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நவீன மயமான இக்ாலத்தில் மின்ார அறிவியலானது அனனத்து அனமப்பு்னைத் த�ாடர்பு 
ஏற்படுத்தியும், ்ார்ந்து இருககுமாறும் த்யல்்படக கூடிய சூழ்நினலனய உருவாககியுளைது. த்பருகி 
வரும் அறிவியல் த�ாழில்நுட்ப ்பரிணாம வைர்ச்சினயப் ்பார்ககும் ப்பாது 2050-ம் ஆண்டில் 

மின்கதியின ப�னவ இரண்டு அல்லது மூனறு மடங்கு இப்ப்பாது இருககும் அைனவக ்ாடடிலும் அதி்ரிக் 
வாய்ப்புளைது.

்பளளிக ்ல்வி திடடத்தில் மாணவர்்ளுககுத் த�ாழிற்ல்விப் ்பாடப் பிரிவில் ‘அடிப்்பனட மின 
த்பாறியியல்' எனகிற ்பாடநூல் �யாரிக்ப்்படடு வடிவனமக்ப்்படடுளைது. இப்்பாடப் புத்�்த்தில் மின்ார 
அறிவியல் ் ார்்பான அடிப்்பனடக ் ருத்துக்ள, அழ்ான ்படங்்ளுடன, ்பயில்்பவர்்ள எளிதில் புரிந்து த்ாளளும் 
வண்ணம் ்பனடக்ப்்படடுளைன. 

‘அடிப்்பனட மின த்பாறியியல்’ எனும் இந்� ்பாடப் புத்�்ம் எழுதுவ�றகு, இந்தியா மறறும் தவளிநாடடு 
மின த்பாறியியல் வல்லுநர்்ளுடன ஆபலா்னன்ள பமறத்ாளைப்்படடு, ்ர்வப�்த் �ரத்துககு இனணயான 
்பாடத்திடடங்்ளுடன �யாரிக்ப்்படடது. புத்�்ம் என்பது மாணவர்்ளுககு புரிந்து த்ாளளும் ஒரு ்ருவியா் 
அனமய பவண்டும் எனற த்பஞ்மின புளூம் அவர்்ைது ்ல்வி அனமப்பின்படி இந்� ்பாடநூல் 
�யாரிக்ப்்படடுளைது. ்பாடநூலில் உளை ்ருத்தியல் மறறும் ்ணககு்ள அனனத்தும் ்பாடத் �னலப்பில் 
உளைவாறு, மாணவர்்ைால் நனகு எளிதில் புரிந்து த்ாளளும் வன்யில், திடடமிடடு வடிவனமக்ப்்படடுளைது.

புத்�்ம் எழுதும் இந்� அர்ப்்பணிககும் ்பணியில் எனது 30 ஆண்டு மினனியல் துனறயின அனு்பவங்்னை, 
பமல்நினலப்்பளளி த�ாழிற்ல்வி ்பாடப்பிரிவு மாணவர்்ளுககு, இந்� ்பாடநூல் எழுதும் ்பாட ஆசிரியர்்ள 
த்ாண்ட குழுவினருடன எனனனயும் ப்ர்த்து, இப்புத்�்ம் எழுதும் ்பணினயச் த்ய்துளபைன. த�ாழிற்ல்வி 
்பயிலும் மாணவர்்ள, ்பாடம் ் ார்ந்� னமயப்த்பாருனை நனகு த�ரிந்து த்ாண்டு, வாழ்கன்ககு ஏறறவாறு அன� 
நனடமுனறப்்படுத்� பவண்டும். அவவாறு பமறத்ாண்டால், வகுப்பில் ்பாட ஆசிரியர்்ள த்யல்முனறயுடன 
்றபித்து, வகுப்பு்னைக ன்யாளும் ப்பாதும் மாணவர்்ள ஈடு்பாடுடன ்ற் முடியும். இந்� நூலில் 
த்ாடுக்ப்்படட ்பாடங்்ள அனனத்தும் த�ாழிற்ல்வி ்பயிலும் மாணவர் ் மு�ாயத்ன� மகிழ்ச்சிப்்படுத்� முடியும் 
எனற பநாக்த்துடன �யாரிக்ப்்படடுளைன.

அடிப்்பனட மின த்பாறியியல் ்பயிலும் த�ாழிற்ல்வி மாணவர்்ள எதிர்்ாலத்தில் த�ாழிறதுனறயில் 
உடனடி பவனல வாய்ப்பினனப் த்பறறிட மாநில ்ல்வியியல் ஆராய்ச்சி மறறும் ்பயிறசி நிறுவனமும் �மிழ்நாடு 
திறன பமம்்பாடடுக ்ழ்மும் இனணந்து அடிப்்பனட மின த்பாறியியல் ்பாடப் புத்�்த்தினன திருத்தி 
வடிவனமத்துளைது. ப�சிய மறறும் மாநில திறன பமம்்பாடடுத் துனற ஒவதவாரு மாணவனரயும் த்ய்முனறத் 
திறனாய்வு த்ய்து ்ானறி�ழ் வழங்குகிறது.

நானும், இப்்பாடநூல் எழுதும் அனு்பவம் வாய்ந்� ஆசிரியர்்ளும், மாணவர்்ைது ப�னவககு 
ஏறறவாறும், எளிதில் ்பயில்வ�றகு ஏறறவாறும் எழு�ப்்படடுளைது. அப� ப்பானறு, ஆசிரியர்்ளும் ்பளளி்ளில் 
மாணவர்்ளுககு எளிதில் ்றபிப்்ப�றகு ஏறறாறப்பால், த�ாழில்நுட்பத்ன�ப் பிரதி்பலிககும் வன்யில் இந்� நூல் 
உருவாக்ப்்படடுளைது. இப்்பாடநூல் பமம்்பட, சிறப்்பா் அனமய எனனுடன ்பங்ப்றறு, ்பல்பவறு ்ல்வி 
நிறுவனங்்ளில் இருந்து ்பாடநூல் �யாரிககும் ்பணியில் ஈடு்படட அனனத்து ஆசிரியர்்ளுககும் எனது 
மரியான�னயயும், ்பாராடடுக்னையும் த�ரிவித்துக த்ாளகிபறன.

நினறவா், �மிழ்நாடடுப் ்பாடநூல் நிறுவனத்தில் பமல்நினலப் ்பளளியில் த�ாழிற்ல்வி ்பாடப்பிரிவு 
மாணவர்்ளுககு ்பாடநூல் எழுதும் உனன�மான இந்�ப் ்பணிககு வாய்ப்பினன வழங்கிடடனமக்ா் எனது 
மனப்பூர்வமான நனறினயக ்ாணிகன்யாககுகிபறன.

முடனவர் இரநா. அழகுமுருகன்,
ஸ்ரீ ்ாய்ராம் த்பாறியியல் ்ல்லூரி, த்னனன.

முகவுடர
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ப்பநாருளைக்கம்

மின நூல் மதிப்பீடு

அடிப்படை மின் ப்பநாறியியல்

வரிடெ 
எண

அைகு 
எண ்பநாைத் தடைபபு ்பக்க 

எண ைநாதம்

1. 1 மின்னியல் ்பறறிய அறிமுகம் 1-15 ஜூன

2. 2 மின்்பநாதுகநாபபும் ஆ்பத்துகளும் 16-26 ஜூனல

3. 3 மின் கநாநதவியல் 27-40 ஜூனல

4. 4 மின்கைன்கள் 41-54 ஆ்ஸ்டு

5. 5 ைநாறுதிடெ சுறறுகள் 55-71 ஆ்ஸ்டு-

6. 6 மின்ைநாறறி (Transformer) 72-85 த்ப்டம்்பர்

7. 7 மின்பவப்ப ெநாதனங்கள் 86-104 அகபடா்பர்

8. 8 மின்நனநாடி ெநாதனங்கள் 105-124 அகபடா்பர்

9. 9 மின் கைக்கி, ெநாறு பிழி கருவி, அரடவ இயநதிரம் 
ைறறும் தணணீர் வடிகடடி 125-136 நவம்்பர்

10. 10 மின் வநாகனங்கள் 137-144 டி்ம்்பர்

ைநாதிரி வினநாத்தநாள் 145-147

அடிப்படை மின் ப்பநாறியியல் - பெய்முடை 148-224
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1 மின்னியல் பற்றிய அறிமுகம்

மின்னியல் பற்றிய அறிமுகம்

இ ந்த பாடத்தின் ந�ாக்கம் மின்்ாரம், மின் உறபத்தி முறை்கள் பறறி த்தரிநது 
த்காள்்வந்த ஆகும். நேலும்  மின்்ாரத்தின் ந்தாறைம், ஏசி ேறறும் டிசியின் 
அடிபபறடவிதி்கள், மின்்ார சுறறு ஆகியற்வ பறறி அறி்தநே ஆகும்.

 கற்றலின் ேநாக்கம்

பாடம்

1

1.1  மின்னியல் பற்றிய அறிமுகம்

1.2  மின்்சாரத்தின் த�சாற்்றம்

1.3  மின் சுற்றின் அடிபபடை விதிமுட்றகள்

1.4  மின்சுற்று வடககள்

1.5  மின் உற்பத்தி நிடையஙகள்

1.6  LT/HT மின் ்படளை அறிமுகம்

ெபசாருளைைககம்
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2அடிப்படை மின் ப்பொறியியல் — கருத்தியல்

மின்னியல் பற்றிய அறிமுகம்
1.1

அடிபபறட மின்தபாறியியல் என்ை 
இத்த்தாழிற்கல்விப பாடபபுத்்த்கோனது அறனத்து 
ோண்வர்களுககும் அன்ைாட ்வாழ்விறகு மி்கவும் 
பயனுள்்ள ்வற்கயில் உரு்வாக்கபபட்டுள்்ளது. 
இதில் வீடு்கள் ேறறும் த்தாழிற்ாறே்களில் 
பயன்படுத்்தபபடும் மின்்ா்தனங்கற்ளக 
ற்கயாள்்வது பறறியும், பராேரிபபு முறை்கள் 
குறித்தும் த்தளி்வா்க வி்ளக்கபபட்டுள்்ளது.

மின் உற்பத்தியின் த�சாற்்றம்
1.2

1.2.1 மின்்சாரத்தின் வரைசாறு

1752 ஆம் ஆண்டில், அதேரிக்க விஞ்ானி 
தபஞ்மின் பிராஙகளின் மின்னலில் ஒரு சிறிய 
பரிந்ா்தறன த்யய விரும்பினார. இடியுடன் 
கூடிய புயலின் நபாது அ்வர ஒரு ்காகி்தப பட்டத்ற்த  
த்வளிநய எடுத்்தார, அ்வருககு பட்டத்தின் நூல் 
கிறடத்்தது. பின்னர அ்வர இறுதியில் ஒரு உநோ்க 
்ாவிறய ற்வத்து, பின்னர அ்வர அந்த பட்டத்ற்த  
புயலில் மி்தக்கச் த்ய்தார. அபநபாது அ்வர மீது 
சிறு மின்்ாரம் ்தாககியது. அதிர்ஷட்வ்ோ்க அ்வர 
உயிர பிறைத்்தார. இந்த ந்ா்தறனயில், மின்னலில் 
மின்்ாரம் இருபபற்த உணரந்தார. இடியிலிருநது 
மின்்ாரம் ்தயாரிக்க முடியும் என்று விஞ்ானி்கள் 
்கருதினர.

1.2.2 மின்்சாரத்தின் அடிபபடைகள்

உேகில் உள்்ள அறனத்து தபாருட்்களும் 
அணுக்க்ளால் ஆனது. அற்த அழிக்க முடியாது. 
அணு மூன்று து்கள்்கற்ளக த்காண்டுள்்ளது. 
அ்தா்வது,

பைம் 1.1 அணு அறேபபு

எேகட்ரான்

புநராட்டான்

நியூட்ரான்

1. புநராட்டான்்கள்
2. எேகட்ரான்்கள்
3. நியூட்ரான்்கள்

புநராட்டான்்கள் ந�ரேறையா்க ்ாரஜ் 
த்யயபபட்ட து்கள், எேகட்ரான் எதிரேறையா்க 
்ாரஜ் த்யயபபட்ட து்கள் ேறறும் நியூட்ரான் 
்ாரஜ் இல்ோ்த ஒரு �டுநிறே ்ாரஜ் து்கள் ஆகும். 
புநராட்டான்்கள் ேறறும் நியூட்ரான்்கள் ஒன்ைா்க 
பிறணக்கபபட்டு நியூகளியஸ் எனபபடும் றேயப 
பகுதிறய உரு்வாககுகின்ைன படம் 1.1 இல் 
்காட்டபபட்டுள்்ளது.

1.2.3  கைத்துத்தி்றன் அடிபபடையில் 
ெபசாருடகளின் வடகபபசாடு
்கடத்துத்திைன் அடிபபறடயில், தபாருட்்கள் 

மூன்று ்வற்கபபடுத்்தபபடுகின்ைன.  அற்வயா்வன,

1. மின்்கடத்தி்கள்
2. மின் ்கடத்்தா தபாருட்்கள்
3. குறைக்கடத்தி்கள்.

மின்கைத்திகள் 

்கடத்தி்கள் என்பது ஒரு மின்்ாரத்ற்த 
எளிதில் ்கடநது த்ல்ே அனுேதிககும் தபாருட்்கள் 
ஆகும். உ்தாரணம் ்தங்கம், த்வள்ளி, த்ம்பு 
நபான்ைற்வ �ல்ே மின்்கடத்தி்கள் ஆகும். ஒரு 
அணுவில், ந்வேன்ஸ் பாற்தயில்  உள்்ள ந்வேன்ஸ் 
எேகட்ரான்்களின் எண்ணிகற்க �ான்கிறகும் 
குறை்வா்க இருந்தால், அது ஒரு ்கடத்தியாகிைது.

2) மின் கைத்�சா ெபசாருடகள் 

மின் ்கடத்்தா தபாருட்்கள் என்பது ஒரு 
மின்்ாரம் அ்தன் ்வழியா்க த்ல்ே அனுேதிக்கா்த 
்தன்றே த்காண்ட  தபாருள் ஆகும். உ்தாரணம் 
ரபபர, ்கண்ணாடி, பி்ளாஸ்டிக நபான்ைற்வ.

குட்றககைத்திகள்
குறைக்கடத்தி்கள் என்பது குறை்வான 

மின் ்கடத்துத்திைறனக த்காண்டுள்்ளன. இற்வ 
்கடத்தி்கள் ேறறும் மின்்கடத்்தாப தபாருட்்களுககு 
இறடயில் உள்்ளது. உ்தாரணம் - சிலிக்கான் ேறறும் 
தெரநேனியம்.

மின் சுற்றின் அடிபபடை 
விதிமுட்றகள்

1.3

மின்னியலில் பயன்படும் சிே 
்காரணி்கற்ளப பறறி இஙகுக ்காண்நபாம்.
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3 மின்னியல் பற்றிய அறிமுகம்

மின்தனசாடைம் (Current)

மின்்ாரம் ்வைஙகும் ்பற்ள புள்ளியில் 
இருநது பளுவிறகு, எேகட்ரான்்கள் மின்்கடத்தியின் 
மூேம் �்கரநது த்ல்்வந்த மின்நனாட்டம் ஆகும், 
அ்தா்வது எேகட்ரான்்களின் ஓட்டத்ற்தநய 
மின்நனாட்டம் என்கிநைாம். மின்நனாட்டத்ற்த 
‘I’ என்ை எழுத்்தால் குறிககிநைாம். இ்தன் அேகு 
ஆம்பியர (A) எனபபடுகிைது. மின்நனாட்டத்ற்த 
அம்மீட்டர என்ை உப்கரணத்்தால் அ்ளக்கபபடுகிைது. 

ஆம்பியர்

ஒரு கூலும் ்ாரஜ் மின்்ாரோனது, ஒரு 
மின்்கடத்தியின் குறுககு த்வட்டுப பரபறப ஒரு 
வினாடியில் ்கடநது த்ல்்வந்த ஒரு ஆம்பியர 
எனபபடும்.

கூலும்

2π × 1018 எண்ணிகற்க த்காண்ட 
எேகட்ரான்்களின் த்தாகுபநப ஒரு கூலும் என  
்வ ற ர ய று க ்க ப ப ட் டு ள் ்ள து .

மின்னழுத்�ம் 

மின்்கடத்தியில் எேகட்ரான்்கற்ள 
ஒரு முறனயிலிருநது ேறு முறனககு �்கரத்்த 
(அ) ்கடத்்த ந்தற்வபபடும் அழுத்்தத்ற்தநய 
மின்னழுத்்தம் என்கிநைாம். இது ‘V’ என்னும் 
எழுத்்தால் குறிக்கபபடுகிைது. இ்தன் அேகு ந்வால்ட் 
ஆகும். இது ந்வால்ட் மீட்டர என்ை ்கருவியால் 
அ ்ள வி ட ப ப டு கி ை து . 

மின்னியககு விட் 

ஒரு மின்சுறறில் (அ) மின்்கடத்தியில், 
எேகட்ரான்்கற்ள ஓரிடத்திலிருநது, ேறநைார 
இடத்திறகுக ்கடத்்தத் ந்தற்வபபடும் விற்நய 
மின்னியககு விற் எனபபடும். இது ந்வால்ட் என்ை 
அே்கால் குறிபபிடபபடுகிைது.

மின்னழுத்� தவறுபசாடு 

ஒரு மின்சுறறில் ஏந்தனும் இரு 
புள்ளி்களுககு இறடநய ஏறபடககூடிய மின்னழுத்்த 
ந்வறுபாட்றடக குறிககும். இது PD (Potential Difference) 
என அறைக்கபபடுகிைது. இ்தன் அேகு ந்வால்ட் 
ஆகும்.

கீழ்க்கண்ட அட்ட்வறணயானது ஒரு 
மின்சுறறில் உள்்ள மின்னியககு விற்ககும், 
மின்னழுத்்த ந்வறுபாட்டிறகும் உள்்ள 
வித்தியா்ங்கற்ள வி்ளககுகிைது.

மின்�டை (Resistance)

ஒரு தபாருள், ்தன் ்வழிநய மின்்ாரம் 
பாய்வ்தறகு ்தரும் எதிரபபுக குணத்ற்தநய 
மின்்தறட என்கிநைாம். இது R என்னும் 
எழுத்்தால் குறிக்கபபடுகிைது. இ்தன் அேகு 
ஓம்ஸ் (Ω) எனபபடும். இ்தறன ஓம் மீட்டர மூேம் 
அ்ளவிடபபடுகிைது. தே்கா ஓம்ஸ் அ்ளவு்கற்ள தே்கர 
என்ை ்கருவி த்காண்டு அ்ளவிடபபடுகிைது.

மின்�டை பற்றிய விதிகள்

ஒரு தபாருளின் மின்்தறடயானது 
கீழ்க்கண்ட ்காரணி்கற்ளப தபாறுத்து ோறுகிைது.

 • மின்்கடத்தியா்கப பயன்படுத்தும் தபாருள் 
ேறறும் அ்தன் குணங்கற்ளப தபாறுத்து ோறும்-
படுகிைது.

 • மின்்கடத்தியானது நீ்ளத்திறகு ந�ர விகி்தத்தில் 
இருககும் .

 • மின்்கடத்தியானது ்கடத்தியின் குறுககு 
த்வட்டுப பரபபிறகு எதிரவிகி்தத்தில் இருககும்.

 • மின் ்கடத்தியானது த்வபபநிறேறயப 
தபாருத்து ோறுபடுகிைது.

தவடை, தி்றன், மின்ஆற்்றல்

(i) தவடை (Work)

விற்யானது, ்தான் த்யல்படும் திற்யில் 
ஒரு தபாருற்ள ஒரு குறிபபிட்ட தூரம் (d) 
�்கரத்து்வற்தநய ந்வறே என்கிநைாம்.

ந்வறே = விற் x �்கரத்்தபபடும் தூரம்,

W = f x d = fd 

விற்யின் அேகு “நியூட்டன்” (N) ஆகும்.1 
நியூட்டன் விற்யானது, ஒரு தபாருற்ள 1மீ 
த்தாறேவு �்கரத்துோயின் த்யயபபட்ட ந்வறே 1 
NM (Newton - Meter) எனபபடும்.

(ii) தி்றன் 

ஒரு அேகு ந�ரத்தில் த்யயபபடும் 
ந்வறேநய திைன் எனபபடும். இ்தனுறடய அேகு 
்வாட் ஆகும்.

திைன் =
 

த்யயபபட்ட ந்வறே
எடுத்துக த்காள்்ளபபட்ட ந�ரம்  

= VI
t

P = V I ்வாட்ஸ் [∴ V= I × R, P = I2R]

1 கிநோ்வாட்ஸ் = 1000 ்வாட்ஸ்

1 HP = 746 ்வாட்ஸ்
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4அடிப்படை மின் ப்பொறியியல் — கருத்தியல்

(iii) மின் ஆற்்றல் 

ஒரு மின்்ா்தனோனது, ஒரு குறிபபிட்ட 
ந�ரத்தில் ந்வறேறய த்யது முடிக்க எடுத்துக 
த்காள்்ளபபடும் ஆறைநே மின் ஆறைல் ஆகும். மின் 
ஆறைலின் அேகு ெுல் ஆகும்.

மின் ஆறைல் = திைன் × ந�ரம் ்வாட்ஸ்த�ாடி

1000 W திைன் உறடய ஒரு மின் ந்தயபபு 
தபட்டிறய ஒரு ேணி ந�ரம் பயன்படுத்தினால் 
த்ே்வழிக்கபபட்ட ஆறைறே 1 Kwh என்று கூைோம். 
1 Kwh என்பற்த 1 யூனிட் எனவும் கூைோம்.

எனந்வ 1 Kwh = 1 யூனிட்

்கணககீடு்கள்

எடுத்துக்காட் டு: 1

ஒரு மின்வி்ளககின் மின்்தறட 10Ω. 
அ்தன் ்வழிநய 2A மின்நனாட்டம் பாயந்தால், 
மின்வி்ளககின் மின்திைறனக ்கணககிடு்க.

மின்்தறட (R) = 10Ω

மின்நனாட்டம் (I) = 2A

மின்திைன் (P) = V X I, (V = I x R எனில்)

     P = I2 x R

              = 22 × 10 = 40 ்வாட்ஸ்

எடுத்துக்காட்டு: 2

ஒரு த்தாழிற்ாறேயில் கீழ்க்கண்ட 
மின்்ா்தனங்கள் தினநந்தாறும் இயஙகுகின்ைன. 
அ ற ்வ ய ா ்வ ன .

1) 3 HP நோட்டார தினமும் 5 ேணி ந�ரம் 
இ ய ங கு கி ை து .

2) 100 W மின்திைன் த்காண்ட 40 மின் வி்ளககு்கள் 
தினமும் 8 ேணி ந�ரம் எரிகின்ைன.

3) 1500 W மின்திைன் த்காண்ட ஹீட்டர தினமும் 
6 ேணி ந�ரம் இயஙகுகிைது. எனில், 30 
�ாட்்களுககுச் த்ே்வாகும் மின்திைறனயும், 
அ்தற்கான மின் ்கட்டணத் த்தாற்கறயயும் 
்கணககிடு. (1 யூனிட் ்கட்டணம் = ரூ.6.00 
ந்தாராயோ்க)
1) 3 HP நோட்டார தினமும் 5 ேணி ந� ரம் 

இயஙகினால்,
 மின்ஆறைல் = 3 x 746 x 5 

       1000
            = 11190
                            1000 
            = 11.90 Kwh
            = 11.190 யூனிட்

2) 100 W திைன் த்காண்ட 40 மின் வி்ளககு்கள் 
தினமும் 8 ேணி ந�ரம் எரிந்தால்,

 மின் ஆறைல் = 100 x 40 x 8 
     1000
             = 32000
                 1000
             = 32 கிநோ்வாட்ேணி
             = 32 யூனிட்

3) 1500 W ஹீட்டர தினமும் 6 ேணி ந�ரம் 
இ ய ங கி ன ா ல் ,

 1) மின் ஆறைல் = 1500 x 6 
        1000
    = 9000
       1000
    = 9 Kwh
    = 9 யூனிட்

எனில், 30 �ாட்்களில் த்ே்வாகும் தோத்்த 
மின்திைன்

= (11.190 + 32 + 9) × 30
= 52.19 × 30
= 1565.7 யூனிட்
ஃ 30 �ாட்்களுககு உண்டான மின்்கட்டணம்
(1 யூனிட் = 6 ரூ)
= 1565.7 × 6 = ரூ. 9394.2
தோத்்த மின்்கட்டணம் = ரூ.9394

1.3.1 ஓம்ஸ் விதி 

ஒரு மின்சுறறில் இருககும் 
மின்நனாட்டம், மின்னழுத்்தம், மின்்தறட ஆகிய 
மூன்றும் ஒன்றுகத்கான்று த்தாடரபுறடய்தாய 
அறேநதிருககும். இம் மூன்றின் த்தாடரறப 
பயன்படுத்தி ொரஜ் ற்ேன் ஓம் என்ை அறிவியல் 
அறி்ர ஒரு விதிறயக ்கண்டுபிடித்்தார. அதுந்வ 
ஓம்ஸ் விதி ஆகும்.

இற்தக கீழ்க்கண்ட்வாறு ்கணககிடோம்

I = மின்நனாட்டம்

V = மின்னழுத்்தம்

ோைா த்வபபநிறேயில் இருககும் ஒரு 
மின்சுறறில் பாயும் மின்நனாட்டோனது, 
அம்மின்சுறறின் மின்னழுத்்தத்திறகு ந�ர 
விகி்தத்திலும், மின்்தறடககு எதிர விகி்தத்திலும் 
இருககும். இதுந்வ “ஓம்ஸ் விதி” எனபபடுகிைது.
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V= I × R

R=V
I

I
= V

V

I R

R

R = மின்்தறட

I ∝ V, I ∝ 1
R

எனில்

I = VR

∴ R = VI

& V = I x R

கணககீடுகள்

எடுத்துக்காட்டு (1): 240 V மின்னழுத்்தம் த்காண்ட 
ஒரு மின்சுறறின் மின்்தறட 60 Ω எனில்,

மின்சுறறில் பாயும் மின்நனாட்டம் 
எ வ ்வ ்ள வு ?

மின்னழுத்்தம் (V) = 240 V

மின்்தறட (R) = 60Ω

மின்நனாட்டம் (I) = ?

ஓம்ஸ் விதிபபடி I = V
R

மின்நனாட்டம் I = 240
60

 = 4 A

எடுத்துக்காட் டு (2): ஒரு மின்சுறறின் மின்னழுத்்தம் 
230 V, அதில் 10 A மின்நனாட்டம்

பாயந்தால், மின்சுறறின் மின்்தறட 
எ வ ்வ ்ள வு ?

மின்திைன் (V) = 230 V

மின்நனாட்டம் (I) = 10 A

ஓம்ஸ் விதிபபடி I = V
R

எனில் 10 = 230
R

மின்்தறட R = 230
10

 = 23 Ω

1.3.2 கிர்்ச்சாப விதிகள் (Kirchhoff’s laws)

ஓம்ஸ் விதிறய அடிபபறடயா்கக த்காண்டு, 
கிரச்்ாப என்ப்வர நேலும் இரு விதி்கற்ளக ்கண்ட 
றிந்தார.

(i) கிரச்்ாப மின்நனாட்ட விதி (Current law)
(ii) கிரச்்ாப மின்னழுத்்த விதி (voltage law)

மின்நனாட்ட விதி மின்நனாட்டத்தின் 
அடிபபறடயிலும், ேறறும் மின்னழுத்்த 
விதி மின்னழுத்்தத்தின் அடிபபறடயிலும் 
வி ்ள க ்க ப ப டு கி ை து .

பே சிக்கோன மின்சுறறுக்களில் தோத்்த 
மின்்தறடயின் ேதிபறபயும் மின்நனாட்டத்தின் 
அ்ளற்வயும் ்கண்டறிய கிரச்்ாப விதி பயன்படுகிைது.

(i)  கிர்்ச்சாப மின்தனசாடை விதி  
(Current law)

பல்ந்வறு கிற்ளபபாற்த்களிலிருநது 
்நதிபபு புள்ளிககு ்வநது ந்ரும் 
மின்நனாட்டங்களின் கூட்டுத் த்தாற்கயானது, 
அபபுள்ளியில் இருநது த்வளிநயறும் 
மின்நனாட்டங்களின் கூட்டுத்த்தாற்கககுச் ்ேம். 
எனில் ்நதிபபு புள்ளியில் மின்நனாட்டோனது 
பூஜ்யம் ஆகும்.

பைம் 1.4 கிரச்்ாப மின்நனாட்ட விதி

படம் 1.4-ல் I1, I2, I3 என்பன ்நதிபபு 
புள்ளிறய ந�ாககி ்வரு்வ்தா்கவும் I4, I5, என்பற்வ 
புள்ளிறய விட்டு த்வளிநய பாய்வ்தா்கவும் 
த்காண்டால், கிர்பபின் மின்நனாட்ட விதிபபடி,

I1 +I2 + I3 =I4 + I5  (1)

I1 + I2 + I3 - I4 -I5 = 0 (2)

இச்்ேன்பாடு்களின் மூேம் கிரச்்ாபபின் 
மின்நனாட்ட விதியானது நிரூபிக்கபபடுகிைது.
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(ii)  கிர்்ச்சாப மின்னழுத்� விதி  
(Voltage law)

முறறுதபறை மின்சுறறின் மின்பளுக்களில் 
ஏறபடும் மின்னழுத்்த வீழ்ச்சி்களின் கூட்டுத் 
த்தாற்கயானது, அம்மின்சுறறுககு ்வைங்கபபடும் 
்பற்ள மின்னழுத்்தத்திறகுச் ்ேோ்க இருககும்.

பைம் 1.5 கிரச்்ாப மின்னழுத்்த விதி

நேற்கண்ட படத்தில் மூன்று பளுக்கள் 
த்தாடர இறணபபில் இறணக்கபபட்டுள்்ளது.

மின்பளு R1 - ககு இறடநய ஏறபடும் 
மின்னழுத்்த வீழ்ச்சி V1 எனவும், R2-க கு இறடநய 
ஏறபடும் மின்னழுத்்த வீழ்ச்சி V2 எனவும், R3-க கு 
இறடநய ஏறபடும் மின்னழுத்்த வீழ்ச்சி V3 எனவும் 
த்காண்டால்,

V1 = IR1

V2 = IR2

V3 = IR3

V = V1 + V2 + V3

IR = IR1 + IR2 + IR3

நேற்கண்ட்வாறு கிரச்்ாபபின் மின்னழுத்்த 
விதியானது நிரூபிக்கபபடுகிைது.

எடுத்துக்காட்டு: 1

படத்தில் 3Ω மின்்தறட ்வழிநய 
பாயும் மின்நனாட்டத்ற்த கிரச்்ாப விதிறயப 
பயன்படுத்திக ்கண்டுபிடி.

முறறுப தபறை மின்சுறறு ABEFA

I1 + 3 (I1 + I2) = 10V

I1 + 3I1 + 3I2 = 10

4I1 + 3I2 = 10 (1)

முறறுப தபறை மின்சுறறு CBEDC,

2I2 + 3 (I1 + I2) = 20V

2I2 + 3I1 + 3I2 = 20 V

3I1 + 5I2 = 20 (2)

(1) x 3     12I1 + 9I2     = 30 (3)

(2) x 4     12I1 + 20I2    = 80 (4)

(3)-(4) = -11 I2 = - 50

I2 
–50
–11  

 = 4.55 A

I2 -ன் ேதிபறப ்ேன்பாடு (2)-ல் பிரதியிட,

3I1 + 5I2 = 20

3I1 + (5 × 4.55) = 20

3I1 = 20 – 22.75 = –2.75

∴ I1 = 2.75
3  

 = – 0.916A

I1 = –0.916 A

மின்நனாட்டம் I1-ன் ேதிபபு (-) ல் 
்வரு்வ்தால், படத்தில் அம்புக குறியிட்ட திற்ககு 
எதிரதிற்யில் மின்நனாட்டோனது த்ல்லும். 

எனந்வ, 3Ω மின்்தறட ்வழிநய த்ல்லும் 
மின்நனாட்டம்

= I1 + I2

= (–0.92) + 4.55

(I1 + I2) = 3.63 A

மின்சுற்று வடககள்
1.4

மின்நனாட்டோனது மின்்பற்ள 
புள்ளியிலிருநது மின்்கடத்தி்களின் மூேம் 
மின்பளுக்களுககுள் பாயநது த்ன்று முறறுப 
தபறை பாற்தறயக குறிபபந்த மின்சுறறு  
எனபபடும்.
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மின்சுறறுக்கள் மூன்று ்வற்க்க்ளா்கப 
பிரிக்கபபடுகிைது. அற்வயா்வன

i.  முற்றுப ெபற்்ற மின்சுற்று

ii. முறிவுபடை மின்சுற்று

iii. குறுககு மின்சுற்று

i) முற்றுப ெபற்்ற மின்சுற்று 

மின்்பற்ள புள்ளியிலிருநது, 
மின்்ாரோனது மின்்கடத்தி ்வழிநய பளுவிறகுச் 
த்ன்று அ்தறன இயங்கச் த்யது, மின்சுறறைப 
பூரத்தி த்ய்வந்த முறறுபதபறை மின்சுறறு 
எ ன ப ப டு ம் .

Fuse Switch

Globe

Fig 1.11 முறறுப தபறை மின்சுறறு

எடுத்துக்காட்டு: வீட்டில் ஒவத்வாரு 
அறையிலும் த்வவந்வறு மின்சுறறு அ்தா்வது 
றேட்டிங ்ரகயூட், ப்வர ்ரகயூட் நபான்ைற்வ 
இருககும்.

ii) முறிவுபடை மின்சுற்று

இந்த மின்சுறறில்  மின்்கம்பி 
துண்டிக்கபபட்டிருபப்தால் மின்நனாட்டத்திறகு 
்வழி இல்ோேல் நபாகிைது. சுவிட்ச் ஆஃப நிறேயில் 
இருந்தால் திைந்த சுறறு என்று அறைக்கபபடுகிைது.

Fuse Switch

Globe

Fig 1.12 முறிவுபட்ட மின்சுறறு

எ.்கா: றேட்டிங ்ரகயூட்டில், சுவிட்ச் ஆஃப 
நிறேயில் இருந்தாநோ அல்ேது சிே இடங்களில் 

மின்்கடத்தி விடுபட்டிருந்தாநோ வி்ளககு ஒளிராது. 
இது திைந்த சுறறு எனபபடும்.

iii) குறுககு சுற்று

இந்த மின்சுறறில், மின்்பற்ளயின் 
இரண்டு மின்முறன்கள் சுறே இல்ோேல் 
ந�ரடியா்க இறணக்கபபட்டு மின்நனாட்டத்தின் 
மி்கக குறைந்த மின்்தறட ்காரணோ்க மின்நனாட்டம் 
எல்றேயறை்தா்க இருககும். இது சுறேககு 
்கடுறேயான ந்்தத்ற்த ஏறபடுத்துகிைது.

Fuse Switch

Globe

Fig 1.13 குறுககு சுறறு

1.4.1 மின்சுற்றில் உள்ளை பிரிவுகள்.

1) த்தாடர மின்சுறறு
2) பக்க மின்சுறறு (இறண மின்சுறறு)
3) த்தாடர - பக்க மின்சுறறு

i) ெ�சாை ர் மின்சுற்று 

மின் சுறறில் மின்்ாரம் த்ல்்வ்தறகு ஒரு 
்வழி ேட்டுநே இருககுோறு, பே மின்்தறட்கற்ளத் 
த்தாடரச்சியா்க இறணக்கபபட்ட மின்சுறறுககுத் 
த்தாடர மின்சுறறு என்று தபயர.

இற்த படம் 1.13 வி்ளககுகிைது.

பை ம் 1.13 த்தாடர மின்சுறறு

இதில் மின்்தறட்கள் R1, R2 ேறறும் R3 
த்தாடரில் இறணக்கபபட்டுள்்ளது. மின்சுறறில் 
பாயும் மின்நனாட்டம் மூன்று மின்்தறட்களிலும் 

உருகு இறை

உருகு இறை

சுவிட்ச்

சுவிட்ச்

வி்ளககு

வி்ளககு

உருகு இறை சுவிட்ச்

வி்ளககு
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ஒநர அ்ள்வா்க இருககும். ஆனால் ஒவத்வாரு 
மின்்தறடயின் கீழ் ்தஙகும் மின்னழுத்்ததின் அ்ளவு 
அ்தன் மின்்தறடறய  தபாறுத்து இருககும்.

எனந்வ,

I = I1 = I2 = I3

V = V1 + V2 + V3

V = IR1 + IR2 + IR3 (ஓம்ஸ் விதிபபடி V = IR)

V = I (R1 + R2 + R3)

 V
I

 = R1 + R2 + R3 

   R = R1 + R2 + R3

ெ�சாைர் மின்சுற்றின் முககிய குறிபபுகள்

 • மின்சுறறில் மின்்ாரம் பாயநது த்ல்ே ஒரு 
்வழி ேட்டுநே உள்்ளது.

 • மின்சுறறில் புதிய்தா்க நேலும் ஒரு மின்்த-
றடந்ரக்கபபட்டால், தோத்்த மின்்தறட யின் 
ேதிபபு அதி்கோகும். மின்சுறறின் தோத்்த 
மின்்தறட என்பது ்தனித்்தனி மின்்தறட்களின் 
கூட்டுத் த்தாற்கககு ்ேோகும்.

அ்தா்வது R = R1 + R2 + R3 + ..............

 • அறனத்து மின்்தறட்களின் ்வழியா்கச் த்ல்லும் 
மின்நனாட்டேபனது ் ேோ்கந்வ இருககும்.

அ்தா்வது I = I1 = I2 = I3

 • ஒவத்வாரு மின்்தறடயிலும் ஏறபடும் மின்ன-
ழுத்்த வீழ்ச்சியானது தோத்்த கூட்டு மின்னழு-
த்்தத்திறகுச் ்ேம்.

அ்தா்வது V = V1 + V2 + V3

 • மின்சுறறில் ஏந்தனும் ஒரு இடத்தில் பழுது 
ஏறபட்டாலும், மின்சுறறு முழு்வதும் த்யல்ப-
டாது.

எடுத்து்காட்டு: ந்காவில் விைாக்கள், 
ோல்்கள், திறரயரஙகு்கள். ேறறும் திருேண 
ேண்டபங்கள், த்தாடர தபட்டி்கள் ஆகிய 
இடங்களில் பயன்படுத்்தபபடுகின்ைன, பல்ந்வறு 
அேங்கார மின்சுறறு்களில் த்தாடர மின்வி்ளககு்கள் 
பயன்படுத்்தபபடுகின்ைன.  இதில் மின்பாற்தயில் 
துண்டிபபு ஏறபட்டால் தோத்்த மின்சுறறும் 
த்யல்படாது.

ii)  இடண மின்சுற்று (அ) பகக 
மின்சுற்று

ஒவத்வாரு மின்்தறடயும், ்பற்ள 
மின்னழுத்்தத்துடன் ்தனித்்தனி மின்சுறைா்க 
இறணக்கபபட்டிருபபற்தப படம் 1.14 வி்ளககுகிைது. 
இதில் ஒவத்வாரு மின்்தறடயிலும் ஏறபடும்  

மின்னழுத்்தோனது ்பற்ள மின்னழுத்்தத்திறகுச் 
்ேோ்க இருககும். மின்நனாட்டோனது அந்தந்த 
மின்்தறடயின் ேதிபபுகந்கறை்வாறு பகிரநது 
த்காள்்ளபபடுகிைது.

பைம் 1.14 இறண சுறறு

படத்தில் மூன்று மின்்தறட்கள் பக்க 
இறணபபில் இறணக்கபபட்டிருககின்ைன. R1 
்வழிநய த்ல்லும் மின்நனாட்டம் I1 எனவும், R2 
்வழிநய த்ல்லும் மின்நனாட்டம் I2 எனவும், R3 
்வழிநய த்ல்லும் மின்நனாட்டம் I3 எனவும் எனவும் 
குறிக்கபபட்டுள்்ளது.

எனில் I = I1 + I2 + I3,

V = V1 = V2 = V3
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9 மின்னியல் பற்றிய அறிமுகம்

இடண மின்சுற்றின் முககிய குறிபபுகள்

 • இம்மின்சுறறில் மின்்ாரம் த்ல்ே ஒன்றுககும் 
நேறபட்ட பாற்த்கள் உள்்ளன.

 • ஒரு இறண மின்சுறறின் தோத்்த 
மின்நனாட்டோனது, ஒவத்வாரு ்தறடயிலும் 
பாயும் மின்நனாட்டத்தின் கூட்டுத் த்தாற்கககுச் 
் ே ம் .

அ்தா்வது, I = I1 + I2 + I3 + .............

 • ஒவத்வாரு மின்்தறடயின் மின்னழுத்்தமும், 
்பற்ள மின்னழுத்்தத்திறகுச் ்ேோ்க 
இ ரு க கு ம் .

V = V1 = V2 = V3

 • இறண மின்சுறறில் புதிய்தா்க ஒரு மின்்தறட 
இறணக்கபபட்டால், தோத்்த மின்்தறட 
குறையும்.

இதில் ஒரு மின்்தறட பழு்தறடந்தாலும், 
மின்சுறறின் ேறை பகுதி்கள் த்யல்படும்.

எடுத்துக்காட்டு: �ம் வீடு்களிலும், 
த்தாழிற்ாறே்களிலும் பே ்வற்கயான 
மின்்ா்தனங்கள் பயன்படுத்்தபபட்டு ்வருகின்ைன. 
உ்தாரணோ்க மின்விசிறி, மின்வி்ளககு, 
த்தாறேக்காட்சி, மின்நனாடி, த்வபபச்்ா்தனங்கள் 
நபான்ைற்வ. இற்வ ஒவத்வான்றும் ்தனித்்தனி 
மின்சுறறு்க்ளா்க,  ்தனித்்தனி சுவிட்சு்களின் மூேம் 
்கட்டுபபடுத்்தபபடுகிைது. மின்விசிறியின் மின்சுறறில் 
துண்டிபபு ஏறபட்டிருந்தால், அ்தனுறடய சுவிட்சு 
மின் த்தாடரபு நிறேயில் இருந்தாலும் மின்விசிறி 
ஓடாது. ஆனால் ேறை மின்சுறறு்கள் த்யல்பட்டுக 
த்காண்டிருககும். ஆ்கந்வ இறண மின்சுறறில் 
மின்நனாட்டம் த்ல்்வ்தறகுப பே ்வழி்கள் உண்டு 
என்பது புேனாகிைது.
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iii) ெ�சாைர் பகக மின்சுற்று 

ஒன்றிறகும் நேறபட்ட மின்்தறட்கற்ளத் 
த்தாடர இறணபபு ேறறும் இறண இறணபபில்  
இறணபப்தறகு த்தாடர பக்க மின்சுறறு என்று 
தபயர.

படம் 1.16 இல் ஐநது மின்்தறட்கள் 
முறைநய த்தாடர ேறறும் பக்க இறணபபில் 
இறணக்கபபட்டுள்்ளது. R1, R2 த்தாடர இறணபபிலும் 
ேறறும் R3, R4 ேறறும் R5 பக்க இறணபபிலும் உள்்ளன. 
எனந்வ தோத்்த மின்்தறடயின் ேதிபபானது

R R +R R R R
R R R R R R1 2

3 4 5

4 5 3 5 3 4

+

மின் உற்பத்தி நிடையஙகள்
1.5

்தறநபாது �றடமுறையில் �ம் �ாட்டில் 
ஏழு ்வற்கயான மின்உறபத்தி நிறேயங்கள் 
அ ற ே க ்க ப ப ட் டு ள் ்ள ன . 

மின் உற்பத்தி நிடையஙகளின் 
வடககள்

i. நீர மின் நிறேயம் - Hydroelectric power
ii. அனல் மின் நிறேயம் - Thermal power plant

iii. அணு மின் நிறேயம் - Atomic power plant
iv. ்வாயு மின் நிறேயம் - Gas power plant
v. டீ்ல் மின் நிறேயம் - Diesel power plant
vi. சூரிய ஒளி மின் நிறேயம் - Solar power plant
vii. ்காறைாறே மின் நிறேயம் – Wind-mill power plant

i. நீர் மின் நிடையம் 

அறணயில் நீறரத் ந்தககி ற்வத்து 
ராட்்்க குைாய்களின் மூேம் த்காண்டு 
த்ல்ேபபட்டு, ந்வ்கோ்க ்தண்ணீறர டரறபனில் 
த்லுத்்தபபடு்வ்தால், டரறபன் ந்வ்கோ்க சுைல்கிைது. 
இ்தன் ்காரணோ்க நீரில் உள்்ள இயக்க ஆறைல், 
டரறபனில் இயநதிர ஆறைோ்க ோறைபபடுகிைது.

இவ்வற்கயான மின் நிறேயங்கள் 
்தமிை்கத்தில் நேட்டூர, குந்தா , றப்காரா, சுருளியாறு, 
்கடம்பரி ஆகிய இடங்களில் அறேக்கபபட்டுள்்ளன.

ii. அனல் மின் நிடையம் 

நிேக்கரி, பழுபபு நிேக்கரி (லிகறனட்) 
நபான்ைற்வ பாயேர த்காதி்கேனில் எரிக்கபபடும் 
நபாது பாயேரில் உள்்ள ்தண்ணீரானது த்வபப 
ஆறைல் மூேம் நீராவியா்க ோறைபபடுகிைது. 
மின்னாககியுடன் இறணக்கபபட்டுள்்ள நீராவி, 
டரபன் ்வழியா்க த்லுத்்தபபடும் நபாது டரபன் 
சுைறைபபடு்வ்தால், த்வபப ஆறைல் இயநதிர 
ஆறைோ்க ோறைபபட்டு, தெனநரட்டரின் உ்தவியால் 
மின் ஆறைோ்க கிறடககிைது. இவ்வற்க மின் 
நிறேயங்கள் ்தமிை்கத்தில் த�யந்வலி, தூத்துககுடி, 
நேட்டூர ஆகிய இடங்களில் அறேக்கபபட்டுள்்ளன.

iii. அணு மின் நிடையஙகள் 

யுநரனியம், ந்தாரியம் நபான்ை 
்தனிேங்களின் அணுற்வப பி்ளபப்தன் 
மூேம் அ்ள்வறை த்வபபம் கிறடககிைது. இந்த 
த்காள்ற்கறயப பயன்படுத்தி அணு மின் நிறேயம்           
த்யல்படுகிைது. உறே்களில் அணுக்கள் 
பி்ளக்கபபடும் நபாது ஏறபடும் அணுக்கருவினால் 
கிறடககும் அதி்கபபடியான த்வபப ஆறைோனது 
நீராவிறய உரு்வாககுகிைது. இந்த நீராவி 
டரறபறன சுைறைப பயன்படுகிைது. டரறபனுடன் 
இறணக்கபபட்ட மின்னாககி இயநதிர ஆறைறே 
மின் ஆறைோ்க ோறறித் ்தருகிைது. இவ்வற்கயான 
மின் நிறேயங்கள் த்ன்றன அருந்க ்கல்பாக்கம், 
திருத�ல்ந்வலி ோ்வட்டம் கூடஙகு்ளம், ராெஸ்்தான் 
ோநிேத்தில் ்தாராபூர ஆகிய இடங்களில் 
அறேக்கபபட்டுள்்ளன. இந்த மின் நிறேயங்க்ளால் 
அணுக்கசிவு ஏறபட்டால் ேக்களுககு தீஙகு ஏறபட 
்வாயபபுண்டு. 
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iv. வசாயு மின் நிடையம் 

டரறபறன இயககு்வ்தறகு நிேத்்தடி 
்வாயு பயன்படுகிைது. இ்தன் மூேம், டரறபனுடன் 
இறணக்கபபட்ட மின்னாககியில் இருநது மின்்ாரம் 
்தயாரிக்கபபடுகிைது. இவ்வற்க மின்்ாரம் 
ராே�ா்தபுரம், குத்்தாேம் நபான்ை இடங்களில் 
அறேக்கபபட்டுள்்ளது.

v. டீ்ல் மின் நிடையம் 

்தறடயின்றி த்தாடரச்சியா்க மின்்ாரம் 
ந்தற்வபபடும் இடங்கள், தபரிய த்தாழிற்ாறே்கள் 
ேறறும் ந்தால் ப்தனிடும் த்தாழிற்ாறே்கள் 
ஆகிய இடங்களுககு ்தறடயறை மின்்ாரம் ந்தற்வ 
என்ப்தால் இவ்வற்க மின் நிறேயங்கள் தபரிதும் 
பயன்படுகின்ைன. இத்ந்தற்வ்கற்ளப பூரத்தி 

பைம் 1.4 மின் உறபத்தி நிறேயங்கள்

த்யய டீ்ல் எஞசின்்கற்ள அறேத்து, அ்தனுடன் 
இறணக்கபபட்டுள்்ள மின்னாககியில் இருநது 
மின்்ாரம் தபைபபடுகிைது. உண்வ்கங்கள், 
ேருத்து்வேறன்கள், �ற்கக ்கறட்கள், திறர 
யரஙகு்கள், துறைமு்கங்கள் நபான்ை இடங்களில் 
ந்தற்வகந்கறப பல்ந்வறு திைன் த்காண்ட 
சிறிய ேறறும் தபரிய டீ்ல் மின்னாககி்கள் 
பயன்படுகின்ைன.

vi.  சூரிய ஒளி மூைம் மின் உற்த்தி 
ெ்ய�ல் 

சிறிய அ்ளவில் மின் உறபத்தி த்யதிட 
ந்தற்வயான இடங்களில் சூரிய ஒளி ஆறைல் 
அறேபபு்கள் ்கட்டிடத்தின் கூறர்களில் 
அறேக்கபபடுகின்ைன. சூரிய த்வபப ஆறைறே 
பயன்படுத்தி மின் உறபத்தியானது த்யயபபடுகிைது. 

நீர மின் நிறேயம் அனல் மின் நிறேயம்

அணு மின் நிறேயம் ்வாயு மின் நிறேயம்

டீ்ல் மின் நிறேயம் சூரிய ஒளி மின் நிறேயம்
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பைம் 1.15 குறைந்த மின்னழுத்்தம் (LT)

1.6.2 உயர் மின்னழுத்�ம் (HT)

HT றேன் மின்னழுத்்தம் என்பது 
உயர மின்னழுத்்த ்வைங்கல் ஆகும். 11 கிந்வா 
அல்ேது அ்தறகு நேல் ந்தற்வபபடும் தோத்்த 
மின்்ாரம் ்வைஙகு்வ்தறகு தபாருநதும். தபரிய 
த்தாழிற்ாறே்கள் உயர அழுத்்த விநிநயா்கத்தில் 
ேட்டுநே இயஙகுகின்ைன.

வீடு்கள், ேருத்து்வ ேறன்கள், உண்வ்கங்கள் ேறறும் 
நபாககு்வரத்து சிகனல் வி்ளககு்கள் நபான்ை 
இடங்களில் இம்முறை பயன்படுத்்தபபடுகிைது.

vii. கசாற்்றசாடை மின் நிடையஙகள் 

ந்வ்கோ்க வீசும் ்காறறின் விற்றயப 
பயன்படுத்தி, ்காறைாறே்கள் சுைறைபபட்டு,அ்தன் 
மூேம் இயக்கபபடும் மின்னாககியில் இருநது 
மின்்ாரோனது உறபத்தி த்யயபபடுகிைது. 
்கன்னியாகுேரி ோ்வட்டம் ஆரல்்வாயதோழி, 
த�ல்றே ோ்வட்டம் ்கயத்்தாறு, முபபந்தல், ந்காற்வ 
ோ்வட்டத்தில் பல்ேடம் - உடுேறேபநபட்றட 
்ாறே ஆகிய இடங்களிலும் ்காறைாறே்கள் 
அறேக்கபபட்டு மின்உறபத்தி த்யயபபட்டு 
்வருகிைது.

LT/HT மின் ்படளை அறிமுகம்
1.6

மின் நிறேயத்தில் இருநது மின்்ாரம் 
உறபத்தி த்யயபபட்டு மின்ோறறி்கள் மூேம் 
விநிநயாகிக்கபபடுகிைது. நேல்நிறே மின் 
விநிநயா்க ்கம்பி்கள் ேறறும் மின்்வடங்கள் மூேம்  
பயனாளி்களுககு ்வைங்கபபடுகிைது.

1.6.1 குட்றந� மின்னழுத்�ம் (LT)

இநதியாவில், குறைந்த மின்னழுத்்தம் 
(LT) ்பற்ள மூன்று நிறே இறணபபு்களுககு 440 
ந்வால்ட் ேறறும் ஒரு நிறே இறணபபு்களுககு  
230 ந்வால்ட் ஆகும். ்தனி �பறரப நபாே மின்்ார 
நு்கரந்வார வீடு்கள், ்கறட்கள், சிறிய அலு்வே்கங்கள் 
ேறறும் சிறிய மின் உறபத்தி அேகு்கள் LT 
இறணபபில் மின்்ாரத்ற்தப தபறுகின்ைன.

1. உராயவு முறைறயப பயன்படுத்தி ஏந்தனும் இரண்டு தபாருட்்க்ளால் மின்்ாரம் ்தயாரிக்கவும்.
2. விநிநயா்க ்கசிவு மின்்ார அதிரச்சிறய எவ்வாறு அ்கறைோம்?

நைவடிகடககள்

பைம் 1.11 உயர மின்னழுத்்தம் (HT)
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1. ஒரு ்தனிேத்தின் மி்கச்சிறிய து்கள் என 
அறைக்கபபடு்வது………..

 அ) அணு
 ஆ) மூேககூறு
 இ) அணுக்கரு
 ஈ) எேகட்ரான்
2. அணு்வால் ஆனது
 அ) எேகட்ரான்்கள் ேட்டுநே
 ஆ) புநராட்டான்்கள் ேட்டுநே
 இ) நியூட்ரான்்கள் ேட்டுநே
 ஈ)  எேகட்ரான், புநராட்டான் ேறறும் 

 நியூட்ரான்
3. உயர்வழுத்்த மின்்ாரம் என்ைால்
 அ) 230 ந்வா
 ஆ) 440 ந்வா
 இ) 11 கிந்வா-ககு நேல்
 ஈ) 11 கிந்வா-ககு கீழ்
4. ்தாழ்்வழுத்்த மின்்ாரம் என்ைால்
 அ) 230 ந்வால்ட் அல்ேது 440 ந்வால்ட்
 ஆ) 440 கிந்வா
 இ) 11 கி.ந்வா-ககு நேல்
 ஈ) 11 கி.ந்வா-ககு கீழ்
5. ஒரு அணுவில் உள்்ள எேகட்ரான்்களின் 

எ ண் ணி க ற ்க
 அ) நியூட்ரான்்களுககு ்ேம்
 ஆ) புநராட்டான்்களுககு ்ேம்
 இ) அணு அறேபபுககு ்ேம்
 ஈ) மூேககூறுககு ்ேம்
6. வீட்டு உபநயா்கத்திற்கா்க 

பயன்படுத்்தபபடும் ஒரு நிறே மின்னழுத்்த 
அ்ளவு எவ்வ்ளவு?

 அ) 110-120 ந்வா
 ஆ) 120-130 ந்வா
 இ) 220-230 ந்வா
 ஈ) 400-440 ந்வா

7. சுவிட்ச் எந்த இறணபபில் எபநபாதும் 
இறணக்கபபட ந்வண்டும்?

 அ) நியூட்ரல்
 ஆ) நிே இறணபபு ்கடத்தி
 இ) ஃநபஸ் ்கடத்தி
 ஈ) இறணபபு ்கடத்தி
8. எேகட்ரானின் ்ாரஜ் ----------
 அ) ந�ர மின்னூட்டம்
 ஆ) எதிர மின்னூட்டம்
 இ)  ந�ர மின்னூட்டம் ேறறும் எதிர 

 மி ன் னூ ட் ட ம்
 ஈ) மின்னூட்டம் அறைது
9. நியூட்ரான்்கள் எவ்வற்க து்கள்்க்ளாகும்?
 அ) ந�ர மின்னூட்டம்
 ஆ)  ந�ர மின்னூட்டம் ேறறும் எதிர மி-

ன் னூ ட் ட ம்
 இ) எதிர மின்னூட்டம்
 ஈ) மின்னூட்டம் அறைது
10. அணுக்கருற்வச் சுறறி ்வரும் 

எேகட்ரான்்களின் திட்ட்வட்டோன பாற்த 
-------- எனபபடும்.

 அ) சுறறுபபாற்த
 ஆ) ்தடம்
 இ) பாற்த
 ஈ) நியூட்ரான்்கள்
11. எது �ல்ே ்கடத்தி?
 அ) ்தங்கம்
 ஆ) த்வள்ளி
 இ) ்தாமிரம்
 ஈ) அலுமினியம்
12. தபாது்வா்கப பயன்படுத்்தபபடும் குறை 

்கடத்தும் தபாருள் எது?
 அ) சிலிக்கான் ேறறும் தெரநேனியம்
 ஆ) ரபபர
 இ) ்தாமிரம்
 ஈ) இரும்பு

்ரியசான பதிடைத் த�ர்நெ�டுககவும்: 

மதிபெபண்
1
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13. ஒரு நிறே ோறுதிற் மின்்ாரம் 
தபாது்வா்க எஙகு பயன்படுத்்தபபடுகிைது?

 அ) த்தாழிற்ாறே்கள்
 ஆ) வீட்டு உபநயா்கப தபாருட்்கள்
 இ) சினிோ திநயட்டர
 ஈ) உண்வ்கங்கள்
14. மின்நனாட்டத்ற்த ்கடத்்தா்த தபாருள் எது?
 அ) மின்்கடத்தி
 ஆ) மின்்கடத்்தாபதபாருள்
 இ) குறைக்கடத்தி
 ஈ) பா்தர்ம்
15. �ல்ே ்கடத்திக்கான குணம் எது?
 அ) குறைந்த மின்்தறட
 ஆ) அதி்க மின்்தறட
 இ)  இரண்டிறகும் இறடபபட்ட மின்்தறட 

அ ்ள வு
 ஈ) குறைந்த மின்னழுத்்தம்
16. மின் இயககு விற் -----------------

மூேம் அ்ளவிடபபடுகிைது
 அ) ந்வால்ட்
 ஆ) ஓம்
 இ) ஆம்பியர
 ஈ) ்வாட்

17. மின் திைனின் அேகு
 அ) ந்வால்ட்
 ஆ) ஆம்பியர
 இ) ்வாட்
 ஈ) ஓம்
18. மின் ்கதிறய அ்ளவிட பயன்படும் ்கருவி 

_________
 அ) ்வாட்மீட்டர
 ஆ) அம்மீட்டர
 இ) ந்வால்ட்மீட்டர
 ஈ) நடந்காமீட்டர
19. ஓம் விதியின்படி மின்நனாட்டம் (I) 
 அ) V2/R 
 ஆ) I2R 
 இ) V/I 
 ஈ) V/R 
20. விற்யின் அேகு
 அ) நியூட்டன்
 ஆ) ஆம்பியர
 இ) ந்வால்ட்
 ஈ) ெூல்

சுருககமசாக விடையளிகக:
1. அணு - ்வறரயறு.
2. மின்்ாரம் என்ைால் என்ன?
3. குறை்வழுத்்த ேறறும் உயர்வழுத்்த மின்்ாரம் ்வறரயறு.
4. மின்்ாரத்தின் அணுக ந்காட்பாடு பறறி எழுது்க.
5. மின்்கடத்தி என்ைால் என்ன?
6. மின்்கடத்்தாப தபாருள் பறறி சிறு குறிபபு எழுது்க.
7. குறைக்கடத்தி என்ைால் என்ன?
8. ஓம் விதி - ்வறரயறு.
9. ஒரு மின்சுறறில் மின்னழுத்்தம் 240 ந்வா. ேறறும் 12 ஆம்பியர மின்நனாட்டம் அ்தன் 

்வழியா்க பாயகிைது. எனில் மின்சுறறின் மின்்தறட ேதிபறபக ்காண்்க.
10. “திைந்த சுறறு“ ேறறும் “மூடிய சுறறு”வி்ளககு்க .
11. இரண்டு மின்்தறட்கள் 3Ω ேறறும் 6Ω ஆகியற்வ இறணயா்க இறணக்கபபட்டு 240v  

மின்னழுத்்தத்தில் இறணக்கபபட்டுள்்ளன. எனில்  தோத்்த மின்்தறடயின்  ேதிபறபக 
்காண்்க.

ப��  ஆ மதிபெபண்
3
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ஒரு பககத்திற்கு மிகசாமல் தகள்விகளுககு  விடையளி.
1. மின் ்கடத்தி்களின் பண்பு்கற்ள வி்வரி.
2. மின்்கடத்்தா தபாருட்்களின் பண்பு்கற்ள வி்ளககு்க.
3. த்தாடர மின் சுறறுக்கான முககிய விதி்கள் யாற்வ?
4. இறண மின் சுறறுக்கான முககிய விதி்கள் யாற்வ?
5. மூன்று மின்்தறட்கள் 3Ω, 6Ω ேறறும் 18Ω இறணயா்க இறணக்கபபட்டு மின்நனாட்டம் 

3A ்வைங்கபபட்டுள்்ளது எனில் அ) தோத்்த மின்்தறட ஆ) மின்னழுத்்தத்தின் ேதிபறபக 
்கண்டறியவும்.

6. மின்்தறடக்கான விதி்கற்ள கூறு.

ப��  இ
மதிபெபண்

5

இரண்டு பககஙகளுககு மிகசாமல் தகள்விகளுககு விடையளி
1. மின் உறபத்தி நிறேயங்களின் பல்ந்வறு முறை்கற்ள பறறி வி்வரி.
2. மின்்தறட்களுக்கான த்தாடர ேறறும் இறணச் சுறறு்களின் அறேபபு ேறறும் 

 த்யல்பாட்டிறன வி்வரி.
3. கிரச்்ாப விதி்கள் படத்துடன் வி்ளககு.

ப��  ஈ
மதிபெபண்
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மின்பாதுகபாப்பும் ஆ்த்துகளும்

மின் துறையில் பணிபுரிபவர்களுக்கு மின்்சாரம் மற்றும் இர்சாயனங்களசால் 
ஏற்படும் ஆபத்து்கள் மற்றும் அவற்றின் பசாது்கசாப்பு நடவடிக்ற்க்கள், 
தீயறைப்பசான் மற்றும் அறை எவவசாறு இயக்குவது மற்றும் பசாது்கசாப்பு 

்கருவி்கள் பற்றி அறிந்து க்கசாள்வதை இந்ை பசாடத்தின் தநசாக்்கமசாகும். 

 கற்றலின் ேநாக்கம்

பாடம்

2

2.1  அறிமுகம்

2.2  மின அதிர்ச்சி மற்றும் கபாரணஙகள்

2.3  மின அதிர்ச்சிககபான முதலுதவி

2.4  சுற்றுச் சூழல் கபாரணிகள்

2.5  மின மற்றும் இரசபாயன ஆ்த்துகள்

2.6  அ்பாயகரமபான ப்பாருடகளின பெளிப்்பாடுகள்

2.7  தீ அணணப்்பான

2.8  ்பாதுகபாப்பு சபாதனஙகள்

ப்பாருளடககம்

அறிமுகம்
2.1

மின் பசாது்கசாப்பு என்பது மின் 
துறையில் பணிபுரியும் கைசாழிலசாளர்கள், மின் 

உப்கரைங்கறள ற்கயசாளுைல் மற்றும் பரசாமரித்ைல் 
தபசான்ை க்யல்பசாடு்கறள உள்ளடக்கியைசாகும். 
இது மின் அபசாயங்கறளக் குறைக்்கவும், 
விபத்துக்்கள் ஏதைனும் ஏற்படடசால் அைன் 
ஆபத்ைசான விறளவு்கறளத் ைடுக்்கவும், பின்பற்ைவும் 
வழி்கசாடடுைல்்களின் கைசாகுப்பசாகும். 
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17 மின்பாதுகபாப்பும் ஆ்த்துகளும்

மின அதிர்ச்சி மற்றும்  
கபாரணஙகள்

2.2

மனிை உடல் என்பது மின்்சாரம் ்கடத்தும் 
்கடத்தியசாகும். மனிை உடலசானது வியரறவ இல்லசாை 
தபசாது உடலின் மின்ைறட மதிப்பு தைசாரசாயமசா்க 80000 
ஓம் அளவிலும், அதுதவ வியரறவ உள்ளதபசாது 
மின்ைறட மதிப்பு தைசாரசாயமசா்க 1000 ஓம் ஆ்கவும் 
இருக்கும். நசாம் மின் ்கடத்தும் ்கடத்திறய கைசாட 
தநரந்ைசால் நம் உடல் வழிதய மின்்சாரம் பசாய்ந்து 
பூமிறய க்ன்ைறடகிைது. இைனசால் நமக்கு மின் 
அதிரச்சி ஏற்படுவதுடன் நரம்பியல் மணடலம், 
இையம், நுறரயீரல் மற்றும் மூறள பசாதிப்பறடகிைது. 
மின்தனசாடடம் அதி்களவில் இருந்ைசால் உயிரிழப்பும் 
எற்படலசாம். எனதவ மின்்சாரம் மி்க அவசியமசானது 
என்ைசாலும் அைறன ைவைசா்க ற்கயசாணடசால் 
உயிரிழப்பும், கபசாருளசாைசார இழப்பும் ஏற்படும் 
என்பறை கைரிந்து க்கசாள்ள தவணடும். 

2.2.1  மின அதிச்சி எவெபாறு 
ஏற்்டுகிறது?

மின்்சார அதிரச்சி என்பது பல 
வழி்கள் உருவசாகிைது. மனிைனுக்கு கீழக்்கணட 
வழிமுறை்களினசால் மின் அதிரச்சி ஏற்படுகிைது.

 • ஃதபஸ் ்கடத்தியும் நியூடரல் ்கடத்தியும் 
மின் ்கடத்தும் கபசாருள்்கதளசாடு கைசாடரபு 
ஏ ற் ப ட டி ரு த் ை ல் ,  

 • மின்்சாரம் பசாயும் ்கடத்தியசானது நில இறைப்பு 
க்கசாணடிருத்ைல்.

 • எதிரபசாரசாை விைமசா்க மின்்சாரம் பசாயும் 
்கடத்தியசானது மின்்சாைனத்தின் உதலசா்க 
உடல்பசா்கத்துடன் கைசாடரபு க்கசாணடிருத்ைல்.

நசாம், உயர மின்னழுத்ை மின்்கடத்திக்கு 
மூன்று மீடடருக்குள் க்ல்ல தநரந்ைசால், 
மின்்சாரமசானது நம் உடல் வழிதய பசாய்ந்து பூமிறய 
வந்ைறடயும். ஆற்கயசால் உயர மின்னழுத்ை 
மின்்கம்பிக்கு அருகில் நசாம் க்ல்லக்கூடசாது. தமலும் 
மின்்கம்பிக்கு அருகில் மரங்கறள வளரக்்கக் கூடசாது. 

ஒரு தபனல் தபசாரடில் மின்்சாரக்கூறு்கறள 
இறைக்கும்தபசாது ஆபத்து்கள் ஏற்படுத்தும். 
அப்தபசாது, பசாது்கசாப்றப உறுதிப்படுத்ை ்ரியசான 
முன்கனச்்ரிக்ற்க்கறள தமற்க்கசாள்ள தவணடும். 

2.2.2  மினசபார அதிர்ச்சிணயத் 
தவிர்ப்்தற்கபான நடெடிகணககள் 

மின் அதிரச்சிறய ைவிரப்பைற்கு கீழக்்கணட 
முறை்கள் பின்பற்ைப்படுகின்ைன.

1. மின் ்சாைனங்களின் க்யல்பசாடு்கள் பற்றி 
கைளிவசா்கத் கைரிந்திருக்்க தவணடும்.

2. பழுைசான மின்்கடத்தி்கறள பயன்படுத்ைக்கூடசாது.

3. முறையசான மின் ற்கக்்கருவி்கறள பயன்படுத்ை 
தவணடும்.

4. மின் ற்கக்்கருவி்கள் அறனத்தும் ்ரியசான 
மின்்கசாப்பு க்ய்யப்படடிருக்்க தவணடும்.

5. முறையசான நில இறைப்பு 
க்ய்யப்படடிருக்்க தவணடும்.

மின அதிர்ச்சிககபான 
 முதலுதவி 

2.3

முைல் உைவி என்பது எதிரபசாரசாை 
்கசாரைங்களசால் திடீகரன விபத்து ஏற்படடு 
விடடசாதலசா, மின்னதிரச்சி ஏற்படடசாதலசா, அைனசால் 
பசாதிக்்கப்படடவறர மருத்துவமறனக்குக் க்கசாணடு 
க்ல்வைற்கு முன் முைலில் அவர உயிறரக் ்கசாக்கும் 
கபசாருடடு க்ய்யப்படும் முைல் உைவி ஆகும். 

மின்்க்தியசால் அதிரச்சி அறடந்து 
பசாதிக்்கப்படடவறர, உடனடியசா்க மின் 
கைசாடரபிலிருந்து விடுவிக்்க தவணடும். இைற்கு 
கமயின் சுவிடச்ற் முைலில் துணடிக்்க தவணடும். 
உலரந்ை ்கடறடறய அல்லது குச்சிறய க்கசாணடு 
அவர உடல் மீது நமது உடல் படசாமல் பசாரத்து 
ைள்ளிவிட தவணடும். மரக்குச்சி, ்கடறட ஏதைனும் 
கிறடக்்கவில்றல என்ைசால், அவரது ஆறட 
உலரந்திருந்ைசால் அறைப்பற்றி இழுத்து அவறர 
மின் கைசாடரபிலிருந்து விடுபடச் க்ய்யதவணடும். 
மின் அதிரச்சிக்கு  உள்ளசானவர சுயநிறனவுடன் 
இருந்ைசால், உடதன மருத்துவமறனக்குக் க்கசாணடு 
க்ல்ல தவணடும். அல்லது மருத்துவறர, 
பசாதிக்்கப்படடவர இருக்கும் இடத்திற்கு அறழத்து 
வரதவணடும்.

மின் அதிரச்சிக்கு உள்ளசானவர 
சுயநிறனறவ இழந்ைவரசா்க இருந்து, கைசாடரந்து 
சுவசாசித்துக் க்கசாணடு இருந்ைசால், மசாரபு, ்கழுத்து, 
இடுப்பு வறர உள்ள ஆறட்கறளத் ைளரத்தி விடடு 
நன்கு சுவசாசிக்்க உைவி க்ய்ய தவணடும். தமலும் 
அவர மு்கத்தில் குளிரந்ை ைணணீறரத் கைளிக்்க 
தவணடும். உடம்பிறன நன்கு சூதடற்றி அதி்கமசான 
்கசாற்தைசாடட வ்தியுள்ள இடத்திற்குக் க்கசாணடு 
க்ல்ல தவணடும்.
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க்யற்ற்க சுவசா்ம் இரு வற்கப்படும். 
அ ற வ ய சா வ ன :

1. த�சால்்ஜர கநல்்ன் முறை (Holger nelson method)
2. வசாயிலிருந்து வசாய்வழி க்யற்ற்க சுவசா்ம் 

(Mouth to mouth) 

2.3.1 ஹ�பால்்ஜர் பநல்சன முணற 

்டம் 2.1 த�சால்்ஜர கநல்்ன் முறை 

த�சால்்ஜர கநல்்ன் முறையில் 
பசாதிக்்கப்படட நபறர படுக்்க றவக்்க தவணடும். 
முைலுைவி க்ய்யும் நபர பசாதிக்்கப்படட நபரின் 
ைறலப்பக்்கம் அருகில் வந்து, வலது ்கசாறல 
மடக்கியும், இடது ்கசாறல நீடடியும் இருக்குமசாறு 
அமரச் க்ய்ய தவணடும். ற்க்கறள மடக்கியும், 
இடது்கசாறல நீடடியும் இருக்்கச் க்ய்ய தவணடும். 
ற்க்கறள மடக்்கசாமல் நிைசானமசா்க பசாதிக்்கப்படட 
நபரின் முதுகின் மீது ற்க்கள் பதியுமசாறு றவக்்க 
தவணடும். பின்பு அழுத்ைம் க்கசாடுக்்க தவணடும். 
இைனசால் பசாதிக்்கப்படட நபரின் நுறரயீரல் 
அழுத்ைப்படுவைசால் அந்ை நபர க்யற்ற்க சுவசா்ம் 
கபறுகிைசார. இம்முறையசானது இரணடு கநசாடி்கள் 
க்ய்யப்பட தவணடும்.

2.3.2  ெபாயிலிருந்து ெபாயெழி 
பசயற்ணக சுெபாசம்
இம்முறையில் பசாதிக்்கப்படட நபரின் வசாய் 

வழியசா்க ்கசாற்ைசானது க்லுத்ைப்படுகிைது. அைசாவது 
பசாதிக்்கப்படட நபரின் மூக்ற்க ற்க்களசால் பிடித்து 
மூடப்படுகிைது. முைல் உைவி க்ய்யும் நபர மூச்ற் 
நன்கு இழுத்து பசாதிக்்கப்படட நபரின் வசாய் வழியசா்க 
்கசாற்றை க்லுத்துவசார. இைனசால் ்கசாற்ைசானது 
தநரடியசா்க பசாதிக்்கப்படட நபரின் நுறரயீரலுக்கு 
க்லுத்ைப்படுகிைது. இப்கபசாழுது பசாதிக்்கப்படட 
நபர க்யற்ற்க சுவசா்ம் கபறுகிைசார.

்டம் 2.2 வசாயிலிருந்து வசாய்வழி க்யற்ற்க சுவசா்ம்

சுற்றுச்சூழல் கபாரணிகள்
2.4

சுற்றுச்சூழல் மசாசுபசாடு என்பது 
நமது சுற்றுச்சூழலுக்கும், மக்்களுக்கும் தீஙகு 
விறளவிக்கும் ஒன்ைசாகும். சுற்றுச்சூழறல 
மசாசுபடுத்தும் தபசாது நமது இயல்பசான வசாழக்ற்க 
முறையும் பசாதிக்கிைது. 

2.4.1  சுற்றுச்சூழல் கபாரணிகளின 
ெணககள்

சுற்றுச்சூழல் மசாசுபசாடு பின்வரும் 
வற்க்களசா்க வகுக்்கப்படுகிைது.

1. ்கசாற்று மசாசுபசாடு
2. ைணணீர மசாசுபசாடு
3. மண மசாசுபசாடு
4. ஒலி மசாசுபசாடு
5. அதி்க ஈரப்பைம்

1. கபாற்று மபாசு்பாடு

மனிை இனத்தின் ஒடடுகமசாத்ை 
ஆதரசாக்கியத்தில் கபரும் பஙகு வகிக்கும் 
சுற்றுச்சூழல் ்கசாரணி்களில் ்கசாற்றின் ைரம் 
ஒன்ைசாகும். ்கசாற்று மசாசு அறடவைசால்  அறனத்து 
உயிரினங்களுக்கும் கபரும் பசாதிப்பு ஏற்படுகிைது.

2. நீர் மபாசு்பாடு 

நீர மசாசுபசாடு என்பது நீரநிறல்கறள 
மசாசுபடுத்துவறைக் குறிக்கும். ஆறு்கள், 
ஏரி்கள், கபருங்கடல்்கள், மற்றும் நிலத்ைடி நீர 
தபசான்ை நீரநிறல்கள், கைசாழிற்்சாறல மற்றும் 
விவ்சாய ்கழிவு்கள் மசாசு ஏற்படுவைசால் நீரில் 
மசாசு உணடசாகிைது. நீர மசாசுபசாடு ஒடடுகமசாத்ை 
சுற்றுச்சூழல் அறமப்றபயும் பசாதிக்கிைது.

நீர மசாசு அறடவைசால் நீரவசாழ உயிரினங்கள் 
்கடுறமயசா்க பசாதிக்கிைது. நீர மசா்றடயும் தபசாது நீரில் 
றடயசாக்ஸின் என்ை தவதிப்கபசாருள் புற்றுதநசாறய 
உணடசாக்குகிைது. இந்ை தவதிப்கபசாருள் மீன், த்கசாழி 
மற்றும் இறைச்சியில் அதி்கம் ்கசாைப்படுகிைது.

3. மண் மபாசு்பாடு

மண மசாசுபசாடு என்பது மணணில் 
உள்ள நச்சு இர்சாயனங்கள் என ்கருைப்படுகிைது. 
மணணில் இயற்ற்கயசா்க நி்கழும் அசுத்ைங்களசால் 
மணணில் மசாசு ஏற்படுகிைது.
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4. ஒலி மபாசு்பாடு

ஒலி மசாசுபசாடு என்பது தைறவயற்ை 
அல்லது அதி்க ஒலியசானது அருகிலுள்ள 
நபர்கறள எரிச்்லறடயச் க்ய்யும் சுற்றுச்சூழல் 
ஒலியின் அளவு என வறரயறுக்்கப்படுகிைது. 
இது ்கவனச்சிைைல், க்விப்புலன் பசாதிப்றப 
ஏற்படுத்துகிைது அல்லது இயல்பசான 
க்யல்பசாடு்கறள சீரகுறலத்து, வசாழக்ற்கத் 
ைரத்றைக் குறைக்கிைது. குடியிருப்புப் பகுதிக்கு 
அருகிலுள்ள கைசாழிற்்சாறல்களினசால் ஏற்படும் 
ஒலி மசாசுபசாடசானது அஙகு வசிப்பவர்களுக்கு 
கபரும் பசாதிப்பு ஏற்படுத்தும் என்பறை 
்க ரு த் தி ல் க ்க சா ள் ள த வ ண டு ம் ‘

5. அதிக ஈரப்்தம்

சூரியக் ்கதிரவீச்சின் தீவிரம், கவப்பநிறல, 
உயரம், ்கசாற்று, மணணின் ஈரம் ஆகியவற்ைசால் 
ஈரப்பைம் கபரிதும் பசாதிக்்கப்படுகிைது. குறைந்ை 
கவப்பநிறல ்கசாரைமசா்க அதி்க ஈரப்பைத்றை 
ஏற்படுத்துகிைது. ஆவியசாகுைல், நீறர உறிஞ்சுைல் 
தபசான்ை க்யல்முறை்கள் வளிமணடல ஈரப்பைத்றை 
பசாதிக்கின்ைன .

மின மற்றும் இரசபாயன  
ஆ்த்துகள்

2.5

2.5.1 மினனியல் ஆ்த்துகள்

மின்்சாரத்ைசால் ஏற்படும் ஆபத்து்கள் மின் 
்சாைனங்களுக்கு த்ைத்றை ஏற்படுத்துவதுடன் 
அைறன இயக்குபவரக்கும் ்கடுறமயசான ஆபத்றை 
உணடசாக்குகிைது. பசாது்கசாப்பு உப்கரைங்கள் 
பயன்படுத்துவைன் மூலம் மின் பணியசாளர்களின் 
பசாது்கசாப்பு மற்றும் மின் ்சாைனங்களின் 
கபசாருட்கறள பசாது்கசாக்்க முடியும். 

2.5.2  மின ஆ்த்ணத தவிர்ப்்தற்கபான 
முனபனச்சரிகணக குறிப்புகள் 

1. ைளரச்சியசான இறைப்பு்கறள ்ரி க்ய்ைல் 
மற்றும் மின்்கடத்தி்கறள முறையசா்க 
்கசாப்பிடுைல் தவணடும். 

2. ற்கயுறை்கள், பசாது்கசாப்பு ்கணைசாடி்கள், மு்கக் 
்கவ் ்கணைசாடி்கள் தபசான்ை பசாது்கசாப்பு 
உப்கரைங்கறள அணிைல் தவணடும்.

3. எளிதில் தீப்பிடிக்்கக் கூடிய பகுதி்களில் 
பணியுரிம்தபசாது அைற்த்கற்ப பசாது்கசாப்பு 
மற்றும் தீ ைடுப்பு ஆறட்கறள அணிய 
த வ ண டு ம் .

4. மின் ்சாைனங்கறள சுத்ைம் க்ய்யும் தபசாது 
்கவனமசா்க இருத்ைல் தவணடும்.

5. மின்சுற்றுப் பலற்கறய ஆய்வு க்ய்யதவசா, 
பழுது பசாரக்்கதவசா தநரும்தபசாது மி்கக் 
்கவனமுடன் க்யல்பட தவணடும் 

6. மின்்சாரம் ் ம்பந்ைமசா்க தவறல க்ய்யும்தபசாது, 
அப்பகுதியில் ைணணீர மற்றும் ஈரப்பைம் 
இல்லசாமல் பசாரத்துக் க்கசாள்ள தவணடும்.

7. த்ைமறடந்ை அல்லது உறடந்ை பிளக்கு்கறளப் 
பயன்படுத்ைக் கூடசாது.

8. மின்்சார தவறல்களில் பழுதுபசாரக்கும் தபசாது 
மின்்சார விநிதயசா்கம் நிறுத்ைப்படடுள்ளைசா 
என உறுதிபடுத்திக் க்கசாள்ள தவணடும்.

9. பழுதுபசாரப்பைற்கு எப்தபசாதும் ்கசாப்பிடப்படட 
்கருவி்கள் மற்றும் கபசாருட்கறளப் 
ப ய ன் ப டு த் ை வு ம் .

