. மைனிதரகள ொறையின குறுக்பக க்டப்பதற்கு
முறையாகச் சுரஙக நற்டபாறதபயா, பமைம்பா-
ைஙகப்ளா அறமைத்துப் பயனபடுத்துவது.

3. மிதிவண்டியில் செல்பவரகளுக்கும், மித பவக
வாகனம், கனரக வாகனம், அதிபவக வாகனம்
செல்லுவதற்சகனறு தனித்தனி வழித்த்டத்றத
அறமைத்துப் பயனபடுத்துவது.

 4. மைறைக்காைஙகளில் ொறையில் மைறைநீர 
பதஙகாமைல் இருப்பதற்கு உரிய வடிகால் 
வெதிறய ஏற்படுத்திப் பயனபடுத்துவது.

5 .  வி ை ங கு க ள  ெ ா ற ை யி ன  குறுக்பக
வராமைல் இருப்பதற்குத் தகுந்த தடுப்புகற்ள
ஏற்படுத்திப் பயனபடுத்துவது.

ப்டம் - 1.4 கருவிகளுக்கான பாதுகாப்பு

ப்டம் - 1.5 ொறை பாதுகாப்பு
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6. ஒனறுக்கு பமைற்பட்ட ொறைகள ெந்திக்கும்
இ்டஙகளில் உரிய அறிவிப்பு வி்ளக்குகளுக்கு ஏற்ப 
ந்டந்துசகாள்ளதல்.

7. பளளிகள உள்ள இ்டஙகளில், ஒனறுக்கு
பமைற்பட்ட ெ ா ற ை க ள  ெ ந் தி க் கு ம்  இ்டஙகளில்
பவகத்தற்ட அறமைத்து பவகத்றதக் கடடுப்படுத்துவது.

8. குறுகிய வற்ளவுகள வருவறத அ றி வி ப் பு ப்
ப ை ற க  மூ ை ம்  சதரிவிப்பது.

9 . பாைஙகள, குறுகிய ொறைகள வருவறதச்
ொறையில் அறிவிப்புப் பைறக மூைம்
சதரி  விப்பது.

10. மைருத்துவமைறன, சுஙகச்ொவடி, சபடபரால்
நிரப்பும் நிறையம், விமைான நிறையம், புறகவண்டி
நிறையம், ஆளில்ைா இரயில்பவ பகட பபானை-
வற்றைச் ொறையில் தகுந்த இ்டத்தில் அறிவிப்பு
பைறக மூைம் சதரிவிப்பது.

1.5.1  உத்தரவு சினைஙகள் 
(Mandatory Signs)

ொறையின ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிறயக் 
க்டந்து செல்லும் அறனத்துப் பபாக்குவரத்துக்கும் 
க ட ்ட ா ய மை ா க க்  க ற ்ட ப் பி டி க் க  பவண்டிய 

ப்டம் - 1.5 (a) ொறை பாதுகாப்பு

5S �றடைமுறை 
5S எனபது ஜப்பானிய சொற்கற்ளப் 

பயனபடுத்தும் ஒரு பணியி்டத்தின அறமைப்பின 
முறையாகும். அறவ: சீரி, சீடப்டான, சீபொ, சீசகடசு 
மைற்றும் ஷிடசுபக எனவும், ஆஙகிைத்தில் இச்சொற்கள 

ொரட, செட இன ஆர்டர, றஷன, ஸ்ப்டண்்டற்டஸ் மைற்றும் ெஷ்ற்டன 
எனனும் வரிறெயில் வரிறெப்படுத்தப்படுகினைன.

5S அறமைப்பானது பணியி்டத்தின செயல்திைறன அதிகரிக்கவும் 
மைற்றும் உற்பத்தியின பபாது கழிவுகற்ள குறைத்து உற்பத்தி செய்ய 
பயனபடும் செயல் ஆகும். இதனமூைம் பமைைா்ளரகள மைற்றும் 
சதாழிைா்ளரகள மிகத்துல்லிய அறமைப்பு, தரநிறை மைற்றும் 
செயல்திைன ஆகியவற்றை அதிகரித்து செைவினஙகற்ளக் குறைத்தும் 
மைற்றும் உற்பத்திறய அதிகரித்தும் எளிதாக அற்டய முடியும்.
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ப்டம் 1.5.1 உத்தரவுச் சினனஙகள

ீ 

ப்டம் – 1.5.2 எச்ெரிக்றகச் சினனஙகள
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சினனஙகள உத்தரவுச் சினனஙகள ஆகும். 
அறனத்துப் பபாக்குவரத்தும் கட்டாயமைாக 
எறதச் செய்ய பவண்டும் எனபறத உத்தரவுச் 
சினனஙகள சதரிவிக்கினைன. உத்தரவுச் 
சினனஙகள அறனத்தும் வட்ட வடிவத்தில் 
சவளற்ள நிைப் பினபுைத்தில் சிவப்பு நிைத்தில் 
இருக்கும். அல்ைது நீைநிைப்பினபுைத்தில் 
சவளற்ள நிைத்தில் இருக்கும் உத்தரவுச் 
சினனஙகளில் உள்ளறத மீறுபவார ெட்ட 
விதிப்படி தண்டிக்கப்படுவர.

1.5.2  எச்சரிகறக சினைஙகள் 
(Cautionary Signs)

அடுத்து வரக் கூடிய ொறையின நிறைறய 
வாகன ஓடடிக்குத் சதரிவித்து எச்ெரிக்றக செய்வ-
தற்காக இந்தச் சினனஙகள பயனபடுகினைன. 
எச்ெரிக்றக சினனஙகள அறனத்தும் சவளற்ள 
நிைப் பினபுைத்தில் சிவப்பு நிை முக்பகாணத்தி-
ற்கு நடுவில் கறுப்பு வண்ணத்தில் அறமைந்திரு-
க்கும் ப்டம் 1.5.2 ல் எச்ெரிக்றகச் சினனஙகள 
காட்டப்படடுள்ளன

1.5.3  ்தகவல் சினைஙகள் 
(Informatory Signs)

சபடபரால் நிரப்பும் இ்டம், மைருத்துவமைறன, 
மைாற்று வழிப்பாறத, கழிப்பி்டம் பபானைறவ 
இருக்கும் இ்டம், தூரம், வழி ஆகியவற்றை வாகன 
ஓடடிகளுக்குத் சதரிவிப்பதற்காக இந்தச் சினனஙகள 

பயனபடுகினைன இந்தச் சினனஙகள வாகனம் 
செல்லும் பாறதயில் அறமைக்கப்படடிருக்கும்.
தகவல் சினனஙகள அறனத்தும் ெதுர வடிவத்தில் 
அறமைக்கப்படடிருக்கும். ப்டம் 1.5.3 இல் தகவல் 
சினனஙகள காட்டப்பட்டள்ளன.

1.6  வாகைப் பாதுகாப்பு 
(Vehicle Safety)

வ ா க ன ங க ளி ன 
பயனபாடு தற்பபாறதய 
கட்டத்தில் மிகவும் 
அத்தியாவசியமைாக உள்ளது. 
பமைலும் பயணிகள குறுகிய 
பநரத்தில் அதிக தூரம் செல்ை 
பவண்டிய சூைல் உள்ளது. 
இதனால் சபாதுத்துறை 
வாகனஙகற்ளப் பயனபடுத்தாமைல் தாஙகள
நிறனத்த பநரத்தில் நிறனத்த இ்டத்திற்குச் 
செனறு வர அவரவர வெதிகளுக்கு ஏற்ப சொந்த
வாகனஙகற்ளப் பயனபடுத்தும் சூைல் 
உருவாகியுள்ளது. அவவாறு பயனபடுத்தும் 
வாகனஙகளின செயல்பாடுகள குறித்துத் 
தஙகளுக்கு முனகூடடிபய சதரியப்படுத்தும் 
வெதிகள இருப்பது வரபவற்கத் தக்கது. ஏசனனில் 
வாகனத்தில் பயணிக்கும் பபாது வழியில் ஏதாவது 
பழுது எற்பட்டால் மிகவும் சிரமைமைாக இருக்கும். 
எனபவ அத்தறகய நிகழவுகற்ளத் தவிரக்கவும், 
பழுதற்டயாமைல் வாகனத்றதயும், பயணிகற்ளப் 
பாதுகாக்கவும் வாகனப் பாதுகாப்பு மிகவும் 

ப்டம் – 1.5.3 தகவல் சினனஙகள
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அவசியமைாகிைது. வாகனத்றதயும், பயணிகற்ளயும் 
பாதுகாக்க வாகனத்தில் முன எச்ெரிக்றக அறிவிப்பு 
செய்யும் கருவிகற்ளப் சபாருத்தைாம், திரு்டரகள 
வாகனத்றத எடுத்துச் செல்ைாமைல் வாகனத்றதப் 
பாதுகாக்கவும், வாகனத்றதப் பினபனாக்கிச் 
செலுத்தும் பபாதும், நானகு ொறை ெந்திக்கும் 
பபாது எதிபர வரும் வாகனத்றதபயா மைற்ை 
இற்டயூறுகற்ளபயா ஓடடுநருக்கு எச்ெரிக்றக 
ஒலி எழுப்புவதன மூைம் வாகனத்றதப் பாதுகாக்க 
முடியும். இவவாறு புதிய எச்ெரிக்றக கருவிகற்ளப் 
பயனபடுத்தி வாகனத்றதப் பாதுகாப்பது எனபது 

வாகனப் பாதுகாப்பு எனறு அறைக்கப்படுகிைது. இது 
ப்டம் 1   .   6 இல் காட்டப்படடுள்ளது.

1.6.1  வாகைததில் பயனபடும் 
முன எச்சரிகறக மானிகள் 
(Warning Indicator used in Vehicles)

பல்பவறு அ்ளவுமைானி மைற்றும் எச்ெரிக்றகக் 
குறியீடுகள மூைமைாக எனஜின மைற்றும் வாகனத்தின 
நிறைறய வாகன ஒடடிக்குத் சதரிவிப்பதற்காக 

 ைப 

ப்டம் - 1.6 வாகனப்பாதுகாப்பு

ப்டம் - 1.6.1 வாகனத்தில் பயனபடும் முனசனச்ெரிக்றக மைானிகள
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பினவரும் அ்ளவு காடடிகள எச்ெரிக்றக ஒலி 
எமுப்புதல் மூைம் ஒடடுநரின கவனத்றதக் கவரும் 
வறகயில் அறமைக்கப்படடுள்ளன.

1. உயவு எண்சணய் அழுத்தமைானி (Lubricating
Oil Pressure Gauge)

2. எஞ்சின சவப்பம் அ்ளவுகாடடி (Engine
Temperature Gauge)

3. எரிசபாருள அ்ளவுகாடடி (Fuel Gauge)
4. கதவு திைக்கும் அ்ளவுகாடடி (Door Open Signal

Indicator)
5. றகத்தற்ட அறமைப்பு வழிகாடடி (Hand Brake

Signal Indicator)
அபாயச் ெத்தத்தின மூைம் எச்ெரிக்றக 

செய்யும் கருவிகள. ப்டம் 1.6.1 ல் காட்டப்படடுள்ளது.

1.6.1.1 இருகறகப்படறடை எச்சரிகறகக கருவி
வாகனத்றத ஓடடும் பபாது ஓடடுநர 

க ண் டி ப் ப ா க  சீ ட ச ப ல் ட ற ்ட அ ணி ந் தி ரு க் க
பவண்டும் அவவாறு சீட சபல்டற்ட அணியாமைல் 
வாகனத்றத இயக்க முற்பட்டால் ஒலி எழுப்பி 
ஓடடுநறர எச்ெரிக்றக செய்யும். 

1.6.1.2  முகப்பு விளககு எச்சரிகறகக கருவி
சபரும்பாைான நவீன வாகனஙகள 

அறனத்தும் முகப்பு வி்ளக்கு எச்ெரிப்பு மைணி 
(அல்ைது) தானியஙகி முகப்புவி்ளக்கு அறணப்பான

வெதியு்டபனபய தயாரிக்கப்படுகினைன முகப்பு 
வி்ளக்கு அறணக்கப்ப்டாமைபைபய எனஜினின 
இயக்கம் நிறுத்தப்பட்டால், இந்த எச்ெரிக்றகச் றெறக
ஒலி சதா்டரந்து ஒலித்துக் சகாண்ப்ட இருக்கும்.

1.6.1.3  பின்ைாககிய நிறுத்தததிறகாை
எச்சரிகறகக கருவி

வாகனத்றத பினபநாக்கி செலுத்தி 
நிறுத்தும் பபாது உள்ள இற்டயூறுகற்ள வாகன 
ஓடடிக்கு சதரிவிப்பதற்காக இந்த எச்ெரிக்றகக் 
கருவி பயனபடுகிைது. வண்டிறய பநராக 
(அல்ைது)இறணயான முறையில் நிறுத்துதல் 
காறர பினபனாக்கி நகரத்துதல், இருடடிலும், 
மை ற ை க்  க ா ை ங க ளி லு ம்  பி ன ப ன ா க் கி ய 
இயக்கத்தின பபாது குறைவான பாரறவத் திைன 
உள்ள இ்டஙகளிலும் வண்டிறயக் குறிப்பிட்ட 
தூரத்திற்குள நிறுத்துதல் பபானைவற்றிற்கு இந்த 
பினபனாக்கிய நிறுத்தத்திற்கான எச்ெரிக்றகக் 
கருவி பயனுள்ளதாக அறமைகிைது.

1.6.1.4  திருடறடைத ்தடுககும் எச்சரிகறகக
கருவி

வாகனம் திரு்டப்ப்டாமைல் தடுப்பதற்காக 
இந்த எச்ெரிக்றகக் கருவி பயனபடுகிைது. 
வாகனத்றத திருடும் முயற்சி நற்டசபற்ைால் 
உ்டனடியாக ெத்தமைான ஒலிறய இது எழுப்பும்.
வாகனத்றதத் திரு்ட முயல்பவர கதறவத் 

ப்டம் - 1.6.1.1 பாதுகாப்பு உபகரணஙகள
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திைந்தவு்டன எச்ெரிக்றகக் கருவியின மின சுற்று 
பூரத்தி அற்டந்து எச்ெரிக்றக றெறகச் கருவி 
இயக்கப்படுகிைது. இனி திருடற்டத் தடுக்கும் 
அறமைப்புகளில் உள்ள எச்ெரிக்றக மைணியு்டன
பநரடியாக இறணக்கப்படுகிைது (அல்ைது) 
எனஜிறன இயக்கவி்டாமைல் தடுக்கப்படுகிைது.

1.7  பாதுகாப்புக கருவிகள் 
(Safety Devices)

வாகனஙகள ொறையில் செல்லும்பபாது 
ஏற்படும் இற்டயூறுகற்ள முனசனச்ெரிக்றக 
கருவிகள ஒலி எழுப்புவதன மூைம் முனகூடடிபய 
எச்ெரிக்றக செய்யும் கருவிகளுக்கு பாதுகாப்பு 
கருவிகள எனறு சபயர.

1.7.1  காறறுப்றப (Air Bag)
காற்றுப்றப எனபது ஒரு வறகயான 

விபத்து தடுப்பதற்கான பாதுகாப்புக் கருவி ஆகும்.
வாகனம் ஏதாவது விபத்தில் சிக்கி, பமைாதும் 
பபாது அல்ைது திடீசரன ஒரு எதிரப்பு விறெ 
வாகனத்தின முனபுைம் செயல்படும்பபாது 
(அல்ைது) திடீசரனறு எதிரமுடுக்கம் ஏற்படும் 
பபாது இந்தக் காற்றுப்றப தானாகபவ காற்று 
நிரப்பப்படடு விரிவற்டகிைது. இதில் காற்றுப்றப 
சமைத்றத, சநகிழும் தனறமையுள்ளறப, காற்று 
நிரப்பும் அறமைப்பு, விறெ உணரவி (Impact 
Sensor) ஆகிய பாகஙகள உள்ளன. விபத்துக் 
காைஙகளில் வாகனம் பமைாதும் பபாது வாகனச் 
ெட்டம், காற்றுத் தடுப்புக் கண்ணாடி, திருப்புெக்கரம் 
(ஸ்டீயரிஙவீல்), பமைாதுவதால் ஏற்படும் 
எதிரப்பு விறெ பபானைவற்ைால் வாகனத்தில் 
பயணம் செய்பவரகளுக்கு காயம் ஏற்ப்டாமைல் 
பாதுகாப்பபதற்கு வெதியாக அழுத்தப்பட்ட 
காற்று நிரப்பிய ஒரு சமைனறமையான காற்றுப்றப 
வி ரி வ ற ்ட கி ை து .

ஒரு விதமைான பாதுகாப்புச் ொதனம் ஆகும்.
திடீசரனறு தற்டறய இயக்கும் பபாது இந்த அறமைப்பு 
ொறைப் பரப்பிற்கும், ெக்கரத்திற்கும் இற்டபய
உள்ள சதா்டரறபத் சதா்டரந்து பராமைரிக்கிைது.
இதன மூைம் ெக்கரஙகள இயக்கமைற்ை நிறைக்கு 
வந்துவி்டாமைல் தடுக்கிைது. இதனால் வாகனம் 
ெறுக்கி விடுவதால் ஏற்படும் விபத்திலிருந்து 
பாதுகாக்கப்படுகிைது.

1.7.3 ்தானியஙகி க்தவு மூடும் கருவி
தானியஙகி கதவு மூடும் கருவி எனபது 

நாம் வாகனத்றத நிறுத்திவிடடு இைஙகிச் செல்லும் 
பபாது கதவுகற்ளப் பூட்ட மைைந்தாலும் தானாகபவ 
ஒபர ெமையத்தில் எல்ைாக் கதவுகற்ளயும் பூடடிக் 
சகாளளும் தனறமைறயக் சகாடுக்கிைது. இது 
வாகனத்திற்கும் அதில் உள்ள சபாருளகளுக்கும் 
பாதுகாப்றபக் சகாடுக்கிைது. 

1.7.4  திருப்புச் சககரப் பூடடு 
(Steering Wheel Lock)
தற்காை வாகனஙகள அறனத்தும் திருப்புச் 

ெக்கரப் பூடடு அறமைப்பு்டன தயாரிக்கப்படுகிைது. 
இது ஒரு திருடடுத் தடுப்பு ொதனமைாகும் சபாதுவாக, 
இது திருப்புச் ெக்கரத்திற்குக் கீபை உள்ள திருப்புச் 
ெக்கரத் தண்டின மீது சபாருத்தப்படடிருககும்.
இந்தப் பூடடு எரியூடடுச் ொவியு்டன (Ignition 
Switch) இணக்கப்படடு இருக்கும். இது எரியூடடுச் 
ொவி மூைம் இயந்திரவியல் முறையிபைா 
அல்ைது மினனணுவியல் (ECU) மூைமைாகபவா 
இயக்கப்படுகிைது. 

1.8 மு்தலு்தவி (First Aid)
பாதுகாப்பு விதிமுறைகற்ளச் சிைப்பாகக் 

கற்டப்பிடித்த பிைகும் நம்முற்டய சிறு 
கவனக்குறைவினால் விபத்து ஏற்ப்டைாம். பமைலும் 
இயந்திரஙகளிபைா அல்ைது கருவிகளிபைா
திடீசரனக் குறைகள ஏ ற் ப ட ்ட ா லு ம்  வி ப த் து 
ஏ ற் ப ்ட ைாம். அவவாறு விபத்து ஏற்படடு அ ந் த ப் 
ப ணி ய ா ்ள ற ர மை ரு த் து வ  மைறனக்குக் சகாண்டு 
செல்வதற்கு முனபாக அளிக்கப்படும் சிகிச்றெக்கு 

ப்டம் - 1.6.2.1 காற்றுப்றப

ப்டம் - 1.7.2 விடுவித்துப் பிடிக்கும் தற்ட அறமைப்பு 

1.7.2  விடுவிததுப் பிடிககும் ்தறடை அறமப்பு 
(A.B.S-Anti Lock Braking System)
விடுவித்துப் பிடிக்கும் தற்ட அறமைப்பு (A.B.S) 

எனபது ஆடப்டாசமைாறபல் வாகனத்தில் பயனபடும் 
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முதலுதவி எனறு சபயர. இது உயிரப் பாதுகாப்பு, 
மிகவும் பமைாெமைான நிறைறய அற்டந்து வி்டாமைல் 
பாதுகாப்பது, விறரவாக குணமைாகும் நி ற ை ற ய 
அ ற ்ட வ த ற் க ா ன  பாதுகாப்பு ஆகியவற்றை 
அளிக்கிைது. சபாதுவாக முதலுதவிக்கான 
அடிப்பற்டப் பயிற்சி சபற்ை ொதாரன மைனிதன 
மூைமைாகபவ முதலுதவி செய்யப்படுகிைது.

முதலுதவியிறன S. மைாரக் எனபவர
1823-ஆம் ஆண்டு சதா்டஙகினார. முதலுதவிப் 
சபடடி கீ ழ க் க ா ணு ம்  அ ற ன த் ற த யு ம் 
சகாண்்டதாக இருக்க பவண்டும். ப்டம் 1.8.2 ல் 
க ா ட ்ட ப் ப ட டு ள ்ள து .

1. டிஞ்ெர அபயாடின (Tincture Iodine)

2. டிஞ்ெர சபனசின (Tincture Benzene)

3. ச்டட்டால் (Dettol)

4. பரனால் (Burnol)

5. பபாரிக் பவு்டர (Boric Powder)

6. கடடுத் துணி (Meshed Cloth)

7. பஞ்சு (Cotton)

8. சிறிய கத்திரி (Small Scissor)

9. கத்தி (knife)

10. பி்ளாஸ்திரி (Plaster)

11. சிறிய மூஙகில் குச்சிகள (Small Bamboo Strips)

ப்டம் - 1.8.1 முதலுதவி

ப்டம் - 1.8.2 முதலுதவி

ப்டம் - 1.8 முதலுதவி
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12. பிப்ளடு (Blade)

13.  றைடரஜன சபராக்றெடு  (Hydrogen Peroxide), மைற்றும்

1.8.1  மு்தலு்தவியின ்பாது 
கவனிகக ்வண்டிய 
முககியமாை குறிப்புகள்

1 .  ப ந ா ய ா ளி யி ன  உ ்ட ல் நி ற ை  மிகவும் 
பமைாெமைாக இருந்தால், அவறர உ்டனடியாக 
மைருத்துவமைறனக்கு அறைத்துச் செல்ைபவா 
அல்ைது ்டாக்்டறர அறைத்துவரபவா 
ஏற்பாடு செய்ய பவண்டும்.

2. பநாயாளியின காயத்தின அ்ளறவப் சபாருத்து 
அதற்குத் தகுந்தாற் ப ப ா ல்  மு த லு த வி 
ச ெ ய் ய  பவண்டும்.

3. பநாயாளி சுயநிறனவு இல்ைாமைல் 
இருக்கும்பபாது இரத்தம் சவளிவந்து 
சகாண்டிருந்தால் உ்டனடியாக அறத நிறுத்த
ப வ ண் டு ம் .

1.8.2  கண்ணில் தூசி விழுந்்தால் 
சசயய ்வண்டியது

1. தூசு, உபைாகச் சீவல்கள ஆகியறவ கண்ணில்
பட்டால் கண்றணக் அழுத்தபவா அல்ைது
கெக்கபவா கூ்டாது.

2. பமைல் இறமைறயக் கீழபநாக்கி இழுத்து வி்ட 
ப வ ண் டு ம் .

3. கண்ணில் உள்ள தூசி கண்ணில் ஓரமைாக
ஒதுஙகினால் தூய துணிறயச் சுத்தமைான
குளிரந்த நீரில் நறனத்து ஒத்தி எடுக்க பவண்டும்.

4. பதறவ ஏற்படின கண் மைருத்துவரி்டம் 
காண்பித்துச் ெரி செய்ய பவண்டும்.

1.9  அவசரக காைததில் வாகைதற்தக 
றகயாளும் முறைகள் 

தற்பபாது ஆடப்டாசமைாறபல் துறை அதிக 
வ்ளரச்சிறயப் சபற்றுச் சிைந்து வி்ளஙகுகிைது. 
சதாழில்நுடபம் வ்ளரச்சியற்டந்த நிறையில் 
ஆடப்டா சமைாறபல் வாகனஙகற்ள இயக்குவது 
மிக எளிதாகவும், சொகுொகவும் இருப்பதால் 
பயணிகள தாஙக்ளாகபவ வாகனஙகற்ள ஓடடிச் 
செல்வது அதிகமைாக உள்ளது. இந்நிறையில் 
வாகனஙகற்ளப் பற்றி எந்த நுணுக்கமைான 
செயல்பாடுகற்ளத் சதரிந்து சகாளவது 
மிகவும் அவசியம். அதாவது வாகனத்தில் 
உள்ள ப்டஸ்பபாரடில் அறமைக்கப்படடிருக்கும் 
அ்ளவுமைானிகள, செனொரஸ் மைற்றும் பாதுகாப்பு 
உபகரணஙகள பற்றித் சதரிந்து சகாளவது 
நல்ைது. பமைலும் வாகனஙகற்ளத் சதாறைதூரப் 
பயணம் செய்வதற்கும் பயனபடுத்தைாம். ஆனால் 
வாகனத்தின எனஜிறன இயக்கி விடடு வாகனத்றத 
அற்டத்துக் சகாண்டு குளிரொதனத்றத இயக்கித் 
தூஙகுவபதா, குைந்றதகற்ளப் பாதுகாப்பு எனறு 
கருதி வாகனத்தின அறனத்துக் கதவுகற்ளயும் 
மூடி விடடு உளப்ள அமைரச் செய்வபதா மிகவும் 
ஆபத்தானதாகும். அவவாறு செய்யும் பபாது 
ஏதாவது விபத்து அதாவது தீப்பற்றி எரிந்தாபைா, 
சவள்ளத்தால் அடித்துச் செல்ைப்பட்டாபைா, 
வாயு கசிந்து மூச்சுத் திணைல் ஏற்பட்டாபைா நாம் 
வாகனத்தின உளளிருந்து சவளிபயறுவது மிகவும் 
சிரமைமைாக இருக்கும். நம்முற்டய விறை மைதிக்க 
முடியாத உயிறர வி்ட உற்டறமை முக்கியமில்றை 
எனபதனால் பாதுகாப்பு கருதி நாம் நம் 
இருக்றகயின தறைப்பகுதிறயச் ொய்ப்பதற்காக 
இருக்கும் தறை ொய்ப்பாறன (Head Rest) 
பமைல்பநாக்கி எடுத்து அதிலுள்ள கூரறமையான 
இரும்பு கம்பிறயக் சகாண்டு வாகனத்தின கதவு 
கண்ணாடிறய உற்டத்துக் சகாண்டு தப்பிக்கைாம்.

ச்தாழிைாளர் மறறும் ்வறைவாயப்பு அறமச்சகம் (இந்தியா)
இது ஒரு மைத்திய அரசு ந்டத்தும் சதாழிைா்ளர மைற்றும் பவறைவாய்ப்பு 

அறமைச்ெகம் ஆகும். இது சதாழிைா்ளர நைனகற்ளப் பாதுகாப்பதற்கும், ஏழறமை மைற்றும் 
பின தஙகிய ெமூகத்திற்குப் பாதுகாப்பாகவும் அவரகளின சதாழில் வ்ளரச்சிக்காகவும் 

ெரியான பணிச்சூைறை உருவாக்கி அதற்கான சதாழிற் பயிற்சி மைற்றும் பவறை வாய்ப்பிறன ஏற்படுத்தி 
தருவதற்காக செயல்படடு வருகிைது. 

இவவறமைச்ெகம் பவறைவாய்ப்பு வைஙகுநரகள மைற்றும் பவறை பதடுபவார இற்டபய
இற்டசவளிறய குறைக்க ஜூறை 20 ஆம் நாள 2015 ஆம் ஆண்டில் இவவறமைச்ெகம் பதசிய 
சதாழிற்பயிற்சி பெறவயகம் ஒனறை ஆரம்பித்தது எனினும் 2014 ஆம் ஆண்டு நவம்பர 9 ஆம் பததி 
திைறமையான சதாழில் அபிவிருத்தி மைற்றும் பயிற்சிறய இவவறமைச்ெகம் வைஙக ஆரம்பித்தது.
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இவவாைான விபத்துக்கள நற்டசபைாமைல் 
இருக்க முன எச்ெரிக்றகயாக வாகனத்றதப் பூடடிக் 
சகாண்டு உளப்ள தூஙகுவது, குைந்றதகற்ள 
உளப்ள றவத்துப் பூடடிச் செல்வது, வாகனம் 

இயஙகாத பபாது சவகுபநரம் உளப்ள அமைரந்து 
பபசுவது பபானை செயல்கற்ளத் தவிரப்பது மிகவும் 
நல்ைது.

ப்டம் - 1.9 அவெரக் காைத்தில் வாகனத்றதக் றகயாளும் முறைகள 

மாணவர்களுககாை பயிறசி

மைாணவரகள பினபற்ை பவண்டி யறவ: பாதுகாப்பு முன எச்ெரிக்றககள

1. மைாணவரகள மிகச்சிறிய, சிறிய, நடுத்தர பணிமைறனக்கு செனறு அஙகு பினபற்றுகினை, 
இயந்திரபாதுகாப்பு, சுயபாதுகாப்பு, வாகனபாதுகாப்பு விதிமுறைகற்ள, பநரில்பாரத்து, அறிந்து 
அறிக்றக ெமைரப்பித்தல்.

2. ஏபதனும் விபத்து நற்டசபறும் ெமையத்தில் செய்ய பவண்டிய முதலுதவி குறித்து அனுபவமிக்க
மைருத்துவப் பணியா்ளரகளி்டம் பகட்டறிந்து அறிக்றக ெமைரப்பித்தல்.

Radiation - கதிரவீச்சு

Spindle - தண்டு

Prohibited - தடுப்பு

Hygiene - சுத்தமைான

Meticulously - கண்டிப்பான

Clean Visible - சதளிவான பாரறவ

Features - வெதிகள

Ensure - உறுதிப்படுத்துதல்

Work Space - பணிபுரியும் இ்டம்

Signboards - அறிவிப்பு பைறககள

கறைச்சசாறகள்
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மாதிரி விைாககள்

சரியாை விறடைறய ்்தர்ந்ச்தடுகக: 
1. சதாழிைா்ளரகள மைற்றும் உபகர ண ங க ற ்ள  வி ப த் தி லி ரு ந் து  பாதுகாக்க உதவும் 

விதிமுறைகளின சபயறர குறிப்பிடு.
அ)  வாகன பாதுகாப்பு விதி   முறைகள
ஆ) முதலுதவி
இ) பாதுகாப்பு விதிமுறைகள

2. பற்ை றவப்பு பவறை செய்யும் பபாது கண்கற்ள பாதுகாக்க பயனபடும் கருவியின சபயறர குறிப்பிடுக.
அ) காற்றுப்றப
ஆ) சிைப்புக்கண் கண்ணாடி
இ) தறைக்கவெம்

3. தறைக்காயத்திலிருந்து பாதுகாக்க பயனபடுத்தப்படும் கருவியின சபயறர குறிப்பிடுக.
அ) சதாப்பி
ஆ) சிைப்புக் கண்கண்ணாடி
இ) தறைக்கவெம்

4 .  ஒ ரு  ச த ா ழி ை ா ளி  ப ணி ய ா ற் று ம்  ப வ ற ை  ப ந ர ம்  அ தி க ப டெம் எத்தறன மைணி பநரத்திற்கு 
மிகாமைல் இருக்க பவண்டும்?
அ) 4 மைணி பநரம்
ஆ) 6 மைணி பநரம்
இ) 8 மைணி பநரம்

5. ABS எனபதன விரிவாக்கம் எனன?
அ) Anti Lock Braking System
ஆ) Anti Brake System
இ) Air Brake System

கீழககண்டை விைாககளுககு விறடையளிககவும்: 
1. பாதுகாப்பு விதிமுறை குறித்து வி்ளக்கு?
2. பாதுகாப்பு விதிமுறைகற்ள எத்தறன வறகக்ளாக வறகப்படுத்தைாம்?
3. பணிமைறன பாதுகாப்பு விதிகள ஏபதனும் ஐந்திறன எழுதுக.
4. சுய பாதுகாப்பு விதிகள வி்ளக்கு?
5. சுய பாதுகாப்பு விதிமுறைகளுக்கு  பினபற்ை பவண்டிய ந்டவடிக்றககள ஏபதனும் ஐந்றதக் குறிப்பிடுக.
6. இயந்திர பாதுகாப்பு விதிமுறைகள ஏபதனும் ஐந்து குறிப்பிடுக.
7. கருவிகளுக்கான (Tools) பாதுகாப்பு விதிமுறைகள ஏபதனும் ஐந்து குறிப்பிடுக.
8. முதலுதவி (First Aid) வி்ளக்கு?
9.  முதலுதவி செய்வதற்கு பயனபடும் அடிப்பற்டப் சபாருடகள யாறவ?
10.  முதலுதவியின முக்கிய குறிப்புகள ஏபதனும் சிைவற்றைக் குறிப்பிடுக.
11.  ொறை பாதுகாப்பு எனைால் எனன?
12.  ொறை பாதுகாப்பிற்கு பமைற்சகாள்ள பவண்டிய ந்டவடிக்றககள ஏபதனும் ஐந்து குறிப்பிடுக.
13.  உத்திரவு சினனம் எனைால் எனன?
14.  எச்ெரிக்றக சினனஙகள ஏபதனும் மூனறிறன ப்டம் வறரந்து காடடுக.
15.  எச்ெரிக்றக சினனம் எனைால் எனன?
16. தகவல் சினனஙகள ஏபதனும் மூனறிறனப் ப்டம் வறரந்து விவரி.
17.  தகவல் சினனம் எனைால் எனன?
18.  வாகனத்தில் பயனபடும் பைவிதமைான முன எச்ெரிக்றக மைணிகள யாறவ?
19.  எச்ெரிக்றக மைணி ஒலிப்பான உ்டன இறணக்கப்படும் பைவிதமைான ொதனஙகள யாறவ?
20.  ABS – வி்ளக்கு.
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2.0	 அறிமுகம்
2.1	 	சாதாரணவககக்	கருவிகள்	(Ordinary	Tools)

2.1.1	 	ககக்கருவிகள்	(Hand	Tools)
2.1.1.1	 	மகர	திருகி	மற்றும்	ககாறடு	

(Spanner	and	Wrenches)
2.1.1.2	 	ககாறடு	(Plier)
2.1.1.3	 	சுத்தி	(Hammer)	
2.1.1.4	 	குத்தூசி	(Punches)	
2.1.1.5	 	திருப்புளி	(Screw	Driver)	
2.1.1.6	 	அறுக்கும்	வாள்பிடி	மற்றும்	வாள்	

(Hacksaw	Frame	With	Blade)	
2.1.1.7	 	அரம்	(File)	
2.1.1.8	 	துகை	உளி	(Drill	Bit)	

2.1.2	 	மமகசக்கருவிகள்	(Bench	Tools)
2.1.2.1	 	சாதாரண	மமகசக்கருவிகள்	

(Ordinary	Bench	Tools)	
2.2	 	ஆற்றலால்	இயங்கும்	கருவிகள்	(Power	Tools)

2.2.1	 	துகையிடும்	இயந்திரம்	(Drilling	Machine)
2.2.2	 	மதய்த்து	அகரக்கும்	இயந்திரம்	(Grinding	Machine)
2.2.3	 	பற்றகவப்பு	இயந்திரம்	(Welding	Machine)
2.2.4	 	துகை	அகைப்பு	இயந்திரம்	(Valcunizing	Machine)

2.3	 	பணிமகை	கருவிகள்	(Garage	Tools)
2.3.1	 	மேரடி	கருவிகள்		(Direct	Tools)	
2.3.2	 மகறமுக	கருவிகள்	(Indirect	Tools)
2.3.3	 		இயந்திர	மற்றும்	சிறப்புக்	கருவிகள்	

(Machinery	&	Special	Tools)
2.3.4	 	மினசார	கருவிகள்	(Electric	Tools)

ெபாருைைக்கம்

2 கருவிகள்	மற்றும்	அைவுமானிகள்	
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2.0	 அறிமுகம்
நாம் எந்த ஒரு வேலைலைச் செய்யும் 

வ�ாதும் அந்த வேலையில் வநர்த்தி, விலைோக 
முடித்்தல்,  ச�ாருள் வெ்தாைம் இல்ைாலை, 
� ை ன � ா ட் டி ற் கு  எ ளி ை ்த ா க  இ ரு த் ்த ல் 
வ�ான்றலேகலை நாம் ைனதில் சகாண்டு 
செைல்�ட வேண்டும். அவோறு செைல்�டுே்தற்கு 
நாம் எடுத்துக் சகாண்ட வேலை, வேலை 
நலடச�றும் இடம்,  வேலையின ்தனலை 
வ�ான்றேற்ல்றப் ச�ாருத்து அவவேலைலை 
எளி்தாகவும், விலைோகவும், மிக வநர்த்திைாகவும் 
செய்து முடிப்�்தற்கு நைக்குச் ெரிைான கருவிகள் 
மிகவும் அேசிைைாகி்றது. அவ்தவ�ாை நாம் ஒரு 
வேலைலைச் செய்யும் வ�ாது அதில் ஒவசோரு 
நிலையிலும், நம்ைால் சகாடுக்கப்�டும் அழுத்்தம், 
சேப்�ம், எரிச�ாருள் வெமிப்பு, மினொைச் 
வெமிப்பு வ�ான்றேற்ல்றக் கேனத்தில் சகாள்ை
வேண்டிைது மிகவும் அேசிைைாகி்றது. எனவே 
இந்த அைவுைானிகலைப் �ைன�டுத்திச் ெரிைான 
அழுத்்தத்தில், ெரிைான சேப்�த்தில், எரிச�ாருளின 
இருப்பு ஆகிைேற்ல்றத் ச்தரிநது சகாண்ட பி்றகு 
நாம் அவவேலைலைச் செவேவன செய்ை
முடியும். அவ்தவ�ால் எந்த இடத்தில் எவேலக 
கருவி, அைவுைானிகலைப் �ைன�டுத்துகிவ்றாம் 
என�து மிக முக்கிைைான்தாகும். அவோறு 
�ைன�டுத்்தப்�டும் கருவிகள், அைவுைானிகள் 
�ைன�டுத்்தப்�டும் இடத்ல்தப் ச�ாருத்து �ை 
ேலககைாக ேலகப்�டுத்்தப்�டுகி்றது. 

ஆட்வடாசைால�ல் ெர்வீஸ் ஸ்வடஷனகளில் 
� ல் வ ே று  க ரு வி க ளு ம் ,  ெ ா ்த ன ங க ளு ம் , 
இ ை ந தி ை ங க ளு ம்  � ை ன � டு த் ்த ப் � டு கி ன ்ற ன . 
அ ே ற் ல ்ற ச்  ெ ரி ை ா க  அ றி ந து  ச க ா ள் ளு ம் 
வநாக்கத்தில் கருவிகள் அலனத்தும் முக்கிைைாக 
இைண்டு பிரிவுகைாக ேலகப்�டுத்்தப்�டுகி்றது.

அலே:
1 .  ொ்தாைணேலகக் கருவிகள் (Ord i n a r y 

T o o l s )

2. ஆற்்றலினால் இைக்கப்�டும் கருவிகள் (Power
Tools)

2.1	 	சாதாரணவககக்	கருவிகள்	
(Ordinary	Tools)

ஆட்வடா சைால�ல் �ணிைலனகளில் 
ோகனஙகளில் ஏற்�டும் சிறுசிறு �ழுதுகலைச் 
ெரிசெய்ே்தற்குப் �ைன�டும் கருவிகளுக்குச் 
ெ ா ்த ா ை ண  ே ல க க் க ரு வி க ள்  எ ன று 
ச � ை ர் .  இவேலக கருவிகள் லகைாளும் 
்தனலைலைப்ச�ாறுத்துப் �ை ேலககைாகப் 
பிரிக்கப்�டுகி்றது. அலே:

1. லகக் கருவிகள்

2. வைலெக் கருவிகள்

1. 	ேகைமுகறயில்	பயனபடுத்தப்படும்	முக்கிய	பல்மவறு	கருவிககை	கணைறிதல்
2. முக்கிய	அைவுமானிகள்	அைவிகை	கணைறிதல்.

கற்றல்	மோக்கம்	(Learning	Objectives)

2.3.5	 	கவற்றிைத்திைால்	இயங்கும்	கருவிகள்	(Pneumatic	
Tools)

2.3.6	 	சிறப்புக்	கருவிகள்	(Special	Tools)
2.3.7	 	மகரதூக்கி	மற்றும்	தாங்கி	(Screw	Jack	and	Horses)
2.3.8	 	திரவத்திைால்	இயங்கும்	கருவிகள்	

(Hydraulic	Power	Tools)

ெபாருைைக்கம்
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3. இைநதிைக் கருவிகள்

4. சி்றப்புக் கருவிகள் ஆகும்.

2.1.1	 ககக்கருவிகள்
்தானிைஙகி ோகனப் �ணிைலனக் 

கூடத்தில் அல்ைது ச்தாழிைகஙகளில் �ழுது 
நீக்கப் �ைன�டுத்தும் கருவிகலைப் �ழுது நீக்க 
வேண்டிை ோகனம் இருக்கும் இடத்திற்கு நாம் 
லகயில் எடுத்துச் செனறு �ணி செய்வோைானால் 
அக்கருவிகள் லகக்கருவிகள் எனறு 
அலைக்கப்�டுகி்றது. லகக்கருவிகள் �ைன�டுத்தும் 
்தனலைலைப் ச�ாருத்து �ை ேலககைாகப் 
பிரிக்கப்�டுகி்றது. அலே,

1. ைலை திருகி ைற்றும் சகா்றடு (Spanner And 
Wrenches )

2. சகா்றடு (Pilers)

3. சுத்தி (Hammers)

4. குத்தூசி (Punches)

5. திருப்புளி (Screw Driver)

6. அறுக்கும் ோள் (Hacksaw)

7. அைம் (Files)

8. துலையிடும் உளி (Drill Bit)

2.1.1.1  ைலை திருகி ைற்றும் சகா்றடு 
(Spanner And Wrenches)

A) 	திறந்த	மகர	திருகி

B) மூடிய	மகர	திருகி

C)	 கபட்டி	அல்லது	குழி	மகர	திருகி

D) சீரபடுத்ததக்க	ககாறடு	மற்றும்	குழாய்	ககாறடு

E) ஸபாரக்	பிைக்	திருகி

F) பட்கைவடிவ	சாவி

A) திறந்த	மகர	திருகி

இதில் ஒரு முலன ைலை திருகி (Single 
Ended Spanner) இரு முலன ைலை திருகி (Double 

Ended Spanner) அடஙகும். நானகு (அ) ஆறு �ட்லட 
்தலையுலடை ைலைைாணி (Bolt) (or) நட்டு (Nut) 
இேற்ல்ற கைற்்றவும் முடுக்கவும் �ைன�டுகி்றது. 
இது குவைாமிைம் (Chromium)  சேவனடிைம் 
(Vanadium) என்ற உவைாக கைலே (Alloy Steel) 
்தைாரிக்கப்�டுகின்றன. ைலைதிருகி (Spanner) 
அலனத்திலும் அ்தன அைவு (Size) எவேைவு 
என�ல்த ‘மி.மீ’ (அல்ைது) அஙகுைம் (‘Inch’) 
அைவில் குறிக்கப்�ட்டு இருக்கும். 

மகர	திருகி	களின	அைவுகள்:

 ¾ 6-7 மி.மீ
 ¾ 8-9 மி.மீ
 ¾ 10-11 மி.மீ
 ¾ 12-13 மி.மீ
 ¾ 14-15 மி.மீ
 ¾ 16-17 மி.மீ

 ¾ 18-19 மி.மீ
 ¾ 20-22 மி.மீ
 ¾ 21-23 மி.மீ
 ¾ 24-27 மி.மீ
 ¾ 25-28 மி.மீ
 ¾ 27–32 மி.மீ

B) மூடிய	மகர	திருகி	(Rings	Spanner)

இ்தன இரு முலனகளிலும் ேலைைம் 
வ�ான்ற �குதிகளில் �னிைண்டு �ட்லட சகாண்ட
துலை இருக்கும். இது ஆறு �ட்லட்தலை சகாண்ட
ைலைைாணி (Bolt) – கலையும், நானகு �ட்லட 

சகாண்ட ைலைைாணி (Bolt) – கலையும் எளிதில் 
கவவும். குறுகிை சிக்கைான இடஙகளில் சகாஞெம் 
சகாஞெைாக முறுக்கவும், கைற்்றவும் �ைன�டுகி்றது.

C)	 	கபட்டி	அல்லது	குழி	மகரயாணி	(Box	Spanner)

�டம் - 2.1.1.1(a) திறந்த	மகர	திருகி

�டம் - 2.1.1.1(b) மூடிை ைலை திருகி

�டம் - 2.1.1.1(c) ச�ட்டி ைலை திருகி (அல்ைது குழி 
ைலை திருகி)
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்தலைப்�ாகத்தில் உள்�க்கைாக ஆறு�ட்லட குழி 
இருப்பின அத்்தலகை Bolt-கலை கைற்்றவும், 
முடுக்கவும் �ட்லட ேலைவு ொவி (Allen Key) 
�ைன�டுகி்றது. இது சைட்ரிக் அைவுகளிலும் 
அஙகுை அைவுகளிலும் கிலடக்கின்றது.

 ¾ 2.5 மி.மீ
 ¾ 3  மி.மீ
 ¾ 4  மி.மீ

 ¾ 5 மி.மீ
 ¾ 6 மி.மீ
 ¾ 7 மி.மீ

 ¾ 8 மி.மீ
 ¾ 10 மி.மீ
 ¾ 12 மி.மீ

இ து வ � ா ன ்ற  ‘ m m ’  அ ங கு ை 
அ ை வு க ளி லு ம்  கிலடக்கின்றது. இது லை கிவைடு 
அைாய் ஸ்டீல் சகாண்டு ்தைாரிக்கப் �டுகின்றது.

2.1.1.2 சகா்றடு (Plier) 
சைல்லிை கம்பி ைற்றும் ேைர்கலை 

ேலைத்்தல், முறுக்கு்தல், சகட்டிைாகப் பிடித்்தல், 
கத்திரி வ�ாை சேட்டு்தல், அழுத்தி நசுக்கு்தல் 
வ�ான்ற வேலைகலை செய்திடப் �ைன�டும் 
கருவிக்கு சகா்றடு எனறு ச�ைர்.

ககாறடு	வகககள்:	(Types	Of	Pliers)

 ¾ மின�ணிைாைர் சகா்றடு (Electrician Plier)
 ¾ நீண்ட மூக்கு சகா்றடு (Long Nose Plier)
 ¾ ெர்கிளிப் சகா்றடு (Circlip Plier)

A) 	மினபணியாைர	ககாறடு	(Electrcian	Plier)

இதில் இைண்டு ்தாலடகளும் விரியும் 
்தனலை சகாண்ட்தாகும். இ்தன உட்�க்கம் 

ச�ட்டி அல்ைது குழி  வ�ான்ற 
்த ல ை � ா க த் ல ்த யு ம்  அ த் து ட ன  இ ல ண ந து 
திருகுே்தற்கு லகப்பிடியும் (Handle) சகாண்ட
அலைப்பிற்கு ச�ட்டி அல்ைது குழி ைலை திருகி 
� ை ன � டு கி ்ற து .

இதில் �ல்வேறு அைவுகள் சகாண்ட குழி 
(Socket)- களில் சேவவேறு வி்தைான Handle –ஐ 
இலணத்து உ�வைாகப்�டுத்்த வேண்டும்.  சிறிை 
லகப்�டி (Small Handle), ‘T  - லகப்பிடி (‘T’ Handle), 
நீண்ட லகப்பிடி (Long Handle), ‘U’ – இலணப்பு 
ைாற்றி திருப்பி (‘U’ Joint Reversible Ratchet) ஆகிைலே 
�ைன�டுகின்றன.

D) 	சீரபடுத்தத்தக்க	ககாறடு	மற்றும்	குழாய்	ககாறடு
(Adjustable	Wrench	And	Pipe	Wrench)

இது கவவும் முலனலை ைாற்றிைலைக்கும்�டி 
அலைக்கப்�ட்ட அலைப்�ாகும். அதில் நிலைத்்தாலட 
ஒனறும் நகரும் ்தாலட ஒனறும் இருக்கும். நகரும் 
்தாலடலைக் ைலைேடிே மூடி (Knurled Nut) ஒனல்ற 
திருகுே்தன மூைம் வ்தலேைான அைவிற்கு ைாற்றி 
அலைக்க முடியும். அஙகுை  அைவு ைலைைாணி 
அல்ைது மூடி அைவு வ�ால்ட் (அல்ைது) நட்டு 
திருக வேண்டிை காைஙகளிலும் சீர்�டுத்்தத்்தக்க 
சகா்றடு Adjustable Wrench �ைன�டுத்்தைாம்.  இது 
(High Carbon Steel) லைகார்�ன ஸ்டீைால் சகாண்டு 
்தைாரிக்கப்�டுகி்றது. 

E) 	தீப்கபாறிக்கட்கை	 திருகி	 (அ)	 குழாய்	 திருகி
(Spark	 Plug	 Spanner	 (Or)	 Tubular	 Spanner)

�ள்ைைான இடத்தில் உள்ை வ�ால்ட் 
(அல்ைது) நட்டு-ஐ கைற்்றவோ (அ) முடுக்கவோ 
Tubular Spanner �ைன�டுகி்றது. வைலும், இது Spark 
Plug க்கிலன கைற்்றவோ, முடுக்கவோ அதிகைாகப் 
�ைன�டுத்துே்தால் தீப்ச�ாறிக்கட்லட திருகி (Spark 
Plug Spanner) எனறு அலைக்கப்�டுகி்றது.

F) பட்கை	வகைவு	சாவி	Allen	Key

ஆறு �ட்லட சகாண்ட கம்பி ‘ட’ ேடிேத்தில் 
ேலைந்த வ்தாற்்றம் உலடைது. வ�ால்ட்டின 

�டம் - 2.1.1.1(d) சீரபடுத்தத்தக்க	ககாறடு	மற்றும்	
குழாய்	ககாறடு	

�டம் - 2.1.1.1(e) மினச�ாறிக்கட்லட திருகி 
(Spark Plug Spanner)

�டம் - 2.1.1.1(f) �ட்லட ேலைவு ொவி 
Allen Key
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�டம் - 2.1.1.2 சகா்றடு

ேரிேரிைாக �ள்ைஙகள் சேட்டப்�ட்டிருக்கும். 
இ்தன லகப்பிடியில் பிைாஸ்டிக்காப்பு  மூைம் 
மூ ட ப் � ட் டி ரு க் கு ம் .  எ ன வ ே ,  இ ல ே  மி ன 
இ ல ண ப் பு  வேலை செய்�ேர்கள் அதிகம் �ைன 
�டுத்துே்தால் இது மின�ணிைாைர் சகா்றடு  எனறு 
அலைக்கப்�டுகி்றது. 

B) நீணை	மூக்குக்	ககாறடு	(Long	Nose	Plier)

இது ச�ரும்�ாலும் ஒைலை முறுக்கவும், 
அ்தாேது ஒைரிலனக் சகட்டிைாகப் பிடித்து 
இழுப்�்தற்குப் �ைன �டுத்்தப்�டுகி்றது. இது 
இரும்பு அைாய் என்ற உவைாகத்தின மூைம் 
்த ை ா ரி க் க ப் � டு கி ்ற து .  

2.1.1.3  சுத்திைல் (Hammer) 
இ்தலன சுத்திைல் எனறு கூறுேர். 

வ ே ல ை க் கு  ஏ ற் ்ற ே ல க யி ல்  � ல் வ ே று 
உருேஙகளிலும் �ல்வேறு எலடகளிலும் 
கிலடக்கின்றது. இது ச�ாதுோக துலைப்பு 
(Punching), ேலைத்்தல் (Bending), ஆப்பு ஆணி 
ச�ாருத்து்தல் (Rivetting) வ�ான்ற வேலைகளுக்குப் 
ச�ரிதும் �ைன�டுகி்றது.

சுத்தியலின	வகககள்	(Types	Of	Hammer)
a) �நதுமுலனச் சுத்திைல் (Ball Pein Hammer)
b) கிைாஸ் பீன சுத்திைல் (Cross Pein Hammer)
c) ஸ்ட்சைய்ட் பீன சுத்திைல் (Straight Pein Hammer)
d) ஸ்சைட்ஜ் சுத்திைல் சுத்திைல் (Sledge Hammer)
e) வைைட் சுத்திைல் சுத்திைல் (Mallet Hammer)
f) கிைாவ சுத்திைல் சுத்திைல் (Claw Hammer)

A) �நதுமுலனச் சுத்தியல்	(Ball	Pein	Hammer)

இ்தன ்தலைப்�ாகம் �நது ேடிவில் 
உள்ை்தால் இது �நதுமுலன சுத்திைல் (Ball Pein 
Hammer) எனப்�டும். இது ச�ரும்�ாலும் ஆப்பு ஆணி  
ச�ாருத்து்தல் (Riveting) வேலைக்குப் �ைன�டுகி்றது. 

�டம் - 2.1.1.2(a) Electrician Plier – மின�ணிைாைர் 
சகா்றடு 

�டம் - 2.1.1.2(b) நீண்ட மூக்குக் சகா்றடு
�டம் - 2.1.1.3 (a) �நதுமுலன சுத்திைல்
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சிை நுணுக்கைான, சைனலைைான ச�ாருட்களில் 
உள்ை ேலைவுகலைச் ெரி செய்ை மரச்	 சுத்தியல் 
�ைன�டுகி்றது. இது ோகனத்ல்த டிஙகரின செய்யும் 
வ�ாது அதிகைாகப் �ைன�டுகி்றது. 

�டம் 2.1.1.3 (E) ைைச் சுத்திைல்

F) கிைாவ்	சுத்தியல்	(Claw	Hammer)

இது ஆணிலைப் பிடுஙகுே்தற்கும் 
ைற்றும் ச�ாதுோன வேலைகளுக்கும் �ைன 
� டு த் ்த ப் � டு கி ்ற து .

�டம் 2.1.1.3 (F) கிைாவ சுத்திைல்

2.1.1.4 குத்தூசி (Punch)
ஒ ரு  ச � ா ரு ல ை த்  து ல ை யி டு ே ்த ற் கு 

முன துலையிடும் இடத்தில் ஒரு புள்ளி (Punch) 
லேக்க குத்தூசி �ைன�டுகி்றது. இ்தன மூைம் 
துலையிடுேது எளி்தாகி்றது. அ்தன முலன �ை 
வகாணஙகளில் இருக்கும். அ்தனடிப்�லடயில் இது 
�ைேலகைாக ேலகப்�டுத்்தப்�டுகி்றது. 

a) லைைக்குத்தூசி (Centre Punch)

b) புள்ளிக்குத்தூசி (Dot Punch)

c) பிரிக் குத்தூசி (Prick Punch)

d) துோைக்குத்தூசி (Hollow Puch)

e) எழுத்து / எண் குத்தூசி (Letter / Number Punch)

A)	கமயக்குத்தூசி	(Centre	Punch)

துலையிடும் வேலைகளில் துலையிடும் 
அைகின முலனைானது – லைைத்தில் நினறு 
சுைல்ே்தற்கு ேெதிைாக அகைைானதும் ைற்றும் 
ஆைம் இல்ைா்த புள்ளி குத்தூசி (Punch) குத்்தப் 
�ைன�டுகி்றது. இந்த குத்தூசி (Punch) க்கு 
லைைக்குத்தூசி (Centre Punch) எனறு ச�ைர். இ்தன 
வகாணம் 90° ஆகும்.

B) கிராஸ	பீன	சுத்தியல்	(Cross	Peen	Hammer)

இது �ணிப் ச�ாருளில் ேரிேரிைாக 
�ள்ைஙகள் சேட்டப் �ைன�டுகி்றது. 

�டம் 2.1.1.3 (B) கிைாஸ் பீன சுத்திைல்

C) 	ஸட்கரய்ட்	பீன	சுத்தியல்	(Straight	Peen	Hammer)

இ்தன ்தலைப்�ாகம், இைண்டு �க்கமும் 
எவவி்த Projection இல்ைாைல் ெை்தைத்தில் 
அலைநதுள்ைது. இல்த Straight Pein Hammer எனறு 
அலைக்கிவ்றாம்.  இது ச�ாதுோன வேலைகளுக்குப் 
�ைன�டுகி்றது.

�டம் 2.1.1.3 (C) ஸ்ட்சைய்ட் பீன சுத்திைல்

D) ஸகலட்ஜ்	சுத்தியல்	(Sledge	Hammer)

இது ொ்தாைண சுத்தியலை விட இைண்டு 
அல்ைது மூனறு ைடஙகு எலட அதிகைாக 
இருக்கும். இது ச�ரும்�ாலும் கருைான (Black 
Smith) வேலைகளுக்குப் �ைன�டுகின்றது. இ்தன 
லகப்பிடிகள் அலனத்தும் ைைத்தினால் ைட்டுவை 
்தைாரிக்கப்�டுகி்றது. 

�டம் 2.1.1.3 (D) ஸ்சைட்ஜ் சுத்திைல்

E) மரச்	சுத்தியல்	(Mallet	Hammer)

இது ச�ரும்�ாலும் ்தகட்டு வேலைகளுக்கு 
(Sheet Metal) வேலைகளுக்குப் �ைன�டுகின்றது. 
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B) புள்ளிக்குத்தூசி	(Dot	Punch)

கூரிை ஊசிைால் (Scriber) வ�ாடப்�ட்ட 
வகாடுகள் ச்தளிோகத் ச்தரிைவும் அழிைா்த�டி 
இருக்கவும் அ்தன மீது புள்ளிகள் குத்்தப் �ைன�டும் 
குத்தூசி புள்ளிக்குத்தூசி ஆகும். இ்தன வகாணம் 
60° ஆகும்.

�டம் 2.1.1.4 (B) புள்ளிக்குத்தூசி

C) பிரிக்	குத்தூசி	(Prick	Punch)

மிருதுோன உவைாகஙகளிலும் சிை 
நுணுக்கைான வேலைகளிலும் ஆைைான 
புள்ளி குத்்தப் �ைன�டும் குத்தூசி பிரிக்	 குத்தூசி 
எனப்�டும். இ்தன வகாணம் 30° ஆகும்.

�டம் 2.1.1.4 (C) பிரிக் குத்தூசி

D) துவாரக்குத்தூசி	(Hollow	Punch)

உட்�க்கம் குவிநதுள்ை முலனயுலடை
கருவியின மூைம் வ்தால், இைப்�ர் அட்லட 
வ�ான்றேற்றில் துலை சேட்டப்�ைன�டும் குத்தூசி 
ைாவைாகுத்தூசி எனப்�டும்.

�டம் 2.1.1.4 (D) துோைக்குத்தூசி

E) 	எழுத்து/எண	குத்தூசி	(Letter/Number	Punch)

�ணிச�ாருளில் நைக்குத் வ்தலேைான 
இடஙகளில் எழுத்து	 (Letter) ைற்றும் எண	 (Number) 

�திப்�்தற்கு �ைன�டும் இவோ்றான குத்தூசியில் 
எழுத்துக்கவைா அல்ைது எண்கவைா ச�ாறிக்கப் 
�ட்டிருக்கும் அல்ைது சேட்டப்�ட்டிருக்கும். 
இவேலக �ஞச் ஆனது லைகார்�ன ஸ்டீல் மூைம் 
்தைாரிக்கப்�டுகி்றது.

�டம் 2.1.1.4 (E) எழுத்து/எண் குத்தூசி

2.1.1.5 திருப்புளி (Screw Driver) 
திருப்புளி என�து ஸ்குரூலே வ்தலேைான 

வ�ாது முடுக்கவும் ்தைர்த்்தவும் �ைன�டுகி்றது. 
இது ஸ்குரு டிலைேரின ்தலைப் �குதியின (Tip) 
ேடிேத்திற்கு ஏற்� ேலகப் �டுத்்தப்�டுகி்றது. அலே 

a) நட்ெத்திை திருப்புளி (Star Screw  
Driver)

b) வைட்ெட் திருப்புளி (Ratchet Screw Driver)

c) ைாற்றி இலணக்கும் திருப்புளி (Offset Screw
Driver)

A)	 ேட்சத்திர	திருப்புளி	(Star	Screw	Driver)

ைலைைாணியின ்தலையில் நட்ெத்திைம் 
வ�ான்ற �ள்ைஙகள் இருக்குைானால் அதில் 
�திைலேத்து திருகுே்தற்கு நட்ெத்திை திருப்புளி 
(Star Screw Driver) �ைன�டுகி்றது.  

�டம் 2.1.1.5 (A) நட்ெத்திை திருப்புளி

B)	 மரட்சட்	திருப்புளி	(Ratchet	Screw	Driver)

ஏைாைைான அைவில் ைலைைாணிகலை 
அதிக நீைத்தில் திருகவேண்டும் ௭ன்ற சூைலில் 
அ்தலன விலைோகப் பிடிப்�்தற்கு வைட்ெட் 
(Ratchet) அலைப்பு சகாண்ட ஸ்குருட்லைேர்கள் 
ச�ரும்�ாலும் �ைன�டுத்்தப்�டுகின்றன. 

�டம் 2.1.1.4 (a) லைைக்குத்தூசி
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அறுக்கும்	 வாள்பிடியின	 வகககள்	 (Type	 Of	 Hack	
Saw	 Frame	 With	 Blade)
I) திடேலக (Solid Type)
II) குைாய் ேடிேலக (Tubular Type)

திைவகக
 ¾ நிலைத்்த ேலக (Fixed Type)
 ¾ திருத்திைலைக்கும் ேலக (Adjustable Type)

குழாய்	வடிவகக	
 ¾ நிலைத்்த ேலக (Fixed Type)
 ¾ திருத்திைலைக்கும் ேலக (Adjustable Type)

2.1.1.7 அைம் (Files) 
�ணிப் ச�ாருள்களில் உள்ை சிறிை 

அைவிைான உவைாகத்ல்தத் வ்தய்த்து எடுக்கும் 
�ணிக்கு வ்தய்த்்தல் (Filing) எனறு ச�ைர். இ்தலன 
அைம் எனறு சொல்ைைாம். இப்ல�லிலன �ணிப் 
ச�ாருளில் லேத்து முனவனாக்கித் வ்தய்க்கும் 
ச�ாழுது உவைாகம் பிரித்ச்தடுக்கப் �டுகி்றது. 

2.1.1.6  அறுக்கும் ோள்பிடி ைற்றும் ோள் (Hacksaw 
Frame With Blade)
Saw என்ற ஆஙகிை ோர்த்ல்தக்கு ைம்�ம் 

எனவும் Sawing என்ற ோர்த்ல்தக்கு அறுத்்தல் 
எனறும் ச�ைர். Hack Sawing எனில் உவைாகத்ல்த 
அறுப்பு ைம்�த்திலனக் குறிக்கும். இ்தலனக் 
சகாண்டு உவைாகப் ச�ாருட்கலை அறுத்வ்தா, 
வ்தலேைற்்ற �குதிலைவைா, கம்பி, �ட்லட, குைாய் 
வ�ான்றேற்ல்ற அறுத்து துண்டாக்குேது வ�ான்ற 
செைல்கலைச் செய்ைைாம். ோள்பிடி (Frame) 
என�து லைல்டுஸ்டீல் வ்தனிரும்பு (Mild Steel) 
உவைாகத்்தாலும் பிவைடு ோள் (Blade) என�து 
அைக்கைலே (Low Alloy Steel) உவைாகத்்தாலும் 
செய்ைப்�ட்டிருக்கும். இ்தன நீைம் 250 mm 
மு்தல் 300 mm எனறு இருக்கும் �ற்களின ஓைம் 
ைட்டும் சேப்�த்தின மூைம் கடினைாக்கப் (Heat 
Treatment) �ட்டிருக்கும். ோளின இரு அடுத்்தடுத்்த 
முலனகளுக்கு இலடவை உள்ை �குதி 
புரியிலடத்தூைம் (Pitch) எனறு ச�ைர். 

�டம் 2.1.1.5 (2) திருப்புளியின ேலககள்

�டம் 2.1.1.6 அறுக்கும் ோள்பிடி ைற்றும் ோள் �டம் 2.1.1.7 அைம்
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A) 	வடிவம்	 அல்லது	 குறுக்கு	 கவட்டுத்	 மதாற்றம்	
(Shape	 or	 Cross	 Section)

 ¾ ெதுைேடிே அைம் (Square File)
 ¾ ்தட்லட அைம் (Flat File)
 ¾ அலைேட்ட ேடிே அைம் (Half Round File)
 ¾ முக்வகாண ேடிே அைம் (Triangular File)
 ¾ கத்திமுலன ேடிே அைம் (Knife Edge File)

அரைவ 

�டம் 2.1.1.7(A) ேடிேம் அல்ைது குறுக்கு சேட்டுத் 
வ்தாற்்றம்

B) அறுக்கும்	தனகம	(Kind	of	Cut)

 ¾ ஒரு �க்க அறுப்பு அைம் (Single Cut File)
 ¾ இரு �க்க அறுப்பு அைம் (Doube Cut File)
 ¾ முள்ைைம் (Rasp Cut File)
 ¾ ேலைவு அறுப்பு அைம் (Curved Cut File)

ஒரு �க்க அறுப்பு அைம்	(Single	Cut	File)

அைத்தின �ற்கள் ஒவை வ�ாக்காக 
60° சேட்டப்�ட்டிருக்கும். சைனலைைான 
உவைாகஙகளிலும் வ்தலேயில்ைா உவைாகத்ல்த 
வ்தய்த்ச்தடுப்�்தற்கும். ைைம் அறுக்கும் ைம்�த்தின 
�ற்கலை கூர்லைப் �டுத்்தவும் �ைன�டுகி்றது. 

இரு	பக்க	அறுப்பு	அரம்	(Doube	Cut	File)

இ்தன முகப்பில் இருவ�ாக்கில் �ற்கள் 
சேட்டப்�ட்டிருக்கும் 70° யில் ஓேர்கட் �ற்களும் 
51° யில் அப்கட் �ற்களும் சேட்டப்�ட்டு இருக்கும். 
இது Iron Steel வ�ான்ற கடினைான உவைாகஙகலை 
வ்தய்த்ச்தடுக்கப் �ைன�டுகி்றது. 

முள்ைரம்	(Rasp	Cut	File)

இது வநர்வகாடுகைாைான �ற்கள் 
இல்ைாைல் ்தனித்்தனி �ற்கைாக ேரிலெைாய், 
இலண ேரிலெகளில் சேட்டப்�ட்ட அைத்ல்தக் 
குறிக்கும். அைத்தின முகப்ல� விட �ற்களின முகப்பு 
ெற்று வைல் வநாக்கி, தூக்கி விடப்�ட்டு இருக்கும். 
இது ைைக்கட்லட, வ்தால், அலுமினிைம் வ�ான்ற 
மிருதுோன ச�ாருட்களில் வேலை செய்ைப் 
�ைன�டுகி்றது.

வகைவு	அறுப்பு	அரம்	(Curved	Cut	File)

இது அதிக ஆைைாக சேட்டும் தி்றன 
சகாண்டது. மிருதுோன ச�ாருட்கைாகிை 
அலுமினிைம், டின, காப்�ர், பிைாஸ்டிக் வ�ான்ற 
ச�ாருட்களில் வேலை செய்ைப் �ைன�டுகி்றது. 

2.1.1.8 துலை உளி (Drill Bits)
ேட்ட ேடிவில் துலையிடப் �ைன�டுகின்ற 

சுைலும் சேட்டுளிக்கு முறுக்குத் துலை உளி 
(Twist Drill Bit) எனறுச�ைர். ஒரு �ணிப் ச�ாருளில் 
வைலிருநது கீைாக கலடசி ேலை உள்ை துலைக்கு 
இலடநில்ைா துலை (Through Hole) எனவும் �குதி 

�டம் 2.1.1.7(b) அறுக்கும் ்தனலை

�டம் 2.1.1.8 துலை உளிகள்
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தூைத்திற்கு ைட்டும் துலையிடப் �ட்டிருப்பின 
அ்தற்கு ைல்றப்புத்துலை (Blind Hole) எனவும் 
ச�ைர். துலை உளி என�து லை ஸ்பீட் ஸ்டீல் 
உவைாகத்்தால் செய்ைப்�டுகி்றது. இது �ைமுலன 
சேட்டுளிைாகும்.

துகை	உளி	வகககள்	(Types	of	Drill	Bits)	

 ¾ வநர்த்்தண்டு ேடிே முறுக்கப்�ட்ட துலை உளி  
(Stralght Shank Twisted Drill Bit)  

 ¾ ொய்வுத்்தண்டு ேடிே முறுக்கப்�ட்ட துலை உளி  
(Taper Shank Twisted Drill Bit)

2.1.2	 மமகசக்கருவிகள்
நாம் அலனத்து ேலகைான �ழுதுகலையும் 

�ழு்தான ோகனத்திற்வக செனறு �ழுது நீக்க 
முடிைாது. எனவே சிை ேலகைான �ழுதுகலைப் 
�ழு்தலடந்த �ாகத்திலன ோகனத்திலிருநது 
கைற்றி எடுத்து ேநது �ணிைலனயில் வைலெமீது 
ச�ாருத்்தப் �ட்டுள்ை கருவிகலைக் சகாண்டு்தான 
ெரிசெய்ை முடியும். அவோறு �ழு்தலடந்த 
�ாகத்ல்தப் �ணிைலனக்குக் சகாண்டு ேநது 
�ாகத்தில் உள்ை �ழுது நீக்கப் �ைன�டும் கருவிக்கு 
வைலெக் கருவிகள் எனறு ச�ைர். அவோறு 
வைலெமீது ச�ாருத்்தப் �ட்டுப் �ைன�டுத்்தப்�டும் 
கருவிகள் �ைேலககைாகப் பிரிக்கப்�டுகி்றது.

2.1.2.1 ொ்தாைண வைலெக்கருவி
�ழு்தான �ாகஙகலை �ணி ைலனயில் 

உள்ை வைலெக் கருவிகளில் ச�ாருத்தி �ழுது 
நீக்கக் கூடிை வேலைலை செய்ைப் �ைன�டும் 
கருவிகவை ொ்தாைண வைலெக்கருவி எனறு 
அலைக்கப்�டுகி்றது. அவோறு �ழுது நீக்கப் 
�ைன�டும் கருவிகள் கீவை விேரிக்கப்�ட்டுள்ைது.

A) பகண	(Anvil)

இரும்பு ைற்றும் ்தகடுகளினாைான 
�ாகஙகலை ேலைக்கவும், நீட்டவும், சுருட்டவும் 
இந்த (Anvil) �லண மீது லேத்து ்தட்டி நைக்கு 
வ்தலேைான �ணிலைச் செய்ை உ்தவுகி்றது.

வைலெக்கருவிகள்

ொ்தாைண வைலெக்கருவி

�லண ச�னச் துலையிடும் கருவி திைே அழுத்்த கருவி

ச�னச்லேஸ் வ்தய்த்து அல்றக்கும் இைநதிைம் லைட்ைாலிக் புல்ைர்

ெர்வ�ஸ் பிவைட் �ற்்றலேப்பு இைநதிைம் ஏர் கம்ப்ைெர்

ல�ப் லேஸ் துலை அலடப்பு இைநதிைம்

ஆர்�ர் பிைஸ்

மினொை வைலெக்கருவி அழுத்்தத்தினால் இைஙகும் 
வைலெக்கருவி
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C) சமதை	பலகக	(	Surface	Plate)

ெை்தை �ைலகைானது ஒரு �ழு்தான 
ச�ாருலை �லணயில் லேத்து நீட்டும் 
ச�ாழுது அ்தன ைட்டம் ெைைாக உள்ை்தா என 
�ரிவொதிப்�்தற்கும், அைவு வகாடுகலைச் ெரிைாக 
வ�ாடவும் மூலை ைட்டஙகலை ெரி�ார்ப்�்தற்கும் 
�ைன�டுகி்றது. இது �க்கஙகள், �டுக்லகயிலும் 
ெைைாக இருப்�ல்த உறுதி செய்ே்தற்கும் 
�ைன�டுகி்றது. இது கனைான இரும்பு பிவைட்டால் 
ஆனது. இ்தன வைற்�ைப்பு ெைைாகவும், ேழு 
ேழுப்�ாகவும் இருக்கும்.

�டம் 2.1.2 (C) ெை்தை �ைலக
(Surface Plate)

D) குழாய்	கவ்வி	(Pipe	Vice)

இவேலக லேஸ் குைாய், உருலை வ�ான்ற 
�ாகஙகலை இறுக்கிப் பிடித்துக் சகாண்டு அ்தலன 
அறுக்கவோ அல்ைது ைலையிடவோ இறுக்கைாக 
முறுக்கவோ, ்தைர்த்்தவோ �ைன�டுகி்றது. இது 
வைலெக் கவவிலைப் வ�ானறு செைல்�ாடுகளில் 
ஒத்திருக்கும்.

�டம் 2.1.2 (A) �லண

B) மமகசக்	கவ்வி	(Bench	Vice	)

�ழு்தான �ாகத்தின �குதிகலை 
அறுப்�்தற்வகா அல்ைது வ்தய்த்து எடுப்�்தற்வகா, 
ைலையிடவோ அல்ைது மிக இறுக்கைாக உள்ை 
ைலைைாணி, நட்டுகலை ்தைர்த்துே்தற்வகா 
�ழு்தான �ாகத்ல்தப் பிடித்துக் சகாண்டு 
�ணி செய்ே்தற்கு �ைன�டும் ொ்தனம் 
ச�னச்லேஸ் எனறு அலைக்கப் �டுகி்றது. இது 
�ணிைலனயில் உள்ை ச�னச்-ல் வ�ால்ட்டுகள் 
மூைம் இருக்கைாக இலணக்கப் �ட்டிருக்கும். 
இதிலுள்ை இைண்டு ்தாலடகள் (Jaws) �ணி 
செய்ை வேண்டிை ச�ாருலை இறுக்கைாகப் 
பிடிப்�்தற்கு �ைன�டுகி்றது.    

�டம் 2.1.2 (b) வைலெக் கவவி (Bench Vice)
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�டம் 2.1.2 (E) சுைல்்தண்டு அழுத்தி 
(Arbor Press)

2.2	 பவர	டூல்ஸ	(Power	Tools)
ஆட்வடசைால�ல் – ோகனஙகளில்

�ைன�டும் �ேர் டூல் – ஆனது கீழக்கண்டோறு  
ேலகப்�டுத்்தப்�டுகி்றது ச�ாதுோக நாம் லகயின 
ேலிலைலைப் �ைன�டுத்தி ஒரு நட்லடவைா, 
வ�ால்ட்லடவைா முடுக்குேவ்தா அல்ைது 
்தைர்த்துேவ்தா, துலையிடுேவ்தா சிறிது 
கடினைான்தாக இருக்கும். வைலும் அவவேலைலை 
முடிப்�்தற்கு அதிக வநைம் எடுக்கும். எனவே 
இது வ�ான்ற வேலைகலை விலைோகவும், 
வநர்த்திைாகவும் செய்து முடிப்�்தற்கு மினொைம், 
காற்று, ைற்றும் திைே ஆற்்றல் மூைைாக  இைஙகும் 
ொ்தனஙகளுக்கு �ேர் டூல் எனறு ச�ைர். 
ொ்தனஙகளின �ைன�ாட்டிற்கு ஏற்�ப் �ை
ேலககைாகப் பிரிக்கப்�டுகி்றது. அலே:

1. துலையிடும் இைநதிைம் (Drilling Machine )
2. வ்தய்த்து அலைக்கும் இைநதிைம் (Grinding

Mach ine )
3. �ற்்றலேப்பு இைநதிைம்  (Welding Machine)
4. துலைைலடப்பு இைநதிைம் (Vulcanizing Machine)
5. காற்்றழுத்தி (Air Compressor)
6. வைானிங சைசின (Honing Machine)
7. மினகை மினவனற்றி (Battery Charger)
8. சிலிண்டர் துலைச�ருக்கி இைநதிைம் (Cylinder

Boring Machine)
9. மினச�ாறி கட்லட வொதிப்�ான (Spark Plug 

Tester)
10. கிைாஙக் ்தண்லட வ்தய்த்து அலைக்கும் 

இைநதிைம் (Crank Shaft Grinding Machine)
11. மினகை செல் வொதிப்�ான (Cell Tester)

�டம் 2.1.2 (D) குைாய் கவவி 
(Pipe Vice)

E) ஆரபரபிரஸ		(Arbor	Press)

இவேலக வைலெக் கருவி நம் லகயினால் 
இைக்கக் கூடிை அலைப்ல� உலடைது. இது வ�ரிங, 
கிைர், புள்ளிகலை இறுக்கவும், ்தைர்த்்தவும், 
ொப்ட்டுகலை வநைாக்கவும் இவேலக பிைஸ் 
�ைன�டுகி்றது. இவேலக லகக்கருவி சநம்புவகால் 
்தத்துேத்தில் இைஙகுகி்றது. இ்தலன மின 
ொைத்ல்தக் சகாண்வடா, திைேத்ல்தக் சகாண்வடா, 
காற்ல்றக் சகாண்வடா இைக்காைல் நாம் 
லகயினால் இைநதிை இலணப்ல� இைக்குே்தால் 
இ்தற்கு சைக்கானிக்கல் பிைஸ் என்ற ைறு ச�ைரும் 
உள்ைது.

�டம் 2.1.2 (E) சுைல்்தண்டு அழுத்தி 
(Arbor Press)
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�ைன�டுகி்றது. இக்கருவிகள் ேலைோன 
இடத்தில் ேலைநது துலையிடப் ச�ரிதும் 
உ ்த வு கி ்ற து .

�டம் 2.2.1 (B) ேலைநது சகாடுக்கும் 
துலையிடும் இைநதிைம்

2.2.2	 மதய்த்து	அகரக்கும்	இயந்திரம்	
(Grinding	Machine)
எந்த ஒரு இரும்பு �ாகத்ல்தயும் 

அறுத்்தாவைா, துலையிட்டாவைா அல்ைது அ்தன
வைற்�ைப்பு சொைசொைப்�ானாவைா அந்தப் 
�குதிலைக் லகயினால் வ்தய்த்துச் ெை்தைைாக்குேது 
மிகவும் கடினம். எனவே அ்தற்குப் �திைாக 
மி ன ெ ா ை த் ்த ா ல்  இ ை ங கு ம்  கி ல ை ண் டி ங 
இைநதிைத்ல்தப் �ைன�டுத்திச் சொைசொைப்�ான 
�குதிலை எளிதில் நீக்கி விலைோகச் செய்ை 
மு டி யு ம் .  மி ன ெ ா ை த் ல ்த ப்  � ை ன � டு த் தி க் 
கிலைண்டிங ொ்தனத்ல்த இைக்குேவ்த கிலைண்டிங 
இைநதிைம் எனப்�டும். இந்தக் கிலைண்டிங 
இைநதிைம் வைலெமீது ச�ாருத்திப் �ைன�டுத் 
்தப்�ட்டால் வைலெ கிலைண்டிங சைஷின எனறும், 

2.2.1	 	துகையிடும்	இயந்திரம் 
(Drilling	Machine)
நாம் லகயினால் திருகித் துலையிடாைல் 

அ்தற்குப் �திைாக மினொைத்ல்தப் �ைன�டுத்தி 
வைாட்டாலை இைக்கித் துலையிடும் சேட்டுளிலை 
சுைைச் செய்து எந்தப் �ாகத்தின மீது துலையிட 
வேண்டுவைா அந்தப் �ாகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ை 
இடத்தில் அழுத்தித் துலையிடுகிவ்றாம். அவோறு 
துலையிடுே்தால் மிக எளிதில் கடினைான 
�குதியில் விலைோகத் துலையிட முடிகி்றது. இந்தத் 
துலையிடும் வைலெக் கருவிைானது வைலும் �ை 
ேலகைாகப் பிரிக்கப்�டுகி்றது. அலே,

1. லகயினால் துலையிடும் இைநதிைம் (Hand
Drilling Machine)

2. ேலைநது சகாடுக்கும் துலையிடும் இைநதிைம்
(Flexible Drilling Machine)

A) 	ககயிைால்	 துகையிடும்	 இயந்திரம்	 (Hand
Drilling	 Machine)

இவேலக துலையிடும் கருவிைானது 
சுேர்களிவைா, ோகனத்தின பி்ற �குதிகளிவைா 
துலையிடுே்தற்குப் �ைன�டுகி்றது. இ்தலன 
லகயினால் துலையிடும் இைநதிைம் எனறும் 
அ ல ை ப் � ர் .

B) 	வகைந்து	ககாடுக்கும்	துகையிடும்	இயந்திரம்
(Flexible	Drilling	Machine)

இவேலக துலையிடும் கருவிைானது, 
கிைாஙக்ொப்ட் வேர்னல் ைற்றும் கசனக்டிஙைாடு 
ஆயில்�ாத் வ�ான்ற �குதிகளில் துலையிடுே்தற்குப் 

600W 

�டம் 2.2.1 (a) லகயினால் துலையிடும் இைநதிைம்
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ச�ாருள் இருக்கும் இடத்திற்வக லகயில் எடுத்துச் 
செனறு கிலைண்டிங செய்யும் ேலகயில் உள்ை 
இைநதிைத்திற்குப் வ�ார்ட்டபிள் கிலைண்டிங 
சைஷின எனறு ச�ைர். 

�டம் 2.2.2 வ்தய்த்து அலைக்கும் இைநதிைம் 
(Grinding Machine)

2.2.3	 பற்றகவப்பு	இயந்திரம்	(Welding	
Machine)

இரு உவைாகஙகலை இலணப்�்தற்கு 
வ�ால்ட் நட்டுக்கலைப் �ைன�டுத்்தைாம். 
ஆனால் அ்தன நிலைத்்தனலை உறுதிைற்்ற்தாக 
இருக்கும். ஆலகைால் இரு உவைாகஙகலை 
�ற்்றலேப்பு செய்து ஒட்டலேக்கும்வ�ாது அ்தன 
நிலைத்்தனலை உறுதிைாக இருக்கும். அவோறு 
இரு உவைாகஙகலை �ற்்றலேத்து ஒட்டுே்தற்குப் 
�ைன�டும் இைநதிைம் சேல்டிங சைஷின 
எ ன று அ ல ை ப் � ர் .

�டம் 2.2.3 �ற்்றலேப்பு இைநதிைம் (Welding Machine)

2.2.4	 	துகையகைப்பு	இயந்திரம்	
(Valcunizing	Machine)
ோகனஙகளில் ெக்கைத்தில் �ைன-

�டுத்்தப்�டும் டைர் ைற்றும் டியூப்பிலனச் ெரிைாகப் 
�ைாைரிக்க வேண்டும். இல்லைவைல் அ்தனால் 
ஏற்�டும் விலைவுகள் மிக ஆ�த்்தான்தாக 
இருக்கும். ோகனம் ொலையில் செல்லும் 
வ�ாது கூர்லைைான ச�ாருளினால் துலையிட 
வநரும் வ�ாது காற்று சேளிவைறி ோகனத்ல்தச் 
செலுத்துேது ்தலட ஏற்�டுகி்றது. ஆனால்  
அல்தக் கண்டு சகாள்ைாைல் ச்தாடர்நது 
இைக்கும் வ�ாது துலையிடப்�ட்ட டியூப் கிழிநது 
ச�ரிைதுலைைாகி விடுகி்றது. இ்தலனப் �ஞெர் 
என அலைக்கிவ்றாம். இவோறு டியூப்பில் 
ஏற்�ட்ட ச�ரிை ஓட்லடயிலனக் கூலிங ேலகயில் 
�ஞெலை ெரிசெய்ை இைைாது. எனவே அ்தலனப் 

துகை	உளி

ம�ாவாரட்	கராபாரட்	�ுகஸ	சீனியர
வைாோர்ட் வைா�ர்ட் 
ைுகஸ் சீனிைர் (செப்ட-
ம்�ர் 9, 1869 – ேனேரி 
14, 1924), இேர் ஒரு 
அசைரிக்க ேணிகர் 
ைற்றும் கண்டுபிடி-
ப்�ாைர் ஆோர். இேர்  
ைுகஸ் கருவி நிறு-
ேனத்தின நிறுேனரும் 
ஆோர். சடக்்ாஸில் 
எண்சணய் வ்தலே 
அதிகைான காைக்கட்டத்தில் முக்வகாண 
ேடிேமுள்ை �ால்றத்துலை உளியிலன
க ண் டு பி டி த் ்த ா ர் .

வைலும் வைாோர்ட் வைா�ர்ட் ைுகஸ் 
சீனிைர், அசைரிக்க ேணிகத் துல்றயின 
ோம்�ோனாகத் திகழந்த வைாோர்ட் ைுகஸ் 
என�ாரின ்தநல்த ஆோர்.
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�ச்லெ இைப்�ர் (Raw rubber) சகாண்டு ெரிசெய்யும் 
முல்றவை ேல்கலனசிங எனறு கூறுகிவ்றாம். 
ேல்கலனசிங செய்யும் வ�ாது இைண்டு 

இைப்�ர் �குதிலையும் ஒட்ட வேண்டுைானால் 
சேப்�மும், அழுத்்தமும் அதிகம் வ்தலே. 
இல்தக் சகாடுப்�்தற்குப் �ைன�டும் ொ்தனம் 
ேல்கலனசிங சைசின எனறு ச�ைர்.

2.3	 	பணிமகைக்	கருவிகள்	
(Garage	Tools)

்தானிைஙகி �ணிைலன ைற்றும் 
�ட்டல்றக்குத் வ்தலேைான அைக்கும்	
கருவிகள்	 (Measuring Tool) மதகவக்கு	 எற்றவாறு	
பணிமகைகளில்	 பயனபடுத்த	 படுகிறது	 அகவ	

1. வநைடி கருவிகள் (Direct Tools)

2. ைல்றமுக கருவிகள் (Indirect Tools) ஆகும்

2.3.1	 மேரடி	கருவிகள்	(Direct	Tools)	
a) ஸ்டீல் ரூல் (Steel Rule)

b) அவுட்லெடு லைக்வைா மீட்டர் (Out Side Micro
Meter)

c) சேர்னிைர் காலிப்�ர் (Vernier Caliper)

d) ஒைர் வகஜ் (Wire Gauge)

e) வோல்ட் மீட்டர் (Volt Meter)

f) அம்மீட்டர் (Ammeter)

g) லைட்வைா மீட்டர் (Hydro Meter)

h) வைடிைஸ் வகஜ் (Radius Gauge)

i) ஆர்.பி.எம் வகஜ் (RPM Gauge)

j) பிைஷஷர் வகஜ் (Pressure Gauge)

k) ஸ்பீவடா மீட்டர் (Speedometer)

l) ஓவடா மீட்டர் (Odometer)

A)	 ஸடீல்	அைவுகாட்டி	(Steel	Rule)

இது சைட்ரிக் அைவுகள் ைற்றும் 
பிரிட்டீஸ் அைவுகள் ஆகிை இைண்டும் சகாண்ட
உவைாகத்்தால் ஆன அைவு வகாலைக் குறிக்கும் 
வநைடி  அைக்கும் கருவி ஆகும். இது ஸ்பிரிங 
ஸ்டீல் (அல்ைது) ஸ்சடயினசைஸ் ஸ்டீல் சகாண்டு 
்தைாரிக்கப்�டுகி்றது. இது துருப் பிடிக்காைல் 
இருப்�்தற்காக இ்தன வைற்�ைப்ல� குவைாமிைம் 

�டம்2.2.4 ேல்கலனசிங சைஷின (Valcunizing 
Machine)

�டம் 2.3.1 (a) ஸ்டீல் ரூல் (Steel Rule)
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பூச்சு செய்ைப்�ட்டிருக்கும். இது கீழக்கண்ட 
அைவுகளில் கிலடக்கி்றது.

 ¾ 150  mm
 ¾ 300 mm
 ¾ 600 mm

B) 	அவுட்கசடு	 கமக்மரா	 மீட்ைர	 (Out	 Side	 Micro	
Meter)

இல்தக் சகாண்டு ஒரு �ணிப்ச�ாருளின 
சேளி விட்டத்திலன நுணுக்கைாகவும், 
எளி்தாகவும், விலைோகவும், வநைடிைாகவும் 
அைக்கப் �ைன�டுகி்றது. லைக்வைா மீட்டர் மூைம் 
ைலையிடப்�ட்ட கம்பியின விட்டத்ல்த 0.001 
அஙகுைம் அல்ைது 0.01மி.மீ சுத்்தைாக அைக்கைாம். 
இலே ்தவிை வ்தலேக்வகற்� �ை ேடிேஙகளில், 
அைவுகளில் லைக்வைா மீட்டர்கள் கிலடக்கின்றன. 

C)	 கவரனியர	காலிப்பர	(Vernier	Caliper)

சேர்னிைர் காலிப்�ர் லைக்வைா
மீட்டலை விட உவைாக �ாகஙகலை அைப்�்தற்கு 
சுை�ைாகவும், ேெதிைாகவும் உள்ை்தால் 
ச�ரும்�ாலும் ச்தாழிற் ொலைகளில் சேர்னிைர் 
காலிப்�ர் �ைன�டுத்்தப் �டுகின்றது. இது சேளிப்பு்ற 

ைற்றும் உட்பு்ற அைவுகலை அைவிட உ்தவுகி்றது. 
இது ஒரு வநைடி அைக்கும் கருவி (Direct Measuring 
Instrument) ஆகும்.

�டம் 2.3.1 (C) சேர்னிைர் காலிப்�ர் 
(Vernier Caliper)

micrometer scale
in 0.01 mm divisions

main scale in mm

�டம் 2.3.1 (b) அவுட்லெடு லைக்வைா மீட்டர் (Out Side Micro Meter)
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D) ஒயர	மகஜ்	(Wire	Gauge)

சைல்லிை கம்பி  அல்ைது ்தகட்டின ்தடிைலன 
வகஜ் எண் மூைம் குறிப்பிடுேது ேைக்கம். வகஜ் 
எண் அதிகைானால் ்தடிைன குல்றோகவும், வகஜ் 
எண் குல்றோனால் ்தடிைன அதிகைாக இருக்கும். 
ஒயர	மகஜ் பிவைட் என�து �ல்வேறு லெஸ்களில் 
துலைகளும், துலைகளுக்குள் சேளிப்பு்றமிருநது 
சொருகுே்தற்கு ஏற்� ெநது, ேழியும் விடப்�ட்ட 
ேட்டைான ்தகடிலனக் குறிக்கும் இத்்தகட்டின 
மீது வகஜ் எண்கள் குறிக்கப்�ட்டிருக்கும்.

�டம் 2.3.1 (D) ஒைர் வகஜ் (Wire Gauge)

E)	 மவால்ட்	மீட்ைர	(Volt	Meter)

ஒரு மின சுற்றில் செல்லும் மின 
அழுத்்தத்திலன அைக்கக் கூடிை கருவிக்கு வோல்ட் 
மீட்டர் எனப்ச�ைர். மின அழுத்்தத்தின அைகு 
வோல்ட் (Volt) ஆகும். வீடுகளில் 240 வோல்ட்ஸ்-
ஆகவும் �ணிைலனகளில் 440 வோல்ட்ஸ் 
அைவிலும் �ைன�டுத்்தப்�டுகி்றது.

�டம் 2.3.1 (E) வோல்ட் மீட்டர் (Volt Meter)

F) அம்மீட்ைர	(Ammeter)

இது மினவனாட்டத்தின அைலே 
கணக்கிட உ்தவுகி்றது. இது ச்தாழிைகம் 
ைற்றும் வீட்டு உ�வைாக ொ்தனஙகளில் உள்ை

காரல்	எட்வரட்	ம�ா�னசன
அைலேத்்தண்டு (Gauge Block) ஸ்வீடன நாட்லடச் 

வெர்ந்த இைநதிைப் �ணிைாைைான (Machinist) கார்ல் 
எட்ேர்ட் வோைனென என�ைால் 1896-ஆம் ஆண்டு 

கண்டுபிடிக்கப்�ட்டது, இைநதிை �ணிைலனகளில் �ைன�டுத்்தப்�டும் 
அைக்கும் கருவிகைான லைக்வைா மீட்டர்கள், லென�ார்கள், காலிப்�-
ர்கள் ைற்றும் ஆய்வுப்�ணிகளில் �ைன�டும் முகத்்தகட்டுக் காட்டிகள் 
(Dial Indicator) வ�ான்றேற்றின அைவுகள் அலனத்தும் அைலேத் ்தண்லட 
அடிப்�லடைாகக் சகாண்டு அலைக்கப்�டுகின்றன.

இந்த அைலேத் ்தண்லட அடிப்�லடைாகக் சகாண்வட 
ச்தாழிற்ொலைகளில் நீைத்தின அைவுகள் 
அலனத்தும் ்தைநிர்ணைம் (Standardisation) செய்ைப்�டுகின்றன.

அைலேத் ்தண்டுக்கு வோைனென பிைாக், ஸ்லிப் வ�ஜ் அல்ைது வோ
வகஜ் எனறு வேறு ச�ைர்களும் சகாண்டு அலைக்கப்�டுகின்றன.அைலேத்்த-
ண்டின மூைம் அைக்கும் கருவிகள் அலனத்தும் துல்லிைைான அைவுகளில் 
்தைாரிக்கப்�டுகின்றன.

அைலேத்்தண்டுகள் சேவவேறு அைவுகளில் ்தனித்்தனிவை
உவைாகம் அல்ைது பீஙகான மூைம் குறிப்பிட்ட அைவு  கனத்தில் மிகவும் 
துல்லிைைாக ்தைாரிக்கப்�டுகின்றன.

அைலேத்்தண்டுகள் �ல்வேறு நீைமுலடை சிறிை அைவிைான 
ச்தாகுதிகைாக ்தைாரிக்கப்�டுகின்றன. �ைன�ாட்டின வ�ாது வ்தலேப்�டும் நீைத்திற்கு ்தகுந்தோறு 
அடுக்கப்�ட்டு அலே �ைன�டுத்்தப்�டுகின்றன.

கார்ல் எட்ேர்ட் வோைனென
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H)	 மரடியஸ	மகஜ்	(Radius	Gauge)

�ணிப்ச�ாருளின ஓைத்தில் அல்ைது 
மூலைகளில் ேலைோன வைடாக ைற்றும் 
�ள்ைைாக உள்ை �ைப்ல� அைக்கவும் வொதிக்கவும் 
இது �ைன�டுத்்தப்�டுகி்றது. இது குறிப்பிட்ட 
ஆைத்தில் குழிோன முகப்புலடை சைல்லிை 
்தகடுகளின ச்தாகுப்�ாகும். 

�டம் 2.3.1 (H) வைடிைஸ் வகஜ் (Radius Gauge)

I) ஆர	.பி.	எம்.	மகஜ்	(RPM	Gauge)

எனஜின (Engine) வேகத்ல்தக் கணக்கிட 
உ்தவுகி்றது. இைநதிைம் ஒவசோரு நிமிடத்திற்கும், 
வைற்சகாள்ளும் சுைற்சிகளின எண்ணிக்லகலைக் 
காட்டும் ொ்தனம் சுைற்சி அைவி (Rpm Gauge) இது 
6000 மு்தல் 7000 Rpm ேலைைான சுைற்சிலைக் 
காட்டச் சிகப்புமுள் �ைன�டுத்்தப்�டுகி்றது. ஆனால் 
இனல்றை நாட்களில் எண்முல்றக் காட்சி (Digital 
Display) சகாண்டு கணக்கிடப்�டுகி்றது. 

�டம் 2.3.1 (I) ஆர் .பி. எம். வகஜ் (RPM Gauge)

J) பிரஷ்ஷர	மகஜ்	(Pressure	Gauge)

இது எனஜின சிலிண்டரில் உள்ை 
காற்றின அழுத்்தத்ல்தயும், உைவு எண்சணயின 
அழுத்்தத்ல்தயும் அைக்கப் �ைன�டுகி்றது. இது 
ோகனத்தின வடஷ வ�ார்டில் அலைக்கப்�ட்டிருக்கும்.  
�டம் 2.3.1(J)

K)	 ஸபீமைா	மீட்ைர	(Speedo	Meter)

இது ோகனஙகளின வேகத்ல்தக் 
கணக்கிட உ்தவுகி்றது. இந்தக் கணக்கீடானது 

குல்றகலையும் ெரி�ார்க்கப் �ைன�டுகி்றது. 
இது மினொைத்தின அைவிலன ெரி�ார்க்க 
உ்தவுகி்றது. இ்தன அைவிடும் அைகு Ampere 
ஆ கு ம் .

�டம் 2.3.1 (F) அம்மீட்டர் (Ammeter)

G) மிதகவ	மானி	(Hydro	Meter)

மினகைத்தில் (Battery) 
நிைப்�ப்�ட்டுள்ை மினகடத்தும் திைேத்தின 
(நீர்த்்த கந்தக அமிைம்) அடர்த்திலைக் 
கணக்கிடுே்தற்காக மி்தலே ைானி 
�ைன�டுகி்றது. மி்தலே ைானி-ல் 
உள்ை இைப்�ர் �ல்பு வ�ான்ற �ாகத்ல்த
அழுத்தி செல்-ல் உள்ை திைேத்ல்த 
உள்ளிழுக்கும் வ�ாது மி்தலே ைானிஉள்ை 
மி்தலே வ�ான்ற �ாகத்தில் காட்டப்�டும் 
அைோனது திைேத்தின அடர்த்திைாக 
க ண க் கி ட ப் � டு கி ன ்ற து . 

�டம் 2.3.1 (G) மி்தலே ைானி (Hydro Meter)
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�்தப்�டுத்து்தல் (Heat Treatment) செய்ைப்�ட்ட 
ஒரு கூட்டினுள் அலைக்கப்�ட்டிருக்கும். ோல்வு 
வடப்ச�ட், ஸ்�ார்க்  பிைக் வகப் வ�ான்றேற்றின 
இலடசேளிகலை அைப்�்தற்கு மிகவும் 
� ை ன � டு கி ்ற து . 

�டம் 2.3.2 (A) ஃபீைர் வகஜ் 
(Feeler Gauge)

B) 	சேளி அைவி ைற்றும் உள் அைவி Out	 Side
Caliper	 &	 Inside	 Caliper

இ்தன அலைப்ல� �டத்தில் காணைாம். 
இது உருலை ேடிேத்திலுள்ை குைாய் எனஜின 
சிலிண்டர் வ�ான்ற �ாகஙகளின சேளி 
விட்டத்ல்த அைவிட உ்தவுகி்றது. இ்தன மூைம் 
சேளி விட்டத்ல்த மிகத் துல்லிைைாக அைவிட 
மு டி யு ம் . 

எனஜின சிலிண்டர் ைற்றும் குைாய்கள் 
துலைகளின உள் விட்டத்ல்தயும் கால்ோய் 
வ�ான்ற �ள்ைஙகளின உள் அைவிலனயும் 
அைப்�்தற்கு இன லெடு காலிப்�ர் 
�ைன�டுகின்றது. இது ஒரு ைல்றமுக அைக்கும் 
கருவி (Indirect Measuring Instrument) ஆகும். 

�டம் 2.3.2 (B) Out Side Caliper & 
Inside Caliper

2.3.3	 	இயந்திர	மற்றும்	சிறப்புக்	
கருவிகள்	(Machinery	&	Special	
Tools)
்தானிைஙகி (Automobile) – ோகனஙகளில் 

�ைன�டும் ெக்திக்கருவிகள் (Power Tools)
கீழக்கண்டோறு ேலகப்�டுத்்தப் �டுகி்றது. 

சூழநிலைக்வகற்� ஓட்டுநர் ோகனத்தின வேகத்ல்த
அதிகப்�டுத்்தவோ, குல்றக்கவோ உ்தவிைாக 
உ ள் ை து . 

�டம் 2.3.1 (K) ஸ்பீவடா மீட்டர்

L. ஒமைா	மீட்ைர	(Odometer)

இது ோகனம் எவேைவு கி.மீட்டர் 
ஓடியுள்ைது என்ற அைலேக் காட்ட உ்தவுகி்றது. 
(எ.கா. 15000 கி.மீட்டர்) 

�டம் 2.3.1 (L) ஒவடா மீட்டர் (Odo Meter)

2.3.2	 	மகறமுக	கருவி	(Indirect	Tools)
a) ஃபீைர் வகஜ் (Feeler Gauge)

b) சேளி அைவு அைவி (Outside Caliper)

c) உள் அைவு அைவி (Inside Caliper)

A) ஃபீைர	மகஜ்	(Feeler	Gauge)

இது மிகக் குறுகிை இலடசேளியின 
அைலே அைநது �ார்க்கப் �ைன�டுகின்ற 
நுணுக்கைான சைல்லிை ஸ்டீல் ்தகட்டின 
ச்தாகுப்பிற்கு ஃபீைர் வகஜ் எனப்ச�ைர். இலே 
எளிதில் பிரிநது செைல்�டும் ேண்ணம் சேப்� 

�டம் 2.3.1 (j) பிைஷஷர் வகஜ் (Pressure Gauge)
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ஆற்றலால்	இயங்கும்	கருவிகள்

மின	ஆற்றலால்	இயங்கும்	
கருவிகள்

 ¾ துலையிடும் இைநதிைம்
(Drilling Machine)

 ¾ மினகை மினவனற்றி 
(Battery Charger)

 ¾ கிைாஙக் ்தண்லட வ்தய்த்து
அலைக்கும் இைநதிைம் 
(Crankshaft Grinding Machine)

 ¾ சிலிண்டர் துலைச�ருக்கி
இைநதிைம் (Cylinder Boring 
Machine)

 ¾ மினச�ாறி கட்லட 
வொதிப்�ான (Spark Plug 
Te s t e r )

 ¾ பிவைக் ஷு ரிசேட்டர்
(Brake Shoe Rivetter)

 ¾ காற்்றழுத்தி (Air Compressor)

 ¾ காற்று அைவு காட்டி (Tyre
Inflator Gauge)

 ¾ வைானிங இைநதிைம் 
(Honing Machine)

 ¾ புல்ைர் (Puller)

 ¾ லடமிங லைட்டர் (Timing
Lighter)

 ¾ செல் வொதிப்�ான (Cell
Tester)

 ¾ திைே திருவகற்றி (Hydraulic
Jack)

 ¾ திைே �ளுத்தூக்கி
(Hydraulic Crane)

 ¾ திைே அழுத்தி (Hydraulic
Press)

 ¾ திைே உைர்த்தி (Hydraulic
Lift)

 ¾ திைே நகரும் �டிகள்
(Hydraulic Escalator)

 ¾ ேலைேச்சு ்தண்டு வ்தய்க்கும் இைநதிைம்
(Crankshaft Grinding Machine)

 ¾ பிவைக் டிைம் கலடெல் இைநதிைம் (Brake Drum
Lathe)

 ¾ பிஸ்டன ேலைை விரிப்�ான (Piston Ring Expander)

 ¾ பிஸ்டன ேலைை அழுத்தி (Piston Ring Compressor)

 ¾ எண்சணய்ப்�லெ நீக்கும் அலைப்பு (Degreasing 
Plant)

 ¾ ெக்கைஙகலை ெைநிலைப்�டுத்தும் இைநதிைம்
(Wheel Balancing Machine)

 ¾  ேண்ணப்பூச்சு ச்தளி-
ப்புக்கருவி (Spray Painting 
Equipment)

 ¾  நீரினால் சுத்்தப்�டு-
த்தும் கருவி (Water Service 
Equipment)

 ¾  கிரீஸ் செலுத்தி (Grease
Gun)

 ¾ தூசு உறிஞசி (Vaccum
Cleaner)

திரவ	அழுத்தத்தால்	
இயங்கும்	கருவிகள்

காற்றழுத்தத்தால்	இயங்கும்	
கருவிகள்

சிறப்புக்	கருவிகள்

2.3.4	 மினகருவிகள்	(Electric	Tools)	
A) துலையிடும் இைநதிைம்

ைைம் ைற்றும் உவைாகப் �ாகஙகலைத் 
துலையிட உ்தவுகி்றது. இலே ச�ாதுோக இைண்டு 
ேலகப்�டும்.   

I) ச�னச் துலையிடும் இைநதிைம்

II) வ�ார்ட்டபுள் துலையிடும் இைநதிைம் 

B) மினகல	மினமைற்றி	(Battery	Charger)

மின கைஙகலை மினவனற்்றம் 
செய்ே்தற்குப் மினகை மினவனற்றி �ைன�டுகி்றது.  
இது ைாறுதிலெ மினவனாட்டத்திலன வநர்திலெ 
மினவனாட்டைாக ைாற்றி மினகைத்ல்த 
மினவனற்்றம் அலடைச் செய்கி்றது. ஏசனனில் 
ைாறுதிலெ மினவனாட்டத்ல்தக் சகாண்டு 
வநைடிைாக மினகைத்ல்த மினவனற்்றம் செய்ை
இ ை ை ா து . 
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�டம் 2.3.4 (B) மினகை மினவனற்றி

C) 	சிலிணைர	துகை	கபருக்கி	இயந்திரம்	 (Cylinder
Boring	 Machine)

எனஜின ச்தாடர்நது இைஙகுே்தால் 
சிலிண்டர் சுேர்களில் வ்தய்ைானம் எற்�டுகி்றது. 
இவோ்றான வ்தய்ைானத்்தால் எனஜின 
ஆற்்றல் வீணாகி்றது. எனவே, சிலிண்டரின 
உள்விட்டத்திலனச் ெரிசெய்ே்தற்கு சிலிண்டர் 
துலை ச�ருக்கி இைநதிைம் (Cylinder Boring Machine) 
� ை ன � டு த் ்த ப் � டு கி ்ற து . 
D) மினச�ாறிக்கட்லட வொதிப்�ான (Spark Plug Tester)

ச�ட்வைால் எனஜினில் அழுத்தும் வீச்சின 
இறுதியில் ேரும் தீப்ச�ாறி கட்லட (Spark Plug) மூைம் 
தீப்ச�ாறி உண்டாக்குகி்றது. மினச�ாறிக்கட்லட
வொதிப்�ான ஆனது அவோறு உண்டாகும் 
மினதீப்ச�ாறி ெரிைான அைவில் உள்ை்தா எனக் 
கண்டறிே்தற்குப் �ைன�டுத்்தப்�டுகி்றது. 

பணிேமைட 

பணிேமைட 

�டம் 2.3.4 (a) துலையிடும் இைநதிைம்

�டம் 2.3.4 (c) சிலிண்டர் துலை ச�ருக்கி இைநதிைம் 
Cylinder Boring Machine
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வ்தலேைான வ�ாது ேைஙகுகின்ற இைநதிைத்திற்கு 
காற்்றழுத்தி எனப்ச�ைர். 

இதன	பயனகள்	

1. டைரில் உள்ை டியூபிற்குக் காற்று நிைப்புே-
்தற்குப் �ைன�டுகி்றது.

2. கார்புவைட்டர், ஸ்�ார்க், பிைக், நாசில்
ஆகிைேற்ல்றச் சுத்்தம் செய்ே்தற்குப்
� ை ன � டு கி ்ற து .

H) காற்றழுத்த	அைவு	காட்டி	(Tyre	Inflator	Gauge)

டைரில் உள்ை டியூப்பிற்கு அழுத்்தைான 
காற்ல்ற கசிவினறிச் செலுத்தி அழுத்்தத்ல்த 
அைவிட உ்தவுகி்றது. 

�டம் 2.3.4 (H) காற்்றழுத்்த அைவு காட்டி

�டம் 2.3.4 (I) Honing Machine

I)	 ம�ானிங்	இயந்திரம்	(Honing	Machine)

சிலிண்டர் மிகக் குல்றோன அைவு 
வ்தய்ேலடநதிருப்பின அ்தாேது 0.01 மில்லி 

�டம் 2.3.4 (D) மினச�ாறிக்கட்லட வொதிப்�ான

E)	 	மகஸைர	 மற்றும்	 மகம்பர	 மானி	 (Caster	 Camber
Gauge)

நானகு ெக்கை ோகனஙகளின ெக்கைத்தின 
நிலை அ்தன ்தனலைலைச் ெரி�ார்க்க உ்தவுகி்றது. 

F) பிமரக்	்ஷு	ரிவிட்ைர	(Brake	Shoe	Rivetter)

பிவைக் ஷு (Brake Shoe) வைற்�ைப்பில் புதிை 
லைனிங ச�ாருத்்த ேடிேலைக்கப்�ட்டுள்ை 
துோைத்தில் ரிசேட்லட ச�ாருத்திப் �ாகஙகலை 
இறுக்கைாக இலணக்கப் �ைன�டுத்்தப்�டுகி்றது. 

G) காற்றழுத்தி	(Air	Compressor)

சேளிக்காற்ல்ற உள்வை இழுத்து, 
அழுத்தி அதிக அழுத்்தத்தில் வெமித்து லேத்துத் 

�டம் 2.3.4 (g) காற்்றழுத்தி

AM_Tamil_Chp02.indd   41 12/24/2019   1:09:55 PM



42

இந்திய	தரநிகலகள்	பணியகம்

இநதிை ்தைநிலைகள் �ணிைகம் (BIS) ஆனது இநதிை அைசின வ்தசிை ்தைநிலைக் குழுைம் ஆகும்.  
இது இநதிைாவின நுகர்வோர் விேகாைஙகள், உணவு ைற்றும் ச�ாதுவிநிவைாக அலைச்ெகத்தின கீழ 
இைஙகுகி்றது. இநதிை ்தைநிலை ெட்டம், 1986 மூைம் நிறுேப்�ட்டு 1986-ஆம் ஆண்டு டிெம்�ர் ைா்தம் 
23 ஆம் வ்ததி நலடமுல்றக்கு சகாண்டுேைப்�ட்டது. பி.ஐ.எஸ்ஸின நிர்ோக கட்டுப்�ாடு, அலைச்ெகம் 
அல்ைது துல்றயின நிர்ோக கட்டுப்�ாட்டில் உள்ைது. வைலும் அலைச்ெர் ச�ாறுப்பில் உள்ைேர் 
அல்ைது துல்றத்்தலைேர் BIS அலைப்ல� சேளியிலிருநது கட்டுப்�டுத்தும் நிர்ோக அதிகாரிைாக 
செைல்�டுோர். இந்த நிறுேனம், முனனர் இநதிை ்தைநிர்ணை அலைப்�ாக (ஐ.எஸ்.ஐ.) இருந்தது. 
பினனர் ச்தாழிற்ொலைகள் துல்றயின மூைம் No. 1 ேகுப்பு (4) / 45  விநிவைாகிக்க தீர்ைானம் செப்டம்�ர் 
3, 1946ஆம் ஆண்டு அலைக்கப்�ட்டது.  

ஐ.எஸ்.ஐ ஆனது ெஙகஙகள் �திவு ெட்டம், 1860-இல் �திவு செய்ைப்�ட்டது. இதில் ஒரு கூட்டு 
நிறுேனைாக, ைத்திை அல்ைது ைாநிை அைசுகளிடமிருநது, ச்தாழில், அறிவிைல் ைற்றும் ஆைாய்ச்சி 
நிறுேனஙகள் ைற்றும் நுகர்வோர் அலைப்புகளில் 25 உறுப்பினர்கள் உள்ைனர். இ்தன ்தலைலைைகம் 
சடல்லியிலும் ைற்றும் பிைாநதிை அலுேைகஙகள் சகால்கத்்தா, செனலன, மும்ல�, ெண்டிகர் வைலும் 20 
கிலை அலுேைகஙகள் உள்ைன. இல்தத்்தவிை இநதிைாவுக்கான WTO-TBT விொைலண லைைைாகவும் 
இது செைல்�டுகி்றது.

மீட்டருக்குக் குல்றோகத் வ்தய்நதிருப்பின வைானிங 
முல்றயில் சிலிண்டர் வ்தய்ைானம் சீைாக்கப்�டுகி்றது. 
சிலிண்டர் வ�ாரிங மூைம் இலைக்கப்�ட்ட சிலிண்டர் 
சுேர்கலை ேழு ேழுப்�ாக்கச் சிலிண்டர் வைானிங 
செய்ைப்�டுகி்றது. 

J)	 கைமிங்	கலட்ைர	(Timing	Lighter):

இ்தன உ்தவிைால் எனஜினின தீப்ச�ாறி 
ேரிலெயின�டி (Engine Cylinder Firing Order) மின 
தீப்ச�ாறி சேளிப்�டுகி்ற்தா என�ல்தயும், ெரிைாக 
உள்ை்தா என�ல்தயும் ெரி�ார்க்க உ்தவுகி்றது. 

�டம் 2.3.4 (J) லடமிங லைட்டர்

K) மினகல	கசல்	மசாதிப்பான	(Cell	Tester):

மினகைத்தில் (Battery) உள்ை Cell-இன 
தி்றலனக் கண்டறிைப் �ைன�டுகி்றது. Battery-
இல் உள்ை வநர் ைற்றும் எதிர் முலனகலை 
இலணக்கும் வ�ாது விைக்கு எரிந்தால் இதில் 
மினொைம் உள்ைது என�ல்த அறிே்தற்கு Cell 
Tester �ைன�டுத்்தப்�டுகி்றது.
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�டம் 2.3.5 எரி்தல் வநை வொ்தலன விைக்கு

A) கிரீஸ் துப்�ாக்கி (Grease	Gun)

ோகனஙகளின இலணப்பு (Joint)-களில் 
உைாய்லேக் குல்றப்�்தற்கு காற்று அழுத்தியின 
மூைம் அழுத்்தத்துடன கிரீல்ச் செலுத்துே்தற்கு 
கிரீஸ் துப்�ாக்கி �ைன�டுகி்றது. 

�டம் 2.3.5(A) கிரீஸ் துப்�ாக்கி

B) காற்று	அழுத்தி	(Air	Compressor)

காற்று அழுத்திைானது ்தானிைஙகி 
ோகனஙகளில் �ைன�டுகி்றது. அ்தாேது ்தலட 
அலைப்பு செைல்�டுே்தற்குத் வ்தலேைான அழுத்்தக் 
காற்ல்றக் சகாடுக்கி்றது. வைலும் அழுத்்தப்�ட்ட 
காற்ல்றப்�ைன�டுத்திப் ச�யிண்டிங செய்ைவும், 
ோகனஙகலைச் சுத்்தம் செய்ைவும், ோட்டர் ோஷ 
செய்ைவும், டைருக்குக் காற்று நிைப்�வும் முடியும். 
இந்த அழுத்்தக் காற்ல்ற நைக்குத் ்தருே்தற்குப் 
�ைன�டும் கருவி காற்று அழுத்தி (Air Compressor) 
ஆகும்.

�டம் 2.3.4 (K) மினகை செல் வொதிப்�ான

2.3.5	 	கவற்றிைத்திைால்	இயங்கும்	
கருவிகள்	(Pneumatic	Tools)

வரண	கதளிப்புக்கருவி	(Spray	Painting	Equipment)

ோகனஙகலை ேர்ணம் (Paint) செய்யும் 
வ�ாது காற்று அழுத்தியில் (Air Compressor) மூைம் 
ச்தளிோகப் �ைப்புகளில் ெரிைாக அடிப்�்தற்கு ேர்ண 
ச்தளிப்புக்கருவி �ைன�டுகி்றது. ோகனஙகலை 
நீரினால் சுத்்தம் செய்ே்தற்கு ேர்ணத் 
ச்தளிப்புக்கருவி மூைம் நீலை அழுத்்தத்துடன 
அடித்துச் சுத்்தம் செய்ே்தற்கு காற்று அழுத்தி (Air 
Compressor) �ைன�டுகி்றது. 
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வ�ான்றேற்ல்ற எளி்தாக சேளிவை எடுப்�்தற்கு 
இழுப்�ான �ைன�டுகி்றது.

�டம் 2.3.6 (A) இழுப்�ான

B) பிஸைன	வகைய	விரிப்பான	(Piston	Ring	Expander)

பிஸ்டனிலுள்ை சிறிை குறுக்கு சேட்டுப் 
�ள்ைத்தில் ச�ாருத்்தப்�ட்டுள்ை பிஸ்டன 
ரிஙகுகலை கைற்்ற உ்தவுகி்றது. 

�டம் 2.3.6 (b) பிஸைன	வகைய	விரிப்பான

C) பிஸைன	வகைய	அழுத்தி	(Piston	Ring
Compressor)

சிலிண்டர் லைனரின விட்டத்ல்த 
விட பிஸ்டன ரிஙகுகள் ெற்றுப் ச�ரிை்தாக 
இருக்கும். இ்தனால் பிஸ்டன ரிஙகுகலை 
அழுத்திப் பிஸ்டலனப் பிடித்துக் சகாண்டு 
சிலிண்டருக்குள் ச�ாருத்்தப் பிஸ்டன ேலைை 
அழுத்தி உ்தவுகி்றது. 

�டம் 2.3.5 (B) காற்று அழுத்தி

கவற்றிை	தூசு	உறிஞ்சி	(Vaccum	Cleaner)	

ோகனஙகளில் உள்ை �ாகஙகலைக் 
லகயின மூைம் துலடக்க முடிைா்த, இறுக்கைான 
இடஙகளில் �டிநதிருக்கும் நுண்ணிை தூசுகலைச் 
சுத்்தம் செய்ை தூசு உறிஞசி �ைன�டுகி்றது. 

2.3.6	 	சிறப்புக்	கருவிகள்	(Special	Tools)	
A) இழுப்பான	(Puller)

்தண்டு (Shaft)-களில் இறுக்கிப் 
ச�ாருத்்தப்�ட்டிருக்கும். Gear, Shaft ைற்றும் Bearing 

�டம் 2.3.5 (c) தூசு உறிஞசி
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அகமப்பு	(Construction)

இ்தன ்தண்டு (Shaft)-ஆனது ோர்ப்பிரும்பு 
சகாண்டு செய்ைப்�ட்டிருக்கும். இ்தன அடிப்�ாகம் 
புவிஈர்ப்புத் ்தனலைலைத் ்தனனுள் லேத்துக் 
சகாள்ே்தற்கு ஏற்� ேடிேலைக்கப்�டுகி்றது. Main 
Shell–ல் வைல் �குதியில் சுற்றும் ச்தாகுப்பு (Rotating 
Block) ச�ாருத்்தப்�ட்டுள்ைது. நாம் லகப்பிடி 
(Handle) சகாண்டு சுற்றுே்தற்கு ஏற்்றோறு அதில் 
துோைஙகள் உள்ைன. ெதுை ைலை ்தண்டின (Square 
Thread Rod) வைற்�குதியில் ஒரு பிடிப்பு (Support) 
இலணக்கப்�ட்டுள்ைது. 

பிஸ்டன ேலைை அழுத்தி

D) 	எணகணய்	பகச	 நீக்கும்	அகமப்பு	 (De-Greasing
Plant)

நீைாவி (S t e am)  ைற்றும் லைட்வைா
குவைாலைடு ஆசிட் (Hydro ch l o r i c  Ac i d ) 
கைலேைானது எண்சணய் �லெ நீக்கிைாக 
(Deg r e a s i n g  Agen t )  செைல்�டுகி்றது.  இ்தன 
மூைம் உவைாக �ாகஙகளில் (Me t a l  P a r t ) 
�டிநதுள்ை எண்லணய் அல்ைது கிரீஸ் 
(Oi l  ( o r )  Gr e a s e )  பிசுபிசுப்பு ்தனலைலைப் 
வ�ாக்குே்தற்குப் �ைன�டுகி்றது. 

E) 	சக்கரங்ககை	 	 சமநிகலப்படுத்தும்	 இயந்திரம்
Wheel	 Balancing	 Machine

ோகனஙகளில் முன அச்சு (Front 
Axle) ைற்றும் பின அச்சு (Rear Axle)-ல் உள்ை 
ெக்கைஙகளின வைவை உள்ை அதிக எலடயிலனச் 
ெைப்�டுத்திட (Balancing) Wheel Balancing Machine 
�ைன�டுகி்றது. இ்தனுடன இலணநது Rack என்ற 
இலடநிலை �ற்ெக்கைச் செஙகுத்து ேெத்தில் 
நகர்நது Bush, பின, வ�ரிங வ�ான்றேற்ல்ற அழுத்திப் 
ச�ாருத்துே்தற்கு உ்தவுகி்றது. 

F) சுருள்வில்	மசாதிப்பான	(Spring	Tester)
இது சுருள்வில்-ன இழு விலெ குல்றந்தால் 

இந்த சுருள்வில் வொதிப்�ாலனப் �ைன�டுத்தி 
சுருள்வில் வொதிப்�ான-இன இழுவிலெலை 
உைர்த்்தைாம். �டம் 2.3.6 (f) ஸ்பிரிங வொதிப்�ான.

G) நுனிக்குழாய்	மசாதிப்பான	(Nozzle	Tester)

டீெல், எனஜினின அழுத்தும் வீச்சின 
இறுதியில் நாசில் மூைம் ச்தளிக்கப்�டும் டீெலின 
அைவு, ச்தளிக்கும் ேடிேம், கசிவு ஆகிைேற்ல்றக் 
கண்டுபிடிக்க ோசில்	மசாதிப்பான �ைன�டுகி்றது. 
�டம் 2.3.6 (g) ோசில் வொதிப்�ான

2.3.7	 	மகர	தூக்கி	மற்றும்	குதிகரகள்	
(Screw	Jack	And	Horses)
லககைால் தூக்கி நிறுத்தி லேக்க 

முடிைா்த கனைானதும் ச�ரிை அைவிலும் ஆன 
�ாகஙகலைச் ெற்று வைவை தூக்கி லேப்�்தற்கு ஏற்றி 
�ைன�டுகி்றது. 

�டம் 2.3.6 (f) சுருள்வில் வொதிப்�ான

�டம் 2.3.6 (g) நுனிக்குைாய் வொதிப்�ான
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அலடைக்கூடும். ைலை தூக்கியில் இைஙகக் 
கூடிை �குதிகளுக்கு நகரும் அல்ைது சுற்றும் 
�ாகஙகளில் கீரிஸ் செலுத்்த வேண்டும். 

 ¾ ைலை தூக்கி நானகு ெக்கை ோகனஙகலை
ஓைைவு உைர்த்்தப் �ைன�டுகி்றது. 

 ¾ நானகு ெக்கை ோகனத்தின அடிப்�ாகத்தில் 
ஏற்�டும் �ழுதுகலை நீக்கும் வ�ாது ்தாஙகிப்  
பிடித்துக் சகாள்ைப் �ைன�டுகி்றது. 

 ¾ ைலை தூக்கி மூைம் உைர்த்தி எலடலை அ்தாேது
ோகனத்ல்தத் ்தாஙகி நிறுத்தி லேத்துக் 
சகாள்ைப் �ைன�டுகி்றது. இது ோகனத்தின 
எலடக்கு ஏற்�ப் �ை அைவுகளில் கிலடக்கி்றது. 

குதிகர	(Horses)

ைலை தூக்கி ஆனது ோகனத்ல்த 
உைர்த்திை பி்றகு ைலை தூக்கி ்தாஙகியிற்கு அருவக 
குதிலையும்  வ்தலேைான அைவு உைர்த்திை பி்றகு 
காட்டர் பின செருக வேண்டும். பி்றகு குதிலைலை 
லேத்்த பி்றகு ைலை தூக்கிலை எடுக்க வேண்டும். 

�டம் 2.3.7(B) குதிலை

இல்த ோகனத்தின எலடக்வகற்�ப் 
�ைன�டுத்்த வேண்டும். அதிக எலடயில் உள்ை
ோகனத்ல்தத் ்தாஙகக் குல்றந்த எலட சகாண்ட
குதிலைலை �ைன�டுத்்தக் கூடாது. 

2.3.8	 	திரவ	சக்திக்கருவிகள்	(Hydraulic	
Power	Tools)

A) திரவக்கவ்வித்தூக்கி	(Hydraulic	Crane)

இது எஞசின வ�ான்ற �ளு அதிகைான 
�ாகஙகலை ோகனத்திலிருநது இ்றக்கவும், 
ஏற்்றவும் உ்தவுகி்றது, இது �ளு அதிகைான 
ச�ாருட்கலை ஓரிடத்திலிருநது வேறு இடத்திற்கு 
எடுத்துச் செல்ைவும் �ைன�டுகி்றது. 

கசயல்பாடு	(Function)

மு்தலில் நாம் தூக்க (Lift) வேண்டிை 
�ாகத்திற்கு அடியில் ைலை தூக்கிலை (Screw Jack) 
நிறுத்தி லேக்க வேண்டும். உைைத்திற்கு ஏற்்றோறு 
அல்ைது ைண்ணின ்தனலைலைப் ச�ாருத்்தோறு 
ைலை தூக்கி அடியில் ைைக்கட்லட (Wooden Sleeper) 
லேக்க வேண்டும். பி்றகு சுற்றும் ச்தாகுப்பு 
(Rotating Block)–ல் உள்ை துோைத்தில் Handle – 
ஐ ச�ாருத்திச் சுற்்ற வேண்டும். அப்வ�ாது ெதுை 
ைலைத்்தண்டு (Square Threaded Rod) ஆனது உைர்நது 
ேண்டிலைத் வ்தலேைான அைவு உைர்த்திை உடன 
செய்ை வேண்டிை �ணிகலைச் செய்து முடித்்த 
பினபு  மீண்டும் ேண்டிலைக் கீவை இ்றக்க கடிகாை 
எதிர் சுற்றில் (Anti Clock Wise Direction) லகப்பிடிலை 
சுற்்ற வேண்டும். 

திறன	(Capacity)	

ைலை தூக்கியின தி்றனானது-ஆனது 
அது ்தாஙகக் கூடிை அதிக�ட்ெ எலடலைக் 
குறிக்கும். இல்த டனவனஜ் என்ற முல்றயில் 
குறிப்பிடப்�டுகி்றது. இதில் குறிப்பிட்டுள்ை 
எலடயின அைலே ைட்டும் தூக்க �ைன�டுத்்த 
வேண்டும்.  இதில் குறிப்பிட்டுள்ை எலடலை 
விட அதிகைான எலடலைத் தூக்குே்தற்குப் 
�ைன�டுத்்தக் கூடாது. அவோறு தூக்கும் 
வ�ாது வி�த்து ைற்றும் ைலை தூக்கி வெ்தம் 

�டம் 2.3.7 ைலை தூக்கி ைற்றும் ைார்ெஸ் 
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வெசிஸ்சிற்கு கீவை உள்ை �ாகஙகலைப் 
�ழுது நீக்குே்தற்கு ோகனத்ல்த வைவை தூக்கி 
நிறுத்திப் �ழுது நீக்க வேண்டும். அவோ்றான 
மிகக் கடினைான அதிக எலட சகாண்ட
�ாகஙகளில் �ழுதுகலைச் ெரிசெய்ை நாம் 
ைனி்தர்கலைப் �ைன�டுத்துேது மிகக் கடினம். 
அது ைட்டுமில்ைாைை ஆ�த்்தான்தாகவும், வநை 
விலைைம் சகாண்ட்தாகவும் இருக்கும். வைலும் 
ோகனத்தில் உள்ை மிக முக்கிை �ாகஙகளில் 
�ைன�டுத்்தப்�டும் வ�ரிஙகுகலை ச�ாருத்்தவும் 
சேளியில் எடுக்கவும் மிகவும் கடினைாக இருக்கும். 
எனவே நாம் இம்ைாதிரிைான வேலைகளுக்குப் 
�ணிைலனகளிலும், ச்தாழிற்கூடஙகளிலும் Power 
Tools என்ற கருவிகலை வேலைகளுக்கு ஏற்�ப் 
�ைன�டுத்தி ேருகிவ்றாம். அவோறு �ைன�டுத்தி 
ேரும் கருவிகளில் சிைேற்ல்றக் கீவை காணைாம்.

 �டம் 2.3.8 (B) திரவ	தூக்கி

திைே தூக்கி (Hydraulic Jack) என�து �ாஸ்கல் 
விதிலை அடிப்�லடைாகக் சகாண்டு இைஙகுகி்றது.
திைே தூக்கிைானது எலடஅதிகைான �ாகஙகலை 
வைவை உைர்த்திப் பிடிப்�்தற்கும் ஒரு இடத்தில் 
இருக்கும் எலட அதிகைான ச�ாருலை ைற்ச்றாரு 
இடத்திற்கு ைாற்றி லேப்�்தற்கும் திைேத் தூக்கி 
(Hydraulic Jack) �ைன�டுகி்றது. மிகக் குல்றோன 
எலடலைக் லகயினால் தூக்கிச் செல்ைைாம். ஆனால் 
அதிகப் �ாைம் ஏற்றிச் செல்லும் ோகனத்தின 
டைர் �ழுது ஏற்�ட்டால் அ்தலனத் தூக்கி டைரில் 
உள்ை �ழுதிலனச் ெரிசெய்ை நம்ைால் முடிைாது 
எனவே திைேத் தூக்கிலைப் (Hydraulicc Jack) 
�ைன�டுத்துகிவ்றாம். இது திைேத்தின அழுத்்தத்தின 
மூைம் செைல்�டுகி்றது. இது வ�ானறு திைே 
அழுத்்தத்ல்தப் �ைன�டுத்திச் செைல்�டக்கூடிை 
ோகனஙகளும் (உ.ம். Crane, Bull Dozzar) நலடமுல்றயில் 
�ைன�டுத்்தப்�ட்டு ேருகி்றது. ோகனஙகலை ோட்டர் 
ோஷ செய்யும் வ�ாது, ோகனத்ல்தத் ்தலையிலிருநது 
வைவை தூக்குே்தற்குத் திைேத் தூக்கி (Hydraulic Jack) 
�ைன�டுகி்றது. திைேத் தூக்கியின �ைன�ாட்லடப் 
�டத்தின மூைம் விைக்கப்�ட்டுள்ைது. 

�டம் 2.3.8 (A) திரவக்கவ்வித்தூக்கி

திரவ	உயரத்தி	(Hydraulic	Lift)

அதிகப்�டிைான எலடயுள்ை 
ோகனஙகலை ைற்றும் அதிக எலட தூக்குே்தற்கு 
திைே உைர்த்தி �ைன�டுகி்றது. இது Water Service 
செய்யும் இடத்தில் �ைன�டுத்்தப்�டுகி்றது.

B) திரவ	தூக்கி	(Hydraulic	Jack)

ஆட்வடா சைால�ல் �ணிைலனகளிவைா 
அல்ைது ச்தாழிற் கூடஙகளிவைா நாம் 
செய்யும் �ணிைானது மிகவும் கேனத்துடனும், 
்தேறில்ைாைலும் செய்ை வேண்டும். அவோறு 
செய்யும் வ�ாது ோகனத்தில் ஏற்�டும் சிறு 
சிறு �ழுதுகலைச் ெரிசெய்ைக் கருவிகலைக் 
லகயில் எடுத்துச் செனறு �ழுது நீக்குவோம்.சிை 
ச�ரிை �ாகஙகலை நாம் �ழுது நீக்க முற்�டும் 
வ�ாது அப்�ாகஙகலை ோகனத்திலிருநது 
கைற்றித் ்தலையிவைா, வைலெயிவைா லேத்துப் 
�ழுது நீக்குவோம். அதுவ�ால் ோகனத்தின 
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C) திரவ	அழுத்தக்	கருவி	(Hydraulic	Press)

இவேலககருவி ச�ரும்�ாலும் ச � ரி ை  ெ ட் ட ம் ,  ச க ா ள் ே ்த ற் கு  உ ரு ல ை ,  குைாய் வ�ான்ற 
�ாகஙகளில் உள்ை ேலைந்த �குதிலை வநைாக்கப் �ைன�டுகி்றது. இக்கருவி �ாஸ்கல் விதிலை அடிப்�லடைாகக் 
ச க ா ண் டு  ச ெ ை ல் � டு கி ்ற து .  ்த ா னி ை ங கி  �ணிைலனகளில் இ து  � ை ன � டு த் ்த ப் � டு கி ்ற து .  வ ெ சி ஸ் சி ல் 
உள்ை ேலைவு, ஸ்டீைரிஙகில் உள்ை ேலைவு, இைண்டு ெக்கை ோகனத்தின வ�ார்க்கில் உள்ை ேலைவு 
வ�ான்றேற்ல்ற வநைாக்கிச் ெரி செய்ைப் �ைன�டுகி்றது. இது ்தானிைஙகியில் �ைன�டுத்தும் வ�ரிஙகுகலைப் 
ச�ாருத்்தப் �ைன�டுகி்றது.

�டம் 2.3.8 (c) திரவ	அழுத்தக்	கருவி

D) திரவ	இழுப்பான	(Hydraulic	Puller)

இ க் க ரு வி ை ா ன து  ச � ரு ம் � ா லு ம்  ்தானிைஙகி ச்தாழிற் கூடஙகளிலும், � ணி 
ை ல ன க ளி லு ம்  � ை ன � டு த் ்த ப் � ட் டு  ேருகி்றது. இது இறுக்கைாகப் ச�ாருத்்தப்�ட்டிருக்கும் வ�ரிஙகுகள் 
உலடைாைல் சேளிவை எடுப்�்தற்குப் �ைன�டுகி்றது. 

�டம் 2.3.8 (d) திரவ	இழுப்பான
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Instruments - உ�கைணஙகள்
Temperature - சேப்�நிலை
Measurements - அைவிடு்தல்
Adjustable - ெரிசெய்்தல்
Tubular - குைாய்
Grinding - அலைத்்தல்
Vulcanizing - துலை அலடத்்தல்
Hydraulic - திைே நிலை
International - �னனாட்டு
Standardisations - ்தை நிர்ணைம்
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சரியாை	விகைகய	மதரந்கதடுக்க:	
1. லைட்ைாலிக் ோக் எந்த ்தத்துேத்தின அடிப்�லடயில் இைஙகுகி்றது?

அ) �ாஸ்கல் விதி
ஆ) நியூட்டன விதி
இ) சநம்புவகால் ்தத்துேம்

2. லைட்வைா மீட்டர் மூைம் அைக்கப்�டுேது

அ) மின அழுத்்தம்
ஆ) வ�ட்டரியில் உள்ை மின�கு ச�ாருள் அடர்த்தி
இ) மினொைம்

3. வைானிங இைநதிைம் எ்தற்காக �ைன�டுத்்தப்�டுகி்றது?

அ) சிலிண்டரில் துலையிடுே்தற்கு
ஆ) சிலிண்டரின துலை ச�ரி்தாக்க
இ) சிலிண்டர் வ�ாலை துல்லிைைாக்க

4. ச�ட்வைால் எனஜினில் தீப்ச�ாறியின ்தனலைலை வொ்தலன செய்ை �ைன�டுேது

அ) ஸ்�ார்க் பிைக் சடஸ்ட்டர்
ஆ) செல் சடஸ்ட்டர்
இ) வ�ட்டரி சடஸ்ட்டர்

5. ஆர்.பி.எம்.வகஜ் எ்தற்காக �ைன�டுத்்தப்�டுகி்றது

அ) ேண்டியின வேகத்ல்த அைக்க
ஆ) எனஜின  வேகத்ல்த அைக்க
இ) லைவைலே கணக்கிட
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கீழக்கணை	விைாக்களுக்கு	விகையளிக்கவும்
6. ொ்தாைண லகக்கருவிகள் ைாலே?

7. �ேர் டூல்ஸ் என்றால் எனன? அலேகள் ைாலே?

8. வைலெக்கருவிகள் ைாலே?

9. அைஙகளின ேலககள் ைாலே?

10. சுத்திைலின ேலககள் ைாலே?

11. �னச் ேலககள் ைாலே?

12. இரு முலன ைலை திருகி ஐநதிலன அைவுகளுடன குறிப்பிடுக.

13. மூடிை ைலை திருகி ஐநதிலன அைவுகளுடன குறிப்பிடுக.

14. ச�ட்டி ைலை திருகி அைவுகளுடன குறிப்பிடுக.

15. �ை வி்தைான பிலைைர்களின ச�ைர்கலை குறிப்பிடுக.

16. வோல்ட் மீட்டரின �ைன எனன?

17. அம்மீட்டரின �ைன எனன?

18. லைட்வைா மீட்டரின �ைன எனன?

19. ஒைர் வகஜின �ைன எனன?

20. Rpm Gauge –விேரி.

21. ஓவடா மீட்டர் –விேரி.

22. அழுத்தும் அைவுைானியின �ைன எனன?

23. லடமிங லைட் என்றால் எனன?

24. புல்ைரின �ைனகள் ைாலே?

25. ஸ்குரு ோக்கின �ைன ைாது?

26. ஏர்கம்ப்ைஷரின �ைனகள் ைாலே?
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3.0	 	அறிமுகம்:
3.1	 	எரிப�ொருளகள	(Fossils	Fuel)

3.1.1	 	திடநிலை	எரிப�ொருள	(Soild	Fuels)
3.1.2	 	திரவ	நிலை	எரிப�ொருளகள	(Liquid	Fuels)	

3.1.2.1  பெட்ரோல்  மற்றும் அதன் ெண்புகள் 
(Petrol and its Properties) 

3.1.2.2  டீசலின் ெண்புகள் (Diesel and its Properties)
3.2	 	மொற்று	எரிப�ொருளகள	(Alternative	Fuels)	

3.2.1	 	திரவநிலை	மொற்று	எரிப�ொருள	(Alternative	Liquid	
Fuels)	
3.2.1.1  ஆல்கஹோல்கள் (Alcohol)
3.2.1.2  பமததனோல் (Methanol)
3.2.1.3  எததனோல் (Ethanol)
3.2.1.4  ெ்�ோடீசல் (Bio Diesel)

3.2.2	 	வொயுநிலை	எரிப�ொருள	(Gaseous	Fuels)
3.2.2.1  அழுததபெட்ட பெட்ரோல் வோயு நிலை 

எரிபெோருள் (LPG - Liquified Petroleum Gas)
3.2.2.2  திரவநிலையில் இ�ற்லக எரிவோயு 

(LNG - Liquified Natural Gas)
3.2.2.3  அழுததபெட்ட இ�ற்லக எரிவோயு 

(CNG - Compressed Natural Gas)
3.2.2.4  லஹடரஜன் (Hydrogen)

3.3	 	எரிப�ொருளின்	ஒப்பீடு	(Comparison	of	Various	Fuels)
3.4	 	எரிப�ொருள	�குப்பு	வலைவு	வலர�டம்	 

(Distillation	Curve)

ெ�ொருைடககம்

 எரிப�ொருடகளும் 
அவற்றின்	வலககளும்3
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1. 	வொகனஙகளில்	 �யன்�டுத்தப்�டும்	 �ல்்வறு	எரிப�ொருளின்	அவசியதல்த	அ்தனுலடய
்்தலவகலை	�ற்றி	அறிந்து	பகொளளு்தல்.

2. திட,	திரவ,	வொயு	எரிப�ொருள	�ற்றி	ப்தரிந்து	பகொளளு்தல்.

கற்்றல்	்�ொககம்	(Learning	Objectives)

3.0	 அறிமுகம்:
நம் உ்டல் நன்கு பச�ல்ெ்ட ்வண்டுமோ-

னோல் நோம் சததுள்்ள தி்ட, திரவ உணவுகல்ளயும்  
சுததமோன கோற்லறையும் எடுததுக் பகோள்கி்றைோம் அது 
்ெோன்று ஒரு வோகனததின் என்ஜின் நன்கு இ�ஙக 
்வண்டுபமனில் அதற்கு எரிபெோருள் ்தலவபெடு-
கிறைது. எநத ஒரு எரிபெோருளும் கோற்று்டன் கைநது 
எரிக்கபெடும் ்ெோது அதில் இருநது அதிகமோன 
பவபெ ஆற்றைல் பவளிபெடுகிறைது. என்ஜினோனது 
இநத பவபெ ஆற்றைலை இ�க்க ஆற்றைைோக மோற்றிக் 
பகோடுதது வோகனதலத இழுபெதற்குத ்தலவ�ோன 
இழு விலசல�க் பகோடுக்கிறைது.

3.1		 எரிப�ொருளகள
எரிபெோருள்கள் நமக்குத தி்ட, திரவ, 

வோயு (Solid, Liquid, Gas) ஆகி� மூன்று நிலைகளில் 
கில்டக்கின்றைன. ெ்டம் 3.1 கோட்டபெடடுள்்ளது

3.1.1	 திடநிலை	எரிப�ொருள
தி்டநிலை எரிபெோருள் என்ெது ெை 

விதமோன தி்டபபெோருடகல்ள எரிதது அதன் மூைம் 
பவளிபெடும் பவபெதலதக் பகோண்டு ஆற்றைைோக 
மோற்றிததரும் ெை வலகப பெோருடகல்ளக் குறிக்கிறைது. 
தி்டநிலை எரிபெோருள் என்ெது பூமிக்கடியில் 
இருநது ்தோண்டி எடுக்கபெடும் கரி, நிைக்கரி 
்ெோன்றைவற்லறைக் குறிக்கும். ஆரம்ெக்கோை நீரோவி 
என்ஜின்களிலும் பகோதிகைன்களிலும் (Boiler) தி்ட 
நிலை எரிபெோரு்ளோன நிைக்கரி ெ�ன்ெடுததபெட்டது. 
தி்ட நிலை எரிபெோருள்கள் அலனததும் குலறைநத 
அ்ளவு ஆற்றைலை பவளிபெடுததுவது்டன் அதிக அ்ளவு 
சோம்ெல், புலக ்ெோன்றைவற்லறை பவளிபெடுததுகிறைது. 

இதனோல் ஏற்ெடும் நல்டமுலறை சிக்கல்க்ளோல் 
தற்கோை ஆட்்டோ பமோலெல் வோகன என்ஜின்களில் 
தி்டநிலை எரிபெோருள்கள் முற்றிலும் ெ�ன்ெடுததப 
ெடுவதில்லை.

�டம்	–	3.1.1

3.1.2	 	திரவ	நிலை	எரிப�ொருளகள	
(�டம்	3.1.2)
தற்கோை உள்எரி என்ஜின்களில் பெட்ரோல் 

டீசல் ஆகி� திரவ நிலை எரிபெோருள்கள் மடடும் 
அதிக அ்ளவில் ெ�ன்ெடுததப ெடுகின்றைன.  திரவநிலை 
எரிபெோருள்கள் அலனததும் பூமிக்கடியில் இருநது 
்தோண்டி எடுக்கபெடும் கனிம எண்பணயில் இருநது 
எடுக்கபெடுகிறைது. திரவநிலை எரிபெோருல்ள 
வோகனஙகளில் ்சமிபெது எளிதோக உள்்ளதோலும், 
அதிக பவபெ ஆற்றைலையும், குலறைவோன கழிவு 
வோயுக்கல்ளத தருவதோல் தற்கோை ஆட்்டோபமோலெல் 
வோகன என்ஜின்களில் பெட்ரோல், டீசல் ஆகி� 
இரண்டு வலக திரவ எரிபெோருடகள் மடடும் அதிக 
அ்ளவில் ெ�ன்ெடுததபெடுகிறைது.

தி்ட எரிபெோருள்         திரவ எரிபெோருள்          வோயு எரிபெோருள்
ெ்டம் – 3.1
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�டம்	–	3.1.2

3.1.2.1  பெட்ரோல் மற்றும் அதன் ெண்புகள்: 
பூமிக்கடியில் ெை ஆண்டு கோைமோக புலதநது 

கி்டநத தோவரஙகள் மற்றும் விைஙகினஙகள், அழுததம் 
மற்றும் பவபெததில் மோறுதலுக்கு உடெடடு எரிபெோருள் 
கசசோ எண்பணயிலிருநது வடிகட்டபெடுவதின் 
மூைம் திரவ எரிபெோருள்கள் அலனததும் 

கில்டக்கின்றைன பூமிக்கடியில் இருநது கில்டக்கும் கனிம 
எண்பணயிலிருநது ெல்்வறு பவபெ நிலைகளில் 
ெல்்வறு தன்லமயுல்ட� பெோருடகள் ெ்டம் - 3.2.1(a)-
ல் கோடடியுள்்ளவோறு வடிதது எடுக்கப ெடுகின்றைன. 
முதலில் 40˚C பவபெநிலையில் LPG (Liquid Petroleum 
Gas)-ம், 40˚C முதல் 200˚C பவபெநிலையில் பெட்ரோலும், 
250˚C முதல் 300˚C வலர டீசலும், இறுதி�ோக 350˚C-க்கு 
்மல் தோர் ்ெோன்றை பெோருடகள் பவளிபெடுகின்றைன. 
எல்டயின் அடிபெல்டயில் பெட்ரோலில் கைநதுள்்ள 
்வதிபபெோருடகளின் அ்ளவு அட்டவலணயில் உள்்ளது

Element Percentage by weight
கொர�ன்	Carbon 79.5 – 87.1

லைடரஜன்	Hydrogen 11.5 – 14.8 

கந்்தகம்	Sulphur   0.1 –   3.5

ஆகஸிஜன்	Oxygen   0.1  –  0.3

ல�டரஜன்	Nitrogen   0.1 –   2.0

ெ்டம் – 3.1.2.1(a)
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ப�ட்ரொல்	மற்றும்	அ்தன்	�ண்புகள	பின்வருமொறு:

பெட்ரோலில் கோர்ென் 79.5% முதல் 87.1%-ம், 
லஹடரஜன் 11.5% முதல் 14.8%-ம், சல்ெர் 0.1% முதல் 
3.5%-ம், ஆக்சிஜன் மற்றும் லநடரஜன் 0.1% முதல் 
0.3% என்றை விகிதததில் கைநதுள்்ளன. இதில் இருக்க 
்வண்டி� சிறைபபு இ�ல்புகள் மற்றும் ெண்புகள் 
பின்வருமோறு:

1. ஆவி�ோதல் (Evaporation): தன்லம என்ெது
குறிபபிட்ட பவபெநிலையில் பெட்ரோல் திரவ
நிலையில் இருநது ஆவி நிலைல� அல்டவலத
ஆவி�ோதல் என்கி்றைோம். பெட்ரோல் குலறைநத
பவபெநிலையில் ஆவி�ோகும் தன்லம
பெற்றிருக்க ்வண்டும்.

2. ஒபெ்டர்ததி (Specific Gravity): என்ெது பெட்ரோ-
லின் அ்டர்ததி 0.70 முதல் 0.78 வலர இருக்க
்வண்டும்.

3. க்ைோரிபிக் மதிபபு (Calorific Value) -1 கி்ைோ-
கிரோம் நிலறையுள்்ள எரிபெோருல்ள எரிக்கும்
்ெோது அதில் இருநது பவளிபெடும் பவபெ-
ததின் அ்ளவு க்ைோரிபிக் மதிபபு என அறி�பெ-
டுகிறைது. பெட்ரோலின் க்ைோரிபிக் மதிபபு 45.8
MJ/kg ஆக இருக்க ்வண்டும்.

4. பவடிபபு நிலை மற்றும் எரிநிலை (Flash and Fire
Point) பவடிபபுநிலை மற்றும் எரிநிலை என்ெது
எரிபெோரு்ளோனது பவபெநிலை அதிகரிக்கு-
ம்்ெோது பவடிதது அதிர்வு உண்்டோக்கும் இநத
பவபெ நிலைக்கு பவடிபபு நிலை (Flash Point) என்று
பெ�ர். பதோ்டர்நது ்மலும் 15˚C முதல் 20˚C வலர
பவபெம் அதிகரிக்கும் ்ெோது பதோ்டர்நது சிை வி-
னோடிகளில் எரியும் நிலைல� அல்டநது விடும்.

இநத பவபெ நிலைக்கு (Fire Point) என்று பெ�ர். 
10% பெட்ரோல் முதலில் எரி�க் கூடி�வோறும் 
மீதமுள்்ள 90% பெட்ரோல் ெடிபெடி�ோக எரி�க் 
கூடி�வோறும் இருபெது அவசி�ம்.

5. ெோகுத தன்லம (Viscosity):- திரவம் ெ்டர்நது
பசல்ை ஏற்ெடும் எதிர்பபுக்கு ெோகுததன்லம
குலறைவோக இருக்க ்வண்டும்.

6. சல்ெரின் அ்ளவு (Sulphur Content) - சல்ெர்
அதிகமோகப பெட்ரோலில் கைநது இருநதோல்
அது உ்ைோகப ெோகஙகல்ள விலரவோக அரிதது
விடும் என்ஜின் இ�க்கததின் ்ெோது சல்ெர்
அக்சிஜனு்டன் கைநது சல்ெர்ல்ட ஆக்லச்டோக
மோறி சல்பயூரிக் ஆசிடல்ட உண்்டோக்கிறைது.
என்வ பெட்ரோலில் கைநதுள்்ள சல்ெரின் அ்ளவு
0.1%-ஐ வி்ட குலறைவோக இருநதோல் சிறைபெோனது.

7. ஈரபெதம் மற்றும் வீழெடிவு (Moisture and Sediment
Content) - பெட்ரோல் தூசுகள் அற்றைதோகவும்,
நீர்பெடிவம் அற்றைதோகவும் இருக்க ்வண்டும்.

8. ஆக்்்டன் எண் - பெட்ரோல் என்ஜினில் இடி
அதிர்வுகளின் (Knocking) தன்லமல� எதிர்க்கும்
திறைன் ஆக்்்டன் எண் மூைம் குறிக்கபெடுகிறைது.
எரிபெோருளில் Iso-Octane (C8H18)-ம், Normal
Heptane (C7H16)-ம் கைநதுள்்ள கைலவயின்
சதவிகிதம் ஆக்்்டன் எண் எனபெடும். தற்்ெோது
நமக்குக் கில்டக்கும் பெட்ரோலில் எததலன
சதவிகிதம் ஐ்சோ ஆக்்்டன் கைநதுள்்ளது
என்ெலதக் குறிக்கும் எண் ஆகும். அது
அதிகமோக இருநதோல் அதிக அழுததும் விகிதம்
உல்ட� என்ஜினில் அதலன ெ�ன்ெடுதத
்வண்டும் என்று அறி�ைோம். இது 85 - 90-க்கு
இல்டபெட்ட அ்ளவில் இருக்கும்.

ப�ட்ரொலியம்	(Petroleum)	
ரொ�ரட	அகஸடஸ	பெஸ்ரொப் என்றை அபமரிக்க

்வதியி�ைோ்ளர் ஜனவரி 9-ஆம் நோள் 1837 - ஆண்டு 
பிறைநதவர். இவர் பெட்ரோலி�ம் பஜல்லில� கண்டு 
பிடிதது அதலன தன் நிறுவனததில் உற்ெததி பசய்து 

சநலதப ெடுததினோர். ்மலும் இவர் ்வதியி�ல் ெகுபெோய்வின் மூைம் 
கி்ரோசின் என்றை எண்பணய்ல� பிரிதபதடுததோர்.

இவர் பென்சி்ைோனி�ோவின் ல்ட்டஸ்வில்்ையில் 
பெட்ரோலி�ம் கண்டுபிடிக்கப ெட்டது்டன் தனது ்வலைல� 

முடிக்கோமல் மீண்டும் பதோ்டர்நதோர். 
அதன் முைம் புதி� எரிபெோருல்ள 
கண்டு பிடிக்க தீததுஸ்வில் ்ைவுக்கு 
(Titnsville) ெ�ணிததோர். இபெ�ணததின் ்ெோது இவர் பெட்ரோலி�ம் 
பஜல்லில� கண்டு பிடிதது அதற்கு வோஸ்லைன் என பெ�ரிட்டர் 1875–இல் 
அவர் பசஸ்்ரோப உற்ெததி நிறுவனதலத நிறுவினோர் இநநிறுவனம் 1955 
ஆண்டு முன்னனி உற்ெததி�ோ்ளரோன பசஸ்பி்ரோ ெோண்டஸ் என்ெவரோல் 
கவனிக்கபெட்டது 1872 இல் பெட்ரோல் பஜல்லில�  ( யு.எஸ் கோபபுரிலம 
127,568 ) உருவோக்கும் பச�ல் முலறைக்கு Chesbrough கோபபுரிலம பெற்றைோர்.

ரொ�ரட	அகஸடஸ	பெஸ்ரொப்
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3.1.2.2 டீசலின் ெண்புகள்
கசசோ எண்பணய்ல� 250˚C முதல் 300˚C-ல் 

டீசல் வடிக்கபெடுகிறைது. டீசலில் 85% கோர்ென், 12% 
லஹடரஜன், 3% மற்றைலவ கைநதுள்்ளன. டீசல்  
பின்வரும் சிறைபபு இ�ல்புகல்ளயும், ெண்புகல்ள-
யும் பகோண்டிருக்க ்வண்டும். டீசல் என்ஜினின் 
ஆற்றைல் பெட்ரோல் என்ஜிலன வி்ட அதிகமோக இரு-
க்கும். டீசல் என்ஜினின் ஆற்றைல் பெட்ரோல் என்ஜி-
லனக் கோடடிலும் 40% அதிகமோக இருநதோலும் ஒ்ர  
மோதிரி�ோன பவளியிடுதிறைன் இருநதோலும். இது கோர், 
டிரக் ரயில்்வ என்ஜின் ்ெோன்றைவற்றில் ெ�ன்ெ-
டுததபெடுகிறைது. இதில் இருக்க ்வண்டி� முக்கி�  
சிறைபபுப ெண்புகள் பின்வருமோறு. 

1. ஆவி�ோதல் தன்லம (Volatility):- ஆவி�ோதல்
தன்லம என்ெது பெட்ரோலை வி்ட டீசலில்
குலறைவோக இருக்கும். இது டீசலின் ஒபெ்டர்ததி
எரியூடடும் பவபெநிலை, பவடிபபுநிலை, 
ெோகுததன்லம மற்றும் சீட்்டன் எண் 
ஆகி� அலனததிலும் முக்கி� கோரணமோக 
வி்ளஙகுகிறைது. ஆவி�ோதல் தன்லம அதிகமோக 
இருநதோல் கோற்றுக் குமிழகள் முைம் அல்டபலெ 
ஏற்ெடுததும், ஆவி�ோதல் தன்லம குலறைவோக 
இருநதோல் எரிதல் முழுலம�ோக நல்டபெறைோது 
்மலும் கரிபெடிவதலத அதிகமோக உண்்டோக்கும் 

2. ஒபெ்டர்ததி (Specific Gravity): ஒபெ்டர்ததி டீசலின்
அ்டர்ததியின் அ்ளவு பெட்ரோலின் அ்டர்ததில�
வி்ட அதிகம். இது 0.82 முதல் 0.92 வலர இருக்க
்வண்டும்.

3. க்ைோரிபிக் மதிபபு (Calorific Value):- ஒரு
கி்ைோகிரோம் நிலறையுள்்ள எரிபெோருல்ள
எரிக்கும்்ெோது அதில் இருநது பவளிபெடும்
பவபெததின் அ்ளவு க்ைோரிபிக் மதிபபு என
அறி�பெடுகிறைது. பெட்ரோலைவி்ட டீசலின்
க்ைோரிபிக் மதிபபு குலறைவு. அதோவது 45 MJ/kg
ஆக இருக்க ்வண்டும்.

4. ெோகுததன்லம (Viscosity) திரவம் ெ்டர்நது பசல்ை
ஏற்ெடும் எதிர்பபிற்கு ெோகுதன்லம என்றுபெ�ர்
பவபெநிலை அதிகரிததோல் ெோகுததன்லம
குலறையும். ெோகுததன்லம அதிகமோக இருநதோல் 
டீசல் பதளிக்கும்முலறையில் அழுதததலத 
அதிகரிக்கும் அது டீசலை ஆவி�ோக்கி 
பதளிக்கும் தன்லமல� குலறைதது விடும் 
ெோகுததன்லம இன்பஜக்்டரின் வழி�ோக 
டீசல் சிறுதுகள்க்ளோக பதளிக்கும் அ்ளவிற்கு 
குலறைவோக இருக்க்வண்டும். ்மலும் 
எரிபெோருள் அழுததும் ெம்பில் அதிக உரோய்வு 
ஏற்ெ்டோமல் தோனோக்வ உ�விடும் அ்ளவிற்கு 
தகுநதவோறு அதிகமோக இருக்க்வண்டும் 
்மலும் ெம்பு பி்ளஞசரின் வழி�ோகவும், டீசல் 
இன்பஜக்்டரின் வழி�ோகவும் கசிவு ஏற்ெடுததோத 
அ்ளவிற்கு ெோகுததன்லம பகோண்டிருக்க 
்வண்டும். எரிபெோருள் துளிகளின் அ்ளவு 
எரிபெோருளின் ெோகுததன்லமல� பெோருதது 

அலமவதோல் பதளிக்கும் முலறை பதளிக்கபெடும் 
அ்ளவு ஆகி�லவயும் எரிபெோருளின் 
உ�வுததன்லமல�ப பெோருத்த அலமகின்றைன 

5. சல்ெரின் அ்ளவு (Sulphur Content):- எரிபெோருளில்
கைநதுள்்ள சல்ெர் ஆனது இ�நதிரததில்
உள்்ள பிஸ்்டன், பிஸ்்டன்வல்ள�ஙகள்,
வோல்வுகள், சிலிண்்டர்லைனர்கள் ்ெோன்றை
ெோகஙகளில் அரிபலெயும், ்தய்மோனதலதயும்
ஏற்ெடுததுகின்றைன. ்மலும் எரிபெோருளில் சல்ெர்
அதிகமோக இருநதோல் உ�வு எண்பணய் மற்றும்
எண்பணய் வடிகடடி ஆகி�வற்லறை அடிக்கடி
மோற்றை ்வண்டி� நிலை ஏற்ெடுகிறைது. சல்ெர் ல்ட
ஆக்லசடு மற்றும் கோற்றில் கைநதுள்்ள ஈரபெதம்
ஆகி�வற்றைோல் உ்ைோக ெோகஙகள் விலரவோக
அரிக்கபெடுகிறைது. என்வ டீசலில் கைநதுள்்ள
சல்ெரின் அ்ளவு 0.5% ஐ வி்ட குலறைவோக இருக்க
்வண்டும்.

6. ஈரபெதம் மற்றும் வீழெடிவு (Moisture and Sediment
Content):- டீசல் மிகவும் தூய்லம�ோக இருக்க
்வண்டி�து அவசி�ம் டீசலில் தூசிகள் மற்றும்
கசடுகள் கைநதிருநதோல் அது எரிபெோருள்
ெம்பு மற்றும் இன்பஜக்்டர் ஆகி�வற்றின்
பச�ல் திறைலன ெோதிக்கும், டீசலில் கைநதுள்்ள
ஈரபெதததினோல் இன்பஜக்்டரில் உள்்ள
ெோகஙகளில் அரிபலெ ஏற்ெடுததி பச�ல் இழக்க
பசய்து விடும்.

7. சீட்்டன் எண் (Cetane Number) :- டீசலின்
தரதலத குறிக்கும் எண் சீட்்டன் எண்
எனபெடும் டீசலின் தோமதமோன எரியூடடு
நிலைல� அறிநது பகோள்வதற்கு சீட்்டன் எண்
உதவுகிறைது சீட்்டன் எண் அதிகமோக இருநதோல்
எரிதல் விலரவோகவும் பமன்லம�ோகவும்
நல்டபெறுவது்டன் என்ஜின் எளிதோக ஸ்்டோர்ட
பசய்�வும் உதவுகிறைது. ஆல்ெோ மீதலதல்
நோபதலின் மற்றும் சீட்்டன் கைநத கைலவயின்
கன அ்ளவில் சீட்்டனின் சதவிகிதம் சீட்்டன்
எண் எனபெடும். இது 45 முதல் 50 க்குள் இருக்க
்வண்டும்

3.2	 	மொற்று	எரிப�ொருள	(Alternative	Fuels)
பெட்ரோல், டீசல் எரிபெோருள்கல்ள 

தவிர்தது ெ�ன்ெடும் மோற்று எரிபெோருடகள் 
மரபுசோரோ எரிபெோருள் என அலழக்கபெடுகிறைது. 
அலவ ெை வலக�ோன பெோருள்கல்ள பகோண்டு 
ெ�ன்ெடுததபெடும் எரிபெோருடகள் ஆகும் நமக்கு 
பதரிநத மோற்று எரிபெோருடக்ளோவன உயிரி டீசல், (Bio 
Diesel) உயிரி ஆல்கஹோல் (BioAlcohol) (பமததனோல், 
எததனோல், பியூட்டனோல்), ்வதிபபெோருல்ள 
மின்சோரமோக மோற்றி ்சமிதது ெ�ன்ெடும் சோதனம் 
மின்கைம் ஆகும். எரிபெோருள்அல்ைோத மீத்தன், 
லஹடரஜன் இ�ற்லக வோயு தோவர எண்பணய், 
பு்ரோப்ென் முதலி�ன ஆகும்.
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பமத்தனொல்	ப்தொகுப்பு
�டம்	–	3.2.1.2(a)

3.2.1.3 எததனோல் (Ethanol)
எததனோலை எததில் ஆல்கஹோல் என்றும் 

அலழக்கின்றைனர். எததனோல் மக்கோச்சோ்ளம், 
ெோர்லி அல்ைது ்கோதுலம மற்றும் சர்க்கலர கழிவு 
ஆகி�வற்றின் ஊரல்களில் இருநது பிரிதபதடுததல் 
மூைம் த�ோரிக்கபெடுகிறைது. எததனோல் பெட்ரோலு்டன் 
கைநது அதன் ஆக்்்டன் எண்ணின் அ்ளலவ 
அதிகபெடுததவும் மற்றும் பவளியிடுதிறைலன 
்மம்ெடுததவும் பசய்கிறைது. E85 (85% எததனோல் + 
15% பெட்ரோல்), E10 (10% எததனோல் + 90 பெட்ரோல்) 
ஆகி� இரண்டு கைலவகளும் எரிபெோரு்ளோக 
ெ�ன்ெடுததுவதோல் சிறைபெோன ெைன்கல்ளத தருகிறைது.

�டம்	–	3.2.1.3

3.2.1.4 ெ்�ோடீசல் (Bio – Diesel) 
ெ்�ோடீசல் (Bio-Diesel) என்ெது சோதோரண 

டீசலின் கூடடுப பெோரு்ளோகும். இது டீசலுக்கு 
மோற்றைோகப ெ�ன்ெடுததபெடுகிறைது. இது தோவர 
எண்லணய் மற்றும் விைஙகு பகோழுபபுகளிலிருநது 
த�ோரிக்கபெடுகிறைது. B20 வலக Bio-Diesel (20% Bio 
Diesel+ 80% Standard Diesel) அதிகமோகப ெ�ன்ெடுகிறைது. 
இதனுல்ட� நன்லமகள் பின்வருமோறு

1. தோவரம் மற்றும் விைஙகளி்டமிருநது
த�ோரிக்கபெடுவதோல் பதோ்டர்நது கில்டக்கிறைது.

2. த�ோரிபெதும் பகோண்டு பசல்வதும் 
எ ளி ல ம � ோ ன து .

3. புலகஅ்ளவு குலறைவு.
4. உ�விடுவதற்கும் ெ�ன்ெடுகிறைது.

3.2.1	 	திரவநிலை	மொற்று	எரிப�ொருள
(Alternative	Liquid	Fuels)

3.2.1.1  ஆல்கஹோல் (Alcohol)
திரவநிலையில் சிறைநத மோற்று 

எரிபெோரு்ளோக ஆல்கஹோல் வி்ளஙகுகிறைது. 
இ�ற்லக�ோக இது கில்டபெது்டன் பச�ற்லக 
முலறையிலும் இதலனத த�ோரிக்க முடிகிறைது. 
பமததனோல் (பமததில் ஆல்கஹோல்) மற்றும் 
எததனோல் (எததில் ஆல்கஹோல்) ஆகி� இரண்டும் 
சிறைநத திரவநிலை மோற்று எரிபெோரு்ளோக 
வி்ளஙகுகிறைது. ஏபனனில் இவற்றின் ஆக்்்டன் எண் 
அதிகமோக உள்்ளது. சல்ெர் குலறைவோன அ்ளவில் 
கைநதுள்்ளது. ்மலும் குலறைவோன லஹட்ரோ 
கோர்ென் கழிவு வோயுக்கல்ள பவளி்�ற்றுகிறைது. 
ெ்டம் 3.2.1.1 ஆல்கஹோல் ்வதிபபிலணபபு 
க ோ ட ்ட ப ெ ட டு ள் ்ள து .

�டம்	–	3.2.1.1

3.2.1.2 பமததனோல் (Methanol)
பமததனோலுக்கு  மரஊரல் (Wood Alcohol) 

என்றை மறுபெ�ரும் உண்டு. பெட்ரோலு்டன் 
பமததனோல் ஒரு குறிபபிட்ட விகிதததில் கைநது ெை 
ஆண்டுக்ளோக. என்ஜின்களில் ெ�ன்ெடுததபெடடு 
வருகிறைது M85 (85% பமததனோல் + 15% பெட்ரோல்) 
மற்றும் M10 (10% பமததனோல் + 90% ்கஸோலின்) 
ஆகி� இரண்டு கைலவகள் என்ஜின்களில் 
ெ�ன்ெடுததபெடடு சிறைபெோன ெைன்கல்ளத தருகிறைது. 
இது அதிக ஆக்்்டன் எண்லணக் பகோண்்டது 
பெட்ரோலு்டன் ஒபபிடும் ்ெோது எரிவதோல் ஏற்ெடும் 
அெோ�ம் குலறைவோக இருக்கும் மற்றும் த�ோரிபெது 
எளிது. இதன் விலையும் குலறைவு இருநத்ெோதும் 
பமததனோலுக்கு அரிபபுததன்லம உண்டு. 

�டம்	3.1.2.2
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வோகனஙகளில் ெ�ன்ெடுததபெடுகிறைது. இதன் 
நன்லமகள் பின்வருமோறு:

1. பெட்ரோலை வி்டக் குலறைவோன கோர்ென்
கைநதுள்்ளது, என்வ குலறைவோன கோர்ென்
்மோனோக்லசல்ட இது பவளி்�ற்றுகிறைது.

2. எல்ைோ பவபெ நிலைகளிலும் கோற்று்டன்
எளிதோகக் கைக்கிறைது.

3. எல்ைோச சிலிண்்டர்களுக்கும் ஒ்ர தரமோன
கைலவ பசலுததபெடுகிறைது.

4. பெட்ரோலை வி்ட இதன் இ�க்கச பசைவு
சரோசரி�ோக 50% குலறைகிறைது.

5. இதனுல்ட� ஆக்்்டன் மதிபபு அதிகமோக
உ ள் ்ள து .

6. என்ஜின் நீண்்ட நோடகள் உலழக்கிறைது.

�டம்	–	3.2.2.1

திரவநிலை இ�ற்லக எரிவோயு 
(Liquified Natural Gas) :-

திரவநிலை இ�ற்லக எரிவோயு என்ெது 
இ�ற்லக எரிவோயுலவ பிரிதபதடுதது தனி 
சிறைபபு குளிர்சசியூடடுதல் முலறையில் -1610 C 
நிலையில் திரவமோக மோற்றி ெ�ன்ெடுததபெடும் 
எரிபெோரு்ளோகும். இநத நிலையில் உள்்ள 
இ�ற்லக எரிவோயுலவ அதன் பகோதிநிலைக்கு 
கீ்ழ குளிர்சசியூடடுவதன் மூைம் அதிலுள்்ள 
அதிகபெடி�ோன கூடடுபபெோருள்கல்ள பிரிதபதடுக்க 
முடியும். அவவோறு பிரிதபதடுதத பின்பு மீதமுள்்ள 
இ�ற்லக எரிவோயுவில் 98% மீத்தனும் சிறித்ளவு 
லஹட்ரோ கோர்ெனும் இருக்கும். திரவ நிலையில் 
இ�ற்லக எரிவோயுவின் பவபெ மதிபபு (Calorific 
Value) 48 MJ/Kg ஆகவும், அதன் ஆக்்்டன் எண் 110 
என்றும் இருக்கும். என்வ அலத ்சமிபெதற்கு 
கடுஙகுளிர்வி�ல் பதோடடி (Cryogenic Tank) 
்தலவபெடுவதோலும், இதன் த�ோரிபபு பசைவு 
அதிகமோக, இருபெதோலும். இதுகுலறைநத அ்ள்வ 
வி�ோெோரததிற்கோக ெ�ன்ெடுததபெடுகிறைது.

�டம்	–	3.2.1.4
ெ்�ோடீசல்	்தயொரிககும்	முல்ற

3.2.2	 	வொயுநிலை	எரிப�ொருள	 
(Gaseous	Fuels)
வோயுநிலை எரிபெோருள் தோமதமன்றி 

உ்டனடி�ோகக் கோற்று்டன் கைநது உடபசலுததபெடுவ-
தோல் உள்ப்ளரி என்ஜின்களின் இ�க்கததிற்கு இது 
சிறைநத மோற்று எரிபெோரு்ளோகக் கருதபெடுகிறைது. 
தற்்ெோது ெ�ன்ெோடடில் உள்்ள மோற்று எரிபெோரு-
ள்கள் பின்வருமோறு:

3.2.2.1  அழுததபெட்ட பெட்ரோல் வோயு நிலை 
எரிபெோருள் LPG (Liquified Petroleum Gas):
பெட்ரோலி�கசசோ பெோருடகல்ள

வடிதது எடுக்கும் ்ெோது பவளிபெடும் 
ெல்்வறு பெோருடகளில் LPG அழுததபெட்ட 
பெட்ரோல் வோயுநிலை எரிபெோருள் மிகவும் 
முக்கி�மோனதோகும். சலம�ல் எரிவோயுவோக 
அதிகமோகப ெ�ன்ெோடடில் உள்்ள இது தற்்ெோது 
தோனி�ஙகி வோகனஙகளில் மோற்று எரிபெோரு்ளோக 
ெ�ன்ெடுததபெடுகிறைது. இதில் கைநது உள்்ள 
பியூட்்டன், பு்ரோப்ென் ஆகி�லவ என்ஜினில் 
எரிபெோரு்ளோகப ெ�ன்ெடுகிறைது. LPG-ல� திரவ 
நிலையில் அதிக அழுததததில் (100 P.S.I அல்ைது 
680 atm) சிறைபபு சிலிண்்டர்களில் ்சமிக்கபெடடுப 
ெ�ன்ெடுததபெடுகிறைது. இது கோர், ெஸ், டிரக் ்ெோன்றை 
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3.2.2.4 லஹடரஜன் (Hydrogen)
இது தண்ணீர் (H2O) லஹட்ரோ கோர்ென்கள் 

(அதோவது மீத்தன் CH4) மற்றும்  இ�ற்லக பெோருள்க-
ளில் இருநது மிகததிறைலம�ோக பிரிதபதடுக்கபெடடு 
லஹட்ரோ கோர்ெலன எரி பெோரு்ளோக ெ�ன்ெடுததுவது 
மிகவும் சவோைோன ஒன்றைோக உள்்ளது. மின்சோரததின் 
மூைம் இ�ஙகும் மின்சோர வோகனஙகளில் மின்கைததில் 
ஏற்ெடும் ்வதிவிலனயின் கோரணமோக நசசுக்கழிவுகள் 
முழுலம�ோக இல்லை. இது ்ெோன்றை வோகனஙகளிலும் 
லஹடரஜன் ெ�ன்ெடுததபெடுகிறைது. என்வ சுற்று-
பபுறைதலத தூய்லம�ோக லவபெதற்கு லஹடரஜன் 
உதவி�ோக உள்்ளது. ெ்டம் 3.2.2.4 ல் லஹடரஜன் 
த�ோரிததல் மற்றும் நிரபபும் கூ்டம்.

�டம்	–	3.2.2.4 
லைடரஜன்	்தயொரித்தல்	மற்றும்	நிற்ப்பும்	கூடம்

3.3	 	எரிப�ொருளின்	ஒப்பீடு	(Comparison	
of	Various	Fuels)

ஈ�ம் கைக்கபெ்டோத பெட்ரோல், (Speed Petrol 
white Petrol, Speed Diesel or Premium Diesel) எனப ெை 
விதமோன எரி பெோருடகள் கில்டக்கின்றைன. ஆரம்ெ 
கோைஙகளில் பெட்ரோலு்டன் TEL (Tetra Ethyl Lead) கைநது 
அதன் திறைலன (ஆக்்்டன் எண்லண) அதிகரிக்கும் 
வழக்கம் இருநதது. ஆனோல் TEL-ஆனது கோற்று மோசு 

3.2.2.3  அழுததபெட்ட இ�ற்லக எரிவோயு 
CNG (Compressed Natural Gas):
இதுவும் பூமிக்கடியில் இருநது கில்டக்கிறைது. 

இதில் 95% மீத்தன் வோயு கைநதுள்்ளது, மீதமுள்்ள 
5%-ல் பியூட்்டன், பு்ரோப்ென், ஈத்தன், 
நீர்பெடிவஙகள் ஆகி�லவ கைநதுள்்ளன. ஆட்்டோ-
பமோலெல் வோகனஙகளில் ்சமிததுக் பகோண்டு 
பசல்வதற்கு வசதி�ோக இது அதிக அழுததததிற்கு 
உடெடுததப ெடடுச சிலிண்்டர்களில் அல்டக்கபெடு-
கிறைது. என்வ இது அழுததபெட்ட இ�ற்லக வோயு 
எனக் கூறைபெடுகிறைது. இதிலுள்்ள நன்லமகள் பின்வ-
ருமோறு:

1. ஆக்்்டன் எண் அதிகம்.
2. கழிவு	வொயுககளில்	25%	CO2	குல்றவு.
3. 	எளி்தொகக	 கிலடப்�்தொல்	 வடிகடடும்	 முல்ற	

எளி்தொகி்றது.
4. இயககச்	பெைவு	மிகவும்	குல்றவு.
5. 	ப�ட்ரொல்	மற்றும்	டீெல்	என்ஜிலன	விட	கழிவு

வொயுககளின்	 �ச்சுத	 ்தன்லம	 குல்றவு.	 �டம்
3.2.2.3	ல்	அழுத்தப்�டட	இயற்லக	வொயுநிரப்பும்
கூடம்	 கொடடப்�டடுளைது.

�டம்	–	3.2.2.3	 
அழுத்தப்�டட	இயற்லக	வொயு	நிரப்பும்	கூடம்

�டம்	–	3.2.2.2
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நிலையில் ஆவி�ோகி என்ஜின் திறைம்ெ்ட இ�ஙக 
உதவுகிறைது. ஒரு சிை லஹட்ரோகோர்ென்கள் என்ஜி-
னுக்குள் சிறு துளிக்ளோகச பசன்றைல்டநது பிறைகு 
எரிநது சக்தில� பவளிவிடுகிறைது. இதலன Distillation 
Curve பதளிவோகக் கோடடுகிறைது. மிகவும் குளிர்நத 
கோைநிலை பகோண்்ட நோடுகளில் குளிர்கோைததி-
லும் ்கோல்டகோைததிலும் பவவ்வறு கைலவக-
்ளோல் இநதப பெட்ரோல் த�ோரிக்கபெடடு என்ஜின் 
திறைம்ெ்ட இ�ஙக வழிவலக பசய்�பெடுகிறைது. ெ்டம்  
3.4(a) எரிபெோருள் ெகுபபு முலறை மற்றும் எரிபெோருள் 
ெகுபபு வலரவு வலரெ்டம் கோடடுகிறைது.

அல்டவதற்கோன முதன்லம�ோன கோரணம் என்று 
புரிநது பகோண்்ட பிறைகு அது நிறுததபெடடு அததலக� 
பெட்ரோல் ஈ�ம் கைக்கோத பெட்ரோல் (Unleaded Petrol) 
அல்ைது சோதோரணப பெட்ரோல் என அலழக்கபெடுகி-
றைது. சோதோரண பெட்ரோலின் திறைலன அதிகரிக்க தகுநத 
கூடடுப பெோருடகல்ள (Additives) அதனு்டன் ்சர்தது 
அததலக� பெட்ரோல் Speed Petrol அல்ைது Premium Petrol 
என அலழக்கபெடுகிறைது. இதனுல்ட� ஆக்்்டன் எண் 
அதிகமோக இருக்கும். இ்த ்ெோன்று சிை கூடடுபபெோ-
ருடகல்ள டீசலு்டன் ் சர்ததுத தரம் உ�ர்ததபெட்ட டீசல் 
(Speed Diesel அல்ைது Premium Diesel) என்று அலழக்கபெ-
டுகிறைது. அததலக� டீசலின் சீட்்டன் எண் அதிகமோக 
இருக்கும்.

3.4	 	எரிப�ொருள	�குப்பு	வலைவு	
வலர�டம்	(Distillation	Curve)

ெல்்வறு பவபெ நிலைகளில் பெட்ரோல் 
மற்றும் டீசல் எததலன சதவிகிதம் ஆவி�ோகிறைது 
என்றை தன்லமல� அறிநது பகோள்வதற்கு வடிகடடு-
தல் நிலையின் வல்ளவு வலரெ்டம் (Distillation Curve) 
ெ�ன்ெடுகிறைது. பெட்ரோல் ஆனது ெைவலக�ோன 
லஹட்ரோகோர்ென்க்ளோல் ஆன கைலவ அவற்றில் 
ஒரு சிை குலறைநத பவபெ நிலையி்ை்� ஆவி�ோக 
மோறிக் கோற்று்டன் கைக்கிறைது. இதனோல் என்ஜின் 
ஆரம்ெ நிலையிலிருநது எளிதோக பதோ்டஙகுகிறைது. 
பெரும்ெோைோனலவ என்ஜின் இ�ஙகிக் பகோண்டி-
ருக்கும்்ெோது இருக்கும் பவதுபவதுபெோன பவபெ-

�டம்	3.4	(a)	
வடிகடடி பிரிததல் நிலையின் வல்ளவு வலரெ்டம் - (% ஆவி�ோதல் vs பவபெநிலை ˚C)

�டம்	3.4	 
எரிப�ொருள	�குப்பு	முல்ற
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மொணவரகளுககொன	�யிற்சி (Student	Activity)

1. ெோ்டததிட்டததின்ெடி மோணவர்கல்ள அருகில் உள்்ள பெட்ரோல்ெஙக் மற்றும் எரிபெோருள்கள்
ெ�ன்ெடுததும் ெணிமலனகளுக்கு அனுபபி அஙகு ெ�ன்ெடுததபெடும் தி்டநிலை,  திரவநிலை,  வோயுநிலை
எரிபெோருள்கல்ள கண்்டறிநது அறிக்லக சமர்பபிக்கச பசய்தல்.

2. அருகில் உள்்ள பெட்ரோல் ெஙகிற்கு அனுபபி 1 லிட்டர் பெட்ரோல் விலை, 1 லிட்டர் டீசல் விலை, கூைண்ட
oil விலை, மற்றும் கிரீஸ் ஆகி�வற்றின் ஏழு நோடகளுக்கோன விலை நிர்ண� மோற்றைதலத அறிநது அறிக்லக
சமர்பபிததல்.

3. பெட்ரோல் மற்றும் டீசலிற்கோன சீட்்டன் எண், ஆக்்்டன் எண் ஆகி�வற்லறை கண்்டறிநது அறிக்லக 
சமர்பபிததல்.

1. Calorific Value - பவபெமதிபபு
2. Cryogenic - கடுஙகுளிர்வி�ல்
3. Flash Point - பவடிபபு நிலை
4. Fire Point - எரிநிலை
5. Viscosity - பிசுபிசுபபிததன்லம
6. Moisture - ஈரபெதம்
7. Sediment - வீழெடிவு
8. Crude Oil - கசசோ எண்பணய்
9. Unleaded Petrol - ஈ�ம் கைக்கப ெ்டோத பெட்ரோல்
10. Distillation Curve Diagram -  வடிகடடி பிரிததல் நிலையின் வல்ளவு வலரெ்டம்

1. Rajput R.K. Internal Combustion Engines, Laxmi Publications (P) Ltd, 2002.
2. Rai G.D., “Non-conventional energy sources”, Khanna publishes, 1993.
3. Khandelwal K.C., Mahdi S.S., “Biogas Technology - A Practical Handbook”, Tata McGraw Hill, 1986.
4. David Boyles, “Bio Energy Technology Thermodynamics and costs”, Ellis Hoknood Chichester, 1984.
5. Mahaeswari R.C., “Bio Energy for Rural Energisation”, Concepts Publication,1997.

References

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Fuel
2. http://powermin.nic.in/
3. http://petroleum.nic.in/
4. http://www.pngrb.gov.in/
5. https://www.world-petroleum.org/
6. http://www.iip.res.in/

Webliography

AM_Tamil_Chp03.indd   61 12/11/2019   11:03:34 AM



62

ெரியொன	விலடலய	்்தரந்ப்தடுகக:

1. ஆட்்டோ பமோலெல் என்ஜினில் தி்ட நிலை எரிபெோருல்ள ஏன் ெ�ன்ெடுததுவதில்லை?
அ) எரிபெோருள் தடடுபெோடு
ஆ) எரிபெோருள் விலை அதிகம்
இ) குலறைநத பவபெ ஆற்றைல் மற்றும் அதிக அ்ளவு சோம்ெல், புலக பவளியிடுவதோல்

2. ஆட்்டோ பமோலெல் என்ஜினில் ெ�ன்ெடுததும் திரவ நிலை எரிபெோருள்கள் எநத வலகல�ச சோர்நதது?
அ) கனிம எண்பணய்
ஆ) தோவர எண்பணய்
இ) விைஙகு எண்பணய்

3. ஆக்்்டன் எண் மூைம் எநத எரிபெோருளின் தரதலத அறி�ைோம்?
அ) பெட்ரோல்
ஆ) டீசல்
இ) எல்.பி.ஜி

4. சீ்்டன் எண் மூைம் எநத எரிபெோருளின் தரதலத அறி�ைோம்?
அ) பெட்ரோல்
ஆ) டீசல்
இ) எல்.பி.ஜி

5. ்கஸலின் என்ெது எதன் மறுபெ�ர்?
அ) பெட்ரோல்
ஆ) டீசல்
இ) எல்.பி.ஜி

கீழககண்ட	வினொககளுககு	விலடயளிககவும்

6. எரி பெோருள்கள்-வலர�று.

7. பெட்ரோலில் இருக்க ்வண்டி� ெண்புகள் ஏ்தனும் ஐநதிலன குறிபபிடுக.

8. ஆக்்்டன் எண் -விவரி.

9. டீசலின் ெண்புகள் ஏ்தனும் ஐநதிலன குறிபபிடுக.

10. சீட்்டன் எண் என்றைோல் என்ன?

11. LPG என்றைோல் என்ன?

12. LPG -ன் ெண்புகள் ஏ்தனும் ஐநதிலனக் கூறுக.

13. CNG என்றைோல் என்ன? அதன் நன்லமகள் �ோலவ?
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4 ஆட்டோ ம�ோபைல்  
வரலோறு

4.0 அறிமுகம்
4.1  ஆட்டோ ம�ோபைல் வரலோறு
4.2  என்ஜின்

4.2.1  மவளிஎரி என்ஜின் 
(External Combustion Engine)

4.2.2  உளமளெரி என்ஜின் 
(Internal Combustion Engine)

4.2.3   உளமளெரி என்ஜிபை வபகபைடுத்துதல் 
(Classification of Internal Combustion Engine)

4.3  என்ஜின் மதோழில்நுடைவிைரம் 
(Technical Specification of the Engine)

4.4  ரோயல் ஆட்டோம�ோபைல் சஙகநிர்ணயம் 
(Royal Automotive Club Rating)

4.5  தோனியஙகி மைோறியோளெரகளின் சஙகநிர்ணயம் 
(Society Of Automotive Engineers Rating)

ெைோருளெடககம்
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4.0 அறிமுகம்
4.1 ஆட்டோ 
ம�ோபைல் வரலோறு

ஆரம்பக்காலத்தில் 
மனிதன் ்பயணத்்த 
ந்ை ்பயணமகா்வே 
ஆரமபித்தகான், பின்்னர் 
குதி்ர, யகா்்ன, ஒடை்ம, ்ழு்த வ்பகான்்ற 
விலங்கு்்ைப் ்பயன்்படுத்திப் ்பயணத்்தத் 
ததகாைர்்நதகான். த ன்  வ த ் ே க வ ் ற ்ப ச் 
ச க ் ர த் ் த  முதலில் ேடிே்மத்தகான்,  சக்ரத்்த 
்பயன்்படுத்தித் தள்ளுேண்டி, அதன்பின் 
குதி்ரேண்டி வ்பகான்்ற ேற்்றப் ்பயன்்படுத்திப் 
்பயணத்தில் முன்வ்னற்றம ்ண்ைகான். அதன்பின் 
்படிப்்படியகா் ேைர்ச்சி த்பறறு ஆடவைகாதமகா்்பல் 
இய்நதிரங்்்ைப் ்பயன்்படுத்திப் ்பயணத்்த 
வி்ரவு்படுத்தி்னகான். லி்னர்வைகா ைகாவின்சி 
என்்பேர் 15ம நுற்றகாண்டில் தகானியங்கி்ய 
உருேகாக் முடியும என்்ற ்ருத்்த தேளியிடைகார். 
சர் ஐசக நியூடைன் 1680ல் நீரகாவி்ய ேகா்்னத்தின் 
பின்்பகுதியில் வே்மகா் தேளியிடடு ேகா்்னம 
ந்ரும என்்ப்தக ்ண்ைறி்நதகார்.

்பைம - 4.1

5 6

4

7
8 2

3

1

நீராவி

தேளி எரி இய்நதிரம 

∙ பிரஞ்சு நகாட்ைச் சகார்்நத வ்ப்ைன் 
நிகவ்காலஸ் வ�காசப் ்காக்னட என்்பேர் 1769-
இல் நீரகாவியகால் இயங்கும மூன்று சக்ர 
ேகா்்னத்்தக ்ண்டுபிடித்தகார். இதில் நகான்கு 
வ்பர் ்பயணம தசய்யும விதமகா்த் தயகாரித்துக 
் கா ண் பி த் த கா ர் .

∙ ஐவரகாப்்பகா்ேச் சகார்்நத வ�மஸ்ேகாட
என்்பேர் 18-ஆம நுற்றகாண்டில் ்ண்டுபிடித்த
நீரகாவி இய்நதிரம சகா்ல வ்பகாககுேரத்துககு
ேழி ேகுத்தது. இங்கிலகா்நது நகாட்ைச் சகார்்நத
ரிச்சர்டு திரிவேதிக 1801-ஆம ஆண்டில்
நீரகாவியி்னகால் இயங்கும முழு்மயகா்ன 
தகானியங்கி ேகா்்னத்்த உருேகாககி்னகார். 
பின்்னர் W.H.வ�மஸ் என்்பேர் மகாறு்படை 
வே்ங்்ளில் இயங்கும தகானியங்கி 
இய்நதிரத்்தக ்ண்டுபிடித்தகார்.

∙ இதுே்ர எரி த்பகாருள் தேளிப்பு்றமகா்
எரிக்ப்்படடு உருேகாகும சகதி்யப் 
்பயன்்படுத்தி ே்நத நி்லயில் ேகாயுக்ள் 
மூலம இயங்கும உள்தைரி இய்நதிரத்்த 
த்பல்ஜியம நகாட்ைச் சகார்்நத �ுன்தலடின்சி 
நகாயர் என்்பேர் 1863-ஆம ஆண்டில் 
் ண் ை றி ்ந த கா ர் .

∙ த�ர்மன் நகாட்ைச் வசர்்நத நிகவ்காலஸ்
ஓடவைகா என்்பேர் 1876-ஆம ஆண்டு நகான்கு
வீச்சு உள்தைரி என்ஜி்்னக ்ண்ைறி்நதகார்.

∙ 1880-ஆம ஆண்டில் த�ர்மனி்யச் சகார்்நத
சர் கிைகார்க என்்பேர் இருவீச்சு உள்தைரி
என்ஜி்்னக ்ண்டுபிடித்தகார்.

∙ 1885-ஆம ஆண்டில் த�ர்மனி்யச் சகார்்நத
்கார்லி த்பன்ஸ் என்்பேர் மூன்று சக்ர 
ேகா்்னத்்த இயககிக ்காண்பித்தகார்.

∙ த�ர்மனி்யச் சகார்்நத வ்காடடிலீப் மறறும
தைய்மலர் 1886-இல் நகான்கு சக்ர
ேகா்்னத்்த உருேகாககி்னகார்்ள்.

∙ 1897-ஆம ஆண்டு த�ர்மன் நகாட்ைச் சகார்்நத
ரூைகால்ப் டீசல் என்்பேர் டீசல் இய்நதிரத்்தக
்ண்டுபிடித்தகார்.

∙ 1894-இல் த்பன்்கார்டு என்்பேர் 
ேகா்்னத்தின் முன் ்பகுதியில் என்ஜி்்னப் 
த்பகாருத்தி முழு்மயகா்ன தகானியங்கி்ய 
உ ரு ே கா க கி ்ன கா ர் .

∙ 1900-இல் ஆடவைகாதமகா்்பல் என்ஜின் 
ேடிே்மப்பில் முன்வ்னற்றம அ்ை்நது சகா்ல
வ்பகாககுேரத்துககுப் ்பயன்்படுத்த்படைது.

∙ 1906-இல் ஆடவைகாதமகா்்பல் ேகா்்னம  
தயகாரிக்ப்்படடு விற்ப்்னககு ே்நதது.

1.  தோனியஙகி வோகைம் எவவோறு உருவோகி ைடிபைடியோக வளெரந்து உளளெது என்ைபத
அறிந்து  மகோளளெல்

கற்றல் ்�ோககம் (Learning Objectives)
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∙ 1908-இல் வ்பகார்டு நிறுே்னம முதல் ்டைமகா்
20000 ஆயிரம ்கார்்்ைத் தயகாரித்தது.

∙ 1910-ஆம ஆண்டு முதல் தகானியங்கி ்பறறிய
்பல்வேறு ஆரகாய்ச்சி்ள் வமறத்காள்ைப்்படடு
ஆடவைகாதமகா்்பல் ேைர்ச்சி அ்ை்நதது.

∙ 1920-இல் தகானியங்கி ேகா்்னத்தின் 
ேடிே்மப்பில் மகாற்றம தசய்யப்்படடு 
ஸ்்பகார்க இகனிசியன் என்ஜின், நீரகால் 
குளிர்விக்ப்்படும என்ஜின் ஆகிய்ே 
ே டி ே ் ம க ் ப் ்ப ட ை ்ன .

இதறகுப்பின் ்பல்வேறு நிறுே்னங்்ள் 
ேகா்்னங்்்ைத் தயகாரித்து விற்ப்்ன தசய்து 
ேருகின்்ற்ன. தறவ்பகாது ஆடவைகா தமகா்்பல் து்்ற
மக்்ைக ் ேரும ேண்ணம ்பல்வேறு வத்ே்ள் 
மறறும ேசதிககு ஏற்ப ேகா்்னங்்்ைத் தயகாரித்து 
விற்ப்்ன தசய்து ேருகி்றது. இதில் இரு 

சக்ரேகா்்னங்்ள், தசகாகுசு ் கார்்ள், வ்பரு்நது்ள், 
சரககு ேகா்்னங்்ள் வ்பகான்்ற்ே அைங்கும.

4.2 என்ஜின் (Engine)
எரித்பகாரு்ை எரிககும வ்பகாது உண்ைகாகும 

தேப்்பகாற்ற்ல இய்நதிர ஆற்றலகா் மகாறறிக 
த்காடுககும சகாத்னத்திறகு என்ஜின் என்று த்பயர். 
தகானியங்கி ேகா்்னம இயங்குேதறகுத் வத்ேயகா்ன 
ஆற்ற்ல என்ஜின் உற்பத்தி தசய்து த்காடுககி்றது.

மின்சகாரத்தி்னகாலும, சூரிய ஒளியி்னகாலும 
இயங்குகின்்ற என்ஜின்்்ைத் தவிர்த்து மற்ற 
அ்்னத்து என்ஜின்்ளும தேப்்ப என்ஜின் (Heat 
Engine) ே்்்யச் சகார்்நததகாகும. தேப்்ப என்ஜின்்ள் 
மடடும எரித்பகாருள் எரிக்ப்்படடு, கி்ைக்க 
கூடிய தேப்்பத்தி்னகால் உண்ைகாகும சகதியி்னகால் 
இயங்குகின்்ற்ன. இ்நத தேப்்ப என்ஜின்்்ை 
இரண்டு ே்்ப்்படுத்தலகாம. இ்ே ்பைம 4.2-ல் 
்காடைப்்படடுள்ைது.

குதிபரத்தி்றன்
்ேம்ஸ் வோட

18-ஆம நுற்றகாண்டில் பிற்பகுதியில்
த்பகாறியியலகாைரகா்ன வ�மஸ் ேகாட என்்பேர் 

நீரகாவி இய்நதிரங்்ளின் தேளியீடு தி்ற்்ன குதி்ர்ளின் 
சகதியுைன் ஒப்பிடடு கூறுேதற்கா் இ்நத குதி்ர தி்றன் என்்ற 
தசகால்்ல ்பயன்்படுத்தி்னகார். இச்தசகால் பின்்னர் பிஸ்ைன் 
இய்நதிரம, வி்சயகாழி, மின்சகார வமகாடைகார்்ள் மறறும பி்ற 
இய்நதிரங்்ளின் சகதி்ய ஒப்பிை ்பயன்்படுத்தப்்படைது. 1800-
ஆம ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் சுரங்்ங்்ளில் வே்ல தசய்ேதற்கா் 
்பயன்்படுத்தப்்படும குதி்ர்ளுககு ்பதிலகா் இய்நதிரத்்த 
்பயன்்படுத்துமகாறு அறிவுறுத்தி்னகார். ஆ்னகால் சுரங்்
உரி்மயகாைர்்ள் ஒரு இய்நதிரம எத்த்்ன குதி்ர்ளுககு 
சமமகா்ன வே்ல்ய தசய்யும எ்ன வ்ள்வி எழுப்பிய்த 
ததகாைர்்நது வ�மஸ்ேகாட ஒரு த்பரிய குதி்ர்ய ஒரு குறிப்பிடை 

சு ் ம ் ய 
ஒரு மணி வநரத்திறகு 
ந்ை ்பயிறசியின் வ்பகாது 2.5 ்மல் தூரம இழுக் 
முடியும எ்ன குதி்ரயின் சகதி்ய ்ண்ைறி்நதகார். 
இத்்னக த்காண்டு நீரகாவி இய்நதிரம இயங்கும 
சகதி்ய ஒப்பிடைகார். பின்பு இது அ்்னத்து 
ே்்யகா்ன இய்நதிரங்்ளின் சகதி்ய 
குறிப்பிடுேதறகு விரிவு ்படுத்தப்்படைது. இது ஒரு 
நிமிைத்திறகு 33000 அடி-்பவுண்டு்ள் அல்லது ஒரு 
வி்னகாடிககு 550 அடி-்பவுண்டு்ள் ஆகும. தறவ்பகாது 
ஒவதேகாரு ்பகுதியிலும அலகு ே்ரய்்ற 
மகாறு்படுகி்றது. த்பரும்பகாலகா்ன நகாடு்ளில் SI 
அலகு இப்வ்பகாது ்பயன்்படுத்தப்்படுகி்றது.

வ�மஸ் ேகாட
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1) தேளி எரி என்ஜின். (External Combustion Engine)

2) உள்தைரி என்ஜின் (Internal Combustion Engine)

4.2.1 மவளிஎரி என்ஜின் (External 
Combustion Engine)
என்ஜின் சிலிண்ைருககு தேளிவய 

எரிக்ப்்படடு, கி்ைககும தேப்்பத்தின் மூலம 
ஆற்ற்லப்த்பறறு இயங்குகின்்ற என்ஜின்்ளுககு 
தேளிஎரி என்ஜின் என்று த்பயர். இதில் நீரகாவியகால் 
இயங்்க கூடிய என்ஜின் சிலிண்ைர்்ளும அதன் 
து்ண ்பகா்ங்்ளும த்பகாருத்தப்்படடிருககும. 
த்காதி்லன்்ளில் (Boiler) ்ேக்ப்்படடுள்ை 
நீரகா்னது நிலக்ரி எரிேதகால் உண்ைகாகும 
தேப்்பத்தி்னகால் நீரகாவியகா் மகாற்றப்்படடு என்ஜின் 
சிலிண்ைருககுள் தசலுத்தப்்படுகி்றது. இவேகாறு 
என்ஜின் சிலிண்ை்ர அ்ை்நத நீரகாவியின் 
அழுத்தத்தகால் பிஸ்ைன் ந்ர்த்தப்்படடு முன்னும, 
பின்னும ந்ரும (To and Fro Movement) ஆற்றலகா் 
மகாறுகி்றது. இ்நத ஆற்றல் பிஸ்ைன் ்்னகடிங் 
ரகாடு மறறும கிரகாங்கசகாப்ட ேழியகா்ச் சுழலும 
ஆற்றலகா் மகாற்றப்்படுகி்றது. இ்நத சுழலும ஆற்றல் 
ேகா்்னத்்த ந்ர்த்துேதறகுத் வத்ேயகா்ன உ்நது 
சகதியகா் மகாற்றப்்படுகி்றது.

உதோர்ணம்-

∙ ஆரம்ப்கால வரகாடு வரகாலர் என்ஜின்.

∙ பு்்ேண்டியில் உள்ை நீரகாவி என்ஜின்.

∙ ஆரம்ப்கால ்ப்்பலில் உள்ை என்ஜின்.

4.2.2  உளமளெரி என்ஜின் (Internal 
Combustion Engine)
என்ஜின் சிலிண்ைருககு உள்வை 

எரித்பகாருள் எரிக்ப்்படடுக கி்ைககும சகதியின் 
மூலம இயங்குகின்்ற என்ஜின்்ளுககு உள்தைரி 
என்ஜின் எ்னப்்படும.

4.2.3  உளமளெரி என்ஜிபை வபகப
ைடுத்துதல் (Classification of Internal 
Combustion Engine)
உள்தைரி என்ஜின்்்ை இfயங்குமவிதம, 

எரியுமதன்்ம, ேடிே அ்மப்பு வ்பகான்்றேற்்ற 
அடிப்்ப்ையகா்க த்காண்டு கீழக்ண்ைேகாறு 
ே்்ப்்படுத்தலகாம.

1. சுழறசி்யப் த்பகாறுத்து (According to the Cycle
of Operation)

அ)  ஆடவைகா சுழறசி என்ஜின் (Otto Cycle)

ஆ)  டீசல் சுழறசி என்ஜின் (Diesel Cycle)

2. வீச்சு்ளின் எண்ணிக்் த்பகாறுத்து (According
to the No. of Stroke)

அ)  இரண்டு வீச்சு என்ஜின் (Two Stroke Engine)

ஆ)  நகான்கு வீச்சு என்ஜின் (Four Stoke Engine)

3. ்பயன்்படுத்தப்்படும எரித்பகாரு்ைப் த்பகாறுத்து
(According to the Fuel used)

அ)  த்படவரகால் அல்லது வ்ஸலின் என்ஜின் 

ஆ)  டீசல் என்ஜின் (Diesel Engine)

இ)  வ்ஸ் என்ஜின் (Gas Engine) 

4. எரித்பகாருள் எரிக்ப்்படும மு்்ற்யப் 
த்பகாறுத்து (According to the Combustion System)

அ)  ஸ்்பகார்க இகனிஷியன் என்ஜின் (Spark 
Ignition Engine) 

ஆ)  ் மப்ரஷன் இகனிஷியன் என்ஜின் 
(Compression Ignition Engine) 

்பைம - 4.2

நீராவி 
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9. வே்த்்தப் த்பகாறுத்து (According to the Speed)

அ)  கு்்ற்நத வே் என்ஜின்

ஆ)  நடுத்தர வே் என்ஜின்

இ)  அதி வே் என்ஜின்

10. ்பயன்்படுத்தப்்படும விதத்்தப்த்பகாறுத்து 
(According to the Usage)

அ)  நி்லயகா்ன என்ஜின்

ஆ) ஆடவைகாவமகாடடிவ என்ஜின்

இ) வலகாவ்காவமகாடடிவ என்ஜின்

ஈ) ம்ரன் என்ஜின்

உ) ஏர்கிரகாப்ட என்ஜின்

5. சிலிண்ைர்்ளின் எண்ணிக்்்யப்
த்பகாறுத்து (According to the No. of Cylinder)

அ)  ஒரு சிலிண்ைர் என்ஜின் (Single Cylinder
Engine)

ஆ)  ்பல சிலிண்ைர் என்ஜின் (Multi Cylinder 
Engine) 

6. சிலிண்ைர்்ள் அ்மக்ப்்படும விதத்்தப்
த்பகாறுத்து (According to the Arrangement of
Cy l inder )

அ)  இன்்லன் என்ஜின்(Inline Engine)

ஆ)  ‘V’ ேடிே என்ஜின் ( V- Type Engine)

இ)  எதிர் சிலிண்ைர் என்ஜின் (Opposed Cylinder
Engine)

ஈ)  வரடியல் என்ஜின் (Radial Engine)

இன்பலன் என்ஜின்

எதிர் சிலிண்ைர் என்ஜின்

‘V’ வடிவ என்ஜின்

வரடியல் என்ஜின்

்காறறி்னகால் குளிர்விக்ப்்படும என்ஜின்

 நீரி்னகால் குளிர்விக்ப்்படும என்ஜின்

7. ேகால்வு்ள் அ்மக்ப்்படும விதத்்தப் 
த்பகாறுத்து (According to the Construction of Valve)

அ) L - த்ட என்ஜின்

ஆ) I - த்ட என்ஜின்

இ) F - த்ட என்ஜின்

ஈ) T- த்ட என்ஜின்

8. குளிர்விககும மு்்ற்யப் த்பகாறுத்து (According
to the Cooling System)

அ)  ் காறறி்னகால் குளிர்விக்ப்்படும என்ஜின்

ஆ)  நீரி்னகால் குளிர்விக்ப்்படும என்ஜின்
நி்லயகா்ன

என்ஜின்
ஆடவைகாவமகாடடிவ 

என்ஜின்
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4.3.  என்ஜின் மதோழில்நுடை விவரம் 
(Technical Specification of the Engine)

1. டோப மடட மசன்டர (TDC) சிலிண்ைரில் 
பிஸ்ைன் வமல் வநகாககி ந்ரும அதி்ப்்படச 
அைவு ஆகும.

2. ைோடடம் மடட மசன்டர (BDC) சிலிண்ைரில் 
பிஸ்ைன் கீழ வநகாககி ந்ரும அதி்ப்்படச 
அைவு ஆகும.

3. வீச்சு (Stroke) ைகாப் தைட தசன்ைருககும,
்பகாடைம தைட தசன்ைருககும இ்ைப்்படை
தூரம வீச்சு எ்னப்்படும. இது கிரகாங்க
துவரகாவின் (BDC) அைவின் இரண்டு
மைங்்கா் இருககும.

4. உந்து ஆரம் (Crank Throw) கிரகாங்க
சகாப்டடின் தமயின் வ�ர்்னல் ்மயத்திறகும
கிரகாங்கபின் வ�ர்்னலின் ்மயத்திறகும
இ்ைப்்படை துரம உ்நது ஆரம ஆகும. இது
வீச்சின் அைவில் ்பகாதியகா் இருககும.

உள அழுத்தும் என்ஜின் (Internal Compression Engine)
நிக்கோலஸ் ஆகஸ்ட ஓட்டோ (Nickolos Otto)

நிகவ்காலஸ் ஆ்ஸ்ட ஓடவைகா என்்ற 
த�ர்மன் த்பகாறியகாைர் 1832 ஆம ஆண்டிறகும 

1891-ஆம ஆண்டிறகும இ்ைப்்படை ்காலத்தில் ேகாழ்நதேர். 
இேர் அழுத்தப்்படை த்படவரகாலியம ேகாயு்ே சிலிண்ைருககுள் 
எரியூடடி ஆற்றல் த்ப்றமுடியும எ்ன நிரூபித்தகார். இது தறவ்பகாது 
உள்ை உள்எரி என்ஜினுககு ேழிேகுத்தது. 

VDI என்்ற த�ர்மன் த்பகாறியகாைர் சங்்ம (Association of 
German  Engineers) புதியதகா் DIN என்்ற தரத்தில் "ஆடவைகா என்ஜின்" 
என்று அ்ழக்ப்்படும உள்எரி என்ஜினில் அழுத்தப்்படை ்காறறு 
எரித்பகாருள் ்ல்ே்ய சரியகா்ன வநரத்தில் எரியூடடி ஆற்றல் 
த்ப்ற முடியும எ்ன நிரூபித்த்னர். இமமு்்ற அ்்னத்து ே்் 
என்ஜின்்ளுககும த்பகாரு்நதும்படி இரு்நதது.

இேர் ்பள்ளி ்பருேத்தில் அறிவியல் ததகாழில் நுட்பம 
்படிப்்பதில் ஆர்ேமகா் இரு்நதகார். இேர் ்படைப் ்படிப்்்ப மூன்று 
ஆண்டு்ள் முடித்து ஒரு சிறிய ததகாழில் நிறுே்னத்தில் ்பயிறசி 
(Apprentice Training) த்பறறு ே்நதகார்.

ம்ரன் என்ஜின்

ஏர்கிரகாப்ட என்ஜின்

வலகாவ்காவமகாடடிவ 
என்ஜின்

நிகவ்காலஸ் ஆ்ஸ்ட ஓடவைகா
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5. சிலிணடர ்ைோர (Cylinder Bore) சிலிண்ைரின்
உள்விடை அைவிறகுச் சிலிண்ைர் வ்பகார்
எ்னப்த்பயர்.

6. கிளியரன்ஸ் மகோளளெளெவு (Clearance Volume)
பிஸ்ைன் ைகாப் தைட தசன்ைரில் இருககும
த்பகாழுது அதன் வமல் ்பகுதியில் உள்ை
சிலிண்ைரின் த்காள்ைைவிறகு கிளியரன்ஸ்
த்காள்ைைவு என்று த்பயர்.

7. ஸ்மவபட மகோளளெளெவு/பிஸ்டன்
இடபமையரச்சி மகோளளெளெவு (Swept Volume)
சிலிண்ைரில் ைகாப் தைட தசன்ைருககும 
்பகாடைம தைட தசன்ைருககும இ்ைப்்படை 
த்காள்ைைவிறகு ஸ்தேப்ட த்காள்ைைவு 
என்று த்பயர்.

8. சிலிணடர மகோளளெளெவு / ம�ோத்தக 
மகோளளெளெவு (Total Volume) உள்ளிழுககும 
வீச்சின் முடிவில் உள்ை அல்லது பிஸ்ைன் 
்பகாடைமதைட தசன்ைரில் இருககுமவ்பகாது 
அதன் வமல் உள்ை சிலிண்ைரின் தமகாத்தக 
த்காள்ைைவு என்று த்பயர். 

9. அழுத்த விகிதம் (Compression Ratio)
அழுத்தும வீச்சின் முன் சிலிண்ைரில்
உள்ை த்காள்ைைவிறகும அழுத்தும 
வீச்சின் முடிவில் உள்ை த்காள்ைைவிறகும 
இ்ைப்்படை விகிதம அழுத்த விகிதம 
எ ்ன ப் ்ப டு ம .

அழுத்த விகிதம = 
சிலிண்ைரின் 

தமகாத்தக த்காள்ைைவு

கிளியரன்ஸ் த்காள்ைைவு

10. குறிபபிடட தி்றன் (Indicated Power)
என்ஜின் சிலிண்ைருககுள் எரித்பகாருள்
எரிக்ப்்படுேதகால் கி்ைககும ஆற்றல்
குறிப்பிடை ஆற்றல் எ்ன அ்ழக்ப்்படுகி்றது.

I.P =
PmLAN

60 × 1000

I.P = குறிப்பிடை தி்றன் kW
Pm  = அழுத்தம N/m2

L   = ஸ்டவரகாககின் நீைம m
A   =  பிஸ்ைனின் குறுககு தேடடு ்பரப்பு m2

N   =   கிரகாங்க சகாப்ட சுறறும எண்ணிக்்
(இரு வீச்சு என்ஜினுககு)

N/2  =   கிரகாங்க சகாப்ட சுறறும எண்ணிக்் 
(நகான்கு வீச்சு என்ஜினுககு)

11. ையனுறு தி்றன் (Brake Power) ்பயனுறு தி்றன்
என்்பது பி்ைவீலில் கி்ைககும தி்றனின்
அை்ேக குறிககி்றது. இது ்ை்னவமகா மீடைர்
என்்ற ்ருவியின் மூலம அைவிைப்்படுகி்றது.

B.P =
2πNT

60 × 1000

B.P = ்பயனுறு தி்றன் kW
N- கிரகாங்க சகாப்ட சுறறு்ளின் எண்ணிக்்
T -  என்ஜின் இயககு வி்ச (Engine Torque)

k N / m 2

12. உரோய்வுத் தி்றன் (Friction power) என்ஜின்
B.P ஆ்னது என்ஜின் I.P ்ய விைக கு்்றேகா்
இருககும ஏத்னனில் வ்பரிங்கு்ள் பிஸ்ைன்
ரிங்கு்ள், ேகால்வு்ள் வ்பகான்்ற இயங்கும ்பகா்ங்-
்ளுககு இ்ைவய ஏற்படும உரகாய்வி்னகால்

ெவளி வழி 

்பைம - 4.3 அடிப்்ப்ை ே்ரய்்ற்ள் ்பைம
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சிறிதைவு ஆற்றல் இழக்ப்்படுகி்றது. இவேகாறு 
இழக்ப்்படும ஆற்றலுககு உரகாய்வுத் தி்றன் 
F.P எ்னப்த்பயர்.

F.P= I.P-B.P

13. விபைத்தி்றன் (Efficiency) என்ஜின் எடுத்துக
த்காள்ளும வே்லயின் அைவிறகும,
உற்பத்தி அைவிறகும இ்ைப்்படை விகிதம
என்ஜின் வி்்னத்தி்றன் ஆகும. அது
சிலிண்ைருககுள் தசல்லும எரித்பகாருள்,
எரித்பகாருள் எரிேதகால் கி்ைககும தேப்்பம
மறறும அ்நத தேப்்பத்தகால் உண்ைகாகும ஆற்றல்
ஆகியேறறின் விகிதங்்்ைப் த்பகாறுத்து
அைவிைப்்படுகி்றது. என்ஜின் வி்்னத்தி்றன்
மூன்று விகிதங்்ளில் ்ணககிைப்்படுகி்றது.

அ) த்காள்ைைவுத் தி்றன் (Volumetric 
Efficiency)

ஆ)  தேப்்பத் தி்றன் (Thermal Efficiency)

இ)  இய்நதிரத் தி்றன் (Mechanical Efficiency)

அ)  மகோளளெளெவுத் தி்றன்

உறிஞ்சும வீச்சின் வ்பகாது ேகாயுமண்ைல 
அழுத்தத்தில் சிலிண்ைருககுள் உறிஞ்சப்்படை 
்காறறு (அ) எரி ் ல்ேயின் த்காள்ைைவிறகும, 
சிலிண்ைரின் உண்்மயகா்ன த்காள்ைைவிறகும 
உள்ை விகிதவம த்காள்ைைவுத் தி்றன் ஆகும.

த்காள்ைைவுத் தி்றன் =

ேகாயுமண்ைல அழுத்தத்தில் மறறும 
தேப்்பத்தில் உடத்காண்ை ்காறறு (அ) 

எரி்ல்ேயின் த்காள்ைைவு

சிலிண்ைரின் த்காள்ைைவு

ஆ) மவபைத் தி்றன் 

என்ஜினில் உற்பத்தியகாகும சகதிககும, 
எரித்பகாருள் அைங்கியுள்ை சகதிககும உள்ை 
விகிதவம தேப்்பத்தி்றன் ஆகும.

தேப்்பத் தி்றன் =

B.P × 33000

ஒரு நிமிைத்தில் எரி்நத எரித்பகாருளின்
தேப்்ப மதிப்பு × 778

இ)  இயந்திரத் தி்றன்

பி்ைவீலில் தேளிவயற்றப்்படும 
சகதிககும என்ஜின் சிலிண்ைருககுள் 
உருேகாகும சகதிககும உள்ை விகிதவம
இய்நதிரத் தி்றன் ஆகும.

இய்நதிரத் தி்றன் = 
்பயனுறு தி்றன்

குறிப்பிடை தி்றன்

14. சரகாசரி ்பயன்்படு அழுத்தம (Mean Effective
Pressure)

ஆற்றல் வீச்சின் வ்பகாது பிஸ்ைனில் 
உண்ைகாகும சரகாசரி அழுத்தம என்ஜினின் 
சரகாசரி ்பயன்்படு அழுத்தம ஆகும. 

15  குறிப்பிடை எரித்பகாருள் நு்ர்வு (Specific Fuel 
Consumption)

ஒரு கிவலகா ேகாட மணி (KWH) 
ஆற்ற்ல உற்பத்தி தசய்ேதறகு தசலேகா்ன 
எரித்பகாருளின் அைவு குறிப்பிடை எரித்பகாருள் 
நு்ர்வு (Specific Fuel Consumption) எ்னப்்படும.
்பல்வேறு அைவு்ைய என்ஜின்்்ை 
ஒப்பிடுமவ்பகாது எது கு்்றேகா்ன எரித்பகாருள் 
தசல்ேக த்காண்டுள்ைது எ்ன அறிய 
இது உதவுகி்றது. இதன் மூலம கு்்றேகா்ன 
எரித்பகாருள் தசலவில் அதி்மகா்ன ஆற்ற்லக 
த்காடுககும என்ஜின் எதுதேன்று ஒப்பிடடுப் 
்பகார்க் முடிகி்றது. இ்நத SFC-இன் அை்ேக
்ணககிை குறிப்பிடை தி்றன் (Indicated Power) 
்பயன்்படுத்தி்னகால், அதறகு ISFC (Indicated Specific 
Fuel Consumption) என்று த்பயர். ்பயனுறு தி்றனின் 
(Brake Power) அை்ேக த்காண்டு S.F.C-இன் 
அை்ேக ்ணககிடைகால் அதறகு BSFC (Brake 
Specific Fuel Consumption) என்று த்பயர்.

∙ முதல் வமகாடைகார் 
்சககிள் 1885-ஆம ஆண்டில் த�ர்மன் 
்ண்டுபிடிப்்பகாைர்்ைகா்ன வ்காடலிப் 
தைய்மலர் மறறும வில்த்ல்ம வமவ்பக 
ஆகிவயகாரகால் ேடிே்மக்ப்்படைது.

∙ அது ஒரு உண்்மயகா்ன
முன்மகாதிரியகா்ன ேகா்்னமகா்
அல்லகாமல், அேர்்ளின் புதிய 
என்ஜினுக்கா்ன வசகாத்்ன
ம கா தி ரி ய கா கு ம .

முதல் ்�ோடடோர பசககிள 
உருவோககியவர யோர?

வ்காடலிப் தைய்மலர்
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4.4.   ரோயல் ஆட்டோம�ோபைல் சஙக 
நிர்ணயம் (Royal Automotive Club Rating)

இங்கிலகா்நதில் உள்ை ரகாயல் 
ஆடவைகாதமகா்்பல் கிைப் ேகா்்னத்தினு்ைய ேரி 
தசலுத்துேதற்கா்ன தி்றன் (Taxable Power) எவேைவு 
என்்ப்த ே்ரயறுத்துச் தசகால்லும அ்மப்்பகாகும. 
என்ஜின் சிலிண்ைரின் விடைம மறறும 
சிலிண்ைர்்ளின் தமகாத்த எண்ணிக்்யி்்னக 
த்காண்டு ்ணககிைப்்படுேவத ரகாயல் 
ஆடவைகாதமகா்்பல் சங்் நிர்ணயம (RAC) ஆகும.

RAC rating = (D x N)/2.5
D = பிஸ்ைனின் விடைம
N = சிலிண்ைர்்ளின் எண்ணிக்்

4.5  தோனியஙகி மைோறியோளெரகளின் 
சஙகநிர்ணயம் (Society Of Automotive 
Engineers Rating)

ஒரு என்ஜினில் உள்ை த�்னவரடைர் 
(Generator), ஏர்கிளி்னர் (Air Cleaner), வ்பன் (Fan) 
வ்பகான்்றேற்்ற அ்றறிவிடடு, ்ண்ைறியப்்படுமதி்றவ்ன 
இ்நத என்ஜினின் தகானியங்கி த்பகாறியகாைர்்ளின் 
சங்்நிர்ணயம (Society Of Automotive Engineers Rating) 
ஆகும. 

�ோ்ணவரகளுககோை ையிறசி (Student Activity)

�ோ்ணவரகள பின்ைற்ற ்வணடி யபவ: ைோதுகோபபு முன் எச்சரிகபககள

1. ்பகாைத்திடைத்தின்்படி மக்ள் அதி் தநருக்மகா் ேகா்்னங்்ளில் தசல்லககூடிய ்பகுதிககு மகாணேர்்்ை 
விடுமு்்ற நகாட்ளில் தசன்று அங்கு மக்ைகால் அதி்ம ்பயன்்படுத்தக கூடிய ்கார்்ளின் ையர்்்ை 
்படடியலிடடு ்காண்பிக்ச் தசய்தல்.

2. நம நகாடடில் மறறும அயல் நகாடடில் ்பயன்்படுத்தப்்படும மறறும உருேகாக்ப்்படும ்பல்வேறு ே்்-
்கார்்ளின் ்பைத்்த ஆல்்பமகா் தயகாரித்தல்.

3. அருகில் உள்ை ்பணிம்்ன்ளுககு தசன்று உள்எரி என்ஜின் தேளிஎரி என்ஜின் எவேகாறு தசய-
ல்்படுகி்றது என்்ப்த ்ண்ைறியச் தசய்தல்.

Transportation - ேபாக்�வரத்�
Dramatic - நைட�ைற மாற்றம்
Discovered - கண்�பி�ப்�
Commercially  - வணிகரீதியாக
Combustion - எரி�ட்�தல்
Efficiently - திறைமயான
Manufactured - தயாரித்தல்
Luxury - ெசா�சான
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சரியோை விபடபய ்தரந்மதடுகக: 
1. நிகவ்காலஸ் ஓடவைகா நகான்கு வீச்சு உள்தைரி என்ஜி்்ன ்ண்ைறி்நத ஆண்டு எது?

அ) 1863
ஆ) 1876
இ) 1880

2. டீசல் என்ஜி்்ன ரூைகால்ப் டீசல் என்்பேர் ்ண்டு பிடித்த ஆண்டு

அ) 1886
ஆ) 1892
இ) 1897

3. உ்நது ஆரம என்்பது

அ) TDCககும BDCககும இ்ைப்்படை ததகா்லவு
ஆ) வீச்சின் ்பகாதி அைவு
இ) வீச்சின் இரு மைங்கு

1.  Kirpal Singh, “Automobile Engineering Vol 1 & 2”, Standard Publishers, Seventh Edition,
1997, New Delhi.

2.  Jain, K.K., and Asthana. R.B, “Automobile Engineering” Tata McGraw Hill Publishers,
New Delhi, 2002.

3. Ganesan V. Internal Combustion Engines, Third Edition, Tata McGraw - Hill, 2007.

4. B.P. Pundir, I.C. engine combustion and emissions. Narosa Publishing House, July 2010.

5. Rajput R.K. Internal Combustion Engines, Laxmi Publications (P) Ltd, 2006.

6.  Ramalingam, K.K., Internal Combustion Engines, SciTech Publications (India) Pvt. Ltd.,
2004.
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4. பு்் ேண்டியில் உள்ை நீரகாவி என்ஜின் எ்நத ே்்்யச் சகார்்நதது?

அ) உள்தைரி என்ஜின்
ஆ) தேளிதயரி என்ஜின்
இ) எதிர் சிலிண்ைர் என்ஜின்

5. வீச்சு என்்பது

அ) TDCககும BDCககும இ்ைப்்படை ததகா்லவு
ஆ) உ்நது ஆரத்தின் சமமகா்ன ததகா்லவு
இ) உ்நது ஆரத்தில் ்பகாதி

கீழககணட விைோககளுககு விபடயளிககவும்
6. ஆடவைகா தமகா்்பல் அல்லது தகானியங்கி ேகா்்னம என்்றகால் என்்ன?

7. ஆடவைகா தமகா்்பல் ேகா்்னம எ்நத ஆண்டு, யகாரகால் ்ண்டுபிடிக்ப்்படைது?

8. ஆடவைகா தமகா்்பல் ேரலகாற்்ற விேரி.

9. எரி த்பகாரு்ை அடிப்்ப்ையகா் த்காண்டு என்ஜி்்ன எத்த்்ன ே்்்ைகா்ப்பிரிக்லகாம?அ்ே 
யகா்ே?

10. தேளிஎரி என்ஜினுககு உதகாரணம ஏவதனும மூன்றி்்ன கூறு்.

11. உள்தைரி என்ஜின் என்்றகால்என்்ன?

12. உள்தைரி என்ஜி்்ன எவேகாறு ே்்ப்்படுத்துேகாய்?

13. வீச்சு என்்றகால் என்்ன?

14. TDC மறறும BDC குறிப்பு ே்ர்.

15. அழுத்துமவிகிதம ே்ரயறு.
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5.0 அறிமுகம் 
5.1 பெட்ரோல் என்ஜின்
5.2 டீசல் என்ஜின்
5.3  உள் எரி என்ஜினில் உள்்ள முக்கியமோன 

ெோகஙகள்
5.3.1 சிலிண்டர் பி்ளோக் (Cylinder Block) 
5.3.2 சிலிண்டர் லைனர் (Cylinder Liner)
5.3.3 சிலிண்டர் பெட (Cylinder Head)
5.3.4 கிரோஙக் ்கஸ் (Crank Case)
5.3.5 எணபணெய் ப�ோடடி (Oil Sump)
5.3.6 கசிவு நீக்கி (Gasket)
5.3.7  பிஸ்்டன், பிஸ்்டன் பின், பிஸ்்டன் ரிங (Piston, 

Piston Pin, Piston Ring)
5.3.8 இலணெப்பு �ணடு (Connecting Rod)
5.3.9 வல்ளவச்சுத் �ணடு (Crank Shaft)
5.3.10 அதிர்வு �ோஙகி (Vibration Damper) 
5.3.11 ல்டமிங கியர் (Timing Gear)
5.3.12 பெம்புருள் �ணடு (Cam Shaft)
5.3.13  திறப்ெோன் (Valve) மற்றும் திறப்ெோன்கல்ள

இயக்கும் முலறகள்
5.3.14 ென்மடிமம் (Manifold)
5.3.15  விலசயோள் சில்லு (Fly Wheel)
5.3.16  ஒலி குலறப்ெோன் (Silencer)

5.4 ெோன்கு வீச்சு பெட்ரோல் என்ஜின் (Four Stroke Petrol Engine)
5.5  இரணடு வீச்சு பெட்ரோல் என்ஜின் (Two Stroke Petrol Engine) 
5.6  இரணடு வீச்சு மற்றும் ெோன்கு வீச்சு என்ஜின்களுக்கும் 

உள்்ள ்வறுெோடுகள்
5.7 ெோன்கு வீச்சு டீசல் என்ஜின் (Four Stroke Diesel Engine)
5.8  இரணடு வீச்சு டீசல் என்ஜின் (Two Stroke Diesel Engine)

ெெோரு்ள்டக்கம்

5 என்ஜின்
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1. உள் எரி மற்றும் பவளி எரி என்ஜின்களின் இயக்கத்ல�த் ப�ரிந்து பகோள்ளு�ல்
2. என்ஜின் ெோகஙகள், அவற்லறத் �யோரிக்கும் முலற, �யோரிக்கப் ெயன்ெடும் உ்ைோகம்

ஆகியவற்லறப் ெற்றித் ப�ரிந்து பகோள்ளு�ல்
3. இரு வீச்சு மற்றும் ெோன்கு வீச்சு என்ஜின்களில் பவப்ெ ஆற்றல் உற்ெத்தியோகும்

முலறலயப் ெற்றித் ப�ரிந்து பகோள்ளு�ல்

கற்றல் ்ெோக்கம் (Learning Objectives)

5.0 அறிமுகம் 
‘நீரின்றி அமையாது உலகு’ என்்பது 

வள்ளுவர் வாக்கு. தற்்பாது தானியங்கி வாகனம் 
இன்றி இயங்காது உலகு’ என்்பது நமைமுமை 
உணமை. இன்மைய நாகரீக உலகில் ஆட்ைாமைா-
ம்பல் வாகனம் இல்மலமயனில் உலக்ை ஸதம்பித்து 
விடும். அநத அளவிறகு ைக்கமளயும், ம்பாருள்க-
மளயும் ஓர் இைத்திலிருநது ைறமைாரு இைத்திறகுக் 
மகாணடு மெல்வதறகும், கணைம் விடடுக் கணைம் 
மெல்வதறகும் அதிக ்வகைாக இயங்கக்கூடிய 
்பயணிகள் ைறறும் ெரக்கு வாகனங்கள் இன்றியமை-
யாததாக தானியங்கி இயநதிரம் ைாறிவிடைது. 

ஒரு வாகனம் இயங்குவதறகுத் ்தமவயான 
இயக்க ஆறைமல வழங்குவதறகு என்ஜின் 
்பயன்்படுத்தப்படுகிைது. என்ஜின் வாகனத்தின் 
இதயைாகக் கருதப்படுகிைது. நியூடைனின் ஆறைல் 
ைாைாக் ்காட்பாடடின் ்படி, ஒரு வமக ஆறைமலப 
பிரிமதாருவமக ஆறைலாக ைாறைமுடியும் என்ை 
கருத்திறகிணங்க, என்ஜின் என்்பது மவப்ப 
ஆறைமல இயக்க ஆறைலாக ைாறறி வாகனங்கள் 
இயங்குவதறகுப ்பயன்்படும்  ொதனைாகும். மவப்ப 
என்ஜின்கள் என்்பது எரிம்பாருமள எரித்து அதன் 
மூலம் கிமைக்கும் மவப்ப ஆறைமல இயநதிர 
ஆறைலாக ைாறறிக் மகாடுக்கும் ொதனம் ஆகும்.

5.1  பெட்ரோல் என்ஜின்

ம்பட்ரால் என்ஜின்கள் ம்பட்ராமல எரித்து 
அதன் மூலம் உணைாகும் மவப்ப ஆறைமல இயநதிர 
ஆறைலாக ைாறறிக் மகாடுக்கிைது. அமைரிக்காவில் 
ம்பட்ராமலக் ்கெலின் (Gasoline) என அமழப்பதால் 
இது ்கெலின் என்ஜின் எனவும் அமழக்கப்படுகிைது.

திரவ நிமலயில் உள்ள ம்பட்ராமல 
எரிம்பாருளாகக் மகாணடு இயங்கும் என்ஜின் 
ம்பட்ரால் என்ஜின் ஆகும். ம்பட்ராலும், காறறும் 
கலநத கலமவ என்ஜினுக்குள் மெலுத்தப்படடு 
மின் தீபம்பாறி மூலம் எரிக்கப்படுவதால் இதமன 
ஸ்பார்க் இக்னிசியன் என்ஜின் (Spark Ignition Engine) 

என்று அமழக்கி்ைாம். இது 1876-ஆம் ஆணடு 
நிக்்காலஸஓட்ைா என்ை மெர்ைன் நாடடு 
அறிஞரால் மெயல்முமைப்படுத்தப்படைதால் ஆட்ைா 
மெக்கிள் என்ஜின் என அமழக்கப்படுகிைது. இது 
நிமலத்த கனஅளவு சுழறசி முமையில் இயங்குகிைது. 
ஒரு முமை எரிம்பாருள் எரிப்பதறகு நான்கு 
நிகழ்ச்சிகள் ்தமவ. அதாவது எரிம்பாருமள 
உள்ளிழுத்தல், அழுத்துதல், ஆறைல் ம்பறுதல், 
மவளி்யறறுதல் ஆகிய நிழ்ச்சிகள் நமைம்பை 
்வணடும். இநநிகழ்ச்சிகள் ஒவமவான்றும் 
பிஸைனின் ஒவமவாரு வீச்சிலும் நமைம்பறுவதால் 
இச்சுழறசி முடிவமைவதறகு நான்கு வீச்சுகள் 
முழுமையாகத் ்தமவப்படுகிைது. என்வ இது 
நான்கு வீச்சு என்ஜின் என்று அமழக்கப்படுகிைது. 

5.2 டீசல் என்ஜின்
திரவ நிமலயில் உள்ள டீெமல எரி 

ம்பாருளாகப ்பயன்்படுத்தி ஆறைமலப ம்பறறு 
இயங்கும் என்ஜின் டீெல் என்ஜின் என்று அமழ-
க்கப்படுகிைது. 1897-ம் ஆணடு ருைால்ஃப டீெல் 
என்்பவரால் கணடுபிடிக்கப்படடு அறிமுகப்படுத்தப்ப-
டைதால் இது அவர் ம்பயரி்ல்ய டீெல் என்ஜின் என  
அமழக்கப்படைது. ருைால்ஃப டீெல் என்ை அறிஞர் 
நிமலைாைா அழுத்தச் சுழறசி முமையில் எரி- 
ம்பாருமள மவப்பக் காறறின் மீது கணணுக்குத் 
மதரியாத சிறு சிறு நுணணிய துகள்களாகத் 
மதளித்தால் எரிம்பாருள் எளிதில் எரியும்  எனக் 
கூறினார். அதன் அடிப்பமையில் இவ என்ஜின் மெய-
ல்்படுகிைது. அதாவது ம்பட்ரால் என்ஜிமனப்்பால் 
எரிம்பாருளும் காறறும் கலநது சிலிணைருக்குள் 
மெல்லாைல் காறறு ைடடும் உள்ளிழுக்கும் வீச்சின் 
்்பாது உள்ளிழுக்கப்படடு அழுத்தப்படுவதால் அதிகச் 
மவப்பம் ஏற்படடு ஆறைல் அதிகைாக மவளிப்படுகிைது. 
இதனால் அதிக சுமை இழுக்கும் வாகனங்களிலும், 
மதாைர்நது மதாமலதூரம் மெலுத்தப்படும் வாகனங்க-
ளிலும் இவ என்ஜின் ்பயன்்படுத்தப்படுகிைது.