அ்பாயகரமபான ப்பாருடகளின 
பெளிப்்பாடுகள்

2.6

அபசாய்கரமசான கபசாருட்கள் என்பது 
மக்்களுக்கு மற்றும்  சுற்றுச்சூழலுக்கு ஆபத்றை 
ஏற்படுத்ைக்கூடிய எந்ைகவசாரு கபசாருளசா்கவும் 
வறரயறுக்்கப்படுகிைது. தமலும் பல உடனடி மற்றும் 
நீணட ்கசால பசாதிப்பு்கறள பசாதிக்்கக்கூடியைசா்க 
இருக்கும். ஆனசால் ்ரியசான பசாது்கசாப்பு 
நடவடிக்ற்க்கள் தமற்க்கசாள்வைன் மூலம், 
கைசாழிலசாளர்கறள பசாதிப்பிலிருந்து பசாது்கசாக்்க 
மு டி யு ம் .

சில அபசாய்கரமசான கபசாருட்கள் 
கவளிப்படும் தபசாது, ்கண எரிச்்ல் மற்றும் 
தைசால் கவடிப்பு தபசான்ை உடனடி விறளவு்கறள 
ஏற்படுத்துகின்ைன. அபசாய்கரமசான கபசாருட்கறளப் 
கபசாருத்து, விறளவு்கள் குறுகிய ்கசால மற்றும் 
்ரியசான மருத்துவ  சிகிச்ற் அளிக்்கப்படக் 
கூடியைசா்கதவசா அல்லது மரைத்றை ஏற்படுத்ைக் 
கூடியைசா்கதவசா இருக்்கலசாம். 

பல அலுவல்கங்களில் அபசாய்கரமசான 
நி்கழவு்கள் என்பது மின்்சார உப்கரைங்களசால் 
ஏற்படுகிைது. மடிக்்கணினி்கள், க்ல்தபசான்்கள் 
மற்றும் ஒளி விளக்கு்கள் தபசான்ைவற்றில் 
்கசாைப்படும் இர்சாயனங்கள் அறனத்தும் 
அபசாய்கரமசானறவயசா்க ்கருைப்படுகிைது. 
சுற்றுச்சூழலுக்கு பசாதிப்பு ஏற்படசாமல் இருக்்க, 
மின்்சார மற்றும் இர்சாயனக் குப்றப்கறள 
முறையசா்க அ்கற்றுவது அவசியம்.
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ஏைக்குறைய அறனத்து வணி்க 
நிறுவனங்களும் அபசாய்கரமசான கபசாருட்களுடன் 
தவறல க்ய்கின்ைன, எனதவ அவர்கள் 
ைங்கள் பணியசாளர்கள், கபசாதுமக்்கள், 
விலஙகு்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆகியவற்ைசால் 
ஏற்படக்கூடிய விறளவு்கறள ்கவனமசா்க 
ஆரசாய தவணடும். பசாது்கசாப்புச் ்டடங்கறளப் 
பின்பற்றி, அபசாய்கரமசான கபசாருள்்கறள  
அப்புைப்படுத்தினசால் பசாதிப்பு்கள் 
கு ற ை க் ்க ப் ப ட ல சா ம் . 

2.6.1  இரசபாயன அ்பாயஙகள் 
ஏற்்டுெதற்கபான கபாரணஙகள்

1. ்கசிறவ ஏற்படுத்தும் இர்சாயனங்கறள 
முறையற்ை முறையில் த்மித்து றவத்ைல்

2. தபசாதிய பயிற்சி அல்லது அலடசியம் 
்கசாரைமசா்க இர்சாயனங்கறள ைவைசா்க 
ற ்க ய சா ளு ை ல் .

தீ அணணப்்பான
2.7

தீறய அறைக்கும் ்கருவி என்பது ஆரம்ப 
நிறலயில் தீறய அறைக்்க அல்லது ்கடடுப்படுத்ை 
பயன்படும் ஒரு ்கருவியசாகும்.

தீப்பிடிக்கும் கபசாருட்களின் ைன்றமறயப் 
கபசாறுத்து தீறய நசான்கு வற்க்களசா்கப் பிரிக்்கலசாம். 

1. வகுப்பு ‘அ’ – மரம், ்கசாகிைம், துணி்கள் 
இறவ்களசால் ஏற்படும் தீ

2. வகுப்பு ‘ஆ’ – எணகைய் மற்றும் திரவ 
எரிகபசாருட்களசால் ஏற்படும் தீ

3. வகுப்பு ‘இ’ - திரவ வற்க வசாயுக்்களசால் (LPG) 
ஏற்படும் தீ

4. வகுப்பு ‘ஈ’ – உதலசா்கங்கள் மற்றும் மின் 
்சாைனங்களசால் ஏற்படும் தீ

2.7.1  தீ அணணப்புக கருவிகளின 
ெணககள்

பல்தவறு வற்கயசான தீ மற்றும் அைறன 
அறைக்கும் ்கருவி்கறளப் பற்றி அறிந்து க்கசாள்வது 
அவசியம். கபசாதுவசா்க மூன்று வற்கயசான தீ 
அறைக்கும் ்கருவி்கள் பயன்படுத்ைப்படுகின்ைன.

1.  நீர் நிரப்்ப்்டட தீயணணப்்பானகள் 
(Water filled extinguisher)

இதில் இரணடு வற்கயசான பயன்பசாடு்கள் 
உள்ளன.

அ. ெபாயு நிரப்்ப்்டட ெணக  (Gas cartridge type)

ஆ.  ஹசகரிககப்்டட அழுத்த ெணக (Stored pressure type)

மரங்கள், ்கசாகிைம் மற்றும் துணி்களசால் 
ஏற்படும் தீறய அறைக்்க இந்ை வற்கயசான 
தீயறைப்பசான்்கள் பயன்படுத்ைப்படுகின்ைன.

2.  நுணர பகபாண்டு தீணயணணககும் 
கருவிகள் (Foam extinguisher)

இவவற்க்கள் அழுத்ைப்படட ்கசாற்று 
அறடக்்கப்படடறவ்களசா்கவும் மூடப்படட வசாயு 
வற்கயசானைசா்கவும் இருக்கும். எணகைய் மற்றும் 
எரியக்கூடிய திரவ எரிகபசாருட்களசால் ஏற்படும் 
தீறய அறைக்்க இந்ை வற்க பயன்படுத்ைப்படுகிைது.

3.  உலர் ப்பாடி தீ அணணப்்பானகள்  
(Dry powder extinguisher)

உலர கபசாடி வற்க தீயறைப்பசான்்கள் 
கபரும்பசாலும் வசாயு நிரப்பப்படட சிலிணடர்கள் 
அல்லது த்்கரிக்்கப்படட அழுத்ை வற்கயசா்க 
இருக்கும். உதலசா்கங்கள் மற்றும் மின் 
்சாைனங்களசால் ஏற்படும் தீறய அறைப்பைற்கும் 
இவவற்க தீயறைப்பசான்்கள் பயன்படுகின்ைன.

அவ்ர்கசாலத்தில் தீறய அறைக்கும் 
்கருவிறய இயக்குவைற்்கசான முறை்கள் படம் 2.3 இல் 
்கசாடடப்படடுள்ளது

்டம் 2.3

1. கபசாதுவசா்க ற்கப்பிடிக்கு அருகில் இருக்கும் 
தீறய அறைக்கும் ்கருவியின் பசாது்கசாப்பு முள்றள 
அறடயசாளம் ்கசாைவும்.

2. முத்திறரறய உறடத்து, ற்கப்பிடியிலிருந்து 
பசாது்கசாப்பு முள்றள இழுக்்கவும்.

3. கநம்புத்கசாறல அழுத்துவைன் மூலம் தீறய 
அறைக்கும் ்கருவிறயப் பயன்படுத்ை தவணடும்.

4. ்ரியசான திற்யில் வசாயுவிறன தீச்சுடரின் 
அடிப்பசா்கம் மீது க்லுத்ைவும்.
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2.7.2 முனபனச்சரிகணககள்

தீறய அறைக்கும் ்கருவிறய 
இயக்குபவருக்கு அைறன பயன்படுத்தும் 
விைம் மற்றும் க்யல்பசாடு்கள் பற்றி நன்கு 
கைரிந்திருக்்க தவணடும். அைற்்கசான சில கீழக்்கணட 
முன்கனச்்ரிக்ற்க நடவடிக்ற்க்கறளப் பின்பற்ை 
த வ ண டு ம் . 

1. தவறல க்ய்யும் பகுதியிதலசா அல்லது அைற்கு 
அருகிதலசா தீ ஏற்படும் அபசாயம் உள்ளைசா 
என்பறைக் ்கவனிக்்க தவணடும். 

2. பணியிடத்தில் அசுத்ைங்கள் மற்றும் 
தீப்பற்ைக்கூடிய கபசாருட்கள்  இல்லசாமல் 
பசாரத்துக் க்கசாள்ள தவணடும்.

3. அவ்ர்கசால சூழநிறலயில் அறனத்து 
வசாயில்்களும் எளிதில் அணு்கக் 
கூடியறவ்களசா்க இருக்்க தவணடும். 

4. தீறய அறைக்கும் ்கருவிறய முறையசா்க 
பரசாமரிக்்க தவணடியது அவசியம்.

5. அறனத்து பசாது்கசாப்பு உப்கரைங்களும் 
முறையசா்க பரசாமரிக்்கப்படுவறை உறுதி 
க ் ய் ய வு ம் .

்பாதுகபாப்பு சபாதனஙகள்
2.8

2.8.1 ரிஹல

்டம் 2.4  ரிதல

படம் 2.4 இல் ்கசாடடப்படடுள்ள 
ரிதல என்பது மின்்சாரத்றைக் ்கடடுப்படுத்தி 
மின்்சாைனங்கறள மி்க எளிறமயசா்க துணடிக்்க 
அல்லது இறைக்்க பயன்படும் ்சாைனமசாகும். இதில் 
120 தவசா மசாறுதிற் அல்லது 24 தவசா தநரத்திற் 
மின்னழுத்ைத்தில் இயங்கக் கூடிய உல்றலயசானது 
றவக்்கப்படடுள்ளது. இைன் வழிதய மின்தனசாடடம் 
பசாயும்தபசாது மின்னசாற்ைலசானது கைசாடரபு 

புள்ளி்கள் வழிதய பசாய்ந்து மின் சுற்றை ஆன்/ஃஆப் 
க்ய்கிைது. 

2.8.2 ரிஹலககளின ெணககள்

1. மின் ்கசாந்ை ரிதலக்்கள்
2. திட நிறல ரிதலக்்கள்
3. ற�ப்ரிட ரிதலக்்கள்
4. கவப்ப வற்க ரிதலக்்கள்

1. மினகபாந்த ரிஹலககள்

பல்தவறு இயந்திர பசா்கங்கள் 
இறைக்்கப்படும் தபசாது, அைனுடன் இறைப்பு 
ஏற்படுத்ை மின்்கசாந்ைத்தின் அடிப்பறடயில் 
க்யல்படுகிைது. மின்்கசாந்ை ரிதலக்்களில் 
மசாறுதிற் அல்லது தநரத்திற் மின்்சாரம் 
ப ய ன் ப டு த் ை ப் ப ட ல சா ம் . 

2. திட நிணல ரிஹலககள்

க்யல்திைன், விறனதிைன் மற்றும் 
எளிறமயசா்க மி்க விறரவில் குறை ்கடத்தி்களுக்குள் 
இறைப்றப ஏற்படுத்ை இவவற்க ரிதலக்்கள் 
பயன்படுத்ைப்படுகின்ைன. கபசாதுவசா்க அதிதவ்க 
இறைப்பு மற்றும் நீடித்து உறழக்கும் ைன்றமக்்கசா்க 
இவவற்க ரிதலக்்கள் பயன்படுத்ைப்படுகின்ைன. 
பசா்கங்கள் ந்கரசாமல் நிறலயசான இறைப்பு 
முறைறய ஏற்படுத்ை திட நிறல பசா்கங்கள் 
பயன்படுத்ைப்படுகின்ைன .

3. ண�பிரிட ரிஹலககள்

இது திட நிறல மற்றும் எலக்டதரசா 
கமக்்கசானிக்்கல் ரிதலக்்கள் இறைத்து 
உருவசாக்்கப்படடது. ற�ப்ரிட ரிதலயில் 
மின்னணுவியல் ்சாைனங்கள் மற்றும் மின்்கசாந்ை 
ரிதலக்்கள் உள்ளன. மின்னணு சுற்று்கள் 
்சாைனத்தின் உள்ளீடு பிரிவில் உள்ளன. இந்ை 
சுற்று்கள் பல ்கடடுப்பசாடடு க்யல்பசாடு்கறளக் 
க ்க சா ண டு ள் ள ன . 

4. பெப்் ெணக ரிஹலககள்

இரணடு கவவதவறு கபசாருட்கள் 
கைசாடரபு க்கசாள்ளும்தபசாது, ஒரு ஈருதலசா்கத் 
ை்கடு உருவசாகிைது, தமலும் அது மின் ஆற்ைல் 
கபறும் தபசாது வறளகிைது. இந்ை பணபசானது மின் 
இறைப்பு்கறள ஏற்படுத்ை பயன்படுகிைது. கவப்ப 
ரிதலக்்கள் கபசாதுவசா்க மின்தனசாடியின் பசாது்கசாப்பு 
தநசாக்்கத்திற்்கசா்கதவ பயன்படுத்ைப்படுகின்ைன. 
அைன் கவப்பநிறல உைரி்கள் மற்றும் ஈருதலசா்கத் 
ை்கடு ஆகியன மின்தனசாடிக்கு பசாது்கசாப்றப வழங்க 
உைவுகின்ைன . 
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2.8.3 மினசுற்று துண்டிப்்பான

1. விளககம்

மின்சுற்று துணடிப்பசான் என்பது 
மின்சுற்று்களில் அதி்க பளு அல்லது குறுக்குச் 
சுற்று ஏற்படும்தபசாது ைசானசா்கதவ இயஙகி 
மின்்ப்றளயிலிருந்து மின்சுற்றை துணடிக்கும் 
அறமப்பசாகும். பழுது்கறளக் ்கணடறிந்து 
உடனடியசா்க மின்சுற்றுக்கு க்ன்று க்கசாணடிருக்கும் 
மின்தனசாடடத்றை ைறட க்ய்வதை மின்சுற்று 
துணடிப்பசானின் முக்கிய பணி ஆகும். 

2. இயஙகும் விதம்

மின் சுற்று துணடிப்பசானில் உள்ள 
முக்கியமசான பசா்கங்கள் நிறலயசான மற்றும் 
ந்கரும் கைசாடுவசான்்கள் ஆகும். மின்சுற்று்கள் 
்சாைசாரைமசா்க க்யல்படடுக் க்கசாணடிருக்கும் 
தபசாது, மின் சுற்று்களில் பழுது ஏற்படசாை வற்கயில் 
மின்சுற்று துணடிப்பசானில் உள்ள நிறலயசான 
மற்றும் ந்கரும் கைசாடுவசான்்கள் கைசாடரந்து மூடிய 
நிறலயிதலதய இருக்கும். தமலும் மின்சுற்று 
துணடிப்பசானில் உள்ள கைசாடுவசான்்கறள 
்கடடுப்பசாடடு ்சாைனத்தின் மூலமசா்க இயக்கி திைந்து 
மூடச் க்ய்யலசாம். மின்சுற்றில் ஏதைனும் ஒரு 
பகுதியில் பழுது உணடசாகும் தபசாது மின்சுற்று 
துணடிப்பசானின் ரிதல சுருள் ்கசாந்ைத் ைன்றம 
அறடந்து, ந்கரும் கைசாடுவசான்்கறள இழுத்து 
மின்சுற்றை துணடிக்கிைது. இவவசாறு மின்சுற்றை 
துணடிக்கும்தபசாது, மின்சுற்று துணடிப்பசானில் 
உள்ள கைசாடுவசாய்்களுக்கு இறடதய தீப்கபசாறி 
ஏற்படுகிைது. இந்ை தீப்கபசாறி மி்கக் குறுகிய 
தநரத்தில் அறைக்்கப்படசாவிடடசால் மி்கப் கபரிய 
பசாதிப்றப ஏற்படுத்திவிடும்.

3. தீப்ப்பாறிணய அணணககும் முணறகள்

மின்சுற்று துணடிப்பசானில் ஏற்படும் 
தீப்கபசாறிறய இரணடு முறை்களில் அறைக்்கலசாம். 
அ ற வ

i. அதி்க மின் ைறட முறை
ii. குறைந்ை மின்ைறட முறை

4. மினசுற்று துண்டிப்்பானின ெணககள்

தீப்கபசாறிறய அறைக்்க 
பயன்படுத்தும் கபசாருளின் அடிப்பறடயில் 
மின் சுற்று துணடிப்பசான்்கள் கீழக்்கணடவசாறு 
ஒ ப் பி ட ப் ப டு கி ை து .

5.  மினிஹயச்சர் மினசுற்று துண்டிப்்பான 
(MCB)

மினிதயச்்ர மின்சுற்று துணடிப்பசான் 
என்பது மின்்சார மற்றும் இயந்திர ்கலப்பு 
க்கசாணட மின்்சாைனம் ஆகும். இைன் அறமப்பு 
படம் 2.5 இல் ்கசாடடப்படடுள்ளது. இது அதி்க 
பளு மற்றும் குறுக்குச் சுற்று ்கசாரைமசா்கப் பசாயும் 
மீறிய மின்தனசாடடத்திலிருந்து மின்சுற்று்கறளப் 
பசாது்கசாக்கிைது .

 • 1000 ஆம்பியர வறர மின்தனசாடடம் உள்ள  
மின்சுற்றில் பயன்படுகிைது. 

 • இது குறைந்ை க்கசாணட மின்சுற்று துணடி-
ப்பசான் வற்கயசா்க இருப்பைசால் இவவற்கயசா-
னது வீடு்கள் மற்றும் வணி்க வளசா்கங்களில் 
பயன்படுத்ைப்படுகிைது.

6.  மினிஹயச்சர் மினசுற்று 
துண்டிப்்பானகளின ெணககள்

அ.  ஒரு முணன பகபாண்ட மினிஹயச்சர் 
மினசுற்று துண்டிப்்பான

i. மின் விளக்கு மற்றும் ்சாைசாரை பளு க்கசாணட 
குறைந்ை அளவு மின்தைறவ உள்ள இடங்கள் 
மற்றும் ஒரு ்கடத்திறய மடடும் பசாது்கசாக்்கத் 
தைறவப்படும் இடங்களில் இந்ை வற்க 
மின்சுற்று துணடிப்பசான் பயன்படுகிைது.

வ. எண வற்க்கள்
தீப்கபசாறிறய அறைக்்க 
பயன்படுத்தும் கபசாருட்கள் மின்னழுத்ை வரம்பு

1 ்கசாற்று முறிவு வற்க ்கசாற்று 1000 தவசா. வறர

2 எணகைய்த் கைசாடடி வற்க மின்மசாற்றி எணகைய் 33 கி.தவசா. வறர

3 குறைந்ைபட் எணகைய் வற்க மின்மசாற்றி எணகைய் 132 கி.தவசா. வறர

4 ்கசாற்று கவடிப்பு வற்க அழுத்ைக் ்கசாற்று 132 கி.தவசா. வறர

5 ்ல்ஃபர எக்்சா புதளசாறரடு SF6 வசாயு 400 கி.தவசா. முைல் 760 கி.தவசா. வறர

6 கவற்றிட வற்க கவற்றிடம் 11 கி.தவசா. முைல் 33 கி.தவசா. வறர

7 உயர மின்னழுத்ை தநரத்திற் 
மின்்சார வற்க

SF6 வசாயு அல்லது 
கவற்றிடம்

+ வற்க
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23 மின்பாதுகபாப்பும் ஆ்த்துகளும்

ii. மின் உருகு இறழ கபடடியில், ஒரு மின் உருகு 
இறழக்குரிய இடம் மடடும் க்கசாணடுள்ளது.

ஆ.  இருமுணன பகபாண்ட மினிஹயச்சர் 
மினசுற்று துண்டிப்்பான 

i. குளிரூடடி்கள் க்கசாணட வீடு்கள் மற்றும் ஓரளவு 
பளுக்கசாணட இடங்களில் மின்சுற்றின் இரணடு 
்கடத்தி்கறளயும் ்கடடுப்படுத்துவைற்குப் 
பயன்படுகிைது.

ii. மின்சுற்றின் இரு ்கடத்தி்களில் ஏதைனும் 
ஒன்றில் பழுது ஏற்படடசாலும், இது இரணடு 
்கடத்தி்கறளயும் மின்துணடிப்பு க்ய்கிைது.

iii. மின் உருகு இறழ கபடடியில், இரணடு 
மின்உருகு இறழக்்கசான இடங்கள் இைற்குப் 
த ப சா து ம சா ன து .

இ.  மும்முணன பகபாண்ட மினிஹயச்சர் 
மினசுற்று துண்டிப்்பான

i. மூன்று நிறல க்கசாணட மின்சுற்று்களில் 
உள்ள மின் ்சாைனங்கறளப் பசாது்கசாக்்க இது 
ப ய ன் ப டு கி ை து .

ii. எடுத்துக்்கசாடடசா்க, மூன்று நிறல மின்்ப்றளயில் 
இயங்கக் கூடிய ந்கரும் மின்படிக்்கடடு்கள் 
மற்றும் கபரிய அளவிளசான குளிரூடடி்கள் 
க்கசாணட மின்சுற்று்கறளப் பசாது்கசாக்்கப் 
பயன்படுகிைது.

7.  ெபார்ப்புரு மினசுற்று துண்டிப்்பான 
(Moulded case circuit breaker – MCCB)

Fig 2.5 மின் சுற்று துணடிப்பசான்

மினிதயச்்ர மின்சுற்று துணடிப்பசாறனப் 
தபசான்தை இதுவும் மின்்சாரம் மற்றும் இயந்திரக் 
்கலப்பு க்கசாணட மின்்சாைனம் ஆகும். அதி்க பளு 
மற்றும் குறுக்குச் சுற்று ்கசாரைமசா்கப் பசாயும் 
மின்தனசாடடத்திலிருந்து மின்சுற்று்கறள இது 
பசாது்கசாக்கிைது. தமலும் இது 63 முைல் 3000 ஆம்பியர 
வறர மின்தனசாடடம் க்கசாணட மின் சுற்று்களில், 
மீறிய மின்தனசாடடத்திலிருந்து மின்சுற்று்கறளப் 

பசாது்கசாக்்கப் பயன்படுகிைது. தமலும் இைறனக் 
ற்கயசாலும் இயக்கி மின்சுற்று்கறளத் திைக்்கவும், 
அதி்க பளு மற்றும் குறுக்குச் சுற்று ஏற்படும் 
்மயங்களில் ைசானியஙகியசா்கவும், இயங்க றவக்்க 
முடிகிைது.

i. இது அதி்க அளவு மின்தனசாடடம் க்கசாணட 
மின் சுற்று்களில் பயன்படுகிைது.

ii. இதில் துணடிப்பு க்ய்யும் மின்தனசாடட அளவு 
மசாற்றிக் க்கசாள்ள முடியும்.

8.  நிலக கசிவு மினசுற்று துண்டிப்்பான 
(Earth Leakage Circuit Breaker – ELCB)

்டம் 2.6  நிலக் ்கசிவு மின்சுற்று துணடிப்பசான்

நிலக் ்கசிவு மின்சுற்று துணடிப்பசான் 
(ELCB) என்பது மின்்கசிவிலிருந்து மின்சுற்றைப் 
பசாது்கசாக்்கப் பயன்படுகிைது. தமலும் மின் அதிரச்சி 
ஏற்படும்தபசாது 0.1 கநசாடியில் நிலக்்கசிவு மின்சுற்று 
துணடிப்பசான் க்யல்படடு மின்்ப்றளறயத் 
துணடிப்பைன் மூலம் குறுக்குச் சுற்று மற்றும் 
அதி்கமசான பளு்கசாரைமசா்க மின்சுற்றில் 
இறைக்்கப்படடுள்ள மின் ்சாைனங்கள் 
பசாதிப்பறடயசாமல் பசாது்கசாக்கிைது. மின்சுற்று 
படம் 2.6 இல் ்கசாடடியுள்ளவசாறு துணடிப்பசான் 
மின்்ப்றள ்கடத்திக்கும், நில இறைப்பு 
்கடத்திக்கும் இறடதய இறைக்்கப்படுகிைது. 
மின்்ப்றள உள்ள ்கடத்தியிலிருந்து நில 
இறைப்பு பகுதியில் மின்தனசாடடம் பசாய்ந்ைசால், 
துணடிப்பசானில் உள்ள உைரவு ்கசாயில் 
்கசாந்ைத் ைன்றம அறடந்து, அைன் ்கசாரைமசா்க 
மின் ்ப்றளறயத் துணடிக்கிைது. மீணடும் 
நசாம் துணடிப்பசாறன ற்கயசால் இயக்கி பறழய 
நிறலக்கு க்கசாணடு வரும் வறர மின்சுற்று்களுக்கு 
மின்்ப்றள கிறடக்்கசாது.

9.  நிலக கசிவு மினசுற்று துண்டிப்்பான 
ெணககள்

1. மின்னழுத்ைத்ைசால் இயஙகும் மின்சுற்று 
து ண டி ப் ப சா ன்

2. மின்தனசாடடத்ைசால் இயஙகும் மின்சுற்று 
து ண டி ப் ப சா ன்

மின்  
துணடிப்பசான்

த்சாைறன மின்ைறட

பளு

நில இறைப்பு 
க்ய்யபடடுள்ளது

சுவிடச்
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10.  மினனழுத்தத்தபால் இயஙகும் 
நிலககசிவு மினசுற்று துண்டிப்்பான

இது மின் இயந்திரத்தின் உடற்பசா்கத்திற்கும், 
நில இறைப்புக்கும் இறடதய இறைக்்கப்படுகிைது. 
மின் இயந்திரத்தில் உள்ள ்கடத்தி்கள் மின்்கசாப்பு 
க்யலிழப்பின் ்கசாரைமசா்க, உடற்பசா்கத்துடன் 
கைசாடரபு க்கசாள்ளும் தபசாது துணடிப்பசானில் உள்ள 
ரிதல ்கசாயிலுக்கு தபசாதிய மின்னழுத்ைம் (50 தவசால்ட) 
கிறடக்கும் தபசாது துணடிப்பசான் க்யல்படடு 
மின்்ப்றளறயத் துணடிக்கிைது. இவவற்க 
மின்சுற்று துணடிப்பசான், மின் இயந்திரங்களுக்குள் 
ஏற்படும் நில இறைப்பு பழுது்களிலிருந்து 
மின்சுற்றைப் பசாது்கசாக்கிைது.

11.  மினஹனபாடடத்தபால் இயஙகும் 
மினசுற்று துண்டிப்்பான

மின் இயந்திரங்களுக்கு கவளிதய ஏற்படும் 
குறுக்குச் சுற்று மற்றும் நில இறைப்புக்குச் 
க்ல்லும் மின்தனசாடடத்தின் ்கசாரைமசா்க 
இது இயஙகுகிைது. தமலும் நில இறைப்பு 
பழுது்களிலிருந்து மின்சுற்றைப் பசாது்கசாக்கிைது. 
மின்சுற்று்களில் குறுக்குச் சுற்று ஏற்படும் தபசாது 
மூன்று நிறல்களிலும் மின்தனசாடடம் பசாய்கிைது. 
இந்ை மின்தனசாடடத்தினசால் துணடிப்பசான் இயஙகி, 
மின்்ப்றளறயத் துணடிக்கிைது.

2.8.4 மின உருகு இணழ

படம் 2.7 உருகு இணழ

இது குறைந்ை நீளம் க்கசாணட 
மின்்கடத்தியசாகும். இது மின் சுற்றில் குறைபசாடு 
ஏற்படும்தபசாது மின் உருகு இறழயசானது உருகி 
மின் சுற்றைப் பசாது்கசாக்கிைது. மின் உருகு 
இறழயசானது எப்கபசாழுதும் கைசாடரிறைப்பில் 
இறைக்்கப்படடிருக்கும். மின் உருகு இறழ 
உருகி மின்சுற்றை மின் சுற்றை நிறுத்தி மின் 
்சாைனங்களுக்கு க்ல்லும் மின்தனசாடடம் 
நி று த் ை ப் ப டு கி ை து .

   

1. மனிை உடலின் ஈரம்  இல்லசாைதபசாது மின்ைறட 
மதிப்பு தைசாரசாயமசா்க 

 அ) 80 கிதலசாதவசாம்
 ஆ) 40 கிதலசாதவசாம்
 இ) 10 கிதலசாதவசாம்
 ஈ) 20 கிதலசாதவசாம்
2. மனிை உடலின் ஈரம்  உள்ளதபசாது, மின்ைறட 

மதிப்பு தைசாரசாயமசா்க
 அ) 80 கிதலசாதவசாம் ஆ) 40 கிதலசாதவசாம்
 இ) 1 கிதலசாதவசாம் ஈ) 10 கிதலசாதவசாம்
3. சுற்றுச்சூழல் அறமப்பு என்ன 

மசாசுபசாடடுடன் இறைக்்கப்படடுள்ளது?
 அ) அதி்க ஈரப்பைம்
 ஆ) நீர மசாசுபசாடு

 இ) பூமி
 ஈ) ஒலி
4. ைளரவசான மின் வடங்கள் மற்றும் 

்கம்பி்கள் --------- ஆபத்றை ஏற்படுத்தும்.
 அ) இர்சாயன ஆபத்து
 ஆ) இயந்திர அபசாயம்
 இ) மின் ஆபத்து
  ஈ) கைரதமசா ஆபத்து
5. ஈரமசான ற்கயசால் மின்்சார 

உப்கரைங்கறள பழுதுபசாரப்பது -------
 அ) கவப்பம் உற்பத்தி க்ய்யப்படுகிைது
 ஆ) மின்்சாரத்றை ்கடத்துகிைது
 இ) எதுவும் நடக்்கசாது
 ஈ) அதி்க மின்தனசாடடம் உற்பத்தி க்ய்யும்

சரியபான விணடணயத் ஹதர்ந்பதடுத்து எழுதுக.

மதிப்ப்ண்
1
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25 மின்பாதுகபாப்பும் ஆ்த்துகளும்

6. நசாம் இர்சாயனங்கறள முறையற்ை 
முறையில் த்மித்து றவக்கும்தபசாது 
என்ன ஆபத்து ஏற்படும்?

 அ) கவப்ப ஆபத்து ஆ) மின் ஆபத்து
 இ) இர்சாயன ஆபத்து
 ஈ) உடல் ஆபத்து
7. ்கடடுப்பசாடடு ரிதலவின் பயன்பசாடு என்ன?
 அ)  நிறலயசான மின்னழுத்ைத்றை பரசாமரிக்்க
 ஆ) மின்னழுத்ை வீழச்சிறயத் ைவிரக்்க
 இ) ஆன்/ஆஃப் க்ய்ய
 ஈ) விநிதயசா்கத்றை ்கடடுப்படுத்ை
8. மின் துணடிப்பசான் என்பது எந்ை வற்கயசான 

்சாைனம்?
 அ) மின்ைறட 
 ஆ) மின்தைக்கி
 இ)  சுவிடச்
 ஈ)  மின்தூணடி
9. மின்தனசாடடக் ்கசிவுக்கு எந்ை 

வற்கயசான மின்சுற்று துணடிப்பசான் 
ப ய ன் ப டு த் ை ப் ப டு கி ை து ?

 அ) மினிதயச்்ர மின்சுற்று துணடிப்பசான்
 ஆ) வசாரப்புரு மின்சுற்று துணடிப்பசான்
 இ) நிலக்்கசிவு மின்சுற்று துணடிப்பசான்
 ஈ) ்கசாற்று மின்சுற்று துணடிப்பசான்
10. நிலக் ்கசிவு துணடிப்பசான் மின்சுற்றை 

எத்ைறன கநசாடியில் துணடிக்கிைது
 அ) 0.1 கநசாடி. ஆ) 0.01 கநசாடி.
 இ) 0.2 கநசாடி. ஈ) 0.02 கநசாடி.
11. நிலக் ்கசிவு துணடிப்பசானில் எந்ை இரு 

பகுதி்களுக்கு இறடதய இறைக்்கப்படுகிைது?
 அ) ்கடத்தி – ்கடத்தி
 ஆ) ்கடத்தி – உடற்பகுதி
 இ) ்கடத்தி – நில இறைப்பு
 ஈ) நில இறைப்பு – நில இறைப்பு
12. மின்னழுத்ைத்ைசால் இயஙகும் நிலக்்கசிவு 

மின்சுற்று துணடிப்பசான் இயங்க கூடிய 
மின்னழுத்ைத்தின் அளவு

 அ. 100 தவசால்ட
 ஆ. 50 தவசால்ட
 இ. 5 தவசால்ட
 ஈ. 10 தவசால்ட
13. மின் துணடிப்பசான் எவவற்க ் சாைனத்றைச் 

த்ரந்ைது?
 அ) இயந்திர ்சாைனம்
 ஆ) மின் ்சாைனம்
 இ) மின்னழுத்ை ்கடடுப்பசாடடு ்சாைனம்
 ஈ) மின்தனசாடட ்கடடுப்பசாடடு ்சாைனம்

14. மீறிய மின்தனசாடடம் மற்றும் குறுக்குச் 
சுற்றுக்கு எவவற்க மின் துணடிப்பசான் 
ப ய ன் ப டு கி ை து ?

 அ) மினிதயச்்ர மின் துணடிப்பசான்
 ஆ) எணகைய் மின் துணடிப்பசான்
 இ) ்கசாற்று மின் துணடிப்பசான்
 ஈ) கவற்றிட மின் துணடிப்பசான்
15. மின் ்கசிவுக்கு எவவற்க மின் துணடிப்பசான் 

பயன்படுத்ைப்படுகிைது?
 அ) மினிதயச்்ர மின் துணடிப்பசான்
 ஆ) எணகைய் மின் துணடிப்பசான்
 இ) ்கசாற்று மின் துணடிப்பசான்
 ஈ) கவற்றிட மின் துணடிப்பசான்
16. நிலக் ்கசிவு துணடிப்பசான் பயன்படுத்துவைசால் 

எந்ை அதிரச்சி ைவிரக்்கப்படுகிைது?
 அ) அதி்க மின்தனசாடட மதிப்பு
 ஆ) அதி்க மின்னழுத்ை மதிப்பு
 இ) அதி்க நில மின் மறுப்புத்திைன்
 ஈ) அதி்க மின் திைன்
17. மின் உருகு இறழயசானது ---------- உடன் 

இறைக்்கதவணடும்.
 அ) ஃதபஸ்  ஆ) நியுடரல்
 இ) மின்ைறட ஈ) மின்தைக்கி
18. கபசாதுவசா்க எத்ைறன வற்க தீத்ைடுப்பசான்்கள் 

பயன்படுத்ைப்படுகிைது?
 அ. 4  ஆ. 1
 இ. 2  ஈ. 3 
19. நீரசால் நிரப்பப்படட தீத்ைடுப்பசான் க்கசாணடு 

எவவற்க தீ ்கடடுப்படுத்ைப்படுகிைது?
 அ. எணகைய் மற்றும் திரவம் ்சாரந்ை தீ
 ஆ. மரம், ்கசாகிைம் மற்றும் துணி்கள் ்சாரந்ை தீ
 இ. திரவ அழுத்ை வசாயு ்சாரந்ை தீ
 ஈ.  உதலசா்கம் மற்றும் மின் ்சாைனங்கள் 

்சாரந்ை தீ
20. உதலசா்கம் மற்றும் மின் ்சாரந்ை 

உப்கரைங்களசால் உணடசாகும் தீ எந்ை 
தீத்ைடுப்பசான் மூலம் ்கடடுப்படுத்ைப்படுகிைது?

 அ. நீரசால் நிரப்பப்படட தீத்ைடுப்பசான்
 ஆ. வசாயுவசால் நிரப்பப்படட தீத்ைடுப்பசான்
 இ. நுறர நிரப்பப்படட தீத்ைடுப்பசான்
 ஈ. உலர பவுடர வற்க தீத்ைடுப்பசான்
21. திரவ வசாயுவசால் உணடசாகும் தீறய அறைக்்க 

எந்ை தீ ைடுப்பசான் பயன்படுத்ைலசாம்?
 அ. நீரசால் நிரப்பப்படட தீத்ைடுப்பசான்
 ஆ. வசாயுவசால் நிரப்பப்படட தீத்ைடுப்பசான்
 இ. நுறர நிரப்பப்படட தீத்ைடுப்பசான்
 ஈ. உலர பவுடர வற்க தீத்ைடுப்பசான்
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26அடிப்படை மின் ப்பொறியியல் — கருத்தியல்

சுருககமபாக விணடயளிககவும்
1. சுற்றுச்சூழல் மசாசுபசாடடின் வற்க்கறள வரிற்ப்படுத்து்க.
2. இர்சாயனங்களசால் ஏற்படும் அபசாயங்கள் யசாறவ?
3. ரிதல என்ைசால் என்ன?
4. மின் சுற்று துணடிப்பசான் என்ைசால் என்ன?
5. தீ அறைக்கும் ்கருவி்களின் வற்க்கள் யசாறவ?
6. உருகு இறழ - வறரயறு.
7. மின் அதிரச்சி எவவசாறு ஏற்படுகிைது?

ப��  ஆ மதிப்ப்ண்
3

ஒரு ்கக அளவில் விணடயளிககவும்
1. மின் அதிரச்சிறயத் ைடுக்கும் முறைறய விளக்கு்க.
2. மினிதயச்்ர ்ரக்யூட பிதரக்்கர விவரி.
3. நிலக் ்கசிவு மின்சுற்று துணடிப்பசான்-விவரி.
4. வசாரப்புரு மின்சுற்று துணடிப்பசான்-விவரி.

ப��  இ
மதிப்ப்ண்

5

இரண்டு ்ககஙகளுககு மிகபாமல் ஹகள்விகளுககு ்திலளிககவும்
1. தீயறைப்பசான் ்கருவி வற்க்களின் க்யல் முறை்கறள விவரித்து முன்கனச்்ரிக்ற்க-

்கறள கூறு்க.
2. மின்்சார அதிரச்சிக்கு அளிக்்கப்படும் பல்தவறு வற்கயசான முைலுைவி்கறள விவரி.
3. மின் அதிரச்சிறய ைவிரப்பைற்்கசான முன்கனச்்ரிக்ற்க குறிப்பு்கள் முன்கனச்்ரிக்ற்க-

்கறள கூறு்க.

ப��  ஈ
மதிப்ப்ண்

10
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27 மின் காந்தவியல்

மின் காந்தவியல் 

காந்தப் ப�ாருடகளின் குணஙகள், வகககள், மின்காந்தத் தூண்டலின் 
வகககள், ஹிஸ்டரிசிஸ வகையம் ஆகியகவககைப் �ற்றி அறிநது 
பகாள்வத்த கற்்றலின் த�ாககமாகும்.

 கற்றலின் ேநாக்கம்

பாடம்

3

3.1  மின் காந்தவியல் அறிமுகம் 

3.2  காந்தத்தின் குணஙகள் 

3.3  காந்தப் ப�ாருடகள், காந்தக் குறியீடுகள் மற்றும் �ண்புகள் 

3.4  மின் காந்தவியல் 

3.5   மின் காந்தத் தூண்்டல் 

3.6  காந்தத் ்தயக்க வளையம் 

3.7  காந்தவியல் சாரந்த விதிகள் 

ப�ாருை்டக்கம்

மின் காந்தவியல் அறிமுகம்
3.1

காந்தவியல் என்�து சில ப�ாருடகளின் 
விகையின் காரணமாக உருவாகி்றது. இந்த 
விகைகய பவளிப்�க்டயாக பகாணடுள்ை ஒரு 
உ�கரணத்திற்கு காந்தம் என்று ப�யர்.

இரும்புத் துகள்ககை கவர்நதிழுககும் 
ைகதிககு காந்தவியல் என்று ப�யர். காந்தப் 
�ணபுகள் பகாணடு ஈர்ககப்�டும் ப�ாருள்கள் 
காந்தப் ப�ாருள்கள் எனப்�டும்.

மின்னியல் துக்றயில் காந்தம் முககிய 
�ஙகிகன வகிககி்றது. காந்தத்தின் உ்தவி இன்றி 
பெனதரட்டர், மின் தமாட்டார், மின்மாற்றிகள், 
மற்றும் மின் கருவிகள் த�ான்்ற ைா்தனஙககை 

BEE_Tamil_Chapter_03.indd   27 28/04/2022   17:08:19



28அடிப்படை மின் ப்பொறியியல் — கருத்தியல்

இயகக முடியாது. தரடிதயா, ப்தாகலத�சிகள் 
மற்றும் வாகன ஊர்திககான எரிப�ாருள் அகமப்பு 
ஆகியகவகளிலும் காந்தம் முககிய �ஙகு வகிககி்றது.

காந்தத்தின் குணஙகள்
3.2

 • இரும்பு, நிககல், தகா�ால்ட த�ான்்ற ப�ாருட-
டககை காந்தம் ஈர்ககும் ்தன்கம பகாண்டது.

 • முறுககில்லா்த �டடு நூலில் காந்தத்க்தக கடடி 
ப்தாஙகவிட்டால், எப்த�ாதும் அது வ்டககுத் 
ப்தற்காகதவ இருககும்.

�்டம் 3.1 ஒத்்த துருவஙகள் ஒன்க்றபயான்று வில-
ககிக பகாள்ளும்

 • ஒத்்த துருவஙகள் ஒன்க்றபயான்று விலககிக 
பகாள்ளும். எதிபரதிர் துருவஙகள் ஒன்க்றங-
பயான்று ஈர்ககும் ்தன்கம பகாண்டது.  

 • ஒரு காந்தத்க்த எத்்தகன சிறு, சிறு துணடு- 
கைாக பவடடினாலும், ஒவபவாரு துணடும் 
வ்டககு, ப்தற்கு எனக பகாணடு ்தனித் ்தனி 
 காந்தமாக பையல்�டும்.  

 • காந்தப் ப�ாருள்கள் அகனத்தும் காந்தத்த்தாடு 
தூண்டப்�டும் த�ாது ்தனககுள் காந்தப் 
�ணபுககை ப�ற்று வழஙகுகி்றது.

 • காந்தஙககை அதிக பவப்�ப் �டுத்துவ்தாலும், 
சுத்தியலால் அடிப்�்தாலும், உயரத்திலிருநது 
கீதழ விழுவ்தாலும் காந்தஙகள் காந்த 
்தன்கமகய இழககி்றது.

�்டம் 3.2 மாற்றுத் துருவஙகள் ஒன்க்றபயான்று 
ஈர்ககும் ்தன்கம பகாண்டது

3.2.1  காந்தஙகளின் வளககள் 

1. இயற்ளகக் காந்தம் 

இயற்ககயில் கிக்டககும் சில இரும்பு 
ப�ாருள்களுககு காந்தத் ்தன்கம இருககும். 
இது இயற்ககக காந்தம் ஆகும். இரும்பின் 
்தாதுப்ப�ாருடகளில் ஒன்்றான தமகனக்டட (Fe3O4) 
என்�து இயற்ககக காந்தமாகும். 

2. பசயற்ளகக் காந்தம் 

த்தகவயான உருவம், அைவு, காந்தைகதி 
பகாண்ட காந்தஙககை குறிப்பிட்ட உதலாகத்க்தப் 
�யன்�டுத்தி பையற்ககயாக உருவாககப்�டுவது 
பையற்ககக காந்தம். இதில் நிகலககாந்தம், 
்தற்காலிக காந்தம் (மின்காந்தம்) என இரு வகககள் 
உள்ைன. 

அ. நிளைக் காந்தம் 

நிகலககாந்தம் என்�து காந்த ைகதிகயத் 
்தன்னுள்தைதய நீண்ட காலம் நீடித்து கவத்துக 
பகாள்ளும் ்தன்கம பகாண்டது. ைட்ட காந்தம், லா்ட 
காந்தம், உருகைக காந்தம், வட்ட காந்தம், ஊசி 
காந்தம் த�ான்்ற வடிவஙகளில் நிகலக காந்தஙகள் 
கிக்டககி்றது. 

 �்டம் 3.3 நிகலத்்த காந்தஙகள்

ALNICO (அலுமினியம்- நிககல்-தகா�ால்ட) 
என்்ற கலப்பு உதலாகம் நிகலக காந்தம் பையவ்தற்கு 
ஏற்்றது. ஏபனனில் இது ்தனது நிக்றகய த�ால் 50 
ம்டஙகு நிக்றயுள்ை ப�ாருடககைத் தூககும் ைகதி 
பகாண்டது. நிகலத்்த காந்தத்க்த, ப்தாடடு த்தயத்்தல் 
முக்ற, தூண்டல் முக்ற, மின்தனாட்ட முக்ற ஆகிய 
முக்றகளில் உருவாககலாம்.

ஆ ்தற்காலிக காந்தம் (மின்காந்தம்) 

சிலிககான் எஃகு ்தகடுகள் ஒன்றின் பின் 
ஒன்்றாக உள்ைகமாகத் பகாணடு அ்தகனச் சுற்றிக 
காப்பி்டப்�ட்ட பமல்லிய மின்க்டத்திககை �ல 
சுற்றுகள் சுற்றி, த�ர்த்திகை (DC) மின்தனாட்டத்க்தச் 
பைலுத்தினால், இரும்புத்துணடு காந்தம் 
த�ால் தவகல பையகி்றது. மின்தனாட்டத்க்த 
நிறுத்தியவு்டன் கம்பிச்சுருள் காந்த ைகதிகய 

காந்தக தகாடுகள்

காந்தக் ககாடுகள்

U வடிவம்
ைா்டக் காந்தம்

உருண்ள்ட

சட்ட காந்தம்

இரும்பு
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இழநதுவிடும். இரும்பு உள்ைகத்து்டன் கூடிய 
மின்கம்பிச் சுற்றிகன மின்காந்தம் அல்லது 
்தற்காலிக காந்தம் என்கித்றாம்.

�்டம் 3.4 மின்காந்தம்

3.2.2  மின்காந்தம் - நிளைக்காந்தம் – 
ஒப்பீடு

வ. 
எண மின் காந்தம் நிகலக காந்தம்
1. துருவஙககை எளிதில் 

மாற்்றலாம்.
துருவஙககை 
எளிதில் மாற்்ற 
முடியாது.

2. காந்த ைகதிகய மாற்்ற 
முடியும்.

காந்த ைகதிகய 
மாற்்ற முடியாது.

3. விகல அதிகம். விகல குக்றவு.
4. மிகப் ப�ரிய மின்தனாடி, 

மின்னாககிகளுககு 
ஏற்்றது.

மிகப் ப�ரிய 
அைவுகளுககு 
ஏற்்ற்தல்ல.

5. மின்ைாரமணி, 
த�ாககுவரத்து சிகனல், 
கிதரன் மற்றும் 
மின்தூககிகளுககு 
ஏற்்றது.

எ்தற்கும் 
ஏற்்ற்தல்ல.

6. திகைகாடடும் 
கருவிகளில் 
�யன்�டுத்்த 
முடியாது.

கப்�லில் 
மாலுமிகளுககுத் 
திகை காடடும் 
கருவிகளில் 
�யன்�டுகி்றது.

7. மின்தனாடி கைககிள் 
க்டனதமாககளில் 
�யன்�டுத்்த 
முடியாது.

மின்தனாடி 
கைககிள் 
க்டனதமாககளில் 
�யன்�டுத்்த 
முடியும்.

காந்தப் ப�ாருடகள், காந்தக் 
குறியீடுகள் மற்றும்  
�ண்புகள்

3.3

காந்த மூலப் ப�ாருடகள் ்தன்னுள் காந்தக 
தகாடுகள் ஊடுருவும் ்தன்கமகயப் (Permeability) 
ப�ாருத்து வககப்�டுத்்தப்�டுகி்றது.  அகவயாவன…

1. ்டயா காந்தப் ப�ாருடகள் (Dia magnetic materials) 
 • காந்தத்்தால் விலககப்�டும் ப�ாருடகள் 

்டயா காந்தப் ப�ாருடகள் எனப்�டும். 
எடுத்துககாடடு: துத்்த�ாகம், ்தாமிரம், �ா-
்தரைம், பவள்ளி, பிஸமத், காரீயம், கந்தகம், 
மரம் த�ான்்றகவ. 

 • இவவககப் ப�ாருடகளில் காந்தகதகா-
டுகள் ஊடுருவும் ்தன்கம ஒன்க்ற வி்டக 
குக்றவாக இருககும்.

2. �ாரா காந்தப் ப�ாருடகள் (Para magnetic materials) 
 • காந்தத்்தால் தலைாக கவரப்�டும் ப�ாரு-

டகள் �ாரா காந்தப் ப�ாருடகள் எனப்�-
டும். எடுத்துககாடடு: அலுமினியம், பிைா-
டடினம், ்தகடு பமகனீசியம், த�ான்்றகவ. 

 • இவவககப் ப�ாருடகளின் ஊடுருவும் 
்தன்கம ஒன்க்ற வி்ட ைற்று அதிகம். 

3. ஃப�ர்தரா காந்தப் ப�ாருடகள் (Ferro magnetic 
materials) 
 • காந்தத்்தால் வலுவாக ஈர்ககப்�டும் ப�ா-

ருடகள் ஃப�ர்தரா காந்தப் ப�ாருடகள் 
ஆகும். எடுத்துககாடடு இரும்பு, நிககல், 
தகா�ால்ட த�ான்்றகவ. 

 • இவவகக ப�ாருடகளின் ஊடுருவும் 
்தன்கம மிகவும் அதிகம். (�ல நூறிலிருநது 
ஆயிரம் வகர தவறு�டும்) 

 • அதிக ஓப்பீடடு ஊடுருவும் ்தன்கமயும், 
குக்றந்த பகாயர்சிவ விகை (Co-ersive force) 
பகாண்ட எளிதில் காந்தமாகும் ப�ாரு-
டகள் மிருதுவான ஃப�ர்தரா காந்தப் ப�ா-
ருடகள் ஆகும். 

 • குக்றந்த ஓப்பீடடு ஊடுருவும் ்தன்கம-
யும் அதிக பகாயர்சிவ விகையும் பகாண்ட 
ப�ாருள்ககை காந்தமாககுவது கடினம் 
ஆகும். காந்தத் ்தன்கமகய ்தகக கவத்துக 
பகாள்ளும் ப�ாருடகள் ஃப�ர்தரா காந்தப் 
ப�ாருடகள் ஆகும். 

3.3.1  காந்தவியல் விைக்கஙகள் 
மற்றும் �ண்புகள்

அ. காந்தப்புைம் (Magnetic field)

�்டம் 3.5 காந்தப் புலக தகாடுகள்

பமன்ளமயான இரும்பு உள்ைகம் மின் 
காப்பி்டப்�ட்ட 
்தாமிரக்கம்பி
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 • காந்தத்க்தச் சுற்றி, காந்தத்தின் ்தன்கம எந்த 
எல்கல வகர உணரப்�டுகி்றத்தா, அது காந்த-
ப்புலம் ஆகும். 

 • காந்தக தகாடுகள் வ்ட துருவத்திலிருநது ப்தன் 
துருவத்க்த த�ாககிச் பைல்கி்றது. காநத்்ததின் 
வழியாக முற்றுப�ற்்ற சுற்்றாக அகமகி்றது. 

 • இரணடு காந்தக தகாடுகளின் விகைகள் 
ஒன்க்றபயான்று பவட்டாது.

 • காந்தகதகாடுகளின் விகைகள் வரிகையாக 
இருந்தால் காந்தப் புலம் வலுவாகவும், 
விடடுவிடடு இருந்தால் காந்தப்புலம் 
வலுவற்றும் இருககும்.

ஆ. காந்தப் �ாயம்

 • ஒரு காந்தப் ப�ாருடகைால் உற்�த்தி பையய-
ப்�டுகின்்ற காந்தப் புலத்தின் அைவு என்�து 
காந்தப் �ாயம் எனப்�டும். 

 • இது கிதரகக எழுத்து Φ ஈல் குறிககப்�டுகி்றது. 
இ்தன் அலகு பவ�ர் ஆகும்.

இ. காந்தக் ககாடுகளின் அ்டரத்தி  

 • காந்தப் புலத்தின் ஒரு ைதுரமீட்டர் �ரப்பில் 
உள்ை பமாத்்த காந்தக தகாடுகளின் எணணி-
ககக காந்தகதகாடுகளின் அ்டர்த்தி ஆகும். 

காந்தக தகாடுகளின் அ்டர்த்தி (B) = ϕ/A (Weber/m²) 

ஈ. ப�ரமியபிலிடடி 

காந்தப் ப�ாருளின் காந்தப் �ாயம் என்�து, 
ஒரு ப�ாருளில் உற்�த்தியாகக கூடிய காந்தத் 
்தன்கமககும், காற்றிலுள்ை காந்தத் ்தன்கமககும் 
உள்ை விகி்ததம ப�ர்மியபிலிடடி ஆகும். 

இ்தன் அலகு µ- ஆகும். 

ப�ர்மியபிலிடடி µ = B
H

 = காந்தச் பைறிவு
காந்தப் புல அ்டர்த்தி

μr = 
µ
µ0

ப�ாருடகளின் ஊடுருவும் தி்றனுககும் (µ), 
காற்றின் ஊடுருவும் தி்றனுககும் (µ0) இக்டதயயான 
விகி்தம் ஓப்பீடடு ஊடுருவும் தி்றன் (Relative 
permeability) எனப்�டும். 

μr = 
µ
µ0

காற்று மற்றும் காந்தமல்லா்த 
ப�ாருடகளின் ஒப்பீடடு ஊடுருவும் தி்றன் 1 ஆகும். 
காந்தப் ப�ாருடகளின் ஓப்பீடடு ஊடுருவும் தி்றன் 
மிகவும் அதிகம். 

எடுத்துககாட்டாக, மிருதுவான இரும்பின் 
ப�ர்மியபிலிடடி 8000. கலப்பு உதலாகத்தின் (22% 
இரும்பு + 78% நிககல்) ப�ர்மியபிலிடடி 50,000 ஆகும். 

உ. காந்த இயக்கு விளச (MMF) 

காந்தச் சுற்றில் காந்தக தகாடுககை 
உண்டாககத் த்தகவயான விகைககு காந்த இயககு 
விகை எனப்ப�யர். 

காந்த இயககு விகையானது, உள்ைகத்தின் 
மீது சுற்்றப்�ட்ட கம்பிச் சுற்றுகளின் எணணிககக 
மற்றும் அதில் �ாயும் மின்தனாட்டத்தின் ப�ருககல் 
�லன் மதிப்�ாகும். அதிகச் சுற்றுகளும், அதிக 
மின்தனாட்டமும் இருந்தால் காந்தமாககும் ்தன்கம 
அதிகரிககும். 

MMF = சுற்றுகளின் எணணிககக X 
மி ன் த ன ா ட ்ட ம் 

இ்தன் அலகு ஆம்பியர் சுற்றுகள்

ஊ. காந்தத் ்தள்ட (Reluctance) 

ஒரு காந்தச் சுற்றில் காந்தகதகாடுகள் 
க்டநது பைல்லத் ்தரப்�டும் எதிர்ப்பு காந்தத்்தக்ட 
எனப்�டும். த்தனிரும்பு, எஃகு த�ான்்ற காந்தப் 
ப�ாருடகளில் காந்தத்்தக்ட குக்றவாகவும், 
காந்தமல்லா்த ப�ாருடகளில் காந்தத் ்தக்ட 
அதிகமாகவும் இருககும். காந்தத்்தக்ட 
ப�ர்மியபிலிடடிககு எதிர் விகி்தத்தில் இருககும். 

காந்தத் ்தக்ட S = 
l
µ0 µrA

 l (Amp-Turn/weber) 

எ. காந்த நடுநிளை அச்சு 
காந்தம் அல்லது மின்காந்த கமயத்தின் 

வழியாக, காந்த அச்சுககு பைஙகுத்்தான கற்�கனக 
தகாடு காந்த அச்சு எனப்�டும். காந்த அச்சு 
என்�து ஒரு கற்�கனக தகா்டாகும். இகதகாடு வ்ட 
துருவத்திலிருநது ப்தன் துருவம் த�ாககி இருககும்.

1. காந்தச் சக்தியின் பூரி்தம் 
ஒரு குறிப்பிட்ட அைவிற்கு தமல் 

மின்ைாரத்தின் அைவு அதிகரிககும் த�ாது, காந்தச் 
ைகதி அதிகரிககாமல் நிகலயாக நின்றுவிடும். இந்த 
நிகலககு காந்தச் ைகதியின் பூரி்தம் எனப்ப�யர்.

2. ்தஙகிக் பகாண்்ட காந்த சக்தி 
மின்ைாரம் பைலுத்துவக்த நிறுத்திவிட்டால் 

காந்தச் ைகதியின் அைவு குக்றநது பூஜயத்திற்கு 
வராமல் சிறி்தைவு காந்தச் ைகதி ்தஙகி இருககும். 
இதுதவ ்தஙகிக பகாண்ட காந்தச் ைகதி ஆகும். 

3. ்தக்க ளவக்கும் ்தன்ளம 
ஒரு ப�ாருளின் மீது பைலுத்்தப்�டும் 

காந்தமாககும் விகைகய நிறுத்திய பி்றகும் 
அப்ப�ாருளில் சிறி்தைவு காந்தச் ைகதி இருககும். 
அதுதவ ்தகக கவககும் ்தன்கம ஆகும். 
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31 மின் காந்தவியல்

4. ஹிஸ்டரிசிஸ  

ஒரு ப�ாருகை காந்தமாககிய பி்றகு அக்த 
காந்தமில்லாதிருககச் பையயும் த�ாது பைலவாகின்்ற 
தி்றனுககு ஹிஸ்டரிசிஸ எனப் ப�யர். 

5. காந்தக்ககாடுகள் கசிவு 

�யன்�டுத்்த முடியா்த மற்றும் த்தகவயற்்ற 
இ்டஙகளில் உருவாகும் காந்தக தகாடுகதை காந்தக 
தகாடுகளின் கசிவு எனப்�டும். 

6. பகாயரசிவிடடி  

ஒரு ப�ாருளின் காந்தச் ைகதிகய 
பூஜஜியத்திற்குக குக்றககத் த்தகவயான எதிர் 
காந்தமாககும் விகைதய பகாயர்சிவிடடி ஆகும்

மின் காந்தவியல்  
3.4

ஒரு காயிலின் வழிதய மின்தனாட்டம் 
�ாயும் த�ாது அ்தகனச் சுற்றி காந்தப் புலம் 
ஏற்�டும். காயிலின் �டுதவ மிருதுவான இரும்புத் 
துணடு கவககப்�டும் த�ாது இரும்பு காந்தத் 
்தன்கமகய அக்டகி்றது. இந்த பையல்�ாடு மின் 
காந்தவியல் எனப்�டும். 

காயிலில் மின்தனாட்டம் இருககும் 
வகரயில் இரும்புத் துணடு காந்தம் த�ால் 
பையல்�டும். மின்தனாட்டத்க்த நிறுத்தியவு்டன் 
காயில் காந்தப் புலத்க்த இழநதுவிடும்.

மின்காந்தத்தின் துருவஙகள், காயிலின் 
வழிதய �ாயும் மின்தனாட்டத்தின் திகைகயப் 
ப�ாருத்து அகமயும். 

மின்தனாட்டத்தின் திகை மாற்்றப்�ட்டால் 
மின்காந்த துருவஙகளின் திகையும் மாறும்.

�்டம் 3.6 காந்த புலக தகாடுகள்

3.4.1 பைன்ஸ விதி ( Lenz law)

தூண்டப்�டும் மின்னியககு விகையின் 
திகையானது அது உண்டாவ்தற்குக காரணமான 
வலிகமகதகா, மாறு்தலுகதகா எதிரானது என்�த்த 
பலன்ஸ விதி ஆகும்.

3.4.2 ைாபரண்டஸ விதி ( Lorentz law)

லாபரணடஸ விதி என்�து மின்ைாரம் 
மற்றும் மின்காந்த விகை ஆகியவற்றின் காரணமாக, 
மின்காந்தவியல் விகைகைால் ஒரு புள்ளியில் 
மின்தனற்்றம் பையயப்�டுகி்றது. இக்த �்டம் 3.7 
விைககுகி்றது.

�்டம் 3.7 லாபரணடஸ விதி

3.4.3 மின்புைம் 

மின்புலம் என்�து மின்னூட்டம் அல்லது 
ஒரு �குதிகயச் சுற்றியுள்ை மின் காந்தக தகாடுகள் 
ஆகும். அ்தாவது மின்ைார விகையின் பையதல 
மின்புலம் எனப்�டும்.

�்டம் 3.8 மின்புலம்

மின்புலம் என்�து மின்தனாட்டம் மூலம் 
மின்தனற்்றம் பையயப்�ட்ட மின் துகள்ககைச் 
சுற்றியுள்ை ஒரு இயற்பியல் புலம் ஆகும். 
மின் புலத்தில் உள்ை அகனத்து மின்தனற்்றம் 

ஆம்பியர  
விளச

ஆம்பியரியின் விளச விதி 
(இ்டது ளக விதி)க்டத்தி

காந்தத் 
தூண்்டல் மின்கனாட்ட  

திளச
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பையயப்�ட்ட துகள்கள் மீது மின்புலம் விகைகய 
பைலுத்துகி்றது.

மின்புல வலிகமயின் SI அலகானது 
தவால்ட/மீட்டர் ஆகும்

இந்த புலத்தின் திகையானது த�ர்மக்ற 
மாற்்றஙகளில் பைலுத்்தப்�டும் விகையின் திகையாக 
எடுத்துகபகாள்ைப்�டுகி்றது.

E = F
Q

E = மின்புலம்

F = விகை

Q = மின்தனற்்றம்

மின்புலத்தின் கதிரியகக புள்ளி, த�ர்மக்ற 
மின்னூட்டத்திற்கு பவளிப்பு்றமாகவும், எதிர்மக்ற 
மின்னூட்டத்திற்கு உடபு்றமாகவும் இருககும்.

3.4.4  மின்கனாட்டம் பசல்லும் 
க்டத்தியின் மின் காந்த வலிளம

மின்தனாட்டம் பைல்லும் மின்க்டத்தியல் 
காந்தப்புலமானது மின்தனாட்டம் பைல்லும் 
திகைகயப் ப�ாருத்து அகமகி்றது.

வைக்ளகயால் இறுக்கிப் பிடிக்கும் விதி 
(Right hand grip rule)

ன

�்டம் 3.9 வைக்ளகயால் இறுக்கிப் பிடிக்கும் விதி

 • க்டத்தியின் வழிதய மின்தனாட்டம் பைல்லு-
ம்த�ாது க்டத்திகயச் சுற்றி உண்டாகும் காந்த-
ப்புலத்தின் திகைகய அறிய �யன்�டுகி்றது.

 • வலது கக இறுககிப் பிடிககும் விதியின்�டி 
கடக்ட விரல் மின்ைாரம் பைல்லும் திகைகயக 
குறிககும். மற்்ற விரல்கள் காந்தப் புலத்தின் 
திகைகயக குறிககி்றது.

கமக்ஸபவல்லின் ்தக்ளகத் திருகு விதி 
(Maxwell cork screw rule)

க்டத்தியில் மின்ைாரம் பைல்லும்த�ாது 
உண்டாகும் காந்ததகாடுகளின் திகைகய 
அறிய தமகஸ பவல்லின் ்தககக திருகு விதி 
�யன்�டுகி்றது.

வலஞ்சுழி வகக ்தகககத் திருகு ஒன்றின் 
முகனயானது மின்தனாட்டம் பைல்லும் திகையில் 
�கரும் வணணம் சுற்்றப்�டும் த�ாது வலது ககப் 
ப�ருவிரல் திரும்பும் திகையில் காந்தவிகைக 
தகாடுகள் அகமநதிருககும். 

இளண மின்க்டத்திகளிள்டகய விளச 

இரணடு மின்தனாட்டம் �ாயும் க்டத்திகள் 
ஒன்றுகபகான்று இகணயாக இருககும் த�ாது, 
க்டத்திகளிக்டதய ஒரு இயநதிர விகை பையல்�டும். 
இவவிகையானது க்டத்திகளில் உண்டாகும் 
காந்தபுலத்தின் காரணமாக ஏற்�டுகி்றது. இரு 
க்டத்திகளிலும் மின்தனாட்டம் ஒதர திகையில் 
�ாயந்தால் காந்த ஈர்ப்பு விகையாகவும், எதிபரதிர் 
திகையில் �ாயந்தால் காந்த விலககு விகையாகவும் 
இருககும்.

1. ஒதர திகையில் மின்தனாட்டம் �ாயும்த�ாது

�்டம் 3.10 ஒதர திகையில் பைல்லும் மின்தனாட்டம்

 • ஒதர திகையில் மின்தனாட்டம் �ாயும் இரு க்ட-
த்திகள் (A & B) அருகருதக பகாணடு வரப்�டும் 
த�ாது, அ்தன் காந்தபுலஙகள் ஒன்றுகபகான்று 
உ்தவி, க்டத்திககை ஈர்ககும். 

 • ஏபனனில் இரு க்டத்திககைச் சுற்றி ஏற்�டும் 
காந்தக தகாடுகள் அத்த திகையில் இருப்�்தால் 
காந்தக தகாடுகள் ஒன்றிகணநது, காந்தபுலம் 
மின் க்டத்திககை ஈர்ககும்.

2. எதிர் எதிர் திகையில் மின்தனாட்டம் 
� ா யு ம் த � ா து

BEE_Tamil_Chapter_03.indd   32 28/04/2022   17:08:20



33 மின் காந்தவியல்

A B

�்டம் 3.11 எதிர் எதிர் திகையில் பைல்லும்  
மின்தனாட்டம்

க்டத்திகள் அருகருதக பகாணடு 
வரப்�டும்த�ாது அ்தன் காந்தப்புலஙகள் 
ஒன்ப்றபயான்று எதிர்த்து, க்டத்திககை விலககும். 
ஏபனனில் இரு க்டத்திககைச் சுற்றி        (A & 
B) ஏற்�டும் காந்தக தகாடுகள் ஒதர திகையில் 
இருப்�்தால், காந்தக தகாடுகள் ஒன்க்றபயான்று 
க்டகக முடியாது. ஆககயால் காந்தப்புலம் 
மின்க்டத்திககை விலககுகி்றது. 

3.4.5 பசாலினாய்டு (Solenoid) 

மின்கம்பியின் சுற்றுககை அருகருதக 
ப�ருககமாகச் சுற்றி உருகை வடிவத்தில் ஸபிரிங 
சுருள் த�ால் அகமயும்�டி பைய்தால் கிக்டககும் 
அகமப்பிற்கு பைாலினாயடு எனப்ப�யர். 
சுற்்றப்�ட்ட காயிலில் இருநது அ்டர் காந்தப்புலத்க்த 
உருவாககும் அகமப்பு பைாலினாயடு எனப்�டும்.

பைாலினாயடு என்்ற மின்கம்பிச்சுருளின் 
ஒரு முகனயில் (ப்தன்பு்றம்) காந்த விகைதகாடுகள் 
நுகழநது மறுமுகனயின் (வ்டபு்றம்) வழிதய 
பவளிதயறுகின்்றன. 

பைாலினாயடின் காந்தப் புலத்தின் 
திகைகய கீழககாணும் விதிகள் மூலம் அறியலாம்.

முளன விதி (End rule)

மின்தனாட்டம் �ாயநதுக பகாணடிருககும் 
பைாலினாயடின் ஒரு முகனயிலிருநது �ார்ககும் 
த�ாது மின்தனாட்டமானது பைாலினாயடில் கடிகார 
முள் சுற்றும் திகையில் (வலஞ்சுழியாக) �ாயந்தால் 
ப்தன்துருவம் எனவும், இ்டஞ்சுழியாகப் �ாயந்தால் 
வ்டதுருவம் எனவும் பகாள்ை தவணடும். 

�்டம் 3.12 முகன விதி

பெலிக்ஸ விதி

வலது ககயின் ப�ருவிரலும் மற்்ற �ான்கு 
விரல்களும் ஒன்றுகபகான்றுச் பைஙகுத்்தாக 
இருககும்�டியும், உள்ைஙகக காயிலின் மீது 
ப்தாடும்�டியும் கவத்துக பகாண்டால் �ான்கு 
விரல்களும் மின்தனாட்டத்தின் திகைகயக 
காடடினால், ப�ருவிரல் வ்டதுருவத்க்தக குறிககும்.

�்டம் 3.13 பெலிகஸ விதி

பசாலினாய்டின் �யன்கள் 

மின்சுற்றில் த்தகவயான த�ாது துணடிப்பு 
பையய �யன்�டுபி்றது.

மின்னழுத்்தத்க்த கடடுப்�டுத்தும் 
கருவிகளில் �யன்�டுகி்றது.

்தானியஙகி மின்தனாடி துவககிகளில் 
� ய ன் � டு கி ்ற து . 

ப்தாடடு ப்தா்டர்புண்டாககும் ைா்தனஙகள், 
�கரும் �டிககடடுகள் மற்றும் �ளுதூககி ஆகிய 
இ்டஙகளில் பைாலினாயடு �யன்�டுத்்தப்�டுகி்றது. 

ப்டாராய்டு (Toroid) 

உருகை வடிவத்தில் ஸபிரிங சுருள்த�ால் 
வட்ட வடிவில் வகைககப்�ட்ட அகமப்பு ப்டாராயடு 
ஆகும்.

�்டம் 3.14 ப்டாராயடு

வைஞ்சுழி ப்தன்துருவம் இ்டஞ்சுழி வ்டதுருவம்
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3.4.6 காந்தச் சுற்று - மின்சுற்று ஓப்பீடு

மின்காந்தத் தூண்்டல்
3.5

காந்தப் புலத்்தால் தூண்டப்�டும் மின்ைாரம் 
மின்காந்தத் தூண்டல் எனப்�டும்.

காந்தக தகாடுககை ஒரு க்டத்தி / காயிகலக 
பகாணடு பவடடினால் க்டத்தியில் / காயிலில் 
தூண்டப்�டும் மின் இயககு விகை மின்தூண்டல் 
ஆகும்.

வ.எண �ணபுகள் காந்தச் சுற்று மின் சுற்று

1 வகரயறு காந்தக தகாடுகளின் முற்றுப்ப�ற்்ற 
�ாக்தககு காந்தச் சுற்று என்றுப�யர்

மின்தனாட்டத்தின் முற்றுப்ப�ற்்ற 
�ாக்தககு மின்சுற்று என்றுப�யர்

2 விகை காந்தச் சுற்றில் காந்தக தகாடுககை 
உண்டாககத் த்தகவயான விகைககு 
காந்த இயககு விகை (MMF) என்று ப�யர். 
(ஆம்பியர் - சுற்றுகள்) MMF = NI

மின்சுற்றில் மின்தனாட்டம் பைலுத்்தத் 
த்தகவயான விகைககு மின்னியககு 
விகை (EMF) என்று ப�யர் [தவால்ட]

3 �ணபுகள்
காந்தகதகாடுகள் = காந்த இயககு விகை

காந்தத்்தக்ட
மின்தனாட்டம் = மின்இயககுவிகை

ஆம்பியர்
I =  EMF

R

4 இம்பி்டன்ஸ 
காந்தத் ்தக்ட (S) = 

l
µ0 µrA

  

ஆம்பியர் – சுற்றுகள் / பவ�ர்

மின்்தக்ட (R) = V
VI

 ஓம்ஸ

5 உள்ளீடடுத் 
தி்றன் ப�ர்மியன்ஸ = 1

ரிலக்டன்ஸ
பவ�ர் / ஆம்பியர் சுற்றுகை

கன்்டக்டன்ஸ = 1
மின்்தக்ட

 சீபமன்ஸ

6 விகி்தாைார 
நிகல எண ரிலகடிவிடடி =

 
1

ப�ர்மியபிலிடடி
பரசிஸடிவிடடி = 1

கன்்டகடிவிடடி

7 அ்டர்த்தி காந்தக தகாடுகளின் பைறிவு (B) = µH[wb/m2] கரணட ப்டன்சிடடி (J) = I/A (AmP /m2)

8 காந்தப் 
புலவலிகம காந்தப் புலவலிகம (H) = NI

I
 (AT/m) மின்சுற்றின் வலிகம = E

I
 Volt / m

3.5.1  ஃ�ாரக்டயின் மின்காந்தத் 
தூண்்டல் விதிகள்

மு்தல் விதி: காந்த விகைக தகாடுககை மின்க்டத்தி 
பவடடும் த�ாத்தா அல்லது மின்க்டத்திகயச் 
சுற்றியுள்ை காந்தக தகாடுகளில் மாறு்தல் 
ஏற்�ட்டாதலா, மின் க்டத்தியில் மின்னியககு 
விகை தூண்டப்�டுகி்றது. இம்மாறு்தல் 
ஏற்�டடுக பகாணத்ட இருககும் வகர 
தூண்டப்�ட்ட மின்னியககு விகை இருககும். 
தூண்டப்�ட்ட மின்னியககு விகையின் 
மூலம் கிக்டககும் மின்ைாரம் மாறுதிகை 
மின்ைாரமாகதவ இருககும்.
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இரண்டாம் விதி: தூண்டப்�ட்ட மின்னியககு 
விகையின் அைவானது க்டத்தியு்டன் குறிப்பிட்ட 
த�ரத்தில் ப்தா்டர்பு பகாள்ளும் காந்தக 
தகாடுகளின் அைவிற்குச் ைமமாக இருககும்.

மின் தூண்டலில் இரு வகககள் உள்ைன. 
அகவகள் 

1. இயககத்்தால் தூண்டப்�ட்ட மின்னியககு 
வி க ை .

2. இயககமின்றித் தூண்டப்�ட்ட மின்னியககு 
விகை.

3.5.2  இயக்கத்்தால் தூண்்டப்�ட்ட 
மின்னியக்கு விளச 

நிகலயாக இருககின்்ற காந்த மண்டலத்தில் 
ஒரு க்டத்திகய அ்தன் நீைத்திற்குச் பைஙகுத்்தாகவும், 
காந்தக தகாடுககை பவடடும் �டியாகவும் 
�கற்றுவ்தால் அகக்டத்தியில் தூண்டப்�டும் விகை 
மின்னியககு விகை ஆகும். 

இத்்தத்துவத்தின்�டி த�ர்த்திகை 
மின்னாககியில் மின்ைாரம் உற்�த்தி 
பையயப்�டுகி்றது. l மீட்டர் நீைமுள்ை க்டத்தியானது, 
நிகலயாக இருககின்்ற B (பவப்�ர் / மீ²) அைவு 
காந்த மண்டலத்தில் v (மீட்டர் / வினாடி) அைவுதிகை 
தவகத்தில் காந்தக தகாடுககை பைஙகுத்்தாக 
பவடடும் �டி �கர்ந்தால் க்டத்தியில் மின்னியககு 
விகை தூண்டப்�டுகி்றது

மின்னியக்கு விளச அைவானது e = Blvsinθ

3.5.3  இயக்கமின்றி தூண்்டப்�டும் 
மின்னியக்கு விளச 

ஒரு காயிகல நிகலயாக கவத்துக 
பகாணடு அக்தச் சுற்றியுள்ை காந்த மண்டலத்க்த 
மாற்றுவ்தன் மூலம் காயிலில் தூண்டப்�டும் 
மின்னியககு விகை இயககமின்றி தூண்டப்�டும் 
மின்னியககு விகை ஆகும். இதில் ்தாதன தூணடு்தல், 
ஒன்க்றபயான்று தூணடு்தல் என இரு வககப்�டும்.

1. ்தாதன தூணடு்தல் (Self Induction) 
ஒரு காயிலின் வழிதய �ாயும் 

மின்தனாட்டத்தின் அைகவ மாற்றினால், 
காயிலுககுள் ஏற்�டும் காந்தப் புலத்தின் வலிகம 
மாறு�டும். இந்த மாறு்தலானது காயிலில் 
மின்னியககு விகைகயத் தூணடும். இ்தற்குத் ்தாதன 
தூணடு்தல் எனப்ப�யர். 

தூண்டப்�ட்ட மின்னியககு விகையானது, 
காயில் வழியாகச் பைலுத்்தப்�டும் மின்னியககு 
விகைககு எதிர்திகையில் இருககும். (எதிர் 
மின்னியககு விகை) 

மாற்றியகமககககூடிய மின்்தக்ட (R), 
காயில் ஆகியவற்க்ற சுவிடச் மூலம் மின்கலத்து்டன் 
ப்தா்டர் இகணப்பில் �்டம் 3.15-ல் உள்ைவாறு 
இகணகக தவணடும். 

�்டம் 3.15 ்தாதன தூணடு்தல்

மின்ைப்கைகய இகணத்து, 
மின்்தக்ட அைகவ மாற்றினால், மின்சுற்றில் 
மின்தனாட்டத்தின் மாறும் மின்்தக்ட அைவு 
மாறு�டுகி்றது. காயிலில் காந்தப்புல வலிகம 
மாறுவ்தால் மின்னியககு விகை (EMF) 
தூ ண ்ட ப் � டு கி ்ற து . 

2. ஒன்க்றபயான்று தூணடு்தல் (Mutual Induction) 
அருகருதக இரு காயில்கள் கவககப்�டடு, 

ஒரு காயிலில் பைலுத்்தப்�டும் மின்தனாட்டத்க்த 
மாற்றுவ்தன் மூலம் அ்தன் அருகில் உள்ை 
மற்ப்றாரு காயிலில் மின் இயககு விகையானது 
தூண்டப்�டுகி்றது. இ்தற்கு ஒன்க்றபயான்று 
தூணடு்தல் (அல்லது) �ரிமாற்றுத் தூணடு்தல் என்று 
ப�யர். 

 • அருகருதக உள்ை A & B என்்ற இரு காயில்க-
ளில் A காயிலில் மடடும் மின்தனாட்டம் �ா-
யவ்தால் ஏற்�டும் காந்தப்புலமானது இரு கா-
யில்களுககும் ப�ாதுவாக அகமகி்றது. (�்டம் 
3.16- ல் உள்ைது த�ால்)

�்டம் 3.16 ஒன்க்றபயான்று தூணடு்தல்

 • A காயிலில் �ாயும் மின்தனாட்டத்க்த மாற்றும் 
த�ாது, அ்தன் காந்தப் புல வலிகமயும் மாறுவ-
்தால், B என்்ற காயிலில் ஒரு மின்னியககு விகை 
தூண்டப்�டுகி்றது. இ்தகன B காயிலில் உள்ை 
தவால்ட மீட்டர் மூலம் அறியலாம்.

மின்கனாட்டம்

சுவிடசு மின்கைம்

காந்தக் ககாடுகள்

துண்்டப்�ட்ட மின்னியக்கு விளச

கால்வனா மீட்டர

சுருள் 1 சுருள் 2
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பிைமிஙகின் வைக்ளக விதி 

மின்னாககியின் சுருளில் தூண்டப்�ட்ட 
மின்னியககு விகையின் திகைகய அறிய 
பிைமிஙகின் வலககக விதி �யன்�டுகி்றது.

�்டம் 3.17 பிைம்மிஙகின் வலககக விதி 

வலதுககயின் ப�ருவிரல் ஆள்காடடிவிரல் 
�டுவிரல் ஆகிய மூன்க்றயும் ஒன்றுகபகான்று 
பைஙகுத்்தாக கவத்துகபகாண்டால், ஆள்காடடி 
விரல் காந்தக தகாடுகளின் திகைகயயும், 
ப�ருவிரல் க்டத்தி �கரும் திகைகயயும் குறித்்தால் 
�டுவிரல் தூண்டப்�ட்ட மின்தனாட்டத்தின் 
திகைகயக குறிககும்.

பிைம்மிஙகின் இ்டக்ளக விதி

மின்தனாடியில் சுழலும் திகைகய அறிய 
பிைமிஙகின் இ்டககக விதி �யன்�டுகி்றது,

இ்டது ககயில் ஆள்காடடி விரல், �டு விரல் 
மற்றும் ப�ரு விரல் ஆகியகவ ஒன்றுகபகான்று 
பைஙகுத்்தாக இருககும் �டி கவத்துக பகாண்டால், 
ஆள்காடடி விரலானது காந்தப் புலத்தின் 
திகைகயயும், �டு விரலானது க்டத்தியில் �ாயும் 
மின்தனாட்டத்தின் திகைகயயும், ப�ரு விரலானது 
க்டத்தியின் �கரும் திகைகயயும் குறிககும்.

�்டம்  3.18(அ) பிைம்மிஙகின் இ்டககக விதி 

�்டம்  3.18 (ஆ) பிைம்மிஙகின் இ்டககக விதி மின் 
கட்டப் �்டம்

காந்தத் ்தயக்க வளையம் 
(Hysteresis Loop)

3.6

காந்தத் ்தயக்கம் (Hysteresis)

ஒரு ப�ாருகை காந்தமாககிய பி்றகு அக்த 
மீணடும் காந்தமில்லாதிருகக பையயத் 
த்தகவயான தி்றனுககு ஹிஸ்டரிசிஸ என்று ப�யர்.