டீெல் என்ஜின் குமைநத ்பராைரிபம்ப
உமையதாலும், டீெலின் விமல குமைவாக 
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இருப்பதாலும், அதிகைான மவப்பத்திைன் 
கிமைப்பதாலும் கனரக வாகனங்கள் அமனத்திலும் 
டீெல் என்ஜின் ்பயன்்படுத்தப்படுகிைது. நம் நாடடில் 
ம்பரும்்பாலும் ம்பாருள் ்்பாக்குவரத்திறகாக டீெல் 
என்ஜின் ம்பாருத்தப்படை வாகனங்க்ள ம்பரிதும் 
்பயன்்படுத்தப்படுகிைது. 

5.3  உள் எரி என்ஜினில் உள்்ள 
முக்கியமோன ெோகஙகள் 

1. சிலிணைர் பிளாக்
2. சிலிணைர் மலனர்
3. சிலிணைர் தமல
4. கிராங்க் ்கஸ
5. ஆயில் மதாடடி
6. ்கஸகட
7. பிஸைன்
8. கமனக்டிங் ராடு
9. வமளவச்சுத் தணடு

10. மவப்ரென் ்ைம்்பர்
11. மைமிங் கியர், மைமிங் மெயின்
12. மநம்புருள் தணடு
13. திைப்பான், திைப்பான் மைக்கானிெம்
14. ்ைனி ்்பால்டு- (இன்மலட, அவுடமலட)
15. ஃபிமளவீல்
16. மெலன்ெர்

இவறமைத் தவிர ஆயில் ்பம்பு, ஃபியூல் ்பம்பு, 
கலமவ கலக்கி, டிஸடரிபியூடைர், வாடைர் ்பம்பு, 
காறறு வடிகடடி, எணமணய் வடிகடடி ்்பான்ை ்பல 
துமண ்பாகங்கள் இமணக்கப்படடுள்ளன. 

அடைவமண 5.1-ல் முக்கியைான ்பாகங்களும் 
அமவ தயாரிக்கப ்பயன்்படும் உ்லாகங்களும் 
காடைப்படடுள்ளன.

5.3.1  சிலிணைர் பிளாக் (Cylinder Block) :

சிலிணைர் பிளாக் என்்பது என்ஜினின் 
அடிப்பமைப ்பாகைாக உள்ளது.   என்ஜினின் ்பல்்வறு 

சிலிண்டர் பி்ளோக் சிலிண்டர் �லை கிரோஙக் ்கஸ்

பிஸ்்டன் ப�ோகுப்பு

்மனி்ெோல்டு

லசைன்சர்

மநம்புருள் தணடு

மவப்ரென் ்ைம்்பர் ஃபில்ளவீல்

ெ்டம் 5.3 உள் எரி என்ஜினில் உள்்ள முக்கியமோன ெோகஙகள்

வோல்வு வலககள்
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• மதாகுபபு வமக (Mono Block)- கிராங்்கசும்
சிலிணைர் பிளாக்கும் ஒ்ர வார்ப்பாகத்
த ய ா ரி க் க ப ்ப ட டி ரு க் கு ம் .

5.3.2 சிலிணைர் மலனர் 

என்ஜினில் பிஸைன் சிலிணைருக்குள் 
மதாைர்நது இயங்குவதால் சிலிணைர் பிளாக்கில் 
்தய்ைானம் ஏற்படுகிைது. இதனால் என்ஜினின்  
திைன் குமைவ்தாடு மெலவினங்களும் 
அதிகைாகிைது. இத்தமகய விமளவுகமளத் 
தவிர்ப்பதறகாகச் சிலிணைர் மலனர்கள் 
்பயன்்படுத்தப ்படுகின்ைன. இவவாறு மலனர் 
்பயன்்படுத்தப ்படுவதால் ்தய்ைானம் சிலிணைர் 
மலனரில் ஏற்படுகிைது. அவவாறு மலனரில் 
்தய்ைானம் ஏற்படைால் மலனமர ைடடும் 
ைாறறிச் மெலவினத்மதக் குமைப்ப்தாடு என்ஜின் 
திைமனயும் அதிகரிக்க முடியும். என்ஜினில் 

்பாகங்களும் இத்னாடு இமணக்கப்படுவதறகுத் 
தகுநதவாறு ஒரு அடிப்பமைக் கடைமைபம்பக் 
மகாடுக்கிைது. இதில் ஒன்று அல்லது அதறகு 
்ைற்படை எணணிக்மகயில் சிலிணைர்கள் 
வடிவமைக்கப்படடு இருக்கும். இநதச் சிலிணைரின் 
உள்்பகுதியில் பிஸைன் ்ைலும், கீழும் இயக்குகிைது. 
சிலிணைர் பிளாக்கின் கீழ்்பகுதியில் கிராங் ்கஸ 
ைறறும் ஆயில் மதாடடியும் ்ைல்்பகுதியில் சிலிணைர் 
மெடடும் சிலிணைர்கமளச் சுறறிலும் குளிர்விக்கும் 
நீர் மெல்லும் துமளகள் (Water Jacket) அமைக்கப்படடு 
இருக்கும். சிலிணைர் பிளாக்கின் கீழ்்பகுதியில் ்்பரிங் 
மூலம் வமளவச்சுத் தணடு ம்பாருத்தப்படடிருக்கும்.  
சிலிண்டர் பி்ளோக் இரணடு வலகப்ெடும். அலவ 
்பைம் 5.3.1-ல் கோட்டப்ெடடுள்்ளது ்ெோல்

• பிரிக்கப்படை வமக (Split Block) – கிராங்்கசும்,
சிலிணைர் பிளாக்கும் தனித்தனி்ய
தயாரிக்கப்படடுப ்்பால்டடுகள் மூலம் 
இ ம ண க் க ப ்ப ட டி ரு க் கு ம் .

அட்டவலணெ 5.1 முக்கியமோன ெோகஙகளும் அலவ �யோரிக்கப் ெயன்ெடும் உ்ைோகஙகளும்

என்ஜின் ்பாகத்தின் ம்பயர் தயாரிக்கப ்பயன்்படும் உ்லாகம்

1. சிலிணைர் பிளாக் கி்ர ்கஸட அயர்ன் அல்லது அலுமினியம் அலாய்

2. சிலிணைர் மலனர் நிக்கல், ைாங்கனிஸ, கு்ராமியம், சிலிக்கான் கலநத ஸடீல் அலாய்

3. சிலிணைர் தமல கி்ர ்கஸட அயர்ன் அல்லது அலுமினியம் அலாய்

4. கிராங்க் ்கஸ கி்ர ்கஸட அயர்ன் அல்லது அலுமினியம் அலாய்

5. எணமணய் மதாடடி பிரஸடு ஸடீல்

6. ்கஸகட காப்பர், ஆஸம்பஸைாஸ, ஸடீல் கலநத கலமவ

7. பிஸைன் அலுமினியம் அலாய்

8. பிஸைன் பின் ஸம்பெல் ஸடீல்

9. பிஸைன் வமளயங்கள் ்கஸட அயர்ன்

10. இமணபபுத்தணடு ்்பார்ஜ்டு அலாய் ஸடீல்

11. வமளவச்சுத் தணடு ஹீட டரீடைட அலாய் ஸடீல்

12. அதிர்வு தாங்கி அலுமினியம் அலாய் அல்லது வார்பபிரும்பு

13. மைமிங்கியர்,  மைமிங்  மெயின் ஸம்பெல் அலாய்ஸடீல்

14. மநம்புருள் தணடு ஹீட டரீடைட அலாய் ஸடீல்

15. மையின் ்்பரிங் ்பாஸ்பர்பிரான்ஸ, மலடபிரான்ஸ, டின், ஆணடிைணி, அலுமினியம் கலநத ஸடீல்

16. வால்வு சிலிக்கான் , கு்ராமியம், நிக்கல் கலநத அலாய் ஸடீல்

17. ்ைனி்்பால்டு ்கஸட அயர்ன் அல்லது அலுமினியம்

18. ஃபிமள வீல் ்கஸட அயர்ன் அல்லது ொர்ைன்டு ஸடீல்

19. மெலன்ெர் கிரஸடு ஸடீல்/ ்கஸட அயர்ன்
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்பைம் 5.3.1 மதாகுபபு வமக ைறறும் பிரிக்கப்படை வமக 

மதாகுபபு வமக

தைல 

பிரிக்கப்படை வமக 
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இநத மலனரின் அடிப்பகுதியில் குளிர்ச்சியூடடும் 
நீர் கசியாைல் தடுப்பதறகான ்்பக்கிங் ரிங்குகள் 
அல்லது சீல் ம்பாருத்தப்படடிருக்கும். 

ெ்டம் 5.3.2(b) ஈர வலக லைனர்

5.3.3  சிலிணைர் மெட 
(Cylinder Head)

சிலிணைர் மெடைானது சிலிணைர் 
பிளாக்கின் ்ைல்்பகுதியில் ஸைடடுகள் மூலம் 
இமணக்கப்படுகிைது. இதில் ஸ்பார்க் பிளக் (அ)
இஞெக்ைர் ம்பாருத்துவதறகான துமளகள், ஸைட 
துமளகள், நீர் மெல்லும் ்பாமதகள், கம்்பென் ்ெம்்பர் 
ஆகியமவ அமைக்கப்படடிருக்கும். ஓவர்மெட 
திைப்பான் என்ஜினாக இருநதால் அநதச் சிலிணைர் 
மெடடில், புஷராடு துமளகள் ராக்கர் ஆர்ம்கமள 
உயவிடும் ஆயில் துமளகள் ஆகியமவ இருக்கும். 
சிலிணைர் மெட நான்கு வமகப்படும். அமவ:

• L - மெட என்ஜின்
• I - மெட என்ஜின்
• F - மெட என்ஜின்
• T - மெட என்ஜின் ்்பான்ைமவயாகும்.

்பயன்்படுத்தப்படும் மலனர்கள் இரணடு 
வமகப்படும். அமவ,

உலர் வமக மலனர் (Dry liner) 
ஈர வமக மலனர் (Wet liner) – ஆகும். 

ஈர வமக மலனர்         உலர் வமக மலனர்

உைர் வலக லைனர்
சிலிணைர் மலனரின் மவளி விடைமும், 

சிலிணைரின் உள்விடைமும் துல்லியைாகப 
ம்பாருநதும் வமகயில் தயாரிக்கப்படடிருக்கும். 
மலனர் மெடராலிக் பிரஸ அல்லது அதிகக் 
குளிர்ச்சி மெய்து சிலிணைரில் ம்பாருத்தப்படுகிைது. 
மலனரின் மவளிப்பகுதி சிலிணைர் பிளாக்கில் உள்ள 
நீருைன் ்நரடியாகத் மதாைர்பு மகாள்வதில்மல 
எனில் இது உலர்வமக மலனர் எனக் கூைப்படுகிைது.   
இதனுமைய தடிைன் 1.5 மி.மீ முதல் 3.0 மி.மீ வமர 
இருக்கும். மலனரின் ்ைற்பகுதியில் பிளாஞச் ைறறும் 
சீல் அமைக்கப்படடுப ம்பாருத்தப்படடிருக்கும்.

ெ்டம் 5.3.2(a) உலர் வமக மலனர்

ஈர வகை கைனர் 
ஈர வமக மலனரின் உள்விடைம் 

ைடடும் துல்லியைாகவும், வழுவழுப்பாகவும் 
தயாரிக்கப்படடிருக்கும்.  மவளி விடைம் துல்லியைாக 
இருக்காது. ஏமனனில் மலனரின் மவளிப்பகுதி 
சிலிணைர் பிளாக்கில் உள்ள குளிர்ச்சியூடடும் 
நீருைன் ்நரடியாகத் மதாைர்பு மகாணடிருப்பதால் 
மவளி விடைம் துல்லியைாக்வா, வழுவழுப்பாக்வா 
இருக்க ்வணடிய அவசியம் இல்மல. இதன் 
தடிைன் 3.0 மி.மீ முதல் 6.0 மி.மீ வமர இருக்கும். 
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அவுடமலட ்ைனி்்பால்டுகளுக்கு இமை்யயும் 
்பயன்்படுத்தப்படுகிைது. 

ெ்டம் 5.3.6 கசிவு நீக்கி

5.3.7 பிஸைன் (Piston)

பிஸைன் (Piston) என்்பது என்ஜின் ்பாகங்களில் 
உள்ள மிக முக்கிய ்பாகைாகும். இது சிலிணைருக்கு மிக 
மநருக்கைான ்பாகைாக உள்ளது. இது சிலிணைரினுள் 
்ைலும், கீழும் இயங்குகிைது. (பிஸைன் ்பாகங்கள் 
ெ்டம் 5.3.7-ல் காடைப்படடுள்ளது) சிலிணைருக்குள் 

5.3.4 கிராங் ்கஸ (Crank Case)

வமளவச்சுத் தணடு, மநம்புருள் தணடு 
ஆகியவறமைத் தாங்கிக் மகாள்ளும் ்பகுதிக்குக் கிராங் 
்கஸ (Crank Case) என்று ம்பயர். இதன் ் ைல்்பகுதியில் 
சிலிணைர் பிளாக்கும், கீழ்்பகுதியில் எணமணய் 
மதாடடியும் (Oil Sump) இமணக்கப்படடிருக்கும். 
சிலிணைர் பிளாக்கும், கிராங் ் கஸூம் ஒ்ர ்பாகைாக 
வார்க்கப்படடிருக்கும். எணமணய் மதாடடியானது 
ஸைட மூலம் இமணக்கப்படடிருக்கும். 

ெ்டம் 5.3.4 கிரோங ்கஸ்

5.3.5  எணமணய் மதாடடி (Oil Sump)

கிராங் ்கஸின் கீழ்்பகுதியில் எணமணய் 
மதாடடி இமணக்கப்படடிருக்கும். உயவிடும் 
முமைக்குத் ்தமவயான உயவு எணமணய் 
்ெமித்து மவப்பதறகு இது ்பயன்்படுகிைது. உயவு 
எணமணமய மவளி்யறறுவதறகாக டிமரய்ன் பிளக் 
ம்பாருத்தப்படடிருக்கும்.

ெ்டம் 5.3.5 எணபணெய் ப�ோடடி

5.3.6 கசிவு நீக்கி (Gasket)

இரு உ்லாகப ்பாகங்கமள ்நரடியாகப 
ம்பாருத்தும் ்்பாது, இவறறிறகிமை்யயுள்ள 
சிறு இமைமவளிகளில் வாயு, திரவம் கசியாைல் 
இருக்கக் கசிவு நீக்கி ்பயன்்படுகிைது. இரு உ்லாகப 
்பாகங்களுக்கிமை்ய இறுக்கைான இமணபம்ப 
ஏற்படுத்துகிைது. கசிவு நீக்கியானது சிலிணைர் 
பிளாக், சிலிணைர் மெட, கிராங்க் ்கஸ ைறறும் 
ஆயில் ்பம்ப, ஆயில் ெம்ப, இன்மலட ைறறும் ெ்டம் 5.3.7 பிஸ்்டன் ெோகஙகள்

AM_Tamil_Chp05.indd   80 12/11/2019   11:05:27 AM



81

அ) கிமை ைடை ்பள்ளம்
இவவமக ்பள்ளத்தில் கிமைைடைத்தில் 

்பள்ளம் (Slot) அமைக்கப்படுகிைது. எணமணய் 
வமளயத்திறகுச் ெறறுக் கீ்ழ ஸகர்ட ்பகுதியில் 
அமைக்கப்படுவதால் பிஸைன் தமலப்பகுதியில் 
இருநது வரும் மவப்பத்மதத் தாங்கிக்மகாணடு பிஸைன் 
அதிகைாக மவப்பைமைவதிலிருநது ்பாதுகாத்து 
என்ஜின் தமையில்லாைல் சீராக இயங்க உதவுகிைது.

ெ்டம் 5.3.7(அ) கிமை ைடை ்பள்ளம்

ஆ) மவப்பத் ்தக்கி
நாம் எவவாறு தணணீமரச் ்ெமிப்பதறகாகக் 

குளம் மவடடித் ்தக்கி மவத்துத் ்தமவயின் ்்பாது 
்பயன்்படுத்துகி்ைா்ைா அது்்பால் என்ஜினில் 
உருவாகும் மவப்பத்மதச் ்ெமித்துப ்பயனுள்ள திைனாக 
ைாறறுவதறகாகப பிஸைனின் தமலப்பகுதிக்கு அருகில் 
்பள்ளம் மவடைப்படடு மவப்பம் ்ெமிக்கப்படுகிைது. 
இதனால் கிரவுன் ்பகுதியிலிருநது பிஸைன் ஸகர்ட 
்பகுதிக்கு மவப்பம் கைத்தப்படுவது குமைகிைது. இதனால் 
பிஸைன் மவப்பத்தால் விரிவமைவது குமைகிைது. 

ெ்டம் 5.3.7(ஆ) மவப்பத் ்தக்கி

இ) மெங்குத்துப ்பள்ளம் 
இவவமக ்பள்ளைானது பிஸைன் மவப்பத்தால் 

மவளி விடைத்தில் விரிவமைவமதத் தடுக்கிைது. 
அதாவது மவளிவிடைத்தில் விரிவமைவதறகுத் தகுநத 
இைத்தில் ்பள்ளம் மவடைப்படுவதால் உருைாறைம் 
மவளிவிடைத்தில் ஏற்பைாைல் ்பாதுகாக்கிைது. 

வரும் எரிம்பாருமள உள்ளிழுக்கவும், அழுத்தவும் 
ஆறைல் வீச்சின் ்்பாது கிமைக்கும் ஆறைமலக் 
இமணபபு தணடிறகு கைத்தவும், ்ைலும் மவப்ப 
ஆறைமல இயக்க ஆறைலாக ைாறைவும் ்பயன்்படுகிைது. 
முதன்முதலில் பிஸைன் இரும்பினால் மெய்யப்படடுப 
்பயன்்படுத்தப்படைது. இரும்்பானது எமை அதிகைாக 
இருப்பதால் பிஸைமன இயக்குவதறகாக உற்பத்தியாகும் 
ஆறைலில் அதிக ஆறைல் மெலவிடும் நிமல இருநதது. 
என்வ ஆறைமல அதிக அளவில் ்பயனுள்ள  
ஆறைலாகப ்பயன்்படுத்தும் ்நாக்கில் எமை குமைவான 
எளிதில் மிஷினிங் மெய்யக்கூடிய விமல ைலிவான 
உ்லாகைான அலுமினியம் அலாய் உ்லாகத்மதத் 
்தர்நமதடுத்துத் தற்்பாது ்பயன்்படுத்துகின்ைனர்.

பிஸைனுமைய மெயல்்படும் திைன் அதிகரிக்கப 
பிஸைன் தயாரிக்கும் ்்பாது கீழ்க்கணை ்தமவயான 
குணங்கமளக் கருத்தில் எடுத்துக் மகாள்கின்ைனர். 
அமவ:
• எமை குமைவானதாக இருக்க ்வணடும்.
• விமல ைலிவானதாக இருக்க ்வணடும்.
• எளிதில் மிஷினில் மெய்ய ஏறைதாக இருக்க

்வணடும்.
• அதிக மவப்பத்மதத் தாங்கும் தன்மை 

மகாணைதாக இருக்க ்வணடும்.
• விமரவாக மவப்பத்மதக் கைத்தும் தன்மை 

மகாணைதாக இருக்க ்வணடும்.
• மவப்பத்தால் அதிகைாக விரிவமையாத குணம்

மகாணைதாக இருக்க ்வணடும்.

பிஸ்்டன் விரிவல்டவல�க் கடடுப்ெடுத்தும் 
முலறகள்

மதாைர்நது என்ஜின் இயங்குவதால் 
என்ஜிமன விைப பிஸைன் அதிக மவப்பைமைகிைது. 
ஏமனனில் என்ஜின் சிலிணைர் பிளாக் 
குளிர்ச்சியூடடும் நீரினால் குளிர்விக்கப்படுகிைது. 
என்வ சிலிணைமர விைப பிஸைன் அதிக 
மவப்பைமைகிைது. இதன் காரணைாகப பிஸைன் 
விரிவமைகிைது. அவவாறு விரிவமைவதால் என்ஜின் 
இயக்கம் தமை ம்பறும். என்வ மவப்பத்தால் 
பிஸைன் விரிவமைவமதக் கடடுப்படுத்தக் 
கீழ்க்கணை முமைகளில் வடிவமைக்கப்படடு 
்ப ய ன் ்ப டு த் த ப ்ப டு கி ை து . 

அ) கிமை ைடை ்பள்ளம் (Horizontal Slot)
ஆ) மவப்பத் ்தக்கி (Heat Dam)
இ) மெங்குத்துப ்பள்ளம் (Vertical Slot)
ஈ) ‘T’ வடிவ ்பள்ளம் (T- Slot)
உ) ொய்வான ்பள்ளம் (Oblique Slot)
ஊ) திைத் துமளப ்பள்ளம் (Solid Slot)
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அதனால் பிஸைனின் மவப்பம் அதிகரிக்கும் 
்்பாது பிஸைன் விரிவமைவமதப ்பக்கவாடடிலும், 
நீளத்திலும் கடடுப்படுத்துகிைது. இவவாறு 
கடடுப்படுத்துவதால் பிஸைன் அதிக மவப்பத்தினால் 
்பாதிப்பமையாைல் ்பாதுகாக்கப்படுகிைது. 

ஊ) திைத் துமளப ்பள்ளம் 
இவவமக ்பள்ளம் பிஸைனில் ொய்வான 

்பள்ளத்மதப ்்பான்்ை எணமணய் வமளயம் 
ம்பாருத்தப்படும் ்பள்ளத்தில் சிறு சிறு துமளகள் 
இைப்படடு வடிவமைக்கப்படடிருக்கும். இத்துமளகள் 
பிஸைனின் ்ைற்பகுதியிலிருநது வரும் மவப்பத்மத 
ஸகர்ட ்பகுதிக்குப ்பரவ விைாைல் கடடுப்படுத்துகிைது. 
இதனால் பிஸைன் விரிவமைவமதக் கடடுப்படுத்தி 
என்ஜின் சீராக இயங்க உதவுகிைது.

ெ்டம் 5.3.7(ஊ) திைத் துமளப ்பள்ளம் 

பிஸ்்டனின் ்வலைகள் 
என்ஜின் சிலிணைரில் ஆறைல் வீச்சின் 

்்பாது கிமைக்கப ம்பறும் ஆறைமல நாம் ்நரடியாகக்  
கிராங்ொபடிறகு கைத்த ்பயன்்படுத்த இயலாது. 
என்வ பிஸைமனப ்பயன்்படுத்தி ஆறைமல 
அதிகைாக இமணபபு தணடு மூலம் கிராங்ொபடிறகு 
கைத்துகி்ைாம். அவவாறு கைத்த பிஸைன்  
மெயல்்பாடு மிக முக்கியைானதாகும்.

பிஸைனின் ்வமலமய நாம் 
கீழ்க்கணைவாறு வரிமெப்படுத்தலாம். அமவ:

• ஆறைல் வீச்சின் ்்பாது எரிம்பாருள் எரிவதால்
கிமைக்கும் ெக்திமய இமணபபு தணடு மூலம்
கிராங்ொபடிறகு கைத்துகிைது.

• ஆறைல் வீச்சின் ்்பாது ஏற்படும் மவப்பத்மத 
சிலிணைர் சுவருக்கு கைத்துகிைது.

• சிலிணைரில் சிைநத அமைப்பானாக மெயல்்படடு
எரியும் அமையின் அழுத்தத்மத நிமல
நிறுத்துவ்தாடு கிராங் ்கசிறகு மெல்லாைல்
தடுக்கிைது.

• பிஸைன் இமணபபு தணடு இயங்குவதறகு ஒரு
வழிகாடடியாக (Guide) மெயல்்படுகிைது.

• பிஸைன் வமளயங்கமளத் தாங்கும் ்பாகைாக
விளங்குகிைது.

ெ்டம் 5.3.7(இ) மெங்குத்துப ்பள்ளம்

ஈ) ‘T’ வடிவ ்பள்ளம்
மெங்குத்துப ்பள்ளத்மத ்்பான்்ை T-வடிவ 

்பள்ளமும் பிஸைன் மவப்பத்தால் மவளிவிடைம் 
விரிவமைவமதயும், நீளத்தில் ஏற்படும் 
விரிவமைவமதயும் ெரிமெய்து மகாணடு பிஸைன் 
உருைாறைம் அமையாைல் ்பாதுகாத்து என்ஜின் 
சீராக இயங்க உதவுகிைது.

ெ்டம் 5.3.7(ஈ) ‘T’ வடிவ ்பள்ளம்

உ) ொய்வான ்பள்ளம் 
இவவமக ்பள்ளம் பிஸைனின் 

மவப்பத்மதக் கடடுப்படுத்தும் ்நாக்கில் எணமணய் 
வமளயம் ம்பாருத்தப்படும் ்பள்ளத்தி்ல்ய 
்பள்ளம் ஏற்படுத்தப்படடுச் ெறறுச் ொய்வாக 
நீடடிப பிஸைனின் Skirt ்பகுதிமய ்நாக்கி இைக்கி 
அமைக்கப்படடிருக்கும். இவவமைபபினால் 
என்ஜின் இயங்கும் ்்பாது ஏற்படும் மவப்பம் Skirt 
்பகுதிமய அமையாைல் தடுத்து நிறுத்தப்படுகிைது. 

ெ்டம் 5.3.7(உ) ொய்வான ்பள்ளம் 
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ெ்டம் 5.3.7.3(அ) �டல்ட �லை வடிவ ெள்்ளம்

ஆ) குவிவு �லை வடிவ ெள்்ளம் 
இவவமக பிஸைனின் தமலப்பகுதி மதாபபி 

்்பான்று குவிநது வடிவமைக்கப ்படடிருக்கும். 
இவவாறு வடிவமைக்கப்படுவதால் எரிம்பாருமள 
அழுத்துவது எளிதாக இருக்கும். இதனால் 
எரிம்பாருள் எளிதாக நன்கு கலக்கப்படுகிைது. 
இவவமக பிஸைன் ்பயன்்படுத்தப்படும் என்ஜினில் 
அழுத்தம் விகிதம் அதிகம் இருக்கும். ஆனால் 
பிஸைன் தமலப்பகுதி தடமையாக இல்லாைல் 
குவிநதிருக்கும். இதமன தயாரிப்பது மிகக்கடினம்.

ெ்டம் 5.3.7.3(ஆ) குவிவு �லை வடிவ ெள்்ளம்

• சிலிணைரில் எரிம்பாருமள அல்லது காறமை 
உள்ளிழுக்கவும் அழுத்தவும் மெய்கிைது.

• மவளி்யறறும் வீச்சின் ்்பாது எரிநத
கலமவமய மவளி்யறறுகிைது. இது ்்பான்ை
முக்கியைான ்வமலகமள பிஸைன் மெய்கிைது.

பிஸ்்டன் வலககள்
என்ஜினில் கிமைக்கும் ஆறைமலச் 

மெம்மையாக கிராங் ொபடிறகு அனுபபுவதறகு பிஸைன் 
்பயன்்படுகிைது. என்ஜின் திைமன ்ைம்்படுத்தும் 
்நாக்கில் பிஸைன் தமல அமைபபில் ்பல வடிவங்கமள 
ஏற்படுத்தி பிஸைமன வமகப்படுத்துகின்ைனர். 
பிஸைன் தமல அமைபம்பப ம்பாருத்து ்பல 
வமககளாக பிஸைன் வமகப்படுத்தப்படுகிைது.  
அமவ: (்பைம் 5.3.7.3-ல் காடைப்படடுள்ளது)

அ) தடமை தமல வடிவ ்பள்ளம் (Flat Head Piston)
ஆ) குவிவு தமல வடிவ ்பள்ளம் (Domed Head 

Piston)
இ) குழிவு தமல வடிவ ்பள்ளம் (Concave Head 

Piston) – ஆகும்.

அ) �டல்ட �லை வடிவ ெள்்ளம்.
இவவமக பிஸைனின் தமலப்பகுதி 

தடமையாக காணப்படும். பிஸைன் தமலப்பகுதி 
தடமையாக இருப்பதால் ஆறைல் வீச்சின் ்்பாது 
எரிம்பாருள் எரிவதால் ஏற்படும் கரித்துகள்கமள 
எளிதில் அகறை முடியும். இதமன வடிவமைப்பதும் 
மிகவும் எளிது. இவவமக பிஸைன் ்பயன்்படுத்தும் 
என்ஜின்களின் விமனத்திைன் குமைவாக 
இருக்கும்.

தைல 

ெ்டம் 5.3.7.1 பிஸ்்டனின் ெல்்வறு வலக  ெள்்ளஙகளின் உருவ வலரெ்டம்
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எணமணய் வமளயம் ம்பாருத்துவதறகு ்பள்ளம் 
மவடைப்படடிருக்கும், அதறகு கீ்ழ பிஸைன் பின் 
ம்பாருத்துவதறகு ஏதுவாக துமள அல்லது பிஸைன் 
பின் ்பாஸ வடிவமைக்கப்படடிருக்கும். இதில் 
சிலிணைர் சுவருைன் அதிகம் மதாைர்பு மகாள்ளும் 
ஸகிர்ட ்பகுதியும், மவப்பத்தால் விரிவமைவமத 
கடடுப்படுத்த ்தமவயான ்பள்ளங்களும் 
வடிவமைக்கப்படடிருக்கும்.

அ) பிஸ்்டன் இலணெப்ெோணி (Piston Pin)
பிஸைன் இமணப்பாணியானது சிைபபு 

வமக அலாய் ஸடீலினால் மெய்யப்படடிருக்கும், 
இது பிஸைமனயும் இமணபபுத் தணடின் சிறிய 
தமலப்பகுதிமயயும் இமணக்கப ்பயன்்படுகிைது. 
இது சிைபபு வமக அலாய் ஸடீலினால் 
மெய்யப்படடிருப்பதால் எளிதில் ்தய்வமையாது,

இ) குழிவு தமல வடிவ ்பள்ளம்

இவவமக பிஸைனின் தமலப்பகுதி குழியாக 
வடிவமைக்கப்படடிருக்கும். இதனால் சிலிணைரில் 
எரியும் அமையில் அதிக அழுத்தம் ஏற்படுகிைது. 
இமவ ம்பரும்்பாலும் அதிக அழுத்த டீெல் 
என்ஜின்களில் ்பயன்்படுத்தப்படுகிைது. பிஸைன் 
தமலப்பகுதியில் இருக்கும் குழிவான ்பகுதியால் 
காறறு நன்கு சுழன்று எரிகலமவ நன்கு எரிவதறகு 
்பயன்்படுகிைது.

ெ்டம் 5.3.7.3(இ) குழிவு �லை வடிவ ெள்்ளம்

5.3.7.4 பிஸ்்டன் ஒழுஙகலமவு
ஒரு என்ஜினில் சிலிணைர் பிளாக்கிறகுள் 

்ைலும் கீழும் இயங்கும் உள்ளீைறை உருமள 
வடிவ அமைபபிறகு பிஸைன் என்று ம்பயர். 
பிஸைனில் மவப்ப ்தக்கி, ்லன்ட வமளயப 
்பள்ளம், பிஸைன் இமணப்பாணி துமள, ்்பான்ை
்பகுதிகள் வடிவமைக்கப்படடிருக்கும். மவப்ப 
்தக்கி ்பகுதியானது பிஸைன் தமலப்பகுதிக்குள் 
அழுத்தும் வமளயம் ம்பாருத்தப்படும் ்பள்ளத்தின் 
்ைற்பகுதி ்லணடிறகும் இமையில் இருக்கும். 
இதில் அழுத்தும் வமளயம் ம்பாருத்துவதறகு 
்பள்ளம் மவடைப்படடிருக்கும். அதறகு கீ்ழ 

ெ்டம் 5.3.7.3 பிஸ்்டனின் ெல்்வறு வலகயோன �லை வடிவ வலரெ்டம்

Figure 5.3.7.4 பிஸ்்டன் ஒழுஙகலமவு
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ெ்டம் 5.3.7.4(ஆ)(1) அழுத்தும் வமளயம்

எணபணெய் வல்ளயம்
எணமணய் வமளயம் அழுத்தும் 

வமளயத்திறகு கீழ்ப்பகுதியில் ம்பாருத்தப்படடிருக்கும், 
இது இமணபபுத் தணடு வழியாக பிஸைன் பின்னிலும் 
சிலிணைர் சுவரிலும் மதளிக்கும் உயவு எணமணய்மய 
சிலிணைர் சுவரில் முழுமையாக தைவி விடுவ்தாடு 
உயவு எணமணய் எரியும் அமைக்கு மெல்லாைல் 
தடுக்கவும் ்பயன்்படுகிைது. இது வார்பபு இரும்பு 
உ்லாகத்தால் மெய்யப்படடிருக்கும்.

ெ்டம் 5.3.7.4(ஆ)(2) எணபணெய் வல்ளயம்

5.3.8  இமணபபுத் தணடு (Connecting Rod)

இமணபபுத் தணைானது வமளவச்சுத் 
தணமையும், பிஸைமனயும் இமணக்க 
்பயன்்படுகிைது. பிஸைனின் ்ைலும் கீழுைான 
அமெமவ வமளவச்சுத் தணடிறகு சுழல் விமெயாக 
ைாறைவும் ்பயன்்படுகிைது. இது ்்பார்ஜிடு 
ஸடீலினால் தயாரிக்கப்படுகிைது.

ெ்டம் 5.3.7.4(அ) பிஸ்்டன் இலணெப்ெோணி

ஆ) பிஸ்்டன் வல்ளயஙகள்
ஒரு என்ஜினில் ்பயன்்படுத்தப்படும் 

பிஸைனில் என்ஜினின் இழுதிைனுக்்கற்ப ஒன்று 
அல்லது ஒன்றுக்கு ்ைற்படை பிஸைன் வமளயங்கள் 
்பயன்்படுத்தப்படும். இவவமளயங்கள் பிஸைனுக்கும் 
சிலிணைர் சுவருக்கும் இமையில் சிைநத அமைப்பானாக 
மெயல்்படும். மதாைர்நது என்ஜின் இயங்குவதால் 
பிஸைன் வமளயங்கள் ்தய்வமைநது திைன் குமையும் 
நிமல ஏற்படும்்்பாது நாம் பிஸைன் வமளயங்கமள 
ைாறறி மீணடும் என்ஜின் திைமன ் ைம்்படுத்த முடியும். 
பிஸைன் வமளயங்கள் இரணடு வமகப்படும், அமவ:

1. அழுத்தும் வமளயம்
2. எணமணய் வமளயம்

அழுத்தும் வல்ளயம்
என்ஜின் இழுதிைனுக்்கற்ப அழுத்தும் 

வமளயங்களின் எணணிக்மக அதிகைாக இருக்கும். 
அதாவது அழுத்த விகிதம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க 
பிஸைன் வமளயங்களின் எணணிக்மகயும் 
அதிகரிக்கும். இவவமக அழுத்தும் வமளயைானது 
பிஸைனுக்கு ்ைல் உள்ள அழுத்தத்மத 
கசிய விைாைல் தடுக்க சிைநத அமைப்பானாக 
மெயல்்படுவ்தாடு பிஸைனின் ்ைல் ்பகுதியிலிருநது 
வரும் மவப்பத்மத சிலிணைர் சுவருக்கு கைத்தவும் 
்பயன்்படுகிைது. இது வார்பபு இரும்பு உ்லாகத்தால் 
மெய்யப்படடிருக்கும்.

AM_Tamil_Chp05.indd   85 12/11/2019   11:05:29 AM



86

ஒரு கிளாம்ப ்்பான்று இருக்கும். இநதக் கிளாம்ம்ப 
இமணப்பாணி, உதவியுைன் இமணத்து பிஸைன் பின் 
மவளி்ய வராைல் வடிவமைக்கப்படடிருக்கும். பின் 
மவளி்ய வராைல் இருப்பதறகு பின்னின் மையத்தில் 
ஒரு குரூவ(Groove) மகாடுக்கப்படடிருக்கும். பின்னின் 
இரு முமனகளும் பிஸைன் பின் ்பாஸசில் ்்பரிங் 
உதவியுைன் இமணத்து அமெயும் வமகயில் 
வடிவமைக்கப ்படடிருக்கும். 

5.3.8.1(c) ஃபுல் ஃபு்்ளோடடிங முலற (Full Floating Type)
இநத அமைபபில் பிஸைன் பின்மன எவவித 

சிரைமும் இல்லாைல் இமணக்கும் வமகயில் 
அமைநதிருக்கும். இயக்கத்தின்்்பாது பிஸைன் பின் 
மவளி்ய வநது சிலிணைர் சுவரில் மதாடடு ்பழுமத 
ஏற்படுத்தாத வமகயில் பிஸைன் பின் ்பாசில் இரணடு 
ெர்க்கிளிப ம்பாருத்தப்படடிருக்கும். இநத அமைபபில் 
பிஸைன் பின்னானது இமணபபுத் தணடின் சிறியமுமன, 
பிஸைன் பின் ்பாஸ ஆகிய இரணடிலும் எளிதாக 
அமெயும் தன்மை மகாணைதாக உள்ளது. என்வ  
இதறகு ஃபுல் ஃபு்ளாடடிங் முமை என்று ம்பயர்.

5.3.9 வமளவச்சுத் தணடு (Crank Shaft)

என்ஜினின் ெக்தியிமன ்ெமித்து 
டிரான்ஸமிஷன் அமைபபிறகு ெக்தி ைாறைம் மெய்ய 
உதவும் முக்கிய ்பாகம் வமளவச்சுத் தணடு ஆகும். 
இமணபபுத் தணடின் உதவியுைன் வமளவச்சுத்  
தணடு பிஸைன் மதாகுபபில் ்நர்்காடடு 
அமெவிமன சுழலும் ெக்தியாக ைாறறுகிைது. இது 
Cast Steel னால் மெய்யப்படைதாகும். (்பைம் 5.3.9 (அ), 
(ஆ)-ல் காடைப்படடுள்ளது).

ெ்டம் 5.3.8 இலணெப்புத் �ணடு

5.3.8.1  பிஸ்டன், இகைப்புத் தண்டு 
இகைக்கும் முகைைள்

ஒரு என்ஜின் இயங்குவதறகு 
பிஸைன், இமணபபுத் தணடு அமெம்பிளி 
மிக முக்கியைானதாகும். பிஸைன் ைறறும் 
இமணபபுத் தணமை இமணப்பதறகு பிஸைன் 
பின் ்பயன்்படுத்தப்படுகிைது. பிஸைன் பின்னானது 
பிஸைனுைனும், இமணபபுத் தணடுைனும் பின்வரும் 
மூன்று முமைகளில் இமணக்கப்படுகிைது. இவவாறு 
இமணக்கும் முமை என்ஜினுமைய இழுதிைன் ைறறும் 
ஆறைல் மவளியிடும் திைனுக்்கற்ப ைாறு்படுகிைது. 
(்பைம் 5.3.8.1-ல் காடைப்படடுள்ளது)

• நிமலயான இமணபபு முமை (Fixed Type)
• மெமி ஃபு்ளாடடிங் முமை (Semi Floating Type)
• ஃபுல் ஃபு்ளாடடிங் முமை (Full Floating Type)

5.3.8.1(a) நிலையோன இலணெப்பு முலற (Fixed Type)
இம்முமையில் பிஸைன், இமணபபுத் 

தணடு இரணமையும் இமணக்கும் பிஸைன் 
பின்னானது மவளி்ய வராைல் இருக்க பிஸைன் 
பின் ்பாஸ ்பகுதியில் மெட ஸகுரு மூலம் 
நிமலயாக இமணக்கப்படடிருக்கும். இதறகாக 
இமணபபுத் தணடின் சிறுமுமனயானது பிஸைன் 
பின்மன மையைாகக் மகாணடு அமெயும் ்படி 
அ ம ை க் க ப ்ப ட டி ரு க் கு ம் .  

5.3.8.1(b) பசமி ஃபு்்ளோடடிங முலற (Semi Floating Type)
இவவமக இமணபபில் இமணபபுத் 

தணடின் சிறுமுமனப்பகுதி ஸபிலிட மெய்யப்படடு 

ெ்டம் 5.3.8.1 பிஸ்்டன் இலணெப்ெோணி இலணெக்கும் முலறகள்
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ெ்டம் 5.3.10(அ) அதிர்வு �ோஙகியின் வலரெ்டம் 

5.3.11  ் நர ஒருங்கிமணபபு ்பல்லிமண
(Timing Gear)

மைமிங் கியரானது வமளவச்சுத் 
தணடின் இயக்கத்மதயும், மநம்புருள் தணடின் 
இயக்கத்மதயும் ஒருங்கிமணக்கிைது. மநம்புருள் 
தணடு கியரில் உள்ள ்பறகளின எணணிமகயானது 
எப்்பாதும் வமளவச்சுத் தணடில் உள்ள 
்பறகளின் எணணிமகக்கு  இரணடு ைைங்கு 
இருக்கும், இதனால் வமளவச்சுத் தணடின் 

ெ்டம் 5.3.9 வல்ளவச்சுத் �ணடு

5.3.10  அதிர்வு தாங்கி (Vibration Damper) 

எரியும் அமையில் எரிம்பாருள் 
எரிக்கப்படும் ்்பாது ஏற்படும் அதிர்வுகளுைன் 
கூடிய ெக்தி வமளவச்சுத் தணடிறகு ைாறைப்படடு, 
அதமன சுழலச் மெய்கிைது. மதாைர்நது ஆறைல் 
ைாறைப்படும் ம்பாழுது ஆறைல் உருவாவதால் 
ஏற்படும் அதிர்வுகள் அதிகரித்துக் மகாண்ை 
மெல்கின்ைன. இதனால் இயக்கத்தின் ் ்பாது ஏற்படும் 
மிமகயான அதிர்வுகமள குமைத்து வமளவச்சுத் 
தணடு சீரான ்வகத்தில் இயங்க மவப்ப்ரென் 
்ைம்்பர் ்பயன்்படுகிைது. மவப்ப்ரென் ்ைம்்பருைன் 
்்பன் ம்பல்டமை இமணப்பதறகு தகுநத புள்ளி 
அமைக்கப்படடிருக்கும்.

ெ்டம் 5.3.10(ஆ) அதிர்வு �ோஙகி

AM_Tamil_Chp05.indd   87 12/11/2019   11:05:30 AM



88

மின்ம்பாறிக் கடமையில் மின்ம்பாறி ்தாறறுவிப்பதும், 
எரிம்பாருள் சிலிணைருக்குள் மெல்வதும் 
ெரியாக நமைம்பை ்வணடும். இவ்வமலமயச் 
மெய்ய ்பயன்்படும் ்பாகத்திறகு மநம்புருள் தணடு 
(Cam Shaft) என்று ம்பயர். மநம்புருள் தணடில் 
திைப்பான்கமள இயக்கத் ்தமவயான ்கம்மில் 
்கம்கள் ்பயரிங் ஆர்ைர் (Firing Order)க்கு ஏற்ப 
வடிவமைக்கப்படடிருக்கும். ்ைலும் இதில் ம்பட்ரால் 
்பம்ம்ப இயக்கத் ்தமவயான எக்மென்டரிக் என்ை 
அமைபபும் ஆயில் ்பம்ப ைறறும் டிஸடரிபியூடைமர 
இயக்கத் ்தமவயான ஸகியூ கியரும் (Skew Gear) 
அமைக்கப்படடிருக்கும். ்ைலும் இதன் முன் 
முமனயில் மைமிங் கியர் ம்பாருத்தப்படடிருக்கும். இது 
சிலிணைர் பிளாக்கில் ம்பாருத்தப்படடிருக்கும். இது 
எளிதில் ்தய்வமையாதவாறு ஸம்பஷல் ஸடீலினால் 

்வகத்தில் ்பாதி ்வகத்தில் மநம்புருள் தணடு 
இயங்குகிைது. திைப்பான்கமள ெரியான ்நரத்தில் 
திைக்க மவப்பதறகு தகுநதவாறு மைமிங் கியரில் 
அமையாளம் அமைக்கப்படடிருக்கும். இரணடு 
கியர்களிலும் உள்ள அமையாளக்குறிமய ்நராக 
மவத்து இமணக்கும் ்்பாது திைப்பான்கள் ெரியாக 
இயங்குகிைது. வமளவச்சுத் தணடிறகும் மநம்புருள் 
தணடிறகும் இமைப்படை துரம் அதிைாக இருநதால் 
இரணடு மைமிங் ஸபிராக்மகடடுகளும் மைமிங் 
மெயின் மூலைாக இமணக்கப்படுகின்ைன. இதமன 
்பைம் 5.3.11(அ, ஆ, இ)-ல் காடைப்படடுள்ளது.

5.3.12 மநம்புருள் தணடு (Cam Shaft)
என்ஜின் ஆறைல் உருவாக ்வணடுைானால் 

ெரியான ்நரத்தில் வால்விமனத் திைப்பதும், 

ெ்டம் 5.3.11(அ, ஆ, இ) ெை வி�மோன ்ெர ஒருஙகிலணெப்பு ெல்லிலணெ

அ. ெல்லிலணெ இயக்கம் ஆ. கன்னி இலணெப்பு இயக்கம் இ. ெடல்டவோர் இலணெப்பு 
இயக்கம்

ெ்டம் 5.3.12 பெம்புருள் �ணடு

AM_Tamil_Chp05.indd   88 12/11/2019   11:05:31 AM



89

என்ஜினில் திைப்பான்கள் ம்பாருத்தப 
்படடிருக்கும் இைத்மதப ம்பாருத்து அமவ 
இயக்கப்படும் விதம் ைாறு்படுகிைது. அதாவது 
சிலிணைர் தமலயின் ்ைல் திைப்பான் 
ம்பாருத்தப்படடு சிலிணைர் பிளாக்கில் கீழ்்நாக்கி 
நகர்நது திைக்கும் வமகயில் இருக்கும். 
ைறமைான்றில் வால்வின் தமலப்பகுதி சிலிணைர் 
தமலயின் திைப்பான் ஸமைம் ்பகுதி சிலிணைர் 
பிளாக்கிலும் ம்பாருத்தப்படடு ்ைல்்நாக்கி 
நகர்நது திைக்கும் வமகயில் இருக்கும். திைப்பான் 
மைக்கானிெத்தின் வமககள் பின்வருைாறு,

அ) தமல ்ைல் அமைநத திைப்பான் இயக்கும் 
முமை (Over Head Poppet Valve Mechanism)

ஆ) ்நரடியாக திைப்பான் இயக்கும் முமை (Straight 
Poppet Valve Mechanism)

அ) �லை ்மல் அலமந்� திறப்ெோன் இயக்கும் 
முலற 

அலமப்பு
இநத அமைபபில் கீழ்க்கணைவாறு 

்பாகங்கள் ஒன்்ைாடு ஒன்று மதாடடுக் மகாணடிரு-
க்கும் வமகயில் அமைக்கப்படடிருக்கும். மநம்புருள் 
தணடில் உள்ள ்கமை ்ைப்பட என்ை ்பாகம் 
மதாடடுக் மகாணடிருக்கும். ்ைப்படமை புஷ ராடின் 
ஒரு முமன மதாடடுக் மகாணடிருக்கும். புஷராடின் 
ைறுமுமன ராக்கர் ஆர்மின் ஒரு முமனமயத் 
மதாடடுக்மகாணடிருக்கும். ராக்கர் ஆர்மின் ைறு 
முமன திைப்பான் ஸமைம்மை மதாடடுக் மகாணடி-
ருக்கும். ராக்கர் ொபடில் ராக்கர் ஆர்ம் அமெயும் 
தன்மையில் ம்பாருத்தப்படைடிருக்கும். திைப்பா-
னானது சிலிணைர் தமலயில் உள்ள திைப்பான் 
மகடு வழியாக இயங்கும் இைத்தில் திைப்பான் 
ஸபிரிங், லாக் ்்பான்ை ்பாகங்களின் உதவியுைன் 
ம்பாருத்தப்படடிருக்கும். 

இயஙகும் முலற 
என்ஜின் இயங்க ஆரம்பித்த உைன் 

வமளவச்சுத் தணடு சுழலுகிைது. மைமிங் கியர் 
ைறறும் மைமிங் மெயின் உதவியால் வமளவச்சுத் 
தணடும், ்கம்ொபடும் இமணக்கப்படடிருப்பதால் 
மநம்புருள் தணடும் சுழல்கிைது. மநம்புருள் 
தணடு சுழல்வதால் அதில் அமைக்கப்படடுள்ள 
்கமும் சுழல்கிைது. ்கம் சுழல்வதால் அமதத் 
மதாடடுக் மகாணடிருக்கும் ்ைப்பட ்ைலும், 
கீழுைாக அமெகிைது. இதனால் ்ைப்படமைத் 
மதாடடுக் மகாணடிருக்கக் கூடிய புஷ ராடும் 
்ைலும் கீழுைாக அமெகிைது. இதனால் ராக்கர் 
ஆர்மின் ஒரு முமனயில் ்ைல் ்நாக்கி தூக்குகிைது. 
ராக்கர் ஆர்ைானது ராக்கர் ொபடில் அமெயும் 
விதத்தில் ம்பாருத்தப்படடிருப்பதால் ராக்கர் 
ஆர்மின் ைறுமுமன கீழ்்நாக்கி நகர்நது திைப்பான் 
ஸமைம்மை கீழ்்நாக்கி திைப்பான் ஸபிரிங்கின் 

மெய்யப்படடிருக்கும். வமளவச்சுத் தணடிலிருநது 
மைமிங் கியர்கள் மூலைாக மநம்புருள் தணடு 
இயக்கப ம்பறுகிைது. கிராங் ொபடின் ்பாதி ்வகத்தில் 
மநம்புருள் தணடு இயங்குகிைது. 

5.3.13  திைப்பான் (Valve)

ஒரு என்ஜினில் எரிம்பாருள் காறறுக் 
கலமவ சிலிணைருக்குள் மெல்லவும், எரிநத 
கலமவ சிலிணைரில் இருநது மவளி்யறுவதறகும் 
உள்ள துவாரத்மத திைநது மூைப ்பயன்்படும் 
்பாகம் திைப்பான் ஆகும். உள்ளிழுக்கும் திைப்பான், 
மவளி்யறறும் திைப்பான் என இரணடு திைப்பான்கள் 
என்ஜினில் உள்ளன. இநத திைப்பான்கள் நிக்கல் 
கு்ராமியம் அலாய் ஸடீல் அல்லது சிலிக்கான் 
கு்ராமியம் அலாய் ஸடீலால் மெய்யப்படடிருக்கும். 
உள்ளிழுக்கும் வால்வின் தமலப்பகுதிம்பரியதாகவும், 
மவளி்யறறும்வால்வின் தமலப்பகுதி சிறியதாகவும் 
இருக்கும். இநத திைப்பான்கள் அமனத்தும் 
டராப ஃ்்பார்ஜிங் (Drop Forging) முமையில் 
தயாரிக்கப்படுகின்ைன. தறகாலத்தில் மவளி்யறறும் 
திைப்பான் ஆஸடடினிக் ஸடீலினால் மெய்யப்படுகிைது. 
தற்்பாது ்பப்பட வமக திைப்பான்கள்(Poppet Valve) 
அதிகைாகப ்பயன்்படுகின்ைன.

ெ்டம் 5.3.13 திறப்ெோன்
5.3.13.1 திறப்ெோன்கல்ள இயக்கும் முலறகள்
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ஆர்ம், திைப்பான் ஆகியமவ மதாைர்நது இயங்கி 
திைப்பான் துவாரத்மத திைநது மூடுகிைது. இவவாறு 
ஓவர் மெட திைப்பான் மைக்கானிெம் இயங்குகிைது. 

ஆ) ்நரடியாக திைப்பான் இயக்கும் முமை 

அலமப்பு
இவவமக மைக்கானிெத்தில் ஓவர் 

மெட மைக்கானிெத்தில் உள்ள ்பாகங்களின் 
ராக்கர் ஆர்ம், புஷ ராமைத் தவிர ைறை ்பாகங்கள் 
அமனத்தும் அமைக்கப்படடிருக்கும். அதாவது 
மநம்புருள் தணடில் உள்ள ்கமை ்ைப்பட 
மதாடடுக் மகாணடிருக்கும். ்ைப்படைானது 
திைப்பான் ஸமைம்மைத் மதாடடுக் மகாணடிருக்கும். 
திைப்பானானது திைப்பான் ஸபிரிங், லாக்வாஷர் 
முதலிய ்பாகங்களுைன் சிலிணைர் பிளாக்கில் 
ம்பாருத்தப்படடிருக்கும்.

்வலை பசய்யும் வி�ம் 

ெ்டம் 5.3.13.1(ஆ) ்ெரடியோக திறப்ெோன் 
இயக்கும் முலற

ெ்டம் 5.3.13.1(அ) �லை ்மல் அலமந்� திறப்ெோன் 
இயக்கும் முலற

விமெமய எதிர்த்து அழுத்துகிைது. இதனால் 
திைப்பான் கீழ்்நாக்கி நகர்நது துவாரத்மத 
திைக்கிைது. இவவாறு மதாைர்ச்சியாக மநம்புருள் 
தணடு சுழல்வதால் ்ைப்பட, புஷ ராடு, ராக்கர் 
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அனுப்ப்பயன்்படுகிைது. இது சிலிணைர் தமலக்கும், 
மெலன்ெருக்கும் இமை்ய ம்பாருத்தப்படடிருக்கும் 
இது காஸட அயர்ன் என்ை உ்லாகத்தால் 
தயாரிக்கப்படுகிைது.

ெ்டம் 5.3.14(ஆ) பவளி்யற்று ென்மடிமம்

5.3.15 விமெயாள் சில்லு (Fly Wheel)

இது என்ஜினின் மிக முக்கிய ்பாகைாகும். 
கிராங் ொபடமை ஆரம்்ப நிமலயில் இருநது 
சுழறறுவதறகு இது ்பயன்்படுகிைது. இது வமளவச்சுத் 
தணடின் பின்முமனயில் ம்பாருத்தப்படடிருக்கும். 
ஆறைல் வீச்சின் ்்பாது வமளவச்சுத் தணடில் 
இருநது கிமைக்கும் ஆறைமல ் ெமித்து மவத்து ைறை 
வீச்சுகளில் மவளியிைச் மெய்து வமளவச்சுத் தணடு 
சீராகச் சுழல்வதறகும் ்்பலன்சிங் மெய்வதறகும் 
உதவுகிைது. இது பிரஸடு ஸடீல் அல்லது ்கஸட 
அயர்ன் என்ை உ்லாகத்தால் தயாரிக்கப்படுகிைது. 
விமெயாள் சில்லின் மவளிப்பரபபில் ரிங்கியர் 
அமைநதிருக்கும். இது ஸைார்டைர் ்ைாடைாரில் 
உள்ள பினியன் கியருைன் இமணநது என்ஜிமன 
ஸைார்ட மெய்வதறகு ்பயன்்படுகிைது.

ெ்டம் 5.3.15 விலசயோள் சில்லு 

என்ஜின் ஃபிமளவீல் சுழல ஆரம்பித்தவுைன் 
வமளவச்சுத் தணடு சுழல்கிைது. வமளவச்சுத் 
தணடு சுழல்வதால் மைமிங் மெயின் அல்லது 
கியர் மூலைாக இமணக்கப்படை மநம்புருள் 
தணடு சுழல்கிைது. மநம்புருள் தணடு சுழல்வதால் 
அமதத் மதாடடுக் மகாணடிருக்கக் கூடிய ்ைப்பட 
்ைல்்நாக்கி அமெகிைது. இதனால் ்ைப்படமைத் 
மதாடடுக் மகாணடிருக்கக் கூடிய திைப்பான் 
ஸமைம் திைப்பான் ஸபிரிங்கின் விமெமய எதிர்த்து 
்ைல்்நாக்கி நகர்கிைது. அப்்பாது திைப்பான் துவாரம் 
திைக்கப்படுகிைது. மதாைர்நது மநம்புருள் தணடு 
சுழல்வதால் ்ைப்பட கீழ்்நாக்கி அமெநது திைப்பான் 
துவாரத்மத மீணடும் மூைச் மெய்கிைது. இவவாறு 
ஸடமரட ்பப்பட திைப்பான் மைக்கானிெம் இயங்குகிைது.

5.3.14 ்பன்ைடிைம் (Manifold)

ஒரு என்ஜினில் ஆறைல் உருவாவதறகு 
்தமவயான எரிம்பாருள் காறறு கலமவ 
சிலிணைருக்குள் மெல்லவும், எரிநத கலமவ 
சிலிணைமர விடடு மவளி்யைவும் வழிகள் 
ஏற்படுத்தப்படடிருக்கும். அவவாறு ஏற்படுத்தப்படை 
வழிகமள இமணக்கும் குழாமய்ய ்பன்ைடிைம் 
என்று அமழக்கி்ைாம். ்பன்ைடிைம் இரணடு 
வமகப்படும். அமவ பின்வருைாறு,

அ) உள்ளிழு ்பன்ைடிைம் (Inlet Manifold)
ஆ) மவளி்யறறு ்பன்ைடிைம் (Exhaust Manifold)

அ) உள்ளிழு ்பன்ைடிைம்

ெ்டம் 5.3.14(அ) உள்ளிழு ென்மடிமம்

எரிம்பாருள் காறறுக் கலமவமய கலமவ 
கலக்கியில் இருநது எல்லா சிலிணைர்களிலும் உள்ள 
எரியும் அமைக்கு அனுப்ப இது உதவுகிைது. இது காஸட 
அயர்ன் என்ை உ்லாகத்தால் தயாரிக்க்படுகிைது. இது 
சிலிணைர் தமலப்பகுதியில் ம்பாருத்தப்படடிருக்கும்.

பவளி்யற்று ென்மடிமம்

இது என்ஜினுமைய எல்லா 
சிலிணைர்களிலிருநதும் மவளி்யறைப்படும் எரிநத 
கலமவமய உைனுக்குைன் ஒலி குமைப்பானுக்கு 
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ெ்டம் 5.3.16 ஒலி குலறப்ெோன்

5.4  ெோன்கு வீச்சு பெட்ரோல் என்ஜின்
ம்பட்ராமல எரிம்பாருளாக ்பயன்்படுத்தி 

இயங்கும் என்ஜின் ம்பட்ரால் என்ஜின் ஆகும்.  பிஸைன் 
ஆனது ்ைல் இறுதி நிமல (TDC) க்கும் கீழ் இறுதி 
நிமலக்கும் (BDC) நான்கு முமை ்பயணம் மெய்து அதன் 
காரணைாக ஒரு ஆறைல் கிமைத்தால் அவமவன்ஜின் 
நான்கு வீச்சு ம்பட்ரால் என்ஜின் ஆகும்.

அலமப்பு
ஒரு சிங்கிள் சிலிணைர் ம்பட்ரால் 

என்ஜின் அமைபம்ப ்பைம் 5.4-ல் காணலாம். இதில் 
பிஸைன் ்ைலும், கீழும் அமெயும் ்படியும் இவவாறு 
அமெயும் இயக்கத்திமன இமணபபுத் தணடு 
ைறறும் வமளவச்சுத் தணடு ஆகியமவ சுழலும் 
விமெயாக ைாறறுகிைது. இதில் பிஸைமனயும், 
வமளவச்சுத் தணமையும் இமணபபுத் தணடு 
இமணக்கிைது. வமளவச்சுத் தணடின் ஒரு 
முமனயில் விமெயாள் சில்லும் ைறுமுமனயில்  
்ைம்்பர், இமணக்கப்படடிருக்கும். 

5.3.16 ஒலி குமைப்பான் (Silencer)

ஒரு என்ஜினில் 
ஆறைல் உருவாகும் ்்பாது 
ஏற்படும் மவப்பத்தினால் காறறு 
விரிவமைநது மவளி்யறறும் 
திைப்பான் திைநதவுைன் 
்நரடியாக வளிைணைலத்திறகு 
வரும்்்பாது அழுத்த
ைாறு்பாடடின் காரணைாக 
அதிக அழுத்தத்துைன் மவளி்யறுவதாலும் அதிகைான 
ஒலி ஏற்படுகிைது, இதனால் ஒலி ைாசு ஏற்படுகிைது.  
என்வ ஒலி ைாசிமன குமைத்து ஒலி இல்லாைல் 
வாகனம் இயங்குவதறகு அமைதியாக்கி என்ை 
்பாகம் ்பயன்்படுத்தப்படுகிைது. இது மவளி்யறும் 
வாயு மவளி்ய மெல்ல அதிக தமைமய ஏற்படுத்தி 
அதன் விமெமய குமைத்து மவளிைணைலத்திறகு 
அனுபபுவதால் ஒலி இல்லாைல் ைக்களுக்கு இமையூறு 
இல்லாைல் வாகனத்மத ்பயணிக்கச் மெய்கிைது. இது 
வார்பபு இரும்பினால் தயாரிக்கப்படுகிைது.

ெ்டம் 5.4 ெோன்கு வீச்சு பெட்ரோல் என்ஜின் ்வலை பசய்யும் முலற
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ஆ) அழுத்�ப்ெடும் வீச்சு (Compression Stroke)

்பைம் 5.4(ஆ) அழுத்தப்படும் வீச்சு

பிஸைன் ஆனது BDC-ல் இருநது TDC-மய 
அமையும் வமர அழுத்தப்படும் வீச்சு நமைம்ப-
றுகிைது. இநத வீச்சில் உள்ளிழுக்கும் திைப்பான்,  
மவளி்யறறும் திைப்பான் ஆகிய இரணடும் மூடிய 
நிமலயி்ல்ய இருக்கும். உறிஞசும் வீச்சின் ்்பாது 
உள்்ள இழுக்கப்படை எரிம்பாருள் காறறுக் கலமவ-
யானது நன்ைாக அழுத்தப்படுகிைது. பிஸைன் ஆனது 
TDC-மய மநருங்கும் ெையத்தில் தீபம்பாறி கடமை 
மூலம் எரிம்பாருள் கலமவ எரிக்கப்படுகிைது.

இ) திறன் விச்சு (Power Stroke)

்பைம் 5.4(இ) திைன் விச்சு

எரிநத கலமவயிலிருநது வரும் 
வாயுக்களினால் அழுத்தம் அதிகரித்து பிஸைன் 
கீழ்நிமல (BDC) ்நாக்கி தள்ளப்படுகிைது.

சிலிணைரின் ்ைல் ்பகுதியில் உள்ளிழுக்கும் 
திைப்பான், மவளி்யறறும் திைப்பான் ைறறும் தீபம்பாறி 
கடமை ்்பான்ை ்பாகங்கள் அமைக்கப்படடிருக்கும். 
இமவ என்ஜின் இயங்குவதறகுத் ்தமவயான 
எரிம்பாருள் கலமவமய உள்ளிழுக்கவும் எரிநத 
கலமவமய மவளி்யறைவும் உதவுகிைது. இதிலுள்ள
மநம்புருள் தணடு திைப்பான்கமள இயக்குகிைது. 
வமளவச்சுத் தணடும், மநம்புருள் தணடும் மைமிங் 
கியர் மூலம் இமணக்கப்படடு இயங்குகிைது.

உள்மளரி என்ஜினில் கீழ்க்காணும் நான்கு 
நிகழ்வுகள் மதாைர்ச்சியாக நமைம்பறுகிைது. ்பைம் 
இதமன விளக்குகின்ைது. 

அ) உள்ளிழுக்கப்படும் வீச்சு
ஆ) அழுத்தப்படும் வீச்சு
இ) திைன் வீச்சு
ஈ) மவளி்யறறும் வீச்சு

்ை்ல குறிபபிடை நான்கு நிகழ்வுகள் 
மதாைர்ச்சியாக நமைம்பறறு ஒரு முழுமையான 
சுழறசி உருவாகிைது. ைறறும் ்ை்ல கூறிய நான்கு 
நிகழ்வுகளும் பிஸைனின் நான்கு வீச்சுகளில் 
(Strokes) அதாவது வமளவச்சுத் தணடின் இரு 
சுறறுக்களில் அல்லது மநம்புருள் தணடின் ஒரு 
சுறறில் நமைம்பறைால் அது நான்கு வீச்சு என்ஜின் 
எனப்படும்.

அ) உள்ளிழுக்கப்ெடும் வீச்சு (Suction Stroke)

ெ்டம் 5.4(அ) உள்ளிழுக்கப்ெடும் வீச்சு

பிஸைன் ஆனது ் ைல் இறுதி நிமலயிலிருநது 
கீழ் இறுதி நிமலமய ்நாக்கி நகரும் ெையத்தில் 
உள்ளிழுக்கும் திைப்பான் திைநதும், மவளி்யறறும் 
திைப்பான் மூடிய நிமலயிலும் இருக்கும். பிஸைன் 
கீழ்்நாக்கி நகர்வதால் சிலிணைருக்குள் மவறறிைம் 
ஏற்படும்.  இநத மவறறிைத்மத நிரபபுவதறகு 
எரிம்பாருள் காறறுக் கலமவ சிலிணைரில் 
உள்ளிழுக்கப்படுகிைது. இவவீச்சு பிஸைன் BDC-
மய அமையும் வமர நமைம்பறும்.
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நிலறகள்
• எரிம்பாருள் மெலவு குமைவு.
• உயவு எணமணய் மெலவு குமைவு.
• அமனத்து ரக வாகனங்களிலும் ்பயன்

்ப டு த் த ல ா ம் .
• மவப்ப விமனத்திைன் (Thermal Efficiency) அதிகம்.
• கன அளவு விமனத்திைன் (Volumetric Efficiency)

அதிகம்.
• ்தய்ைானம் குமைவு.

குலறகள்
• இயங்கும் ்பாகங்கள் அதிகம்.
• எநதிர விமனத்திைன் (Mechanical Efficiency) குமைவு.
• ்பராைரிபபு மெலவு அதிகம்.
• கடினைான வடிவமைபபு.
• அதிக இைம் ்தமவ.

ெோன்கு வீச்சு பெட்ரோல் என்ஜினின் திறப்ெோன் 
்ெரம் அலமத்�ல்

்பைம் 5.4(உ) ெோன்கு வீச்சு பெட்ரோல் என்ஜினின் 
திறப்ெோன் ்ெரம் அலமத்�ல் வலரெ்டம்

ஒரு நான்கு வீச்சு ம்பட்ரால் என்ஜினில் 
ஆறைல் ்தாறறுவிப்பதறகாக நைக்கும் நிகழ்ச்சிகள் 
வமளவச்சுத் தணடின் இரணடு சுறறுகளில் 
முடிவமைகிைது. வமளவச்சுத் தணடின் சுழறசிமய 
‘O’ மையத்திலிருநது வமளவச்சுத் தணடின் சுழல் 
்காணம் ைாறுவமத அடிப்பமையாக மகாணடு 
வமரயப்படை வமளயங்களில் என்ஜினின் 
மெயல்்பாடுகள் நமைம்பறுவமத ்காணங்கள் 
அடிப்பமையில் வமரயப்படுவ்த திைப்பானின் ்நர 
வமர்பைம் எனப்படும்.

இநத ெையத்தில் இரணடு திைப்பான்களும் மூடிய 
நிமலயில் இருக்கும். பிஸைன் கீழ்்நாக்கி வருவதால் 
இமணபபுத் தணடின் உதவியால் வமளவச்சுத் 
தணடு சுழன்று இயக்க ஆறைமலக் மகாடுக்கிைது. 
இநத மெயல்்பாடடின் ்்பாது அழுத்தமும், மவப்பமும், 
குமைநது மகாண்ை இருக்கும். இவவீச்சின் முடிவில் 
மவளி்யறறும் வீச்சு ஆரம்்பைாகும்.

ஈ) பவளி்யற்றும் வீச்சு (Exhaust Stroke)

்பைம் 5.4(ஈ) மவளி்யறறும் வீச்சு

திைன் வீச்சின் முடிவில் மவளி்யறறும் 
வீச்சு ஆரம்்பைாகும். இவவீச்சின் ்்பாது 
உள்ளிழுக்கும் திைப்பான் மூடிய நிமலயிலும், 
மவளி்யறறும் திைப்பான் திைநத நிமலயிலும் 
இருக்கும், பிஸைன் கீழ்நிமலயிலிருநது ்ைல்நிமல 
்நாக்கி நகரும். இதன் காரணைாக எரிநத காறறு 
கலமவயானது மவளி்யறறும் திைப்பான் வழியாக 
மவளியறைப்படுகிைது. இவவீச்சில் எரிநத கலமவ 
மவளி்யறைப்படுவதால், இதறகு மவளி்யறறும் 
வீச்சு என்று ம்பயர். மவளி்யறறும் வீச்சின் முடிவில் 
மீணடும் உள்ளிழுக்கும் வீச்சு ஆரம்்பைாகிைது.

ஸ்்கவன்ஜிங (Scavenging)
மவளி்யறறும் வீச்சின் முடிவிலும் 

உள்ளிழுக்கும் வீச்சின் துவக்கத்திலும், 
உள்ளிழுக்கும் திைப்பானும் மவளி்யறறும் 
திைப்பானும் திைநத நிமலயில் இருக்கும் ்்பாது 
புதிய காறறு கலமவயானது சிலிணைருக்குள் 
நுமழநது எரிநத காறறு கலமவமய மவளி்யறறும் 
நிகழ்ச்சி்ய ஸ்கவன்ஜிங் எனப்படும்.

திறப்ெோன் ஓவர்்ைப் (Valve Over Lap)
மவளி்யறறும் வீச்சின் முடிவிலும் 

உள்ளிழுக்கும் வீச்சின் துவக்கத்திலும் ஒரு 
சில வினாடிகள் உள்ளிழுக்கும் திைப்பானும் 
மவளி்யறறும் திைப்பானும் திைநத நிமலயில் 
இருக்கும் இநத ்நரத்திறகு திைப்பான் ஓவர் ்லப 
என்று ம்பயர்.
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கிராங்க் ்காணத்தில் இரணடு திைப்பான்களும் 
திைநத நிமலயில் ஸ்கவன்ஜிங் நமைம்பறுகிைது. 
இது உறிஞசும் வீச்சில் மவளி்யறறும் திைப்பான் 
மூடும் ்காணைான 20° வமர நமைம்பறும்.

திறப்ெோன் ஓவர்்ைப் (Valve Over Lap)
மவளி்யறறும் வீச்சின் முடிவிலும், உள்ளி-

ழுக்கும் வீச்சின் துவக்கத்திலும் இரணடு திைப்பா-
ன்களும் திைநதிருப்பமத்ய திைப்பான் ஓவர்்லப 
என்று கூறுகி்ைாம். ம்பாதுவாக வமளவச்சுத் 
தணடின் ்காணத்தில்  இது குறிக்கப்படும் எரிநத 
கழிவு வாயுக்கமள முழுமையாக மவளி்யறைவும், 
புதிய எரி கலமவமய விமரவாக உள்ளிழுப்பதறகும்  
திைப்பான் ஓவர் ்லப அவசியைாகிைது

5.5  இரணடு வீச்சு பெட்ரோல் என்ஜின் 
(Two Stroke Petrol Engine)

வமளவச்சுத் தணடின் ஒவமவாரு முழுச் 
சுறறுக்கும் ஒரு ஆறைல், கிமைக்கப ம்பறுைானால், 
அதறகு இரணடு வீச்சு என்ஜின் என்று ம்பயர்.

அலமப்பு
என்ஜின் சிலிணைருக்குள் பிஸைன் 

இமணபபுத் தணடின் சிறிய தமலப்பகுதியில் 
பிஸைன்பின் உதவியுைன் இமணக்கப்படடிருக்கும். 
இமணபபுத் தணடின் ம்பரிய தமலப்பகுதியானது 
வமளவச்சுத் தணடில் கிராங்க்பின்னில் இமணக்கப 
்படடிருக்கும். வமளவச்சுத் தணடு சுழவதால் பிஸைன் 
்ைலும், கீழும் இயக்கத்மத ம்பறுகிைது. நான்கடி 
சுழறசி என்ஜிமன ்்பான்று இவமவன்ஜினில் 
திைப்பான்கள் கிமையாது திைப்பான்களுக்கு ்பதிலாக 
துவாரங்கள் அமைக்கப்படடிருக்கும். எரிம்பாருள் 
கலமவ கிராங்க் ்கசிறகுள் மெல்வதறகு 
உள்்ளறறும் துவாரமும், கிராங்க் ்கசில் 
இருநது எரிம்பாருள் கலமவ சிலிணைருக்குள் 
மெல்வதறகு ைாறறும் துவாரமும், எரிநத கலமவ 
மவளி்யறறுவதறகு மவளி்யறறும் துவாரமும் 
சிலிணைரில் அமைக்கப ்படடிருக்கும். இதில் 
பிஸைனின் இயக்க்ை துவாரங்கமள திைக்கவும், 
மூைவும் மெய்கிைது. ்ைலும் மின்ம்பாறி கடமை 
சிலிணைர் தமலப்பகுதியில் ம்பாருத்தப்படடிருக்கும்.

தைல

ெ்டம் 5.5(அ) இரணடு வீச்சு பெட்ரோல் என்ஜின்

திைப்பானின் ்நர வமர்பைம் வமரவதறகாக 
திைப்பான்களின் நிமல, எரிம்பாருள் நிமல, 
மின்ம்பாறி கடமையின் நிமல, பிஸைனின் இயக்க 
நிமல ஆகியவறமை நாம் வமளவச்சுத் தணடின் 
்காணங்கள் அடிப்பமையில் கீழ்கணைவாறு 
விளக்குகி்ைாம்.

உள்ளிழுக்கும் திறப்ெோனின் ்ெர அலமப்பு
உறிஞசும் வீச்சின் ்்பாது அதிகப்படியான 

எரிம்பாருள் கலமவ சிலிணைருக்குள் 
மெல்லுவதற்கறைவாறு உள்ளிழுக்கும் வால்வானது 
உறிஞசும் வீச்சு ஆரம்்பைாகுவதறகு முன்்பாக 
(TDCக்கு) 10° முதல் 30° யில் திைநது மகாள்கிைது.  
பின்பு அழுத்தும் வீச்சில் பிஸைன் BDC மய கைநத 
பின்பு 30° முதல் 40°யில் மூடிக்மகாள்கிைது. இநத 
்காணங்களுக்கிமை்ய பிஸைன் இயக்கத்தின் 
காரணைாக அதிப்படியான எரிம்பாருள் கலமவ 
சிலிணைருக்குள் வநதமைகிைது.

எரிபெோருள் அழுத்�ப்ெடும் ்ெர அலமப்பு
உறிஞசும் வீச்சில் மவளி்யறறும் திைப்பான் 

மூடியிருக்கும் நிமலயில் பிஸைன் BDC மய கைநத 
பின்பு 30° முதல் 40°யில் மூடிக்மகாணை பின்பு, 
பிஸைன் இயக்கத்தின் காரணைாக சிலிணைருக்குள் 
வநதமைநத எரிம்பாருள் கலமவ அழுத்த்படடு 
அதிக அழுத்தம் ைறறும் மவப்ப நிமலக்கு 
உட்படுத்தப்படுகிைது.

எரிபெோருள் எரி�ல் ்ெர அலமப்பு
அழுத்தும் வீச்சின் முடிவில் இரணடு 

திைப்பான்களும் மூடிய நிமலயில், பிஸைன் TDCமய 
அமைவதறகு முன்்பாக 20° முதல் 40°ல் மின்ம்பாறி 
கடமையிலிருநது மின் தீபம்பாறி ் தாறறுவிக்கப்படடு, 
அழுத்தப்படை அதிக மவப்பநிமலக்கு உட்படுத்தப 
்படை எரிம்பாருள் கலமவ எரியூடைப்படுகிைது. 
இதன் விமளவாக எரிம்பாருள் முழுவதுைாக 
எரியூடைப்படடு மவப்ப ஆறைல் ம்பைப்படுகிைது.

பவளி்யற்றும் திறப்ெோனின் ்ெர அலமப்பு
ஆறைல் வீச்சின் ்்பாது பிஸைன் BDCமய 

அமைவதறகு முன்்பாக 30° முதல் 60°-ல்  
மவளி்யறறும் திைப்பான் திைநது மகாள்கிைது. 
இநநிமலயில் எரிநத காறறுக் கலமவயானது 
மவப்பத்தினால் விரிவமைவதால் மவளி்யறறும் 
திைப்பான் வழியாக மவளி்யைத் துவங்குகிைது. 
பிஸைன் உறிஞசும் வீச்சின் துவக்கத்தில் TDCஐ 
கைநத பின்பு 20°-ல் மூடிக்மகாள்கிைது.

ஸ்்கவன்ஜிங (Scavenging)
மவளி்யறறும் வீச்சின் முடிவில் பிஸைன் 

TDCமய அமைவதறகு முன்்பாக 10° முதல் 30°-ல் 
உள்ளிழுக்கும் திைப்பான் திைநது மகாணை நிமலயில், 
ஏறகன்வ மவளி்யறறும் வீச்சில் மவளி்யறறும் 
திைப்பான் திைநத நிமலயில் இருப்பதால், இநத 
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எரிம்பாருள் கலமவ நுமழயும் நிகழ்ச்சியும், 
எரிம்பாருள் கலமவ அழுத்தும் நிகழ்ச்சியும்,  
எரிம்பாருள் கலமவ எரியூடைப்படும் நிகழ்ச்சியும் 
நமைம்பறுகிைது. அ்த ்்பான்று இவவீச்சில் பிஸைன் 
கீழ் இறுதி நிமலயில் இருக்கும்்்பாது மவளி்யறறும் 
துவாரமும் திைநதிருப்பதால் மவளி்யறறும் 
நிகழ்ச்சியும் நமைம்பறுகிைது.

கீழ்ெோக்கு வீச்சு (Downward Stroke)
இவவீச்சின் ்்பாது பிஸைன் 

்ைல்நிமலயிலிருநது கீழ்நிமல ்நாக்கி 
தள்ளப்படுகிைது. ்ைல்்நாக்கி வீச்சின் முடிவில் 
கிமைக்கப ம்பறை ஆறைலினால் பிஸைன் கீழ்்நாக்கி 
தள்ளப்படுவதால், முதலில் மவளி்யறறும் துவாரம் 
திைக்கப்படடு எரிநத கலமவ மவளி்யறைப்படுகிைது, 
பின்பு பிஸைனின் மதாைர் இயக்கம் காரணைாக 
ைாறறும் துவாரமும் திைக்கப்படுகிைது.  இநநிமலயில் 
ைாறறும் துவாரத்தின் வழியாக புதிய எரிம்பாருள் 
கலமவ சிலிணைருக்குள் நுமழகிைது. பிஸைன் 
மதாைர்நது இயங்கி, கீழ்நிமலமய அமைகிைது.  
பிஸைன் ்ைல்நிமலயில் இருக்கும்ம்பாழுது 
உள்்ளறறும் துவாரம் திைநதிருப்பதால் எரிம்பாருள் 
கலமவயானது உள்்ளறறும் துவாரம் வழியாக 
கிராங்க் ்கமெ அமைகிைது. கிராங்க் ்கசில் கிராங்க் 
ஷாபடடின் சுழறசியின் காரணைாக எரி ம்பாருள் 
கலமவ சிறிது அழுத்தத்திறகு உட்படுத்தப்படுகிைது. 
இநநிகழ்ச்சியிலும் ஆறைல், மவளி்யறறுதல், 
உறிஞசுதல் ஆகிய நிகழ்ச்சிகள் நமைம்பறுகிைது. 
இவவிரு நிமலகளிலும் ஆறைல், மவளி்யறறுதல், 
உறிஞசுதல் ஆகிய நிகழ்ச்சிகள் நமைம்பறுவதால் 
இவறமை தனித்து பிரித்துக் கூை இயலாது.

இரணடு வீச்சு பெட்ரோல் என்ஜின் 
்வலை பசய்யும் வி�ம்

இரணடு வீச்சு ம்பட்ரால் என்ஜினில் 
ஆறைல் உருவாவதறகுத் ்தமவயான நான்கு 
நிகழ்ச்சிகளும் தனித்தனியாக பிரித்து கூை 
இயலாது. ஏமனனில் இரணடு வீச்சு ம்பட்ரால் 
என்ஜினில் வமளவச்சுத் தணடின் ஒவமவாரு 
முழுச்சுறறுக்கும் ஒரு ஆறைல் கிமைக்கிைது. 
அதாவது பிஸைனின் இரணடு வீச்சுகளில் 
நான்கு நிகழ்ச்சிகளும் அதாவது, உறிஞசுதல், 
அழுத்துதல், எரியூடடுதல். மவளி்யறைல் ஆகியமவ 
நமைம்பறறு முடிவமைகிைது. என்வ இதமன 
விளக்குவதறகு பிஸைனின் இயக்கத்மதக் மகாண்ை 
நிகழ்ச்சிகள் நமைம்பறுவமத கூை முடியும். 
பிஸைனின் இயக்கத்மத ்ைல்்நாக்கு வீச்சு (Upward 
Stroke), கீழ்்நாக்கு வீச்சு (Downward Stroke) என 
குறிபபிடுகி்ைாம்.

்மல்்ெோக்கு வீச்சு (Upward Stroke)
பிஸைன் கீழ் இறுதி நிமலயிலிருநது ்ைல் 

இறுதி நிமலமய ்நாக்கி நகரும் இதனால் முதலில் 
ைாறறும் துவாரமும், பின்பு மவளி்யறறும் துவாரமும் 
மூைப்படுகிைது. ஏறகன்வ கீழ்்நாக்கு வீச்சின் ்்பாது 
ைாறறும் துவாரத்தின் வழியாக சிலிணைருக்குள் 
வநதமைநத எரிம்பாருள் கலமவயானது பிஸைன் 
இயக்கத்தின் காரணைாக அழுத்தப ்படடு, அதிக 
மவப்ப நிமலக்கு உட்படுத்தப்படுகிைது. பிஸைன் 
்ைல் இறுதி நிமலமய அமைநதவுைன், மின்ம்பாறி 
கடமையிலிருநது மின்தீபம்பாறி ்தாறறுவிக்கப்படடு, 
அழுத்தப்படை எரிம்பாருள் கலமவ எரியூடைப்படடு 
ஆறைல் ம்பைப்படுகிைது. இவவீச்சில் சிலிணைருக்குள் 

ெ்டம் 5.5(ஆ) இரணடு வீச்சு பெட்ரோல் என்ஜின் ்வலை பசய்யும் வி�ம்
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• குமைவான தயாரிபபுச் மெலவு.
• இயநதிரத்திைன் அதிகம்.
• என்ஜிமன ம்பாருத்த குமைவான இை்ை 

் ்ப ா து ை ா ன து .

குலறகள்
• அதிகைான எரிம்பாருள் மெலவு.
• அதிகைான உயவு எணமணய் மெலவு.
• கனரக வாகனங்களுக்கு ஏறைதல்ல.
• ்தய்ைானம் அதிகம்.
• மவப்ப விமனத்ததிைன் குமைவு.
• எரிகலமவ முழுமையாக எரியாை்ல்ய 

ம வ ளி ் ய றி வி டு கி ை து .
• அதிக ெபதம்.

5.6  இரணடு வீச்சு மற்றும் ெோன்கு 
வீச்சு என்ஜினுக்கும் உள்்ள 
்வறுெோடுகள்.

இரணடு வீச்சு ைறறும் நான்கு வீச்சு 
என்ஜினுக்கும் உள்ள ்வறு்பாடுகள் அடைவமன 
5.6-ல் காணலாம்.

இரணடு வீச்சு என்ஜினில் குமைவான ெக்தி 
கிமைப்பதறகான காரணங்கள்

• எரிம்பாருள் காறறுக் கலமவயானது எரிநத
வாயுக்களுைன் மவளி்யறி வீணாகிைது.

• ஸ்கவன்ஜிங் ெரியில்லாைல் இருப்பதால்
எரிம்பாருள் காறறுக் கலமவயானது எரிநத
வாயுக்களுைன் கலநது விடுகிைது.

• எரிம்பாருளுைன் உயவு எணமணய் கலப்பதால்
எரியும் மெயல் ெரிவர நைப்பதில்மல.

• உள்ளிழுக்கப்படும் எரிம்பாருள் காறறுக்
கலமவயில் அளவு குமைவாக உள்ளதால்
கன அளவு விமனத்திைன் (Volumetric Efficiency)
குமைநது விடுகிைது.

நிலறகள்
• மைன்மையான இயக்கம்.
• எளிமையான அமைபபு.
• ஒ்ர அளவு எமையும் ் வகமும் மகாணை நான்கு

வீச்சு என்ஜிமன விைஇது இரு ைைங்கு ஆறைமல
உற்பத்தி மெய்கிைது.

• விமலக்குமைவு.
• சுல்பைான ்பராைரிபபு.

ெ்டம் 5.5(இ) இரணடு வீச்சு பெட்ரோல் என்ஜின் துவோரம் ்ெரம் அலமத்�ல் வலரெ்டம்

இரணடு வீச்சு என்ஜின் ெோன்கு வீச்சு என்ஜின்

வமளவச்சுத் தணடின் ஒவமவாரு முழுச்சுறறுக்கும் 
ஒரு ஆறைல் கிமைக்கிைது.

கிராங்க் ஷாபடடின் இரணடு முழுச்சுறறுக்கும் 
ஒரு ஆறைல் கிமைக்கிைது.

இரணடு வீச்சில் என்ஜின் சுழறசி முடிவமைகிைது.  நான்கு வீச்சில் என்ஜின் சுழறசி முடிவமைகிைது.

சிறிய விமெயாள் சில்லு ்்பாதுைானது. ம்பரிய விமெயாள் சில்லு ்தமவ.

அடைவமன 5.6 இரணடு வீச்சு ைறறும் நான்கு வீச்சு என்ஜினுக்கும் உள்ள ்வறு்பாடுகள்
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5.7 ெோன்கு வீச்சு டீசல் என்ஜின்
டீெமல எரிம்பாருளாக ்பயன்்படுத்தி 

இயங்கும் என்ஜின் டீெல் என்ஜின் என 
அமழக்கப்படுகிைது. இது ம்பட்ரால் என்ஜிமன விை 
அதிக அழுத்தத்தில் இயங்குகிைது, இதன் அழுத்த 
விகிதம் 16 :1 முதல் 20 : 1 வமரயிருக்கும். ம்பட்ரால் 
என்ஜினின் அழுத்த விகிதம் 10 : 1க்குள் இருக்கும். 
டீெல் என்ஜினில் காறறு ைடடும் உறிஞெப்படடு 
அழுத்தப்படுகிைது. டீெல் அதிக அழுத்தத்துைன் 
மதளிக்கப்படுகிைது. இதில் ஸ்பார்க் பிளக்கிறகு 
்பதிலாக இன்மெக்ைரும் கார்பு்ரடைருக்கு ்பதிலாக 
இன்மெக்ென் ்பம்ப ்பயன்்படுத்தப்படுகிைது. ைறை 
்பாகங்கள் அமனத்தும் ம்பட்ரால் என்ஜினுக்கு 
உள்ளமதப ்்பான்்ை இருக்கும்.

அலமப்பு
ஒரு சிங்கிள் சிலிணைர் டீெல் என்ஜின் 

அமைபம்ப ்பைத்தில் காணலாம். இதில் பிஸைன் 
்ைலும், கீழும் அமெயும் ்படியும் இவவாறு அமெயும் 

இயக்கத்திமன கமனக்டிங் ராடு ைறறும் வமளவச்சுத் 
தணடு ஆகியமவ சுழலும் விமெயாக ைாறறுகிைது. 
இதில் பிஸைமனயும், வமளவச்சுத் தணமையும் 
இமணபபுத் தணடு இமணக்கிைது. வமளவச்சுத் 
தணடின் ஒரு முமனயில் பிமளவீலும் ைறுமுமனயில் 
புள்ளியும் இமணக்கப்படடிருக்கும். சிலிணைரின் 
்ைல் ்பகுதியில் உள்ளிழுக்கும் திைப்பான், 
மவளி்யறறும் திைப்பான் ைறறும் இன்மெக்ைர் 
்்பான்ை ்பாகங்கள் அமைக்கப ்படடிருக்கும். இமவ 
என்ஜின் இயங்குவதறகு ்தமவயான காறமை 
உள்ளிழுக்கவும், அழுத்தும் வீச்சின் இறுதியில் 
டீெமல மதளித்து. ெக்தி ம்பறறு எரிநத வாயுக்கமள 
மவளி்யறைவும் இதிலுள்ள மநம்புருள் தணடு 
திைப்பான்கமள இயக்குகிைது. வமளவச்சுத் 
தணடும், மநம்புருள் தணடும் மைமிங் கியர் மூலம் 
இமணக்கப்படடு இயங்குகிைது.

உள் எரி என்ஜினில் கீழ்க்காணும் நான்கு 
நிகழ்வுகள் மதாைர்ச்சியாக நமைம்பறுகிைது. இதமன 
்பைத்தின் மூலம் விளக்கப்படடுள்ளது. 

இரணடு வீச்சு என்ஜின் ெோன்கு வீச்சு என்ஜின்

ஒ்ரமயாரு ஐடியலிங் ஸட்ராக் நமைம்பறுகிைது. மூன்று ஐடியலிங் ஸட்ராக் நமைம்பறுகிைது.

எமை குமைவு. எமை அதிகம்.

என்ஜின் வடிவமைபபு எளிதாக இருக்கும். என்ஜின் வடிவமைபபு சிக்கலாக இருக்கும்.

்்பார்டடுகள் ்பயன்்படுத்தப்படுகிைது. வால்வுகள் ்பயன்்படுத்தப்படுகிைது.

துவாரங்கமள திைநது மூை பிஸைனின் இயக்கம் 
்பயன்்படுகிைது.

வால்வுகமள இயக்க தனியான மைக்கானிெம் 
்பயன்்படுத்தப்படுகிைது.

்வமல மெய்யும் ்பாகங்கள் குமைவு. ்வமல மெய்யும் ்பாகங்கள் அதிகம்.

மகாள்ளளவு விமனத்திைன் குமைவு. மகாள்ளளவு விமனத்திைன் அதிகம்.

மவப்ப விமனத்திைன் அதிகம். மவப்ப விமனத்திைன் குமைவு.

எரிம்பாருள் காறறுக்கலமவ எரிநத  
வாயுக்களுைன் கலப்பதால் ெக்தி குமைவு.

எரிம்பாருள் காறறுக்கலமவ எரிநத  
வாயுக்களுைன் கலக்காைல் இருப்பதால் ெக்தி 
அதிகரிக்கிைது.

எரிம்பாருளுைன் எரிநத வாயுக்கள் கலப்பதால் 
எரிம்பாருள் அதிகைாகக் மெலவாகிைது.

எல்லா எரிம்பாருளும் ்பயன்்படுத்தப்படுவதால் 
எரிம்பாருள் மெலவு குமைவு.

ெபதம் அதிைாக இருக்கும். ெபதம் குமைவாக இருக்கும்.

ம்பாதுவாக காறறினால் குளிர்விக்கப்படுகிைது. காறறு ைறறும் நீரினால் குளிர்விக்கப்படுகிைது.

இது கிளர்க் தத்துவத்தில் இயங்குகிைது. இது ஆட்ைா மெக்கிள் அல்லது டீெல் மெக்கிள் 
தத்துவத்தில் இயங்குகிைது.

எளிமையான உயவு அமைபபு. சிக்கலான உயவு அமைபபு.

உயவு எணமணய் மெலவு அதிகம். உயவு எணமணய் மெலவு குமைவு.

ஸகூடைர், மைா்பட, ஆட்ைா ரிக்க்ா 
்்பான்ைமவகளில் ்பயன்்படுத்தப்படுகிைது.

இது நவீன ்ைாடைார் மெக்களிலும், ஆட்ைா 
ரிக்ொ, கார், ்பஸ, லாரி, டிராக்ைர், ஏ்ராபி்ளன் 
ஆகியவறறில் ்பயன்்படுத்தப்படுகிைது,
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ைறறும் (இரணடு கீழ்்நாக்கி) நமைம்பறைால் அது 
நான்கு வீச்சு என்ஜின் எனப்படும்.

உறிஞ்சும் வீச்சு (Suction Stroke)

ெ்டம் 5.7(அ) உறிஞ்சும் வீச்சு

இவவீச்சின் ்்பாது பிஸைன் ஆனது TDC-
லிருநது BDC-மய்நாக்கி நகரும் உள்ளிழுக்கும் 
திைப்பான் திைநதும், மவளி்யறறும் திைப்பான் 
மூடிய நிமலயிலும் இருக்கும். பிஸைன் கீழ்்நாக்கி 
நகர்வதால் சிலிணைருக்குள் மவறறிைம் ஏற்படும். 
இநத மவறறிைத்மத நிரபபுவதறகு வளிைணைல-
த்திலிருநது வரும் தூயக்காறறு சிலிணைருக்குள் 
உள்ளிழுக்கப்படுகிைது. இநநிகழ்ச்சி பிஸைன் BDC-
மய அமையும் வமர நமைம்பறும். இவவீச்சின் ்்பாது 

ெ்டம் 5.7 ெோன்கு வீச்சு டீசல் என்ஜின்-ெ்டம்

• உறிஞசும் வீச்சு.
• அழுத்தும் வீச்சு.
• ஆறைல் வீச்சு.
• மவளி்யறறும் வீச்சு.

்ை்ல குறிபபிடை நான்கு நிகழ்வுகள் 
மதாைர்ச்சியாக நமைம்பறறு ஒரு முழுமையான 
சுழறசி உருவாக்கி ஆறைமல மகாடுக்கிைது. 
வமளவச்சுத் தணடின் இரணடு முழுச்சுறறுக்கு 
ஒரு ஆறைல் கிமைக்கபம்பறைால் அல்லது பிஸைனின் 
நான்கு வீச்சுகளில் (Strokes) (இரணடு ்ைல்்நாக்கி) 

ெ்டம் 5.7(ஆ) ெோன்கு வீச்சு டீசல் என்ஜின் ்வலை பசய்யும் வி�ம்
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இவவீச்சின் ்்பாது உள்ளிழுக்கும் 
திைப்பானும் மவளி்யறறும் திைப்பானும் மூடிய 
நிமலயில் இருக்கும். இன்மெக்ைரிலிருநது டீெல் 
ஆனது கணணுக்குத் மதரியாத சிறுசிறு துளிகளாக 
(அழுத்தம் 150 kgf/cm2 முதல் 230 kgf/cm2) சிதைடிக்கப்படடு, 
எரியூடடி ஆறைல் ம்பைப்படுகிைது. இதனால் 
காறைானது மவப்பத்தால் விரிவமைநது பிஸைமன
TDCயிலிருநது BDCமய ்நாக்கித் தள்ளுகிைது.  
இநநிகழ்ச்சி பிஸைன் BDCமய அமையும் 
வமர நமைம்பறும். இவவீச்சின் ்்பாது ஆறைல் 
ம்பைப்படுவதால் இதறகு ஆறைல் வீச்சு என்று ம்பயர். 
ஆறைல் வீச்சின் முடிவில் மவளி்யறறும் வீச்சு 
ஆரம்்பைாகிைது.

பவளி்யற்றும் வீச்சு (Exhaust Stroke)

ெ்டம் 5.7(ஈ) பவளி்யற்றும் வீச்சு

ஆறைல் வீச்சின் முடிவில் மவளி்யறறும் 
வீச்சு ஆரம்்பைாகும். இவவீச்சின் ்்பாது 
உள்ளிழுக்கும் திைப்பான் மூடிய நிமலயிலும், 
மவளி்யறறும் திைப்பான் திைநத நிமலயிலும் 
இருக்கும், பிஸைன் BDCயிலிருநது TDCமய 
்நாக்கி நகரும். இதன் காரணைாக எரிநத 
வாயுக்களானது மவளி்யறறும் திைப்பான் வழியாக 
மவளியறைப்படுகிைது. இநநிகழ்ச்சி பிஸைன் 
TDCமய அமையும் வமர நமைம்பறும் இவவீச்சில் 
எரிநத வாயுக்கள் மவளி்யறைப்படுவதால், இதறகு 
மவளி்யறறும் வீச்சு என்று ம்பயர். மவளி்யறறும் 
வீச்சின் முடிவில் மீணடும் உள்ளிழுக்கும் வீச்சு 
ஆரம்்பைாகிைது.

ஸ்்கவன்ஜிங (Scavnaging)
மவளி்யறறும் வீச்சின் முடிவிலும் 

உள்ளிழுக்கும் வீச்சின் துவக்கத்திலும், 
உள்ளிழுக்கும் திைப்பானும், மவளி்யறறும் 
திைப்பானும் திைநத நிமலயில் இருக்கும் ்்பாது 
புதிய காறைானது சிலிணைருக்குள் நுமழநது எரிநத 

தூய காறறு சிலிணைருக்குள் வநதமைவதால் இதறகு 
உறிஞசும் வீச்சு என்று ம்பயர். இவவீச்சின் முடிவில் 
அழுத்தும் வீச்சு ஆரம்்பைாகிைது.

அழுத்தும் வீச்சு (Compression Stroke)

ெ்டம் 5.7(ஆ) அழுத்தும் வீச்சு

இவவீச்சின் ்்பாது பிஸைன் BDC-ல் இருநது 
TDC-மய ் நாக்கி நகரும். இநத வீச்சில் உள்ளிழுக்கும் 
திைப்பான், மவளி்யறறும் திைப்பான் ஆகிய இரணடும் 
மூடிய நிமலயி்ல்ய இருக்கும். உறிஞசும் வீச்சின் 
்்பாது உள்்ள இழுக்கப்படை காறைானது நன்ைாக 
அழுத்தப்படுகிைது. இநநிகழ்ச்சி பிஸைன் TDC-மய 
அமையும் வமர நமைம்பறும். இச்வீச்சின் ்்பாது 
உள்ளிழுக்கப்படை காறறு அழுத்தப்படுவதால் இது 
அழுத்தும் வீச்சு என்று அமழக்கப்படுகிைது.  அழுத்தும் 
வீச்சின் முடிவில் ஆறைல் விச்சு ஆரம்்பைாகிைது.

ஆற்றல் விச்சு (Power Stroke)

ெ்டம் 5.7(இ) ஆற்றல் விச்சு 
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வமளவச்சுத் தணடின் இரணடு சுறறுகளில் 
முடிவமைகிைது. வமளவச்சுத் தணடின் சுழறசிமய 
‘O’ மையத்திலிருநது வமளவச்சுத் தணடின் சுழுல் 
்காணம் ைாறுவமத அடிப்பமையாகக் மகாணடு 
வமரயப்படை வமளயங்களில் என்ஜினின் 
மெயல்்பாடுகள் நமைம்பறுவமதக் ்காணங்கள் 
அடிப்பமையில் வமரயப்படுவ்த திைப்பான் மைமிங் 
ையாகிராம் எனப்படும்.

திைப்பான் மைமிங் ையாகிராம் 
வமரவதறகாக திைப்பான்களின் நிமல, காறறின் 
நிமல, இன்மெக்ைரின் நிமல, பிஸைனின் இயக்க
நிமல ஆகியவறமை நாம் வமளவச்சுத் தணடின் 
்காணங்கள் அடிப்பமையில் கீழ்கணைவாறு 
வி ள க் கு கி ் ை ா ம் .

உள்ளிழுக்கும் வோல்வின் ்ெர அலமப்பு

உறிஞசும் வீச்சின் ்்பாது அதிகப்படியான 
காறைானது சிலிணைருக்குள் மெல்லுவதற 
்கறைவாறு உள்ளிழுக்கும் வால்வானது உறிஞசும் 
வீச்சு ஆரம்்பைாகுவதறகு முன்்பாக (TDCக்கு) 100 
முதல் 250 யில் திைநது மகாள்கிைது. பின்பு அழுத்தும் 
வீச்சில் பிஸைன் BDC மய கைநத பின்பு 250 முதல் 450 யில் 
மூடிக்மகாள்கிைது. இநத ்காணங்களுக்கிமை்ய 
பிஸைன் இயக்கத்தின் காரணைாக அதிகப்படியான 
காறறு சிலிணைருக்குள் வநதமைகிைது.

எரிபெோருள் அழுத்�ப்ெடும் ்ெர அலமப்பு

உறிஞசும் வீச்சில் மவளி்யறறும் திைப்பான் 
மூடியிருக்கும் நிமலயில் பிஸைன் BDC மய கைநத 
பின்பு 250 முதல் 400 யில் மூடிக்மகாணை பின்பு, 
பிஸைன் இயக்கத்தின் காரணைாகச் சிலிணைருக்குள் 
வநதமைநத காறறு அழுத்த்படடு, அதிக மவப்ப 
நிமலக்கு உட்படுத்தப்படுகிைது.

எஞசிய வாயுக்கமள மவளி்யறறும் நிகழ்ச்சி்ய
ஸ்கவன்ஜிங் எனப்படும்.

திறப்ெோன் ஓவர்்ைப் (Valve Over Lap)
மவளி்யறறும் வீச்சின் முடிவிலும், 

உள்ளிழுக்கும் வீச்சின் துவக்கத்திலும் ஒரு 
சில வினாடிகள் உள்ளிழுக்கும் திைப்பானும் 
மவளி்யறறும் திைப்பானும் திைநத நிமலயில் 
இருக்கும் இநத ்நரத்திறகு திைப்பான் ஓவர் ்லப 
என்று ம்பயர்.

நிலறகள்
• எரிம்பாருள் மெலவு குமைவு.
• உயவு எணமணய் மெலவு குமைவு.
• அமனத்து ரக வாகனங்களிலும் ்பயன்்படுத்தலாம்.
• மவப்ப விமனத்திைன் (Thermal Efficiency) அதிகம்.
• கன அளவு விமனத்ததிைன் (Volumetric Efficiency)

அதிகம்.
• ்தய்ைானம் குமைவு.

குலறகள்
• இயங்கும் ்பாகங்கள் அதிகம்.
• எநதிர விமனத்திைன் (Mechanical Efficiency)குமைவு.
• ்பராைரிபபு மெலவு அதிகம்.
• கடினைான வடிவமைபபு.
• அதிக இைம் ்தமவ.

ெோன்கு வீச்சு டீசல் என்ஜினின் திறப்ெோன் ல்டமிங 
்டயோகிரோம்

ஒரு நான்கு வீச்சு டீெல் என்ஜினில் 
ஆறைல் ்தாறறுவிப்பதறகாக நைக்கும் நிகழ்ச்சிகள் 

-more than 180°

-more than 180°

-less than 180°

-less than 180°

ெ்டம் 5.7(அ) ெோன்கு வீச்சு டீசல் என்ஜினின் திறப்ெோன் ல்டமிங வலரெ்டம்

AM_Tamil_Chp05.indd   101 12/11/2019   11:05:38 AM



102

எரிபெோருள் எரி�ல் ்ெர அலமப்பு
அழுத்தும் வீச்சின் முடிவில் இரணடு 

திைப்பான்களும் மூடிய நிமலயில், பிஸைன் 
TDCமய அமைவதறகு முன்்பாக 5° முதல் 10°-ல்  
இன்மெக்டரானது டீெமல நுண துகள்களாக, 
அழுத்தப்படை அதிக மவப்பநிமலக்கு 
உட்படுத்தப்படை காறறில் எரியூடைப்படுகிைது. 
இதன் விமளவாக எரிம்பாருள் முழுவதுைாக 
எரியூடைப்படடு ஆறைல் ம்பைப்படுகிைது. ஒரு சில 
என்ஜின்களில் என்ஜினின் ்வகத்திறகு ஏற்பப 
பிஸைன் TDCமய அமையும் முன் 25°-ல் டீெல் 
ம த ளி க் க ப ்ப டு கி ை து .

பவளி்யற்றும் வோல்வின் ்ெர அலமப்பு
ஆறைல் வீச்சின் ்்பாது பிஸைன் BDCமய 

அமைவதறகு முன்்பாக 25° முதல் 45°-ல்  
மவளி்யறறும் திைப்பான் திைநது மகாள்கிைது. 
இநநிமலயில் எரிநத காறறுக் கலமவயானது 
மவப்பத்தினால் விரிவமைவதால் மவளி்யறறும் 
திைப்பான் வழியாக மவளி்யைத் துவங்குகிைது. 
பிஸைன் உறிஞசும் வீச்சின் துவக்கத்தில் TDCஐ 
கைநத பின்பு 15°-ல் மூடிக்மகாள்கிைது.

ஸ்்கவன்ஜிங (Scavenging)
மவளி்யறறும் வீச்சின் முடிவில் பிஸைன் 

TDCமய அமைவதறகு முன்்பாக 10° முதல் 30°-
ல் உள்ளிழுக்கும் திைப்பான் திைநது மகாணை 
நிமலயில், ஏறகன்வ மவளி்யறறும் வீச்சில் 
மவளி்யறறும் திைப்பான் திைநத நிமலயில் 
இருப்பதால், இநத கிராங்க் ்காணத்தில் இரணடு 
திைப்பான்களும் திைநத நிமலயில் ஸ்கவன்ஜிங் 
நமைம்பறுகிைது. இது உறிஞசும் வீச்சில் 
மவளி்யறறும் திைப்பான் மூடும் ்காணைான 
20° வமர நமைம்பறும்.

திறப்ெோன் ஓவர்்ைப் (Valve Over Lap)
மவளி்யறறும் வீச்சின் முடிவிலும், 

உள்ளிழுக்கும் வீச்சின் துவக்கத்திலும் இரணடு 
திைப்பான்களும் திைநதிருப்பமத்ய திைப்பான் 
ஓவர்்லப என்று கூறுகி்ைாம். இது என்ஜின் 
வமககளுக்கு ஏறை்படி ைாறு்படும்.

5.8  இரணடு வீச்சு டீசல் என்ஜின் (Two 
Stroke Diesel Engine)

வமளவச்சுத் தணடின் ஒவமவாரு 
முழுச்சுறறுக்கும் ஒரு ஆறைல், கிமைக்கப ம்பறுைானால், 
அதறகு இரணடு வீச்சு என்ஜின் என்று ம்பயர்.

அலமப்பு
என்ஜின் சிலிணைருக்குள் பிஸைன் 

கமனக்டிங் ராடின் சிறிய தமலப்பகுதியில் 
பிஸைன்பின் உதவியுைன் இமணக்கப்படடிருக்கும். 
கமனக்டிங் ராடின் ம்பரிய தமலப்பகுதியானது 

வமளவச்சுத் தணடில் கிராங்பின்னில் 
இமணக்கப ்படடிருக்கும். வமளவச்சுத் தணடு 
சுழவதால் பிஸைன் ்ைலும், கீழும் இயக்கத்மதப 
ம்பறுகிைது. நான்கடி சுழறசி என்ஜிமனப ்்பான்று  
இவமவன்ஜினில் திைப்பான்கள் கிமையாது. 
திைப்பான்களுக்குப ்பதிலாகத் துவாரங்கள் 
அமைக்கப்படடிருக்கும். எரிம்பாருள் கலமவ 
கிராங்க் ்கசிறகுள் மெல்வதறகு உள்்ளறறும் 
துவாரமும், கிராங்க் ்கசில் இருநது எரிம்பாருள் 
கலமவ சிலிணைருக்குள் மெல்வதறகு ைாறறும் 
துவாரமும், எரிநத கலமவ மவயி்யறுவதறகு 
மவளி்யறறும் துவாரமும் சிலிணைரில் 
அமைக்கப ்படடிருக்கும். இதில் பிஸைனின் 
இயக்க்ை துவாரங்கமளத் திைக்கவும், மூைவும் 
மெய்கிைது. ்ைலும் மின்ம்பாறி கடமை சிலிணைர் 
தமலப்பகுதியில் ம்பாருத்தப்படடிருக்கும்.

இரணடு வீச்சு டீசல் என்ஜின் ் வலை பசய்யும் வி�ம்
இரணடு வீச்சு டீெல் என்ஜினில் ஆறைல் 

உருவாவதறகுத் ்தமவயான நான்கு நிகழ்ச்சிகளும் 
தனித்தனியாகப பிரித்துக் கூை இயலாது. ஏமனனில் 
இரணடு வீச்சு டீெல் என்ஜினில் வமளவச்சுத்  
தணடின் ஒவமவாரு முழுச்சுறறுக்கும் ஒரு ஆறைல் 
கிமைக்கிைது. அதாவது பிஸைனின் இரணடு  
வீச்சுகளில் நான்கு நிகழ்ச்சிகளும் அதாவது,  
உறிஞசுதல், அழுத்துதல், எரியூடடுதல். மவளி்யறைல் 
ஆகியமவ நமைம்பறறு முடிவமைகிைது. என்வ 
இதமன விளக்குவதறகுப பிஸைனின் இயக்கத்மதக் 
மகாண்ை நிகழ்ச்சிகள் நமைம்பறுவமதக் கூை 
முடியும். பிஸைனின் இயக்கத்மத ்ைல்்நாக்கு வீச்சு 
(Upward Stroke), கீழ்்நாக்கு வீச்சு (Downward Stroke) என 
குறிபபிடுகி்ைாம்.

்மல்்ெோக்கு வீச்சு (Upward Stroke)
பிஸைன் BDCலிருநது TDCமய ்நாக்கி 

நகரும் இதனால் முதலில் ைாறறும் துவாரமும், 
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காறறின் மீது டீெமல மிக நுணணிய துகள்களாகத் 
மதளிக்கிைது. இப்்பாது டீெல் எரிக்கப்படடு ஆறைல் 
ம்பைப்படுகிைது. இவவீச்சில் சிலிணைருக்குள் 
காறறு நுமழயும் நிகழ்ச்சியும், காறறு அழுத்தும் 
நிகழ்ச்சியும், மவப்பைான காறறின் மீது டீெல் 
நுணதுகள்களாகத் மதளித்துக்கும் ்்பாது எரிநது 
ஆறைல் கிமைக்கும் நிகழ்ச்சியும் நமைம்பறுகிைது. 

பின்பு மவளி்யறறும் துவாரமும் மூைப்படுகிைது. 
ஏறகன்வ கீழ்்நாக்கு வீச்சின் ்்பாது ைாறறும் 
துவாரத்தின் வழியாகச் சிலிணைருக்குள் 
வநதமைநத காறைானது பிஸைன் இயக்கத்தின் 
காரணைாக அழுத்தப்படடு, அதிக மவப்ப 
நிமலக்கு உட்படுத்தப்படுகிைது. பிஸைன் TDCமய 
அமைநதவுைன், இன்மெக்ைரானது, அழுத்தப்படை 

ெ்டம் 5.8 (ஆ) இரு வீச்சு டீசல் என்ஜின் ்வலை பசய்யும் வி�ம்

ெ்டம் 5.8(இ) இரணடு வீச்சு டீசல் என்ஜின் துவோரம் ்ெரம் அலமத்�ல் வலரெ்டம்
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இயங்கி, கீழ்நிமலமய அமைகிைது. பிஸைன் 
்ைல்நிமலயில் இருக்கும்ம்பாழுது உள்்ளறறும் 
துவாரம் திைநதிருப்பதால் காறைானது உள்்ளறறும் 
துவாரம் வழியாகக் கிராங்க் ்கமெ அமைகிைது. 
கிராங்க் ்கசில் வமளவச்சுத் தணடின் சுழறசியின் 
காரணைாகக் காறறு சிறிது அழுத்தத்திறகு 
உட்படுத்தப்படுகிைது. இபம்பாழுது அழுத்தப்படை 
காறறு மவப்பைமைகிைது. இநநிகழ்ச்சியிலும் ஆறைல், 
மவளி்யறறுதல், ஆகிய நிகழ்ச்சிகள் நமைம்பறுகிைது. 
இவவிரு நிமலகளிலும் ஆறைல், மவளி்யறறுதல், 
உறிஞசுதல் ஆகிய நிகழ்ச்சிகள் நமைம்பறுவதால் 
இவறமைத் தனித்துப பிரித்துக் கூை இயலாது.

கீழ்ெோக்கு வீச்சு (Downward Stroke)
இவவீச்சின் ்்பாது பிஸைன் 

்ைல்நிமலயிலிருநது கீழ்நிமல ்நாக்கித் 
தள்ளப்படுகிைது. ்ைல்்நாக்கி வீச்சின் முடிவில் 
கிமைக்கப ம்பறை ஆறைலினால் பிஸைன் கீழ்்நாக்கித் 
தள்ளப்படுவதால், முதலில் மவளி்யறறும் துவாரம் 
திைக்கப்படடு எரிநத கலமவ மவளி்யறைப்படுகிைது, 
பின்பு பிஸைனின் மதாைர் இயக்கம் காரணைாக 
ைாறறும் துவாரமும் திைக்கப்படுகிைது. இநநிமலயில் 
ைாறறும் துவாரத்தின் வழியாகப புதிய காறறு 
சிலிணைருக்குள் நுமழகிைது. பிஸைன் மதாைர்நது 

மோணெவர்களுக்கோன ெயிற்சி (Student Activity)

1. இப ்பாைத்தின் ்படி ்பாைத்மத முழுமையாக அறிநத  உைன் ைாணவர்கமள அருகில் உள்ள ்பணி ைமனகளுக்கு
அனுபபி அங்கு ம்பட்ரால் ைறறும் டீெல் என்ஜின் வமககமளப ்பார்த்து கீழ்கணை ம்பாருள்கமள
(்பாகங்கமள) கணைறிநது ்பைத்தின் மூலம் அறிக்மக ெைர்பபித்தல். i) பிஸைன் ii) இமணபபுத் தணடு
iii) வமளவச்சுத் தணடு iv) மநம்புருள் தணடு மைமிங்கின், விமெயாள் சில்லு, ைறறும் ்பல.

2. ்பணிைமனக்கு மென்று அங்கு உள்ள என்ஜின் ்பழுது ்பார்க்கும் பிரிவில் கீழ்கணை ்பாகங்கமள 
்நரடியாக ்பார்த்து ்பைம் வமரநது ெைர்பபித்தல். 1. சிலிணைர் பிளாக், கிராங்க் ்கஸ, சிலிணைர் தமல, 
கசிவு நீக்கியின் வமககள், அதன் ்பயன்்பாடுகள் குறித்து அறிக்மக ெைர்பபித்தல்

இரணடு வீச்சு என்ஜின்
ெர் டுகால்டகிளார்க்  என்ை  ஸகாடடிஷ 

ம்பாறியியலாளர் 1878 ஆணடு முதன்முதலில் 
இரணடு வீச்சு என்ஜிமன மவறறிகரைாக 

வடிவமைத்தார். இவர் 1854 ம் ஆன்டிறகும் 1932 ம் ஆணடிறகும் 
இமைப்படைகாலத்தில் வாழ்நதவர். இவர் இரணடு வீச்சு 
என்ஜினிறகான காபபுரிமைமய 1881-ம் ஆணடு இங்கிலாநது 
நாடடில் ம்பறைார். இவர் ஆணைர்ென் ்பல்கமலக் கழகத்தில் 
்படைப ்படிபம்ப முடித்தார். இப்பல்கமலக்கழகம் தற்்பாது 
ஸடராத்கிமளடு ்பல்கமலக்கழகம் என அமழக்கப்படுகிைது. 
இது கிளாஸ்கா என்ை இைத்தில் உள்ளது. இவர் ஆகஸடு 24, 
1917 ல் ொர்ஜ் க்்ராய்ைன் ைார்கன் உைன் அறிவார்நத ஒப்பநதம் 
ஏற்படுத்திக் மகாணைார். டுகால்டகிளார்க் கிளாஸகல் 

என்னும் ஊரில் ைார்ச் 31 
ம் நாள் 1854 ம் ஆணடு 
பிைநதார். இவருக்கு ஒரு 
மைானால்டகிளார்க் என்ை ைகனும் ைார்தா சிம்மிநைன் என்ை ைமனவியும் 
இருநதனர். இவர் ைமனவி ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் ்பயிறசியாளராக 
்பணியாறறி வநதார். இவர் ்பணியாறறிய நிறுவனத்தின் ம்பயர் மைெஸ. 
எச்.ஓ ொமின்ென் அன்டு ்கா ஆகும்.  இது கிளாஸ்காவில் உள்ளது.  
இவர் 1871 லிருநது 1876 ம் ஆணடிறகு இமை்ய தனது ம்பாறியியல் ்படிபம்ப 
ஆணடரென் கல்லூரியில் ்படித்து முடித்தார். இவர் முதல் உலகப்்பாரில் 
ம்பாறியியல் ஆய்வு கழகத்தில் இயக்குனராக ்பணியாறறினார்.

Sir Dugald Clerk
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Converted  - மாற்றம்
Compressed - அ�த்�தல்
Combustion - எரி�ட்�தல்
Prolonged - நீ�த்த
Surrounded - �ற்�ப்�றம்
Liner - உைர
Combustion Chamber - எரி�ம்அைற
Lubrication - உயவி�தல்
Top Dead Centre - ேமல்நிைல
Bottom Dead Centre - கீழ்நிைல

Diesel Engine (டீசல் என்ஜின்)
Rudolf Diesel (ருைால்ஃப டீெல்) கிஸடியன் கார்ல் 
டீெல் 1858 லிருநது 1913 ம் ஆணடு வமர மெர்ைன் 
நாடடில் வாழ்நதவர். இவர் ஒரு புகழ் ம்பறை இயநதிர 

ம்பாறியாளர் ைறறும் டீெல் என்ஜிமன கணடுபிடித்தவராகவும் 
திகழ்நதார். இவர் ைரணைமைநத பின் 1942-ம் ஆணடு இவர் ்பறறிய 
திமரப்பைம் தயாரிக்கப்படைது. இவர் தாய் தநமதயின் ம்பயர் எல்லீஸ 
ைறறும் தி்யாைர் டீெல் ஆவர். இவர்களின் இரணைாவது ைகனாக 
பிைநதார். இவருமைய ம்பற்ைார் ்ப்வாரியா குடியுரிமை ம்பறறு 

்பாரீஸசில் வாழ்நது வநதனர். இவர் 
தநமத தி்யாைர் டீெல் ஒரு புத்தகம் 
ம்பணடிங் மெய்யும் மதாழில் மெய்து 
வநதார். இவர் மொநத நகரைான 
ஆகஸ்பர்க்கிலிருநது மவளி்யறி 
1848-ம் ஆணடு ்ப்வாரியாவில் 
குடி்யறினார். 1855 ம் ஆணடு இவர் தன் ைமனவிமய ்பாரீஸ நகரில் ெநதித்தார். 
இவர் ைமனவி ம்பாருள்கள் உற்பத்தி வியா்பாரம் மெய்யும் நியூரம்ம்பர்க் 
என்்பவரின் ைகளாவார்.

Rudolf Diesel
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சரியோன வில்டலய ்�ர்ந்ப�டுக்க
1. சிலிணைர் பிளாக் தயாரிக்க ்பயன்்படும் உ்லாகம்

அ)  கி்ர ்கஸட அயர்ன் அல்லது அலுமினியம் அலாய்
ஆ) ்கஸட அயர்ன் அல்லது ஸடீல்
இ) பித்தமள அல்லது ஸடீல்

2. சிலிணைரில் குளிர்ச்சியூடடும் நீருைன் ்நரடியாக மதாைர்பு மகாணடுள்ள மலனர்
அ) டமர மலனர்
ஆ) மவட மலனர்
இ) இரணடுமில்மல

3. இமணபபுத் தணடு என்்பது
அ)  வமளவச்சுத் தணமையும் சிலிணைர் தமலமயயும் இமணப்பது
ஆ)  வமளவச்சுத் தணமையும் பிஸைமனயும் இமணப்பது
இ)  வமளவச்சுத் தணமையும் சிலிணைர் பிளாக்மகயும் இமணப்பது
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4. தறகாலங்களில் அதிகைாக ்பயன்்படும் பிஸைன் பின் வமக எது?
அ) அமர ்பங்கு மிதக்கும் வமக
ஆ) முழு ்பங்கு மிதக்கும் வமக
இ) நிமலயான இமணபபு வமக

5. ஆறைல் உணைாவதறகான வீச்சுகளின் வரிமெ
அ)  மவளி்யறறும் வீச்சு, உறிஞசும் வீச்சு, ஆறைல் வீச்சு, அழுத்தும் வீச்சு
ஆ)  உறிஞசும் வீச்சு, மவளி்யறறும் வீச்சு, ஆறைல் வீச்சு, அழுத்தும் வீச்சு
இ)  உறிஞசும் வீச்சு, அழுத்தும் வீச்சு, ஆறைல் வீச்சு, மவளி்யறறும் வீச்சு

6. திைப்பான்கமள திைக்க ்பயன்்படுவது
அ) வமளவச்சுத் தணடு
ஆ) மநம்புருள் தணடு
இ) விமெயாள் சில்லு

7. சிலிணைரில் குளிர்ச்சியூடடும் நீருைன் ்நரடியாக மதாைர்பு மகாள்ளாத மலனர்
அ) டமர மலனர்
ஆ) மவட மலனர்
இ) இரணடுமில்மல

8.  மவப்ரென் ்ைம்்பர் எங்கு ம்பாருத்தப்படும்?
அ) வமளவச்சுத் தணடின் முன் ்பகுதியில்
ஆ) வமளவச்சுத் தணடின் பின் ்பகுதியில்
இ)  ்கம் ஷாபடடின் முன் ்பகுதியில்

9. எது என்ஜினின் சுழறசி முமைமயக் குறிக்கும்?
அ)  மவளி்யறறும் வீச்சு, உறிஞசும் வீச்சு, ஆறைல் வீச்சு, அழுத்தும் வீச்சு
ஆ)  உறிஞசும் வீச்சு, மவளி்யறறும் வீச்சு, ஆறைல் வீச்சு, அழுத்தும் வீச்சு
இ)  உறிஞசும் வீச்சு, அழுத்தும் வீச்சு, ஆறைல் வீச்சு, மவளி்யறறும் வீச்சு

10. சிலிணைர் பிளாக்கிறகும் சிலிணைர் தமலக்கும் இமை்ய கசிவு ஏற்பைாைல் தடுப்பது
அ) கசிவு நீக்கி
ஆ) ஆயில் சீல்
இ)  ைஸட கவர்

கீழக்கண்ட வினோக்களுக்கு வில்டயளிக்கவும்

11.  ம்பட்ரால் என்ஜிமன கணடுபிடித்தவர் யார்?
12. டீெல் என்ஜிமன கணடுபிடித்தவர் யார்?
13. உள்மளரி என்ஜினில் உள்ள முக்கிய ்பாகங்கள் யாமவ? ்பத்திமன குறிபபிடுக.
14. சிலிணைர் மலனர் எத்தமன வமகப்படும்? அமவ யாமவ?
15. கசிவு நீக்கியின் ்பயன் யாது?
16. பிஸைன் மவப்பத்தால் விரிவமைவமத கடடுப்படுத்தும் முமைகள் ஏ்தனும் ஐநதிமன குறிபபிடுக.
17. பிஸைன் வமககள் யாமவ?
18. அதிர்வு தாங்கி என்ைால் என்ன?
19. பிஸைன், இமணபபுத் தணடு இமணக்கும் முமைகள் யாமவ?
20. தமல்ைல் அமைநத திைப்பான் இயங்கும் முமையிமன ்பைம் வமரநது விளக்குக.
21.  ்நரடியாக அமைநத திைப்பான் மைக்கானிெம் முமையிமன ்பைம் வமரநது விளக்குக.
22. நான்கு வீச்சு ம்பட்ரால் என்ஜின் இயங்கும் விதத்மத ்பைம் வமரநது விவரி.
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உள்செலுத்தும், 
்ெளியேற்றும் அமைப்பு 

ைற்றும் எரியும் அமைகள

6.0 அறிமுகம்
6.1 உள்செலுத்தும் அமைப்பு
6.2 எரி்�ொருள ்�ொட்டி
6.3 எரி்�ொருள ெடிகட்டி
6.4 கொற்று ெடிகட்டி

6.4.1  உலர் ெமக கொற்று ெடிகட்டி (Dry Type Air Cleaner)
6.4.2  எண்ணெயில் மூழ்கிே ெமக கொற்று ெடிகட்டி 

(Oil Bath Type Air Cleaner)
6.4.3  எண்ணெய் பூசெப்�ட்்ட ெமக கொற்று ெடிகட்டி 

(Oil Wetted Type Air Cleaner)
6.5 எரி்�ொருள �ம்ப் (Fuel Pump):

6.5.1 ்�ட்யரொல் �ம்புகள (Petrol Fuel Pumps):
6.5.2  டீசெல் இஞ்ஜெகசென் �ம்பு

6.6 ஊட்டும் �ம்ப் (Feed Pump)
6.6.1  ஒற்மை ்செேல் ஊட்டும் �ம்பு (Single Acting Feed Pump)
6.6.2  இரட்ம்ட ்செேல் ஊட்டும் �ம்பு (Douable Acting Feed 

Pump)
6.7 உள்செல்லும் �ன்ைடிைம் (Inlet Manifold)
6.8 கலமெககலககி (Carburettor)
6.9 ்�ளிப்�ொன் ( Injector)
6.10 நுனிக குழொய் (Nozzle) 

6.10.1  ஒற்மைதுமை நுனிககுழொய் (Single Hole Nozzle)
6.10.2  �லதுமை ்கொண்ட நுனிககுழொய்  

(Multi Hole Nozzle)
6.10.3   நீண்ட �ணடு நுனிககுழொய் (Long Stem Nozzle) 

ெ�ொருை்டககம்
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6.11  எரியும் அமைகள (Combustion Chambers)
6.11.1 டீசெல் என்ஜினுககொன எரியும் அமைகள

6.12 ்ெளியேற்றும் அமைப்பு (Exhaust System)
6.12.1  ் ெளி்செல்லும் �ன்ைடிைம் (Exhaust Manifold)
6.12.2  ் ெளியேற்றும் குழொய் (Exhaust Pipe)
6.12.3  ் ெளியேற்றும் ஒலிக குமைப்�ொன் (Exhaust Mufflers)

6.13 விமனயூககி ைொற்றிகள (Catalytic Converter) 
6.14 என்ஜின் திைன்யைம்�ொடு ்செய்யும் ெழிமுமைகள 
6.15 ைொசு (Pollution)

1.  ெொகனக கழிவுகைொல் ஏற்�டும் ைொசுகள சுற்றுச்சூழமலயும் ைனி�ர்கமையும்
எவெொறு �ொதிககிைது என்�ம� முழுமைேொக அறிந்து ்கொளளு�ல்

2.  என்ஜின்களில் �ேன்�டுத்�ப்�டும் �ல்யெறு எரியும் அமைகமைக கண்டறிந்து
்கொளளு�ல்.

கற்ைல் ய�ொககம் (Learning objectives)

6.0 அறிமுகம் 
உலகில் உள்ள உயிரினங்கள மற்றும் 

விலஙகு்கள மற்றும் மனிதர்கள அனனத்தும் 
வெளிமண்டலத்தில் உள்ள ்காற்றிலிருந்து 
ஆக்ஸிஜனனச் சுொசித்துக் வ்காணடு உயிர 
ொழ்கின்றன. மமலும் தங்களுக்குத் மதனெயான 
உணவு மற்றும் ஆற்்றனலப் வெறுெதற்கு 
எரிவொருள்கன்ள எரியூட்டி அதிலிருந்து கின்டக்கும் 
வெப்ெத்னதக் வ்காணடு ஆற்்றனலப் வெறுகின்றன. 
மனிதர்கள தங்களுன்டய மதனெக்கு ஏற்ெ 
எரிவொருன்ளப் ெயனெடுத்தி வெப்ெ ஆற்்றனலப் 
வெற்றுத் தனக்குத் மதனெயான சக்தினயப் 
வெறுகி்றான. அதுமொல் தான ெயனெடுத்தும் 
ொ்கனங்களுக்கும் எரிவொருன்ளப் ெயனெடுத்தி 
ஆற்்றனலப் வெற்று ொ்கனத்னத இயக்குகி்றான. 
இவொறு எரிவொருன்ளப் ெயனெடுத்தி 
ஆற்்றனலப் வெறுெதற்குச் சில ெழிமுன்ற்கன்ளக் 
ன்கயாளுகி்றான. அவொறு ன்கயாளும் 
ெழிமுன்ற்களில் எரிவொருன்ள எரிக்்க அவவெரி 
வொருள இருக்கும் இ்டத்திலிருந்து எரியூட்்டப்ெடும் 

இ்டத்திற்குக் வ்காணடு வசல்ெதற்குச் சில 
ெழிமுன்ற்கன்ளக் ன்கயாளுகின்றான. இதற்கு 
உளவசலுத்தும் அனமப்பு (Intake System) எனறும், 
அவொறு எரியூட்்டப்ெடும் எரிவொருளின 
்கழிவு்கன்ள அதாெது புன்கனய வெளிமயற்றுெதற்கு 
வெளிமயற்றும் அனமப்பு (Exhaust System) எனறு வெயர. 

மனிதர்கள தங்கள ெசதிக்்கா்கப் 
ெயனெடுத்தும் எனஜினிலிருந்து வெளிமயறும் 
்கழிவு்க்ளால் ெளிமண்டலத்தில் உள்ள 
்காற்றில் மாசு ஏற்ெட்டு மனிதர்களுக்குப் வெரிய 
தீஙகு ஏற்ெடுத்தக்கூடிய ஒன்றா்க மாறுகி்றது. 
எனமெ ெளிமண்டலத்னதச் சுத்தப்ெடுத்தும் 
ம�ாக்கில் எரிவொருள எரிக்்கப்ெடுெதால் 
ஏற்ெடும் மாசினனக் ்கட்டுப்ெடுத்துெது மி்க 
அெசியமாகி்றது. ்காற்ன்ற மாசுெடுத்தக் 
கீழ்க்்கண்ட மாசுக்்கன்ளக் ்கட்டுப்ெடுத்தினால் 
மனிதர்களும், விலஙகினங்களும், மரம், வசடி 
மொன்றென்களும் ம�ாயற்்ற ொழ்க்ன்கனய ொழ 
முடியும். மதனெயற்்ற மாசு்க்ளானது அட்்டெனண 
6.0-இல் வ்காடுக்்கப்ெட்டுள்ளது.

ெ�ொருை்டககம்
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1. ்காரென மமானாக்னசடு

2. ன�ட்ரிக் ஆக்னசடு

3. னஹட்மரா ்காரென

4. புன்க (Smoke)

5. ொரட்டி கும்ளட் (தி்ட, திரெ மாசு)

6. சல்ெர ன்ட ஆக்னசடு மொன்றனெ ஆகும்.

6.1  உள்செலுத்தும் அமைப்பு
மாசு ஏற்ெடுத்துெனதக் குன்றக்்க �ாம் 

ெயனெடுத்தும் ொ்கனங்களிலிருந்து வெளிெரும் 
புன்கயில் இது மொன்ற ்காற்ன்ற மாசுெடுத்தும் 
�ச்சுக்்கன்ளக் குன்றக்கும் ம�ாக்கில் எரிவொருள 
எரியூட்டுெதற்கு முன்றயா்க எரிவொருன்ளச் 
வசலுத்தி முழுனமயா்க எரியூட்்ட மெணடும். 
இதற்்கா்க ெயனெடுத்தப்ெடும் முன்றக்கு 
உளவசலுத்தும் அனமப்பு (Intake System) எனறு வெயர. 
உளவசலுத்தும் அனமப்பில் உள்ள ொ்கங்கள,

1. எரிவொருள வதாட்டி

2. எரிவொருள ெடி௧ட்டி (வெட்மரால் அல்லது
டீசல்)

3. ்காற்று ெடி்கட்டி

4. எரிவொருள ெம்ப் (வெட்மரால் அல்லது டீசல்)

5. ஊட்டும் ெம்ப்

6. உளவசல்லும் ெனமடிமம்

7. ்கலனெக்்கலக்கி

8. வதளிப்ொன

9. நுனிக்குழாய்

10. எரியும் அன்ற ஆகியனெ ஆகும்.

6.2. எரி்�ொருள ்�ொட்டி
எ ரி வ ெ ா ரு ள  வ த ா ட் டி  எ ன ெ து 

ெ ா ்க ன த் தி ல்  ஆ ற் ்ற ன ல  உ ரு ெ ா க் ்க த் 
ம த ன ெ ய ா ன  எ ரி வ ெ ா ரு ன ்ள ச்  ம ச மி த் து 
ன ெ க் ்க ப்  ெ ய ன ெ ்ட க் கூ டி ய  வ த ா ட் டி  ஆ கு ம் . 

ெ்டம் 6.0 ்காற்று மாசுெடுெதால் ஏற்ெடும் 
ொதிப்பு்கள

ைொசுகள �ொதிப்புகள

1. ்காரென மமானாக்னசடு இரத்தத்தில் உள்ள ஆக்சிஸன அ்ளனெக் குன்றக்கி்றது. இதனால் 
�ரம்பு்கள, இதயம், ்கண்கள ொதிக்கி்றது.

2. ன�ட்ரிக் ஆக்னசடு மனிதன வசல் மற்றும் இரத்த ஓட்்டத்னதயும் ொதிக்கி்றது. 

3. னஹட்மரா ்காரென இதனால் ்கண்கள ொதிப்ென்டகின்றன

4. புன்க இதனால் ்கண்கள ொதிப்ென்டகின்றன

5. ொரட்டி கும்ளட் (தி்ட, திரெ மாசு) இனத உட்வ்காண்டால் மனிதர்களுக்குக் ம்கனசர, மூச்சுக்குழாய் 
அழற்சி (Bronchities) மற்றும் அலரஜி சம்ெந்தமான ம�ாய்்கள 
ஏற்ெடும் 

6. சல்ெர ன்ட ஆக்னசடு இது ்காற்றில் ்கலந்தால் தாெரங்கள மற்றும் மனிதர்கன்ளப் 
ொதிக்கும். 

ெ்டம் 6.2 எரிவொருள வதாட்டி

அட்்டெனண 6.0 மதனெயற்்ற மாசு்களும் அதனால் ஏற்ெடும் ொதிப்பு்களும்
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இ து  து த் த � ா ்க ம்  பூ சி ய  இ ரு ம் பு  த ்க டி ன ா ல் 
( G a l v a n i s e d  I r o n  S h e e t  M e t a l )  அ ழு த் த ப் ெ ட் ்ட 
மு ன ்ற யி ல்  வ ச ய் ய ப் ெ ட் டி ரு க் கு ம் .  இ து 
ெ ா ்க ன த் தி ன  வ ்க ா ள ்ள ்ள வி ற் கு  த கு ந் த ெ ா று 
ம ா று ெ டு ம் .  அ ம த ம ெ ா ல்  இ ன த ப்  வ ெ ா ரு த் து ம் 
இ ்ட மு ம்  ம த ன ெ க் ம ்க ற் ெ வு ம் ,  ெ ா ்க ன ங ்க ளு க் கு 
ஏ ற் ெ வு ம்  ம ா று ெ டு ம் .  ம ம லு ம்  எ ரி வ ெ ா ரு ள 
வ ச லு த் து ம்  மு ன ்ற க் கு  ஏ ற் ெ  ெ ா ்க ன த் தி ன 
ம ம ல் ெ கு தி யி ம ல ா  ச ட் ்ட த் தி ம ல ா  ( C h a s s i s ) 
வொருத்தப்ெட்டிருக்கும். ெ்டம் 6.2-இல் எரிவ ெ ா ரு ள 
வ த ா ட் டி யி ன  அ ன ம ப் பு  ்க ா ட் ்ட ப் ெ ட் டு ள ்ள து .

6.3. எரி்�ொருள ெடிகட்டி
எரிவொருள, எரிவொருள வதாட்டியில் 

மசமிக்கும் மொமதா, நிரப்பும் மொமதா
ெளிமண்டலத்தில் உள்ள தூசு்கள எரிவொருளில் 
்கலக்்க ம�ரிடும். அவொறு மாசு ்கலந்த எரிவொருள 
எனஜினிற்குள வசல்லுெதால் பிஸ்டன இயக்்கம் 
தன்டெடுெமதாடு, எரிவொருளும் முழுனமயா்க 
எரியாத நினல ஏற்ெடும். இதனால் ்கரித்து்கள்கள 
மதானறி ெளிமண்டல ்காற்று மாசுெடும் 
நினல உருொகும். இதனனத் தவிரப்ெதற்்கா்க 
எரிவொருன்ளச் வசலுத்தும் ெழியில் எரிவொருள 
ெடி்கட்டி ெயனெடுத்தப்ெடுகி்றது. 

எரிவொருள ெடி்கட்டியானது எரி 
வொருளில் உள்ள மாசு்கன்ளயும், தூசு்கன்ளயும் 
ெடி்கட்டி பிரித்து எடுத்துவிட்டுச் சுத்தமான 
எரிவொருன்ள எரிவொருள ெம்பிற்கு அனுப்ெப் 
ெ ய ன ெ டு கி ்ற து . 

6.4. கொற்று ெடிகட்டி
வெட்மரால் எனஜிமனா அல்லது டீசல் 

எனஜிமனா இயஙகுெதற்கு எரிவொருன்ள 
எரியூட்டுெதற்குச் சுத்தமான ்காற்று அெசியம். 
எனமெ சுத்தமான ்காற்ன்ற எனஜினிற்கு 
அனுப்புெதற்கு முன ெளிமண்டல ்காற்ன்றச் 
சுத்தப்ெடுத்தித் தூய ்காற்்றா்க எனஜின 
்காரபுமரட்்டருக்கு அல்லது டீசல் எனஜினா்க 
இருந்தால் எரியும் அன்றக்கு அனுப்புகி்றது. 
இவென்க ்காற்று ெடி்கட்டி ொ்கனத்திற்கு 
ஏற்ெப் ெல ெடிெங்களில் உள்ளது. வெட்மரால் 
எனஜினா்க இருந்தால் ்காரபுமரட்்டரில் ்காற்று 
உளவசல்லும் ெழியிலும், டீசல் எனஜினா்க 
இருந்தால் இனவலட் மமனிமொல்டிலும் 
வொருத்தப்ெட்டிருக்கும். ெ்டம் 6.4 ல் ்காற்று 
ெடி்கட்டியின அனமப்பு ்காட்்டப்ெட்டுள்ளது. 
இதில ெல ென்க்கள உணடு. அனெ 

1. உலர ென்க ்காற்று ெடி்கட்டி (Dry Type Air
Cleaner)

2. எணவணய்யில் மூழ்கிய ென்க ்காற்று 
ெடி்கட்டி (Oil Bath Type Air Cleaner).

3. எணவணய் பூசப்ெட்்ட ென்க ்காற்று ெடி்கட்டி
(Oil Wetted Type Air Cleaner).

கொற்று ெடிகட்டியின் �ேன்�ொடுகள (Uses of Air 
Cleaner)

்காற்று ெடி்கட்டி ெலவிதமான ெயன-
ொட்டிற்்கா்கப் ெயனெடுத்தப்ெட்்டாலும் கீழ்க்்கண்ட 
முக்கியமான ்காரணங்களுக்்கா்கப் வெரிதும் 
ெயனெடுத்தப்ெட்டு ெருகி்றது அனெ,

ெ்டம் 6.3 எரிவொருள ெடி்கட்டி

ெ்டம் 6.4 ்காற்று ெடி்கட்டி
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1. ்கலனெக்்கலக்கிக்கு (Carburettor) தூசி மற்றும்
மாசு்கள இல்லாத சுத்தமான ்காற்ன்ற
அ னு ப் பு கி ்ற து .

2. சுத்தமான ்காற்று எனஜினுக்குள
அனுமதிக்்கப்ெடுெதால் எளிதில்
முழுனமயா்க �ன்டவெற்று அதன ொ்கங்கள
மதய்ென்டயாமல் ொது்காக்்கப்ெடுகின்றன.

3. அழுத்த மாறுொட்்டால் எனஜினுக்குள
நுனழயும் ்காற்றின மெ்கத்தால் ஏற்ெடும்
சத்தத்தின அ்ளனெக் குன்றத்து அனுப்புகி்றது.

6.4.1  உலர் ெமக கொற்று ெடிகட்டி 
(Dry Type Air Cleaner)
இவென்கயில் ்காற்று ெடி்கட்டியின மூடி, 

ெடி்கட்டும் ொ்கம், கீழ்கூடு ஆகிய ொ்கங்கள 
ஒருஙகினணந்து இருக்கும். இதில் ்காற்்றானது 
மூடியில் உள்ள துொரத்தின ெழியா்க 
இழுக்்கப்ெட்டு ெடி்கட்டும் ொ்கத்தின ெழியா்க 
நுனழந்து வசல்லும் மொது தூசு்களும், மாசு்களும் 
ெடி்கட்்டப்ெட்டுச் சுத்தமான ்காற்று மட்டும் கீழ்க் 
குழாய் ெழியா்கக் (அதாெது அவுட்வலட் ெழியா்க 
்கலனெக்்கலக்கியின மமல்ெகுதிக்குச் வசல்கி்றது. 
அல்லது ்கலனெக்்கலக்கியின அனமப்புக்ம்கற்ெப் 
ெக்்கொட்டிலும் வசல்கி்றது. இவென்க ்காற்று 
ெடி்கட்டியானது இரணடு சக்்கர ொ்கனங்களில் 
அதி்கமா்கப் ெயனெடுகி்றது. இதில் ்காகிதம் ெல 
மடிப்பு்க்ளா்க மடித்து னெத்து ெடி்கட்டும் ொ்கமா்கப் 
ெயனெடுத்தப்ெடுகி்றது. ெ்டம் 6.4.1-இல் உலரென்க 
்காற்று ெடி்கட்டியின அனமப்பு ்காட்்டப்ெட்டுள்ளது

6.4.2  எண்ணெயில் மூழ்கிே ெமக
கொற்று ெடிகட்டி (Oil Bath Type Air 
Cleaner).
இவென்க ்காற்று ெடி்கட்டியில் 

வதாட்டி மொன்ற ்கணவ்டய்னரில் ஆயில் 
நிரப்ெப்ெட்டிருக்கும். இதில் ெயனெடுத்தப்ெடும் 
ெடி்கட்டியானது ்காப்ெர உமலா்கத்தால் 
ெனலமொல் பினனப்ெட்டு ென்ளயம் மொல் 
அனமந்திருக்கும். இது ஆயில் நிரப்ெப்ெட்்ட 
வதாட்டியின �டுவில் வொருத்தப்ெட்டு மமல்ெகுதி 
மூடியால் மூ்டப்ெட்டிருக்கும். எனஜினில் உள்ள 
பிஸ்டன மமலும், கீழும் இயஙகும்மொது ்காற்று 
இனவலட் மமனிமொல்டு ெழியா்க உறிஞ்சி 
இழுக்்கப்ெட்டு ெடி்கட்டி ெழியா்க ்க்டந்து 
வசல்லும். அப்மொது ்காற்்றானது முதலில் 
ஆயில் மமல் ெட்டுச் வசல்ெதால் ்காற்றில் உள்ள 
வெரிய தூசி்கள அனனத்தும் ெடி்கட்்டப்ெடுகி்றது. 
பினனர ெடி்கட்டும் ொ்கத்தின ெழியா்கக் 
்க்டந்து வசல்லும்மொது மி்கச் சிறிய அ்ளவிலான 
தூசி்களும் ெடி்கட்்டப்ெட்டுச் சுத்தமான ்காற்று 
மட்டும் எனஜினுக்குள அனுப்ெப்ெடுகி்றது. 
இவென்கயில் ெடி்கட்டும் ொ்கமும் (Filter Element) 
ஆயிலும் ்கனவ்டய்னர எனப்ெடும் வதாட்டியில் 
தனித்தனியா்கப் வொருத்தப்ெட்டிருக்கும். இதன 
அனமப்பு ெ்டம் 6.4-இல் ்காட்்டப்ெட்டுள்ளது.

6.4.3  ஆயில் பூசெப்�ட்்ட ெமக
கொற்றுெடிகட்டி (Oil Wetted Type 
Air Cleaner)
இவென்க ெடி்கட்டியில் ெடி்கட்டியானது 

எணவணய் வதாட்டியில் மூழ்கிய நினலயில் 

ெ்டம் 6.4.1 
உலர ென்க ்காற்று ெடி்கட்டி 

ெ்டம் 6.4.2 ஆயில்ொத் ென்க ்காற்று ெடி்கட்டி

AM_Tamil_Chp06.indd   112 12/20/2019   3:03:50 PM



113

அனெ:
1. ஏ.சி. வமக்்கானிக்்கல் வெட்மரால் ெம்ப்

2. எஸ.யு. எலக்ட்ரிக்்கல் வெட்மரால் ெம்ப்

இருக்்காது. அதற்குப் ெதிலா்க ெடி்கட்டியின 
மமற்ெரப்பில் எணவணயினால் பூசப்ெட்டு 
னெக்்கப்ெட்டிருக்கும். ெடி்கட்டியின உளம்ள 
வசல்லும் ்காற்்றானது முதலில் எணவணய் 
மீது ெட்்டவு்டன வெரிய தூசு்களும், மாசு்களும் 
ெடி்கட்்டப்ெடும். அதன பினனர ்கம்பி 
ெனலயினாலான ெடி்கட்டும் ொ்கத்னதக் 
்க்டந்து வசல்லும் மொது மமலும் �ன்றா்க
ெடி்கட்்டப்ெட்டுச் சுத்தமான ்காற்று மட்டும் 
எனஜினுக்குள அனுப்ெப்ெடுகி்றது. இந்த 
ெடி்கட்டினயச் சுமார 8000கி.மீட்்டருக்கு ஒரு 
முன்ற வெட்மரால் அல்லது ொரஃபின மூலம் 
சுத்தம் வசய்து உலரந்த பி்றகு ஆயில் பூச்சு பூசி 
மீணடும் ெயனெடுத்தலாம்.  ெ்டம் 6.4.3-இல் 
ஆயில் பூசப்ெட்்ட ென்க ்காற்று ெடி்கட்டியின 
அனமப்பு ்காட்்டப்ெட்டுள்ளது.

6.5  எரி்�ொருள �ம்ப் (Fuel Pump)
ஒரு எனஜினில் ஆற்்றல் உருொெதற்குத் 

மதனெயான எரிவொரு்ளானது எரிவொருள 
வதாட்டியிலிருந்து எனஜினுக்குள தகுந்த
அழுத்தத்து்டன வசலுத்துெதற்குப் ெயனெடும் 
சாதனம் எரிவொருள ெம்ப் எனறு வெயர. இது 
ெயனெடுத்தப்ெடும் எரிவொருன்ளப் வொருத்து 
கீழ்க்்கண்டொறு ென்கப்ெடுத்தப்ெடுகி்றது.

1. வெட்மரால் ெம்ப் (வெட்மரால் எனஜின)

2. டீசல் ெம்ப் (டீசல் எனஜின)

6.5.1. ்�ட்யரொல் �ம்ப் ெமககள (Types 
of Petrol Pumps):

ஒரு ொ்கனத்தில் எரிவொரு்ளா்கப் 
வெட்மரால் ெயனெடுத்தப்ெடும் மொது எரிவொ-
ருன்ளத் வதாட்டியிலிருந்து ்காரபுமரட்்டரின 
மிதனெ அன்றக்கு அழுத்தத்து்டன வசலுத்துெதற்கு 
வெட்மரால் ெம்ப் ெயனெடுத்தப்ெடுகி்றது. 
வெட்மரால் ெம்ப் ொ்கன ெ்ளரச்சிக்ம்கற்ெ இரு 
ென்க்க்ளா்கப் பிரிக்்கப்ெடுகி்றது. 

a) A.C வமக்்கானிக்்கல் எரிவொருள ெம்ப்

6.5.1 (a) A.C வமக்்கானிக்்கல் எரிவொருள ெம்ப் 

ெ்டம் 6.4.3 எணவணய் பூசப்ெட்்ட ென்க 
்காற்று ெடி்கட்டி

6.5.1 (b) S.U. எலக்ட்ரிக்்கல் எரிவொருள ெம்ப் 
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6.5.2. டீசெல் ்�ளிககும் �ம்ப்
வெட்மரால் எனஜினனப் மொனறு 

ம�ரடியா்க எரிவொருன்ளக் ்காரபுமரட்்டருக்கு 
அனுப்பி எனஜினுக்கு அனுப்ொமல் டீசல் 
ெம்ப்ொனது எரிவொருள வதாட்டியிலிருந்து 
ெடி்கட்டி, ஊட்டும் ெம்ப் ெழியா்க ெரும் டீசனல 
உறிஞ்சி எனஜினுக்கு அனுப்ெப் ெயனெடுகி்றது. 
இப்ெம்பிற்கு எரிவொருள வதளிக்கும் ெம்ப் (Fuel 
Injection Pump) எனறு வெயர. ஊட்டும் ெம்பிலிருந்து 
வெ்றப்ெட்்ட அழுத்தப்ெட்்ட எரிவொருன்ள 
எரிவொருள ெம்ொனது மமலும் �னகு அழுத்தித் 
தகுந்த அழுத்தத்து்டன இஞ்வஜக்்டருக்கு அனுப்ெப் 
ெயனெடுகி்றது. இது இரணடு ென்கப்ெடும்.

1. ம�ரெரினச ெம்ப் (Inline Pump)

2. ெகிரந்தளிக்கும் ெம்ப் (Distributor Pump)

6.6 ஊட்டும் �ம்ப் (Feed Pump)
ஊட்டும் ெம்ப்ொனது டீசல் எனஜினில் 

டீசல் ெம்ப்பிற்கும், ெடி்கட்டிக்கும் இன்டமய டீசல் 

ெம்ப் (FIP)-ல் பி்ளாக்கில் வொருத்தப்ெட்டிருக்கும். 
இப்ெம்பிற்கு இயக்்கம் எணவணய் வதளிக்கும் 
ெம்ப் (FIP) ம்கம்சாப்ட்டில் உள்ள ம்கம் அல்லது 
எக்வசன்டரிக்கிலிருந்து கின்டக்கி்றது. மமலும் 
எனஜின இயங்காத நினலயில் நுனிக்குழாய்க்கு  
வசலுத்தப்ெடும் டீசலின அழுத்தத்னத 
அதி்கரிக்்கமொ அல்லது எரிவொருள வசலுத்தும் 
முன்றயில் ்காற்றுக் குமிழ்்கள இருந்தால் அதனன 
வெளிமயற்றுெதற்ம்கா ஊட்டும் ெம்பு ன்கயினால் 
இயக்கும் ென்கயில் ெடிெனமக்்கப்ெட்டிருக்கும். 
ெம்பினன இயக்கும் மொது வெளிமயற்்றப்ெடும் 
டீசல் வதா்டரச்சியா்கமொ அல்லது விட்டு விட்ம்டா 
வெளிமயற்்றப்ெடுெனதக் வ்காணடு இரணடு 
ென்கயா்கப் பிரிக்்கப்ெடும். அனெ,

1. ஒற்ன்ற வசயல் ஊட்டும் ெம்பு (Single Acting Pump)

2. இரட்ன்ட வசயல் ஊட்டும் ெம்பு (Double Acting
Pump) - எனப்ெடும்.

6.6.1 ஒற்மை ்செேல் ஊட்டும் �ம்பு
அமைப்பு :  இவென்க ெம்ொனது 

எணவணய் வதளிக்கும் ெம்ப்பின (FIP) ொடியில் 
வொருத்தப்ெட்டிருக்கும். ெம்ப் ம்கம்ப்சா-
ப்டிலுள்ள ம்கம் அல்லது எக்சன்டரிக்்கா-
னது சிஙகிள ஆக்டிங ெம்பினன இயக்குகி்றது. 
இப்ெம்பில் ெம்ப் ொடியினுள மராலர ம்டப்ெர, 
பிரஷர ஸபினடில், பி்ளஞ்சர ஆகியனெ 
வதாட்டுக் வ்காணடிருக்கும் ென்கயில் அனம-
க்்கப்ெட்டிருக்கும். இதில் அெசரக் ்காலத்தில் 
அழுத்தத்னதக் வ்காடுப்ெதற்்கா்கக் ன்கயினால் 
இயக்கும் ென்கயில் ன்கயினால் இயக்கும் 
அனமப்பு (Hand priming device)  ெயனெடுத்தப்ெ-
டுகி்றது. ெ்டம் 6.6 .1 ல் ஒற்ன்ற வசயல் ஊட்டும் 
ெம்பின அனமப்பு ்காட்்டப்ெட்டுள்ளது.

b) S.U. எலக்ட்ரிக்்கல் எரிவொருள ெம்ப்

ெ்டம் 6.6.1 ஒற்ன்ற வசயல் ஊட்டும் ெம்பு

தைல
(Head)
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யெமல ்செய்யும் வி�ம் :
எனஜினன இயக்கியவு்டன கிராஙக் 

சாப்டிலிருந்து இயக்்கம் ன்டமிங கியர 
மூலம் எணவணய் வதளிக்கும் ெம்ப் (FIP)-இன 
ம்கம்சாப்டிற்கு கின்டக்கி்றது. இதனால் FIP-
இன ம்கம்சாப்ட் இயஙகுகி்றது. FIP-இன 
ம்கம்சாப்ட் சுழல்ெதால் FIP-இல் உள்ள ம்கம் 
அல்லது எக்வசன்டரிக் ஊட்டும் ெம்ப்பின 
மராலர ம்டப்ெட்ன்ட இயக்குகி்றது. மராலர 
ம்டப்ெட்்டானது பி்ளஞ்சனர இயக்குகி்றது. 
பி்ளஞ்சரானது பிரஷஷர ஸபினடினல 
இயக்குகி்றது. இதனால் அழுத்தும் அன்றயில் 
உள்ள டீசல் அழுத்தப்ெட்டு FIP- க்கு இரண்டாம் 
நினல ெடி்கட்டி ெழியா்க அழுத்தத்து்டன 
வசல்கி்றது. இமத ம�ரத்தில் எரிவொரு்ளானது 
FIP- ெம்ப் மூலமா்க �ாசிலுக்கு அதி்க 
அழுத்தத்து்டன வசலுத்தப்ெடுகி்றது. அவொறு 
வசலுத்தப்ெடும் டீசல் ஸெப்ட் ொல்யூமிற்கு 
(Swept Volume) சமமா்க இருக்கும். அல்லது 
வெளிமயற்்றப்ெடும் டீசல் வீச்சுதூரம் (Stroke 
Length) சமமா்க இருக்கும். டீசல் �ாசிலுக்கு 
அனுப்ெப்ெட்்ட பினபு இறுதியில் ஸபிரிங 
வினசயின ்காரணமா்கப் பிரஷர ஸபினடிலானது 
வ்டலிெரி ெழினய மூடுகி்றது. இவொறு ஒற்ன்ற 
வசயல் ஊட்டும் ெம்பு இயஙகுகி்றது. 

6.6.2 இரட்ம்ட ்செேல் ஊட்டும் �ம்பு
அமைப்பு: இவென்க ெம்ப்ொனது 

அனமப்பில் ஒற்ன்ற வசயல் ெம்பினனப் மொனம்ற
இருக்கும். மமலும் இதில் உள்ள பி்ளஞ்சர
ஒமர ம�ரத்தில் உறிஞ்சும் அனமப்னெயும், 
வெளிமயற்றும் அனமப்னெயும் இயக்கும் 
விதத்தில் அனமக்்கப்ெட்டிருக்கும். ெ்டம் 6.6.2-
இல் இரட்ன்ட வசயல் ஊட்டும் ெம்பின அனமப்பு 
்க ா ட் ்ட ப் ெ ட் டு ள ்ள து

யெமல ்செய்யும் வி�ம் :
எணவணய் வதளிக்கும் ெம்ப் (FIP)-

எனஜின ம்கம்சாப்ட்டிலிருந்து இயக்்கத்னதப் 

வெற்்றவு்டன FIP-ன ம்கம்சாட்்டானது மராலர 
ம்டப்ெட்ன்ட இயக்குகி்றது. இதனால் பி்ளஞ்சர
கீழ்ம�ாக்கி �்கரந்து பிரஷர ஸபிரிஙன்க
அழுத்துகி்றது. இதனால் ஒமர ம�ரத்தில் பிரஷர 
ொல்வும், உறிஞ்சும் ொல்வும் தி்றக்்கப்ெடுகி்றது. 
இதன ்காரணமா்க ஒமர ம�ரத்தில் டீசல் 
வெளிமயற்்றவும், உளளிழுக்்கவும் வசய்கி்றது. 
இதனால் FIP ம்கம்சாப்ட்டின ஒவவொரு சுற்றிற்கும் 
டீசல் அழுத்தத்து்டன வெளிமயறும் நி்கழ்வும், 
உளளிழுக்கும் நி்கழ்வும் �ன்டவெறுகி்றது. ஒமர 
ம�ரத்தில் இரணடு மெனல்கன்ளச் வசய்ெதால் 
இதற்கு இரட்ன்ட வசயல் ஊட்டும் ெம்பு எனறு 
வெயர. 

6.7  உள்செல்லும் �ன்ைடிைம் 
(Inlet Manifold)

உளவசல்லும் ெனமடிமம் (Inlet Manifold) 
ஆனது ொரப்பிரும்பு (Cast Iron) அல்லது 
அலுமினியம் உமலா்கத்தால் வசய்யப்ெட்்ட 
குழாயாகும். இதில் ்கலனெக்்கலக்கியிலிருந்து 
ெரும் ்காற்று வெட்மரால் ்கலனெனய எனஜினின 
உளம்ளற்றும் துொரத்திற்கு அனுப்ெப் 
ெயனெடுகி்றது. இது ்கலனெக்்கலக்கினய 
வொருத்தும் இ்டமா்கவும் வி்ளஙகுகி்றது. இதில் 
்கெரனனரமயா, சூப்ெர சாரஜனரமயா வொருத்த 
இயலாது. உளவசல்லும் ெனமடிமமானது L-தனல 
எனஜினில் சிலிண்டர பி்ளாக்கில் ெக்்கொட்டிலும், 
I-தனல எனஜினில் சிலிண்டர தனலயில் 
ெக்்கொட்டிலும் அனமக்்கப்ெட்டிருக்கும். V-8 
எனஜினில் இரணடு சிலிண்டர வதாகுப்பிற்கு 
இன்டயிலும் வொருத்தப்ெட்டிருக்கும். புதிய ென்க 
உளவசல்லும் ெனமடிமம் வெப்ெமன்டெதால் 
அதனனச் சரிவசய்யத் வதரமமாஸ்டாட் ொல்வு 
ெயனெடுத்தெடுகி்றது. ்காரணம் புதிய ென்க 
உளவசல்லும் ெனமடிமத்னதச் சுற்றிலும் ்கழிவு 
ொயுவும், குளிரச்சியூட்டும் நீரும் வசல்ெதால் 
அதில் உள்ள வெப்ெத்தால் உளவசல்லும் 
ெனமடிமம் வெப்ெமன்டகி்றது. எனமெ 
வதரமமாஸ்டாட் ொல்னெப் ெயனெடுத்தி 
உளவசல்லும் ெனமடிமத்னதச் குளிரவிக்்க 
முடிகி்றது. மமலும் குன்றந்த வெப்ெத்தில் 
வதரமமாஸ்டாட் ொல்வு ெயனெடுத்துெதால் 
எனஜின எளிதில் சூ்டாகி்றது. இதனால் எனஜின 
துெஙகுெது எளிதாகி்றது. ெ்டம் 6.7ல் இரட்ன்ட  
உளவசல்லும் ெனமடிமம் மற்றும் �ானகு 
உளவசல்லும் ெனமடிமம் ஆகியெற்றின  அனமப்பு 
்காட்்டப்ெட்டுள்ளது. உளவசல்லும் ெனமடிமம் 
இரணடு ென்கயா்கப் பிரிக்்கப்ெடுகி்றது. அனெ,

1. இரட்ன்ட உளவசல்லும் ெனமடிமம் (Dual
Intake Manifold)

2. �ானகு உருன்ளக்்கான உளவசல்லும்
ெனமடிமம் (Four barrel Intake Manifold) - ஆகும்.

ெ்டம் 6.6.2 இரட்ன்ட வசயல் ஊட்டும் ெம்பு 
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6.8 கலமெககலககி (Carburettor)
்கலனெக்்கலக்கி எனெது வெட்மரானலக் 

்கணணுக்குத் வதரியாத சிறு சிறு து்கள்க்ளா்க 
(Automizing) மாற்றி பினபு ஆவியாக்கி (Vaporizing) 
்காற்று்டன சரியான விகிதத்தில் எனஜின 
இழுவினச மற்றும் மெ்கத்திற்ம்கற்ெக் ்கலந்து 
இனவலட் மமனிமொல்டு ெழியா்க எனஜினிற்கு 
அனுப்ெப் ெயனெடும் சாதனம் ஆகும். இது 
எரிவொருள வசலுத்தும் முன்றயில் உள்ள மி்க 
முக்கியமான ொ்கம் ஆகும். இதில் உள்ள வெனசுரி 
என்ற அனமப்பின ெழியா்க எரிவொருளும், 
்காற்றும் வசல்லும் மொது வெனசுரியில் சரியான 
விகிதத்தில் ்கலந்து எனஜினிற்கு உளவசல்லும் 
ெனமடிமம் ெழியா்க அனுப்புகி்றது.  ெ்டம் 6.8ல் 
்கலனெக்கலக்கியின   அனமப்பு ்காட்்டப்ெட்டுள்ளது

்கலனெக்்கலக்கி ெல ென்க்க்ளா்க 
ென்கப்ெடுத்தப்ெடுகி்றது. அனெ, பினெருமாறு,

1. மி�மெ அமை அமைப்ம�ப் ்�ொருத்து
அ)  எக்வசனட்ரிக் (Eccentric)
ஆ)  ்கானவசனட்ரிக் (Concentric)

2. கொற்று ்செல்லும் ெழிமேப் ்�ொருத்து
அ)  கீழ்ம�ாக்கி வசலுத்தும் அனமப்பு (Down

Draft)
ஆ)  ெக்்கொட்டில் வசலுத்தும் அனமப்பு (Side

Draft)
இ)  மமல்ம�ாக்கி வசலுத்தும் அனமப்பு (Up

Draft)
ஈ)  ெகுதி கீழ்ம�ாக்கி வசலுத்தும் அனமப்பு

(Semi - Down Draft)

இரட்ன்ட உளவசல்லும் ெனமடிமம்

ெ்டம் 6.7 �ானகு உருன்ளக்்கான 
உளவசல்லும் ெனமடிமம்

ெ்டம் 6.8 ்கலனெக்்கலக்கி (Carburettor)
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3. மசாலக்ஸ ்காரபுமரட்்டர (Solex Carburetor)

4. வஜனித் ்காரபுமரட்்டர (Zenith Carburetor)

5. ்காரட்்டர ்காரபுமரட்்டர (Cartor Carburetor)

6.9  டீசெல் ்�ளிப்�ொன் (Disel Injector)
எரிவொருள வசலுத்தும் முன்றயில் 

வதளிப்ொன மி்க முக்கிய ெஙகு ெகிக்கி்றது. இது 
சாதாரண எரிவொருள வசலுத்தும் முன்றயில் 
எரிக்்கப்ெடும் எரிவொருள ்கலனெனய 
முன்றப்ெடுத்தி அனனத்துச் சிலிண்டர்களிலும் ஒமர 
மாதிரியா்க சமமான எரிவொருள ்கலனெனயச் 
வசலுத்தி முழுனமயா்க எரியூட்டுெதற்்கா்கப் 
ெ ய ன ெ டு த் த ப் ெ டு கி ்ற து . 

வதளிப்ொன எனெது சிறு வ்காள்ள்ளவு 
வ்காண்ட டீசனலக் ்கணணுக்குத் வதரியாத 
மி்க நுணணிய து்கள்க்ளா்கப் (20 முதல் 100 
னமக்ரான ெனர) பிரித்து ஆக்சிஜனு்டன தகுந்த 
விகிதத்தில் ்கலப்ெதற்குத் துனண புரியும் முக்கிய 
ொ்கமாகும். இவொறு முன்றயா்க முழுனமயா்க 
ஆக்சிஜனு்டன டீசல் ்கலப்ெதால் டீசல் முழுனமயா்க 
எரிக்்கப்ெடுகி்றது. இதனால் ஆற்்றல் முழுனமயா்கக் 
கின்டக்கி்றது.  வதளிப்ொன ெ்டம் 6.9-இல் 
்காட்்டப்ெட்டுள்ளது.

அமைப்பு : 
வதளிப்ொனானது �ாசில் ொடி, ம்கப் 

�ட், வ்டலிெரி யூனிட் என மூனறு ெகுதி்க்ளா்க 

3 . ்�ொகுப்ம� அடிப்�ம்டேொகக ்கொணடு

அ)  ஒற்ன்றத் வதாகுப்பு (Single Unit)

ஆ)  இரட்ன்டத் வதாகுப்பு (Double Unit)

இ)  �ானகு மெரல் வதாகுப்பு (Four Barrel Unit)

4. கொற்மைக கட்டுப்�டுத்தும் அமைப்ம�ப்
்�ொருத்து (According to the Types of Metering
System)

அ)  ்காற்று நீககும் வஜட் (Air–Bleed Jet)

ஆ) அ்ளவிடும் உருன்ள ென்க (Metering Rod
Type)

5. ்ென்சுரி ெமகமேப் ்�ொருத்து

அ)  எளிய குறுகிய ொனத (Plain Venturi)

ஆ) இரட்ன்ட குறுகிய ொனத (Double Venturi)

இ)  மென குறுகிய ொனத (Vane Venturi)

ஈ)  �ாசில் ொர குறுகிய ொனத (Nozzle–Bar
Venturi)

உ)  மூனறு குறுகிய ொனத (Triple Venturi)

6. யைலும் கொர்புயரட்்டர் �ேன்�டுத்தும் 
இ்டத்ம�ப் ்�ொருத்து பின்ெருைொறு 
ெ ம க ப் � டு த் � ப் � டு கி ை து .

1. சாதாரன ்காரபுமரட்்டர (Simple Carburetor)

2. எஸ.யு ்காரபுமரட்்டர (S.U Carburetor)

தீப்்�ொறிகட்ம்ட (Spark Plug) கணடு பிடித்�ெர்
ஆல்�ர்ட் செொம்பிேன்

1900ம் ஆணடிற்கு முனபு பிரஞ்சு �ாடு மின 
வொறி்கட்ன்ட (Spark Plug) தயாரிப்பில் முனமனாடியா்க 

தி்கழ்ந்தது. ஆல்ெரட் சாம்பியன 1889ம் ஆணடு அவமரிக்்காவில் இருந்து 
பிரஞ்சு �ாட்டிற்கு னசக்கிள மற்றும் மமாட்்டார னசக்கிள ெந்தயங்களில் 
்கலந்து வ்காளெற்்கா்க ெந்தெர. தன ொழ்ொதாரத்திற்்கா்க தனது ஓய்வு 
ம�ரத்தில் மினவொறி்கட்ன்ட (Spark Plug) வியாொரம் வசய்து ெந்தார. 1904ம் 

ஆணடு பிளினட், வமக்ளி்கனட்டிற்கு 
குடி வெயரந்து அஙகு மினவொறி்கட்ன்ட 
தயாரிக்கும் நிறுெனத்னத 
வதா்டஙகினார. அந்நிறுெனத்னத 
நிரெகிக்்க முடியாமல் (AC Spark 
Plug) ஏசி ஸொரக் பி்ளக் தயாரிக்கும் 
்கம்வெனினய 1908ம் ஆணடு னெக் மமாட்்டார & ம்கா நிறுெனத்தின 
உதவியு்டன வதா்டஙகினார. அெர தயாரித்த ஏசி ஸொரக் பி்ளக் 
விமானங்களில் ெயனெடுத்தப்ெட்்டது, மமலும் அெர தயாரித்த 
மினவொறி்கட்ன்டயானது அப்ெல்மலா ராக்வ்கட் எனஜின்களிலும் 
ெயனெடுத்தப்ெட்்டது எனெது குறிப்பி்டத்தக்்கது.

ஆல்ெரட் சாம்பியன

AM_Tamil_Chp06.indd   117 12/20/2019   3:03:51 PM



118

ெடிெனமக்்கப்ெட்டிருக்கும். �ாசில் ொடியில், 
�ாசில் ொல்வு, ஸபிணடில், ஸபிரிங, அட்ஜஸடிங 
�ட்டு, ஃபீலிங பின ஆகிய ொ்கங்கள அனனத்தும் 
ஒனம்றாடு ஒனறு வதாட்டுக் வ்காணடிருக்கும்ெடி 
அனமக்்கப்ெட்டிருக்கும். இவெனமப்பில் உள்ள 
்கெரில் அழுத்தப்ெட்்ட டீசல் உளம்ள ெருெத-
ற்கும், அதி்கப்ெடியான டீசல் வெளிமயறுெதற்கும் 
துனணெழி (By-Pass) எனறு ெழி்கள அனமக்்க-
ப்ெட்டிருக்கும் ்கெரினுள அழுத்தப்ெட்்ட டீசல் 
�ாசினலச் வசன்றன்டெதற்குத் தனி ெழி ஏற்ெடு-
த்தப்ெட்டிருக்கும். இப்ெடி அனனத்துப் ொ்கங்களும் 
ஒருஙகினணந்த அனமப்மெ இஞ்வஜக்்டராகும். 

்செேல்�டும் வி�ம்:
எ ன ஜி ன  கி ர ா ங க்  ச ா ப் ட்  சு ழ ல் ெ த ா ல் 

அதனு்டன ன்டமிங கியர மூலம் இனணந்திருக்கும் 
ம்கம்ப்சாட்டும் சுழல்கி்றது. இதனால் அதனு்டன 
இனணந்திருக்கும் FIP–இன ம்கம்சாப்டும் 
சுழற்சினயப் வெறுகி்றது. இச்சுழற்சியின ்காரணமா்க 
எரிவொருள வதாட்டியிலிருந்து எரிவொருன்ள 
உறிஞ்சி �னகு அழுத்தித் தகுந்த அழுத்தத்து்டன  
FIP – யிலிருந்து உயரழுத்தக் குழாயின மூலம் 
வதளிப்ொனன டீசல் அன்டகி்றது. அவொறு 
ெந்தன்டயும் அழுத்தப்ெட்்ட டீசல் வதளிப்ொனில் 
உளம்ள வசல்லும் ெழியில் வசனறு �ாசினல 
அன்டகி்றது அஙகு �ாசிலானது ஸபிரிங வினசயின 
்காரணமா்க �ாசில் துொரங்கன்ள அன்டத்துக் 
வ்காணடிருக்கி்றது. அதி்க அழுத்தத்து்டன
�ாசினல அன்டந்த டீசல் ஸபினடினல ஸபிரிங 
வினசனய எதிரத்து மமல்ம�ாக்கி �்கரத்தி �ாசில் 
ொல்னெத் தூக்குகி்றது. ஸபினடில் அதன 
மீது வதாட்டுக் வ்காணடிருக்கும் ஸபிரிஙன்க 

எதிரத்து அழுத்துகி்றது. இதனால் �ாசில் துொரம் 
தி்றக்்கப்ெட்டு அழுத்தப்ெட்்ட டீசல்  (200 Bar  ெனர)
�ாசில் துொரத்தின ெழியா்கக் ்கணணுக்குத் 
வதரியாத சிறு சிறு து்கள்க்ளா்கச் சித்றடிக்்கப்ெட்டு 
ஆவியாகி ஆக்சிஜனு்டன ்கலக்்கச் வசய்து எரியூட்்ட 
உதவுகி்றது. டீசல் வதளிக்்கப்ெட்்டவு்டன டீசலினால் 
ஏற்ெடுத்தப்ெட்்ட அழுத்தம் �ாசிலில் குன்றெதால் 
ஸபிரிங வினச ்காரணமா்க ஸபினடில் மீணடும் 
�ாசில் ொல்னெக் கீழ்ம�ாக்கி அழுத்துகி்றது. 
இதனால் �ாசில் ொல்ொனது �ாசினல அழுத்தி 
ெழினய மூடுகி்றது. இவொறு இஞ்வஜக்்டர 
வசயல்ெடுகி்றது.

6.10 நுனிக குழொய் (Nozzle)
நுனிக் குழாய் (Nozzle) எனெது ஒரு 

எனஜினில் ஆற்்றல் முழுனமயா்கக் கின்டப்ெத-
ற்குச் சரியான ம�ரத்தில், தகுந்த அழுத்தத்தில் 
எரிவொருள எரிெதற்கு உதவும் ொ்கம் ஆகும். 
இது வதளிப்ொனில் அனமக்்கப்ெட்டுச் சிலிண்டர 
தனலயில் வொருத்தப்ெட்டு எரியும் அன்றயு்டன 
வதா்டரனெ ஏற்ெடுத்தி யிருக்கும். ஒரு நிமி்டத்தி-
ற்குப் ெல நூறு எரிவொருள து்கள்கன்ள மாறுெட்்ட 
அழுத்தத்தில், மா்றாத வெப்ெநினலயில் சரியான 
அ்ளவில்  எனஜின மதனெக்கு தகுந்தொறு மி்க 
நுணணிய து்கள்க்ளா்க வதளிக்்க உதவுகி்றது.

நுனிக்குழாயானது �ாசில் ொல்வில் 
சரியா்கப் வொருந்தும்ெடி அனமக்்கப்ெட்டிருக்கும். 
இது வதாழிற்சானல்களில், ெணிமனன்களில் 
உள்ள அதற்்கான ெணிமனன்களில் மட்டுமம 
வொருந்தும் ென்கயில் அனமக்்கப்ட்டிருக்கும். 
இதன ொல்வில் உள்ள ம்காணம் ொடியின 

ெ்டம் 6.9 இஞ்வசக்்டர
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ம்காணத்னத வி்டச் சற்று அதி்கமா்க 
இருக்கும். ொல்வின மமற்ெகுதியில் ம்காணம் 
அனமக்்கப்ெட்டிருக்கும். �ாசில் ொல்வு தி்றப்ெதற்கு 
டீசல் அழுத்தம் ெயனெடுகி்றது. �ாசில் துொரம் 
மூடுெதற்கு ஸபிரிங வினச ெயனெடுகி்றது. 

�ொசில் �ல ெமககைொக ெமகப்�டுத்�ப்�டுகிைது.
அமெ,
1.  ஒற்ன்றத்துன்ள நுனிக்குழாய் (Single Hole

Nozz l e )
2. மல்டி மஹால் �ாசில் (Multi Hole Nozzle)
3. நீண்ட தணடு �ாசில் (Long Stem Nozzle)

6.10.1  ஒற்மைத்துமை நுனிககுழொய் 
(Single Hole Nozzle)

இவென்க �ாசிலின ொடியின னமயத்தில் 
ஒமரவயாரு துன்ளயி்டப்ெட்டிருக்கும். இதில் 

கூம்பு ெடிெ �ாசில் ெயனெடுத்தப்ெட்டு ெழினயத் 
தி்றக்்கவும், மூ்டவும் ெயனெடுகி்றது. ெ்டம் 6.10.1ல் 
்காட்்டப்ெட்டுள்ளது

6.10.2  �லதுமை ்கொண்ட 
நுனிககுழொய்  (Multi Hole Nozzle)

இவென்க நுனிக்குழாயில் ொல்வு 
சீட்டிற்குக் கீமழ ெல துன்ள்கள ஏற்ெடுத்தப்ெட்டுக் 
்காணப்ெடும். துன்ள்களில் எணணிக்ன்க
ெடிெம், ஆகியனெ எனஜினிற்கு ஏற்ெ
மாறுெடும். ெ்டம் 6.10.2ல் ்காட்்டப்ெட்டுள்ளது

6.10.3 நீண்ட �ணடு �ொசில் (Long stem 
Nozzle)

 ம�ரடியா்க எரியூட்டும் எரியும் அன்ற 
வ்காண்ட எனஜின்களுக்கு இவென்க �ாசில் 
மி்கவும் வொருத்தமானது.சாதாரண எனஜின்களில் 
ெயனெடும் சிறிய stem �ாசில்்கள இவென்க 
எனஜின்களில் ெயனெடுத்தப்ெடுெதில்னல. ெ்டம் 
6.10.3ல் ்காட்்டப்ெட்டுள்ளது

ெ்டம் 6.10 �ாசில் 

ெ்டம் 6.10.1 சிஙகிள மஹால் �ாசில் 
(Single Hole Nozzle)  

ெ்டம் 6.10.2 மல்டி மஹால் �ாசில் 

ெ்டம் 6.10.3 நீண்ட தணடு �ாசில் (Long Stem Nozzle) 
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6.10.3.3  டிமல �ாசில் ( Delay Nozzle) 
எனஜினின மெ்கத்திற்கும், எரியும் 

அன்றக்கும் ஏற்ெ எரிவொருளின அ்ளனெக் 
குன்றத்து எரியும் அன்றயில் வதளிப்ெதற்்கா்க 
ெடிெனமக்்கப்ெட்்ட பிணடில் ென்க �ாசிலின 
அடுத்த ெரிணாம ெ்ளரச்சியா்க இவென்க �ாசில் 
வி்ளஙகுகி்றது. இவென்க �ாசினல டிமல �ாசில் 
எனறு கூறுகிம்றாம். 

6.11  எரியும் அமை (Combustion Chamber)
ஒரு எனஜினில் பிஸ்டன மமல்நினலயில் 

(TDC) இருக்கும்மொது சிலிண்டர தனலப்ெகுதிக்கும், 
பிஸ்டன தனலப்ெகுதிக்கும் இன்டப்ெட்்ட ெகுதி 
எரியும் அன்ற (Combustion chamber) எனப்ெடும். இது 
பிஸ்டன மமற்ெகுதியில் இருக்கும் உளளிழுக்கும் 
ொல்வு, வெளிமயற்றும் ொல்வு, மினவொறி ்கட்ன்ட 
ஆகிய ொ்கங்கன்ளப் வொருத்தும் இ்டத்னதயும் 
உள்ள்டக்கிய ெகுதியாகும்.இது மினவொறி்கட்ன்ட, 
ொல்வு,சிலிண்டர தனல ஆகியனெ வொருத்தும் 
அனமப்னெப் வொருத்து ெல ென்க்களில் 
ென்கப்ெடுத்தப்ெடுகி்றது. அனெ,

1. L - வஹட் எனஜின

2. I- வஹட் எனஜின

3. F- வஹட் எனஜின

4. T- வஹட் எனஜின

5. Spherical Shape எரியும் அன்ற
ஆகும்.

இவெமக �ொசில் யைலும் ெமகப்�டுத்�ப்�டுகிைது.  
அமெ,

1. பிணடில் �ாசில் (Pintle Nozzle)

2. பிண்டாக்ஸ �ாசில் (Pintaux Nozzle)

3. டிமல �ாசில் ( Delay Nozzle) – ஆகும்.

6.10.3.1 பிணடில் �ாசில்(Pintle Nozzle):
இவென்க �ாசில் டீசல் வதளிக்கும் மொது 

ஒருெக்்கமா்கக் கூம்பு ெடிெத்தில் வெனசில் 
மொன்ற மதாற்்றத்தில் வதளிக்கும். இவென்க 
�ாசில் ஏரவசல் எரியும்அன்ற, ஸவிரில் எரியும் 
அன்ற அல்லது ப்ரி எரியும் அன்ற வ்காண்ட 
எனஜின்களில் ெயனெடுத்தப்ெடுகி்றது. ெ்டம் 6.10.3 (a) 
ல் ்காட்்டப்ெட்டுள்ளது.

6.10.3.2  பிண்டாக்ஸ �ாசில் (Pintaux Nozzle)
இவென்க �ாசில் பிணடில் �ாசிலின 

ெ்ளரச்சியின அடுத்த ்கட்்டமா்க வி்ளஙகுகி்றது. 
�ாசிலின முனன வெளிமய நீட்டிக் வ்காணடிருக்கும். 
இது னமயத்தில் துன்ளயி்டப்ெட்டு டீசல் வதளிக்கும் 
ென்கயில் இருக்கும். குளிரந்த நினலயில் 
உள்ள எனஜின்கன்ள எளிதில் துெக்குெதற்குப் 
ெயனெடுகி்றது.  ெ்டம் 6.10.3 (b) ல் ்காட்்டப்ெட்டுள்ளது.

ெ்டம் 6.10.3 (a) பிணடில் �ாசில்

ெ்டம் 6.10.3 (b) பிண்டாக்ஸ �ாசில் (Pintaux Nozzle 
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6.11 (C) F- ்ெட் என்ஜின் 
F - வஹட் எனஜினின எரியும் அன்றயானது 

ெக்்கொட்டில் ஒரு ெக்்கமா்க நீட்டிக் வ்காணடு 
ெடிெனமக்்கப்ெட்டிருக்கும். உளளிழுக்கும் 
ொல்வு சிலிண்டர வஹட்டின மமல்ெகுதியில் 
வொருத்தப்ெட்டுக் கீழ்ம�ாக்கி �்கரும் ெடியும், 
வெளிமயற்றும் ொல்வு சிலிண்டர வஹட்டின 
கீழ்ெகுதியில் வொருத்தப்ெட்டு மமல்ம�ாக்கி �்கரும் 
ெடியும், மினவொறிக் ்கட்ன்டயானது சிலிண்டர 
வஹட்டின ெக்்கொட்டிலும் வொருத்தப்ெட்டிருக்கும். 
ெ்டம் 6.11(c) ல் இது ்காட்்டப்ெட்டுள்ளது. 

6.11(D) T- ்ெட் என்ஜின் 
T - வஹட் எனஜினின எரியும் அன்றயில் 

சிலிண்டர தனலயானது இரு ெக்்கொட்டிலும் 
நீட்டிக் வ்காணடிருக்கும். உளளிழுக்கும் ொல்வும், 

6.11 (A) L - ்ெட் என்ஜின் 
L - வஹட் எனஜினின எரியும் அன்ற 

குன்றந்த மற்றும் மித மெ்க ொ்கனங்களில் 
ெயனெடுத்தப்ெடுகி்றது. இதில் உளளிழுக்கும் 
ொல்வும்,வெளிமயற்றும் ொல்வும் சிலிண்டர 
பி்ளாக்கில் வொருத்தப்ெட்டு மமல் ம�ாக்கி �்கரும் 
ென்கயில் வொருத்தப்ெட்டிருக்கும். மினவொறிக் 
்கட்ன்டயானது சிலிண்டர வஹட்டின மமல்ெகுதியில் 
வொருத்தப்ெட்டிருக்கும். ெ்டம் 6.11(a) ல் இது 
்காட்்டப்ெட்டுள்ளது.

6.11(B) I - ்ெட் என்ஜின் 
I - வஹட் எனஜினின எரியும் அன்ற 

அதிமெ்க ொ்கனங்களிலும், ெந்தயக் ்கார்களிலும் 
ெயனெடுத்தப்ெடுகி்றது. இதில் சிலிண்டர 
தனலப்ெகுதியில் உள இழுக்கும் ொல்வும், 
வெளிமயற்றும் ொல்வும் வொருத்தப்ெட்டிருக்கும். 
மினவொறிக் ்கட்ன்டயானது சிலிண்டர தனலயின 
ெக்்கொட்டில் வொருத்தப்ெட்டிருக்கும். ெ்டம் 6.11(b) 
ல் இது ்காட்்டப்ெட்டுள்ளது.

ெ்டம் 6.11 (a) L - வஹட் எஞ்சின

ெ்டம் 6.11 (b) I- வஹட் எஞ்சின 
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6.11.1  டீசெல் என்ஜினுககொன எரியும் 
அமை 

டீசல் எனஜினின தி்றன அதி்கம் எனெதால் 
எரியும் அன்றயின ெடிெங்கள மமம்ெடுத்தப்ெட்டு 
எனஜினின இழு தி்றனுக்கும், மெ்கத்திற்கும் ஏற்ெ 
ெடிெனமக்்கப்ெட்டு ென்கப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது. 
அனெ,

1. ஓென எரியும் அன்ற (Open Combustion Chamber)

2. ஃபிரி எரியும் அன்ற (Pre Combustion Chamber)

3. சுழல் ென்க எரியும் அன்ற (Swirl Combustion
Chamber)

4. ஸகுயிஷ ென்க எரியும் அன்ற (Squish Combustion
Chamber)

5. ஏரவசல் மற்றும் எனரஜி வசல் (Aircell and
Energy Cell)

வெளிமயற்கும் ொல்வும் சிலிண்டர வஹட்டில்  
கீழ்ெகுதியில் வொருத்தப்ெட்டு மமல்ம�ாக்கி �்கரும் 
ெணணம் அனமக்்கப்ெட்டிருக்கும். மினவொறிக் 
்கட்ன்டயானது சிலிண்டர வஹட்டின மமல் ெகுதியில் 
வொருத்தப்ெட்டிருக்கும். ெ்டம் 6.11(d) ல் இது 
்காட்்டப்ெட்டுள்ளது

6.11 (E)  ஸ்�ரிககல் ெடிெ எரியும் 
அமை

ஸவெரிக்்கல் ெடிெ எரியும் அன்றயில் 
சிலிண்டர தனலப்ெகுதியானது உட்பு்றமா்கக் 
குழிந்து அல்லது வெளிப்பு்றமா்கக் குவிந்து 
்காணப்ெடும். உளளிழுக்கும் ொல்வும், 
வெளிமயற்றும் ொல்வும் சிலிண்டர தனலயின 
எதிவரதிர தினசயில் அனமக்்கப்ெட்டிருக்கும். 
மினவொறிக் ்கட்ன்டயானது சிலிண்டர 
தனலயின ெக்்கொட்டிமலா அல்லது சிலிண்டர 
தனலயின மமற்பு்றத்தின னமயத்திமலா
வ ெ ா ரு த் த ப் ெ ட் டி ரு க் கு ம் . 

ெ்டம் 6.11 (c) F- வஹட் எஞ்சின 

ஆர்ம்

ெ்டம் 6.11 (d) T- வஹட் எஞ்சின 
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துனண எரியும் அன்ற (Auxilary Combustion Chamber) 
எனறும் மற்வ்றாரு எரியும் அன்றக்குப் பிரதான 
எரியும் அன்ற (Main Combustion Chamber) எனறும் 
வெயர. துனண எரியும் அன்ற மி்கச் சிறியதா்கவும், 
ெகுதி எரிவொருன்ள எரிக்கும் இ்டமா்கவும் 
வி்ளஙகுகி்றது. எரிவொரு்ளானது முதலில் துனண 
எரியும் அன்றயில் எரிய ஆரம்பித்துப் பினபு 
பிரதான எரியும் அன்றக்கு எரிதல் �்டக்கும் ெடி 
ெடிெனமக்்கப்ெட்டிருக்கும். இதில் வெப்ெமூட்டி 
(Glow Plug) வொருத்தப்ெட்டு மின இனணப்பு 
வசய்யப்ெட்டு இயக்்கப்ெடும். இதனால் எரிவொருள 
முழுெதுமா்க எரிக்்கப்ெடுகி்றது. ெ்டம் 6.11.1(b) ல்  
இது ்காட்்டப்ெட்டுள்ளது

6.11.1 (C)  சுழல் ென்க எரியும் அன்ற (Swirl 
Combustion Chamber)

சுழல் ென்க எரியும் அன்றக்கு 
்டரபுலணட் மசம்ெர (Turbulant Chamber) என்ற 
மெறு வெயரும் உணடு. இவென்க எரியும் 
அன்றயினுள ்காற்று சுழனறு வ்காணடு 
உளம்ள ெரும்ெடி ெடிெனமக்்கப்ெட்டிருக்கும். 
சுழனறு வ்காணடு ெரும் ்காற்றின மீது 
இனவஜக்்டர மூலம் டீசல் வதளிக்்கப்ெட்டு 
முழுனமயா்கக் ்காற்று்டன ்கலந்து எரியும் ெடி 
ெடிெனமக்்கப்ெட்டிருக்கும். ெ்டம் 6.11.1(c) ல்  
இது ்காட்்டப்ெட்டுள்ளது

6.11.1 (D)  ஸகுயிஷ ென்க எரியும் அன்ற (Squish 
Combustion Chamber)

இவென்க எரியும் அன்றயில் 
்காற்்றானது சிலிண்டரின சுற்றுப்பு்றத்திலிருந்து 
னமயத்னத ம�ாக்கிச் வசல்லும்ெடி பிஸ்டனின 
தனலப்ெகுதியில் குழி ஏற்ெடுத்தப்ெட்டு 
ெடிெனமக்்கப்ெட்டிருக்கும் இதனால் பிஸ்டன 
BDC-ல் இருந்து TDC–க்குச் வசல்லும் 
மொது ்காற்்றானது சுழனறு வ்காணடு 
சுற்றுப்பு்றத்திலிருந்து னமயத்னத ம�ாக்கி 
அதிமெ்கச் சுழற்சியு்டன வசல்கி்றது. இவொறு 
சுழனறு வசல்லும் ்காற்றின மீது இனவஜக்்டர 
மூலம் டீசல் வதளிக்்கப்ெட்டு எரியூட்்டப்ெடுகி்றது.

6.11.1 (A)  ஓென எரியும் அன்ற (Open Combustion 
Chamber)

இவென்க எரியும் அன்றயானது 
குன்றந்த மற்றும் அதிமெ்க ொ்கன 
எனஜின்களில் ெயனெடுத்தப்ெடுகி்றது. இவென்க 
எரியும் அன்றயினுள உள்ள பிஸ்டனின 
தனலப்ெகுதியில் ெள்ளம் ஏற்ெடுத்தப்ெட்டு 
ெடிெனமக்்கப்ெட்டிருக்கும். சிலிண்டர தனலயின 
னமயத்தில் இனவஜக்்டர வொருத்தப்ெட்டிருக்கும். 
ெ்டம் 6.11.1(a) ல்  இது ்காட்்டப்ெட்டுள்ளது.

6.11.1 (B)  ஃபிரி எரியும் அன்ற (Pre Combustion 
Chamber)

இவென்க எரியும் அன்றயானது வொதுொ்க 
அதிமெ்க ொ்கனங்களில் ெயனெடுத்தப்ெடும் 
எனஜின்களில் உள்ளது. இதில் இரணடு எரியும் 
அன்ற்கள ்காணப்ெடும். முதல் எரியும் அன்றக்குத் 

ெ்டம் 6.11.1 (a) ஓென எரியும் அன்ற
(Open Combustion Chamber) 

ெ்டம் 6.11.1 (b) ஃபிரி எரியும் அன்ற
(Pre Combustion Chamber) 

ெ்டம் 6.11 .1 (c)  
சுழல் ென்க எரியும் அன்ற (Swirl Combustion Chamber) 
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6.11.1(E)  ஏரவசல் மற்றும் எனரஜி வசல் (Aircell and 
Energy Cell )

ஏரவசல் எரியும் அன்றயில் பிரதான 
எரியும் அன்றயு்டன துனண எரியும் அன்றயானது 
குறு்கலான ொனத (Narrow Passage) ெழியா்கத் 
வதா்டரபு ெடுத்தப்ெட்டு ெடிெனமக்்கப் ெட்டுள்ளது. 
இதனால் அழுத்தும் வீச்சின மொது அழுத்தப்ெட்்ட 
்காற்று குறுகிய ொனத ெழியா்கச் சுழனறு வ்காணடு 
பிரதான எரியும் அன்றனய அன்டயும் மொது 
மி்கப்வெரிய அ்ளவிலான சுழற்சினய அன்டந்து 
அதன மீது இனவஜக்்டர மூலம் டீசல் வதளிக்்கப்ெட்டு 
எரியூட்்டப்ெடுகி்றது. இவெனமப்பின வசயல்ொடு 

ஃபிரி எரியும் அன்றயின வசயல்ொட்ன்டப் 
மொன்றமத ஆகும்.

எனர்ஜி ்செல் (Energy Cell )
இதற்கு வலமனாொ எரியும் அன்ற என்ற 

மறுவெயரும் உணடு. இது ஏரவசல் மற்றும் ஃபிரி 
எரியும் அன்றயினனப் மொனம்ற வசயல்ெடும். 
எனரஜி வசல்லும் பிரதானச் மசம்ெரு்டன குறுகிய 
ெழியில் இனணக்்கப்ெட்டிருக்கும். எனஜின 
இயங்க ஆரம்பிக்கும் மொது குறுகிய ெழியில் 
துெஙகி எரியும் அன்றயின வ்காள்ள்ளனெ
அதி்கப்ெடுத்திக் ்காற்ன்றச் வசலுத்துெதால் ெத்துச் 
சதவீதக் ்காற்்றானது எனரஜி வசல்லின உளம்ள 
வசனறு அழுத்தத்னத அதி்கரிக்கி்றது. இவொறு 
அழுத்தப்ெட்்ட ்காற்றின மீது பிரதான சிலிண்டரில் 
டீசல் வதளிக்்கப்ெடுெதால் பிரதான சிலிண்டரில் 
எரிதல் ஆரம்பித்து எனரஜி வசல்னலயும் 
அன்டகி்றது. பிஸ்டன TDC-ல் இருந்து BDC-னய 
ம�ாக்கி �்கரும்மொது பிரதான சிலிண்டரில் 
அழுத்த மெறுொடு �ன்டவெறுெதால் ஏற்ெடும் 
சுழற்சியின ்காரணமா்க எரிவொருள முழுனமயா்க 
எரிக்்கப்ெட்டு ஆற்்றல் வெ்றப்ெடுகி்றது. 

6.12 ்ெளியேற்றும் அமைப்பு 
(Exhaust System)
 எக்ஸாஸட் சிஸ்டம் எனெது ஒரு 

எனஜினில் ஆற்்றல் உருொகும் மொது வெளிப்ெடும் 
்கழிவு்கன்ள வெளிமயற்்ற முன்றயா்க ெழிென்க 
வசய்யப்ெட்டுச் வசயல்ெடும் முன்றனயமய
எக்ஸாஸட் சிஸ்டம் (Exhaust System) என 
அனழக்கிம்றாம். இதில் எக்ஸஸாஸட் மொரட், 
எக்ஸாஸட் மமனிமொல்டு (Exhaust Manifold), 
எக்ஸாஸட் குழாய், மப்்ளர, வினனயூக்கி மாற்றி 
மொன்ற ொ்கங்கள உள்ள்டஙகியிருக்கும்.

6.12.1  ் ெளி்செல்லும் �ன்ைடிைம் 
(Exhaust Manifold)

வெளிவசல்லும் ெனமடிமம் 
எனப்ெடுெது எரிக்்கப்ெட்டு வெளிமயற்றுகின்ற 
எரிவொருளின மதனெயற்்ற ொயுக்்கன்ள 
(்காரென மமானாக்னசடு, புன்க, னஹட்மரா 
்காரென மொன்றனெ) குழாய் மூலம் சிலிண்டரில் 
இருந்து வெளிமயற்்றப் ெயனெடுெது 
வெளிவசல்லும் ெனமடிமம் (Exhaust Manifold) 
ஆகும். இதன முக்கிய மெனலயானது ெல்மெறு 
சிலிண்டர்களிலிருந்து வெளிமயற்்றப்ெடும் 
மதனெயற்்ற ்கரியமில ொயுனெ ஒனறு மசரத்து 
ஒட்டு வமாத்தமா்க னமயப்ெடுத்தி வ்டயில் னெப் 
ெழியா்க வெளிமயற்றுகி்றது. வெளிவசல்லும் 

ெ்டம் 6.11.1 (e) ஏரவசல் மற்றும் எனரஜி வசல் 
(Aircell and energy cell ) 

ெ்டம் 6.11.1(d) ஸகுயிஷ ென்க எரியும் அன்ற
(Squish Combustion Chamber) 
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மமலும் மப்்ளர ெல ென்க்க்ளா்க 
ென்கப்ெடுத்தப்ெடுகி்றது.

1. தடுப்பு ென்க (Baffle type)

2. அனல ரத்து ென்க (Wave cancellation Type)

3. அதிரவு ென்க (Resonance type)

4. உறிஞ்சும் ென்க (Absorber Type)

5. ஒருஙகினணந்த உறிஞ்சும் மற்றும் அதிரவு 
ென்க (Combined Absorber & Resonance type)

6.12.3 (A) தடுப்பு ென்க (Baffle Type)
இவென்க மப்்ளர உருன்ள ெடிெத்தில் 

இருக்கும். இது ெல அன்ற்க்ளா்கப் 
பிரிக்்கப்ெட்டிருக்கும். இதனால் எரி்கலனெயின 
மெ்கம் குன்றக்்கப்ெடுகி்றது. இதன தி்றனும் 
குன்றொனதாகும். ெ்டம் 6.12.3 (A) ல் இது 
்காட்்டப்ெட்டுள்ளது  

6.12.3 (B)  அனல ரத்து ென்க (Wave Cancellation Type)
இதில் எரிந்த ொயுக்்கள இரு 

ெகுதியா்கப் பிரிக்்கப்ெட்டு மீணடும் ஒன்றா்க 
ம௪ரக்்கப்ெட்டுக் ்காற்று்டன ்கலக்்கப்ெடுகி்றது. 
இவென்கயில் ொயுக்்களின மெ்கத்னதக் 
குன்றக்்க முடியும். ஆனால் சத்தத்னத 
முழுனமயா்க நீக்்க முடியாது. ெ்டம்  
6.12.3 (b) ல் இது ்காட்்டப்ெட்டுள்ளது 

6.12.3 (C) அதிரவு ென்க (Resonance Type)
இதில் வதா்டரச்சியா்க இனணக்்கப்ெட்டுள்ள 

ரீசமனட்்டர்கள சத்தத்னத உறிஞ்சிக் வ்காளெதால் 
வெளிமயற்்றப்ெடும் ொயுக்்களின வெப்ெம் 
குன்றெமதாடு சத்தமும் குன்றக்்கப்ெட்டு 
வெளிக்்காற்று்டன ்கலக்்கப்ெடுகி்றது. ெ்டம் 6. 12.3 (c) ல் 
இது ்காட்்டப்ெட்டுள்ளது

ெ்டம் 6.12.3 (A) தடுப்பு ென்க

ெனமடிமமானது ொரப்பிரும்பு உமலா்கத்தால் 
தயாரிக்்கப்ெடுகி்றது. ெ்டம் 6.12.1-இல் இது 
்க ா ட் ்ட ப் ெ ட் டு ள ்ள து .

6.12.2   ் ெளியேற்றும் குழொய் 
(Exhaust Pipe)

வெளிமயற்றும் குழாய் (Exhaust Pipe)- 
ஆனது வெளிவசல்லும் ெனமடிமமும், மப்்ளனரயும் 
இனணக்கும் ொ்கமா்க உள்ளது. இது 5 வச.மீட்்டர 
விட்்டமும் 1வச.மீட்்டர தடிமனும் வ்காண்டதா்க 
இருக்கும். வெளிமயற்றும் குழாய்–ஆனது 
எனஜினில் ஏற்ெடும் அதிரவு்கன்ள மப்்ளருக்குக் 
்க்டத்தாமல் ொது்காக்கி்றது.

6.12.3  ் ெளியேற்றும் ஒலிக 
குமைப்�ொன் (Exhaust Mufflers)

வெளிமயற்றும் ஒலிக் குன்றப்ொன (Exhaust 
Mufflers)-ஆனது எனஜினிலிருந்து வெளிமயற்்றப்ெ-
டும் வெப்ெம், ொயுவின மெ்கம், சத்தம் மொன்ற-
ெற்ன்ற இன்டயூறினறி வெளிமயற்றுெதற்்கா்கப் 
ெயனெடுத்தப்ெடுகி்றது. அவொறு வெளிமயற்றுெ-
தற்குக் கீழ்க்்கண்டெற்ன்ற முக்கிய மெனலயா்கச் 
வசய்கி்றது. 

1. வெளிமயற்றும் ொயுவின வெப்ெத்னதக்
கு ன ்ற க் கி ்ற து .

2. வெளிமயற்றும் ொயுவின மெ்கத்னதக் 
கு ன ்ற க் கி ்ற து .

3. வெளிமயற்றும் ொயு வெளிமயறும் மொது
ஏற்ெடும் சத்தத்னதக் குன்றக்கி்றது.

4. வெப்ெமான ொயு அல்லது எரியாத
ொயுக்்கன்ள ெலுவிழக்்கச் வசய்கி்றது.

ெ்டம் 6.12.1 வெளிவசல்லும் ெனமடிமம் 
(Exhaust Manifold)  

ெ்டம் 6.112.3 (B) அனல ரத்து ென்க
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6.13  விமனயூககி ைொற்றி (Catalytic 
Converter) 
எக்ஸாஸட் மமனிமொல்டு ெழியா்க 

வெளிமயறும் எரிந்த ொயுக்்களில் உள்ள 
�ச்சுத்தனனமனயக் குன்றக்்கப் ெயனெடுெது 
வினனயூக்கி மாற்றி (Catalytic Converter) ஆகும். 
வினனயூக்கி மாற்றியில் �ச்சுத்தனனமனயக் 
குன்றப்ெதற்குப் பி்ளாட்டினம், (Platinum), 
ெள்ளடியம் (Pallatium) மற்றும் மராடியம் (Rhodium) 
மொன்ற மெதிப்வொருட்்கள பூசப்ெட்்ட மதனகூடு 
(Honey Comb) அனமப்னெப் மொன்ற குழாய்்கள 
ெ ய ன ெ டு த் த ப் ெ டு கி ்ற து .

வினனயூக்கி மாற்றி ெழியா்க �ச்சு ்கலந்த 
ொயுக்்கள வெளிமயறும் மொது இரண்டாம் நினல 
ெழியில் ஆக்சிஜன உளம்ளவசலுத்தப்ெடுகி்றது. 
இனெ �ச்சுத்தனனம ொயுக்்க்ளான னஹட்மரா 
்காரென (HC) ்காரென மமானாக்னசடு (CO), மொன்ற 
விஷத்தனனமனயக் குன்றக்்கப் ெயனெடுகி்றது. ெ்டம் 
6.13-இல் இது ்காட்்டப்ெட்டுள்ளது

ெ்டம் 6.13 வினனயூக்கி மாற்றி (Catalytic Converter) 

6.14  என்ஜின் ட்யூன் அப் ்செய்யும் 
ெழிமுமைகள (Engine Tune Up 
Procedure)
எனஜினின ொ்கங்கன்ள மசாதித்து 

திருத்தி அனமத்து எனஜினன �ல்ல
தி்றனு்டன மெனல வசய்ய னெப்ெது தி்றன
உயரத்துதல் எனெதாகும். எனஜினனத் தி்றன
உயரத்துெதால் எனஜினின ஆயுட்்காலம் 
அதி்கரிக்கி்றது. கீமழ வ்காடுக்்கப்ெட்்ட எனஜின 
தி்றன உயரத்துெதற்்கான ெனரெ்டத்திலிருந்து 
எனஜின ொ்கங்களின தி்றனன உயரத்தி 
எனஜினின ஆயுட்்காலத்னத அதி்கரிக்்க முடியும். 

எனஜினனத் தி்றன உயரத்துெதற்குக் 
கீழ்க்்கண்ட ொ்கங்களில் ஏற்ெடும் 

6.12.3 (D) உறிஞ்சும் ென்க (Absorber Type)
எரிந்த ொயுனெ வெளிமயற்றும் குழானயச் 

சுற்றிலும் சத்தத்னத உறிஞ்சும் தனனம வ்காண்ட 
வொருள வொருத்தப்ெட்டிருக்கும்.மாறுெட்்ட 
ஆழத்னதக் வ்காண்ட குழானய எரிந்த ொயு 
்க்டக்கும் மொது மாறுெட்்ட அழுத்தத்னத உறிஞ்சிச் 
சீராக்குெதால் சத்தம் குன்றகி்றது.  ெ்டம் 6.12.3 (d) ல்  
இது ்காட்்டப்ெட்டுள்ளது

6.12.3 (E)   ஒருஙகினணந்த உறிஞ்சும் மற்றும் 
அதிரவு ென்க (Combined Absorber & 
Resonance type)

அப்சாரெர ென்க மப்்ளரில் மி்கக் 
குன்றொன அதிரவுள்ள சத்தத்னத 
 உறிஞ்சுெதில்னல. எனமெ இதனு்டன 
 ரீசமனட்்டர்கள வொருத்தப்ெட்டு 
 வெளிமயற்்றப்ெடும் ொயுக்்களின வெப்ெத்னதயும் 
அதிரவு்கன்ளயும் உறிஞ்சி வ்காணடு வசயல்ெடும் 
விதத்தில் அனமக்்கப்ெட்டுள்ளது.

ெ்டம் 6.12.3 (d) ஒருஙகினணந்த உறிஞ்சும் மற்றும் 
அதிரவு ென்க

ெவளிேய

ெ்டம் 6.12.3 (c) அதிரவு ென்க 

ெ்டம் 6.12.3 (d) உறிஞ்சும் ென்க
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3. இகனீசிேன் சிஸ்டம் �ரியசெொ�மன

 • ஸொரக் பி்ளக்ன்க சுத்தம் வசய்ய 
ம ெ ண டு ம் .

 • இக்னீசியன ்காயில் இனணப்னெச் சரி
வசய்ய மெணடும்.

 • டிஸட்ரிபியூட்்டர ம்கப் மற்றும் 
மராட்்டானர சரி ொரக்்க மெணடும்.

 • ்கனவ்டனசனர சரி ொரக்்க மெணடும்.

 • இக்னீசியன ன்டமிஙன்க சரியா்க 
அட்ஜஸட் வசய்ய மெணடும்.

4. ப்யூெல் சிஸ்டம் �ரியசெொ�மன

 • எரிவொருள இனணப்பு்களில் ்கசிவு
அல்லது அன்டப்பு ஏற்ெட்டுள்ளதா
எனெனதப் ெரிமசாதிக்்க மெணடும்.

 • எரிவொருள ெம்னெ சுத்தம் வசய்ய 
ம ெ ண டு ம் .

 • ்காரபுமரட்்டனர சுத்தம் வசய்ய மெணடும்.

 • டீசல் இஞ்வஜக்சன ெம்னெ சுத்தம் வசய்ய 
மெணடும்.

 • டீசல் இஞ்வஜக்்டனர சுத்தம் வசய்ய 
ம ெ ண டு ம் .

5. உேவிடும் முமை �ரியசெொ�மன

 • ப்ரசர ம்கஜ் சரியா்க மெனல வசய்கி்றதா 
எனறு ொரக்்க மெணடும்.

 • எணவணய் ெடி்கட்டினயச் சுத்தம் வசய்ய 
மெணடும்.

 • கிமரங ம்கஸில் உள்ள ஆயிலின
அ்ளவினனச் சரி ொரக்்க மெணடும்.

ெழுது்கன்ளக் ்கண்டறிந்து ெழுது நீக்கிச் 
சீராக்்க மெணடும்.

1. ஏர் இணய்டக ைற்றும் எக்ொகட் சிஸ்டம்

 • ்காற்று ெடி்கட்டினயச் சுத்தம் வசய்ய 
ம ெ ண டு ம் .

 • ்காற்று உள வசல்லும் குழானயச் சுத்தம்
வசய்ய மெணடும்.

 • ஃபிரி கிளீனனரச் சுத்தம் வசய்ய 
ம ெ ண டு ம் .

 • கிராஙக் ம்கஸ வெணடிமலசன
சிஸ்டத்னதச் சரிொரக்்க மெணடும்.

 • எக்ஸாஸட் சிஸ்டம் மற்றும் மப்்ளனரப்
ெரிமசாதிக்்க மெணடும்.

2. என்ஜின் �ரியசெொ�மன

 • ்காற்று உளளிழுக்கும் அனமப்பு
சரியா்க உள்ளதா எனெனதச் மசாதிக்்க
ம ெ ண டு ம் .

 • மரடிமயட்்டரில் ்காற்று குமிழ்்கள
உருொகி்றதா எனறு ெரிமசாதிக்்க
ம ெ ண டு ம் .

 • சிலிண்டர தனல ம்கஸ்கட்டில் ்கசிவு 
ஏற்ெடுகி்றதா எனெனதச் சரிொரக்்க 
ம ெ ண டு ம் .

 • சிலிண்டர தனலப் மொல்ட்டு்கன்ள
இறுக்்கமா்க முறுக்்க மெணடும்.

 • ொல்வ கிளியரனஸனச சரி வசய்ய 
ம ெ ண டு ம் .

 • அனனத்துச் சிலிண்டரிலும்
அழுத்தத்னதச் சரிொரக்்க மெணடும்.
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I ைொசு உருெொகொைல் குமைப்�து. (ெருமுன்) 

a. குன்றந்த அ்ளவு எரியும் விகிதம் (Low
Compression Ratio)

b. எரியும் அன்ற ெடிெனமப்னெ (Combustion 
Chamber Design) மாற்றி அனமத்தல்

c. பிஸ்டன ெடிெ அனமப்னெ (Piston Design)
மாற்றி அனமத்தல்

d. குன்றந்த அ்ளவு ்கலனெ (Lean Mixture)
வ்காடுத்தல்

e. பிஸ்டன மற்றும் பிஸ்டன பின சரியா்க
மெனல வசய்யுதல் (Maintaining Piston and
Piston Ring Functions).

II. ைொசு உருெொகும்  நிமலயியலயே குமைத்�ல்

a. எரிவொருன்ள மமம்ெடுத்துதல்

b. எனஜினன மமம்ெடுத்துதல்

c. எரிதல் முழுனமயா்க �ன்டவெ்ற தகுந்த-
ொறு எனஜின இயக்்க ெனரகூறு்கன்ள
(Parameters) மமம்ெடுத்துதல்

III மெட்யரொ கொர்�ன் (Hydro Carbon) உருெொன 
பிைகு நீககும் முமைகள 

a. அதி்க ்காற்ன்ற உட்வசலுத்துதல் (More Air
Supply to Inlet Manifold).

b. எரிப்ொனன ெயனெடுத்துதல் (Using
Bu rn e r )

c. ்காரென மமானாக்னசன்ட
்கட்டுப்ெடுத்துதல் (Control of Corbon
M o n o x i d e )

 • குன்றந்த அ்ளவு ்கலனெ வசலுத்துதல்
(Lean Mixture Supply)

 • பி்றகு ெரனர (After Burner)

 • வினனயூக்கி மாற்றி (Catalytic Converter)

 • எனஜினில் ஆயில் பிரஷர சரியா்க
உள்ளதா எனெனதச் சரி ொரக்்க
ம ெ ண டு ம் .

6. குளிர்ச்சியூட்டும் முமை �ரியசெொ�மன

 • தணணீர ெம்ப்பில் எணடு பிம்ள மற்றும்
்கசிவு இருக்கி்றதா எனச் சரி ொரக்்க
மெணடும்.

 • மரடிமயட்்டர மஹாசில் ்கசிவு இருக்கி்றதா
எனச்சரி ொரக்்க மெணடும்.

 • ஃமென வெல்ட்ன்ட சரி ொரக்்க மெணடும்.

7. எலட்ரிககல் சிஸ்டம் �ரியசெொ�மன

 • மெட்்டரி, ஒயர இனணப்னெச் சுத்தம்
வசய்ய மெணடும்.

 • மெட்்டரி ்கணடிஷனன அறிய எலக்ட்மரா
னலட் வ்டஸட் வசய்ய மெணடும்.

 • வஜனமரட்்டர இனணப்னெச் சரி ொரக்்க
மெணடும்.

 • ஸ்டாட்்டர சுவிட்னசச் சரி ொரக்்க
மெணடும். 

8. கிைட்ச் ஃபிரிேொக அழுத்� முடிகிை�ொ என்�ம�
உறுதி ் செய்ே யெணடும்.

9. ம்டனயைொ மீட்்டர் ்கொணடு என்ஜின் 
்செேல்திைமன அைவி்ட யெணடும்.

6.15   ைொசு(Pollution)
உலகில் உள்ள மனிதர்கள மற்றும் 

ெல உயிரினங்கள ெளிமண்டலத்தில் உள்ள 
்காற்றிலிருந்து ஆக்சிஜனனப் வெற்று உயிர 
ொழ்கி்றது. எனமெ ்காற்்றானது சுத்தமா்க 
இருக்்க மெணடும். ்காற்ன்ற மாசுெடுெதிலிருந்து 
்காக்்க மெணடும். ்காற்ன்ற மாசுெடுத்தக்கூடிய 
மதனெயற்்ற மாசுக்்கன்ள �ாம் வதரிந்து வ்காணடு 
அெற்ன்றக் குன்றக்்க முயற்சி மமற்வ்காள்ள 
மெணடும்.ஒவவொரு மனிதனும் ஒரு �ான்ளக்கு 
15 கிமலா ்காற்ன்றச் சுொசிக்கி்றான. எனமெ ்காற்று 
மாசன்டந்தால் மனிதர்களும், உயிரினங்களும் 
ொதிப்ென்டயக் கூடும். 

கொற்மை ைொசு�டுத்தும் ைொசுககமையும், அ�ன் 
�ொதிப்புககமையும் அட்்டெமணெ 6.1ல் ஏற்கனயெ
அறிந்து ்கொணய்டொம்.

ைொசு கட்டுப்�ொடுகள (Pollution Control)
மாசுனெக் ்கட்டுப் ெடுத்துெதற்குக் 

கீழ்க்்கண்ட இரு முன்ற்கள பினெற்்றப்ெடுகின்றன.

I. மாசு உருொ்காமல் குன்றப்ெது (ெருமுன)
II. மாசு உருொகும் நினலயிமலமய குன்றப்ெது
III. மாசு உருொன பி்றகு அதனன நீக்குெது

( ெ ந் த பி ன )
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d. ன�ட்ரஜன ஆக்னசன்ட ்கட்டுப்ெடுத்துதல் 
(Control of Oxides of Nitrogen)

 • Re Inducting the Exhaust gas into inlet Manifold.

 • Mixing of Non-Fired Things with Fire.

e. Smoke Control:

 • புன்கனயக் குன்றப்ெதற்கு �ாம் ன்கயா்ள
மெணடியது ொ்கனத்னத �ன்றா்கப் 
ெராமரிக்்க மெணடும் மற்றும் எரி-
வொருளு்டன மெரியம் உப்னெச் மசரக்்க 
ம ெ ண டு ம் .

f. கழிமெ குமைககும் �லவி�ைொன முமைகள
(Various Methods of Reducing Emmissions):

 • ொல்வின ம�ரத்னத மாற்றி அனமத்தல்
(Re-Setting of Valve Timing)

 • குளிரச்சி வசய்தனல (Cooling System) 
ச ரி வ ச ய் த ல்

 • எரிவொருள அனமப்னெ (Fuel System) 
ச ரி வ ச ய் த ல்

 • எரியும் அன்றயின ெடிெ அனமப்னெ
(Combustion Chamber) மாற்றி அனமத்தல்.

 • வெளிமயற்றும் ்காற்ன்ற மறு சுழற்சி
வசய்தல் (Exhaust Gas Re-Circulation).

 • ்காற்று இழுக்கும் முன்றனய (Air Induction
System) சரிவசய்தல்.

ைொணெெர்களுககொன �யிற்சி

ைொணெெர்கள பின்�ற்ை யெணடி ேமெ: �ொதுகொப்பு முன் எச்செரிகமககள

1. இப் ொ்டத்திட்்டத்தினெடி ொ்டத்னத முழுனமயா்க மாணெர்கள அறிந்தவு்டன மாணெர்கன்ள அருகில் 
உள்ளொ்கன Pollution Control Test வசய்யும் இ்டத்தில் எவொறு ொ்கனத்தின புன்க மொக்கியில் மாசு 
குன்றந்து உள்ளதா அல்லது அதி்கரித்து உள்ளதா (CO2) மற்றும் ொதிப்பு  தரக்கூடிய ொயுக்்கள
்கண்டறிதல், வசய்முன்ற அறிக்ன்க சமரப்பித்தல்.

2. ொயு மண்டலத்தில் மனிதர்க்ளால் உருொக்்கப்ெடும் ொ்கனம் ெயனெடுத்துதல் மற்றும்
மனித்கழிவு்கள, விலஙகு ்கழிவு்கள ஆகியெற்ன்ற ெராமரிக்்காமல் உண்டாகும் ெல்மெறு ம�ாய்
மற்றும் கிருமி்கள ெற்றி அறிந்து ஆய்வு சமரப்பித்தல்.

1. Purified - சுத்தப்ெடுத்துதல்

2. Contamination - மாசுெடுதல்

3. Intermittent - விட்டு விட்டு

4. Venturi - குறுகிய ெழி

5. Ignition - ெற்றி எரிதல்

6. Nozzle - நுனிக்குழாங

7. Idle Speed - நினலயியக்்க மெ்கம்

8. Inlet Manifold - உளளிழு ென மடிமம்

9. Out let manifold - வெளிமயற்று ென மடிமம்

10. Spark Plug - மினவொறிக்்கட்ன்ட
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செரிேொன விம்டமே ய�ர்ந்்�டுகக: 

1. எத்தனன ென்கயான ்காற்று ெடி்கட்டி்கள உளவ்ளரி எனஜின்களில்
ெ ய ன ெ டு த் த ப் ெ டு கி ன ்ற ன ?
அ) இரணடு
ஆ) மூனறு
இ) �ானகு

2. எத்தனன ென்கயான வெட்மரால் ெம்பு்கள வெட்மரால் எனஜினில் ெயனெடுத்தப்ெடுகின்றன?
அ) இரணடு
ஆ) மூனறு
இ) �ானகு

3. எத்தனன ென்கயான டீசல் ெம்பு்கள டீசல் எனஜினில் ெயனெடுத்தப்ெடுகின்றன?
அ) இரணடு
ஆ) மூனறு
இ) �ானகு

4. எத்தனனென்கயான ஊட்டும் ெம்பு்கள டீசல் எனஜினில் ெயனெடுத்தப்ெடுகின்றன?
அ) இரணடு
ஆ) மூனறு
இ) �ானகு

5. எத்தனனென்கயானனசவலனசர்களஉள எரி எனஜின்களில் ெயனெடுத்தப்ெடுகின்றன?
அ) இரணடு
ஆ) �ானகு
இ) ஐந்து

கீழ்ககண்ட வினொககளுககு விம்டேளிககவும்
6. ெளி மண்டல ்காற்றில் உள்ள மாசுக்்கள யானெ?
7. ெளி மண்டல ்காற்றில் உள்ள மாசுக்்க்ளால் மனிதர்களுக்கு ஏற்ெடும்  ெலவிதமான ம�ாய்்கன்ள

குறிப்பிடு. 
8. இணம்டக் சிஸ்டத்தின ொ்கங்களில் ஏமதனும் ஐந்து ொ்கங்களின வெயனர எழுது்க.
9. ்காற்று ெடி்கட்டியின ென்க்கள யானெ?
10. ்காற்று ெடி்கட்டியின ெயன்கள யானெ?
11. ஆயில் ென்க ்காற்று ெடி்கட்டியின ெயன்கள யானெ?
12. எரிவொருள ெம்பின ென்க்கள யானெ?
13. ஏ.சி.வமக்்கானிக்்கல் எரிவொருள ெம்பின அனமப்னெ ெ்டத்து்டன விெரி.
14. ்காரபுமரட்்டர என்றால் எனன?
15. ்காரபுமரட்்டனர எத்தனன விதங்களில் ென்கப்ெடுத்தலாம்?
16. டீசல் இனவஜக்்டர அனமப்பினன ெ்டத்து்டன விெரி.
17. �ாசில் ென்க்கள யானெ?
18. ஏமதனும் ஒரு �ாசினல ெ்டத்து்டன விெரி.
19. டீசல் எனஜினில் ெயனெடும் ெலவிதமான எரியும் அன்ற்கள யானெ?
20. மப்்ளர (Muffler) என்றால் எனன?
21. ெலவிதமான மப்்ளர்களின வெயர்கன்ள குறிப்பிடு்க,
22. ஏமதனும் ஒரு மப்்ளனர ெ்டத்து்டன விெரி.
23. மாசுக்்கன்ள எத்தனன ென்க்களில் ்கட்டுப்ெடுத்தலாம்?
24. மாசுக்்கன்ள எவொறு ்கட்டுப்ெடுத்தலாம் எனெதனன விெரி.
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7.0	 ந�ோக்கம்
7.1	 ்கோற்றினோல்	குளிர்விககும்	முறை	(Air	Cooling	System)
7.2	 	நீரினோல்	குளிர்விககும்	முறை	 

(Water	Cooling	System)
7.2.1	 	றைரகட்	(அ)	�ோண்-ரிட்ைன்	சிஸைம்	(Direct	(or)	

Non-Return	System)
7.2.2	 	தெர்நமோறைபன்	சிஸைம்	(Thermosyphon	System)
7.2.3	 	பம்ப்	ைர்ககுநேைன்	சிஸைம்	(Pump	Circulation	

System)
7.3	 குளிர்விககும்	முறையில்	உள்ள	போ்கங்கள

7.3.1	 நரடிநேட்ைர்	(Radiator)
7.3.1(a)	 	டியூபுலர்	வகை	ரேடிரேட்டர்	(Tubular	

Type	Radiator)
7.3.1(b)	 	செல்லுலர்	அல்லது	ரேன்கூடு	வகை	

ரேடிரேட்டர்	(Cellular	(or)	Honeycomb	Type	
Radiator)

7.4	 நரடிநேட்ைர்	பிரஷர்	ந்கப்	(Pressure	Cap)	
7.5	 தெர்நமோஸைோட்	(Thermostat)

7.5.1	 தபல்நேோஸ	வற்க	தெர்நமோஸைோட்	(Bellows	Type	
Thermostat)

7.5.2	 	நவகஸ	வற்க	தெர்நமோஸைோட்	(Wax	Type	
Thermostat)

7.6	 வோட்ைர்	பம்ப்	(Water	Pump)
7.7	 என்ஜின்	ஃநபன்	(Engine	Fan)
7.8	 நீர்	உறைேோ	்கறரைல்	(Anti	Freezing	Solution)
7.9	 	குளிர்விககும்	முறையிறன	பரோமரிதெல்	(Maintenance	

Cooling	System)

ெபோரு்ளைக்கம்

7 குளிர்விககும்	முறை
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1. 	தபட்நரோல்	 மற்றும்	 டீைல்	 என்ஜின்்கோர்்களில்	 அல்ேது	 வோ்கனங்களில்	 அதி்கதூரம்	
தைல்லும்	நபோது	வோ்கனம்	சூைோ்கோமல்	எவ்விெ	என்ஜின்	போதிப்பும்	இல்ேோமல்	தைோகுைோ்க	
பிரோேணம்	தையவெற்கு	குளிர்ச்சி	தையயும்	முறையில்	(Air	Cooling	Water	Cooling.	Oil	Cooling)	
ஆகிேவற்றினோல்	உண்ைோகும்	 பேன்்கற்ள	முழுறமேோ்க	அறிந்து	 த்கோளளுெல்.

2. 	குளிர்ச்சி	முறையில்	 பேன்படுதெப்படும்	முககிே	 போ்கங்க்ளோன	 நரடிநேட்ைர்,	 Fan.	 Water
Pump,	 ெண்ணீர்	 தைல்லும்	 குழோய்கள,	 (Water	 Jacketets)	 ஆகிேவற்றை	 அறிந்து	 புரிந்து
த்கோளளுெல்.

்கற்ைல்	ந�ோக்கம்	(Learning	objectives)

7.0	 அறிமு்கம்
உள்	 எரி	 என்ஜினில்	 எரிச�ொருள்	 எரிந்து	

சவடிப�ேனொல்	ஏற�டும்	சவப�த்தில்	30	முேல்	35%	
சவப�மொனது	 எந்திே	 ஆற்றலொை	 கிக்டக்கி்றது.	 10%	
சவப�மொனது	 உேொய்வு	 மறறும்	 இேே	 வழிைளிலும்	
(unaccounted)	10%	சவப�மொனது	உேொய்வினொலும்,	30%	
சவப�மொனது	எரிந்ே	வொயுவொைவும்	சவளிரேறுகி்றது.	
மீேமுள்்ள	 20	முேல்	 25%	 சவப�மொனது	 எஞ்சினின்	
சுவர்ைளுக்கும்	 ை்டத்ேப�டுகி்றது.	 இேறைோன	
அகமபர�	 குளிர்விக்கும்	 முக்ற	 ஆகும்.

என்ஜின்	 சிலிண்டருக்குள்	 எரிச�ொருள்,	
ைொறறுக்ைலகவ	 எரிந்து	 சவடிக்கும்	 ச�ொழுது	
சுமொர்	 2000°c-க்கு	 ரமல்	 சவப�ம்	 உண்டொகி்றது.	
இந்ே சவப�த்தினொல்	 என்ஜின்	 �ொைஙைள்	
விரிவக்டந்து	 ஒன்ர்றொடு	 ஒன்று	 இறுகி	 பிடித்துக்	
சைொள்ளும்	நிகல	ஏற�டுகி்றது.	ரமலும்	என்ஜினில்	
குளிர்விக்கும்	 முக்ற	 அகமக்ைப�்டொவிட்டொல்,	
அதிை	 சவப�த்தின்	 ைொேணமொை	 என்ஜின்	 ஆயில்	
எரிவேறகும்,	எரியும்	அக்றக்குள்	அதிைமொை	ைொர்�ன்	
�டிவேறகும்	 வொய்பபு	 உண்டொகி்றது.	 இது	 ர�ொன்்ற	
�ல்ரவறு	 ைொேணஙைளினொல்,	 என்ஜின்	 இேக்ைம்	
�ொதிக்ைப�டுவகே	 ேடுக்ைவும்,	 அதிைப�டிேொன	
சவப�த்கே	 சவளிரேற்றவும்	 குளிர்விக்கும்	 முக்ற	
�ேன்�டுத்ேப�டுகி்றது

அதிை	சவப�த்தினொல்	உண்டொகும்	தீகமைள்	
(Disadvantages	of	over	Heating)

என்ஜினிலிருந்து	 அதிை	 ெக்தி	 ச�றுவேறகு	
அகவ	 குறிபபிட்ட	 சவப�	 நிகலயில்	 இேஙை	
ரவணடும்.	 இல்கலசேனில்	 கீழக்ைண்ட	 தீகமைள்	
உண்டொகும்.

 ¾ 	அதிை சவப�த்ேொல்	 பிஸ்டன்	 உருக்குகலந்து	
ரெேமக்டயும்,	 இேனொல்	 சிலிண்டரில்	 இறுகிப	
பிடித்து	 சைொள்ளும்.

 ¾ 	பிஸ்டன்	 செட,	 ைம்பேென்	 ரெம்�ர்	 மறறும்	 
வொல்வுைளில்	அதிைமொை	ைரி	�டியும்.

 ¾ வொல்வுைள்	அதிை	சவப�த்ேொல்	உருகி	விடும்
 ¾ 	எரிச�ொருள்	 ைொறறுக்ைலகவ	 முன்	 கூடடிரே	

(Pre-	 Ignition)	 எரிந்து	 விடும்.	 ரமலும்	
சிலிண்டருக்குள்	அதிை ெத்ேத்து்டன்	சவடிக்கும்	
செேலும்,	 ரமொதும்	 செேலும்	 (Detonation)	
ஏற�டும்.

 ¾ 	என்ஜினில் உேவு	 எணசணய்யின்	
ஒடடுத்ேன்கம	 (Viscosity)	 குக்றந்து	 விடும்.

 ¾ 	இேஙகும்	�ொைஙைளில்	அதிை	ரேய்வும்	மறறும்
கிழிெலும்	(wear	and	tear)	ஏற�டும்.

 ¾ எரிச�ொருள்	அதிைமொை	செலவொகும்.

அதிை	குளிர்ச்சியினொல்	உண்டொகும்	தீகமைள்	
(Disadvantages	of	over	Cooling)

ெரிேொன	 குளிர்விக்கும்	 முக்றயின்	 மூலம்	
அதிைப�டிேொன	 சவப�த்கே	என்ஜினிலிருந்து	 நீக்ை	
முடியும்.அதிைப�டிேொன	 குளிர்ச்சிேொல்	 பின்வரும்	
விக்ளவுைள்	 ஏற�டுகி்றது.

 ¾ ெக்தி	இழபபு.
 ¾ எரிச�ொருள்	அதிைமொை	செலவொகுேல்.
 ¾ 	என்ஜினின்	 சவப�	 விகனத்தி்றன்	 (Thermal	

efficiency)	 குக்றேல்.
 ¾ 	உேவு	எணசணய்யில்	ஒடடுத்ேன்கம	(Viscosity)

அதிைமொகுேல்.
 ¾ 	என்ஜினின்	 இேக்ை	 விகனத்தி்றன்	 (Mechanical

efficiency)	 குக்றேல்.

தி்றகம	மிக்ை	குளிர்விக்கும்	அகமபபின்	�ணபுைள்	
(Properties	of	Efficiaent	Cooling	System)

 ¾ 	குளிர்விக்கும்	 முக்றேொனது	 என்ஜினில்
ஏற�டும்	 சமொத்ே	 சவப�த்தில்	 28-30%	 மடடும்	
எடுத்துக்	 சைொள்ளும்	 வகையில்	 இருக்ை	
ரவணடும்.

 ¾ 	என்ஜின்	 அதிை சவப�நிகலயில்	 இேஙகும்	
ச�ொழுது	 சவப�த்கே	 விகேவில்	 ை்டத்ேக்	
கூடிேேொை	 இருக்ை ரவணடும்.

 ¾ 	என்ஜினில்	 ஆேம்�	 இேக்ை	 நிகலயில்
குளிர்விக்கும்	முக்றேொனது	சமதுவொை	இேஙகி	
குக்றந்ே	அ்ளவு	சவப�த்கே	ை்டத்ே	ரவணடும்.