காந்தத் ்தயக்க வளையம் (Hysteresis Loop)

�்டம் 3.19 காந்த ்தயகக வகையம் மின்சுற்று

காந்தமாககும் விகைகய 
பூஜஜியத்திலிருநது சிறிது சிறி்தாக அதிக�டை 
அைவு வகர உயர்த்்த தவணடும். அ்தனால் மாறும் 
காந்தகதகாடுகளின் பைறிகவ வகர�்டத்தில் 
குறித்்தால் OA என்்ற வகைதகாடு கிக்டககும். 
A என்்ற புள்ளி காந்த ைகதியின் பூரி்தத்க்தக 
குறிககும். எனதவ காந்தமாககும் விகைகய 
தமலும் அதிகரிககும் த�ாது காந்தச் பைறிவு A 
என்்ற புள்ளிககு தமல் அதிகமாகாது. பின்பு 
காந்தமாககும் விகை மின்ைாரத்க்தக குக்றப்�்தன் 
மூலம் குக்றககப்�டுகி்றது. மின்ைாரம் முற்றிலும் 
நிறுத்்தப்�ட்ட பின்பும் காந்தகதகாடுகளின் பைறிவு 
OC அைவு ்தஙகி விடுகி்றது. 

காந்தபுைம் 
(ஆள்காடடிவிரல்)

விளசயின் திளச  
(கடள்டவிரல்)

மின்கனாட்ட திளச  
(நடுவிரல்)

மின்கனாட்டம்

மின்கனாட்டதின் 
திளசகாந்தப் புைத்தின் 

திளச

காந்தப் புைம்

க்டத்தி நகரும் 
திளச

க்டத்தி நகரும் 
 திளச

காந்தப் ப�ாருள் 
வளையம்

க்டத்தி

ஸவிடசு
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Positive
Saturation

Coercive Force
(positive)

Coercive Force
(negative)

Residual Magnetism
(positive)

B

c

a

f

g
H

b

d

Residual Magnetism
(negative)

Negative
Saturation

�்டம் 3.20 ஹிஸ்டரிசிஸ வகையம்

வகர�்டத்தில் காந்த விகையானது AO 
என்்ற வகைதகாடடின் வழிதய குக்றயாமல் 
AC என்்ற வகைதகாடடின் வழிதய குக்றயும். 
காந்தமாககும் விகை பூஜஜியத்திலிருககும் த�ாது 
காந்தச் பைறிவு C என்்ற அைவில் இருககும். OC 
என்�து ்தஙகிகபகாண்ட காந்தச் ைகதி எனப்�டும். 
பின்பு மின்ைாரத்தின் திகைகய மாற்றி, அ்தாவது 
காந்தமாககும் விகையின் திகைகய மாற்றிச் 
பைலுத்தும் த�ாது விகை OD அைவு உயரும். 
அப்ப�ாழுது உதலாகத்தில் ்தஙகி இருந்த காந்தக 
தகாடுகளின் பைறிவு நீககப்�டுகி்றது. இந்த 

காந்தமாககும் விகை (OD) பகாயர்சிவ விகை என்று 
அகழககப்�டுகி்றது.

மின்ைாரத்தின் அைகவ எதிர்த்திகையில் 
தமலும் உயர்த்தும் த�ாது, அ்தாவது OE அைவு 
உயரும் த�ாது மீணடும் காந்தப் பூரி்தம் 
ஏற்�டுகி்றது. பின்பு மின்ைாரத்தின் அைவு 
குக்றககப்�டுகி்றது. மின்ைாரம் முற்றிலும் நிறுத்திய 
பின்பு உதலாகத்தில் OF அைவு காந்தச் பைறிவு 
்தஙகிவிடும். மின்ைாரத்தின் திகைகய மாற்றி 
உயர்த்தும் த�ாது OG அைவு காந்தமாககும் ைகதி 
உயர்கி்றது. இநநிகலயில் உதலாகத்தில் ்தஙகி 
உள்ை காந்தச் பைறிவு நீககப்�டுகி்றது. அத்த 
திகையில் மின்ைாரத்தின் அைவு உயரும் த�ாது 
மீணடும் காந்தப் பூரி்தம் ஏற்�டுகி்றது. 

தமற்கண்ட நிகழவில் ஒரு உதலாகமானது 
மு்தலில் காந்தமாககப்�டுகி்றது. பின்பு காந்த 
்தன்கம நீககப்�டுகி்றது. எதிர்த் திகையில் 
காந்தமாககப்�டுகி்றது. பின்பு காந்தத் ்தன்கம 
நீககப்�டுகி்றது. மீணடும் காந்தமாககப்�டுகி்றது. 
இவவா்றாக பையல்�ாடுகள் பகாணடு 
வகர�்டத்தில் ஏற்�டும் உருவம் ஹிஸ்டரிசிஸ 
வகைவு ஆகும். இ்தன் மூலம் ஹிஸ்டரிசிஸ இழப்பு 
க ண ்ட றி ய ப் � டு கி ்ற து .

விதிகள் �யன்�டும் இ்டம்

1. தமகஸபவல்லின் ்தககக 
திருகுவிதி

க்டத்தியில் மின்ைாரம் �ாயும்த�ாது உண்டாகும் காந்தக தகாடுகளின் 
திகைகய அறிவ்தற்கு.

2. வலகககயால் இறுககி 
பிடிககும் விதி

க்டத்தியில் மின்ைாரம் �ாயும்த�ாது உண்டாகும் காந்தக தகாடுகளின் 
திகைகய அறிவ்தற்கு.

3. பெலிகஸ விதி பைாலினாயட அல்லது மின்காந்தத்தில் வ்டதுருவம், ப்தன்துருவம் 
அறிவ்தற்கு.

4. முகன விதி பைாலினாயட அல்லது மின்காந்தத்தில் வ்டதுருவம், ப்தன்துருவம் 
அறிவ்தற்கு.

5. ஃபிைமிஙகின் வலககக விதி மின்னாககி காயிலில் தூண்டப்�டும் மின்தனாட்டத்தின் திகைகய 
அறிவ்தற்கு.

6. ஃபிைமிஙகின் இ்டககக விதி மின்தனாடியில் ஆர்மச்சூர் சுழலும் திகைகய அறிவ்தற்கு.

7. பலன்ஸ விதி தூண்டப்�டும் மின்னியககு விகையின் திகையானது அது உண்டாவ்தற்குக 
காரணமான வலிகமகதகா, மாறு்தலுகதகா எதிரானது என்�த்த பலன்ஸ 
விதி ஆகும்.

8. லாபரணடஸ விதி மின்காந்த விகைகைால் ஒரு புள்ளியில் ஏற்�டும் மின்தனற்்றம் அறிவ்தற்கு

காந்தவியல் சாரந்த விதிகள் 
3.7

்தஙகிக்பகாண்்ட 
காந்தசக்தி (கநர)

்தஙகிக்பகாண்்ட 
காந்தசக்தி (எதிர)

ககாயசில் விளச 
(எதிர)

ககாயசில் விளச 
(கநர)

எதிர பூரி்தம்

கநர பூரி்தம்
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1. இரணடு காந்தஙககை கவத்து, காந்த விதிககை ைரி �ார். 
2. �ரிமாற்று தூணடு்தலில் தூண்டப்�டும் மின்தனாட்டத்க்த எவவாறு அறிவாய? 
3. �்டத்தில் உள்ைவாறு பையது காந்தத் ்தன்கமகய ப்தரிநது பகாள்.

பசயல்�ாடுகள்

   
1. காந்த விகைக தகாடுகள் 
 அ) முற்றுப் ப�ற்்ற சுற்்றாக அகமயும்.
 ஆ) ஒன்க்றபயான்று பவடடிக பகாள்ைாது. 
 இ)  துருவஙகளுககு அருகில் ப�ருககமாக 

இ ரு க கு ம் .
 ஈ) வ்ட துருவத்தில் ப�ருககமாக இருககும்.
2. மின் காந்தத்தில் மின்தனாட்டம் �ாயவது 

நிறுத்்தப்�ட்டால் இரும்பு உள்ைகம் ______ 
 அ) காந்தத் ்தன்கமகயப் ப�ற்றிருககும். 
 ஆ) மின்னழுத்்தம் அதிகரிககும்.
 இ) காந்தத் ்தன்கமகய இழநதிருககும். 
 ஈ) மின்தனாட்டம் அதிகரிககும்.
3. காந்த விகைக தகாடுகளின் திகை 
 அ) ப்தன் துருவத்திலிருநது வ்ட துருவம் 
 ஆ) வ்ட துருவத்திலிருநது ப்தன் துருவம் 
 இ)  காந்தத்தின் ஒரு முகனயிலிருநது 

ம ற் ப ்ற ா ன் றி ற் கு 
 ஈ) மின்தனாட்ட திகை 

4. கீதழ பகாடுககப்�டடுள்ைவற்றில் 
ஃபிைம்மிஙகின் இ்டககக விதி எ்தற்கு 
ப � ா ரு ந து ம் ?

 அ) மின்தனாடி ஆ) மின்னியககி
 இ) அகல திருத்தி ஈ) கணினி
5. ஃபிைம்மிஙகின் இ்டககக விதிப்�டி 

�டுவிரல் …………… குறிககும்.
 அ) உருவாககப்�ட்ட மின்தனாட்டத்தின் 
தி க ை
 ஆ) காந்தப்புலத்தின் திகை
 இ) க்டத்தி �கரும் திகை
 ஈ)  உருவாககப்�ட்ட மின்னழுத்்தத்தின் 

திகை
6. ஃபிைம்மிஙகின் இ்டககக விதிப்�டி 

கடக்டவிரல் …………… குறிககும்.
 அ)  உருவாககப்�ட்ட மின்தனாட்டத்தின் 

தி க ை
 ஆ) காந்தப்புலத்தின் திகை

சரியான விள்டளயத் க்தரநப்தடுத்து 
எழுதுக:-

மதிப்ப�ண்
1
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39 மின் காந்தவியல்

 இ) க்டத்தி �கரும் திகை
 ஈ)  உருவாககப்�ட்ட மின்னழுத்்தத்தின் 

திகை
7. நிகலக காந்தம் �யன்�டுத்்தப்�்டா்த இ்டம் 
 அ) க்டனதமா  ஆ) எனர்ஜி மீட்டர் 
 இ) மின்மாற்றி  ஈ) ஒலிப�ருககி 
8. ஒரு காந்தத்தின் ்தன்கமகய அழிகக அ்தகன 
 அ) பவப்�ப்�டுத்்தலாம் 
 ஆ) சுத்தியலால் அடிககலாம் 
 இ)  மற்ப்றாரு காந்தத்தின் மூலம் ்தவ்றாக 

தூ ண ்ட ல ா ம் 
 ஈ) தமற்கூறிய அகனத்தும் ைரி 
9. காந்தப் புலத்்தால் விலககப்�டும் 

ப�ாருடகள் _______________ 
 அ) ஃப�ர்தரா காந்தப் ப�ாருடகள் 
 ஆ) �ாரா காந்த ப�ாருடகள் 
 இ) ்டயா காந்தப் ப�ாருடகள் 
 ஈ) க்டத்தும் ப�ாருடகள் 
10. குறிப்பிட்ட �ரப்பில் க்டககும் காந்தக 

தகாடுகளின் எணணிககக__________ 
 அ) காந்தக தகாடுகளின் அ்டர்த்தி 
 ஆ) மின் இயககு விகை 
 இ) காந்தக தகாடுகள் 
 ஈ) மின்னழுத்்தம் 

11. காந்தக தகாடுகள் அ்டர்த்தியின் அலகு 
 அ) பவ�ர்/மீ 2 
 ஆ) லூமன் 
 இ) ப்டஸலா 
 ஈ) பவ�ர் 
12. கீழககண்டவற்றுள் எது மின் காந்தப்புலத்தில் 

ஆற்்றகலச் தைமித்து கவககி்றது. 
 அ) மின்த்தககி  ஆ) இனத்்தக்ட 
 இ) மின்்தக்ட 
 ஈ) மாற்றியகமககும் மின் ்தக்ட 
13. காந்தப் புலத்தில் க்டத்தியால் தூண்டப்�டும் 

மின்னியககு விகை 
 அ) EMF   ஆ) இயகக EMF 
 இ) இயககமில்லா EMF  ஈ) சுழலும் EMF
14. ஒரு க்டத்தியில் தூண்டப்�டும் மின்னியககு 

விகையின் அைவானது இ்தகனப் ப�ாருத்து 
மாறும். 

 அ)  காந்தபுலத்தில் காந்தகதகாடுகளின் அ்ட-
ர்த்தி. 

 ஆ)  பவட்டப்�ட்ட காந்தகதகாடுகளின் அைவு. 
 இ) இகணந்த காந்தகதகாடுகளின் அைவு. 
 ஈ)  இகணந்த காந்தக தகாடுகளின் மாறும் 

வி கி ்த ம் .

சுருக்கமாக விள்டயளிக்க:
1) மின் காந்தம் என்்றால் என்ன?
2) நிகலத்்த காந்தத்தில் ALNICO ஏன் �யன்�டுத்்தப் �டுகி்றது?
3) நிகலத்்த காந்தத்தின் மூன்று �யன்கள் கூறு.
4) தமகஸபவல்லின் ்தகககத் திருகு விதிகய கூறு.
5) பைாலினாயடு மற்றும் ப்டாராயடு என்்றால் என்ன.
6) பைாலினாயடின் �யன்கள் யாகவ.
7) முகன விதி விவரி.
8)  ஃ�ாரத்டயின் மின்காந்தத் தூண்டல் விதிகள் கூறு.
9) பிைமிஙகின் வலககக விதிகய கூறு.
10) பிைமிஙகின் இ்டககக விதிகய கூறு.
11) பலன்ஸ விதிகய கூறு.
12) லாபரணடஸ விதிகய கூறு.
13)  மின்புலம்-விவரி.

ப��  ஆ மதிப்ப�ண்
3
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ஒரு �க்க அைவில் விள்டயளிக்க:
1. மின்காந்தம், நிகல காந்தம் ஒப்பிடுக.
2. காந்தப் ப�ாருள்கள்-விவரி.
3. காந்த �ாயம், காந்த இயககு விகை மற்றும் காந்தத் ்தக்ட ஆகியவற்க்ற விவரி.
4. காந்தப் பூரி்தம், ்தகக கவககும் ்தன்கம மற்றும் ்தஙகிக பகாண்ட காந்த ைகதி  

ஆகியவற்க்ற விவரி.

ப��  இ
மதிப்ப�ண்

5

இரண்டு �க்க அைவில் விரிவாக விள்டயளிக்க:
1. மின்காந்தத் தூண்டல் வககககை �்டத்து்டன் விைககு.
2. காந்தத் ்தயகக வகையம் �்டத்து்டன் விைககு.

ப��  ஈ
மதிப்ப�ண்

10
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41 மின்கலன்கள்

மின்கலன்கள்

சிறிய வகை மின்சாரம் ்சார்ந்த உபைரணஙைள் மற்றும் வீட்டிற்குப் 
பயனபடுத்தக் கூடிய சிறிய வகை மின்சா்தனஙைளுக்கு மினைலனைள் மிைவும் 
அததியசாவசியமசாைக் ைரு்தப்படுகிறது .மினை லததின பல்வறு வகைைள், 

சிறப்பு அம்்ஙைள்,பரசாமரிக்கும் முகறைள், மற்றும் மினைலம் ்சாரபசான பசாதுைசாப்புக் 
குறிப்புைள் ஆகியவற்கறப் பற்றி அறி்தல இப்பசாடததின ்�சாக்ைமசாகும்.

 கற்றலின் ேநாக்கம்

பாடம்

4

4.1   மின்கலம் ஓர் அறிமு்கம்

4.2   உலர் வக்க மின்கலம் 

4.3   துகை மின்கலம்

4.4   லித்தியம் அயனி மின்கலம்

4.5    ்காரீய அமில மின்கலத்திற்கும் லித்தியம் அயனி மின்கலத்திற்கும் 
உள்்ள ஏழு வவறுபாடு அம்்சங்கள்

4.6   தகையிலலா மின்சாரம் வழஙகும் மின்கலம்

4.7   மின்கலன்கக்ளப் பராமரிக்கும் முகை்கள்

4.8   வ்சம மின்கலத்தில ச்சயய வவண்டியகவ மற்றும் ச்சயயக் கூைாதகவ 

4.9   மின்கலம் பாது்காப்புக் குறித்து ஒனபது குறிப்பு்கள் 

சபாரு்ளைக்்கம்
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மின்கலம் ஓர் அறிமு்கம் 
4.1

மினைலம் ்வதியியல ஆற்றகல மின 
ஆற்றலசாை மசாற்றிக் கைசாடுக்கும் ்சா்தனம் எனவும், 
மின்சாரதக்தச் ்்மிதது கவததுப் பயனபடுததும் 
்சா்தனம் எனவும் இரு வகைப்படும். சிறிய அளவில  
்வதியியல ்க்திகயப் பயனபடுததி மின்சாரம் 
்தயசாரிக்ை மினைலம் உப்யசாைப்படுத்தப்படுகிறது. 

பைம் 4.1 மினைலம் அகமப்பு

ஒவகவசாரு மினைலததிற்கும் இரண்டு 
முகனைள் உள்ளது. ்�ரததிக் முகன (+) 
கைசாண்ட பகுதி ்�ரமினவசாய் (Anode) எனறும், 
எதிரததிக்முகன (-) கைசாண்ட பகுதி எதிர 
மினவசாய் (Cathode) எனறும் அகைக்ைப்படுகிறது. 
இக்த படம் 4.1 விளக்குகிறது.

ஆற்றல மசாறசாக் ்ைசாட்பசாடு விதிப்படி 
மினைலததில ்்மிதது கவக்கும் இர்சாயன ஆற்றல 
மின ஆற்றலசாை மசாற்றப்படுகிறது.

இரண்டு (அலலது) அ்தற்கும் ்மல 
மினைலனைகள இகணப்பு க்ய்து க்தசாகுப்பசாை 
ைசாணும் முகற்ய மினைலத க்தசாகுப்பு ஆகும். மின 
ஆற்றல ்க்திகய எளிகமயசான முகறயில எடுததுச் 
க்லலும் (அலலது) கையசாளும் ்சா்தனம் மினைலம் 
ஆகும்.

மினைலம் இரண்டு மினவசாய்ைகளயும் 
(Electrode), மினபகுதிரவமும் (Electrolyte) 
கைசாண்டுள்ளது. மினவசாய்ைள் மற்றும் 
மினபகுதிரவம் மூலம் ்வதியியல அலலது 
இர்சாயன விகன ஏற்பட்டு மினனழுத்ததக்த 
உண்டசாக்குவது மினைலததின ்வகல ஆகும்.

4.1.1 உலர் வக்க மின்கலம் 

உலர வகை மினைலததில மினபகு 
திரவமசாை பக் (அலலது) ஒரு வகையசான 
கெல உப்யசாைப்படுத்தப்படுகிறது. இவவகை 
மினைலனைகள எ்ந்த ்ைசாணஙைளில 
்வண்டுமசானசாலும் உப்யசாைப் படுத்தலசாம். 
இம் மினைலததில உள்ள பக் (அ) கெல 
கவளி்ய வரசா்தவசாறு இ்தன வசாய்ப்பகுதிைள் 
மூடப்பட்டிருக்கும். இக்ைசாலஙைளில உலர 
வகை மினைலஙைள், ைசிவுைள் ஏற்படசா்தவசாறு 
்தயசாரிக்ைப்பட்டு பயனபடுத்தப்பட்டு  
வருகிறது.

4.1.2 திரவ வக்க மின்கலம்

திரவ வகை மினைலம் எப்்பசாதும் 
க்ஙகுதது நிகலயில ்தசான பயனபடுத்த ்வண்டும். 
திரவ வகை மினைலததின கவளிப்பசாைததில 
ைசாற்று க்னறு குளிரூட்டம் க்ய்யும் வகையில 
துவசாரஙைள் (அலலது) துகளைள் உள்ளன. 
இ்தன மூலம் இர்சாயன விகன ைசாரணமசாை 
உண்டசாகும் ைழிவு வசாயுக்ைள், இ்ந்த துவசாரஙைள் 
மூலம் கவளி்யற்றப்படுகிறது. திரவ வகை 
மினைலததில ைசாரீய அமில மினைலம் 
அதிை அளவில உப்யசாைப்படுத்தப்பட்டு  
வருகிறது.

4.1.3 முதனகம மின்கலம் 

மு்தனகம மினைலம் எனபது ஒரு முகற 
மட்டு்ம பயனபடுத்தக்கூடிய மினைலம் ஆகும். 
ஒரு முகற உப்யசாைப்படுத்தப்பட்ட பிறகு மீண்டும் 
மின்னற்றம் (Charging) க்ய்ய முடியசாது.  இவவகை 
மினைலததில  ஒரு முகற பயனபடுத்தப்பட்ட 
இர்சாயனப் கபசாருள்ைள் மின்க்தியசாை 
உப்யசாைப்படுததினசால, இர்சாயனப் கபசாருள்ைள் 
முழுகமயசாை தீர்நது விடும். பிறகு இம்மினைலம் 
மீண்டும் உப்யசாைப்படுத்த இயலசாது. ்வறு 
ஒரு புதிய மினைலம் ்தசான உப்யசாைப்படுத்த  
்வண்டும். 

உ்தசாரணம்: ்வசாலடசா மினைலம், 
கலக்லசாஞ்சி மினைலம், ைசார ்்ம மினைலம், பசா்தர் 
மினைலம், லிததியம் மினைலம்.

உலர் வக்க மின்கலம் 
4.2

குகறவசான விகலயில, அதிைமசாைப் 
பயனபடுத்தக்கூடிய உலர மினைலம் ைசாரபன – 
துத்த�சாை வகை மினைலம் ஆகும். (Carbon – Zinc Cell) 
இ்தன படம் 4.2 இல ைசாட்டப்பட்டுள்ளது. 

வேர்முகை

வேர் அயனி்கள்

எதிர் 
அயனி்கள்

மினபகுதிரவம்

எலக்ட்ரசான 
இைப்பு

ஆக்ஸீ்கரைம்

எதிர் முகை
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பைம் 4.2 உலர மினைலம்

பைம் 4.3 ைசாரபன-துத்த�சாை உலர மினைலம்

்கார்பன -துத்தோ்க உலர்வக்க ச்சல

ைசாரபன – துத்த�சாை மினைலததில 
துத்த�சாைததினசால க்ய்யப்பட்ட கவளிப்பகுதி 
மினைலததின எதிர மினவசாயசாை இருக்கிறது. 
மினைலததின கமயப்பகுதியில உள்ள ைசாரபன 
ைரித்தண்டு ்�ரமினவசாயசாை க்யலபடுகிறது. 
இவவகை மினைலததில அம்்மசானியம் கு்ளசாகரடு 
பக்யசானது மினனசாற்பகுப்பு கபசாருளசாை 
அகமகிறது . 

கபசாதுவசாை அகனதது மு்தனகம 
மினைலததில, உலர வகை மினைலததின ஏ்்தனும் 
ஒரு மினவசாய் மட்டும் இர்சாயன விகன புரி்தலின 
ைசாரணமசாை பசாதிப்பு ஏற்படுகிறது. இவவகை 
மினைலததில கபரும்பசாலும் எதிரமினவசாய் 
கைசாண்ட துத்த�சாைம் பசாதிக்ைப்படுகிறது. 
மினைலம் நீண்ட �சாள் உப்யசாைப்படுத்தசா்த்தன 
ைசாரணமசாை, மினைலததின உள்்ள உள்ள பக் 
்பசானற மினனசாற்பகு கபசாருள் கைட்டு, கவளி்ய 
ைசிவு ஏற்படுகிறது. இ்ந்த மினனசாற்பகு ைசிவு 
கவளி்ய வ்நது மற்ற பசாைஙைளில படுவ்தசால, 
மினைலம் பசாதிப்பு அகடகிறது. என்வ இவவகை 
மினைலனைகள உடனுக்குடன பயனபடுத்த 
்வண்டும். இலகல்யல ்்தகவப்படும் ்பசாது 
வசாஙகி உப்யசாைப்படுத்த ்வண்டும். ைசாரபன 
– துத்த�சாைம் வகை மினைலம் பல்தரப்பட்ட 
்்தகவயசான அளவுைளில ்தயசாரிக்ைப்படுகிறது. 1.5 
்வசாலட் மினனழுத்தததில ்தயசாரிக்ைப்படுகிறது. 

கபசாதுவசாை மினைலம் பல்வறு உருவஙைளில 
கிகடக்ைப் கபறுகிறது. இவவகை மினைலம் AA, 
C மற்றும் D அளவுள்ள உருவஙைளில கிகடக்ைப் 
கபறுகிறது.

AA - சிறிய ்பனசா வகை மினைலம்  

C - மி்தமசான அளவு கைசாண்ட வகை

D - கபரிய அளவு கைசாண்ட வகை 

4.2.1 பிரதம மின்கலத்தின பயன்கள் 

பிர்தம மினைலனைள் மினனணு 
்சா்தனஙைளில கபரிதும் பயனபடுத்தப்பட்டு 
வ ரு கி ற து . 

உ்தசாரணம்: ைடிைசாரஙைள், புகை எச்்ரிக்கை 
மணி ஒலிப்பசான, இரு்தய ைட்டுப்பசாட்டுக் ைருவி, 
டசாரச் விளக்குைள், ைசாது ்ைட்கும் ைருவிைள், 
டிரசானசிஸடர ்ரடி்யசா ்பசானற ்சா்தனஙைளில 
இவவகை மினைலம் பயனபடுத்தப்படுகிறது. 

4.2.2  சதாைர் மின்கல இகைப்பு  
)Series cell connection) 

மினைலஙைள் க்தசாடர இகணப்பில 
இகணக்ைப்படுகிறது. மினைலஙைள் க்தசாடரச்சியசாை 
இகணக்ைப்படும் ்பசாது, மு்தல மினைலததின 
்�ரமினவசாய் பகுதிகய (+ முகன), அடுத்த 
மினைலததின எதிர மினவசாயுடன (- முகன)
க்தசாடரச்சியசாை இகணதது பயனபடுத்த ்வண்டும். 
இகணக்கும் முகறகயப் படம் 4.4ல ைசாணலசாம்.

பைம் 4.4 க்தசாடர மினைல இகணப்பு

அதிைப்படியசான மினனழுத்தம் 
்்தகவப்படும் ்பசாது, பல மினைலனைகள 
க்தசாடர இகணப்பில இகணதது ்்தகவயசான 
மினனழுத்ததக்தப் கபறலசாம். மினைலனைகள 
இகணதது பயனபடுததும் ்பசாது கிகடக்கும் 
கமசாத்த மினனழுத்தமசானது, க்தசாடரச்சியசாை 
இகணக்ைப்பட்டுள்ள ்தனித்தனி 
மினைலனைளின கூட்டுத க்தசாகைக்குச் ்மமசாை  
இருக்கும்.

 இருப்பினும் ஒவகவசாரு மினைலததின 
ஆம்பியர மணி மதிப்பசானது (Ampere hour rating) 
எப்்பசாதும் ்மமசாை்வ இருக்கும்.

பித்தக்ளத் சதாடு மூடி

்கரிக்்கடகை

துத்த ோ்கம்

மினபகுதிரவு பக்ச

வமங்கனிசு கை ஆக்க்சடு

வேர்முகை எதிர்முகை
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4.2.3  மின்கல இகை இகைப்பு 
)Parallel connection) 

பைம் 4.5 மினைல இகண இகணப்பு

இகண இகணப்பு முகறயில, மினைலததின 
எலலசா ்�ரமின முகனைகள ஒனறசாைவும், எலலசா 
எதிரமின முகனைகள ஒனறசாைவும் படம் 4.5 
உள்ளவசாறு இகணப்புச் க்ய்ய ்வண்டும்.

மினைலனைகள இகண இகணப்பில 
இகணப்ப்தன மூலம் அதிை அளவிலசான 
மின்னசாட்டம் (அலலது) ஆம்பியர மணி 
மதிப்பு கிகடக்ைப் கபறுகிறது. இ்ந்த முகறயில 
மினைலனைகள இகண இகணப்புச் க்ய்வ்தன 
மூலம் கிகடக்ைப் கபறும் ஆம்பியர மணி ்தர 
மதிப்பசானது, இகணக்ைப்பட்டுள்ள அகனதது 
மினைலததின ஆம்பியர மணி ்தர மதிப்புக்குச் 
்மமசாை இருக்கும். இரு்ந்த ்பசாதிலும் ஒவகவசாரு 
மினைலததிலிரு்நது கவளிவரும் மினனழுத்தம் 
அ்்த மினனழுத்தததில இருக்கும்.

மினைலத க்தசாகுப்புைகள இகணக்கும் 
கபசாழுது, ஒவகவசாரு க்தசாகுதி மினனழுத்த மதிப்பு 
்மமற்ற்தசாை இருக்கும். கவவ்வறு க்தசாகுதிைளின 
மினனழுத்த ்வறுபசாடு கவவ்வறசாை இருப்பினும், 
அதிை மினனழுத்தம் கைசாண்ட மினைலம், 
மின்னசாட்டதக்த கவளிப்படுததும் ்பசாது, 
குகறவசான மினனழுத்தம் கைசாண்ட மினைலம் அம் 
மின்னசாட்டதக்த ஏற்றுக்கைசாள்கிறது. ்மமசான 
மினனழுத்த மதிப்பு கபறும் வகர, மின்னசாட்ட 
பகிரவு க்தசாடர்நது �கடகபற்றுக் கைசாண்்ட 
இருக்கும்.

துகை மின்கலம்
4.3

ஃபசார்டயின மினனசாற்பகுப்பு விதியின 
அடிப்பகடயில துகண மினைலததில மின்னற்றம் 
மற்றும் மின இறக்ைம் க்யலபசாடுைள் �கடகபறுகிறது 

மின்னற்றம் ஆன மினைலதக்த ஒரு 
முகற முழுவதும் உப்யசாகித்தவுடன, மீண்டும் 
மின்னற்றம் க்ய்து துகண மினைலதக்த 
உப்யசாைப்படுத்தலசாம். மின்சாரதக்தத 

்்தக்கி கவததுக் கைசாடுக்கும் ்சா்தனம் துகண 
மினைலம் ஆகும். துகண மினைலம் இரண்டு 
வகைப்படும். இதில பயனபடுத்தப்படும் மினனசாற் 
பகு கபசாருகளப் கபசாறுதது இம்மினைலம்  
வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

4.3.1 வ்சம மின்கலம் )Storage battery)

1. ைசாரிய அமில ்்ம மினைலம்
2. நிக்ைல இரும்பு ைசார ்்ம அமில மினைலம் 

உ்தசாரணம்: நிக்ைல இரும்பு மினைலம் 
நிக்ைல ைசாட்மியம் மினைலம்.

துகண மினைலம் (அ) ்்ம மினைலம் 
எனபது மின்சாரதக்த ்்தக்கி கவதது 
பயனபடுததும் மினைலம் வகை ஆகும். 
இம்மினைலததின மூலம் பல்வறு மின 
பளுக்ைகள இகணதது மின்க்தியசானது கிகடக்ைப் 
கபறுகிறது. இம் மினைலதக்த எத்தகன முகற 
்வண்டுமசானசாலும் மின்னற்றம், மின இறக்ைம் 
க்ய்து உப்யசாைப்படுத்தலசாம். இம்மினைலததில, 
மின்க்தியசானது முழுகமயசாை உப்யசாகிக்ைப்பட்டு 
ப ய ன ப டு த ்தப் ப டு கி ற து . 

அதிை வலிகமயுள்ள மின்சாரதக்தப் 
கபறுவ்தற்கு, மினைலனைள் பலவற்கற இகண 
இகணப்பு க்ய்து பயனபடுத்தலசாம். இ்ந்த மினைலம் 
“Accumulator” எனறு அகைக்ைப்படுகிறது.

மின்சாரதக்தச் ்்மிதது கவதது மீண்டும் 
மின்னற்றம் க்ய்து பயனபடுத்தக் கூடிய 
இவவகை மினைலஙைள் பல்வறு உருவஙைள், 
அளவுைள் மற்றும் ்தரஙைளில கிகடக்ைப் கபறுகிறது. 
ைடிைசாரததிற்குப் பயனபடுத்தப்படும் மிைச் சிறிய 
வகை மினைலம் மு்தல மின விநி்யசாைததிற்குப் 
பயனபடுத்தப்படும் மிைப் கபரிய வகை 
மினைலனைள் வகர கிகடக்ைப் கபறுகிறது. 

ைசாரிய அமிலம், நிக்ைல ைசாட்மியம், 
நிக்ைல – கைட்கரட் உ்லசாைம், மற்றும் லிததியம் 
அயனி ஆகிய ்்ம அமில மினைலஙைளில ்�ர 
மற்றும் எதிர மினவசாய்ைள் கவவ்வறசாைவும், 
மினனசாற்பகு திரவம் கவவ்வறசாைவும் 
பயனபடுத்தப்படுகிறது. ்்ம அமில மினைலஙைள் 
விகல அதிைமசாை்வ இருக்கும். மு்தனகம 
மினைலஙைள் உப்யசாைப்படுத்தப்பட்ட உடன 
மீண்டும் உப்யசாைப்படுத்த முடியசாது எனப்தசால, 
அ்தன விகல குகறவசாை்வ இருக்கும். 

4.3.2  ்காரீய அமில மின்கலம் 

ைசாரீயம் மற்றும் ைசாரீய – கபரரசாக்க்டு 
இர்சாயன விகன புரி்நது இர்சாயன ஆற்றகல 
மின ஆற்றலசாை கைசாடுக்கும் உபைரணம் 

வேர்முகை

எதிர்முகை
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ைசாரீய அமில மினைலம் ஆகும். இவகையசான 
மினைலஙைள் கபசாதுவசாை மின உற்பததி 
நிகலயஙைள் மற்றும் துகண மின நிகலயஙைளில 
பயனபடுத்தப்படுகிறது. இவவகை மினைலஙைள் 
அதிை மினனழுத்தம்கைசாண்டது. இ்தன விகல குகறவு.

அகமப்பு

ைசாரீய அமில மினைலம் பல்வறு 
பசாைஙைளின படம் 4.6 விளக்குகிறது. இதில 
கவளிப்பசாததிரம்  மற்றும்  ்தைடுைள் முக்கியமசான்தசாைக் 
ைரு்தப்படுகிறது. 

்காரீய அமில மின ்கலத்தின பா்கங்கள் 
1. சவளிப்பாத்திரம் 

மினைலனின அகனததுப் பசாைஙைகளயும் 
உள்்ள கவதது மூடிப் பசாதுைசாக்கும் 
முக்கியமசான பசாைம் கவளிப்பசாததிரம் ஆகும். 
கவளிப் பசாததிரமசானது ைண்ணசாடி, எ்பசாகனட், 
ைசாரீயப்பூச்சு கைசாண்ட மரம், ைடினமசான இரப்பர, 
பீஙைசான, கைட்டி வகை பிளசாஸடிக் ்பசானற 
கபசாருள்ைளசால க்ய்யப்பட்டு இருக்கும்.

மின   பகுகபசாருளசாை பயனபடுத்தப்படும் 
திரவப் கபசாருள் இ்ந்த பசாததிரததில்தசான 
ஊற்றப்படுகிறது. இப்பசாததிரம் மின்சாரதக்தக் 
ைடத்தசாது. இப்பசாததிரததின உட்பகுதியில �சானகு 
மினைசாப்புத ்தசாஙகிைள் உள்ளது. ்�ரமின ்தைடுைள் 

இரண்டு ்தசாஙகியிலும், எதிரமின ்தைடுைள் இரண்டு 
்தசாஙகியிலும் உட்ைசாருவ்தற்கு ஏற்றசாற் ்பசால இ்ந்த 
மினைசாப்பு ்தசாஙகிைள் அகமக்ைப்பட்டு இருக்கும். 
்மலும் இ்ந்த மினைசாப்புத ்தசாஙகி்தசான மினைலததில 
குகறச்சுற்று ஏற்படசா்த வண்ணம் பசாதுைசாக்கிறது. 
இம் மினைலததில பயனபடுத்தப்படும் மினனசாற்பகு 
திரவம் அரிமசானம் ஏற்படுத்தசா வண்ணம் இருக்குமசாறு 
கவளிப்பசாததிரமசானது ்்தர்ந்தடுக்ைப்படுகிறது.

பைம் 4.7 ைசாரிய அமில மினைல உள் அகமப்பு

2. த்கடு்கள்

்தைடுைள் மின ைடததும்  ்தனகம   கைசாண்டகவ. 
இத்தைடுைள் பட்கடயசான ைசாரீயததினசால 
க்ய்யப்படுகிறது. இது மினைலததிற்கு முக்கியமசான 
பசாைமசாைக் ைரு்தப்படுகிறது. இதில கிரிட் (Grid) மூலம் 
மின்னசாட்டம் சீரசாை பகிர்நது வைஙைப்படுகிறது. 
இவவகை மினைலததில மின்னசாட்டம் சீரசாை 
இருக்ை ்வண்டும். இலகல்யல மினைலம் க்யல 
இை்நதுவிடும்.

Grid Plate

Positive Plate

Negative Plate

Negative Pore

Negative cell
connection

Negative
plate pack

Valve adapter and valve

Microporous separator

Positive plate pack

Positive cell
connection

Electronlyte-tight sealing ring

பைம் 4.6 ைசாரீய அமில மினைலம்

கிரிடத்கடு

வேர்த்த்கடு

எதிர்த்கடு

வேர்த்த்கடு சதாகுப்பு
எதிர்துக்ள

வாலவு

்காரீய ஆக்க்சடு

்காரீயம்

்கநத்க 
அமிலம்

எதிர்முகை 
இகைப்பு

எதிர்த்கடு 
எதிர்

வேர்முகை 
இகைப்பு

நுண்துக்ள பிரிப்பான

மினபகுதி திரவ மூடி
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பைம் 4.8 ைசாரீய அமில மினைலத ்தைடுைளின 
அகமப்பு

“கிரிட்” எனபது ைசாரீயம் மற்றும் 
ஆனட்டிமனியசால க்ய்யப்பட்ட உ்லசாைக் 
ைலகவயசாகும். ்�ர மற்றும் எதிர ்தைடுைளுக்கு ஒ்ர 
வடிவகமப்பில கிரிட் க்ய்யப்படுகிறது.எதிர மின 
்தைடுைளுக்கு கிரிட் கமலலிய்தசாை அகமக்ைப்படுகிறது.

மின ைலததில உள்ள எதிர மின ்தைடுைளின 
எண்ணிக்கை எப்்பசாதும் ஒனறுக்கு ்மற்பட்ட 
்�ரமின ்தைடுைளின எண்ணிக்கையசாை இருக்கும். 
ஆகையசால மினைலததின பக்ை மூடி இரு பக்ைமும் 
எதிர மகறயசாை இருக்கும்.

3.  ச்சயலபடும் சபாருள்்கள்  
)Active material) 

மின்னற்றம் மற்றும் மினனிறக்ைம் 
க்யலபசாடுைள் நிைழும்்பசாது மினைலததில 
இர்சாயன விகன புரி்தலுக்கு க்தசாடரபசான 
கபசாருள்ைள் க்யலபடும் கபசாருள்ைள் ஆகும். 
ைசாரீய அமில மினைலததில க்யலபடும் 
க ப சா ரு ள் ை ள சா வ ன :

அ) ்காரீய சபர்ராக்கஸைடு )PbO2) 
ைசாரீய கபரரசாக்கஸைடு மினைலததின 

்�ரமினவசாய்த ்தைடசாைப் பயனபடுத்தப்படுகிறது. 

ைசாரீய கபரரசாக்கஸைடு அடர பழுப்பு நிறம் 
கைசாண்டது. (்சாக்்லட் ைலர) 

ஆ) சமனகமயாை ்காரீயம் )Pb) 

கமனகமயசான ைசாரீயம் எதிர மினவசாய்த 
்தைடசாைப் பயனபடுத்தப்படுகிறது .இது ் சாம்பல நிறம் 
கைசாண்டது. 

இ) நீர்த்த ்கநத்க அமிலம் (H2SO4)

நீரத்த ை்ந்தை அமிலம் மினனசாற்பகு 
கபசாருளசாகும். இதில 31% ை்ந்தை அமிலம் கைசாண்டது.

4. பிரிக்கும் த்கடு )Separator) 
ைசாரீய அமில மினைலததில பிரிக்கும் 

்தைடுைள் பயனபடுத்தப்படுகிறது. இத்தைடுைள் 
மினைடத்தசாப் கபசாருள் ஆகும். மின்சாரதக்த ்தன 
வழி்ய க்லல அனுமதிக்ைசா்த ்தனகம கைசாண்ட 
இத்தைடுைள், ்�ர மற்றும் எதிர மின முகனைகள 
ஒனறின ்மல ஒனறு க்தசாடசா்தவசாறு  பிரிதது 
பசாதுைசாக்கிறது. பிரிக்கும் ்தைடுைள் மினவசாய்ைளுக்கு 
மததியில க்ஙகுதது நிகலயில கவக்ைப்படுகிறது. 

5.  மின்கல மினமுகை்கள்  
)Battery terminals) 

்்ம மினைல மினைலம் இரண்டு மின 
முகனைகளக் கைசாண்டது. 

்�ரமின முகன 

எதிரமின முகன 

அ)  ்காரீய அமில மின்கலம் ச்சயலபடும் 
விதம் 

ைசாரீய அமில மினைலததில ை்ந்தை அமிலம் 
மினனசாற்பகு கபசாருளசாைப் பயனபடுத்தப்பட்டு 
வருகிறது. மினைலததில ை்ந்தை அமிலதக்த மு்தலில 
ஊற்றக்கூடசாது. நீகர ஊற்றிய பிறகு்தசான ை்ந்தை 
அமிலதக்த ஊற்ற ் வண்டும். அவவசாறு ஊற்றப்பட்ட 
பிறகு ை்ந்தை அமிலமசானது ைகர்நது, அ்தன 
மூலக்கூறுைள் கைட்ரென அயனிைள் ஆைவும், 
்ல்பட் அயனிைள் ஆைவும் சுற்றி வருகிறது. இதில 
கைட்ரென அயனிைள் ்�ரமின ்க்தியசாைவும், 
்ல்பட் அயனிைள் எதிர மின ்க்தியசாைவும் 
மசாறுகிறது.

மினைலததின இரண்டு மினவசாய்ைகளயும் 
நீரத்த ை்ந்தை அமிலததில மூழைச் க்ய்து, 
மின வசாய்ைளின முகனைளில ்�ரததிக் 
மின்சாரதக்த க்லுத்த ்வண்டும். ்�ரமின 
்க்தி கைசாண்ட கைட்ரென அயனிைள், மின 
இகணப்பில இகணக்ைப்பட்டுள்ள எதிர மின 
்தைட்கட ்�சாக்கி க்லகிறது. ்ல்பட் அயனிைள் 
எதிர மின்க்தி கைசாண்டது. இது மின இகணப்பில 
இகணக்ைப்பட்டுள்ள ்�ர மின ்தைட்கட ்�சாக்கிச் 
க்லகிறது.

்�ர மின முகன – 17.5 மி.மீ  விட்டம் 
க ை சா ண் ட து .

எதிர  மின முகன – 16 மி.மீ விட்டம் 
க ை சா ண் ட து .
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ஆ)  மினனிைக்்கம் ச்சயயும்வபாது 
ஏற்படும் மாற்ைங்கள்

மினைலததில மினனிறக்ை நிைழச்சி 
�கடகபறும் ்பசாது, மின்னசாட்டமசானது 
்�ரததிக்யில இரு்நது எதிரததிக்கய ்�சாக்கிச்  
க்லலுகிறது. மினபகு திரவததில மின்னசாட்டம் 
க்லலும் ் பசாது கைட்ரென ் �ரமின அயனியசாைவும், 
்ல்பட் எதிரமின அயனியசாைவும் பிரிக்ைப்படுகிறது. 

பைம் 4.9 மினனிறக்ைம் க்ய்யும் ்பசாது நிைழும் 
இர்சாயன விகன

1. ்�ர மற்றும் எதிர மின ்தைடுைள் கமதுவசாை 
ைசாரீய ்ல்பட்டசாை மசாற்றப்படுகிறது. 
(கவண்கம நிறம்)

2. மினனிறக்ைம் நிைழவு �கடகபறும் 
்பசாது நீர கவளிப்படுகிறது. இவவசாறு நீர 
கவளிப்படுவதின ைசாரணமசாை அமிலமசானது 
அதிைமசாை நீரமம் ஆக்ைப்படுகிறது. 

3. மினனியக்கு விக் குகறகிறது. 

(இ) ்காரீய அமில மின்கலம் 
மினவைற்ைம் ச்சயயும் முகை 

ைசாரீய அமிலம் மின்னற்றம் க்ய்யும் 
்பசாது ்�ரமின முகன DC ்ப்களயின (+) 
முகனயுடனும், எதிரமின முகன (–) முகனயுடனும் 
இகணக்ை ்வண்டும் ்�ரமின சுகம கைசாண்ட 
கைட்ரென அயனிைள், எதிர மின முகனயிலும், 
எதிரமின சுகம கைசாண்ட ்ல்பட் அயனிைள் ்�ர 
மின முகனகய ்�சாக்கி �ைரவ்தசால, கீழக்ைண்ட 
இர்சாயன க்யல �கடகபறுகிறது.

்�ரமின முகன: 

PbSO4 + H2 → Pb + H2SO4 

எதிரமின முகன :

 PbSO4+ SO4 +2H2O → PbO2 + 2H2SO4

பைம் 4.10 மின்னற்றம் க்ய்யும் ்பசாது நிைழும் 
மசாற்றஙைள்

(ஈ) மினவைற்ைம் ச்சயயும் வபாது 
ஏற்படும் மாற்ைங்கள் 
1. மின்னற்றம் அகடயும் ்பசாது ்�ரமினவசாய் 

அடர பழுப்பு (Dark Brown) நிறமசாைவும், எதிர 
மினவசாய் ் சாம்பல (Grey) நிறமசாைவும் மசாறுகிறது. 

2. மினபகு திரவததின அடரததியசானது, ்தண்ணீர 
்்ரவ்தசால அதிைமசாகிறது. 

3. மினனியக்கு விக் (emf) அதிைமசாகிறது.

பிரதம மற்றும் துகை மின்கலம் 
வவறுபாடு அடைவகை
பிர்தம மினைலம் துகண மினைலம்
1. பிர்தம மினைலம் 

ஒருமுகற 
பயனபடுததிய 
பிறகு மீண்டும் 
உப்யசாைப்படுத்த 
முடியசாது.

1. துகண மினைலதக்த 
மின்னற்றம்

 க்ய்து மீண்டும் 
உப்யசாைப்படுத்தலசாம்

2. இ்தன 
உள்மின்தகட 
அதிைம் 

2. இ்தன உள் மின்தகட 
குகறவு 

3. இர்சாயன 
ஆற்றல 
மினனற்றலசாை 
மசாற்றபடுகிறது 

3. மினனசாற்றல 
ர்சாயன ஆற்றலசாை  
மசாற்றபடுகிறது

4. பிர்தம மினைலம் 
எகட குகறவு 

4. பிர்தம மினைலம் எகட 
அதிைம் 

5. பிர்தம 
மினைலததின  
விகல குகறவு 

5. பிர்தம மினைலததின  
விகல அதிைம் 

6. பரசாமரிப்பு 
குகறவு

6. பரசாமரிப்பு அதிைம் 

7. குகற்ந்த ஆயுள் 7. அதிை ஆயுள் 

8. குகற்ந்த 
விகனததிறன 
கைசாண்டது 

8. அதிை  விகனததிறன 
கைசாண்டது
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லித்தியம் அயனி மின்கலம் 
4.4

லிததியம் அயனி மினைலம் துகண 
மினைல வகைகயச் ்்ர்ந்தது. எத்தகன முகற 
்வண்டுமசானசாலும் மின்னற்றம் க்ய்து 
பயனபடுத்தலசாம். மினனிறக்ைததின ்பசாது (Discharge) 
லிததியம் அயனிைள் எதிர மினவசாயிலிரு்நது ்�ர 
மினவசாய் ்�சாக்கிச் க்லகிறது. மின்னற்றததின ்பசாது 
லிததியம் அயனிைள் ்�ர மினவசாயிலிரு்நது எதிர 
மினவசாகய ்�சாக்கிச் க்லகிறது. 

பைம் 4.11 லிததியம் அயனி மினைலம்

லிததியம்  அயனி மினைலததின 
மினனழுத்தம்  = 3.6 / 3.85 ்வசாலட்.

லிததியம் அயனி மினைலததின பல்வறு 
வகையசான மினனழுத்தம் மற்றும் அளவுைளில 
கிகடக்ைப் கபறுகிறது.  லிததியம் அயனி மினைலததில 
உப்யசாைப்படுத்தப்படும் இர்சாயனதக்தப் 
கபசாறுதது மினனழுத்தமசானது 2.5 ்வசாலட் மு்தல 3.6 
்வசாலட் வகர கிகடக்ைப் கபறுகிறது. 

4.4.1 லித்தியம் அயனி மின்கலம் 
ேனகம்கள் 

லிததியம் அயனி மினைலம் மூலம் நிகறய 
பயனைள் கிகடக்கினறன. அகவயசாவன:

அ)  அதி்க ஆற்ைல அைர்த்தி  
(High energy density) 

லிததியம்  அயனி மினைலததில உள்ள அதிை 
ஆற்றல அடரததி ்தனகம ைசாரணமசாை, இவவகை 
மினைலம் நீண்ட ்�ரம் பயனபடுத்தப்படுகிறது. 
இது்வ இ்தன முக்கிய �னகம ஆகும்.
அகல்பசியில அதிைப்படியசாை மின்னற்றம் 
க்ய்து பயனபடுத்தப்படுகிறது. அ்்த ்பசானறு 
அகல்பசியில அதிைம் பயனபடுததும்்பசாது 
மினைலததில அதிை மினதிறன ்்தகவப்படுகிறது. 
அதிை அளவில மின்க்தி ்்தகவப்படுவ்தசால, அதிை 
ஆற்றல அடரததி மினைலம் கபரிதும் பயனுள்ள்தசாை 
இருக்கிறது. இது்வ இ்ந்த மினைலததின முக்கிய 
சிறப்பு அம்்மசாகும்.

ஆ) தன மினனிைக்்கம் (Self discharge) 

லிததியம் அயனி மினைலதக்த நீண்ட 
்�ரம் பயனபடுத்தலசாம். இவவகை மினைலததில 
மின்க்தி சுய கவளி்யற்றம் ஆகும் அளவசானது, 
மற்ற மினைலதக்தக் ைசாட்டிலும் குகறவு. 

இ) ஆரம்ப ச்சயலபாடு்கள் 

லிததியம் அயனி மினைலததிற்கு ஆரம்பச் 
க்யலபசாடுைள் ஏதும் கிகடயசாது. ஆனசால மற்ற 
மின ைலததுக்கு ஆரம்பச் க்யலபசாடுைள் உண்டு. 

ஈ) குகைவாை பராமரிப்பு 

லிததியம் அயனி மினைலததுக்கு எ்ந்த 
வகையசான பரசாமரிப்பும் கிகடயசாது. மினைலததின 
்தனகமக்கு  ஏற்றசாற்்பசால மின்னசாட்டம் 
மினனிறக்ைம் ்ரியசாைச் க்ய்து பரசாமரித்தசா்ல 
்பசாதுமசானது . 

லித்தியம் அயனி மின்கலம் தீகம்கள்
1) பாது்காப்பு 

லிததியம் அயனி மினைலனைள் அதிை 
மின்னற்றம் ஆைசாமலும், அதிை மினனிறக்ைம் 
ஆைசாமலும் பசாதுைசாக்ை ்வண்டும். அ்்த ்பசால 
லிததியம் அயனி மினைலம், அதிை கவயில, ைடும் 
குளிர, மகை ்பசானற இடஙைளில படசா்தவசாறு 
கவக்ைப்பட்டு, ைட்டுப்பசாட்டு க்யலைகள 
பசாதுைசாப்பசாைக் கையசாள ்வண்டும். 

2) ஆயுள் 
லிததியம் அயனி மினைலஙைள் 

பசாதுைசாப்பசான,  குளிரச்சியசான இடஙைளில 
கவக்ைப்பட ்வண்டும். மின்னற்றம் மற்றும் 
அதிைப்படியசான மினனிறக்ைம் ஆகியகவைகளப் 
கபசாறுதது மினைலததின ஆயுள்ைசாலம் 
தீ ர ம சா னி க் ை ப் ப டு கி ற து .

3) வபாக்குவரத்து 
லிததியம் அயனி மினைலம் ்சார்ந்த 

உபைரணஙைள் அகனததும் கைசாண்டு க்லலும் 
முகறயில ஒரு இடததிலிரு்நது மற்கறசாரு இடததிற்கு 
எடுததுச் க்லல பசாதுைசாப்பு விதிைள் பினபற்றப்பட்டு 
ைட்டுப்பசாட்டு விதிைள் கையசாளப்பட்டு வருகிறது 
குறிப்பசாை லிததியம் அயனி மினைலஙைள் ஆைசாய 
விமசானததில கைசாண்டு க்லவ்தற்குப் பசாதுைசாப்பு 
விதிமுகறைள் பினபற்றப்படுகினறன. 

4) விகல
1. லிததியம் அயனி மினைலஙைளின விகல அதிைம். 
2. கபசாதுவசாை லிததியம் மினைலததில உள்ள 

ைசார உ்லசாைப் கபசாருள் �னகு விகன புரியக் 
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கூடிய ்தனகம கைசாண்டுள்ளது. லிததியம் ஒரு 
கமனகமயசான உ்லசாைம் ஆகும். 

3. பல்வறு க்தசாழிற்்சாகலைளில லிததியம் 
மினைலததில உள்ள ைசார உ்லசாைப் 
கபசாருள் �னகு விகன புரியக் கூடிய ்தனகம 
க ை சா ண் டு ள் ள து .

4. பல்வறு க்தசாழிற்்சாகலைளில லிததியம் 
மினைலஙைள் அதிை எண்ணிக்கையில 
பயனபடுத்தப்பட்டு வருகிறது.

லிததியம் மினைலஙைள் ைண்ணசாடிக்கு 
கவப்ப மின்தகடயசாைவும், பீஙைசான 
க்தசாழிற்்சாகலைளிலும் பயனபடுத்தப்படுகிறது.  
எஃகு ்பசானற உ்லசாைத ்தயசாரிப்பு 
க்தசாழிற்்சாகலைளில உப்யசாைப்படுத்தப்படுகிறது. 
சூரிய ஒளி ்்மிப்பு பயனபடுத்தப்படும் இடஙைளில 
லிததியம் மினைலஙைள் பயனபடுத்தப்படுகிது.

்காரீய அமில மின்கலத்திற்கும் 
லித்தியம் அயனி 
மின்கலத்திற்கும் உள்்ள ஏழு 
வவறுபாடு அம்்சங்கள்

4.5

1. எகை 

லிததியம் அயனி மினைலஙைள், ைசாரீய 
அமில மினைலஙைள் எகடயில மூனறிலஒரு பஙகு 
கைசாண்டது.

2. விகைத்திைன 

லிததியம் அயனி மினைலததில 100 
்்தவீ்தம் விகனததிறன மின்னற்றம் மற்றும் 
மினனிறக்ைம் ஆகியன சீரசான ஆம்பியர மணி 
்�ரததில கிகடக்ைப்படுகிறது. ஆனசால ைசாரீய 
அமில மினைலததில 85 ்்தவீ்தம் விகனததிறன்தசான 
கபறப்படுகிறது.

3. மினனிைக்்கம் 

லிததியம் அயனி மினைலததில இரு்நது 
100 ்்தவீ்தம் மினனிறக்ைம் முழுகமயசாை 
க்ய்யப்படுகிறது. ஆனசால ைசாரீய அமில 
மினைலததில 80க்கும் குகறவசான ்்தவீ்தததில ்தசான 
மினனிறக்ைம் க்ய்ய முடியும்.

4. சுழற்சி ஆயுள் 

லிததியம் அயனி மினைலததில 5000 அலலது 
அ்தற்கு ்மல சுைற்சி ஆயுள் ைணக்கிடப்படுகிறது. 
ஆனசால ைசாரீய அமில மினைலததில சுைற்சி 
ஆயுளசானது 400 மு்தல 500 வகர ைணக்கிடப்படுகிறது.

5. மினைழுத்தம் 

லிததியம் அயனி மினைலஙைள் மின 
இறக்ை சுைற்சியின ்பசாது ைகடசி வகர சீரசான 
மினனழுத்ததக்த அளிதது க்யலபடுகிறது. இ்தன 
ைசாரணமசாை ்்மிதது கவக்ைப்பட்ட மின ஆற்றல 
நீண்ட ் �ரம் மின ் சா்தனஙைளுக்கு வைஙைப்படுவ்தசால 
அதிை விகனததிறகனக் கைசாடுக்கிறது. ஆனசால ைசாரிய 
அமில மினைலததில மினனழுத்த வீழச்சியசானது 
க்தசாடர்நது மின இறக்ைம் ஆகும் வகர நிைழும். 

6. விகல 

லிததியம் அயனி மினைலஙைள் விகல 
அதிைம். ஆயுட்ைசாலம் அதிைம். ஆனசால ைசாரீய அமில 
மினைலஙைள் விகல குகறவு.  ஆயுட்ைசாலமும் குகறவு.

7. சுற்றுச்சூழல விக்ளவு 

லிததியம் அயனி மினைலஙைள் இக்ைசாலத 
திற்கு ஏற்றசாற்்பசால �லல க்தசாழிலநுட்பம் 
வசாய்்ந்தது. பசாதுைசாப்பசானது. சுற்றுச்சூைலுக்கு மசாசு 
ஏற்படுத்தசாது.

லித்தியம் அயனி மின்கலம் பயன்கள்

லிததியம் அயனி மினைலஙைள் மின்சார 
்சா்தனஙைளில கபரிதும் பயனபடுத்தப்படுகிறது. 
இவவகை மினைலஙைள் எளிதில எடுததுச் க்லலக் 
கூடியது. எத்தகன முகற ்வண்டுமசானசாலும் 
மின்னற்றம் க்ய்யலசாம்.

இவவகை மினைலஙைள் அதிை ஆற்றல, 
அடரததி கைசாண்டுள்ள்தசால மின ்சா்தனஙைள், 
மின்சார வசாைனஙைள் மற்றும் விண்கவளி 
உபைரணஙைளில கபரிதும் பயனபடுத்தப்படுகிறது.

தகையிலலா மின்சாரம்  
வழஙகும் மின்கலம் (UPS)

4.6

பைம் 4.12 UPS மினைலம்
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்தகடயிலலசாமல மின்சாரம் வைஙகும் 
்சா்தனம் UPS ்சா்தனம் ஆகும். மசாறுதிக் 
மின்சாரம் மூலம் மின்க்திகய UPS ்்மிதது 
கவக்கிறது. மின்ப்களயில துண்டிப்பு ஏற்பட்டசால 
இச்்சா்தனததில ்்மிதது கவக்ைப்பட்ட 
மின்க்தி மீண்டும் குறுகிய ைசாலம் கவர 
ப ய ன ப டு த ்த ப் ப டு கி ற து .

UPS ்சா்தனததில மினைலததின மூலம் 
மின்க்தி ்்மிதது கவக்ைப்படுவ்தசால, மசாறுதிக் 
மின்சாரததில துண்டிப்பு ஏற்பட்டவுடன, UPS 
உடன இகணக்ைப்பட்டுள்ள மின உபைரணஙைள் 
க்தசாடர்நது எரிவ்தற்கு இ்ந்த UPS மினைலம் 
பயனபடுகிறது. 

ைணினி பயனபடுததிக் கைசாண்டிருக்கும் 
்பசாது, மின்சாரததில துண்டிப்பு ஏற்பட்டசால, 
அ்தன அறிகுறிகய UPS ைசாட்டும். பிறகு ைணினியில 
க்யலபடுத்தப்பட்ட பணிைகள “்்மிப்பு” (Save) 
க்ய்து கைசாள்ள ்வண்டும். எவவளவு சீக்கிரம் 
முடிதது விட்டு கவளி்ய வர ்வண்டு்மசா, 
அவவளவு சீக்கிரம் கவளி்ய வ்நது விட ்வண்டும். 
UPS இல உள்ள துகண மின்ப்கள துண்டிப்பு 
ஏற்படுவ்தற்குள் பணிகய முடிததுவிட ்வண்டும். 
முழுகமயசாை மின்ப்கள துண்டிக்ைப்பட்டசால 
அ்தற்குப் பிறகு ைணினியில உள்ள “RAM” பகுதியில 
்்மிப்பு ஏற்படசாது.

UPS வவகல ச்சயயும் விதம்

மினனழுத்தததில ஏற்றத்தசாழவு 
இருப்பினும், ைணினிகயப் பசாதுைசாக்ை UPS 
முக்கியமசான்தசாை ைரு்தப்படுகிறது. ்மலும் 
ைணினியில  உள்ள மினைலததில மின்க்தி 
குகறயும் ் பசாது க்தசாடர நிைழவசாை மீள் மின்னற்றம் 
க ் ய் ய ப் ப டு கி ற து . 

மினைலததியில மசாறுதிக் மின்க்தி 
்்ைரிக்ைப்பட்ட  பிறகு இனகவரட்டர மூலம் 
்�ரததிக் மினனசாற்றல, மசாறுதிக் மின 
ஆற்றலசாை மசாற்றப்பட்டு 120 ்வசாலட் மினனழுத்தம் 
கைசாடுக்கிறது. மின்க்தியசானது UPS இல துண்டிப்பு 
ஏற்படும் ்பசாது, இனகவட்டருக்கு மினைலததின 
மூலம் ்்மிக்ைப்பட்ட ்க்தியசானது க்தசாடர்நது 
சீரசாை க்னறு கைசாண்்ட இருப்ப்தசால, UPS உடன 
இகணக்ைப்பட்டுள்ள ்சா்தனஙைளில ்தகடயினறி 
மின்க்தி கபறப்படுகிறது

UPS – ன பா்கங்கள் (பைம் 4.13)

1. நிகல மசாற்றி (Static Bypass) 
2. மினதிருததி (Rectifier)
3. மினைலம் (Battery) 
4. இனவரட்டர (Inverter)

ON
OFF

Main 230V
Input

230V Input

UPS Output

UPS Battery

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

பைம் 4.13 UPS-இன மின இகணப்பு முகற

UPS மினைலம்

UPS கவளியீடு

230V மின்ப்கள

230V மின்ப்கள
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மின்கலங்கக்ளப்  
பராமரிக்கும் முகை்கள் 

4.7

1. மினைலஙைகள முகறப்படி ைட்டசாயம் சுத்தம் 
க்ய்ய ்வண்டும். 

2. மினைலஙைளின மின இகணப்பு 
ைடததிைகள சுத்தம் க்ய்து இறுக்ைமசான 
நிகலயில இகணததிட ்வண்டும். பல 
வகையசான மினைலஙைளில �னகு முகறயசாை 
சுத்தப்படுத்தசா்த்தன ைசாரணமசாைவும், 
மின இகணப்பு முகனைகள ்ரியசான 
முகறயில இறுக்ைமசாை இகணக்ைப்படசா்த்தன 
ைசாரணமசாைவும் குகறபசாடுைள் ஏற்படுகிறது.

3. மினைலததின நீர மட்ட அளவு எப்்பசாதும் 
குகறயசாமல பசாரதது பரசாமரிக்ை ்வண்டும். 

4. சுத்தமசான வடிைட்டின நீகரக் கைசாண்டு்தசான 
மினைலதக்த நிரப்ப ்வண்டும். ஏகனனில மற்ற 
நீரில உள்ள இர்சாயனப் கபசாருள்ைள் மற்றும் 
்தசாதுப் கபசாருள்ைள் மினைலகன பசாதிக்ைச் 
க்ய்யும். ் ைசாகடக் ைசாலஙைளில மினைலனைளில 
அளவுக்கு அதிைமசாை நீகர நிரப்பக் கூடசாது. 

5. மின ைடததி முகனைகள சிலிக்ைசான கைசாண்டு 
சீல கவக்ை ்வண்டும் ைடததியின வசாஷர 
முகனைளில கிரிஸ அலலது கபட்்ரசாலியம் 
கெல அலலது வசாசிலின கைசாண்டு மூடி கவக்ை 
்வண்டும்.

வ்சம மின்கலத்தில ச்சயய 
வவண்டியகவ மற்றும் 
ச்சயயக் கூைாதகவ

4.8

ச்சயய வவண்டுவை (DO’s)
1. மினைலதக்த சுத்தமசான, ைசாற்்றசாட்டமுள்ள, 

உலர்ந்த இடததில பசாதுைசாப்பசாை கவக்ை 
்வண்டும். 

2. மினைலதக்த முழுவதுமசாை மின்னற்றம் 
க்ய்யப்பட்ட நிகலயி்ல்ய கவக்ை ் வண்டும். 

3. மீள் மின்னற்றம் க்ய்யப்படும்்பசாது 
்ரியசான மினைல இகணப்புடன, இகணப்பு 
முகன இகணக்ைப்பட்டுள்ள்தசா எனபக்த 
உறுதி க்ய்யவும். 

4. மீள் மின்னற்றம்  க்ய்யும் முகறைகள ் ரியசாை 
பினபற்றி, மினைலததில அதிை மின்னற்றம் 
ஆைசாமல பசாரததுக் கைசாள்ள ்வண்டும்.

5. தீப்கபசாறிைள், கவப்பம், க�ருப்பு ்சார்ந்த 
கபசாருள்ைள் ஆகியகவ மினைலம் அரு்ை 
கைசாண்டு க்லலசா்தவசாறு பசாதுைசாதது கவக்ை 
்வண்டும். 

6. உரிய ்ரியசான மினைடததிைள் மற்றும் 
மூடிைகள்ய பயனபடுத்த ்வண்டும். 

7. மினனிறக்ைம் ஆன உடன மினைலதக்த உட்ன 
மின்னற்றம் க்ய்திட ் வண்டும்.

8. மினைல இகணப்பு முகனைகள ஸபிரிங 
வசாஷரைள் கைசாண்டு இறுக்ைமசாை இகணக்ைப் 
பட்டுள்ள்தசா எனபக்த உறுதிப்படுத்த ் வண்டும்.

ச்சயயக்கூைாதது (Dont’s) 

1. மின்ப்கள க்னறு கைசாண்டு இருக்கும் ் பசாது 
எ்ந்த அமில்மசா (அ) நீகர்யசா மினைலததில 
ஊற்றக்கூடசாது.

2. ைசாற்று க்லவ்தற்ைசானத துகளைகள 
மூ ட க் கூ ட சா து .

3. இகணப்பு முகனைகள மிை அதிைமசாை 
இறுக்ைக் கூடசாது. அவவசாறு இகணத்தசால 
இகணப்பு முகனைள் உகடய ்�ரிட்டு 
பயனபடுத்தசா்த நிகல ஏற்படும். ்தளர்ந்த 
மின இகணப்பு க்ய்்தசால, தீப்கபசாறி ஏற்பட்டு 
குறுக்கு சுற்று ஏற்பட வசாய்ப்பு உண்டசாகிறது. 

4. உ்லசாைம் ் சார்ந்த கபசாருள்ைகள மினைலததின 
மீது கவக்ைக் கூடசாது. ஏகனனில அ்தன 
ைசாரணமசாை மினைலம் குறுக்குச் சுற்று ஏற்பட 
வசாய்ப்பு உள்ளது. 

5. மினைலனைகள சூரிய ஒளி படசா்தவசாறு 
உட்புறமசாை சுத்தமசான, ஈரமிலலசா இடததில 
கவக்ை ்வண்டும். 

6. மினனிறக்ைம் ஆன மினைலதக்த 12 மணி 
்�ரததிற்குள் மின்னற்றம் க்ய்திட ் வண்டும். 
அப்படி்ய விட்டு விடக்கூடசாது.

பாது்காப்பு குறிப்பு்கள் 

1. மினைலம் ்சார்ந்த பசாைஙைகளக் கையசாளும் 
்பசாது கையுகற அணி்நது கைசாள்ள ்வண்டும். 
ஏகனனில மினைலததில பயனபடுததும் 
அமிலததினசால பசாதிப்பு ஏற்பட வசாய்ப்பு 
உள்ளது. 

வரிக் 
எண்

UPS ன வகைைள் ்தரம்

1. கலன இனட்ரக்டிவ  
(Line interactive) 

0.5 to 3 
KVA

2. 2 ஸ்டண்ட் கப ஆன 
கலன கைபிரிட் (Stand by 
on line hybrid) 

௦.5 to 5KVA

3. 3.ஸ்டண்ட் கப கபர்ரசா 
டபுள் (Stand by ferro double) 

3.0 to 15 
KVA

4. 4 ைனகவரஷன ஆனகலன 
(Convertion on line)

5.0 to 5000 
KVA
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1. மினைலம் ஆற்றகலச் ்்மிதது கவக்கும் 

உபைரணம்________ ஆகும்.
 அ) கவப்ப ஆற்றல
 ஆ) மின ஆற்றல
 இ) இர்சாயன ஆற்றல
 ஈ) சூரிய ஒளி ஆற்றல

2. மினைலததில இர்சாயன ஆற்றலசானது 
____________ஆற்றலசாை மசாற்றப்படுகிறது.

 அ) மின ஆற்றல
 ஆ) ஒளி ஆற்றல
 இ) ஒலி ஆற்றல
 ஈ) கவப்ப ஆற்றல 

்சரியாை விகைகயத் வதர்நசதடுத்து 
எழுது்க:

மதிப்சபண்
1

2. மினைலததில அமிலம் ஊற்றப்படும் ்பசாது, 
மு்தலில நீகர ஊற்றிய பிற்ை அமிலதக்த 
ஊற்ற ்வண்டும். அமிலம் நீண்ட ்�ரம் 
ைலக்ைப்படும்்பசாது கவப்பம் ஏற்படுகிறது. 

3. மினைலததில பயனபடுத்தப்படும் 
மினபகு கபசாருள் துருப்பிடிக்கும் ்தனகம 
கைசாண்டுள்ள்தசால, மினபகு கபசாருகளக் 
ைண்ணசாடிப் பசாததிரததி்லசா  அலலது  ைசாரீய 
முலசாம் பூ்ப்பட்ட பசாததிரததி்லசா கவக்ைப்பட 
் வ ண் டு ம்

்ம்ல குறிக்ைப்பட்டுள்ள பசாதுைசாப்புக் 
குறிப்புைகளப் பினபற்றி கையசாண்டசால, 
மினைலததின ஆயுட்ைசாலம் நீடிதது வரும். என்வ 
்ரியசான முகறைகளப் பினபற்றி பசாதுைசாப்பசாை 
மினைலதக்த கையசாள்வண்டும்.

மின்கலம் பாது்காப்பு குறித்து 
ஒனபது குறிப்பு்கள் 

4.9

1. ்்தகவயசான மினைலதக்த இடததிற்கு 
ஏற்றசாற்்பசால ்்தகவயசான அளவுக்குத ்்தரவு 
க்ய்ய ்வண்டும்.

2. மினைலததின மினனழுத்த மதிப்கபக் 
ைசாலக்கைடுவினபடி ்ரியசாை ்்சா்தகன க்ய்து 
அறி்நது கைசாள்ளவும்.

3. ைசார மினைலனைகள (Alkaline batteries) 
மின்னற்றம் க்ய்யக்கூடசாது,

4. ைசாரவகை மினைலஙைகள ைசிவு ஏற்படசா்தவசாறு 
பசாரததுக் கைசாள்ள ்வண்டும்.

5. மினைலஙைகள இகண இகணப்பில 
இகணக்கும்்பசாது பசாதுைசாப்பசாை இகணக்ை 
் வ ண் டு ம் .

6. வசாலவு கபசாருத்தப்பட்ட ைசாரீய அமில 
மினைலதக்த ைசாற்்றசாட்டமசான இடததில 
கவக்ை ்வண்டும்.

7. ைசாரீய அமில மினைலஙைகள மினனிறக்ைம் 
க்ய்யப்பட்ட நிகலயில விடக்கூடசாது. 

8. மினைல இகணப்பின ்பசாது ்தஙைம் ்பசானற 
விகலயுயர்ந்த ஆபரணஙைகள அணி்நது 
கைசாண்டு க்லலக்கூடசாது. 

9. குளிரைசாலம் மற்றும் பனிக்ைசாலஙைளில 
மினைலஙைள் மினைசாப்பிடப்பட்டு பசாது 
ைசாப்பசாை கவக்ைப்பட ்வண்டும்.

1. எலுமிச்்ம்பைததில கிகடக்கும் ்ப்கள மினனழுத்ததக்த ்்சா்தகன க்ய்ை. 
2. ்ைரட்டில கிகடக்கும் மினனழுத்ததக்த அறி்நது கைசாள்.
3. ஆரஞ்சுப் பைததில எவவசாறு மின்சாரம் கிகடக்கிறது?

ச்சயலபாடு்கள்
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3. மு்தனகம மினைலஙைள் எனபது 
_ _ _ _ _ _ _ _ _

 அ) மீள் மின்னற்றம் க்ய்யலசாம்.
 ஆ) மின்னற்றம் க்ய்யலசாம்
 இ) சிறி்தளவு மின்னற்றம் க்ய்யலசாம்
 ஈ) மின்னற்றம் க்ய்ய முடியசாது.
4. உலர வகை மினைலததில ைசாரபன 

்தண்டு________ மினவசாய் ஆகும். 
 அ) ்�ர
 ஆ) எதிர
 இ) நிகல
 ஈ) நியூட்ரல 
5. துகண மினைலததில மின்னற்றம் 

மற்றும் மினனிறக்ைம் எ்ந்த விதியின 
அடிப்பகடயில நிைழகிறது.

 அ) ஓமின விதி
 ஆ) ஃபசார்டயின மினனசாற்பகுப்பு விதிைள்
 இ) கலனஸ விதி
 ஈ) மின்னசாட்ட விதி 
6. ைசாரீய அமில மினைலம் கபசாதுவசாை 

___________  இடஙைளில பயனபடுகிறது.
 அ) இரயில்வ நிகலயம்
 ஆ) வசாகனசாலி நிகலயம்
 இ) க்தசாகலக்ைசாட்சி நிகலயம்
 ஈ))மினநிகலயம் மற்றும் துகண 
             மினநிகலயம்

7. மினைலததில பயனபடுத்தப்படும் பிரிக்கும் 
்தைடு ________ கைசாண்டது.

  அ) ைடததும் ்தனகம
 ஆ) ைடத்தசா்த ்தனகம
 இ) குகறவசாை ைடததும் ்தனகம
 ஈ) அதிைமசாை ைடததும் ்தனகம
8. லிததியம் அயனி மினைலததின மின்னசாட்ட 

மதிப்பு _________ ஆகும். 
 அ) 2 to 2.5  ஆ) 2.5 to 3.6 ்வசாலட்
 இ) 3.6 to 5 ்வசாலட்
 ஈ) அதிைமசாை ைடததும் ்தனகம. 
9. லிததியம் அயனி மினைலததின �னகம 

_____________ ஆகும்
 அ) அதிை ஆற்றல
 ஆ) குகறவசான ஆற்றல அடரததி
 இ) மி்தமசான ஆற்றல அடரததி
 ஈ) மிைக் குகறவசான ஆற்றல அடரததி 
10. மின வசாைனஙைள் மற்றும் விண்கவளி 

உபைரணஙைளில பயனபடுததும் மினைலம்  
__________  ஆகும்.

 அ) ைசாரீய அமில மினைலம்
 ஆ) லிததியம் அயனி மினைலம்
 இ) UPS மினைலம்
 ஈ)  மின்னற்றம் க்ய்யும் ்சாரெர மினைலம்

சுருக்்கமா்க விகையளிக்்க
1. மினைலம் எனறசால எனன?
2. மினைலததின வகைைைகளக் கூறு.
3. பிர்தம மினைலம் பற்றி எழுதுை. 
4. பிர்தம மினைலததின பயனைகளக் கூறு.
5. துகண மினைலம் எனறசால எனன?
6. ைசாரீய அமில மினைலம் எனறசால எனன?
7. பிரிக்கும் ்தைட்டின பயன யசாது?
8. லிததியம் அயனி மினைலம் எனறசால எனன? 
9. UPS மினைலம் பற்றி சிறு குறிப்பு வகரை.
10. UPS மினைலததின வகைைள் மற்றும் ்தரஙைகள குறிப்பிடுை.
11. மினைலததில பினபற்றக் கூடிய முன எச்்ரிக்கைைள் பற்றி எழுதுை.

ப��  ஆ மதிப்சபண்
3
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ஒரு பக்்க அ்ளவில விகையளிக்்கவும்.
1. மு்தனகம மற்றும் துகண மினைலம் ்வறுபசாடுைகள அட்டவகணப்படுததுை. 
2. லிததியம் அயனி மினைலததின �னகமைள் பற்றி எழுதுை. 
3. ைசாரீய அமில மற்றும் லிததியம் அயனி மினைலததிற்கும் இகட்ய உள்ள ஏழு  

்வறுபசாடுைகள எழுதுை.
4. ்்மிப்பு மினைலததில க்ய்யக்கூடியது மற்றும் க்ய்யக் கூடசா்தது பற்றி எழுதுை. 
5. மினைலஙைளில ்மற்கைசாள்ள ்வண்டிய பரசாமரிப்புைள் பற்றி எழுதுை.

ப��  இ
மதிப்சபண்

5

இரண்டு பக்்க அ்ளவில விகையளிக்்க
1. உலர மின ைலததின படம் வகர்நது விவரி.
2. ைசாரீய அமில மினைலததின அகமப்பு, க்யலபடும் வி்தம் படததுடன விளக்குை.
3. ைசாரீய அமில மினைலததில மினனிறக்ைம் க்ய்யும் வி்தததிகன படததுடன விவரி.
4. ைசாரிய அமில மினைலததில மின்னற்றம் க்ய்யும் முகறகயப் படததுடன விவரி.
5. லிததியம் அயனி மினைலம் பற்றிப் படததுடன விரிவசாை விவரி.
6. UPS மினைலம் மினசுற்றுப் படம் வகர்நது விளக்குை.

ப��  ஈ
மதிப்சபண்

10
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மாறுதிசை சுற்றுகள் 

மாறுதிசை மின்சுற்றின் RLC-மின்சுற்றுகள், நன்சமகள் மற்றும் 
தீசமகள், மூன்று நிசை ஸ்ார் / ட்ல்ா இசைப்பு, மூன்று நிசை 
இசைப்பு  இைகக வசக ஆற்்றலமானி, மாறுதிசை மின்சுற்றுகளில 

உள்்ள பல்வறு இசைப்புகச்ள பற்றி அறிந்து டகாள்வது கற்்றலின் ்நாககமாகும்..

 கற்றலின் ேநாக்கம்

பாடம்

5

5.1  மாறுதிசை மின்சுற்று - அறிமுகம்

5.2  மாறுதிசை அசை வடிவம் மற்றும் குணநைன்கள்

5.3  மாறுதிசை மின்ைாரத்தின் நன்சமகள் மற்றும் தீசமகள்

5.4  மின் கூறுகளின் வசககள்

5.5   மின்தூண்டி மற்றும் மின் தூண்்டல்

5.6  RLC த�ா்டர் சுற்று

5.7  மூன்று நிசை ஸ்டார் /த்டல்்டா இசணப்பு

5.8  ஒரு நிசை மற்றும் மூன்று நிசை ைப்சளை

தபாருளை்டககம்

மாறுதிசை மின்சுற்று -  
அறிமுகம்

5.1

மாறுதிசை மின்்னழுத்தமா்னது இரண்டு 
முச்றயில உற்பததி டைய்யப்படுகி்றது.

(i) மா்றா்த திசை்வகததில சுழலும் 
மின்க்ததி்யா்னது நிசை்யா்ன காந்்தப்புைததில 
இருககும் ்பாது. 

(ii) மா்றா்த திசை்வகததில காந்்தப் புைம் சுழன்று 
அ்தனுள் மின்க்ததி்யா்னது நிசை்யாக 
இருககும் ்பாது, மின்னி்யககி மூைம் 
மின்ைாரம் உற்பததி்யா்தல.
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்மற்கண்் இரண்டு வசகயிலும் உற்பததி 
டைய்யப்படும் மின்்னழுத்தமா்னது ‘சைன்‘ 
வடிவததில இருககும். உற்பததி டைய்யப்படும் 
மின்்னழுத்தததின் அ்ளவா்னது கீழககண்்வற்ச்றப் 
டபாறுதது மாறுபடுகி்றது.

1. க்ததிகளின் எண்ணிகசக,
2. காந்்தப் புைததின் வலிசம, மற்றும்
3.  சுழலும் ்வகம்.

மின் உற்பததி முச்றயில ்ம்ை கூறி்ய 
மு்தல முச்ற்யா்னது சிறி்ய வசக மாறுதிசை 
மின்்னாககிகளுககும்,  இரண்்ாவது முச்ற 
டபரி்ய வசக மாறுதிசை மின்்னாககிகளுககும் 
ப ்ய ன் ப டு த ்த ப் ப டு கி ்ற து .

ப்ம் 5.1. ல உள்்ளது ்பான்று 
மின்்்னாட்மா்னது திசையிலும், அ்ளவிலும் 
மாறிகடகாண்்் இருககும். இம் மின்்்னாட்தச்த 
நாம் மாறுதிசை மின்்்னாட்ம் என்கி்்றாம்.

மாறுதிசை அசை வடிவம் 
மற்றும் குணநைன்கள்

5.2

ப்ம் 5.2 (அ) ல கம்பிச் சுரு்ளா்னது காந்்த 
மண்்ைததில சுழலுமாறு அசமககப்படடுள்்ளது, 
ப்ம் 5.2 (ஆ) ல காந்்த மண்்ைம் கம்பிச்சுருளுககுள் 
சுழலுமாறு அசமககப்படடுள்்ளது. காந்்தப் 
புைததினுள் க்ததி்யா்னது சுழன்்றால அலைது 
காந்்தமண்்ைம் க்ததியில சுழன்்றால, காந்்தப் 
புைமா்னது க்ததி்யால டவட்ப்படடு மாறுதிசை 
மின்னி்யககு விசை்யா்னது தூண்்ப்படுகி்றது. 
தூண்்ப்பட் மின்னி்யககு விசை்யா்னது 
க்ததிகளின் எண்ணிகசகச்யப் டபாறுததும் 
காந்்தப் புைதச்தப் டபாறுததும், மற்றும் காந்்தக 
்காடுகளுககும், க்ததிககும் இச்ப்பட் 
்காைதச்தப் டபாறுததும் ்நர் விகி்தததில 
மாறுபடும்.

தூண்்ப்பட் மின்னி்யககு விசை e = Blv sin θ

அதில B = காந்்தக்காடுகளின் டைறிவு 
(டவப்பர் / மீட்ர்2)

l = க்ததியின் நீ்ளம் (மீட்ர்)

v = மின்க்ததியின் திசை்வகம் (மீட்ர் / 
வி்னாடி)

θ = காந்்தப் புைததிற்கும் க்ததிககும் 
இச்ப்பட் ்காைம்

ப்டம் 5.2 (அ) மற்றும் (ஆ)

ப்ம் 5.3ன் படி ‘N’ எண்ணிகசக டகாண்் 
டைவவகக க்ததி்யா்னது, காந்்தப் புைததில கடிகார 
திசைககு எதிர்திசையில சுழலுமாறு அசமககப்படடு 
உள்்ளச்தக குறிககி்றது. திசை்வகம் 'ω'்ரடி்யன் / 
வி்னாடி.

ப்டம் 5.3 காந்்தப் புைததில சுழலும் க்ததி
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உற்பததி டைய்யப்படும் மாறுதிசை 
மின்னி்யககு விசை மதிப்பா்னது, காந்்தக 
்காடுகளுககும் க்ததிககும் இச்்்ய உள்்ள 
்காைதச்த டபாருதது அசமயும்.

மின் இ்யககு விசை்யச்ய Y அச்சிலும், 
்நரதச்த X அச்சிலும் டகாண்டு வசர்யப்படும் 
அசை்யா்னது சைன் வடிவதச்தக டகாண்டிருககும்.

ப்டம் 5.4 மாறுதிசை அசை உற்பததி வடிவம்

க்ததி்யா்னது காந்்தப்புைததினுள் கடிகார 
திசைககு எதிர்த திசையில சுழலவச்த ப்ம் 5.4 
மூைம் அறி்யைாம். க்ததி்யா்னது மு்தலில ‘O’ 
நிசையில இருப்ப்தாகக டகாண்்ால, காந்்தக 
்காடுகளுககும் க்ததிககும் இச்்்ய உள்்ள 
்காைம் பூஜ்ஜி்யம் ஆகும். எ்ன்வ இந்நிசையில 
மின்்னழுத்தம் உற்பததி டைய்யப்படுவதிலசை.

இப்்பாது க்ததி்யா்னது ‘a’ என்்ற நிசைககு 
சுழலவ்தாகக டகாண்்ால, காந்்தக ்காடுகளுககும், 
க்ததிககும் இச்ப்பட் ்காைம் θ ஆகும். எ்ன்வ 
தூண்்ப்பட் மின்னி்யககு விசை்யா்னது  e = Blvsin θ 
ஆகும். இப்்பாது க்ததி்யா்னது ‘b’ என்்ற நிசைககுச் 
சுழலவ்தாகக டகாண்்ால, காந்்தக்காடுகளுககும் 
க்ததிககும் இச்்்ய உள்்ள ்காைம் 90 டிகிரி 
ஆகும். அ்தாவது sin 90° = 1. எ்ன்வ, இப்்பாது 
க்ததியில உற்பததி்யாகும் மின்னி்யககு விசை 
உச்ை மதிப்சப அச்கி்றது. இப்புள்ளியில ஏற்படும் 
மின்னி்யககு விசை்்ய ‘்நர் உச்ை மதிப்பு’ (Positive 
maximum) ஆகும்.

இப்்பாது க்ததி்யா்னது ‘d’ என்்ற நிசைககுச் 
சுழலவ்தாகக டகாண்்ால, காந்்தக்காடுகளும், 
க்ததிகளும் இசை்யாக இருப்ப்தால, அவற்றிற்கு 
இச்்்ய உள்்ள ்காைம் பூஜ்ஜி்யம் ஆகும். இந்்த 
நிசையில மின்னி்யககு விசை உற்பததி ஆகாது.

இப்்பாது க்ததி்யா்னது ‘f’ என்்ற நிசைககு 
சுழலவ்தாகக டகாண்்ால, காந்்தக ்காடுகளுககும், 
க்ததிககும் இச்்்ய உள்்ள ்காைம் 90 
டிகிரி ஆகும். sin 90°=1, இப்புள்ளியில ஏற்படும் 
மின்னி்யககு விசை ‘எதிர் உச்ைமதிப்பு’ (Negative 
maximum) என்கி்்றாம்.

இப்்பாது க்ததி்யா்னது ்மலும் சுழன்று 
‘0’ என்்ற நிசைககு மீண்டும் வந்்தச்கி்றது. ்தற்்பாது 
மின்னி்யககு விசை பூஜ்ஜி்யம் ஆகும்.

இவவாறு க்ததி காந்்த மண்்ைததினுள் 
ஒருமுச்ற சுழன்று மீண்டும் அ்்த இ்தச்த 
அச்கி்றது. இது்வ மாறு திசை மின்்்னாட் சைன் 
வடிவ அசை்யாகும்.

அ) அசைவு அல்ைது சுழற்சி (Cycle)

மாறுதிசை மின்்்னாட்ததில ஒரு 
்நர் திசை பாதியும் (Positive half) ஒரு எதிர்திசை 
பாதியும், (Negative  half) ்ைர்ந்்த முழுச்சுற்றுககு 
அசைவு அலைது சுழற்சி என்று டப்யர். ஒரு முழு 
அசைவா்னது 360° அலைது 2π ்ரடி்யன்கச்ளக 
டகாண்டிருககும்.

ஆ) காை அளைவு (Time period) 

இது ‘T’ என்்ற ஆங்கிை எழுத்தால 
குறிககப்படுகி்றது. ஒரு முழுச்சுற்ச்ற முடிகக க்ததி 
எடுததுக டகாள்ளும் ்நரதச்த்்ய காை அ்ளவு (Time 
Period) என்கி்்றாம்.

இ) அசைவு வவகம் (Frequency)

மாறுதிசை மின்ைாரததில ஒரு வி்னாடியில 
ஏற்படும் அசைவுகளின் எண்ணிகசக அசைவு 
எண் அலைது அசைவு ்வகம் எ்னப்படும். 
அசைவு ்வகம் என்பது ‘f’ என்்ற எழுத்தால  
குறிப்பி்ப்படும். ்மலும் இ்தன் அைகு சைககிள் 
/ வி்னாடி அலைது டெர்டஸ (Hz) ஆகும். 
இந்தி்யாவில மாறுதிசை மின்ைாரததின் அசைவு 
்வகம் 50 Hz ஆகும். 

அசைவு ்வகதச்தக கைககி்.

F = PN
120

Hz

இதில f = அசைவு ்வகம் (Hz)

P = காந்்தத துருவங்களின் எண்ணிகசக

N = ஒரு நிமி்ததில சுழலும் ்வகம் 

ஈ) கன மதிப்பு (Instantaneous value)

மாறுதிசை மின்ைாரததின் மதிப்பு 
்நரததிற்கு ்நரம் மாறிகடகாண்்் இருககும். 
மாறுதிசை மின்ைாரததில ஒரு குறிப்பிட் ்நரததில 
அ்தன் மதிப்பு எவவ்ளவு உள்்ள்்தா அது்வ அ்தன் 
‘க்னமதிப்பு’ ஆகும். 

உ) உசைமதிப்பு (Peak value)

மாறுதிசை மின்ைாரததின் சைன் வடிவ 
அசையில, ்நர்ததிசை அசை, எதிர்ததிசை அசை 
ஆகி்யவற்றின் அதிகபடை மதிப்பு ‘உச்ை மதிப்பு’ 
எ்னப்படும்.

வவ
ால்

ட்
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ஊ) உசைககாரணி (Peak factor)

மாறுதிசை மின்ைாரததின் உச்ை 
மதிப்பிற்கும் அ்தன் ப்யன் மதிப்பிற்கும் இச்்்ய 
உள்்ள விகி்த்ம உச்ைககாரணி எ்னப்படும்.

உச்ைககாரணி = உச்ை மதிப்பு
RMS மதிப்பு

எ) ைராைரி மதிப்பு (Average value)

ஒரு பாதி சைன் வடிவ அசையில அ்ங்கும் 
பரப்பிற்கும், சைன் வடிவ அசையின் நீ்ளததிற்கும் 
உள்்ள விகி்தம் ‘ைராைரி மதிப்பு’ ஆகும்.

ைராைரி மதிப்பு =  
சைன் வச்ளவிற்குள் உள்்ளபரப்பு

சைன் அசையின் நீ்ளம்

ைராைரி மதிப்பு = 2Im
π

 அலைது 2Vm
π

ஏ) பயன்மதிப்பு (Effective value or RMS value)

ஒரு மாறுதிசை மின்்்னாட்ம் அலைது 
மின்்னழுத்தமா்னது ஒரு முழு சுற்றில கை 
மதிப்பின் வர்கக மூைததிற்கு ைமமாக இருககும்.

ப்யன்மதிப்பு (அலைது) RMS மதிப்பு = 
Im
�  

அலைது Em
�

ஐ) வடிவுககாரணி (Form factor)

வடிவுககாரணி என்பது மாறுதிசை 
மின்ைாரததின் ப்யன் மதிப்பிற்கும், ைராைரி 
மதிப்பிற்கும் உள்்ள விகி்தம் ஆகும்.

வடிவுககாரணி = ப்யன் மதிப்பு
ைராைரி மதிப்பு

 = 1.11

ஒ) திறன் காரணி (Power factor)

மி ன் ்ன ழு த ்த த தி ற் கு ம் , 
மின்்்னாட்ததிற்கும் இச்ப்பட் ்காை 
்வறுபாடடின் cos மதிப்புககு தி்றன் காரணி 
எ்னப்படும். ்மலும் தி்றன் காரணி என்பது ஒரு 
மின்சுற்றில ஏற்படும் உண்சம்யா்ன தி்றனுககும், 
்்தாற்்றத தி்றனுககும் உள்்ள விகி்த்ம ஆகும்.

தி்றன் காரணி = cos θ. (θ என்பது 
மின்்னழுத்ததிற்கும், மின்்்னாட்ததிற்கும் 
இச்ப்பட் ்காை ்வறுபாடு ஆகும்)

தி்றன் காரணி = உண்சம்யா்ன தி்றன்
்்தாற்்ற தி்றன்

 = 
VIcosθ

VI

தி்றன் காரணி என்பது எப்்பாதும் 
ஒன்றுககு அதிகமாக இருககாது. தி்றன் காரணி 
1 ஆக இருந்்தால, யூனிடடி பவர் ்பக்ர் 
(Unity power factor) என்று டப்யர். தி்றன் காரணி 
குறிப்பி்ப்படும் எண்ணுககு அருகில ‘Lagging’ 
அலைது ‘Leading’ குறிககப்படடிருககும். இ்தன் மூைம் 
மின்்்னாட்மா்னது மின்்னழுத்ததச்தப் பிந்தி (lags) 
டைலகி்ற்தா (அலைது) முந்திச் (leads) டைலகி்ற்தா 
என்பச்த அறி்யைாம்.

5.2.1 நிசை (Phase)

ஒரு மாறுதிசை மின்்்னாட்ததின் ஒரு 
குறிப்பிட் காைம் அலைது சுழற்சி மதிப்பில 
்்தர்ந்ட்தடுககப்பட் பூஜ்ஜி்ய அ்ளவிலிருந்து 
அதிகபடை அ்ளசவ எடடி்ய காை அ்ளவின் பகுதிககு 
நிசை என்று டப்யர்.

5.2.2 நிசை வவறுபாடு

ஒ்ர அசைவு ்வகததில இரண்டு அலைது 
மூன்று மாறுதிசை அ்ளவா்னது, டவவ்வறு பூஜ்ஜி்ய 
புள்ளிச்யக டகாண்டிருப்பின் நிசை ்வறுபாடு 
டகாண்்்தாகக கூ்றப்படுகி்றது.

ப்டம் 5.6 நிசை ்வறுபாடு

நிசை ்வறுபாடு என்பது இரு 
அசை வடிவங்களுககு இச்்்ய உள்்ள 
்காை அ்ளவாகும். இது டபாதுவாக டிகிரி 
அலைது ்ரடி்யன்களில அ்ளவி்ப்படுகி்றது. 
மு்தலில பூஜ்ஜி்ய புள்ளி வழி்யாகச் டைலலும் 
அ்ளவு leading எ்னவும் மற்்றது lagging எ்னவும்  
கூ்றப்படுகி்றது
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மாறுதிசை மின்ைாரத்தின் 
நன்சமகள் மற்றும்  
குசறபாடுகள்

5.3

நன்சமகள்
1. மாறுதிசை மின்ைாரதச்த ஓரி்ததில இருந்து 

மற்ட்றாரு இ்ததிற்கு எளி்தாக எடுததுச் 
டைலைைாம்.

2. மாறுதிசை மின்ைாரததில அதிக அ்ளவு 
மின்்னழுத்ததச்த உற்பததி டைய்ய முடியும்.

3. மாறுதிசை மின்ைார மின்கருவிகள் விசை 
மலிவா்னசவ.

4. மாறுதிசை மின்ைாரதச்த ்நர் திசை 
மின்ைாரமாக எளிதில மாற்்ற முடியும்.

5. மின்மாற்றியின் மூைமாக மின்்னழுத்ததச்த 
உ்யர்த்த்வா அலைது குச்றகக்வா முடியும்.

6. மாறுதிசை மின்ைார  ்மாட்ாரின் விசை 
குச்றவு.

குசறபாடுகள்
1. மாறுதிசை மின்்்னாட்தச்த ்நரடி்யாக 

மின்கைங்களில ்ைமிதது சவகக இ்யைாது.
2. மாறுதிசை மின்்்னாட்ததில மின்காப்பு நலை 

நிசையில இருகக ்வண்டும். ஏட்னன்்றால, 
்நர்ததிசை மின்்்னாட்தச்த வி் மாறுதிசை 
மின்்்னாட்ம் அதிக மின் அதிர்ச்சிச்யக 
டகாடுககும்.

3. மாறுதிசை மின்்்னாட் மின்்்னாடியில 
துவகக மின்்்னாட்ம் அதிகம் என்ப்தால, 
அதிக மின்்னழுத்த வீழச்சி ஏற்படும்.

4. மாறுதிசை மின்்்னாட் மின்்்னாடியின் 
்வகமா்னது அ்தன் அசைவு ்வகதச்தப் 
டபாறுதது மாறுபடும்.

5. மாறுதிசை மின்்்னாட்ததில தூண்டுததி்றன் 
பளு காரைமாக தி்றன் காரணி குச்றவாக 
இருககும்.

மின் கூறுகளின் வசககள்
5.4

இரண்டு வசக்யா்ன மின் கூறுகள் உள்்ள்ன. 
அசவ்யாவ்ன

1. டை்யலில உள்்ள கூறுகள் (Active elements)
2. டை்யைற்்ற கூறுகள் (Passive elements)

5.4.1 தையலில் உள்ளை கூறுகள்

டை்யலில உள்்ள கூறுகள் மின்்னழுத்த 
மூைங்கள் மற்றும் மின்்்னாட்ததின் வடிவததில 
ஆற்்றசை உருவாககுகின்்ற்ன.

5.4.2 தையைற்ற கூறுகள்

டை்யைற்்ற கூறுகள் ஆற்்றசைப் 
ப்யன்படுததுகின்்ற்ன. டை்யைற்்ற கூறுகளின் சிை 
டபாதுவா்ன எடுததுககாடடுகள் - மின்்தச், 
மின்்்தககி, மின்தூண்டி ்பான்்றசவ்யாகும்.

5.4.3 மின்�ச்ட – வசககள்

மின்்தச் இரண்டு வசகப்படும். 
அ ச வ ்ய ா வ ்ன :

1. நிசை்யா்ன மின்்தச் மற்றும்
2. மாறும் மின்்தச்.

(i) நிசையான மின்�ச்ட

மின்்தச்யின் வசர்யறுககப்பட் மதிப்சபக 
டகாண்் மின்்தச்ககு நிசை்யா்ன மின்்தச் என்று 
டப்யர்.

ப்டம் 5.7 மின்்தச்

(ii) மாறும் மின்�ச்ட

மாறும் மின்்தச் என்பதும் ஒரு மின்்தச் 
ஆகும், இ்தன் மதிப்சப ைரிடைய்ய முடியும். இது 
டபாதுவாக ஒரு மின்்தச் உறுப்பு மீது ஒரு 
ட்தா்ர்சப (துச்ப்பான்) நகர்ததுவ்தன் மூைம் 
டை்யலபடுகி்றது. ஒரு மாறும் மின்்தச்்யா்னது 
3 முச்ன்யதச்தக டகாண்் வகுப்பியு்ன் 
ப்யன்படுத்தப்படுகி்றது,  இது டபாட்ன்சி்்யா 
மீட்ர் (Potentiometer) எ்ன அசழககப்படுகி்றது

ப்டம் 5.8 மாறும் மின்்தச்
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5.4.4  மின்�ச்டகளின் வண்ண 
குறியீட்டு முசற

ப்டம் 5.9 மின்்தச்களின் வண்ை  
குறியீடடு முச்ற

மின்்தச்யின்  மதிப்சபக கைககி், 
நீங்கள் மதிப்புகச்ள குறிப்பி்த்தகக இைககப் 
படச்களு்ன் ட்தாகுகக ்வண்டும். அ்தாவது, 
இ்து பு்றததில இருந்து மு்தல இரண்டு அலைது 
மூன்று படச்களின் மதிப்புகள், டமாத்த 
படச்களின் எண்ணிகசகச்யப் டபாறுதது பின்்னர் 
அந்்த மதிப்சப டபருககுவ்தன்  மூைம் மின்்தச்யின் 
மதிப்சபப் அறி்யைாம்.

உ்தாரைமாக பின்வரும் ்பண்ட 
வண்ைங்கச்ளக டகாண்் நான்கு-படச் 
மின்்தச்ச்ய எடுததுக டகாள்்வாம். Violet Green 
Yellow Gold

இது நான்கு  படச் மின்்தச்்யம் 
என்ப்தால,  மு்தல இரண்டு படச்கள் (ஊ்தா மற்றும் 
பச்சை) குறிப்பி்த்தகக இைககங்கச்ளக குறிககும், 
அசவ ்ம்ை உள்்ள அட்வசையின்படி 75 ஆகும்.

பின்்னர் அந்்த எண்சை 104 = 10000 
மதிப்சபக டகாண்் 3வது படச்யு்ன் (மஞைள்) 
குறிககப்பட் டபருககி மூைம் டபருககவும்.

டபருககததின் முடிவு: 75 x 10000 = 750000Ω 
= 750kΩ

மின்தூண்டி மற்றும் மின் 
தூண்்டல்

5.5

தூண்்ல (L) என்பது ஒரு மின் க்ததி அ்தன் 
வழி்யாக பாயும் மின்ைாரததில ஏற்படும் மாறு்தசை  
எதிர்ககும் குைம் மின்தூண்டி ஆகும். தூண்்ல 
பண்புகச்ளக டகாண்் ஒரு கூறு மின்தூண்்ல 
என்று அசழககப்படுகி்றது.

ப்டம் 5.10 மின்தூண்டி

5.5.1 தூண்்டல் த�ா்டர் மின்சுற்றுகள்

மின்சுற்றில  ஒன்றுககு ்மற்பட் 
மின் தூண்டிகள்  ட்தா்ர் இசைப்பில 
இசைககப்படுகின்்ற்ன. இசவ சுருள்களின்  
எண்ணிகசகககு ஏற்ப தி்றம்ப் 
அதிகரிககப்படுகி்றது, சுற்றின் டமாத்த தூண்்ல 
மதிப்பு LT ப்ததில காட்ப்படடுள்்ளபடி ஒன்்றாக 
்ைர்ககப்பட் அச்னதது ்தனிப்பட் தூண்்லகளின் 
கூடடுதட்தாசகககு ைமமாக இருககும்.

ப்டம் 5.11 மின்தூண்டி ட்தா்ர் இசைப்பு

மின்்்னாட்ம் (I) மு்தல மின்தூண்டி L1 
வழி்யாக பாயந்து இரண்்ாவது மற்றும் மூன்்றாவது 
தூண்்ல வழி்யாக டைலகி்றது.

V = L di/dt

Ltotal = L1 + L2 + L3 + … + Ln …

மின்தூண்்ல இசை மின்சுற்றுகள்
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ப்டம் 5.12 மின்தூண்டி இசை இசைப்பு

மின்தூண்டிகள் ஒன்று்ன் ஒன்று 
இசைககும் வசகயில இசை்யாக 
இசைககப்படும் ்பாது, பரஸபர தூண்்லின் 
விச்ளவு, சுருள்களுககு இச்யில இருககும் 
காந்்த இசைப்பின் அ்ளசவப் டபாறுதது டமாத்த 
தூண்்சை அதிகரிககி்றது அலைது குச்றககி்றது. 
அச்னதது மின்தூண்டிகளிலும் இசை்யா்ன 
மின்்னழுத்த வீழச்சி்யா்னது ஒ்ர அ்ளவாக 
இ ரு க கு ம் .

மின்தூண்டிகளில மின்்னழுத்தம் (V) = L di/dt

மின்தூண்டிகச்ள இசை்யாக இசைககும் 
்பாது மின்சுற்றின் டமாத்த தூண்்சைக 
கைககிடுவ்தற்கா்ன இறுதி டவளிப்பாடு,

5.5.2 மின்வ�ககி த�ா்டர் மின்சுற்று

மின்்்தககிகச்ள ட்தா்ராக 
இசைககப்படும் ்பாது,   டமாத்த மின்்்தககியின் 
அ்ளவா்னது ட்தா்ர் மி ன்்்தககிகளின் ்தனிப்பட் 
மதிப்சப வி் குச்ற வா க இருககும். இரண்டு 
அலைது அ்தற்கு ்மற்பட் மின்்்தககிகள் 
ட்தா்ரில இ சைககப்படடிருந்்தால, ஒடடு டமாத்த 
விச்ளவா்னது ்தனித்தனி மின்்்தககிகளின் 
்தகடுகளி ன்  இச்டவளியின் கூடடுதட்தாசகச்யக 
டகாண்் ஒற்ச்ற (ைமமா்ன) மின்்்தககியின் விச்ளவு 
ஆ கு ம் .

ப்டம் 5.13 மின்்்தககி ட்தா்ர் மின்சுற்று

்ம்ை காட்ப்படடுள்்ள ்தனிப்பட் 
மின்்்தககிகளின் மின்்னழுத்ததச்தக கருததில 
டகாண்டு டமாத்த மின்்்தககுத தி்றனின் மதிப்சபக 
காைைாம்.

டமாத்த மின்்்தககுதி்றன்  (CT)

1CT = 1C1 + 1C2 + 1C3 + …

5.5.3 மின்வ�ககி இசண மின்சுற்று

மின்்்தககிச்ய பகக இசைப்பில அ்தன் 
இரு முச்னகளும் மற்ட்றாரு மின்்்தககியின் 
ஒவடவாரு முச்னயு்ன் இசைககப்படும் ்பாது 
மின்்்தககிகள் இசை்யாக இசைககப்படுகின்்ற்ன. 
மின்்னழுத்தம் (VC) இசை்யாக இசைககப்பட் 
அச்னதது மின்்்தககிகளிலும் ஒ்ர மாதிரி்யாக 
இருககும்.

ப்டம் 5.14 மின்்்தககி இசை மின்சுற்று

5.5.4 இசணசுற்றுககான நிபந�சனகள்

 • மின்்்தககிகளின் மின்்னழுத்தமா்னது ைப்ச்ள 
மின்்னழுத்ததச்த Vs வி் அதிகமாக இருகக 
்வண்டும்.

 • துருவ மின்்்தககிகச்ள (எைகட்ராசைடிக 
மின்்்தககிகள்) ்நர் மற்றும் எதிர் முச்னகச்ள 
பார்தது இசைககப்ப் ்வண்டும்.

எ்ன்வ,

CT = C1 + C2 + C3

RLC மின் சுற்றுககள்
5.6

ஒரு மின்சுற்றில மின்்தச், தூண்டுததி்றன் 
மற்றும் மின்்்தககி ஆகி்யசவ ட்தா்ர்சி்யாக 
இசைதது இருந்்தால அது RLC மின் சுற்று ஆகும்.
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5.6.1  மின்�ச்ட மட்டும் தகாண்்ட 
மாறுதிசை மின்சுற்று
ஒரு மின்சுற்றில மின்்தச் மடடும் 

இசைககப்படடு இருந்்தால, அது மின்்தச் மடடும் 
டகாண்் மின்சுற்று எ்னப்படும்.

ப்டம் 5.16 மின்்தச் மடடும் டகாண்் மாறுதிசை 
மின்சுற்று

இம்மின்சுற்றில மின்்்னாட்ம் பாயும் ் பாது 
எதிர் மின்னி்யககு விசை ஏதும் ஏற்படுவதிலசை. 
எ்ன்வ மின்்்னாட்ம்

I = V
R

R – மின்்தச்

I – மின்்்னாட்ம்

E – மின்னி்யககு விசை

மின்தி்றன் = மின்்்னாட்ம் × மின்னி்யககு 
விசை

இந்்த மின்சுற்றில தி்றன் காரணியின் மதிப்பு 
ஒன்று (COSθ = 1). ஏட்னனில மின்்்னாட்ததிற்கும், 
மின்்னழுத்தததிற்கும் இச்்்ய உள்்ள ்காை 
்வறுபாடு பூஜ்ஜி்யம் ஆகும்.

5.6.2  தூண்டுத்திறன் மட்டும் தகாண்்ட 
மாறுதிசை மின்சுற்று

ஒரு மாறுதிசை மின்சுற்றில தூண்டுததி்றன் 
மடடும் இசைககப்படடு இருந்்தால அந்்த மின்சுற்று 
தூண்டுததி்றன் மடடும் டகாண்் மின்சுற்று 
எ்னப்படும்.

ப்டம் 5.15 RLC ட்தா்ர் மின்சுற்று
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ப்டம் 5.17 தூண்டுததி்றன் மடடும் டகாண்் 
மாறுதிசை மின்சுற்று

ஒரு கம்பிச் சுருளில மாறுதிசை 
மின்்்னாட்ம் பாயும் ்பாது சுருளில உள்்ள 
தூண்டுததி்றன் காரைமாக, சுருளில எதிர் 
மின்னி்யககு விசை தூண்்ப்படும். இந்்த எதிர் 
மின்னி்யககு விசை்யா்னது டைலுத்தப்படும் 
மின்்னழுத்ததச்த எதிர்ககும். தூண்டுததி்றன் 
மடடும் டகாண்் மின்சுற்றில எதிர் மின்னி்யககு 
விசை்யா்னது, டைலுத்தப்படும் மின்்னழுத்தததிற்குச் 
ைமமாக இருககும். இந்்த மின்சுற்றில 
மின்்்னாட்ததிற்கும் மின்்னழுத்தததிற்கும் 
அசைவு ்வகம் ைமமாக இருககும். ஆ்னால 
இரண்டும் டவவ்வறு நிசையில ஆரம்பிககும். 
்மலும் மின்்்னாட்மா்னது, மின்்னழுத்ததச்த வி் 
90˚ பிந்தி இருககும். எ்ன்வ இ்தன் தி்றன் காரணி 
பூஜ்ஜி்யம் ஆகும். (Cos 90˚ = 0)

5.6.3  தூண்்டல் எதிர்விசன  
(Inductive reactance)

ஒரு கம்பிச்சுருளில மாறுதிசை 
மின்்்னாட்ம் டைலுததும் ்பாது, 
்தன் தூண்டு்தைால ஏற்படும் மின் எதிர்ப்பிச்ன 
தூண்்ல எதிர்விச்ன என்கி்்றாம். இ்தன் அைகு ஓம் 
ஆகும். இச்த XL என்்ற எழுத்தால குறிககி்்றாம்.

XL = 2πfL

XL = தூண்்ல எதிர்விச்ன (ஓம்)

f = அசைவு ்வ கம் (டெர்டஸ)

L = தூண்டுததி்றன் (டென்றி)

5.6.4  மின்வ�ககி மட்டும் தகாண்்ட 
மாறுதிசை மின்சுற்று

ஒரு மாறுதிசை மின்சுற்றில மின்்்தககி 
மடடும் இசைககப்படடு ப்யன்படுத்தப்படடு 

இருந்்தால, அம் மின்சுற்று மின்்்தககி மடடும் 
டகாண்் மின்சுற்று எ்னப்படும்.

ப்டம் 5.18 மின்்்தககி மடடும் டகாண்்  
மாறுதிசை மின்சுற்று

ப்ம் 5.9 மின்்்தககி மடடும் டகாண்் 
மாறுதிசை மின்சுற்று மு்தலபாதி சுழற்சியில (90˚ 
வசர) மின்்்தககி மின்்்னற்்றம் அச்ந்து, ்மலும் 
90˚ மு்தல 180˚ வசர மின்்்தககி மின்னி்றககம் 
அச்கி்றது. இ்்த ்பால இரண்்ாவது பாதி 
சுழற்சியிலும் மின்்்தககி மின்்்னற்்றம் அச்ந்து 
பின்்னர் மின்னி்றககம் ஆகி்றது. ஆ்னால இது 
எதிர்ததிசையில ந்ககி்றது. எ்ன்வ ஒரு முழு 
சுழற்சியில, மின்்்தககியில இரண்டு முச்ற 
மின்்்னற்்றமும், இரண்டு முச்ற மின்னி்றககமும் 
ஏற்படுகி்றது. மின்்்தககி மடடும் டகாண்் 
மாறுதிசை மின்சுற்றில மின்்்னாட்மா்னது 
மின்்னழுத்ததச்த வி் 90˚ முந்திச் டைலகி்றது.

5.6.5  மின்வ�ககி எதிர்விசன  
(Capacitive reactance)
மின்்்தககியில மாறுதிசை 

மின்்்னாட்தச்தச் டைலுததும் ்பாது, 
மின்்்தககி்யால ஏற்படும் மின்்தச்ச்ய மின்்்தககி 
எதிர்விச்ன என்கி்்றாம். இ்தன் அைகு ஓம் ஆகும். 
இது XC என்று குறிககப்படுகி்றது

Xc = 1
2πfc

Xc = மின்்்தககி எதிர்விச்ன (ஓம்)

f = அசைவு ்வகம் (டெர்டஸ)

c = மின்்்தககுததி்றன் (ஃபாரட)

5.6.6 மின்மறுப்புத்திறன்
மாறுதிசை மின்்்னாட் மின்சுற்றில 

மின்்தச், தூண்டுததி்றன், மின்்்தககி இசவ 
அச்னததும் அலைது ஏ்்தனும் இரண்டின் கூடடு 
மின்்தச்ச்ய மின்மறுப்புததி்றன் என்கி்்றாம். 
மின்மறுப்புததி்றன் என்பது மின்்னழுத்தததிற்கும், 
மின்்்னாட்ததிற்கும் உள்்ள விகி்தம் ஆகும்.

மின்மறுப்புததி்றன் (z) = V
I
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5.6.7 RLC த�ா்டர் மின்சுற்று
இம்மின்சுற்றில மின்்தச் , தூண்டுததி்றன், 

மின்்்தககி ஆகி்யசவ ட்தா்ர் இசைப்பில 
இசைககப்படடிருககும். எலைா பகுதிகளிலும் 
மின்்்னாட்ம் ஒ்ர அ்ளவாக இருககும். 
மின்்னழுத்தம் அந்்தந்்த ்தச்களுககு ஏற்ப மாறுபடும்.

ப்ம் 5.11 மின்்தச் மற்றும் மின்்்தககி 
ட்தா்ர் இசைப்பில உள்்ள மாறுதிசை மின்சுற்று 
டைலுத்தப்படும் டமாத்த மின்்னழுத்தம் = V

I = IR = IL = Ic மற்றும் 

V = VR + VL + Vc

VR - என்பது மின்்தச்ககு இச்்்ய உள்்ள 
மின்்னழுத்தம்

VL - என்பது தூண்டுததி்றனுககு இச்்்ய 
உள்்ள மின்்னழுத்தம்

VC - என்பது மின்்்தககிககு இச்்்ய உள்்ள 
மின்்னழுத்தம்

்மலும்

VR என்பது மின்்்னாட்ம் I என்பது்ன் 
நிசை ்வறுபாடு இலைாமல இருககும்

VL என்பது மின்்்னாட்ம் I என்பது்ன் 90° 
முந்தி இருககும்

VC என்பது மின்்்னாட்ம் I என்பது்ன் 90° 
பிந்தி இருககும்

1. தூண்்ல எதிர்விச்ன என்பது மின்்்தககி 
எதிர்விச்ன்ய வி் அதிகமாக இருந்்தால

5.6.8 அளைவீட்டு கருவிகள்

அம்மீட்ர் (A) - இது எப்்பாதும் 
மின்ைப்ச்ளயு்ன் ட்தா்ராக  இசைககப்படடு 
மின்்்னாட் அ்ளசவ அ்ளவி் ப்யன்படுகி்றது.

்வாலடமீட்ர் (V) - இது எப்்பாதும் 
மின்ைப்ச்ளயு்ன் இசை்யாக இசைககப்படடு 
மின்்னழுத்த அ்ளசவ அ்ளவி் ப்யன்படுகி்றது.

வாடமீட்ர் (W) – மின்ைா்த்னம்  நுகரப்படும் 
ைகதியின் அ்ளசவ அ்ளவி். ப்யன்படுகி்றது.

5.6.9 அசைத்திருத்தி (Diode)

அசைததிருததி என்பது ஒரு குச்றகக்ததி 
ைா்த்னம் ஆகும். இது மின்்்னாட்ததிற்கா்ன ஒரு 
வழி சுவிடைாக டை்யலபடுகி்றது. இது ஒரு திசையில 
மின்்்னாட்தச்த எளி்தாகப் பா்ய அனுமதிககி்றது, 
ஆ்னால எதிர்திசையில பாயும் மின்்்னாட்தச்த 
கடுசம்யாகக கடடுப்படுததுகி்றது. ஒரு 
ச்்்யாடு ்தசைகீழ-ைார்புச்்ய்தாக இருககும் 
்பாது, அது ஒரு மின்க்த்தாப் டபாரு்ளாக 
டை்யலபடுகி்றது. ்மலும் மின்்்னாட்தச்த டைலை  
அனுமதிககாது.

ப்டம் 5.19 அசைததிருததி

5.6.10 டிரான்சிஸ்டர் (Transistor)

மூன்று முச்ன டகாண்் இரண்டு PN 
ைந்திப்புகச்ள உருவாகக ஒரு படிக ச்்்யாடில 

ஏவனாடு வகத்வ�ாடு

மின்வனாட்்டம் தைல்லும் திசை
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்ைர்ககப்பட்ால, அ்தன் விச்ளவாக வரும் ைா்த்னம் 
டிரான்சிஸ்ர் என்று அசழககப்படுகி்றது.

ப்டம் 5.20 டிரான்சிஸ்ர்

5.6.11 ஒருங்கிசணந� சுற்று (IC)
ஒருங்கிசைந்்த மின்சுற்று (IC) சமக்ரா 

எைகடரானிக ைர்கயூட, சமக்ராசிப் அலைது சிப் 
என்றும் அசழககப்படுகி்றது. இது மின்்னணுவால 
உருவாககப்பட் மிகச்சிறி்ய அசமப்்ப 
ஒருங்கிசைந்்த சுற்று எ்னப்படுகி்றது.

ப்டம் 5.21 ஒருங்கிசைந்்த சுற்று

அச்னதது IC சிப்களும் இரண்டு பகுதி 
வரிசை எண்சைக டகாண்டுள்்ள்ன. வரிசை 
எண்ணின் மு்தல பகுதி உற்பததி்யா்ளரின் 
்தகவசைக குறிககி்றது. இரண்்ாம் பகுதி IC-
ன் ட்தாழிலநுடப விவரங்கச்ளக குறிககி்றது. 
பை IC உற்பததி்யா்ளர்கள் ஒ்ர ட்தாழிலநுடப 

விவரங்களு்ன் ஒ்ர மாதிரி்யா்ன சிப்கச்ள உற்பததி 
டையகி்றார்கள்.

5.6.12 IC யின் நன்சமகள்

1. ஒருங்கிசைககப்பட் மின்சுற்று (IC) எளி்தாக 
மாற்்றப்ப்ைாம். ஆ்னால பழு்தச்ந்்தால 
அச்த ைரிடைய்ய முடி்யாது.

2. IC-ன் அ்ளவு மிகச் சிறி்ய்தாக இருப்ப்தன் 
காரைமாக மின் நுகர்வு குச்றவாக 
் ்த ச வ ப் ப டு கி ்ற து .

3. IC-ன் எச் மற்றும் விசை மிகவும் குச்றவு
4. IC மிகவும் நம்பகமா்னது.
5. சுற்றுகளுககு இச்யிைா்ன டவப்பநிசை 

்வறுபாடுகள் சிறி்யசவ
6. இது சிறி்ய ைமிகசஞை இ்யககததிற்கு ஏற்்றது.

5.6.13 IC யின் தீசமகள்

1. ஒருங்கிசைந்்த மின்சுற்று (IC) குச்றந்்த 
அ்ளவிைா்ன ைகதிச்ய மடடு்ம சக்யா்ள 
மு டி யு ம் .

2. உ்யர்்தர P-N-P ைாததி்யமிலசை.
3.  குச்றந்்த டவப்பநிசை குைகதச்த அச்வது 

கடி்னம்.
4. 10 வாடஸ வசர உள்்ள மின்சுற்றுகளில 

மடடு்ம ப்யன்படும்.
5. தூண்டிகச்ள ்நரடி்யாக இசைகக முடி்யாது.

5.6.14 பயன்பாடுகள்

ஏ்றககுச்ற்ய ஒவடவாரு மின்்னணுவி்யல 
ைா்த்னததிலும் பை ஒருங்கிசைந்்த சுற்றுகள் 
காைப்படுகின்்ற்ன. ச்மர்கள், டபருககிகள், 
ைாஜிக யூனிடகள், காலகு்ைட்ர்கள், டவப்பநிசை  
உைர்விகள் கணினிகள் ்ரடி்்யா மற்றும் ஒலி 
வாங்கி ்பான்்றவற்றில ப்யன்படுகின்்ற்ன.

சுருககம் டப்யர் ஆண்டு
டிரான்சிஸ்ர் 
எண்ணிகசக ைாஜிக ்கட எண்

SSI சிறி்ய அ்ளவிைா்ன 
ஒருங்கிசைப்பு

1964 1 மு்தல 10 வசர 1 மு்தல 12 வசர

MSI நடுத்தர அ்ளவிைா்ன 
ஒருங்கிசைப்பு

1968 10 மு்தல 500 வசர 13 மு்தல 99 வசர

LSI டபரி்ய அ்ளவிைா்ன 
ஒருங்கிசைப்பு

1971 500 மு்தல 20000 வசர 100 மு்தல 9999 வசர

VLSI மிகப் டபரி்ய அ்ளவிைா்ன 
ஒருங்கிசைப்பு

1980 20000 மு்தல 1000000 10000 மு்தல 99999 வசர

ULSI அலடரா டபரி்ய அ்ளவிைா்ன 
ஒருங்கிசைப்பு

1984 1000000 ்மல 100000ககு ்மல
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மூன்று முசன ஸ்டார் / 
த்டல்்டா இசணப்பு முசறகள்

5.7

3 நிசை மாறுதிசை மின்்னாககி ப்ம் 
5.13 இல காட்ப்படடுள்்ளது. A, B மற்றும் C 
ஆகி்ய மூன்று சவண்டிங்குகள் 1200  மின்னி்யல 
்காை இச்டவளியில சவககப்படடு  கடிகார 
திசையில சுழலும். இது 3 நிசை  மின்ைாரதச்த 
உற்பததி டையகி்றது.  இசவ சிவப்பு (R), மஞைள் 
(Y) மற்றும் நீைம் (B) மூன்று வண்ைங்களில 
குறிககப்படுகின்்ற்ன.

5.7.1  பாலி நிசை சிஸ்டம்  
(Poly phase system)

மாறுதிசை மின்ைாரதச்த உற்பததி டையயும் 
மாறுதிசை மின்்னாககியின் மின்்னகததில ஒரு 
சவண்டிங் மடடும் இருப்பின் ஒரு மின்்னழுத்த 
அசை்தான் இருககும். இ்தற்கு ஒரு நிசை எ்னப்டப்யர். 
அ்்த ைம்யம் மாறுதிசை மின்்னாககியில ஒரு சவண் 
டிங்கிற்கு பதில இரண்டு அலைது மூன்று சவண்டிங் 
இருககும் ்பாது, இரண்டு அலைது மூன்று நிசை 
ைப்ச்ள உருவாககப் படுகி்றது. எ்ன்வ ஒன்றுககு 
்மற்பட் நிசை ைப்ச்ளச்ய உருவாககும் அசமப்பு 
பை நிசை அசமப்பு என்று அசழககப்படுகி்றது.

a′

120˚
120˚

b′
c′

c

a

b N

N

Fb

Fa

Sa

Fc

Sb

a4
a2

Sca3
a5

a8
a6

a
SS

ப்டம் 5.22 பாலி நிசை மின் உற்பததி

5.7.2  மூன்று நிசை அசமப்பு 
பயன்படுத்�ப்படுவ�ன்  
நன்சமகள்

மூன்று நிசை அசமப்பு என்பது ஒரு நிசை 
அசமப்சப வி் சி்றந்்தது என்ப்தற்கா்ன காரைங்கள் 
பின்வருமாறு

மூன்று நிசை மின்ைப்ச்ளயின் அ்ளவு 
மாறுப்ாது. ஆ்னால ஒரு நிசை மின்ைப்ச்ள 
பூஜ்ஜி்யததில இருந்து உ்யர்ந்்தபடை அ்ளவு வசர, ஒரு 
அசைவில இரண்டு முச்ற வீ்தம் மாறிகடகாண்்் 
இருககும்

மூன்று நிசை மின்ைப்ச்ள, நிசை்யா்ன 
சவண்டிங்கில சுழலும் காந்்தப் புைதச்த 
உருவாககும். ஒரு நிசை மின்ைப்ச்ள டகாண்டு 
சுழலும் காந்்தப் புைம் உருவாகக முடி்யாது.

ஒரு குறிப்பிட  ் மின்தி்றனில மூன்று 
நிசை இ்யந்திரங்கள் (மின்்னாககி, மின்்்னாடி, 
மின்மாற்றிகள்) ஒரு நிசை இ்யந்திரங்கச்ள வி் 
அ்ளவில சிறி்ய்தாகவும், எளிசம்யா்ன கட்சமப்பு 
டகாண்்்தாகவும், நலை டை்யலபாடு டகாண்்்தாகவும் 
இருககும்.

ஒரு குறிப்பிட் மின்தி்றச்ன, ஒரு குறிப்பிட் 
தூரததிற்கு, குறிப்பிட் மின்்னழுத்தததில டகாண்டு 
டைலை, மூன்று நிசை அசமப்பிற்கு ஒரு நிசை 
மின்ைப்ச்ளககுத ்்தசவ்யா்ன ்தாமிரததில முககால 
பாகம் மடடும் ்்தசவப்படும்.

ஒரு நிசை அசமப்சப வி் மூன்று நிசை 
அசமப்பில மின்்ன ழுத்தச் சீரசமப்பு (Voltage 
regulation) சி்றந்்த்தாக இருககும்.

5.7.3 நிசை வரிசை (Phase sequence)

இது, மூன்று நிசை மின்்னழுத்தம் அலைது 
மின்்்னாட்ம் எந்்த வரிசையில அ்தன் உச்ை 
மதிப்சப அச்கி்றது என்பச்தக குறிப்ப்தாகும். 
நிசை வரிசை முச்றச்ய R, Y, B என்று குறிககும் 
்பாது ‘R’ நிசை என்பது மு்தலில உச்ைமதிப்சப 
அச்கி்றது. அ்தச்னத ட்தா்ர்ந்து அடுத்தடுதது 
120 டிகிரி நிசை ்வறுபாடடில ‘Y’ நிசை மற்றும் ‘B’ 
நிசை உச்ை மதிப்சப அச்கி்றது.

மூன்று நிசை மாறு மின்்னாககிகளில 
மூன்று சவண் டிங்குகள் இருககும். ஒவடவாரு 
நிசை சவண்டிங்குகளும் இரண்டு முச்னகச்ள 
டகாண்டிருககும். அ்தாவது ஒன்று துவகக முச்ன, 
மற்ட்றான்று முடிவு முச்ன. நச்முச்றயில, மூன்று 
சவண்டிங்குகளும் கீழககண்் முச்றகளில 
இசைககப்படுகி்றது.

 • ஸ்ார் அலைது ‘Y’ இசைப்பு முச்ற
 • டமஷ் அலைது ட்ல்ா இசைப்பு முச்ற

5.7.4  ஸ்டார் அல்ைது ‘Y’ இசணப்பு 
முசற

இந்்த முச்றயில, மூன்று நிசை 
சவண்டிங்கில உள்்ள ஒ்ர மாதிரி்யா்ன 
முச்னகள் (துவககம் அலைது முடிவு) ஒன்்றாக 
இசைககப்படுவ்தால ஒரு டபாதுப்புள்ளி ‘N’ 
(Neutral) கிச்ககி்றது. மற்்ற மூன்று முச்னகளில 
இருந்து ைப்ச்ள எடுககப்படுகி்றது. டபாதுப்புள்ளி 
‘N’ என்பது ஸ்ார் புள்ளி  அலைது நியூடரல புள்ளி 
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என்்றசழககப்படுகி்றது. ஏ்்தனும் ஒரு நிசைககும், 
நியூடரலுககும் இச்்்ய உள்்ள மின்்னழுத்தம் 
நிசை மின்்னழுத்தம் எ்னப்படும். இ்தன் வழி்யாக 
பாயும் மின்்்னாட்ம் நிசை மின்்்னாட்ம் 
எ்னப்படும். ஏ்்தனும் இரண்டு சைன்களுககு 
இச்ப்பட் மின்்னழுத்தம் சைன் மின்்னழுத்தம் 
என்றும் அ்தன் வழி்யாகப் பாயும் மின்்்னாட்ம் 
சைன் மின்்்னாட்ம் எ்னவும் அசழககப்படும். 
இவவசக்யா்ன இசைப்பு முச்றயில, 

நிசை  மின்்்னாட்ம் = சைன் 
மி ன் ் ்ன ா ட ் ம்

Iph = IL

நிசை மின்்னழுத்தம் = 
சைன் மின்்னழுத்தம்

�  = 
El

�

டவளி மின்சுற்றுககு நியூடரல ஒ்யர் 
எடுககப்பட்ால, இந்்த முச்றககு மூன்று நிசை 
நான்கு க்ததி ஸ்ார் இசைப்பு மின்சுற்று 
என்று டப்யர். டவளி மின்சுற்றிற்கு நியூடரல ஒ்யர் 
எடுககப்ப்ாவிட்ால, இது மூன்று நிசை மூன்று 
க்ததி ஸ்ார் இசைப்பு முச்ற எ்னப்படும்.

டமாத்த மின்தி்றன் P = 3 x (ஒவடவாரு 
நிசையிலும் உள்்ள மின்தி்றன்)

P = 3 x Vph x Iph x Cosθ

P = 3Vph Iph Cosθ

P = 3x Vl
�

 x IL Cosθ (IPh = IL, Vph = Vl
�

)

P = �VL IL Cosθ

5.7.5  த்டல்்டா அல்ைது தமஷ் 
இசணப்பு முசற

இவவசகயிைா்ன இசைப்பு முச்றயில, 
மூன்று நிசை சவண்டிங்கில உள்்ள மாறுபட் 
முச்னகள் (துவககம் அலைது முடிவு) ஒன்்்றாடு 
ஒன்று இசைககப்படும். அ்தாவது ஒன்றின் 
துவகக முச்ன, மற்ட்றான்றின் முடிவு முச்னயு்ன் 
இசைப்ப்தன் மூைம் ட்ல்ா அலைது டமஷ் 
இசைப்பு முச்ற டப்றப்படுகி்றது. மூன்று 
ைந்திப்புகளிலிருந்து மூன்று க்ததிகள் எடுககப்படடு, 
‘R’, ‘Y’ மற்றும் ‘B’ எ்ன டப்யரி்ப்படுகி்றது. இந்்த 
முச்ற்யா்னது மூன்று நிசை, மூன்று க்ததி 
ட்ல்ா இசைப்பு முச்ற என்்றசழககப்படுகி்றது. 
நியூடரல கிச்்யாது என்ப்தால, ட்ல்ா இசைப்பு 
முச்றயில மூன்று நிசை மூன்று க்ததி முச்ற 
மடடும் டப்றப்படுகி்றது.

ப்டம் 5.23 ட்ல்ா இசைப்பு

இவவசக்யா்ன இசைப்பு முச்றயில 
சைன் மின்்னழுத்தம் மற்றும் நிசை மின்்னழுத்தம் 
ைமமாக இருககும்.

சைன் மின்்னழுத்தம் = நிசை மின்்னழுத்தம்

சைன் மின்்னழுத்தம் = VL = Vph

சைன் மின்்்னாட்ம் IL = �Iph

டமாத்த மின்தி்றன் P = 3 x (ஒரு நிசை 
மி ன் தி ்ற ன் )

cosθ என்பது தி்றன் காரணிச்யக (Power 
factor) குறிககும்

5.7.6  த்டல்்டா இசணப்பு முசறசய 
வி்ட ஸ்டார் இசணப்பு முசறயின் 
நன்சமகள்

1. ஒ்ர அ்ளவு மின்்னழுத்தததில ஸ்ார் 
இசைப்பு டகாண்் மாறுதிசை மின்்னாககிககு 
ட்ல்ா இசைப்பு டகாண்் மாறுதிசை 
மின்்னாககிச்ய வி் குச்றவா்ன க்ததி்்ய 
்்தசவப்படும்.
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2. ஒ்ர அ்ளவு மின்்னழுத்தததில ஸ்ார் 
இசைப்பு டகாண்் மாறு மின்்னாககிககு, 
ட்ல்ா இசைப்பு டகாண்் மாறு 
மின்்னாககிச்ய வி் குச்றவா்ன மின்காப்பு 
் ்த ச வ ப் ப டு ம் .

3. ஸ்ார் இசைப்பு முச்றயில மூன்று நிசை 
நான்கு க்ததி முச்ற யிலிருந்து நிசை 
மின்்னழுத்தம், சைன் மின்்னழுத்தம் ஆகி்ய 
இரண்டு மின்்னழுத்தங்கச்ளப் டப்ற முடியும்.

4. ஸ்ார் இசைப்பு முச்றயில ஒரு நிசை 
பளுவா்னது ஏ்்தனும் ஒரு சைனுககும் 
நியூடரலுககும் இச்யில மின் இசைப்பு 
டைய்யப்படுகி்றது.  இது ்பான்று ட்ல்ா  
இசைப்பில டப்ற இ்யைாது.

5. ஸ்ார் இசைப்பு முச்றயில நியூடரல 
க்ததிச்ய நிை இசைப்பு டைய்ய முடியும். 
இவவாறு நிை இசைப்பு டையவ்தால, 
பாதுகாப்பு ைா்த்னங்கள் மூைம் நிை இசைப்பு 
பழுதிலிருந்து மாறுதிசை மின்்னாககிச்யப் 
பாதுகாகக முடியும்.

ஒரு நிசை மற்றும் மூன்று 
நிசை ைப்சளை

5.8

5.8.1 ஒரு நிசை மின்ைாரம்

ஒரு நிசை மாறு மின்ைாரததில ஃ்பஸ 
மற்றும் நியுடரல ஆகி்யவற்ச்றக டகாண்்து. 
இவற்றிற்கிச்்்ய மின்்்னாட்ம் பாயும். இ்தன் 
அ்ளவு மற்றும் திசையில ஏற்படும் சுழற்சி மாற்்றங்கள் 
மின்்்னாட்ம் மற்றும் மின்்னழுத்தததின் ஓட்தச்த 
வி்னாடிககு 50 சுழற்சிகள் மாற்றும்.

ஒரு நிசை மாறுதிசை மின்ைப்ச்ள 
டபாதுவாக வீடடு உப்்யாகததிற்காக  
ப்யன்படுத்தப்படுகி்றது. ஒரு நிசை மாறுதிசை 
மின்ைப்ச்ள விநி்்யாகம் = 230V, 5A மற்றும் 50 Hz 
ஆ கு ம் .

+

-

Sine Wave

TimeA
m

pl
it

ud
e

ப்டம் 5.24 அசைமுச்ற

ஒரு நிசை மாறு மின்ைாரத்தின் 
பயன்பாடுகள்

டபரி்ய மின் ்மாட்ார்கள் அலைாமல, 
மின்வி்ளககுகள், மின்விசிறிகள், ட்தாசைககாடசி 
டபடடிகள், குளிர்ைா்த்னப் டபடடி மற்றும் டவப்ப 
மின்ைா்த்னங்கள் ் பான்்ற டபாதுவா்ன சுசமகளுககு  
ஒரு நிசை மின்ைப்ச்ள ப்யன்படுத்தப்படுகின்்ற்ன.

5.8.2 மூன்று நிசை மின் விநிவயாகம்

மூன்று நிசை மின்ைாரம் நான்கு கம்பிகச்ள 
டகாண்்து. இதில ஒரு நியுடரல  கம்பி மற்றும் மூன்று 
க்ததும் கம்பிகள் உள்்ள்ன. மூன்று க்ததிகளும் 
ஒன்றுகடகான்று 120º ்காைம் டகாண்டு 
விைகி இருககும். மூன்று நிசை விநி்்யாகததின் 
மின்்னழுத்தம் 415V மு்தல 440V வசர ஆகும்.

மூன்று நிசை மின்ைாரம் பயன்பாடுகள்

மூன்று நிசை மின்ைாரம் டபரும்பாலும் 
க்னரக சுசம ட்தாழிற்ைாசைகளில 
ப ்ய ன் ப டு த ்த ப் ப டு கி ்ற து .

நிசனவிற் தகாள்க

 • தூண்்ப்படும் மின்னி்யககு விசை e = Blvsin

 • அசைவு ்வகம் = f = PN  Hz
120

 • ைராைரி மதிப்பு = 2lm
π  அலைது 2Vm

π

 • ப்யன்மதிப்பு = 
I

 or 
Vm m

2 2
 அலைது 

I
 or 

Vm m

2 2

 • வடிவுககாரணி = ப்யன் மதிப்பு
ைராைரி மதிப்பு

 = 1.11

 • உச்ைககாரணி = உச்ை மதிப்பு
ப்யன் மதிப்பு

 = 1.414

 • தி்றன் காரணி உண்சம்யா்ன தி்றன்
்்தாற்்ற தி்றன்

 = VIcosθ
VI

 • மின்்தச் மடடும் டகாண்் மின்சுற்றின் தி்றன் 
காரணியின் மதிப்பு ஒன்று ஆகும்.

 • தூண்டுததி்றன் (அலைது) மின்்்தககி மடடும் 
டகாண்் மின்சுற்றின் தி்றன் காரணி மதிப்பு 
பூஜ்ஜி்யம் ஆகும்.

 • தூண்்ல எதிர்விச்ன XL = 2πfL

 • மின்்்தககி XC = 1
2πfC

 • இ்னத்தச் Z
I

=
V

வநரம்

மாறுதிசை அசை

வீ
சசு
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 • RLC ட்தா ் ர் மின்சுற்றின் தி்றன்காரணி Cosθ = 
R
Z

 • RLC ட்தா ்ர் மற்றும் இசைமின்சுற்றின் தி்றன்  
P = VI Cosθ வாடஸ 

 • ஸ்ார் இசைப்பு முச்றயில, நிசைமின்்்னாட்ம் 
= சைன் மின்்்னாட்ம் நிசை மின்்னழுத்தம் =  

சைன் மின்்னழுத்தம்
�

 • ட்ல்ா இசைப்பு முச்றயில, நிசை மின்்னழுத்தம் 
= சைன் மின்்னழுத்தம் நிசை மின்்்னாட்ம்  =  

சைன் மின்்்னாட்ம்
�

 • ஸ்ார் மற்றும் ட்ல்ா இசைப்பில, மூன்று 
நிசை மின்தி்றன் P = �VL IL Cosθ

 • இைககவசக ஆற்்றல மானியில 
ப்யன்படுத்தப்படும் ஆற்்றல மிகத துலலி்யமாக 
க ா ட ் ப் ப டு கி ்ற து .

   
1. அசைவு ்வகததின் அைகு
 அ) டென்றி  ஆ) டெர்டஸ
 இ) சைககிள்  ஈ) ஆம்பி்யர்
2. வடிவுக காரணியின் மதிப்பு

 அ) 2
π  

 ஆ) π
2

 இ) 1.414  ஈ) 1.11
3. கீழககண்்வற்றுள் எது தி்றன் காரணியின் 

மதிப்பலை?
 அ) யூனிடடி  ஆ) 0.8 அதிகரிப்பு
 இ) 0.8 குச்றப்பு ஈ) 1.5
4. மின்்தச் மடடும் டகாண்் மின்சுற்றில 

தி்றன் காரணியின் மதிப்பு
 அ) யூனிடடி  ஆ) அதிகரிப்பு
 இ) குச்றப்பு
 ஈ) ஒன்றுககு குச்றவாக
5. தூண்டுத தி்றன் மடடும் டகாண்் மின்சுற்றில 

மின்்்னாட்தச்த அடிப்பச்்யாகக டகாண்் 
தி்றன்காரணி என்பது _______ ஆகும்.

 அ) யூனிடடி  ஆ) அதிகரிப்பு
 இ) குச்றப்பு ஈ) மிக அதிகம்
6. மின்்்தககி மடடும் டகாண்் மின்சுற்றில 

மின்்்னாட்தச்த அடிப்பச்்யாகக 
டகாண்் தி்றன்காரணி என்பது

 அ) யூனிடடி  ஆ) அதிகரிப்பு
 இ) குச்றப்பு ஈ) மிக அதிகம்

7. தூண்டுததி்றன் என்ப்தன் அைகு
 அ) டென்றி ஆ) டெர்டஸ
 இ) ஃபாரட  ஈ) ஓம்
8. மின்்்தககி என்ப்தன் அைகு
 அ) டென்றி ஆ) டெர்டஸ
 இ) ஃபாரட  ஈ) ஓம்
9. மின்்தச் குறிககும் எழுதது என்்ன?
 அ. R   ஆ. C
 இ. W   ஈ. V
10. மின் ்தச்யின் அைகு -------
 அ. மின்்னழுத்தம் ஆ. மின்்்னாட்ம்
 இ. வாடஸ  ஈ. ஓம்
11. மின்்தச்யின்  மதிப்பு --------------- 

மூைம் அ்ளவி்ப்படுகி்றது
 அ. ஓம் மீட்ர் ஆ. ்வாலட மீட்ர்
 இ. வாட மீட்ர்
 ஈ. அதிர்டவண் மீட்ர்

12. மாறி மின்்தச்யின் மதிப்பு
 அ. மா்றககூடி்யது ஆ. மாற்்ற முடி்யாது
 இ. ைரி டைய்யப்பட்து
 ஈ. நிசை்யா்னது
13. மின் உறுப்பு எத்தச்ன வசககச்ளக 

ட க ா ண் டு ள் ்ள து ?
 அ. இரண்டு  ஆ. மூன்று
 இ. நான்கு  ஈ. ஒன்று

ைரியான விச்டசயத் வ�ர்நத�டுத்து 
எழுதுக:-

மதிப்தபண்
1
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14. ஒரு ச்்்யாடு ்தசைகீழ-ைார்புச்்ய்தாக 
இருககும் ்பாது,   அ்தன்  டை்யலபாடடின் 
டப்யர் _______ _ _

 அ. மின்க்ததி
 ஆ. மின்க்த்தாப் டபாருள்
 இ. ைார்பு
 ஈ. குச்ற க்ததி
15. காந்்தப் பா்யததின் அைகு
 அ) ஆம்பி்யர்
 ஆ) மின்்னழுத்தம்
 இ) டவபர்
 ஈ) டவபர்/மீ2
16. தி்றன் காரணியின் மதிப்பா்னது
 அ) ஒன்று
 ஆ) 0.8 முன்்னணி

 இ) 0.8 பின்்தங்கி
 ஈ) 1.512.
17. தூ்ய மின்்தச் சுற்று தி்றன் காரணியின் 

மதிப்பு என்்ன?
 அ) ஒன்று
 ஆ) முன்்்னாககி
 இ) பின்்தங்கி
 ஈ) ஒன்ச்ற வி் அதிகமாக
18. மின்மறுப்பு அைகு
 அ) டென்றி
 ஆ) டெர்டஸ
 இ) ஃபராட
 ஈ) ஓம்

1) டை்யலில உள்்ள கூறுகச்ள வசர்யறுககவும்.
2) மின் தூண்்ல என்்றால என்்ன?
3) டிரான்சிஸ்ர் வசர்யறு.
4) IC-யின் நன்சமகச்ள எழுதுக.
5) IC-யின் ப்யன்கள் ்யாசவ?
6) மாறு திசை மின்்்னாட்ததில 'சுழற்சி' என்பச்த வசர்யறு.
7) வடிவுக காரணிச்ய வசர்யறு.
8) உச்ைக காரணிச்ய வசர்யறு.
9) மின்்்தககியின் ப்யன்கள் ்யாசவ?
10)  நிசை வரிசை என்்றால என்்ன?

ப��  ஆ மதிப்தபண்
3
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71 மாறுதிசை சுற்றுகள்

1. ட்தா்ர் மற்றும் இசை மின்தூண்டி மின்சுற்றின் வசரப்தச்த வசரக.
2. மின்்தச் மடடும் டகாண்் மாறுதிசை மின்சுற்ச்ற விவரி.
3. தூண்டுததி்றன் மடடும் டகாண்் மாறுதிசை மின்சுற்ச்ற விவரி
4. ஸ்ார் இசைப்பு முச்றயின் நன்சமகள் ்யாசவ?
5. IC-யின் நன்சமகள் மற்றும் தீசமகச்ள அட்வசைப்படுத்தக.
6. மூன்று நிசை மின் அசமப்பின் நன்சமகள் ்யாசவ?

ப��  இ
மதிப்தபண்

5

1. RLC ட்தா்ர் மின் சுற்றுகச்ள வசரப்தது்ன் வி்ளககுக.
2. மூன்று நிசை ஸ்ார் இசைப்சப ப்தது்ன் வி்ளககு.
3. மூன்று நிசை ட்ல்ா இசைப்சப  வசரப்தது்ன் வி்ளககு.

ப��  ஈ
மதிப்தபண்

10
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மின்மாற்றியின அம்ப்பு, செயல்படும் விதம், மின்மாற்றியில ஏற்்படும் 
இழப்புகள், ஆய்வு செய்யும் முமைகள், மின்மாற்றியின்பமாதுகமாப்பு ெமாதனஙகள் 
ப்பமானைமைகள், புதிய சதமாழிலநுட்பத்துடன ்மாணைரகளுக்கு மிகவும் 

்பயனுள்்ள ைமகயில அம்யு்மாறு இப்்பமாடத்தில சதளிைமாக வி்ளக்கப்்படடுள்்ளது

 கற்றலின் ேநாக்கம்

பாடம்

6

6.1   மின்மாற்றி – அறிமுகம்

6.2   மின்மாற்றி உள்ளக வகககளின அக்ப்பு

6.3   மின்மாற்றி செயல்படும் விதம்

6.4   மின்மாற்றியின EMF – ெ்ன்பமாடு

6.5    அ்ளகவக் கருவிகளில ்பயன்படுததப்்படும் மின்மாற்றி வகககள

6.6   மின்மாற்றியின இழப்புகள

6.7   மின்மாற்றியின செமாதகை முகைகள

6.8   மின்மாற்றியின ்பமாதுகமாப்பு ெமாதைஙகள

ச்பமாரு்ளடக்கம்

(Transformer)மின்மாற்றி
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73 மின்மாற்றி (Transformer)

மின்மாற்றி அறிமுகம்
6.1

மின ெக்திமய ஒரு மின சுற்றிலிருந்து 
்ற்சைமாரு மினசுற்றிற்கு அதன அமைவு பைகம் 
(Frequency) ்மாைமா்ல ்மாற்றித் தருகினை நிமையமான 
மின ெமாதனத்திற்கு மின்மாற்றி எனறு ச்பயர. இது 
்பரி்மாற்று மினதூணடல தத்துைத்தின (Mutual 
Induction) அடிப்்பமடயில பைமை செய்கிைது. 
இது ்மாறுதிமெ மினெமாரத்தில ்டடும் பைமை 
செய்யக்கூடியது.

மின உற்்பத்தி நிமையஙகளில 
மினெமார்மானது 11KV எனை அ்ளவில உற்்பத்தி 
செய்யப்்படுகிைது. இவைமாறு உற்்பத்தி செய்யப்்படும் 
மினெக்தியமானது, மின உற்்பத்தி நிமையத்தில 
இருந்து நுகரபைமாருக்கு மின்மாற்றியின மூைம் 
33KV, 66KV யமாக உயரத்தப்்படடு விநிபயமாகம் 
செய்யப்்படுகிைது. அதிக அ்ளவு மினனழுத்தம் 
பதமைப்்படும் இடஙகளில உயரத்தும் ைமக 
மின்மாற்றியும், குமைந்த அ்ளவு மினனழுத்தம் 
பதமைப்்படும் இடஙகளில குமைக்கும் ைமக 
மின்மாற்றியும் ்பயன்படுகிைது.

மின்மாற்றி உள்ளக  
வகககளின அக்ப்பு

6.2

அம்ப்பு ரீதியமாக உள்்ளகத்மத மூனறு 
ைமகக்ளமாகப் பிரிக்கைமாம். அமை பினைரு்மாறு.

1. பகமார ைமக 
2. செல ைமக
3. ச்பரரி ைமக

6.2.1  சகமார் வகக மின்மாற்றி

்படம் 6.1 பகமார ைமக மின்மாற்றி

உள்்ளகத்மதச் சுற்றி இருக்கு்மாறு 
கமாயிலகள் சுற்ைப்்படடமால அதற்கு பகமார ைமக 
மின்மாற்றி எனறு ச்பயர. இதன அம்ப்பு ்படம் 6.1 
இல கமாடடப்்படடுள்்ளது. 

கமாப்பிடப்்படட இரும்பு உள்்ளகத்தின 
ைமாயிைமாக கமாந்தச்சுற்று அம்யு்மாறு 
ைடிைம்க்கப்்படடு இருக்கிைது. ப்லும் 
ஹிஸடரிசிஸ இழப்ம்பக் குமைக்க உள்்ளகத்தில 
சிலிக்கமான எஃகு தகடுகள் ்பயன்படுத்தப்்படுகிைது. 
தகடுகள் ஒனமைசயமானறு சதமாடமாதைமாறு ைமாரனிஷ் 
மூைம் கமாப்பிடப்்படடுள்்ளது.

நனக்கள

1. மின்மாற்றிமயக் மகயமாள்ைது ்ற்றும் 
்பரமா்ரிப்்பது எளிது. 

2. கமாயிைமானது சைளிப்புை்மாக 
அம்ந்துள்்ளதமால எளிதில குளிரச்சி அமடந்து 
வி டு ம் .

தீக்கள 

1. அதிக கமாந்த இழப்பு ஏற்்படும். 
2. கமாந்தக் கசிவு அதிகம்

6.2.2  செல வகக மின்மாற்றி

்படம் 6.2 செல ைமக மின்மாற்றி

கமாயிலகம்ளச் சுற்றி உள்்ளகம் சூழ்ந்து 
இருக்கு்மாறு அம்க்கப்்படடிருந்தமால, அது செல 
ைமக மின்மாற்றி ஆகும். (்படம் 6.2)

இதன நடுப்்பகுதியில முதனம் ்ற்றும் 
துமணச்சுருள் ஆகியமைகள் ஒனைன மீது ஒனைமாக 
சுற்றி மைக்கப்்படடிருக்கும். இது ஒரு நலை 
கமாந்தப்புை இமணப்ம்ப உணடமாக்குகிைது.

நனக்கள

1. குமைந்த மினனழுத்தத்த பதமைக்கு ஏற்ைது.
2. ்பளு இலைமாத நிமையில குமைந்த 

மினபனமாடடத்மதபய எடுத்துக் சகமாள்ளும்.
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தீக்கள

1. கமாயில (அ) சுருள் சுற்றுைது ெற்றுச் சிர்ம். 
2. குமைந்த குளிரச்சித் தனம்மயபய ச்பறும்.

6.2.3  ச்பர்ரி வகக மின்மாற்றி

ச்பரரி ைமக உள்்ளகம், செல ைமக 
உள்்ளகத்மதப் ப்பமானைபத ஆகும். இவைமகயில 
கமாயிலகம்ளச் சுற்றிலும் கமாந்தப் ்பமாமதயமானது 
அம்ந்திருக்கும். ச்பமாதுைமாக இவைமக 
்ப ய ன ்ப டு த் த ப் ்ப டு ை தி ல ம ை .

்படம் 6.3 ச்பரரி ைமக மின்மாற்றி

6.2.4   சகமார் வகக ்ற்றும் செல வகக 
மின்மாற்றி ஒப்பீடு

ை. 
எண

பகமார ைமக செல ைமக

1 கமாயிைமானது, 
உள்்ளகத்மதச்  
சுற்றி 
சுற்ைப்்படடிருக்கும்

கமாயிமைச் சுற்றி 
உள்்ளக்மானது 
ைடிைம்க்கப் 
்படடிருக்கும்.

2 இதில ஒபர ஒரு 
கமாந்தப்்பமாமத 
்டடுப் 
கமாணப்்படும்.

இதில இரணடு 
கமாந்தப்்பமாமத 
கமாணப்்படும்.

3 உரும்ள 
ைடிை கமாயில 
்பயன்படுத்தப் 
்படுகிைது.

்பை அடுக்கு ைடட 
நிமையில கமாயிலகள் 
்பயன்படுத்தப்்படுகிைது.

4 கமாயிமை எளிதில 
நீக்கி ்பரமா்ரிப்பு 
செய்யைமாம்.

கமாயிமை எளிதில நீக்க 
இயைமாது.

மின்மாற்றி செயல்படும் 
விதம் (Working principle of 
transformer)

6.3

்படம் 6.4 மின்மாற்றியின ச்பமாதுைமான அம்ப்பு

ஒபர உள்்ளகத்தில அம்க்கப்்படடுள்்ள 
இரு கமாயிலகளுக்கு இமடபய ஒனமைசயமானறு 
தூணடுதல எனை தத்துைத்தின அடிப்்பமடயில 
மின்மாற்றி செயல்படுகிைது. ்படம் 6.4-ல 
உள்்ளது ப்பமாை குமைந்த கமாந்தத்தமட உமடய 
கமாந்தப்்பமாமதமய ஏற்்படுத்த, இரணடு கமாயிலகள் 
ஒரு உள்்ளகத்தில மின சதமாடரபிலைமா்ல 
இமணக்கப்்படடு இருந்த ப்பமாதிலும், இரு 
கமாயிலகளின கமாந்தப் புைத்திற்கும் சதமாடரபு 
இருக்கு்மாறு அம்க்கப்்படடிருக்கும். ்மாறுதிமெ 
மினெமாரத்தில ஒரு கமாயிலில இமணப்புக் 
சகமாடுத்தமால அந்தக்கமாயில அம்ந்துள்்ள, 
கமாப்பிடப்்படடுள்்ள உள்்ளகத்தில ்மாறு்படுகினை 
கமாந்தப்புைம் உணடமாகும். இந்த கமாந்தப்புைம், 
அபத உள்்ளகத்தில அம்க்கப்்படடுள்்ள ்ற்சைமாரு 
கமாயிலுடன சதமாடரபு சகமாணடு கமாந்தப் புைத்மத 
ஏற்்படுத்தும். இந்தக் கமாந்தப்புைத்திற்கு ்பரி்மாற்று 
கமாந்தப்புைம் எனறு ச்பயர.

ஃ்பமாரபடயின மினகமாந்தத் தூணடல 
விதிப்்படி துமணக் கமாயிலில மினனியக்கு 
விமெயமானது தூணடப்்படுகிைது. இரணடமாைது 
கமாயிலின மினசுற்று பூரத்தி அமடந்தவுடன, 
அதில மினபனமாடடம் ்பமாய்ந்து, மினெக்தியமானது 
முதனம்க் கமாயிலில இருந்து துமணக் கமாயிலுக்கு 
தூணடப்்படுகிைது. ்மாறுதிமெ மினைழஙகிபயமாடு 
இமணக்கப்்படுகினை கமாயிலுக்கு “முதனம்ச் 
சுருள்” எனவும், ்பளுவுடன இமணக்கப்்படுகிை 
கமாயிலுக்கு “துமணச் சுருள்” எனவும் 
அ ம ழ க் க ப் ்ப டு கி ை து .
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6.3.1   உயர்ததும் வகக ்ற்றும் 
குகைக்கும் வகக மின்மாற்றி 
(Step up / Step down transformer)

உயர்ததும் வகக மின்மாற்றி

்படம் 6.5 உயரத்தும் ைமக மின்மாற்றி

முதனம்ச்சுருள் மினனழுத்தத்மத 
விட துமணச்சுருள் மினனழுத்த்மானது அதிகம் 
கிமடக்கு்மாறு ைடிைம்க்கப்்படட மின்மாற்றிக்கு 
உயரத்தும் ைமக மின்மாற்றி எனப் ச்பயர. இதன 
அம்ப்பு ்படம் 6.5 இல கமாடடப்்படடுள்்ளது.

குகைக்கும் வகக மின்மாற்றி

்படம் 6.6 குமைக்கும் ைமக மின்மாற்றி

முதனம்ச்சுருள் மினனழுத்தத்மத 
விட துமணச்சுருள் மினனழுத்தம் குமைைமாகக் 
கிமடக்கு்மாறு ைடிைம்க்கப்்படட மின்மாற்றிக்கு 
குமைக்கும் ைமக மின்மாற்றி எனறு ச்பயர. 
உயர ்ற்றும் குமைக்கும் ைமக மின்மாற்றியின 
அம்ப்ம்ப 6.6 ்படத்தின மூைம் அறிந்து 
ச க மா ள் ்ள ை மா ம் .

6.3.2  மின்மாற்றியின நனக்கள

1. மின்மாற்றி நிமையமான ெமாதனம் என்பதமால 
இட ்மாற்ைம் செய்ய பைணடிய அைசியம் 
ஏற்்பட ைமாய்ப்பிலமை. ப்லும் உரமாய்வு இழப்பு 
ஏற்்படவும் ைமாய்ப்பிலமை. 

2. மின்மாற்றியில ்பரமா்ரிப்பு செைவு மிகவும் 
குமைவு. 

3. சுழலும் ்பமாகஙகள் ஏதும் இலைமாததமால, 
கமாயிலுக்கு நலை மினகமாப்பு செய்து உயர 
்ற்றும் அதிக உயர மின அழுத்தத்தில 
மினெக்தி அளிக்கப் ்பயன்படுகிைது.

மின்மாற்றியின EMF – 
ெ்ன்பமாடு

6.4

அம்ப்பு

்படம் 6.7 அமை ைடிைம்

முதனம்ச் சுற்றுக்களின எணணிக்மக = N1 

துமணச் சுற்றுக்களின எணணிக்மக = N2

கமாந்தப்புைத்தின அதிக்படெ ்திப்பு = ∅m 
சைப்்பர 

ஏ.சி. மினெமாரத்தின அமைவு பைகம் = f 
ச ெ ர ட ஸ 

BEE_Tamil_Chapter_06.indd   75 28/04/2022   17:30:01



76அடிப்படை மின் ப்பொறியியல் — கருத்தியல்

உள்்ளகப் ்பகுதியில கமாந்தப்புை்மானது 
மென அமைவிற்கு ஏற்ைைமாறு ் மாறு்படுகிைது என்பது 
்படம் 6.7 இல கமாடடப்்படடுள்்ளது. 

உள்்ளகத்தில ஏற்்படும் கமாந்தப்புைம் 
பூஜ்ஜியத்திலிருந்து உச்ெ ்திப்ம்ப அமடைதற்கு 
கமால அமைவு ்பகுதியில எடுத்துக்சகமாள்ளும் கமாை 
அ்ளவு 1/4f ஆகும். 

்மாறு்படட ெரமாெரி கமாந்தப்புைம் � �Øm

f
1
4

Øf4 m

ஆமகயமால, ஒரு சுற்றில தூணடப்்படும் 
ெரமாெரி மின இயக்கு விமெ = 4f∅m

கமாந்தப்புை்மானது மென ைடிை ைம்ள 
பகமாடடின்படி ்மாறுகிைது. எனபை தூணடப்்படட

மினனியக்கு விமெயின ்திப்ம்ப (Induced 
EMF) ச்பறுைதற்கு, (RMS) ெரமாெரி ்திப்ம்பப் 1.11 
எனை கமாரணி சகமாணடு ச்பருக்க பைணடும். 

எனபை,

தூணடப்்படட மினனியக்கு விமெயின (ஒரு 
சுற்றுக்கு) RMS ்திப்பு = 1.11X4fϕm

= 4.44fϕm பைமாலட

N1/N2 என்பமை முமைபய முதனம் 
்ற்றும் துமணச் சுற்றுக்களின எணணிக்மக ஆகும்.

முதனம்ச் சுருளில தூணடப்்படட மினனியக்கு 
விமெயின

RMS ்திப்பு (E1) = 4.44f ϕmN1 பைமாலட

துமணச் சுருளில தூணடப்்படட மினனியக்கு 
விமெயின

RMS ்திப்பு (E2) =  4.44f ϕmN2 பைமாலட

6.4.1   மின்மாற்றியின மினைழுதத 
விகிதம் (K)

மின்மாற்றியின மினனழுத்த 
விகிதம் என்பது, மின்மாற்றியின துமண 
மினனழுத்தத்திற்கும், முதனம் 
மினனழுத்தத்திற்கும் உள்்ள விகிதம் ஆகும். இது K 
எனை எழுத்தமால குறிப்பிடப்்படுகிைது.

E
E

V
V

N
N

k

2

1

2

1

2

1

= =

=

6.4.2   மின்மாற்றியின மினசைமாடட 
விகிதம்

மின்மாற்றியின இழப்புகள் கணக்கில 
எடுத்துக் சகமாள்்ளப்்படமாத நிமையில, 
செலுத்தப்்படும் மினனழுத்தம் x செலுத்தப்்படும் 
மினபனமாடடம் = ்பயன்படுத்தப்்படும் மினனழுத்தம் 
x ்பயன்படுத்தப்்படும் மினபனமாடடம்.

V I V I
V
V

I
I1 1 2 2

1

2

2

1

= =or

I
I

V
V

N
N K

2

1

1

2

1

2

1
= = =

6.4.3  மின்மாற்றியின ்பயனகள

• மின்மாற்றியமானது, மினசுற்றுக்களில 
மினனழுத்தத்மத உயரத்தபைமா 
அலைது குமைக்கபைமா ்பயன்படுகிைது.

• நவீன கமாைத்தில மினெக்தி ைழஙகுதல 
்ற்றும் மின விநிபயமாகம் செய்யும் 
இடஙகளில மின்மாற்றி மிகவும் 
்பயன்படுத்தப்்படுகிைது.

• மினெமாரத்மதக் கடத்தும் ப்பமாது, 
மினனழுத்தத்மத இது உயரத்திக் 
சகமாடுப்்பதமால, மின ைழஙகியில 
ஏற்்படும் இழப்புகள் ச்பரித்ளவில 
கு ம ை க் க ப் ்ப டு கி ை து .