 ¾ 	என்ஜினிலிருந்து	 அதிைப�டிேொன	 சவப�த்கே	
முழுகமேொை	 சவளிரேறறும்	 ேன்கம	இருக்ை
ரவணடும்.
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சிலிண்டகே	 சுறறியுள்்ள	கூலிங	 ஃபின்ஸ	 வழிேொை	
செலுத்துவேறகு	துருத்தி	 (Blower)	 ர�ொன்்ற	அகமபபு	
ச�ொருத்ேேப�டடிருக்கும்.

ைொறறினொல்	 குளிர்விக்கும்	 முக்றயின்	
ேன்கமைள்	கீழக்ைண்டவறக்ற	ச�ொருத்து	அகமயும்.

 ¾ ைொறறின்	திகெரவைம்.
 ¾ 	ைொறறு்டன்	 சேொ்டர்பு	 சைொள்ளும்	 ஃபின்ஸ

�குதியின்	 �ேப�்ளவு.
 ¾ சிலிண்டர்	சுவரின்	சவப�ம்	ை்டத்தும்	தி்றன்.
 ¾ 	என்ஜின்	 ஃபின்ஸின்	 சவப�	 நிகல	 மறறும்	 

குளிர்விக்கும்	ைொறறின்	சவப�நிகல.

ைொறறின்	மூலம்	குளிர்விப�ேொல்	ஏற�டும்	
நன்கமைள்	மறறும்	தீகமைள்:	 
நன்கமைள்	(Advantages):

 ¾ 	இதில்	 ரேடிரேட்டர்,	 ஃர�ன்	 மறறும்	 வொட்டர்
�ம்ப	 ர�ொன்்ற	 அகமபபுைள்	 இல்லொேேொல்	
என்ஜின்	 எக்ட	 குக்றவொை	 இருக்கும்.

7.1	 ்கோற்றினோல்	குளிர்விககும்	முறை	
(Air	Cooling	System)
ைொறறினொல்	 குளிர்விக்கும்	 முக்றயில்	

சிலிண்டரின்	 சவளிபபு்றத்தில்	 சவளிக்	 ைொறறு	
நன்கு	 �டும்�டி	 அகமப�ேன்	 மூலம்	 என்ஜின்	
குளிர்விக்ைப�டுகி்றது.	 இேறகு	 ேகுந்ேொறர�ொல்	
என்ஜினிலுள்்ள	 சிலிண்டரின்	 சவளிபபு்றச்	
சுவர்ைளில்	 ைொறறு	 சேொ்டர்பு	 சைொள்ளும்	 ரமலும்	
�ேபக�	 அதிைப�டுத்துவேறைொை	 ரேடிரேட்டரில்	
பின்ஸ	 (Radiating	 fines)	 அல்லது	 கூலிங	 பின்ஸ	
ச�ொருத்ேப�டடிருக்கும்.	 இவ்விேமொன	 அகமபபு	
ச�ரும்�ொலும்,	 ரமொட்டொர்	 கெக்கிள்,	 ஸகூட்டர்,	
சிறிே ைொர்ைள்	 மறறும்	 பிஸ்டன்	 க்டப	 ஏர்	 கிேொபட	
என்ஜின்ைளில்	 �ேன்�டுத்ேப�டுைறிது.

இந்ே	வொைனஙைள்	முன்ரனொக்கிச்	செல்லும்	
ர�ொது	 சவளிபபு்றக்	 ைொற்றொனது	 என்ஜினில்	கூலிங	
ஃபின்ஸ	 வழிேொை	 நுகழந்து	 செல்வேொல்,	 என்ஜின்	
குளிர்விக்ைப�டுகி்றது.	 சில	 ச�ரிே	 என்ஜின்ைளில்	
சவளிபபு்றக்	 ைொறறிகன	 இழுத்து	 என்ஜின்	

பைம்	7.1(a)	 சிைகு்கள	மூேம்,	்கோற்றினோல்	குளிர்விககும்	முறை

பைம்	7.1	 ்கோற்றினோல்	குளிர்விககும்	முறை	பைம்
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எனரவ	 நீரின்	 �ேன்�டுத்ேப�டும்	 அ்ளவிகன	
குக்றப�ேறைொை	ரேடிரேட்டர்	�ேன்�டுத்ேப�டுகி்றது.
நீரினொல்	குளிர்விக்கும்	முக்ற	மூன்று	வகைை்ளொைப	
பிரிக்ைப�டுகி்றது.

1. 	க்டேக்ட	(அ)	நொண-ரிட்டன்	சிஸ்டம்	(Direct	 (or)
Non	Return	System)

2. சேர்ரமொகெ�ன்	சிஸ்டம்	(Thermosypon	System)
3. �ம்ப	 ெர்குரலஷன்	 சிஸ்டம்	 (Pump	 Circulation

System)

7.2.1	 	றைரகட்	(அ)	�ோண்-ரிட்ைன்	
சிஸைம்	(Direct	(or)	Non-Return	
System)
இந்ே	 அகமப�ொனது	 அதிைப�டிேொன	

ேணணீர்	 கிக்டக்கும்	 இ்டஙைளிலும்,	
ச�ரிே	 சேொழிறெொகல	 என்ஜின்ைளிலும்,	
மகேன்	 என்ஜின்ைளிலும்	 (Marine	 Engine)	
�ேன்�டுத்ேப�டுகி்றது.	 இந்ே	 அகமபபில்	 ஒரு	
ரெமிபபுத்	 சேொடடியிலிருந்து	 ேணணீகே	 என்ஜின்	
சிலிண்டரிலுள்்ள	 வொட்டர்	 ஜொக்சைடடிறகுள்	
செலுத்தி,	என்ஜினின்	சுறறுபபு்றத்கே	குளிே	கவத்து	
பின்னர்,	சூ்டொன	ேணணீேொனது	அவுடசலட	வழிேொை	
சவளிரேற்றப�டுகி்றது.	 மகேன்	 என்ஜின்ைளில்	
உள்்ள	 ஒரு	 �ம்�ொனது	 ை்டல்	 நீகே	 இழுத்து	
வொட்டர்	 ஜொக்சைடடிறகுள்	 அனுபபி	 சூ்டொன	 நீகே	
சவளிரேறறுகி்றது.	இந்ே	வகை	அகமபபு	ரமொட்டொர்	
வொைனஙைளுக்கு	 உைந்ேது	 அல்ல.

7.2.2	 	தெர்நமோறைபன்	சிஸைம்	
(Thermosyphon	System):
சூ்டொன	 ேணணீருக்கு	 அ்டர்த்தி	 (Density)	

குக்றவு	 என்�தும்,	 குளிர்ச்சிேொன	 ேணணீருக்கு	
அ்டர்த்தி	 அதிைம்	 என்�து	 நொம்	 அறிந்ேரே.	 இந்ே	
அ்டர்த்தி	வித்திேொெத்கே	அடிப�க்டேொைக்	சைொணடு,	
சேர்ரமொகெ�ன்	 சிஸ்டம்	 ரவகல	 செய்கி்றது.

 ¾ 	இதில்	 ரேடிரேட்டர்	 இல்லொேேொல்,	 துரு
மறறும்	 �டிமஙை்ளொல்	 ஏற�டும்	 அக்டபபு	 
ேவிர்க்ைப�டுகி்றது.

 ¾ 	குக்றந்ே	 இ்டத்திரலரே என்ஜிகன	
ச�ொருத்ேலொம்.	 என்ஜிகன	 ச�ொருத்ே	 குக்றந்ே	
இ்டரம	 ர�ொதும்	

 ¾ 	வொட்டர்	 ஜொக்சைட	 (Water	 Jacket)	 ர�ொன்்ற
அகமபபு	 இல்லொேேொல்	 என்ஜின்	
வடிவகமத்ேல்	 எளிேொகி்றது.

 ¾ ேணணீர்	நிேப�த்	ரேகவயில்கல.
 ¾ 	எல்லொ	 ேட�	 சவப�	 நிகலைளிலும்	 என்ஜின்	

இேஙகும்.
 ¾ 	நீரினொல் குளிர்விக்ைப�டும்	 என்ஜினில்	

ஏற�டும்	ேணணீர்	உக்றேல்	மறறும்	ஆவிேொேல்	
ர�ொன்்ற	நிைழச்சிைள்	இதில்	ஏற�டுவதில்கல.

தீகமைள்	(Disadvantage):
 ¾ 	�ல	சிலிண்டர்ைள்	சைொண்ட	என்ஜினுக்கு	இது

ஏற்றேல்ல.
 ¾ 	வீழ�டிவு முக்றயில்	 என்ஜின்	

குளிர்விக்ைப�டுவேொல்,	 என்ஜினின்	
விகனத்தி்றன்	 குக்றகி்றது.

 ¾ அதிை	ஒலிகே	உண்டொக்குகி்றது.
 ¾ சவப�ம்	ை்டத்தும்	தி்றன்	குக்றயும்
 ¾ 	ச�ரிே	 என்ஜினுக்கு புர்ளொேர்(Blower)	

அகமபபுத்	 ரேகவப�டுகி்றது.

7.2	 	நீரினோல்	குளிர்விககும்	முறை	
(Water	Cooling	System)
இம்முக்றயில்	 நீேொனது,	 சிலிண்டரின்	

சுறறுப	�குதிைளில்	சென்று,	சிலிண்டரில்	சுவர்ைளில்	
உள்்ள	 சவப�த்கே	 ேணிக்கி்றது.	 இந்நிகலயில்	
நீேொனது,	 சிலிண்டரின்	 சுறறுச்	 சுவர்ைளின்	
சவப�த்கே	 ேணிப�ேொல்,	 ஆவிேொகிவிடுகி்றது.
இேனொல்	நீர்	 நமக்கு	அதிை	அ்ளவில்	செலவொகி்றது.

விசிறி 

பைம்	7.2.1	 நீரினோல்	குளிர்விககும்	முறை	(Water	Cooling	System)
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பைம்	7.2.3	 பம்ப்	ைர்ககுநேைன்	சிஸைம்

இந்ே	 �ம்�ொனொது	 ேணணீகே	 அதிை	
ரவைத்தில்	வொட்டர்	ஜொக்சைடடுக்குள்	செலுத்துகி்றது.	
இேனொல்	 அழுத்ேப�ட்ட	 நீேொனது	 என்ஜினின்	
சுறறுச்	 சுவர்ைளின்	 சவப�த்கே	 எடுத்துக்	
சைொணடு	 ரேடிரேட்டருக்குச்	 செல்கி்றது.	 இந்ே	
சூ்டொன	 நீேொனது	 ரேடிரேட்டரின்	 செல்ைளுக்குள்	
நுகழந்து	 வருவேொலும்,	 வொைனத்தில்	 எதிர்	 ைொறறு	
ரேடிரேட்டரின்	 பின்ஸசுைளின்	 �டிவேொலும்,	
செல்ைளில்	 உள்்ள	 சூ்டொன	 நீேொனது	 குளிர்ச்சி	
அக்டந்து,	 மீணடும்	 ரேடிரேட்டரில்	 இருந்து	 �ம்ப	
மூலம்	 அழுத்ேப�டடு	 வொட்டர்	 ஜொக்சைடடுக்குள்	
செலுத்ேப�டுகி்றது.	 இவ்வொறு	 சேொ்டர்ச்சிேொை	
என்ஜினின்	 சவப�மொனது	 சவளிரேற்றப�டுகி்றது.

வொட்டர்	 �ம்பபிறகு	 ெக்திேொனது,	 கிேொங	
ேணடில்	உள்்ள	"V"	புள்ளியிலிருந்து	(V	Pulling)	ச�ல்ட	
வழிேொை	 கிக்டக்கி்றது.	 இந்ே	 அகமபபில்	 உள்்ள	
முக்கிேமொன	 �ொைஙைள்	 பின்வருமொறு	 உள்்ளது.

1. வொட்டர்	ஜொக்சைட	(Water	Jacket)
2. வொட்டர்	�ம்பபு	(Water	Pump)
3. ரேடிரேட்டர்	(Radiator)
4. சேர்ரமொஸ்டட	வொல்வு	(Thermostat	Valve)
5. ஃர�ன்	&	ஃர�ன்	ச�ல்ட	(Fan	&	Fan	Belt)
6. 	ரேடிரேட்டர்	ரெொஸ	(Radiator	Hose)	ர�ொன்்றகவ	

ஆகும்

நீரினொல்	குளிர்விக்கும்	அகமபபின்	நிக்றைள்
1. 	என்ஜினின்	 ஒலி	 குக்றக்ைப�டடு	அகமதிேொை	

இேஙகுகி்றது.
2. இேன்	குளிர்விக்கும்	தி்றன்	அதிைம்.
3. இேகன	அதிை	ரநேத்திறகு	இேக்ைலொம்.
4. அதிை	 சிலிண்டர்	 எணணிக்கை	 சைொண்ட	

என்ஜின்ைளுக்கு	 மிைவும்	 ஏற்றது.
5. சவப�த்தி்றன்	ைடடுப�டுத்ேப�டுகி்றது.

குக்றைள்
 ¾ �ேொமரிபபு	ைடினம்.
 ¾ �ேொமரிபபு	செலவு	அதிைம்.

பைம்	7.2.2	 தெர்நமோறைபன்	சிஸைம்

சேர்ரமொகெ�ன்	 அகமபபில்	 என்ஜினில்	
சூ்டொக்ைப�டும்	 நீரின்	 அ்டர்த்தி	 குக்றகின்்ற	
ைொேணத்ேொல்,	 ரமல்	 ரநொக்கிச்	 சென்று,	 பின்னர்	
ரெொஸ	 வழிேொை	 ரேடிரேட்டருக்கு	 சைொணடு	
வேப�டடு,	 குளிர்விக்ைப�டுகி்றது.	 பின்னர்	 இந்ே	
குளிர்ந்ே	 நீர்	 என்ஜினிலிருக்கும்	 சவப�	 நீகே	 ரமல்	
ரநொக்கித்	 ேள்ளுவேொல்	 அந்ே	 இ்டத்தில்	 குளிர்	
நீர்	 வந்ேக்டகி்றது.இேறகு	 சவப�ச்ெலன	 ஓட்டம்	
(Heat	 Convention	 Flow)	 என்று	 ச�ேர்.	இம்	முக்றயில்	
ரேடிரேட்டேொனது	என்ஜிகன	வி்ட	ெறறு	உேேத்தில்	
கவக்ைப�டடிருக்கும்.ேணணீரின்	 அ்ளவு	 குக்றயும்	
ர�ொது	 வொைனம்	 ரமடு	 (அல்லது)	 �ள்்ளஙைளில்	
செல்லும்	ச�ொழுதும்	இந்ே	அகமபபு	ெரிேொை	ரவகல	
செய்வதில்கல.	எனரவ	இந்ே	வகை	அகமபபு	நவீன	
ைொல	 வொைனஙைளில்	 �ேன்�டுத்துவதில்கல.

7.2.3	 	பம்ப்	ைர்ககுநேைன்	சிஸைம்	
(Pump	Circulation	System)
வொட்டர்	 �ம்பின்	 உேவியு்டன்	 ேணணீகே	

ரவைமொை	 சுழறசி	 (Circulation)	 செய்யும்	
சேர்ரமொகெ�ன்	 வகைேொகும்.	 எனரவ	 இந்ே	
அகமபபிறகு	 �ம்ப	 அசிஸச்டட	 சேர்ரமொகெ�ன்	
சிஸ்டம்	 என்்ற	 மறுச�ேரும்	 உணடு.	 ேறைொலத்தில்	
ச�ரும்�ொலொன	 வொைனஙைளில்	 இந்ே	 வகை	
அகமபர� ச�ரிதும்	 �ேன்�டுத்ேப�டுகி்றது.	 இதில்	
ேணணீேொனது	 சவப�ச்ெலன	 சுழறசி	 முக்றயில்	
இேஙகினொலும்,	கமே	விலக்கு	�ம்பு	(Centrifugal	Pump)	
ரெர்ந்து	 இேஙகுவது	 கூடுேல்	 அம்ெமொகும்.
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ரேடிரேட்டர்	வகைைள்	(Types	of	Radiator):	
ரேடிரேட்டகே	 இேணடு	 வகைேொை	

பிரிக்ைலொம்.	அகவ

1. டியூபுலர்	வகை	ரேடிரேட்டர்	(Tubler	Type	Radiator)
2. 	செல்லுலர்	வகை	 ரேடிரேட்டர்	 (அ)	 ரேன்கூடு

வடிவ	ரேடிரேட்டர்	(Cellular	(or)	Honey	Comb	Type
Radiator)

7.3.1(a)	 	டியூபுலர்	வகை	ரேடிரேட்டர்	
(Tubular	Type	Radiator):
ரேடிரேட்டரின்	 ரமல்	 மறறும்	 கீழ

சேொடடிைக்ள	 இகணக்ை	 குக்றந்ே	 விட்டமுக்டே	
சமல்லிே	குழொய்ைள்	 �ேன்�டுத்ேப�டுகி்றது.	அதிை	
எணணிக்கை	 உக்டே	 குழொய்ைள்	 வழிரே	 நீர்	 கீழ	
இ்றஙகும்	ர�ொது	குளிர்விக்ைப�டுகி்றது.	குழொய்ைளின்	
பு்றப�ேபபில்	ஃபின்ஸ	(Fins)	அகமக்ைப�டடு	இருக்கும்.
குழொய்	 மறறும்	 ஃபின்ஸ	தூே	 ேொமிேத்ேொல்	ஆனது.
ஃபின்ஸ	ஒன்றுக்சைொன்று	இகணேொை	கிக்டமட்டமொை	
அகமக்ைப�டடு	 இருக்கும்.	 குழொய்ைளில்	 அக்டபபு	
ஏற�ட்டொல்	குளிரும்	தி்றன்	ஆனது	குழொயின்	முழு	
நீ்ளத்திறகும்	குக்றந்து	விடும்.	இது	எளிே	அகமபக�	
சைொணடிருப�ேொலும்,	 குக்றவொன	 விகலயில்	
கிக்டப�ேொலும்	 ச�ரும்�ொலொன	 வொைனஙைளில்	
�ேன்�டுத்ேப�டுகி்றது.

பைம்	7.3.1(a)	 டியூபுேர்	வற்க	நரடிநேட்ைர்

 ¾ 	வொட்டர்�ம்ப,	 வொட்டர்	 ஜொக்சைட,	 ரேடிரேட்டர்,
ஃர�ன்	 ர�ொன்்ற	 �ொைஙைள்	 ரேகவப�டுகி்றது.

 ¾ சுத்ேமொன	நீகே	�ேன்�டுத்ே	ரவணடும்.
 ¾ 	அசுத்ேமொன	நீகே	�ேன்�டுத்துவேொல்,	வொட்டர்	

ஜொக்சைடடுைளில்	 துரு	 மறறும்	 �டிமொனஙைள்	
உருவொகுகி்றது.

7.3	 	குளிர்விககும்	முறையில்	உள்ள	
போ்கங்கள

1. ரேடிரேட்டர்	(Radiator)
2. பிேஷர்	ரைப	(Pressure	Cap)
3. சேர்ரமொஸர்டட	(Thermostat)
4. வொட்டர்	�ம்ப	(Water	Pump)
5. ஃர�ன்	(Fan)
6. ரேடிரேட்டர்	(Radiator)

7.3.1	 நரடிநேட்ைர்	(Radiator):
ரேடிரேட்டரில்	 ரமல்	 சேொடடி,	 ரைொர்,	

கீழ சேொடடி	 ஆகிே	 மூன்று	 முக்கிே �ொைஙைள்	
உள்்ளது.	 ரமல்	 சேொடடிக்கும்,	 கீழ சேொடடிக்கும்	
இக்டரே	ரேடிரேட்டர்	ரைொர்	 (Radiator	 Core)	மறறும்	
ரேடிரேட்டரின்	 ரமல்	 �குதிக்கும்,	 என்ஜின்	 ரமல்	
�குதிக்கும்,	 இக்டயில்	 ஒரு	 ரெொஸ	 குழொயும்,	 கீழ	
சேொடடிக்கும்	 ேணணீர்	 �ம்பிறகும்	 இக்டரே	 ஒரு	
ரெொஸ	 குழொயும்,	 இகணக்ைப�டடு	 இருக்கும்

ரேடிரேட்டேொனது	 நீரினொல்	 குளிர்விக்கும்	
முக்றயில்	 எஞ்சினிலிருந்து	 வரும்	 சூ்டொன	 நீகே	
குளிர்விப�ேறைொை	 �ேன்�டுத்ேப�டுகி்றது.

எஞ்சினில்	 இருந்து	 வரும்	 சூ்டொன	 நீர்	
ரெொஸ	வழிேொை	ரேடிரேட்டரின்	ரமல்	சேொடடிக்கு	
வரும்.	ரமல்	சேொடடியில்	உள்்ள	நீர்	கீழ	சேொடடிகே	
அக்டயும்	 ர�ொது	 குளிர்விக்ைப�டுகி்றது.	 கீழ
சேொடடிகே	 அக்டயும்	 முன்	 ர�ன்	 சுழறசிேொல்	
உள்	 ரநொக்கி	 வரும்	 ைொறறின்	 மூலம்	 சூ்டொன	 நீர்	
குளிர்விக்ைப�டுகி்றது.

ஒரு	தவப்ப	பரிமோற்றி	என்ைோல்	என்ன?
¾	 	சவப�	 �ரிமொறறிைள்	 ஆனது	 குளிரூட்டல்	 மறறும்	

சவப��டுத்துேலுக்கு	ஒரு	ஊ்டைத்திலிருந்து	 சவப�	
ஆற்றகல	மறச்றொரு	ஊ்டைத்திறகு	 ை்டத்ேப	 �ேன்�-
டுத்ேப�டுகின்்றன.

 ¾ 	வொைனஙைளில்	 ைொர்	 என்ஜின்	அதிை	 சூ்டொவகே	 ேடுப�ரே	 இேன்
ரவகலேொகும்.

 ¾ 	ரமலும்	 இது	 குளிர்விப�ொகன	 (ேணணீர்	 அல்லது	 எணசணய்)
�ேன்�டுத்தி	 என்ஜினின்	 ஓட்டத்கே	 ஆரேொக்கிே	 நிகலயில்	
எபச�ொழுதும்	 கவத்துக்	 சைொள்கி்றது.
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நீகே	 உ்டனடிேொை	 குளிர்விக்கி்றது.	 இேணடு	
ரேன்கூடு	வடிவில்	உள்்ள	குழொய்ைக்ள	இகணத்து	
நீர்	 செல்லும்	 வழி	 அகமக்ைப�டுகி்றது.	 இதில்	
அக்டபபு	 ஏற�ட்டொல்	 அேன்	 அருகில்	 இகணபபில்	
உள்்ள	 குழொய்	 வழிரே	 நீர்	 சென்று	 விடும்.

இேனொல்	குழொயில்	அக்டபபு	ஏற�ட்டொலும்	
குளிர்விக்கும்	 தி்றன்	 �ொதிக்ைொது.	 ச�ரும்�ொலும்	

7.3.1(b)	 	செல்லுலர்	அல்லது	ரேன்கூடு	வகை	
ரேடிரேட்டர்	(Cellular	(or)	Honeycomb	Type	
Radiator):
ரேடிரேட்டரின்	 ரமல்	 சேொடடியில்	 உள்்ள	

சூ்டொன	நீேொனது	ரேன்கூடு	வடிவில்	உள்்ள	குழொயின்	
வழிேொை	 வக்ளந்து	 சென்று	 கீழசேொடடிகே	
அக்டயும்	 ர�ொது	 சவளிபபு்ற	 ைொற்றொனது	 சூ்டொன	

பைம்	7.3.1		 நரடிநேட்ைர்

விசிறி 

௧

பைம்	7.3.1		 நரடிநேட்ைர்
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�ேொமரிக்ைப�்ட	 ரவணடும்.	 ச�டரேொல்	 என்ஜினில்	
70°C	 முேல்	 80°C	 வகேயிலும்	 டீெல்	 என்ஜின்ைளில்	
80°C	 முேல்	 85°C	 வகே	 இருக்ை	 ரவணடும்.	
இேறைொை	 என்ஜினில்	 ரமறைண்ட	 சவப�நிகலகே	
குளிர்விக்கும்	 நிகலயில்	 திேவம்	 இருந்ேொல்	
மடடுரம,	 குளிர்விக்கும்	 அகமபபு	 ரவகல	 செய்ே
சேர்ரமொஸ்டொட	 �ேன்�டுகி்றது.	 சேர்ரமொஸ்டொட
வொல்வொனது	 என்ஜினுக்கும்	 ரேடிரேட்டரில்	 ரமல்	
சேொடடிக்கும்	 இக்டரே	 ச�ொருத்ேப�டுகி்றது.	
சேர்ரமொஸ்டொட	 ெவுசிஙகில்	 உள்வழி,	 சவளிவழி	
வொல்வு	 உள்்ளது.	 இேனுள்	 சேர்ரமொஸ்டொட	
கவக்ைப�டடுள்்ளது.	 எஞ்சின்	 இேஙை	
ஆேம்பித்ேவு்டன்	இேஙகு	சவப�நிகலகே	அக்டயும்	
வகே	குளிர்விக்கும்	நீகே	அனுபபுவேறைொை	குறுக்கு	
வழி	 �ொகே	 (Bye	 pass	 port)	 உள்்ளது.	 குளிர்விக்கும்	
நீர்	 இேஙகு	 சவப�நிகலகே	 அக்டந்ேவு்டன்	
சேர்ரமொஸ்டொட	 வொல்வு	 தி்றந்து	 சைொணடு	
குளிர்விக்கும்	 நீகே	 ரேடிரேட்டரின்	 ரமல்	 �குதிக்கு	
அனுபபுகி்றது.

ச�ொதுவொை	இரு	வகைேொன	சேர்ரமொஸ்டொட	
வொல்வு		�ேன்�டுத்ேப�டுகி்றது.

1. ச�ல்ரலொஸ	வகை	சேர்ரமொஸ்டொட	(Bellow	Type	
Thermostat)

2. ரவக்ஸ	 வகை	 சேர்ரமொஸ்டொட	 (Waxs	 Type	
Thermostat)

7.5.1	 ச�ல்ரலொஸ	வகை	சேர்ரமொஸ்டொட	 
(Bellows	Type	Thermostat)

ச�ல்ரலொஸின்	 (Bellows)	 கீழ �குதி	
பிரேமு்டனும்,	 ரமல்	 �குதி	 வொல்வு்டனும்	
இகணக்ைப�டடு	 இருக்கும்.	 ச�ல்ரலொஸின்	
உள்பு்றத்தில்	விகேவில்	ஆவிேொகும்	திேவமொன	ஈேர்,	
ஆல்ைெொல்	 அல்லது	 அசிடர்டொன்	 ஆகிேவறறில்	
ஏரேனும்	 ஒன்று	 நிேப�ப�டடு	 இருக்கும்.	 இந்ே	
திேவமொனது	குக்றந்ே	 சைொதி	நிகல	அேொவது	 70°C	
முேல்	 80°C	 சைொண்டது.

�ந்ேே	 ைொர்ைளில்	 (Race	 Car)	 �ேன்�டுத்ேப�டுகி்றது.	
இேன்	 விகல	 அதிைம்.

பைம்	7.3.1(b)	 தைல்லுேர்	வற்க	நரடிநேட்ைர்	(அ)	
நென்கூடு	வடிவ	நரடிநேட்ைர்

7.4	 நரடிநேட்ைர்	பிரஷர்	ந்கப்	
(Pressure	Cap)
ரேடிரேட்டர்	 ரமல்சேொடடிகே	மூடுவேறகு	

�ேன்�டும்	 �ொைத்திறகு	 ரேடிரேட்டர்	 ரைப	 எனப	
ச�ேர்.	 ரேடிரேட்டரில்	 உள்்ள	 நீர்	 சவப�த்ேொல்	
நீேொவிேொகி	 சவளிரே	 செல்வகே	 ேடுக்ைவும்,	
வொைனம்	 ரமடு	 �ள்்ளஙைளில்	 செல்லும்	 ர�ொது	 நீர்	
சவளிரே	 சிந்துவகே	 ேடுக்ைவும்	 �ேன்�டுகி்றது.

குளிர்	 பிேரேெஙைளில்	 என்ஜின்	 இேஙைொே	
ர�ொது	ரேடிரேட்டரில்	உள்்ள	நீர்	குளிர்ச்சி	அக்டயும்.
அபர�ொது	சவறறி்டம்	ஏற�டும்.	சவளிக்ைொறறு	உள்ர்ள
வந்து	சவறறி்டத்கே	நிேப�வும்	�ேன்�டுகி்றது.

பிேஷர்	 ரைபபில்	 உள்்ள	 ஒரு	 அழுத்ேம்	
வொல்வு	 ரேடிரேட்டரில்	 உள்்ள	 நீரின்	 அழுத்ேம்	
அதிைரிக்கும்	 ச�ொழுது	 அழுத்ே	 மூடியில்	 உள்்ள	
அழுத்ே	 வொல்வு	 தி்றப�ேொல்	 நீேொனது	 அேன்	
வழிேொை	 சவளிரேறிவிடுகி்றது	 நீர்	 குளிர்ச்சி	
அக்டயும்	 ர�ொது	 சவறறி்ட	 வொல்வு	 (Vaccum	 Valve)
தி்றந்து	 ைொறறு	 உள்ர்ள	 வருவேொல்	 ரேடிரேட்டர்	
�ொதுைொக்ப�டுகி்றது.

7.5	 தெர்நமோஸைோட்	(Thermostat)
என்ஜின்	 முழுத்தி்றனு்டன்	 இேஙை	

என்ஜினில்	 ஒரு	 குறிபபிட்ட	 சவப�நிகல	

பைம்	7.4.2	 நரடிநேட்ைர்	பிரஷர்	ந்கப்
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என்ஜின்	 குளிர்ச்சிேொை	 இருக்கும்	
ர�ொது	 ச�ல்ரலொஸ	 சுருஙகி	 இருப�ேொல்	 வொல்வு	
சீடடில்	 அமர்ந்து	 மூடிக்	 சைொள்கி்றது.எனரவ	 நீர்	
ரேடிரேட்டர்	வழிேொை	 செல்வது	ேக்ட�டுகி்றது.	 நீர்	
70°C	 முேல்	 80°C	 அக்டயும்	 ர�ொது	 ச�ல்ரலொஸில்	
உள்்ள	 திேவம்	 ஆவிேொக்ைப�டடு	 விரிவக்டகி்றது.	
இபர�ொது	 ச�ல்ரலொஸ	 விரிவக்டந்து	 வொல்வு	
சீடடிலிருந்து	 ரமல்	 ரநொக்கி	வொல்கவத்	 தி்றக்கி்றது.
எனரவ	 நீர்	 ரேடிரேட்டருக்கு	 செல்கி்றது.	 இவ்வொறு	
என்ஜினிலிருந்து	ரேடிரேட்டர்	ரமல்	சேொடடிக்கு	நீர்	
செல்கி்றது.	 நீரின்	 சவப�நிகல	 80°C-க்கு	 குக்றயும்	
ர�ொது	 ச�ல்ரலொஸில்	 உள்்ள	 திேவம்	 குளிர்வேொல்	
ச�ல்ரலொஸ	 சுருஙகுகி்றது.	 இபர�ொது	 ச�ல்ரலொஸ	
உ்டன்	 இகணந்ே	 வொல்வு	 மூடிக்	 சைொள்கி்றது.
இவ்வொறு	 குளிர்விக்கும்	 நீரின்	 சுழறசிகே	
சேர்ரமொஸ்டொட	 ைடடுப�டுத்துகி்றது.

7.5.2	 	நவகஸ	வற்க	தெர்நமோஸைோட்	
(Wax	Type	Thermostat):
இவ்வகையில்	 சமழுகு	 நிேப�ப�டடு	

இருக்கும்	சைொள்ைலம்	ஒன்று	இருக்கும்.	சைொள்ைலம்	
அதிை	 சவப�ம்	 ை்டத்ே	 ஸடீல்,	 பித்ேக்ள	 அல்லது	

பைம்	7.5.1	 தபல்நேோஸ	வற்க	தெர்நமோஸநைட்	
(Bellows	Type	Thermostat)

்கோற்றினோல்	 குளிர்விககும்	 முறைககும்,	 நீரினோல்	 குளிர்விககும்	 முறைககும்	 உள்ள	
நவறுபோடு்கள

்கோற்றின்	மூேம்	குளிர்விககும்	முறை நீரின்	மூேம்	குளிர்விககும்	முறை

ைொறறினொல்	குளிர்விக்ைப�டுகி்றது. நீரினொல்	குளிர்விக்ைப�டுகி்றது.

ஃபின்ஸைள்	�ேன்�டுத்ேப�டுகி்றது. வொட்டர்	ஜொக்சைட,	வொட்டர்	�ம்ப	ரேடிரேட்டர்,	
மறறும்	சேர்ரமொஸ்டட	ர�ொன்்ற	�ொைஙைள்	
�ேன்�டுத்ேப�டுகி்றது.

என்ஜின்	வடிவகமப�து	எளிேொை	இருக்கும். என்ஜின்	வடிவகமப�து	சிக்ைலொை	இருக்கும்.

குக்றந்ே	அ்ளவிலொன	�ேபபில்	என்ஜிகன	
ச�ொருத்ேலொம்.

என்ஜிகன	ச�ொருத்ே	அதிை	அ்ளவிலொன	இ்டம்	
ரேகவப�டுகி்றது.

அதிை	ஒலி	ஏற�டும். குக்றவொன	ஒலி	ஏற�டும்.

எல்லொ	ேட�	சவப�	நிகலைளிலும்	இேஙகும் குளிர்	பிேரேெஙைளில்	நீர்	உக்றவேொல்,	இந்ே	முக்ற	
அஙகு	�ேன்�டுவதில்கல.

துரு	மறறும்	�டிமொனஙைள்	ஏற�்டொது. துரு	மறறும்	�டிமொனஙைள்	ஏற�டும்.

ஓரிரு	ஃபின்ஸைள்	உக்டந்ேொலும்	என்ஜிகன	
குளிர்விக்ைலொம்.

நீர்	சிறிே்ளவு	ைசிந்ேொலும்	என்ஜிகன	குளிர்விக்ை	
இேலொது.	

சீேற்ற	முக்றயில்	என்ஜிகன	குளிர்ச்சி	செய்கி்றது. சீேொன	முக்றயில்	என்ஜிகன	குளிர்ச்சி	செய்கி்றது.

சவப�ம்	ை்டத்தும்	தி்றன்	குக்றவு. சவப�ம்	ை்டத்தும்	தி்றன்	அதிைம்.	

�ல	சிலிண்டர்ைள்	உள்்ள	என்ஜினுக்கு	ஏற்றேல்ல. �ல	சிலிண்டர்ைள்	உள்்ள	என்ஜினுக்கு	ஏற்றது.

ேேொரிபபு	மறறும்	�ேொமரிபபுச்	செலவு	குக்றவு. ேேொரிபபு	மறறும்	�ேொமரிபபு	செலவு	அதிைம்.

ச�ரும்�ொலும்	இேணடு	ெக்ைே	வொைனஙைளில்	
மடடும்	�ேன்�டுத்ேப�டுகி்றது.

இலகு,	நடுத்ேே	மறறும்	ைனேை	வொைனஙைளிலும்	
அேல்	நொடடில்	ஒரு	சில	இேணடு	வொைனஙைளிலும்	
�ேன்�டுத்ேப	�டுகி்றது.	
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இேஙகும்	விேம்
இம்�ல்லர்	 சுழலும்	 ர�ொது	 இம்�ல்லர்	

பிர்ளடுைளுக்கு	இக்டரே	வரும்	 நீர்	கமே	விலக்கு	
விகெயின்	 ைொேணமொை	 சவளிரே	 வீெப�டுகி்றது.	
இவ்வொறு	 வீெப�டும்	 நீர்	 சிலிண்டர்	 பி்ளொக்கில்	
உள்்ள	நீர்உக்ற	(Water	 Jacket)க்கு	க�ப	மூலம்	அதிை	
அழுத்ேத்து்டன்	 செல்கி்றது.	 இேறகு	 இேக்ைமொனது	
ச�ல்ட	மூலம்	கிேொஙரஷேபட	ைபபி(Pulley)யில்	இருந்து	
கிக்டக்கி்றது.வொட்டர்	�ம்�ொனது	குளிர்விக்கும்	நீரின்	
சுழறசிகேஅதிைப�டுத்துகி்றது.

7.7	 என்ஜின்	ஃநபன்	(Engine	Fan)
வொைனம்	 ரவைமொை	 செல்லும்	 ர�ொது	

இேறகைேொை	 வீசும்	 ைொறர்ற	 நீகே	 குளிர்விக்ை	
ர�ொதுமொனது.	 வொைனம்	 அதிை	 சுகமயு்டன்	
ரவைத்தில்	 செல்லும்	 ர�ொதும்,	 நின்று	 சைொணடு	
இருக்கும்	 ர�ொதும்	 ரேடிரேட்டரில்	 வரும்	 ைொறறு	
ர�ொேொது.	இேறகு	அதிைப�டிேொன	ைொறக்ற	எஞ்சின்	
மறறும்	ரேடிரேட்டருக்கு	எபர�ொதும்	செலுத்ே	ஒரு	
ஃர�ன்	 ரேகவப�டுகி்றது.

ஃர�ன்	(Fan)	ஆனது	வொட்டர்	�ம்பு	ைபபியு்டன்	
ர�ொல்டடுைள்	 (Bolts)	 மூலம்	 இகணக்ைப�டடு	
இருக்கும்.	 ஃர�ன்	 சுறறும்	 ர�ொது	 அதிைப�டிேொன	
சவளிக்ைொற்றொனது	 ரேடிரேட்டர்	 வழிேொை	
இழுக்ைப�டும்	 ர�ொது	 ரேடிரேட்டரில்	 உள்்ள	 நீர்	
குளிர்விக்ைப�டுகி்றது.

இது	ச�ரும்�ொலும்

 ¾ உறிஞ்சும்	வகை	(Suction	Type)
 ¾ புர்ளொேர்	வகை	(Blower	Type)
 ¾ 	எலக்டரிக்ைல் வகை	 (Electrical	 Type)	

� ே ன் � டு த் ே ப � டு கி ்ற து .

ேொமிேத்ேொல்	செய்ேப�டடு	இருக்கும்.	இதில்	சமழுகு	
இருக்கும்.	சமழுகை	சுறறிலும்	ேப�ர்	சிலீவ்	இருக்கும்.
கூம்பு	வடிவம்	உக்டே	நைேக்	கூடிே	ஸடீல்	பின்,	ஒரு	
முகன	சமழுகு்டனும்	(Wax)	மறுமுகன	�ொடியு்டனும்	
(Body)	 இகணக்ைப�டடு	 இருக்கும்.

நீரின்	 சவப�நிகல	 அதிைரிக்கும்	 ர�ொது	
சமழுைொனது	உருகி	விரிவக்டந்து	ஸடீல்	பின்னுக்கு	
எதிேொை	 ேப�ர்	 சிலீகவ	 ேள்ளுகி்றது.	 சிலீவ்	
அழுத்ேப�டடு	 ஸபிரிங	 அழுத்ேத்திறகு	 எதிேொை	
செேல்�டடு	 வொல்கவ	 கீழரநொக்கி	 ேள்ளுவேொல்	
வொல்வு	 தி்றக்கி்றது.

சைொள்ைலம்	 குளிர்ச்சி	 அக்டயும்	 ர�ொது	
சமழுகு	(Wax)	சுருஙகி	ஸடீல்	பின்னின்	அழுத்ேத்கே	
விடுவிப�ேொல்	 ஸபிரிங	 சைொள்ைலத்கே	 �கழே	
நிகலக்கு	 ேள்ளுகி்றது.	 இபர�ொது	 வொல்வு	 மூடிக்	
சைொள்கி்றது.

7.6	 வோட்ைர்	பம்ப்	(Water	Pump)
�ம்ப�ொனது	 என்ஜினின்	 முன்	 பு்றத்தில்	

சிலிண்டர்	 பி்ளொக்கிறகும்	 ரேடிரேட்டருக்கும்	
இக்டயில்	 ச�ொருத்ேப�டடு	 இருக்கும்.

அகமபபு
�ம்பில்	 இம்�ல்லர்	 (Impeller),	 இம்�ல்லர்	

அச்சு	 (Impeller	 Shaft)	 ர�ரிங	 மறறும்	 வொட்டர்	 சீல்	
இருக்கும்.இகவ	 அகனத்தும்	 ஒரு	 கூடு	 (Housing)	
ஒன்றில்	ச�ொருத்ேப�டடு	இருக்கும்.	இம்�ல்லேொனது	
அச்சில்	 இகணக்ைப�டடு	 இருக்கும்.	 இம்�ல்லர்	
வக்ளவொன	 அல்லது	 ேடக்டேொன	 பிர்ளடுைள்	
அல்லது	ரவன்ைள்	சைொண்ட	வட்ட	வடிவ	அகமபபு	
ஆகும்.	இம்�ல்லர்	அச்சில்	ைசிகவ	ேடுக்ை	ஒன்றுக்கு	
ரமற�ட்ட	 வொட்டர்	 சீல்ைள்	 அகமக்ைப�டடிருக்கும்.
இது	 ர�ரிஙகின்	 வழிேொை	 ஏற�டும்	 ைசிவிகன	
ேடுக்கி்றது.

பைம்	7.5.2	 தமழுகு	வற்க	தெர்நமோஸநைட்
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7.8	 	நீர்	உறைேோ	்கறரைல்	
(Anti	Freezing	Solution)
குளிர்	 பிேரேெஙைளிலும்	 குளிர்	

ைொலஙைளிலும்	 நீரினொல்	 குளிர்விக்கும்	 அகமபபில்	
நீர்	 உக்றந்து	விடும்.	 நீர்	 உக்றவேொல்	 ரேடிரேட்டர்,	
ரேடிரேட்டர்	 ரைொர்,	 என்ஜினில்	 உள்்ள	 நீர்வழி	
�ொகே	 (Water	 Jacket)	 ேப�ர்	 ரெொஸைள்	 உக்டந்து	
விடும்.	ரமலும்	எஞ்சின்	இேஙை	அதிை ரநேம்,	ெக்தி	
ரேகவப�டும்.	 இேறைொன	 நீர்	 உக்றேொமல்	 இருக்ை
நீரு்டன்	 ரவதியிேல்	 ைலகவ	 ரெர்க்ைப�டுகி்றது.	
இந்ே	ைலகவக்கு	நீர்	உக்றேொ	ைகேெல்	(Anti	Freezing	
Solution)	 என்கிர்றொம்.

பைம்	7.7

பைம்	7.6	 வோட்ைர்	பம்ப்

விறனயூககி	மோற்றி
¾	 	1930-இல்	 யூஜின்	 ெுடரிவொலொல்	

விகனயூக்கி	 மொறறி	 ைணடுபிடிக்ைப�ட்டது.
¾	 	மொறறியின்	 உடபு்றப �குதியில்	

வொயுக்ை்ளொனது	 பீஙைொன்	 மறறும்	 முலொம்	
பூெப�ட்ட	 ஒரு	 அ்டர்த்திேொன	 ரேன்கூடு	
அகமபபின்	 வழிேொை	 செல்கி்றது.

 ¾ 	இது	 தீஙகு	விக்ளவிக்கும்	 NOX	 மறறும்	 CO	 உமிழவுைக்ள	 
தீஙைற்ற	ஒன்்றொை	மொறறுகி்றது.	
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 ¾ 	ஃர�ன்	ச�ல்ட	அதிைம்	ரேய்வக்டந்திருந்ேொரலொ	
(அல்லது)	 அறுந்து	 இருந்ேொரலொ	 அேகன	
மொறறி	 புதிேகே	 ச�ொருத்ே ரவணடும்.

 ¾ 	ஃர�ன்	 பிர்ளடின்	 ரைொணம்	 ெரிேொை	 உள்்ளேொ	
என	 �ரிரெொதித்து	 �ொர்க்ை	 ரவணடும்.

 ¾ 	ரேடிரேட்டரில்	 உள்்ள	 செல்ைள்	 மறறும்
பின்ஸைள்	வக்ளந்து	இருந்ேொல்	நிமிர்த்தி	 ெரி	
செய்ே	 ரவணடும்.

 ¾ 	ரேடிரேட்டரில்	 ரைொர்	 �குதியில்	 பூச்சிக்	 கூடு	
மறறும்	 ஏரேனும்	 ச�ொருடைள்	 அக்டத்து	
இருந்ேொல்	அேகன	அழுத்ேக்	 ைொறறின்	மூலம்	
சுத்ேம்	 செய்ே	 ரவணடும்.

 ¾ 	ரேடிரேட்டர்	 ேப�ர்	 (ரெொஸைள்)	 க�பபுைள்	
கிழிந்து	 (அ)	 ஓடக்ட	 ஏற�டடிருபபின்	அேகன	
மொறறி	 புதிேது	 ச�ொருத்ே ரவணடும்.

 ¾ 	ரேடிரேட்டர்	 ேப�ர்	 க�பபுைளின்	கிளிபபுைக்ள	
நன்கு	க்டட	செய்ே ரவணடும்.

 ¾ 	ரேடிரேட்டர்	க�ப,	 ரைொர்,	 ர்டங,	வொட்டர்	�ம்பு,	
சேர்ரமொஸ்டொட	 வொல்வு	 மறறும்	 டிசேய்ன்ஏஜ்	
ர�ொன்்ற	�ொைஙைளிலிருந்து	ேணணீர்	ைசிகி்றேொ	
என	ஆேொே	ரவணடும்.

 ¾ 	சேர்ரமொஸ்டொட	 வொல்வின்	 நிகலகே	
�ரிரெொதிக்ை ரவணடும்.

 ¾ 	ரேடிரேட்டர்	 ரைொர்	 ெரிேொை	
ச�ொருத்ேப�டடுள்்ளேொ	 என	 �ரிரெொதிக்ை
ர வ ண டு ம் .

 ¾ 	ரேடிரேட்டரின்	ரைப	ெரிேொை	மூ்டப�டடுள்்ளேொ	
என	ரெொதித்து	�ொர்க்ை	ரவணடும்.

நீர்	உக்றேொ	ைகேெல்ைள்	பின்வருமொறு:-

 ¾ சமத்ேனொல்	(Methanol)
 ¾ சமத்தில்	ஆல்ைெொல்	(Methyl	Alcohol)
 ¾ கிளிெரின்	(Glycerine)
 ¾ ஆல்ைெொல்	(Alcohol)
 ¾ எத்திலீன்	கிக்ளக்ைொல்	(Ethylene	Glycol)

பைம்	7.8

ரமறைண்ட	 ைலகவைள்,	 அரிபபுத்ேன்கம	
அற்றேொை,	 நீரு்டன்	 ைகேேக்	 கூடிேேொைவும்,	
ரேடிரேட்டர்	 ரைொர்	 மறறும்	 ேப�ர்	 ரெொஸில்	
�டிேொேவொறும்	அதிை	சைொதிநிகல	உக்டேேொைவும்,	
விகல	 மலிவொைவும்	 இருக்ை ரவணடும்.

7.9	 	குளிர்விககும்	முறையிறன	
பரோமரிதெல்	(Maintenance	
Cooling	System)

 ¾ 	ரேடிரேட்டர்,	வொட்டர்	டியூபஸ	மறறும்	வொட்டர்
ஜொக்சைடடுைளில்	 அக்டபபு	 ஏற�டடிருந்ேொல்,	
அேகன	 ரிவர்ஸ	 ஃபி்ளஷிங	முக்றயில்	 சுத்ேம்	
செய்ே	 ரவணடும்.
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குளிர்விக்கும்	முக்றயில்	ஏற�டும்	ரைொ்ளொறுைளும்,	நிவொேணஙைளும்	(Troubles	and	Remedies	of	Cooling	System)

1. குளிர்விககும்	நீர்	வீணோகுெல்	(Loss	of	Cooling	Liquid)

்கோரணங்கள	(Causes) நிவோரணங்கள	(Remedies)

1	 	ரேடிரேட்டர்	ரெொஸ	க�ப	இகணபபுைளில்	
உள்்ள	கிளிப	(Clip)	புைள்	ே்ளர்ந்து	இருக்ைலொம்.

கிளிபபுைக்ள	நன்கு	க்டட	செய்ே	ரவணடும்.

2	 	ேப�ர்	க�பபுைளில்	கிழிெல்	ஏற�டடிருக்ைலொம். புதிேேொை	மொற்ற	ரவணடும்.
3	 	ரேடிரேட்டரின்	ரை�ர்	�குதியில்	ைசிவு	

ஏற�டடிருக்ைலொம்.
ெொல்்டரிங	முக்றயில்	ெரி	செய்ே	ரவணடும்.

4	 	சிலிண்டர்	செட	ரைஸைட	�ழுேக்டந்திருக்ைலொம். புதிேேொை	மொற்ற	ரவணடும்.
5	 	வொட்டர்	�ம்ப	(அ)	வொட்டர்	சீல்	�ழுேக்டந்து	

இருக்ைலொம்.
ரைஸைட	(அ)	வொட்டர்	சீல்	புதிேேொை	ச�ொருத்ே
ரவணடும்.

6	 	சேர்ரமொஸ்டொட	வொல்பு	�ழுேக்டந்திருக்ைலொம். புதிேேொை	மொற்ற	ரவணடும்.
7	 	ரேடிரேட்டரின்	டசேயின்ஏஜ்	ே்ளர்வொைரவொ	(அ)	

உக்டந்து	இருக்ைலொம்.
க்டட	செய்ே	ரவணடும்	(அ)	புதிேேொை	ச�ொருத்ே
ரவணடும்

என்ஜின்	அதி்கம்	தவப்பமறைெல்	(Engine	OverHeating)

்கோரணங்கள	(Causes) நிவோரணங்கள	(Remedies)

1	 	ரேடிரேட்டரில்	நீரின்	அ்ளவு	குக்றந்திருக்ைலொம். ெரிேொன	அ்ளவு	நீகே	நிேப�	ரவணடும்.
2	 	குளிர்ச்சி	முக்றயில்	நீர்	ைசிவு	ஏற�டடிருக்ைலொம். ைசிகவ	நீக்கி,	ெரி	செய்ே	ரவணடும்.
3	 	வொட்டர்	�ம்ப	(Water	Pump)	�ழுேக்டந்திருக்ைலொம். �ழுதிகன	ெரி	செய்ே	ரவணடும்.
4	 	ஃர�ன்ச�ல்ட	ே்ளர்ந்ரேொ	(அல்லது)	அறுந்து	

இருக்ைலொம்.
ே்ளர்விகன	க்டட	செய்ே	ரவணடும்	(அ)	புதிே	ச�ல்ட
மொற்ற	ரவணடும்.

5	 சேர்ரமொஸ்டட	வொல்வு	�ழுது	அக்டந்திருக்ைலொம். புதிேேொை	மொறறி	ச�ொருத்ேப�்ட	ரவணடும்.
6	 	ரேடிரேட்டர்	வொட்டர்	க�பபுைளில்	அக்டபபு	

ஏற�டடிருக்ைலொம்.
ரிவர்ஸ	ஃபி்ளஷிங	(Reverse	Flushing)	முக்றயில்	சுத்ேம்	
செய்ே	ரவணடும்.

7	 	வொட்டர்	ஜொக்சைடடுைளின்	துரு,	�டிமஙைளினொல்	
அக்டபபு	ஏற�டடிருக்ைலொம்.

அக்டபபிகன	நீக்கி,	சுத்ேம்	செய்ே	ரவணடும்.

8	 	ரேடிரேட்டர்	பின்ஸைளில்	அக்டபபு	ஏற�டடிருக்ைலொம். அக்டபபிகன	நீக்கி,	சுத்ேம்	செய்ே	ரவணடும்.
9	 	பிரி-இக்னி	சிேன்	(எரிச�ொருள்	ஆற்றல்	வீச்சு	

முன்�ொை	எரிேல்)	ஏற�்டலொம்.
ெரி	செய்ே	ரவணடும்.

10	 	வொல்வு	க்டமிங	மறறும்	இக்னிசிேன்	
க்டமிஙகில்	மொறு�டடிருத்ேல்.

ெரி	செய்ே	ரவணடும்.

11	 	சிலிண்டர்	செட,	வொல்வு,	பிஸ்டன்	மறறும்	
ைம்�ேெர்	ரெம்�ரில்	ைொர்�ன்	அதிைமொை	
�டிந்திருக்ைலொம்.

டி-ைொர்�கனசிங	(decarbonising)	செய்ே	ரவணடும்.

12	 	பிரேக்	(அ)	கி்ளடச்	அகமபபில்	�ழுது	
ஏற�டடிருக்ைலொம்

ெரி	செய்ே	ரவணடும்.

13	 	வொைனத்தில்	அதிை	அ்ளவு	�ொேம்	
ஏற்றப�டடிருக்ைலொம்.

ர�ொதுமொன	அ்ளவு	�ொேத்கேரே	அனுமதிக்ை
ரவணடும்.

14	 	எக்்ொஸட	மப்ளர்	மறறும்	ச்டயில்	க�ப	
முேலிேவறறில்	அக்டபபு.

அக்டபபு	நீக்கி,	சுத்ேம்	செய்து	ச�ொருத்ே	ரவணடும்.

15	 	என்ஜின்	ர�ரிஙகுைள்	இறுக்ைமொைரவொ	(அ)	
உக்டந்து	இருக்ைலொம்.

புதிேேொை	மொற்ற	ரவணடும்.

16	 	ஏர்கிளினர்	(அ)	இன்சலட	சமனி	அக்டபபு	
ஏற�டடிருக்ைலொம்.

அக்டபபிகன	நீக்கி	சுத்ேம்	செய்து	ச�ொருத்ே
ரவணடும்.

17	 	ஃபியூவல்	இன்சஜக்ென்	க்டமிங	ேவறுேல்	
இருக்ைலொம்.

க்டமிங	ெரி	செய்ே	ரவணடும்.	
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வோட்ைர்	பம்பில்	அதி்க	ஒலி	ஏற்படுெல்	(Over	Noise	From	Water	Pump)

ைொேணஙைள்	(Causes) நிவொேணஙைள்	(Remedies)

1	 	வொட்டர்	�ம்பில்	உள்்ள	இம்ச�ல்லர்	ே்ளர்வொை	
இருக்ைலொம்

நன்கு	க்டட	செய்ே	ரவணடும்.

2	 	�ம்பு	ஷொபடடிலுள்்ள	புள்ளி	ே்ளர்வொை	
இருக்ைலொம்.

க்டட	செய்ே	ரவணடும்.	

3	 	�ம்ப	ெவுசிஙகில்	இம்ச�ல்லர்	உேொய்ந்து	
சைொணடிருக்ைலொம்.

ெரிேொன	இ்டத்தில்	இம்ச�ல்லர்	ச�ொருத்ே	ரவணடும்.

4	 	வொட்டர்	�ம்பில்	ர�ரிஙக்	உக்டந்து	இருக்ைலொம்	
(அ)	உேவு	எணசணய்	இல்லொமல்	இருக்ைலொம்.

ர�ரிஙக்	உேவி்டப�்ட	ரவணடும்	(அ)	புதிே	ர�ரிங
மொற்றப�்ட	ரவணடும்.

5	 	இம்ச�ல்லர்	உக்டந்திருக்ைலொம். புதிேேொை	மொற்ற	ரவணடும்.

ஃநபன்	தபல்ட்	விறரவில்	நெயவறைெல்	(Rapid	Wear	on	Fan	Belt)

ைொேணஙைள்	(Causes) நிவொேணஙைள்	(Remedies)

1	 ச�ல்ட	அதிை	இறுக்ைமொை	இருத்ேல். ெரிேொை	ச்டன்ெனுக்கு	வரும்�டி	அடஜஸட	செய்ே
ரவணடும்.

2	 	ெரிேொன	அ்ளவுக்டே	ச�ல்ட	ச�ொருத்ேப�்டொமல்	
இருக்ைலொம்.

ேேொரிப�ொ்ளர்	சி�ொரிசு	செய்யும்	ச�ல்டக்டரே	
ச�ொருத்ே	ரவணடும்.

3	 ச�ல்டடில்	ஆயில்	(அ)	கிரீஸ	�டிந்திருக்ைலொம். ச�டரேொலொல்	சுத்ேம்	செய்து	மொற்ற	ரவணடும்.

4	 	ச�ல்ட	புள்ளியில்	ச�ல்ட	ெரிேொை	ச�ொருந்ேொமல்	
இருக்ைலொம்.

ச�ல்டடிகன	ெரிேொை	புள்ளியில்	ச�ொருத்ேப�்ட	
ரவணடும்.

நரடிநேட்ைர்	ஃநபனில்	அதி்க	ைப்ெம்	ஏற்படுெல்	(Over	Noise	from	Radiator	Fan)

ைொேணஙைள்	(Causes) நிவொேணஙைள்	(Remedies)

1	 	ஃர�ன்	ச�ல்ட	அதிை	ே்ளர்வொை	(அ)	இறுக்ைமொை	
இருத்ேல்.

ெரிேொன	ச்டன்ஷனுக்கு	வரும்�டி	அடஜஸட	செய்ே
ரவணடும்.

2	 	ஃர�ன்	ச�ல்ட	ரேய்வக்டந்து	இருக்ைலொம். புதிேேொை	மொற்ற	ரவணடும்.

3	 	ஃர�ன்	புள்ளி	ர�ொஙகுைள்	ே்ளர்வொை	இருக்ைலொம். க்டட	செய்ே	ரவணடும்.	

4	 	வொட்டர்	�ம்ப	ஷொடடில்	பர்ள	அதிைமொை	
இருக்ைலொம்.

பர்ள	அ்ளவிகன	ெரிேொன	அ்ளவிறகு	சைொடுக்ை
ரவணடும்.

5	 	ஃர�ன்	பிர்ளடுைள்	விரிவக்டந்து	இருக்ைலொம். புதிே	ஃர�கன	ச�ொருத்ே	ரவணடும்.

6	 	வொட்டர்	�ம்ப	புள்ளி	நைர்ந்து	ரேடிரேட்டரிரலொ	
(அ)	ரேடிரேட்டர்	�ொடிகேரேொ	உேசிக்	
சைொணடிருக்ைலொம்.

வொட்டர்	�ம்ப	புள்ளிகே	ெரி	செய்ே	ரவணடும்.

மோணவர்்களுக்கோன	பயிற்சி (Student	Activity)

1. �ொ்டத்தின்	�டி	மொணவர்ைக்ள	அருகில்	உள்்ள	�ணிமகனைளுக்கு	அனுபபி	அஙகு	ைொறறினொல்	குளிர்ச்சி
செய்யும்	வொைனஙைளின்	 (குறிப�ொை	இருெக்ைே	வொைனஙைளில்	 �ல்்டன்ரைொர்	உ்டன்	கூடிே)	ஏர்பின்ஸ
சைொண்ட	ைொறறினொல்	குளிர்ச்சி	செய்யும்	முக்றகே	எளிதில்	புரிந்து	சைொள்ளும்�டி	என்ஜின்	�ொைஙைக்ள	
ரெைரிக்ைச்	செய்ேல்.

2. ேணணீேொல்	குளிர்ச்சி	செய்யும்	முக்றயில்	�ேன்�டுத்ேப�டும்	�ொைஙைக்ள	�ணிமகனைளுக்கு	சென்று
அறிந்து	 ஒவ்சவொரு	 �ொைஙைக்ளப	 �றறிே	 சிறு	 குறிபபு	 �்டத்து்டன்	 வகேந்து	 ைொடடுேல்	 (ரேடிரேட்டர்,
வொட்டர்�ம்ப,	 சேர்ரமொஸ்டொடவல்வு)
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1. Decarbonizing - ைரி	நீக்குேல்
2. Pressure Cap - அழுத்ே	நிறுத்தி	மூடி
3. Centrifugal Pump - கமேவிலக்கு	தூக்கி
4. Thermostat - சவப�	ைடடுப	�டுத்தி
5. Water Pump - ேணணீர்	தூக்கி
6. Freezing - உக்றேல்
7. Water Jacket - ேணணீர்	உகேைள்
8. Deposition - ைெடு	�டிேல்
9. Blockages - அக்டபபுைள்
10. Corrosion - அரிபபு

1. Rajput R.K. Internal Combustion Engines, Laxmi Publications (P) Ltd, 2006.
2. Ganesan V.” Internal Combustion Engines, Third Edition, Tata McGraw - Hill ,2007.
3. Duffy Smith, Auto Fuel Systems, Good Heart Wilcox Company Inc., Publishers,

1987.
4. Eric Chowanietz, Automobile Electronics, SAE International, 1995.
5. Internal Combustion Engine Handbook: Basics, Components, Systems and Perpec-

tives, Richard Van Basshuysen and Fred Schafer (Editors) SAE International USA
and Siemes VDO Automotive, Germany, 2002.
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ைரிேோன	விறைறே	நெர்ந்தெடுக்க:
1.	 குளிர்ச்சியூடடும்	நீர்	உக்றந்து	வி்டொமல்	இருக்ை	 நீரு்டன்	ைலக்ைப�டும்	ரவதிபச�ொருள்

ேொது?
(அ)	 எத்தில்		ஆல்ைெொல்
(ஆ)	 அசிடர்டொன்
(இ)	 மீத்ரேன்	கிக்ளக்ைொல்

2.	 ரேடிரேட்டரின்	அழுத்தும்	மூடியில்		உள்்ள	வொல்வு	எது?
(அ)	 அழுத்தும்	வொல்வு
(ஆ)	 சேர்ரமொஸர்டட	வொல்வு	
(இ)	 அழுத்தும்	மறறும்	சவறறி்ட	வொல்வு	

3.	 நீர்	மறறும்	ைொறறு	செல்லும்	�ொகேகே	சைொணடு	ரேடிரேட்டகே	எத்ேகன	வகைேொைப	பிரிக்ைலொம்?
(அ)	 இேணடு	
(ஆ)	 மூன்று
(இ)	 நொன்கு	

4.	 என்ஜின்	மிைவும்	அதிைமொை	குளிர்ச்சி	ஆைொமல்	ேடுப�து	எது?
(அ)	 ேணணீர்	�ம்ப	

	 (ஆ)	 ரேடிரேட்டர்	
(இ)	 சேர்ரமொஸர்டட		

5.	 ரேடிரேட்டரில்	நீரின்	அ்ளவு	குக்றந்ேொல்	ஏற�டும்	விக்ளவு	என்ன?
(அ)	 என்ஜின்	அதிைம்	சவப�மக்டயும்	
(ஆ)	 ர�ன்	ச�ல்ட	விகேவில்	ரேய்வக்டயும்
(இ)	 ேணணீர்�ம்ப	அதிைம்	ெபேம்	ஏற�டும்

கீழக்கண்ை	வினோக்களுககு	விறைேளிக்கவும்

6. என்ஜின்	அதிைம்	சவப�மக்டவேொல்	ஏற�டும்	விக்ளவுைள்	ேொகவ?

7. என்ஜின்	அதிைம்	குளிர்ச்சி	அக்டவேொல்	ஏற�டும்	விக்ளவுைள்	ேொகவ?

8. ைொறறினொல்	குளிர்ச்சி	செய்யும்	முக்றயின்	நன்கம,	தீகமைள்	ேொகவ?

9. நீரினொல்	குளிர்ச்சி	செய்யும்	முக்றைள்	ேொகவ?

10. �ம்ப	ெர்குரலென்	குளிர்விக்கும்	அகமபபின்	முக்கிே	�ொைஙைள்	ேொகவ?

11. நீரினொல்	குளிர்விக்கும்	அகமபபின்	நிக்ற,	fகுக்றைள்	ேொகவ?

12. குளிர்விக்கும்	முக்றயில்	உள்்ள	�ொைஙைள்	ேொகவ?

13. ரேடிரேட்டரின்	வகைைள்	ேொகவ?

14. ரேடிரேட்டர்	பிேஷஷர்	ரைபபின்	�ணி	ேொது?

15. சேர்ரமொஸர்டட	வொல்வு	என்�து	என்ன?

16. ைொறறினொல்	 குளிர்வித்ேலுக்கும்,	 நீரினொல்	 குளிர்வித்ேலுக்கும்	 உள்்ள	 ரவறு�ொடடிகன	 அட்டவகணப
�டுத்துை.

17. வொட்டர்	�ம்ப	ஒன்றிகன	�்டத்து்டன்	விவரி.
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8  என்ஜின் உயவிடும்
அமைப்பு

8.0 அறிமுகம்
8.1 உயவிடுதலின் அவசியம்
8.2 உயவு எண்ணெய்யின் பணபுகள்

8.2.1 பிசு பிசுப்புத் தன்மை (அ) பாகு நிமை
8.2.2  ஒட்டும் தன்மை 

(Oilness or Adhesiveness) 
8.2.3 பாய்தல் தன்மை (Fluidity)
8.2.4 ஆவியாதல் தன்மை (Volatility)
8.2.5 ஃபிளாஷ் பாயிணட் (Flash point)
8.2.6 எரிதல் நிமை (Fire point)
8.2.7 நிமை ைாறாத தன்மை (Stability)
8.2.8 அரிககாத தன்மை (Corrosiveness)
8.2.9 தூய்மையாககும் தன்மை (Cleanliness)
8.2.10  நீருடன் கைககும் தன்மை (Emulsification)
8.2.11 உமறதல் தன்மை (Cloud Point)
8.2.12 நுமைத்தல் தன்மை (Foaming)

8.3  உயவிடும் ்பாருள்களின் வமககள் 
(Type of Lubricants)
8.3.1  திட நிமை உயவுப்்பாருள் 

(Solid Lubricant)
8.3.2  பமை நிமை உயவு ்பாருள் (Semisolid Lubricant)
8.3.3  திைவநிமை உயவு ்பாருட்கள் (Liquid Lubricants)

8.3.3.1 விைங்கு எண்ணெய் (Animal Oil)
8.3.3.2 தாவை எண்ணெய் (Vegatable Oil)
8.3.3.3 கனிை எண்ணெய் (Mineral Oil)

ெபாருளடககம்

8
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8.4   உயவிடும் முமறயின்வமககள் (Types of Lubrication System)
8.4.1 ்பட்்ைால் ஆயில் லூப்ரி்கஸன் சிஸடம் (Petrol Oil 

System)
8.4.2  வாரி ்தளித்து உயவிடும் முமற (Splash Lubrication 

System)
8.4.3  அழுத்தும் முமறயில் உயவிடும் (Pressure Lubrication)
8.4.4  ஒருங்கிமணெநத ்தளிககும் ைற்றும் அழுத்த உயவிடும் 

முமற (Combined Splash and Pressure Lubrication System)
8.5 உயவிடும் அமைப்பின் பாகங்கள்

8.5.1 எண்ணெய் வடிகட்டி (Oil Filters)
8.5.1.1 ்கட்ரிட்ஜ் வடிகட்டி (Catridge Filters)
8.5.1.2 எட்ஜ் வமக வடிகட்டி (Edge Type Filters)
8.5.1.3 மைய அழற்சி வடிகட்டி (Centrifugal Type Filters)

8.5.2 ஆயில் பம்ப் (Oil Pump) வமககள்
8.5.2.A கியர் பம்ப் (Gear Pump)
8.5.2.B ்ைாட்டார் பம்ப் (Rotor Pump)
8.5.2.C பிளஞைர் பம்ப் (Plunger Pump)
8.5.2.D ்வன் பம்ப் (Vane Pump)

8.6  அழுத்தம் விடுவிககும் வால்வு (Pressure Relief Valve)
8.6.1  அழுத்தம் விடுவிககும் வால்வு வமககள் (Types of 

Pressure Relief Valve)
8.6.1.1 ்காள வடிவ அழுத்தம் விடுவிககும் வால்வு 

(Ball Type Pressure Relief Valve)
8.6.1.2  உருமள வடிவ அழுத்தம் விடுவிககும் வால்வு 

(Plunger Type Pressure Relief Valve)
8.7  எண்ணெய் அளவு காட்டி (Oil Dip Stick or Oil Level Lndicator)
8.8 உயவிடும் அமைப்பில் ஏற்படும் பழுதுகள்
8.9  உயவிடும் அமைப்பில் பழுது ஏற்படக காைணெங்கள்
8.10 பழுதுகமள ைரி ்ைய்யும் முமறகள்

ெபாருளடககம்
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1. நாம்	அன்ாடம்	பயனபடுத்தும்	ச�ாகுசுகாரகள்,	பபருந்துகள்,	பளு	இழுத்துச்	ச�ல்லும்
வாகனஙகளில்	(Truck,	parcel	services,	etc)	பயன	படுத்்தபபடும்	பல்	பவறு	உயவிடும்
எணசணெய்யின	கிபேடுகள்	(SAE	20,	SAE	40,	SAE	90,	SAE	120)	ஆகியவற்றின	்தன்மைகள்
பணபுகள்	அறிந்து	சகாள்ளு்தல்.

2. எனஜின	சூடாகாமைல்	இருபப்தற்கு	பல்பவறு	வ்கயான	உயவிடும்	எணசணெய்யின
அவசியத்்்த	அறிந்து	சகாள்ளு்தல்.

கற்றல் ்�ாககம் (Learning Objectives)

8.0 அறிமுகம்:
இயஙகும்	 பாகஙகளுக்கு	 இ்டபய

உயவு	 எணசணெய்்ய	 (Lubrication	 Oil)	 ச�லுத்தி	
உோய்்வ	 கு்்க்கும்	 மு்்க்கு	 உயவிடு்தல்	
(Lubrication)	 எனபசபயர.	 இேணடு	 உப�ாக	
பாகஙகள்	 ஒனறுக்சகானறு	 பநேடியாக	 ச்தாடரபு	
சகாணடு	 இயஙகும்	 பபாது,	 உோய்வு	 (Friction)	
சவபபம்	 (Heat),	 ப்தய்மைானம்	 (Wear),	 �ப்தம்	 (Noise),	
உருகு்தல்	 (Seizure),	 பபான்்வ	 ஏற்படுகின்ன.	
இ்்த	 கு்்க்க	 உயவிடும்	 அ்மைபபு	 (Lubrication	
System)	ப்த்வபபடுகி்து.	பமைலும்	ஒனறுக்சகானறு	
ச்தாடரபு	சகாணடு	இயஙகும்	பபாது	சமைன்மையாக,	
இயஙக	 உயவிடும்	 அ்மைபபு	 ப்த்வபபடுகி்து	
்தானியஙகி	வாகனஙகளில்	அ்�யும்	 பாகஙகளும்,	
சுழலும்	 பாகஙகளும்	 அதிமைாக	 இருபப்தால்,	
உயவிடும்	 அ்மைபபு	 இல்்�	 சயன்ால்	 பபரிங	
பழு்த்டய�ாம்,	 எரிசபாருள்	 எரியும்	 பநேத்திற்கு	
முனன்தாகபவ	 எரி்தல்	 நிகழ்ச்சி,	 ந்டசப்�ாம்.	
பமைலும்	 அதிக	 எரிசபாருள்	 ச��வும்	 ஏற்படும்,	
எனபவ	 பமைற்	 கூறிய	 அ்னத்்்தயும்	 �ரிச�ய்து	
எனஜின	 ஆயு்ை	 அதிகபபடுத்்தவும்	 உயவிடும்	
அ்மைபபு	 ்தானியஙகி	 வாகனத்திற்கு	 மிகவும்	
இனறிய்மையா்த்தாகும்

8.1 உயவிடுதலின் அவசியம்
1. இயஙகும்	 பாகஙகளுக்கு	 இ்டபய	 ஏற்படும்

உோய்்வ	 கு்்க்கி்து.

2. ப்தய்மைானத்்்த	கு்்க்கி்து

3. உோய்வினால்	ஏற்படும்	சவபபத்்்த	கு்்க்கி்து

4. இயஙகும்	பாகஙகளுக்கு	இ்டபய	உணடாகும்
உப�ாகத்துகள்கள்,	தூசுகள்	 பபான்வற்்்
சுத்்தம்	ச�ய்ய	 பயனபடுகி்து

5. பிஸடன	 வ்ையத்திற்கும்,	 சிலிணடருக்கும்
இ்டபய	மூடுதி்ே	(Seal)	பபா�	ச�யல்படுகி்து.

6. அதிரவுக்ை	 கு்்த்து	 �ப்தமினறி	 இயஙக
உ்தவுகி்து

7. கரி	படிவ்்த	கு்்க்கி்து

8. எனஜினின சவளிபபடும்	தி்்ன	அதிகரிக்க
உ்தவுகி்து.

9. துரு	ஏற்படுவ்்த	்தடுக்கி்து.

10. எனஜினின	ஆயு்ை	அதிகரிக்க	உ்தவுகி்து.

8.2  உயவு எண்ணெயின் பணபுகள்
1. பிசுபிசுபபுத்்தன்மை	(Viscosity)

2. ஒட்டும்	்தன்மை	(Oilness	or	Adhesiveness)

3. பாய்்தல்	்தன்மை	(Fluidity)

4. ஆவியா்தல்	்தன்மை
(Volatility)

5. ஃ	பிைாஷ்	பாயிணட்
(Flash	point)

6. எரி்தல்	நி்�	(Fire	Point)

7. நி்�மைா்ா்த	்தன்மை
(Stability)

8. அரிக்கா்த	்தன்மை	(corrosiveness)

9. தூய்்மையாக்கும்	்தன்மை	(Cleanliness)

10. நீருடன	க�க்கும்	்தன்மை	(Emulsification)

11. உ்்்தல்	்தன்மை	(Cloud	Point)

12. நு்ேத்்தல்	்தன்மை	(Foaming)

8.2.1  பிசு பிசுப்புத் தன்மை (அ) பாகு
நிமை (Viscosity)
திேவ	 நி்�யில்	 உள்ை	 உயவு	 சபாருள்	

பாய்கின்	 பபாது	 உள்ை	 எதிரபபிற்கு	 பாகு	 நி்�	
Visocity	 எனறு	 சபயர.	 கு்்ந்்த	 அடரத்தி	 உ்டய	
எணசணெய்	 கு்்ந்்த	 	பிசுபிசுபபு	 ்தன்மை்யயும்	
சபற்றிருக்கும்.	 பிசுபிசுபபு்தன்மையானது	 உயவு	
எணசணெய்யின	 சவபபநி்�	 	அதிகரிக்கும்	 பபாது	
கு்்யும்	 மைற்றும்	 சவபபநி்�	 கு்்யும்	 பபாது	
பிசுபிசுபபு்தன்மை	 அதிகரிக்கும்.

உயவு	எணசணெய்யின	பிசுபிசுபபு	்தன்மை்ய	
்தானியஙகி	சபாறியாைர	�ஙகம்	(Soicety	of	Automotive	
Engineers)	்தேம்	பிரித்துள்ைனர.	
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எணசணெய்	எனஜின	இயக்கத்தின	பபாது	ஆவியாகி	
எணசணெய்	 ச��வு	 அதிகரிக்கும்.

8.2.5  ஃபிளாஷ் பாயிணட் (Flash Point)
ஃபிைாஷ்	 பாயிணட்	 எனபது	 எணசணெய்	

குறிபபிட்ட	சவபபநி்�யில்	இருக்கும்	பபாது	அதில்	
தீபசபாறி	 உணடாக்கி	 தீபபற்றி	 எரிந்து	 அ்ணெந்து	
விடும்.	 இந்்த	 சவபபநி்�்ய	 ஃபிைாஷ்	 பாயிணட்	
எனகிப்ாம்.

8.2.6 எரிதல் நிமை (Fire Point)
எரி்தல்	 நி்�	 எனபது	 எணசணெய்	

குறிபபிட்ட	 சவபபநி்�்ய	 அ்டயும்	 பபாது	
தீபபற்றி	 ச்தாடரந்து	 எரியும்.	 அந்்த	 சவபபநி்�க்கு	
எரி்தல்	நி்�	(Fire	point)	எனபசபயர,	இது	சபாதுவாக	
ஃபிைாஷ்	 பாயிண்ட	 விட	 சுமைார	 10˚	 மு்தல்	 20˚C	
சவபபநி்�	அதிகரிக்கும்	பபாது	எரிய	ஆேம்பிக்கும்,	
உயவு	எணசணெய்	சபாதுவாக	உயர	சவபபநி்�்ய
உ்டய	 எரி்தல்	 நி்�்ய	 சபற்றிருக்க பவணடும்.

8.2.7  நிமை ைாறாத தன்மை (Stability)
எனஜின	 இயக்கத்தின	 பபாது	 உயவு	

எணசணெய்	 ஆக்சிஜபனற்்ம்	 (oxidation)	 சப்ாமைல்	
நி்�யாக	 இருந்து	 உோய்்வ	 கு்்க்கும்	
்தன்மை்ய	 சபற்றிருக்க பவணடும்.	 இ்தற்கு	 நி்�
மைா்ா்த	 ்தன்மை	 (Stability)	 எனறு	 சபயர.	 உயவு	
எணசணெய்	 ஆக்சிஜபனற்்ம்	 சபற்்ால்	 	அமி�ஙகள்	
உற்பத்தியாகி	அழுக்கு	மைற்றும்	அரித்்தல்	்தன்மை்ய	
ஏற்படுத்திவிடும்.

8.2.8  அரிககாத் தன்மை (Non-Corrosiveness)
உயவு	 எணசணெயில்	 உள்ை	 பவதியியல்	

சபாருள்கள்	 எனஜின	 இயக்கத்தில்	 உள்ை	
பபாது	 எனஜினில்	 உள்ை	 பல்பவறு	 பாகஙக்ை	
அரித்துவிடும்	 உயவு	 எணசணெயில்	 கந்்தகம்	
மைற்றும்	 அமி�ஙகள்	 மிக	 கு்்ந்்த	 அைவில்	
இருக்க	 பவணடும்.இ்வபய	அரித்்தல்	 ்தன்மை்ய	
ஏற்படுத்தும்	 காேணிகைாகும்.	 உயவு	 எணசணெய்	
இந்்த	 ்தன்மை்ய	 அரிக்கா்த	 ்தன்மை	 (Corrosiveness)	
எனகிப்ாம்.	 எனபவ	 உயவு	 எணசணெய்	
அமி�த்்தன்மை	 அற்்்தாக	 இருக்க பவணடும்.

SAE	 எண	 அதிகரிக்கும்	 பபாது	 எணசணெய்யின	
பிசுபிசுபபுத்்தன்மை	 அதிகரிக்கும்.	 உயவு	
எணசணெயின	பணபுகளில்	பிசுபிசுபபுத்	்தன்மை	மிக	
முக்கியமைானது.இ்்த	 விஸபகாமீட்டோல்	 (Visco	
Meter)	கணெக்கிடபபடுகி்து.	பிசுபிசுபபித்்தன்மையின	
அைவு	 எபபபாதும்	 சவபபநி்�யுடன	 ப�ரத்து	
குறிக்கபபடும்	 எடுத்துக்காட்டாக	 SAE	 40	 at	
210	°F	என்ால்	ஒரு	குறிபபிட்ட	கனஅைவு	உ்டய	
எரிசபாருள்	 2100F	 ல்	 கு்்ந்்த	 விட்டமுள்ை	
குழாய்	 வழியாக	 ஈரபபு	 வி்�க்கு	 உட்படுத்தி	
சவளிபயற்றுவ்தற்கு	40	வினாடிகள்	ஆகும்	எனபது	
சபாருைாகும்.

8.2.2  ஒட்டும் தன்மை 
(Oilness or Adhesiveness)
உப�ாக	இ்ணெ	பேபபுகளில்	எளி்தாக	படிந்து	

மிக	 சமைல்லிய	 எணசணெய்	 பட�த்்்த	 ஏற்படுத்தும்	
பணபிற்கு	 ஒட்டும்	 ்தன்மை	 எனபசபயர.	 இந்்த	
பண்ப	 உயவு	 எணசணெய்	 அதிகமைாக	 சபற்றிருக்க	
பவணடும்.	 இபபணபு	 உயர	 சவபபநி்�யிலும்,	
மிக	 கு்்ந்்த	 இ்டசவளிகளில்	 உயவு	 எணசணெய்	
ச�ல்லும்	 பபாது	 எணசணெய்	 பட�த்்்த	 ஏற்படுத்்த	
உ்தவுகி்து.

8.2.3 பாய்தல் தன்மை (Fluidity)
உயவு	 எணசணெய்யானது	 மிக	 கு்்ந்்த	

இ்டசவளிகளில்	 எளி்தாக	 பாய்ந்து	 பேவும்	
்தன்மைக்கு	பாய்்தல்	்தன்மை	 (Fluidity)	எனபசபயர.
உயர	 சவபபநி்�களிலும்,	 இ்ணெ	 பேபபுகளுக்கு	
இ்டபய	 சமைல்லிய	 பட�த்்்த	 ஏற்படுத்்த	 இந்்த	
பணபு	 உ்தவுகி்து.

8.2.4  ஆவியாதல் தன்மை (Volatility)
எனஜின	 இயக்கத்தின	 பபாது	

உயவு	 எணசணெயின சவபபநி்�	 உயரும்,	
ச்தாடரந்துஇயஙகும்பபாதும்	 சவபபநி்�	
உயரும்பபாதும்,	 உயவு	 எணசணெய்	 ஆவியாகும்	
பணபிற்கு	 ஆவியா்தல்	 ்தன்மை	 (Volatility)	 எனறு	
சபயர .

உயவு	 எணசணெயானது	 உயர	
சவபபநி்�யிலும்	 கூட	 ஆவியாகா்த	 ்தன்மை்ய	
சபற்றிருக்க	 பவணடும்.	 இல்்�சயன்ால்	 உயவு	

SAE இன்டர்்�ஷனல்
1. 	SAE	எனபது	ஆட்படாசமைா்பல்	சபாறியாைரக-

ளின	�ஙகம்	எனறு	சபாருள்

2. இது	 ஒரு	 உ�கைாவிய	 �ஙகம்	 ஆகும்.	 1,28,000
சபாறியாைரகள்,	விணசவளி	ச்தாழில்நுட்ப	நிபுணெரகள்	மைற்றும்	
வாகன	 ச்தாழிற்�ா்�களின	 ந�னுக்காக	 கூட்ட்மைபபாக	
ஏற்படுத்்தபபட்ட �ஙகமைாகும்.
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8.3.1  திட நிமை உயவுப்்பாருள் 
(Solid Lubricant)
உயவு	 சபாருள்கள்	 திட	 நி்�யிப�பய	

இருந்்தால்	 திட	 நி்�	 உயவு	 சபாருள்கள்	 (Solid	
Lubricant)	 ஆகும்	 திட	 நி்�யில்	 உள்ை	 காரபன,	
ஃ்பபர	 (Fibre),	 பவுடர	 வடிவில்	 உள்ை	 கிோ்பட்	
(Graphite).	 ்மைக்கா,	 சமைழுகு	 பபான்்வ	
பயனபடுத்்தப	 படுகின்ன.	 இ்வ	 திேவ	 நி்�	
எரிசபாருள்கள்	பயனபடுத்்த	முடியா்த	இடஙகளில்	
பயனபடுகின்ன	பமைலும்	இ்வ	அதிக	சவபபநி்�	
உள்ை	 இடஙகளிலும்	 பயனபடுத்்தபபடுகி்து.

படம்	8.3.1	திட	நி்�	உயவுபசபாருள்

8.3.2  பமை நிமை உயவு ்பாருள்கள் 
(Semisolid Lubricant)
திட	மைற்றும்	திேவ	நி்�க்கும்	இ்டபபட்ட	

பாகு	 நி்�்ய	 உ்டய்தாக	 இருக்கும்	
உயவுசபாருள்கள்	 பாகுநி்�	 உயவுசபாருள்	
(Semi	 Solid	 Lubricant)	 எனபபடும்.	 அதிக	 எ்ட்ய
்தாஙகும்	 இடஙகளிலும்,	 திேவநி்�	 உயவு	
சபாருள்கள்	 பயனபடுத்்த	முடியா்த	இடஙகளிலும்	
இ்வ	 பயனபடுத்்தபபடுகி்து	 ்தானியஙகி	
வாகனத்தில்	எனஜி்ன	்தவிரத்து	மைற்்	இடஙகளில்	
உள்ை	 அ்னத்து	 பபரிஙகுகளிலும்	 இ்வ	
பயனபடுத்்தபபடுகி்து.	

8.2.9  தூய்மையாககும் தன்மை 
(Cleanliness)
உயவு	 எணசணெய்	 தூய்்மைபடுத்தும்	

்தன்மை்ய	 சபற்றிருக்க	 பவணடும்.	 அபபபாது	
்தான	உயவு	எணசணெயில்	க�ந்துள்ை	தீ்மை	்தரும்	
சபாருள்கள்,	 க�டுக்ை	 சவளிபயற்்	 உ்தவும்.
பமைலும்	 எரிந்்த	 எரிசபாருளில்	 உள்ை	 கழிவு	
	கரித்துகள்க்ையும்	சுத்்தம்	ச�ய்ய	உ்தவும்.இ்தற்கு	
தூய்்மையாக்கு்தல்	 ்தன்மை	 (Cleanliness)	 எனறு	
சபயர.	 சபாதுவாக	 உயவு	 சபாருள்கைான	 கனிமை	
எணசணெய்	 சுத்்தம்	 ச�ய்யும்	 பணபி்ன	 சி்பபாக	
சபற்றுள்ைது.

8.2.10  நீருடன் கைககும் தன்மை 
(Emulsification)

உயவு	 எணசணெய்	 நீருடன	 க�ந்்தாலும்	
இேணடும்	ப�ரந்து	க்ேயாமைல்	்தனித்து	இருக்கும்	
நி்�்ய	நீருடன	க�க்கும்	்தன்மை	 (Emulsification)	
எனகிப்ாம்	 உயவு	 எணசணெய்	 நீருடன	 க�ந்்தால்	
உயவு	 படுத்தும்	 ்தன்மை்ய	 இழந்துவிடும்.இந்்த	
கு்்்ய	 ்தவிரபப்தற்காக	 உயவு	 எணசணெயில்	
ப�ரமைஙகள்	 (Additives)	 க�க்கபபட்டு	 இருக்கும்.

8.2.11  உமறதல் தன்மை (Cloud Point)
உயவு	 எணசணெயானது	 திேவ	

நி்�யில்	 இருந்து	 சகட்டியாக	 மைாறும்	 கு்்ந்்த	
சவபபநி்�க்கு	 உ்்்தல்	 ்தன்மை	 (Cloud	 Point)	
எனறு	 சபயர.

8.2.12  நுமைத்தல் தன்மை (Foaming)
உயவு	எணசணெய்	இயக்கத்திற்கு	உட்படும்	

பபாது	 சிறிய	 அைவி�ான	 காற்றுக்குமிழ்க்ை	
அதிகமைாக	 ஏற்படுத்தும்	 நிகழ்ச்சிபய
நு்ேத்்தல்	 ்தன்மை	 (Foaming)	 எனபபடும்.	
இ்வ	 ஆக்சி�பனற்்ம்	 அ்டயும்	 வாய்ப்ப	
ஏற்படுத்திவிடும்	 பமைலும்	 உோய்வு	 பேபபுகளில்	
படிந்து	 உயவு	 எணசணெய்	 பாய்வ்்த	 ்தடுக்கும்.

8.3  உயவிடும் ்பாருள்களின் 
வமககள் (Type of Lubricants) 
வாகனம்	 மைற்றும்	 எனஜினகளில்	

பயனபடுத்்தபபடும்	உயவு	சபாருட்க்ை	(Lubricants)	
கீழ்கணடவாறு	 வ்கபபடுத்்த�ாம் .	

1. திட	நி்�	உயவுபசபாருள்	(Solid	Lubricant)

2. ப்�	நி்�உயவு	சபாருள்	(Semi	Solid	Lubricant)

3. திேவ	நி்�	உயவு	சபாருள்கள்	(Liquid	Lubricant)

படம்	8.3.2	ப்�	நி்�	உயவு	சபாருள்கள்
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அட்டவ்ன	1-ல்	ப்�	நி்�	உயவுப	சபாருள்களின	
வ்ககளும்	 அவற்றின	 பயனபாடுகளும்	
காட்டபபட்டுள்ைன.

8.3.3  திைவநிமை உயவு்பாருள்கள் 
(Liquid Lubricants)
திேவ	நி்�யில்	உள்ை	உயவு	சபாருள்கள்	

திேவநி்�	 உயவு	 சபாருள்கைாகும்.	 எனஜினின	
அதிக	 சவபபநி்�க்கும்	 அதிபவகத்்தன்மைக்கும்	
ஏற்்்வ	 திேவநி்�	 உயவுசபாருள்கள்	 ஆகும்	
இ்வ	 ்தயாரிக்கபபயனபடும்	 சபாருள்க்ை	
சபாறுத்து	 முனறு	 வ்கபபடும்.

1. வி�ஙகு	எணசணெய்	(Animal	Oil)

2. ்தாவே	எணசணெய்	(Vegatable	Oil)

3. கனிமை	எணசனய்	(Mineral	Oil)	எனபனவாகும்.

8.3..3.1  விைங்கு எண்ணெய் (Animal Oil)

வி�ஙகுகளின	 சகாழுபபுகளிலிருந்து	
்தயாரிக்கபபடும்	 எணசணெய்	 ஆகும்.	 இது	 எளிதில்	
ஆவியாகும்	 ்தன்மை்யப	 சபற்று	 இருக்கும்.	

அட்டவமணெ 1	ப்�	நி்�	உயவுப	சபாருட்களின	வ்ககளும்	அவற்றின	பயனபாடுகள்

வ.எண உயவு	சபாருள் பயனபடுத்்தபபடும்	இடம்

1 கால்சிய	வ்க	களிம்பு	Calcium	Base	Grease வாகன	�ட்டத்தின	இ்ணெபபு	 பகுதி	மைற்றும்	குளிரவிக்கும்	
பம்பு

2 ப�ாடிய	வ்க	களிம்பு	(Sodium	Base	Grease) உயரசவபபநி்�க்கு	 ஏற்்து.	 துருபபிடிக்கும்	
்தன்மை்ய	 கு்்க்கும்

3 அலுமினிய	வ்க	களிம்பு	(Aluminium	Base	
Grease)

வாகன	�ட்டத்தின	இ்ணெபபு	பகுதி,	ச�யின	இ்ணெபபு

4 லித்தியம்	வ்க	களிம்பு	(Lithium	Base	Grease) அ்னத்து	 வாகன	 இ்ணெபபுகள்,	 வாகன	 அடித்்த�	
இ்ணெபபுகள்	 அ்னத்திலும்	 பயனபடும்

8.3.3.2  தாவை எண்ணெய் (Vegatable Oil)
்தாவேஙகளின	 வி்்தகளிலிருந்து	

்தயாரிக்கபபடும்	 எணசணெய்	 ஆகும்	 ஆளிவி்்த	
எணசணெய்	 (Linseed	 Oil),	 ப்ன	 எணசணெய்	 (Palm	
Oil)	 மைற்றும்	 ஆமைணெக்கு	 எணசணெய்	 (Caster	 Oil)	
பபான்்வ	 ்தாவே	எணசணெய்	ஆகும்	ஆமைணெக்கு	
எணசணெய்	 ்தவிே	 மைற்்	 எணசணெய்கள்	வி்ேவில்	
பிசின	 (Gum)	 பபானறு	 மைாறுகி்து.	 இ்தனால்	
இ்வக்ை	பயனபடுத்துவதில்்�.	பமைலும்	அதிக	
சவபபநி்�	 உள்ை	 இடஙகளில்	 பயனபடுத்தும்	
பபாது	 பாகுநி்�	 (Viscosity)	 கு்்ந்து	 விடுகி்து	
இ்தனாலும்	 பயனபடுத்துவதில்்�.	 ஆமைணெக்கு	
எணசணெய்	 ஆேம்பகா�	 வாகனஙகளில்	
பயனபடுத்்தபபட்டது.	 ்தற்பபாது	 பயனபடுத்துவது	
இல்்�.

8.3.3.3  கனிை எண்ணெய் (Mineral Oil)
எனஜினகளுக்கு	 அதிக	 அைவில்	

பயனபடுத்்தபபடும்,	 இ்வ	 சபட்போலியத்்்த	
பிரித்ச்தடுக்கும்	பபாது	உயவு	சபாருைாக	கி்டபப்தால்	
கனிமை	 எணசணெய்	 (Mineral	 Oil)	 எனறு	 சபயர	 இ்வ	
அதிக	 சவபபநி்�யிலும்,	 ப்த்வயான	 பணபுகள்	
மைா்ாமைல்	 இருக்கும்.நீருடன	 க�க்கா்த	 ்தன்மை	
உ்டயது.	அமி�த்்தன்மை	அற்்து.	அறித்்தல்	்தன்மை	
அற்்து.	 இது	 உயவு	 பணபுக்ை	 சபற்றிருபப்தால்	
்தானியஙகி	 வாகனஙகளில்	 சபருமைைவு	 இ்வ	
பயனபடுத்்தபபடுகி்து.

8.4  உயவிடும் முமறயின் வமககள் 
(Types of Lubrication System)
எனஜினில்	 இயஙகும்	 பாகஙகள்	

அ்னத்தும்	 எனஜின	 இயஙகும்	 பபாது	 மு்்யாக	
உயவிடபபடுகி்து	 அ்தாவது	 கிபேஙக்ாபட்,	
பபரிஙகுகள்,	 கிபேஙக்பின	 கசனடிஙோடின	
இருமு்னகள்,	 பிஸடன	 பின,	 சிலிணடரின	
உட்பு்ச்சுவர,	 பிஸடன	 ரீஙகுகள்,	 தி்பபான		
சமைக்கானி�ம்,	 ்டமிங	 கியரகள்,	 பகம்்ாபட்,	
பபரிஙகுகள்	 ஆகியன	 உயவிடபபடுகி்து	 எனஜின	
கீழ்காணும்	 மு்்களில்	 உயவிடபபடுகி்து.

படம்	8.3.3	 திேவநி்�	உயவுசபாருள்

இவற்்்	 பயனபடுத்தும்	 பபாது,	 பயனபடுத்்த	
ஆேம்பித்்த	 குறுகிய	 கா�த்திப�பய	 பிசின	 (Gum)	
பபானறு	மைாறும்	்தன்மை்ய	சபற்றிருக்கும்.	இ்வ	
பமைாட்டார	வாகனஙகளில்	பயனபடுத்துவது	இல்்�.
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8.4.2 வாரி ்தளித்து உயவிடும் முமற
இந்்த	அ்மைபபில்	crank	case	க்கு	கீழ்பபகுதியில்	

எணசணெய்	 (Oil)	 நிேபபபபட்ட	 எணசணெய்	
ச்தாட்டி	 (Oil	 sump)	 சபாருத்்தபபட்டிருக்கும்.	 இந்்த	
அ்மைபபுள்ை	 எனஜினகள்	 இ்ணெபபுத்	 ்தணடு	
(Conecting	Rod)	கீழ்பகுதியில்	டிபபர	 (dipper	 or	 Scoop)
பபான்	அ்மைபபு	சகாடுக்கபபட்டிருக்கும்.	பிஸடன	
BDCயிலிருந்து	 TDCஐ	 பநாக்கி	 நகரும்பபாது	
இ்ணெபபுத்	 ்தணடுடன	 இ்ணெக்கபபட்டுள்ை
ஸகூப	 ஆனது	 எணசணெய்	 ச்தாட்டியில்	 உள்ை
எணசணெய்யில்	 மூழ்கி	 எணசணெய்்ய	 எடுத்துக்	
சகாணடு	Piston	-	TDC	்ய	பநாக்கி	ச�ல்லும்	பபாது	
ச்தளிக்கி்து.

படம்	8.4.2	 வாரி	ச்தளித்து	உயவிடும்	மு்்

இவவாறு	 ஆயில்	 ஆனது	 சிலினடர	 சுவர,	
பிஸடன,	பிஸடன	ரிஙஸ,	 க்னக்ட்டிங	ோடு	சபரிய	
மைற்றும்	 சிறிய	 மு்ன	 பபரிங	 ஆகியவற்றிற்கு	
உயவிடுகி்து.		இது	படம்	8.4,2	ல்	காட்டபபட்டுள்ைது.

8.4.3  அழுத்தும் முமறயில் உயவிடும் 
முமற 
எனஜின	 பாகஙகளுக்கு	 எணசணெய்்ய	

அழுத்்தமைான	 நி்�யில்	 அனுபபபபட்டு	 உயவு	
அளிக்கும்	மு்்க்கு	அழுத்தும்	மு்்யில்	உயவிடும்	
மு்்	 எனறு	 சபயர.

உயவிடும்	மு்்கள்:-

1. சபட்ோயில்	லூபரிபக�ன	சிஸடம்

2. ஸபிைாஷ்	லூபரிபக�ன	சிஸடம்

3. பிேஸ்ஸர	லூபரிபக�ன	சிஸடம்

4. கம்்பனடு	 ஸபிைாஷ்	 மைற்றும்	 பிேஸ்ஸர	
லூபரிபக�ன	 சிஸடம்

8.4.1 ்பட்ைாயில் லூப்ரி்கைன் சிஸடம்
இச்சிஸடம்	 இரு�க்கே	 வாகனஙகளில்	

பயனபடுகி்து	 (உ.ம்,	 T.V.S	 50.	 Motor	 Cycle	 (gear)	
பமைலும்	இேணடு	வீச்சு	சபட்போல்	(Two	Stroke	Petrol)	
எனஜினில்	 பயனபடுத்்தபபடுகி்து.	 குறிபபிட்ட	
லூபரிபகட்டிங	 ஆயில்	 ஆனது	 சபட்போல்	 உடன	
ப�ரக்கபபடுகி்து.	 சபாதுவாக	 2%	 மு்தல்	 3%	
வ்ே	 சபட்போலுடன	 க�க்கபபடுகி்து.	 இது	 ஒரு	
எளி்மையான	 எனஜின	 லூபரிபக்ஸன	 சிஸடம்	
ஆகும்.	 இது	 படம்	 8.4.1	 	 காட்டபபட்டுள்ைது

‐
‐

படம்	8.4.1	 சபட்ோயில்	லூபரிபக�ன	சிஸடம்

பிஸடன் அமடப்பான்
1. 19	ஆம்	நூற்்ாணடில்	பிஸடன	வால்வு	உருவாக்கபபட்டது.

2. ஒரு	பிஸடனின பநரபகாட்டு	இயக்கத்தின	மூ�மைாக	ஒரு	
குழாய்	 அல்�து	 குழாயின	 ஊடாக	 திேவத்தின	 இயக்கத்்்த	

கட்டுபபடுத்தும்	 ஒரு	 �ா்தனம்	 ஆகும்.

3.	 பமைலும்,	 இ்வ	 நீோவி,	 சவபப	 பரிமைாற்்	 எணசணெய்கள்,	 அமி�ஙகள்	
மைற்றும்	வாயுக்கள்	உட்பட	முக்கியமைான	மைற்றும்	அபாயகேமைான	உபகே-
ணெஙகளுக்கு	 பரிந்து்ேக்கபபடுகின்ன.
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அழுத்்த	 உயவிடும்	 மு்்	 ப�ரந்்த	
அ்மைபபாகும்அ்னத்து	 நானகு	 வீச்சு	 (Four	
stroke)	 எனஜினகளில்	 இவவ்க	 Lubrication	 System	
பயனபடுத்்தபபடுகி்து .

8.5  உயவிடும் அமைப்பில் பாகங்கள்
1. எணசணெய்	வடிகட்டி
2. எணசணெய்	பம்பு
3. பிஷ்க்ர	ரிலீப	வால்வு
4. ஆயில்	டிப	ஸடிக்

8.5.1 எண்ணெய் வடிகட்டி
எணசணெய்	 பம்பபிலிருந்து	 வரும்	

ஆயிலில்	 உள்ை	 தூசு	 மைற்றும்	 கரித்துகள்கள்	
பபான்வற்்்	 வடிகட்டி	 சிஸடத்திற்கு	 அனுபப	
வடிகட்டி	 பயனபடுத்்தபபடுகி்து	 சபாதுவாக	
கீழ்கணட	வடிகட்டிகள்	்தானியஙகி	வாகனஙகளில்	
பயனபடுகின்து.	

1. பகட்ரிட்ஜ்	வ்க	(Cartridge	Type)
2. எட்ஜ்	வ்க	(Edge	Type)
3. ்மைய	சுழற்சி	வ்க	(Centrifugal	Type)

படம்	8.5.1	 எணசணெய்	வடிகட்டி

இவவ்கயில்	 ஆயில்	 ச்தாட்டி	 ஆனது	 கிோஙக்	
பகஸற்கு	 கீபழ	 சபாருத்்தபபட்டு	 இருக்கும்.	
எனஜினஐ	 இயக்கும்	 பபாது	 ஆயில்	 பம்ப	 ஆனது	
இயஙகி	 ச்தாட்டியில்	 உள்ைஆயில்	 வடிகட்டி	
வழியாக	 உறிஞ்சுகி்து.	 இந்்த	 ஆயில்	 ஆனது	
பம்பின	 மூ�ம்	 சுமைார	 200	 kpa	 மு்தல்	 400	 kpa	
வ்ே	 நனகு	 அழுத்்தபபட்டு	 ஆயில்	 வடிகட்டிக்கு	
ச�ல்கி்து	 வடிகட்டியில்	 நனகு	 வடிகட்டபபட்டு	
சமையின பக�ரிக்கு	 அனுபபபபடுகி்து.	 இவவாறு	
சமையின பக�ரிக்கு	 வந்்த	 ஆயில்	 ஆனது	 கிோஙக்	
�ாபட்இல்	உள்ை	சமையின	ஜாரனல்	பபரிங	மைற்றும்		
து்ணெ	ஜாரனல்	பபரிஙகளுக்கு	உயவிடபபடுகி்து.	
பின	 க்னக்டிங ோடு	 இல்	 உள்ை	 ஆயில்	
துவாேம்	 வழியாக	 பிஸடன	 பின	 மைற்றும்	 பிஸடன	
ரிஙஸகளுக்கு	 உயவிடுகி்து.	 பமைலும்	 பகம்	 �ாபட்	
மைற்றும்	 ்டமிங	 கியரகளுக்கு	 உயவிடுவ்தற்சகன	
ஆயில்	பக�ரி–ல்	இருந்து	ச�ல்�	்தனியாக	ஆயில்	
பஹால்டர	 பமைல்	 வால்வு	 எனஜினில்	 ஆயில்	
ஆனது	 வால்வு	 இயக்க சமைக்கானி�த்தில்	 உள்ை
ோக்கர	ஆரம்	ஐ	அ்டந்து	அஙகு	உயவளிக்கி்து.	
ஆயில்மைானி	 மூ�ம்	 சிஸடத்தில்	 உள்ை	 ஆயில்	
அழுத்்தம்	 எவவைவு	 உள்ைது	 என	 ச்தரிந்து	
சகாள்ை�ாம்.	 சபரும்பா�ான	 எனஜிகள்களில்	
இந்்த	 வ்க	 பயனபடுத்்தபபடுகி்து	 இது	 
படம்	8.4.3	ல்	காட்டபபட்டுள்ைது.

8.4.4  ஒருங்கிமணெநத ்தளிககும் 
ைற்றும் அழுத்த உயவிடும் முமற
இது	 ஸபிைாஷ்	 லூபரிபக�ன	 சிஸடம்	

மைற்றும்	

படம்	8.4.3	 அழுத்தும்	மு்்யில்	உயவிடும்	மு்்
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8.5.1.2 எட்ஜ் வமக (Edge Type)
இது	ப��ான	சமைல்லிய	பித்்த்ை	்தகடினால்	

ஆன	 வட்டவடிவமைான	 ்தட்டினால்	 	 ்தயாரிக்கபபட்டு	
இேணடு	 அ்மைபபுகைாக,	 ஒரு	 அ்மைபபானது	
வடிகட்டியின	 ்மையத்தில்	 உள்ை	 ஸபிணடிலும்	
மைற்ச்ாரு	 அ்மைபபானது	 வடிகட்டியின	 ஒேத்தில்	
உள்ை	 �துே	 கம்பி	 மூ�ம்	 ்தாஙகபபட்டிருக்கும்.	
்மைய	 ஸபிணடிலும்	 	 இ்ணெக்கபபட்டுள்ை	 டிஸக்	
சபரிய்தாகவும்	இருக்கும்,	இேணடு	டிஸக்குகளுக்கும்	
இ்டபய	 உள்ை	 இ்டசவளி	 சி�	 micron	 அைவில்	
இருக்கும்.	

இனச�ட்	 வழியாக	 வரும்	
எணசணெய்யானது	 ஒவசவாருடிஸக்கும்	 இ்டபய	
புகுந்து	ச�ல்லும்	சபாழுது	அ்தன பமைற்	பு்ஙகலும்	
அசுத்்தஙகள்	 படிந்து	 விடுகின்ன.	 சுத்்தமைான	
ஆயில்	 ஆனது	 இ்தன	 அவுட்ப�ட்	 வழியாக	
சவளிபயறுகி்து.	 அவவ்க	 வடிகட்டி்ய	 சுத்்தம்	
ச�ய்யும்	பபாது	்மைய	ஸபிணடிலும்,	�துே	கம்பியும்	
அ்�பபதினல்	டிஸக்குகளில்	உள்ை	அசுத்்தஙகள்	
வடிகட்டி	பாடி	அடியில்	ச�னறு	்தஙகி	விடுகின்ன	
சி�	 பநேஙகளில்	 பமைனுவல்	 ஆகவும்	 சுத்்தம்	
ச�ய்ய�ாம்.	 படம்	 8.5.1.2-இல்	காட்டபபட்டுள்ைது.

8.5.1.3 மைய சுழற்சி வமக (Centrifugal Type)

இவவ்க	 வடிகட்டியில்	
எணசணெய்ச்தாட்டியில்	இருந்து	வரும்	அசுத்்தமைான	
ஆயில்	 ஆனது	 போட்டாரின	 ்மையத்தில்	 உள்ை
ஹாப�ா	 ஸபிணடில்க்கு	 ச�ல்கி்து.	 ஹாப�ா	
ஸபிணடில்	 	 சுற்றுப	 பு்த்தில்	 து்ைகள்	
இடபபட்டிருக்கும்.	 இந்்த	 து்ைகளிலிருந்து	
சவளிபயறும்	 ஆயில்ஆனது	 போட்டார
நிேபபுகின்து	பின	இந்்த	ஆயில்	ஆனது	போட்டாரில்		
அ்மைக்கபபட்டுள்ை	 ச்தாட்டியில்	 நு்ழந்து	
இ்தன	 கீழ்	 அ்மைக்கபபட்டுள்ை	 சஜட்வழியாக	

8.5.1.1 ்கட்ரிட்ஜ் எண்ணெய் வடிகட்டி
இவவ்க	வடிகட்டி	ஆனது	அதிகபபடியான	

்தானியஙகி	வாகனஙகளில்	பயனபடுத்்தப	படுகின்து.	

இவவ்கயில்	வடிகட்டி	ஆனது	ஒரு	உப�ாக	
உரு்ையினுள்	 அ்மைக்ககபபட்டு	 அசுத்்தமைான	
எணசணெய்யானது	 வடிகட்டிஉறுபபு	 வழியாக	
ச�ல்லும்	 சபாழுது,	 5	 ்மைக்ோன	 வ்ேயுள்ை	
நுணணிய	 அசுத்்தஙக்ை	 அகற்றுகின்து.	
ஆயில்ஆனது	 வடிகட்டியின	 பமைல்	 பகுதியில்	
நு்ழந்து	ச�ல்லும்	பா்்த	படத்தில்	அம்பு	குறி	மூ�ம்	
காட்டபபடுள்ைது	பினபு	சுத்்தம்	ச�ய்யபபட்ட	ஆயில்	
ஆனது	அவுட்ச�ட்	வழியாக	சவளிபயற்்பபடுகி்து.	
இது	 படம்	 8.5.1.1	 ல்	 காட்டபபட்டுள்ைது

இதில்	துணி	(அ)	நார	ஆன	வடிகட்டிஉறுபபு	
பயனபடுத்்தபபடுகின்து	 குறிபபிட்டகா�த்திற்கு	
ஒரு	 மு்்	 ப்ழய	 வடிகட்டி்ய	 எடுத்துவிட்டு	
புதிய	 வடிகட்டி்ய	 உபபயாகிக்க	 பவணடும்.

8.5.1.1 பகட்ரிட்ஜ்	வ்க	எணசணெய்	வடிகட்டி	

படம்	8.5.1.2	 எட்ஜ்	வ்க	எணசணெய்	வடிகட்டி
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எனஜினு்டய	 பவகம்	 அதிகரிபப்தால்	
பம்பபின	 பவகமும்	 அதிகரிக்கி்து.	 இ்தனால்	
எனஜினில்	ஆயிலின	அழுத்்தம்	உயரகி்து.	பிேஷ்்ர 
ரிலிபவால்வ	(Pressure	Relief	Valve)	மூ�ம்	அதிகபபடியான	
ஆயில்	 அழுத்்தம்	 கட்டுபபடுத்்தபபடுகி்து.
பம்பபானது	 பபாதிய	 அைவு	 ஆயி்�	 அ்னத்து	
எனஜின	 பாகஙகளுக்கும்	 அனுபபுகி்து.	 கு்்ந்்த	
பட்�	ஆயிலின	அழுத்்தம்	கிட்டத்்தட்ட	 100	 kPa	அைவு	
ஆகும்.	 சபாதுவாக	 எனஜி்ன	 உயவிடுவ்தற்கு	
ஒரு	 நிமிடத்திற்கு	 15	 லிட்டர	 மு்தல்	 20	 லிட்டர	
வ்ே	 ஆயில்	 சுழற்சி	 ச�ய்ய	 ப்த்வபபடும்.	 �ோ�ரி	
எனஜின	 பவகத்தில்	 குமிழ்கள்	 எதுவும்	 இல்�ாமைல்	
பம்பபு	 மூ�ம்	 ப்த்வயான	 ஆயிலின	 கனஅைவு	
பவணடிய	 அழுத்்தத்தில்	 அனுபபபபடுவ்தால்	
பம்பபின	 அைவு	 மிகவும்	 ப்தரந்ச்தடுக்கபபடுகி்து.	
பமைலும்	பபரிஙகுகளின	ப்தய்மைானம்	மைற்றும்	எனஜின	
பாகஙகளின	அதிகமைான	ஆயில்	கசிய	ஆேம்பிபப்தால்,	
எனஜின	 அழுத்்தம்	 கு்்கி்து.	 எனபவ	 பபாதிய	
அைவு	 ப்தய்மைானத்துடன	 ப்த்வயான	 அழுத்்தத்்்த	
போமைரிக்க	 பம்பபின	அைவு	 பபாதுமைான்தாக	இருக்க	
பவணடும்.

ஆயில் பம்ப்பின் வமககள் (Types of Oil Pump)
1. கியர	பம்ப	(Gear	Pump)

2. போட்டார	பம்ப	(Rotor	Pump)

3. பிைஞ்�ர	பம்ப	(Plunger	Pump)

4. பவன	பம்ப	(Vane	Pump)

8.5.2.1 கியர் பம்ப் (Gear Pump)

்தற்பபாது	 எனஜினகளில்	 சபரும்பாலும்	
கியர	 ்டப	 ஆயில்	 பம்ப	 பயனபடுத்்தபபட்டு	
வருகி்து.	 இ்தன	 அ்மைபபு	 படத்தில்	 உள்ைவாறு	
மிகவும்	 எளி்மையானது	 ஆகும்.	 இதில்	 ட்்ேவ	
கியர	 மைற்றும்	 ட்்ேவன	 கியர	 ஆகிய	 இேணடு	
பாகஙகள்	 உள்ைன.இந்்த	 இேணடு	 கியரகளும்	
ஒரு	 ஹவுசிஙகில்	 ஒனறுக்சகானறு	 இ்ணெந்து	

அழுத்்தத்துடன	 சவளிபயற்்பபடுகி்து	 இ்தன
ச�யல்பாட்டினால்	 போட்டார	 பகசிங	 ஆனது	
எதிரதி்�யில்	 சுழ�	 ஆேம்பிக்கி்து.

திைர

படம்	8.5.1.3	 ச�னட்ரிபியூகல்	பில்டர

போட்டார	 பகசிங	 சுற்றும்	 சபாழுது	
சஜட்	 வழியாக	 சவளிபயறும்	 ஆயிலில்	 உள்ை
அசுத்்தஙகள்	 ்மையவி�க்கு	 வி்�யினால்	
ஸபட�னரி	 பகசிஙகில்	 ச்தளிக்கபபடுகி்து	 இ்தன	
காேணெமைாக	அசுத்்தஙகள்	இதில்	ஓட்டிக்	சகாணடு	
சுத்்தமைான	 ஆயில்	 மைட்டும்	 அவுட்ச�ட்	 வழியாக	
சவளிபயற்்பபடுகி்து.

8.5.2 ஆயில் பம்ப் (Oil Pump)
உயவிடும்	 அ்மைபபின	 வரி்�யில்	

ஆயில்	 ஸட்சேயினருக்கு	 அடுத்து	 வருவது	 ஆயில்	
பம்ப	 ஆகும்.	 எனஜினின	 பல்பவறு	 பாகஙகளுக்கு	
அழுத்்தத்துடன	 ஆயி்�	 அனுபபுவப்த	 ஆயில்	
பம்பபின	 பவ்�	 ஆகும்.	 இது	 சபாதுவாக	
கிபேஙக்	 பகசின	 உட்பு்ம்	 ஆயில்	 ச�வலின
கீபழ	 அ்மைக்கபபட்டிருக்கும்.	 சபாதுவாக	
டிஸட்ரிபியூட்டர	 ்ாபடின	 நுனிபபகுதியிலிருந்து	
இது	 இயக்கபபடுகி்து.	 இந்்த	 பம்ப	 இயஙகுவ்தற்கு	
ப்த்வயான	 �க்தியானது	 பகம்்ாம்ட்டில்	 உள்ை	
ஸகியூ	கியரிலிருந்து	டிஸட்ரிபியூட்டர	எக்ஸசடன�ன	
்ாபட்	 மூ�ம்	 கி்டக்கி்து.

படம்	8.5.2	 எணசணெய்	பம்ப

ெவளிவழி 

படம்	8.5.2.1	-	கியர	பம்ப
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போட்டார	 எனறும்	 கூ்பபடும்.	 இந்்த	 அவுட்டர	
போட்டாரின	 உட்பகுதியில்	 இனனர	 போட்டார
இ்ணெந்து	 சுழலுமைாறு	 அ்மைந்திருக்கும்.	
அவுட்டர	 போட்டாரில்	 உள்ை ப�ாபபுகளின	
(Lobe)	 எணணிக்்க	 இனனர	 போட்டாரில்	 உள்ை	
ப�ாபபுகளின	 எணணிக்்க்ய	 விட	 ஒனறு	
அதிகமைாக	 இருக்கும்.