அ்ளகவக் கருவிகளில 
்பயன்படுததப்்படும்  
மின்மாற்றி வகககள

6.5

6.5.1   மினைழுதத மின்மாற்றி

மினனழுத்த மின்மாற்றி என்பது இரணடு 
சுருள் சகமாணட ெமாதமாரண மின்மாற்றி ப்பமானைபத 
ஆகும். இதுபை குமைக்கும் ைமக மின்மாற்றி 
ஆகும். முதனம்ச் சுரும்ள மினசுற்றுக்கு 
இமணயமாக இமணத்தல பைணடும். துமணச் 
சுருளில ச்பமாதுைமாக 110 V (அ) 220 V கிமடக்கு்மாறு 
சுருள் சுற்ைப்்படடிருக்கும். எனபை மினனழுத்த 
விகிதம் என்பது முதனம் மினனழுத்தத்மதப் 
ச்பமாறுத்து ்மாறு்படும் அம்ப்பு ்படம் 6.8 இல 
கமாடடப்்படடுள்்ளது.
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்படம் 6.8 மினனழுத்த மின்மாற்றி

6.5.2  மினசைமாடட மின்மாற்றி 

்படம் 6.9 மினபனமாடட மின்மாற்றி

மினபனமாடட மின்மாற்றியின முதனம்ச் 
சுரு்ளமானது தடி்னமான ஒயரமால சிை சுற்றுக்கள் 
சுற்ைப்்படடு, மினபனமாடடத்மத அ்ளவிடப்்பட 
பைணடிய மினசுற்றில சதமாடரிமணப்பில 
இமணக்க பைணடும். துமணச் சுரு்ளமானது குமைந்த 
தடி்னுமடய அதிக்மான சுற்றுக்கம்ளக் சகமாணடது. 
துமணச் சுருளின முமனகளில ஒரு குமைந்த 
அ்ளவுமடய அம்மீடடமர இமணப்பில இமணக்க 
பைணடும். இந்த அம்மீடடரமானது சுற்றிலிருந்து 
முழும்யமாக மினகமாப்பு செய்யப்்படடிருக்கும். 
இதன அம்ப்பு ்படம் 6.9 இல கமாடடப்்படடுள்்ளது. 
ச்பமாதுைமாக மினபனமாடட மின்மாற்றியின துமண 
சுரு்ளமானது 5 ஆம்பியர ைமர தமாஙகும் ்படி 
சுற்ைப்்படுகிைது.

6.5.3  ஒற்கைச் சுருள மின்மாற்றி 

ஒற்மைச் சுருள் மின்மாற்றி என்பது ஒபர 
ஒரு சுரும்ளக் சகமாணடது. ்மாறு்படும் ்மாறுதிமெ 
மினனழுத்தத்மதப் ச்பறுைதற்கமாக இந்த மின்மாற்றி 
்பயன்படுத்தப்்படுகிைது. ்படம் 6.10 இல உள்்ளைமாறு 
ஒரு உள்்ளகத்தில AB எனை சுருள் N1 சுற்றுக்கள் 
சுற்ைப்்படடு இருப்்பதமாக எடுத்துக் சகமாள்பைமாம். 

இந்த சுருள் V1 எனை ைழஙகு மினனழுத்தத்தில 
்மாறுதிமெ மினைழஙகியில இமணக்கப்்படுைதமால, 
உள்்ளகப் ்பகுதியில கமாந்தப்புைம் ஏற்்படடு E1 
எனை மினனியக்கு விமெயமானது சுருள்களில 
தூணடப்்படுகிைது. அவைமாறு தூணடப்்படும் 
மினனழுத்தம் இமட இமணப்புகள் (Centre 
tapping) மூைம் ச்பைப்்படுகிைது. C எனை புள்ளியில 
இமணப்பு எடுக்கப்்படும் ப்பமாது C ்ற்றும் B 
ஆகியைற்றிற்கிமடபய E2 எனை மினனியக்கு விமெ 
உருைமாகும். C ்ற்றும் B க்கு இமடபய உள்்ள 
சுற்றுக்கள் N2 ஆகும்.

்படம் 6.10 ஒற்மைச் சுருள் மின்மாற்றி

ப்லும் C ்ற்றும் B ஆகிய இரு 
புள்ளிகளுக்கிமடயில ்பளு இமணக்கப்்படும் ப்பமாது 
I2 எனை மினபனமாடட்மானது அதன ைழியமாகப் 
்பமாயும். I2 மினபனமாடடத்தினமால ஏற்்படும் கமாந்த 
இயக்கு விமெயமானது, I1 மினபனமாடடத்தினமால 
ஏற்்படும் கமாந்த இயக்கு விமெயினமால ெ்நிமைப் 
்படுத்தப்்படுகிைது. இவைமகயமான அம்ப்பிற்கு 
ஒற்மைச் சுருள் மின்மாற்றி எனப் ச்பயர. C எனை 
புள்ளியமானது நழுவு சதமாடுமுமனயமாக (Sliding 
Contact) இருந்தமால, சதமாடரச்சியமான ்பலபைறு 
்திப்புமடய மினனழுத்தஙகள் கிமடக்கு்மாறு 
செய்ய முடியும்.

எனபை,
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நனக்கள

1. குமைந்த அ்ளவு தமாமிரக் கடத்திபய 
ப த ம ை ப் ்ப டு கி ை து

2. இவைமக மின்மாற்றியின விமனத்திைன 
அ தி க ம் .

3. மினகடத்தும் ச்பமாருள் குமைைமாகத் 
பதமைப்்படுைதமால, இதன விமை மிகக் குமைவு.

4. மிகவும் ச்னம்யமான ்ற்றும் 
சதமாடரச்சியமான மினனழுத்த  ்மாற்ைத்திற்கு  
ஏ ற் ை து .

தீக்கள

1. ஒற்மைச் சுருள் மின்மாற்றியின இரு 
சுருள்களும் தனித்தனிபய இலைமா்ல, உயர 
மினனழுத்த ்பக்கமும், குமைந்த மினனழுத்த 
்பக்கமும் பநரடியமாகத் சதமாடரபில உள்்ளதமால, 
மினகமாப்பிற்கு ்பமாதுகமாப்பு இலமை.

2. குறுக்கு மினசுற்று ஏற்்படும் ப்பமாது, ்பமாயும் 
மினபனமாடடத்தின அ்ளவு ெமாதமாரண 
மின்மாற்றியின மினபனமாடடத்மத விட அதிகம்.

6.5.4   ஒற்கைச் சுருள மின்மாற்றியின 
்பயனகள

1. ைழஙகு மினனழுத்தத்மதக் குமைந்த அ்ளவிற்கு 
குமைப்்பதற்கு ஏற்ை உயரத்தியமாகப் (Booster) 
்பயன்படுகிைது.

2. தூணடு மினபனமாடிமயத் துைக்கும் 
துைக்கியமாக ஒற்மைச் சுருள் மின்மாற்றி 
்ப ய ன ்ப டு கி ை து .

3. ்பளுவிற்கு ைழஙகப்்படும் ைழஙகு 
மினனழுத்தத்மத பூஜ்ஜியத்தில இருந்து ஒரு 
குறிப்பிடட ்திப்பு ைமர ்மாற்றி ைழஙகப் 
்ப ய ன ்ப டு கி ை து .

மின்மாற்றியின இழப்புகள 
(Losses in a transformer)

6.6

மின்மாற்றியில இழப்புகள் என்பது I2R 
இழப்பு (அ) செம்பு இழப்பு ்ற்றும் உள்்ளக இழப்பு 
(அ) இரும்பு இழப்பு ஆகியமைகள் அடஙகியதமாகும்.

செம்பு இழப்பு

செம்பு இழப்பு என்பது முதனம் ்ற்றும் 
துமணச் சுருள்களில ஏற்்படுகிைது. செம்பு இழப்பு 
என்பது மின்மாற்றியில ஏற்்படும் ்மாறு்படும் 
இழப்்பமாகும். இது ்பளு மினபனமாடடத்தின 

ைரக்கத்தின அ்ளவில ்மாறு்படும். செம்பு 
இழப்பிமனக் குறுக்குச்சுற்று பெமாதமன முமையில 
அறியைமாம்.

உள்ளக இழப்பு (சகமார் / இரும்பு 
இழப்பு)

உள்்ளக இழப்பு என்பது ஹிஸடரிசிஸ 
்ற்றும் எடி மினெமாரம் பெரந்த இழப்்பமாகும். இமைகள் 
மின்மாற்றியின உள்்ளகத்தில ஏற்்படும் ்மாறு்படுகினை 
கமாந்தப்புைத்தமால ஏற்்படுகினைன. இரும்பு 
இழப்பிமனத் திைந்தசுற்று பெமாதமனச் முமையில 
அறியைமாம்

ஹிஸடரிசிஸ இழப்பு

இரும்பு உள்்ளக்மானது ்மாறு்படுகினை 
கமாந்த ்ணடைத்தில உட்படுத்தப்்படும் ப்பமாது 
ஹிஸடரிசிஸ இழப்பு ஏற்்படுகிைது.

எடி மினெமார இழப்பு

எடி மினெமாரம் என்பது உள்்ளகப் ்பகுதியில 
தூணடப்்படுகிைது. எடி மினெமாரம் ்பமாய்ைதனமால இந்த 
இழப்பு ஏற்்படுகினைது. எடி மினெமார இழப்ம்பக் 
குமைப்்பதற்கு ச்லலிய கமாப்பிடப்்படடுள்்ள 
தகடுகள் ்பயன்படுத்தப்்படுகினைன.

6.6.1  மின்மாற்றியின விகைததிைன

மின்மாற்றியின விமனத்திைன என்பது 
்பயன்படு திைனுக்கும், இடு திைனுக்கும் உள்்ள 
விகிதம் ஆகும்.

(இடுதிைன = ்பயன்படுதிைன + இழப்புகள்)

% விமனத்திைன (η) = ்பயன்படுதிைன
இடுதிைன

× 100

= ்பயன்படுதிைன
இடுதிைன + இழப்புகள் 

 × 100

(இழப்புகள் = இரும்பு + தமாமிரம்)

= இடுதிைன - இழப்புகள்
இடுதிைன

 × 100

6.6.2   மின்மாற்றிகய ஏன KVA எனை 
அ்ளவமால குறிக்கிசைமாம்? 

மின்மாற்றியில ஏற்்படும் செம்பு இழப்பு 
என்பது மினனழுத்தத்மதப் ச்பமாறுத்தது. எனபை 
மின்மாற்றியில ஏற்்படும் ச்மாத்த இழப்பும் 
மினபனமாடடம் ்ற்றும் மினனழுத்தத்மதப் 
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ச்பமாறுத்பத அம்கிைது. அதமாைது ்பளு 
திைனகமாரணிமயப் ச்பமாறுத்து அம்ைதிலமை. 
எனபை மின்மாற்றியின அ்ளைமானது KVA எனை 
அ்ளைமால குறிக்கப்்படுகிைது.

6.6.3   மின்மாற்றிகய ஏன சநர்ததிகெ 
ெப்க்ளயில ்பயன்படுததக் கூடமாது?

மின்மாற்றியமானது ்பரி்மாற்றுத் தூணடுதல 
தத்துைத்தில செயல்படுகிைது. ஒரு ்பக்கத்தில உள்்ள 
கமாயிலில செலுத்தப்்படும் மினபனமாடட்மானது 
்மாறிக் சகமாணபட இருக்க பைணடும். ஆனமால 
நிமையமான பநரத்திமெ மினெமாரம் சகமாடுக்கும் 
ப்பமாது, மினபனமாடட்மானது ்மாைமா்ல இருப்்பதமால, 
மின்மாற்றி பைமை செய்ைதிலமை. இதனமால 
அதிகப்்படியமான சைப்்பம் உணடமாகி மின்மாற்றியின 
சுரு்ளமானது எரிந்து ப்பமாைதமால, மின்மாற்றிக்கு 
நிரந்தர பெதம் உணடமாகும். எனபை மின்மாற்றிமய 
பநரத்திமெ ெப்ம்ளயில ்பயன்படுத்தக் கூடமாது.

மின்மாற்றியின செமாதகை 
முகைகள

6.7

மின்மாற்றியின திைன இழப்புகம்ள 
கீழ்க்கணட இரணடு பெமாதமனகள் செய்ைதன 
மூைம் கணடறியைமாம். அமை,

1. திைந்த சுற்றுச் பெமாதமன (OC Test) 
2. குறுக்குச் சுற்றுச் பெமாதமன (SC Test)

6.7.1  திைநத சுற்றுச் செமாதகை 

மின்மாற்றியில ஏற்்படும் உள்்ளக 
இழப்ம்பக் கணடறிைதற்கு திைந்த சுற்றுச் பெமாதமன 
்ப ய ன ்ப டு கி ை து

்படம் 6.11 திைந்த சுற்றுச் பெமாதமன

்படம் 6.11 இல உள்்ளது ப்பமானறு 
மின்மாற்றியின முதனம்ச் சுருள் ்பக்கத்தில 
பைமாலட மீடடர, அம்மீடடர ்ற்றும் ைமாடமீடடர 
ஆகியமைகள் இமணக்கப்்பட பைணடும். 

மின்மாற்றியின முதனம்ப் ்பக்கத்திற்கு ஒற்மைச் 
சுருள் மின்மாற்றி மூைம் (Variac) ைமரயறுக்கப்்படட 
அ்ளவு மினனழுத்த்மானது சகமாடுக்கப்்படுகிைது. 

மின்மாற்றியின துமணச்சுருள் திைந்த 
சுற்ைமாக மைக்கப்்படடு உள்்ளது. பைமாலட மீடடர 
கமாடடும் அ்ளைமானது, முதனம்ச்சுருள் ்பக்கத்தின 
ைமரயறுக்கப்்படட மினனழுத்தத்திற்குச் ெ்்மாக 
ைரும் ைமர, மினைழஙகி அ்ளைமானது ஒற்மைச் 
சுருள் மின்மாற்றி உதவியமால ச்துைமாக 
உயரத்தப்்படுகிைது. இப்ப்பமாது பைமாலடமீடடர, 
அம்மீடடர ்ற்றும் ைமாடமீடடர அ்ளவுகம்ளப் ்பதிவு 
செய்து சகமாள்்ளைமாம்.

மின்மாற்றியின துமணச்சுருள் திைந்த 
சுற்ைமாக இருப்்பதமால, அம்மீடடர கமாடடும் (No 
Load current) அ்ளவு மிகக் குமைந்த அ்ளைமாக (I0)
இருக்கும். எனபை செம்பு இழப்பு என்பது மிகவும் 
குமைைமாக உள்்ளதமால, இமதப் ச்பரும்்பமாலும் 
கணக்கில எடுத்துக் சகமாள்ைதிலமை. ்பளு இலைமாத 
ப்பமாது மினபனமாடட்மானது, மின்மாற்றியின 
ைமரயறுக்கப்்படட மினபனமாடட அ்ளமை விட 
மிகக் குமைைமாக இருப்்பதமால, மினனழுத்த வீழ்ச்சி 
மிகக் குமைைமாகபை இருக்கும். மின்மாற்றியில 
துமணச்சுருள் திைந்த சுற்ைமாக இருப்்பதமால 
இதில சைளியீடு இலமை. எனபை ்பளு இலைமாத 
நிமையில மின்மாற்றியின உள்ளீடடு மினெக்தி 
என்பது உள்்ளக இழப்பு ்ற்றும் செம்பு இழப்பு 
சகமாணடதமாக இருக்கும்.

6.7.2  குறுக்குச் சுற்றுச் செமாதகை 

மின்மாற்றியில ஏற்்படும் செம்பு இழப்ம்பக் 
கணடறிய குறுக்கு சுற்றுச் பெமாதமன ்பயன்படுகிைது. 

மின்மாற்றியின குறுக்குச் சுற்று 
பெமாதமனமயப் ்படம் 6.12 மூைம் அறிந்துக் 
சகமாள்்ளைமாம் மின ்மாற்றியின முதனம்ச்சுருள் 
்பக்கத்தில பைமாலட மீடடர, அம்மீடடர ்ற்றும் 
ைமாட மீடடர ஆகியமை இமணக்கப் ்படுகிைது. 
மின்மாற்றியின முதனம்ச் சுருளிற்கு ஒற்மைச் 
சுருள் மின்மாற்றி மூைம் (Variac) ைமரயறுக்கப்்படட 
அ்ளவு குமைந்த மினனழுத்த்மானது 
ச க மா டு க் க ப் ்ப டு கி ை து .

மின்மாற்றியின துமணச்சுருள், குறுக்குச் 
சுற்ைமாக இமணக்கப்்படடுள்்ளது. அம்மீடடர 
கமாடடும் அ்ளைமானது, முதனம்ச் சுருள் ்பக்கத்தில 
ைமரயறுக்கப்்படட மினபனமாடடத்திற்குச் ெ்்மாக 
ைரும் ைமர, மினைழஙகியின அ்ளைமானது ஒற்மைச் 
சுருள் மின்மாற்றியின உதவியமால ச்துைமாக 
உயரத்தப்்படுகிைது. இப்ப்பமாது அம்மீடடர, 
பைமாலடமீடடர ்ற்றும் ைமாடமீடடர அ்ளவுகம்ளக் 
குறித்துக் சகமாள்்ள பைணடும். பைமாலட 
மீடடர கமாடடும் அ்ளைமானது, மின்மாற்றியின 
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ைமரயறுக்கப்்படட முதனம் மினனழுத்த அ்ளமை 
விட மிகக் குமைைமாக இருப்்பதமால, உள்்ளக இழப்பு 
மிகவும் குமைைமாகபை இருக்கும். எனபை உள்்ளக 
இழப்ம்பக் கணக்கில எடுத்துக் சகமாள்ைதிலமை. 

்படம் 6.12 குறுக்குச் சுற்றுச் பெமாதமன

மின்மாற்றி துமணச்சுருள் குறுக்குச் 
சுற்ைமாக இமணக்கப்்படுைதமால, இதில சைளியீடு 
இலமை. எனபை உள்ளீடடு மினெக்தியமானது 
மின்மாற்றியில ஏற்்படும் செம்பு இழப்ம்ப 
உ ள் ்ள ட க் கி ய த மா கு ம் .

மின்மாற்றியின ்பமாதுகமாப்பு 
ெமாதைஙகள

6.8

ஒரு எணசணய் நிரப்்பப்்படட 
மின்மாற்றியில உள்்ள ்பமாதுகமாப்புச் ெமாதனஙகள் 
்பற்றிக் கீபழ கமாணைமாம். அமையமாைன: 

அ. கனெரபைடடர 
ஆ. பிரீத்தர 
இ. ்பமாதுகமாப்பு சைடிப்பு ைழி 
ஈ. புக்ெமாலஸ ரிபை 
உ. மின்மாற்றி எணசணய் 

அ. கனெர்சவடடர்

 மின்மாற்றியின எணசணயமானது 
சைளிக்கமாற்றில சதமாடரபு சகமாள்ளும் ப்பமாது 
மினகமாப்புத் தனம்மய இழந்து ஆக்மெடமாக 
்மாறுகிைது. இந்த கமாரணத்தமால மின்மாற்றி 
எணசணய் சைளிக்கமாற்றுடன பநரடியமாகத் சதமாடரபு 
சகமாள்்ளக் கூடமாது. எனபை இந்த இடர்பமாடமட 
ெரி செய்ய கனெரபைடடரகள் ்ற்றும் எணசணய் 
சதமாடடிகள் அம்க்கப்்படுகினைன. 

கனெரபைடடர என்பது சிறிய உரும்ள 
ைடிை சதமாடடியமாகும். இது மின்மாற்றித் சதமாடடியின 
ப்லபுைத்தில குழமாய் மூைம் ச்பமாருத்தப்்படடுள்்ளது. 
மின்மாற்றியின சதமாடடியமானது எணசணயமால 
முழுைதும் நிரப்்பப்்படடிருக்கும். கனெரபைடடரில 
்பமாதிய்ளவு (50%) எணசணய் நிரப்்பப்்படடிருக்கும். 

மின்மாற்றியில ஏற்்படும் சைப்்பம் கமாரண்மாக 
எணசணய் சைப்்பம் அமடகிைது. எணசணய் 
சைப்்ப்மடயும் ப்பமாது அதன கன அ்ளவு 
அதிகரிப்்பதமால, கனெரபைடடரில எணசணய் 
்டடம் உயருகிைது. கனெரபைடடரில உள்்ள 
சைப்்பக் கமாற்ைமானது தற்ப்பமாது பிரீத்தர ைழியமாக 
சைளிபயற்ைப்்படுகிைது. மின்மாற்றியின 
எணசணயின சைப்்பம் குமையும்ப்பமாது அதன 
கன அ்ளவு குமைகிைது. இதனமால கனெரபைடடரின 
எணசணய் ்டடம் குமைகிைது. இச்செயமை 
மின்மாற்றி “சுைமாசித்தல” எனக் கூைைமாம். 
கனெரபைடடரில எணசணய் ப்ற்்பரப்்பமானது 
ஆக்மெடமாக ்மாறும்ப்பமாது கெடு என்பது எணசணய் 
ப்ற்்பரப்பில உற்்பத்தியமாகிைது. கனெரபைடடர 
இலமை எனில கெடு என்பது குளிரூடடும் 
குழமாய்களில உட்பக்க்மாக ஒடடிக்சகமாணடு 
அமடத்துக் சகமாள்ளும். இது மின்மாற்றி 
குளிரப்்படுத்தும் பைமைமயப் ்பமாதிக்கும்.

்படம் 6.13 மின ்மாற்றியின ்பமாதுகமாப்பு ெமாதனஙகள்

ஆ. பிரீததர் 

பிரீத்தர என்பது ஒரு சிறிய ்பமாக்மாகும். 
கனெரபைடடரின ப்ற்புைத்தில இதன ஒரு 
முமன ச்பமாருத்தப்்படடு ்றுமுமனயமானது 
சைளிக்கமாற்றில சதமாடரபு சகமாள்ளும்்படி குழமாய் 
மூைம் இமணக்கப்்படடிருக்கும். இதில சிலிக்கமா 
செல என்பது மைக்கப்்படடிருக்கும். இது ஒரு 
ஈரத்தனம்மய உறிஞெக்கூடிய ச்பமாரு்ளமாகும். 
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மின்மாற்றிக்குத் பதமையமான கமாற்று பிரீத்தர 
ைழியமாக உடசெலலும் ப்பமாது கமாற்றிலுள்்ள 
ஈரப்்பதம் நீக்கப்்படடு, மின்மாற்றி சதமாடடிக்குள் 
அனுப்்பப்்படுகிைது. சிலிக்கமா செல ஈரம் கைைமாத 
நலை நிமையில உள்்ளப்பமாது நீை நிை்மாக இருக்கும். 
ஈரம் கைந்த நிமையில இ்ளஞசிைப்பு நிைத்தில 
இருக்கும்.

இ. ்பமாதுகமாப்பு சவடிப்பு வழி 

மின்மாற்றியில உடபுை்மாக குறுக்கு 
மினசுற்று ப்பமானை வி்பத்து ஏற்்படும் சூழ்நிமையில, 
சுருள்களின சுற்றுகளுக்கு இமடயில தீ ஏற்்படும். 
இதனமால சைப்்பம் உணடமாகி அதிக அ்ளவில 
ைமாயுக்கள் உற்்பத்தியமாகும். இந்த ைமாயுக்கள் 
சைளிபயை ஏதமாைது ஒரு அம்ப்பு பதமை. 
இலமைசயனில அதிக அழுத்தம் மின்மாற்றியின 
உடபுை்மாக ஏற்்படடு, மின்மாற்றியின சதமாடடி 
சைடித்துச் சிதறும் அ்ளவிற்கு வி்பத்து 
ஏற்்படடுவிடும். இமதத் தவிரக்க மின்மாற்றியின 
சதமாடடியின ப்ற்புைத்தில ்பமாதுகமாப்பு சைடிப்பு 
ைழி அம்க்கப்்பட பைணடும். ்பமாதுகமாப்பு 
சைடிப்பு ைழியின நுனி ்பமாகம் கணணமாடி அலைது 
அலுமினியத்தமால அமடக்கப்்படடிருக்கும்.  
ெமாதமாரண நிமையில, இது தனைழியமாக கமாற்று 
உடசெலை அனு்திப்்பதிலமை. குறுக்குச்சுற்று 
ஏற்்படும்ப்பமாது அமடக்கப்்படட நுனி ்பமாகம் அதிக 
அழுத்தம் கமாரண்மாக சைடித்துவிடும். இதனமால 
உள்ப்ள உள்்ள சைப்்ப்மானது எணசணயின 
கமாரண்மாக தீஙகு ஏற்்படக்கூடும். எனபை, ்பமாதுகமாப்பு 
சைடிப்பு ைழியின நுனி ்பமாக்மானது கணணமாடி 
அலைது அலுமினியத்தமால அம்க்கப்்படடிருக்கும்.

ஈ. புக்்மாலஸ ரிசே

இது எணசணய் நிரப்்பப்்படட 
மின்மாற்றிகளில ச்பமாருத்தப்்படும் ்பமாதுகமாப்பு 
ெமாதன்மாகும். புக்ெமாலஸ ரிபை என்பது குழமாய் 
மூைம் மின்மாற்றியின பிரதமான சதமாடடிமயயும், 
கனெரபைடடமரயும் இமணக்கும். இதில இரணடு 
மிதமைகள் ்படம் 6.14 ல கமாடடியுள்்ள்படி 
அ ம ் க் க ப் ்ப ட டி ரு க் கு ம் . 

இது இரணடு பெமாடி மினசதமாடு 
முமனகம்ளக் சகமாணடிருக்கும். இந்த 
சதமாடுமுமனகளில, கீழ்க்கணட சூழ்நிமைகளுக்கு 
ஏற்ைைமாறு குறுக்கு மினசுற்று ஏற்்படைமாம்.

மினகமாப்பு செயலிழக்கும் ப்பமாது 
எணசணயில ைமாயுக்கள் உற்்பத்தியமாகும். மிக 
பைக்மாக உற்்பத்தியமாகும் இந்த ைமாயுக்கள் 
அ்பமாயத்மத விம்ளவிக்கக்கூடிய ்பழுதுகம்ள 
ஏற்்படுத்தும். ைமாயுக்கள் குழமாய் ைழியமாக 
புக்ெமாலஸ ரிபைவிற்கு செனறு கீழ் மிதமைமய 
ைைது புை்மாக தள்ளும். தற்ப்பமாது கீழ்நிமையில 
உள்்ள சதமாடுமுமனகளில சதமாடரபு ஏற்்படடு, 
மினசுற்று பூரத்தியமடந்து, மினசுற்மை 
துணடிக்கிைது. தற்ப்பமாது மின்மாற்றியமானது மின 
சுற்றிலிருந்து விைக்கி மைக்கப்்படுகினைது. 

இது தவிர ைமாயுக்கள் ச்துைமாக 
உற்்பத்தியமானமால கீழ் மிதமைமய இயக்கும் 
அ்ளவிற்கு ெக்தியற்ைதமாக இருக்கும். இப்்படி 
ஏற்்படும் ைமாயுக்கள் ச்துைமாக ஒனறு பெரந்து இந்த 
சதமாடடியின ப்ற்புைத்திற்கு செனைமடகினைது. 

்படம் 6.14 புக்ெமாலஸ ரிபை
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தற்ப்பமாது எணசணய் ்டடம் குமைந்து ப்ல 
மிதமை நகரந்து ப்லசதமாடு முமனகம்ளத் 
சதமாடரபு ஏற்்படுத்தி அைமாரம் அடிக்கச் செய்கிைது. 
இந்நிமையில மினசுற்றில இருந்து மின்மாற்றிமய 
விடுவித்து, ்பழுது எனன ஏற்்படடுள்்ளது என்பமதக் 
கமாணைமாம்.

உ. மின்மாற்றி எணசணெய்

மின்மாற்றி எணசணய் ஆனது தமாது 
ைமகமயச் பெரந்தது ஆகும். இது ச்படபரமாலியம் 
சுத்திகரிப்பினப்பமாது கிமடக்கிைது. இது ஒரு 
நலை மினகமாப்பு ச்பமாரு்ளமாகும். இது குமைந்த 
அ்ளவில கடடிக்ளமாக ்மாறும் தனம் சகமாணடது. 
எணசணயின ஈரப்்பதம் கைக்கும்ப்பமாது 
மட எைக்டிரிக் ைலிம் குமைகிைது. எனபை 
எணசணமய உைரந்த நிமையில மைத்திருக்க 
பைணடும். மின்மாற்றி எணசணய் இருைழிகளில 
்பயன்படுகிைது.

1) குளிரப்்படுத்துதல
2) மினகமாப்பு

நிகைவில சகமாள்ள சவணடியகவ

1. மினெக்திமய ஒரு சுற்றிலிருந்து ்ற்சைமாரு 
மினசுற்றுக்கு ்மாற்றுைது மின்மாற்றி ஆகும். 

2. அமைவு எண ்மாைமா்ல பைமை 
ச ெ ய் ய க் கூ டி ய து . 

3. ஒனமைசயமானறு தூணடல எனை தத்துைத்தின 
அடிப்்பமடயில பைமை செய்யக்கூடியது.

4. ்மாறுதிமெ மினெமாரத்தில ்டடும் பைமை 
செய்யக் கூடியது. 

5. முதனம்ச் சுருளில தூணடப்்படும் மின 
இயக்கு விமெ = E1 = 4.44N1f ϕ m பைமாலட 

6. துமணச் சுருளில தூணடப்்படும் மினனியக்கு 
விமெ E2 = 4.44N2fϕm பைமாலட 

7. % விமனத்திைன (η) = ்பயன்படுதிைன
இடுதிைன

× 100

8. மின்மாற்றியின மினனழுத்த விகிதம்  

K = 
E
E

N
N

k
V
V

I
I

2

1

2

1

2

1

1

2

= = = =

1. சகமாடுக்கப்்படட மின்மாற்றியின 
சைளியீடு மினனழுத்தத்மதத் 
கணடுபிடி.

2. இமண இமணப்ப்பமாடு கூடிய 6v 
மின்மாற்றிமய உருைமாக்குக.

3. மின்மாற்றியில ஏற்்படும் இழப்புகம்ள 
Oc. Sc ஆய்வு மூைம் கணடுபிடி.

்பயிற்சி
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83 மின்மாற்றி (Transformer)

   
1. மின்மாற்றி என்பமத எப்்படி குறிப்பிடைமாம். 
 அ) சுழலும் ெமாதனம் 
 ஆ) மினனணுவியல ெமாதனம் 
 இ) நிமையமான ெமாதனம்
 ஈ) கணக்கிடும் ெமாதனம்
2. மின்மாற்றி பைமை செய்யும் தத்துைம் 
 அ) தமாபன தூணடல 
 ஆ) ஒனமைசயமானறு தூணடல
 இ) ஓமின விதி 
 ஈ) சைனஸ விதி 
3. மின்மாற்றியிலுள்்ள மின இயக்கு விமெயின 

ெரமாெரி ்திப்பு கணக்கிட கீழ்க்கணட 
அ்ளவுடன ச்பருக்கிட பைணடும்.

 அ) 2.22  ஆ) 1.12
 இ) 1.11  ஈ) 1.14 
4. மின்மாற்றியின உள்்ளகம் 

கமாப்பிடப்்படடுள்்ளதமால எது 
கு ம ை க் க ப் ்ப டு கி ை து ? 

 அ) செம்பு இழப்பு
 ஆ) எடிமினெமார இழப்பு 
 இ) கமாற்றினமால ஏற்்படும் இழப்பு 
 ஈ) ஹிஸடரிசிஸ இழப்பு 
5. மின்மாற்றி எணசணய் செயல்படும் 

ப ெ ம ை க ள் 
 அ) உயவுப் ச்பமாரு்ளமாக 
 ஆ) மினகமாப்பு ்ற்றும் குளிரூடடுதல 
 இ) மினகமாப்்பமாக ்டடும்
  ஈ) குளிரச்செய்ய  ்டடும்

6. சிலிக்கமான ஸடீல தகடுகள் ்பயன்படுத்துை-
தமால குமைைது 
 அ) உரமாய்வினமால ஏற்்படும் இழப்பு 
 ஆ) இயந்திரவியல இழப்பு 
 இ) ஹிஸடரிசிஸ இழப்பு

  ஈ) எடிமினெமார இழப்பு
7. மின்மாற்றி _____________ பைமை 

ச ெ ய் யு ம் . 
 அ) DC ்டடும் 
 ஆ) AC ்டடும் 
 இ) AC ்ற்றும் DC
  ஈ) UPS
8. மின்மாற்றியில இரும்பு உள்்ளகம் 

்பயன்படுத்துைதமால __________ 
 அ) எமட அதிகரிக்கிைது.
 ஆ)  இறுக்க்மான கமாந்த பிமணப்பு ஏற்்ப-

டுகிைது.
 இ) உள்்ளகத்தின இழப்ம்ப குமைகிைது.
 ஈ) செம்பு இழப்பு அதிகரிக்கிைது.
9. _______ இமணப்பின மூைம் 

மின்மாற்றியின முதனம் ்ற்றும் 
துமணச்சுருள்கள் இமணப்பு 
ச ெ ய் ய ப் ்ப டு கி ை து . 

 அ) மினசுற்று மூை்மாய் 
 ஆ) கமாந்தச் சுற்று மூை்மாய் 
 இ) மினசுற்று ் ற்றும் கமாந்தச் சுற்று மூை்மாய் 
 ஈ) சைப்்ப்மானி
10. கனெர பைடடர என்பது ____________ 
 அ) மின்மாற்றியின முதனம்த் சதமாடடி.
 ஆ) மின்மாற்றியின ்பமாதுகமாப்புச் ெமாதனம். 
 இ) மின்மாற்றியின நிை இமணப்பு அம்ப்பு.
 ஈ) குளிரப்்படுத்தும் ெமாதனம்.
11. திைந்த சுற்று பெமாதமன செய்ைதன முக்கிய 

பநமாக்கம் _______
 அ)  எடி மினெமார இழப்ம்பக்  

கணடறிைதற்கு. 
 ஆ) உள்்ளக இழப்ம்பக் கணடறிைதற்கு.
 இ) ஹிஸடரிசிஸ இழப்ம்பக் கணடறிைதற்கு.
 ஈ) செம்பு இழப்ம்பக் கணடறிைதற்க்கு.

ெரியமாை விகடகயத சதர்நசதடுதது எழுதுக

்திப்ச்பண
1
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சுருக்க்மாக விகடயளிக்கவும்
1. மின்மாற்றி எனைமால எனன? 
2. உயரத்தும் ைமக மின்மாற்றி எனைமால எனன? 
3. குமைக்கும் ைமக மின்மாற்றி எனைமால எனன? 
4. மின்மாற்றியின நனம்கள் யமாமை? 
5. மின்மாற்றியின மினனழுத்த விகிதம் எனைமால எனன?
6. உள்்ளக ைமக மின்மாற்றியின ்பயனகம்ள எழுதுக.
7. கருவிகளுக்கமான மின்மாற்றியின ைமககம்ள எழுதுக. 
8. ஒற்மைச் சுருள் மின்மாற்றியின ்பயனகம்ள எழுதுக. 
9. மின்மாற்றியிலுள்்ள ்பமாதுகமாப்புச் ெமாதனஙகள் யமாமை?
10. மின்மாற்றி ஏன KVA அ்ளவில குறிப்பிடப்்படுகிைது?. 
11. ”மின்மாற்றியின விமனத்திைன” ைமரயறு. 
12. குளிரப்்படுத்தும் ைமகமயப் ச்பமாறுத்து மின்மாற்றியின ைமககம்ளக் குறிப்பிடவும்

ப��  ஆ ்திப்ச்பண
3

ஒரு ்பக்க அ்ளவில விகடயளிக்கவும்.
1. செல ைமக மின்மாற்றி அம்ப்ம்ப விைரி. 
2. மின்மாற்றி பநரத்திமெ மினெப்ம்ளயில பைமை செய்யமாது. ஏன? 
3. பகமார ்ற்றும் செல ைமக மின ்மாற்றிமய ஒப்பிடவும். 
4. ஒற்மைச் சுருள் மின்மாற்றிமய விைரி. 
5. மின்மாற்றியில ஏற்்படும் இழப்புகள் ்பற்றி விைரி.

ப��  இ
்திப்ச்பண

5
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85 மின்மாற்றி (Transformer)

இரு ்பக்க அ்ளவில விரிவமாை விகடயளிக்கவும்
1. மின்மாற்றியின அம்ப்பு ்ற்றும் செயல்படும் முமைமய ்படத்துடன விைரி. 
2. மின ்மாற்றியின EMF ெ்ன்பமாடமடத் தருவி. 
3. மினனழுத்த ்ற்றும் மினபனமாடட மின்மாற்றிமய ்படத்துடன விைரி. 
4. மின ்மாற்றியிலுள்்ள ஆய்வு முமைகம்ளப் ்படத்துடன விைரி.

ப��  ஈ
்திப்ச்பண

10

குறிப்புகர நூல (REFERENCE BOOK)

1. ‘A text book of Electrical Technology’ Volume IIand Volume III by B.L. Theraja and 
A.K. Theraja, S. Chand & Company Ltd. 

இகணெயத்ள முகவரி (Internet Resource)

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Transformer
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மின்வெப்ப சாதனங்கள் 

மின்சார வெப்பமசாக்கல் என்பது வெப்பமூட்டும் ்சாதனங்களில் மின 
ஆற்றல் எவெசாறு ்பயன்படுததப்படுகி்றது என்பதத அறிந்து வ்கசாளெது 
ஆகும். ்பல்்ெறு மின வெப்ப ்சாதனங்களின வ்யல்்பசாடு, குத்ற்பசாடு்கள, 

அெறறுக்கசான ்கசாரணங்கள மறறும் ் ரிவ்ய்யும் முத்ற்கள ்பறறி மசாணெர்கள வதரிந்து 
வ்கசாளெ்த இப்பசாடததின ்�சாக்கமசாகும்.

 கற்றலின் ேநாக்கம்

பாடம்

7

7.1  அறிமு்கம் 

7.2  மின்தய்பபுப ்்பட்டி

7.3  தூண்டல் அடுபபு

7.4  மின அனல் வொட்டுவி

7.5   மைக்ரா்வெவ் ஓவென

7.6  ்காபி நீர் தயாரிககும் சாதனம்

7.7  நீர் சூ்்டற்றும் ்கலன

7.8  மின சாதனங்களின மினனாற்்றல் நு்கர்வு

்்பாருள்டக்கம்
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அறிமு்கம் 
7.1

�மது அன்றசாட ெசாழ்வில் மின்சாரம் 
முககிய ்பஙகு ெகிககி்றது. மின்சாரததின 
முககிய ்பயன்பசாடு்களில் ஒனறு வெப்பமூட்டும் 
கூறு்களிலிருந்து வெப்பததத உருெசாககுெதசாகும். 
இந்தப ்பசாடததில் நீரசாவி மின ்தய்பபுப வ்பட்டி, 
மின தூணடல் அடுபபு, மின அனல் ெசாட்டுவி, 
தமக்ரசா்ெவ ஓென, ்கசாபி வ்பரவ்கசா்ேட்டர மறறும் 
நீர சூ்டறறும் ்கேன ஆகிய மின ்சாதனங்களின 
ெத்க்கள, அதமபபு, வ்யல்்படும் விதம், குத்ற 
நிெரததி்கள அறிதல் மறறும் ்பரசாமரிபபு ஆகியதெ 
்பறறி ்கசாண்்பசாம்.

மின ்தய்பபுப ்்பட்டி 
7.2

மின ்தய்பபுப வ்பட்டி என்பது துதெதத 
துணி்களின சுருக்கததத ்்பசாககுெதற்கசா்க 
்பயன்படுததும் ஒரு மின ்சாதனமசாகும். இது மூனறு 
ெத்கப்படுகி்றது. 

i. ்சாதசாரண (அல்ேது) தசானியங்கசா ெத்க 
ii. தசானியஙகி ெத்க 
iii. நீரசாவி தசானியஙகி மின ்தய்பபுப வ்பட்டி

அ. துணி்களும் அதன ்வெப்பநிமலயும் 

த�ேசான (Nylon) – 70°C – 90°C 

்ரயசான (Reyon) - 100°C – 120°C 

்பட்டு (Silk) - 130°C – 150°C 

்கம்்பளி (Wool) - 160°C – 180°C 

்பருததி (Cotton) - 200°C – 220°C 

லினன (Linen) - 230°C – 260°C 

துணி்களின தனதமககு ஏற்றசாற ்்பசால் 
வெப்ப நிதேதய வெப்பக ்கட்டுப்பசாட்டுத திருகு 
மூேம் வ்பசாருததி, துணி்கதை சுருக்கம் ்்பசா்கத 
்தய்தது ்பயன்படுதத ்ெணடும்.

ஆ. மின்க்டத்தி 

மின்சாதனததிறகு மின்பதை 
ெழஙகும் மின்கடததி ்்பஸ், நியூட்ரல் மறறும் 
எரத எனறு மூனறு இதணபபு்கள வ்கசாணடதசா்க 
இருககும். ்பருததி இதழ்கைசால் சுற்றப்பட்ட 

மின்கடததி்கள வ்கசாணட ெத்கதசான வ்பரும்்பசாலும் 
்ப ய ன ்ப டு த த ப ்ப டு கி ்ற து . 

ஃ்்பஸ் - சிெபபு 

நியூட்ரல் - ்கருபபு 

எரத - ்பசத் 

7.2.1  சாதாரண (அல்லது) தானியங்கா 
வெம்க மின ்தய்பபுப ்்பட்டி 

மின ்தய்பபுப வ்பட்டிதய துணி்களின 
வெப்பநிதேககு ஏற்றசாற்்பசால் த்கபபிடிககு 
அருகில் உளை இதணபபி மூேம் மின்பதையுடன 
இதணததும், துணடிததும் ்கட்டுப்படுததி 
்பயன்படுததும் ்சாதனம் தசானியங்கசா ெத்க அல்ேது 
்சாதசாரண ெத்க மின ்தய்பபுப வ்பட்டியசாகும். இது 
்படம் 7.1-இல் ்கசாட்டப்பட்டுளைது. 

்ப்டம் 7.1 ்சாதசாரண ெத்க மின ்தய்பபுப வ்பட்டி

அ) ம்கபபிடி 

மின ்தய்பபுப வ்பட்டியின 
த்கபபிடியசானது மின்சாரம் மறறும் வெப்பதததக 
்கடததசாத ்்பகதேட் என்ற ்கடினமசான 
மின்கசாபபுப வ்பசாருைசால் வ்ய்யப்படுகி்றது. 
த்கபபிடிககு அருகில் ்சாதனம் ்பயன்படுததும் 
்்பசாது ஏற்படும் மின்கடததி்களின உரசாய்தெத 
தடுக்க இரப்பர குழசாய் மின்கசாபபுப வ்பசாருைசா்க 
்ப ய ன ்ப டு த த ப ்ப டு கி ்ற து .

ஆ) ்ைல்மூடி 

மின ்தய்பபுப வ்பட்டியின அதனதது உள 
்பசா்கங்கதையும் மூடிப ்பசாது்கசாககும் ்பசா்கம் ் மல்மூடி 
ஆகும். இதன ்மல்மூடி உ்ேசா்க ்பசா்கததினசால் 
வ்ய்யப்பட்டு, ்பை்பைப்பசா்க இருப்பதற்கசா்க 
கு்ரசாமியததினசால் முேசாம் பூ்ப்படுகி்றது. 

இ) நிறுத்தத் த்கடு 

மின ்தய்பபுப வ்பட்டிதய ்பயன்படுததசாத 
்்பசாது, ் �ரசா்க நிறுததி தெப்பதற்கசா்க ்பயன்படுததும் 
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்பசா்கம் நிறுததத த்கடு ஆகும். இது உறுதியசான 
்கம்பியசால் வ்ய்யப்படுகி்றது. 

ஈ) அழுத்தத் த்கடு 

மின ்தய்பபுப வ்பட்டியின அழுததத த்கடு 
்கடினமசான ெசாரபபு இரும்பினசால் வ்ய்யப்படுகி்றது. 
அழுததத த்கடு மின ்தய்பபுப வ்பட்டிககு 
அதி்க எதடதய வ்கசாடுககி்றது. இதன அதி்க 
எதட ்கசாரணமசா்க துணி்கதை மி்கவும் எளிதில் 
சுருக்கமினறி ்தய்பபு வ்ய்திடேசாம். 

உ)  ்கல்்ார் அட்ம்ட (அ) மைக்கா 
அட்ம்ட 

்கல்�சாரஅட்தட (அ) தமக்கசா அட்தட ஒரு 
மின்கடததசாப வ்பசாருள ஆகும். வெப்பக ்கம்பிச 
சுருளுககு ்மலும், கீழும் தமக்கசா அட்தட (அ) 
்கல்�சார அட்தட்கள மின அதிரசசி ்பசாது்கசாபபு 
்கருதி தெக்கப்படுகி்றது. ்மலும் வெப்பததத �னகு 
தசாங்கக கூடிய மறறும் மின்சாரதததக ்கடததசாத 
தனதம வ்கசாணடது. 

ஊ) ்வெப்பக ்கம்பிச் சுருள் 

மின ்தய்பபுப வ்பட்டிககு வெப்பமசானது 
“த�க்ரசாம்” என்ற நிக்கல் மறறும் கு்ரசாமியம் 
்கேந்த உ்ேசா்கக ்கேதெயினசால் வ்ய்யப்பட்ட 
்கம்பிச சுருள மூேம்தசான கிதடக்கப வ்பறுகி்றது. 
’த�க்ரசாம்’ என்ற வெப்பக ்கம்பிச சுருளதசான 
அதனதது வெப்பச ்சாதனங்களிலும் வெப்பக 
்கம்பிச சுருைசா்கப  ்பயன்படுகி்றது. 

எ) ்வெப்பக ்கம்பிச் சுருளின வெம்க 

1. தமக்கசா அட்தடயில் சுறறி தெக்கப்பட்ட 
்பட்தட(அ) ரிப்பன ெடிெ ெத்க 

2. சுருள ெடிெ ெத்க

ஏ) ்தய்பபுத் த்கடு 

்தய்பபுத த்கடு ெசாரபபிரும்பினசால் 
வ்ய்யப்பட்டு கு்ரசாமியததசால் முேசாம் பூ்ப்பட்டு 
அடிப்பகுதியசானது ்ர்்பஸ் கிதரணடிங 
வ்ய்யப்படுகி்றது. �னகு ்தய்ப்பதறகு ஏற்றெசாறு 
்தய்பபுத த்கடு ெழெழப்பசா்க ்தய்க்கப்படுகி்றது. 

்சயல்்படும்விதம்

தசானியங்கசா ெத்க மின ்தய்பபுப 
வ்பட்டியின மூனறு பின பிைகத்க மின்பதையில் 
வ்பசாருததிய பி்றகு, மின்கதியசானது வெப்பக ்கம்பிச 
சுருதை அதடகி்றது. வெப்பக ்கம்பிச சுருளின அதி்க 
மினததட ்கசாரணமசா்க மின்கதியசானது வெப்பச 
்கதியசா்க ஆற்றல் மசா்றசாக ்்கசாட்்பசாட்டு விதியின்படி 
மசாற்றப்பட்டு I2Rt என்ற வெப்பம் ஏறும் விகிதப்படி 

வெப்பம் அதடகி்றது. அவெசாறு ஏறும் வெப்பமசானது 
்தய்பபுத த்கட்தட வெப்பப்படுததுகி்றது. 
்தய்பபுத த்கட்டில் உளை வெப்பம் துணி்கதை 
சுருக்கமினறி ் தய்ககி்றது. இவெத்க மின ் தய்பபுப 
வ்பட்டியில் துணி்களின தனதமககு ஏற்றசாற்்பசால் 
மின்பதையுடன இதணததும், துணடிததும் �சா்ம 
்கட்டுப்படுததி ்பயன்படுதத ்ெணடும். 

7.2.2 தானியஙகி மின ்தய்பபுப ்்பட்டி 

தசானியஙகி மின ்தய்பபுப வ்பட்டி என்பது 
தசானசா்க்ெ துணி்களின வெப்பநிதேககு ஏற்றெசாறு, 
வெப்பநிதேபபி மூேம் திருகி, வெப்பததத 
்கட்டுப்படுததும் ்சாதனம் ஆகும். தசானியஙகி ெத்க 
மின ்தய்பபுப வ்பட்டியில் வெப்ப நிதேபபி மூேம் 
வெப்பம் தசா்ன ்கட்டுப்படுததப்படுகி்றது.

்ப்டம் 7.2 தசானியஙகி மின ்தய்பபுப வ்பட்டி

அ) அமைபபு

்படம் 7.2 இல் ்கசாட்டப்பட்டுளை தசானியஙகி  
மின ்தய்பபுப வ்பட்டியின அதமபபு ஏ்றககுத்றய 
தசானியங்கசா ெத்க மின ்தய்பபுப வ்பட்டிதயப 
்்பசான்்ற இருககும். துணி்களின தனதமககு 
ஏற்றெசாறு �சாம் வெப்பநிதேபபிதய இயககி, 
துணி்களின சுருக்கததத ்்பசாககுெதறகு தசானியஙகி 
ெத்க மின ்தய்பபுப வ்பட்டி ்பயன்படுகி்றது. 
இச்சாதனததில் அறிகுறிவிைககு மறறும் 
வெப்பநிதேபபி ஆகிய இரணடு மட்டும் கூடுதேசா்க 
இதணக்கப்பட்டுளைன.

ஆ) அறிகுறி விளககு 

மின ்தய்பபுப வ்பட்டியில் மின்சாரம் 
வ்ல்லுகி்றதசா என்பதத ்கசாட்டுெதசால் இதத 
அறிகுறி விைககு எனகி்்றசாம். அறிகுறி விைககு 
என்பது ஒரு சிறிய ஒளிரவி முதன (LED) 
விைக்கசாகும். ்சாதனததின விைககு ஒளிரெததப 
வ்பசாருதது ்சாதனததில் மின்பதை உளைதசா? 
இல்தேயசா? என்பதத �சாம் வதரிந்து வ்கசாளெதறகு 
அறிகுறி விைககு ்பயன்படுகி்றது. தசானியஙகி மின 
்தய்பபுப வ்பட்டியில் வெப்பக ்கட்டுப்பசாட்டு திருகி 
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வ்பசாருததப்பட்ட நிதே ெரும் ெதர, வெப்பமசானது 
வெப்பக ்கம்பிச சுருளில் ஏறும். வெப்பம் 
பூரிதம் அதடந்தவுடன மினசுறறுப ்பசாதததய 
வெப்பநிதேபபி துணடிபபு வ்ய்கி்றது. இதனசால், 
மீறிய மின்னசாட்டம் மறறும் அதி்க வெப்பம் 
ஏற்படுதல் முறறிலும் தவிரக்கப்படுகி்றது. மின 
்தய்பபுப வ்பட்டியில் மின்பதை இல்ேசாத ்்பசாது 
அறிகுறி விைககு ஒளிரசாது. 

இ)  ் வெப்பக ்கட்டுப்பாட்டு சாதனம் (அ) 
்வெப்பநிமலபபி 

வெப்பக ்கட்டுப்பசாட்டுச ்சாதனம் என்பது 
ஈரு்ேசா்கப ்பட்தடயசால் வ்ய்யப்பட்டதசாகும். 
இரணடு வெவ்ெறு உ்ேசா்கத த்கடு்கதை 
ஒன்றசா்க இதணதது உருெசாக்கப்பட்ட்த இதன 
அதமப்பசாகும். 

வெப்பம் ்கசாரணமசா்க அதனதது 
உ்ேசா்கங்களும் விரிெதடயும் தனதம வ்கசாணடது. 
வெப்பததின தனதமயசானது, திருகு வ்பசாருததப்பட்ட 

நிதே ெந்தவுடன ஈரு்ேசா்கதத்கடு ்மல் ்�சாககி 
ெதைந்து மினசுறறிதன துணடிப்பதத ்படம் 7.3 - 
இல் ்கசாணேசாம். அது ் மயம் மின்னசாட்டம் ்பசாயசாது. 
சிறிது ்�ரம் ்கழிதது வெப்பம் குத்றந்தவுடன, 
ஈரு்ேசா்கதத்கடு மீணடும் ்பதழய நிதேதய 
அதடெதத ்படம் 7.4-இல் ்கசாணேசாம். அது ்மயம் 
மினசுறறு பூரததியசாகி மின ்தய்பபுப வ்பட்டிதய 
மீணடும் வெப்பப்படுததுகி்றது.

ஈரு்ேசா்கத த்கட்டில் இரு வெவ்ெறு 
த்கடு்கள இனணக்கப்பட்டிருப்பதசால் வெப்பம் 
விரிெதடயும் அைெசானது மசாறு்படுகி்றது. 

ஈ) ்சயல்்படும் விதம் 

தசானியஙகி மின்தய்பபுபவ்பட்டியில் 
்சாதனததிறகு மின்பதை வ்கசாடுததவுடன, 
மின்கதியசானது வெப்பக ்கம்பிசசுருதை 
அதடகி்றது. ்சாதனததின வெப்பக ்கம்பிச சுருள 
த�க்ரசாமினசால் வ்ய்யப்பட்டதன ்கசாரணமசா்கவும், 
அதி்க மினததட ்கசாரணமசா்கவும், மின்கதியசானது 

்ப்டம் 7.3 வெப்ப நிதேபபி தி்றந்த நிதே

்ப்டம் 7.4 வெப்ப நிதேபபி மூடிய நிதே

ஈரு்ேசா்கத த்கடு

வதசாடுமுதன

வதசாடுமுதன

வதசாடு வில்

ஈரு்ேசா்கத த்கடு
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வெப்பச ்கதியசா்க மசாறி, ்தய்பபுத த்கட்தட சிறிது, 
சிறிதசா்க வெப்பப்படுததுகி்றது. இந்த வெப்பததின 
்கசாரணமசா்க துணி்களின சுருக்கமசானது �னகு 
நீக்கப்படுகி்றது. வெப்பக்கட்டு்பசாட்டுத திருகு 
தெக்கப்பட்ட நிதே அதடயும் ெதர வெப்பமசானது 
கிதடககி்றது. வெப்பததின தனதமதய 
அதி்கரிக்கவும், குத்றக்கவும் வெப்பக்கட்டுப்பசாட்டுத 
திருகு ்பயன்படுததப்படுகி்றது. 

7.2.3 நீராவி மின ்தய்பபுப ்்பட்டி 

நீரசாவி மின ்தய்பபுப வ்பட்டி என்பது 
தசானியஙகி ெத்க மின ்தய்பபுப வ்பட்டிதயச 
்சாரந்ததசாகும். இதன உள அதமப்பசானது ்படம் 
7.5-இல் ்கசாட்டப்பட்டுளைது. நீரசாவி மின ்தய்பபுப 
வ்பட்டியில் ்பயன்படுததப்படும் வெப்பக ்கம்பிச 
சுருளின மின தி்றன 1000 ெசாட்ஸ் முதல் 1600 
ெசாட்ஸ் ெதர கிதடக்கப வ்பறுகி்றது. நீரசாவி மூேம் 
துணி்கதை ்தய்ப்பதுதசான மி்கவும் சுே்பமசான 
முத்றயசாகும். இந்த மின்தய்பபுப வ்பட்டியிலிருந்து 
ெரும் நீரசாவி மூேம் துணி்களில் உளை சுருக்கங்கள 
எளிதசா்க நீக்கப்படுகி்றது. மற்ற ெத்கயசான மின 
்தய்பபுப வ்பட்டி்கதைக ்கசாட்டிலும், நீரசாவி மின 
்தய்பபுப வ்பட்டிதசான ்பயன்படுததுெதறகு மி்கவும் 
எளிதமயசானதசாகும். இவெத்க ்சாதனததில் 
வெப்பக ்கம்பிச சுருளுககு ்மல் ஒரு சிறிய 
அைவுளை நீரதவதசாட்டி அதமக்கப்பட்டுளைது. 
அதறகு ் மல் ்பகுதியில் அதமக்கப்பட்டுளை குழசாய் 
ெழியசா்க நீர ஊற்றப்படுகி்றது. 

நீரசாவி மின ்தய்பபுப வ்பட்டியில் மின 
இதழக ்கம்பிககு ்மல் சிறு துெசாரங்கள வ்கசாணட 
த்கடு ஒனறு வ்பசாருததப்பட்டுளைது. இதில் விழும் 

நீரின அைதெக ்கட்டுப்படுதத அதடப்பசான ஒனறு 
வ்பசாருததப்பட்டுளைது. இந்த அதடப்பசான நீதரயும், 
ஆவிதயயும் பின்னசாககிச வ்ல்ே அனுமதிக்கசாது. 
கீழ்்பகுதியில் ஒரு ்கட்டுப்பசாட்டு ெசால்ெசானது, 
த்கபபிடி வ்பருவிரேசால் இயஙகிடுமசாறு 
அதமக்கப்பட்டுளைது. நீர சூடசான ்தய்பபுத தட்டில் 
விழுந்து, பினனர ஆவியசாகி ்தய்பபுத தட்டின 
அடிப்பசா்கததில் உளை சிறு, சிறு துெசாரங்கள 
ெழியசா்க வெளி்யறி, துணியின மீது ்பட்டு, 
துணி்களின சுருக்கமசானது நீக்கப்படுகி்றது. இச 
்சாதனததில் அதனதது ெத்கயசான துணி்கதையும் 
�னகு ்தய்க்க ்பயன்படுததப்படுகி்றது. 

நீரசாவி உருெசாகும் அைெசானது நீரசாவி 
்கட்டுப்பசாட்டு திருகு நிதேயிதனப வ்பசாருதது 
அதமகி்றது. நீரசாவி மின ்தய்பபுப வ்பட்டியில், 
வெப்பக்கம்பிச சுருளில் ்பசாதிபபு ஏற்பட்டசால், 
்தய்பபுத த்கட்்டசாடு வ்பசாருததப்பட்ட வெப்பக 
்கம்பிச சுருதை, முழுெதுமசா்க மசாற்ற ்ெணடும். 

அ) ்பராைரிபபுக குறிபபு்கள் 

1. தூய்தமயசான ெடி்கட்டிய நீதர்ய ்பயன்படுதத 
்ெணடும். 

2. மின்பதைதய துணடிபபு வ்ய்ெதறகு முன 
தணணீர முழுெததயும், நீரசாவி ்கட்டுப்பசாடு 
ெசால்வு மூேம் வெளி்யற்றப்பட ்ெணடும். 

3. அதி்க ்பயன்பசாட்டின ்கசாரணமசா்க உள்ை 
்படிந்திருககும் உபபுக ்கதர்கதை நீககுெதறகு, 
நீருடன வினி்கதர ்கேந்து மின்பதைதய 
வ்கசாடுதது ்கட்டுப்பசாட்டுத திருகி முேம் நீதர ்பே 
முத்ற வெளி்யறறி சுததம் வ்ய்ய வெணடும்.

்ப்டம் 7.5 நீரசாவி மின்தய்பபுப வ்பட்டி

நீர்த்்தாட்டி

நீராவி அம்டப்பான

ஈரு்லா்கத்தகுடு

்தய்பபுதகுடு

்தர்்ைாஸ்டாட்

அம்டப்பான
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மின தூண்டல் அடுபபு 
Induction stove

7.3

இனத்றய ்கசாேததில் ்்கஸ் இதணபபு 
இல்ேசாத வீடு்கள, தற்கசாலி்க ்கண்கசாட்சி்கள மறறும் 
மருததுெமதன்கள என ்பே இடங்களில் மின 
தூணடல் அடுபபு ்பயன்படுததப்படுகி்றது. ்படம் 
7.6-இல் மின தூணடல் அடுபபின அதமப்பசானது 
்கசாட்டப்பட்டுளைது. இவெத்க அடுபபு்களில் 
புத்க, வ�ருபபு ஆகியதெ ஏதும் கிதடயசாது. 
இவெத்க அடுபபில் ்பசாததிரததில் அதி்கம் வெப்பம் 
ஏ்றசாமல், உணவு மட்டும் வ்கசாதிக்க தெககும் 

ெரித் 
எண குத்ற்பசாடு்கள ்கசாரணம் நிெரததி வ்ய்தல்

1. மின ்தய்பபுப 
வ்பட்டியில் வெப்பம் 
கிதடக்கவில்தே.

1. மின ்பதை இல்தே.
2. வெப்பக ்கம்பிச சுருள 

மின்சாரததுடன 
இதணக்கப்படவில்தே.

3. வெப்பக ்கம்பிச சுருளில் 
தைரந்த மின இதணபபு.

1. மின ்பதைதய ்ரி வ்ய்யவும்.
2. வெப்பக ்கம்பிச சுருள 

மின்சாரததுடன இதணக்க 
்ெணடும்.

3. வெப்பக ்கம்பிச சுருதை �னகு 
இறுக்கமசா்க இதணக்க ்ெணடும்.

2. மின ்தய்பபுப 
வ்பட்டியில் வெப்பம் 
்்பசாதுமசான அைவு 
கிதடக்கவில்தே.

1. மின அழுதத வீழ்சசி.
2. வெப்பக ்கட்டுப்பசாட்டுத 

திருகு ்ரியசா்க 
வ்பசாருந்தவில்தே மறறும் 
தைரந்த மின இதணபபு.

1. மின அழுதத வீழ்சசிதய ்ரி 
வ்ய்யவும்.

2. வெப்பக ்கட்டுப்பசாட்டுத திருத்க 
்ரியசா்க வ்பசாருததி �னகு மின 
இதணபபு வ்ய்யவும்.

3. துணியின வெப்பம் 
அைவுககு ்மல் 
உணடசாகி்றது.

1. வெப்ப நிதேபபியில் 
குறுககுசசுறறு.

1. வெப்ப நிதேபபியில் குறுககுச 
சுறத்ற ்ரி வ்ய்யவும்.

2. வெப்ப நிதேபபியின முதன்கதை 
உபபுத தசாள வ்கசாணடு ்தய்தது ்ரி 
வ்ய்ய ்ெணடும்.

4. மின ்தய்பபுப 
வ்பட்டி ்பயன்படுததும் 
்்பசாது துணி்கள 
்சாதனததுடன ஒட்டிக 
வ்கசாளகி்றது.

1. வெப்பநிதேபபியின 
முதன்கள ஒன்்றசாவடசானறு 
ஒட்டிக வ்கசாணடிருததல்.

2. ்தய்பபுப வ்பட்டியின 
அடிப்பசா்கம் துருப 
பிடிததிருததல்.

1. வெப்பநிதேபபியின வ்ட்டிங 
முதன்கதை �னகு வ்பசாருதத 
்ெணடும்.

2. ்தய்பபுப வ்பட்டியின துருப 
்பகுதி்கதை நீக்க ்ெணடும்.

5. மின ்தய்பபுப 
வ்பட்டிதய வதசாட்டசால் 
மின அதிரசசி 
ஏற்படுகி்றது.

மின ்பதை ்கடததியசானது 
மின ்தய்பபுப வ்பட்டியின 
உ்ேசா்க ்பசா்கததுடன வதசாடரபு 
வ்கசாணடுளைது.

மின ்பதை ்கடததிதய மின ்தய்பபுப 
வ்பட்டியின உ்ேசா்க ்பசா்கததுடன 
வதசாடரபு வ்கசாளைசாதெசாறு இதணக்க 
்ெணடும்.
நிே இதணபபு ்ரியசா்க 
இதணக்கப்பட்டுளைதசா என 
்்சாதிக்க்ெணடும்.

7.2.4 கும்ற நிவெர்த்தி அட்்டவெமண

்ப்டம் 7.6 மினதூணடல் அடுபபு

எடி மின்னாட்்டம்

்காநதப்பாயம்

மினதூண்டல் அமிளி
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தனதம வ்கசாணடது. தற்மயம் ஆசியசா, ஐ்ரசாப்பசா, 
அவமரிக்கசா ்்பசான்ற இடங்களில் மி்கப ்பரெேசா்க 
மின தூணடல் அடுபபு ்பயன்படுததப்படுகி்றது. 

மினதூணடல் அடுபபு என்பது மின்கசாந்த 
தூணடல் மூேம் சூடசாககும் வ்யேசாகும். தூணடல் 
சுருள்களில் உற்பததி வ்ய்யப்படும் எடி 
மின்னசாட்டம் மூேம் இந்த ெத்கயசான அடுபபில் 
வெப்பம் உருெசாக்கப்படுகி்றது.

மின தூணடல் அடுபபு ்பயன்படுததப்படும் 
அடுபபு்களின எணணிகத்கதயப வ்பசாறுதது 
ெத்கப்படுததப்படுகி்றது.

இதன ெத்க்கைசாென…

1. ஒறத்ற ெத்க அடுபபு
2. இரட்தட ெத்க அடுபபு
3. �சானகு ெத்க அடுபபு என 

ெ த ்க ப ்ப டு த த ப ்ப டு கி ்ற து .

7.3.1 அமைபபு

மின தூணடல் அடுபபு ஒரு தட்டு 
்்பசானறு அதமபபு வ்கசாணடு, துரு ஏ்றசாத 
தனதம வ்கசாணட எெரசில்ெர உ்ேசா்கததினசால் 
வெளிப்பகுதியசானது வ்ய்யப்பட்டு இருககும். 
இதில் வெப்பக ்கம்பிசசுருள வ்கசாணட ்பகுதியசானது 
்மல் ்பகுதியில் அதமக்கப்பட்டுளைது. இதன 
மீது தசான ்பசாததிரங்கள ்ம்ே தெதது, 
வெப்பமசானது கிதடக்கப்படுகி்றது. மின இதணபபு 
ெழங்கப்படுெதறகு மூனறு முதன வ்கசாணட பிைக 
மின்கடததியசா்க ்பயன்படுததப்படுகி்றது.

7.3.2 ்சயல்்படும் விதம்

தூணடல் அழுதத சுருளில் மின்சாரதததச 
வ்லுததும் ்்பசாது ்மநிதேயில் இல்ேசாத எற்ற, 
இ்றக்கததுடன கூடிய மின ்கசாந்தபபுேம் உருெசாகி 
இருககும். அந்த ்மநிதே இல்ேசாத மின்கசாந்தப 
புேங்கள வெப்ப அதே்கதை உருெசாககி, அததன 
தம் மீது தெக்கப்பட்டு உளை ்கணடகடர எனகி்ற 
ஃவ்பர்ரசா ்மகனடிக வ்பசாருட்்கள (அதசாெது) 
்கசாந்தப புேம் ்பசாயும் வ்பசாருட்்கள மூேமசா்க ்பசாயும். 
இது ஃ்பசார்ட மின்கசாந்த விதி்களுககு உட்்பட்டது. 

மின்சாரம் மசாற்றததுககு உளைசாகும் 
்்பசாது, அததச சுறறி உளை மின்கசாந்தப புேமும், 
மசாற்றததுககு உளைசாகும். இப்்பசாது ஃவ்பர்ரசா 
்மகனடிக வ்பசாருளில், ஒரு ்கசாந்தப புேம் இருககும். 
இரணடும் ்்ரும் ்்பசாது அதன ெழியசா்க வெப்ப 
அதே்கள ்கடததப்பட்டு, உள்ை இருககும் 
மூேககூறு்கள, வ்பரும் ்ேனததுககு உட்்பட்டு 
சூடசாகி்றது. இதன மூேம் வெப்ப ஆற்றேசானது ் ம்ே 

தெக்கப்பட்ட ்பசாததிரததின மூேம் ்கடததப்பட்டு 
வெப்பம் அதடயச வ்ய்கி்றது.

 அதி்க ்கதிரியக்கததுடன வெப்பம் 
எற்படுெ்த இந்த அடுபபின சி்றப்பம்்ம் ஆகும்.

இரணடசாயிரம் ெசாட்ஸ் தி்றன வ்கசாணட 
மின அடுபபில், ஒரு நிமிடததில் ஒரு லிட்டர 
தணணீதர மி்க எளிதசா்க எெர சில்ெர ்பசாததிரததில் 
ஊறறி சூடசாக்க முடியும். இவெத்க அடுபபில் 
வெப்ப இழபபு ஏதும் எற்படுெது இல்தே. வெயில் 
்கசாேங்களில் இந்த அடுபத்ப ்பயன்படுததுெதசால் 
வெப்பம் ்கசாரணமசா்க உணடசாகும் ்்சாரவு 
்பயன்படுதது்ெசாருககு ஏற்படசாது.

7.3.3 ்பயன்கள்

1. ்சாதசாரண அடுபத்ப விட விதர ெசா்க 
வ ் ய ல் ்ப டு ம் .

2. சுததம் வ்ய்ெது மி்கவும் எளிதமயசானது.
3. ்்க ஸ் அடுபபில் சுறறி ்கத்ற ்படிெததப ்்பசாே 

இந்த அடுபபில் ்கத்ற ்படிெதில்தே. துணிதயக 
வ்கசாணடு துதடததசா்ே அழுககு முறறிலும் 
நீஙகிவிடும்.

4. விதே மி்கவும் குத்றவு.
5. ்ததம் எதுவும் ெருெதில்தே
6. வ�ருபபு ்கசாரணமசா்க உணடசாகும் தீக்கசாயங்கள 

இதில் ஏற்பட ெசாய்பபில்தே.

மின அனல் வொட்டுவி
7.4

மின அனல் ெசாட்டுவி என்பது, எளிதில் 
எடுததுச வ்ல்ே கூடிய ெத்கயசாகும். மின்சாரம் 
மூேம் வரசாட்டித துணடு்கதை ெசாட்டுெதறகு 
்பயன்படுததப்படுெதசால், இச்சாதனததிறகு மின 
அனல் ெசாட்டுவி எனறு வ்பயர.

7.4.1 வெம்க்கள்

1. ்சாதசாரண ெத்க
2. தசானியஙகி ெத்க

தசானியங்கசா ெத்க மின அனல் ெசாட்டுவி 
�தட முத்றயில் ்பயன்படுததப்படுெதில்தே.

7.4.2 தானியஙகி மினஅனல் வொட்டிவி

அ) அமைபபு

்படம் 7.7-இல் உளை மின அனல் ெசாட்டுவி 
என்ற ்சாதனம் ஒரு கூடு ்்பசான்ற அதமபத்பக 
வ்கசாணடது. இந்த மின ்சாதனததில் ஒ்ர 
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்மயததில் இரணடு வரசாட்டித துணடு்கள மட்டு்ம 
ெசாட்டப்படுகி்றது. அதறகுள வரசாட்டித துணடு்கள 
வ்பசாருததுெதறகு ஏற்றெசாறு இதடவெளியசானது 
அதமக்கப்பட்டுளைது. இந்த ்சாதனததில் 
மூனறு வெப்பக ்கம்பிச சுருள உளைது. 
மூனறு வெப்பக ்கம்பிச சுருள்கள முத்ற்ய 
இடப்பக்கம், தமயப்பக்கம் மறறும் ெேப்பக்கம் 
ஆகிய இடங்களில் வ்பசாருததப்பட்டுளைது. 
வரசாட்டித துணடு்கதை தசாஙகுெதறகு ஒரு 
இரும்பினசால் வ்ய்யப்பட்ட தசாஙகி ்்பசான்ற ்பசா்கம் 
உளைது. இவெத்க மின அனல் ெசாட்டுவியில் 
வெப்பநிதேபபி என்ற வெப்பக ்கட்டுப்பசாட்டுச 
்சாதனம் மின ்பதைககு வதசாடர இதணபபில் 
இ த ண க ்க ப ்ப ட் டு ள ை து .

்ப்டம் 7.7 மின அனல் ெசாட்டுவி

மின ்பதை ெழஙகுெதறகு மூனறு மின 
முதன்கள வ்கசாணட ்கடததி ்பயன்படுததப்படுகி்றது. 
்மல்மூடி தசாஙகிதயயும், த்கபபிடிதயயும் 
வ்கசாணடுளைது. வரசாட்டித துணடு்கள 
ெசாட்டப்பட்டவுடன, அதில் இருந்து கீ்ழ விழும் 

து்கள்கள அதனதததயும் திரட்டுெறகு கீழ்ப்பக்கம் 
ஒரு தட்டு ்்பசான்ற அதமபபு உளைது. இதில்தசான 
து்கள்கள அதனததும் விழுகி்றது.

ஆ) ்சயல்்படும் விதம்

ெசாட்டப்பட ்ெணடிய வரசாட்டித 
துணடு்கதை ்சாதனததின இடுககுப ்பகுதி உள்ை 
வ்பசாருததி, வ�ம்பு்்கசாதே கீ்ழ அழுததினசால், 
வரசாட்டித துணடு்கள வ்கசாணட ்பகுதி உள்ை 
வ்ல்கி்றது. ்மல் மூடிதய மூடி மின்பதை 
அளிததவுடன வரசாட்டித துணடு்கள �னகு 
ெசாட்டப்பட்டு, வரசாட்டித துணடு்கள வ்கசாணட த்கடு 
்மல் ்�சாககி ெருகி்றது. வரசாட்டித துணடு்கள 
�னகு ெசாட்டப்பட்டவுடன, வெப்ப நிதேபபியின 
வ்ட்டிங திருகு தசாமசா்க்ெ மின ்பதையில் இருந்து 
விேகி, மின ்பதைதய துணடிககி்றது. வரசாட்டித 
துணடு ெசாட்டும் ்சாதனததத மின்பதையில் 
இதணததவுடன, வெப்பக்கம்பிச சுருள �னகு 
சிெந்த நி்றததத அதடந்து, வரசாட்டித துணடு்கதை 
வெப்பக்கதிர விசசு முத்றயில் �னகு ெசாட்டுகி்றது. 
வரசாட்டித துணடு்கள முழுெதும் ெசாட்டப்பட்ட உடன, 
்படம் 7.7 இல் உளைது ்்பசால் வரசாட்டித துணடு்கள 
வ்கசாணட ்பகுதி ்மல் ்�சாககி ெந்து ெசாட்டப்பட்ட 
துணடு்கதை வெளி்யறறுகி்றது.

7.4.3 ்்ரக ்கட்டுப்பாட்டு இமணபபி

்�ரக ்கட்டுப்பசாட்டு இதணபபி என்பது 
்சாதனததிறகு ஒரு ்பசாது்கசாப்பசான ்கருவியசாகும். 
்மலும் இந்த இதணபபி மூேம் அதி்கமசா்க 
மின்சாரம் வ்ேெசாெதறகு ெசாய்பபில்தே. வரசாட்டித 
துணடு்கள ்ததெயசான ்�ரம் ெதர ெசாட்டுெதறகு 
இந்த ் �ரக ்கட்டுப்பசாட்டு இதணபபி ்பயன்படுகி்றது.

ெரித் 
எண குத்ற்பசாடு்கள ்கசாரணம் நிெரததி வ்ய்தல்

1. மின அனல் ெசாட்டுவி 
்சாதனததிறகு மின ்பதை 
ெழஙகியும் ்சாதனம் 
வ்யல்்படவில்தே.

1. மின ்பதை ெழஙகும் 
்கடததியில் தி்றந்த சுறறு 
மறறும் தைரந்த சுறறு.

2. மின ்பதை ெழஙகும் 
்கடததியின முதன்கள 
வெப்பக ்கம்பிச சுருளுடன 
�னகு இதணக்கப ்படவில்தே.

1. ்கடததியில் உளை தி்றந்த 
மறறும் தைரந்த சுறறிதன 
்ரி வ்ய்யவும்.

2. ்கடததியின முதன்கதை 
வெப்பக ்கம்பிச சுருளுடன 
�னகு இதணக்கவும்.

2. மின அனல் ெசாட்டுவி 
்சாதனததத வதசாட்டசால் மின 
அதிரசசி ஏற்படுகி்றது.

்சாதனததிறகு ெழஙகும் 
மின்சாரம், உ்ேசா்கப ்பசா்கததுடன 
வதசாடரபு வ்கசாணடுளைது.

உ்ேசா்க ்பசா்கததுடன வதசாடரபு 
வ்கசாணடுளை ்கடததிதய 
நீககி, தக்க மின்கசாபபு இட்டு 
்ரி வ்ய்யவும்

3. மின அனல் ெசாட்டுவி 
்சாதனததின இதணபபிதய 
இயககியவுடன மின உருகு 
இதழ உருகிவிடுகி்றது.

்சாதனததில் குறுககுச சுறறு 
ஏற்பட்டுளைது.

குறுககுச சுறத்றக ்கணடறிந்து 
்ரி வ்ய்யவும்.

7.4.4  மின அனல் வொட்டுவி கும்ற நிவெர்த்தி அட்்டவெமண
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மைக்ரா்வெவ் ஓவென
7.5

தமக்ரசா்ெவ ஓெனின பின ெரும் 
ததேபபு்கள ்பறறி அறிந்து வ்கசாள்ெசாம்.

1. தமக்ர்ெவ ஓென – அறிமு்கம்
2. ெத்க்கள
3. ்பசா்கங்கள
4. ்ெதே வ்ய்யும் விதம்

1) மைக்ரா்வெவ் ஓவென - அறிமு்கம்

்ப்டம் 7.8 தமக்ரசா்ெவ ஓென

தமக்ரசா்ெவ ஓென என்பது ்பல்்ெறு 
உணவு்கதை ்தமப்பதறகும், ்தமதத உணதெ 
மீணடும் சூடு்படுததுெதறகும் ்பயன்படுததப்படும் 
வீட்டு உ்ப்யசா்கப வ்பசாருைசாகும். தமக்ரசா்ெவ 
ஓென, ்ரடி்யசா அதே்கதைப ்்பசான்ற மின்கசாந்த 
அதே ெடிவில் இருககும். தமக்ரசா்ெவ 
மூேம் உணதெ சூடசாககியும் ்பயன்படுததேசாம். 
 ்மகனட்ரசான என்பது நுணணதே்கதை 
உற்பததி வ்ய்யும் ்சாதனம் ஆகும். நுணணதே்கள 
அடுபபின உட்பு்றததத பிரதி்பலிதது உணவில் 
உளை நீர மூேககூறு்கதை அதிரவு்றச வ்ய்யும். 
இந்த அதிரவு மூேககூறு்களுககு இதட்ய உரசாய்வு 
ஏற்படுகி்றது. இது உணதெ ்தமககும் ்்பசாது 
வெப்பமசானது உணடசாகி்றது.

2) மைக்ரா்வெவ் அவென வெம்க்கள்

தமக்ரசா்ெவ ஓென்கள 
மூனறு ெத்கப்படும். அதெயசாென.. 
அ. ்சாதசாரண தமக்ரசா்ெவ ஓென 
ஆ. கிரில் தமக்ரசா்ெவ ஓென 
இ. வெப்பச்ேன நுணணதே தமக்ரசா்ெவ 
ஓ ெ ன

 (அ) சாதாரண மைக்ரா்வெவ் ஓவென

்ப்டம் 7.9 ்சாதசாரண தமக்ரசா்ெவ ஓென

்படம் 7.9 ்சாதசாரண தமக்ரசா்ெவ ஓென 
அடுபத்பக ்கசாட்டுகி்றது. தனி தமக்ரசா ்ெவ 
ஓென்களில் ்பயன்படுததப்படும் அடிப்பதட 
மசாதிரியசாகும். இந்த ெத்கயில், உள்ை 
இருககும் ்மகனட்ரசான தமக்ரசா அதே்கதை 
உருெசாககுகி்றது, ்மலும் அது சூடு மறறும் 
வ்கசாதிநிதேதய அதடயச வ்ய்னி்றது. 

 (ஆ) கிரில் மைக்ரா்வெவ் ஓவென்கள்

்ப்டம் 7.10 கிரில் தமக்ரசா்ெவ ஓென

்படம் 7.10 இல் கிரில் ெத்க தமக்ரசா்ெவ 
ஓென ்கசாட்டப்பட்டுளைது, தமக்ரசா்ெவ 
ஓென்கள வெப்பமூட்டும் சுருள்களுடன 
ெழங்கப்படுகின்றன. இந்த அடுப்பசானது சுருள 
மூேம் வெப்பம் உணடசாக்கப்பட்டு கிரில்லிங 
அல்ேது ெறுததல் வ்யல் வ்ய்ய ்பயன்படுகி்றது. 
இது உணவு வ்பசாருட்்கதை ்பழுபபு நி்றததில் ெறுக்க 
அல்ேது கிரில்லிங வ்ய்ய ்பயன்படுகி்றது.
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 (இ) ்வெப்பச்சலன நுணணமல 
மைக்ரா்வெவ் ஓவென

்ப்டம் 7.11 வெப்பச ்ேன  நுணணதே 
தமக்ரசா்ெவ ஓென

வெப்பச்ேன நுணணதே அடுபபு்களிள 
வெப்பததத உருெசாககுெதறகும் அடுபபில் உளை 
்கசாறத்ற அதனதது ்பகுதிககும் வ்லுததவும் 
வெப்பச்ேன நுணணதே தெக்கப்பட்டுளைது.

3)  மைக்ரா்வெவ் அடுபபின 
்பா்கங்கள்

தமக்ரசா்ெவ அடுபபின முககிய ்பசா்கங்கள

அ. உயர மினனழுதத மினமசாறறி 
ஆ. உயர மினனழுதத மின்தககி 
இ. உயர மினனழுதத தட்யசாடு 
ஈ. ்்கவிட்டி ்மகனட்ரசான 
உ. தமக்ரசா ்கனட்்ரசாேர 
ஊ. அதே ெழி்கசாட்டி மறறும் 
எ. குளிரவிககும் விசிறி.

அ. உயர் மினனழுத்த மினைாற்றி

்ப்டம் 7.12 உயர மினனழுதத மினமசாறறி

தமக்ரசா்ெவ அடுபபுககு, ்சாதசாரண 
மின அடுபபு்கதை விட அதி்க மினனழுததம் 
்ததெப்படுகி்றது. இதறகு உயரெழுதத 
மினமசாறறியசானது அடுபபுககுள தெக்கப்படுகி்றது. 
்மகனட்ரசானுககு உளளீடு 230 ்ெசால்ட் 

மின்கதியசானது ெழங்கப்படுெதறகு முனபு உயர 
மினனழுதத மினமசாறறி மூேம் மினனழுததமசானது 
அதி்கரிக்கப்படுகி்றது.

ஆ. உயர் மினனழுத்த மின்தககி

்ப்டம் 7.13 உயர மினனழுதத மின்தககி

உயர மினனழுதத மின்தககியசானது 
மினமசாறறி மறறும் ்மகனட்ரசானுடன தட்யசாடு 
மூேம் இதணக்கப்பட்டுளைது. இது தசானசா்க்ெ 
மின்னற்றம் வ்ய்யப்பட்டு ்ததெப்படும் 
்்பசாது மினனி்றக்கம் வ்ய்கி்றது. ்படம் 7.13 இல் 
்கசாட்டப்பட்டுளை்படி ்மகனட்ரசானுககு அதி்க 
ஆற்றதே ெழஙகுகி்றது.

இ. உயர் மினனழுத்த ம்ட்யாடு

தமக்ரசா்ெவ ஓெனில் உயர 
மினனழுததததிலிருந்து ்பசாது்கசாக்க உயர 
மினனழுதத தட்யசாடு ்பயன்படுததப்படுகி்றது.

்ப்டம் 7.14 உயர மினனழுதத தட்யசாடு

ஈ. ்்கவிட்டி ்ைகனட்ரான

்ப்டம் 7.15 ்்கவிட்டி ்மகனட்ரசான
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நுணணதே அடுபபின மி்க முககியமசான 
்பசா்கம்  ்்கவிட்டி ்மகனட்ரசான ஆகும், இது அதி்க 
ஆற்றல் வ்கசாணட வெறறிடக குழசாய் ஆகும், இது மின 
ஆற்றதே நீணட தூர நுணணதே ்கதிரவீசசு்கைசா்க 
மசாறறுகி்றது.

உ. மைக்ரா்கணட்்ராலர்

்ப்டம் 7.16 தமக்ரசா்கணட்்ரசாேர

தமக்ரசா ்கணட்்ரசாேர என்பது ஒரு 
்பயனருககும் இயந்திரததிறகும் இதட்ய வதசாடரபு 
வ்கசாளை அனுமதிககும் ஒரு ்சாதனம். இது ஒனறு 
அல்ேது அதறகு ்மற்பட்ட வ்யேசாக்க உறுபபு்கள, 
நிதனெ்கம் மறறும் நிரல்்படுததககூடிய உளளீடு 
அல்ேது வெளியீட்டு ்சாதனங்கதைக வ்கசாணட 
ஒரு ்கட்டுப்பசாட்டு அதமப்பசாகும். இது ்பயனரின 
அறிவுறுததல்்கதைச வ்யல்்படுததுகி்றது மறறும் 
அடுபபின மசாதிரிதயப வ்பசாறுதது, ஏழுபிரிவு ்கசாட்சி 
LED திதரயில் அெறத்றக ்கசாணபிககி்றது. 

4) ்வெமல ்சய்யும் விதம்

நுணணதே அடுபபு்கள மின்கசாந்த 
ஆற்றதே வெப்ப ஆற்றேசா்க மசாற்றப்படும் என்ற 
வ்கசாளத்கயின அடிப்பதடயில் வ்யல்்படுகின்றன. 
மின்கசாந்த ஆற்றல் என்பது மின புேம் மறறும் 
்கசாந்தபபுேததத உளைடககிய ்கதிரவீசத் 
(அதே்கள) குறிககி்றது. ஒனறுகவ்கசானறு 
வ்ஙகுததசா்க வ்யல்டுகி்றது. ஒரு துருெ மூேககூறு, 
மின்கசாந்த ்கதிரவீசசு்களின ்பசாததயில் விழுந்து, 
்மமசா்கவும் சீரசா்கவும் வ்யல்்படும்்்பசாது. 
மூேககூறு உரசாய்வு மறறும் ்மசாதல் ஏற்பட்டு, இரு 
முதன்களிலிருந்து ஆற்றல் மசாற்றம் அதடகி்றது. 
இதன விதைெசா்க வெப்பம் ஏற்படுகி்றது. உணவுப 
வ்பசாருட்்களுககுள இருககும் நீர மூேககூறு்கள, 
உணதெச சூடசாககுெதன மூேம் நுணணதேக 
்கதிர்களுடன வதசாடரபு வ்கசாளகின்றன. 
நுணணதே்கள என்பது 0.3 ஜி்கசா வெரட்ஸ் மறறும் 
300 ஜி்கசா வெரட்ஸ் ெதரயிேசான அதிரவெண்கதைக 
வ்கசாணட மின்கசாந்தக ்கதிரவீசசு்கள ஆகும், ்மலும் 
அதனுடன வதசாடரபுதடய அதே நீைங்கள முத்ற்ய 
0.9 மீ முதல் 0.0009 மீ ெதர இருககும். வ்பரும்்பசாலும் 
2.24 ஜி்கசா வெரட்ஸ் அதிரவெண நுணணதே 
்பயன்படுததப்படுகி்றது. (அதசாெது, அதேநீைம் = 
12.2 வ்.மீ). ்கசாறறு துருெமற்றதசா்க இருப்பதசால், 
தமக்ரசா்ெவ அதே்கள உணவின உள்ை 
ஆழமசா்க ஊடுருவி ்தமக்க அனுமதிககி்றது, அ்த 
்�ரததில் ்கசாறறின வெப்பநிதே மசா்றசாமல் இருக்கச 
வ்ய்கி்றது.

்ப்டம் 7.17 தமக்ரசா்ெவ அடுபபின ்பசா்கங்கள

 
அமல வெழி்காட்டி

்ைகனட்ரான

மின விசிறி

மின சபமள

அடி்பா்கம்
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7.5.1  மைக்ரா்வெவ் அடுபபின 
்னமை்கள் ைற்றும் தீமை்கள்

்னமை்கள்

1. ்தமயல் ்�ரம் குத்றவு.
2. ்ததுக்கள அழிெது குத்றவு.
3. உணவு்களில் மசாற்றம் இல்தே.
4. உருகும் வ்யல்முத்ற எளிதசானது.

தீமை்கள்

1. உ்ேசா்க வ்கசாள்கேனில் ்கட்டுப்பசாடு உளைது.
2. வெப்ப ஆற்றல் ்கட்டுப்பசாடு ்கடினம்.
3. நீர ஆவியசாதல் (Dehydration) ஏற்படுகி்றது.
4. சீரற்ற ்தமயல் (சூடசான மறறும் குளிரந்த 

இடங்கள) �தடவ்பறுகி்றது.
5. ்மற்பரபபு ெறுெல் ்சாததியமற்றது.

7.5.2 ஆற்்றல் ைதிபபீடு

நுணணதே்களின ஆற்றல் தி்றன அதி்கமசா்க 
்ெறு்படுெதில்தே. சிறிய ெத்க தமக்ரசா்ெவ 
ஓென 600 முதல் 800 ெசாட்ஸ் ெதரயிலும் வ்பரிய 
ெத்க தமக்ரசா்ெவ ஓென 850 முதல் 1650 ெசாட்ஸ் 
ெதர கிதடககி்றது.

7.5.3  மைக்ரா்வெவ் ஓவெனுக்கான 
்பராைரிபபு குறிபபு்கள்

1. அதனதது மின ்சாதனங்கள த்கயசாளும்்்பசாது 
்பசாது்கசாபபு �டெடிகத்க்கதை த்கயசாை 
்ெணடும்.

2. தமக்ரசா்ெவ ஓென ்பசாது்கசாப்பசான ்தமயல் 
்பசாததிரங்கதைப ்பயன்படுததுெதற்கசா்க்ெ 
சி்றப்பசா்க ெடிெதமக்கப்பட்டது.

3. அடுபபின ்கதவு தி்றந்திருந்தசா்ேசா 
அல்ேது ெதைந்திருந்தசா்ேசா அல்ேது 
உதடந்ததிருந்தசா்ேசா ்சாதனம் ்ெதே 
வ ் ய் ய சா து .

4. அடுப்பசானது ்பயன்பசாட்டில் இருககும் ்்பசாது 
அதறகு அரு்கசாதமயில் நிற்கககூடசாது.

5. திரெப வ்பசாருட்்கதை சூடசாக்கககூடசாது

்காபி நீர் தயாரிககும் மின 
சாதனம்

7.6

மின்சாரததின மூேம் நீதர வெப்பப்படுததி, 
நீரசாவிதய ்கசாபபிப வ்பசாடியில் விழசவ்ய்து, ்கசாபி நீர 

தயசாரிக்கப ்பயன்படுகின்ற மின்சாதனததிறகு ்கசாபி 
வ்பரவ்கசா்ேட்டர எனறு வ்பயர.

்கசாபி வ்பர்்கசா்ேட்டர இரணடு ெத்க்கைசா்க 
பிரிக்கப்பட்டுளைது.

1. ்சாதசாரண அல்ேது தசானியஙகி அல்ேசாத ெத்க 
்கசாபி வ்பர்்கசா்ேட்டர

2. தசானியஙகி ெத்க ்கசாபி வ்பர்்கசா்ேட்டர

7.6.1 ்பா்கங்கள்

முககிய ்பசா்கங்கள

1. வெப்ப மினனிதழ வ்கசாணட சூ்டறறும் 
அ டி ப ்ப கு தி

2. உருதை ெடிெ உடல் ்பகுதி
3. தணணீர வ்கசாணட ்பகுதி
4. வ்ஙகுததுக குழசாய்
5. ்கசாபி வ்பசாடி தெக்கப்பட்ட நுண துதை்கள 

வ்கசாணட தட்டு
6. ்மல் மூடி
7. ்கசாபி நீர ்தஙகும் ்பகுதி
8. ்கசாபி நீர வெளி்யறும் குழசாய்
9. த்கப பிடி

7.6.2 அமைபபு

்படம் 7.18 - இல் ்கசாபி நீர தயசாரிககும் 
்சாதனததின அதமபபு ்கசாட்டப்பட்டுளைது. நிக்கல் 
மறறும் கு்ரசாமியம் ்கேந்த த�க்ரசாம் ெத்க 
்கம்பிச சுருைசானது வெப்ப மினனிதழயசா்கப 
்பயன்படுததப்படுகி்றது. இதன ெழியசா்க 
மின்சாரம் வ்ல்லும் ்்பசாது த�க்ரசாமின அதி்க 
மினததட ்கசாரணமசா்க வெப்பம் கிதடககி்றது. 
உடல் ்பகுதி முழுெதும் முேசாம் பூ்ப்பட்ட எஃகு 
இரும்பினசால் உருதை ெடிவில் வ்ய்யப்பட்டு 
இருககும். இதனுள தசான நீர ஊற்றப்படுகி்றது. 
இதனுள வ்ஙகுததுக குழசாய் தெக்கப்பட்டு, 
அதன ்மறபு்றததில் நுணதுதை வ்கசாணட ்கசாபிப 
வ்பசாடிதட்டு தெக்கப்பட்டிருககும். உருதை 
ெடிெ உடல் ்பசா்கததில் ்கணணசாடியசாேசான ்மல் 
மூடி வ்பசாருததப்பட்டிருககும். சிே ெத்க ்கசாபி 
வ்பரவ்கசா்ேட்டரில் தணணீர உளை ்பகுதியும் , ்கசாபி 
நீர ்தஙகும் ்பகுதியும் தனிததனியசா்க இருககுமசாறு 
அதமக்கப்பட்டிருககும். வெளிப்்பசாககுக குழசாய் 
மூேம் ்ததெப்படும் ்்பசாது ்கசாபி நீதர எடுததுக 
வ்கசாளைேசாம். ்கசாபி வ்பரவ்கசா்ேட்டதர ் ததெயசான 
இடங்களுககு எடுததுச வ்ல்ே ்்பகதேட்டசால் ஆன 
த்கபபிடி வ்பசாருததப்பட்டிருககும்.
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்வெமல ்சய்யும் விதம்

்கசாபி வ்பரவ்கசா்ேட்டரின ்மல்மூடிதயக 
்கழறறி, வ்ஙகுததுக குழசாய் ெழியசா்க ்்பசாதுமசான 
அைவு தணணீர ஊற்ற ்ெணடும். ்கசாபிப 
வ்பசாடித தட்டில் ்ததெயசான அைவு ்கசாபிப 
வ்பசாடிதய தெதது ்மல்மூடிதய இறுக்கமசா்க 
மூட்ெணடும். மின்பதை வ்கசாடுககும் ்்பசாது 
தணணீரசானது நீரசாவியசா்க மசாறி, வ்பரவ்கசா்ேட்டிங 
வ்ஙகுததுககுழசாய் ெழியசா்க ்கசாபிப வ்பசாடித 
தட்தட அதடந்து ்கசாபிப வ்பசாடிதய சிறிது சிறிதசா்க 
�தனககி்றது. ்கசாபிப வ்பசாடியும் நீரசாவியும் ்்ரந்து 
்கசாபி நீரசா்க மசாறி, வ்சாட்டு வ்சாட்டசா்க கீ்ழ 
விழுந்து ்தஙகுகி்றது. அதசாெது நீரசாவியசானது 
்கசாபிப வ்பசாடியில் உளை ்கசாபி ்ததத உறிஞ்சி 
்கசாபி நீரசா்க மசாறுகி்றது. இந்த வ்யல் முடிந்தவுடன 
மின்பதைதய துணடிதது, ்கசாபித தட்தட 
சுததப்படுததி தெக்க ்ெணடும். வ்ஙகுததுக 
குழசாயில் ்பக்க ெசாட்டில் துதை்கள அல்ேது ்கசிவு 
இருந்தசால் இம்மின்சாதனம் வ்யல்்படசாது.

நீர் சூ்்டற்றும் ்கலன
7.7

நீர சூ்டறறும் ்கேன என்பது ஒரு மின 
்சாதனம் ஆகும். இச்சாதனம் மூேம் ்ததெயசான 
வெந்நீர கிதடக்கப ்படுகி்றது. குழசாய்ககுள 
தெக்கப்பட்ட வெப்ப மினனிதழககு மின்பதை 
தரும் ்்பசாது, த�க்ரசாம் என்ற வெப்பக 
்கம்பிச சுருளின அதி்க மினததட ்கசாரணமசா்க, 

மின்கதியசானது வெப்பச ்கதியசா்க மசாறி குளிரந்த 
தணணீதர வெந்நீரசாககுகி்றது. தணணீரின 
வெப்ப அைதெக ்கட்டுப்படுதத வெப்ப நிதேபபி 
்பயன்படுததப்படுகி்றது. மின்சாதனததின தரமசானது 
15, 25, 35 மறறும் 50 லி என அைவு்களில் கிதடககி்றது. 
இதன மின்கதி அைெசானது சுமசார 1000 ெசாட்ஸ் 
முதல் 5000 ெசாட்ஸ் அைவு ெதர கிதடககி்றது.

7.7.1 அமைபபு

அ) உள்்பாத்திரம்

வெந்நீர தரும் இந்த ்சாதனமசானது உருதை 
ெடிெததில் இருககும். இது முழுெதும் மூடப்பட்ட 
இரணடு உருதை ெடிெ ்பசாததிரங்கள வ்கசாணடு 
அதமக்கப்பட்டிருககும். உள்பசாததிரமசானது 
வ்ம்புத த்கடசால் வ்ய்யப்பட்டு, அரிக்கப்படசாமல் 
இருப்பதறகு ஈயததினசால் முேசாம் பூ்ப்பட்டிருககும். 
இரணடு ்பசாததிரததிறகும் இதட்யயுளை 
இதடவெளியில் ்கணணசாடிக ்கம்்பளி எனகி்ற 
வ்பசாருள தெக்கப்பட்டுளைது. இதன ்கசாரணமசா்க 
உள்பசாததிரததிலிருந்து வெப்பமசானது வெளிப 
்பசாததிரததிறகு ்கடததப்படசாமல் வெப்பததத 
்பசாது்கசாக்கச வ்ய்கி்றது.

ஆ) தணணீர் உட்்சல்லும் குழாய்

குளிரந்த தணணீர உள்பசாததிரததிறகுள 
வ்ல்ே இந்தக குழசாய் ்பயன்படுததப்படுகி்றது. 
இககுழசாயின ்மற்பகுதியில் ஒரு ெழி அதடப்பசான 
வ்பசாருததப்பட்டு தணணீர உட்வ்ல்ெததக 
்கட்டுப்படுததுகி்றது.

்ப்டம் 7.18 ்கசாபி நீர தயசாரிககும் ்சாதனம்

்ைல் ்பகுதி

்டு ்பகுதி

 ்காபிப ்்பாடிதட்டு   

வெடி்கட்டும் தட்டு

அம்டபபு வெமளயம்
நீராவி ்வெளியீடு 
்பாககு வொய்வு

கீழ்பகுதி
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இ) தண ணீர் ்வெளி்யற்றும் குழாய்

ெரித் 
எண குத்ற்பசாடு்கள ்கசாரணம் நிெரததி வ்ய்தல்

1. ்கசாபி வ்பரவ்கசா்ேட்டர 
்சாதனததிறகு மின ்பதை 
ெழஙகியும் ்சாதனம் 
வ்யல்்படவில்தே

1. மின ்பதை ெழஙகும்  
்கடததியில் தி்றந்த சுறறு  
மறறும் தைரந்த சுறறு

2.  மின ்பதை ெழஙகும் 
்கடததியின முதன்கள  
வெப்பக ்கம்பிச  
சுருளுடன �னகு இதணக்கப 
்படவில்தே

1.  ்கடததியில் உளை தி்றந்த 
மறறும் தைரந்த சுறறிதன 
்ரி வ்ய்யவும்

2.  ்கடததியின முதன்கதை 
வெப்பக ்கம்பிச சுருளுடன 
�னகு இதணக்கவும்

2. ்கசாபி வ்பரவ்கசா்ேட்டர 
்சாதனததத வதசாட்டசால் 
மின அதிரசசி ஏற்படுகி்றது.

்சாதனததிறகு ெழஙகும் மின்சாரம், 
உ்ேசா்கப ்பசா்கததுடன வதசாடரபு 
வ்கசாணடுளைது.

உ்ேசா்க ்பசா்கததுடன  
வதசாடரபு வ்கசாணடுளை 
்கடததிதய நீககி, தக்க 
மின்கசாபபு இட்டு ்ரி 
வ்ய்யவும்

3. ்கசாபி வ்பரவ்கசா்ேட்டர 
்சாதனததின  
இதணபபிதய 
இயககியவுடன மின  
உருகு இதழ 
உருகிவிடுகி்றது.

்சாதனததில் குறுககுச சுறறு 
ஏற்பட்டுளைது

குறுககுச சுறத்றக ்கணடறிந்து 
்ரி வ்ய்யவும்

வெந்நீர குழசாயின மூேமசா்கததசான 
உள்பசாததிரததில் உளை வெந்நீர வெளி்யறுகி்றது. 
வெந்நீரக குழசாயின ்பகுதியசானது ்மல்்�சாககி 
ெதையும்்படி அதமக்கப்பட்டுளைது. இதன 
்கசாரணமசா்கததசான தணணீரின அைெசானது 
குத்றயசாமல் ்கேனில் இருக்கப்படுகி்றது.

ஈ) ்வெப்ப மினனிமழ

குழசாய்ககுள தெக்கப்பட்ட த�க்ரசாம் 
என்ற உ்ேசா்கக ்கேதெதசான ் சாதனததிறகு வெப்பக 
்கம்பிச சுருைசா்கப ்பயன்படுததப்படுகி்றது.

உ) ்வெப்ப நிமலபபி

தணணீரின வெப்ப அைதெ, ஈரு்ேசா்கப 
்பட்தடயினசால் ஆன வெப்பநிதேபபியசானது 
மின்பதையுடன துணடிததும், வதசாடரபு 
ஏற்படுததியும் ்கட்டுப்படுததப்படுகி்றது.

ஊ) வெடி்கால் குழாய்

்சாதனததத இடம் விட்டு இடம் �்கரததும் 
்்பசாதும் அல்ேது வெப்ப மினனிதழதய மசாறறும் 
்்பசாதும் வதசாட்டியிலுளை நீதர வெளி்யற்ற 
ெடி்கசால் குழசாயசானது ்பயன்படுகி்றது.

எ. அழுத்தம் அ்கற்றும் வொல்வு

அழுததம் அ்கறறும் ெசால்ெசானது 
்பசாததிரததில் உளை தணணீரின அைதெக 
்கட்டுப்படுததுகி்றது. ்மலும் ்சாதனததில் உள்ை 
ஏற்படும் அதி்க அழுததம் ்கசாரணமசா்க ்பசாததிரம் 
வெடிக்கசாமல் இருக்க ்பசாது்கசாககி்றது.

ஏ) தியா்க ்்ர் மினத்கடு

்�ர மின துருெ தடிமன ்கம்பியசானது 
அரிமசானததத உணடசாகும் ்்தததத தசா்ம 
ஏறறு எஃகுப ்பசாததிரததத அரிமசானததிலிருந்து 
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்பசாது்கசாககி்றது. என்ெ இதத தியசா்க ்�ர மினத்கடு 
என அதழக்கப்படுகி்றது.

நீர சூ்டறறும் ்கேன இரணடு 
ெத்கப்படுகி்றது. அதெ யசாென,

1. அழுததமில்ேசா ெத்க
2. அழுதத ெத்க

7.7.2 அழுத்தமில்லா வெம்க

குத்றந்த இடங்களுககு மட்டும் வெந்நீர 
்ததெப்படும் இடங்களில், அழுததமில்ேசா ெத்க நீர 
சூ்டறறும் ்கேன ்பயன்படுததப்படுகி்றது

்ப்டம் 7.19 அழுததமில்ேசா ெத்க நீர சூ்டறறும் 
்கேன 

்வெமல ்சய்யும் விதம்

வெப்ப மினனிதழககு மின்பதை தரும் 
்்பசாது நீரசானது வெப்பமதடகி்றது. குளிரந்த 
நீரின அடரததியசானது வெந்நீரின அடரததிதயக 
்கசாட்டிலும், அதி்கமசா்க இருப்பதசால் குளிரந்த நீர 
கீழ் ்�சாககி வ்ல்கி்றது. ்பசாததிரததிலுளை நீரின 
வெப்பததத வெப்ப நிதேபபி ்கட்டுப்படுததுகி்றது. 
அதசாெது நிரணயிதத வெப்பநிதேதய 
அதடந்தவுடன, வெப்ப நிதேபபியசானது மின 
இதணபத்ப துணடிதது விடுகி்றது. ்மலும் 
நீரின வெப்ப நிதே குத்றந்து விட்டசால், வெப்ப 
நிதேபபியசானது மின இதணபத்ப ஏற்படுததி நீதர 
வெப்பமதடயச வ்ய்கி்றது. இதில் வெப்ப நிதேதய 
நிரணயம் வ்ய்ய குமிழ் ்்பசான்ற ்பசா்கம் இருககும்.

7.7.3 அழுத்த வெம்க நீர் சூ்்டற்றும் ்கலன

இந்த ெத்கயசான சூ்டறறி அதி்க 
வெந்நீர ்ததெப்படும் இடங்களில் (்பே அடுககு 

மசாடிவ்கசாணட வீடு்கள) ்பயன்படுததப்படுகி்றது. 
இவெத்க தணணீர சூ்டறறி்களில் 
மிததெ அதடப்பசான ்பயன்படுததப்பட்டு 
வதசாட்டியிலிருந்து ்சாதனததுககு ெரும் நீரசானது 
்க ட் டு ப ்ப டு த த ப ்ப டு கி ்ற து .

்வெமல ்சய்யும் விதம்

இவெத்க நீர சூ்டறறி, அழுததமில்ேசா 
ெத்கதயப ்்பசான்்ற வ்யல்்படுகி்றது. 
இதில் நீர உட்வ்ல்லும் குழசாயில் மிததெ 
அதடப்பசான வ்பசாருததப்பட்டு, நீரின அழுததம் 
்கட்டுப்படுததப்படுகி்றது. இதில் வெளிெரும் 
நீரின அழுததமசானது அதி்கமசா்க இருப்பதசால், ்பே 
மசாடி வ்கசாணட வீடு்களில் வெந்நீர விநி்யசா்கம் 
வ்ய்ய ்பயன்படுததப ்படுகி்றது. இதில் நீர  
சூ்டறறி ்சாதனததத ஒரு இடததில் வ்பசாருததி 
தெக்கப்பட்டு வெந்நீரசானது ்பே இடங்களில் 
கிதடக்கப வ்பறுகி்றது. 

்ப்டம் 7.20 அழுதத ெத்க நீர சூ்டறறும் ்கேன

மின சாதனங்களின  
மினனாற்்றல் நு்கர்வு

7.8

்பல்்ெறு மின்சாதனங்கள இயஙகுெதறகு 
்ததெப்படும் மினனசாற்றல் நு்கரவு்கதை 
்கண்கசாணிப்பது அெசியமசாகும். இது ெசாட்ஸ் 
அைவில் எவெைவு ஆற்றல் ்பயன்படுததுகி்றது 
என்பததக ்கசாட்டுகி்றது.

வீட்டு உ்ப்யசா்கப வ்பசாருட்்களின 
்தசாரசாயமசான நு்கரவு கீ்ழ வ்கசாடுக்கப்பட்டுளைது. 

உடுகி வெழிவிடும் 
பிளாக

்வெளிப்்பாககு 
குழாய்

்வெளிப்்பாககு 
குழாய்

்வெப்பக்கம்பிச் 
சுருள்

்கணணாடிக 
்கம்பிளி

்தர்்ைாஸ்டாட்

்பநது 
வொல்வு

குளிர்நத நீர் உள் 
்சல்லும் வெழி

குளிர்நத நீர்

்வெநநீர் ்வெளி 
்சல்லும் வெழி

்வெப்ப நிமலபபி
்வெப்பக ்கம்பிசுருள்

அழுத்தப்்பாககு 
வொய்வு

்வெநநீர் குழாய்நீர் ்சல்லும் 
குழாய் 
12 mm

வெடி்கால் 
குழாய் 
12 mm
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ெ.எண மின ்சாதனங்கள மினதி்றன ்பயன்பசாட்டு ்�ரம் ்பயன்பசாடு/ஆணடு

1 மின்தய்பபு வ்பட்டி 750 – 1000 
ெசாட்ஸ்

5 மணி/ெசாரம்
48 ெசாரங்கள

260 கி்ேசாெசாட் மணி

2 மின தூணடல் 
அடுபபு

1500 ெசாட்ஸ் 1.5 மணி/�சாள
365 �சாள்கள

821 கி்ேசாெசாட் மணி

3 நீர சூ்டறறி 1000 – 2000 
ெசாட்ஸ்

30 நிமி/�சாள்கள 240 days 180 கி்ேசாெசாட் மணி

4 ்கசாபி 
வ்பரவ்கசா்ேட்டர

500 – 1000 
ெசாட்ஸ்

10 நிமி/�சாள
335 �சாள்கள

42 கி்ேசாெசாட் மணி

5 தமக்ரசா்ெவ 
ஓென

2000 – 2500 w 1.5 மணி/ெசாரம்
48 ெசாரங்கள

162 கி்ேசாெசாட் மணி

6 LED வதசாதேக்கசாட்சி 20 – 60 
ெசாட்ஸ்
0-3 
(வ்யேற்ற 
நிதே)

4 மணி/�சாள
335 �சாள்கள

54 கி்ேசாெசாட் மணி
2.2 கி்ேசாெசாட் மணி 
(வ்யேற்ற நிதே)

7 துணி துதெககும் 
இயந்திரம்

2500 – 3000 
ெசாட்ஸ்

4 மணி/ெசாரம்
(0.9 கி்ேசாெசாட்மணி/ 
அதேவு)
48 ெசாரங்கள

173 கி்ேசாெசாட் மணி

8 குளிர ்பதனப்பட்டி 150 – 200 
ெசாட்ஸ்

365 �சாட்்கள 220 கி்ேசாெசாட் மணி

9 கூதர மினவிசிறி 60 – 70 
ெசாட்ஸ்

12  மணி/�சாள
365 �சாள்கள

263 கி்ேசாெசாட்மணி

10 மின ்கேககி 750 ெசாட்ஸ் 20  நிமி/�சாள
365 �சாள்கள

90 கி்ேசாெசாட்மணி

11 அரதெ இயந்திரம் 150 ெசாட்ஸ் 30  நிமி/�சாள
40 ெசாரங்கள

21 கி்ேசாெசாட்மணி

12 1HP ்மசாட்டசார 
்பம்பு

746 ெசாட்ஸ் 30 நிமி/�சாள
365 �சாட்்கள

136 கி்ேசாெசாட்மணி
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1. வெப்பச ்சாதனங்கள இல்ேசாத வ்பசாருள 
எது? 

 அ) மின அடுபபு 
 ஆ) மின ்தய்பபுப வ்பட்டி 
 இ) அத்ற வெப்பமூட்டுெசான 
 ஈ) மின விசிறி 
2. எந்த ்சாதனததில் வெப்பக ்கம்பிச 

சுருளுககு ்மல் சிறிய நீரத வதசாட்டி 
அ த ம க ்க ப ்ப ட் டு ள ை து .  

 அ) அழுதத ெத்க நீர சூ்டறறும் ்கேன 
 ஆ) நீரசாவி மின ்தய்பபுப வ்பட்டி 
 இ) ்கசாபி வ்பரவ்கசா்ேட்டர 
 ஈ) மின ்பற்ற தெப்பசான 
3. நீரசாவி மின ்தய்பபுப வ்பட்டியில் 

்கட்டுப்பசாட்டு ெசால்வின ்பயன 
 அ)  நீர மறறும் நீரசாவி ் ம்ே வ்ல்ேசாதெசாறு 

தடுககி்றது. 
 ஆ) நீதர மட்டும் ்கட்டுப்படுததுகி்றது. 
 இ) நீரசாவிதய மட்டும் ்கட்டுப்படுததுகி்றது.
 ஈ) வெப்பததத மட்டும் ்கட்டுப்படுததுகி்றது. 
4. நீரசாவி மின ்தய்பபுப வ்பட்டியில் எவெத்க 

தணணீதர ்பயன்படுதத ்ெணடும் ?
 அ) ்சாதசாரண தணணீர  ஆ) வெந்நீர 
 இ) குளிரந்த நீர 
 ஈ) தூய்தமயசான ெடி்கட்டின நீர 
5. ்கல்�சாட் அட்தட என்பது
 அ) மின்கடததசாப வ்பசாருள 
 ஆ) வெப்பததத தசாங்கசாது 
 இ) மின்கடததும் வ்பசாருள 
 ஈ) எளிதில் தீப்பற்றக கூடியது 
6. வெப்பக ்கம்பிச சுருள எந்த உ்ேசா்கததசால் 

ஆனது?
 அ) பிதததை  ஆ) த�க்ரசாம் 
 இ) அலுமினியம்  ஈ) வ்ம்பு
7. வெப்பக ்கம்பிச சுருளின --------- 

்கசாரணமசா்க மின்கதியசானது வெப்பச 
்கதியசா்க மசாற்றப்படுகி்றது. 

 அ) குத்றந்த மின்பதை 
 ஆ) குத்றெசான மினததட 

 இ) அதி்க மினததட 
 ஈ) அதி்க மின்பதை 
8. வெப்பச ்சாதனங்களில் வெப்பம் ஏறும் 

விகிதம் 
 அ) I2Rt   ஆ) I2R2t 
 இ) IR2t   ஈ) IRt2 
9. அறிகுறி விைககு என்பது --------- ஆகும். 
 அ) வெணசுடர விைககு 
 ஆ) ஒளிரவி முதன விைககு 
 இ) குழல் விைககு 
 ஈ) த்கயடக்க மிளிரும் விைககு 
10. மின்கசாந்தப புேன்கள வெப்ப 

அதே்கைசா்க உருெசாககி ்பயன்படுததும் 
் சா த ன ம்  

 அ) மின ்தய்பபுப வ்பட்டி 
 ஆ) சித்க உேரததி 
 இ) தூணடல் அடுபபு 
 ஈ) வ்கட்டில் 
11. தூணடல் அடுபபு --------- விதிப்படி 

வ்யல்்படுகி்றது. 
 அ) ஆற்றல் மசா்றசாக ்்கசாட்்பசாடு 
 ஆ) ஓம் 
 இ) பிைமிஙகின 
 ஈ) ஃ்பசார்ட
12. மின அனல் வரசாட்டி ெசாட்டுவியில் ஒ்ர 

்மயததில் எதததன வரசாட்டித துணடு்கள 
ெசாட்டப்படுகி்றது. 

 அ) 2    ஆ) 3 
 இ) 4    ஈ) 5 
13. வெப்ப நிதேபபியசானது வெப்பச 

்சாதனங்களில் ---------- இதணபபில் 
இதணக்கப்படுகி்றது.  

 அ) வதசாடர    ஆ) ்பக்க 
 இ) வதசாடர மறறும் ்பக்க  ஈ) நிே 
14. ்கசாபி வ்பரவ்கசா்ேட்டரில், 

வ்பரவ்கசா்ேட்டிங குழசாயின ்பயன 
 அ) ்கசாபி நீர வ்பறுெதறகு 
 ஆ) நீரசாவி வ்ல்ெதறகு 
 இ) வெந்நீர வ்பறுெதறகு 
 ஈ) ்கசாபபிப வ்பசாடி தெப்பதறகு 

சரியான விம்டமயத் ்தர்ந்தடுத்து  
எழுதவும். 

ைதிப்்பண
1
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15. வெந்நீர தரும் ்சாதனததின உள்பசாததிரம் 
துருப பிடிக்கசாமல் இருக்க --------- பூசசு 
பூ்ப்படுகி்றது. 

 அ) ஈயம்  ஆ) கு்ரசாமிய முேசாம் 
 இ) நிக்கல் முேசாம்  ஈ) தசாமிரம் 
16. வெந்நீர தரும் ்சாதனததில் ்கணணசாடிக 

்கம்்பளியின ்பயன --- 
 அ)  வெந்நீரின வெப்பததத அப்படி்ய 

இருக்கச வ்ய்ெதறகு 
 ஆ)  குளிரந்த நீரின தனதமதய அப்படி்ய 

இருக்கச வ்ய்ெதறகு 

 இ)  வெப்பம் அதி்கமசா்க கிதடக்கச 
 வ ் ய் ெ த ற கு  

 ஈ)  வெப்பம் குத்றெசா்க கிதடக்கச 
 வ ் ய் ெ த ற கு

17. வெந்நீர தரும் ்சாதனததில் உருகி ெழி விடும் 
அதடப்பசான – உ்ப்யசா்கம் 

 அ) அழுததததத உணடசாக்க 
 ஆ) அழுததததத வெளி்யறறுெதறகு 
 இ) வெப்பம் அதி்கமசா்க கிதடப்பதறகு 
 ஈ) வெப்பம் குத்றெசா்க கிதடப்பதறகு

சுருக்கைா்க விம்டயளிக்கவும்.
1. மின ்தய்பபுப வ்பட்டியின ெத்க்கதைக கூறு. 
2. நீரசாவி மின ்தய்பபுப வ்பட்டியில் நீரதவதசாட்டியின ்பயன எனன? 
3. நீரசாவி மின ்தய்பபுப வ்பட்டியில் ்கட்டுப்பசாட்டு ெசால்வின ்பயன எனன? 
4. நீரசாவி மின ்தய்பபுப வ்பட்டியின ்பரசாமரிபபுக குறிபபு்கதைக கூறு.
5. மின ்தய்பபுப வ்பட்டியில் அழுததத த்கட்டின ்பயன எனன? 
6. மின ்தய்பபுப வ்பட்டியில் ்தய்பபுத த்கட்டின ்பயன எனன? 
7. அறிகுறி விைககு – ெதரயறு. 
8. தூணடல் அடுபபு என்றசால் எனன?
9. தூணடல் அடுபபின ்பயன்கள ்பசாதெ? 
10. மின அனல் ெசாட்டுவி – ெதரயறு. 
11. தமக்ரசா்ெவ ஓென - ெதரயறு
12. தமக்ரசா்ெவ ஓெனின ்பசா்கங்கதைக கூறு.
13. தமக்ரசா்ெவ ஓென ெத்க்கதைக கூறு.
14. ்கசாபி வ்பரவ்கசா்ேட்டர – ெதரயறு. 
15. ்கசாபி வ்பரவ்கசா்ேட்டரில் வ்பரவ்கசா்ேட்டிங குழசாயின அெசியதததக கூறு. 
16. வெந்நீர தரும் ்சாதனம் – ெதரயறு. 
17. வெந்நீர தரும் ்சாதனம் ெத்க்கதைக கூறு. 
18. வெந்நீர தரும் ்சாதனததில் உருகி ெழிவிடும் அதடப்பசான – ்பயன எனன? 

ப��  ஆ ைதிப்்பண
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ஒரு ்பக்க அளவில் விம்டயளிக்கவும்.
1. நீரசாவி மின ்தய்பபுப வ்பட்டியில் வெப்பநிதேபபி எவெசாறு வ்யல்்படுகி்றது என்பதத 

விைககு்க. 
2. மின அனல் வரசாட்டி ெசாட்டுவியில் ஏற்படும் குத்ற்பசாடு்கள, ்கசாரணம் மறறும் நிெரததி 

வ்ய்ததே அட்டெதணப்படுதது்க. 
3. தமக்ரசா்ெவ ஓெனின �னதம்கள மறறும் தீதம்கதை விைககு்க.
4. தமக்ரசா்ெவ ஓெதனப ்பயன்படுததும் ்்பசாது ்மறவ்கசாளை ்ெணடிய ்பசாது்கசாபபு 

முனவனச்ரிகத்க்கள யசாதெ?
5. ்கசாபி வ்பரவ்கசா்ேட்டர அதமபபு ்படம் ெதரந்து விைககு்க.
6. அழுதத ெத்க வ்கய்்ர ்பறறி விைககு்க. 

ப��  இ
ைதிப்்பண

5

இரணடு ்பக்க அளவில் விரிவொ்க விம்டயளிக்கவும்.
1. நீரசாவி மின ்தய்பபுப வ்பட்டியின அதமபபு மறறும் வ்யல்்படும் விதம் ்படததுடன 

 விைககு்க. 
2. நீரசாவி மின ்தய்பபுப வ்பட்டியில் உணடசாகும் குத்ற்பசாடு, ்கசாரணம் மறறும் நிெரததி 

வ்ய்ததே அட்டெதணப்படுதது்க. 
3. மின தூணடல் அடுபபு அதமபபு மறறும் வ்யல்்படும் விதம் ்படததுடன விைககு்க.
4. மின அனல் வரசாட்டி ெசாட்டுவி அதமபபு மறறும் வ்யல்்படும் விதம் ்படததுடன விைககு்க. 
5. தமக்ரசா்ெவ ஓென ெத்க்கள வ்யல்்படும் விதம் ்படததுடன விைககு்க . 
6. ்கசாபி வ்பரவ்கசா்ேட்டர அதமபபு மறறும் வ்யல்்படும் விதம் ்படததுடன விைககு்க. 
7. அழுதத ெத்க நீர சூ்டறறும் ்கேன அதமபபு மறறும் வ்யல்்படும் விதம் ்படததுடன 

 விைககு்க. 
8. அழுததமில்ேசா ெத்க நீர சூ்டறறும் ்கேன அதமபபு மறறும் வ்யல்்படும் விதம் ்படததுடன 

 விைககு்க.

ப��  ஈ
ைதிப்்பண
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குறிபபுமர நூல் (REFERENCE BOOK)

1. A text book of ‘Electrical 
Technology’ Volume-III 
B.L.Theraja and A.K.Theraja, 
S.Chand & Company Ltd. 

இமணயதள மு்கவெரி (Internet 
Resource)

1. http://www.wikipedia.org 
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மின்னோடி சோதனங்கள்

மின்னோடியின போகஙகள், வகககள், ்வகை செய்யும் விதம், உலகைகள், 
மின்னோடிகள் சகோண்டு பயனபடுத்தும் மினெோதனஙகளோன  மினவிசிறி, 
ெைகவ இயந்திரம் மற்றும் நீர் இகைக்கும் பம்ப் ஆகியவற்றின நனகமகள், 

தீகமகள், குகைபோடுகள் அதற்கோன  கோரணஙகள் மற்றும் நிவர்த்தி செய்யும் முகைகள் 
பற்றி  சதரிந்து சகோள்வ்த கற்ைலின ்நோக்கமோகும்.

 கற்றலின் ேநாக்கம்

பாடம்

8

8.1  மின்னோடி – அறிமு்கம்

8.2  மின்னோடியின போ்கங்கள்

8.3  மின்னோடியின வக்க்கள்

8.4  மின்னோடி சசயலபடும் விதம்

8.5   மின்னோடியின RPM

8.6  உலகலை்கள் மற்றும் அதன வக்க்கள்

8.7  மினவிசிறி

8.8  மின சலைகவ இயந்திரம்

8.9  மின நீ்ரற்றி 

சபோருளடக்கம்
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மின்னோடி – அறிமு்கம்
8.1

மின்னோடி எனபது ஒரு மின 
இயந்திரவியல ெோதனம் ஆகும். இது மின 
ஆற்ைகை இயந்திர ஆற்ைைோக மோற்றுகிைது. 

மின்னோட்டம் மற்றும் கோந்தப்புைம் ஒனறு்டன 
ஒனறு சதோ்டர்பு சகோள்ளும்்போது சுழலும் 
இயக்கத்கத உருவோக்குமோறு மின்னோடிகள் 
வடிவகமக்கப்படடுள்ளன, இது சபோதுவோக 
மினகோந்த சதோ்டர்பு அடிப்பக்டயில இயஙகுகிைது. 
மின்னோடியின குறுக்குசவடடு ப்டம் 8.1 இல 
க ோ ட ்ட ப் ப ட டு ள் ள து .

மினனோற்ைல மின்னோடி இயந்திர ஆற்ைல

படம் 8.1 ்மோட்டோரின போகஙகள்

1. புைச்சுருள்
2. மினனக உலகை
3. உ்டலபோகம்
4. கோந்த துருவஙகள்
5. பள்ளக்கோப்பு
6. தூரிகககள்
7. சுழலதண்டு

படம் 8.2 புைச்சுருள்

மின்னோடியின போ்கங்கள்
8.2

விசிறி மூடி
 முகன
போதுகோப்பு

தோஙகி

சகோக்கி

சபயர் தகடு

சவளிக் கூடு

சுழலி

நிகையி

மின இகணப் சபடடி

சுழற்தண்டு

விசிறி

 முகன
போதுகோப்பு

தோஙகி
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1. புலைச்சுருள்

புைச்சுருள் எனபது, மின்னோட்டத்கத 
தோஙகிச் செலலும் க்டத்திகள் சுருள்களோக 
கவக்கப்பட்டடிருக்கும் அகமப்போகும். இது 
மினனோக்கி அலைது மின்னோடிகய தூண்டுவதற்கு 
்தகவயோன கோந்தப்புைத்கத உருவோக்குகிைது. 
புைச்சுருள் ப்டம் 8.2 இல கோட்டப்படடுள்ளது.

2. மினன்க உலகலை

மினனக உலகைகள் எனபது மினனக 
பள்ளஙகளுக்குள் க்டத்திகள் கவக்கப்படடு 
அதன முகனகள் திகெமோற்றித் துண்டு்டன 
இகணக்கப்படடு இருக்கும். உள்ளகமோனது 
மினனக பள்ளஙகளில கவக்கப்படடுள்ளது.

3. உடலபோ்கம்

மின்னோடியின உ்டலபோகம் வோர்ப்பிரும்பு 
அலைது எஃகினோல ஆனது. இது ஸ்்டட்டோரின 
ஒருஙகிகணந்த அலைது மின்னோடியின 
நிகையோன பகுதியோகும். மின்னோடியின உள் 
பகுதிககள உள்ள்டக்கிய ஒரு போதுகோப்பு 
உகையோகவும் மினனகத்கத தோஙகிப் பிடித்தும் 
சுழைச் செய்கிைது.

4. ்கோந்த துருவங்கள்

ஒரு கோந்தத்தின வ்டக்குத் திகெகய ்நோக்கி 
இருப்பது, வ்ட துருவம் எனறு அகழக்கப்படுகிைது. 
சதற்கு திகெகய ்நோக்கி இருப்பது, சதன துருவம் 
எனறு அகழக்கப்படுகிைது.

படம் 8.3 கோந்த துருவஙகள்
5. பள்ளக ்கோப்பு

பள்ளக் கோப்பு எனபது மினனோக்கி 
மற்றும் மின்னோடியில சுழலிக்குப் 
பயனபடுத்தப்படும் மின கோப்புப் சபோருளோகும். 

மினகோப்போனது மின்னோடிகளில  தோமிரக் கம்பிச் 
சுருள்களுக்கிக்ட்ய மினகோப்போக செயலபடுகிைது. 
நிகையியின உள்ளகம், மினனகம் (அலைது) சுழலி 
ஆகியகவ மினகோப்பு செய்யப்படடுள்ளது.

படம் 8.4 பள்ளக் கோப்பு

6. தூரிக்க்கள்

கோர்பன தூரிகக எனபது சுழலும் 
பகுதிகளில உள்ள உலகைகளுக்கு 
மின்னோட்டத்கத எடுத்துச் செலை  
சுழலதண்டில கவக்கப்படடுள்ள திகெமோற்றித் 
துண்டுகளுக்கு ்மல கவக்கப்படடுள்ள ஒரு 
போகமோகும். கோர்பன தூரிககயோனது மோறுதிகெ 
மினனோக்கிகள், ்நர்த்திகெ மின்னோடிகள் 
மற்றும் ்நர்த்திகெ மினனோக்கிகள் ஆகியவற்றில 
ப ய ன ப டு த் த ப் ப டு கி ை து .

படம் 8.5 தூரிகககள்

7. சுழலதண்டு

சுழல தண்டு எனபது இயந்திரத்தின 
சுழலும் பகுதியோகும், இது சபோதுவோக வட்ட 
வடிவில கோணப்படும். இது இயந்திர ெக்திகய ஒரு 
பகுதியிலிருந்து மற்சைோரு பகுதிக்கு செயலபடுத்த 
பயனபடுகிைது.

படம் 8.6 சுழல தண்டு

வ்ட துருவம்

சதன துருவம்

கோந்தம்

 கோந்தப் புைக்
்கோடுகள்

BEE_Tamil_Chapter_08.indd   107 28/04/2022   18:15:45



108அடிப்படை மின் ப்பொறியியல் — கருத்தியல்

மின்னோடியின வக்க்கள்
8.3

சபோதுவோக, மூனறு வககயோன 
மின்னோடிகள் உள்ளன. அகவகள்

 • மோறுதிகெ மின்னோடிகள்
 • ்நர்த்திகெ மின்னோடிகள்
 • சிைப்பு மின்னோடிகள்

மோறுதிகச மின்னோடி்கள்

1. ஒத்தியஙகு மோறுதிகெ மின்னோடி
2. ஒத்தியஙகு அலைோத மோறுதிகெ மின்னோடி 

- இது ஒரு நிகை மின்னோடி மற்றும் மூனறு 
நிகை மின்னோடி

்ேர்த்திகச மின்னோடி்கள்

1. தூரிகக சகோண்்ட மோறுதிகெ மின்னோடி
2. தூரிககயற்ை மோறுதிகெ மின்னோடி.

சிறப்பு மின்னோடி்கள்

மின்னோடிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட 
உப்யோகதிற்க்கோக மடடும்  பயனபடுத்துவ்த 
சிைப்பு மின்னோடிகள் ஆகும்.

படம் 8.7 மின்னோடியின வகககள்

மின்னோடி சசயலபடும் 
விதம்

8.4

மின்னோடி எனபது மின ஆற்ைகை 
இயந்திர ஆற்ைைோக மோற்றும் ஒரு ெோதனமோகும். 

ஒரு மின்னோடியின செயலபோடு எனபது, 
ஒரு மின்னோட்டத்கத க்டத்தும் க்டத்தி ஒரு 
கோந்தப்புைத்தில கவக்கப்படும் ் போது க்டத்தியோனது 
சுழலும் ெக்திகயப் சபறுகிைது.

மின்னோட்டத்கதச் சுமந்து செலலும் க்டத்தி 
கோந்தப்புைத்திற்கு செஙகுத்தோக கவக்கப்படுகிைது, 
இதனோல அது சுழலும் ெக்திகய சபறுகிைது.

இந்த சுழலும் ெக்தியின திகெயோனது 
பிளமிஙகின இ்டது கக விதியின மூைம் அறியைோம். 

கோந்தப் புைம் F = BIl (நியூட்டன)

இங்க,
F- விகெ,
B - கோந்தப் புை அ்டர்த்தி,
I - மின்னோட்டம்,
l - க்டத்தியின நீளம்

படம் 8.8 மின்னோடி

மின்னோடியின ேனகம்கள்

 • துவக்கத்தில குகைவோன மினதிைன ்தகவ.
 • கடடுப்படுத்தப்பட்ட ்வகம்.
 • ்வகம் மோற்றியகமக்கக்கூடிய செயலபோடு.
 • கடடுப்படுத்தப்பட்ட சதோ்டக்க மின்னோட்டம்.

மின்னோடியின தீகம்கள்

ஹம்மிங ெத்தம் தீகமயோக கருதப்படுகிைது.

மின்னோடியின பயனபோடு்கள்

 • துகளயிடும் இயந்திரம்
 • நீர் இகைக்கும் பம்ப்
 • கி்ரன
 • லிப்ட
 • துணி துகவக்கும் இயந்திரம்

DC மின்னோடி

மின்னோடி

AC மின்னோடி

தூண்டல 
மின்னோடி

ஒத்தியஙகு 
மின்னோடி

படிநிகலை 
மின்னோடி

துரிக்கயற்ற 
மின்னோடி

ஹிஸடரிசிஸ 
மின்னோடி

ரிலைகடனஸ 
மின்னோடி

PMDC 
மின்னோடி

யுனிவர்சல 
மின்னோடி

மற்ற  
மின்னோடி்கள்

DC ஷண்ட் 
மின்னோடி

சதோடர் 
மின்னோடி

கூட்டு 
மின்னோடி

்கோந்தத் துருவம்

்கோந்தப் போயம்

்கடத்தி

்கோர்பன பிரஷ்
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மின்னோடியின RPM
8.5

RPM எனபது மின்னோடியின ்வகத்கத 
குறிக்கிைது. சுழலி ஒரு நிமி்டத்திற்கு எத்தகன 
சுற்றுகள் சுற்றுகிைது எனபதோகும். சுழலியின 
தண்டு ஒரு நிமி்டத்திற்கு எத்தகன முழு சுற்றுகள் 
சுற்றுகிைது எனப்த  RPM ஆகும்.

மின்னோடியில ஒரு நிமி்டத்தில சுழலும் 
சுற்றுகளின எண்ணிக்கககய அளவி்ட பயனபடும் 
கருவி 

1. குறிமுள் வகக ்்ட்கோமீட்டர்
2. எண்ணிைக்க வகக ்்ட்கோமீட்டர்

1. குறிமுள் வக்க ்ட்்கோமீட்டர்

குறிமுள் வகக ்்ட்கோமீட்டர் 
எனபது இயந்திரஙகளின சுழலும் ்வகத்கத 
கணக்கிடுவதற்கோன மின கருவியோகும் - இது ஒரு 
நிமி்டத்திற்கு சுழலும் சுற்றுகளின எண்ணிக்ககயின 
அளவீடுககள குறிமுள் மூைம் கோடடுகிைது.

படம் 8.9 குறிமுள் வகக ்்ட்கோமீட்டர்

2. எண்ணிலைக்க வக்க ்ட்்கோமீட்டர்

எண்ணிைக்க வகக ்்ட்கோமீட்டர்கள், 
மின்னோடிகள் மற்றும் இயந்திரஙகளின சுழற்சி 
்வகத்கத அளவிடும் கருவி ஆகும். இது LCD இைக்க 
வகக திகரகயப் பயனபடுத்தி அளவீடுககள 
இைக்கத்தினோல கோடடுகிைது.

படம் 8.10 எண்ணிைக்க ்்ட்கோமீட்டர்

உலகலை்கள் மற்றும் 
அதன வக்க்கள்

8.6

மினகோந்தப் போயத்கத உருவோக்குவதற்கோக 
ஒரு உள்ளகத்தின மீது சுற்ைப்பப்பட்ட மின 
க்டத்திக்கு சுருள் எனறு சபயர்.

படம் 8.11 உலகைகள்

உலகலை்களின வக்க்கள்

1. மடிப்பு வகக உலகை
2. அகை வகக உலகை

மடிப்பு வக்க உலகலை

மடிப்பு வகக உலகையில, க்டத்தியின 
இகண போகதகள் மற்றும் துருவஙகளின 
எண்ணிக்ககக்கு ெமமோக இருக்கும். மினனகத்தின 
ஆரம்பச் சுருளிகன அடுத்த சுருளின ஆரம்ப 
முகன்யோடு இகணக்கப்படடிருக்கும். (சுருள் 1 
மற்றும் சுருள் 2) ப்டம் 8.12 இல கோட்டப்படடுள்ளபடி 
திகெமோற்றியில உள்ள அடுத்தடுத்த  திகெமோற்றித் 
துண்டுகளு்டன இகணக்கப்படுகிைது.

படம் 8.12 மடிப்பு வகக உலகைகள்

மடிப்பு வகக உலகையோனது முக்கியமோக 
குகைந்த மினனழுத்தம் மற்றும் உயர் மின்னோட்ட 
இயந்திரத்தில பயனபடுத்தப்படுகிைது

சுருள் 1

்கடத்தி

சுருளின முடிவு 
முகன

 
சுருளின துவக்க 
முகன

்கோமு்டட்டர்

சுருள் 2
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அகலை வக்க உலகலை

அகை வகக உலகைகளில ்நர் மற்றும் 
எதிர் தூரிகககள் சகோண்்ட இரண்டு இகண 
போகதகள் மடடு்ம இருக்கும். ஒரு மினனக 
உலகை, அதில இரண்டு சுருள்கள் சதோ்டரில 
இகணக்கப்படடு, ஒரு அகை வடிவம் ்போனை 
்மற்பரப்கப உண்்டோக்கும். அகைவகக 
உலகையோனது ப்டம் 8.13 இல கோட்டப்படடுள்ளது.

படம் 8.13 அகை வகக உலகை

அகை வகக உலகையோனது  துருவஙகளின 
எண்ணிக்கககயப் சபோருடபடுத்தோமல இரண்டு 
இகண போகதகள் மடடு்ம உள்ளன.

அகை வகக உலகையோனது உயர் 
மினனழுத்தம் மற்றும் குகைந்த மின்னோட்ட 
இயந்திரஙகளில பயனபடுத்தப்படுகிைது.

மின விசிறி
8.7

மினவிசிறிகள் பயனபடுத்தும் இ்டஙககள 
சபோருத்து அதன வகககள் அகழக்கப்படுகினைன.

1. கூகர மினவிசிறி
2. ்மகெ மினவிசிறி
3. கோற்கை சவளித்தள்ளும் மினவிசிறி

1) கூகர மினவிசிறி

இவவககயோன மின விசிறிகள் ப்டம் 
8.14-இல கோடடியுள்ளவோறு கட்ட்டஙகளின ்மற் 
கூகரகளில சதோஙகவி்டப் படடு இருக்கும். மின 
ஆற்ைகை செலுத்தும் ்போது உருவோகும் இயந்திர 
ஆற்ைைோல கோற்்ைோட்டத்கத ஏற்படுத்துகிைது.

படம். 8.14 கூகர மினவிசிறி

கூகர மினவிசிறியின மிக முக்கியமோன 
போகஙகள்

1. நிகையி
2. சுழலி
3. இைக்கககள்
4. தோஙகிகள்
5. சதோஙகும் குழோய்

i. நிகலையி

நிகையியோனது ப்டம் 8.15 இல 
கோடடியுள்ளவோறு மினகோப்பீடு செய்யப்பட்ட 
சிலிக்கோன எஃகு தக்டோல உருவோக்கப்படடு 
இருக்கும். அதில துவக்க மற்றும் துகண சுருள் என 
இரண்டு உலகைகள் 90° மினனியல ்கோணத்தில 
ச ப ோ ரு த் த ப் ப ட டி ரு க் கு ம் .

படம்  8.15 நிகையி

ii. சுழலி

சுழலும் பகுதியோக அணில கூடு 
வகக சுழலி ப்டம் 8.16 இல உள்ளது ்போனறு 
அகமக்கப்படடிருக்கும். கூகர மின விசிறியில 
மடடும் நிகையி  உடபுைத்திலும், சுழலி 
சவளிப்புைத்திலும் இருக்குமோறு அகமக்கப்படடு 
இ ரு க் கு ம் .

படம் 8.16 சுழலி
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iii. இறகக்க்கள்

படம் 8.17 இைக்கககள்

இதில இைக்கககள் ப்டம் 8.17 இல உள்ளது. 
்போனறு எஃகு தகடு அலைது அலுமினிய தக்டோல 
செய்யப்படடு சபோதுவோக மூனறு அலைது நோனகு 
இைக்ககககள சகோண்டு இருக்கும். நிகையி மற்றும் 
சுழலிகள் பக்க மூடிகள் மூைம் ்மலும் கீழுமோக 
மூ்டப்படடு இருக்கும்.

iv. தோஙகி்கள்

ப்டம் 8.18 இல ்கோளத் தோஙகிகள் 
மினவிசிறியின ்மல மற்றும் கீழ் மூடிகளில 
உள்ளவோறு சபோருத்தப்படடிருக்கும். சுழலும் 
போகஙகளில உள்ள உரோய்கவக் குகைப்பதற்கும், 
ெத்தத்கத குகைப்பதற்கும் இகவ பயனபடுகிைது.

படம் 8.18 தோஙகிகள்

v. சதோஙகும் குழோய்

குழோயின இரண்டு முகனகளிலும் 
துகளயி்டப்பட்ட ்தகவயோன நீளம் சகோண்்ட 
கடினமோன எஃகினோல உருவோக்கப்பட்டது 
சதோஙகும் குழோய் கம்பியோகும். கம்பியின ஒரு 
முகன கூகரயிலும், மறுமுகன மினவிசிறியிலும் 
சதோஙகவி்டப்படடு இருக்கும்.

Cotter pin/split pin

Nut
Shackle

Down rod
Bottom canopyTop canopy

Split (safety) pin

Hanger clamp
Fan blade flange

Terminal block for L.N& E

Spindle

Capacitor

Bolt & nut

Bolt & nut

Rubber grommet

படம் 8.19 மின விசிறியின சவளிப்புைத்  
்தோற்ைம்

அ) ்வகலை சசய்யும் விதம்

ப்டம் 8.30 இல கோடடியுள்ளவோறு மின 
விசிறிகய மின இகணப்பில சபோருத்தப்ப்ட 
்வண்டும். மின இகணப்பு அளிக்கும் ்போது 
மின்னோட்டமோனது மினவிசிறியின துவக்க உலகை 
மற்றும் துகண உலகைக்கு செலகிைது. துகண 
உலகையு்டன சதோ்டர் இகணப்பில 2.5 கமக்்ரோ 
ஃபோ்ரட அளவு சகோண்்ட மின்தக்கி ஒனறு 
இகணக்கப்படடிருக்கும். மின உலகைகளின மூைம் 
உருவோகும் கூடடு கோந்த விகளவோல சுழலியோனது 
சுழலுகிைது.Ceilng fan speed control switch wiring diagram

and installation

Main winding Speed control switch

Red Black

Rotor

Auxiliary winding

AC
Supply

OFF

3

21

L

1.5uF 2.5uF
P

N

படம் 8.20 மின சுற்று வகரப்டம்

ஆ) ்வ்கக்கட்டுபோட்டு இகைப்பி

ப்டம் 8.21 இல உள்ளது ்போனறு 
்வகத்கதக் கடடுபடுத்த ்வகக் கடடுபோடடு 
இகணப்பி பயனபடுகிைது. இது மின விசிறியு்டன 
சதோ்டர் இகணப்பில இகணக்கப்ப்ட ்வண்டும். 
இக்கோைஙகளில மினனணுவியல வகக இகணப்பி 
பயனபடுத்தப்படுகிைது. இது மினவிசிறியின 
்வகத்கத அதிகரிக்க்வோ, குகைக்க்வோ, நிறுத்த்வோ 
பயனபடுகிைது.

படம் 8.21 ்வகக் கடடுப்போடடு இகணப்பி

2) ்மகச மினவிசிறி

இவவககயோன மினவிசிறிகள் நமக்கு 
்தகவயோன இ்டஙகளில கவத்து கோற்கைப் 
சபைைோம். ்மகெ மின விசிறியில ஒரு நிகையோன 
மின்தக்கி தூண்்டல வகக மின்னோடி 
பயனபடுத்தப்படுகிைது. ப்டம் 8.22 இல உள்ளவோறு 

ரப்பர் சட்கட

்போலட் & ேட்

்போலட் & ேட்

்கோட்டர்பின

்மல மூடி கீழ் மூடி

போது்கோப்பு பின

சதோஙகும் கிளோமப்

விசிறி இறகக்க

சதோஙகும் ்கம்பி

மின்தககி

பிரதோன சுருள்

துகைச் சுருள்

்வ்கக தகட சுவிட்ச்

AC 
சப்கள

ேட்

்கட்டு்கள்
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பை வண்ணஙகளில கிக்டக்கிைது. ்மகெ 
மினவிசிறிகள் சுவர்களில சபோருத்தக் கூடிய 
மினவிசிறிகள், நிற்கும் மினவிசிறிகள் என பை 
வகககளில கிக்டக்கிைது.

1. Rubber Feet

2. Regulator Choke

3. Capacitor

4.  Blade Bush Fixing  

Screw

5. Spindle

6. Front Cover

7. Stator 

8. Oscillator Knob

9. Back Cover

10. Vertical Spindle

11. Gear Box

12.  Back Cover Fixing 
Screw

13. Bush Bearing

14. Link Fixing Screw

15. Switch

16. Pivot Pin

17. Crank Lever

18. Wire Guard

19. Bottom Cover

படம் 8.22 ்மகெ மினவிசிறி

்மகெ மினவிசிறியின மிக முக்கியமோன

போ்கங்கள்

1. நிகையி
2. சுழலி
3. இைக்கககள்
4. உகை தோஙகிகள்
5. அகைய கவக்கும் சமக்கோனிெம்

நிகையி, சுழலி, இைக்கககள் மற்றும் உகை 
தோஙகிகள் ்போனை போகஙகள் கூகர மினவிசிறி 
்போனை்த. அகைய கவக்கும் அகமப்பு, ்வக 
கடடுப்போடடு இகணப்பி மற்றும் அடித்தளம் மடடும் 
மோறுபடும்.

குறிப்பு: ்ம்ை குறிப்பட்ட போகஙகள் 
மற்றும் விளக்கஙகள் அகனத்தும்  கூகர மினவிசிறி 
மற்றும் கோற்கை  சவளித்தள்ளும் மினவிசிறி ஆகிய 
இரண்டிற்கும் ஒன்ை ஆகும்.

்வகலை சசய்யும் விதம்

்மகெ மினவிசிறிகய மின இகணப்பில  
உள்ளவோறு இகணக்க ்வண்டும். மின இகணப்பு 
அளிக்கும் ்போது மின்னோட்டமோனது மினவிசிறியின 
துவக்க உலகை மற்றும் துகண சுருளுக்கு செலகிைது. 
துகண உலகையு்டன சதோ்டர் இகணப்பில 2.5 
கமக்்ரோஃபோ்ரட அளவு சகோண்்ட மின்தக்கி 
இகணக்கப்படடுள்ளது. மின உலகைகளின மூைம் 
உருவோகும் கூடடு கோந்த விகளவோல சுழலியோனது 
சுழலுகிைது.

சுழலியின அச்சில இைக்கககள் 
சபோருத்தப்படடிருப்பதோல இைக்கககளும் ்ெர்ந்து 
சுழலுகிைது. இதன கோரணமோக கோற்ைோனது அகை 
முழுவதும் தள்ளப்படுகிைது. 

இைக்கககள் சுழலும் வட்டத்தின விட்டத்கத 
வீச்சு எனகி்ைோம். இதன அளவுகள் 100 மி.மீ முதல 
400 மி.மீ அளவுகளில மினவிசிறிகள் கிக்டக்கினைன. 
இதன ் வகம் 1000 சு/நி இருக்கும்படி மினசுற்றுக்கள் 
சுற்ைப்படடிருக்கும். இந்த இைக்கககள் பிளோஸடிக் 
வகை அலைது கம்பி வகைகளோல முனனும் 
பினனும் மூ்டப்படடிருக்கும்.

3)  ்கோற்கற சவளித்தள்ளும் 
மினவிசிறி

ப்டம் 8.23 - இல கோடடியுள்ள படி கோற்கை 
சவளித்தள்ளும் மினவிசிறியோனது உள் இருக்கும் 
அசுத்தக் கோற்கை சவளி்யற்ை பயனபடும் ஒரு 
மினெோதனம் ஆகும். வகுப்பகைகள், திகரயரஙகுகள், 
திருமண மண்்டபஙகள், சதோழிற்ெோகைகள், 
ெகமயல அகைகள் மற்றும் கழிவகைகள் ்போனை 
இ்டஙகளில இவவகக மினவிசிறிகள் பயனபடுகிைது.

படம் 8.23 கோற்கை சவளித்தள்ளும் மினவிசிறி

சசயலபடும் விதம்

இது ் மகெ மினவிசிறிகயப் ் போனறு சிறிய 
அகமப்பில இருக்கும். இந்த மினவிசிறி ்கோக்டக் 
கோைஙகளில சவப்பக் கோற்கை சவளி்யற்ைவும், 
அகையின உடபுைத்தில குகைந்த அழுத்தத்கத 
உருவோக்கி குளிர்ந்த கோற்று இயற்ககயோக உடபுைம் 
நுகழயவும் வழி வகுக்கிைது. இந்த விசிறிகள் 230 
மி.மீ. வீச்சு முதல 380 மி.மீ. வீச்சு அளவுகளில 
கிக்டக்கிைது.

மின சலைகவ இயந்திரம்
8.8

வீடுகளில அதிகமோக துணிககளத் துகவக்க 
மின ெைகவ இயந்திரம் பயனபடுத்தப்படுகிைது. 
இது ஒரு வககயோன வீடடு மினனணு ெோதனமோகும். 
நோம் துகவக்க ்வண்டிய துணிககள ெைகவ 
இயந்திரத்தில ்போடடு, துகவத்து, பிழிந்து 
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மற்றும் உைர கவக்க மின ெைகவ இயந்திரத்கத 
பயனபடுத்துகி்ைோம்.

வக்க்கள்

1. குகைத் தோனியஙகி மின ெைகவ இயந்திரம்.
2. தோனியஙகி மின ெைகவ இயந்திரம்.

அ. ்மற்புை திைப்பு ெைகவ இயந்திரம்
ஆ. முனபுை திைப்பு மின ெைகவ இயந்திரம்.

8.8.1  குகறத் தோனியஙகி மின சலைகவ 
இயந்திரம்

படம் 8.24 குகைத் தோனியஙகி மினெைகவ  
இயந்திரம்

அ) அகமப்பு

குகைத் தோனியஙகி வகக ெைகவ 
இயந்திரத்தில துணிககள துகவப்பதற்கும், 
உைர்த்துவதற்கும் தனித்தனி சதோடடி ்போனை 
போத்திரம் ப்டம் 8.24 இல உள்ளது. துகவக்கும் 
்நரத்கதயும் உைர்த்தும் ்நரத்கதயும் நோம் 
தனித்தனியோக இரண்டு ்நரக் கடடுப்போடடு 
ெோதனத்தின மூைம் கடடுப்படுத்தப் படுகிைது.

இதில துவக்க மின்தக்கி தூண்்டலவகக 
மின்னோடியோனது பயனபடுத்தப்படுகிைது. 
இவவககயில, உைர்த்தும் போத்திரத்தின சுழலும் 
்வகத்கத வி்ட, துகவக்கும் போத்திரத்தின சுழலும் 
்வகம் குகைவு. இதில பயனபடுத்தப்படும் 
சதோழிலநுடபம் அகை எழுப்பி சதோழிலநுடபம் 
ஆகும். இதில உள்ள போத்திரத்தில நீகர 
நிரப்பினோல, துணிகள் அைெப்படடு, துணிகளில 

உள்ள அழுக்கோனது சவளி்யற்ைப்படுகிைது. 
பிைகு நோம் உைர்த்தும் போத்திரத்தில துணிககள 
்போடடு சுழலவதன மூைம் துணிகளில உள்ள 
நீரோனது முழுகமயோக சவளி்யற்ைப்படுகிைது. 
இவவோைோக இரு போத்திரஙகளின மூைம், துணிகள் 
துகவத்து பிழியப்படுவதோல, இவவககச் ெோதனம் 
குகை தோனியஙகி வகக ெைகவ இயந்திரம் என 
அகழக்கப்படுகிைது.

ஆ) ்வகலை சசய்யும் விதம்

படம் 8.25 உள் கட்டகமப்பு

போ்கங்கள்

1. அகைசயழுப்பி
2. நீர் வடிகடடி
3. துகவக்கும் உருகள
4. நீர் மட்டம் ்தர்ந்சதடுப்போன
5. பஞ்சு வடிகடடி
6. துகவக்கும் ்நரக்கடடுப்போடு
7. தண்ணீர் உடசெலலும் குழோய்
8. வடிகோல குழோய்
9. சுத்திகரிப்பு
10. சுழலும் உருகள
11. மூனறு பின பிளக்
12. பிழியும் உருகளயின மூடி
13. பிழியும் சுற்று ்நரக்கடடுப்போடு
14. கைக்கி திகெ இகணப்பி
15. தண்ணீர் உடசெலலும் – சவளிவரும் திருகி
16. தண்ணீர் கடடுப்படுத்தும் குமிழ்

ப்டம் 8.26 இல கோடடியுள்ளபடி முதலில 
துகவக்க ்வண்டிய துணிககள துகவக்கும் 
போத்திரத்தில செலுத்தி துணிகளுக்கு ஏற்ப 
்ெோப்புத் துகள்ககளப் ்போடடு ்நரக்கடடுப்போடடு 
ெோதனத்தின மூைம் துகவக்கும் போத்திரத்கத 
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இயக்கச் செய்ய ்வண்டும். இப்சபோழுது 
துணிகளுக்கு ஏற்ப நீரோனது துகவக்கும் 
போத்திரத்திற்குச் செனறு அகைகய எழுப்பி, இயஙகி 
்ெோப்புத் துகள்களு்டன துணிககள துகவக்கிைது.

Wash tub

Agitator

Drive motor
and gear case

To drain

Drain pump Drive belt

Clutch

Spin cylinder

Spin tub

படம் 8.26 அகமப்பு ப்டம்

பினபு துகவக்கப்பட்ட அழுக்கு நீரோனது 
சவளி்யறுகிைது. மீண்டும் புதிய நீகர சதோடடியில 
நிரப்பி துணிககள மீண்டும் அைசுகிைது. இந்த 
நீர் பிைகு சவளிப்்போக்கு குழோயின மூைம் 
சவளி்யறுகிைது. அதனபின துணிககளப் 
பிழியும் போத்திரத்தில ்போடடு ்நரக் கடடுப்போடடு 
ெோதனத்தின மூைம் பிழியும் போத்திரத்கத சுழை 
கவக்கிைது. அப்சபோழுது மின்னோடியோனது 
்வகமோக சுழனறு துணியில உள்ள நீகர பிழிந்து 
சவளி்யற்றுகிைது. இவவோைோக மின ெைகவ 
இயந்திரம் செயலபடுகிைது.

8.8.2 தோனியஙகி சலைகவ இயந்திரம்

தோனியஙகி ெைகவ இயந்திரம் இரண்டு 
வககப்படும்.

1. ்மற்புை திைப்பு ெைகவ இயந்திரம்.
2. முனபுை திைப்பு ெைகவ இயந்திரம்.

1. ்மற்புற திறப்பு சலைகவ இயந்திரம்

அ) அகமப்பு

இவவககச் ெைகவ இயந்திரத்தில 
துகவத்தல, அைசுதல மற்றும் உைர்த்துதல 
ஆகியகவகள் செய்வதற்கு ஒ்ர ஒரு சதோடடி 
்போனை போத்திரம் பயனபடுத்தப்படுகிைது. இதில 
துவக்க மின்தக்கி தூண்்டல வகக மின்னோடி 
பயனபடுத்தப்படுகிைது. துணிகளின அளவிற்கு 
ஏற்ப ்தகவயோன ்ெோப்பு தூள்ககள ்போடடு 
ெோதனத்திற்கு மின இகணப்பு தர ்வண்டும். 
ெைகவ இயந்திரமோனது தோனோக்வ ்தகவக்்கற்ப 
நீகர எடுத்துக் சகோள்வது்டன துகவப்பதற்கும், 
உைர்த்துவதற்கும் ்தகவயோன ்நரத்கத 
தோ்ன நிர்ணயம் செய்து சகோள்கிைது. ெைகவ 
இயந்திரத்தில தண்ணீர் உடசெலுத்தும் மற்றும் 
சவளி்யற்றும் குழோய் இகணக்கப்படடுள்ளது.

படம் 8.27 ்மற் புை திைப்பு ெைகவ இயந்திரம்

ஆ)  நீர் உள் சசலலும் குழோய் 
்ேரக்கட்டுபோடு

ெைகவ இயந்திரத்தில நீர் 
உடசெலலும் குழோயில, கடடுப்படுத்தும் வோலவு 
சபோருத்தப்படடுள்ளது. துணிககள ெைகவ 
இயந்திரத்தில ்போட்ட உ்டன இயந்திரம் தோனோக 
செயலபடடு, உள் செலலும் குழோயில நீர் உள்்ள 
ச ெ லு த் த ப் ப டு கி ை து .

இ)  நீர் சவளிச் சசலலும் குழோய் ்ேரக 
்கட்டுபோடு

இது இரண்டு வழிகளில செயலபடுகிைது. 
துகவக்கப்பட்ட அழுக்கு கைந்த நீகர 
சவளி்யற்ைவும், துணியில உள்ள நீகர பிழிந்து 
சவளி்யற்ைவும் பயனபடுகிைது.

ஈ) சதோட்டி

இந்த ெைகவ இயந்திரத்தில இருசதோடடிகள் 
உள்ளன.

1. உள் சதோடடி
2. சவளித் சதோடடி.

இகவகள் எஃகு தகடடினோல 
தயோரிக்கப்படடு அரிமோனத்கத தடுக்க துத்த நோகப் 
பூச்சு பூெப்படடுள்ளது. உள்சதோடடியில துணிககள 
நிரப்பி துகவத்தல, அைசுதல மற்றும் உைர்த்துதல 
்போனை பணிகள் செய்யப்படுகிைது.

இந்த சதோடடியில உள்ள சிறு, சிறு 
துகளகள் நீகர சவளி்யற்ைப் பயனபடுகிைது. 
சவளித் சதோடடியோனது முழுவதுமோக உள் 
சதோடடிகய மூடுவதற்கு பயனபடுகிைது.

துகவககும் 
போத்திரம்

அகி்டட்டர்

இயககு 
மின்னோடி

வடி்கோல பம்ப்

சுழலும் போத்திரம்

சுழல உருகள

கிளட்ச்

இயககும் சபலட்
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உ) ்கலைககி

கைக்கி உருகள வடிவ பிளோஸடிக்கினோல 
தயோரிக்கப்படடு, உள்சதோடடியின நடுவில 
அகமயுமோறு சபோருத்தப்படடுள்ளது. கைக்கியோனது 
சதோ்டர்ந்து ்ெோப்பு கைந்த நீரில துணிகய சுழற்ை 
பயனபடுகிைது. துணிகளும் ்ெோப்புத் தூள்களும் 
நீரில நனகு கைக்கப்படுகிைது. இதனோல துணிகளில 
உள்ள அழுக்கு சவளி்யற்ைப்படுகிைது. இவவோறு 
கைக்கியோனது துணிககள ஒன்ைோடு ஒனறு ் தய்த்து 
துணிகளில உள்ள அழுக்குககள நீக்குகிைது.

ஊ) மின்னோடி

மின்னோடியோனது கைக்கிகய சுழை 
செய்கிைது. மின்னோடியோனது துணியின பளுவிற்கு 
ஏற்ப ்வகத்கத மோற்றி சுழைக்கூடியது. ஒருநிகை 
230 ்வோலட, 50 அகைவு எண் சகோண்்ட துவக்க 
மின்தக்கித் தூண்்டல மின்னோடி பயனபடுகிைது. 

எ) மினசுற்றுப் பலைக்க

மினசுற்றுப் பைககயோனது பல்வறு 
மினனணு உபகரணஙககள ஒருஙகிகணக்கிைது. 
ெைகவ இயந்திரத்தில ்போ்டப்படும் துணிகளின 
அளவு மற்றும் வகககளுக்கு ஏற்ப இயந்திரத்தின 
செயலபோ்டோனது முனகூடடி்ய நிர்ணயம் செய்து 
அகமக்கப்படடிருக்கிைது. இந்த மினசுற்றுப் பைகக 
துணிகளின எக்ட, தண்ணீரின அளவு, ்ெோப்புத்தூள் 
அளவு மற்றும் கோை அளவு ஆகியவற்கை கணக்கீடு 
செய்து துணிககள துகவப்பது, அைசுவது மற்றும் 
பிழிவது ஆகியவற்றின ் நரத்கத நிர்ணயம் செய்கிைது. 

ஏ) சசயலபடும் விதம்

To water
source

Tub

Agitator

Agitator
transmission

Drive belt

To drain

Motor

Drain pump

Rubber hose

படம் 8.28 ்மற்புை திைப்புள்ள ெைகவ  
இயந்திரத்தின போகஙகள்

ெைகவ இயந்திரத்தில துணிகளுக்கு ஏற்ப 
்ெோப்பு தூள்ககள அதன நிரப்பியில ்போடடு, 
தண்ணீர்க் குழோகய திைந்து, ெோதனத்கத ‹ஆன› 
செய்தோல மின்னோடியோனது ்நரக் கடடுப்போடடு 
ெோதனத்தின மூைம் செயலபடடு, அகனத்து 
்வகைககளயும் தோனோக பிரித்துக் சகோண்டு 
செய்கிைது. இச்செயலமுகைக்கு நரம்பி மினனணு 
சதோழிலநுடபம் (அதோவது) கைக்கி துகவக்கும் 

வகக சதோழிலநுடபம் என கூறுகி்ைோம். இத் 
சதோழிலநுடபம் நுண் இயக்க திட்டத்தில 
செயலபடுகிைது. இகவகள் துணிகளின வகக மற்றும் 
அழுக்கின வககககள சபோருத்து அகமகிைது.

ப்டம் 8.28 இல உள்ள ெைகவ இயந்திரத்தில 
துகவக்கும் துணிகய உள்சதோடடியில ்போடடு 
அதற்்கற்ப ்ெோப்பு தூள்ககள ்போடடு 
இயக்க ்வண்டும். தற்சபோழுது துணியு்டன நீர், 
்ெோப்புத்தூள் ஆகியகவ கைந்து துணிககள 
்மலும் கீழுமோக அைசுகிைது. ்ெோப்புத் தூளில 
உள்ள எனகெம்கள் துணிககள சுத்தம் செய்கிைது. 
இச்செயலபோ்டோனது நிர்ணயிக்கப்பட்ட ்நர 
அளவு வகர நக்டசபறும். துகவக்கும் உள் 
சதோடடியோனது அதிக துகளகளு்டன இருக்கும். 
கமய விைக்கு விகெயோல உள் சதோடடியிலுள்ள 
நீரோனது நிகையோக உள்ள சவளித்சதோடடிக்கு 
இழுக்கிைது. சவளித் சதோடடியில இருந்து வடிகோல 
வழியோக நீரோனது சவளி்யற்ைப்படுகிைது. அழுக்கு 
நீர் சவளி்யற்ைப்பட்டவு்டன, மீண்டும் நீர் உள் 
சதோடடியில நிரப்பப்படுகிைது.

கைக்கியோனது நீரில துணிககள ்மலும், 
கீழும், முனனும், பினனுமோக அைசுகிைது. 
இச்சுற்றில துணிகளில தஙகியுள்ள ்ெோப்புகள் 
சவளி்யற்ைப்படுகிைது. இந்த அைசுச்சுற்று 
முடிந்தவு்டன, அைெப்பட்ட நீர் சவளிப்்போக்குக் 
குழோய் வழியோக சவளி்யற்ைப்படுகிைது. 
நீர் சவளி்யற்ைப்பட்டவு்டன, மின்னோடி 
அதிக்வகத்தில உள் சதோடடிகய இயக்கி கமய 
விைக்கு விகெயினோல துணிகளில உள்ள நீகர 
சவளி்யற்றுகிைது. இச்சுற்ைோனது குறிப்பிட்ட ்நரம் 
செயலபட்ட பின, ்நரக்கடடுப்போடடுச் ெோதனத்தின 
மூைம் துணிகளில உள்ள அதிகப்படியோன 
நீகர சவளி்யற்றுகிைது. இகத துணிகள் ஈர 
நிகையில இருந்து பிழிந்து எடுக்கும் ந்டவடிக்கக 
என அகழக்கி்ைோம். இப்்போது துணிகள் 
துகவக்கப்படடு உைர்த்துவதற்கு தயோரோகிைது.