பம்பபில்	 உள்ை	 இேணடு	 போட்டாரகளின	
சுழலும்	 அ்மைபபானது	 மைாறுபடும்.	 இ்தனால்	
இேணடு	 போட்டாரகளுக்கும்	 இ்டபய	 உள்ை
இ்டசவளியின	 கனஅைவு	மைாறுபடுகி்து.	 இனனர
போட்டாோனது	 பகம்	 ்ாபடில்	 உள்ை ஸகியூ	
கியரிலிருந்து	 டிஸட்ரிபியுட்டர	 எக்ஸசடன�ன
்ாபடின	 மூ�ம்	 இ்ணெக்கபபட்டு	 சுழல்கி்து.	
இவவாறு	 இனனர	 போட்டார	 சுழலும்	 பபாது	
அவுட்டர	 போட்டாரும்	 சுழல்கி்து.	 போட்டாரகளின	
இ்டசவளியில்	 ஏற்படுகின்	 சவற்றிடத்்்த	
நிேபபுவ்தற்காக	 ஆயில்	 உறிஞ்சி	 இழுக்கபபடுகி்து.	
பினனர	 ஆயில்	 நனகு	 அழுத்்தபபட்டு	 அவுட்ச�ட்	
பபாரட்	 வழியாக	 சவளிபயற்்பபடுகி்து.	 இந்்த	
வ்கயில்	ஆயிலின	அழுத்்தம்	சுமைார	2	kgf/cm	2	மு்தல்	
5	 kgf/cm2வ்ே	 இருக்கும்.	 இந்்த	 பம்பபில்	 உள்ை	
நன்மைகள்	 பினவருமைாறு.

1. இந்்த	வ்க	 பம்ப	சுமைார	 25	 %	அதிக	தி்னும்
எளிய	 அ்மைவும்	 சகாணடது.

2. ஒவசவாரு	சுற்றுக்கும்	கு்்வான	ப�ாபபுகள்
இ்ணெவ்தால்	 �த்்தமினறி	 இயஙகுகி்து.	

8.5.2.3 பிளஞைர் பம்ப் (Plunger Pump)

இந்்த	 பம்பபில்	 பபேல்,	 பைனஜர	
மைற்றும்	 இரு	 ஒரு	 வழி	 ஸபிரிங,	 ப�ாபடட்	
பால்	 வால்வு	 ஆகிய	 முக்கியமைான	 பாகஙகள்	
உள்ைன.	 பிைஞ்�ர	 ஒரு	 பபேலில்	 பமைலும்	 கீழும்	
நகருமைாறு	 அ்மைக்கபபட்டிருக்கும்.	 பிைஞ்�ரகள்	
இயஙகுவ்தற்கு	 ப்த்வயான	 �க்தி	 பகம்	 ்ாபடில்	
உள்ை	 எக்ச�னட்ரிக்	 மூ�மைாகபவா	 அல்�து	

சுற்றும்படி	 இருக்கும்.	 ஹவுசிஙகில்	 உட்பேபபிற்கும்	
கியரின	 நுனிக்கும்	 இ்டயில்	 பபாதுமைான	 அைவு	
இ்டசவளி	 போமைரிக்கபபடுகி்து.இந்்த	 வ்கயான	
கியர	 பம்பபில்	 இேணடு	 வ்கயான	 கியரகள்	
பயனபடுத்்தபபடுகின்ன.	 அ்வ	 1.	 ஸபர	 கியர	
2.	 சஹலிக்கல்	 கியர	 ஆகும்.	 பம்பபில்	 அதிகம்	
�த்்தம்	 எழாமைல்	 இருபப்தற்காக	 சஹலிக்கல்	 கியர	
பயனபடுத்்தபபடுகி்து.

எனஜின	 இயஙகும்	 பபாது	 பகம்	
்ாபடில்	 உள்ை ஸகியூ	 கியரிலிருந்து	 �க்தி்ய	
டிஸட்ரிபியூட்டர	 எக்ஸசடன�ன ்ாபட்	 மூ�ம்	
சபற்று	 ட்்ேவ	 கியர	 சுழல்கி்து.	 அபபபாது	
அ்தனுடன	 இ்ணெந்துள்ை	 ட்்ேவன	 கியரும்	
சுழல்கி்து.	ஆனால்	இவவிரு	கியரகளும்	எதிரஎதிர	
தி்�யில்	சுழல்வ்தால்	பம்பபின	உட்பு்ம்	சவற்றிடம்	
ஏற்படுகி்து.இ்தனால்	ஆயில்	பம்பபில்	உள்ை	வாயு	
மைணட�	அழுத்்தம்	இந்்த	சவற்றிடத்்்த	நிேபபுவ்தற்கு	
முயற்சி	ச�ய்கி்து.	எனபவ	ஹவுசிங	மைற்றும்	ஆயில்	
�ம்பபிற்கும்	இ்டயில்	ஆயில்	இருபப்தால்	இன�ட்	
வழியாக	ஹவுசிஙகிற்குள்	ஆயில்	இழுக்கபபடுகி்து.	
இந்்த	 நிகழ்ச்சியில்	 ஆயில்	 இன�ட்	 வழியாக	
ஹவுசிஙகிற்குள்	நு்ழந்து	கியரகள்	மைற்றும்	ஹவுசிங	
இ்டசவளிகளில்	ச�னறு	சவற்றிடத்்்த	நிேபபுகி்து.	
இ்தனால்	ஆயில்	நனகு	அழுத்்தபபட்டு	சுமைார	2	kgf	/	cm2 
மு்தல்	4	kgf	/	cm2	வ்ே	அழுத்்தத்தில்	அவுட்�ட்	வழியாக	
சவளிபயற்்பபடுகி்து.	 அவுட்ச�ட்	 பகுதியானது	
ஆயில்	 பக�ரியுடன	 இ்ணெக்கபபட்டிருபப்தால்	
அஙகிருந்து	 எனஜினு்டய	 இயஙகும்	 பாகஙகள்	
அ்ணெத்திற்கும்	 சுழற்சி	 ச�ய்யபபடுகி்து.

8.5.2.2 ்ைாட்டார் பம்ப் (Rotor Pump)

போட்டார	 பம்பபானது	 கியர	 ்டப
பம்ப்ப	பபானப்	இருக்கும்.ஆனால்	கியரகளுக்கு	
பதி�ாக	 இரு	 போட்டாரகள்	 அ்மைந்திருக்கும்.	
இந்்த	 போட்டாரகள்	 இேணடும்	 உட்பகுதியில்	
இ்ணெந்து	 இருக்குமைாறு	 அ்மைந்திருக்கும்.	
இந்்த	 இேணடு	 போட்டாரகளில்	 ஒனறு	 இனனர	
போட்டார	 எனறும்	 மைற்ச்ானறு	 அவுட்டர	

ெவளிவழி 

படம்	8.5.2.3	 பிைஞ்�ர	பம்ப	(Plunger	Pump)

ெவளி வழி 

படம்	8.5.2.2	 போட்டார	பம்ப	(Rotor	Pump)
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கு்்ந்்த	 கன	 அைவு,	 இடத்்்த	 விட்டு	 பவனகள்	
நகே	 ஆேம்பிக்கின்ன.	 இந்்த	 பவனகள்	 மீணடும்	
கு்்ந்்த	 கன	 அைவு	 இடத்்்த	 கடந்து	 ச�ன்	
உடபன	 அவுட்ச�ட்	 பபாரட்	 வழியாக	 ஆயில்	
சவளிபயற்்பபடுகி்து.

8.6  அழுத்தம் விடுவிககும் வால்வு 
(Pressure Relief Valve)
எனஜின	 ஐடிலிங	 பவகத்தில்	

இயஙகும்பபாது	 முனபப	 தீரமைானிக்கபபட்ட	
அழுத்்தத்தில்	 பபாதிய	 அைவு	 ஆயில்	 அனுபபும்படி	
ஆயில்	 பம்ப	 வடிவ்மைக்கபபட்டிருக்கும்.	 ஆ்கயால்	
எனஜினின	 அதிக	 பவகத்தினால்	 பம்பின	 பவகம்	
அதிகரிக்கபபட்டு,	அதிகமைான	அழுத்்தத்தில்	ஆயி்�	
சவளிபயற்றுகி்து.	இ்தனால்	அதிக	ஆயில்	ச��வுடன	
சீல்கள்	 மைற்றும்	 ஜாயிணட்டுகள்	 பழு்த்டயவும்	
ச�ய்கின்ன.எனபவ	 இ்த்ன	 ்தவிரக்க	 அழுத்்தம்	
விடுவிக்கும்	 வால்வு	 (Pressure	 Relief	 Valve)	 ஒனறு	
ஆயில்	பம்பில்	சகாடுக்கபபட்டிருக்கும்.	இந்்த	வால்வு	
பம்பில்	 ஏற்படும்	 அதிகமைான	 ஆயில்	 அழுத்்தத்்்த	
விடுவிக்கி்து.

8.6.1  அழுத்தம் விடுவிககும் வால்வு 
வமககள் (Types of Pressure Relief 
Valve)
அழுத்்தம்	 விடுவிக்கும்	 வால்வின	 வடிவத்்்த	

சபாறுத்து	இேணடு	வ்ககைாக	பிரிக்கபபடுகி்து,	அ்வ

1. பகாை	 வடிவஅழுத்்தம்	 விடுவிக்கும்	 வால்வு
(Ball	 Type	 Pressure	 Relief	 Valve)

2. உரு்ை	வடிவ	அழுத்்தம்	விடுவிக்கும்	வால்வு
(Plunger	 Type	 Pressure	 Relief	 Valve)

8.6.1.1 ்காள வடிவ அழுத்தம் 
விடுவிககும் வால்வு 
(Ball Type Pressure Relief Valve)

	 வால்வு	 அ்மைபபில்	 ஒரு	 பால்	 வால்வு,	
ஸபிரிங,	 அட்சஜஸட்சமைனட்	 ஸகுரு	 ஆகிய்வ	
உள்ைன.	 பால்	 வால்வு	 அ்தனு்டய	 சீட்டில்	 ஒரு	
ஸபிரிங	 மூ�ம்	 பிடித்துக்	 சகாள்ைபபடுகி்து.
இந்்த	 பாகஙகள்	 அ்னத்தும்	 பம்ப	 ஹவுசிஙகில்	
அ்மைந்திருக்கும்.

பகாை	வடிவ	அழுத்்தம்	விடுவிக்கும்	வால்வு	
(Ball		படம்		8.5.1.1	-	Type	Pressure	Relief	Valve)	

இயஙகும்	வி்தம்:

எனஜின	 ஓடாமைல்	 இருக்கும்பபாது	 ஸபிரிங	
ஆனது	பால்	வால்வி்ன	அ்தன	சீட்டில்	அழுத்தியபடி	
்வத்திருக்கும்.	எனஜின	ஸடாரட்	ஆன	பி்கு,	ஆயில்	

கிோஙக்	 ்ாபடில்	 இ்ணெக்கபபட்டுள்ை	 ஒரு	
சிறிய	 கசனக்டிஙோடு	 மூ�மைாகபவா	 கி்டக்கி்து.
இதிலுள்ை	ஒரு	ஸபிரிங	ப�ாசடட்	பால்வால்வானது	
பபேலின	இனச�ட்	பகுதியிலும்	மைற்ச்ானறு	பபேலின	
அவுட்ச�ட்	 பகுதியிலும்	 சபாருத்்தபபட்டிருக்கும்.

பிைஞ்�ர	 பமைல்பநாக்கி	 நகரும்	 சபாழுது	
பிைஞ்ஜரின	 கீழ்பபகுதியில்	 பாதியைவு	 சவற்றிடம்	
ஏற்படுகி்து.	இ்தனால்	இனச�ட்	வால்வு	தி்பப்தன	
மூ�ம்	 ஆயில்	 உறிஞ்�பபட்டு	 சவற்றிடத்்்த	
நிேபபுகி்து.	 பிைஞ்�ர	 கீழ்பநாக்கி	 நகரும்	 பபாது	
பபேலில்	உள்ை	ஆயிலின	அழுத்்தம்	அதிகரிக்கி்து.	
இ்தன	 மூ�ம்	 அவுட்ச�ட்	 வால்வு	 தி்ந்து	
இனப�ட்	 வால்வு	 மூடிக்சகாள்கி்து.	 இ்தனால்	
அழுத்்தபபட்ட	ஆயில்	அவுட்ச�ட்	வால்வு	வழியாக	
சவளிபயற்்பபடுகி்து.

இந்்த	வ்க	பம்ப	பமைாட்டார	வாகனஙகளில்	
அதிகமைாக	 பயனபடுத்்தபபடுவதில்்�,	 ஏசனனில்	
பபாதுமைான	அழுத்்தம்	 கி்டபபதில்்�.	 இது	ஆயில்	
எனஜினகளிலும்,	 ஒரு	 சி�	 பமைாட்டார	 ்�க்கிள்	
எனஜினகளில்	 மைட்டும்	 பயனபடுத்்தபபடுகி்து.

8.5.2.4 ்வன் பம்ப் (Vane Pump)

இந்்த	வ்க	 பம்பில்	உரு்ை	வடிவ	ஹவுசிங	
ஒனறு	உள்ைது.	இ்தற்குள்	ட்்ேவிங	பமைாட்டார	ஒனறு	
எக்ஸச�னடிரிக்காக	இ்ணெக்கபபட்டிருக்கும்.போட்டார
பகம்	 ்ாபட்	 ஸகியூ	 கியரினால்	 இயக்கபபடுகி்து.
போட்டாரின சவளிபபகுதி்ய	 சுற்றிலும்	 �மைமைான	
இ்டசவளியில்	 பள்ைஙகள்	 சவட்டபபட்டு,	 அதில்	
ப�	 பவனகள்	 சகாடுக்கபபட்டிருக்கும்.	 இவபவனகள்	
பள்ைஙகளில்	 முனனும்.	 பினனும்	 நகரகி்து.	
பவனகளின சவளிபபக்க	 மு்னகள்	 ஹவுசிஙகுடன	
சநருஙகிய	ச்தாடரபு	சகாள்வ்்த	போமைரிக்க	்மையத்தில்	
இேணடு	 ரிஙகுகள்	 சகாடுக்கபபட்டிருக்கும்.

படம்	8.5.2.(4)-	பவன	பம்ப

பம்ப	 இயஙகும்பபாது	 ்மைய	 வி�க்கு	
வி்�யினால்	 சவளிபபக்கமைாக	 பவனகள்	 அழு-
த்்தபபடுகி்து.	 இ்தனால்	 இனச�ட்	 பபாரட்டுக்குள்	
ஆயில்	 நு்ழகி்து.	 இபபபாது	 ஹவுசிங	 மைற்றும்	
எக்ஸச�னடிரிக்	 போட்டாருக்கும்,	 இ்டபய	 உள்ை	
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சபாறுத்து	பிைஞ்�ர	மூடிபயா	அல்�து	�ற்று	தி்ந்ப்தா	
இருக்கும்.	 எனஜின	பவகம்	அதிகமைாவ்தால்	ஆயில்	
அழுத்்தம்	 அதிகமைாகி்து.	 இவவாறு	 அதிகமைாகும்	
அழுத்்தம்	 முனபன	 தீரமைானிக்கபபட்ட	 அை்வவிட	
அதிகமைாகும்	 பபாது	 ஸபிரிங	 அழுத்்தபபட்டு	 பிைஞ்�ர
அ்தன	இடத்்்த	விட்டு	பமைப�	தூக்கபபடுகி்து.	இ்தனால்	
அழுத்்தம்	 விடுவிக்கபபட்டு,	 அதிகபபடியான	 ஆயில்	
திரும்பி	்பபாஸ	பா்்த	வழியாக	இனச�ட்	பகுதிக்பகா	
அல்�து	 ஆயில்	 �ம்பிற்க்பகா	 ச�ல்வ்்த	 படத்தின	
மூ�ம்	 அறிய�ாம்.	 அட்சஜஸடிங	 ஷிம்கள்	 மைற்றும்	
�ாக்	 நட்	 மூ�ம்	 ஸபிரிஙகின	 அழுத்்தம்	 அட்சஜஸட்	
ச�ய்யபபடுகி்து.இந்்த	ஷிம்க்ை	ப�ரத்்தாப�ா	அல்�து	
எடுத்்தாப�ா	 ஸபிரிஙகின	 அழுத்்தம்	 அதிகரிக்கபவா	
அல்�து	 கு்்க்கபவா	 ச�ய்கி்து.

8.7  எண்ணெய் அளவு காட்டி 
(Oil Dip Stick or Oil level Indicator)
ஆயில்	�ம்பில்	உள்ை	ஆயிலின மைட்டத்்்த	

அைக்க	 டிப	 ஸடிக்	 பயனபடுத்்தபபடுகி்து.	 இ்தன
பமைல்	 பகுதி்ய	 பிடித்துக்	 சகாள்வ்தற்கு	 ஒரு	
்கபபிடியும்,	கீழ்பபகுதியில்	நீைமைான	ஸடீல்	ோடும்	
அல்�து	 பிபைடும்	 இ்ணெக்கபபட்டிருக்கும்.	
இந்்த	 ஸடீல்ோடில்	 அதிகபட்�ம்	 (Maximum),	
கு்்ந்்த	 பட்�ம்	 (Minimum)	 என	 இருபகாடுகள்	
சகாடுக்கபபட்டிருக்கும்.	 இ்்தத்்தவிே	 ப�	 சிறிய	
பகாடுகள்	 கு்்ந்்த	 பட்�	 (Minimum)	 அைவுக்கு	
கீபழ	 சகாடுக்கபபட்டிருக்கும்.ஆயி�ானது	 இந்்த	
அை்வவிட	கு்்வாக	இருக்கக்கூடாது.	டிப	ஸடிக்	
ஆனது	 எனஜின	 பிைாக்	 வழியாக	 ஆயில்	 �ம்்ப	
ச்தாடுமைாறு	ச�ாருகி	்வக்கபபட்டிருக்கும்.தினமும்	
எனஜி்ன	ஸடாரட்	 ச�ய்யும்	முனபு	டிப	ஸடிக்்க	
சவளிபய	 எடுத்து	 ஆயிலின மைட்டத்்்த	 (Level)	
ச்தரிந்து	 சகாள்ை	 பவணடும்.ஆயில்	 மைட்டமைானது	
Minimum	 அைவுக்கு	 பமைப�யும்	 Minimumஅைவுக்கு	
கீபழயும்	பபாகாமைல்	பாரத்துக்	சகாள்ை	பவணடும்.

உயவிடு்தலின	 பபாது	 ஏற்படும்	
பழுதுக்ையும்	 பழுது	 ஏற்படுவ்தற்கான	
காேணெஙக்ையும்	 அ்த்ன	 �ரி	 ச�ய்்த்�யும்	
நாம்	 �ரியாக	 புரிந்து	 சகாணடு	 ச�யல்படுத்து்தல்	
மிகவும்	 அவசியம்	 ஆகும்.

அழுத்்தம்	மைற்றும்	ஸபிரிங	சடன�்ன	கு்்த்து	பால்	
வால்வு	மூடிபயா	அல்�து	தி்ந்ப்தா	இருக்கும்.	எனஜின	
பவகம்	அதிகமைாவ்தால்	ஆயிலின	அழுத்்தம்	அதிகமைா-
கும்.	அவவாறு	அதிகமைாகும்	அழுத்்தம்	முனபப	தீரமைா-
னிக்கபபட்ட	அை்வவிட	அதிகரிக்கும்	பபாது	ஸபிரிங	
அழுத்்தபபட்டு,	 பால்	 வால்வு	 அ்தன	 இடத்்்தவிட்டு	
பமைப�	தூக்கபபடுகி்து	அபபபாது	பால்	வால்வு	தி்க்க-
பபடுவ்தால்	அழுத்்தம்	விடுவிக்கபபட்டு	அதிபபடியான	
ஆயில்	 திரும்பி	 ்பபாஸ	 பா்்த	 வழியாக	 இனச�ட்	
பகுதிக்பகா	அல்�து	ஆயில்	ச்தாட்டிக்பகா	ச�ல்கி்து.

ெவளிேய

அட்ஜஸட்டிங	ஸகுரு	மைற்றும்	�ாக்	நட்	(Adjusting	
Screw	and	Lock	Nut)

அட்ஜஸட்டிங	ஸகுரு	மைற்றும்	�ாக்	நட்	மூ�ம்	
�ரியான	அைவு	அழுத்்தம்	அட்ஜஸட்	ச�ய்யபபடுகி்து.
ஸகுரு்வ	 உள்பநாக்கி	 திருகினால்	 ஸபிரிஙகின	
அழுத்்தம்	 அதிகரித்து	 பால்	 வால்்வ	 தி்பப்தற்கு	
அதிகமைான	 ஆயில்	 அழுத்்தம்	 ப்த்வபபடும்.	
ஸகுரு்வ	 சவளிபநாக்கி	 திருகினால்	 ஸபிரிஙகின	
அழுத்்தம்	 கு்்ந்துபால்	 வால்வி்ன	 தி்பப்தற்கு	
கு்்வான	ஆயில்	அழுத்்தம்	ப்த்வபபடும்.	எனபவ	
்தயாரிபபாைர	சிபாரிசு	ச�ய்யும்	அைவுபபடி	வால்்வ	
ச�ட்டிங	 ச�ய்து	 சகாள்ை	 முடிகி்து.	 சபாதுவாக	
எனஜின	சுமைார	1000	rpm	பவகத்தில்	430C	சவபபத்தில்	
2.5	kg	/	cm	2	அைவில்	ஸபிரிஙகின	அழுத்்தம்	இருக்கும்.

8.6.1.2  உருமள வடிவ அழுத்தம் 
விடுவிககும் வால்வு (Plunger Type 
Pressure Relief Valve)
இது	 பால்	வ்க்யப	 பபானப்	இருக்கும்	

ஆனால்	 பால்	வால்விற்கு	 பதி�ாக	இதில்	பிைஞ்�ர	
பயனபடுத்்தபபடுகி்து.	 இந்்த	 வால்வு	அ�ம்பளியில்	
பிைனஜர,	ஸபிரிங,	அட்சஜஸடிங	சிம்கள்	ஆகிய்வ	
உள்ைன.	 பிைஞ்�ர	 ஆனது	 அ்தன	 சீட்டில்	 ஒரு	
ஸபிரிங	 மூ�ம்	 பிடித்துக்சகாள்ைபபடுகி்து.

எனஜின	 இயஙகாமைல்	 இருக்கும்பபாது	
ஸபிரிங	 ஆனது	 பிைஞ்�்ே	 அ்தன	 சீட்டில்	
அழுத்தியபடி	் வத்திருக்கும்.	எனஜின	ஸடாரட்	ஆன	
பி்கு,	ஆயில்	அழுத்்தம்	மைற்றும்	ஸபிரிங	சடன�்ன	

படம்	8.6.1.2	 உரு்ை	வடிவ	அழுத்்தம்		விடுவிக்கும்	
வால்வு	(Plunger	type	pressure	relief	valve)
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3. உ்டந்்த	ஆயில்	பம்ப	அல்�து	சபல்ட்	அல்�து
ச�யின.

4. வடிகட்டியில்	 அ்டபபு	 அல்�து	 குழாய்
வ்ை ந்திரு த் ்தல் .

5. அதிபபடியான அ்டபபுகள்	 சகாணட	
எணசணெய் வடிகட்டி.

6. சி்்தந்்த	எணசணெய்	ச்தாகுபபுகள்.
7. உ்டந்்த	அல்�து	எரிந்்த	கசிவு	நீக்கி.
8. பிஸடன	 வ்ையஙகள்	 உ்டந்து	 அல்�து

ப்தய்ந்திருத்்தல் .

8.10 ைரி்ைய்யும் முமறகள்
1.	 கசிவி்ன	�ரி	ச�ய்்தல்.
2.	 எணசணெய்	 ச்தாட்டியின	 கசிவு	 நீக்கி்ய	

மை ா ற்று்தல் .
3. சஹட்	கசிவு	நீக்கி்ய	மைாற்று்தல்.
4. படபபட்	கவர	கசிவு	நீக்கி்ய	மைாற்று்தல்.
5. ட்சேயின	பிைக்்க	மைாற்று்தல்.
6. பிஸடன	வ்ையஙக்ை	மைாற்று்தல்.
7. �ரியான	அைவு	ஆயி்�	நிேபபு்தல்.

8.8  உயவிடும் அமைப்பில் ஏற்படும் 
பழுதுகள்
பழுதுகள்	 ஏற்படும்பபாது	 கீழ்க்கணட	

அறிகுறிகள்	 காணெபபடும்.

1. எனஜின	ஆயில்	கு்்வாக	இருக்கும்.

2. உள்சவடிபபு	ஏற்படும்.

3. �மைமைான	ச�யல்	தி்ன.

4. வடிகட்டிகளில்	அ்டபபு	ஏற்பட்டிருத்்தல்.

5. எனஜின	ஆயில்	அடரகரும்	நி்த்தில்	இருத்்தல்
அ��து	 மைாசுபட்டிருத்்தல்.

8.9  உயவிடும் அமைப்பில் பழுது 
ஏற்படக காைணெங்கள்
உயவிடும்பபாது	 பழுது	 ஏற்பட	 ப�	

காேணெஙகள்	 உள்ைன.

1. உட்பு்	மைற்றும்	சவளிபபு்	கசிவினால்	ஆயில்
கு்்்தல்.

2. கு்்ந்்த	ஆயில்	அழுத்்தம்	காேணெமைாக	ஆயில்
பம்பில்	 பழுது	 ஏற்படு்தல்.

மைாணெவரகளுக்கான	பயிற்சி

1. மைாணெவரக்ை	 அருகில்	 உள்ை	 பணிமை்னகளுக்குச்	 ச�னறு	 அஙகு	 உயவிடும்	 அ்மைபபில்
பமைற்சகாள்ைபபடும்	 ச�யல்பாடுகள்	 பற்றி	 ச்தரிந்து	 சகாணடு	 அறிக்்க	 �மைரபபிக்கச்	 ச�ய்்தல்.

2. மைாணெவரக்ை	ஏ்தாவது	ஒரு	உயவிடும்	அ்மைப்ப	பிரித்து	அ்தற்கான	வ்ேபடம்	வ்ேந்து	அ்தன
ச�யல்பாடுக்ை	 விவரித்கச்	 ச�ய்்தல்.

Solid Lubricant - திடநிைல உய� ெபா�ள்
Liquid Lubricant - திரவநிைல உய� ெபா�ள்
Fluidity - உய� திரவம் படர் நிைல
Flash Point - ெவ�ப்� நிைல
Fire Point - எரிதல் நிைல
Corrosion - ��ப்பி�த்தல் / அரித்தல்
Foaming - �ைரத்தல்
Animal Oil - விலங்� உய� எண்ெணய்
Vegetable Oil - தாவர உய� எண்ெணய்
Mineral Oil - தா� ெபா�ள் உய� எணெ்ணய்
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ைரியான விமடமய ்தர்ந்தடுகக: 

1. எணசணெய்	பம்பிலிருந்து	சவளிபயறும்	எண்ணெயின	அழுத்்தம்	எவவைவு?
அ)	 2	kg/cm2	மு்தல்	4	kg/cm2

ஆ)	 3	kg/cm2	மு்தல்	4	kg/cm2

இ)	 5	kg/cm2	மு்தல்	7	kg/cm2

2. எனஜினகளில்	பயனபடும்	உயவு	மு்்யின	வ்ககள்	எத்்த்ன?
அ)	 இேணடு
ஆ)	 மூனறு
இ)	 நானகு

3. ்தற்கா�	எனஜினகளில்		எந்்த	வ்க	உயவிடும்	மு்்	அதிகமைாக	பயனபடுகி்து?
அ)	 சபட்ோயில்	மு்்
ஆ)	 அழுத்தும்	மு்்
இ)	 ச்தளிக்கும்	மு்்

4. எணசணெய்	பம்பில்	இருந்து	சவளிபயறும்	எண்ணெய்	எந்்த	பாகத்திற்கு	பநேடியாக	ச�ல்கி்து?
அ)	 சமையின	கா�ரி
ஆ)	 சமையின	பபரிங
இ)	 எணசணெய்	வடிகட்டி
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5. சபாதுவாக	எனஜினகளில்	பயனபடுத்்தபபடும்	உயவு	சபாருள்களின	வ்ககள்	எத்்த்ன?
அ)	 இேணடு
ஆ)	 மூனறு
இ)	 நானகு

கீழககணட வினாககளுககு விமடயளிககவும்

6. உயவிடும்	அ்மைபபின	அவசியம்	யாது?

7. உயவு	எண்ணெய்யின	பணபுகள்	யா்வ?

8. S.A.E.	என்ால்	எனன?

9. பிசுபிசுபபுத்்தன்மை	அல்�து	பாகுநி்�	என்ால்	எனன?

10. பாய்்தல்	்தன்மை	என்ால்	எனன?

11. ஆவியா்தல்	்தன்மை	என்ால்	எனன?

12. ெவ�ப்� நிைல என்ால்	எனன?

13. நு்ேத்்தல்	்தன்மை	என்ால்	எனன?

14. உயவிடும்	சபாருள்களின	வ்ககள்	யா்வ?

15. திட	நி்�	உயவுபசபாருட்கள்	யா்வ?

16. திேவ	நி்�	உயவுபசபாருட்கள்	யா்வ?

17. உயவிடும்	மு்்யின	வ்ககள்	யா்வ?

18. உயவிடும்	அ்மைபபில்		உள்ை	பாகஙகள்	யா்வ?

19. வடிகட்டியின	வ்ககள்	யா்வ?

20. ஆயில்	பம்பின	வ்ககள்	யா்வ?

21. ஆயில்	பம்பின	வ்ககளில்	ஏப்தனும்	ஒனறி்ன	படம்	வ்ேந்து	விவரி.

22. உயவிடும்	அ்மைபபில்	ஏற்படும்	பழுதுகள்	ஏப்தனும்	ஐந்தி்னக்	குறிபபிடுக.

23. உயவிடும்	அ்மைபபில்	ஏற்படும்	பழுதுகளும்	அ்த்ன	நிவரத்தி	ச�ய்யும்	மு்்க்ையும்	கூறு.
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எரிப�ொருள் பெலுத்தும் 
முறை

9.0 அறிமுகம்
9.1  ப�ட்ரொல் என்ஜினில் எரிப�ொருள் பெலுத்தும் முறை
9.2 எரிப�ொருள் பெலுத்தும் முறையின் வறககள்

9.2.1 புவிஈர்ப்பு முறை (Gravity System) 
9.2.2  பவற்றிடத்்ொல் பெலுத்தும் முறை (Vaccum System)
9.2.3  �ம்ப் மூலம் பெலுத்தும் முறை (Pump Feed System)
9.2.4  இன்பஜெகென் முறை (Injection Type)

9.3  எரிப�ொருள் பெலுத்தும் முறையின் �ொகஙகள் 
(ப�ட்ரொல் என்ஜின்)
9.3.1 ப�ட்ரொல் �ம்ப் 

9.3.1.1  ஏ. சி இயந்திர  ப�ட்ரொல் �ம்ப் 
9.3.1.2  எஸ் யு  மின்ெொர ப�ட்ரொல் �ம்ப்

9.4 எரிப�ொருள் கொற்று விகி்ம் (Air Fuel Ratio)
9.4.1 அதிக ்ரமுள்்ள கலறவ (Rich Mixture) 
9.4.2 ெரியொன ்ரமுள்்ள மிக்ஸர்
9.4.3 குறைந்் ்ரமுள்்ள கலறவ (Lean Mixture) 

9.5 கொர்பு்ரடடர் (Carburettor) 
9.5.1  கொர்பு்ரடடரின் �ணிகள் (Function of Carburettor)
9.5.2  கொர்பு்ரடடரின் ்்றவகள் (Requirements of 

Carburettor)
9.5.3  கொர்பு்ரடடரின் வறககள் (Type of Carburettor)

9.5.3.1  கீழ்நொககிய ஓடடவறக கொர்பு்ரடடர் 
(Down Draught Carburettor):

9.5.3.2  ் ேல்்நொககிய ஓடட வறக கொர்பு்ரடடர் 
(Up- draught Carburettor):

9.5.3.3  �ககவொடடு வறக கொர்பு்ரடடர் (Side 
Draught Carburettor):

9.5.4.  எளிய கொர்பு்ரடடர் (Simple Carburettor)
9.5.5  ் ெொலகஸ் கொர்பு்ரடடர் (Solex Carburettor)

ெ�ொரு்ளடககம்

9
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9.6 ப�ட்ரொல் இன்பஜெகென் (Petrol Injection)
9.6.1  ப�ட்ரொல் இன்பஜெகென் முறையின் நன்றேகள்
9.6.2  Petrol Injection முறையின் வறககள்

9.7 �லமுறன எரிப�ொருள் ப்ளிப்பு (MPFI) – 
கொர்பு்ரடடர் ஒப்பீடு

9.8  எரிப�ொருள் பெலுத்தும் முறை (டீெல் என்ஜின்) Fuel 
Supply system in Diesel Engine

9.9  எரிப�ொருள் இன்பஜெகென் �ம்பு (Fuel Injection Pump)
9.9.1   இன்-றலன் �ம்பு அல்லது பஜெர்க �ம்பு (Inline 

Pump (or) Jerk Pump)
9.9.2   �கிர்வி �ம்ப் (Distributor Pump) 

9.10 கவர்னர்
9.10.1  கவர்னர் ப்ொடர்�ொன கறலசபெொற்கள் (Governor 

Terminologies)
9.11 டீெல் இடிப்பு (Diesel Knock) 

9.11.1  டீெல் இடிப்பு ஏற்�டுவ்ற்கொன கொரணஙகள்
9.12 ப�ொது இறணப்பு வறக டீெல் ப்ளிப்பு முறை (CRDI)

9.12.1  ப�ொது இறணப்பு வறக டீெல் ப்ளிப்பு முறை 
நன்றேகள் 

1. ்ொனியஙகி வொகனஙகளுககு எரிப�ொருள் எந்ப்ந்் முறைகளில் பெலுத்்ப்�டுகிைது 
என்�ற் அறி்ல்.

2. எரிப�ொருள் பெலுத்தும் முறையில் �யன்�டுத்்ப்�டும் முககிய �ொகஙகள், �ம்ப்,
கொர்பு்ரடடர் ்�ொன்ை �ொகஙகளின் இயககத்ற் அறிந்து பகொள்ளு்ல்.

கற்ைல் ்நொககம் (Learning objectives)

9.0  அறிமுகம்
இப்பாடத்தில் நபாம் எரிப்பாருள் பெளிக்கும் 

மு ற ை ,  அ ெ ன்  வ ற ை ை ள்  ் பா ை ங ை ள்  ம ற் று ம் 
ைபாற்று எரிப்பாருள் ைலறவ, ைபார்புரேடடர், அென் 
வறைைள் மற்றும் டீசல் என்ஜின் ்ம்ப, ைவர்்னர் 
வறைைள், இடிபபு, இன்பஜெக்டர், ்ல்ரவறு்டட 
எரிப்பாருள் பசலுத்தும் முறை (DTSI, CCTI, PGMFI, 
MPFI) ஆகியறவ ் ற்றி நபாம் நன்கு அறிந்து பைபாள்்ள 
மு டி யு ம் .  ் ட ம்  9 . 0 ல்  எ ரி ப ் பா ரு ள்  ப ச லு த் து ம் 
முறையின் அறமபபு ைபாடடப்டடுள்்ளது.

்டம் 9.0 எரிப்பாருள் பசலுத்தும் முறை

ெ�ொரு்ளடககம்
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9.1  ப�ட்ரொல் என்ஜினில் எரிப�ொருள் 
பெலுத்தும் முறை:

ப்டரேபால் ரடஙகில் உள்்ள ப்டரேபாறலயும், 
ைபாற்று வடிைடடியின் மூலம் வரும் ைபாற்றையும் சரியபா்ன
விகிெத்தில் ைலந்து நன்கு எரியக்கூடிய ெேமுள்்ள 
ைலறவயபாை மபாற்றி அெற்ன என்ஜினின் ரவைம் 
மற்றும் சுறம இழுக்கும் நிறல ஆகியவற்றுக்குத் 
ெகுந்ெவபாறு சரியபா்ன அழுத்ெத்திலும், ெறட 
இல்லபாமலும் என்ஜின் சிலிணடருக்கு அனுபபுவரெ 
இந்ெ அறமபபின் ரவறல ஆகும். ்டம் 9.1 ல் இென் 
அறமபபு ைபாடடப்டடுள்்ளது.

9.2  எரிப�ொருள் பெலுத்தும் 
 முறையின் வறககள்

1. புவி ஈர்பபு முறை (Gravity System)

2. பவற்றிடத்ெபால் பசலுத்தும் முறை (Vaccum 
Sy s t em)

3. ்ம்ப முறை (Pump Feed System)

4. இன்பஜெக்சன் முறை (Injection System)

9.2.1  புவிஈர்ப்பு முறை (Gravity System):
இந்ெ அறமபபில் ப்டரேபால் ரடஙக்கின் 

கீழப்குதியில் என்ஜின் ப்பாருத்ெப்டுகிைது. 
ரடஙக்கில் உள்்ள ப்டரேபால் புவியீர்பபு விறசயின் 
மூலம் ைபார்புரேடடர் ்பாைத்றெச் பசன்ைறடகிைது. 
இந்ெ ப்டரேபாலும், ைபாற்று வடிைடடியின் வழியபாை 
வரும் ைபாற்றும் ைலந்து என்ஜினுறடய இன்பலட 
ரமனிர்பால்டுக்குச் பசலுத்ெப்டுகிைது. இந்ெ அறமபபு 
பமபா்ட, ஸ்கூடடர் மற்றும் ரமபாடடபார் றசக்கிள் ர்பான்ை 
இரு சக்ைே வபாை்னஙைளில் மடடும் ்யன்்டுகிைது. 
்ல சிலிணடர் என்ஜின்ைளிலும், ை்னேை வபாை்ன
என்ஜின்ைளிலும் இந்ெ முறைறயப ்யன்்டுத்ெ
இயலபாது. ஏப்னனில் என்ஜினுக்கு மிை அருகிரலரய 
ப்டரேபால் ரடஙக் அறமந்திருப்ெபால் எளிதில் 
தீபபிடிக்கும் அ்பாயம் உள்்ளது. ்டம் 9.2.1 ல் இந்ெ 
முறையின் அறமபபு ைபாடடப்டடுள்்ளது.

9.2.2 பவற்றிடத்்ொல் பெலுத்தும் முறை 
(Vaccum System)
இந்ெ அறமபபு என்ஜினில் ஏற்்டும் 

பவற்றிடத் ென்றமயின் மூலம் (vaccum) இயஙகுகிைது. 
இன்பலட ரமனிிஃர்பால்டில் ஏற்்டும் பவற்றிடத் 
ென்றமயின் மூலம் எரிப்பாருள் பெபாடடியில் இருந்து 
எரிப்பாருள் உறிஞ்சி இழுக்ைப்டடு ஒரு துறைத் 
பெபாடடியில் ரசமிக்ைப்டுகிைது. அஙகிருந்து 
புவிஈர்பபு விறச மூலம் ைபார்புரேடடருக்குச் 
பசலுத்ெப்டுகிைது. இந்ெ அறமபபு ெற்ைபால 
வபாை்னஙைளில் ்யன்்டுத்ெப்டுவதில்றல.

9.2.3  �ம்ப் மூலம் பெலுத்தும் முறை 
(Pump Feed System)
இந்ெ அறமபபில் பெபாடடியில் உள்்ள 

ப்டரேபால் ஒரு ்ம்பபின் மூலம் உறிஞ்சப்டடு 
ைபார்புரேடடருக்கு அனுப்ப்டுகிைது. இந்ெ
்ம்ப இயந்திே அல்லது மின்சபாே சக்தியின் 
மூலம் இயஙகுவெபாை அறமகிைது. இதில் 
ப்டரேபால் ரடஙக்றை வணடியின் எந்ெ இடத்தில் 
ப்பாருத்தி்னபாலும் ்ம்பபின் மூலம் ெறடயின்றி 
ப்டரேபால் உறிஞ்சப்டடு அனுப்ப்டுகிைது. 
எ்னரவ முன்்னர் குறிபபிடட இேணடு முறைைளிலும் 
உள்்ளது ர்பால் ரடஙக்கின் கீழ்க்ைத்தில் மடடும் 
என்ஜிற்னப ப்பாருத்ெ ரவணடிய ைடடபாயம் இல்றல. 
எரிப்பாருள் பெபாடடியும் என்ஜினும் பவவரவறு 
மடடஙைளில் இருந்ெபாலும் ப்டரேபால் ெறடயின்றி 
பசலுத்ெப்டுகிைது. ரமலும் எளிதில் தீபபிடிக்கும் 
அ்பாயமும் இதில் இல்றல. எ்னரவ ெற்ைபாலத்தில் 
உள்்ள ப்ரும்்பாலபா்ன வபாை்னஙைளில் இந்ெ 

்டம் 9.1 ப்டரேபால் என்ஜினில் எரிப்பாருள் 
பசலுத்தும் முறை

்டம் 9.2.1 புவிஈர்பபு முறை

AM_Tamil_Chp09.indd   166 12/20/2019   3:36:46 PM



167

9.3  எரிப�ொருள் பெலுத்தும் முறையின் 
�ொகஙகள் (ப�ட்ரொல் என்ஜின்)

ெற்ைபால வபாை்னஙைளில் ்ம்ப முறைரய
ப்ரும்்பாலபா்ன ப்டரேபால் என்ஜின்ைளில் 
்யன்்டுவெபால் அந்ெ அறமபபில் உள்்ள 
்பாைஙைற்ளப ்ற்றி விரிவபாைக் ைபாணர்பாம். 
்பாைஙைள் பின்வருமபாறு:

1. ப்டரேபால் ரடஙக்

2. ப்டரேபால் வடிைடடி

3. ைபாற்று வடிைடடி

4. ப்டரேபால் ்ம்ப

முறைரய ்யன்்டுகிைது. ்டம் 9.2.3 ல் இந்ெ அறமபபு 
ைபாடடப்டடுள்்ளது.

9.2.4   இன்பஜெகென் முறை (Injection Type)
அழுத்ெப்டட ைபாற்றின் நடுவில் 

எரிப்பாரு்ளபா்னது நுணணிய துைள்ை்ளபாைத் 
பெளிக்ைப்டடு எரிெல் நறடப்றுகிைது. இெற்கு 
இன்பஜெக்சன் முறை என்று ப்யர். டீசல் 
என்ஜின்ைள் அற்னத்தும் இந்ெ முறையில் 
ெபான் இயஙகுகின்ை்ன. எனினும் ெற்ைபால நவீ்ன 
வபாை்னஙைளில் டீசல் என்ஜிற்னப ர்பாலரவ 
ப்டரேபால் என்ஜினிலும் இந்ெ இன்பஜெக்சன் 
முறை எலக்டேபானிக் அறமபபின் துறையுடன் 
் ய ன் ் டு த் ெ ப ் டு கி ை து .

்நரடியொன ப்ளிககும் அறேப்பு என்ைொல் என்ன? 
(What is Direct Injection System)
•	 ர ந ே டி ய பா ்ன 
பெளிக்கும் அறமபபு என்்து 
ஒரு இயந்திேத்தில், எரிப்பா-

ரு்ளபா்னது உடபசல்லும் ெபாமெ ரநேத்றெ 
விலக்கி சரியபா்ன ரநேத்தில் என்ஜினில் 
ரநேபாை எரியும் அறையில் பெளிக்கிைது.

• இேணடபாம் உலைப ர்பாரின்ர்பாது 
முக்கியமபா்ன ஜென்ைர்ஸ் ஜெூமு 210, 
றடம்லர்-ப்ன்ஸ் DB 601 மற்றும் BMW 
801 ர்பான்ை விமபா்ன-என்ஜின்ைளில் 
இம்முறை ்யன்்டுத்ெப்டடது.

• எரிப்பாருள், ைபாற்று (ஆக்ஸிஜென்)
மற்றும் தீபப்பாறி ஆகியறவ ப்டரேபால்
என்ஜினுக்கு ரெறவப்டுகிைது

்டம் 9.2.3 ்ம்ப மூலம் பசலுத்தும் முறை ்டம் 9.2.4 இன்பஜெக்சன் முறை
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5. ைபார்புரேடடர்

6. எரிப்பாருள் அ்ளவுைபாடடி

7. உள்ளிழு ்ன்மடிமம்

ரமற்குறிபபிடட ்பாைஙைளில் ப்டரேபால் 
ரடஙக், ப்டரேபால் வடிைடடி, ைபாற்று வடிைடடி, 
இன்பலடரமனிர்பால்டு ஆகியறவ ்ற்றி முந்றெய 
்பாடத்தில் வி்ளக்ைப்டடுள்்ளது. எ்னரவ மீெமுள்்ள 
ப்டரேபால்்ம்ப, கபார்புரேடடர், எரிப்பாருள் 
அ்ளவுைபாடடி, ஆகிய ்பாைஙைளின் இயக்ைத்றெ
இந்ெ ்குதியில் விரிவபாை ைபாணர்பாம்.

Petrol tank

Petrol �lter

Air �lter

ப்டரேபால் ்ம்ப

9.3.1  ப�ட்ரொல் �ம்ப்
ப்டரேபால் ரடஙக்கில் இருந்து ப்டரேபாறல 

உறிஞ்சி அெற்ன அழுத்ெத்துடன் ைபார்புரேடடருக்கு 
அனுபபுவரெ ப்டரேபால் ்ம்பபின் ரவறல
ஆகும். ப்பாதுவபாை ப்டரேபால் ்ம்ப ஆ்னது அது 
இயக்ைப்டும் முறைறயப ப்பாறுத்து இேணடு 
வறையபாைப பிரிக்ைப்டுகிைது. அறவயபாவ்ன

1. ஏ.சி இயந்திே ப்டரேபால் ்ம்ப

2. எஸ்.யு. மின்சபாே ப்டரேபால் ்ம்ப

ப்டரேபால் ரசமிபபுத்பெபாடடி

ப்டரேபால் வடிைடடி

ைபாற்று வடிைடடி

Carburetor

ைபார்புரேடடர் Fuel gaugeஎரிப்பாருள் அ்ளவுைபாடடி 
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கொர்பு்ரடடர் என்ைொல் என்ன? 
(What is Carburettor)
  1826 ஆம் ஆணடில் சபாமுரவல் ரமபாரே என்்வேபால்

முெல் ைபார்புரேடடர் ைணடுபிடிக்ைப்டடது.

 ஒரு எரிப்பாருள் ைலபபியபா்னது எரிப்பாருற்ளக் ைபாற்றுடன்
சரியபா்ன விகிெத்தில் ைலந்து எரிைலறவயபாைக் பைபாடுக்கிைது.

 எரிப்பாருள் இன்பஜெக்சன் முறைைற்ள விட எரிப்பாருள் ைலபபி
நீணட ைபாலம் உறைக்கிைது. ரமலும் இறவ ப்ரும்்பாலும் 
ரமபாடடபார் வபாை்னஙைள் மற்றும் ஸ்ர்பார்டஸ் வபாை்னஙைளுக்குப 
்யனுள்்ளெபாை அறமகிைது.

்டம் 9.3 எரிப்பாருள் பசலுத்தும் முறையின் ்பாைஙைள்

Inlet manifoldஉள்ளிழு ்ன்மடிமம் 

9.3.1.1  ஏ.சி இயந்திர ப�ட்ரொல் �ம்ப்:
இந்ெ ்ம்பபின் இயக்ைத்திற்குத் 

ரெறவயபா்ன ஆற்ைல் ரைம்்பாிஃபடில் உள்்ள 
எக்பஸென்டரிக் மூலம் ப்ைப்டுகிைது. எ்னரவ இது 
சிலிணடர் பி்ளபாக்கில் உள்்ள ரைம்்பாிஃபடிற்கு 
அருகில் ப்பாருத்ெப்டடிருக்கும். 

என்ஜின் இயஙை ஆேம்பித்ெவுடன் கிரேஙக் 
்பாிஃபட சுைல ஆேம்பிக்கிைது. அபர்பாது டயமிங 
கியர் மூலமபாை இறைக்ைப்டடுள்்ள ரைம்்பாபட 
இயக்ைம் ப்றுகிைது. ரைம் ்பாிஃபடில் உள்்ள 
எக்பஸென்டரிக் என்னும் ்பாைம் ்ம்பபில் உள்்ள 
ேபாக்ைர் ஆர்ம் ்பாைத்றெ இயஙகுகிைது. ேபாக்ைர்ஆர்ம் 

ெவளிேய

்டம் 9.3.1.1 ஏ.சி இயந்திே ப்டரேபால் ் ம்ப 
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ரமல்ரநபாக்கி இயஙகும் ர்பாது அெனுடன் இறை-
ந்துள்்ள Pull Rod ஐ Diaphram Spring – ன் விறசக்கு 
எதிேபாை கீழரநபாக்கி இழுக்கிைது. Pulll Rod உடன் 
இறைந்துள்்ள Diaphram ்பாைமும் கீழரநபாக்கி 
இழுக்ைப்டுகிைது. அபர்பாது ்ம்ப ரசம்்ரில் 
உணடபாகும் பவற்றிடத் ென்றமயபால் இன்பலட 
வபால்வு திைக்ைப்டடு அென் வழியபாை ப்டரேபால் 
உள்ளிழுக்ைப்டுகிைது. இந்ெ நிறலயில் அவுடபலட 
வபால்வு மூடிய நிறலயிரலரய இருக்கும்.

ரைம்்பாிஃபட பெபாடர்ந்து சுைலும்ர்பாது 
ேபாக்ைர் ஆர்ம் எக்பஸென்டரிக்கின் அழுத்ெத்தில் 
இருந்து விடு்டுகிைது. இெ்னபால் புல்ேபாடும் டயபா-
பேம்மும் ஸ்பிரிஙகின் விறசயபால் ் றைய நிறலறய 
அறடகின்ை்ன. இெ்னபால் ்ம்ப ரசம்்ரில் உள்்ள 
ப்டரேபால் அழுத்ெப்டடு அவுடபலட வபால்றவத் 
திைந்து பைபாணடு பவளிரயறி மிெறவ அறைறய 
(Float Chamber) அறடகிைது.

ைபார்புரேடடரில் உள்்ள மிெறவ அறையில் 
ப்டரேபால் நிேம்பியவுடன் நீடில் வபால்வபா்னது 
இன்பலட ்பாறெறய மூடிக் பைபாள்கிைது. இெ்னபால் 
்ம்பபில் இருந்து அவுடபலட வபால்வின் வழியபாை 
ப்டரேபால் பவளிரயை முடியபாெ நிறல ஏற்்-
டுகிைது. இெ்னபால் ்ம்ப ரசம்்ரில் அழுத்ெம் 
உணடபாகிைது. அது டயபாபேம் மற்றும் புல்ேபாறட
கீழரநபாக்கி அழுத்திக் பைபாணரட இருக்கும். 
அபர்பாது எக்பஸென்டரிக் மூலம் ேபாக்ைர் ஆர்ம் 
ரமலும் கீழும் நைர்ந்ெபாலும் அெ்னபால் புல்ேபாடு 
இழுக்ைப்டுவதில்றல. இெ்னபால் ்ம்ப ரசம்்ரில் 
இருந்து ப்டரேபால் பவளிரயைபாமல் நிறுத்தி 
றவக்ைப்டுகிைது.

இந்ெ நிறலயில் என்ஜின் பெபாடர்ந்து 
இயஙகி ப்டரேபாறல பசலவழித்ெவுடன் ைபார்பு-
ரேடடரில் உள்்ள மிெறவ அறையில் ப்டரேபாலின் 
மடடம் குறைகின்ைது. இெ்னபால் நீடில் வபால்வு 
திைக்ைப்டடு ்ம்பில் இருந்து மிெறவ அறைக்கு 
மீணடும் ப்டரேபால் பசல்ல ஆேம்பிக்கிைது. 
இெ்னபால் ்ம்ப ரசம்்ரில் ப்டரேபாலின் அழுத்ெம் 
குறைந்து முன்பு ர்பால் சபாெபாேைமபாை இயஙை 
ஆேம்பிக்கிைது. இெ்னபால் என்ஜினுறடய எல்லபா 
இயக்ை நிறலைளிலும் ்ம்ப சீேபாை இயஙகி சரியபா்ன 
அ்ளவு எரிப்பாருற்ள பவளிரயற்றுகிைது.

இயந்திே ப்டரேபால் ்ம்பபிலிருந்து 
பவளிரயறும் ப்டரேபாலின் அழுத்ெம் ஸ்பிரி-
ஙகின் இழுவிறசயின் (Tension) அ்ளறவப ப்பாறுத்து 
அறமகிைது. சபாெபாேைமபாை ப்டரேபால் ்ம்பபி-
லிருந்து பவளிரயறும் ப்டரேபாலின் அழுத்ெம்  
1 கி/ச.பசமீ என்ை அ்ளவில் அறமந்திருக்கும். 
பமக்ைபானிக்ைல் ப்டரேபால் ்ம்பபின் அறமபபு ்டம் 
9.3.1.1-இல் ைபாடடப்டடுள்்ளது

9.3.1.2  எஸ்.யு மின்ெொர ப�ட்ரொல் �ம்ப்
ஏ.சி இயந்திே ப்டரேபால் ்ம்பற்ப 

ர்பாலரவ எஸ்.யு மின்சபாே  ப்டரேபால் ்ம்பபும் 
றடயபாபேமின் அறசவி்னபால் ெபான் இயஙகுகி-
ைது. ஆ்னபால் இதில் டயபாபேமின் ரமல்கீழ அறசவு 
எக்பஸென்டரிக்கிற்குப ்திலபாை மின்சபாேம் மூலம் 
நறடப்றுகின்ைது.

ஓடடுநர் தீமூடடுத்திைப்பாற்ன (Ignition 
Switch) இயக்கியவுடன் மின்சபாேம் ர்டடரியிலிருந்து 
வரிச்சுற்றுச் சுருற்ள (Solenoid Winding) அறடகிைது. 

ெவளிவழி 

்ம் 9.3.1.2 எஸ் .யு மின்சபாே ப்டரேபால் ்ம்ப 
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இெ்னபால் வரிச்சுற்றுச் சுருளில் (Solinoid Winding) 
மின்ைபாந்ெபபுலம் உணடபாகிைது. இந்ெ மின்ைபாந்ெ 
விறசயபால் டயபாபேமுடன் கூடிய ஆர்மச்சூர் 
ரமல் ரநபாக்கி இழுக்ைப்டுகிைது. இெ்னபால் ்ம்ப 
ரசம்்ரில் பவற்றிடம் உணடபாகிைது. அபர்பாது 
உறிஞ்சும் வபால்வு (Suction Valve) திைக்ைப்டடு அென் 
வழியபாைப ப்டரேபால் உள்ளிழுக்ைப்டுகிைது.

இந்ெ நிறலயில் ஆர்மச்சூர் ரமல் 
ரநபாக்கி நைர்ந்து பசல்வெபால் ெறட பசய்யும் 
முற்னைள் (Breaker Points) விலக்ைப்டடு மின்சபாேம் 
ெறட்டுகிைது. அபர்பாது ஆர்மச்சூருடன் 
இறைந்ெ டயபாபேமபா்னது ஸ்பிரிஙகின் இழு 
விறசயபால் மீணடும் ்றைய நிறலறய அறடகிைது. 
அென் மூலம் ்ம்ப ரசம்்ரில் உள்்ள ப்டரேபால் 
அழுத்ெப்டடு பவளிரயற்றும் வபால்றவ (Outlet 
Value) திைந்து பைபாணடு அென் வழியபாைப ப்டரேபால் 
பவளிரயற்ைப்டடு ைபார்புரேடடரில் உள்்ள மிெறவ 
அறைக்குச் பசல்கிைது.

ைபார்புரேடடரின் மிெறவ அறையில் 
ப்டரேபால் நிேம்பியவுடன் நீடில் வபால்வபா்னது 
உள்பசல்லும் ்பாறெறய மூடுகிைது. இென் 
மூலம் ்ம்ப ரசம்்ரில் ஏற்்டக்கூடிய அதிை 
அழுத்ெம் ைபாேைமபாை டயபாபேமபா்னது 
ஸ்பிரிஙகின் இழுவிறசக்கு எதிேபாை அழுத்ெப்டட 
நிறலயிரலரய இருக்கும். மிெறவ அறையில் 
ப்டரேபாலின் மடடம் குறைந்ெவுடன் நீடில் வபால்வு 
திைக்ைப்டடு ப்டரேபால் ்ம்பபிலிருந்து பவளிரயை 
ஆேம்பித்ெவுடன் ்ம்ப முன்பிருந்ெவபாரை இயஙை 
ஆேம்பிக்கிைது. ்டம் 9.3.1.2 ல் எஸ்.யு மின்சபாே 
ப்டரேபால் ்ம்பின் அறமபபு ைபாடடப்டடுள்்ளது.

9.4  எரிப�ொருள் கொற்று விகி்ம் 
(Air Fuel Ratio)

என்ஜினுறடய ்ல்ரவறு ரவைம் மற்றும் 
சுறம இழுக்கும் நிறலக்குத் ெகுந்ெவபாறு எரிப்பாருள், 
மற்றும் ைபாற்றையும் ெகுந்ெ விகிெத்தில் ைபார்புரேடடர் 
மூலம் ைலக்ைச் பசய்து என்ஜினுக்குள் பசலுத்ெ 
ரவணடும். எரிப்பாருள் ைபாற்று விகிெம் எபர்பாதும் 
ஒரே ெேத்தில் இருப்தில்றல. ்ல்ரவறு 
நிறலைளில் ்ல்ரவறு ெேத்தில் இருக்ை ரவணடும். 
உெபாேைமபாை (i) ஸ்டபார்டிங (ii) ஐடிலிங (iii) குறைந்ெ
ரவைம் (iv) சபாெபாேை ரவைம் (v) அதிைமபா்ன ரவைம் 
(vi) குளிர்ந்ெ (அ) ரைபாறட ைபாலத்தில் என்ஜிற்ன 
ஸ்டபார்ட பசய்யும் நிறல ர்பான்ை ் ல நிறலைளிலும் 
பசலுத்ெப்டும் எரிப்பாருள் ைபாற்றுக் ைலறவயின் 
ெேத்றெ மூன்று வறையபாைப பிரிக்ைலபாம். அறவ 
பின்வருமபாறு.

1) அதிை ெேமுள்்ள ைலறவ (Rich Mixture)

2) சரியபா்ன ெேமுள்்ள மிக்ஸெர் (chemically correct
(or) stoichiometric mixture)

2) குறைந்ெ ெேமுள்்ள ைலறவ (Lean Mixture)

9.4.1  அதிக ்ரமுள்்ள கலறவ 
(Rich Mixture)
ஒரு கிரலபா ப்டரேபாலபா்னது சரிவே எரிய 

சுமபார் 15kg ைபாற்று ரெறவப்டுகின்ைது. எரிப்பாருள் 
ைபாற்றுக் ைலறவயில் 1கிரலபா எரிப்பாருளுக்கு 15 
கிரலபாவுக்கு குறைவபா்ன ைபாற்று இருக்குமபா்னபால் 
அது ரிச் மிக்ஸெர் எ்னப்டுகிைது.

உ.ம். 8:1 (8 ் ஙகு ைபாற்று, 1 ் ஙகு ப்டரேபால்) 
இந்ெ எரிைலறவக்கு அதிை எரிதிைன் உள்்ளது. 
கீழக்ைணட நிறலைளில் எஞ்ஜினுக்கு ரிச் மிக்சர் 
ரெறவப்டுகிைது.

a) ஸ்டபார்ட பசய்யும் ர்பாது (Starting)(A : F = 5:1 )

b) ஐடிலிங நிறலயில் இருக்கும் ர்பாது (Idling)
(A:F=10:1)

c) திடீபே்ன மற்பைபாரு வபாை்னத்றெ முந்திச் 
பசல்லும் ர்பாது (Over taking)(12:1)

d) அதிை ்ளுறவரயபா (அ) அதிை சக்தி 
திைனுடர்னபா இயஙகும் ர்பாது 14:1 விகிெம் 
பைபாணட ரிச்மிக்லர் ரெறவப்டுகிைது.

9.4.2  ெரியொன ்ரமுள்்ள மிக்ஸர் 
(Chemically correct (or) Stoichiometric 
Mixture)
அதிை அ்ளவு ைபாற்றும்,குறைந்ெ அ்ளவு 

ப்டரேபாலும் இருந்ெபால் அெற்கு சரியபா்ன ெேமுள்்ள 
மிக்ஸெர் (Chemically correct or Stoichiometric mixture) 
என்று ப்யர் உ.ம் – 16:1 (16 ்ஙகு ைபாற்று, 1 ்ஙகு  
ப்டரேபால்) சபாெபாேை ரவை இயக்ை நிறலயில் 
இந்ெ வறை மிக்ஸெர் ்யன்்டுகிைது.

9.4.3  குறைந்் ்ரமுள்்ள கலறவ (Lean 
Mixture):
சரியபா்ன ெேமுள்்ள மிக்ஸெரில் (Chemically 

correct or Stoichiometric mixture ) உள்்ளறெ விட எரி-
ப்பாருளின் அ்ளவு அதிைமபா்னபால் அெற்கு லீன் 
மிக்ஸெர் என்று ப்யர் உ.ம் – 18:1 (18 ்ஙகு ைபாற்று, 
1 ்ஙகு ப்டரேபால் குறைந்ெ சுறம இழுக்ைம் நிறல 
மற்றும் அதிை ரவை இயக்ைம் ஆகியவற்றில் இந்ெ 
லீன் மிக்சர் ்யன்்டுகிைது.

9.5  கொர்பு்ரடடர் (Carburettor)
ைபார்புரேடடர் ஆ்னது ப்டரேபால் 

என்ஜினில் உள்்ள ஒரு முக்கிய ்பாைமபாகும். இது 
திேவ நிறலயில் உள்்ள ப்டரேபாறல ஆவியபாக்கி 
ைபாற்றுடன் ரெறவயபா்ன அ்ளவு ைலக்ைச் பசய்து 
என்ஜின் சிலிணடருக்கு அனுபபுகிைது.
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9.5.3   கொர்பு்ரடடரின் வறககள் 
(Type of Carburettor)
ைபார்புரேடடர் ஆ்னது கீழக்ைணடவபாறு 

வறைப்டுத்ெப்டுகிைது. ைபார்புரேடடரில் ைபாற்று 
நுறையும் அறமபற்ப ப்பாறுத்து

9.5.3.1  கீழ்நொககிய ஓடடவறக 
கொர்பு்ரடடர் (Down Draught 
Carburettor):

இவவறையில் ைபாற்ைபா்னது இன்டக்ஸென் 
ரமனிர்பால்டு (Induc tion Manifold)-க்கு ரமலிருந்து 
கீழரநபாக்கி பசல்கிைது. இது இன்படக்சன் 
ரமனிர்பால்டுக்கு ரமலபாை ப்பாருத்ெப்டடிருக்கும். 
ப்ரும்்பாலபா்ன ைபார்ைளில் கீழரநபாக்கிய ஓடடவறை 
ைபார்புரேடடர் (Down Draught Carburettor)-ெபான் 
்யன்்டுத்ெப்டுகிைது. இதில் ைபாற்ைபா்னது ரமலிருந்து 
கீழரநபாக்கி உள்ளிழுக்ைப்டடு ப்டரேபாலுடன் 
ைலப்ெற்கு புவியீர்பபு விறச உெவுகிைது. எ்னரவ 
விறேவபாை ைபாற்று உள்ளிழுக்ைப்டுகிைது.

9.5.3.2  ் ேல்்நொககிய ஓடட வறக 
கொர்பு்ரடடர் (Up- draught 
Carburettor):

இதில் ப்டரேபால் ைபாற்றுக் ைலறவயபா்னது 
கீழிருந்து ரமல் ரநபாக்கி இன்டக்ஸென் 
ரமனிர்பால்டுக்குச் பசல்கிைது. இது இன்டக்ஸென் 
ரமனிர்பால்டுக்குக் கீைபாைப ப்பாருத்ெப்டடிருக்கும்.

9.5.3.3  �ககவொடடு வறக கொர்பு்ரடடர் 
(Side Draught Carburettor):

இவவறை ைபார்புரேடடரில் ப்டரேபால் 
ைபாற்றுக் ைலறவயபா்னது ஒரு புைத்திலிருந்து 
மற்பைபாரு புைத்திற்குப ் க்ைவபாடடில் பசல்கிைது. இது 
இன்படக்ஸென் ரமனிபர்பால்டி-ன் ்க்ைவபாடடில் 
ப்பாருத்ெப்டடிருக்கும். ்டம் 9.5.3 ல் ்லவறை 
ைபார்ரேடடரின் அறமபபு ைபாடடப்டடுள்்ளது.

9.5.3.3  �குதி கீழ்நொககிய ேற்றும் 
�ககவொடடு வறக கொர்பு்ரடடர் 
(Semi down Draught Carbuettor):

இவவறை ைபார்புரேடடர் கீழரநபாக்கிய 
மற்றும் ்க்ை வபாடடுவறை இேணடும் ரசர்ந்ெ 
அறமப்பாகும். இவவறையில் ப்டரேபால் ைபாற்று 
ைலறவயபா்னது சற்றுச் சபாய்வபா்ன நிறலயில் 
்பாய்ந்து பசல்கிைது.

1)  ைபார்புரேடடரின் இயக்ைத்றெப ப்பாறுத்து

i. ேொைொ் ்ெொக கொர்பு்ரடடர் (Constant Choke 
Carbure t tor )

ரமலும் எரிப்பாருள் 
எளிதில் எரிவெற்ைபாை சிறு 
சிறு துளிை்ளபாை பிரிக்ைப்டடு 
ெகுந்ெ விகிெத்தில் ைபாற்றைக் 
ைலந்து என்ஜினுக்கு 
அ னு ப ் ப ் டு வ ற ெ ர ய
ைபார்புரேசன் என்று 
கூறுகிரைபாம். இப்ணிறயச் பசய்யும் சபாெ்னம் 
ைபார்புரேடடர் எ்ன அறைக்ைப்டுகிைது.

9.5.1   கொர்பு்ரடடரின் �ணிகள் 
(Function of Carburettor)

1. ைபார்புரேடடேபா்னது எரிப்பாருள் பெபாடடியில் 
(Fuel Tank) இருந்து ரெறவயபா்ன

அ்ளவு ப்டரேபாறல மிெறவ அறையில் ரசமித்து 
றவக்கிைது.

2. ப்டரேபாறல ஆவியபாக்கி ெகுந்ெ விகிதித்தில் 
ைபாற்றுடன் ைலக்கிைது.

3. வபாை்னத்தின் எறடக்கும் ரவைத்திற்கும்
ஏற்் ப்டரேபாறலயும் ைபாற்றையும் ைலந்து
என்ஜினுக்குக் பைபாடுக்கிைது.

4. ஸ்டபார்டிங (Starting) மற்றும் வபாை்னம் 
ரவைமபாைச் பசல்லும் ர்பாது ரிச் மிக்சறே 
அனுபபி என்ஜிற்ன இயக்குகிைது.

5. என்ஜின் ஐடிலிங நிறலயில் இயஙகும் ர்பாது
குறைவபா்ன ப்டரேபாறலக் ைபாற்றுடன் ைலக்ைச்
பசய்கிைது.

6. வபாை்னத்தில் உள்்ள சுறம மற்றும் ரவைத்திற்கு
ஏற்ைபாற் ர்பால் சரியபா்ன விகித்தில் எரிப்பாருள்,
ைபாற்று ைலறவறய என்ஜினுக்கு அனுப்
உெவுகிைது.

9.5.2   கொர்பு்ரடடரின் ்்றவகள் 
(Requirements of Carburettor):

1. இதில் உள்்ள மிெறவ அறையில் (Float 
Chamber) எபர்பாதும் குறிபபிடட அ்ளவு 
ப்டரேபாறல குறையபாமல் ரசமித்து என்ஜின் 
இயக்ைத்திற்கு ஏற்் என்ஜினிற்குள் பசலுத்ெப 
்யன் ்டுகிைது.

2. குளிர்ச்சியபா்ன (அ) பவப்மபா்ன நிறலைளில்
என்ஜிற்னச் சுல்மபாை ஸ்டபார்ட (Start) 
பசய்வெற்குத் ரெறவப்டுகிைது.

3. எரிப்பாருள் சிக்ை்னமபாைச் பசலவிட 
ர ெ ற வ ப ் டு கி ை து .

4. என்ஜின் இயக்ைத்திற்ரைற்் ப்டரேபால்ைபாற்று
ைலறவயின் விகிெத்றெ மபாற்றுவெற்கு
ர ெ ற வ ப ் டு கி ை து .
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எரிப்பாருள் ைபாற்றுக் ைலறவயின் அ்ளவு சீேபாை 
இருக்கும்.

9.5.4  எளிய கொர்பு்ரடடர் 
(Simple Carburettor)
நபாைரிைமபா்ன பெபாழில்நுட் அம்சஙைள் 

ஏதும் இல்லபாமல் என்ஜின் பவவரவறு 
இயக்ைத்திற்குத் ெகுந்ெபாற்ர்பால் எரிப்பாருள் 
ைபாற்றுக் ைலறவறய ஓே்ளவிற்கு ைலந்து அனுப் 
்யன்்டும் சபாெ்னம் எளிய ைபார்புரேடடர் ஆகும்.

இதில் கீழைணட ்பாைஙைள் உள்்ள்ன.

1. மிெறவ அறை (Float Chamber)

2. பவஞ்சுரி (அ) ரசபாக் டியூப (Venturi (or) Choke 
Tube)

3. பமயின் பஜெட (Main Jet)

4. ரசபாக் வபால்வு (Choke Valve)

5. திேபாடடில் வபால்வு (Throttle Valve)

இயஙகும் முறை:

மிெறவ அறையில் மிெறவயும் நீடில் 
வபால்வும் அறமந்திருக்கும். ப்பாதுவபாை
மிெறவயபா்னது (Float) பமல்லிய பசம்பு 
ெைடடி்னபாரலபா அல்லது பி்ளபாஸ்டிக்கி்னபாரலபா
பசய்யப்டடு எறட குறைவபாை இருப்ெற்ைபாை 
உடபுைம் பவற்றிடம் ஆக்ைப்டடிருக்கும்.

எரிப்பாருள் ்ம்பில் இருந்து வரும் 
ப்டரேபால் இன்பலட ஆ்னது மிெறவ அறையின் 

இவவறையில் Orifice-ன் ்ேபபு மபாைபாமலும், 
பவஞ்சுரி (Venturi) மூலம் அழுத்ெம் மடடும் 
மபாற்ைப்டடு இயக்ைப்டுகிைது. Carter Solex மற்றும் 
zenith ஆகியறவ இவவறைறயச் சபார்ந்ெது ஆகும்.

ii. ேொைொ் பவற்றிட கொர்பு்ரடடர் (Constant 
Vaccum Carburettor)

ஓரிற்ஸீன் (Orifice) ்ேபபு மடடும் 
மபாற்ைப்டடு, அழுத்ெ ரவறு்பாடு மபாைபாமல் 
இருக்கும்்டி இயஙகும் ைபார்புரேடடர் 
இவவறைறயச் சபார்ந்ெெபாகும். எஸ்.யூ. ைபார்புரேடடர் 
இவவறைறயச் சபார்ந்ெது.

2)  ் �ரல்களின் (Barrel) எண்ணிகறகறயப் 
ப � ொ று த் து

i. ஒரு ்�ரல் கொர்பு்ரடடர் (Single Barrel
C a r b u r e t t o r )

ப்பாதுவபாை 1 முெல் 4 சிலிணடர் 
என்ஜின்ைள் வறே சிஙகிள் ர்ேல் ைபார்புரேடடர் 
்யன்்டுத்ெப்டுகிைது. இது ஒரே ஒரு ர்ேறல 
மடடும் பைபாணடுள்்ளது. ரமலும் இது Fuel Jet, Venturi 
Choke Valve மற்றும் throttle valve ஆகியவற்றைக் 
பைபாணடிருக்கும்.

ii. இரண்டு அல்லது அ்ற்கு ்ேற்�டட ்�ரல்கள்
உள்்ள வறக கொர்பு்ரடடர் (Dual (or) Mulitple
Barrel Carburettor)

இவவறையில் ஒவபவபாரு ர்ேல் (Barrel)-
க்கும் ெனித்ெனிரய சிஸ்டத்திற்குத் ரெறவயபா்ன 
்பாைஙைள் பைபாடுக்ைப்டடு, ஒவபவபாரு ர்ேலுக்கும் 
ெனித்ெனிரய இன்பலட ரமனிர்பால்டு (In-let 
Manifold)-டன் இறைக்ைப்டடிருக்கும். இவவறை 
ஏற்்பாடடி்னபால் சிலிணடருக்குள் பசல்லும் 

மிதைவ அைற 

்டம் 9.5.3 
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என்ஜினில் உறிஞ்சும் வீச்சு நறடப்றும் 
ர்பாது ைபாற்று வடிைடடியின் வழியபாை ைபாற்று 
ரவைமபாை உள்ளிழுக்ைப்டுகிைது. ைபாற்று 
நுறைந்து பசல்லும் ்பாறெயில் மிைக் குறுகிய 
அ்ளவிலபா்ன குறுக்கு பவடடுப ்ேபற்க் பைபாணட 
பவஞ்சுரி அறமந்துள்்ளது. இந்ெ பவஞ்சுரி 
்குதிறயக் ைபாற்று ைடந்து பசல்லும் ர்பாது 
பமயின் நபாஸிறலச் சுற்றிலும் அழுத்ெம் குறைந்து 
ரவைம் அதிைரிக்கிைது. எ்னரவ இந்ெக் குறைந்ெ 
அழுத்ெத்தி்னபால் நபாஸில் வழியபாை பவளிரயறும் 
ப்டரேபால் எளிதில் ஆவியபாை மபாறி ைபாற்றுடன் 
இேணடைக் ைலக்கிைது. இது திேபாடடில் வபால்றவக் 
ைடந்து இன்பலட ரமனிிஃர்பால்டு, இன்பலட 
வபால்வு ஆகியவற்றின் வழிரய சிலிணடறே 
அறடகிைது.

குளிர்ைபாலத்தில் என்ஜிற்ன ஸ்டபார்ட 
பசய்யும் ர்பாது ரசபாக் ரைபிள் மூலமபாை ரசபாக் 
வபால்வு மூடப்டுகிைது. இெ்னபால் ைபாற்று வரும் 
்பாறெ ெற்ைபாலிைமபாை அறடக்ைப்டுகிைது. அபர்பாது 
ைலக்கும் அறையில் ஏற்ை்னரவ இருந்ெ குறைவபா்ன 
ைபாற்றும், பமயின் நபாஸில் வழியபாை பவளிரயறும் 
அதிைமபா்ன ப்டரேபாலும் ைலந்து என்ஜிற்ன ஸ்டபார்ட 
பசய்வெற்குத் ரெறவயபா்ன ெேமுள்்ள ைலறவ (Rich 
Mixure) கிறடக்கின்ைது. சபாெபாேை ைபார்புரேடடரின் 
அறமபபு ்டம் 9.5.4 ைபாடடப்டடுள்்ளது

ெொ்ொரண கொர்பு்ரடடரில் ஏற்�டும் குறைகள்

1. துவகக இடர்�ொடு (Starting Difficulty)

எஞ்ஜிற்ன ஸ்டபார்ட பசய்ய ரிச்மிக்சர் 
ரெறவப்டுகிைது. ஆ்னபால் சபாெபாேை
ைபார்புரேடடரில் லீன் மிக்சர் ெபான் சபற்ள
பசய்யப்டுகிைது. ரிச் மிக்சறே சபற்ள பசய்ய
ரவணடுபமனில், அடஜெஸ்டபிள் ஏர்பஜெட, 

ரமல் ்பாைத்துடன் இறைக்ைப்டடிருக்கும். 
இெ்னபால் ப்டரேபாலபா்னது மிெறவ அறைக்குள் 
வரும் ர்பாது ரெறவயபா்ன அ்ளறவ அறடயும் 
வறே மிெறவ ரமல்ரநபாக்கி உயருகின்ைது. 
மிெறவ அறையில் ப்டரேபால் நிேம்பியவுடன் 
நீடில் வபால்வபா்னது ப்டரேபால் வரும் ்பாறெறய 
அறடத்துக் பைபாள்கிைது. அரெ ர்பால் ப்டரேபால் 
மடடம் குறையும் ர்பாது மிெறவ கீழிைஙகி நீடில் 
வபால்வு மூலம் ப்டரேபால் வரும் ்பாறெறய
மீணடும் திைக்கிைது. இெ்னபால் ப்டரேபால் 
ரசம்்ருக்குள் வருகிைது. இவவபாறு ரசம்்ருக்குள் 
ப்டரேபாலின் மடடம் எபர்பாதும் ஒரே சீேபாை 
்ேபாமரிக்ைப்டுகிைது.

மிெறவ அறையில் உள்்ள ப்டரேபாலின் 
அ்ளவு நபாசிலின் உயேத்றெ விட 5mm குறைவபாை 
இருக்கும். இெ்னபால் என்ஜின் இயஙைபாெ ர்பாதும் 
வபாை்னம் மறலப்பாறெைளில் ஏறும் ர்பாதும் 
ப்டரேபால் ெபா்னபாை ைலக்கும் அறையில் வழியபாமல் 
ெடுக்ைப்டுகிைது. ைபார்புரேடடரில் இருந்து 
என்ஜினுக்குள் பசல்லக்கூடிய எரிப்பாருள், ைபாற்றுக் 
ைலறவயின் அ்ளறவக் ைடடுப்டுத்துவெற்கு 
ைபார்புரேடடரில் ஒரு திேபாடடில் வபால்வு (throtte valve) 
அறமக்ைப்டடுள்்ளது.

இந்ெ வபால்வு ெகுந்ெ இறைபபுக் 
ைம்பிைளின் வழியபாை ஆக்ஸிலரேடடர் ப்டலுடன் 
இறைக்ைப்டடிருக்கும். எ்னரவ ஓடடுநர் 
ரெறவக்குத் ெகுந்ெவபாறு ப்டறல அழுத்தும் 
ர்பாது, அெற்குத் ெக்ை அ்ளவில் எரிப்பாருள் ைபாற்றுக் 
ைலறவயின் அ்ளவு மபாறி மபாறி என்ஜினுக்குள் 
பசல்கிைது. இென் மூலம் வணடியின் ரவைமும் 
மபாறு்டுகிைது.

மிதைவ அைற 
மிதைவ

்டம் 9.5.4 சபாெபாேை ைபார்புரேடடர்

AM_Tamil_Chp09.indd   174 12/20/2019   3:36:50 PM



175

திேபாடடில்வபால்வுதிடீபே்னதிைக்கும்ர்பா
துஅதிைஅ்ளவுைபாற்ைபா்னதுஉள்ளிழுக்ைப்டுகிை
து. அெ்னபால் ப்டரேபால் சபற்ள ஆவெற்கு சற்று 
ெபாமெமபாகிைது. அபர்பாது ஏற்்டும் லீன் மிக்சேபால் 
எஞ்ஜின் திைறுகிைது. இெற்ன ஈடு பசய்ய 
ஆக்சிலரே்ன் ்ம்ப இறைக்ைப்டுகிைது.

5. கொலநிறல இடர்ப�ொடு (Weather Difficulty)

ஒரு ைபார்புரேடடேபா்னது ரைபாறடக் ைபாலத்தில் 
பசட பசய்ெபால் குளிர்ைபாலத்தில் அது லீன் மிக்சறேக் 
பைபாடுக்கிைது. இரெ ர்பால் குளிர்ைபாலத்தில் பசட 
பசய்ெ ைபார்புரேடடர் ரைபாறடக் ைபாலத்தில் ரிச் 
மிக்சறேக் பைபாடுக்கிைது. இந்ெக் குறைறய நீக்ைத் 
ெற்ர்பாறெய ைபார்புரேடடர்ைளில் கிற்ளமபாடடிக் 
ைன்டரேபால் டிறவஸ் ப்பாருத்ெப்டுகிைது.

6. நடுநிறல இயகக இடர்ப�ொடு (Idling Difficulty)

ைபார்புரேடடரில் உள்்ள பவஞ்சுரி ்குதியில் 
ப்டரேபால் ஆவியபாகிைது. இெ்னபால் அந்ெ இடத்தில் 
பவப்ம் நீஙகி குளிர்ச்சியபா்ன நிறல ஏற்்டுகிைது. 
குளிர் பிேரெசஙைளிலும் மறலப ்குதிைளிலும் 
ைபார்புரேடடரில் உள்்ள ப்டரேபால் உறைந்து 
விடுகிைது. இெற்னத் ெவிர்க்ை ைபார்புரேடடரின் 
ஐடிலிங ர்பார்ட மற்றும் திேபாடடில் ்குதிைளில் 
எக்ஸெபாஸ்ட ரைஸ் மூலம் பவப்ப்டுத்ெப்டுகிைது. 
ரமலும் ரேடிரயடடரிலிருந்து வரும் சூடபா்ன 
ெணணீறே ைபார்புரேடடரின் பவளிபபுைத்தில் ் டுமபாறு 
பசய்வெபால் ப்டரேபால் உறைவது ெடுக்ைப்டுகிைது.

7. ேறல பிர்்ெ இயகக இடர்ப�ொடு (Altitute 
Di f f i cu l ty )

பசப்ரேட ஏர் ர்ரஸெஜ் ர்பான்ை அறமபபுைளில் 
ஏரெனும் ஒன்றைப ப்பாருத்ெ ரவணடும்.

2. நிறல இயகக இடர்�ொடு (Idling Difficulty)

என்ஜிற்ன ஸ்டபார்ட பசய்ெ பிைகு வபாை்னம் 
நைேபாமல் என்ஜின் மடடும் இயஙகும் நிறலறய 
“நிறல இயக்ைம்’’ என்று குறிபபிடுகிரைபாம். நிறல 
இயக்ைத்தில் என்ஜின் இயஙகும் ர்பாது பவஞ்சுரியில் 
ஏற்்டும் பவற்றிடம் குறைவபாை இருப்ெபால் பமயின் 
நபாஸில் வழியபாை ப்டரேபாறல எடுத்துக் பைபாள்்ள 
முடியபாது. இெ்னபால் என்ஜின் குறைந்ெ ரவைத்தில் 
இயஙகுவெற்கு அதிைம் சிேமப்டுகிைது.

3. ெொ்ொரண இயகக இடர்�ொடு (Running Difficulty)

என்ஜினின் ரவைம்அதிைரிக்கும் ர்பாரெபா
அல்லது குறையும் ர்பாரெபா சபாெபாேை ைபார்புரேடடர் 
சரியபா்ன முறையில் இயஙகுவதில்றல. இவவபாறு 
ேன்னிங டிிஃபிைல்டடி ஏற்்டபாமல் பசய்ய 
பின்வருவ்னவற்றில் ஏரெனும் ஒரு வழிமுறைறயப
பின்்ற்ை ரவணடும். அறவயபாவ்ன

1. எக்ஸ்டேபா ஏர் ைபாம்ப்ன்ரச்ன் வபால்வு

2. பேஸ்டரிக்டட ஏர்ிஃபயுவல் ைபாம்ப்ன்ரச்ன் 
வ பா ல் வு

3. பஜெட ைபாம்ப்ன்ரச்ன் வபால்வு

4. பமயின் பஜெட ைபாம்ப்ன்ரச்ன் வபால்வு

4. முடுகக இடர்ப�ொடு (Acceleration Difficulty)
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மிெறவயின் ரமல்்குதியில் இறைந்துள்்ளது. எ்னரவ 
மிெறவ கீழரநபாக்கி இைஙகும் ர்பாது நீடில் வபால்வு 
திைக்ைப்டடு ப்டரேபால் மிெறவ அறைக்கு வருகிைது. 
மிெறவ அறையில் ப்டரேபாலின் மடடம் உயர்ந்ெவுடன் 
நீடில் வபால்வு ப்டரேபால் வரும் ்பாறெறய அறடத்துக் 
பைபாள்கிைது. இவவபாைபாை பெபாடர்ந்து ப்டரேபாலின் 
மடடம் ஒரே சீேபாைப ்ேபாமரிக்ைப்டுகிைது.

ஸ்டொர்டிங ெர்கயூட (Starting Circuit):

இதில் அறமந்துள்்ள ற்-ஸ்டபார்டர் 
(Bi-Starter) வபால்வபா்னது ஸ்டபார்டர் லீவர் (Starter Lever) 
மூலம் இயக்ைப்டுகிைது. இது பவவரவறு அ்ளவுள்்ள 
இேணடு துற்ளைற்ளக் பைபாணடுள்்ளது. ஸ்டபார்டிங 
(Starting) பசய்வெற்குத் ரெறவயபா்ன ரிச் மிக்சறே 
வைஙகுவெற்கு மடடும் ஒரு ஸ்டபாடடர் ப்டரேபால் 
பஜெட அறமந்துள்்ளது. ஸ்டபாடடர் வபால்வில் உள்்ள 
இரு துற்ளைளில் ஒன்று ஸ்டபார்டிங ப்டரேபால் பஜெட 
உடனும் மற்பைபான்று ஸ்டபார்டிங ர்ரசஜ் உடனும் 
இறைக்ைப்டுகிைது.

ஸ்டபார்டிங பசய்ய ஆேம்பிக்கும் ர்பாது 
மடடும் அதிை ெேமுள்்ள ைலறவ (rich mixture) 
அனுபபுவெற்கு வசதியபாை ஸ்டபாடடர் வபால்வு 
உள்்ள ப்ரிய துற்ள (big hole) ஸ்டபார்டிங ர்ரசஜ் 
உடன் இறைக்ைப்டுகிைது. இெ்னபால் அதிை 
அ்ளவு ப்டரேபால் ஸ்டபாடடர் பஜெட வழியபாை வரும் 
குறைந்ெ அ்ளவு ைபாற்றுடன் ைலப்ெபால் ரிச்மிக்சர் 
உருவபாக்ைப்டடு மிக்சிங ரசம்்றே அறடகிைது.

என்ஜின் ஸ்டபார்ட ஆ்னவுடன் (big hole) 
ஸ்டபாடடர் லிவர் ஒரு நிறலக்குக் பைபாணடு வே 
ரவணடும். அபர்பாது ப்டரேபால் பஜெடடுடன் 
ஸ்டபாடடர் வபால்வு உள்்ள சிறிய துற்ள
இறைவெபால் ப்டரேபாலின் அ்ளவு குறைகிைது. 
ரமலும் இந்நிறலயில் திேபாடடில் வபால்வும் 
சிறிெ்ளவு திைக்ைப்டுவெபால் பிேபாெபா்ன துவபாேம் 
வழியபாை ப்டரேபால் பசல்ல ஆேம்பிக்கிைது. 
எ்னரவ ஸ்டபார்டிங சர்க்யூட வழியபாைச் பசல்லும் 
ப்டரேபாலின் அ்ளவு குறைகிைது. என்ஜின் 
சபாெபாேை ரவைத்திற்கு உரிய பவப்நிறலறய 
அறடந்ெ உடன் ஸ்டபாடடர் லிவர் -ஐ மூடிய 
நிறலக்குக் பைபாணடு வே ரவணடும்.

ஐடிலிங ேற்றும் குறைந்் ்வக ெர்கயூட (Idling & 
Low Speed Circuit)

ஐடிலிங நிறலயில் டிறேவர் ஆக்சிரலடடர் 
ப்டறல மிதிப்தில்றல. எ்னரவ திேபாடடில் 
வபால்வபா்னது பவஞ்சுரி ்குதி முழுவறெயும் 
அறடத்துக் பைபாணடிருக்கும். இெ்னபால் இன்பலட 
ரமனிர்பால்டில் உணடபாகும் பவற்றிடம் முழுவதும் 
திேபாடடில் வபால்வுக்குக் கீழப்குதியில் உள்்ள 
ஐடியல் ர்பார்ட -ஐ அறடகிைது. இந்நிறலயில் 
ற்லட ப்டரேபால் பஜெட வழியபாை வந்ெ
ப்டரேபாலபா்னது ற்லட ைபாற்று பஜெட வழியபாை

உயேமபா்ன இடஙைளில் வளிமணடல 
அழுத்ெம் குறைவெபால் ைபாற்றின் அடர்த்தி 
குறைகிைது. இெ்னபால் இது ரிச் மிக்சறேக் 
பைபாடுக்கும். சில துறை அறமபபுைள் முலம் இந்ெக் 
குறை நீக்ைப்டடு என்ஜினுக்குத் ரெறவயபா்ன லீன் 
மிக்சர் பைபாடுக்ைப்டுகிைது.

9.5.5   ்ெொலகஸ் கொர்பு்ரடடர் 
 (Solex Carburettor)
ரசபாலக்ஸ் ைபார்புரேடடேபா்னது 

ப்ரும்்பாலபா்ன ைபார்ைளில் ்யன்்டுத்ெப்டுகிைது. 
இது ஒரு கீழரநபாக்கிய (Down draught) வறை 
ைபார்புரேடடர் ஆகும். என்ஜினுறடய ் ல்ரவறு ரவைம் 
மற்றும் சுறம இழுக்கும் நிறலக்குத் ெகுந்ெவபாறு 
ப்டரேபாறலயும், ைபாற்றையும் ்ல விகிெஙைளில் 
ைலந்து என்ஜினுக்கு அனுபபுவெற்கு ்ல்ரவறு 
சர்க்கியூடடுைள் இதில் அறமக்ைப்டடுள்்ள்ன. 
அ ற வ ய பா வ ்ன .

1. மிெறவ சர்க்யூட (Float Circuit)

2. ஸ்டபார்டிங சர்க்யூட (Starting Circuit)

3. ஐடிலிங மற்றும் குறைந்ெ ரவை சர்க்யூட (Idling
& Low Speed Circuit)

4. சபாெபாேை இயக்ை சர்க்யூட (Normal Running Circuit)

5. ஆக்ஸிரலடடிங ்ம்ப சர்க்யூட (Acclerating
Pump Circuit)

மி்றவ ெர்கயூட (Float Circuit)

மிெறவ சர்க்யூடடபா்னது (Float Circuit) ஆ்னது 
ைபார்புரேடடரில் உள்்ள மிெறவ அறைறய எபர்பாதும் 
ஒரே சீேபா்ன அ்ளவில் ப்டரேபாறல ்ேபாமரிக்ை
உெவுகிைது. இதில் உள்்ள நீடில் வபால்வபா்னது 

மிதைவ
அைற

்டம் 9.5.5 (a) மிெறவ சர்க்யூட
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திடீபே்ன முன்பசல்லும் வபாை்னத்றெ
முந்திச் பசல்லும் ர்பாது அதிைப்டியபா்ன 
ப்டரேபாறல அனுப் ரவணடியது (ரிச் மிக்சர்) 
அவசியமபாகிைது. இெற்ன நிறைரவற்ைப ்யன்்டும் 
்பாைத்திற்கு ஆக்ஸிலரேஸென் ்ம்ப என்று ப்யர்.

ஆக்ஸிலரேஸென் ்ம்ப்பா்னது சில 
இறைபபுைள் மூலமபாை ஆக்ஸிலரேடடர் ப்டலுடன் 
இறைக்ைப்டடிருக்கும். இந்ெ ்ம்பபில் ஒரு 
டயபாபேம் அறமந்துள்்ளது. இந்ெ டயபாபேத்தின் ஒரு 
்க்ைத்தில் ஸ்பிரிஙகும் மறு ் க்ைத்தில் இறைபபுைள் 
(Linkage) மூலம் ஆக்ஸிலரேடடர் ப்டலும் 
இறைக்ைப்டடிருக்கும். மிெறவ அறையிலிருந்து 
்ம்ப ரசம்்ருக்கு ப்டரேபால் வரும் ்பாறெயில் ஒரு 
்ம்ப ப்டரேபால் பஜெடடும் ்ம்ப வபால்வு ஒன்றும் 
அறமந்திருக்கும். இந்ெ ்ம்ப வபால்வு ஒரு வழி 
திைப்பான் (one way valve) ஆகும்.

திடீபே்ன ஆக்ஸிலரேடடர் ப்டலில் 
பைபாடுக்ைப்டும் அழுத்ெத்தின் ைபாேைமபாை
லிஙரைஜ்ைள் மூலம் டயபாபேமபா்னது அென் ஸ்பிரிங 
படன்சனுக்கு எதிேபாை அழுத்ெப்டுகிைது. டயபாபேம் 
அழுத்ெப்டும் ர்பாது ப்டரேபாலபா்னது ்ம்ப பஜெட 
வழியபாை ஸ்பிரே டயூபபுக்குச் பசன்று பவஞ்சுரியில் 
கூடுெலபாை ஸ்பிரே பசய்யப்டுகிைது.

ஓடடுநர் ஆக்சிலரேடடர் ப்டறல 
அழுத்ெத்தில் இருந்து விடுவித்ெவுடன், 
டயபாபேமபா்னது அென் ஸ்பிரிஙகின் உெவியபால் 
்றைய நிறலறய அறடகிைது. இெ்னபால் ்ம்ப 
ரசம்்ருக்குள் பவற்றிடம் ஏற்்டடு ்ம்ப வபால்வு 
வழிரய ப்டரேபால் உறிஞ்சப்டடு மிெறவ 
அறை ப்டரேபாறல உள்ளிழுத்துக் பைபாள்கிது 
இவவிெமபாை பசயல்்டடு ்ம்ப ெபா்னபாைரவ அடுத்ெ
முறை மீணடும் இயஙைத் ெயபார் நிறலயில் உள்்ளது.

வரும் ைபாற்றுடன் ைலந்து ஜெடிலிங ர்பார்ட வழியபாை
என்ஜிற்ன அறடகிைது.

ஓடடுநர் வபாை்னத்றெ நைர்த்துவெற்ைபாை 
கியறே முெல் ரவை நிறலக்குக் பைபாணடு வந்து 
ஆக்சிலரேடடர் ப்டறல ரலசபாை மிதிக்கும் ர்பாது 
திேபாடடில் வபால்வு ரலசபாைத் திைந்து பைபாள்கிைது. 
இெ்னபால் இன்பலட ரமனிர்பால்டின் பவற்றிடமபா்னது 
குறைந்ெ ரவை மற்றும் ஐடில் துவபாேம் (Slow speed Opening 
Idle Port) ஆகிய இேணடிற்கும் ்ேவுகிைது. இெ்னபால் 
Pilot ப்டரேபால் பஜெடடிலிருந்து வரும் ப்டரேபாலும் 
ற்லட ஏர் பஜெடடிலிருந்து வரும் ைபாற்றும் குறைந்ெ 
ரவை மற்றும் ஐடில் துவபாேம் வழியபாை என்ஜின் 
சிலிணடருக்குள் பசல்கிைது. இென் ைபாேைமபாை 
என்ஜின் ஆ்னது ஐடில் ரவைத்தில் இருந்து குறைந்ெ 
ரவைத்துக்கு மபாறுகிைது.

ெொ்ொரண இயகக ெர்கயூட (Normal Runing Circuit)

என்ஜின் ரவைத்றெக் கூடடுவெற்ைபாை 
ஓடடுநர் கியறே மபாற்றி ஆக்சிலரேடடர் ப்டறல 
அழுத்தும் ர்பாது திேபாடடில் வபால்வு சிறிது 
திைக்கின்ைது. எ்னரவ எஞ்ஜினுக்குத் ரெறவயபா்ன 
ப்டரேபால் முழுவதும் பமயின்பஜெட வழியபாை 
வருகிைது. அதிை அ்ளவு ைபாற்று பவஞ்சுரியில் 
ரநேடியபாை வருகின்ைது. பின்்னர் இக்ைபாற்று 
ப்டரேபாலுடன் நன்கு ைலந்து திேபாடடில் வபால்வு 
வழியபாை என்ஜின் சிலிணடறே அறடகிைது.

ஆகஸில்ரடடிங �ம்ப் ெர்கயூட (Accele rating pump 
circuit)

்டம் 9.5.5 (e) ஆக்ஸிலரேடடிங ்ம்ப சர்க்யூட

்டம் 9.5.5(C) ஜெடிலிங மற்றும் குறைந்ெ ரவை சர்க்யூட
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மபாறு்டுகிைது. ப்டரேபால் இன்பஜெக்சன் இன்பலட 
ரமனிர்பால்டுக்கு அருகில் குறைந்ெ அழுத்ெப 
்பாறெயில் பசய்யப்டுகிைது. ஆ்னபால் டீசல் இன்பஜெ-
க்சன் அதிை அழுத்ெத்தில் பசய்யப்டுகிைது.

9.6.1   ப�ட்ரொல் இன்பஜெகென் 
முறையின் நன்றேகள்

1. என்ஜினுறடய எல்லபா சிலிணடர்ைளுக்கும்
சரியபா்ன ெேமுள்்ள எரிப்பாருள் ைபாற்றுக்
ைலறவ சமமபா்ன அ்ளவில் பசலுத்ெ முடிகிைது.

2. என்ஜினுறடய பைபாள்திைற்ன (Volumetric Efficiency)
அதிைரிக்கிைது.

3. ரெறவயற்ை ப்பாருள்ைற்ள பவளிரயற்றும்
(Scavenging) ர்பாது ஏற்்டும் எரிப்பாருள்
இைபபின் அ்ளறவக் குறைக்கிைது.

4. இடிபபு சத்ெத்றெ (Knocking) குறைக்கிைது.
5. என்ஜினுறடய எல்லபா ரவைம் மற்றும் சுறம

இழுக்கும் நிறலைளிலும் எரிப்பாருள் ைபாற்று
விகிெம் சரியபா்ன முறையில் ்ேபாமரிக்ை முடிகிைது.

ேநரமானி 

9.6  ப�ட்ரொல் இன்பஜெகென் 
(Petrol Injection)

ைபார்புரேடடர் மூலம் எரிப்பாருள் பசலுத்தும் 
முறையில் ்ல்ரவறு குறை்பாடுைள் உள்்ள்ன. உெபாே-
ைமபாை மல்டி சிலிணடர் எஞ்ஜின்ைளில், பவவரவறு 
சிலிணடர்ைளில் பவவரவறு அ்ளவில் எரிப்பாருள் 
பசல்கின்ைது. எ்னரவ குறைந்ெ ரவைத்தில் என்ஜின் 
ஆ்னது சீேபா்ன இயக்ைத்றெக் பைபாடுப்தில்றல. 
ரமலும் ஒவபவபாரு சிலிணடரிலும் உற்்த்தியபாகும் 
ஆற்ைலின் அ்ளவு மபாறு்டுகிைது. இெ்னபால் என்ஜின் 
அதிைமபாை அதிர்வறடகின்ைது. எ்னரவ ப்டரேபால் 
என்ஜினிலும் இன்பஜெக்சன் பசய்யும் முறை ெற்ர்பாது 
்யன்்டுத்ெப்டடு வருகிைது.

இேபா்பார்ட ர்பாஸ் (Robert Bosch) என்ை பஜெர்மன் 
இஞ்ஜினியர் முென் முெலபாை பமர்சிடிஸ் ரேஸ் 
ைபார்ைளில் இந்ெ ப்டரேபால் இன்பஜெக்சன் முறைறய 
அறிமுைப்டுத்தி்னபார். டீசல் இன்பஜெக்சன் முறைறய 
ஒபபிடும் ர்பாது ப்டரேபால் இன்பஜெக்சன் முற்றிலும் 

்டம் 9.9.1 (a) ைன்டரேபால் ரேக் மற்றும் பி்ளஞ்சர் அறமபபு

்டம் 9.9.1 இன்றலன் எரிப்பாருள்்ம்ப
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ைடடற்ள சிக்்னலபாை மபாற்றி ECU அனுபபுகின்ை்ன. 
்ல்ரவறு ரெறவைள் என்்து உள்ளிழுக்கும் 
ைபாற்று, பவப்நிறல, என்ஜின்ரலபாடு அழுத்ெம், 
என்ஜின் பசயல் திைன், ைபாற்றின் அ்ளவு என்ஜின் 
குளிர்விக்கும் பவப்நிறல, ஆக்ஸிஜென் பசன்சபார் 
ர்பான்ைவற்றைக் குறிக்கிைது.

9.6.2  ப�ட்ரொல் இன்பஜெகென் 
முறையின் வறககள்

•  ரநேடி பெளிபபு முறை அல்லது எரியும் அறை
பெளிக்கும் முறை (Direct Injection (or) Comb ussion
Chamber Injection)

•  ஒரு முற்ன பெளிபபு முறை அல்லது திேபாடடில்
முறை பெளிபபு (Single Point or Throttle Body
Injection)

•  ் ல முற்ன பெளிபபு அல்லது ர்பார்ட பெளிபபு
முறை (Multipoint or Port Injection)

•  ரநேம் அறமத்து பெளித்ெல் அல்லது
பெபாடர்ந்து பெளித்ெல் முறை (Timed &
Continous Fuel Injection)

I) ்நரடி ப்ளிப்பு முறை அல்லது எரியும் அறை 
ப்ளிககும் முறை 

இது டீசல் என்ஜின் ர்பான்ை அறமபற்க் 
பைபாணடது. இதில் ரநேடியபாை சிலிணடருக்குள் 
பெளிக்கும் வணைம் இன்பஜெக்டர் 
அறமக்ைப்டடுள்்ளது. இந்ெ அறமபபில் இன்ரடக் 
ரமனிர்பால்டு மற்றும் இன்பலட வபால்வு வழியபாை
ப்டரேபால் ைபாற்றுக்ைலறவ பசல்வதில்றல. 
அெற்குப ்திலபாை ைபாற்று மடடும் எஞ்ஜின் 
சிலிணடருக்குள் பசல்கிைது. சிலிணடருக்குள் 
ப்டரேபால் ரநேடியபாைத் பெளிக்ைப்டுகிைது. 
இெ்னபால் குறைந்ெ எரிப்பாருள் பசலவில் 
அதிைதிைன் கிறடக்கிைது. இருபபினும் இந்ெ
சிஸ்டம் ெற்ர்பாது ்யன்்டுத்துவதில்றல. 
ஏப்னனில் பவளிரயறும் புறைக் ைடடுப்பாடு 
மற்றும் எரிப்பாருள் சிக்ை்னம் ஆகிய ரெறவைற்ளச் 
பசயல்்டுத்ெ முடியபாமல் ர்பாகிைது.

II)  ஒரு முறன ப்ளிப்பு முறை அல்லது திரொடடில்
முறை ப்ளிப்பு

திேபாடடில் ்பாடியின் ஒவபவபாரு 
திேபாடடுக்கும் சற்று ரமல் இன்பஜெக்டர் 
பைபாடுக்ைப்டடிருக்கும். இன்பஜெக்டர் ிஃபயூவறல 
திேபாடடில் வபால்வுக்கு சற்று முன்பு ைபாற்றுக்குள் 
ஸ்பிரே பசய்கிைது. இவவபாறு ஸ்பிரேயபாகும் 
ிஃபயூவல் இன்பலட ரமனிர்பால்டுக்குச் 
பசல்கிைது. எரிைலறவ சமமபாை அனுப்பாதிருத்ெல், 
ரமனிர்பால்டு சுவர்ைளின் வழியபாை ப்டரேபால் 
ஆவியபாெறலக் ைடடுப்டுத்ெ முடியபாமல் இருத்ெல், 
ரமனிர்பால்டு அழுத்ெம் மபாறு்டுெல் ர்பான்ை 
குறைைள் இந்ெ அறமபபில் உள்்ள்ன.

ப்டரேபால் இன்பஜெக்சன் முறையில் பின்வரும் 
நபான்கு ்பாைஙைள் ்யன்்டுகின்ை்ன. அறவ

1) உந்து பசய்யும் ்பாைம் பெபாடடியில் 
(Pumping Element Tank) உள்்ள ப்டரேபாறல
் ம் ப ப ச ய் கி ை து .

2) அ்ளக்கும் ்பாைம் (Metering Element) 
- எரிப்பாருளின் அ்ளறவ அ்ளந்து 
அ னு ப பு கி ை து .

3) ைலக்கும் ் பாைம் (Mixing Element) - ப்டரேபாறல
நுணணிய துைள்ை்ளபாக்கி ைபாற்றுடன் 
ை ல க் கி ை து .

4) ்ஙகீடு பசய்யும் ்பாைம் (Distributing Element)-
எல்லபா சிலிணடர்ைளுக்கும் சமமபா்ன அ்ளவில் 
ப்டரேபாறலப ்கிர்ந்ெளிக்கிைது. 

ப்டரேபால் இன்பஜெக்சன் அறமபபு 
சிைப்பாை இயஙகுவெற்கு (Electronic Fuel 
Injection) எலக்டேபானிக் பயூவல் இன்ஜெக்சன் மு ற ை 
் ய ன் ் டு த் ெ ப ் டு கி ை து .  இந்ெ அறமபபில் 
பமக்ைபானிக்ைல் இன்பஜெக்சன் ்ம்பபிற்குப ்திலபாை 
எலக்டேபானிக் முறையில் ைடடுப்டுத்ெப்டும் 
மீடடரிங வபால்வு ்யன்்டுகிைது.

எலக்டேபானிக் இன்பஜெக்சன் முறையின் ரல 
அவுட அறமபபு ் டம் 9.6 ல் ைபாடடப்டடுள்்ளது. இதில் 
மின்சபாேத்தின் மூலம் இயஙகும் ஒரு இன்பஜெக்சன் 
்ம்ப உள்்ளது. இது ரடஙக்கில் உள்்ள ப்டரேபாறல 
உறிஞ்சி, அெற்ன அழுத்ெக் ைடடுப்பாடடு 
திைப்பான் (Pressure Control Valve) வழியபாை மீடடரிங 
டிஸ்டிபியூடடர் ்பாைத்திற்கு அனுபபுகிைது.

இதில் உள்்ள இஞ்பஜெக்டர்ைள் ஸ்பிரிங 
மூலம் அறடக்ைப்டட நிறலயில் உள்்ளது. இறவ 
Soleniod மூலம் திைக்ைப்டுகின்ை்ன. ECU – ல் 
இருந்து   கிறடக்கும் ைடடுப்பாடடு றசறை மூலம் 
இந்ெ சபாலி்னபாய்டுைள் இயக்ைம் ப்றுகின்ை்ன.  ECU 
(Electronic Control Unit) என்்து ைம்பயூடடருடன் 
இறைந்ெ ஒரு சிறிய முன்கூடடிரய திடடமிடப்டட 
ைடடுப்பாடடு  அறமபபு ஆகும்.  இது பசன்சபார்ைள் 
மூலம் கிறடக்ைப ப்றும் சிக்்னறல எரிப்பாருள் 
சபற்ள பசய்வெற்ைபா்ன ைடடற்ள சிக்்னலபாை 
மபாற்றுகிைது. இந்ெ ைடடற்ளறயப ப்ற்ை அ்ளக்கும் 
வபால்வு ஆ்னது பசபாலி்னபாய்டு ைற்ள இயக்கி அென் 
மூலம் இன்பஜெக்டர் வழியபாைத் பெளிக்ைப்டும் 
ரநேம், பெளிக்ைப்டும் ப்டரேபாலின் அ்ளவு 
ஆகியவற்றைக் ைடடுப்டுத்தி சரியபா்ன இன்பஜெக்டர் 
வழியபாை சரியபா்ன சிலிணடரில் ப்டரேபாறலத் 
பெளிக்கிைது..

ECU மூலம் கிறடக்கும் சிக்்னலின் 
உறுதித் ென்றமயபா்னது என்ஜினுறடய ்ல்ரவறு 
ரெறவளுக்குத் ெகுந்ெவபாறு அறமகிைது. இந்ெ 
ரெறவைள் அற்னத்றெயும் ைணடறிய ்ல்ரவறு 
பசன்சபார்ைள் ்யன்்டுகின்ை்ன. பசன்சபார்ைள் 
அற்னத்தும் என்ஜின் ரெறவைற்ள அறிந்து 
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எரிப்பாருற்ள உள்ர்ள அனுபபுவெற்கும், 
உள்ளிழுக்கும் ைபாற்றின் பைபாள்்ள்ளறவக் 
ைணடறிவெற்கும் ரவறு்டட முறைைள் 
் ய ன் ் டு த் ெ ப ் டு கி ன் ை ்ன .

கொர்பு்ரடடர்
என்ஜின் ஐடிலிங (அ) குறைந்ெ ரவை 

நிறலயில் இயஙகும் ர்பாது திேபாடடில் வபால்வு மூடிய 
நிறலயில் உள்்ளெபால் இன்ரலட ரமனிர்பால்றடக் 
சுற்றிலும் உள்்ள அழுத்ெ மபாற்ைத்திற்கு 
ஏற்் உள்ளிழுக்கும் ைபாற்றின் பைபாள்்ள்ளவு 
அ்ளவிடப்டுகிைது. இயல்்பா்ன இயக்ை நிறலயில் 
(Normal Running) பவஞ்சுரியில் உள்்ள பவற்றிடம் 
மூலம் உள்ளிழுக்கும் ைபாற்றின் பைபாள்்ள்ளவு 
அ்ளவிடப்டுகிைது.

�லமுறன எரிப�ொருள் ப்ளிப்பு (MPFI)
இதில் எரிப்பாருற்ளத் பெளிப்ெற்கும், 

உள்ளிழுக்கும் ைபாற்றின் பைபாள்்ள்ளறவ அ்ளவிடவும் 
மின்்னணு ைடடுப்பாடடு அறமபபில் (ECS) (Electronic 
Fuel Injection) ்ல்ரவறு சபாெ்னஙைள் உள்்ள்ன. 
உள்ளிழுக்கும் ைபாற்றின் பைபாள்்ள்ளவு ஆ்னது ஒரு 
பசன்சபார் (Air Flow Meter) மூலம் அ்ளவிடப்டடு அெற்குத் 
ெகுந்ெவபாறு ஒரு சிக்்னல் மின்்னணு ைடடுப்பாடடு 
அலகு (ECU-Electronic Control Unit) அனுப்ப்டுகிைது. 
பின்பு இந்ெ ECU ஒரு சிக்்னறல இன்பஜெக்டர்ைளுக்கு 
அனுபபுகிைது. இெ்னபால் இன்பஜெக்டர் சரியபா்ன அ்ளவு 
ிஃபயூவறல (ிஃபயூயல் ்ம்ப மூலம் ஏற்ை்னரவ அழுத்ெக் 
ைடடுப்பாடு பசய்ெ) ஒவபவபாரு சிலிணடரில் உள்்ள 
இன்பலட ர்பார்டடுக்குள் பெளிக்கிைது.

�லமுறன எரிப�ொருள் ப்ளிப்�ொன் வறககள்
இன்ரடக் ைபாற்றின் பைபாள்்ள்ளறவ அறிய 

்யன்்டுத்தும் முறைறயப ப்பாறுத்து MPFI அறமபபு 
இேணடு வறைை்ளபாைப பிரிக்ைப்டுகிைது. அறவ

1. D வறை ்ல முற்ன எரிப்பாருள் பெளிபபு
(Mainfold Pressure Control Type)

2. L  வறை ்ல முற்ன எரிப்பாருள் பெளிபபு (Air
Flow Control Type)

1)  D வறை ்ல முற்ன எரிப்பாருள் பெளிபபு
(Mainfold Pressure Control Type)

L-MPFI ஆ்னது L-Jetronic என்றும்
அறைக்ைப்டுகிைது D-Jetronic என்்து பஜெர்மன் 
வபார்த்றெ “Druck” (Pressure) -ல் இருந்து 
உருவபா்ன பசபால் ஆகும். இந்ெ வறையில் 
இன்பலட ரமனிர்பால்டில் ஏற்்டும் பவற்றிடம் 
அ்ளவிடப்டடு அென் அடர்த்தி மூலம் ைபாற்றின் 
பைபாள்்ள்ளவு அறியப்டுகிைது. D-MPFI 
வறையபா்னது ைம்பயூடடர் ைன்டரேபால்டு சிஸ்டம் 
உறடய என்ஜின்ைளில் ்யன்்டுகிைது.

III) �ல முறன ப்ளிப்பு அல்லது ்�ொர்ட ப்ளிப்பு
முறை

இந்ெ அறமபபில் ஒவபவபாரு 
சிலிணடருக்கும் ைபாற்று பசல்லும் ்பாறெயில் 
இன்ரலட ரமனிர்பால்டு -ல் ஒவபவபாரு 
இன்பஜெக்டர் அறமக்ைப்டடிருக்கும். இது 
இன்பலட ரமனிர்பால்டு வழியபாை ஒவபவபாரு 
சிலிணடருக்கும் ைபாற்று பசல்லும் ்பாறெயில் 
ப்டரேபாறலத் பெளிக்கிைது. இது ்லமுற்ன
எரிப்பாருள் பெளிப்பான் அறமபற்க் குறிக்கிைது.

IV)  ் நரம் அறேத்து ப்ளித்்ல் அல்லது
ப்ொடர்ந்து ப்ளித்்ல் முறை

ப்டரேபால் இன்பஜெக்சன் ரநேத்றெ 
அடிப்றடயபாைக் பைபாணடு இயஙகும் வறைறய 
இந்ெ முறை குறிக்கிைது. குறித்ெ ரநேத்திரலபா 
(Timed) அல்லது பெபாடர்ந்ரெபா (Continuous) 
இஞ்பஜெக்டரிலிருந்து ிஃபயூவல் ஸ்பிரே ஆகிைது.

பெபாடர்ச்சியபாை பெளிக்கும் அறமபபில்  
ிஃபயூவல் இன்பஜெக்டரிலிருந்து இன்ரலட
ரமனிர்பால்டுபெபாடர்ந்து ஸ்பிரே ஆகிைது. இந்ெ 
இன்பஜெக்சன் ரநேம் அறமக்கும் இன்பஜெக்சன் 
விட விறல குறைவு மற்றும் எளிறமயபா்னெபாகும். 
இதில் குறைந்ெ அழுத்ெ ிஃபயூவலபா்னது 
ர்பார்ட (அ) ரமனிர்பால்டுக்குள் அதிைமபாைத் 
ப ெ ளி க் ை ப ் டு கி ை து . 

பெளிக்கும் ிஃபயூவல் ைபாற்றுடன் 
முன்கூடடிரய ைலந்து இன்பலட வபால்வுைளுக்கு 
எதிேபாை சற்று முன்பு அதிை எரிைலறவயில் 
ஒரு ்னிப்டலம் ர்பான்ை அறமபபில் 
உருவபாக்குகின்ைது. இபப்பாழுது இது ஒவபவபாரு 
சிலிணடருக்குள் பசல்வெற்குத் ெயபாேபாை உள்்ளது. 
ஒவபவபாரு வபால்வும் திைக்கும் ர்பாது, இந்ெ அதிை 
எரிைலறவ சிலிணடருக்குள்ளும் வரும் ைபாற்று 
மூலம் இழுக்ைப்டுகிைது. சிலிணடருக்குள் அது 
சுைற்சி அறடந்து நன்கு எரியும் ைலறவயபாை 
ம பா று கி ை து .