2. முனபுற திறப்பு சலைகவ இயந்திரம்

படம் 8.29 முனபுை திைப்பு ெைகவ இயந்திரம்

போத்திரம்தண்ணீர் குழோய்

இயககும் பட்கட

வடி்கோல பம்பு

சவளிப் ்போககு

மின்னோடி

அகி்டட்டர்
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முனபுை திைப்பு ெைகவ இயந்திரத்தின 
அகமப்பு மற்றும் செயலபடும் விதம் ் மற்புை திைப்பு 
ெைகவ இயந்திரத்கதப் ்போன்ை அகமந்திருக்கும். 

்மற்புை திைப்பு ெைகவ இயந்திரத்தில 
உள்ள கைக்கிக்குப் பதிைோக முனபுை திைப்பு 
ெைகவ இயந்திரத்தில உருகளப் போத்திரம் 
பயனபடுகிைது. உருகள வடிவ சதோடடியின 
உதவியோல, உருகளயோனது சுழனறு துணிககள 
்ம்ை உயர்த்திச் செனறு கீ்ழ விழச் செய்கிைது. 
இவவோறு சதோ்டர்ந்து இந்த நிகழ்வு நக்டசபறுவதோல, 
துணியோனது நனைோக ்ெோப்பு கைந்த நீரில 
துகவக்கப்படுகிைது. 

முனபுை திைப்பு வகக ெைகவ இயந்திரத்தின 
உள்்ள உள்ள உருகளப் போத்திரத்தில இைக்கககள் 
சபோருத்தப்படடிருக்கும். இகவ கைக்கும் துடிப்பு 
என அகழக்கி்ைோம். இந்த உருகளப் போத்திரம் 
கிக்டமட்ட நிகையில அகமக்கப்படடு இருக்கும். 
இந்த சுழலும் போத்திரத்து்டன இகணக்கப்படடுள்ள 
இைக்கககள் ்ெோப்பு கைந்த நீகரக் கைக்குவது்டன 
துணிககள ஒன்ைோடு ஒனைோக நனகு ்தய்த்து 
அழுக்குககள சவளி்யற்றுகிைது. 

சிைவகக முனபுை திைப்பு ெைகவ 
இயந்திரத்தில அடிப்புைத்தில சவப்ப மின இகழகள் 
குழோய் வடிவில சபோருத்தப்படடிருக்கும். இகவகள் 
துகவக்கும் கடின நீகர சவப்பப்படுத்தி சவந்நீரோக்கி 
துணிககள துகவப்பதோல துணிகளில உள்ள 
அழுக்குகள் சுத்தமோக நீஙகுகிைது. இதனோல முனபுை 
திைப்பு ெைகவ இயந்திரம் நனகு துணிககளத் 
துகவப்பதற்கு பயனபடுகிைது.

மின நீ்ரற்றி
8.9

நீகர ஒரு இ்டத்தில இருந்து மற்சைோரு 
இ்டத்திற்கு மோற்ை (அ) அனுப்புவதற்கு பயனபடும் 
ெோதனத்திற்கு நீர் இகைக்கும் நீ்ரற்றி எனறு சபயர்.

நீ்ரற்றிகய மின்னோடியு்டன இகணத்து 
கமய விைக்கு விகெயினோல சவற்றி்டத்கத 
உருவோக்கி அதன மூைம் ்தகவயோன இ்டத்திற்கு 
நீகர எடுத்துச் செலை இந்தச் ெோதனம் பயனபடுகிைது.

வீடுகளின நீர் ்தகவகள் குகைந்தது 2000லி 
முதல 5000லி வகர இருப்பதோல, வீடடின ஒரு 
முகன மினெோரத்தில இயஙகும் மின்னோடிக்ள 
இதற்கு ்போதுமோனது. நீர் இகைக்கும் நீ்ரற்றி அதன 
அகமப்கபப் சபோருத்து மூனறு வககப்படுகிைது.

1. கமய விைக்கு நீ்ரற்றி
2. விகரவு நீ்ரற்றி
3. நீர் முழ்கி நீ்ரற்றி
4. கோற்ைழுத்த நீ்ரற்றி

8.9.1 கமய விலைககு நீ்ரற்றி

கமய விைக்கு நீ்ரற்றி ப்டம் 8.30 - இல 
உள்ள படி மிக எளிகமயோன மினெோதனமோகும். 
துவக்க மின்தக்கி சகோண்்ட தூண்்டல மின்னோடி 
0.5 குதிகர திைன முதல 3 குதிகர திைன வகர சபற்று, 
அதன மூைம் கமய விைக்கு விகெகய பயனப டுத்தி, 
நீகர உறிஞ்சி சவளித் தள்ளும் அகமப்புக்கு கமய 
விைக்கு நீ்ரற்றி எனறு சபயர்.

கமய விைக்கு நீ்ரற்றியின போகஙகள்

1. அடித்தளத் தடடு

2. நீ்ரற்றி உகைப் சபடடி

3. துருத்தி

4. சுழல தண்டு

5. திணிப்பு கயிறு மற்றும் சபடடி

6. தோஙகிகள்

படம் 8.30 கமய விைக்கு நீ்ரற்றி

1. அடித்தளத்தட்டு

அடித்தளத்தடடு வோர்ப்பிரும்பு அலைது 
கடின எஃகு உ்ைோகத்தோல உருவோக்கப்படடுள்ளது. 
இது அடித்தளத்து்டன மகரயோணிகள் மூைம் 
இகணக்கப்படுகிைது.

2.  நீ்ரற்றி உகறப் சபட்டி அலலைது 
சுருள் வடிவ உகறப் சபட்டி

இந்த சபடடி வழக்கமோக வோர்ப்பு 
இரும்போல செய்யப்படுகிைது. இதில செஙகுத்தோக 
இரண்டு அகைப் பகுதிகள் பிரிக்கப்படடுள்ளது. 
இந்த இரண்டு பகுதிகளுக்கிக்டயில நீர்கசிவு 
ஏற்ப்டோமல இருக்க அடக்ட அலைது ரப்பர் கோற்று 
அக்டப்போன கவக்கப்படடு மகரயோணிகள் மூைம் 
இகணக்கப்படுகிைது.
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3. துருத்தி

ப்டம் 8.31 - இல உள்ள துருத்தி எனபது கமய 
விைக்கு நீ்ரற்றிக்கு இதயம் ்போனை போகமோகும். 
துருத்தியோனது வோர்ப்பிரும்பு அலைது எஃகு 
உ்ைோகத்தோல செய்யப்பட்ட சுழலும் போகமோகும். 
இது கமய விைக்கு விகெயினோல இயஙகுவதோல, 
ஒ்ர சீரோக அழுத்தமும், அதிர்வுகளும் இலைோமல 
நீகர சவளி்யற்ை பயனபடுகிைது.

படம் 8.31 துருத்தி

வக்க்கள்

1. திைந்த வகக துருத்தி
2. மூடிய வகக துருத்தி

4. சுழல தண்டு

இது எஃகு உ்ைோகத்தோல செய்யப்படடு 
உள்ளது. உப்பு தண்ணீர் பயனபடுத்தப்படும் 
இ்டஙகளில துருப்பிடிக்கோத எஃகினோல செய்யப்பட்ட 
சுழல தண்டுகள் பயனபடுத்தப்படுகினைன. உகைப் 
சபடடியின உள்்ள இயஙகும் சுழல தண்டு 
பகுதியோனது துப்போக்கி உ்ைோகத்தோைோன உகையோல 
மூ்டப்படடிருக்கும். இவவோறு சுழல தண்டு மீது உகை 
்போ்டப்படடிருப்பதோல, இதில ்தய்மோனம் ஏற்ப்ட 
வோய்ப்பிலகை. துப்போக்கி உ்ைோகத்தோல ஆன 
உகை ்தய்மோனம் அக்டயும் ்போது, அதகன மடடும் 
மோற்றிக் சகோள்ளைோம். இதனோல சுழற்தண்டின 
ஆயுடகோைம் அதிகரிக்கிைது. 

5. திணிப்புக ்கயிறு மற்றும் சபட்டி

திணிப்புக் கயிறு மற்றும் சபடடி கீழ்கண்்ட 
இரண்டு ்நோக்கஙகளுக்கோக பயனபடுத்தப்படுகிைது.

1. உறிஞ்சும் போகத்தில கோற்றுக் கசிவு ஏற்ப்டோமல 
தடுக்கிைது. 

2. நீர் சவளி்யற்றும் பக்கத்தில ஏற்படும் 
அழுத்தத்தின கோரணமோக உண்்டோகும்  நீர்க் 
கசிகவத் தடுக்கிைது.

திணிப்புப் சபடடியில அகமக்கும் 
சபோருளோக பருத்தி, துணித்திரி, கோப்பி்டப்பட்ட 
கரிப்சபோருள் (கிரோஃகபட) அலைது சகடடி 
சகோழுப்போல ஆன சபோருள் பயனபடுத்தப்படுகிைது. 
திணிப்புக் கயிற்கை திணித்த பினபு சபடடியின 

சவளியில உள்ள உகையு்டன மகரயோணிககள 
சிறிதளவு இறுக்கம் செய்வதன மூைம் அப்பகுதியில 
ஏற்படும் நீர்க்கசிவு தடுக்கப்படுகிைது.

படம் 8.32 உள் அகமப்பு

ப்டம் 8-32 இல கோடடியுள்ளபடி, 
நீ்ரற்றிகளில நீர் கசிவகதத் தடுக்க, இயந்திரவியல 
அக்டப்போன பயனபடுத்தப்படுகிைது. இது ரப்பர், 
பிளோஸடிக் அலைது ்தோலினோல செய்யப்படடு 
அவற்றின ்மற்பரப்பு கண்ணோடி ்போனறு 
வழவழப்போக இருக்கும். அக்டப்புப் சபோருள் 
நீ்ரற்றியில உள்ள நீரோல குளிர கவக்க ்வண்டும். 
இலகை்யல அகவ சுழற்தண்டின மீது உரோய்கவ 
ஏற்படுத்தி, அதிக சூ்்டறி, நீ்ரற்றியின இயக்கத்கத 
நிறுத்தி விடும். என்வ எக்கோரணம் சகோண்டும் கமய 
விைக்கு நீ்ரற்றிகய, நீர் இலைோத நிகையில இயக்கக் 
கூ்டோது. 

6. தோஙகி்கள்

சபரும்போலும் ்கோளம், உருகள 
மற்றும் உகைகள் வடிவிைோன தோஙகிகள் 
பயனபடுத்தப்படுகினைன. ்கோளம் மற்றும் 
உருகளத் தோஙகிகளுக்கு எண்சணய் மற்றும் பகெ 
மூைம் உயவி்டப்படுகிைது. 

8.9.2  கமய விலைககு நீ்ரற்றி 
சசயலபடும் விதம் 

நீ்ரற்றியில நீர் நிரப்பப்படடு, அதகன 
மின இயக்கி அலைது நீரோவி இயந்திரத்தோல 
இயக்கியு்டன துருத்தியோனது சுழை ஆரம்பிக்கிைது. 
துருத்தி சுழலும் ்போது, அதிலுள்ள இைக்ககயின 
விளிம்பில ஏற்படும் கமய விைக்கு விகெயின 
கோரணமோக ப்டம் 8.33 இல கோடடியபடி, துருத்தியின 
கண் ்போனை பகுதியில அழுத்தக் குகைவு ஏற்படடு 
அதன வழி்ய தண்ணீர் உள்்ள செலகிைது. 
இவவோறு துருத்தியோனது இயக்கியின ெக்திகய, 
சுழற்றும் ெக்தியோக மோற்றுகிைது. இந்த சுழற்றும் 
ெக்திகய சுருள் வடிவ உகைப் சபடடியோனது 
அழுத்தச் ெக்தியோக மோற்றி, நீகர சவளி்யற்றுகிைது. 
நீரின ்மல உண்்டோகும் ெக்தியின அளவோனது, 
துருத்தியின இயற்கக விளிம்பில ஏற்படும் திகெ 
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்வகத்திற்கு ்நர் விகிதத்தில இருக்கும். துருத்தியின 
்வகமும் உருவ அளவும் அதிகமோக இருப்பின, நீரில 
ஏற்படும் ெக்தியும் அதிகமோக இருக்கும். இவவோறு 
நீர் துருத்தியில இருந்து சவளி்யறும் ்போது, முதல 
தக்டயோக, சுருள் வடிவப் சபடடியின மீது உரோய்தல 
ஏற்படுகிைது. இரண்்டோவதோக சவளி்யறும் பகுதியில 
ஏற்படும் உரோய்வின கோரணமோக, நீரின ்வகம் 
அழுத்த ெக்தியோக மோற்ைப்படுகிைது. ஆக்வ நீகர 
உயர்த்தும் அழுத்தமோனது, உத்்தெமோக துருத்தியின 
விளிம்பில உண்்டோகும் சுழற்று ்வகத்திற்கு ெமமோக 
இருக்கும். 
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படம் 8.33 உள் சவடடுத் ்தோற்ைம்

அ. உரோய்வு சகதி

தண்ணீர்க் குழோய் வழியோக செலலும் 
்போது, அது குழோயின உடபகுதியில உரோய்கவ 
ஏற்படுத்தும். நீரின ்வகம் அதிகரிக்க உரோய்வுத் 
தனகமயும் அதிகரிக்கும். இதன கோரணமோக, 
தண்ணீகர ்ம்ை தள்ளுவதற்கு அதிக ெக்தி 
்தகவப்படுகிைது. உரோய்வு அலைது உரோய்வு ெக்தி 
எனபது ஒவசவோரு குழோய் வழியோகவும் அதனு்டன 
இகணக்கப்பட்ட போகஙகளின வழியோகவும் நீர் 
செலலும் ் போது ஏற்படும் உரோய்வினோல ெக்தி இழப்பு 
ஏற்படுகிைது. இகத ஈடு செய்வதற்கோன ெக்தி்ய 
உரோய்வு ெக்தியோகும். உறிஞ்சும் குழோயின நீளம் 
குகைவோக இருப்பது நலைது. அதிக விட்டமுள்ள 
குழோயில தண்ணீர் செலலும் ்போது உரோய்வினோல 
ஏற்படும் இழப்பு குகைவோக்வ இருக்கும்.

ஆ. உறிஞ்சும் சகதி

கமய விைக்கு நீ்ரற்றியின இயக்கமோனது, 
உறிஞ்சும் குழோயின தனகமகளோல மிக முக்கியமோக 
போதிப்பு அக்டயும். திரவப் சபோருளுக்கு 
இழுகவத்திைன ெக்தியோனது இலைோத கோரணத்தோல, 
நீ்ரற்றி உறிஞ்சும் குழோய் வழியோக உறிஞ்சும் ் போது 
உள் அழுத்தம் குகைவதோல, அதன மீதுள்ள புை 
அழுத்தமோனது நீ்ரற்றியிலுள்ள உறிஞ்சும் குழோய் 
வழியோக தண்ணீகர ்ம்ை தள்ளுகிைது.

1. நிகலையோன உறிஞ்சும் ஆழம்

நிகையோன உறிஞ்சும் ஆழம் எனபது 
நீர் உறிஞ்ெப்படும் கிணறு அலைது நிைத்தடித் 

சதோடடியின நீர் மட்டத்திலிருந்து நீர் ஏற்றும் குழோயில 
உள்ள கிக்டமட்ட கமயம் வகரயிைோன செஙகுத்தோன 
உயரத்கதக் குறிக்கும். தண்ணீரின மட்டத்திலிருந்து 
நீ்ரற்ைம் கமயம் வகரயிைோன உயரம் ஆகும்.

2. நிகலையோன உயர்த்தும் உயரம்
நிகையோன உயர்த்தும் உயரும் எனபது 

நீ்ரற்றியின கிக்டமட்ட கமயக்்கோடடிலிருந்து 
்மல நிகை நீர் ் தக்கத் சதோடடியில நீர் சவளி்யறும் 
வகரயிைோன செஙகுத்து உயரத்கத குறிக்கும். 

3. தண்ணீர் கிட்டித்தல
தண்ணீர் கிடடித்தல எனபது நீ்ரற்றி மற்றும் 

உறிஞ்சும் குழோகய தண்ணீரோல நிரப்பப்படும் 
்போது, கோற்று முற்றிலுமோக அதன அகமப்பிலிருந்து 
சவளி்யற்ைப்படுவ்த ஆகும். நீ்ரற்றியில சீரோக நீர் 
நிரப்பி இருத்தல ்வண்டும். நீர் இலைோமல கமய 
விைக்கு நீ்ரற்றிகய இயக்கக் கூ்டோது. 

நீ்ரற்றியிலுள்ள திணிப்புக் 
கயிறு நூைோனது உரோய்வினோல ஏற்படும் 
சவப்பத்கத, நீ்ரற்றியிலுள்ள நீரினோல போதிப்பு 
அக்டயோவண்ணம் திணிக்க பயனபடுகிைது. 
நீ்ரற்றியிலுள்ள திணிப்புக் கயிைோனது உகை சபடடி 
நீர் கசியோமல இருக்க பயனபடுகிைது. சுழல தண்டு 
சுற்றும் ்போது உரோய்வு ஏற்படுகிைது. இதனோல 
ஏற்படும் சவப்பத்கத தணிப்பதற்கோகவும், உயவு 
சபோருளோகவும் நீ்ரற்றியிலுள்ள நீர் பயனபடுகிைது. 

நீ்ரற்றிகய நீர் இலைோமல இயக்கச் 
செய்தோல அதிகப்படியோன சவப்பம் உருவோகி சுழல 
தண்டு இயஙகோமல மின்னோடி எரிந்து விடும். 
என்வ, நீ்ரற்றியில நீர் இலைோம்ைோ உறிஞ்சும் 
குழோயில நீர் இலைோம்ைோ நீ்ரற்றிகய எப்்போதும் 
இயக்கக் கூ்டோது.

8.9.2 விகரவு நீ்ரற்றி
செட பம்புகள் குடிநீர் அலைது தண்ணிர் 

உறிஞ்சும் குழோய் மூைம் கிணற்றில இருந்து 
அழுத்தத்து்டன எடுக்கப் பயனபடுகிைது. இது 
தகரமட்டத்திற்கு ்ம்ை சபோறுத்த ்வண்டும். நீரில 
மூழ்குமோறு கவக்கக் கூ்டோது. அதிக நீர் படுகககள் 
உள்ள இ்டம் மற்றும் ்கோக்டக் கோைஙகளில 
இவவகக பம்புகள் உப்யோகப் படுத்தப் படுகிைது.

வணிக வளோகஙகள், குடியிருப்பு பகுதிகள், 
சதளிப்போன அகமப்புகளுக்கு நீர் வழஙகுதல ஆகிய 
இ்டஙகளிலும் பயனபடுகிைது.

செட பம்புகள் இரண்டு வகககளில 
கி க ்ட கி ன ை ன .

(1) ஆழமோன கிணறு செட பம்பு

(2) ஆழமற்ை கிணறு செட பம்பு
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கிணற்றின ஆழத்கத சபோறுத்து செட பம்பு 
வககககள ககயோள ்வண்டும். 25 அடி ஆழமுள்ள 
கிணறுகளில இருந்து தண்ணீகரக் சகோண்டு 
செலை ஆழமற்ை கிணறு செட பம்பு பயன படுகிைது.  
ஆழமோன கிணறு செட பம்புகள் சபோதுவோக சுமோர் 
200 அடி ஆழத்திற்கு பயனபடுத்தபடுகிைன. ஆழமற்ை 
கிணறு செட பம்புககள வி்ட ஆழமோன கிணறு 
செட பம்புகள் அதிக அளவிைோன தண்ணீகர 
விகரவோகவும், நீண்்ட தூரத்திற்க்கும் நகர்த்த 
முடியும். ஒரு பம்ப் தண்ணீர் இகைக்க கூடிய 
ஆழத்கத உயரம் போதிக்கும் என அறிய ்வண்டும்.

படம் 8.34 விகரவு நீ்ரற்றி

8.9.3 நீர்மூழ்கி நீ்ரற்றி

படம் 8.35 நீர்முழ்கி நீ்ரற்றி

ப்டம் 8.35 மற்றும் 8.36 இல நவீன மின 
நீ்ரற்றி அகமப்பின ப்டம் கோட்டப்படடுள்ளது. 
இகவ குகைந்த மினெோரத்கதப் பயனபடுத்தி 
மிக அதிக நீகர இகைப்ப்தோடு எந்த ெப்தமும் 
இலைோமல அகமதியோக இயஙகும். மிக அதிக ஆழம் 
வகர 1000 அடிக்கும் கீழிருந்து நீகர இகைக்கும் 
ஒ்ர சதோழிலநுடப நீ்ரற்றியோகும். நவீன மின 
நீ்ரற்றியோனது இனறு  சபரும்போைோன இ்டஙகளில 
பயனபடுத்தப்படடு வருகினைன.
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படம் 8.36 உள் அகமப்பு

1. ்தர்ந்சதடுககும் முகற்கள்

ஆழ்துகள கிணறுகளில 500 அடி ஆழம் 
வகர ்வகை செய்யும் விகரவு நீ்ரற்றிகய 
சபோருத்தப்படுகிைது. ெரியோன மின்னோடிகயத்  
்தகவயோன ஆழத்தில நிறுத்தி நீகர இகைக்கும் 
்போது இரு ம்டஙகு மினெோரம் மற்றும் ்நரம் 
ஆகியகவ மிச்ெமோகிைது.

நவீன சதோழில நுடபத்தில ஒரு 
குதிகரத்திைன ெக்தி சகோண்்ட மின்னோடிதோன 
அதிகமோக பயனபடுத்தப்படடு வருகிைது. 200 அடி 
உயரம் வகர ்வகை செய்வ்தோடு, நிமி்டத்திற்கு 
100 லிட்டர் நீரோனது இகைக்கப்படுகிைது. ஆழ்குழோய் 
கிணற்றில 1.5 குதிகரத் திைன மின்னோடி 500 
அடி வகர ்வகை செய்யும். மின்னோடி 350 அடி 
க்கு கீழ் கவக்கப்படடு இருந்தோல, நிமி்டத்திற்கு 
சவறும் 45 லிட்டர் நீர் மடடு்ம கிக்டக்கும். இந்த 
மின்னோடியின விகையோனது இரண்டு ம்டஙகு 
அதிகம் ஆகும்.

அழுத்த 
சுவிட்ச்

கிைறு 
மூடி

நீர் 
சவளி்யற்று

அடி-வடி 
திறப்பு

அடோப்ட்டர் 
உகற

தகுடு 
இகைப்பு

்பக்கட் 
சவளி்யற்று

ஒரு குழோய் முகற

அடி-வடி 
திறப்பு
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2. நீர்மூழ்கி நீ்ரற்றி அகமககும் முகற

ெரியோன ஆழத்தில ்வகை செய்ய சிைந்த 
மின்னோடிகய ்தர்வு செய்து, நலை தரமுள்ள 
PVC குழோய் சபோருத்தி அகமக்க ்வண்டும். 
கோற்று வோலவு மற்றும் ஒரு வழி திைப்போகன 
ெரியோன இ்டத்தில நனகு சபோருத்த ்வண்டும். 
இலகைசயனைோல மின்னோடி ஓடி நிற்கும் ்போது 
நீர் திரும்ப வந்து மின்னோடி நீ்ரற்றிகய திரும்ப 
சுழற்றுவதோல தோஙகி பழுதக்டந்து, மின்னோடியின 
ஆயுள் குகைவ்தோடு பரோமரிப்பு செைவும் 
அதிகமோகிைது.

3. நீர்மூழ்கி நீ்ரற்றி பயனபடுத்தும் முகற

நிைத்தடி நீர்மட்டம் சிை இ்டஙகளில அதிக 
ஆழத்திற்கு செனறு விட்ட நிகையில 1000 அடிக்கும் 
கீ்ழ இந்த வகக மின்னோடிகய சபோருத்தி 
தண்ணீகர இகைக்கைோம்.

8.9.4 ்கோற்றழுத்த நீ்ரற்றி

படம் 8.37 கோற்ைழுத்த நீ்ரற்றி 

ப்டம் 8.37 இல கோட்டப்படடுள்ள 
கோற்ைழுத்த நீ்ரற்றி ஆழ்குழோய் கிணற்றில 
பயனபடுத்தப்படும் நீ்ரற்றியோகும். இதில கோற்று 
அழுத்தத்தில உள்ள அடி வடி திைப்பிற்குச் 
செனறு சவளி்யறும் ்போது நீர்க்குமிழிககள 
உருவோக்குவதோல, நீரின அ்டர்த்தி குகைந்து அது 
்மல ்நோக்கி குழோயில உயர் அழுத்தத்தில நீகர 
சவளி்யற்றுகிைது. இது விகரவு நீ்ரற்றிகய 
வி்ட ெற்று சிைப்பு அம்ெஙககளக் சகோண்்டது. 
இது அதிகபடெம் 300 அடி வகர 2 குதிகரத்திைன 
மின்னோடியின திைகனக் சகோண்டு நீகர 
இகைக்க பயனபடுகிைது. 1.5 குதிகர திைன உக்டய 
கோற்ைழுத்த நீ்ரற்றி 275 அடி வகர, அதிகபடெமோக 
நீகர இகைக்கும். மின்னோடி ஓடும் ்போது ஒரு 
கநைோன கயிற்ைோல மணல நிரப்பிய பிளோஸடிக் 
குப்பிகய விடடு, எத்தகன அடி வகர கோற்ைழுத்த 
நீ்ரற்றி ்வகை செய்கிைது எனபகத சதரிந்து 
சகோள்ளைோம். ஆழ்குழோய் நீ்ரற்றியில 50 
அடி வகர நீரின அளவு இருந்தோல, 250 அடி 
வகர குழோயின அளகவ நிறுத்திக் சகோள்ள 
்வண்டும். கோற்ைழுத்த நீ்ரற்றி இயஙகும் 
்போது உருவோகும் ெப்தம் ெற்று கூடுதைோக்வ 
இருக்கும். அடுத்து கோற்ைழுத்த நீ்ரற்றியில உள்ள 
உந்துத் தண்டு ்தய்மோனம் அக்டயும்்போது, 
எண்சணய் வகளயம் பழுதக்டந்து தண்ணீரில 
கைக்க வோய்ப்புள்ளது. என்வ பரோமரிப்பு மிக 
அவசியமோகும்.

படம் 8.38 நீர் முழ்கி நீ்ரற்றியின உள் கட்டகமப்பு

மின வடம்

மின வடம் 
அடிப்போ்கம்

தோ்ன 
துண்டிப்பு

உடல போ்கம்

தோஙகி

தோஙகி அகடவு

உ்லைோ்க முத்திகர

எண்சைய் அகடப்பு

உகற சபட்டி

துருத்தி

உகறப்சபட்டி மூடி 
மற்றும் அடிப்போ்கம்

சவளிப்புற 
வகளவு

விளம்பு 
பிகைப்பு

க்கப்புடி

்மல மூடி

தோஙகி

அச்சி

்கோற்று 
சவளி்யற்றும் 

திருகி

உ்லைோ்க 
முத்திகர

சுழலி

நிகலையி

உயவு
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வ.எண் பழுதுகள் கோரணஙகள் நிவர்த்தி செய்தல

1. நீ்ரற்றி இயக்கம் 
இலைோமல 
இருத்தல.

1. திணிப்புக் கயிறு 
அகமப்பின கிளோண்ட 
்பக்கிங இறுக்கமோக 
இருக்கிைது.

2. தோஙகிகள் சகடடுப் ்போய் 
இருத்தல.

3. மின்னோடியில 
ெப்களயிலைோமல 
இருத்தல.

1. கிளோண்ட ்பக்கிங இறுக்கத்கத தளர்த்த 
்வண்டும்.

2. தோங கிககள ஆய்வு செய்து 
தளர்ச்சியினறி உயவி்டல ்வண்டும். 
தோஙகிகள் உக்டந்து இருந்தோல புதிய 
தோஙகிகள் மோற்ை ்வண்டும்.

3. பிரதோன இணப்பி துவக்கியில உள்ள 
முகனககள ்ெோதித்து மற்றும் 
மினக்டத்தி இகணப்புககள ்ெோதகன 
செய்து ெரி செய்ய ்வண்டும்.

2. நீ்ரற்றி 
இயஙகுகிைது. 
ஆனோல நீர் 
சவளி்யறுவது 
இலகை.

1. உறிஞ்சும் குழோயில நீர் 
இலைோமல இருத்தல.

2. சவ ளி்ய ற்றும் 
குழோயில உள்ள வோலவு 
மூடியிருத்தல.

3. அடி-வடி திைப்பிற்கு கீழ் 
நீர் மட்டம் இருத்தல.

4. மினனழுத்த வீழ்ச்சி 
கோரணமோக ்வகம் 
குகைவோக இருத்தல.

5. சபோருத்தமிலைோத குழோய் 
இகணப்பு.

1. உறிஞ்சும் குழோயில நீர் நிரப்ப ்வண்டும்.
2. சவளி்யற்றும் குழோயில உள்ள 

வோலகவ திைக்க ்வண்டும்.
3. உறிஞ்சும் குழோயின நீளத்கத 

அதிகப்படுத்தி, அடி-வடி திைப்பு 
அதிகப்படுத்தி, நீர் மட்டத்திற்கு கீ்ழ 
அகமக்க ்வண்டும்.

4. மின்னோடிகய ஆய்வு விளக்கின மூைம் 
்ெோதித்து ெரி செய்ய ்வண்டும்.

5. தயோரிப்போளர்கள் சகோடுத்த தகவலு்டன 
ஒப்பிடடு போர்த்து உறிஞ்சும் குழோகயயும் 
சவளி்யற்றும் குழோகயயும் 
சபோருத்தமோக அகமக்க ்வண்டும்.

3. நீ்ரற்றி சிறிது 
்நரம் ஓடி நீகர 
சவளி்யற்றி 
அதன பின நினறு 
விடுதல.

1. உறிஞ்சும் பகுதியில நீர் 
கசிவு மற்றும் நீர் மட்டம் 
குகைந்து விடுதல.

2. மின்னோடி மற்றும் 
துவக்கியில குகைபோடு 
ஏற்படடு இருத்தல.

1. உறிஞ்சும் பகுதியில உள்ள குழோய் 
இகணப்புககள ெரி செய்ய ்வண்டும். 
உறிஞ்சும் குழோயின நீளத்கத 
அதிகப்படுத்த ்வண்டும்.

2. மின்னோடி மற்றும் துவக்கிக்கு செலலும் 
மினசுற்கை ்ெோதகன விளக்கின மூைம் 
்ெோதகன செய்து ெரி செய்யவும்.

4. நீ்ரற்றியில 
அதிகப்ப டியோன 
அதிர்வு மற்றும் 
ெப்தம் எற்படுதல.

1. ஒழுஙகு அகமவு 
மோறியிருத்தல.

2. தளர்வோன மகையோணி 
இகணப்பு.

3. தோஙகியில உயவு இலைோது 
இருத்தல.

4. சுழல தண்டு வகளந்து 
இருத்தல.

5. துருத்தியில அக்டப்பு 
எற்படடு உகைப் 
சபடடியில உரோய்வு 
எற்படுதல.

1. ஒழுஙகு அகமவு ்ெோதித்து ெரி 
செய்யவும்.

2. மகையோணிககள இறுக்கமோக 
சபோருத்தவும்.

3. தோஙகியில உயவி்ட ்வண்டும். அலைது 
புதிய தோஙகிகய சபோருத்தவும்.

4. சுழல தண்டு புதியகத சபோருத்தவும்.
5. துருத்திகய ்ெோதித்து அக்டப்பு நீக்கி 

சபோருத்தவும்.

5. துருத்தியில 
அதிகப்படியோன 
சவடிப்பு 
ஏற்படுதல.

1. மண் அலைது கடினமோன 
சபோருள்கள் உடசெனறு 
சவடிப்பு எற்படடு 
இருத்தல.

2. துருத்தியில துவோரஙகள் 
்மலபகுதியில ஏற்படடு 
இருத்தல.

1. மண் மற்றும் கடினமோன சபோருள்கள் 
செலைோதவோறு வடிகடடிககள 
சபோருத்தவும்.

2. துவோரஙககள வோஷர் சகோண்டு அக்டக்க 
்வண்டும்.
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சரியோன விகடகய ்தர்ந்சதடுத்து  
எழுதவும்.

மதிப்சபண்
1

1. விசிறி சுழலும் வட்டத்தின விட்ட அளவு
 அ) விசிறி இகணப்பு
 ஆ) விசிறியின நீளம்
 இ) விசிறி வீச்சு 
 ஈ) விசிறி அளவு
2. ்மகெ மின விசிறியில பயனபடுத்தப்படும் 

மினனியஙகி
 அ)  நிகையோன மின்னற்பி தூண்்ட ல மின 

இ ய ங கி
 ஆ)  மின்னற்பி துவக்க மற்றும் இயஙகும் 

மி ன னி ய ங கி
 இ)  நிழலிட்ட கோந்த முகன தூண்்டல  

மினனியஙகி
 ஈ) முழுகம இயஙகி
3. தூசுக்கோற்கை சவளி்யற்ை உதவும் 

மி ன வி சி றி
 அ) கூகர மினவிசிறி
 ஆ) ்மகெ மினவிசிறி
 இ) தோஙகி குழோய் மினவிசிறி
 ஈ) சவளிப்புைம் தள்ளும் மினவிசிறி
4. கைக்கி தூய்கமப் படுத்தும் சதோழில 

நுடபம் எந்த வகக ெைகவ இயந்திரத்தில 
ப ய ன ப டு த் த ப் ப டு கி ை து ?

 அ) குகை தோனியஙகி
 ஆ) முழு தோனியஙகி
 இ) ்மற்புைம் துணி செலுத்தும் வகக
 ஈ) முகப்பு வழி செலுத்தும் வகக
5. துகவக்கப்பட்ட துணிகளில உள்ள 

ெைகவத்தூகள சவளி்யற்றும் செயலபோடு 
எந்த சுற்றில சகோண்்டது

 அ) துகவக்கும் சுற்று
 ஆ) அைசும் சுற்று
 இ) உைர்த்தும் சுற்று
 ஈ) சவளி்யற்றும் சுற்று
6. குகை தோனியஙகி மினெைகவ இயந்திரத்தில 

உள்ள போத்திரஙகளின எண்ணிக்கக
 அ) 1   ஆ) 2
 இ) 1 அலை து 2 ஈ) 3

7. கமவிைக்கு விகெகய உருவோக்க உதவும் 
ப கு தி

 அ) சுருள் வடிவ உகை
 ஆ) அக்டப்பு சபடடி
 இ) சுழற்தண்டு
 ஈ) துருத்தி
8. சபோதுவோக துருத்தி செய்யப் பயனபடும் 

சபோருள்
 அ) பதப்படுத்தப்பட்ட எஃகு
 ஆ) பித்தகள
 இ)  வோர்ப்பிரும்பு அலைது துப்போக்கி 

உ ் ை ோ க ம்
 ஈ) தோமிர உ்ைோக கைகவ
9. துருத்தியின ்வகம் நீரின அழுத்தமோக 

மோற்ை உதவும் பகுதி
 அ) சுருள் வடிவ உகை
 ஆ) அக்டப்பு சபடடி
 இ) சுழற்தண்டு
 ஈ) திணிப்பு கயிறு சபடடி
10. நீ்ரற்றி எப்சபோழுதும் தண்ணீர் 

கிடடித்தலு்டன இருப்பகத உறுதி செய்ய 
மிக அவசியமோனது

 அ)  சவளி்யற்றும் குழோய் திைந்த 
நிகையில இருக்கக் கூ்டோது.

 ஆ)  உறிஞ்சும் பக்கத்தில திைப்பு ஏதும் 
இருக்கக் கூ்டோது.

 இ)  அடி – வடி திைப்பில கசிவு இருக்கக் கூ்டோது.
 ஈ)  திணிப்பு கயிற்றில கசிவு இருக்கக் கூ்டோது.
11. கமயவிைக்கு நீ்ரற்றியில உருவோகும் 

அழுத்தம் கீழ்கண்்ட அைகில குறிக்கப்படும்
 அ) அடி  ஆ) அடி / நிமி்டம்
 இ) லிட்டர்  ஈ) கி.கி / செ. மீ2
12. உறிஞ்சும் ஆழம் மற்றும் உயர்த்தும் 

உயரம் கீழ்கண்்ட எந்த அைகில 
கு றி க் க ப் ப டு கி ை து ?

 அ) அடி   ஆ) கி.கி / செ. மீ2
 இ) செஙகுத்து உயரம் ஈ) குழோயின நீளம்
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சுருக்கமோ்க விகடயளிக்கவும்.
1. கூகர மற்றும் ்மகெ மின விசிறியில பயனபடுத்தப்படும் மின இயஙகியின வகக 

எனன?
2. கூகர மினவிசிறியின முக்கிய போகஙகள் யோகவ ?
3. மின விசிறிகளின வீச்சு எனைோல எனன?
4. மினவிசிறியின வகககள் எனன?
5. மின விசிறியில பயனபடும் ்வகக் கடடுப்படுத்தியின உப்யோகம் எனன?
6. ்மகெ மினவிசிறின ்வகம் எவவோறு மோற்ைப்படுகிைது?
7. சதோஙகும் மின விசிறியில அகமந்துள்ள மின்தக்கியின பணி யோது?
8. தோனியஙகி மினெைகவ இயந்திரத்தின இரு வகககள் யோகவ ?
9. குகை தோனியஙகி ெைகவ இயந்திரத்தில எந்த வகக துகவக்கும் சதோழில நுடபம் 

பயனபடுத்தப்படுகிைது?
10. ெைகவ இயந்திரத்தில உள்ள அஜி்்டட்டர் எனபது எனன?
11. கமயவிைக்கு நீ்ரற்றியில திரவத்தின சுழற்று விகெ எனன விகெயோக மோற்ைப்படுகிைது?
12. கமயவிைக்கு நீ்ரற்றியில தண்ணீர் கிடடித்தல எனைோல எனன?
13. நீ்ரற்றி எதிர்த் திகெயில சுழனைோல எனன ஆகும்?
14. நீர் இகைக் கும் நீ்ரற்றியிலஉறிஞ்சும் உயரம் எனைோல எனன?
15. நீர் இகைக் கும் நீ்ரற்றியில உயர்த்தும் உயரம் எனைோல எனன?

ப��  ஆ மதிப்சபண்
3

ஒரு பக்க அளவில விகடயளிக்கவும்.
1. மின விசிறியில பயனபடுத்தப்படும் ்மோட்டோரின அகமப்பு பற்றி சுருக்கமோக கூறுக.
2. ்மகெ மினவிசிறியின அகைவுப் சபோறி இயஙகும் முகைகய சுருக்கமோக எழுதுக.
3. சவளி்யற்றும் மினவிசிறி எனைோல எனன? அது இயஙகும் விதம் மற்றும் உப்யோக-

ஙககள விளக்குக.
4. திணிப்புக் கயிறு அகமப்பின செயலபோடு எனன?
5. துருத்தி எனைோல எனன? அதன வகககள் யோகவ ?
6. துருத்தியின ்வகை எனன?
7. உரோய்வு ெக் தி எனைோல எனன?

ப��  இ மதிப்சபண்
5
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இரண்டு பக்க அளவில விரிவோ்க விகடயளிக்கவும்.
1. கூகர மின விசிறியில கீழ்கண்்டவற்கைப் பற்றி சிறு குறிப்பு வகரக.
 அ) தோஙகி  ஆ) சதோஙகும் கம்பி  இ) ்வகக்கடடுப்போடடு இகணப்பி
2. ்மகெ மின விசிறியில  சபோதுவோக ஏற்படும் பழுதுகள், கோரணஙகள் மற்றும் ெரி செய்யும் 

முகைகய ப்டத்து்டன விவரி.
3. ்மற்புைத் திைப்புள்ள ெைகவ இயந்திரத்தின அகமப்பு செயலபடும் விதத்கத ப்டத்து்டன 

விவரி.
4. குகைதோனியஙகி மினெைகவ இயந்திரத்தின அகமப்பு, செயலபடும் விதத்கத ப்டத்து்டன 

விவரி.
5. கமய விைக்கு நீ்ரற்றியின அகமப்பு மற்றும் செயலபடும் விதம் ப்டத்து்டன விவரி.

ப��  ஈ
மதிப்சபண்

10

குறிப்புகர நூல (REFERENCE BOOK)

1. A text book of ‘Electrical Technology’ Volume-III B.L.Theraja and A.K.Theraja, 
S.Chand & Company Ltd.

இகையதள மு்கவரி (Internet Resource)

1. http://www.wikipedia.org
2. https://www.electrical4u.com
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 மின் கலக்கி, சாறு பிழி கருவி,
 அரவை இயந்திரம் மற்றும்
தண்ணீர் ைடிகட்டி

மின்கலக்கி, சாறு பிழி ்கருவி, அரவை இயந்திரம் மற்றும் தண்ணீர் ைடி்கட்டி 
ஆகியைற்றின அம்சங்கள், பல்ைறு ைவ்க்கள், பா்கங்கள், சசயலபாடு்கள், 
பழுது பார்்ததல மற்றும் பராமரி்ததல ஆகியவை்கள் பற்றி அறிந்து ச்காள்ைது 

்கற்்றலின ்�ாக்்கம் ஆகும்.

 கற்றலின் ேநாக்கம்

பாடம்

9

அறிமுகம்
9.1

மின்கலக்கி, சாறு பிழி ்கருவி, அரவை 
இயந்திரம் மற்றும் தண்ணீர் ைடி்கட்டி ஆகிய 

9.1  அறிமுகம்

9.2  மின் கலக்கி (Electric Mixie)

9.3  சாறு பிழி கருவி (Juicer)

9.4  அரவை இயந்திரம் (Electric Grinder)

9.5  நீர் சுத்திகரிப்ான் (Water purifier)

ெ்ாருளடக்கம்

மினசாதனங்கள் வீட்டு உப்யா்க்ததிற்்கா்க 
பயனபடு்ததபபடும் மினசாதனங்கள் ஆகும். என்ை, 
்மற்கூறிய உப்கரணங்கவை இயக்குதல மற்றும் 
பழுதுபார்்ததல ஆகியவை்கள் பற்றிய ்கரு்ததியல 
மற்றும் சசய்முவ்ற ஆகியவை்கள் பற்றி அறிய 
இந்தப பாடம் மி்கவும் பயனுள்ைதா்க இருக்கும். 
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மின் கலக்கி (Electric Mixie)
9.2

மின ்கலக்கி எனபது உணவுப சபாருட்்க 
வை சபாடியா்க அவரபபதற்கு பயனபடு்ததபபடும் 
மினசார சாதனம் ஆகும். இந்த சாதனம் சிறிய 
சாதனம் எனபதால எளிதில சைளி்ய எடு்ததுச் 
சசலல பயனபடுகி்றது. இச்சாதன்தவத சவமயல 
அவ்றயில எப்பாதும் சசஙகு்தது நிவலயில தான 
பயனபடு்தத முடியும். சபாடியாக்்க ்தவைபபடும் 
அைவுக்கு ஏற்ப இச்சாதனம் பல்ைறு அைவு்களில 
கிவடக்கி்றது. ைழக்்கமா்க இந்த சாதனம் �ானகு 
ைவ்க ஜாடி்கவைக் ச்காண்டு, பல்ைறு ைவ்க 
்க்ததி்களின அவமபபினால ஒரு சில ச�ாடி்களில 
உணவுப சபாருள்்கவை சபாடிபசபாடியாக்்க 
உதவுகி்றது.

9.2.1 மின் கலக்கி ஜாடியின் ைவககள்

1. உலர் ஜாடி
2. ஈரமான ஜாடி
3. சட்னி ஜாடி
4. பல்�ாக்கு ஜாடி
5. ்க்ததி

 (அ) உலர் ஜாடி

உலர்ந்த ைவ்கப சபாருள்்கவை 
அவரபபதற்கு பயனபடு்ததும் ஜாடி உலர் ஜாடி என 
அவழக்்கபபடுகி்றது. இவைவ்க ஜாடி அைவில மி்கச் 
சிறியதா்க இருபபதால இதற்கு அவடைவையம் 
இலவல. (்்கஸச்கட்)

(ஆ) ஈரமான ஜாடி

இவைவ்க ஜாடியில ்காய்்கறி்கள் ச்காண்டு 
தயாரிக்்கபபடும் சூப, லஸஸி, மிலக் ்ேக், ஈரமான 
மசாலாக்்கள், சட்னி, ்தாவச, ைவட மற்றும் இட்லி 
்பான்ற உணவுப சபாருள்்களுக்கு மாவு தயாரிக்்க 
பயனபடுகி்றது. இவைவ்க ஜாடியில ஈரமான 
சபாருள்்கள் பயனபடு்ததப படுைதால, சைளி்ய 
ைராமல இருக்்க சபரிய அவட ைவையம் ஒனறு 
இந்த ஜாடியின மூடியில சபாரு்ததப பட்டுள்ைது. 

(இ) சட்னி ஜாடி

சட்னி ஜாடிவயக் ச்காண்டு சட்னி்கள், 
மசாலாக்்கள் மற்றும் ச்காட்வட ைவ்க பயிர்்கள் 
ஆகியவை ்தவைபபடும் அைவுக்கு ஏற்்றைாறு 
குவ்றந்த அைவு தயாரிக்்க பயனபடுகி்றது.

்டம் 9.1 மின ்கலக்கி
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(ஈ) ்ல்நாக்கு ஜாடி

பல்�ாக்கு ஜாடியானது �ானகு ்க்ததி்கவைக் 
ச்காண்டது. அவையாைன:

1. சாறு பிழி ்க்ததி
2. உலர் அரவை ்க்ததி,
3. சபரிய ்க்ததி
4. விபபிங பிசைண்டர் ்க்ததி

பல்�ாக்கு ஜாடியில ்மற்குறிபபிட்ட 
�ானகு ்க்ததி்கவைக் ச்காண்டு அவன்தது 
்ைவல்கவையும் சசய்ய மின ்கலக்கியில 
பயனபடு்ததலாம். 

9.2.2 கத்திகள்

மின ்கலக்கியில பல்ைறு ைவ்க ்க்ததி்கள் 
பயனபடு்ததபபடுகி்றது. அவையாைன…

1. ஈர ்கலக்கி ்க்ததி (Wet grinder blade)

2. உலர் ்கலக்கி ்க்ததி (Dry grinder blade)

3. சாறு பிழி ்க்ததி (Juicer blade)

4. சட்னி ்கலக்கி ்க்ததி (Chutney grinder blade)

5. பிசைண்டர் ்க்ததி (Blender blade)

6. மினசர் ்க்ததி (Mincer blade) and

7. சாட்வடயடி ்க்ததி (Whipping blade)

்தவைபபடும் சபாருவை அவரபபதற்கு 
ஏற்ப தக்்க ஜாடி்கவை உப்யாகிக்்கலாம். 

9.2.3 ்ைவல ெசய்யும் முவை

 • மின ்கலக்கிவய எப்பாதும் சு்ததமான மற்றும் 
உலர்ந்த ்மற்பரபபில வைக்்கவும். 

 • சைபபம் மற்றும் நீர் சார்ந்த சபாருள்்கள் அரு்்க 
இலலாதைாறு விலக்கி வைக்்க ்ைண்டும். 

 • ஜாடிவய சரியா்க சபாரு்ததி திரு்கவும். 
 • மின ்கலக்கியின ்மல மூடிவய �னகு இறுக்்க-

மா்க மூடி வைக்்கவும். 
 • மின தர்ததிற்கு ஏற்ப 3 பின சாக்ச்கட்வட 

ப ய ன ப டு ்த த வு ம் .
 • மின சபவை அளி்தது பயனபடு்ததுைதற்கு 

முனபு சரியான முவ்றயில நில இவணபபு சச-
ய்யபபட்டுள்ைதா என அறிந்து இயக்்கவும். 

சாறு பிழி கருவி (Juicer)
9.3

பழங்கள், மூலிவ்க்கள், கீவர்கள் மற்றும் 
்காய்்கறி்கள் ஆகியவை்களில உள்ை சாறு்கவை 
பிழிைதற்கு பயனபடும் சாதனம் சாறு பிழி 
்கருவியாகும். இது கூழில இருந்து சாற்வ்ற �சுக்கி, 
அவர்தது பிழிகி்றது. இம்முவ்றக்கு பிழிதல எனறு 
சபயர். 

்டம் 9.2 சாறு பிழி ்கருவியின படம்

 திரைமாக்கும் ்கலபபான
1.5லி

 துருபபிடி்காத எஃகு அவரக்கும்
ஜாடி

  1லி

 துருபபிடி்காத சைட்டும்
்க்ததி

 துருபபிடி்காத.
சட்னி ஜாடி

0.4லி

 ்்காதுவம பிவசயும்
்க்ததி

 தடிமன சரிசசய்தலுக்்கான
சைட்டும் ்க்ததி பிரஞ்சு சபாறியல ்க்ததி

 உதிர்க்கும்
்க்ததி

 வமயவிலக்கு
 சாறு பிழி ்கருவி ss
சைட்டுைான

சிட்ரஸ பழச்சாறு ்கருவி

ஒளி ்பனல

சபரிய கிண்ணம்
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9.3.1 சாறு பிழி கருவியின் ைவககள்

சாறு பிழி ்கருவி பயனபடு்ததும் விதம் 
சபாரு்தது பல ைவ்கபபடுகி்றது. அவையாைன:

1. வ்கயால சாறு பிழியும் ்கருவி (Manual style reamer)
2. வமய விலக்கு ைவ்க சாறு பிழியும் ்கருவி 

(Centrifugal type juicer)
3. மாஸடி்்கட்டிங ைவ்க சாறு பிழியும் ்கருவி 

(Masticating juicer)
4. இரட்வட கியர் சக்்கர சாறு பிழியும் ைவ்க (Twin 

gear juicer)
5. சாறு அழு்தத ைவ்க (Juice press)

1. வகயால சாறு பிழியும் கருவி 

சா்ததுக்குடி, எலுமிச்வச மற்றும் ஆரஞ்சு 
்பான்ற பல பழங்களில இருந்து சாறு பிழிைதற்கு 
இவைவ்க ்கருவி பயனபடு்ததபபடுகி்றது. இவைவ்க 
்கருவியில கூம்பு ்பான்ற சைட்டபபட்ட திடமான 
பா்க்ததில, பாதியா்க சைட்டபபட்ட பழ்தவத அழு்ததி 
சாறு எடுக்்கபபடுகி்றது. 

2.  வமய விலக்கு ைவக சாறு பிழியும் கருவி 

வமய விலக்கு ைவ்க சாறு பிழியும் 
்கருவிவய ்ை்கமா்க சாறு பிழியும் ்கருவி என 
அவழக்்கபபடுகி்றது. இது மி்கவும் பிரபலமான சாறு 
பிழி ைவ்க ்கருவியாகும். இக் ்கருவியில பழங்கள் 
மற்றும் ்காய்்கறி்கள் ஒரு குழாய் மூலம் எடு்ததுச் 
சசனறு, ்�ரடியா்க 6000 முதல 14000 rpm ்ை்க்ததில 
இயஙகும் பி்ைடுடன சதாடர்பு ச்காள்கி்றது. ஒ்ர 
இட்ததில ்ச்கரிக்்கபபட்ட பழச்சாறு்கள் உள்்ை 
வமய விலக்கு விவசயால சுழனறு வீசபபட்டு 
ஜாடியில ்ச்கரிக்்கபபடுகி்றது. 

3.  மாஸ்டி்கட்டிங் ைவக சாறு பிழியும் 
கருவி

மாஸடி்்கட்டிங ைவ்க சாறு பிழியும் ்கருவி 
சமதுைா்க சாறு பிழியும் ைவ்கவயச் ் சர்ந்தது. இதில 
பழங்கவை �சுக்குைதற்கு 80 முதல 100 rpm ் ை்க்ததில 
சமதுைா்க சுழலும் கியர் பயனபடு்ததபபடுகி்றது. 
இவைவ்கயில சபறும் சாறு கூழா்கவும், நுவரயுடன 
்காணபபட்டு ்கசபபான சுவைவய சபற்றிருக்கும். 

4. இரட்வட கியர் சாறு பிழியும் கருவி

இந்த ைவ்க சாறு பிழியும் ்கருவியில 
இரண்டு கியர்்கள் பயனபடு்ததபபடுகி்றது. இரண்டு 
கியர்்கள் சுழலைதன மூலம் சுழலுதல, உள்்ை 
இழு்தது �சுக்குதல ஆகியவை ்காரணமா்க சாறு 
பிரி்தசதடுக்்கபபடுகி்றது. 

5. சாறு அழுத்தம்

சாறு அழு்ததம் எனபது பழ்தவத உள்்ை 
வை்தது அழு்ததி சாறு சபறும் முவ்றயாகும். 
குளிர்ந்த சாறு பிழிைதற்கு இது சபரும்பாலும் 
பயனபடுகி்றது. இச்சாதனம் இரண்டு நிவல்கவை 
ச்காண்டது. முதலில கூழா்க தயாரிக்்கபபடுகி்றது. 
பி்றகு சாறு அதி்க அழு்ததம் ச்காண்டு கூழில 
இருந்து பிரி்தசதடுக்்கபபடுகி்றது. 

9.3.2 சாறு பிழி கருவியின் ்ாகங்கள்

சாறு பிழி ்கருவியின பா்கங்கைாைன…

1. மின்னாடி
2. உடல பகுதி (அலலது) அடிபபவட பகுதி
3. On / Off ஸவிட்ச்
4. மூனறு பின ச்காண்ட மின ்கட்ததி
5. சாறு ச்காள்்கலன
6. கூழ் ச்காள்்கலன

1. மின்்னாடி

மின்னாடி, சாறு பிழி ்கருவி்களின 
பா்கங்கவை சசயலபடு்தத உதவும் சாதனம் ஆகும். 
மின்னாடி மினசக்திவய சபற்றுக் ச்காண்டு 
இயந்திரச் சக்திவய ச்காடுக்கி்றது. 

2.  உடல ்குதி (அலலது) அடிப்வட 
்குதி

சாறு பிழி ்கருவியின அவன்தது உள் 
பகுதிவயயும் மூடி பாது்காக்கும் பா்கம் உடல 
பகுதியாகும். இது மின்கட்ததாப சபாருைால 
சசய்யபபட்டது. மின்னாடிவய உள்்ை 
வை்தது, பயனபடு்ததுைதற்கு பாது்காபபா்க இது 
ை டி ை வ ம க் ்க ப ப ட் டு ள் ை து . 

3. On / Off ஸ்விட்ச்

சாறு பிழி ்கருவிவய ்கட்டுபபடு்தத On / 
Off ஸவிட்ச் பயனபடுகி்றது. சில சாறு பிழி ைவ்க 
்கருவியில ்ை்க மாற்றி ச்காண்டு ்தவையான 
்ை்க்தவத சபற்றுக் ச்காள்ைலாம்.  ்ை்கக் 
்கட்டுபபாடு எண் ச்காண்டு சாறு பிழி ்கருவிக்கு 
எவைைவு ்ை்கம் சுழல ்ைண்டும் எனபவத �ாம் 
்தர்வு சசய்யலாம். 

4. மூன்று பின் ெகாண்ட மின் கடத்தி

மூனறு பின ச்காண்ட மின ்கட்ததி எனபது 
சாறு பிழி ்கருவிக்கு மினசக்தி ைழஙகும் மின 
்கட்ததியாகும். 
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5. சாறு ெகாள்கலன்

இது பிழியபபட்ட சாறு்கவை குடிபபதற்்கா்க 
்ச்கரிக்கும் ச்காள்்கலன ஆகும். சபரும்பாலும் இந்த 
ச்காள்்கலன ்கண்ணாடி அலலது ஊடுருவும் தனவம 
ச்காண்ட பிைாஸடிக்்கால ஆனது. 

9.3.3  மின் கலக்கி மற்றும் சாறு பிழி கருவியில ஏற்்டும் ்ழுதுகள், காரணங்கள் 
மற்றும் நிைர்த்தி ெசய்தல அட்டைவண

ை.எண் குவ்றபாடு்கள் ்காரணங்கள் நிைர்்ததி சசய்தல

1 சாதனம் 
சசயலபடவிலவல.

1. மினனழு்ததம் இலவல.
2. புலச் சுருள் அலலது 

ஆர்மச்சூர் உலவல்களில 
தி்றந்த சுற்று.

3. மினசபவை ைழஙகும் 
மின்கட்ததியில தி்றந்த 
சுற்று உள்ைது (அலலது) 
சதாடர்ச்சி இலவல.

1. மலடிமீட்டர் ச்காண்டு மினனழு்ததம் 
உள்ைவத உறுதி சசய்யவும் 

2. புலச் சுருள் அலலது ஆர்மச்சூர் 
உலவல்களில சதாடர்ச்சிவய 
ஆய்வு விைக்கு ச்காண்டு ்சாதி்தது 
உலவலவய புதுபபிக்்கவும். 

3. மினசபவை ைழஙகும் மின்கட்ததியில 
தி்றந்த சுற்று மற்றும் சதாடர்ச்சி 
சரியா்க உள்ைதா? என ஆய்வு விைக்கு 
ச்காண்டு ்சாதி்தது சரி சசய்யவும்.

2 மின சபவை 
சரியா்க உள்ைது. 
மின்னாடி 
இயங்கவிலவல.

1. ஜாடியில அைவுக்கு 
அதி்கமான சபாருள்்கள் 
்காரணமா்க 
பாது்காபபு சுவிட்சு 
தி்றக்்கபபட்டுள்ைது. 

1. அைவுக்கு அதி்கமான சபாருள்்களில 
சற்று எடு்ததுவிட்டு பாது்காபபு ஸவிட்ச் 
விடுவி்தது பயனபடு்ததவும். 

3 குறிபபிட்ட 
்ை்க்ததில 
மின்னாடி 
இயங்கவிலவல.

1. ்கட்டுபபாட்டு 
திருகில உள்ை 
இவணபபு சரியா்க 
இவணக்்கபபடவிலவல.

1. ்கட்டுபபாட்டு திருகின இவணபவப 
சரியா்க இவணக்்கவும். 

4 சாதன்தவத 
உப்யாகி்ததுக் 
ச்காண்டு 
இருக்கும் ்பாது 
அதி்க சைபபம் 
உண்டாகி்றது. 

1. புலம் அலலது ஆர்மச்சூர் 
உலவல்களில குறுக்குச் 
சுற்று.

2. ்தய்ந்து ்பான 
தாஙகி்கள் அலலது 
பழுதான தாஙகி்கள் 
்காரணமா்க.

1. புலம் அலலது ஆர்மச்சூர் 
உலவல்கவை ்சாதவன சசய்து, 
குறுக்குச் சுற்று உள்ை இட்ததில தக்்க 
மின்காபபு இடவும். 

2. ்தய்ந்து ்பான அலலது பழுதான 
தாஙகி்கவை புதுபபிக்்கவும்.

6. கூழ் ெகாள்கலன்

கூழ் ச்காள்்கலன துருப பிடிக்்காத எஃகு 
அலலது பிைாஸடிக் சபாருைால ஆனது. இதில கூழ் 
விநி்யாகிக்்க பயனபடுகி்றது. 

அரவை இயந்திரம்
9.4

அரவை இயந்திரம் வீடு்கள் மற்றும் 
உணை்கங்கள் ஆகிய இடங்களில உணவு 
தானியங்கவை ச்கட்டியா்க அலலது மாைா்க 
தயாரிக்்கப பயனபடுகி்றது. அரவை இயந்திர்ததில 
கி்ரவனட் ்கற்்கள் உள்ைன. இக் ்கற்்கள் மின்னாடி 
உதவியுடன உ்லா்க பா்ததிர்ததில சுழலகி்றது. 
உணவு தானியங்கள் கி்ரவனட் ்கல மற்றும் உ்லா்க 
பா்ததிர்ததிற்கு இவட்ய அவரக்்கபபட்டு மாைா்க 
கிவடக்்கப சபறுகி்றது. 

9.4.1  அரவை இயந்திரங்களின் ைவககள்

அரவை இயந்திரங்கள் பல ைவ்கபபடுகி்றது. 
அவையாைன:

1. பவழய ்கால முவ்றபபடி ்கற்்கள் ச்காண்டு 
அவரக்கும் அரவை இயந்திரம்  (Old type stone wet grinder)

2. ்டபுள் டாப ஈர ைவ்க அரவை இயந்திரம் (Table 
top wet grinder)

3. சாய்்தது மாவு சபறும் ஈர ைவ்க அரவை 
இயந்திரம்  (Tilting table top wet grinder) மற்றும்

4. ைணி்க பயனபாட்டு அரவை இயந்திரம் 
(Commercial table top wet grinder)
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1.  ் வைய கால முவைப்டி கற்கள் 
ெகாண்டு அவரக்கும் அரவை இயந்திரம்

பவழய ்கால்ததில வ்கயால உரலில மாவு 
அவர்தது பயனபடு்ததும் பாரம்பரிய முவ்றயாகும். 
இப்பாது கூட நிவ்றய கிராமங்கள் மற்றும் 
�்கரங்களில இம்முவ்ற பயனபடு்ததபபட்டு ைருகி்றது. 
மின சபவை இவைவ்கக்கு ்தவையிலவல.

2.  ் டபுள் டாப ஈர ைவக அரவை இயந்திரம்

்டபுள் டாப ஈர ைவ்க அரவை இயந்திரம் 
துரு பிடிக்்காத எஃகு டிரம் ்பான்ற பா்ததிர்ததில 
பவழய ்கால்ததில பயனபடு்ததி ைரும் 
்கற்்கவைப ்பால்ை பயனபடு்ததபபடுகின்றன. 
இவைவ்க அரவை இயந்திரம் சிறியதா்கவும், 
பயனபடு்ததுைதற்கு எளிதா்கவும் இருக்கி்றது. 
இவைவ்க அரவை இயந்திரம் மின சபவை ச்காண்டு 
இயக்்கபபடுகி்றது. ்மலும் எளிதில எடு்ததுச் 
சசலலக் கூடியது. இவைவ்க அரவை இயந்திரம் 
பராமரிபபது எளிது. 

3.  சாய்த்து மாவு ெ்றும் ஈர ைவக 
அரவை இயந்திரம் 

மாவு அவரக்்கபபட்டதும் எளிதில 
சாய்்தது எடுக்்கப பயனபடும் இவைவ்க அரவை 
இயந்திர்ததிற்கு குவ்றைான இடம் ்பாதுமானது. 
இவைவ்க ஈர ைவ்க அரவை இயந்திரம் குவ்றைான 
ச்தத்ததில சுழலும் மற்றும் எளிதில சு்ததம் 
சசய்யலாம். சபரும்பாலும் இவைவ்க வீட்டு 
உப்யா்க்ததிற்கு பயனபடு்ததபபடுகி்றது. 

4.  ைணிக உ்்யாகத்திற்காக ்யன்்டும் 
அரவை இயந்திரம்

அதி்க அைவு மாவு மற்றும் உணவு 
தானியங்கள் ்தவைபபடும்  இடங்களில  இவைவ்க 
அரவை இயந்திரம் பயனபடு்ததபபடுகி்றது  இது 
உணை்கங்கள் மற்றும் ைணி்க ைைா்க இடங்களில 
சபரிதும் பயனபடுகி்றது. 

9.4.2  ஈர அரவை இயந்திரத்தின் 
்ாகங்கள்

1.  சுற்றும் கல  
(Circulating stone)

சுற்றும் ்கல எனபது ஒரு திடமான 
்கலலாகும். அதில அவரக்்க ்ைண்டிய தானிய 
து்கள்்கள் �சுக்கி ச�ாறுக்்கபபட்டு இறுதியில 
மாைா்க கிவடக்்கபபடுகி்றது.

2. இரப்ர் ்ட்வட (Rubber belt)

இரபபர் பட்வட எனபது ஒரு ்கடினமான 
்காபபிடபபட்ட இரபபர் ஆகும். இதன உதவியாலதான 
மின்னாடியின சுழலதண்டு மற்றும் அரவை 
இயந்திர பா்ததிர்ததின இவணக்்கபபடுகி்றது. 

ைவையம்

அவரக்கும்
்கல 

தாஙகி

பட்வடமின்னாடி

 பிைாஸடிக்
த்கடு

்டம் 9.3 ஈர ைவ்க அரவை இயந்திரம்

3. மின்்னாடி (Motor)

மின்னாடி எனபது ஒரு சுழலும் இயந்திரம் 
ஆகும். இது மின ஆற்்றவல இயந்திர ஆற்்றலா்க 
மாற்றுகி்றது. இது அரவை இயந்திர பா்ததிர்தவத 
சுழலச் சசய்து மாைா்க அவரக்்கச் சசய்கி்றது. 
மின்னாடி அரவை இயந்திர்ததில கீழ் பகுதியில 
சபாரு்ததபபட்டுள்ைது. 

4.  தண்டு மற்றும் உருவள  
(Shaft and pully)

தண்டு மற்றும் உருவையின முக்கிய 
்�ாக்்கம் மின்னாடி மற்றும் உ்லா்க அரவை 
பா்ததிரம் ஆகியைற்வ்ற இரபபர் பட்வடயுடன 
இவணக்்கப பயனபடுகி்றது.

5. பிளாஸ்டிக் தகடு (Plastic plate) 

பிைாஸடிக் த்கடு அரவை இயந்திர்ததின 
உ்லா்க பா்ததிர்ததுடன சபாரு்ததபபட்டு உள்ைது. 
இந்த பிைாஸடிக் த்கட்டின மூலம் மாவு சீரா்க 
தள்ைபபட்டு �னகு ்தவையான அடர்்ததிக்கு ஏற்ப 
அவரக்்க பயனபடுகி்றது. 

6. தாங்கிகள் (Bearings)

தாஙகி்கள் அரவை இயந்திர உ்லா்க பா்கம் 
இலகுைா்க சுழல பயனபடுகி்றது. இது ஆட்டுக்்கல 
மற்றும் அரவை இயந்திர அடிபபா்கம் ஆகிய 
இடங்களில பயனபடு்ததுகி்றது. 
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9.4.3  அரவை இயந்திரத்தின் குவை்ாடுகள், காரணங்கள் மற்றும் நிைர்த்தி ெசய்தல 
அட்டைவண

ை.எண் குவ்றபாடு்கள் ்காரணங்கள் நிைர்்ததி சசய்தல

1 அரவை இயந்திர்ததில 
மினசபவை 
உள்ைது. ஆனால 
அரவை இயந்திரம் 
சசயலபடவிலவல.

1. குவ்றைான மினசபவை.

2. மினசபவை ைழஙகும் 
்கட்ததி சரியா்க 
இவணக்்கபபடவிலவல.

3. அரவை இயந்தி 
மின்னாடியில தைர்ைான 
மின இவணபபு.

1. ்தவையான மினசபவை 
சப்றபபட்டவுடன 
பயனபடு்ததவும்.

2. மினசபவை ைழஙகும் 
்கட்ததிவய �னகு இவணக்்கவும்.

3. தைர்ைான மின இவணபவப 
�னகு இவணக்்கவும்.

2 அரவை இயந்திரம் 
இயக்்கபபட்டவுடன 
மின உருகு இவழ 
உருகிவிடுகி்றது. 

1. உலவல்களில குறுக்குச் 
சுற்று ஏற்பட்டுள்ைது.

2. மின ைழஙகும் சாக்ச்கட்டில 
ஃ்பஸ மற்றும் நியூட்ரல 
்கட்ததியில குறுக்குச் சுற்று 
ஏற்பட்டுள்ைது. 

1. உலவல்கவை ்சாதவன 
சசய்து, குறுக்குச் சுற்று இலவல 
எனபவத உறுதி சசய்யவும்.

2. மின ைழஙகும் சாக்ச்கட்டில 
ஃ்பஸ மற்றும் நியூட்ரல சரியா்க 
இவணக்்கபபட ்ைண்டும். 

3 மின்னாடி சுழலுகி்றது. 
ஆனால அரவை 
இயந்திர்ததின பா்ததிரம் 
சுழலவிலவல.

1. இரபபர் பட்வட தைர்ைா்க 
உள்ைது. 

2. இரபபர் பட்வட ்தய்ந்து 
உள்ைது.

1. இரபபர் பட்வடவய தைர்வினறி 
புதுபபிக்்கவும்.

2. புதிய இரபபர் பட்வடவய 
மாற்றி இவணக்்கவும். 

4 அரவை இயந்திர 
மின்னாடி சுழலும் 
்பாது ச்ததம் ைருகி்றது. 

1. அரவை இயந்திர 
பா்ததிர்ததின அடியில 
உள்ை தாஙகியில 
உயவினவம.

2. தாஙகி்கள் ்தய்ந்து விட்டது. 

1. தாஙகியில உயவிட்டு சரி 
சசய்யவும்.

2. புதிய தாஙகிவய சபாரு்ததவும். 

5 அரவை இயந்திர்ததின 
அரவை உ்லா்க 
பா்ததிர்ததின 
அடிபபா்க்ததில அதி்க 
இவரச்சல ச்ததம் 
ஏற்படுகி்றது. 

1. அரவை இயந்திர்ததின 
உ்லா்க பா்ததிர்ததின 
அடிபபா்க்ததில உள்ை 
தாஙகியில உயவு இலவல.

1. அரவை இயந்திர்ததின உ்லா்க 
பா்க்ததின அடிபபா்க்ததில 
உள்ை தாஙகியில �னகு உயவு 
இட்டு சரி சசய்யவும். 

6 அரவை இயந்திரம் 
இயஙகும் ்பாது 
உ்லா்க பா்க்ததில 
மினஅதிர்ச்சி 
ஏற்படுகி்றது.

1. மின ைழஙகும் மின 
்கட்ததி அரவை இயந்திர 
பா்க்ததுடன சதாடர்பு 
ச்காண்டிரு்ததல. (நில 
இவணபபு)

1. மின அரவை இயந்திர்ததில 
எந்த இட்ததில மின்கட்ததி 
சதாடர்பு ச்காண்டுள்ை்தா, 
அந்த இட்தவத சரியா்க 
மின்காபபு இட்டு சரி சசய்யவும்.

நீர் சுத்திகரிப்ான்  
(Water purifier)

9.5

சு்ததமான மற்றும் பாது்காபபான குடிநீர் 
இக்்கால்ததில எளிதில கிவடபபதிலவல. சபருகி 
ைரும் மக்்கள் சதாவ்க, சதாழில ைைர்ச்சி மற்றும் 

சுற்றுச்சூழல சீர்்்கடு ஆகியவை்ய இதற்்கான 
்காரணம் ஆகும். 

�மது குடிநீர் தரமானதா்க உள்ைதா எனபவத 
உறுதி சசய்ய, சு்ததி்கரிபபு சதாழிலநுட்பங்கள் 
மற்றும் சந்வதயில கிவடக்கும் குடிநீர் ஆகியைற்வ்றப 
பற்றி �ாம் �னகு அறிந்திருக்்க  ்ைண்டும். 

இயற்வ்க நீரில மனிதனுக்கு்த ்தவையான 
அதி்க ்கனிமங்கள் மற்றும் தாதுப சபாருள்்கள் 
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உள்ைன. இந்த தாதுப சபாருள்்கள் ைரம்பு மீறும்  
்பாது, பல ்�ாய்்கள் ைர ைாய்பபு உள்ைது. 

ஒரு �லல நீர் சு்ததி்கரிபபான சசயலானது, 
அசு்தத நீரில அதி்கபபடியா்க உள்ை உபபு்கள், 
மவ்றந்து ்காணபபடும் து்கள்்கள், நுண்ணுயிர்்கள் 
ஆகியவை்கவை சு்ததி்கரிபபு சசய்து, நீக்கி 
வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுப சபாருள்்கவை தக்்க 
வை்தது �லல நீவர ைழஙகுை்த ஆகும்.

9.5.1  நீர் சுத்திகரிப்ானின் நீர் ஓட்ட 
ைவர்டம் மற்றும் மின்சுற்று 
ைவர்டம்

நீர் சு்ததி்கரிபபான எனகி்ற சாதனம் 
தூய்வமயற்்ற நீவர சு்ததமான நீரா்க மாற்றும் 

சாதனம் ஆகும். ைண்டல ைடி்கட்டி, ்கார்பன 
ைடி்கட்டி, தவலகீழ் சவவூடு பரைல ்பான்ற நீர் 
சு்ததி்கரிபபு இயந்திர்ததின பல்ைறு பகுதி்கவை 
கீ்ழ உள்ை நீர் ஓட்ட ைவரபடம் ்காட்டுகி்றது.

9.5.2 நீர் ஓட்ட ைவர்டம்

்ம்ல உள்ை ைவரபடம் 9.5, நீர் 
சு்ததி்கரிபபு இயந்திர்ததில பயனபடு்ததபபடும் 
பல்ைறு ைாலவு்கள் மற்றும் ஸவிட்சு்கவையும் 
்காட்டுகி்றது. உள்ளீட்டுப பகுதியில நீர் ஓட்ட்தவதக் 
்கட்டுபபடு்தத சசாலினாய்டு ைாலவு்கள் 
பயனபடு்ததபபடுகின்றன. மிதவை ைாலவு்கள் 
்சமிபபு பகுதியில உள்ை தண்ணீவரக் 
்கட்டுபபடு்தத பயனபடுகி்றது. 

்டம் 9.4 மினசுற்று ைவரபடம்

்டம். 9.5 நீர் ஓட்ட ைவரபடம்
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9.5.3  நீர் சுத்திகரிபபு ெசயலமுவை 
மற்றும் ்ல்ைறு அடுக்குகள்

இம்முவ்றயில சவவு்கைானது சிறிய துவை 
அலலது மி்கச் சிறிய ஓட்வட்கவைக் ச்காண்ட 
சசயற்வ்க பிைாஸடிக் சபாருட்்களின மி்க சமலலிய 
தாள்்கைால ஆனது. நுண்ணிய சு்ததி்கரிபபு சவவு, 
அலட்ரா சு்ததி்கரிபபு சவவு, ்�்னா சு்ததி்கரிபபு 
சவவு மற்றும் தவலகீழ் சவவூடு பரைல ஆகிய 
ைவ்க்களுக்கு ஏற்ப துவையின அைவு மாறுபடுகி்றது.

தவலகீழ் சவவூடு பரைல சு்ததி்கரிபபானில 
பயனபடு்ததபபடும் சவவு்களின ைவ்க்களில 
சிறிய துவை்கள் உள்ைன. அவை நீர் மூலக்கூறின 
அைவை விட சற்று சபரியதா்க இருக்கும். என்ை 
இது தூய நீர் மூலக்கூறு்கவை எளிதில ்கடந்து 
சசலல அனுமதிக்கி்றது. ஆனால உபபு்கள் மற்றும் 
்கரிம இரசாயனங்களின சபரிய மூலக்கூறு்களின 
பாவதவய நிறு்ததுகி்றது.

கீ்ழ உள்ை படம் 9.6, தண்ணீவரச் 
சு்ததி்கரிக்்கப பயனபடு்ததபபடும் பல்ைறு 
ைவ்கயான சவவு்களின துவை அைவு்கள் மற்றும் 
ைவ்க்களின அைவு்கள், உபபு மூலக்கூறு்கள், 
வைரஸ்கள் ்பான்றவை்களின அைவுடன எவைாறு 
ஒபபிடபபடுகின்றன எனபவதக் ்காட்டும் ைவரபடம் 
ஆகும்.

்டம் 9.6 சவவு்களின அைவு்கள்

9.5.4  ைடிகட்டியின் ெைவ்ைறு 
அடுக்குகள்

நீர் சு்ததி்கரிக்கும் முவ்ற்கவைப சபாரு்தது, 
ைடி்கட்டி ஐந்து ைவ்கபபடும்.

1. ைண்டல ைடிகட்டி (Sediment filter)

இவைவ்க ைடி்கட்டி்கள் தவலகீழ் 
சவவூடு பரைல (RO) மற்றும் பு்ற ஊதா ைடி்கட்டி 
்பானறு (UV) தண்ணீவர சு்ததி்கரிக்கி்றது. நீரின 
அடிபபகுதியில ்ச்கரிக்்கபபடும் து்கள்்கள் ைண்டல 
எனறு அவழக்்கபபடுகி்றது. இவைவ்க ைடி்கட்டியில 
உ்லா்கக் குழாய்்கள் ்காரணமா்க உண்டாகும் துரு, 

மணல, அலலது மண் ச்காந்தளிபபு ்காரணமா்க 
ைண்டல உருைா்க ைாய்பபு ஏற்படுகி்றது. 
அடிபபவடயா்க்ை, இவைவ்க ைடி்கட்டி தண்ணீரில 
இருக்கும் தூசு்கள் மற்றும் தூய்வமயற்்ற து்கள்்கவை 
ைடி்கட்டுகி்றது.

2.  ெசயல்டுத்தப்ட்ட கார்்ன் ைடிகட்டி 
(Activated carbon filter)

சசயலபடு்ததபபட்ட ்கார்பன எனபது 
ஒரு ைவ்கயான ்கார்பன ைடிைமாகும். இது 
சிறிய துண்டு்கைா்க பிரிக்்கபபட்ட ்கார்பனில 
இருந்து சசயலபடு்ததபபடுகி்றது. இவைவ்க 
ைடி்கட்டியில ்கார்பனின சசயலபாடானது, பூச்சிக் 
ச்காலலி்கைால நீரில உண்டாகி பரவும் ்�ாவய 
நீக்குகி்றது. ்மலும் ்கடின உ்லா்க பயனபாடு 
்காரணமா்க, தண்ணீரானது சுவையற்்றதா்கவும், 
துர்�ாற்்ற்தவதயும் உண்டாக்குகி்றது. நீரில 
்கலந்துள்ை கு்ைாரிவன அ்கற்்ற இவைவ்க ைடி்கட்டி 
மி்கவும் பயனுள்ைதா்க இருக்கி்றது.

3.  தவலகீழ் சவவூடு ்ரைல (RO) 
ைடிகட்டி (Reverse Osmosis filter)

இவைவ்க நீர் சு்ததி்கரிபபு இயந்திர்ததில, 
தண்ணீவர சு்ததி்கரிபபு சசய்ய ஒரு அவர 
ஊடுருைக்கூடிய சவவு பயனபடு்ததபபடுகி்றது. 
இதன ்காரணமா்க ஆர்சனிக், பு்ைாவரடு, ஈயம், 
கு்ைாரின, வ�ட்்ரட்டு்கள் மற்றும் சல்பட்டு்கள் 
்பானறு நீரில ்கவரந்துள்ை திடபசபாருள்்கள் 
தடுக்்கபபட்டு, சு்ததமான சு்ததி்கரிக்்கபபட்ட 
தண்ணீர் தவலகீழ் சவவு ைழி்கா்க கிவடக்்கப  
சபறுகி்றது.

4.  புை ஊதா (UV) ைடிகட்டி  
(Ultra violet filter)

பு்ற ஊதா நீர் சு்ததி்கரிபபு எனபது, 
நுண்ணுயிர்்கள், பாக்டீரியாக்்கள், வைரஸ்கள் 
மற்றும் நீர்க் ்கட்டி்கள் ்பான்றவை, ்�ாய்க் 
கிருமி்கவை உருைாக்கி நீரினால பரவும் 
்�ாய்்கவைக் ச்காலல, ஒரு நிரூபிக்்கபபட்ட 
சதாழிலநுட்பமாகும். இவைவ்க ைடி்கட்டியில பு்ற 
ஊதாக் குழல ஒனறு அவமக்்கபபட்டுள்ைது. இதன 
மூலம்தான சு்ததி்கரிக்்கபபட ்ைண்டிய ஓடும் நீர் 
பு்ற ஊதா ஒளியின மூலம் சைளிபபடும்்பாது, 
பாக்டீரியாக்்கள், வைரஸ்கள் ்பான்ற கிருமி்கள் 
அழிக்்கபபட்டு சசயல இழந்து சு்ததமான நீர் 
கிவடக்்கப சபறுகி்றது.

5.  அலட்ரா ஃபிலடி்ரஷன் ைடிகட்டி  
(UF filter)

அலட்ராஃபிலடி்ரேன ைடி்கட்டியில 
உள்ை சமனபடல்ததின சைற்று இவழ்கள் ஒரு 
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சமலலிய அடுக்்கால ஆனது. இது தண்ணீரில 
்கவரந்துள்ை தூய்வமயற்்ற து்கள்்கவை பிரி்தது 
சு்ததமான நீவர அளிக்கி்றது. அலட்ரா ஃபிலடி்ரேன 
சவவு ைழியா்க நீர் உள்்ை சசலலும் ்பாது, நீரில 
்கவரந்துள்ை திடப சபாருள்்கள், பாக்டீரியாக்்கள் 
மற்றும் வைரஸ்கள் UF சமனபடல்ததில தக்்க 
வைக்்கபபடுகி்றது. UF ைடிபபான மற்றும் RO இவை 
இரண்டும் ஒ்ர சதாழிலநுட்ப்தவதப  ்பான்றது. 
இவை இரண்டிற்கும் உள்ை ஒரு வி்ததியாசம் 
எனனசைன்றால, RO – மி்க மி்கச் சிறிய து்கள்்கவை 
தடுக்கி்றது. ஆனால UF சபரிய து்கள்்கவை்த 
தடுக்கி்றது. 