ர ந ே ம்  அ ற ம க் கு ம்  இ ன் ப ஜெ க் ச ன் 
சி ஸ் ட த் தி ல்  எ ரி ப ் பா ருள் ஆ்னது இன்பஜெக்டர் 
மூலம் குறித்ெ ரநேத்தில் பெளிக்ைப்டுகிைது. 
இதில் எரிப்பாருள் பெளிக்ைப்டும் முறைறய 
ைடடுப்டுத்துவென் மூலம் எரிப்பாருளின் அ்ளவு 
ைடடுப்டுத்ெப்டுகிைது. இந்ெ சிஸ்டம் அதிரவை 
டீசல் என்ஜின்ைளில் ்யன்்டுத்தும் சிஸ்டத்றெப
ர்பான்ைெபாகும்.

9.7  �லமுறன எரிப�ொருள் ப்ளிப்பு 
(MPFI) – கொர்பு்ரடடர் ஒப்பீடு

MPFI மற்றும் ைபார்புரேடடரின் 
பசயல்்பாடுைள் ஏைக்குறைய ஒன்ைபாை இருபபினும் 
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ரசர்ந்து எரிெல் முழுறமயபாை நறடப்றுவெற்குத் 
ரெறவயபா்ன சரியபா்ன அ்ளவு ைபாற்றை மடடும் 
சபற்ள பசய்கிைது.

9.8  எரிப�ொருள் பெலுத்தும் முறை 
டீெல் என்ஜின் Fuel Supply system in 
Diesel Engine

ெ ற் ர ் பா ற ெ ய  ப ் பா ரு ்ள பா ெ பா ே த் தி ல் 
அ தி ை  வி ற ல  ப ை பா டு த் து  எ ரி ப ் பா ரு ற ்ள
வபாஙகி ்யன்்டுத்துவது மிை சிேமமபா்ன
ஒன்ைபாை உள்்ளது. எ்னரவ விறல அதிைமபா்ன 
ப ் ட ர ே பா ற ல ் ய ன் ் டு த் து வ ெ ற் கு  ் தி ல பா ை
விறல குறைந்ெ அரெ சமயத்தில் அதிை 
பவப்த்திைனும் அதிை இழுதிைனும் பைபாணட 
டீசறல நபாம் உ்ரயபாகித்து ்ய்னறடகிரைபாம். 
அவவபாறு ்யன்்டுத்தும் ர்பாது ப்டரேபாறல
எரிப்பாரு்ளபாை ்யன்்டுத்தும் முறையிலிருந்து 
ம பா று ் ட டு  அ ெ பா வ து  ஆ ட ர ட பா ற ச க் கி ளி ல் 
இருந்து டீசல் றசக்கிளில் இயஙகும் ்டி 
வ டி வ ற ம க் ை ப ் ட ட  அ ற ம ப பி ல்  டீ ச ல் 
எரிப்பாருற்ள உ்ரயபாகித்து ்ய்னறடகின்ை்னர். 
டீசல் றசக்கிற்ள அடிப்றடயபாை பைபாணடு 
எரிப்பாருள் பசலுத்தும் முறையில் ்ல்ரவறு 
்பாைஙைள் உள்்ள்ன. அறவ

1. எரிப்பாருள் பெபாடடி
2. எரிப்பாருள் வடிைடடி or முென்றம வடிைடடி

(Primary filter)
3. ஊடடும் ்ம்பு (Feed Pump (or) Lift Pump)
4. இேணடபாம் நிறல எரிப்பாருள் வடிைடடி (Secondary

Filter)
5. எரிப்பாருள் பெளிக்கும் ்ம்ப (Fuel Injection

Pump)
6. பெளிப்பான்  (Injector)

ஆகியறவ ஆகும். ரமற்குறிபபிடட ்பாைஙைளில் 
எரிப்பாருள் பெபாடடி, எரிப்பாருள் வடிைடடி, 
ஊடடும்்ம்பு ஆகிய ்பாைஙைற்ளப ்ற்றி முந்றெய 
்பாடத்தில் நபாம் விரிவபாை ்டித்துத் பெரிந்து 
பைபாணரடபாம்.எ்னரவ மீெமுள்்ள ்பாைஙைற்ளப 
்ற்றி இந்ெப ்பாடத்தில் விரிவபாைக் ைபாணர்பாம்

9.9  எரிப�ொருள் இன்பஜெகென் �ம்ப் 
(Fuel Injection Pump)

ஒரு என்ஜினில் ஆற்ைல் உருவபாவெற்கு 
சுத்ெமபா்ன ைபாற்றில், எரிப்பாருற்ள ெகுந்ெ அ்ளவில், 
ெகுந்ெ அழுத்ெத்தில் சரியபா்ன சிலிணடருக்குள் 
பசலுத்துவது மிைவும் முக்கியமபா்ன ஒன்ைபாகும். 
அவவபாறு எரிப்பாருற்ள பசலுத்ெப ்யன்்டும் 
சபாெ்னம் எரிப்பாருள் ்ம்பு (Fuel Injection Pump) 
என்று அறைக்ைப்டும். இவவபாறு அழுத்ெப்டட, 
பவப்நிறல உயர்ந்ெ ைபாற்றில் ரநேடியபாை 
டீசல் பெளிக்ைப்டடபால் என்ஜின் சக்தியின் 

2)  L வறை ்ல முற்ன எரிப்பாருள் பெளிபபு (Air
Flow Control Type)

D-MPFI ஆ்னது D- Jetronic என்று
அறைக்ைப்டுகிைது. ‘L’ என்்து Luft என்ை பஜெர்மன் 
பசபால்லில் இருந்து வந்ெெபாகும். ‘Luft’ என்ை 
பசபால்லுக்கு ைபாற்று என்று ப்பாருள். இந்ெ L-MPFI 
சிஸ்டம் அ்னலபாக் சர்க்யூட வறை EFI (Electronic Fuel 
Injection) எஞ்ஜின்ைளிலும், சில CCS (Computer Control 
System) எஞ்ஜின்ைளிலும் ்யன்்டுத்ெப்டுகிைது. 
இந்ெ வறையில் இன்ரடக் ரமனிர்பால்டுக்குள் 
பசல்லும் ைபாற்றின் அ்ளவு என்னும் பசன்சபார் 
மூலம் அ்ளவிடப்டுகிைது.

�லமுறன எரிப�ொருள் ப்ளிப்பு அறேப்பின் 
அடிப்�றட �ொகஙகள்

MPFI ன் ்பாைஙைள் பின்வரும் மூன்று  
பிரிவுை்ளபாைத் பெபாகுக்ைப்டுகிைது. அறவ 
பி ன் வ ரு ம பா று .

1. மின்்னணு ைடடுப்பாடடு அறமபபு (Elcetronic
Control System)

2. எரிப்பாருள் அறமபபு (Fuel System)

3. ைபாற்று உள்ளிழுக்கும் அறமபபு (Air Induction 
System )

i) மின்னனு கடடுப்�ொடு மூலம் �ல முறன
எரிப�ொருள் ப்ளிப்பு அறேப்பு (MPFI) –
(Electronic Control System)

இது ைபாற்றுக் பைபாள்்ளவு மீடடர், 
நீரின் பவப்நிறல பசன்சபார், திேபாடடில் நிறல 
உள்ைபாற்றின் பவப்நிறல பசன்சபார்ர்பான்ை
்ல்ரவறு பசன்சபார்ைற்ளக் பைபாணடுள்்ளது. ECU 
ஆ்னது பசன்சபார் றசறைைள் அற்னத்றெயும் 
ப்ற்று இன்பஜெக்டர்ைள் இயஙகும் ைபால அ்ளறவத் 
தீ ர் ம பா னி க் கி ை து .

ii) �லமுறன எரிப�ொருள் ப்ளிப்பு  எரிப�ொருள்
அறேப்பு  – Fuel System

இது எரிப்பாருள் ்ம்ப, குளிர்ந்ெ நிறல 
ஸ்டபார்டடிங பெளிப்பான், ரநேம் பெளிக்கும் 
றசறை (ECU) ஆகியவற்றைக் பைபாணடு இருக்கும். 
ECU ஆ்னது எல்லபா சிக்்னல்ைற்ளயும் ப்ற்று 
அெற்குத் ெகுந்ெவபாறு எரிப்பாருள் பெளிப்பான் 
வழியபாைத் பெளிக்ைப்டும் எரிப்பாருள் அ்ளறவக் 
ைடடுப்டுத்துகிைது.

iii) �லமுறன எரிப�ொருள் ப்ளிப்பு - கொற்று
உள்ளிழுககும் அறேப்பு (Air Induction System)

இது ஏர் கிளீ்னர், ைபாற்றுக் பைபாள்்ளவு 
மீடடர், திேபாடடில் ்பாடி, ைபாற்றுக் பைபாள்்ளவு 
அறை, இன்ரடக் ரமனிர்பால்டு சிலிணடர் ஆகிய 
்பாைஙைற்ளக் பைபாணடுள்்ளது. இறவ அற்னத்தும் 
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அ்ளவில், ெகுந்ெ அழுத்ெத்தில் பிரித்து எரிப்பாருற்ள
பசலுத்ெ எரிப்பாருள் ்ம்பு ்யன்்டுகிைது.

ஒரு என்ஜினில் ஒன்றுக்கு ரமற்்டட 
சிலிணடர்ைள் இருக்குமபா்னபால் அந்ெ 
சிலிணடருக்கு எரியும் வரிறசயின் (Firing Order) 
அடிப்றடயில் எரிப்பாருற்ள பசலுத்ெ ஒவபவபாரு 
சிலிணடரிலுள்்ள இஞ்பசக்டருக்கும் ஒரு ்ம்பு 
என்ை அடிப்றடயில் ்ம்புைளின் எணணிக்றை 
நிர்ையிக்ைப்டடு அப்ம்புைற்ள ஒரே வரிறசயில் 
அறமக்ைப்டடு ஒரு ரைம்சபாபடின் மூலம் 
இயக்ைப்டடபால் அப்ம்பு இன்-றலன் ்ம்பு 
எ்னப்டும். ஒவபவபாரு சிலிணடருக்கும் ஒரு ்ம்பு 
அறமக்ைப்டுவெபால் எரிப்பாருள் பெளிக்கும் 
அழுத்ெம் 7 MPa (Mega Pascal) முெல் 30 MPa வறே 
அதிைரிக்ை முடியும். 6000 r.p.m சுைலும் என்ஜினில் 
150 mm3 பைபாள்்ள்ளவு எரிப்பாருள் வி்னபாடிக்கு 
20முறை பெளிக்ைப்டும். இன்றலன் ்ம்பிற்கு 
பஜெர்க்்ம்பு என்ை ப்யரும் உணடு.

அறேப்பு:
எரிப்பாருள் ்ம்பில் உள்்ள முக்கிய 

்பாைஙை்ளபாை பி்ளஞ்சர் ர்ேல், படலிவரி யூனிட 
ஆகியறவ உள்்ளது. பி்ளஞ்சேபா்னது ர்ேல் 

அ்ளவு அதிைரிக்கும். இவவபாறு எரிப்பாருற்ள 
சிலிணடருக்குள் பசலுத்ெ ்யன்்டும் எரிப்பாருள் 
்ம்பு கீழைணடவபாறு வறைப்டுத்ெப்டுகிைது. 
அ ற வ

1. ரநர்க்ரைபாடடு இயக்ை வறை ்ம்ப (Line Pump)

2. ்கிர்வு இயக்ை வறை ்ம்ப (Distributor Pump)
ஆ கு ம் .

9.9.1 ்நர்க்கொடடு இயகக வறக �ம்ப் 
அல்லது பஜெர்க �ம்ப் (Inline Pump 
(or) Jerk Pump)
உள் இழுக்கும் ரமனிர்பால்டு வழியபாை 

எரிப்பாருள் பசல்லுவெபால் ரமனிர்பால்டின் 
உடபுை சுவர்ைளில் ரெஙகும் எரிப்பாரு்ளபா்னது 
அெற்கு ரநேபாை உள்்ள சிலிணடருக்குள் பசன்று 
எரியூடடப்டுவெபால் ஒரு என்ஜினில் உள்்ள 
ஒவபவபாரு சிலிணடரிலும் மபாறு்டட அ்ளவில் 
எரிப்பாருள் எரிவெற்கு வழி பசய்கிைது. இெ்னபால் 
ஒவபவபாரு சிலிணடரின் பவப்த்திைனும் 
மபாறு்டுகிைது. எ்னரவ இெற்னத் ெவிர்க்ைவும் 
சரியபா்ன ரநேத்தில் சரியபா்ன சிலிணடரில் ெகுந்ெ 

்டம் 9.6 எலக்டேபானிக் பவூல் இன்பஜெக்சன் முறை
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பி்ளஞ்சரிலுள்்ள பவர்டிைல் ஸ்லபாட (slots) மற்றும் 
ஸ்பில் ர்பார்டடு ஆகியறவ ஒருஙகிறையும் ர்பாது 
டீசல் உள்ர்ள வருகிைது. அவவபாறு உள்ர்ள வரும் 
அ்ளறவ ைடடுப்டுத்ெ ர்ேல் யூனிடடில் உள்்ள 
டூத் குவபார்டடன்டறட (Tooth Quardent) ைன்டரேபால் 
ரேக்றை இயக்கி துவபாேத்துடன் இறையும் 
அ்ளறவ மபாற்றியறமத்து எரிப்பாருளின் அ்ளறவ 
ைடடுப்டுத்ெலபாம். அவவபாறு உள்ர்ள வந்ெ டீசல் 
எரிப்பாருள் பி்ளஞ்சர் யூனிடடபால் அழுத்ெப்டுகிைது. 
படலிவரி யூனிடடில் உள்்ள ஸ்பிரிங விறசறய
்யன்்டுத்தி பவளிரயற்ைப்டும் டீசலின் 
அழுத்ெத்றெ அதிைரித்து பவளிரயற்றுகிைது. 
இவவபாறு அழுத்ெப்டடு பவளிரயற்ைப்டும் 
டீசலபா்னது எரியும் வரிறசயில் பவளிரயற்ைப்டும் 
அவவபாறு பவளிரயற்ைப்டும் டீசல் ெகுந்ெ 
இஞ்பசக்டருக்கு எரியும் வரிறசயில் இறைத்து 
பெளிக்ைப்டடு ஆற்ைல் ப்ைப்டுகிைது.

9.9.2  �கிர்வி �ம்ப் (Distributor Pump):
ஒவபவபாரு சிலிணடருக்கும் ஒவபவபாரு 

்ம்ப ்யன்்டுத்ெ ப் டுவெபால் இயந்திேத் திைன் 
இைபபு ஏற்்டுகிைது. ரமலும் ்ேபாமரிபபும் 
அதிைமபாகிைது. எ்னரவ இன்-றலன் ்ம்பிற்கு 
மபாற்ைபாை ஒரே ஒரு ்ம்ப யூனிடடிற்னக் பைபாணடு 
எரியும் வரிறசக்கு (Firing Order) ஏற்் ெகுந்ெ 
அ்ளவு டீசறல, ெகுந்ெ அழுத்ெத்தில் சரியபா்ன 
சிலிணடருக்கு, சரியபா்ன ரநேத்தில் பெளிக்கும்்டி 
வடிவறமக்ைப்டட ்ம்பற்ரய டிஸ்டரி பியூடடர் 
்ம்ப (Distributor pump) என்று அறைக்கிரைபாம். 
டிஸ்டரிபியூடடர் ்ம்பிற்கு இயக்ைம் என்ஜின் 
ரைம்சபாபடில் உள்்ள கியரிலிருந்து கிறடக்கிைது.

யூனிடடில் சரியபாை ப்பாருந்தும் ்டியும் ரமலும் 
கீழும் அறசயும் ்டியும் ப்பாருத்ெப்டடிருக்கும். 
ர்ேல் யூனிடடில் ஆக்சிலரேடடர் ேபாடு 
இயக்குவெற்கு ஏதுவபாை டூத் குவபாடேன்ட என்ை 
அறமபபு இருக்கும் இவவறமபபு ஸ்பிரிங 
மூலம் FIP ்பாடியில் ப்பாருத்ெப்டடிருக்கும். 
இென் கீழ ்குதியில் ்ம்ப ்பாடியில் ரைம்சபாபட 
ப்பாருத்ெப்டடிருக்கும். ரைம்சபாபட சுைலும் 
ர்பாது அதிலுள்்ள ரைம் பி்ளஞ்சர் யூனிடறட 
ரமலும் கீழும் இயக்கும். ர்ேல் யூனிடடில் 
எரிப்பாருள் உள்ர்ள வருவெற்கும் பவளிரய 
பசல்லுவெற்கும் வழி ஏற்்டுத்ெப்டடிருக்கும். 
பி்ளஞ்சர் யூனிடடில் பெலிக்ஸ், மற்றும் 
அெனுடன் இறைந்ெ ஸ்பில்ர்பார்ட எரிப்பாருற்ள 
உள்ளிழுத்து அழுத்துவெற்கு ஏற்ை வறையில் 
வடிவறமக்ைப்டடிருக்கும். இதிலுள்்ள 
படலிவரி யூனிடடில் படலிவரி வபால்வு, படலிவரி 
வபால்வுஸ்பிரிங முெலியறவ ஒரே யூனிடடபாை 
ப்பாருத்ெப்டடிருக்கும். ்டம் 9.9.1 ல் இன்றலன் 
எரிப்பாருளின் அறமபபு ைபாடடப்டடுள்்ளது. ்டம் 
9.9.1 (a) ல் ைன்டரேபால் ரேக் மற்றும் பி்ளஞ்சரின் 
அறமபபு ைபாடடப்டடுள்்ளது.

்வறல பெய்யும் வி்ம்:
ரநர்க்ரைபாடடு இயக்ை வறை ்ம்பிற்கு 

இயக்ைம் என்ஜின் றடமிங கியரிலிருந்து 
கிறடக்கிைது. என்ஜின் இயஙகும் ர்பாது கிேபாஙசபாபட 
சுைல்வெபால் றடமிங பசயின் மூலம் என்ஜின் 
ரைம் சபாபடடும் ்ம்ப ரைம் சபாபடும் இயக்ைத்றெ 
ப்றுகிைது. ்ம்பு ரைம் சபாபட இயஙகுவெபால் 
அதிலுள்்ள ரைம் பி்ளஞ்சர் யூனிடறட ரமலும் கீழும் 
இயக்குகிைது. இெ்னபால் டீசல் உறிஞ்சப்டுகிைது. 
உறிஞ்சப்டும் டீசல் உள்ளிழுக்கும் துவபாேத்தின் 
வழியபாை பி்ளஞ்சரின் ரமல் ்குதிறய அறடகிைது. 

ெவளிவழி 

ைமய
வழி 
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அழுத்ெ குைபாய் மூலமபாை என்ஜின் சிலிணடரிலுள்்ள 
இஞ்பசக்டருடன் எரியும் வரிறச அடிப்றடயில் 
இறைக்ைப்டட துவபாேத்துடன் இறையும் ர்பாது 
அந்ெ இஞ்பசக்டருக்கு டீசல் உயர் அழுத்ெத்துடன் 
பசன்று என்ஜின் பெளித்து எரியூடடி ஆற்ைறல 
ப்றுகிைது. ரேபாடடபார் சுைற்சியில் படலிவரி வபால்வுடன் 
இறைவது மீடடரிங ேபாடு மூலமும் ைவர்்னர் யூனிட 
மூலமும் ைடடுப்டுத்ெப்டடு என்ஜின் ரவைம் 
ைடடுப்டுத்ெப்டுகிைது. இவவபாறு டிஸ்டரிபியூடடர் 
்ம்ப ரவறல பசய்கிைது. மீடடரிங ேபாடிற்ன ைடடுப்டுத்ெ 
ைவர்்னர் யூனிட ்யன்்டுகிைது. ைவர்்னர் யூனிடடபா்னது 
ஆக்சிலரேடடருடன் இறைக்ைப்டடு பசயல்்டுகிைது.

9.10 கவர்னர்
ப்டரேபால் என்ஜினில் ைபார்புரேடடேபா்னது 

ைபாற்றையும் ப்டரேபாறலயும் சரியபா்ன விகிெத்தில் 
ைலந்து ரெறவக்ரைற்் என்ஜினிற்கு அனுபபுகிைது. 
ஆ்னபால் டீசல் என்ஜினில் ைபாற்றும், டீசலும் 
ெனித்ெனியபாை என்ஜின் சிலிணடருக்குள் பசன்று 
எரியும் அறையில் ைலந்து எரியூடடப்டுகிைது. 
எ்னரவ என்ஜின் ரவைத்திற்கும் ரலபாடுக்கு ஏற்ை 
விகிெத்தில் ைபாற்றையும் டீசறலயும் சரியபா்ன 
விெத்தில் ைடடுப்டுத்தி என்ஜின் சிலிணடருக்கு 
அனுப் ைவர்்னர் யூனிட ்யன்்டுகிைது. 
ைவர்்னேபா்னது எல்லபா ரவைம் மற்றும் ரலபாடு 
நிறலைளிலும் எரிப்பாருள் (டீசல்) பெளிப்றெ 
முறைப்டுத்துவறெ கீழைணடவபாறு நபாம் 
பிரிக்கிரைபாம். ்ல்ரவறு்டட இயக்ைநிறலைற்ளக் 
பைபாணடுள்்ளது. அறவ

அறேப்பு
டிஸ்டரிபியூடடர்ப ்ம்்பா்னது சிலீவ, 

ரேபாடடபார், பி்ளஞ்சர் படலிவரி யூனிட ஆகிய 
்பாைஙைற்ள உள்்ளடக்கி இருக்கும். இதில் 
சிலீவினுள் ரேபாடடபார் சுைன்று பைபாணடு ரமலும் 
கீழும் இயஙகும்்டி அறமக்ைப்டடிருக்கும். 
சிலீவவில் டீசல் உள்ர்ள வருவெற்கும் பவளிரய 
பசல்லுவெற்கும் துவபாேம் அறமக்ைப்டடிருக்கும். 
இத்துவபாேத்திற்கு மீடடரிங ர்பார்ட என்று 
ப்யர். ரேபாடடபாரினுள் பி்ளஞ்சர் யூனிட 
இயஙகும்்டி அறமக்ைப்டடிருக்கும். ரேபாடடபாரின் 
கீழ்குதியில் கியர் ஒன்று அறமக்ைப்டடிருக்கும். 
ரேபாடடபாரின் ரமல்்குதியில் படலிவரி யூனிட 
ப்பாருத்ெப்டடிருக்கும்.

்வறல பெய்யும் வி்ம்
ரநர்க்ரைபாடடு இயக்ை வறை  ்ம்பிற்னப ர்பால் 

இல்லபாமல் டிஸ்டரிபியூடடர் ்ம்்பா்னது ஒரே ஒரு ்ம்ப 
யூனிடறடக் பைபாணடு டீசறல அற்னத்து சிலிணடருக்கும் 
பசலுத்தும் வறையில் வடிவறமக்ைப்டடிருக்கும். இதில் 
உள்்ள ரேபாடடபாரில் எரிப்பாருள் பசல்லுவெற்ைபா்ன 
வழி அறமக்ைப்டடிருக்கும். இவவழியபா்னது என்ஜின் 
சிலிணடரின் எணணிக்றைக்கு ஏற்  ் உள்ளிழுக்கும் 
துவபாேத்துடன் சுைற்சியின் ைபாேைமபாை இறையும் 
வறையில் அறமக்ைப்டடிருக்கும் ரேபாடடபார் சுைன்று 
பைபாணரட ரமலும் கீழும் அறசவெபால் சுைலும் 
ர்பாது உள்ளிழுக்கும் துவபாேத்தின் வழியபாை உள்ர்ள 
வந்ெறடந்ெ டீசல் ரமலும் கீழும் இயஙகும் ர்பாது 
அழுத்ெப்டடு அதிை அழுத்ெத்துடன் படலிவரி 
வபால்விற்கு அனுபபுகிைது. படலிவரி வபால்வு உயர் 

9.10.1 கவர்னர் ப்ொடர்�ொன கறலசபெொற்கள் (Governor Terminologies)
1. ைடடுப்பாடடுக் ைருவியின் உயேம் (Height of Governor)
  ் ைக்கும் எறடயின் றமயபபுள்ளிக்கும்  அறெத் ெபாஙகும் றையின் றமயத்தின் வழியபாை வறேய-

ப்டும் றமயக்ரைபாடபா்னது ைவர்்னரின் சுைலும் ெணடின் (Spindle) றமயத்தின் வழியபாை பசஙகு-
த்ெெபாை வறேயப்டும் ரைபாடடுக்கும் பவடடும்புள்ளிக்கும் இறடப்டட தூேம் ைவர்்னரின் உயேம் 
(h) ஆகும்.

2. சமநிறல ரவைம் (Equilibrium Speed):-
 ைவர்்னரில் உள்்ள உறை (Sleeve)ரமல் ரநபாக்கிரயபா அல்லது கீழரநபாக்கிரயபா நைேபாெ நிறலயில் 

ைவர்்னரின் ்ைக்கும் எறட மற்றும் றையின் (Arm) ரவைத்றெரய சமநிறல ரவைம் எ்ன அறைக்கி-
ரைபாம் (Equilibrium Speed).

3. சேபாசரி சமநிறல ரவைம் (Mean Equilibrium Speed)
 ைவர்்னரில் உள்்ள உறை (Sleeve) அல்லது ்ைக்கும் எறடயின் (Balls) சேபாசரி ரவை நிறலறயக் 

குறிக்கும்.

4. அதிை்டச மற்றும் குறைந்ெ்டச சமநிறல ரவைம் (Maximum and Minimum Equilibrium Speed)
 ைவர்்னரின் ்ைக்கும் எறட சுைலும் ர்பாது அென் அதிைப்டியபா்ன,குறைவபா்ன வடடப்பாறெயின் 

ஆேத்தில் அென் பின் நைேபாெ நிறலயில் ்ைக்கும் எறடயின் ரவைம் முறைரய அதிை்டச மற்றும் 
குறைந்ெ்டச சமநிறல ரவைம் எ்ன அறைக்கிரைபாம் . 

5. உறையின் உச்ச நைரும் நிறல (Sleeve Lift)
 ைவர்்னரின் சுைல் ெணடு சுைல்வெபால் அென் உறையபா்னது (Sleeves)ரமல் ரநபாக்கி நைர்வறெரய.

உறையின் உச்ச நைரும் நிறல என்கிரைபாம்( Sleeve Lift)
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என்ஜினிலிருந்து இயக்ைம் கிறடக்கிைது. இென் 
அறமபபு ்டம் 9.10 ல் ைபாடடப்டடடுள்்ளது

்டம் 9.10 பமக்ைபானிக்ைல் ைவர்்னர்

்வறல பெய்யும் வி்ம்:

என்ஜின் இயஙகியவுடன் என்ஜினிலிருந்து 
ைவர்்னர் சபாபட ஆற்ைறலப ப்ற்று சுைல்கிைது. 
ைவர்்னர் சபாபட சுைல்வெபால் ஸ்பிரிஙகுடன் 
இறைந்துள்்ள எறடயபா்னது றமய விலக்கு 
விறசயின் ைபாேைமபாை பவளிரநபாக்கி நைர்கிைது. 
இெ்னபால் ைவர்்னர் சபாபடடில் ப்பாருத்ெப்டடுள்்ள 
சிலீவ ரமல்ரநபாக்கி நைர்கிைது. இெ்னபால் ைன்டரேபால் 
ரேக்குடன் இறைந்துள்்ள லீவரின் ஒருமுற்ன 
சிலீவவுடன் ரசர்ந்து ரமல் ரநபாக்கி நைர்கிைது. இெ்னபால் 
லீவரின் மறுமுற்ன கீழரநபாக்கி நைர்ந்து ைன்ரேபால் 
ரேக்றை இயக்குகிைது. இெ்னபால் என்ஜினிற்குள் 
பசல்லும் டீசல் அ்ளவு குறைக்ைப்டுகிைது. இென் 
ைபாேைமபாை என்ஜின் ரவைம் குறைகிைது. இது 
ர்பாலரவ டிறேவர் ஆக்சலரேடடறே இயக்கியவுடன் 
இறைபபுடன் கூடிய ேபாடபா்னது ைன்டரேபால் 
ேபாக்றை இயக்கி டீசலின் அ்ளறவ ைடடுப்டுத்தி 
என்ஜின் ரவைத்றெ மபாற்றியறமக்கிைது. இது 
ர்பால் என்ஜின் ரவைத்றெ அதிைரிக்ை இதுர்பான்ை
பசயல்்பாடடி்னபால் பசன்டரிபியூைல் எறடறய
நைேச் பசய்து ரவைத்றெ அதிைரிக்ை முடியும். இதில் 
இேணடு வறையபாை ைவர்்னர் உள்்ளது. ஒன்று அதிை 
ரவை நிறல ைவர்்னர் இேணடு அற்னத்து ரவை 
நிறல ைவர்்னர் ஆகும். ஓடடுநர் என்ஜின் ரவைத்றெ 
ைடடுப்டுத்தும் முறையில் பசயல்்டும் ைவர்்னறே 
அதிரவை நிறல ைவர்்னர் (maximum Speed Governor) 
என்றும், ஆக்சலரேடடருடன் பெபாடர்பில்லபாமல் 
ஸ்பிரிங விறசயின் மூலம் இயஙகும் ைவர்்னருக்கு 
அற்னத்துரவை நிறல ைவர்்னர் (All Speed Governor) 
என்றும் ப்யர்.

1. ரவைக் ைடடுப்பாடு

2. ரவைத்றெ ெறட பசய்ெல்

3. ைவர்்னர் ஓவர் ேன்

கவர்னர் ்வகக கடடுப்�ொடு (Cut off speed):

ைவர்்னர் ரவைக் ைடடுப்பாடு என்்து 
ைன்டரேபால் ரேக்கின் இயக்ைத்றெக் பைபாணடு 
அதிை எரிப்பாருள் பசல்லும் நிறலயிலிரு-
ந்து பவளிரநபாக்கி நைர்த்தி ரெறவயபா்ன அ்ளவு 
எரிப்பாருள் பவளிரயற்றும் நிறலறய நிர்ையி-
ப்றெக் குறிக்கும்.

்வகத்ற் ்றட பெய்்ல் (Governor Over Run):

ைன்டரேபால் ேபாடபா்னது ைவர்்னரின் ரவை 
ைடடுப்பாடு நிறலறயத் ெபாணடி இயஙகும் ர்பாது 
எரிப்பாருள் முழுறமயபாை பவளிரயறுவது ெறட 
பசய்யப்டுவறெரய ைவர்்னர் ரவைத்றெ ெறட 
பசய்ெல் என்று அறைக்கிரைபாம்.

கவர்னர் ஓவர் ரன் (Governor Over Run)

ைவர்்னர் ஓவர் ேன் என்்து ைவர்்னர் 
ரவைத்ெறட நிறலக்கும் ைவர்்னர் ரவைக் ைடடு-
ப்பாடு நிறலக்கும் இறடப்டட வித்தியபாசம் ஆகும்.

கவர்னரின் வறககள்
ைவர்்னர் இயக்ைப்டும் விெத்றெக் பைபாணடு ்ல 
வறைை்ளபாை பிரிக்ைப்டுகிைது. அறவ பின்வருமபாறு

1. இயந்திே ைவர்்னர் (Mechanical Governor)

2. ைபாற்று ைவர்்னர் (Pneumatic Governor)

3. திேவ ைவர்்னர் (Hydraulic Governor)

இயந்திே கவர்னர் (Mechanical Governor)

வபாை்னத்தின் ரவைம் மற்றும் ரலபாடுக்கு 
ஏற்ைவபாறு என்ஜின் ரவைத்றெயும், எரிப்பாருள் 
பசலவி்னத்றெயும் மபாற்றி அறமக்ைப ்யன்்டுவது 
ைவர்்னர் ஆகும். இது டீசல் என்ஜின்ைளில் 
்யன்்டுத்ெப்டுகிைது. இென் அறமபற்யும் 
ரவறல பசய்யும் விெத்றெயும் ைபாைலபாம்.

அறேப்பு

இந்ெ ைவர்்னரில் ஸ்பிரிஙகின் மூலம் 
இறைக்ைப்டட எறடைள் இேணடும், ைன்டரேபால்ேபாக், 
சிலீவ, ப்ல்கிேபாஙக் லீவர் ஆகியறவ சரியபா்ன
முறையில் இறைக்ைப்டடிருக்கும். ைவர்்னர் 
சபாபடடில்  சிலீவ நைரும்்டி இருக்கும். 
பசன்டரி பியூைல் எறடயபா்னது ப்ல்கிேபாங 
லீவர்மூலம் பி்ளஞ்சர் சிலீவின் கீழ முற்னயில் 
இறைக்ைப்டடிருக்கும். ைவர்்னர்சபாபடடிற்கு 
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திேவ கவர்னர் (Hydraulic Governor)

இவவறை ைவர்்னேபா்னது என்ஜின் 
ரைம்சபாபட மூலம் இயக்ைப்டுகிைது. இதிலுள்்ள 
ைன்ரேபால் பி்ளஞ்சர் FIP-யின் ைன்டரேபால் ேபாடுடன் 
ஸ்பிரிங மூலம் இறைக்ைப்டடுள்்ளது. இவவறை 
ைவர்்னர் என்ஜின் இயஙகியவுடன் ரைம்சபாபட சுை-
ல்வெபால் இெனுடன் இறைந்துள்்ள ைணடரேபால் 
பி்ளஞ்சர் திேவத்ெபால் இயக்ைப்டுகிைது. இென் 
ைபாேைமபாை ைணடரேபால் பி்ளஞ்சர் ைணடரேபால் 
ேபாறட இயக்குகிைது. இெ்னபால் எரிப்பாருள் 
மபாறு்டட அ்ளவில் பவளியிடப்டடு என்ஜின் 
ரவைம் மபாறு்டுகிைது. இவவபாறு றெடேபாலிக் 
அழுத்ெத்தின் மூலம் ைவர்்னர் இயக்ைப்டடு 
பசயல்்டுகிைது.

ெவளிவழி

9.11 டீெல் இடிப்பு (Diesel Knock)
டீசல் நபாக்கிங என்்து ெபாமெமபாை எரியூடடு 

நறடப்றுவெபால் அதிை அ்ளவு எரிப்பாருள் பெளி-
க்ைப்டுகிைது. இெ்னபால் இெற்கு முன் எரியபாெ டீசல் 
துளிைளும் ரசர்ந்து எரியூடடப்டுவெபால் அதிை 
அ்ளவில் எரியூடடுெல் நறடப்ற்று மிை அதிைமபா்ன 
அழுத்ெம் ஏற்்டுகிைது. இெ்னபால் வித்தியபாச-
மபா்ன சபெம் ஏற்்டுகிைது. இந்ெ சபெத்றெரய டீசல் 
நபாக்கிங என்று அறைக்கிரைபாம்.

9.11.1 கொரணஙகள்
1. குறைந்ெ அழுத்தும் விகிெம்

2. குறைந்ெ அழுத்ெத்தில் எரியூடடுெல்

3. ்ழுெபா்ன இஞ்பஜெக்டர்

4. அறடபபு ஏற்்டட நபாசில்

5. முன்்னெபாை அதிைப்டியபாை டீசல் பெளித்ெல்

9.12  ப�ொது இறணப்பு டீெல் 
இன்பஜெகென் (CRDI)
CRDI என்்து டீசல் பெளிக்கும் முறையில் 

்யன்்டுத்ெப்டும் புதிய பெபாழில்நுட்ம் ஆகும். 

ைபாற்று கவர்னர் (Puenmatic Governor):

ைவர்்னர் யூனிடறட இயக்குவெற்ைபா்ன 
இறைபபில் எந்ெவிெ ர்பால்டடுைளும் இல்லபாமல் 
என்ஜின் ரவக்குவம் உெவியுடன் இயஙகும் 
ைவர்்னர் நுரமடடிக் ைவர்்னர் ஆகும்.

அறேப்பு

இவவறை ைவர்்னர் இரு முக்கிய ்பாைஙை-
ற்ளக் பைபாணடுள்்ளது. அறவ 

1. பவன்சுரியூனிட 

2. டயிஃ்ேம் யூனிட ஆகும். பவன்சுரி யூனிடடபா்னது
இன்பலட ரமனிர்பால்டில் ப்பாருத்ெப்டடிருக்கும். 
டயிஃ்ேம் யூனிடடபா்னது ிஃபுயூயல் ்ம்புடன்
ப்பாருத்ெப்டடிருக்கும். பவன்சுரி யூனிடறடயும்
டயிஃ்ேம் யூனிடறடயும் ரவக்குவம் ற்ப மூலம்
இறைத்து றவக்ைப்டடிருக்கும். டயிஃ்ேம்
ைன்டரேபால் ரேக்குடன் இறைக்ைப்டடிருக்கும்.

்வறல பெய்யும் வி்ம்

ஆக்சலரேடடர் ப்டலபா்னது பவன்சுரியில் 
உள்்ள ் டடர்பிற்ள வபால்றவ இயக்குகிைது. இெ்னபால் 
ரவக்குவம் இன்பலட ரமனிர்பால்டிலிருந்து 
ரவக்குவம் ற்ப வழியபாை டயிஃ்ேம் யூனிடறட 
அறடந்து டயிஃ்ேம்றம இயக்குகிைது. இெ்னபால் 
டயிஃ்ேமுடன் இறைந்துள்்ள ைன்ரேபால்ரேக் 
இயக்ைப்டடு டீசல் பவளிரயறும் அ்ளறவ 
ைடடுப்டுத்தி என்ஜின் ரவைத்றெ ைடடுப்டுத்துகிைது. 
இவவபாறு இன்பலட ரமனிர்பால்டில் உள்்ள 
ரவக்குவம் மூலம் இயஙகும் ைவர்்னர் நுரமடடிக் 
ைவர்்னர் என்று அறைக்ைப்டுகிைது.
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அழுத்ெத்துடன் அனுப்ப்டடு இன்பஜெக்ட 
பசய்யப்டுகிைது. இந்ெ பேயிலில் உள்்ள டீசலின் 
அழுத்ெம் என்ஜின் இயக்ைத்றெ சபார்ந்து இருப்து 
இல்றல. இெ்னபால் சபாெபாேை  என்ஜினில் இருந்து 
CRDI என்ஜின் ரமம்்டடெபாை வி்ளஙகுகிைது.

ைபாமன் பேயிலும் அதிலிருந்து 
இஞ்பஜெக்டர்ைளுக்கு பசல்லும் டீசல் 
ற்பறலன்ைளும் அதிை அழுத்ெத்றெ ெபாஙகுவெற்கு 
ஏற்் வடிவறமக்ைப்டடுள்்ள்ன. மின்்னணு 
ைடடுப்பாடடு அலகு ECU (Elcectronic Control 
Unit) எ்னப்டும் எலக்டேபானிக் ைடடுப்பாடடுக் 
ைருவியபா்னது பெளிக்ை ரவணடிய டீசலின் அ்ளவு 
அழுத்ெம், ைபால இறடபவளி ஆகியவற்றை 
தீர்மபானிக்கும் ்ல்ரவறு பசன்சபார்ைளில் இருந்து 

டீசலின் ஆவியபாகும் திைற்ன ரமம்்டுத்ெ டீசல் 
இன்பஜெக்சன் ் ம்பிலிருந்து பவளிரயறும் டீசல் பேய்ல் 
(Rail) எ்னப்டும் ப்பாதுவபா்ன ரமனிர்பால்டுக்கு 
அனுப்ப்டுகிைது. இந்ெ முறைக்கு ைபாமன் பேய்ல் 
டீசல் இன்பஜெக்சன் என்று ப்யர். இென் மூலம் 
குறைவபா்ன டீசறலக் பைபாணடு அதிைமபா்ன ஆற்ைறல 
பைபாடுக்ை முடிகிைது. ரமலும் ைழிவு (Emission) 
அ்ளவு பவகுவபாைக் குறைகிைது எ்னரவ இந்ெ 
பெபாழில் நுட்ம் ெற்ைபாலத்தில் அற்னத்து டீசல் 
என்ஜின்ைளிலும் ்யன்்டுகிைது.

இந்ெ முறையில் ைபாமன் பேயிலில் (Common 
Rail) உள்்ள டீசலின் அழுத்ெம் 1350 bar முெல் 
2000 bar வறே றவக்ைப்டுகிைது. ைபாமன் பேயிலில் 
இருந்து அற்னத்து இன்பஜெக்டர்ைளுக்கும் டீசல் 

்டம் 9.12 ைபாமன் பேய்ல் டீசல் இன்பஜெக்சன் முறை

்டம் 9.12(a) ைபாமன் பேய்ல் டீசல் இன்பஜெக்சன் முறை
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ப�ொது இறணப்பு டீெல் இன்பஜெகென் ்வறல
பெய்யும் வி்ம்

டீசல் ரடஙகிலிருந்து டீசல் லிபட ்ம்ப 
(Lift Pump) மூலம் உறிஞ்சப்டுகிைது. பின் 
வடிைடடியில் (Filter) வடிைடடப்டுகிைது. லிபட ்ம்ப 
என்ஜிற்ன சபார்ந்திருக்ைபாமல் மின்சபாேம் மூலம் 
இயக்ைப்டுகிைது. என்ஜி்னபால் இயக்ைப்டும் 
அதிை அழுத்ெ இஞ்பஜெக்சன் ்ம்ப (High Pressure in- 
Jection Pump) டீசறல இழுத்து அதிை அழுத்ெத்துடன் 
ைபாமன் பேயிலுக்கு அனுபபுகிைது. ைபாமன் பேயிலில் 
இருந்து டீசல் இஞ்பஜெக்டர்ைளுக்கு அனுப்ப்டடு 
சிலிணடர்ைளில் பெளிக்ைப்டுகிைது.

மின்்னணு ைடடுப்பாடடு அலகு (ECU) 
பசன்சபார்ைளில் இருந்து கிறடக்கும் இன்புட 
றசறைைள் (Signal) அற்னத்றெயும் ைணைபாணித்து 
டீசல் அழுத்ெம், டீசல் பசலுத்ெப்டும் ரநேம் 
ஆகியவற்றை தீர்மபானித்து அவுடபுட சமிக்றஞைைற்ள 
(Output Signal) இஞ்பஜெக்டர்ைளின் பசபாலி்னபாய்டு 
ைபாயில்ைளுக்கு மின் அறலை்ளபாை அனுபபுகிைது. 
பசபாலி்னபாய்டில் மின்சபாேம் ்பாயும் ர்பாது 
உணடபாகும் மின் ைபாந்ெ ென்றமக்கு ெகுந்ெவபாறு 
டீசல் இன்பஜெக்டறே திைந்து அழுத்ெத்துடன் டீசறல 
பெளிக்கிைது. ைபாமன் பேயிலில் உள்்ள லிமிட சுவிடச் 
மற்றும் நபான் ரிடடர்ன் வபால்வு ஆகியறவ டீசலின் 
அழுத்ெத்றெ ைடடுப்டுத்தி அதிைப்டியபா்ன டீசறல 
மீணடும் டீசல் ரடஙகிற்ரை அனுபபுகிைது.

நன்றேகள்:
1. என்ஜின் திைன் ரமம்்டுகிைது.
2. டீசல் பசலவு குறைவு.
3. மபாசு குறைவு.
4. அதிை சக்தி.
5. உட்னடியபாை என்ஜின் ஸ்டபார்ட ஆகிைது.
6. பமன்றமயபா்ன என்ஜின் இயக்ைம்

ப்ைப்டும் இன்புட (Input) சமிக்றஞைைளுக்கு (Signal) 
ஏற்் ECU ெகுந்ெ (Output) அவுடபுட சமிக்றஞைை்ளபாை 
மபாற்றி மின்சபாேத்ெபால் இயஙகும் பசபாலி்னபாய்டு 
(Soleniod) இன்பஜெக்டருக்கு அனுபபி, டீசல் பெளிக்கும் 
ரநேம் மற்றும் அழுத்ெத்றெ ைடடுப்டுத்துகிைது.

ப�ொது இறணப்பு டீெல் இன்பஜெகென் (CRDI) 
முறையின் அறேப்பு

இென் அறமபபில் ஒரு லிபட ்ம்ப (Lift 
Pump), அதிை அழுத்ெ டீசல் ்ம்ப (High Pressure 
Diesel Pump), டீசறல ரசமிக்கும் ைபாமன் பேய்ல், 
பசபாலி்னபாய்டு மூலம் இயக்ைப்டும் இன்பஜெக்டர் 
்லவறை பசன்சபார்ைள் மற்றும் ஒரு ECU ஆகியறவ 
உள்்ள்ன. லிபட ்ம்ப என்்து ரடஙகில் உள்்ள 
டீசறல இழுத்து வடிைடடியி்ன (Filter) வழியபாை 
அதிை அழுத்ெ டீசல் ்ம்பிற்கு அனுபபுகிைது. 
அஙகிருந்து அதிை அழுத்ெமுள்்ள டீசல் ைபாமன் 
பேயிலுக்கு அனுப்ப்டுகிைது. சிலிணடர் பெடடில் 
இன்பஜெக்டர்ைள் ப்பாருத்ெப்டடு அறவ ெகுந்ெ 
உறுதியபா்ன குைபாய்ைள் மூலமபாை ைபாமன் பேயிலுடன் 
இறைக்ைப்டடுள்்ள்ன, பசபாலி்னபாய்டுைற்ளக் 
பைபாணட இன்பஜெக்டர்ைள் ECU லிருந்து 
அனுப்ப்டும். மின் அறலைளுக்கு ஏற்் திைந்து 
மூடக்கூடிய வறையில் அறமந்துள்்ள்ன.

16 பிட (bit) அல்லது 32 பிட (bit) உறடய 
றேக்ரொ புரொெெர் CRDIஅறேப்பின் மூற்ளயொக 
பெயல்�டும் ECU ல் �யன்�டுத்்ப்�டுகிைது. என்ஜின் 
பவப்�ம் கொற்றின் பவப்�நிறல எரிப�ொருளின் 
பவப்�நிறல, கொேன் பரயிலில் உள்்ள டீெலின் 
அழுத்்ம், பூஸ்டரின் (Booster) அழுத்்ம், ஆகசில்்ர-
டடர் ப�டலின் அழுத்் நிறல, வொகன ்வகம், உள் 
வரும் கொற்றின் பகொள்்ள்ளவு மு்லிய அறனத்து 
விவரஙகற்ளயும் பவவ்வறு இடஙகளில் அறேந்து-
ள்்ள பென்ெொர்கள் மூலேொகப்ொடர்ந்து கண்கொணி-
ககப்�டடு  இன்புட ெமிகறஞைக்ளொக ேொற்றி ECU ககு 
அனுப்�ப்�டுகிைது.CRDI ன் அறேப்பு �டம் 9.12 (a) ல் 
கொடடப்�டடுள்்ளது

ேொணவர்களுககொன �யிற்சி

ேொணவர்கள் பின்�ற்ை ்வண்டி யறவ: �ொதுகொப்பு முன் எசெரிகறககள்

1. இப்பாடத்தின் ்டி இருசக்ைே வபாை்னஙைளில் அதிைெேமுள்்ள ைலறவ, குறைந்ெ ெேமுள்்ள ைலறவ,
சரியபா்ன ெேமுள்்ள ைலறவ ஆகியவற்றின் அவசியத்றெ மற்றும் விகிெபாசபாேத்றெ, ்யன்்பாடடிற்ன
ஆய்வு பசய்து அறிக்றை சமர்பபித்ெல்.

2. அருகில் உள்்ள ்ணிமற்னைளுக்குச் பசன்று எவவபாறு வபாை்னஙைளில் உள்்ள   என்ஜின்ைளுக்கு
எரி ப்பாருள் பசலுத்துெறலயும், ரநேடியபாை அதில் ்யன்்டுத்ெப்டும ்பாைஙைற்ளயும் அறிந்து
்யன்்பாடடிற்ன ்டத்தி்ன மூலம் அறிக்றை சமர்பித்ெல். (ப்டரேபால் ர்ஙக், மிெறவ அறை, ைபார்புரேடடர்,
AC பமக்ைபானிக்ைல் ்ம்ப, etc.
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ெரியொன விறடறயத் ்்ர்ந்ப்டுகக:

1. உள்ப்ளரி என்ஜின்ைளில் எரி ப்பாருள் பசலுத்தும் முறைைள் எத்ெற்ன?
அ) இேணடு ஆ மூன்று இ) நபான்கு

2. ஒரு கிரலபா கிேபாம் ப்டரேபாறல முழுறமயபாை எரிப்ெற்கு எத்ெற்ன கிரலபா 
கிேபாம் ைபாற்று ரெறவப்டுகிைது?
அ) 4 கிகி ஆ) 10 கிகி இ) 15 கிகி

3. ைபார்புரேடடரில் ைபாற்றும் நுறையும் அறமபபு ப்பாருத்து எத்ெற்ன வறைைள் உள்்ள்ன?
அ) இேணடு ஆ) மூன்று இ) நபான்கு

1. Ganesan V.” Internal Combustion Engines, Third Edition, Tata McGraw - Hill, 2007.
2. Mathur, M.L., and Sharma, R.P., A Course in Internal Combustion Engines, Dhanpat Rai Publications

Pvt.New Delhi - 2, 1993.

3. Heinz Heisler, Advanced Engine Techology, Butterworth Heinmann Publishers, Second Edition, 2002.
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Convergent - தரமாற்றிக் ெகாள்�தல்
Ventury - ��கிய
Vaporized - ஆவியாதல்
Intel Mani Fold - உட்ெசல்�ம் வழி
Vaccum   - ெவற்றிடம்
Multi Point Fuel Injection - பல �ைௗகள் ெகாண்ட எாி ெபா�ள் உமிழ்ப்பான்
Electronic Control Unit - மின்ன�க் கட்�ப்பாட்�க் க�வி
OTTO Cycle - ஓட்ேடா �ழற்சி
Centrifugal - ைமய விலக்� 
Governor - ெசயல் கட்�ப்பாட்�க் க�வி
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4. ைபார்புரேடடரில் உள்்ள திேபாடடில் வபால்வு எவவபாறு இயக்ைப்டுகிைது?
அ) பவற்றிடத்தின் மூலம் 
ஆ) ஆக்சிரலடடர் ப்டல் மூலம்
இ) ப்டரேபால்்ம்பின் மூலம்

5. ப்டரேபால் இன்பஜெக்சன் முறைறய முெலில் அறிமுைப்டுத்தியவர் யபார்?
அ) இேபா்பார்ட ்பாஷ்
ஆ) நிக்ரைபாலஸ் ஆடரடபா
இ) ரூடபால்ப டீசல்

கீழககண்டவினொககளுககுவிறடயளிககவும்
6. எரிப்பாருள் பசலுத்தும் முறையின் வறைைள் யபாறவ?

7. எரி ப்பாருள் பசலுத்தும் முறையில் ்யன்்டுத்ெப்டும் முக்கிய ்பாைஙைள் யபாறவ?

8. ப்டரேபால் ்ம்ப எத்ெற்ன வறைப்டும்? அறவைள் யபாறவ?

9. எரிப்பாருள் ைபாற்று விகிெம் என்ைபால் என்்ன?

10. அதிை ெேமுள்்ள ைலறவ என்ைபால் என்்ன?

11. சரியபா்ன ெேமுள்்ள ைலறவ என்ைபால் என்்ன?

12. குறைந்ெ ெேமுள்்ள ைலறவ என்ைபால் என்்ன?

13. ைபார்புரேடடரின் ்ணிைள் யபாறவ?

14. ைபார்புரேடடரின் ரெறவைள் யபாறவ?

15. ைபார்புரேடடரின் வறைைள் யபாறவ?

16. சபாெபாேை ைபார்புரேடடரின் ்டம் வறேந்து இயஙகும் விெத்றெ விவரி.

17. சபாெபாேை ைபார்புரேடடரில் ஏற்்டும் குறைைள் யபாறவ?

18. பெபாடஙகும் சுற்று (Starting Circuit) ஒன்றின் ்டம் வறேந்து வி்ளக்குை.

19. ப்டரேபால் இன்பஜெக்சன் முறையில் ஏற்்டும் நன்றமைள் யபாறவ?

20. ECU என்ைபால் என்்ன ?

21. MPFI என்ைபால் என்்ன ? வறைைள் யபாறவ?

22. MPFI வறைைற்ளக் கூறி, ்டம் ஒன்றிற்ன வறேந்து விவரி.

23.  எரி ப்பாருள் பசலுத்தும் முறையில் டீசல் என்ஜினில் உள்்ள முக்கிய ்பாைஙைள் யபாறவ?

24. ைவர்்னர் என்ைபால் என்்ன?

25 ைவர்்னரின் வறைைள் யபாறவ?

26.  ைவர்்னர் வறைைற்ளக் கூறி அவற்றில் ஒன்றின் ்டம் வறேந்து இயஙகும் விெத்றெ  விவரி.

27. டீசல் நபாக்கிங என்ைபால் என்்ன?

28. டீசல் நபாக்கிங உணடபாவெற்ைபா்ன ைபாேைஙைள் யபாறவ?

29. ைபாமன் பேயில் டீசல் இன்பஜெக்சன் (CRDI) என்ைபால் என்்ன? விவரி.

30. CRDI யின் நன்றமைள் யபாறவ ?
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10  என்ஜின் பழுதுகளும்,
பழுது நீக்குதலும்

10.0	 அறிமுகம்	(Introduction)

10.1	 ஆய்வு	வகககள்

10.1.1	 	பயணத்திற்கு	முநகதைய	ஆய்வு 
(Pre–Trip	Inspections)

10.1.2	 	பயணத்திற்குப்	பிநகதைய	ஆய்வு	
(Post-Trip	Inspection)

10.1.3	 வருடாநதிர	ஆய்வு	(Annual	Inspection)

10.2	 	ஆவணஙகள்	பராமரிப்பு	
(Maintenance	of	Records)

10.2.1	 	ஆய்வு	படிவஙகள்/சாகை	சசாதைகை	அறிககக	
(Inspection	Forms	/	Road	Test	Report)

10.3	 குறிப்பு	பதிசவடு	(Log	Book)

10.3.1	 பயணத்	தைாள்	(Trip	Sheet)

10.4	 	பழுது	நீககுதைல்	(Trouble	Shooting)

10.4.1	 	குளிர்ச்சியூட்டும்	அகமப்பு	

10.4.2	 உயவிடும்	அகமப்பு

10.4.3	 பபட்சரால்	என்ஜின்

10.4.4	 டீசல்	என்ஜின்

10.4.5	 ப்யூவல்	சிஸடம்

10.5	 என்ஜின்	பாகஙகள்	திறன்	உயர்த்துதைல்

10.5.1	 என்ஜின்	திறன்	உயர்த்தும்	வழி

ெபாருளடககம்
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10.0  அறிமுகம்	(Introduction)
வாகைத்தின்	 அகைத்து	 பாகஙகளும்	

குறிப்பிட்ட	 முகறயாை	 ஆய்வு	 (Regular	 inspection)	
மூைமாகக	கணகாணிககப்பட	சவணடும்.	எநதை	ஒரு	
பழுதும்	ஏற்படாமல்	தைடுககக	கூடிய	வககயில்	பரா-
மரிப்பிகை	அதிகரித்து	வாகைம்	இயககமற்ற	(Vehicle	
Down	 Time)	 சேரத்கதை	குகறப்பது	முன்பைச்சரிககக	
பராமரிப்பு	 (Preventive	 Maintanance)	 ஆகும்.

10.1  ஆய்வு	வகககள்	-	பராமரிப்பு
வாகைப்	 பராமரிப்பில்	 பயன்படுத்தைப்படும்	

மூன்று	 ஆய்வுகளாவை	 பின்வருமாறு.

1) பயணத்திற்கு	 முநகதைய	 ஆய்வு	 (Pre–Trip
I n s p e c t i o n s )

2) பயணத்திற்கு	 பிநகதைய	 ஆய்வு	 (Post–Trip
I n s p e c t i o n )

3) வருடாநதிர	ஆய்வு	(Annual	Inspection)

10.1.1  பயணத்திற்கு	முநகதைய	
ஆய்வு	(Pre–Trip	Inspections)

திைசரி	 ஆய்வுகள்	 (Daily	 Inspection)	 -	
திைமும்	சமற்பகாள்ளப்படுகின்றை.	 பயணத்திற்கு	
முநகதைய	 ஆய்வு	 (Pre–Trip	 Inspection)	 ககள
வாகைத்தின்	ஓட்டுேர்,	மற்றும்	ேடத்துைர்	ஆகிசயார்	
சமற்பகாள்ளைாம்.	 ஓட்டுேர்	 பட்டியலில்	 உள்ள
அகைத்து	 பயணத்திற்கு	 முநகதைய	 ஆய்வுககள
சமற்பகாள்ள	 சவணடும்.	

சிை	சமயஙகளில்	இரு	சவறு	ஓட்டுேர்களால்	
ஒரு	 வாகைம்	 இயககப்படும்	 சபாது,	 ஒவபவாரு	
முகறயும்	 ஓட்டுேர்கள்	 சவறு	 வாகைத்திற்கு	
பசல்லும்	 சபாதும்,	 அவர்கள்	 பயணம்	 பசய்யும்	
வாகைத்தில்	ஆய்வு	சமற்பகாள்வது	அவசியமாகும்.	
வாகைத்தின்	பாதுகாப்பாை	இயககத்கதை	பாதிககும்	
காரணிககள	 கணடறியும்	 வககயில்	 ஆய்வு	

இருகக	 சவணடும்.	 ஆய்வின்	 சபாது	 அவவாறாை	
தீஙகு	 விகளவிககும்	 நிகை	 கணடறியப்பட்டால்	
வாகைத்கதை	 உடைடியாக	 பயன்பாட்டில்	 இருநது	
நீகக	 சவணடும்.	

10.1.2  பயணத்திற்கு	பிநகதைய	ஆய்வு	
(Post-Trip	Inspection)
ஒவபவாரு	 ோளும்	

அல்ைது	 சவகை	 சேரத்திற்குப்	
பிறகு	 ஏற்பட்ட சகாளாறுக-
களக	 கணடறிவதைற்காக	
பயணத்திற்கு	 பிநகதைய	
ஆய்கவ	 சமற்பகாள்ள
சவணடும்.	 பயணத்தி-
ற்குப்	 பிநகதைய	 ஆய்வுககள		
வாகைத்தின்	 ஓட்டுேர்	 மற்றும்	 ேடத்துைர்	
சமற்பக ாள்ளைாம் . 	 இதைைால் 	 வாகைம்	
மறுோள்	 இயககப்படுவதைற்கு	 முன்பு	 அதிலுள்ள	
சகாளாறுகள்	 சரி	 பசய்யப்பட்டு	 வாகைத்தின்	
சேரம்	 குகறககப்படுகிறது.

வாகைப்பராமரிப்பு	 சகாப்பில்	 ஆய்வு	
படிவம்	ஆைது	இகணககப்பட	 சவணடும்.	 சகாப்பில்	
உள்ள	 ஆய்வுப்படிவத்தின்	 ேகல்	 வாகை	 ஆய்வு	
பசய்யும்	 ேபரிடமும்	 பகாடுககப்பட	 சவணடும்	
ஆய்வுப்படிவத்தில்	வாகைத்கதை	பழுது	பார்ககும்	
பமககானிககின்	 ககபயாப்பமும்	 இடுவதைற்கு	
வழி	 வகக பசய்யசவணடும்.

ஒவபவாரு	 ஒட்டுேரும்	 அன்று	
அவர்களால்	 இயககப்பட்ட	 வாகைத்கதை	 பற்றி	 ஒரு	
ஆய்வறிககககய	 உருவாககி	 அநதை	 ோளின்	 முடிவில்	
சமர்ப்பிகக	 சவணடும்.		

வாகைத்தின்	 ஆய்வறிககக	 பின்வரும்	
குறிப்புககளக	 பகாணடிருகக	 சவணடும்.

• வாகைத்கதை	கணடுபிடிகக	வசதியாக	இருகக
சவணடும்.

• அகைத்து	 குகறபாடுககளயும்	 பட்டியலிட
சவணடும் .

1. தைானியஙகி	வாகைஙகளில்	பராமரிப்பு	பசய்வதைன்	மூைம்	வாகைத்தின்	நீணடகாை
பயன்பாடு	அதிகரிககிறது	என்பகதைப்	புரிநது	பகாள்ளுதைல்.

2. பல்சவறு	வககயாை	வாகை	பராமரிப்புககள	அறிநது	புரிநது	பகாள்ளுதைல்
3. வாகை	ஓட்டுேர்	எவவாறு	வாகைத்கதைப்	பராமரிககிறார்	என்பகதைத்	பதைரிநது	பகாள்ளுதைல்.
4. வாகைத்தில்	பயன்படுத்தைப்படும்	குறிப்பு	பதிசவடு	(log	Book),	சாகை	சசாதைகை	அறிககக

(Road	Test	Form)	தையாரித்தைல்,	வாகை	சர்வீஸ	படிவம்	தையாரித்தைல்,	வாகைபழுது	பார்ககும்
அறிககக	படிவம்	(Report	Form)	தையாரித்தைல்	ஆகியவற்கற	அறிநது	பகாள்ளுதைல்.

கற்றல் ந�ோக்கம் (Learning Objectives)
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• ஓட்டுைரின்	 	ககபயாப்பம்	அவசியம்	இருகக
சவணடும்

பயணத்திற்கு	 முநகதைய	 மற்றும்	 பிநகதைய	
ஆய்வுகளின்	 சபாது	 பின்வருவைவற்கற	 ஆய்வு	
பசய்ய	 சவணடும்

• விளககுகள்	மற்றும்	பிரதிபலிப்பான்கள்

• பிசரக	மற்றும்	பார்ககிங	பிசரக

• கணணாடிகள்

• துகடப்பான்கள்

• டயர்,	 சககரம்	 மற்றும்	 விளிம்புகள்	 (Tyres,
Wheel	 and	 Rims)

• சவகமானி	(Speedometer)

• கதைவுகள்	(Doors)

• எச்சரிககக	ஒலிப்பான்

• சககர	இருககக	உயர்த்தி

• பவளிப்புற	சதைாற்றம்	(Visual	Review)

• இகணப்பு	உபகரணஙகள்	(Coupling	Devices)

• ஸடீரிங	பமககானிசம்	(Steering	Mechanism)

திைசரி	 ஆய்வு	 பேறிமுகறயின்	
(Daily	 Inspection	 Protocol)	 அஙகமாக	 வாகை	
உரிகமயாளர்களால்	திைசரி	கணடறியும்	அட்கட,	
Driver	 Vehicle	 Condition	 Report	ஆகியை	கவககப்பட	
சவணடும்.	 இவற்றில்	 வாகைத்தில்	 ஏற்பட்ட	
சகாளாறுககள	 வாகைத்கதை	 இயககுபவர்கள்	
அன்கறய	 ோள்	 இறுதியில்	 குறிப்பிட	 சவணடும்.

10.1.3-	வருடாநதிர	ஆய்வு
வருடாநதிர	ஆய்வு	என்பது,	வாகைத்திற்கு	

வட்டார	 சபாககுவரத்து	 அலுவைரிடமிருநது	
தைகுதிச்சான்று	 (Fitness	 Certificate)	 பபறுவதைற்காக,	
சமற்பகாள்ளப்படும்	 பணியாகும்.	 அப்பணி	
என்ைபவனில்	 வாகைத்தின்	 என்ஜின்	 மற்றும்	

சட்டத்தின்	கீழ்	உள்ள	பாகஙகளின்	பசயல்பாடுகள்	
ேல்ை	 நிகையில்	 உள்ளதைாபவன்று	 சரிபார்ககும்	
பசயைாகும்

10.2  ஆவணஙகள்	பராமரிப்பு	
(Maintenance	of	Records)
வாகை	பராமரிப்பு	என்பது	ஒரு	வாகைத்கதை	

பற்றியும்,	 அதைன்	 நிகை	 பற்றியும்,	 முழுகமயாை	
விவரஙகள்	 பற்றியும்,	 பராமரிப்பகதைக	 குறிககும்.

10.2.1	 	ஆய்வு	படிவஙகள்	/	சாகை	
சசாதைகை	அறிககக	 
(Inspection	Forms	/Road	Test	Report)

சாகை	 சசாதைகை	 அறிககக	 என்பது	
வாகை	 பராமரிப்புககு	 முன்னும்	 பின்னும்	 உள்ள	
விவரஙககளக	 குறிககும்.

1) சாகை	 சசாதைகை	 ஆய்வாளர்	 -	 பராமரி-
ப்புச்	 சசாதைகை	 /	 சாகை	 சசாதைகை	 ஆகி-
யவற்றின்	 சபாது	 திரட்டும்	 அறிககககய
எழுதைசவணடும் .

2) வாகை	 பதிவு	 எண,	 அடிச்சட்ட	 எண,	 வாகை
கூட்டின்		வகக	எண	சசாதைகை	சதைதி	ஆகியகவ	
இநதை	 அறிகககயில்	 இருககும்.

3) சரிபார்கக	 சவணடிய	 காரணிகள்	
பி ன் வ று ம ா று

a) முன்பகக	மற்றும்	பின்பகக	பிசரக	காலிப்பர்

b) பிசரககின்	நிகை

c) வீல்	மற்றும்	சபரிஙகின்	நிகை

d) வாகைத்தின்	பிக	அப்

e) வாகைத்தின்	கமசைஜ்	முதைலியை

பராமரிப்பிற்கு	 முன்பும்	 பின்பும்	 உள்ள
வாகைத்தின்	நிகைகய	மாதிரி	 சாகை	 சசாதைகை	
அறிககக	 அட்டவகணயில்	 காட்டப்பட்டுள்ளது.

ஆய்வு	படிவஙகள்	சாகை	சசாதைகை	அறிககக	அட்டவகண.

Sl.No சசாதிகக	சவணடியகவ சவகைககுமுன் சவகைககுப்	பின்

1 முன்பகக	அசாதைாரண	ஒலி	-	(Front	Abnormal	Sound)
2 பின்பகக	அசாதைாரண	ஒலி	-	(Rear	Abnormal	Sound)
3 முன்/பின்	சஸபபன்சன்	ஒலி	–	(Front	/	Rear	

Suspension	Sound)
4 ஸடீயரிங	ஒலி	–	(Steering	Sound)
5 பிசரக	காலிபர்	ஒலி	–	(Brake	Caliper	Sound)
6 மிஸஃபயரிங	/	ஸடார்டிங	–	(Misfiring	Startng)
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7 ஸடாப்பிங	(Stopping	Problems)
8 வாகை	கூட்டிற்கு	கீழ்	சப்தைம்-	 

(Under	Body	Sound)
9 சடார்ஸ	/	கிளாஸகளில்	ஏற்படும்	சப்தைம்

(Door	Glass	Sound)
10 பிசரகஸ	/	வீல்	சப்தைம்-	 

Door	/	Wheels	Sound	
11 வீல்	சபரிங	சப்தைம்	(Wheel	Bearing	Sound)
12 ட்கரவ	சேப்டு	சப்தைம்	(Drive	Shaft	Sound)

10.3  குறிப்சபடு	/	பதிசவடு	(Log	Book)
வாகைத்தின்	 குறிப்சபடு	 என்பது	

வாகைத்கதை	 பராமரிப்பதைற்காக	 பார்கவயிடும்	
பழுதுபார்ப்பவருககுப்	 	 பயன்படும்	 தைகவல்ககளத்	
தைருகின்றது	மற்றும்	வாகைத்தின்	உரிகமயாளருககு	
அகைத்து	 தைகவல்ககளயும்	 தைருகின்றது.	 Log	 Book-ல்	
உள்ள	 குறிப்புகள்	 பின்வருமாறு.

 வாகைம்	பயணம்	பசய்தை	தூரம்

 சராசரி	எரிபபாருள்	பசைவு

 சிறநதை	மற்றும்	குகறநதை	கமசைஜ்

 பமாத்தை	பராமரிப்பு	பசைவு

 வாகைம்	ஓடுவதைற்கு	ஆகும்	பசைவு

 வாகைத்திலுள்ள	சகாளாறுகள்

 இதைற்கு	முன்பு	பராமரிப்பு	பசய்தை	சதைதி

Vehicle	Log	Book	(வாகைக	குறிப்சபடு)	

வாகைத்தின்	பதிவு	எண	 டீசல்	 பபட்சரால்	 கி.மீ	
(Vehicle	Reg	no.)
வாரத்பதைாடககம்	 வாகைத்தின்	பபயர்	(Vehicle	Name)	

Week	Beginning	 ஒட்டுேர்	பபயர்	Driver	Name	

ோட்கள்	(Days)
ஆரம்ப	கி.மீ
(Starting	k.m)

இறுதி	கி.மீ	 
(Finishing	k.m	

mileage)
திைசரி	ஓட்டம்	
(Daily	Total)

ககபயாப்பம்	
(Signature)

திஙகள்	(Monday)
பசவவாய்	(Tuesday)
புதைன்	(Wednesday)
வியாழன்	(Thursday)
பவள்ளி	(Friday)
சனி	(Saturday)
ஞாயிறு	(Sunday)

வாராநதிர	ஓட்டம்	
(Weekly	Total	Running):

பதிசவட்டின்	மாதிரிப்படிவம்	பின்வருமாறு
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வாயு/	டீசல்	மற்றும்	இயநதிர	எணபணய்	(Gas/	Diesel	and	Engine	Oil)

Days	(ோட்கள்)

ஓசடாமீட்டர்	
அளவு	 

(Odo	Meter	
Reading)	

எரிபபாருள்	
அளவு/லிட்டர்	
(Fuel	in	Litres)

வாயு/டீசல்	
அல்ைது	

எணபணய்	
(Product	(Gas	
Diesel	or	Oil))

விகைமதிப்பு	
(Cost)

திஙகள்	(Monday)
பசவவாய்	(Tuesday)
புதைன்	(Wednesday)
வியாழன்	(Thursday)
பவள்ளி	(Friday)
சனி	(Saturday)
ஞாயிறு	(Sunday)

பமாத்தைம்	
Total

Total	

கருத்துககள்	(Comments)

10.3.1  பயணத்	தைாள்	(Trip	Sheet)
பயணத்தைாள்	 Trip	 Sheet	 என்பது,	 ஒரு	

பயணத்திற்கு	 முன்பும்,	 பின்பும்	 உள்ள	 அகைத்து	
விபரஙககளயும்	 உள்ளடககியதைாகும்.	 இது	
பின்வரும்	 தைகவல்ககள	 பகாணடிருககும்.

 ஆரம்ப	 கிசைா	 மீட்டர்	 (Km)	 முடியும்	 கிசைா
மீட்டர்	 (Km)

 பயணத்தின்	 பதைாடகக	 சேரம்	 மற்றும்	 முடிவு
சேரம்
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டிராவல்ஸ	பபயர்	
மற்றும்	முகவரி	
(Name	&	Address	
of	the	Travel)

Engaged	by	

திரு/திருமதி:

வாகை	எண:	

பயண	எண	Trip	No	:

ஒட்டுேர்	பபயர்	(Driver	Name)	

சதைதி:	

முடித்தை	சேரம்:

(ClosingTime)

ஆரம்பித்தை	சேரம்:

(StartingTime)

பமாத்தை	சேரம்:
(TotalTime)

வடிகககயாளர்	ககபயாப்பம்
(Signature	of	the	Customer)

வாடகக	(Hire	Charges)

வாடகக/கிமீ	(Charges	per	km)

ஒட்டுேர்	ஊககத்பதைாகக	(Driver	Bata)

கூடுதைல்	சேரம்	(Excess	hours)

Rupees	:ரூபாய்	

பமாத்தைம்	
Total

முன்பணம்	ரூ:
Advance	Rs

ஓட்டுேர்	ககபயாப்பம்

	For	Agency	

ஏஜன்சி	பயன்பாட்டிற்கு

பயணத்தைா	ளின்	மாதிரிப்படிவம்	பின்வருமாறு
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வாகை	பராமரிப்பு	படிவம்	(Vehicle	Service	Form)

வாகைத்தின்	பபயர்
(Vehicle	Name): Vehicle	Reg.	No:

Date	of	Service	:	 Kms	Run	:	

Mileage	:

பாகஙகளின்	பபயர்	(Unit)
Yes
ஆம்

No
இல்கை Comments	/	கருத்துககள்	

காற்று	வடிப்பான்	(Air	Filter)

எணபணய்/எணபணய்	வடிகட்டி	மாற்றம்
Oil/	Oil	Filter	Change

பபல்ட்கடக	கவனித்துச்	சரிபசய்தைல் 
Check	&	Adjust	the	Belt

பபல்ட்	சசாதைகை	(Check	Belt)

பவர்ஸசடரிங	பபல்ட்கடக	கவனித்துச்	சரிபசய்தைல்/	
Check	and	Adjust	Power	Steering	Belt

மின்	தீப்பபாறி	கட்கட	இகடபவளிகயச்	
சரிபார்த்தைல்/	Check	Spark	Plug	Gap

பகிர்நதைளிப்பான்	மூடி	&	சுற்றும்	கக 
Distributor	Cap	&	Rotor	Arm	

இகனிேன்	ஒயர்கள்	Ignition	Leads	

பின்புற	பிசரகககச்	சரிபார்த்தைல்/Check	Rear	Brake

முன்புற	பிசரகககச்	சரிபார்த்தைல்/Check	Front	Brake	

உகடநதை	விளககுககள	சரிபர்த்து	மாற்றுதைல்/Check	
and	Replace	Broken	Light	Bulb

கக	பிசரககக	சரிபசய்தைல்/Adjust	Hand	Brake

மின்கைன்	முகைகய	சரிபார்த்தைல்/Check	and	Clean	
Battery	Connection

மின்	கைத்தில்	தைணணீரின்	அளகவ	சரிபார்த்தைல்/
Check	Battery	Water	Level

பிசரகதிரவம்	மாற்றுதைல்/Renew	Brake	Fluid	

டயர்	அழுத்தைத்கதைச்	சரிபார்த்து	நிரப்புதைல்/ 
Check	Pressure	

துகடப்பான்	சசாதித்தைல்/Check	Wiper	Blades	

வாகை	பராமரிப்பு	படிவத்தின்	மாதிரி

வாகை	பதிவு	எண

ஓடிய	தூரம்சர்வீஸ	சதைதி
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முன்புற	மற்றும்	பின்	புற	சஸபபன்சகை	
பரிசசாதித்தைல்/Check	Front	and	Rear	Suspension

டிபரன்ஸியல்	ஆயில்	மாற்றுதைல்/Charge	Differential	Oil

சககரத்தின்	சபரிஙகில்	கிரீஸ	பரிசசாதித்தைல்/Check	
Wheel	Bearing	Grease

ஸடியரிங	கிரீஸ	சசாதித்தைல்/Check	Steering	Grease

வோகன பழுதுபபடிவம் (Vehicle Repair Form)

Vehicle Reg : 

Driver Name : 

Vehicle Mileage : 

Date : 

Description of Repairs carried out

Reason for Repair (பழுது ஏறபடக் காரணம்)

வோகனபபதிவு வோகன ஓட்டம்

ஓடடுனர் பபயர் நததி

பழுது போர்க்கபபட்ட விவரம்
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Cost of Repairs :

பழுது	பார்த்தைவர்கள்	பதைாடர்பாை	விபரஙகள்
(Details of / Company who each carried out Repairs)

பபயர்:	

பதைாகைசபசி:	

முகவரி	

கட்டணம்	பசலுத்தும்	முன்	பழுதுகள்	சசாதிககப்பட்டை

பழுது	பார்த்தைதைன்	தைரம்	(Quality	of	Repairs)

Poor    Satisfactory    Good    Excellent 

(சதைதைி)	Date: 

Signature: 

பழுது	ஏற்படக	காரணம்சரிபசய்ய ஆகும் பதைாகக

சமாசம் திருப்தி ேன்று மிக	ேன்று

ககபயாப்பம்
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வோகன விபத்து அறிக்்க (Vehicle Accident Report Form)

உரிகமயாளர்	:	 வயது	 பாலிைம்	

துகற	சமற்பார்கவயாளர்
Department Supervisor : 

விபத்து	சதைதி
Date	of	Accident:	

விபத்தின்	விதைம்
Nature of injuries

விபத்திற்காை	காரணம்
Cause of Accident :  

(மருத்துவரின்	பபயர்	மற்றும்	முகவரி)
Name & Address of Physician
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மருத்துவமகையில்	அனுமதிககப்பட்டால்,	மருத்துவமகையின்	
பபயர்	மற்றும்	முகவரி
If Hospitalized, Name & Address of Hospital

எடுக்கபபடட நடவடிக்்க (Action Taken) 

குறிபபு (Remarks): 

(சமற்பார்கவயாளர்) (சதைதி)
Supervisor Date :

வாகை	ஓட்டியின்	ஆய்வறிககக	(Driver's	Inspection	Report)

இடம்	/துகற:	 சதைதி:	
Location	/Department

வாகைம்	தையாரித்தை	வருடம்:	 	(ஆணடு):	 		மாதிரி	(Model):	
(Vehicle	Year)

வரிகச	எண	(Serial	No):	 		கடநதைதூரம்	(Mileage):	
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ENGINE CONDITION INTERIOR EXTERIOR

 எணபணய்	அளவு	அளவீடு/
பவப்பம்	(Oil	Level)

  அளவுமானி/எச்சரிககக	
Gauges/warming	

விளககுகள்
Lights

  வணண	அளவு
Colour	Level

காற்றுத்	தைடுப்பான்
Wind	Shield

பிரதி	பலிப்பான்கள்	
Reflectors

பபல்ட்டுகள்
Belts

அளவுமானி/பனி	நீககி
Meter/	Defrostes

சஸபபன்சன்
Suspensions

கணணாடிகள்
Mirrors

சககரஙகள்	/விளிம்புகள்
Wheels/Rimers

ஸடியரிங
Steering

 ்டயர்கள் 
Tyres

மின்கைம்
Battery

GENERAL CONDITIONS  பபாதுவான நி்ைபபாடுகள்

வணடி/கதைவுகள்/	ஜன்ைல்கள்
Cab/Doors/Windows

கிளட்ச்	
Clutch

பவளிசயற்றி
Exhaust

பாடி/கதைவுகள்
Body/Door

சர்வீஸ	பிசரக
Service	Brake

பிசரக
Brake

எணபணய்	கசிவு
Oil	Leak

பார்ககிங	பிசரககுகள்
Parking	Brakes

காற்று	வடிகட்டி
Air	Filter

கீரிஸ	கசிவு
Grease	Leak

எச்சரிககக	முகசகாணம்
Caution	Triangle

ஸசபர்	டயர்(உதிரி)	
Spare	Tyre

கூைன்ட்கசிவு
Colant	Leak

அவசரகாை	பிசரகஸ
Emergency	Brakes

படன்ட்ஸ
Dents

இருககக	பட்கட
Seat	Belt

தீ	அகணப்பான்
Fire	Extinguisher

	மற்ற	இகணப்பு	கப்ளிங	
Other	Coupling

முதைலியை
etc.

வாகைத்கதை	ஒப்பகடககும்	ஒட்டுைர்: சதைதி
:(Reporting Driver)		 Date

வாகைத்கதை	பபறும்	ஒட்டுைர்: சதைதி: 

(Receiving Driver )		 Date

என்ஜினின்	நிகை உள்புறம் பவளிப்புறம்
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பரோமரிபபு பெயல்போடு :  பழுதுவ்க: பழுது இல்்லை 

வோரோந்திர பணி ஆ்ை/வோங்கும் ஆ்ை எண்: 

பழுது	பார்த்தைவர்	

இடம்	

பணிமகை	குறிப்புகள்	

பமலிவாை	உற்பத்தி
பமலிவாை	 உற்பத்தி,	

என்பது	 பபரும்பாலும்	 இதில்	
உற்பத்திகய	குகறககாமல்	கழிவுககள	குகறத்து	
உற்பத்தி	 திறகை	 அதிகரிகக	 பயன்படுகின்றை.

இதுசவ	 பமலிவாை	 உற்பத்தி	
முகறயாகும்.	 இது	 பணிசுகமயின்	
ஒழுஙகின்கமயாலும்,	 அதிக	 சுகமயாலும்	
உருவாககப்படும்	 கழிவுககளக	 கணககில்	
பகாணடு,	 கணிககப்படுகிறது	 ஒரு	 தையாரிப்பு	
நிறுவைம்	 அல்ைது	 சசகவகய	 பயன்படுத்தும்	
வாடிகககயாளரின்	 கணசணாட்டத்தில்.	 “மதிப்பு”	
என்பது	 ஒரு	 வாடிகககயாளர்	 பசலுத்தைத்	
தையாராக	 இருககும்	 பசயல்முகற	 அல்ைது	
ேடவடிகககயாகும்.	 பமலிநதை	 உற்பத்தியாைது	
பவளிப்பகடயாக	அகைத்திலும்	அதைன்	குகறககள
பதைளிவாக	 குகறப்பதைன்	 மூைம்	 அதைனுகடய	 மதிப்கப	
அதிகரிககிறது.

இநதை	 சமைாணகம	 தைத்துவமாைது	
பபரும்பாலும்	 படாசயாட்டா	 உற்பத்தி	 அகமப்பு	
(TPS)	 என்பதிலிருநது	 பபற்றது	 ஆகும்.	 பின்ைர்	
இதுசவ	 1990	 களில்	 "பமலிநதை	 	 உற்பத்தி	 "	 எை		
அகடயாளம்	 காணப்பட்டது.
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10.4	 பழுது	நீககுதைல்	(Trouble	Shooting)
வாகைத்தின்	ஒவபவாரு	பாகத்தின்	பயன்பாடுகளில்	ஏற்படும்	பழுதுககள	கணடறிநது	சரி	பசய்வசதை		

பழுது	நீககுதைல்	எைப்படும்.

10.4.1  குளிர்ச்சியூட்டும்	முகறயில்	பழுது	நீககுதைல்	
(Cooling	System)	

Sl.	
No.

புகார்	(Complaint) காரணஙகள்	(Causes) தீர்வு	(Remedy)

1. என்ஜின்	அதிக	
பவப்பமகடகிறது.

a) 	குளிர்விககும்	நீர்	சபாதுமை	அளவு
இல்ைாமல்	இருககைாம்.

b)  பதைர்சமாஸடட்	சவகைபசய்யாமல்
இருககைாம்.

c)  தைணணிர்பம்ப்	சவகை	பசய்யாமல்
இருககைாம்.

d)  வால்வு	சேரம்	சரிஇல்ைாமல்
இருககைாம்.

e)  சரடிசயட்டரில்	அகடப்பு	இருககைாம்.

f)  சபன்	பபல்ட்	துணடிககப்பட்டு
இருககைாம்.

g)  கரி	அதிகம்	படிநதிருககைாம்.

h)  மப்ளரில்	அகடப்பு	ஏற்பட்டு
இருககைாம்.

i)  பவளிசயற்றும்	குழாயில்	அதிகமாக
புகக	பவளிசயறுதைல்.

சரடிசயட்டரில்	நீகர	நிரப்ப
சவணடும்.

மாற்றப்படசவணடும்.

பழுது	பார்கக	சவணடும்	
சதைகவப்பட்டால்	மாற்ற	சவணடும்.

சரியாை	வால்வின்	சேரம்
கவகக	சவணடும்.

சுத்தைம்	பசய்ய	சவணடும்.

மாற்றவும்.

நீககவும்.

நீகக	சவணடும்	மாற்றவும்.

சரி	பசய்ய	சவணடும்.

2. என்ஜின்	அதிக	
குளிர்ச்சி	
அகடகிறது.

a)	 	பதைர்சமாஸடாட்	பழுதைகடநது	
இருககைாம்.

b) 	நுணுககம்	இல்ைாமல்	இருககைாம்.

மாற்றவும்	(Replace)

மாற்றவும்	(Replace)
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10.4.2	 	உயவிடும்	முகறயில்	ஏற்படும்	பழுதுகளும்,	பழுதிற்காை	
காரணஙகளும்,	நீககும்	விதைமும்	(Trouble	Shooting	Lubrication	System)	

Sl.	
No.

புகார்	(Complaint) காரணஙகள்	(Causes) தீர்வு	(Remedies)

1. எணபணய்	கசிவு a) 	கசிவு	நீககி	பழுதைகடநது
இருககைாம்.

b) 	அதிகப்படியாை	எணபணய்
நிரப்பப்	படுவதிைால்

புதியது	மாற்றவும்	/அதிகப்படியாை	
எணபணகய	வடிகுழாய்	மூைம்	
குகறகக	சவணடும்.

2. எணபணய்	
அளவுகாட்டி

a) 	எணபணய்	அளவு	குகறநது
இருககைாம்.

b) 	எணபணய்	வடிகட்டியில்
அகடப்பு	ஏற்பட்டிருககைாம்.

c) 	அழுத்தை	விடு	வால்வு	ஸபிரிஙகின்
தைளர்வு	(Relief	Valve	Spring-ன்
tension)	குகறநது	இருககைாம்.

d) 	எணபணய்	நீர்த்து	சபாதைல்.
e) 	எணகணய்	அளவு	காட்டி	(Oil

Gauge)	பழுது	அகடநதிருககைாம்.

சரியாை	அளவு	எணபணய்
நிரப்ப	சவணடும்.
வடிகட்டும்	பாகத்கதைசுத்தைம்	பசய்து	
சதைகவப்பட்டால்	மாற்ற	சவணடும்
Defective	spring-	ஐ	மாற்ற	சவணடும்.

சரியாை	தைரமுள்ள	எணபணய்	ஊற்ற
சவணடும்
பழுதிகை	சரிபசய்ய	சவணடும்	
அல்ைது	புதியது	மாற்ற	சவணடும்

3. உயவு	எணபணய்	
அதிகம்	
பசைவாகிறது.

a) 	பிஸடன்,	பிஸடன்	வகளயம்
சிலிணடர்	கைைர்	ஆகியகவ
பழுது	அகடநதிருககைாம்

b) 	வால்வு	சீட்	(Valve	seat)	பழுதைகடநது
இருககைாம்.

c) வால்வு	சதைய்நது	இருககைாம்.
d) 	எணபணய்	கசிவு	ஆவதைால்
e) 	எணபணய்யின்	அளவு	அதிகம்

உள்ளதைால்
f) 	குகறநதை	பாகுத்தைன்கம	உகடய

எணபணய்	பயன்படுத்துவதைால்

மாற்றவும்	(Replace)	

மாற்றவும்	(Replace)	

மாற்றவும்	(Replace)	
எணகணய்	கசிவகதை	(Oil	Leakage)	
சரிபசய்யவும்	அல்ைது		கசிவு	
நீககிகய	மாற்ற	சவணடும்.
எணபணய்யின்	அளகவ	சரி	பசய்ய
சவணடும்.
	சரியாை	பாகுத்தைன்கம	உகடய	
எணபணய்	பயன்படுத்தை	சவணடும்.

4. அதிக	எணபணய்	
அழுத்தைம்

a) 	எணபணய்	பசல்லும்	குழாய்களில்
அகடப்பு

b) 	பழுதைாை	அழுத்தைமானி
c) 	அதிக	பாகுத்தைன்கம	உகடய

எணபணய்	பயன்படுத்துவதைால்

அகடப்புககள	நீககிசுத்தைம்	
பசய்யவும்.
சரி	பசய்யவும்.	(அல்ைது)	மாற்றவும்.
சரியாை	பாகுத்தைன்கமயுகடய	
எணகணய்கய	பயன்படுத்தைவும்.
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10.4.3	 பபட்சரால்	என்ஜின்
1. சவக	அளவு	காட்டியில்	எப்பபாழுதும்	பூஜ்ஜியத்கதை	காணபிககிறது.

காரணஙகள் நிவர்த்தி	பசய்தைல்

1.	 	ஸபீசடாமீட்டரின்	ஸபின்டில்	ோப்டுகள்	சரியாக
இகணநதிருககாது.

சரி	பசய்ய	சவணடும்.

2. 	இயககும்	சாவியாைது	சதைய்நசதைா	அல்ைது
உகடநசதைா	இருககைாம்.

புதியதைாக	மற்ற	சவணடும்.

3. 	இயககும்	பற்சககரம்	சதைய்நதிருககைாம். புதியதைாக	மாற்ற	சவணடும்.

4.	 	ஸபீசடா	மீட்டர்	பழுது	அகடநதிருககைாம். புதியதைாக	மாற்ற	சவணடும்.

5.	 	ஸபீசடா	மீட்டர்	சகபிள்	உகடநது	இருககைாம். புதியதைாக	மாற்ற	சவணடும்.

2. ஃபியுவல் நகஜின் போயிண்்டர் எபபபோழுதும் "E" - ்ய கோண்பிக்கி்றது

காரணஙகள்(	Causes) நிவாரணஙகள்	(Remedies)

1. 	இகனீசியன்	சுவிட்சிலிருநது	 சபட்டரிககு	 பசல்லும்	
ஒயசரா	 (அ)	 சகஜிலிருநது	 சடஙக	 யூனிட்டிற்கு	
பசல்லும்	 ஒயசரா	 விடுபட்டு	 இருககைாம்.

எஙகு	விடுபட்டு	இருககிறது	எை	
பரிசசாதித்து	சரி	பசய்ய	சவணடும்.

2.	 	சடஙக	யூனிட்	எர்த்	பசய்யப்படாமல்	இருககைாம். எர்த்	பசய்யசவணடும்.

3. 	புசளாட்டில்	துகள	இருககைாம். புதியதைாக	மாற்ற	சவணடும்.

4.	 	சகஜ்	பழுது	அகடநது	இருககைாம். புதியதைாக	மாற்ற	சவணடும்.

3. ஃபியூவல் நகஜ் போயிண்்டர் எபபபோழுதும் "F" ஐ கோண்பிக்கி்றது

காரணஙகள்(	Causes) நிவாரணஙகள்	(Remedies)

1.	 	சகஜ்ஜின்	 மூடி	 சரியாக	 எர்த்	 பசய்யப்படாமல்	
இருககைாம் .

சரியாைபடி	எர்த்	பசய்ய	சவணடும்.

2.	 	சடஙக	 யூனிட்டில்	 உள்ள படர்மிைல்	 எர்த்தைாகி	
இருககைாம்.

இன்சுசைசன்	பசய்ய	சவணடும்.

3. 	ஃப்சளாட்	ஆர்ம்	பிடித்துக	பகாணடிருககைாம். சசாதித்து	சரி	பசய்ய	சவணடும்.

4.	 	சகஜ்	பழுதைகடநதிருககைாம். புதியதைாக	மாற்ற	சவணடும்.

4. ஸடார்டர்	சமாட்டார்	சுழல்கிறது	ஆைால்	என்ஜின்	இயஙகவில்கை
காரணஙகள்(	Causes) நிவாரணஙகள்	(Remedies)

1. 	இகனிசியன்	சிஸடத்தில்	சகாளாறுகள்	இருககைாம். சிஸடத்கதை	பரிசசாதித்து	சரி	பசய்ய	சவணடும்

2. 	பபட்சரால்	இல்ைாமல்	இருககைாம். பபட்சரால்	நிரப்ப	சவணடும்.

3.	 	கபப்	கைனில்	அகடப்பு	இருககைாம். அகடப்கப	சரி	பசய்ய	சவணடும்.

4. 	பம்ப்	பழுது	அகடநதிருககைாம். சரி	பசய்ய	சவணடும்.

5. 	கார்புசரட்டர்	அகமப்புகள்	பழுது	அகடநதிருககைாம். சரி	பசய்ய	சவணடும்.

6. 	என்ஜினில்	சகாளாறு	ஏற்பட்டு	இருககைாம். 	சசாதித்து	சரி	பசய்ய	சவணடும்.

7. 	எக்ாஸட்	சிஸடத்தில்	அகடப்புகள்	இருககைாம். சசாதித்து	சரி	பசய்ய	சவணடும்.
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5. என்ஜின்	ஸடார்ட்	ஆகவில்கை	(Engine	does	not	start)
காரணஙகள்(	Causes) நிவாரணஙகள்	(Remedies)

1.	 சபட்டரி	டிஸசார்ஜ்	ஆகி	இருககைாம். சபட்டரிகய	சார்ஜ்	பசய்ய	சவணடும்.

2. 	இகனீசியன்	கடமிங	மாறி	இருககைாம். 	சரி	பசய்ய	சவணடும்.

3. 	இகனீசியன்	காயில்	பழுது	அகடநது	இருககைாம். புதியதைாக	மாற்ற	சவணடும்.

4. 	இகனீசியன்	சுவிட்ச்	பழுது	அகடநதிருககைாம். புதியதைாக	மாற்ற	சவணடும்.

5. 	L.T	(அ)	H.T	ஒயர்	இகணப்புகள்	விடுபட்டு	இருககைாம். சரியாைபடி	இகணகக	சவணடும்.

6. 	ஸபார்க	பிளக	உகடநதிருககைாம். புதிய பிளக் பபோருத்த நவண்டும்.

7. 	கார்பன்	அதிகம்	படிநது	இருககைாம். சுத்தைம்	பசய்ய	சவணடும்.

8. 	ஃபியூவல்	பம்பில்	சகாளாறு	இருககைாம். சசாதித்து	சரி	பசய்ய	சவணடும்.

9. 	கார்புசரட்டர்	பகுதிகள்	அகடப்பு	இருககைாம். அகடப்கப	சரி	பசய்ய	சவணடும்.

10. 	பிஸடன்	ரிங	மற்றும்	சிலிணடர்கள்	சதைய்த்து
இருககும்.

புதியகவ	மாற்ற	சவணடும்.

11. 	எக்ாஸட்	சிஸடத்தில்	அகடப்பு	இருககைாம். சசாதித்து	சுத்தைம்	பசய்ய	சவணடும்.

6. என்ஜின்	இயஙகி	மீணடும்	நின்று	விடுகிறது
காரணஙகள்(	Causes) நிவாரணஙகள்	(Remedies)

1. 	ஃபியூவல்	பம்பில்	சகாளாறு	இருககைாம். ஆராய்நது	சரி	பசய்ய	சவணடும்.

2. 	என்ஜின்	அதிக	பவப்பம்	அகடநது	இருககைாம். காரணஙககள	ஆராய்நது	சரி	பவய்ய	சவணடும்.

3. 	கார்பசரட்டர்	ஃபசளாட்பைவல்	அதிகமாக	
இருககைாம்.

பமககானிசத்கதை	சரி	பசய்ய	சவணடும்.

7. 	என்ஜின்	ஆகசிைசரசன்	அதிகரிககும்	பபாழுது	என்ஜின்	இயககம்
தைகடபடுகிறது

காரணஙகள்(	Causes) நிவாரணஙகள்	(Remedies)

1. 	இகனீசியன்	சிஸடத்தில்	பழுது
அகடநதிருககைாம்.

சிஸடத்தில்	உள்ள	அகைத்து	பாகஙககளயும்	
சசாதித்து	சரி	பசய்ய	சவணடும்.

2. 	கம்ப்ரசன்	சரசிசயா	மாறி	இருககைாம். சசாதித்து	சரி	பசய்ய	சவணடும்.

3. 	கார்பசரட்டரில்	திராட்டில்	வால்வு	சதைய்நது
இருககைாம்.

சசாதித்து	சரி	பசய்ய	சவணடும்.

4. 	கிளட்ச்	மற்றும்	டிரான்ஸமிசனில்	சகாளாறுகள்
இருககைாம்.

எஙகு	சகாளாறு	என்பகதை	கணடுபிடித்து		சரிபசய்ய	
சவணடும்.
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8. 	என்ஜின்	ேல்ை	நிகையில்	உள்ள	பபாழுது	அதைன்	சவகம்	முழுவதும்
வாகைத்திற்கு	இழப்கப	ஏற்படுத்துகிறது.

காரணஙகள்	(Causes) நிவாரணஙகள்	(Remedies)

1. 	கிளட்ச்	ஸலிப்	ஏற்பட்டிருககைாம். காரணஙககள	சசாதித்து	சரி	பசய்ய	சவணடும்.

2. 	கியர்பாகசில்	உள்ள	கியர்	மற்றும்	ோப்ட்டுகள்
சதைய்நது	அல்ைது	உகடநது	இருககைாம்.

உகடநதை	பாகஙககள	மாற்றி	அகமகக	சவணடும்.

3. 	புசராபபல்ைர்	ோப்ட்டு	சதைய்நதை	இருககைாம். சரி	பசய்ய	சவணடும்.

4. 	டிபரன்சியல்	அகமப்பில்	பாதிப்பு	இருககைாம். சரி	பசய்ய	சவணடும்.

9. மிஸ	ஃபயரிங	ஏற்படுகிறது
காரணஙகள்(	Causes) நிவாரணஙகள்	(Remedies)

1. 	குறிப்பிட்ட	சிலிணடரில்	உள்ள	ஸபார்க	பிளககு
பசயல்படாமல்	இருககும்.

சுத்தைம்	பசய்து	சரி	பசய்ய	சவணடும்.

2. 	வால்வு	கிளியரன்ஸ	சரியற்று	இருககைாம். சரியாைபடி	கிளியரன்ஸ	கவகக	
சவணடும்.

3. 	வால்வு	வகளநது	உகடநது	இருககைாம். புதியகவ	மாற்ற	சவணடும்.

4.	 சகம்ோப்ட்டில்	உள்ள	சகம்	சதைய்நதிருககைாம். புதியகவ	மாற்ற	சவணடும்.

5. 	சிலிணடர்	பெட்	சகஸகட்	பழுது	அகடநதிருககும். புதியகவ	மாற்ற	சவணடும்.

10. 	என்ஜினில்	அதிக	ஒலி	உணடாகிறது
காரணஙகள்(	Causes) நிவாரணஙகள்	(Remedies)

1. 	வால்வு	மற்றும்	வால்வு	பமககானிசத்தில்	உள்ள
பாகஙகள்	வகளநசதைா,சதைய்நசதைா	இருககைாம்.

புதிய	பாகஙககள	பபாருத்தை	சவணடும்.

2. கபைகடிங	ராடு	வகளநதிருககைாம். புதியதைாக	மாற்ற	சவணடும்.

3. கிசரஙக	ோப்ட்டு	வகளநதிருககைாம். சரி	பசய்ய	சவணடும்.

4. பிஸடன்	பின்	சதைய்நது	இருககைாம். புதியதைாக	மாற்ற	சவணடும்.

5. 	என்ஜின்	உதிரி	பாகஙகள்	தைளர்நது	இருககைாம். சசாதித்து	முடுகக	சவணடும்.

6. 	வால்வு	கிளியரன்ஸ	தைவறாக	இருககைாம். சரியாை	அளவிற்கு	பசட்	பசய்ய	சவணடும்.

7. 	என்ஜின்	டிரான்ஸமிேன்	சிஸடத்கதை	சரியாக	அகைன்
பசய்யாமலிருககைாம்.

சரியாைபடி	அகைன்	பசய்ய	சவணடும்.

11. 	என்ஜினில்	சபக	ஃபயர்	ஏற்படுதைல்
காரணஙகள்(	Causes) நிவாரணஙகள்	(Remedies)

1. 	சரியற்ற	இகனீசியன்	கடமிஙகாக	இருககைாம். கடமிடஙகக	சரி	பசய்ய	சவணடும்.

2. 	சரியற்ற	எரிகைகவ	விகிதைம். சரியாை	விகிதைத்திற்கு	திருத்தி	அகமகக	
சவணடும்.

3. என்ஜின்	அதிக	பவப்பமாக	இருககைாம். காரணஙககள	அறிநது	சரி	பசய்ய
சவணடும்.

4. 	வால்வு	சீட்டில்	வால்வு	சரியாக	படியாமல்	இருககைாம். சரி	பசய்ய	சவணடும்.

5. 	டிஸட்ரிபியூட்டர்	சகப்	உகடநது	இருககைாம். புதிய	சகப்கப	பபாருத்தை	சவணடும்.
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12. 	என்ஜிைாைது	அதிகமாை	பவணபுகக	பவளிசயற்றுகிறது
காரணஙகள்	(Causes) நிவாரணஙகள்	(Remedies)

1. 	சிலிணடர்	பெட்	சகஸகட்	பழுது	அகடநதிருககைாம். புதிய	சகஸட்கட	பபாருத்தை	சவணடும்.

2. 	சிலிணடர்	பெட்	தைளர்வாக	இருககைாம். சரியாக	கடட்	பசய்ய	சவணடும்.

13. 	நீை	நிறப்புகக	பவளியாகுதைல்
காரணஙகள்	(Causes) நிவாரணஙகள்	(Remedies)

1. 	பபட்சராலுடன்	கைககும்	உயவு	எணபணய்யின்	அளவு
அதிகமாக	இருககைாம்.

சரியாை	அளவு	கைகக	சவணடும்.

2. 	பிஸடன்	ரிஙகுகள்	சதைய்நது	விரிவகடநது	இருககைாம். ரிஙகுககள	மாற்ற	சவணடும்.

3. 	சிலிணடர்	சபார்	சதைய்நது	இருககைாம். ரீ	–	சபாரிங	பசய்ய	சவணடும்.

14. என்ஜனிலிருநது	கரும்புகக	அதிகமாக	பவளிசயறுகிறது
காரணஙகள்(	Causes) நிவாரணஙகள்	(Remedies)

1. 	எரிகைகவயில்	பபட்சராலின்	அளவு	சதைகவகய	விட	மிக
அதிகமாக	இருககைாம்.

காரணஙககள	அறிநது	சரி	பசய்ய
சவணடும்.

2. 	இகனீசியன்	சிஸடத்தில்	சகாளாறு	இருககைாம். சசாதித்து	சரி	பசய்ய	சவணடும்.

3. 	இகனீசியன்	கடமிங	சரியற்று	இருககைாம். கடமிஙகக	சரி	பசய்ய	சவணடும்.

4. 	கார்புசரட்டரில்	உள்ள	பஜட்கள்	சதைய்நது	இருககைாம். சரி	பசய்ய	சவணடும்.

5. 	பிஸடன்	ரிஙகுகள்	சதைய்நது	இருககைாம். புதியது	மாற்ற	சவணடும்.

6. 	வாகைத்தில்	அதிக	எகட	ஏற்றப்பட்டிருககும். சதைகவககு	அதிகமாக	உள்ள	எகடகய
குகறகக	சவணடும்.

10.4.4	 டீசல்	என்ஜின்
1. என்ஜின்	ஸடார்ட்	ஆகவில்கை

காரணஙகள்(	Causes) நிவாரணஙகள்	(Remedies)

1. 	ஸடார்டிங	சிஸடத்தில்	சகாளாறு	இருககாைம். ஸடார்டிங	சிஸடத்தில்	உள்ள
சகாளாறுககளச்	சரி	பசய்ய	சவணடும்.

2. 	ஸடார்ட்டர்	சமாட்டார்	பழுது	அகடநது	இருககைாம். சசாதித்துச்	சரி	பசய்ய	சவணடும்.

3. 	டீசல்	குகறவாக	இருககைாம். சதைகவகசகற்ப	நிரப்ப	சவணடும்.

4. 	ஏர்	கிளீைரில்	அகடப்பு	இருககைாம். சுத்தைம்ச்	பசய்ய	சவணடும்.

5. 	டீசல்	பில்டரில்	அகடப்பிருககைாம். சுத்தைம்ச்	பசய்து	பபாருத்தை	சவணடும்.

6. 	டீசல்	பம்ப்	பழுது	அகடநது	இருககைாம். சசாதித்துச்	சரி	பசய்ய	சவணடும்.

7. 	எரிபபாருள்	பதைளிககும்	பம்ப்	(F.I.P)	பழுது	அகடநது
இருககைாம்..

சசாதித்துச்	சரி	பசய்ய	சவணடும்.

8. 	டீசலில்	உயவு	எணபணய்,	தைணணீர்	கைநது	இருககும். தைணணீகர	பவளிசயற்ற	சவணடும்.
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2. எரிபபாருள்	அதிகம்	பசைவாகிறது
காரணஙகள்(	Causes) நிவாரணஙகள்	(Remedies)

1. 	பியூவல்	சிஸடத்தில்	கசிவு	ஏற்பட்டிருககைாம். கசிகவ	நீககிச்	சரி	பசய்ய	சவணடும்.

2. 	ஏர்	கிளீைரில்	அகடப்பு	ஏற்பட்டிருககைாம். சுத்தைம்	பசய்து	பபாருத்தை	சவணடும்.

3. 	வால்வு	கிளியரன்ஸ	சரியற்று	இருககைாம். சரியாைபடி	பசய்ய	சவணடும்.

4. 	என்ஜினில்	கம்ப்ரசன்	குகறநது	இருககைாம். என்ஜிகை	ஒவராயிலிங	பசய்ய	சவணடும்.

10.4.5	 ஃபியூவல்	சிஸடத்தில்	ஏற்படும்	சகாளாறுகளும்	நிவர்த்தி	பசய்தைலும்

1. எரிபபாருள்	அதிகம்	பசைவாகுதைல்
காரணஙகள்(	Causes) நிவாரணஙகள்	(Remedies)

1. 	ஏர்	கிளீைரில்	அகடப்பு	ஏற்பட்டிருககைாம். சுத்தைம்	பசய்ய	சவணடும்.	

2,	 பியூவல்	சிஸடத்தில்	கசிவு	இருககைாம். சசாதித்து	சரி	பசய்ய	சவணடும்.

3,	 	ஓட்டுேர்	சதைகவயற்ற	சமயத்தில்	ஆகசிசைட்டர்	பபடகை
சவகமாக	அழுத்திக	பகாணடிருககைாம்.

தைவிர்கக	சவணடும்.

4. 	கார்புசரட்டர்	அதிக	எரிபபாருகள	சப்கள	பசய்யைாம். சரி	பசய்து	பார்கக	சவணடும்.

5.	 	பஜட்டுகளின்	அளவு	பபரியதைாக	இருககைாம். புதிய	பஜட்டுககள	மாற்ற	சவணடும்.

6. 	நீடில்	வால்வு	சதைய்நதிருககைாம். புதியதைாக	மாற்ற	சவணடும்.

2. என்ஜின்	ஸடார்டிங	சிரமமாக	இருத்தைல்
காரணஙகள்(	Causes) நிவாரணஙகள்	(Remedies)

1. 	சசாக	வால்வு	சரியாக	மூடாமல்	இருககைாம். லிஙசகஜ்கஜ	சரியாைபடி	பசய்ய
சவணடும்.

2. 	எரிபபாருள்	வடிகட்டி	அகடபட்டு	இருககைாம். சுத்தைம்	பசய்ய	சவணடும்.

3. 	பியூவல்	பம்ப்பில்	அழுத்தைம்	குகறவாக	இருககைாம். சசாதித்து	சரி	பசய்ய	சவணடும்.

3. ஐடிலிங	மிகவும்	குகறவாக	இருத்தைல்
காரணஙகள்(	Causes) நிவாரணஙகள்	(Remedies)

1. 	ஐடிலிங	அட்ஜஸட்பமணட்	மிகவும்	குகறவாக
இருககைாம்.

சரியாைபடி	அட்ஜஸட்	பசய்ய	சவணடும்.

2. 	ஃப்சளாட்	அட்ஜஸட்பமன்ட்	சரியில்ைாமல்	இருககைாம். சரியாைபடி	அட்ஜஸட்	பசய்ய	சவணடும்.

3. 	கார்புசரட்டர்	சரியாக	பபாருத்தைப்படாமல்	இருத்தைல். ேன்கு	கடட்	பசய்ய	சவணடும்.

4. 	கார்புசரட்டர்	பஜட்டுகள்	தைளர்நது	இருககைாம். சசாதித்து	சரியாக	பபாருத்தை	சவணடும்.

5. 	ஏர்	கிளீைரில்	அகடப்பு	இருககைாம். சுத்தைம்	பசய்ய	சவணடும்.
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4. என்ஜினுகடய	BHPன்	அளவு	குகறவு
காரணஙகள்(	Causes) நிவாரணஙகள்	(Remedies)

1. கார்புசரட்டரில்	லீன்மிகசர்	உருவாகைாம். டியூன்-அப்	பசய்ய	சவணடும்.

2.	 பஜட்டுகளில்	அகடப்பு	இருககைாம். அழுத்தைப்பட்ட	காற்றின்	மூைமாக	சுத்தைம்	
பசய்ய	சவணடும்.

3.	 சகஸகட்	பழுது	அகடநது	இருககைாம். புதியது	பபாருத்தை	சவணடும்.

4. பியூவல்	பில்டரில்	அகடப்பு	இருககைாம். சுத்தைம்	பசய்ய	சவணடும்.

5. பம்ப்பில்	சகாளாறு	ஏற்பட்டிருககைாம். சசாதித்து	சரி	பசய்ய	சவணடும்.

5. என்ஜின்	இயஙகும்	சபாது	குகற	ஏற்படுதைல்
காரணஙகள்(	Causes) நிவாரணஙகள்	(Remedies)

1. 	ப்யூவல்	பில்டரில்	அகடப்பு	ஏற்பட்டிருககைாம். சுத்தைம்	பசய்ய	சவணடும்

2. 	பம்ப்பில்	சகாளாறு	ஏற்பட்டிருககைாம். சசாதித்துச்	சரி	பசய்ய	சவணடும்.

3. 	ஆகசிசைட்டரில்	பம்ப்	சரியாக	அட்ஜஸட்	பசய்யாமல்
இருககும்.

சரியாக	அட்ஜஸட்	பசய்ய	சவணடும்.

4. பம்ப்	டயாபாரம்	பஞசராகி	இருககும். டயாபாரத்	கதை	மாற்ற	சவணடும்.

10.5	 	என்ஜின்	பாகஙககள	திறன்	
உயர்த்துதைல்
என்ஜினுகடய	முககியமாை	பாகஙகளாை	

கார்புசரட்டர்,	 ஸபார்க	 பிளக,	 கான்சடகட்	
பிசரககர்	 பாயிணட்,	 டயமிங	 கியர்,	 ஃசபன்	
பபல்ட்	 சபான்றவற்கற	 சசாதித்து,	 சதைய்வகடநதை	
பாகஙககள	மாற்றி	அல்ைது	 சரி	 பசய்து	மீணடும்	
இயககும்	 பசயல்முகறககு	 என்ஜின்	 பாகஙககள	
திறன்	 உயர்த்துதைல்	 (Engine	 Tune	 up)	 என்று	 பபயர்.	
இதைைால்	 என்ஜின்	 சிறநதை	 இயகக	 நிகையிலும்	
ேல்ை	 பசயல்	 திறனுடனும்	 கவத்திருககவும்,	
பராமரிப்பு	 பசைவு	 குகறககவும்	 முடிகிறது.

10.5.1	 	என்ஜின்	திறன்	உயர்த்தும்	
முகற	(Tuning	Method)

1. ஸபார்க	பிளககக	தைளர்த்தி	என்ஜிகை	இயககி
கரித்துகள்	 மற்றும்	 மாசுககள	 பவளிசயற்ற	
சவணடும்.	 பிறகு	 என்ஜிகை	 ‘நிறுத்திவிட்டு‘	
தீப்பபாறி	 கட்கடகய	 கழற்ற சவணடும்.

2. என்ஜினுகடய அழுத்தும்	 விகிதைத்கதை	
பரிசசாதிகக சவணடும்.

3. என்ஜினின்	 அழுத்தும்	 விகிதைம்	 குறிப்பிட்ட
அளகவ	 விடக	 குகறவாக	 இருநதைால்,	
என்ஜிகைப்	 பிரித்து	 மற்ற	 குகறககள	 சரி	
பசய்ய	 சவணடும்.	 அழுத்தும்	 விகிதைம்	 சரியாக	
இருப்பின்,	 தீப்பபாறி	 கட்கடகய	 திரும்பப்	
பபாருத்தை	 சவணடும்.

4. பகிர்வி	மூடி	(Distributor	cap)	கழற்றி	சுத்தைம்	பசய்ய	
சவணடும்.	பின்பு	மூடி	(Cap)	மற்றும்	கம்பி	(Wire)
அரிககப்பட்டுள்ளதைா	 எை	 பரிசசாதிககவும்.
அகவ	ேல்ை	நிகையில்	இல்ைாவிடில்	புதியதைாக
மாற்ற	 சவணடும்.

5	 பகிர்மாைத்தில்	 (Distributor)	 உள்ள	 சுழற்றி	
(Rotor)-ஐ	 சுத்தைம்	 பசய்து	 பின்பு	 பரிசசாதிகக	
சவணடும்.	இது	ேல்ை	நிகையில்	இல்ைாவிடில்	
புதியதைாக	 மாற்ற	 சவணடும்.

6. பகிர்மாைத்தில்	 இருநது	 தீப்பபாறி	 கட்கடககு
பசல்லும்	உயர்	அழுத்தை	ஒயர்ககளப்	 (H.T.Wire)
பரிசசாதித்து	 அதில்	 கீரல்	 அல்ைது	 பவடிப்பு
இருநதைால்	 அவற்கற	 மாற்ற சவணடும்.

7. பகிர்வியில்	உள்ள	பமககானிசத்கதை	பரிசசாதிகக
சவணடும்.

8. பவற்றிட	 பமககானிசம்	 (Vaccum	 Mechanism)-ஐ	
பரிசசாதிகக சவணடும்.

9. கான்டாகட்	 பிசரககர்	 பாயின்ட்கட	 (C.B.Point)
சரிபார்த்து,	சுத்தைம்	பசய்து,	பின்பு	இகடபவளியின்	
அளகவத்	 திருத்தி	 அகமகக சவணடும்.	
கான்டாகட்	 பிசரககர்	 பாயிணட்கள்	 பகட்டுப்	
சபாயிருநதைால்	 அவற்கற	 மாற்ற சவணடும்.

10. பகிர்வி	 மூடி	 (Distributor	 cap)	 -	 ஐ	 மீணடும்
பபாருத்தி	 ஒயர்ககள	 சரியாை	 முகறயில்
இகணகக	 சவணடும்.
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11. மின்கைத்தில்	 (Battery)	 உள்ள	 மின்சாரத்தின்
திறகைச்	 சசாதித்து	 சதைகவப்பட்டால்
சுத்திகரிகப்பட்ட	நீர்	ஐ	சரியாை	அளவிற்கு	ஊற்ற
சவணடும்.

12.	 மின்கை	 ஒயர்கள்	 பழுதைகடநது,	 அரித்து	 மற்றும்
இகணப்புகள்	 தைளர்நதுள்ளதைா?	 எை	 சரிபார்த்து
அதில்	உள்ள	குகறககளச்	சரி	பசய்ய	சவணடும்.

13. மின்கைத்தில்	மின்திறன்	குகறவாக	இருநதைால்
கடைசமா	 (அல்ைது)	 ஆல்டர்சைட்டகரச்
சரிபார்கக	 சவணடும்.

14. என்ஜின்	பபல்ட்டின்	நிகையிகைச்	 சரி	 பார்கக	
சவணடும்.	 அகவ	 பழுதைகடநதிருநதைால்	 மாற்ற
சவணடும்.

15. என்ஜினில்	 உள்ள	 வால்வு	 இகடபவளியின்
அளவுககள	 சரிபார்த்து	 சதைகவப்பட்டால்
சரியாை	 அளவிற்குத்	 திருத்தி	 அகமகக
சவணடும் .

16. இன்பைட்	 சமனிஃசபால்டின்	 சபால்ட்டுககள	
இறுகக	(Tight)	பசய்ய	சவணடும்.	சிறிதைளவு	கசிவு	
இருநதைாலும்	 என்ஜின்	 திறன்	 குகறநது	 விடும்.

17. எணகணய்	 பசல்லும்	 குழாய்கள்	 (Fuel	 Pipeline)
இறுககமாகவும்,	 வகளயாமலும்	 உள்ளதைா?	
என்றும்	 கசிவு	 உள்ளதைா	 என்றும்	 சசாதிகக
சவணடும்.

18. குளிர்விககும் முகறயில்	 கசிவு	
உள்ளதைா?	 என்றும்,	 சொஸ	 கபப்புகள்	
பழுதைகடநதுள்ளதைா?	 என்றும்	 சரிபார்கக	
சவணடும்.	 தைணணீர்	 அளகவச்	 சசாதித்து	
சதைகவப்பட்டால்	 தைணணீர்	 ஊற்ற சவணடும்.

19. ஆகஸிசைட்டர்	 இகணப்புககளச்	 சரிபார்த்து,
சதைகவயாைால்	 Adjust	 பசய்ய	 சவணடும்.

20. கிராஙசகஸ	 காற்சறாட்டம்	 (Crankcase	 Ventilation)
அகமப்கபச்	 சசாதித்து	 சரி	 பசய்ய	 சவணடும்.

21. என்ஜினில்	உயவு	 எணகணயின்	 தைரம்	 சரியாக
உள்ளதைா?	 என்றும்	 ேல்ை	நிகையில்	உள்ளதைா?

என்றும்	 சரிபார்த்து	 சதைகவப்பட்டால்	 மாற்ற
சவணடும்.

22. கார்புசரட்டர்	 மற்றும்	 காற்று	 வடிகட்டிகய	
கழற்றவும்.	 அவற்கறச்	 சுத்தைம்	 பசய்யவும்,
சதைகவயாைால்	 காற்று	 வடிகட்டிகய	 மாற்ற
சவணடும்.	சசாக	வால்வு	சரியாக	இயஙகுகிறதைா?
என்று	 சசாதிகக சவணடும்.

23. இகனீேன்	 கடமிஙககச்	 சரிபார்த்து	
சதைகவப்பட்டால்	 திருத்தி	 அகமகக சவணடும்.

24. கார்புசரட்டரின்	 நிகையாை சவகத்திற்கு	
சரிபசய்யும்	 திருகு	 (Idle	 Speed	 Adjusting	 Screw)	
சரியாை	 நிகையில்	 உள்ளதைா	 என்று	 பார்த்து	
சதைகவயாைால்	 சரிபார்கக	 சவணடும்.

25. விளககு	 (Light)	 மற்றும்	 ஒலிப்பான்	 (Horn)
சவகைககளச்	 சரிபார்கக	 சவணடும்.	 சமலும்	
முகப்பு	விளககக	 (headlight)	 சசாதித்து	 சரியாை
முகறயில்	 சரிபார்கக	 சவணடும்.

26. Steering	 System	 பமன்கமயாகவும்,	 சுைபமாகவும்	
இயஙகுகிறதைா	 எை	 சரிபார்த்து	 சுைபமாக	
இயஙகுமாறு	 பசய்ய	 சவணடும்.

27. சஸபன்சன்	 முகற	 (Suspension	 System)	 மற்றும்
அதிர்ச்சி	 உறிஞசியின்	 (Shock	 Absorber)	 தைளர்வு,
அதிகமாை	அகசவு,	சதைய்மாைம்	ஆகியவற்கறச்
சரிபார்கக	 சவணடும்.

28. முன்	 சககரம்	 (Front	 Wheel)	 மற்றும்	 பநது
இகணப்பில்	 (Ball	 Joint)	 அதிக	 சதைய்மாைம்	
அல்ைது	 உருகள	 தைாஙகியில்	 (bearing)	 தைளர்வு	
ஆகியவற்கறச்	 சசாதிகக சவணடும்.

29. உயவிடப்படும்	 பாகஙககளப்	 பரிசசாதித்து
உயவிட	 சவணடும்

30. இசதை	சபான்று	துவககும்	சமாட்டார்	(Starting	Motor)	
பசயல்,	 இகனீேன்	 காயில்,	 கன்டன்சர்,	 டயரில்	
உள்ள	 காற்றழுத்தைம்,	 பிசரககின்	 பசயல்திறன்	

சபான்றவற்கறச்	 சசாதிகக	 சவணடும்.

மோைவர்களுக்கோன பயிறசி (Student Activity)

1. இப்	பாடதிட்டத்தின்படி	மாணவர்ககள	அருகில்	உள்ள	சபாககுவரத்து	ஆய்வுத்துகற	அலுவைகத்திற்கு
அனுமதியுடன்	 மாணவர்ககள	 அனுப்பி	 எவவாறு	 வாகை	 ஓட்டுேர்களுககு	 முகறயாை	 ஓட்டுேர்
உரிமம்	 பபறுதைல்	 வழி	 முகறகள்	 மற்றும்	 வாகைத்திற்கு	 தைகுதிச்சான்று	 (F.C)	 பபறுவதைற்காை
வழிமுகறககள	 கற்றுக	 பகாள்ளுதைல்

2. அருகில்	உள்ள	பணிமகைகளுககுச்	பசன்று	வாகை	ஓட்டிகள்	எவவாறு	கீழ்ககணடவாறு

திைபராமரிப்பு,	வார	பராமரிப்பு,	மாதை	பராமரிப்பு	மற்றும்,	பயண	ஆய்வு		(Trip	Inspection),	விபத்தைாய்வு
(Accidente	 Inspection)	 ஆகியவற்கற	 எவவாறு	 சமர்ப்பிககப்	 படுகிறது	 என்பகதை	 கணடறிநது
ஆய்வறிககக	 சமர்பித்தைல்.

3. வாகை	பராமரிப்பு	மற்றும்	ஆய்வுககளப்பற்றி	கற்றுக	பகாள்ளுதைல்
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Parameter	 - அள��
Distribution	 - விநிேயாகம்
Ignition	 - எரிதல்
Physician	 - ம�த்�வர்
Fire extinguisher	 - தீ	அைணப்பான்
Emergency	 - அவசரம்
Philosophy	 - தத்�வம்
Production	 - உற்பத்தி
Viscosity	 - பி�பி�ப்�
Gasket	 - கசி�	நீக்கி

1. Rajput R.K. Internal Combustion Engines, Laxmi Publications (P) Ltd, 2006.
2. Ganesan V. Internal Combustion Engines, Third Edition, Tata McGraw - Hill , 2007.

References

1. http://www.austin7.org/Technical%20Advice/Minor%20Engine%20Faults/

2.  https://www.johnhughes.com.au/2012/03/12/common-car-troubles-their-causes-
and- solutions/

3. http://www.karacare.co.uk/starting.html

4. http://www.old-engine.com/enginetroubles.htm

5. https://auto.howstuffworks.com/engine3.htm

6. https://www.micksgarage.com/blog/common-fuel-systemfuel-related-problems-fix/ 

Webliography

AM_Tamil_Chp10.indd   213 12/20/2019   3:38:52 PM



214

சரியாை	விகடகய	சதைர்நபதைடுகக:	
1. வாகைப்	பராமரிப்பு	குறிப்புகள்	அகைத்தும்	அடஙகிய	புத்தைகத்தின்	பபயர்	என்ை?

அ)	வாகைம்	(Vehicle)

ஆ)	ஆர்.சி.புத்தைகம்	(R.C.	Book)

இ)	பயண	தைாள்	புத்தைகம்	(Trip	Sheet	Book)

2. எநதைத்	தைாளாைது	(Paper)	வாகைத்தின்	ஒவபவாரு	பயணத்தின்	முன்னும்,	பின்னும்	உள்ள	குறிப்புககளத்
தைருகிறது?

அ)	பராமரிப்பு	தைாள்

ஆ)	பயண	தைாள்

இ)	பதிவு	தைாள்

3. எத்தைகை	வககயாை	வாகைப்	பராமரிப்பு	முகறகள்	பின்பற்றப்படுகின்றை?

அ)	இரணடு

ஆ)	மூன்று

இ)	ோன்கு

4. என்ஜின்	அதிகம்	பவப்பமகடவதைற்காை	காரணம்	என்ை?

அ)		சரடிசயட்டரில்	உள்ள	நீரில்	அளவு	குகறவு

ஆ)	எரி	பபாருள்	அளவு	குகறவு

இ)		கார்புசரட்டர்	சிறப்பாக	இயஙகவில்கை

5. என்ஜினில்	உள்ள	முககிய	 பாகஙககளச்	 சசாதித்து	 சதைய்வகடநதை	 பாகஙககள	 மாற்றி	அல்ைது	 சரி	
பசய்து	 மீணடும்	 இயககும்	 பசயல்முகறயின்	 பபயர்	 என்ை?

அ)	என்ஜின்	திறகை	உயர்த்துதைல்

ஆ)	என்ஜிகை	சசாதைகை	பசய்தைல்

இ)	வாகை	சசாதைகை

கீழ்ககணட	விைாககளுககு	விகடயளிககவும்
6.	 வாகைப்	பராமரிப்பில்	ஆய்வு	பசய்ய	சவணடிய	முகறகள்	யாகவ?

7. ஆய்வு	பராமரிப்புகள்	யாகவ?	ஏசதைனும்	ஒன்றிகை	விவரி.

8. வாகைப்	பராமரிப்புப்	பதிசவடு	எவவாறு	பராமரிககப்படும்	என்பகதை	விளககுக?

9. வாகை	 சாகை	 சசாதைகை	 அறிககக	 எவவாறு	 தையாரிககப்படுகிறது	 என்பகதை	 அட்டவகண	 மூைம்
காணபிககவும்.

10. பயணத்தைாள்	என்றால்	என்ை?

11. வாகை	குறிப்பு	பதிசவடு	என்றால்	என்ை?

12. வாகை	சர்வீஸ	படிவம்	(Vehicle	Service	Form)	பற்றி	குறிப்பு	வகரக.

13. வாகை	பற்றிய	அறிககக	(Vehicle	Report	Form)	பற்றி	குறிப்பு	வகரக.

14. வாகை	விபத்து	(Vehicle	Accident)	பற்றி	குறிப்பு	வகரக.

15. வாகை	ஓட்டியின்	ஆய்வு	பற்றி	அறிககக	வகரக.
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வணக்கம் நண்பர்களே

சங்கர எனும் நான் ஆடளடா மெக்கானிக ்கல்வி ்கற்றதனால் நடநத என் வாழ்வியல் ொற்றத்த 
இக்கடடு்ையின் வாயிலா்கத தங்களிடம் ்பகிரநதும்காளே விரும்புகிள்றன். 

ஆைம்்பப்பளளி ெறறும் உயர்கல்விக ்காலங்களில் சைாசரி ொணவனாகிய நான் ளெல்நி்லக ்கல்வியில் 
என்ன ்கற்களவணடும் என்று மதரியாத நி்லயில் ஆசிரியர சததியமூரததி அவர்க்ேச் சநதிதளதன். 
அவரின் அறிவுறுததலின்்படி ஆடளடா மெக்கானிக து்்ற்யத ளதரநமதடுதளதன். எனது வகுபபு ஆசிரியர 
சததியமூரததி அவர்களின் சி்றநத ்கறபிககும் மு்்றயால் ஈரக்கப்படடு ஆடளடா மெக்கானிக து்்ற்ய நன்கு 
்கற்கதமதாடஙகிளனன். அவவாறு ்கற்றதலின் ்பயனா்க ளெல்நி்லக ்கல்வியில் நன்ெதிபம்பண ம்பறள்றன்.

ளெல்நி்லக ்கல்வியில் ஆடளடா மெக்கானிக ்பயின்்ற நான் மீணடும் ஆசிரியர சததியமூரததி 
அவர்களின் வழி்காடடுதலுடன் ்கல்லூரிக ்காலங்களில் இயநதிைபம்பாறியியல் து்்ற்யத ளதரநதடுதது 
முதல்வகுபபில் ளதரச்சிய்டநளதன். ்கல்லூரிப்படிப்்ப முடிதத பி்றகு முதல் மூன்று வருடம் மசன்்னயில் 

பெயர்	 :	 சங்கர்	S/o	அனெழ்கள்

2-15-7	Osechou,	Hitachi

Japan-3170076

தந்த	பெயர்	 :	 அ.	அனெழ்கள்

தாயார்	பெயர்	 :	 அ.	அலமேலு

்கல்விததகுதி		 :	 இளநி்ல	இயநதிரபபொறியாளர்

ெணி	நி்ல	 :	 	்கணிணி	உதவி	வடிவ்ேபபு/்கணிணி	
உதவி	உறெததிப	பொறியாளர்	

ெணி	பசய்யும்	நிறுவனம்	 :	 	Mistsubishi	Hitachi	Power	System,	Deputation	by	R-Tchno	

Japan	1-1	Saiwai-cho,3-Chome,	

Japan-3170076	Hitachi,

Ibaraki,

Japan-3178585

மினனஞசல்	 :	 	anbazhagansankar@mhps.com

ோதவருோனம்	 :	 Rs	2,00,000Ibaraki

தனி	நெர்	ஆய்வு	-	சங்கர்
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வா்கன்பா்கங்கள தயாரிககும் தனியாரதது்்றயில் ம்பாறியாேைா்கப ்பணியாறறி எனது 
அறிவுததி்ற்ன வேரததுகம்காணளடன். பி்றகு எனது நண்பர்களின் வழி்காடடுதலுடன் ெப்பானில் உளே 
தனியாரதது்்றயில் ெப்பானியர்களுககுப ம்பாதுவா்க இநதியர்கள என்்றால் தனிததன்்ெ உ்டயவர்கள 
என்றும் குறிப்பா்க தமிைர்கள என்்றால் அறிவுததி்றன் கூர்ெயானவர்கள என்கின்்ற எணணமுணடு. 
ெப்பானியர்களுடன் ளசரநது ்பணியாறறும்ள்பாது அவர்களின் அரப்பணிபபு ெறறும் ்பணிநுணுக்கங்க்ேக 
்கறறு நாமும் ்பயன்ம்ப்ற முடிகி்றது. அளதநி்லயில் நெது தனிததி்ற்ெ்க்ேயும் அவர்கள வைளவறகின்்றனர.

நான் ளெல்நி்லக ்கல்வியில் ஆடளடா மெக்கானிக து்்ற்யத ளதரநமதடுதததனால் என்னால் 
எளி்ெயா்க, ம்பாறியாேர து்்ற்யத ளதரநமதடுக்க முடிநதது. வறு்ெ நி்லயில் இருநத என் வாழ்க்்க 
தறம்பாழுது ம்பாருோதாை அடிப்ப்டயிலும் நன்நி்ல்ெககு ொறியுளேது. அவவாறு ம்பாருோதாை 
ொற்றம் நடநத்ெயால் எனது சமூ்கப்பார்வ விரிவ்டநது ்பகுததறிவு ம்பறறு நறசமுதாயம் உயரவும்ப்ற 
நன்்ெ ்பல மசயயுெேவிறகு என்்ன உயரததியது ்கல்வி ஒன்ள்ற என்று ெனநி்்றவுடன் எனது உ்ை்ய 
வி்தககிள்றன் . 

இக்கடடு்ையின் வாயிலா்க நான் ளெல்நி்லக ்கல்வியில் ஆடளடா மெக்கானிக து்்ற்யத 
ளதரநமதடுக்க வழி்காடடிய எனது ஆசிரியர சததியமூரததி அவர்களுககு ஓர சிறு்கவி்தயின் மூலம் 
த்லவணஙகி நன்றி கூறுகிள்றன். 

 அ.சங்கர
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பெயர்	 	:	 தி	ெரதன	பி.	இ.	எம்.	பெக்

தந்த	 	:	 திரு.	S.	திருநாவுக்்கரசு

பிறநத	மததி	 :	 03-05-1989

மு்கவரி	 :	 		7/3,	து்ரராஜ்	பதரு,	மதவராஜ்	ந்கர்,	

சாலிகிராேம்,	பசன்ன	-	93	

ெணி	இெம்	 :	 அக்னி	பொறியில்	்கல்லூரி	(3.36	ல/	வருெம்)

அனபு	நணெர்்கமள,

எனககுக கி்டதத ம்பரும் வாயப்்பப்பறறி எழுதுவதில் நான் ம்பரிதும் ம்பருமிதம் அ்டகிள்றன். அது
மெனைல் ்கரியப்பா ளெல்நி்லப்பளளி சாலிகிைாெம், மசன்்ன ்பறறியது.

்கரியப்பா ்பளளி மசன்்னயில் உளே ்பளளி்களில் சி்றநத ஒன்று ெடடுெல்ல அதறகும் ளெல் என்றும் 
கூ்றலாம். உண்ெ்யக கூறுகிள்றன். இநதப ்பளளி ்படிப்பவரின் வாழ்க்்க்ய முழுவதுொ்க ொறறி அ்ெதது 
வருகி்றது. நான் 2004 – 2005 ஆகிய வருடங்களில் ஆடளடாமொ்்பல் இஞ்சினியரிஙகில் மதாழிற்கல்வி ்பயின்ள்றன்.

இப்பளளியின் ஆசிரியர்களிடம் ்காணப்படட மதாழில் ஆரவமும் ஊக்கமும் அதன்மூலம் 
ொணவர்க்ேச் சி்றநத எதிர்காலததிற்கா்க வாரப்படொககும் ளநரததியும் என்்ன வியக்க ்வததன.

ஒவமவாரு நாளும் ்பளளிகீதத்த ்பாடும் ள்பாதும் வாழ்க்்கயில் மவறறி ம்ப்ற ளவணடும் என்்ற 
உதளவ்கம் ஏற்படும். எனககு இன்றும் நி்னவில் இருககும் அநத கீதததிலிருநது உங்களுக்கா்கச் சில வரி்கள

இது எனது ்பளளி

என் ்பளளி்யப ்பறறி நான் ம்பரு்ெப்படுகிள்றன் 

என் ்பளளியும் என்்னப்பறறிப ம்பரு்ெப்படும் 

என் ்பளளிககு நான் ளென்்ெ்யக ம்காணடுவருளவன்.

என் ்கண்களில் ம்பருமித ்கணணீ்ை வைவ்ைதத அநத நாள, என் 12 வது ம்பாதுத ளதரவில் எனககுக 
கி்டதத ொநிலததின் முதல் ொணவன் என்று அறிவிக்கப்படட அநத நாள. சிறிது தாெதொ்கக கூறினாலும் என் 
நன்றி்யப ்பதிய ்வககிள்றன். என்்ன இநத உயைததிறகு ஏறறி ்வதத என் ஆசிரியர்கள, த்ல்ெ ஆசிரியர, 
்பளளி நிரவா்கம், நண்பர்கள ெறறும் என் குடும்்பததாரககு இததருணததில் என் நன்றி்ய உரிததாககுகிள்றன்.

்பளளிப்படிபபு முடிநதவுடன் ளவலூரில் உளே தந்த ம்பரியார அைசு மதாழில்நுட்ப இயக்க்கததில் 
இேநி்லப ்படடம் (மெக்கானிக்கல் இஞ்ஜினியரிங) 2006 வருடம் ம்பறள்றன். என் ளெல் ்படிபபுக்கா்க உதவிய 
MPL FORD CARS PRIVATE LTD. மசன்்னககு ஒரு சி்றபபு நன்றி்யத மதரிவிததுகம்காளகிள்றன்.

தனி	நெர்	ஆய்வு	-		ெரதன
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ம்பாறியியலில் ்பல்ளவறு பிரிவு்களில் உளே த்லசி்றநத ்பன்னாடடு நிறுவனங்களில் ்பணியாறறும் 
ள்பறு எனககுக கி்டததது. இப்பளளியில் நான் ்கற்ற ்பயிலும் தி்றன் ்காைணொ்க ெததிய பிோஸ்டிக ம்பாறியியல் 
ெறறும் மதாழில்நுட்ப இயக்க்கததில் முதுநி்லக ்கல்வி ்படடம் ம்ப்ற ஏதுவாகியது. இதனால் CIPET-ல் ந்டம்பற்ற 
வோ்கச் சுறறில் ஒரு உற்பததிக குழுெததில் எனககும் ஒரு வாயபபு கி்டததது.

்பல்ளவறு குழுெங்களில் ்பல்ளவறு ம்பாறுபபு்களில் ்பணியாறறினாலும் என் வாழ்க்்கயில் ஏளதா ஒரு 
மவறறிடத்த உணரநளதன். என் ஆசிரியர்க்ே ம்கௌைவிககும் வ்்கயில் எனககுக கி்டதத இநத ஆசிரியர 
்பணி்ய ெற்ற வாயபபு்க்ேத தவிரதது மசவவளன மசயது வ௫கிள்றன்.

இபெடிக்கு

(ெரதன.	T)

AM_Tamil_BM.indd   218 12-02-2019   11:41:08



219

மு்னவர்.	எம்.	சிவசுபபிரேணியன,	M.E.,	Ph.D,	
இ்ணபள்பைாசிரியர ெறறும் து்்றத த்லவர
ஆடளடாமொ்்பல் இன்ஜினியரிங து்்ற
்கலசலிங்கம் ஆைாயச்சி ெறறும் ்கல்வி நிறுவனம்

மு்னவர. எம்.சிவசுபபிைெணியனாகிய நான், 1993 முதல் 1995 வ்ை ெது்ை டி.வி.எஸ். ளெல்நி்லப்பளளியில் 
“ஊரதிபம்பாறியியல்” மதாழிற்கல்வி பிரிவில் ்பயின்ள்றன். அவவெயம், திரு.இைா.ளச.முைளிதைன் அவர்க்ே 
என்னு்டய மதாழிற்கல்வி ஆசிரியா்கப ம்பற்றதில் நான் ம்பரு்ெ ம்காளகிள்றன். ஊரதிபம்பாறியியல் 
்பாடததில் தைொன ்கல்வி்ய, ்கற்றலில் பின்தஙகிய ொணவர்களுககு எளி்ெயா்கக ்கறறுததருவதிலும், 
ொணவர்களுககுள ெ்்றநதிருககும் தி்ற்ெ்க்ே மவளிக ம்காணரவதிலும் அவரு்டய ்பஙகு அேப்பரிது.

இநத ்பாடததிடடததின் மூலொ்க நான் ம்பற்ற ்கல்வியும் , ஆரவமும் என்்ன 1999ம் வருடம் இயநதிைப 
ம்பாறியியல் து்்றயில் இேங்க்லப ்படடம் ம்ப்ற உதவியது. அ்தத மதாடரநது 2005ல் உற்பததிபம்பாறியியல் 
து்்றயில் முது்க்ல ்படடம் ம்பறள்றன். இதது்்றயின் மீதுளே அதீத ஆரவததினால் “ளசாத்ன மவப்பப 
்பரிொற்ற ளெம்்பாடு ெறறும் ்கணககீடடு திைவ இயக்கவியல்” என்்ற த்லபபில் என்னு்டய ஆைாயச்சியி்ன 
ளெறம்காணடு 2015ம் ஆணடு மு்னவர ்படடம் ம்பறறுளளேன்.

என்னு்டய ஆைாயச்சிப்படிபபின் ள்பாது 11 சரவளதச இதழ்்களில் ஆைாயச்சிக ்கடடு்ை்க்ே 
மவளியிடடுளளேன். ளெலும் ்பல சரவளதச ்கருததைஙகு்களிலும் ்பஙகு ம்பறறுளளேன். ஊரதிபம்பாறியியல் 
ெறறும் இயநதிைவியல் து்்றயின் மீது நான் ம்காணடிருநத ஆரவம் ெறறும் ஈடு்பாடு ளெலும் என்னு்டய ்பல 
்கணடுபிடிபபு்களுககு விததிடடது. அதன் மவளிப்பாடா்க 19 ்கணடுபிடிபபுக்கான ்காபபுரி்ெ்ய இநதியாவில் 
்பதிவு மசயதுளளேன். அவறறில் “சுறறுச்சூைல் ள்கடுவி்ேவிக்கா சுய மின்சாை ளசரவி ்கலபபு வா்கனங்கள” 
என்்ற ்கணடுபிடிபபுககு ொனியொ்க 1 இலடசம் ரூ்பா்ய இநதிய அைசாங்கததின், அறிவியல் ெறறும் 
மதாழில்நுட்பதது்்ற வைஙகியுளேது.

“ஊரதிபம்பாறியியல்” என்்ற மதாழிற்கல்விப ்பாடததிடடொனது என் வாழ்க்்கயில் ஒரு ம்பரிய 
ொற்றததி்ன ஏற்படுததியுளேது. ளெலும் என்னு்டய ஆைாயச்சிககுத தூணடுதலா்கவும், த்ல்ெப்பணபு 
ெறறும் தன்னம்பிக்்க்ய வேரததுகம்காணடு என்னு்டய தனிப்படட ஆளு்ெப ்பணபு ெறறும் 
தி்ற்ெ்க்ே மவளிக ம்காணரவதறகு உநதுதலா்கவும் அ்ெநதுளேது. என் வாழ்க்்க்ய அை்கான தா்கவும், 
அரததமுளேதா்கவும் ொறறிய இநத மதாழிற்கல்வியால், நிச்சயொ்க என் எதிர்காலம் வேொனதா்க இருககும் 
என்்ற நம்பிக்்க எனககு உளேது. அது ள்பான்று ஊரதிப ம்பாறியியல் என்்ற மதாழிற்கல்வியின் மூலொ்க வரும் 
்காலங்களில் ்பல சாத்ன்க்ே நி்கழ்ததக ்காததுகம்காணடிருககும் இேம்விஞ்்ானி்கள ெறறும் மதாழில்நுட்ப 
வல்லுநர்க்ே இநத ம்பான்னான தருணததில்	 வாழ்ததுகிமறன.	

தனி	நெர்	ஆய்வு	-		சிவசுபபிரேணியன
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பசல்வன	ஆர்.எம்.	பெயபபிரியன	எம்.இ.,

இேநி்ல ஆைாயச்சியாேர,

அச்சுத மதாழில்நுட்பம் 

கிணடி ம்பாறியியற்கல்லுரி

அணணா ்பல்்க்லக்கை்கம்

R.M.மெயபரியனாகிய நான், என் தந்த்யப ள்பால் ஒரு ம்பாறியாேைா்க உருவா்க ளவணடும் என்்ற அவாவின்
்காைணததால் ்கடநத 2007 முதல் 2009 வ்ையிலான ்கல்வியாணடில் ளசலம்-5, நீலாம்்பாள சுபைெணியம்
ளெல்நி்லப்பளளியில் ளெல்நி்லக்கல்வியில் மதாழிற்கல்விப பிரிவில் தானியஙகு இயநதிைப பிரி்வ ்பாடொ்க
எடுதது எனது ்கனவின் முதற்படியில் அடிமயடுதது்வதளதன். ளெல்நி்லக்கல்வியில் எனககு ்கருததியியலிலும்
மசயமு்்றயிலும் மி்கச்சி்றநத அடிததேம் கி்டததது. ளெலும் எனது ஆசிரியர்களின் வழி்காடடுதலால் என்னால்
ம்பாதுதளதரவில் சி்றநத ெதிபம்பண்களம்பறறு, சி்றநத ்கல்வி நிறுவனததில் எனது இேங்க்ல ்படடப்படிப்்பத
மதாடை வாயபபு ஏற்படடது. நான் 2009 ஆணடு ந்டம்பற்ற அபம்பாதுத ளதரவில் தானியஙகு இயநதிைவியலில்
ொநிலததில் முதல் ொணவனா்கத ளதரச்சி ம்பறள்றன். 2009 முதல் 2013 வ்ையிலான ்கல்வியாணடில் அைசு
மதாழிறநுட்பக்கல்லூரி ள்கா்வயில் எனது இேங்க்லப ்படடத்த உற்பததியியல் பிரிவில் ்படடம் ம்பறறு,
அணணா ்பல்்க்லக்கை்கம் மசன்்னயில் முது்க்லப ்படடத்த Packaging Technology ல் 2013-2015 ம் ஆணடில்
்பயின்்ற ொணவர்களில், முதல் ொணவனா்க, தங்கப்பதக்கம் ம்பறள்றன்.

எனது வாழ்க்்க ஒரு ம்பாறியாேைா்க உற்பததி ெறறும் ்பாைெரிபபுப பிரிவில் மதாடஙகியது. அஙகு 
நான் ளெல்நி்லக்கல்வி முதல் முது்க்லப்படடம் வ்ைம்பற்ற அ்னதது அனு்பவங்க்ேயும் ்பயன்்படுததும் 
வாயபபி்னபம்பறள்றன். என்னு்டய தி்ற்ெககு சவாலான ்கற்றல் சூழ்நி்லயி்ன ஏற்படுததிகம்காடுதத 
்பைாெரிபபுப ம்பாறியாேர ்பணியி்ன நான் மி்கவும் ளநசிதளதன். அன்்றாட சூழ்நி்லயில் ஏற்படும் புது 
்கற்றல் சூழ்நி்லககு என்்ன உட்படுததிம்காளளும் வ்்கயில் நான் அணணா ்பல்்க்லக்கை்கததில் இேம் 
ஆைாயச்சியாேைா்க ளசரநளதன். நான் முது்க்லப ்படடப்படிபபு ்படிதத அளத து்்றயில், ெததிய அைசின் அறிவியல் 
அ்ெச்ச்கததின் ஆதைவுடன் மசயல்்படும் ஆைாயச்சித திடடததில் ஆைாயச்சி ொணவனா்கச் ளசரநளதன். 
ஆைாயச்சிப ்படிபபின் ஒர அங்கொ்க நான் இதுவ்ை மூன்று ளதசீய ்கருததைஙகு்களில் மூன்று ஆைாயச்சிக 
்கடடு்ை்க்ே செரபபிததுளளேன்.

என்னு்டய இேங்க்லப ்படடப்படிபபில் நான் தானியஙகித து்்றயில் சி்றநது விேஙகிய நாட்கள 
இன்றும் என் ெனதில் ்பசு்ெயா்க நி்்றநதுளேது. எனது ்கல்லூரி நாட்களில் என்னு்டய வகுபபுத ளதாைர்களின் 
ளவணடுள்காளுககிணங்க ஒரு ெணிளநைம் தானியஙகி உநது வணடியி்னப்பறறி ‘சகதி ொற்றம்’ (‘Transmission 
System’) எனும் த்லபபில் உ்ையாறறியது எனது ்பளளியில் நான் ம்பற்ற அடிப்ப்ட அனு்பவம் என்்பத்ன 
நி்னவில் நி்னககிள்றன். ளெல்நி்லக்கல்வியில் ்பயிறறுவிக்கப்படும் ்கல்விததிடடம் ஒரு ்படடய வகுபபுச் 
சான்றிதழுககு இ்ணயானது. ளெல்நி்லக்கல்வியில் மதாழிறபிரிவு ஒரு ொணவ்னச் சி்றநத ம்பாறியாேைா்க, 
சி்றநத மதாழில் மு்னளவாைா்க, சி்றநத மதாழிறநுட்பவல்லுநைா்க உருவாக்க சரியான ்பா்த்யயும் 
வழி்காடடுத்லயும் வைஙகுகி்றது எனக கூறுவதில் நான் ம்பரு்ெப்படுகிள்றன். மதாழிற்கல்விபபிரிவில் ்பயிலும் 
ஒவமவாரு ொணவனும் தன்னு்டய வாழ்வில் மி்கச்சி்றநத மவறறியி்ன அ்டய நான் வாழ்ததுகிள்றன்.

ஆர்.எம்.	பெயபபிரியன

தனி	நெர்	ஆய்வு	-		பெயபபிரியன
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ேதிபபெண	அளவீடு

முதலாம்	ஆணடு	அடிபெ்ெ	தானியஙகி	ஊர்தி	பொறியியல்

போதத	ேதிபபெண	-	 90

அ்க	ேதிபபீடு	-	 10

போதத	ேதிபபெண	-	 100

ெகுதி	–	அ சரியான	வி்ெ்யத	மதர்நபதடு 1	×	15	=	15

ெகுதி	–	ஆ கீழ்க்்கணெ	வினாக்்களுக்கு	வி்ெயளி 3	×	10	=	30

(ெதது	வினாக்்களுக்கு)

ெகுதி	–	இ கீழ்க்்கணெ	வினாக்்களுக்கு	வி்ெயளி 5	×	5	=	25
(ஐநது	வினாக்்களுக்கு)

ெகுதி	–	ஈ அ்னதது	வினாக்்களுக்கும்	வி்ெயளி 2	×	10	=	20

ோதிரி	வினாததாள்	வடிவம்

AM_Tamil_BM.indd   221 12-02-2019   11:41:08



222

+1	ோதிரி	வினாததாள்	(தமிழ்	வழி)

பதாழிற்கல்வி	–	அடிபெ்ெ	தானியஙகி	ஊர்தி	பொறியியல்

ெகுதி	–	அ

	போதத	ேதிபபெண	:	90

அ்னதது	வினாக்்களுக்கும்	வி்ெயளி

சரியான	வி்ெ்யத	மதர்நபதடு	 15	x	1	=	15
1.  மதாழிலாேர்கள ெறறும் உ்ப்கைணங்க்ே வி்பததிலிருநது ்பாது்காக்க உதவும் விதிமு்்ற்களின் 

ம்பய்ைக குறிபபிடு.

அ) வா்கனப்்பாது்காபபு ஆ) முதலுதவி இ) ்பாது்காபபு வழிமு்்ற்கள

2. த்லக்காயததிலிருநது ்பாது்காக்க ்பயன்்படுததப்படும் ்கருவியின் ம்பய்ைக குறிபபிடு.

அ) மதாபபி ஆ) சி்றபபுக்கணணாடி இ) த்லக்கவசம்

3. ்ைடைாலிக ொக எநத தததுவததின் அடிப்ப்டயில் இயஙகுகி்றது?

அ) ்பாஸ்்கல் விதி ஆ) நியூடடன் விதி இ) மநம்புள்கால் தததுவம்

4. ளைானிங இயநதிைம் எதற்கா்கப ்பயன்்படுகி்றது?

அ)  சிலிணடரில் 
து்ேயிடுவதறகு 

ஆ)  சிலிணடர து்ே ம்பரிதாக்க இ)  சிலிணடர ள்பா்ை 
துல்லியொக்க

5.  ஆடளடா மொ்்பல் என்ஜினில் ்பயன்்படுததும் திைவ நி்ல எரி ம்பாருள்கள எநத வ்்க்யச் சாரநதது?

அ) ்கனிெ எணமணய ஆ) தாவை எணமணய இ) விலஙகு எணமணய

6. ஆகளடன் எண மூலம் எநத எரிம்பாருளின் தைத்த அறியலாம்?

அ) ம்படளைால் ஆ) டீசல் இ) எல்.பி.ஜி

7. வால்வு்க்ே தி்றக்கப் ்பயன்்படுவது

அ) கிைாஙக ஷாபட ஆ) ள்கம் ஷாபட இ) ஃபி்ேவீல்

8. தற்காலங்களில் அதி்கொ்கப் ்பயன்்படும் பிஸ்டன்பின் வ்்க எது?

அ)  அ்ை்பஙகு மிதககும் வ்்க ஆ)  முழு ்பஙகு மிதககும் வ்்க இ)  நி்லயான இ்ணபபு 
வ்்க

9. ம்படளைால் என்ஜினில் ்பயன்்படுததப்படும் ம்படளைால் ்பம்பு்கள எதத்ன வ்்கப்படும்?

அ) இைணடு ஆ) மூன்று இ) நான்கு

10. எதத்ன வ்்கயான டீசல் ்பம்பபு்கள டீசல் என்ஜினில் ்பயன்்படுததப்படுகி்றது?

அ) இைணடு ஆ) மூன்று இ) நான்கு

11. குளிரச்சியூடடும் நீர உ்்றநதுவிடாெல் இருக்க நீருடன் ்கலககும் ளவதிபம்பாருள யாது?

அ) எததில் ஆல்்கைால் ஆ) அசிடளடான் இ) மீதளதன்

12. ளைடிளயடடரில் அழுததும் மூடியில் உளே வால்வு யாது?

அ) அழுததும் வால்வு ஆ) மதரளொஸ்டட வால்வு இ)  அழுததம் ெறறும் மவறறிட 
வால்வு
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13. உநது ஆைம் என்்பது

அ) TDC-ககும் BDC-ககும்
இ்டப்படட தூைம்

ஆ) வீச்சின் ்பாதியேவு இ) வீச்சின் இருெடஙகு

14. உளஎரி என்ஜினில் எரிம்பாருள மசலுததும் மு்்ற்கள எதத்ன?

அ) இைணடு ஆ) மூன்று இ) நான்கு

15. வா்கனப் ்பைாெரிபபுக் குறிபபு்கள அதத்னயும் அடஙகிய புதத்கததின் ம்பயர என்ன?

அ) வா்கனம் ஆ) ஆர.சி.புதத்கம் இ) ்பயணததாள

ெகுதி	–	ஆ

எ்வமயனும்	ெதது	வினாக்்களுக்கு	வி்ெயளி.

ம்கள்வி	எண	25-க்கு	்கணடிபொ்க	வி்ெயளிக்்கவும்	 10	x	3	=	30

16. ்பாது்காபபு விதிமு்்ற என்்றால் என்ன?

17. சா்ல ்பாது்காபபு என்்றால் என்ன?

18. ளெ்சக ்கருவி்கள யா்வ?

19. ்டமிங ்லட என்்றால் என்ன?

20. எல்.பி.ஜி (LPG) என்்றால் என்ன?

21. சீடளடன் எண என்்றால் என்ன?

22. வீச்சு என்்றால் என்ன?

23. வளிெணடல ்காறறில் உளே ொசு்கள யா்வ?

24. டீசல் என்ஜி்னக் ்கணடுபிடிததவர யார?

25. ள்கஸ்்கடடின் ்பயன் யாது?

26. லீன் மிகசர என்்றால் என்ன?

27. என்ஜின் அதி்கொ்க மவப்பெ்டவதறகுக் ்காைணம் என்ன?

28. S.A.E விரிவாக்கம் தரு்க.

ெகுதி	-	இ

எ்வமயனும்	ஐநது	வினாக்்களுக்கு	வி்ெயளி	 5	×	5	=	25

ம்கள்வி	எண33-க்கு	்கணடிபொ்க	வி்ெயளிக்்கவும்

29. இயநதிை ்பாது்காபபு விதிமு்்ற்கள ஏளதனும் ஐநதி்னக் குறிபபிடு்க?

30. ்பலவிதொன ப்ேயர்களின் (Plier) வ்்க்க்ேக் குறிபபிடு்க.

31. டீசலின் ்பணபு்கள ஏளதனும் ஐநதி்னக் குறிபபிடு்க.

32. கிளியைன்ஸ் வால்யும் விவரி.

33. TDC ெறறும் BDC குறிபபு வ்ை்க.

34. நாசிலின் வ்்க்கள யா்வ?

35. ்வபளைசன் ளடம்்பர விவரி.
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ெகுதி	–	ஈ

அ்னதது	வினாக்்களுக்கும்	வி்ெயளி	 2	×	10	=	20

36. தணணீர ்பம்ப ஒன்றின் ்படம் வ்ைநது விவரி.

(அல்லது)

  ்காறறினால் குளிரச்சி மசயயும் மு்்றககும், தணணீைால் குளிரச்சி மசயயும் மு்்றககும் உளே 
ளவறு்பாட்ட அடடவ்ணப்படுதது்க.

37. ்கவரனர வ்்க்கள யா்வ? அவறறில் ஒன்றின் ்படம் வ்ை்க.

(அல்லது)

சாதாைண ்காரபுளைடடர ஒன்றின் ்படம் வ்ைநது விவரி.
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Unit – 1 Industrial Safety

1. Accident Prevention Manual for Industrial Operations”, N.S.C.Chicago, 1982.
2. Blake R.B., “Industrial Safety” Prentice Hall, Inc., New Jersey, 1973.
3.  Dan Petersen, “Techniques of Safety Management”, McGraw - Hill Company, Tokyo,

1981.
4.  Heinrich H.W. “Industrial Accident Prevention” McGraw-Hill Company, New York,

1980.
5. John Ridley, “Safety at Work”, Butterworth and Co., London, 1983.
6.  Lees, F.P., “Loss Prevention in Process Industries” Butterworth publications, London,

2nd edition, 1990.
7. Relevant Indian Standards and Specifications, BIS, New Delhi.
8. “Safety and Good House Keeping”, N.P.C., New Delhi, 1985.

Unit – 2 Tools and Measuring Instruments

1. Jain R.K., “Engineering Metrology”, Khanna Publishers, 2005.
2. Alan S. Morris, “The Essence of Measurement”, Prentice Hall of India, 1997.
3. Gupta S.C, “Engineering Metrology”, Dhanpat rai Publications, 2005.
4. Jayal A.K, “Instrumentation and Mechanical Measurements”, Galgotia Publications 2000.
5. Beckwith, Marangoni, Lienhard, “Mechanical Measurements”, Pearson Education, 2006.
6. Donald Deckman,“Industrial Instrumentation”, Wiley Eastern, 1985.

Unit – 3 Fuels and its Types

1. Rajput R.K. Internal Combustion Engines, Laxmi Publications (P) Ltd, 2002.
2. Rai G.D., “Non-conventional energy sources”, Khanna publishes, 1993.
3.  Khandelwal K.C., Mahdi S.S., “Biogas Technology - A Practical Handbook”, Tata McGraw

Hill, 1986.
4.  David Boyles, “Bio Energy Technology Thermodynamics and costs”, Ellis Hoknood

Chichester, 1984.
5. Mahaeswari R.C., “Bio Energy for Rural Energisation”, Concepts Publication,1997.

மேறம்காள்	ஆதாரம்
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Unit – 4 Automobile History

1.  Kirpal Singh, “Automobile Engineering Vol 1 & 2”, Standard Publishers, Seventh Edition,
1997, New Delhi.

2.  Jain, K.K., and Asthana. R.B, “Automobile Engineering” Tata McGraw Hill Publishers,
New Delhi, 2002.

3. Joseph Heitner, “Automotive Mechanics”, Second Edition, East-West Press, 1999.
4. Newton,Steedand Garet, “Motor Vehicles”, Butterworth Publishers,1989.

Unit – 5 Engine

1.  Kirpal Singh, “Automobile Engineering Vol 1 & 2”, Standard Publishers, Seventh Edition,
1997, New Delhi.

2.  Jain, K.K., and Asthana. R.B, “Automobile Engineering” Tata McGraw Hill Publishers,
New Delhi, 2002.

3. Ganesan V. Internal Combustion Engines, Third Edition, Tata McGraw - Hill, 2007.
4. B.P. Pundir, I.C. engine combustion and emissions. Narosa Publishing House, July 2010.
5. Rajput R.K. Internal Combustion Engines, Laxmi Publications (P) Ltd, 2006.
6.  Ramalingam, K.K., Internal Combustion Engines, SciTech Publications (India) Pvt. Ltd.,

2004.

Unit – 6 Intake, Exhaust System and Combustion Chambers)

1. Rajput R.K. Internal Combustion Engines, Laxmi Publications (P) Ltd, 2006.
2. Ganesan V. Internal Combustion Engines, Third Edition, Tata McGraw - Hill, 2007.
3. B. P. Pundir, “IC Engines Combustion and Emission” Narosa publishing house, 2010.
4. Crouse William, Automotive Emission Control, Gregg Division /McGraw - Hill, 1980
5.  Mathur, M.L., and Sharma, R.P., A Course in Internal Combustion Engines, Dhanpat Rai

Publications Pvt. New Delhi-2, 1993.

Unit – 7 Cooling System

1. Rajput R.K. Internal Combustion Engines, Laxmi Publications (P) Ltd, 2006.
2. Ganesan V. Internal Combustion Engines, Third Edition, Tata McGraw - Hill, 2007.
3. Duffy Smith, Auto Fuel Systems, Good Heart Wilcox Company Inc., Publishers, 1987.
4. Eric Chowanietz, Automobile Electronics, SAE International, 1995.
5.  Internal Combustion Engine Handbook: Basics, Components, Systems and Perpectives,

Richard Van Basshuysen and Fred Schafer (Editors) SAE International USA and Siemes
VDO Automotive, Germany, 2002.
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Unit – 8 Lubrication System

1. Rajput R.K. Internal Combustion Engines, Laxmi Publications (P) Ltd, 2006.
2. Ganesan V. Internal Combustion Engines, Third Edition, Tata McGraw - Hill, 2007.
3. Duffy Smith, Auto Fuel Systems, Good Heart Wilcox Company Inc., Publishers, 1987.
4. Eric Chowanietz, Automobile Electronics, SAE International, 1995.
5.  Internal Combustion Engine Handbook: Basics, Components, Systems and Perpectives,

Richard Van Basshuysen and Fred Schafer (Editors) SAE International USA and Siemes
VDO Automotive, Germany, 2002.

Unit – 9 Fuel Supply System

1. Ganesan V. Internal Combustion Engines, Third Edition, Tata McGraw - Hill, 2007.
2.  Mathur, M.L., and Sharma, R.P., A Course in Internal Combustion Engines, Dhanpat Rai

Publications Pvt. New Delhi - 2, 1993.
3.  Heinz Heisler, Advanced Engine Techology, Butterworth Heinmann Publishers, Second

Edition, 2002.

Unit – 10 Engine Faults and Remedies

1. Rajput R.K. Internal Combustion Engines, Laxmi Publications (P) Ltd, 2006.
2. Ganesan V. Internal Combustion Engines, Third Edition, Tata McGraw - Hill, 2007.
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வ.எண் ஆங்கிலம் தமகிழ்
1 Engine வகிசைப்்பொறகி
2 Cylinder உருசை
3 Cylinder Block ்லன் கூறு
4 Cylinder Head ்லன் தசல
5 Crank Shaft மொற்று அச்சுத் தண்டு/வசைவச்சுத் தண்டு
6 Cam Shaft ்ெம்புருள் தண்டு
7 Fly Wheel வகிசையொள் ைகில்லு
8 Vibration Damper அதகிர்வு தொங்கி
9 Dash Board மு்ப்புப் ்பட்டி

10 Delivery Pipe வகிடு குழொய்
11 Exhaust Manifold ்வைகியயற்று பன் மடிமம்
12 Inlet Manifold உள்ைகிழு பன் மடிமம்
13 Governor ்ையல் ்ட்டுப்பொட்டுக் ்ருவகி
14 Indicator சுட்டிக்்ொட்டி
15 Idle Speed ெகிசலயகியக்் யவ்ம்
16 Ignition Circuit தீ மூட்டுச் சுற்று
17 Ignition Switch தீ மூட்டு தகிறப்பொன்
18 In Line Engine ்லன்்ள் யெர்வொகிசையொ் உள்ை வகிசைப் ்பொறகி
19 Catalytic Converter வகிசையூக்்கி மொற்றகி 
20 Ignition பற்றகி எொகிதல்
21 Nozzle ்தைகி மூக்கு/நுைகிக்குழொய்
22 Piston ஆடுதண்டு
23 Pressure Valve அழுத்த தகிறப்பொன்
24 Radiator ்வப்ப குசறப்பொன்
25 Spark Plug தீப்்பொறகிச் ்ைரு்கி (or) தீப்்பொறகிக்்ட்சடை 
26 ABS வகிட்டுப்பகிடிக்கும் ெகிறுத்தகி
27 EFI மகின்ைனு எொகி்பொருள் உட்்ைலுத்தசமப்பு
28 MPFI பன்முசை எொகி்பொருள் உட்்ைலுத்தசமப்பு
29 Throttle Body ்ெொகிப்ப்ம்
30 Throttle Body Fuel Injector ்ெொகிப்ப் எொகி ்பொருள் ்தைகிப்பொன்
31 Throttle Position Sensor ்ெொகிெகிசல உணொகி
32 Throttle Plate ்ெொகி த்டு
33 Turbo Charger சுழல் ஊட்டி
34 Belt Drive வொர் இயக்்கி
35 Carburetor ்லசவக்்ருவகி
36 Connecting Rod இசணப்புத்தண்டு

்க்லச்	பசாற்கள்
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அடிப்படை தானியங்கி 
ஊர்தி ெ்பாறியியல்

 ெெய்முடை

மேல்நிடை முதைாம் ஆண்டு

ெதாழிற்கல்வி
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ப�ொருளடக்கம்ப�ொருளடக்கம்

வ.எண் பெய்முறை �க்க எண் மொதம்

1 பவர்னியர் ்கொலிப�ர் 231
ஜூன்

2 றமக்ரொமீடடர் 236

3 ்கரிப�டிவங்கறள நீககுதல் 241
ஜூறை

4 ்கொர்பு்ரடடர் 244

5 எண்பணெய் �ம்ப 248
ஆ்கஸ்ட

6 இயந்திர ப�ட்ரொல் �ம்ப 251

7 ஒலி குறைப�ொன் 254 பெபடம்�ர்

8 பிஸ்டன் பதொகுபபு 257
அக்டொ�ர்

9 தண்ணீர் �ம்ப 261

10 டீெல் பதளிப�ொன் 264 நவம்�ர்
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பெய்முறை
பவர்னியர் ்கொலிப�ர்  
 (VERNIER CALIPER) 1

பெய்முறை 1

்நொக்கம் (AIM)
வெர்னியர் காலிப்பரைக் வகாண்டு உருரை ெடிெப வ்பாருடகளின் வெளிவிட்டம், உள்விட்டம். ஆழம் 
ஆகிெறரறை துல்லியமாக அைக்கக்கறறுக் வகாள்ளுதல்

்தறவயொன ெொதனங்கள் (Equipments Required)
வெர்னியர் காலிப்பர்

�ொ்கங்கள்
z பீம் (BEAM)

z வெளிப்பக்க அைவிறகான நிரைதததார்ட (Fixed Jaw for External Measurement)

z உள்்பக்க அைவிறகான நிரைதததார்ட (Fixed Jaw for Internal Measurement)

z வெளிப்பக்க அைவிறகான நகரும்தார்ட (Movable Jaw for External Measurement)

z உள்்பக்க அைவிறகான நகரும் தார்ட (Movable jaw for Internal Measurement)

z முதன்ரம அைவுககால் (Main Scale)

z ஆழதரத அைப்பதறகான தண்டு (Blade for Depth measurement)

z திருததி அரமக்கும் விைல் பிடிததிருகு (Adjustable Finger Grip)

z பூடடும் திருகாணி (Locking Screw)

பீம் (Beam)
பீம் என்்பது வெர்னியர் காலிப்பரின் அடிப்பர்ட்பாகம் ஆகும். இதன்மீது முதன்ரம அைவுககால் (Main Scale Division) 
குறிக்கப்படடிருக்கும். இதில் உள்ை ஒவவொரு சிறிய ககாடடின் அைவு 1 மிமீ ஆகும்.10 ெது ககாடுமடடும் சறறு 
வ்பரியதாகவும் வதளிொகவும் குறிக்கப்படடிருக்கும்.

231
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பவளிப�க்க அல்ைது உள்ள�க்க அளவிற்கொன நிறைதததொறட 
(Fixed Jaw for External or Internal Measurement)
இது பீம் என்்பதன் இ்டது கீழமறறும் கமல்புறைததில் அரமந்துள்ைது. இந்த இைண்டு தார்டகளும் சட்டததின் 
(Frame) ஒருங்கிரைந் த்பாகமானபீமு்டன் (Beam) இரைக்கப்படடுள்ைது. பீமின் (Beam - ன்) பின் ்பகுதியில் 
வெர்னியர்்பாகம் (Vernier Unit) நகர்கிறைது.

பவளிப�க்க அல்ைது உள்�க்க அளவிற்கொன ந்கரும்தொறட
(Movable Jaw for External or Internal Measurement)
வெளிப்பக்க அைவுகரை அைக்கப ்பயன்்படும் நகரும்தார்டயும், உள்்பக்க அைவுகரை அைக்கப ்பயன்்படும் 
நகரும்தார்டயும் ஒன்கறைாவ்டான்று நகர்ந்து வசல்லுமாறு அரமந்திருக்கும். நிரைததார்ட (Fixed Jaw) மறறும் 
நகரும்தார்ட (Movable Jaw) ஆகிய இைண்டிறகும் இர்டயில் முதன்ரம அைவுககால் (Main Scale) அைவுகள் 
துல்லியமாக அரமக்கப்படடிருக்கும்.

பீமின் (Beam) மீது வெர்னியர் (Vernier)அைவுககால் நகரும் க்பாதுநகரும் தார்டயும் (Movable Jaw) 
ெைது்பக்கமாகநகரும்,இதனால் நமக்குத கதரெயான அைவுகரை அைக்கமுடிகிறைது.அைவுகரை அைந்த 
பிறைகு வெர்னியர் அைவுககால் (Vernier) கமலும் நகைாமல் இருப்பதறகாக பூடடும் திருகாணி (Locking Screw)என்றை 
அரமபர்பக் வகாண்டிருக்கும். அைவுகரை மிகவும் துல்லியமாக அைப்பதறகுத தகுந்த ொறு நுண்ணிய 
திருததி அரமக்கும் திருகாணி (Fine Adjusting Screw)என்றை அரமபபும் வகாடுக்கப்படடிருக்கும்.

மீச்சிறு மதிபபு ( Least Count)
அைக்கும் கருவியின் மூைம் அைக்கப்ப்டக் கூடிய மிகக்குரறைந்த அைவிறகு மீச்சிறு மதிபபு (Least Count) என்று 
வ்பயர்.முதன்ரம அைவுககாலின் (Main Scales) ஒரு மதிபபில் இருந்து வெர்னியர் அைவு ககாலின் ஒரு பிரிவின் 
மதிபர்ப கழிதது கிர்டப்பது தான்மீச்சிறறைைவு (Least Count) ஆகும்.

மீச்சிறறைைவு (Least Count) = முதன்ரம அைவு ககாலின் ஒருபிரிவு (Main Scale Division)

வெர்னியர் அைவு ககாலின் ஒரு பிரிவு (Vernier Scale Division)

முதன்ரம அைவு ககாலின் ஒரு பிரிவு= 1மிமீ, 

வெர்னியர் அைவு ககாலின் ஒரு பிரிவு = 9/ 10= 0.9 மிமீ

மீச்சிறறைைவு= 1 - 0.9 = 0.1 மிமீ

உ்ைொ்கம்
இது நிக்கல் குகைாமியம் ஸ்டீலினால் தயாரிக்கப்படுகிறைது

ஆழ அளவிததண்டு (Depth Bar)
இது வெர்னியர் காலிப்பரின் முதன்ரம அைவு ககாலின் (Main Scale) பின்புறைததில் அரமந்துள்ைது. இது 
ஆழததின் (Depth) அைவிரனத துல்லியமாக அைக்கப ்பயன்்படுகிறைது.

அளககும் முறை (Measuring Procedure)
z	முதன்ரம அைவு ககால் (Main Scale) க்டந்த வசன்றை தூைததின் அைரெக் குறிததுக் வகாள்ை கெண்டும்.

z வெர்னியர் அைவு ககாலில் எந்தககாடு முதன்ரம அைவுககாலில் உள்ை ககாடுகளில் ஒன்றைாக 
இரைகிறைகதா அந்த அைரெக் குறிததுக் வகாள்ை கெண்டும்.
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z வெர்னியர் அைவு ககாலில் உள்ை அைரெ மீச்சிறு அைவு்டன் (Least Count) வ்பருக்க கெண்டும். இது 
வெர்னியர் அைவு ககாலின் மதிபபு (Vernier Scale Reading)ஆகும்

z வெர்னியர் அைவு ககாலின் மதிபர்ப (Vernier Scale Reading) முதன்ரம அைவு ககாலின் மதிபபு்டன் (Mail 
Scale Reading) கூட்ட கெண்டும். இதுகெ நமக்குத கதரெயான அைொகும்.

MSR = 2.2 cm ; VSC = 4 
= [2.2 cm+(4x0.01cm)] = 2.24 cm

சுழிபபிறழ (Zero Error)
வெர்னியர் காலிப்பரின் நிரைதததார்டயும் (Fixed Jaw)நகரும் தார்டயும் (Movable Jaw) இரைந்திருக்கும் க்பாது 
இைண்டு அைவுககால் ‘O’இருந்தால் அதறகு சுழிபபிரழ (Zero Error)என்று வ்பயர்.

்நர்பபிறழ (Positive Error)
வெர்னியர் காலிப ்பரின்நிரைதததார்டயும் (Fixed Jaw)நகரும் தார்டயும் (Movable Jaw) இரைந்திருக்கும் க்பாது 
முதன்ரம அைவு (Main Scale) ககாலின் அைரெ வி்டவெர்னியர் அைவு (Vernier Scale) ககாலின் அைவு அதிகமாக 
இருந்தால் அதறகு கநர்பபிரழ (Positive Error) என்று வ்பயர். எனகெ அைவு கைக்கிடும் க்பாது கண்டுபிடிதத 
அைவில் (Actual Reading)இருந்து கநர்பபிரழயின் அைரெக் (Positive Error Measurement) கழிக்க கெண்டும்.

குறைபபிறழ (Negative Error)
முதன்ரம அைவு ககாலின் மதிபர்ப வி்டவெர்னியர் அைவு ககாலின் இ்டது ்பக்கஅைவு ‘O’ ரெவி்டக் குரறைொக 
இருந்தால் அதறகு குரறைபபிரழ (Negative Error) என்றுவ்பயர். எனகெ அைவு கைக்கிடும் க்பாது கண்டு பிடிதத 
அைவு்டன் (Actual Reading) குரறைபபிரழயின் அைரெக் (Negative Error Measurement) கூடடிக் வகாள்ைகெண்டும்.
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அளவு்கள்
அ) பவளிவிடடம்
z வகாடுக்கப்பட்ட வ்பாருரை நிரையான மறறும் நகரும் தார்டகளுக்கு இர்டகயரெக்க கெண்டும்.

z திருததி அரமக்கும் மரையாணிரய (Fine adjusting screw) நகர்ததி பூடடும் மரையாணிரய (Locking
screw) இறுக்க கெண்டும்.

z இபக்பாது வெளிவிட்டதரத காை கெண்டும்.

வ.எண் விளக்கம் அளவு (மி.மீ)

1. முதன்மைஅளவுக�ோல் –––––––– மி.மீ

2. வெர்னியர்அளவுக�ோல் –––––––– மி.மீ

3. பி்ை (கேர் (அ) கு்ை) –––––––– மி.மீ

ெரியொனஅளவு –––––––– மி.மீ

ஆ) உள்விடடம்
z வகாடுக்கப்பட்ட வ்பாருளின் உள்அைவுக்கு ஏற்ப இருதார்டகரையும் நகர்தத கெண்டும்.
z திருததி அரமக்கும் மரையாணிரய (Fine Adjusting Screw) நகர்ததி பூடடும் மரையாணிரய (Locking

Screw) இறுக்க கெண்டும்.
z இபக்பாது உள்விட்டதரதகாை கெண்டும்.

வ.எண் விளக்கம் அளவு (மி.மீ)

1. முதன்மை அளவுக�ோல் –––––––– மி.மீ

2. வெர்னியர் அளவுக�ோல் –––––––– மி.மீ

3. பி்ை (கேர் (அ) கு்ை) –––––––– மி.மீ

ெரியொன அளவு –––––––– மி.மீ

இ) ஆழம்
z	ஆழ அைரெ காைவெர்னியர் காலிப்பரின் முதன்ரம அைவு ககாலின் பின்புறைம் உள்ை ஆழ 

அைவிததண்ர்ட (Depth Bar) நகர்ததிகாை கெண்டும்.
z ஆழ அைவிததண்ர்ட (Depth Bar) துல்லிய மாகநகர்தத திருததி மரையாணிரய (Fine Adjusting Screw) 

நகர்ததி பூடடும் மரையாணிரய (Locking Screw) இறுக்க கெண்டும்.
z இபக்பாது ஆழ அைரெ காை கெண்டும்.

வ.எண் விளக்கம் அளவு (மி.மீ)

1. முதன்மை அளவுக�ோல் –––––––– மி.மீ

2. வெர்னியர்அளவுக�ோல் –––––––– மி.மீ

3. பி்ை (கேர் (அ) கு்ை) –––––––– மி.மீ

ெரியொனஅளவு –––––––– மி.மீ

முடிவு (Conclusion)
கண்டுபிடிதத துல்லியமான அைவுகரை அட்டெரைப்படுதத கெண்டும்.
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பெய்முறை

2

பெய்முறை 2

்நொக்கம் (AIM)
ரமக்கைாமீட்டரின் மூைம் ்பணிப வ்பாருடகளின் வெளிவிட்டததின் அைரெத துல்லியமாக அைக்கக் கறறுக் 
வகாள்ளுதல்

்தறவயொன ்கருவி்கள்
ரமக்கைாமீட்டர், ்பணிப வ்பாருடகள்

�ொ்கங்கள்
z U-ெடிெச் சட்டம் (U Frame)

z ஆன்வில் (Anvil)

z தண்டு (Spindle)

z பூடடும் நடடு (Lock Nut)

z க்பைல் அல்ைது சிலீவ (Barrel or Sleeve)

z பிைதான அைவுககால் (Major scale)

z துரை அைவு ககால் (Minor scale)

z திம்பிள் (Thimble)

z கைடசட (Ratchet)

z ெழுக்காத தன்ரமயுள்ை பிடி (Knurled Grip)

அளவு்கள்
ரமக்கைாமீட்டர் (Out Side Micrometer) கீழக்கண்்ட அைவுகளில் கிர்டக்கின்றைன

1. 0 முதல் 25 மிமீ ெரை

2. 25 முதல் 50 மிமீ ெரை

3. 50 முதல் 75 மிமீ ெரை

4. 75 முதல் 100 மிமீ ெரை

றமக்ரொமீடடர்  
 (Micro Meter)

236
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விளக்கம் (Description)
இது க்பால்ட மறறும் நட தததுெததின் அடிப்பர்டயில் அரமந்துள்ைது.க்பைலின் (Barrel)மீது பிைதான அைவு 
(Major Scale) மறறும் துரை அைவு (Minor Scale) ஆகிய இைண்டும் குறிக்கப ்படடிருக்கும். பிைதான அைவு 
1 மிமீ ஆகவும் துரை அைவு 0.5 மிமீ ஆகவும் இருக்கும்.பிைதான அைவு முகபபுக் ககாடடின் கமலும்,துரை 
அைவு முகபபுக் ககாடடின் கீழும் அரமந்திருக்கும். திம்பிள் (Thimble),்பாகததின் சுறறைைவு 50 பிரிவுகைாகப 
பிரிக்கப்படடு 5, 10, 15, …….. 45 என குறிக்கப்படடிக்கும். எனகெ திம்பிள் அரமபபின் ஒரு பிரிவின் அைவு  
0.01 மி மீ ஆகும்.

பிைதான அைவுககாலின் ஒரு பிரிவு = 1 மிமீ
துரை அைவுககாலின் ஒரு பிரிவு =  0.5 மிமீ

எனகெ மீச்சிறறைைவு (Least Count) = 0.5
 50

 = 0.01 மிமீ

தண்டு (spindle) மறறும் ஆன்வில் (Anvil) ஆகியெறறின் முரனப்பகுதி கதயமானம் அர்டயாமல் 
இருப்பதறகாக கார்ர்படு முரன (Carbide Tip) வ்பாருததப ்படடிருக்கும்.

ஆன்வில் (Anvil) முரனப்பகுதியும், தண்டின் (Spindle) முரனப்பகுதியும் இரையும் க்பாது முகபபுக் 
ககாடடில் (Index Lineல்) உள்ை ‘0’வும் திம்பிள் ககாடு பூஜ்ஜியமும் சந்திக்க கெண்டும். இதறகு சுழிபபிரழ (Zero 
Error) என்று வ்பயர்.
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்நர்பபிறழ (Positive Error)
ஆன்வில் (Anvil) முரனப்பகுதியும், தண்டின் (Spindle) முரனப்பகுதியும் இரையும் க்பாது முகபபுக் ககாடடில் 
(Index Lineல்) உள்ை ‘0’வும் திம்பிள் ககாடு பூஜ்ஜியமும் சந்திக்க கெண்டும். பூஜ்ஜியதரத வி்ட அதிகமாக 
இருந்தால் அதறகு கநர்பபிரழ (Positive Error) என்று வ்பயர்.

குறைபபிறழ (Negative Error)
ஆன்வில் (Anvil) முரனப்பகுதியும், தண்டின் (Spindle) முரனப்பகுதியும் இரையும் க்பாது முகபபுக் ககாடடில் 
(Index Lineல்) உள்ை ‘0’வும் திம்பிள் ககாடு பூஜ்ஜியமும் சந்திக்க கெண்டும். பூஜ்ஜியதரத வி்ட குரறைொக 
இருந்தால் அதறகு குரறைபபிரழ (negative error) என்று வ்பயர்.

திருகைவியின் மூைம் அைப்பதறகு முன்்பாக அதில் பிரழ இருக்கிறைதா என்்பரத உறுதி வசயது வகாள்ை 
கெண்டும்.பிரழயின் தன்ரமரயக் (மிரக அல்ைது குரறை) கண்்டறிந்து அதறகுத தகுந்தொறு வமாதத அைவில் 
கூட்டகொ அல்ைது கழிக்ககொ வசயய கெண்டும்.

ப�ரிய திரு்களவி ( Large Micrometer)
திருகைவியின் (Outside Micro Meter) மூைம் அதனுர்டய அதிக்படச நீைதரத மடடும் அைக்க முடியும். 
உதாைைமாக 0 to 25 மிமீ அைவுள்ை திருகைவியின் மூைம் அதிக்படசமாக 25 மிமீ ெரை மடடும் அைக்க இயலும். 
இதறகு அதிகமாக உள்ை அைரெ அைக்க கெண்டுமானல் நாம் அதறகு ஏறறைொறு வ்பரிய திருகைவிரயத
கதர்ந்வதடுக்க கெண்டும்.கதரெக்குத தகுந்தொறு நீடடிபபு வசயயும் ஆன்வில் (Extended Anvil) அரமபர்ப 
இரைதது ்படிப்படியாக வ்பரிய அைவுள்ை வ்பாருடகரை அைக்கைாம்.

அளககும் முறை
z	ரமக்கைாமீட்டரின் ஆன்வில் மறறும் ஸ்பிண்டிலுக்கு இர்டகய வ்பாருரை ரெக்க கெண்டும்.

z திம்பிரை கைடசட மரையாணிரய ்பயன்்படுததி முறுக்க கெண்டும்.

z இபக்பாது அைவுகரை காை வெண்டும் ரமக்கைாமீட்டரின் மீச்சிறறைைவு =0.01 மிமீ

AM_Tamil Practicals.indd   239 12/20/2019   3:49:06 PM



240

்பணிப வ்பாருரை அைக்கும் க்பாது பிைதான அைவு (Major Scale Division), துரை அைவு (Minor Scale 
Division),திம்பிள் அைவு (Thimble Division) ஆகிய மூன்று அைரெயும் கூட்ட ெரும் வமாததஅைகெ கதரெயான 
அைவு ஆகும்.திம்பிள் அரமபபில் ெரும் எண்ணிக்ரகரய 0.01 ஆல் வ்பருக்கிக்வகாள்ை கெண்டும்.

வ.எண் விளக்கம் அளவு (மி.மீ)

1. பிரதோன அளவு க�ோல் அளவு –––––––– மி.மீ

2. து்ை அளவுக�ோல் அளவு –––––––– மி.மீ

3. திம்பிள் அளவு –––––––– மி.மீ

4. பி்ை –––––––– மி.மீ

அளவு –––––––– மி.மீ

முடிவு
ரமக்கைாமீட்டரைப ்பயன்்படுததிப வ்பாருளின் வெளிவிட்ட அைரெத துல்லியமாக கைக்கிடடு 
அட்டெரைப்படுதத கெண்டும்.
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பெய்முறை 3

்நொக்கம் (AIM)
சிலிண்்டர் பிைாக்,சிலிண்்டர் வெட,பிஸ்்டன் வெட ஆகியெறறில் ்படிந்துள்ை கரி ்படிெதரத நீக்குதல்

்தறவயொன ெொதனங்கள் (Equipments Required)
என்ஜின்

்தறவயொன ்கருவி்கள் (Tools Required)
1. இருமுரன மரைததிருகி வதாகுபபு (Double End Spanner Set)
2. திருபபுளி (Screw Driver)
3. மைச்சுததியல் (Wooden Hammer)
4. ஸ்கிகைப்பர் (Scrapper).

 படம் (1) சிலிணடர் பிளோக்

பெய்முறை

்கரிப�டிவங்கறள நீககுதல்  
 (Decarbonising) 3

241
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்தறவயொன ப�ொருள்்கள் ( Materials Required)
1. துணி (Cloth)
2. மண்வைண்வைய (Kerosene)
3. உபபுக் காகிதம் ( Emery Sheet)
4. கம்பி துர்டப்பான் (Wire Brush)
5. அழுததப்பட்ட காறறு (Compressed Air)

படம் (2) சிலிணடர் பிளோக் – �ரிப் படிெம் நீக்கு ெதற்கு முன

்கரி�டிவதறத நீககுவதற்கொன ்கொரணெங்கள் (Reasons for Decarbonising)
 1. ரசைன்சர் ெழியாக அதிக புரக வெளிகயறுதல்.

2. முன் கூடடிகய எரிவ்பாருள் எரிதல் (Pre Ignition).
3. புரகபக்பாக்கியில் அதிக சபதம் ஏற்படுதல் (Silencer).
4. பின்கனாக்கி வெடிததல் (Back Firing).
5. கதயெர்டந்த பிஸ்்டன் ெரையங்கள் ெழியாக உயவு எண்ரைய எரியும் 

அரறைக்குள் வசன்று எரிெதால் அதிக கரி ்படிகிறைது.

பெய்முறை (Procedure)
1. முதலில் காறறைாடிப ்படர்டரய (Fan Belt) நீக்க கெண்டும்.பின் ர்டனகமா,காறறைாடி (Fan),தண்ணீர் ்பம்ப 

(Water Pump),வெளிகயறறும் ்பன்்படிமம் (Exhaut Manfold) ஆகிய அரனதது இரைபபுகரையும் நீக்க 
கெண்டும்.பின் காறறு ெடிகடடி ( Air Filter),கைரெ கைக்கி (கார்புகைட்டர்), உள்ளிழுக்கும் ்பன்மடிமம் 
(Inlet Manifold) ஆகியெறறின் இரைபபுகரையும் நீக்க கெண்டும்.

2. பின்உயவு எண்ரைரய ெடிதது வி்ட கெண்டும்.பிறைகு எண்வைய ்பம்ப மறறும் எண்வைய வ்பாது 
இரைபபுக் (Oil main Gallery) குழாரயயும் நீக்க கெண்டும்.
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3. இக்னிஷன் காயில்,டிஸ்டிரிபியூட்டர்,எரிவ்பாருள் ்பம்ப,எண்ரைய ்பம்ப ஆகியெறறின் 
இரைபபுகரையும் துண்டிக்க கெண்டும்.

4. ொல்வு மூடிரய (Valve Door)நீக்கிய பின் க்டப்பட (Tappet). புஷைாடு (Push Rod)ைாக்கர் ஆர்ம் ( Rocker
Arm),ொல்வு ஸ்பிரிங் (Valve Spring), தீபவ்பாறிக்கடர்ட (Spark Plug), டீசல் வதளிப்பான் (Diesel Injector)
ஆகியெறரறை நீக்க கெண்டும்.

5. கமறகூறிய அரனதது ்பாகங்கரையும் பிரிதத பின் மைச்சுததியரை வகாண்டு வமதுொக அடிதது
சிலிண்்டர் தரைரயப பிரிதது சுததமான இ்டததில் ரெக்க கெண்டும்.

6. கிைாங்க் கஷபர்ட சுறறி பிஸ்்டரன கமல் இறுதி நிரைக்கு (TDC) வகாண்டு ெைகெண்டும்.பிறைகு
சுததமான துணிரய ்பயன்்படுததி பிஸ்்டன் தரைப ்பைபபில் உள்ை கரிததுகள்கரை ஸ்கிகை்பர் வகாண்டு 
நீக்க கெண்டும்.

படம் (3) சிலிணடர் பிளோக் – �ரிப் படிெம் நீக்கிய பிைகு

முன்பனச்ெரிகற்க 
ஒரு சிலிண்்டரின் பிஸ்்டன் தரை ்பைபர்ப சுததம் வசயயும்க்பாது மறறை சிலிண்்டர்கரை துணியால் மூ்ட கெண்டும்.
இல்ரைவயனில் மறறைசிலிண்்டர் பிஸ்்டன் ஆகிெறறில் கரிததுகள் ்படடு கசததரத உண்்டாக்கி விடும்.

ப�ொருததுதல் (Re assembling)
கரிப்படிெதரத நீக்கிய பிறைகு ்பாகங்கள் அரனதரதயும் பிரிதத முரறைக்கு எதிர் ெரிரசயில் இரைக்க 
கெண்டும்.

குறிபபு
மீண்டும் ்பாகங்கரை இரைக்கும் க்பாது எல்ைா இரைபபுகளிலும் புதிய கசிவுநீக்கிரய (Gasket) வ்பாருதத 
கெண்டும்.

முடிவு (Conclusion)
என்ஜினில் ்படிந்துள்ை கரிப்படிெங்கரை நீக்கி சுததம் வசயது மீண்டும் வ்பாருதத கெண்டும்.
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பெய்முறை

பெய்முறை 4

்நொக்கம் (AIM)
வகாடுக்கப்பட்ட என்ஜினில் இருந்து கார்புகைட்டர் வதாகுபர்பப பிரிததுப ்பரிகசாதிதது சர்வீஸ் வசயது மீண்டும் 
வ்பாருததுதல்.

்தறவயொன ெொதனங்கள் (Equipments Required)
வ்படகைால் என்ஜின்.

்தறவயொன ்கருவி்கள் (Tools Required)
1. இருமுரன மரைத திருகி வதாகுபபு (Double End Spanner Set)

2. திருபபுளி (Screw Driver)

3. ககா மறறும் கநா ககா ககஜ் (Go – No Go Gauge)

4. வ்பரியதாக்கி காடடும் கண்ைாடி 10 x (Magnifying Glass 10x)

்தறவயொன ப�ொருள்்கள் ( Materials Required)
1. வமல்லிய துணி (Soft Cloth)

2. வ்படகைால் கதரெயான அைவு (Petrol Sufficient Amount)

3. குரறைந்த அழுததக் காறறு (Low Pressure Air)

4. வமல்லிய துர்டப்பான் (Fine Brush)

5. ஸ்பிரிட வசன்சார் தாள் (Sprit Sensor Paper)

4்கொர்பு்ரடடர்  
 (Carburettor)
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படம் (1) கார்புரேடடர் – ரகாடடு வரேபடம்

படம் (2) கார்புரேடடர்
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படம் (3) �ோர்புகரடடர்

பிரிக்க ்வண்டிய ்கொரணெங்கள் (Reasons for Dismantling)
 1. கார்புகைட்டரில் இருந்து எரிவ்பாருள் காறறு கைரெ என்ஜினுக்கு ெருெதில்ரை.

2. என்ஜின் சுரமரய இழுக்கவில்ரை.
3. ொகனததின் ரமகைஜ் குரறைவு.
5. கெகமூடடும் ்பம்பில் ககாைாறு.
5. என்ஜிரன இயக்க ஆைம்பிப்பதில் ககாைாறு.
6. இயக்கததின் க்பாது என்ஜின் திடீவைன்று நின்று விடுதல்.
7. தயாரிப்பாைைால் ்பரிந்துரைக்கப்பட்ட காைம் முடிெர்டதல்.

்கழறறுதல் (Removal)
 1. எல்ைா விதமான முன்வனச்சரிக்ரக ந்டெடிக்ரககரைக் கர்டபிடிதது ொகனததில் இருந்து 

கார்புகைட்டரை கழறறை கெண்டும்.
2. முதலில் கார்புகைட்டரில் இருந்து வ்படகைாரை ஒரு குடுரெயில் கசமிதது ்பாதுகாப்பான இ்டததில் 

ரெக்க கெண்டும்.
3. வ்படகைால் ெரும் இன்வைட இரைபர்ப துண்டிக்க கெண்டும்.கமலும் இன்வைட இரைபபு வநகிழும் 

தன்ரம உர்டயதாக இருந்ததால் அதரன கிளிப மூைம் அர்டக்க கெண்டும்.
4. பின்பு காறறு ெடிகடடியில் இருந்து ெரும் இரைபர்ப துண்டிக்க கெண்டும்.
5. என்ஜின் உள்ளிழுக்கும் ்பன்மடிமததில் இருந்து கார்புகைட்டரை பிரிதது நல்ை காறகறைாட்டமுள்ை

அரறையில் ஒரு உகைாக தடடில் ரெக்க கெண்டும்.

AM_Tamil Practicals.indd   246 12/20/2019   3:49:08 PM



247

பிரிததல் (Dismantling)
1. முதலில் கார்புகைட்டரின் கமல் மூடிரய தகுந்த கருவிகரைக் வகாண்டு கழறறை கெண்டும்.
2. மிதரெயின் கமல் உள்ை பின்ரன வெளிகய எடுக்க கெண்டும்.
3. மிதரெரய வெளிகய எடுதது சுததமான துணிரயக் வகாண்டு துர்டக்க கெண்டும். மிதரெயில்

ஏகதனும் குரறை உள்ைதா என்்பரத அறிய அதரன ஒரு குடுரெயில் ரெதது அதன் கமல்  ஒரு
எர்டயுள்ை வ்பாருரை ரெதத பின்னர் மிதரெ மூழகும் அைவிறகு எரி சாைாயதரத ஊறறை கெண்டும்.

4. மிதரெரய அகத நிரையில் சிறிது கநைம் ரெக்க கெண்டும். பிறைகு மிதரெரயச் சுறறி ஸ்பிரிட 
வசன்சார் தாரை ரெதது மிதரெயில் வெடிபபு உள்ைதா என்று கசாதிக்க கெண்டும்.

5. மிதரெரய கசாதரன வசயது ்பார்தது மிதரெயின் குரறை்பாடர்ட நீக்க கெண்டும் அல்ைது புதியது 
மாறறை கெண்டும். 

6. ஸ்்டார்டிங் சர்க்யூடர்ட தகுந்த கருவிகரைக் வகாண்டு பிரிதது அதில் உள்ை லீெர், ஸ்்டார்டிங்
ொல்வு,ொஷர் ஆகியெறரறை தனிததனிகய ெரிரசயாக கழறறி ரெக்க கெண்டும்.

7. ்பகிர்ந்தளிக்கும் க்பாக்குக் குழாரய தகுந்த கருவிகரைக் வகாண்டு பிரிக்க கெண்டும்.அங்கிருக்கும்
கசிவு நீக்கிரய கழறறை கெண்டும்.

8. வமயின் வெடர்ட வெளிகய எடுக்க கெண்டும்.
9. வெளிகயறறும் ்பகுதியில் உள்ை ொல்ரெத தனியாக பிரிதது எடுக்க கெண்டும்
10. ஐடிலிங் க்பார்ட அடெஸ்டவமண்ட ஸ்குருரெ ஸ்பிரிங்கு்டன் எடுதது அதன் முரன ்பாதிக்கப்ப்டாமல் 

தடடில் ரெக்க கெண்டும்.
11. ர்பவைட வெட, அடெஸ்டிங் ஸ்குரு ஆகியெறரறை சரியான கருவிகரைக் வகாண்டு பிரிதது எடுக்க 

கெண்டும்.
12. திைாடடில் ொல்வு நன்றைாக உள்ைதா என்்பரதச் கசாதிததுப்பார்க்க கெண்டும். 

�ழுது�ொர்ததல் (Servicing)
1. பிரிதத அரனதது ்பாகங்கரையும் வ்படகைால் மூைம் சுததம் வசயய கெண்டும்

2. சுததம் வசயத பின் வமல்லிய துணி வகாண்டு அரனதது ்பாகங்கரையும் துர்டக்க கெண்டும்.

3. சிறிய ்பாரதகரை வமல்லிய துர்டப்பான் மூைம் சுததம் வசயய கெண்டும்

 4. குரறைந்த அழுதத காறரறைக் வகாண்டு எல்ைா ்பாகங்கரையும் சுததம் வசயய கெண்டும்.

்ெொதறன பெய்தல் (Inspection)
1. கார்புகைட்டரின் வெளிப்பகுதி உர்டந்து உ ள்ைதா என்்பரத வ்பரிதாக்கி காடடும் கண்ைாடி (Magnifying

Glass) மூைம் ்பரிகசாதிக்க கெண்டும்.
2. அதில் வெடிபபு இருந்தால் முழுெதும் புதியது மாறறை கெண்டும்.
3. 3. திைாடடில் ொல்வில் ஏகதனும் குரறை உள்ைதா என கசாதிக்க கெண்டும்
4. வமயின் வெடர்ட ககா மறறும் கநா ககா ககஜ் வகாண்டு கசாதிக்க கெண்டும்
5. ஐடிலிங் அடெஸ்டிங் ஸ்குரு முரன நல்ை நிரையில் உள்ைதா என கசாதிதது ்பார்தத பின் சரியில்ரை 

எனில் புதியது மாறறை கெண்டும்.

ப�ொருததுதல் (Re assembling)
1. பிரிதத முரறைக்கு தரை கீழ முரறைப்படி அவசம்பிளிங் வசயய கெண்டும்.
2. வ்பாருததும் க்பாது கசிவு நீக்கி, ொஷர் க்பான்றைெறரறை புதியதாக மாறறை கெண்டும்

முடிவு
வகாடுக்கப்பட்ட கார்புகைட்டரை கசாதிதது சர்வீஸ் வசயது, என்ஜினில் வ்பாருதத கெண்டும்.
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எண்பணெய் �ம்ப  
 (Oil Pump) 5

பெய்முறை

பெய்முறை 5

்நொக்கம் (Aim) 
என்ஜினிலிருந்து எண்வைய ்பம்ர்ப கழறறி,்பரிகசாதிதது,சர்வீஸ் வசயது மீண்டும் வ்பாருததுல்

்தறவயொன ெொதனங்கள் ( Equipments Required)
என்ஜின்

்தறவயொன ்கருவி்கள் (Tools Required)
1. இருமுரன மரைத திருகி வதாகுபபு (Double End Spanner Set)

2. ஃபீைர் ககஜ் (Feeler Gauge)

3. திருபபுளி (Screw Driver)

4. ெரைய மரைத திருகி (Ring Spanner)

படம் (1) பற்்சக்�ர ெ்� எணவைய் பம்ப்
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்தறவயொன ப�ொருட்கள் (Materials Required)
1. துணி (Waste Cotton)

2. மண்வைண்வைய (Kerosene)

3. ்பரச நீக்கி (Degreaser)

4. உயவு எண்வைய SAE 30 (Lubricating Oil SAE 30)

5. உபபு காகிதம் (Emery Sheet)

பிரிக்க ்வண்டிய ்கொரணெங்கள் (Reasons for Dismantling)
 1. உயவு எண்வைய அழுததம் குரறைவு.
 2. எண்வைய ெடிகடடியில் அர்டபபு.
 3. உள்ளிழுக்கும் எண்வைய ெடிகடடியில் தைர்வு.
 4. எண்வைய ெடிகடடியில் துொைம்.

5. தயாரிப்பாைர் ்பரிந்துரைதத காைம் முடிரெர்டதல்.

பிரிததல் (Dismantling)
1. எஞ்ஜிரன இயக்க ஆைம்பிதது கதரெயான வெப்பம் (700 C) அர்டயும் ெரை இயக்க கெண்டும்.
2. பின்னர் என்ஜிரன நிறுததிவிடடு சறறு கநைம் கழிதது எண்வைய வதாடடியில் இருந்து எண்வைரய

ெடிதது எடுக்க கெண்டும்
3. எண்வைய ்பம்க்பாடு இரைந்து உள்ை உள்ளிழுக்கும்,வெளிகயறறும் இரைபபுகரை கழறறை 

கெண்டும்.
4. ்பகிர்விரய (Distributor) பிரிதத பிறைகு கிைாங்க் ககசில் இருந்து எண்வைய ்பம்ர்ப வெளிகய எடுக்க 

கெண்டும்.
5. ்பம்பின் இயக்கும் ்பறசக்கைம் (Drive Gear), இயக்கப்படும் ்பறசக்கைம் (DrivenGear) ஆகிய ெறரறை 

தனிததனிகய பிரிதது அரனதது ்பாகங்கரையும் ்பரச நீக்கி (Degreaser)மறறும் மண்வைண்வைய 
(Kerosene) மூைம் சுததம் வசயய கெண்டும்.

்ெொதிததல் (Inspection)
அ) �றெக்கர வற்க எண்பணெய் �ம்ப (Gear Type Oil Pump)
 1. ்பறசக்கை ெரக எண்வைய ்பம்பில் உள்ை ்பறசக்கைங்களில் ்பறகளின் கதயமானதரத அறிந்து 

வமல்லிய உபபு காகிதததின் மூைம் கதயதது கமற்பைபர்ப சுததம் வசயய கெண்டும்.
2. ்பம்பின் தண்டுக்கும் (Pump Shaft) ்பம்ப கூடடிறகும் (Pump Body)இர்டப்பட்ட இர்டவெளிரய (Pump

Shaft to Body Clearence) கசாதிக்க கெண்டும்.
3. இயக்கும் ்பறசக்கைததிறகும்,தண்டிறகும் இர்டப்பட்ட இர்டவெளிரய (Drive Gear to Spindle Clearance) 

கசாதிக்க கெண்டும்.
4. ்பறசக்கைததிறகும் ்பம்ப கூடடிறகும் இர்டப்பட்ட இர்டவெளிரய (Gear to Body Clearance) கசாதிக்க 

கெண்டும்
5. ்பம்ப தண்டு ெழிகாடடிக்கும்,ெழிகாடடித தாங்கிக்கும் இர்டப்பட்ட இர்டவெளி (Pump Shaft guide to

guide bush Clearance) ஆகிய ெறரறை அைந்து ்பார்க்க கெண்டும்.
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படம் (2) சுைலி ெ்�  எணவைய் பம்ப்
ஆ) சுழலி வற்க எண்பணெய் �ம்ப (Rotor type oil pump)

1. வெளிபபுறை சுழலிக்கும், ்பம்ப கூடடிறகும் இர்டப்பட்ட இர்டவெளி (Outer Rotor to Body Clearance)
2. ்பம்பின் தண்டிறகும்,சுழலிக்கும் இர்டப்பட்ட இர்டவெளி (Pump Shaft to Rotor Clearance) க்பான்றைெறரறை 

கசாதரன வசயய கெண்டும்.

ப�ொருததுதல் (Re assembling)
 1. எண்வைய ்பம்ப வதாகுபர்ப கிைாங் ககஸில் வ்பாருததும் க்பாது ககம் தண்ர்ட சுழறறிக் வகாண்க்ட 

வ்பாருததும் மரையாணிரய (Fixing Bolt) முடுக்க கெண்டும்.
2. அழுதத விடுவிக்கும் ொல்ொனது (Pressure Relief Valve)்பம்பபு்டன் இரைந்து இருந்தால் அதில் உள்ை

மூடி (Cover),ஸ்பிரிங் (Spring) ,திருததி அரமக்கும் ஆணி (Adjusting Screw) ஆகிய ்பாகங்கரை பிரிதது
சுததம் வசயது சரியான முரறையில் வ்பாருதத கெண்டும்

3. எண்வைய வதாடடியில் (Oil Sump) கதரெயான அைவு உயவு எண்வைரய ஊறறிய பிறைகு எஞ்சிரன 
ஸ்்டார்ட வசயய கெண்டும்.எஞ்சின் கெகதரத ்படிப்படியாக அதிகரிதது உயவு எண்வையின் 
அழுதததரத அழுததம் காடடியின் மூைம் (Pressure Gauge) கசாதிதது தயாரிப்பாைைால் ்பரிந்துரைக்கப்பட்ட 
அைகொடு ஒபபிடடு ்பார்க்க கெண்டும் .

முன்பனச்ெரிகற்க  (Caution)
வகாடுக்கப்படடுள்ை என்ஜின்களுர்டய தயாரிப்பாைர்கைால் ்பரிந்துரை வசயயப்பட்ட இர்டவெளிகளின் 
அைரெ ஒபபிடடு ்பார்தது இர்டவெளி அதிகமாக இருததால் ்பம்ர்ப ்பயன்்படுததக் கூ்டாது

்பம்பின் ்பறகளில் அல்ைது சுழலியில் ஏகதனும் வெடிபபு அல்ைது உர்டபபு ஏற்படடு இருந்தால் அதரன 
நீக்கி விடடு புதியது வ்பாருதத கெண்டும்.

முடிவு (Conclusion) 
வகாடுக்கப்பட்ட என்ஜினிலிருந்து எண்வைய ்பம்ர்ப கழறறி ்பரிகசாதிதது சர்வீஸ் வசயயும் கசாதரனரய 
வசயது முடிக்க கெண்டும்.
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செய்முறை

செய்முறை 6

ந�ோக்கம் (Aim)
ஏ.சி இயந்திர பெட்ரோல் ெம்ெப் கழற்றிப் ெரி்�ோதித்து, �ர்வீஸ் ப�ய்து மீண்டும பெோருத்துதல்.

நேறையோன ெோேனங்கள் (Equipments Required)
பெட்ரோல் இயந்திரம

நேறையோன ்கருவி்கள் (Tools Required)
1. திருப்புளி (Screw Driver)

2. இரு மு்ை ம்ரத்திருகி (Double End Spanner)

3. தோமிரக் கமபி (Copper Wire)

4. வருவி (Scriber)

6இயந்திர செடநரோல் ெம்ப்  
 (A.C Mechanical Fuel Pump)

படம் (1) இயந்திர பபட்ரோல் பம்ப் படம்
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்தறவயொன ப�ொருட்கள் ( Materials Required)
1. வமல்லிய பிைஷ (Fine Brush)

2. வ்படகைால் (Petrol)

3. துணி (Cloth)

4. அழுததக் காறறு (Compressed Air)

பிரிக்க ்வண்டிய ்கொரணெங்கள் (Reasons for Dismantling)
1. எஞ்சிரன ஸ்்டார்ட வசயயும் க்பாது எரிவ்பாருள் சபரை ஆெதில்ரை.
2. கீழ அரறையில் வ்படகைால் கசிவு
3. க்பாக்குத துொைம் ெழியாக வ்படகைால் கசிவு.
4. எஞ்சின் ஸ்்டார்ட ஆகவில்ரை
5. தயாரிப்பாைர் ்பரிந்துரைதத காைம் முடிெர்டதல்

படம் (2) இயந்திர வபடகரோல் பம்ப் க�ோடடு ெ்ரபடம்

பிரிததல் (Dismantling)
 1. ்பம்ர்ப பிரிப்பதறகு முன் எல்ைா எச்சரிக்ரக ந்டெடிக்ரககரையும் கமற வகாள்ை கெண்டும்.

2. ்பம்பின் கமல் ்பகுதியில் உள்ை ெடிகடடி,ொல்வு தாங்கி வதாகுபபு,ைப்பர் கசிவு நீக்கி,ெடி கடடும் ்பாகம்
ஆகியெறரறை கழறறி தடடில் ரெதகதன்.

3. ்பம்ப கமல் அரறை,கீழ அரறை மாறைாமல் இருப்பதறகு ெசதியாக குறியீடு வசயத பிறைகு அெறரறை
இரைக்கும் மரையாணிகரைக் கழறறை கெண்டும்.

4. பிரிக்கும் க்பாது ்டயாபைம் ஆனது கமல் ்பக்க அரறையு்டன் ஒடடிக் வகாள்ை ொயபபு உள்ைது.எனகெ 
எச்சரிக்ரகயு்டன் பிரிக்க கெண்டும்

5. கீழ கூடடில் ைாக்கர் ஆர்ரம இரைக்க கூடிய பிடிபபு மரையாணிரயக் கழறறி தனியாக ரெதகதன்.
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ஆய்வு மறறும் �ழுது�ொர்ததல் (Inspection and Servicing)
1. ெடிகடடும் ்பாகம் ்பழுதர்டந்து உள்ைதா என ்பரிகசாதிக்க கெண்டும்.
2. ்டயாஃபைம் ்பழுதர்டந்து உள்ைதா என ்பரிகசாதிதது ்பார்க்க கெண்டும் ்பழுதர்டந்து இருந்தால் மாறறி

வி்ட கெண்டும்.
3. ொல்வு தாங்கி வதாகுபபில் உள்ை இன்வைட ொல்வு மறறும் அவுடவைட ொல்வு ஆகியரெ சரியாக

கெரை வசயகிறைதா என கசாதிதது ்பார்க்க கெண்டும்.
4. பிரிதத அரனதது ்பாகங்கரையும் துர்டப்பான் (Brush) மூைம் வ்படகைால் வகாண்டு சுததம் வசயய

கெண்டும்.
5. ஸ்பிரிங் மறறும் ொல்வு இருக்ரககள் ஆகியரெ ்பழுதர்டந்து உள்ைதா என ்பரிகசாதிக்க கெண்டும்.
6. ்பழுது இருந்தால் அரத மாறறிவி்ட கெண்டும்.

ப�ொருததுதல் (Reassembling)
1. ொல்வு தாங்கி வதாகுபர்ப உரிய இ்டததில் வ்பாருததி மரையாணிரய நன்றைாக முடுக்க கெண்டும்.
2. கீழ ்பக்க கூடடில் ்டயாஃபைம் வதாகுபர்ப அழுததி பிடிததுக் வகாண்டு அதகனாடு ைாக்கர் ஆர்ரம 

இரைக்க கெண்டும்.
3. ைாக்கர் ஆர்ம் கழன்று வி்டாத்படி அதறகுரிய மரையாணிரயக் (Screw) வகாண்டு முடுக்க கெண்டும்.
4. கீழ ்பக்க கூடடிலும்,்டயாபைம் மறறும் கமல் ்பக்க கூடடிலும் உள்ை துொைங்கள் கநைாக இருக்கும்்படி

ரெததுக் வகாண்டு இரைபபு மரையாணிகரை முடுக்க கெண்டும்.

முடிவு
சர்வீஸ் வசயத வ்படகைால் ்பம்ர்ப சரியான அைவு மறறும் அழுதததது்டன் வ்படகைாரை வெளிகயறறுகிறைதா என 
கசாதிதத பிறைகு என்ஜின்னில் வ்பாருதத கெண்டும்.
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பெய்முறை

7
ஒலி குறைப�ொன்  

 (Sliencer)

பெய்முறை 7

்நொக்கம் (Aim)
ஒலி குரறைப்பாரன (Silencer) கழறறி,்பரிகசாதிதது,சர்வீஸ் வசயது மீண்டும் வ்பாருததுதல்

்தறவயொன ெொதனங்கள் (Equipments Required)
ஏகதனும் ஒரு ொகனம் (Vehicle)

்தறவயொன ்கருவி்கள் (Tools Required)
1. இரு முரன மரைத திருகி வதாகுபபு (Double End Spanner Set)

2. திருபபுளி (Screw Driver)

3. சுததியல் (Hammer)

4. மைச்சுததியல் (Wooden Mallet)

5. அறுக்கும் ொள்பிடி மறறும் ொள் (Hack Saw Frame with Blade)

படம் (1) �ழிவு ெோயுக்�்ள வெளிகயற்றும் அ்மைப்பு
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INLET

INLET OUTLET

OUTLET

படம் (2) ஒலி கு்ைப்போன படம்

்தறவயொன ப�ொருள்்கள் ( Materials Required)
1. துணி (Cotton Waste)

2. மண்வைண்வைய (Kerosene)

3. நீைமான கம்பி (Long Rod)

4. கம்பி துர்டப்பான் (Wire Brush)

பிரிப�தற்கொன ்கொரணெங்கள் (Reasons for Dismantling)
1. என்ஜின் இழுரெத திறைன் குரறைவு

2. என்ஜின் ஸ்்டார்ட ஆெதில்ரை

3. ரசைன்சரில் கரும்புரக வெளிகயறுெது

4. என்ஜின் பின்கனாக்கி எரிதல், (Back Fring )எண்வையக் கசிவு ( Oil Leakage)

5. சபதம் அதிகம்

படம் (3) ஒலி கு்ைப்போன உள்ள�ம்
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பிரிததல் (Dismantling)
 1. ரசைன்சர் மவுண்டடிங் க்பால்ட மறறும் கிைாம்புகரை நீக்க கெண்டும்

2. வெளிகயறறும் ்பன்மடிமததில் (Exhaust Manifold) இரைக்கக் கூடிய மரையாணிகரை (Bolts)
கழறறி,வெளிகயறறும் அரமபபின் வதாகுபர்ப தனியாக பிரிதது எடுக்க கெண்டும்

3. வெளிகயறறும் குழாய (Exhaust Pipe), ஒலி குரறைப்பான் (Silencer) ஆகியெறரறை தனிததனிகய பிரிக்க 
கெண்டும்.

4. ஒலி குரறைப்பாரன (Silencer) முதலில் மைச்சுததியல் வகாண்டு ்பக்க ொடடிலும்,கமலும் கீழும் 
தடடுெதன் மூைம் உள்கை உள்ை கரிததுகள் அர்டபர்ப நீக்க கெண்டும்.

5. ஒலி குரறைப்பாரன (Silencer) நன்றைாக வெப்பப்படுததி சிறிது குளிர்விதத பிறைகு மை சுததியல் மூைம் 
வமதுொக தடடியும், நீைமான கம்பி மூைம் முன் பின் நகர்ததியும் கரிப்படிெதரத நீக்க கெண்டும் 

6. கம்பி அல்ைது கம்பி துர்டப்பான் (Wire brush)மூைம் கரிப்படிெதரத நீக்க கெண்டும்.

குறிபபு
விரனயூக்கியு்டன் (Catalytic Convertor) இரைந்த ஒலி குரறைப்பானாக இருந்தால் அதன் ெரக மறறும் தன்ரம 
ஆகியெறரறை அறிந்து சரியான முரறையில் சர்வீஸ் வசயய கெண்டும்.

மிக அதிகமாக கரி ்படிந்திருந்தால் ஒலி குரறைப்பாரன ொள் பிடி அைம் வகாண்டு அறுதது கரி்படிெதரத 
நீக்கிய பின் மீண்டும் ்பறறைரெபபு (Welding) வசயய கெண்டும்

ப�ொருததுதல் (Re assembling)
1. ஒலி குரறைப்பான் வதாகுபபில் உள்ை ்பாகங்கரை பிரிதததறகு எதிர் முரறையில் (Reverse Process)

ெரிரசப்படி இரைக்க கெண்டும்
2. ஒலி குரறைப்பாரன வ்பாருததும் க்பாது ொஷர்,கசிவு நீக்கி ஆகியெறரறை புதியதாக வ்பாருதத கெண்டும்

படம் (4) வி்னயூக்கியுடன இ்ைந்த வெளிகயற்றும் அ்மைப்பு

முடிவு (Conclusion)
வகாடுக்கப்பட்ட ொகனததிலிருந்து பிரிதத ஒலி குரறைப்பாரன சர்வீஸ் வசயது சரியான முரறையில் மீண்டும் 
வ்பாருதத கெண்டும்.
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பெய்முறை

8பிஸ்டன் பதொகுபபு  
Piston Assembly

பெய்முறை 8

்நொக்கம் (Aim)
பிஸ்்டன் வதாகுபர்ப பிரிதது, ்பரிகசாதிதது சர்வீஸ் வசயது மீண்டும் வ்பாருததுதல்

்தறவயொன ெொதனங்கள் (Equipments Required)
என்ஜின்

்தறவயொன ்கருவி்கள் (Tools Required)
1. இருமுரன மரைத திருகி வதாகுபபு ( Double End Spanner Set)

2. ெரைய மரைத திருகி (Ring Spanner)

3. வெளிப்பக்க காலிப்பர் (Outside Caliper)

4. பீைர் ககஜ் (Feeler Gauge)

5. சுததியல் (Hammer)

6. இரும்புததுண்டு (Steel Drift)

7. வெர்னியர் காலிப்பர் (Vernier Caliper)

8. ெரைய அழுததி (Ring Compressor)

9. ெரைய விரிப்பான் (Ring Expander)

்தறவயொன ப�ொருள்்கள் ( Materials Required)
1. துணி (Cotton Waste)
2. உபபுததாள் (Emery Sheet)
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படம் (1) பிஸடன மைற்றும் இ்ைப்புத் தணடு - க�ோடடு ெ்ரபடம்
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பிரிக்க ்வண்டிய ்கொரணெங்கள் (Reasons for Dismantling)
1. என்ஜின் கெகம் குரறைந்து இருததல்

2. ்பயனுறு ஆறறைல் அைவு (BHP) குரறைதல்

3. அதிக எரிவ்பாருள் வசைவு

4. சிலிண்்டரில் அழுததம் குரறைதல்

5. ஒலி குரறைப்பானில் கரும்புரக வெளிகயறுதல்

6. அதிக உயவு எண்வைய வசைவு

7. என்ஜின் சபதம் அதிகம்

8. தயாரிப்பாைர் ்பரிந்துரைதத காைம் முடிெர்டதல்

படம் (2) பிஸடன மைற்றும் இ்ைப்புத் தணடு படம் 1

பிரிததல் (Dismantling)
 1. எல்ைா விதமான முன்வனச்சரிக்ரகயு்டன் சிலிண்்டர் வெட,கிைாங்க் ககஸ் ஆகியெறரறை கழறறி 

என்ஜின் ஸ்்டாண்டில் ரெக்க கெண்டும்.
2. கனக்டிங்க்ைாடு வ்பரிய முரன இரையும் இ்டததில் எண் குததூசி (Number Punch) மூைம் சுததியல்

உதவியு்டன் குறியீடு (Mark) வசயய கெண்டும்
3. ஸ்க்பனர் உதவியு்டன் கனக்டிங்க்ைாடு வ்பரிய முரனரய கழறறைகெண்டும் பின்னர் சிலிண்்டர் வெட

ெழிகய பிஸ்்டன் அவசம்ளிரய வெளிகய எடுக்க கெண்டும் .
4. க்பரிங்க் கதயந்து உள்ைதா என கசாதரனயி்ட கெண்டும் கதயந்து இருததால் ரீகண்டிசனிங்க் வசயது

வ்பாருதத கெண்டும்.
5. இகத க்பான்று மறறை பிஸ்்டன் அவசம்ளிரய கழறறி தடடில் (Tray) ரெக்க கெண்டும்.
6. பிஸ்்டன் அவசம்ளியில் உள்ை சர்க்ளிபர்ப மாறறை கெண்டும்.
7. பிஸ்்டன் ரிங்ரக ்பரிகசாதிக்க கெண்டும் கதரெயாக இருபபின் புதிய ரிங் மாறறை ஏற்பாடு வசயய 

கெண்டும்
8. பின்னர் பிஸ்்டன் அவசம்ளிரய சிலிண்்டர் பிைாக்கில் வ்பாருதத மை சுததியரை ்பயன்்படுதத கெண்டும்
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படம் (3) பிஸடன மைற்றும் இ்ைப்புத் தணடு படம் 2

ப�ொருததுதல் (Re assembling)
1. கழறறிய முரறைக்கு தரைகீழ முரறைப்படி வ்பாருதத கெண்டும்
2. சிலிண்்டரில் உயவு எண்வைய விடடு பிஸ்்டன் அவசம்ளிரய வ்பாருதத கெண்டும்.

முடிவு (Conclusion)
பிஸ்்டன் வதாகுபர்ப கசாதரன வசயது முடிந்த பிறைகு மீண்டும் வ்பாருதத கெண்டும்.
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பெய்முறை

9
தண்ணீர் �ம்ப  
 (Water Pump)

பெய்முறை 9

்நொக்கம் (Aim)
வகாடுக்கப்படடுள்ை என்ஜினிலிருந்து தண்ணீர் ்பம்ர்ப பிரிதது,்பரிகசாதிதது சர்வீஸ் வசயது மீண்டும் 
வ்பாருததுதல் 

்தறவயொன ெொதனங்கள் (Equipments Required)
என்ஜின்

்தறவயொன ்கருவி்கள் (Tools Required)
1. இரு முரன மரைத திருகி வதாகுபபு (Double End Spanner Set)

2. உருவி (Puller)

3. உகைாக குததூசி (Drift Punch)

4. சுததியல் (Hammer)

படம் (1) தணணீர் பம்ப் படம்
261
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்தறவயொன ப�ொருள்்கள் ( Materials Required)
 1. மண்வைண்வைய (Kerosene)

2. துணி (Cotton )

பிரிக்க ்வண்டிய ்கொரணெங்கள் (Reasons for Dismantling)
1. உருரை தாங்கியில் (Bearing) சபதம்

2. என்ஜினின் வெப்பம் அதிகம்

3. ்பம்பிறகும் எஞ்சின் சிலிண்்டருக்கும் இர்டகய தண்ணீர் கசிவு

4. காறறைாடி ்படர்ட (Fan Belt) அதிகமான இறுக்கம் அல்ைது தைர்வினால் தண்ணீர் சுழறசி அர்டயவில்ரை.

5. தயாரிப்பாைைால் ்பரிந்துரைக்கப்பட்ட காைம் முடிெர்டதல்

படம் (2) தணணீர் பம்ப் க�ோடடு ெ்ரபடம்

பிரிததல் (Dismantling)
 1. தண்ணீர் ்பம்ர்ப கழறறுெதறகு முன் கைடிகயட்டரின் கீழ்பக்க கதக்கியில் (Lower Tank) உள்ை இரைபபு 

குழாரய நீக்கி தண்ணீரை வெளிகயறறை கெண்டும்.

2. காறறைாடிப ்படர்டரய (Fan belt) கழறறை கெண்டும்.

3. முரறைப்படி காறறைாடிரய (Fan) கழறறிய பிறைகு நீர் கமலுரறையில் உள்ை தண்ணீரை வெளிகயறறை
கெண்டும்.

4. ர்டனகமாரெ கழறறை கெண்டும்

5. குளிர்விக்கும் முரறையில் உள்ை ்பம்ப வதாகுபர்ப என்ஜினிருந்து தனியாக பிரிதது எடுக்க கெண்டும்.
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6. தண்ணீர் ்பம்பில் உள்ை காறறைாடி கபபிரய (Fan Belt Pulley) சரியான கருவிகரை உ்பகயாகிதது கழறறை 
கெண்டும்

 7. வதர்கமாஸ்க்டட ொல்ரெ கழறறை கெண்டும்

சுததம் பெய்து �ரி்ெொதிததல் (Cleaning and Inspection) 
1. என்ஜினிலிருந்து வெளிகய எடுதத தண்ணீர் ்பம்பின் ்பாகங்கரை ்பரச நீக்கியின் (Degreaser) மூைம் 

சுததம் வசயய கெண்டும்.

2. உகைாக குததூசி,பிததரை சுததியல் அல்ைது மை சுததியல் ஆகியெறரறை உ்பகயாகிதது வமதுொக 
தடடி ்பம்ப தண்ர்ட (Pump Shaft) வெளிகய எடுக்க கெண்டும்.

3. விரசயூடடி (Impeller) உர்டந்துள்ைதா என கசாதிக்க கெண்டும்

4. ்பம்ப தண்டின் (Pump Shaft) அரசரெ கசாதிதது அதிகமாக இருந்தால் புதியது மாறறை கெண்டும்.

5. தாங்கிரய கசாதிதது தைர்ச்சி அதிகமாக இருந்தால் அரத மாறறை கெண்டும்.

எச்ெரிகற்க (Caution)
தண்ணீர் ்பம்ர்ப மீண்டும் இரைப்பதறகு முன்்பாக நீர்க் கசிவு தடுப்பான் (Water Seal) எண்வைய கசிவு தடுப்பான் 
(Oil Seal), கசிவு நீக்கி (Gasket) ஆகியெறரறை புதியதாக மாறறை கெண்டும்.

ப�ொருததுதல் (Re assembling)
கழறறிய முரறைக்குத தரைகீழ முரறைப்படி தண்ணீர் ்பம்ப வதாகுபர்ப (Water pump Assembly)என்ஜினில் வ்பாருதத 
கெண்டும்.

முடிவு (Conclusion)
தண்ணீர் ்பம்ர்ப பிரிதது,்பரிகசாதிதது,சர்வீஸ் வசயது மீண்டும் வ்பாருதத கெண்டும்.
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பெய்முறை

10டீெல் பதளிப�ொன்  
 (Diesel Injector)

பெய்முறை 10

்நொக்கம் (Aim)
டீசல் என்ஜினிலிருந்து டீசல் வதளிப்பாரன பிரிதது ்பரிகசாதிதது மீண்டும் வ்பாருததுதல்

படம் (1) டீ்சல் வதளிப்போன படம் 1

்தறவயொன ெொதனங்கள் (Equipments Required)
டீசல் என்ஜின்

்தறவயொன ்கருவி்கள் (Tools Required)
1. இரு முரன மரை திருகி வதாகுபபு (Double End Spanner Set)

2. ெரைய மரை திருகி வதாகுபபு (Ring Spanner Set)

3. திருபபுளி (Screw Driver)

4. சுததியல் (Hammer)

264
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்தறவயொன ப�ொருட்கள் ( Materials Required)
1. துணி (Cotton Waste)

2. மண்வைண்வைய (Kerosene)

3. வமல்லிய இரும்பு கம்பி (Thin Steel Wire)

4. சிறிய தகடுகள் (Shims)

5. கம்பிததுர்டப்பான்  (Wire Brush)

6. மிருதுொன துர்டப்பான் (Soft Brush)

படம் (2) டீ்சல் வதளிப்போன க�ோடடு ெ்ரபடம்

பிரிக்க ்வண்டிய ்கொரணெங்கள்
1. என்ஜினின் கெகம் குரறைொக இருததல்.

2. என்ஜின் இழுரெததிறைன் குரறைவு.

3. வதளிப்பான் ெழியாக டீசல் வதளிக்கப்படுெதில்ரை.

4. என்ஜின் கெகம் விடடு விடடு மாறிக்வகாண்க்ட இருததல். 

5. தயாரிப்பாைர் ்பரிந்துரைதத காைம் முடிெர்டதல்.
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்கழறறுதல் (Removal)
 1. டீசல் இன்வெக்சன்  ்பம்பிலிருந்து ெரும் டீசல் குழாய இரைபர்ப துண்டிக்க கெண்டும்.
 2. டீசல் வதளிப்பானில் இருந்து கசிொகும் டீசல் வசல்ைக்கூடிய குழாய (Leak Off Pipe) இரைபர்பத 

துண்டிக்க கெண்டும்.
3. உரிய மரைத திருகி (Spanner) வகாண்டு சிலிண்்டர் தரையிருந்து டீசல் வதளிப்பாரன கழறறை கெண்டும்.

 4. கழறறிய டீசல் வதளிப்பாரன தூசு ்ப்டாத, காறகறைாட்டமுள்ை இ்டததில் ரெக்க கெண்டும்.

பிரிதது, சுததம் பெய்தல் (Dismantling and Cleaning)
1. சரியான மரைத திருகி, திருபபுளிரயக் வகாண்டு டீசல் வதளிப்பான் தண்டு, ஸ்பிரிங், ொஷர், திருததி

அரமக்கும் ஸ்குரூ ஆகிய ்பாகங்கரை பிரிதது தடடில் ரெக்க கெண்டும்.

2. பிரிதத அரனதது ்பாகங்கரையும் சுததமான மண்வைண்வையால் கழுெ கெண்டும்.

3. பின்னர் பிரிதத ்பாகங்கரை துணியினால் சுததம் வசயய கெண்டும்.

4. இன்வெக்்டர் ்பாடி, நாசில் ஆகியெறறில் வெடிபபு இருக்கிறைதா என கசாதரன வசயய கெண்டும்.

5. வெடிபபு இருந்தால் புதியது மாறறை கெண்டும்.

6. டீசல் உள்ெழி (Inlet), கசிவுப்பாரத ஆகியரெ அர்டபபு இன்றி உள்ைதா என கசாதிதது ்பார்க்க 
கெண்டும்.

7. நாசிலின் கீழப ்பகுதியில், டீசல் வெளிகயறும் துொைங்களில் ்படிந்துள்ை கரி்படிெதரத நீக்கி சுததம்
வசயய கெண்டும்.

படம் (3) டீ்சல் வதளிப்போன
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ப�ொருததுதல் (Re assembling)
பிரிதத முரறைக்கு தரைகீழ முரறைப ்படி எல்ைா ்பாகங்கரையும் ெரிரசயாக இரைக்க கெண்டும்.

குறிபபு
z பிரிதது சுததம் வசயயப்பட்ட டீசல் வதளிப்பாரன கசாதரனக்காக அனுப்ப கெண்டும்.

z டீசல் வதளிப்பானில் அழுததததிறகான கசாதரன (Pressure Test),வதளிபபிறகான கசாதரன (Spray
Test), கசிவிறகான கசாதரன (Leak Off Test ஆகியரெ கமறவகாள்ைப்பட்ட பிறைகு டீசல் வதளிப்பாரன
்பயன்்படுதத கெண்டும்.

முடிவு (Conclusion) 
டீசல் என்ஜினிலிருந்து டீசல் வதளிப்பாரனப பிரிதது ்பரிகசாதிதது வ்பாருதத கெண்டும்.
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ஆடகடோ வமைோ்பல்து்ை,
எம்.ஐ.டி. அணைோ பல்�்லக்�ை�ம், வ்சன்ன.
மு்னெர் க�. அருைோ்சலம், இ்ைப்கபரோசிரியர்., 
ஆடகடோ வமைோ்பல்து்ை, 
எம்.ஐ.டி. அணைோ பல்�்லக்�ை�ம், வ்சன்ன.

பதொழிற்கல்வி -அடிப�றட தொனியஙகி ஊர்திப ப�ொறியியல்
்கருததியல் மறறும் பெய்முறை  -  ்மல்நிறை முதைொம் ஆண்டு

நூலோசிரியர்�ள் மைற்றும் கமைலோய்ெோளர்�ள்

புத்த� ெடிெ்மைப்பு
வபலிக்ஸ ஆகரோக்கியம்,
அ. அடி்சன ரோஜ்

அட்ட ெடிெ்மைப்பு 
�திர் ஆறுமு�ம்

தர �டடுப்போடு
கெ.்சோ. ஜோணஸமித்

ஒருங்கி்ைப்பு
ரகமைஷ் முனி்சோமி

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ.எம். எலி�ணட கமைப்லித்கதோ தோளில் அசசிடப்படடுள்ளது. 
ஆப்வ்சட மு்ையில் அசசிடகடோர்:
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�்ல மைற்றும் ெடிெ்மைப்புக் குழு

�ல்வி ஆகலோ்ச�ர் மைற்றும் ெல்லுேர்
மு்னெர் வபோன. குமைோர்,
இ்ை இயக்குேர் (போட திடடம்),
மைோநிலக் �ல்வியியல் ஆரோய்சசி  மைற்றும் பயிற்சி நிறுெனம், 
வ்சன்ன.
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