உள்ை தாதுக்்கள் மற்றும் நுண்ணுயிரி்கவை 
ைடி்கட்டுகி்றது. பி்றகு பு்ற ஊதா ஒளிக்்கதிர்்கள் 
உயிரணுக்்களில உள்ை DNA அணுக்்கவை 
தாக்குைதன மூலம் பாக்டீரியாக்்கள் மற்றும் 
பி்ற நுண்ணுயிரி்கவை அழிக்்க தண்ணீரின மீது 
சசலு்ததபபடுகி்றது. இவைவ்க ைடி்கட்டி குவ்றந்த 
பாக்டீரியா அைவு ச்காண்ட தண்ணீருக்கு ஏற்்றது.

இவைவ்க நீர் சு்ததி்கரிபபானது, சி்றந்த 
தர்தவத சப்ற நீரின ்கடின்ததனவம, துர்�ாற்்றம் 
ஆகியைற்வ்ற அ்கற்றுைதற்கு RO + UV யால 
ைடி்கட்டிய நீவர மீண்டும் UF ைவ்க ச்காண்டு 
ை டி ்க ட் ட ப ப டு கி ்ற து .

   

1. மின ்கலக்கி சாதன்ததின பயன
 அ.  உணவுப சபாருள்்கவை சபாடியா்க 

அவரக்்கப பயனபடுகி்றது.
 ஆ.  உணவுப சபாருள்்கவை சைட்டுைதற்கு 

பயனபடுகி்றது.
 இ.  உணவுப சபாருள்்கவை ்கலக்குைதற்கு 

பயனபடுகி்றது.
 ஈ.  ்கடினமான சபாருள்்கவை சபாடியாக்கு-

ைதற்கு மட்டும் பயனபடுகி்றது.
2. மின ்கலக்கி எனபது 
 அ. நிவலயான சாதனம்
 ஆ.  எளிதில எடு்ததுச் சசலலக் கூடிய 

மற்றும் சசஙகு்தது நிவலயில இயக்்க-
ப ப டு கி ்ற து .

 இ. இயந்திர சாதனம்
 ஈ. நிவலயற்்ற சாதனம்
3. உலர்ந்த து்கள்்கவை அவரபபதற்கு 

எவைவ்க ஜாடி பயனபடு்ததபபடுகி்றது?
 அ. ஈரமான ஜாடி
 ஆ. சட்னி ஜாடி
 இ. உலர் ஜாடி
 ஈ. ்கண்ணாடி ஜாடி

4. ்காய்்கறி்கள் மற்றும் பழங்களின கூழ் 
தயாரிக்்க ----------- ஜாடி பயனபடுகி்றது.

 அ. உலர் ஜாடி
 ஆ. சட்னி ஜாடி
 இ. ்கண்ணாடி ஜாடி
 ஈ. ஈரமான ஜாடி
5. சிறிய அைவிலான மசாலா 

தயாரிபபதற்கு �ாம் ------------ ஜாடி 
உ ப ் ய ா ்க ப ப டு ்த து கி ் ்ற ா ம் .

 அ. சட்னி ஜாடி ஆ. ஈரமான ஜாடி
 இ. உலர் ஜாடி ஈ. ்கண்ணாடி ஜாடி
6. பழங்கள் மற்றும் ்காய்்கறி்களில இருந்து 

சாறு எடுக்்க பயனபடும் ்கருவி ----------
 அ. அரவை இயந்திரம்
 ஆ. சாறு பிழி ்கருவி
 இ. ்கலக்கி  ஈ. அடிபபான
7. எந்த ைவ்கயான சாறு பிழி ்கருவி திடமான 

கூம்பு வமய்தவதக் ச்காண்டுள்ைது?
 அ. வமய விலக்கு ைவ்க சாறு பிழி ்கருவி
 ஆ. மஸடி்்கட்டிங சாறு பிழி ்கருவி
 இ. வ்கயால சாறு பிழியும் ்கருவி
 ஈ. இரட்வட கியர் சாறு பிழி ்கருவி

சரியான விவடவய ்தர்ந்ெதடுத்து எழுது.

மதிபெ்ண்
1
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8. எந்த சாறு பிழி ்கருவி ்ை்கமா்க சுழலுதல 
மற்றும் பிரபலமான ைவ்கவயச் ் சர்ந்தது?

 அ. வ்கயால சாறு பிழியும் ்கருவி 
 ஆ. மஸடி்்கட்டிங சாறு பிழி ்கருவி
 இ. இரட்வட கியர் சாறு பிழி ்கருவி
 ஈ. வமய விலக்கு ைவ்க சாறு பிழி ்கருவி
9. சமதுைா்க சசயலபடும் சாறு பிழி ்கருவி 

என எந்த ைவ்க அவழக்்கபபடுகி்றது?
 அ. மஸடி்்கட்டிங சாறு பிழி ்கருவி
 ஆ. இரட்வட கியர் சாறு பிழி ்கருவி
 இ. வ்கயால சாறு பிழியும் ்கருவி 
 ஈ. வமய விலக்கு ைவ்க சாறு பிழி ்கருவி
10. வமய விலக்கு ைவ்க சாறு பிழி ்கருவியின 

்ை்கம் எவைைவு?
 அ. 3000 rpm முதல 5000 rpm ைவர
 ஆ. 6000 rpm முதல 14000 rpm ைவர
 இ. 5000 rpm முதல 7000 rpm ைவர
 ஈ. 7000 rpm முதல 9000 rpm ைவர
11. மஸடி்்கட்டிங சாறு பிழி ்கருவியின 

சுழலும் ்ை்கம் ------------
 அ. 40 rpm முதல 60 rpm
 ஆ. 60 rpm முதல 80 rpm
 இ. 80 rpm முதல 100 rpm
 ஈ. 100 rpm முதல 120 rpm
12. சுழலுதல, இழு்ததல மற்றும் சமலலுதல 

ஆகிய பணி்கவை சசய்யும் சாறு பிழி 
்கருவி எவைவ்கவயச் ்சர்ந்தது?

 அ. வ்கயால சாறு பிழியும் ்கருவி
 ஆ. வமய விலக்கு ைவ்க சாறு பிழியும் ்கருவி
 இ. மஸடி்்கட்டிங சாறு பிழி ்கருவி
 ஈ. இரட்வட கியர் சாறு பிழி ்கருவி
13.  மாவு தயாரிபபதற்்கான சாதனம் --------
 அ. ்கலக்கி ஆ. அரவை இயந்திரம்
 இ. சாறு பிழி ்கருவி ஈ. சு்ததி்கரிபபு ்கருவி
14. எந்த ைவ்க அரவை இயந்திர்ததிற்கு 

மினசக்தி ்தவையிலவல?
 அ. ்டபிள் டாப ஈர அரவை இயந்திரம்
 ஆ. சாய்க்கும் ைவ்க ஈர அரவை இயந்திரம்
 இ. பவழய ைவ்க ்கல ஈர அரவை இயந்திரம்
 ஈ. ைணி்க பயனபாட்டு ஈர அரவை இயந்திரம்
15. எந்த ைவ்கயான அரவை இயந்திரம் 

குவ்றந்த ச்தத்ததுடன இயஙகுகி்றது?
 அ. பவழய ைவ்க ்கல ஈர அரவை இயந்திரம்
 ஆ. ்டபிள் டாப ஈர அரவை இயந்திரம்
 இ. ைணி்க பயனபாட்டு ஈர அரவை இயந்திரம்
 ஈ. சாய்க்கும் ைவ்க ஈர அரவை இயந்திரம்

16. அரவை இயந்திர்ததின தண்டு மற்றும் புலலி 
ஆகியவை ---- ச்காண்டு இவணக்்கபபடுகி்றது. 

 அ. ்கம்பி
 ஆ. பட்வட
 இ. ்கபளிங
 ஈ. ்பாலட் மற்றும் �ட்
17. இலகுைான சுழற்சிக்கு, ---------- அரவை 

இயந்திர்ததில பயனபடுகி்றது.
 அ. துைக்கி
 ஆ. கியர்
 இ. தாஙகி
 ஈ. தட்டு
18. அசு்தத நீவர சு்ததி்கரிபபு சசய்யும் ்கருவி  

------------
 அ. சாறு பிழி ்கருவி
 ஆ. ்கலக்கி
 இ. அரவை இயந்திரம்
 ஈ. நீர் சு்ததி்கரிபபான
19. சசயலபடு்ததபபட்ட ்கார்பன நீரில இருக்கும் 

------------ அ்கற்றுைதற்கு மி்கவும் 
பயனுள்ைதா்க இருக்கும்.

 அ. கு்ைாரின
 ஆ. உபபு
 இ. அ்யாடின
 ஈ. பாக்டீரியாக்்கள்
20. ஆர்சனிக், ஃபு்ைாவரடு, ஈயம் ்பான்ற திட 

து்கள்்கள் எந்த அடுக்கில ைடி்கட்டபபடுகி்றது?
 அ. பு்ற ஊதா
 ஆ. தவலகீழ் சவவூடு பரைல
 இ. சசயலபடு்ததபபட்ட ்கார்பன
 ஈ. அலட்ரா ஃபிலடி்ரேன
21. எந்த அடுக்கு நுண்ணுயிரி்கள், பாக்டீரியாக்்கள், 

வைரஸ மற்றும் நீர்க்்கட்டி்கவை அழிக்கி்றது?
 அ. சசயலபடு்ததபபட்ட ்கார்பன
 ஆ. தவலகீழ் சவவூடு பரைல
 இ. பு்ற ஊதா
 ஈ. அலட்ரா ஃபிலடி்ரேன
22. தண்ணீரில இருக்கும் சபரிய மவ்றந்துள்ை 

து்கள்்கள் ------------ அடுக்கில 
ை டி ்க ட் ட ப ப டு கி ்ற து .

 அ. பு்ற ஊதா
 ஆ. தவலகீழ் சவவூடு பரைல
 இ. அலட்ரா ஃபிலடி்ரேன
 ஈ. சசயலபடு்ததபபட்ட ்கார்பன
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சுருக்கமாக விவடயளிக்கவும்
1. மின ்கலக்கி பற்றி எழுது்க.
2. மின ்கலக்கியின ஜாடியின ைவ்க்கவை பட்டியலிடு.
3. மின ்கலக்கியில பயனபடு்ததும் ்க்ததியின ைவ்க்கவை எழுது்க.
4. சாறு பிழி ்கருவி – ைவரயறு.
5. சாறு பிழி ்கருவியின ைவ்க்கவை எழுதவும்.
6. சாறு பிழி ்கருவியின பா்கங்கவை பட்டியலிடு.
7. அரவை இயந்திரம் என்றால எனன?
8. பல்ைறு ைவ்க அரவை இயந்திர்ததின ைவ்க்கள் யாவை?
9. அரவை இயந்திர்ததின பா்கங்கவைக் கூறு.
10.  நீர் சு்ததி்கரிபபு பற்றி சிறு குறிபபு எழுது்க.
11. ைடி்கட்டியின பல்ைறு அடுக்கு்களின சபயர்்கவை கூறு.

ப��  ஆ மதிபெ்ண்
3

ஒரு ்க்கத்திற்கு மிகாமல ்தில அளிக்கவும்
1. சாறு பிழி ்கருவியின சசயலபாடு்கள் பற்றி எழுது்க.
2. சாறு பிழி ்கருவியின பா்கங்கள் பற்றி எழுது்க.
3. ஈர அரவை இயந்திரம் பா்கங்கள் பற்றி எழுது்க.
4. நீர் சு்ததி்கரிபபு இயந்திர்ததின மினசுற்று ைவரபட்தவத ைவரயவும்.

ப��  இ மதிபெ்ண்
5

இரண்டு ்க்கத்திற்கு மிகாமல விவடயளிக்கவும்
1. சாறு பிழி ்கருவியில ஏற்படும் குவ்றபாடு்கள், ்காரணங்கள் மற்றும் நிைர்்ததி சசய்யும் 

முவ்றவய அட்டைவணபபடு்தது்க.
2. ஈர ைவ்க அரவை இயந்திர்ததின ைவரபடம் ைவரந்து, அதன ைவ்க்கவை விைக்கு்க.
3. அரவை இயந்திர்ததில உண்டாகும் குவ்றபாடு்கள், ்காரணங்கள் மற்றும்அதன நிைர்்ததி 

சசய்யும் முவ்ற்கவை அட்டைவணபபடு்தது்க.
4. நீர் சு்ததி்கரிபபு ்கருவியின சசயலமுவ்ற மற்றும் அதன பல்ைறு அடுக்கு்கவைப பற்றி விைரி.

ப��  ஈ
மதிபெ்ண்

10
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 மின் வாகனஙகள்

மின்சார வசாகனஙகள் மற்றும் அதன கூறுகள், ப்ளக்-இன ஹைபரிட் 
வசாகனஙகள், எரிப�சாருள் கலன வசாகனஙகள், ஹைபரிட் வசாகனஙகளின 
வஹககள், மின்சார வசாகனஙகளின ஆற்்றல் ச்மிபபு மற்றும் ஆற்்றல் 

சமலசாணஹம அஹமபபு ஆகியவற்ஹ்றப �ற்றி பதரிந்துபகசாள்வசத இந்தப �சாடத்தின 
ச�சாக்கமசாகும்.
�வீன கசாலத்தில், மின ஆற்்றல் மூலமசாக இயஙகக் கூடிய வசாகனஙகள் உற்�த்தி 
ப்யயப�டுகின்றன. அதனடிப�ஹடயில் எரிப�சாருள் ப்லஹவ ்மன�டுத்தும் 
வஹகயில் மின்சார வசாகனஙகள் தயசாரிக்கப�டுகின்றன. 

 கற்றலின் ேநாக்கம்

பாடம்

10

10.1  அறிமுகம்

10.2  மின்்ார வாகனஙகளின் வகககள்  

10.3  கலப்பின மின்்ார வாகனஙகள் 

10.4  இயக்கிகளின் இயக்கம் 

10.5   த�ாடர் இயக்கிகளின் இயக்கம்

10.6  இகை இயக்கிகளின் இயக்கம்

10.7  ஆற்றல் ச்மிப்பு மறறும் ஆற்றல் சமலாணகம அகமப்பு  

தபாருளடக்கம்
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அறிமுகம்
10.1

மின்சார வசாகனஙகள் (EV) �குதியசாகசவசா 
அல்லது முழுஹமயசாகசவசா மின்சாரத்தில் 
இயஙகும் வசாகனஙகள் ஆகும். மின வசாகனஙகள் 
குஹ்றந்த இயக்கச் ப்லவுகஹ்ளக் பகசாணடுள்்ளது. 
ஏபனனில் அஹவ குஹ்றவசான �ரசாமரிபபு பகசாணட 
�கரும் �சாகஙகஹ்ளக் பகசாணடதசாகவும் மற்றும் 
சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்தஹவயசாகவும் உள்்ளன. 
இதன விஹ்ளவசாக, மின்சார வசாகனஙகள் மட்டுசம 
பூஜ்ஜிய-உமிழ்வு வசாகனஙக்ளசாக இருக்க (ZEVs) 
்சாத்தியமசாகும்.

்சாஹலயில் இயஙகக்கூடிய மின்சார 
வசாகனஙகளில், மின்சார மகிழ்வுந்துகள், மின்சார 
ச�ருந்துகள், மினகல மின்சார ச�ருந்துகள், 
மின்சார டிரக்குகள், மின்சார மிதிவணடிகள், 
மின்சார மினசனசாடி வசாகனஙககள் மற்றும் 
ஸ்கூட்டரகள் ச�சான்றஹவ அடஙகும். ்சாஹல 
அல்லசாத அஹனத்து நிலப�ரபபுகளுக்கசான மின்சார 
வசாகனஙகள் மற்றும் டிரசாக்டரகள் அடஙகும். 1827 
ஆம் ஆணடில், மின்சார சமசாட்டசார மூலம் இயஙகும் 
முதல் கசார இயக்கப�ட்டது.

வழக்கமசான உள் எரி இயந்திரம் (IC) 
வசாகனஙகஹ்ள மின்சார வசாகனஙகளுடன 
ஒ ப பி டு த ல்

மின்்ார வாகனஙகளின் 
வகககள் 

10.2

1. மினகலம் பகசாணட மின்சார வசாகனஙகள் 
2. கலபபின மின்சார வசாகனஙகள் 

10.2.1  மின்கலம் தகாணட மின்்ார 
வாகனஙகள்

அடிப�ஹடயில், மினகலம் பகசாணட 
மின்சார வசாகனம் அல்லது ்சாதசாரண மின்சார 
வசாகனத்தின அஹமபபு எளிஹமயசானது மற்றும் 
இதன �டம் 10.1 இல் கசாட்டப�ட்டுள்்ளது. 

மின்சார வசாகனஙகள் கீழ்க்கணட 
�சாகஙகஹ்ளக் பகசாணடது

1. மினகலம் - இது மின்சார ஆற்்றஹல 
வ ழ ங கு கி ்ற து .

2. மினசனசாடி - இது �ரிமசாற்்றத்தின மூலம் 
்க்கரஙகஹ்ள இயக்குகி்றது.

3. கட்டுப�டுத்தி - இது மினசனசாடியின ஆற்்றல் 
ஓட்டத்ஹத ஒழுஙகு�டுத்துகி்றது.

படம்.10.1 மின்சார வசாகனத்தின த்ளவஹமபபு 
வஹர�டம் 

1. மின்கலம்  

மின்சார வசாகனத்திற்கு மினகலனகள் 
தசான மூல எரிப�சாருள் ஆகும். இது மினசனசாடிக்குத் 

வ.எண

உள் எரி 
இயந்திரம் 
வசாகனஙகள்

மின்சார 
வசாகனஙகள் 

1 தி்றன இயக்கி: உள் 
எரி இயந்திரம் 

தி்றன இயக்கி: 
மினசனசாடி

2 எரிப�சாருள்: 
ப�ட்சரசால் (அ) 
டீ்ல் 

எரிப�சாருள்: 
ச்ம மினகலம் 

3 இயக்கச் ப்லவு 
அதிகம்.

இயக்கச் ப்லவு 
குஹ்றவு.

4 இயக்கத்தில் 
உள்்ளச�சாது 
்த்தம் 
உணடசாகும். 

இயக்கத்தில் 
உள்்ளச�சாது 
்த்தம் 
உணடசாகசாது. 

5. கரும்புஹகயிஹன 
உமிழும். 

கரும்புஹகயிஹன 
உமிழசாது. 

6. எரிப�சாருள் 
நிரபபுதல் சுல�ம்.

மினசனற்்றம் 
ப்யவது சிரமம்.

�கிரமசானம்

மி
ச

ன
சாடி

கட்டு�டுத்தி

மினகல சமற்�சாரஹவ அஹமபபு

மினகலத்பதசாகுபபு
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139 மின் வாகனஙகள்

சதஹவயசான மின்சாரத்ஹத வழஙகுகி்றது. ஒரு வசாகனம் 
�யன�டுத்தும் மினசனசாடி மற்றும் மினசனற்்றம் 
ப்யயும் அஹமபபு ஆகியவற்றின மதிபபீட்டின 
அடிப�ஹடயில் மினகலம் வடிவஹமக்கப�ட 
சவணடும். �ல்சவறு வஹகயசான மினசனற்்ற 
மினகலனகள் இபச�சாது கிஹடக்கின்றன, இதில் 
கசாரீய-அமிலம், நிக்கல் உசலசாக ஹைட்ஹரடு மற்றும் 
வசாகனம் ஓட்டும் ச�சாது மினசனற்்றம் ப்யயப�டும் 
லித்தியம்-அயனி மினகலனகள் ஆகியஹவ அடஙகும்.

அ. காரீய-அமில மின்கல த�ாகுப்பு

கசாரீய-அமில மினகல பதசாகுப�சானது 
கசாரீயத்தசால் ப்யயப�டுகின்றன. இது ஒரு 
மினசனற்்றம் ப்யயக்கூடிய மினகலம் மற்றும் 
ஒபபீட்ட்ளவில் குஹ்றந்த ஆற்்றல் அடரத்தி 
பகசாணடது. கசாரீய-அமில மினகலஙகள் அதிக 
்க்தி பகசாணடதசாகவும், மலிவசானதசாகவும், 
�சாதுகசாப�சானதசாகவும், �ம்�கமசானதசாகவும் 
இருக்கும் வஹகயில் வடிவஹமக்கப�ட்டுள்்ளது.

படம் 10.2 கசாரீய அமில மினகலம்

ஆ. லித்தியம் அயனி மின்கலம்

�டம் 10.3 லித்தியம் அயனி மினகலம் 
கசாட்டப�ட்டுள்்ளது லித்தியம்-அயனி மினகலம் 
என�து மின்சார வசாகனஙகள் மற்றும் ஹகயடக்க 
மினனணு உ�கரணஙகளில் �யன�டுத்தப�டும் 
ஒரு வஹகயசான மினசனற்்றம் ப்யயக்கூடிய 
மினகலன ஆகும். இது வழக்கமசான கசாரீய-
அமிலம் அல்லது நிக்கல்-கசாட்மியம் மினசனற்்றம் 
ப்யயக்கூடிய மினகலஙகஹ்ள விட அதிக ஆற்்றல் 
அடரத்தி பகசாணடது.

படம் 10.3 லித்தியம் அயனி மினகலம்

2. மின்சனாடி 

மின்சார வசாகனஙகளில், மின்சார 
்க்திஹய இயந்திர ்க்தியசாக மசாற்றும் ஒசர ்சாதனம் 
மினசனசாடி ஆகும். ஒரு மின்சார வசாகனத்தின 
எரிப�சாருள்ச்மிபபு பதசாட்டி என�து மினகலத் 
பதசாகுப�சாகும். மினசனசாடிகள் வசாகனத்தின 
இயந்திரஙகள் ஆகும். ஸ்கூட்டரகள், ஹ�க்குகள் 
மற்றும் கசாரகளுக்குப �யன�டுத்தப�டும் �ல 
வஹகயசான மினசனசாடிகள் ஒனறுக்பகசானறு 
முற்றிலும் சவறு�ட்டஹவ. ப�சாதுவசாகப மின்சார 
வசாகனஙகளுக்கசான மினசனசாடிகள், தூரிஹக 
இல்லசாத ச�ரத்திஹ் மினசனசாடிகள் DC (BLDC / 
HUB), தூரிஹக பகசாணட ச�ரத்திஹ் மினசனசாடிகள் 
மற்றும் மசாறுதிஹ் தூணடல் வஹக மினசனசாடிகள் 
ச�சான்றஹவ �யன�டுத்தப�டுகின்றன. �டம் 10.4 
மின்சார வசாகன மினசனசாடியின விரிவசாக்கப�ட்ட 
கசாட்சிஹயக் கசாட்டுகி்றது.

படம் 10.4 மின்சார வசாகன மினசனசாடி

மசாறுதிஹ் தூணடல் வஹக மினசனசாடிகள் 
விஹல குஹ்றவு மற்றும் எஹட குஹ்றவு. ஆனசால் 
ச�ரத்திஹ் மினசனசாடிகள் எளிஹமயசான 
கட்டுப�டுத்திஹயக் பகசாணடுள்்ளது, இதன 
விஹல குஹ்றவு. மினகலத்பதசாகுபபின ச�ரதிஹ் 
மினசனசாட்டத்ஹத மினசனசாடிக்கசான மசாறுதிஹ் 
மினசனசாட்டமசாக மசாற்றுவதற்கசான இனபவரட்டர 
மினனணு ்சாதனத் பதசாகுபபின விஹல 
அதிகமசாக உள்்ளதசால் மசாறுதிஹ் தூணடல் வஹக 
மினசனசாடிகள் அதிகம் �யன�டுத்தப�டுவதில்ஹல.

சில மினசசார வசாகனஙகளில் 
விலல குலைவசாக இருப்பதன 
கசாரணததசால் நேரததிலச மினநனசாடி 
மற்றும் கட்டுப்படுததியசானது இனறும் 
்பயன்படுததப்படுகிைது. தற்ந்பசாது 
குலைநத விலலயில் தரமசான மற்றும் 
அதிக சசயல்திைன சகசாண்ட மசாறுதிலச 
மினநனசாடிகள் கில்டப்பதசால் ஏரசாளமசான 
மினசசார வசாகனஙகளில் இநத வலக 
மினநனசாடிகநள ்பயன ்படுததப ்படுகினைன.
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3. கட்டுப்படுத்தி 

மின்சார வசாகனக் கட்டுப�டுத்தியசானது, 
ப�ட்சரசாலில் இயஙகும் வசாகனத்தில் 
கசாரபுசரட்டஹரப ச�சாலசவ, மின்சார 
வசாகனத்தின சவகத்ஹதயும், முடுக்கத்ஹதயும் 
கட்டுப�டுத்த மினகலத்திற்கும் மினசனசாடிக்கும் 
இஹடயில் இயஙகும் மினனணு பதசாகுபஹ�க்  
பகசாணடுள்்ளது.

கட்டுப�டுத்தி மினகலத்தின ச�ரத்திஹ் 
மினசனசாட்டத்ஹத மசாறுதிஹ் மினசனசாட்டமசாக 
மசாற்றுகி்றது (மசாறுதிஹ் மினசனசாடிகளுக்கு 
மட்டும்) சமலும் மினகலத்திலிருந்து ஆற்்றல் 
ஓட்டத்ஹத ஒழுஙகு�டுத்துகி்றது.

கசாரபுசரட்டஹரப ச�சால் இல்லசாமல், 
மினசனசாடியின கட்டுப�டுத்தியசானது சுழற்சியின 
திஹ்ஹய ச�ர மற்றும் எதிர திஹ்யில் மசாற்றும் 
வல்லஹம பகசாணடதசாகும். (எனசவ வசாகனம் 
பினபு்ற திஹ்யிலும் ப்ல்லலசாம்) சமலும் இந்த 
இயக்கஙகளின மூலம் மினகலஙகஹ்ள மினசனற்்றம் 
ப்யயலசாம்.

 கட்டுப�டுத்தியின ப்யல்�சாடு கீசழ �டம் 
10.5 இல் கசாட்டப�ட்டுள்்ளது.

படம் 10.5 கட்டுப�டுத்தியின ப்யல்�சாடு

கலப்பின மின்்ார  
வாகனஙகள் 

10.3

கலபபின மின்சார வசாகனஙகள் �ல்சவறு 
வஹககஹ்ளக் பகசாணடுள்்ளது. ஒவபவசானறும் 
மின்சார வசாகனமசாகச் ப்யல்�டும் அ்ளஹவப 
ப�சாறுத்து மசாறு�டுகி்றது. கலபபின மின்சார 
வசாகனஙகளில்  ப�சாதுவசான அஹமபபு கலபபின 
மின்சார மகிழ்வுந்து ஆகும், கலபபின மின்சார 
டிரக்குகள், ச�ருந்துகள், �டகுகள் மற்றும் 
விமசானஙகள் ஆகியஹவ  தற்ப�சாழுது �ஹடமுஹ்றயில் 
உள்்ளன.

படம் 10.6 கலபபின மிச்ர வசாகனம்

10.3.1 ப்ளக்-இன் கலப்பின மின்்ார 
வாகனஙகள்

ப்ளக்-இன கலபபின மின்சார வசாகனம் 
உள் எரி எனஜின இயந்திரம் மற்றும் மினசனசாடி 
ஆகிய இரணஹடயும் பகசாணடுள்்ளது. இஹவ 
ஒவபவசானறும் தனியசாக வசாகனத்ஹத இயக்கும் 
தி்றன பகசாணடஹவ. ப்ளக்-இன கலபபின 
மின்சார வசாகனம், ரீபெனசரடிவ பிசரக்கிஙஹகக் 
பகசாணடு இயக்க ஆற்்றல் மினனசாற்்றலசாக ச்மித்து 
�யன�டுத்துகி்றது, இதன மூலம் மினகலத்திஹன 
மினசனற்்றம் ப்யயவும் �யன�டுத்தலசாம்.

ப்ளக்-இன கலபபின மின்சார வசாகனத்தில் 
மகிழ்வுந்திஹன ஓட்டுவதற்கு உள் எரி எனஜின 
மற்றும் மினசனசாடி இரணடும் உள்்ளன. வழக்கமசான 
கலபபினஙகஹ்ளப ச�சாலசவ, அஹவ ரீபெனசரட்டிவ 
பிசரக்கிங மூலம் தஙகள் மினகலத்திஹன 
மினசனற்்றம் ப்யயலசாம். அஹவ மிகவும் ப�ரிய 
மினகலத் பதசாகுபஹ�க் பகசாணடிருப�தன 
மூலமும், மினசனற்்றம் ப்யய கிரிட்டில் 
ப்ருகக்கூடியதன மூலமும் சவறு�டுகின்றன. ஒரு 
நிஹலயசான கலபபின மின்சார வசாகனத்ஹத விட 
ப்ளக்-இன கலபபின மின்சார வசாகனத்தில் உள்்ள 
மினகலத்பதசாகுபபு ப�ரியதசாக இருக்கும். ப�ரிய 
மினகலத் பதசாகுபபு, குறுகிய �யணஙகளின ச�சாது 
வசாகனத்ஹத மின்சாரத்தில் இயக்க அனுமதிக்கி்றது.

நீணட தூர  �யணஙகளுக்கு, ஒரு ப்ளக்-
இன கலபபின மின்சார வசாகனமசானது அதன 
உள்பதசாட்டியில் இருந்து திரவ எரிப�சாருஹ்ள 
எடுத்து வழக்கமசான வசாகனம் ச�சானறு ஓட்டும் 
வரம்ஹ� வழஙக முடியும். வசாகனம் மிகவும் 
தி்றஹமயசாக ப்யல்�டும் முஹ்றஹயப ப�சாறுத்து, 
எந்த எரிப�சாருஹ்ள எபச�சாது �யன�டுத்த 
சவணடும் என�ஹத உள் கணினி தீரமசானிக்கி்றது.

மின்க்தி பகசாணடு மீளுருவசாக்கம் 
ப்யயும் பிசரக்கிங மூலம் மற்றும் உள் எரி எனஜின 
மினகலத்திஹன மினசனற்்றம் ப்யய முடியும். 
மீளுருவசாக்கம் ப்யயும் பிசரக்கிஙகில், ப�சாதுவசாக 
இழக்கப�டும் இயக்க ஆற்்றல் மினகலத்தில் 
மினனசாற்்றலசாக ச்மிக்கப�டுகி்றது.

�கட தபாறி முன்/பின்

பல்
லி

க
ை

  
த

பட்
டி

மின்சனாடி

மின்கலத் த�ாகுப்பு

மின்இயந்திரம் பகிர்மினம்

உள் எரி இயந்திரம்

மின்கலத்த�ாகுப்பு

எரிதபாருள் த�ாட்டி முகன
எரிதபாருள் த�ாட்டி

மின்சனற்ற 
்ாக்தகட்
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10.3.2  எரிதபாருள் மின்கல மின்்ார 
வாகனஙகள்

எரிப�சாருள் மினகல மின்சார வசாகனம் 
எவவசாறு ப்யல்�டுகி்றது?

ஹைட்ரெனசால் இயக்கப�டும் 
மகிழ்வுந்துகள் மின்சார வசாகனஙக்ளசாகக் 
கருதப�டுகின்றன, ஏபனனில் ஆக்ஸிென மற்றும் 
ஹைட்ரென மின்சார ஆற்்றலசாக மசாற்்றப�ட்ட 
பினனர அது மினசனசாடிஹய மினகலம் மூலம் 
இயக்குகி்றது. இது பிசரக்கிங ப்யயும் ச�சாது 
இழந்த ஆற்்றஹல மீணடும் ஒரு மினகலத்தினுள் 
ச ் மி க் கி ்ற து .

படம் 10.7 எரிப�சாருள் மினகல மின்சார வசாகனம்

எரிப�சாருள் ப்ல்  பகசாணட 
மின்சார வசாகனஙகள் அதற்குத் சதஹவயசான 
மின்சாரத்ஹத, எரிப�சாருள் ப்ல்கஹ்ளக் 
பகசாணடு உருவசாக்குகின்றன. எரிப�சாருள் ப்ல் 
கலனில் உள்்ள ஹைட்ரென, கசாற்றில் உள்்ள 
ஆக்ஸிெனுடன விஹனபுரிகி்றது, இதன மூலம் 
மின்சாரத்ஹத உருவசாகுகி்றது. இது மினகல 
மின்சார வசாகனத்ஹதப ச�சாலசவ மினசனசாடிஹய 
இயக்க �யன�டுகி்றது. இதன விஹ்ளவசாக, அஹவ 
நீரசாவி மற்றும் சூடசான கசாற்ஹ்ற பவளியிடுகின்றன. 
ஹைட்ரென உற்�த்திக்கு அதிக அ்ளவு மின்சாரம் 
சதஹவப�டுகி்றது, இதனசால் சுற்றுச்சூழல் குஹ்ற�சாடு 
அஹடய வசாயபபு உள்்ளது.  ஹைட்ரெஹன நிரப� 
ப�ட்சரசால் நிஹலயஙகளுக்கு பகசாணடு ப்ல்லப�ட 
ச வ ண டு ம்

வரும் கசாலத்தில் மினகலத்தில் 
இயஙகும் மின்சார வசாகனஙகளின வரம்ஹ�ப 
ச�சானச்ற எரிப�சாருள் கலன பகசாணட மின்சார 
வசாகனஙகளின வரம்பும் இருக்கும். இதன 
�னஹம எனனபவன்றசால், ப�ட்சரசால்/டீ்ல் கசாரில் 
நிரபபுவது ச�சால் பதசாட்டியில் ஹைட்ரெஹன நிரப� 
சிறிது ச�ரம் ஆகும். இதில் குஹ்றவசான எரிப�சாருள் 
நிரபபும் நிஹலயஙகள் இருப�சத இதன குஹ்ற�சாடு 
ஆகும். சமலும் புதிய பதசாழில்நுட்�ம் ச்ரப�தன 
மூலம் சிறிய அ்ளவிசல முனசனற்்றம் கசாணலசாம். 
எதிரகசாலத்தில் இந்த மசாற்்றஙகள் ப்யயப�ட்டசால், 

மின்சார வசாகனத்திற்கும் ப�ட்சரசால் வசாகனத்திற்கும் 
சிறிய வித்தியசா்ம் மட்டுசம இருக்கும்.

விஹனயூக்கி மசாற்றி தயசாரிக்க பி்ளசாட்டினம் 
சதஹவப�டுவதசால், எரிப�சாருள் கலன 
அஹமபபுகஹ்ள தயசாரிப�து கடினமசாகவும், விஹல 
அதிகமசாகவும் இருக்கும்.

இயக்கிகளின் இயக்கம் 
10.4

இயக்கிகளின இயக்கம் என�து ஒரு 
மினசனசாடியிலிருந்து வசாகனத்தின ்க்கரஙகளுக்கு 
ஆற்்றஹல வழஙகும் கூறுகளின கலஹவயசாகும். 
கலபபின மின வசாகனஙகளில், இயக்கிகளின 
இயக்க வடிவஹமப�சானது வழக்கமசான 
எனஜினுடன இஹணந்து மினசனசாடி எவவசாறு 
ப்யல்�டுகி்றது என�ஹத தீரமசானிக்கி்றது. 
இயக்கிகளின இயக்கமசானது வசாகனத்தின இயந்திர 
தி்றன, எரிப�சாருள் நுகரவு மற்றும் வசாஙகும் விஹல 
ஆகியவற்ஹ்ற �சாதிக்கி்றது.

இயக்கிகளின இயக்கம் மூனறு வஹககள் 
உள்்ளன.

1. பதசாடர இயக்கிகளின இயக்கம் (Series drive train)
2. இஹண இயக்கிகளின இயக்கம்  (Parallel drive train)
3. பதசாடர/இஹண இயக்கிகளின இயக்கம்  Series / 

Parallel drive trains

த�ாடர் இயக்கிகளின் 
இயக்கம்

10.5

பதசாடர இயக்கிகளின இயக்கத்ஹதப 
�யன�டுத்தும் கலபபின மினசனசாடியிலிருந்து 
இயந்திர ்க்திஹய மட்டுசம ப�றுகின்றன, இது 
மினகலம் அல்லது ப�ட்சரசாலில் இயஙகும் 
மினனசாக்கியசால் இயக்கப�டுகி்றது.

படம் 10.8 பதசாடர இயக்கிகளின இயக்கம்

மின்கலத்த�ாகுப்பு

எரிதபாருள் 
கலன்

கைட்ரஜன் 
த�ாட்டி எரிதபாருள் 

த�ாட்டி 
முகன

மின்இயந்திரம்

ச்மிப்பு 
கலன்

மின்சனறறி மின்ச�க்கி திக்மாறறி
இயந்திரம் 
மின்னாக்கி

மின்கல 
த�ாகுப்பு
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இகை இயக்கிகளின் 
இயக்கம் 

10.6

இஹண இயக்கிகளின இயக்கம் பகசாணட 
கலபபினஙகளில், மினசனசாடி மற்றும் உள் எரி 
எஞ்சின ச்ரந்து ஒசர ச�ரத்தில் இயந்திர ்க்திஹய 
வழஙகுகி்றது.

படம் 10.9 இஹண இயக்கிகளின இயக்கம்

10.6.1  த�ாடர்/இகை இயக்கிகளின் 
இயக்கம் (Series/parallel drive train)

பதசாடர / இஹண இயக்கி இயக்கமசானது, 
இயந்திரம் மற்றும் மினசனசாடிஹய தனித்சதசா அல்லது 
ஒனச்றசாடு ஒனறு பதசாடரபு பகசாணசடசா இயஙகுகி்றது.

படம் 10.10 பதசாடர/இஹண இயக்கிகளின இயக்கம்

ஆற்றல் ச்மிப்பு மறறும் 
ஆற்றல் சமலாணகம 
அகமப்பு 

10.7

(அ) ஆற்றல் ச்மிப்பு
மசாசு�டுத்தும் மற்றும் சிக்கலசான உள் 

எரி இயந்திரத்ஹத மசாற்றுவதற்கு புதிய ச்மிபபு 
மற்றும் சமலசாணஹம அஹமபபுகளின �ரிணசாமம் 
மற்றும் தி்றஹமயசான மினசனசாடி ஆகியஹவ 
சதஹவப�டுகி்றது.

தூய மின்சார வசாகனஙகள் �ல்சவறு 
�னஹமகள் கிஹடக்கபப�றுகின்றன.

அ. எளிஹமயசான மற்றும் �ம்�கத்தனஹம பகசாணட 
உள்கட்ட அஹமபபு.

ஆ. மலிவசான மற்றும் குஹ்றந்த �ரசாமரிபபு.

இ. குஹ்றந்த ச�சாக்குவரத்து ப்லவு.

ஈ. முழு RPM வரம்பிலும் முழு ஆற்்றல் கிஹடக்கும்.
உ. மசானியஙகள் மூலம் வரி குஹ்றபபு.

ஒரு மின்சார வசாகனம் வீட்டின plug-
இல் இருந்து 80% மின்சாரத்ஹத மினசனற்்றம் 
ப ் ய து ப க சா ள் ்ள ல சா ம் .

(ஆ)  ஆற்றல் சமலாணகம 

ஆற்்றல் சமலசாணஹம என�து ப்லவு, 
எஹட மற்றும் ஆற்்றல் நுகரவு ஆகியவற்ஹ்றக் 
குஹ்றக்கப �யன�டுத்தப�டும் �ல்சவறு 
வழிகஹ்ளக் குறிக்கி்றது. அசத ச�ரத்தில் 
அதிகரிக்கும் தரம் மற்றும் �ம்�கத்தனஹம 
ஆகியவற்ஹ்ற அதிகரிக்கும். தற்ச�சாஹதய 
மின்சார வசாகனஙகளில்  கலபபின ஆற்்றல் 
ச்மிபபு பதசாகுதிஹய ஏற்றுக் பகசாள்வதற்கசான 
வசாயபபுகள் ஏற்�டுத்தப�ட்டுள்்ளது. �ல்சவறு 
பதசாழில்நுட்�ஙகள் மற்றும் கட்டுப�டுத்தும் 
பதசாகுதிகள் ப்யலிழபபு, அ்ளவு அதிகரிபபு 
மற்றும் ஆற்்றல் இழபபுகஹ்ளக் பகசாணடிருந்தசாலும், 
ஓட்டும் இயக்கம், ச�சாக்குவரத்து, ச்மிப�க 
�ணபுகள் மற்றும் ஆற்்றல் �கிரவு ஆகியவற்ஹ்றக் 
கருத்தில் பகசாள்்ளசவணடும். இதன விஹ்ளவசாக, 
மினகலத்தின ஆயுள் மற்றும் ப்யல்தி்றன 
அ தி க ரி க் கு ம் .

்மீ�த்திய பதசாழில்நுட்�ஙகளின மூலம் 
கிஹடக்கும்  ப்ளக்-இன கலபபின மின்சார வசாகனம் 
அல்லது எரிப�சாருள் கலன பகசாணட வசாகனம், தூய 
மின்சார வசாகனஙகள் ச�சான்ற  வசாகனஙகள் 67% 
ஆற்்றல் பவளியிடும் தி்றன பகசாணடதசாக இருக்கி்றது.

இபச�சாது ் மீ�த்திய பதசாழில்நுட்�ஙகளில், 
பவப�நிஹலஹய குஹ்றப�தற்கும், உச்் 
மினசனசாட்டத்ஹத குஹ்றப�தற்கும் அல்ட்ரசா 
மினசனற்பிகள்  �யன�டுகி்றது. மின்சார இழபஹ� 
குஹ்றப�தனசால் ப்யல்�சாட்டுச் ப்லவு மிகவும் 
குஹ்றக்கப �யன�டுகி்றது.

�ல ஆற்்றல் ச்மிபபு அலகுகஹ்ள 
இஹணப�தன மூலம் கலபபின ஆற்்றல் ச்மிபபு 
அஹமபபுகஹ்ள உருவசாக்க முடியும். ஆற்்றல் ச்மிபபு 
அஹமபபு மினகலம் மற்றும் அல்ட்ரசா மினசனற்பி 
ஆகியஹவகஹ்ளக் பகசாணடுள்்ளது. மினகலத்திற்கு 
நீணட ச�ரம் ஆற்்றல் சதஹவப�ட்டசால், அதில் உள்்ள 
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அல்ட்ரசா மினசனற்பியசானது உடனடியசாக மின 
சதஹவஹய ஈடு ப்யகி்றது.

ஆற்்றல் ச்மிபபு பதசாழில்நுட்�ஙகளின 
வஹககள்

அ. ஈரபபு ஆற்்றல் ச்மிபபு

ஆ. ஃபஹ்ளவீல் ஆற்்றல் ச்மிபபு
இ. சூப�ர கணடக்டிங கசாந்த ஆற்்றல் ச்மிபபு 

அ ஹ ம ப பு க ள் .

எதிரகசாலத்தில், அதிக தி்றன பகசாணட 
ஆற்்றல் ச்மிபபு அஹமப�சானது புதிய 
பதசாழில்நுட்�மசாக  உருவசாகப�டும்.

   
1. எந்த ஆணடு முதல் கசார மின்சார சமசாட்டசார 

மூலம் இயக்கப�ட்டது?
 அ) 1911  ஆ) 1827
 இ) 1962  ஈ) 1899
2. மின்சார வசாகனம் வீட்டு மின்சாரத்தில் 

எத்தஹன ்தவீதம் மினசனற்்றம் 
ப ் ய ய ல சா ம் ?

 அ) 50%  ஆ) 75%
 இ) 80%  ஈ) 90%. 
3. கீழ்க்கணடஹவகளில் எது கலபபின 

மின்சார வசாகனம் அல்ல?
 அ)  கலபபின மின்சார வசாகனம் (Plug-in 

hybr id)
 ஆ)  பதசாடர கலபபின மின்சார வசாகனம் 

(Series hybrid)
 இ)  இஹண கலபபின மின்சார வசாகனம் 

(Parallel hybrid)
 ஈ)  இயற்ஹக எரிவசாயு வசாகனம் (Natural gas for 

vehicles)
4. கீழ்கணடவற்றில் கலபபின மின்சார 

வசாகனஙகள் எஹத பகசாணடுள்்ளது?
 அ) உள் எரி இயந்திரம் மற்றும் மினசனசாடி
 ஆ) இரணடு மினசனசாடிகள்
 இ)  இயற்ஹக எரிவசாயு வசாகன இயந்திரம் 

மற்றும் மினசனசாடி
 ஈ)  ப�ட்சரசால் இயந்திரம் மற்றும் 

மி ன ச ன சா டி
5. மின்சார வசாகனஙகளில் எந்த வஹகயசான 

மினகலம் �யன�டுத்தப�டுகி்றது?
 அ) லித்தியம்-அயனி மினகலத்பதசாகுபபு
 ஆ) கசாரிய அமில மினகலத் தகுபபு

 இ) உலர மினகலம்
  ஈ) சவசால்டசா மினகலம்
6. மின்சார மற்றும் கலபபின மின்சார 

வசாகனத்தின மினகலத் பதசாகுபபிருந்து 
எனன மினனழுத்தம் கிஹடக்க 
வ சா ய ப பு ள் ்ள து ? 

 அ) 12 சவசால்ட்  ஆ) 300 சவசால்ட்
 இ) 40 சவசால்ட் ஈ) 55 சவசால்ட்
7. மினவசாகனத்தில்,  -------------- 

மினசனசாடியின ஆற்்றஹல மினகலத்தில் 
ச ் மி க் கி ்ற து .

 அ) கட்டுப�டுத்தி
 ஆ) மினகலம்
 இ) ப�ட்சரசால்
 ஈ) மின்பஹ்ள
8. மீளுருவசாக்கம் ப்யயும் பிசரக்கிஙகில் 

ப�சாதுவசாக இயக்கப�டும் ------------  
மினகலத்தில் மின ஆற்்றலசாக 
ச ் மி க் க ப � டு கி ்ற து .

 அ) இயந்திர ஆற்்றல்
 ஆ) இயக்க ஆற்்றல்
 இ) மின ஆற்்றல்
 ஈ) இர்சாயன ஆற்்றல்
9. தூய மின்சார வசாகனஙகள் ---------- 

ஆற்்றல் தி்றஹன பவளியிடுகி்றது.
 அ) 47%  ஆ) 57%
 இ) 67%  ஈ) 77%
10. ஆற்்றல் ச்மிபபு பதசாழில்நுட்�ம் 

எத்தஹன வஹகப�டுகி்றது?
 அ) 3  ஆ) 5
 இ) 7  ஈ) 9

்ரியான விகடகய ச�ர்ந்த�டுத்து  
எழு�வும்.

மதிப்தபண
1
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சுருக்கமாக அகனத்து சகள்விகளுக்கும் பதிலளிக்கவும்
1. மின்சார வசாகனம் என்றசால் எனன?
2. கலபபின மின்சார வசாகனஙகள் �ற்றி எழுதுக.
3. மின்சார வசாகனஙகளின வஹககஹ்ள �ட்டியலிடுக?
4. மின்சார வசாகனத்திற்கும் கலபபின மின்சார வசாகனத்திற்கும் எனன வித்தியசா்ம்?
5. இயக்கிகளின இயக்கி என்றசால் எனன?
6. லித்தியம்-இரும்பு மினகலம் �ற்றி எழுதுக.
7. தூய மின்சார வசாகனஙகளின �னஹமகள் எனன?

ப��  ஆ மதிப்தபண
3

ஒரு பக்கத்திறகு மிகாமல் விகடயளிக்கவும்
1. மின்சார வசாகனஙகளின கட்டுப�டுத்திஹய வி்ளக்குக
2. பதசாடர மற்றும் இஹண கலபபின இயக்கிகஹ்ள திட்ட வஹர�டத்துடன வி்ளக்கவும்.
3. மின்சார வசாகனத்தின ஆற்்றல் சமலசாணஹம அஹமபஹ� வி்ளக்குக.

ப��  இ
மதிப்தபண

5

இரணடு பக்கஙகளுக்கு மிகாமல் வினாக்களுக்கு விகடயளிக்கவும்
1. மினகல மின்சார வசாகனத்தின திட்ட வஹர�டத்ஹத வஹரந்து வி்ளக்குக.

ப��  ஈ
மதிப்தபண

10
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1.	 மின்	தீ	ஏற்பட்டால்	்பயன்்படுத்தப்படுவது
	 அ)	 உலர்ந்த	மணல்
	 ஆ)	 ஈரமடான	மணல்
	 இ)	 கடார்பன்	்பவு்ர
	 ஈ)	 நீர

2.	 நல்ல	க்ததிககடான	குணம்
	 அ)	 குறை்ந்த	மின்்தற்
	 ஆ)	 அதிக	மின்்தற்
	 இ)	 	மமறகுறியிட்	இரண்டின்	மி்தமடான	

மின்்தற்
	 ஈ)	 எதுவும்	இல்றல

3.	 ஓமின்	விதிப்படி	I	=	 	குறிககும்
	 அ)	 V2R
	 ஆ)	 I2R/R
	 இ)	 V/I
	 ஈ)	 V/R

4.	 நிறலயடான	கடா்ந்தஙகள்	எஙகு	்பயன்்ப
டுத்தப்படுவதில்றல?

	 அ)	 குதிறர	ஷு	கடா்ந்தம்
	 ஆ)	 ஆறைல்	மடானிகள்
	 இ)	 மின்மடாறறி
	 ஈ)	 ஒலி	ப்பருககி

5.	 நல்ல	மின்க்ததிககுத	ம்தறவயடான	குணம்
	 அ)	 குறை்ந்த	மின்்தற்
	 ஆ)	 அதிக	மின்்தற்
	 இ)	 இரண்டிறகும்	நடுவில்		
	 ஈ)	 எதுவும்இல்றல

6.	 துறண	மின்கலததில்	மின்மனறைம்	மறறும்	
மின்னிைககம்	முறை	எவ்விதிப்படி	நிகழ்கிைது?

	 அ)	 ஓமின்	–	விதி
	 ஆ)	 ஃ்படாரம்யின்	மின்	விதிகள்
	 இ)	 பலன்ஸ்	விதி
	 ஈ)	 மின்மனடாட்	விதி

7.		 லிததியம்	–	அயனி	மின்கலததின்	நன்றம
	 அ)	 அதிக	ஆறைல்	அ்ரததி	
	 ஆ)	 குறை்ந்த	ஆறைல்	அ்ரததி	
	 இ)	 மி்தமடான	ஆறைல்	அ்ரததி	
	 ஈ)	 மிகக	குறை்ந்த	ஆறைல்	அ்ரததி

8.		 இலகக	வறக	ஆறைல்	மடானிகள்	
்பயன்்படுததுவ்தன்	கடாரணம்

	 அ)	 மிகத	துல்லியம்		
	 ஆ)	 சிறிய	அளவு	
	 இ)	 அதிக	ஆயுள்	
	 ஈ)	 இறவ	அறனததும்

சரியான விடைடயத் தேர்ந்ேடுத்து எழுதுக.

 அடிப்படை மின் ்்பாறியியல் (கருத்தியல் ோள்)

மதிப்்பண்: 90காலம்: 3.00 மணி

தமல் நிடல முேலாம் ஆண்டு 
மாதிரி வினாத்ோள்
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9.		 மின்மடாறறி	எ்தன்	அடிப்பற்யில்	
பெயல்்படுகிைது

	 அ)	 ்தன்	தூண்்ல்	
	 ஆ)	 ்பரிமடாறறுத	தூண்்ல்	
	 இ)	 ஓமின்	விதி	
	 ஈ)	 பலன்ஸ்	விதி

10.		 மநரததிறெ	இய்நதிரததின்	“மயடாக”	்படாகம்	
எ்தனடால்	ஆனது?

	 அ)	 ்தடாமிரம்	
	 ஆ)	 அலுமினியம்	
	 இ)	 துத்தநடாகம்	
	 ஈ)	 வடாரபபு	இரும்பு

11.		 மடாறுமின்னடாககியில்	அதிக	மவகம்	
ப்பறுவ்தறகு	எவ்வறக	சுழலி	
்பயன்்படுத்தப்படுகிைது?

	 அ)	 மெலியண்ட	துருவ	வறக	
	 ஆ)	 	பமன்றமயடான	உருறள	வடிவ	வறக
	 இ)	 அணில்	கூடு	வறக	
	 ஈ)	 எதுவும்	இல்றல
12.		 ஒரு	குதிறரத	திைன்	என்்பது	எத்தறன	

வடாடஸ்?
	 அ)	 736	வடாடஸ்	
	 ஆ)	 756	வடாடஸ்	
	 இ)	 746	வடாடஸ்	
	 ஈ)	 766	வடாடஸ்

13.		 கீமழ	உள்ளவறறில்	எது	கரிமப	ப்படாருள்?
	 அ)	 துத்தநடாகம்	
	 ஆ)	 இரும்பு	
	 இ)	 சிலிககடான்	கடாரற்படு	
	 ஈ)	 மரம்

14.		 அணுவின்	சுறறுப	்படாற்தயில்	உள்ள	
எலகடரடான்களின்	எண்ணிகறகறய	கணககிடும்	
சூததிரம்

	 அ)	 2n			
	 ஆ)	 2n2  
	 இ)	 2n3   
	 ஈ)	 n2

15.		 40	அடிககு	அதிகமடான	ப்தடாறலறவ	கண்கடாணிகக	
உ்தவும்	மகமரடா

	 அ)	 ம்டாம்	(Dome)	மகமரடா	
	 ஆ)	 புல்லட	(Bullet)	மகமரடா	
	 இ)	 C	மவுண்ட	மகமரடா	
	 ஈ)	 ்பகல்	இரவு	மகமரடா

ஏதேனும் 10 வினாககளுககு சுருககமாக விடையளி.

16.		 மின்ெடாரம்	உற்பததி	பெய்யும்	முறைகறள	கூறு?

17.		 ஓமின்விதி	–	வறரயறு.

18.		 இரண்டு	மின்்தற்கள்	3Ω	மறறும்	6Ω	்பகக	இறணபபில்	இறணககப்படடுள்ளன.	
மின்ெபறள	240		்பகக	இறணபபில்	இறணககப்படடுள்ளன.		மின்ெபறள	240V,	எனில்	
பமடாத்த	மின்்தற்	கடாண்.

19.		 மின்கடா்ந்தவியல்	என்ைடால்	என்ன?

20.		 முறன	விதி		வறரயறு.

பகுதி  ஆ மதிப்்பண்
3
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147 மாதிரி வினாத்ாள்

ஏதேனும் ஐ்நது வினாககளுககு ஒரு ்பகக அளவில் விடையளி:
28.		மின்	அதிரச்சி	்தடுககும்	முறைகறள	விளககு.
29.		 க்ததியின்	குணஙகறள	விளககு.
30.		 கடா்ந்தச்	சுறறு	–	மின்	சுறறு	ஒபபிடுக.
31.		 ்தன்னியகக	அல்லது	ஒறறைச்	சுருள்	மின்மடாறறி		விளககுக.
32.		இலகக	வறக	ஆறைல்	மடானியின்	நன்றமகறளக	கூறு.
33.		ஒருநிறல	மின்மனடாடியின்	வறககறளக	கூறு.
34.		 ப்படாறியியல்	ப்படாருடகளின்	்பல்மவறு	்பண்புகறள	விவரி.

ப��  இ மதிப்்பண்
5

கீழககண்ை வினாககளுககு விரிவான விடையளி 

35.	 கிரச்ெடாபபின்	விதிகறள	விளககு.

	 	 (அல்லது)

	 லிததியம்	அயனி	மின்கலம்	்ப்ம்	வறர்நது	விளககுக.

36.	 மநரதிறெ	மின்னடாககியின்	மின்னியககு	விறெ	உற்பததி	முறைறய	விளககுக.

	 	 (அல்லது)

	 அறர	அறலத	திருததி	மின்சுறறு,	்ப்தது்ன்	விவரி.

ப��  ஈ
மதிப்்பண்

10

21.		 ்தற்யில்லடா	மின்ெபறள	்தரும்	மின்கலம்		வறரயறு.

22.		 ெரடாெரி	வரகக	மூலம்	வறரயறு.

23.		 மின்மடாறறியின்	்படாதுகடாபபு	ெடா்தனஙகள்	யடாறவ?

24.		 ஃபிளமிஙகின்	இ்கறக	விதிறய	கூறு?

25.		 ஒருநிறல	மின்மனடாடி	ஏன்	்தடாமன	சுழல்வதில்றல?

26.		 ப்படாறியியல்	்பயன்்படாடடுககுத	ம்தறவயடான	ப்படாருள்கறளத	ம்தர்நப்தடுககும்	கடாரணிகள்	
யடாறவ?

27.		 CCTV	–	ன்	்பல்மவறு	வறககறளக	கூறு?
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அடிப்படை மின் 
ப்பொறியியல்

பெய்முடை
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பெய்முடை

 ட்க்ுவி்ள் மற்றுக ஒயரிங் ்பற்றி
பெரிந்து ப்ொள்ளுெல்

1

ந�ொக்க

ஒயரிங் தசயேெற்ைொை பயன்படும் கைக ைருவிைள் மற்றும் அளவிைள் பற்றி ைற்றறிெல்.

்ுவி்ளுக உ்ப்ரணங்்ளுக

1. ஒயரிங் தசயேெற்ைொை பயன்படும் கைக ைருவிைள்
2. ஒயரிங் தசயேெற்ைொை பயன்படும் அளவிக ைருவிைள்

i) ஒயரிங் பெய்்வெற்்ொ் ்பயன்்படுக ட்க ்ுவி்ள்

்வ.எண் ்ுவியின் ப்பயர் ்ுவியின் ்பைக ்பயன்்ள்

1 ைொம்பிசனஷனல் 
பிகளயர 
(Combinational 
plier)

ைொம்பிசனஷனல் பிகளயர 
தைொண்டு தேட்டுெல், முருககுெல், 
இழு்தெல், பிடி்தெல், ஒயரைள் 
மற்றும் தபொருள்ைகள இறுகைமொை 
முருககுேெற்கு பயன்படுகிறது.

2 நீளமொன மூககு 
முகன தைொண்ட 
பிகளயர (Long 
nose  plier)

சிறிய தபொருள்ைகள பிடி்ததுக 
தைொள்ேெற்கும், கை தசல்ல முடியொெ  
இடங்ைளில் பணிைகள தசயய 
நீளமொன மூககு முகன தைொண்ட 
பிகளயர பயன்படு்தெப்படுகிறது. 

3 ேட்ட முகன 
தைொண்ட மூககு 
பிகளயர (Round  
nose plier)

ைம்பி தைொககிைள் மற்றும் 
ேகளயங்ைள் தசயேெற்கு இவ்ேகை 
பிகளயர பயன்படுகிறது. 
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4 ஒயர ைட்டர (Wire 
cutter)

சிறிய விட்டம் தைொண்ட 
மின்ைட்ததிைகள தேட்டுேெற்கு ஒயர 
ைட்டர பயன்படுகிறது.

5 ஸகுரு டிகரேர 
(Screw driver)

திருகுைகள இறுகைமொை 
திருகுேெற்கும், ைழட்டுேெற்கும் 
ஸகுரு டிகரேர பயன்படுகிறது.

6 மின் பணியொள் 
ை்ததி (Electrician 
knife)

மின் ைட்ததிைளின் சைபுள்ைளின் 
மின்ைொப்பு நீககுேெற்கும், ைட்ததிகய 
சு்தெம் தசயேெற்கும் இது 
பயன்படுகிறது. 

7 மின்சொரம் ைொட்டி 
(Line tester)

ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியிசலொ அல்லது 
ஒரு சொென்ததிசலொ மின்சொரம் 
உள்ளெொ என்பகெ அறிய மின்சொரம் 
ைொட்டி பயன்படுகிறது.

8 பந்து முகன 
சு்ததி (Ball peen 
hammer)

ேகளந்து ைொைப்படும் ஆணிைள் 
மற்றும் சிறிய ைம்பிைகள 
சேரொை மொற்றுேெற்கு சிறப்பொன 
இரும்பினொல் தசயயப்பட்ட பந்து 
முகனச் சு்ததி பயன்படுகிறது. 
கைப்பிடியொனது மரக ைட்கடயொல் 
தசயயப்பட்டது.

9 ரொேல் ஜம்பர 
(Rawal jumper)

ரொேல் ஜம்பர தைொண்டு ைல், 
ைொன்கிரீட் சுேர மற்றும் சமற்கூகர 
ஆகிய இடங்ைளில் துகளைள் 
சபொடலொம்,

10 குழொய ஜம்பர 
(Pipe jumper)

ஒயரிங் தசயேெற்கு துகளைள் 
சபொடுேெற்கு குழொய ஜம்பர 
பயன்படுகிறது.
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11 ைட்கடச் சு்ததி 
(Mallet)

தமல்லிய உசலொை்த ெைடுைகள 
நீட்டுேெற்கும், ேகளப்பெற்கும் 
ைட்கடச் சு்ததி பயன்படுகிறது.

12 டிகர ஸதைொயர 
(Try square)

ஒரு தபொருள் சமமொை, தசங்கு்தெொை 
மற்றும் தசங்சைொை அளவிற்கு 
சரியொை உள்ளெொ என்பகெ பொரகை 
பயன்படுகிறது. 

13 அளவிடும் 
இரும்பு சடப் 
(Measuring steel 
tape)

ஒயரிங் தசயயேெற்கு முன் ஒயரிங் 
தபொருள்ைள் சரியொன குறிப்பிட்ட 
இட்ததில் கேப்பெற்கு அளகை 
பயன்படுகிறது.

14 சேகசொ (Hack 
saw)

மரப் தபொருள்ைகள தேட்டுேெற்கு 
சேக சொ பயன்படுகிறது.

15 பின்சர (Pincer) ஆணிைகள பிடுங்குேெற்கு பின்சர 
பயன்படுகிறது.

16 உறுதியொன உளி 
(Firmer chisel)

உறுதியொன உளி தைொண்ட 
தசதுககுெல்,  செய்தெல் மற்றும் 
மர்ததில் பள்ளம் தேட்டுேெல் ஆகிய 
பணிைள் தசயயப்படுகிறது.

17 கு்ததூசி(Pocker) கு்ததூசி என்பது மரக ைட்கடைளில் 
திருகுைள் தபொரு்ததுேெற்கு 
முன் சபொடப்படும்  துகளைகள 
சபொடுேெற்கு பயன்படு்தெப்படும் ஒரு 
நீண்ட கூரகமயொன ைருவியொகும்.

18 ஸசபனர(Spanner) சபொல்ட் மற்றும் ேட்டுைகள 
ெளர்தெவும் தபொரு்தெவும் ஸசபனர 
பயன்படு்தெப்படுகிறது.
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19 ரிங் 
ஸசபனர(Ring 
spanner)

 ஸசபனர பயன்படு்தெ முடியொெ 
ைட்டுப்படு்தெப்பட்ட இடங்ைளில்  ரிங் 
ஸசபனர பயன்படு்தெப்படுகிறது.

20 தசன்டர பஞ்ச் 
(Center punch)

உசலொை்ததில்  துகளைகள 
இடுேெற்கு முன் புள்ளிைள் 
குறிப்பெற்கு தசன்டர பஞ்ச் 
பயன்படு்தெப்படுகிறது

21 கையினொல் 
துகளயிடும் 
இயந்திரம் (Hand 
drilling machine)

கையினொல் துகளயிடும் இயந்திரம் 
தைொண்டு, தமல்லிய உசலொைம் 
மற்றும் மரப் தபொருட்ைளில் துகளைள் 
இடுேெற்கு பயன்படுகிறது. 

22 மின்
துகளயிடும்
இயந்திரம் 
(Electrical drilling 
machine) 

    மின் துகளயிடும் இயந்திரமொனது 
மரம் மற்றும் உசலொைப் தபொருட்ைளில் 
துல்லியமொை துகளைள் சபொட 
பயன்படு்ததும் ைருவியொகும்.

23 ஈய 
பற்றகேப்பொன் 
(Soldering iron)

ஈய பற்றகேப்பொன் மூலம் 
மின்ைம்பிைகள ஈயம் தைொண்டு பற்ற 
கே்தது இகைகை பயன்படுகிறது. 

24 ஈய பற்றகேப்பு 
அைற்றுேொன்
(Desoldering iron)

இது PCB  பலகையில் உள்ள 
செகேயற்ற பற்ற கேப்புைகள 
அைற்ற பயன்படுகிறது.
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ii) மின்சுற்றில் அளவிடுக ்ுவி்ள்

்வ.எண் ்ுவியின் ப்பயர் ்ுவியின் ்பைக ்பயன்்ள்

1 மின்சனொட்டமொனி 
(Ammeter) (MI)

மின்சனொட்டமொனியொனது 
மின்சுற்றில் உள்ள 
மின்சனொட்ட்தகெ அளவிட 
பயன்படுகிறது. இது AC மற்றும் 
DC மின்சொர்தகெ அளவிட 
பயன்படுகிறது.

2 மின்சனொட்டமொனி 
(Voltmeter) (MC)

MC ைருவிைள் DC மின்சொர்தகெ 
மட்டும் அளவிட பயன்படுகிறது

3 மின்ழு்தெமொனி 
(Voltmeter)(MI)

மின்னழு்தெமொனியொனது 
மின்சுற்றில் உள்ள மின்னழு்தெ 
அளகே அளவிட பயன்படுகிறது. 
இது AC மற்றும் DC மின்னழு்தெ 
அளவுைகள அளவிட பயன்படுகிறது.

4 மின்னழு்தெமொனி 
(MC)

MC ேகை ைருவிைள் AC மின்னழு்தெ 
அளவுைகள மட்டும் அளவிட 
பயன்படுகிறது.
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5 திறனளவி (Watt 
meter)

மின் சகதிகய அளவிட திறனளவி 
பயன்படுகிறது.

6 ஆற்றல் மொனி 
(ஒரு நிகல)
Energy meter (Single 
phase)

மின் ஆற்றகல அளவிட ஆற்றல் 
மொனி பயன்படுகிறது.

7 ஆற்றல் மொனி 
(மூன்று நிகல)
Energy meter (Three 
phase)

மூன்று நிகல சுற்றுைளில் மின் 
ஆற்றகல அளவிட பயன்படுகிறது.

8 திறன் ைொரணி
மீட்டர (Power factor 
meter)

மின்சனொட்ட மற்றும் மின்னழு்தெ 
அளவுைளுககு இகடசய 
உள்ள சைொை்தகெ அளவிட 
பயன்படுகிறது.
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9 மல்டிமீட்டர
(Multimeter)

AC மற்றும் DC மின்னழு்தெம், 
மின்சனொட்டம், மற்றும் மின்ெகட 
ஆகியேற்கற அளகை பயன்படுகிறது. 

10 கிளொம்ப் மீட்டர
(Clamp meter)

கிளொம்ப் மீட்டர மின் ைம்பியில் 
தசல்லும்  மின்சனொட்ட அளவிகன 
மின்சுற்கற துண்டிகைொமல் அளவிட 
பயன்படுகிறது.

11 அகலவு மீட்டர
(Frequency meter)

AC மின்சொர்ததில் உள்ள அகலவு 
சேை்தகெ அளவிட பயன்படுகிறது.

12 சடசைொமீட்டர
(Tacho meter)

ஒரு சமொட்டொரில் சேை்தகெ 
அளவிட சடசைொமீட்டர 
பயன்படு்தெப்படுகிறது.
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13 மின்ைொப்பளவி
(Megger)

மின் ைொப்பு மின்ெகடயின் 
மதிப்கப அளவிட மின்ைொப்பளவி  
பயன்படு்தெப்படுகிறது.

14 எர்த தடஸடர
(Earth tester)

எர்த மின்ெகட அளகை 
பயன்படுகிறது.

15 TDS மீட்டர
(TDS meter)

நீரில் உள்ள உப்பு மற்றும் 
ைடின்தென்கமகய  (solid content) 
அளவிட பயன்படுகிறது.

முடிவு:

கைக ைருவிைள், பொதுைொப்புக ைருவிைள் மற்றும் அளவிைள் ஆகியேற்கற கையொளும் முகறைள் பற்றி 
ேன்கு தெரிந்து தைொண்சடன்.
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பெய்முடை

2 ஒயரிங் இடணபபு்ள்

ந�ொக்க:

பல்சேறு ேகையொன ஒயரிங் இகைப்பு ேகைைள் தசயெல்.

பெய்முடை �டைமுடை்ள்:

எளிய முறுககு இகைப்பு தசயெல்

பிரிட்டொனியொ T இகைப்பு தசயெல்

சமரீடு இகைப்பு தசயெல்

்ுவி்ளுக நெட்வயொன உ்ப்ரணங்்ளுக:

்வ.எண் ்ுவி்ள்/உ்ப்ரணங்்ளின் ப்பயர் ்வரகபு/மதிபபு எண்ணிகட்

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

மூகலவிட்ட ைட்டிங் பிசளயர (Diagonal cutting plier)
ைொம்பிசனஷன் பிசளயர (Combination plier)
எஃகு அளவுசைொல் (Steel rule)
மர சு்ததியல் (Mallet)
எலகட்ரீஷியன் ை்ததி (Electrician knife)
கை கேஸ (Hand vice)
PVC ைொப்பிடப்பட்ட தசப்பு ைம்பி
PVC ைொப்பிடப்பட்ட தசப்பு ைம்பி
PVC ைொப்பிடப்பட்ட தசப்பு ைம்பி
PVC ைொப்பிடப்பட்ட தசப்பு ைம்பி
GI ைம்பி
ெொமிர ைம்பி
ைடினமொன ேகை தசம்பு ைம்பி
டின் தசயயப்பட்ட தசப்பு ைம்பி

150 மி.மீ
200 மி.மீ
300 மி.மீ
75 மி.மீ
100 மி.மீ
50 மி.மீ
1/1.12
1/1.40
7/20
3/20
4 mm 30 cm
4 mm 30 cm
4 mm dia
0.91 mm

1
1 
1
1
1
1
3 m
3 m
2 m
2 m
2 Nos
2 Nos
0.5 m
4 m

BEE-Tamil-Practical.indd   158 28/04/2022   18:25:43



159 ஒயரிங் இடணபபு்ள்

பெய்முடை:

பெயல் 1: எளிய முறுககு  இடணபபு ெயொர் பெய்ெல் (Simple twist joint)

்படி 1: 0.5 மீட்டர நீளமுள்ள          தசம்பு ைம்பியின் இரண்டு துண்டுைகள எடுகைவும்.

்படி 2: ைம்பியின் ஒவ்தேொரு நீள்தகெயும் 80 மிமீ அளந்து குறிகைவும்.

்படி 3: கீசழ ைொட்டப்பட்டுள்ளபடி ஒவ்தேொரு ைட்ததியிலிருந்தும் 80 மிமீ நீள்ததிற்கு PVC மின்ைொப்பிகன 
அைற்றவும்.

80

்படி 4: கீசழ உள்ளபடி 300 சைொை்ததில் முகனைளிலிருந்து சுமொர 50 மிமீ ைட்ததிகய ஒன்றொை இகைகைவும்.

50 mm

30o

்படி 5: கீசழ உள்ளேொறு இடுககி உெவியுடன் ஒவ்தேொரு பகை்ததிலும் குகறந்ெது ஆறு முகற திருப்பி எதிதரதிர 
திகசயில் ைட்ததிகய இறுகைமொை்த முருகைவும்

பெயல் 2: நமரீடு இடணபபு பெய்ெல் (Married joint)

்படி 1: PVC தசம்பு ைம்பி   ஒவ்தேொன்றும் 0.5 மீட்டர நீளமுள்ள இரண்டு துண்டுைகள எடு்ததுக தைொள்ளுங்ைள்.

்படி 2: இரண்டு ைம்பிைளில் இருந்து 120 மிமீ தெொகலவில் அகடயளம் ைொைவும்.

்படி 3: இரண்டு ைம்பிைளிலும் 120 மிமீ PVC மின்ைொப்பொகன அைற்றவும்.

்படி 4: கீசழ உள்ளேொறு முகனைளில் 70 மிமீ ேகர மின்இகழைகள அென் இயல்பொன திகசயில் மீண்டும் 
திருப்பவும்.

120 mm

1
1.12
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்படி 5: ைம்பியின் கமய மின் இகழகய 70 மிமீ தூர்ததிற்கு இறுகைமொை முறுகைவும்.

்படி 6: கீசழ ைொட்டப்பட்டுள்ளபடி ைம்பி முகனயில் முறுகைப்பட்ட பகுதியில் பிகைகைவும்.

50 mm

BINDING

்படி 7: கீசழ ைொட்டப்பட்டுள்ளபடி கமயங்ைளின் பின்புற்தகெ கே்தது எதிர எதிரொை இகைகைவும்.

்படி 8: ைம்பி முகனகய (பிகைகைப்படொெது) ஒரு கையில் பிடி்தது, மற்ற ைம்பியின் இகழைகள (ஒன்றொை 
பிகைகைவும்) ஒன்றன் பின் ஒன்றொை, தேருகைமொைவும் இறுகைமொைவும் முருகைவும். ஒவ்தேொரு இகழைளும் 
ஒசர சேர்ததில் அகர திருப்பமொை முருகைப்பட்டன.

்படி 9: படி 6 இல் தசயயப்பட்ட பிகைப்கப அைற்றவும்.

்படி 10: கீசழ ைொட்டப்பட்டுள்ளபடி இரண்டொேது ைம்பி முகனயுடன் மறுபுறம் படி 8 இல் உள்ளபடி தசயல்பொட்கட 
மீண்டும் தசயயவும்.

பெயல் 3: பிரிடைொனியொ T இடணபபு பெய்ெல்

்படி 1: ைடினமொை தசப்பு ைம்பி 4 மிமீ அளவுள்ள இரண்டு துண்டுைகள 0.2 மீ தைொண்டு எடு்ததுக தைொள்ளவும்.

்படி 2: மர சு்ததி  உெவியுடன் ைம்பிகய சேரொகைவும்.

்படி 3: கீசழ ைொட்டப்பட்டுள்ளபடி ஏசெனும் ஒரு ைட்ததியின ஒரு முகனகய ேகளகைவும்.

80

்படி 4: கைப்பிடி ெொகட (Hand vice) உெவியுடன் இகைகைப்பட்ட இரண்டு ைட்ததிைகளயும் பிடிகைவும்.
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்படி 5: ஒரு பிகைப்பு ைம்பிகய எடு்தது அகெ சேரொகைவும்.

BINDING WIRE

்படி 6: பிகைப்பின் ேலப்பகை்ததில் 250 மிமீ ஒரு முகனகய விட்டு பிகைககும் ைம்பியில் ஒரு ேகளகே 
உருேொகைவும்.

்படி 7: கீசழ ைொட்டப்பட்டுள்ளபடி ைட்ததிைளுககு இகடயில் உருேொகைப்பட்ட பள்ள்ததில் பிகைப்பு ைம்பிகய 
கேகைவும்.

B

LOOP

A

்படி 8: ைம்பிகய “A” நிகலயிலிருந்து “B” ேகர இகைப்பின் மீது இறுகைமொைப் பிகைகை சேண்டும்.

்படி 9: கீசழ ைொட்டப்பட்டுள்ளபடி ைம்பிகய இறுகைமற்ற முகனகய ேகளய்ததிற்குள் தசருைவும்.

LOOP

FREE END

PULL THIS WIRE

்படி 10: ைம்பியின் 250 மிமீ ெளரேொன முகனகய ஒரு இடுககி தைொண்டு பிடி்தது ைேனமொை இழுகைவும். அெனொல் 
ைம்பியின் ேகளயமும் ைட்டற்ற முகனயும் கூட்டுககுள் தசல்லும்.

்படி 11: கீசழ ைொட்டப்பட்டுள்ளபடி இறுகைமற்ற முகனகய ைட்ததியின் சமல் இறுகைமொை சுற்றவும்.

BRITANNIA TEE JOINT

முடிவு

எளிய முறுககு இகைப்பு,  சமரீடு இகைப்பு, பிரிட்டொனியொ  ‘ T ’ இகைப்பு ஆகிய பல்ேகை 
இகைப்புைகள சரியொன முகறயில் தசயது முடி்தசென்.
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162அடிப்படை மின் ப்பொறியியல் - பெய்முடை

பெய்முடை

ஓமின் விதிடய ெரி ்பொர்்தெல்3

ந�ொக்க:

ஓம் விதிகயப் பயன்படு்ததி தைொடுகைப்பட்ட இரண்டு ைம்பி சுருள்ைளின் மின்ெகடயின் மதிப்கபக 
ைொணுெல்.

்ுவி்ளுக நெட்வயொன உ்ப்ரணங்்ளுக

்வ.எண் ்ுவி்ள்/உ்ப்ரணங்்ளின் ப்பயர் ்வரகபு/மதிபபு எண்ணிகட்

1

2

3

4

5

6

7

மின்ைலம்

சுவிட்சு

மின்சனொட்டமொனி

மின்னழு்தெமொனி

ரிசயொஸடொட்

மின்ெகட

இகனப்பு மின்ைம்பிைள்

12V

ஒரு ேழி

(0-5A), MC

(0-50V), MC 

(0.5 Ω - 100 Ω)

5 Ω 

-

1

1 

1

1

1

1

செகேகசைற்ப

பெய்முடை:

கீசழ ைொட்டப்பட்டுள்ளபடி மின்தபொருட்ைகள மின்சுற்றுடன் இகை்தெல்.

இகைப்பு தசயயப்பட்ட பிறகு, மின்தபொருள்ைள் அகன்ததும் சரியொை இகைகைப்பட்டுள்ளனேொ என 
சரிபொரகைவும்.
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163 ஓமின் விதிடய ெரி ்பொர்்தெல்

்படி 1: முெலில், ரிசயொஸடொட்கட அதிை ேரம்பில் கேகைவும்.

்படி 2: தெொடரபுகடய சேொல்ட் மற்றும் ெற்சபொகெய அளவீடுைகள பதிவு தசயயவும்.

்படி 3: ரிசயொஸடொட் ேரம்கப படிப்படியொைக மொற்றுேென் மூலம், குகறந்ெது ஐந்து தசட் அளவுைகள ைைககீடு 
தசயயவும்.

்படி 4: ஓமின் விதிப்படி R = V
I

 மின்ெகடயின் மதிப்கப்த ைைககிட்சடன்.

்படி 5: கீசழ தைொடுகைப்பட்டுள்ள அட்டேகையில் அளவுைகள குறி்தது ேகரபடம் ேகரயவும்.

்படி 6: மின்சுற்றில், மின்சனொட்டம், மின்னழு்தெ்ததிற்கு சேர விகிெ்ததிலும் மின்ெகடககு  எதிர விகிெ்ததிலும்  
இருககும். (I =  ) இவ்ேொறொை ஓம் விதிகய சரிபொரகைப்படுகிறது.

அடை்வடண:

ே.எண் மின்னழு்தெம் (V) மின்சனொட்டம் (I) மின்ெகட (Ω)

1

2

3

4

5

முடிவு

இரண்டு ைம்பி சுருள்ைளின் மின்ெகடயின் மதிப்பு 

 R1 = __________________ ஓம்.

  R2 = ________________ ஒம்

12V

(0-3A)

(0-50V)

(0.5 Ω - 100 Ω)

மின்ெகட

மின்ைலம் ஸவிட்சு

மொறு மின்ெகட 

மின்னழு்தெமொனி
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164அடிப்படை மின் ப்பொறியியல் - பெய்முடை

பெய்முடை

மின்ெொென நெொெடன ்பலட்4

ந�ொக்க:

வீட்டு உபசயொை மின்சொெனங்ைகள சசொெகனப் பலகைகயப் பயன்படு்ததி பரிசசொதிககும் முகறகயப் 
அறிந்து தைொள்ளுெல்

பெய்முடை்ளின் �டைமுடை

சசொெகன சொரந்ெ குறிப்புைள்

மின் சொெனங்ைளின் சசொெகனப் பலகைகய ெயொரி்தெல்

மின் சொென சசொெகனப் பலகை சசொதி்தெல்

பெய்முடை:

அறிகுறி விளககு உருகு இகழ 

மின்னழு்தெமொனி மின்சனொட்டமொனி

சசொெகன விளககு 

தெொடரஇகை
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165 மின்ெொென நெொெடன ்பலட்

்ுவி்ளுக நெட்வயொன உ்ப்ரணங்்ளுக:

்வ.எண் ்ுவி்ள்/உ்ப்ரணங்்ளின் ப்பயர் ்வரகபு/மதிபபு எண்ணிகட்

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

திருப்புளி 

ைொம்பிசனஷன் பிசளயர

கலன் தடஸடர

ை்ததி

கு்ததூசி

மின்சொர துகளயிடும் தபொறி

பந்து முகன சு்ததியல்

சேக்ொ பிசரம் மற்றும் பிசளடு 

மரப் பலகை

ஐந்து முகன சொகதைட்

மின் உருகி 

ஒரு ேழி சுவிட்சு

சலம்ப் தேொல்டர

மின் விளககு

மூன்று சைொர பேர ைொரடு

அம்மீட்டர

சேொல்ட் மீட்டர

ைொப்பர ஒயர

அறிகுறி விளககு

மூன்று முகன சொகதைட்

5 mm

150 mm

500 V

100 mm

100 mm

(6-12 mm) 230V, 350W 

5kg 

300 mm

12” X 8”

230V, 16A

230V, 16A 

230V, 6A

BC 230V

200 Watts

15A

(0-5A) MI

(0-300V) MI

1/18

230V

15A, 240V

1

1

1

1

1

1

1

1

1 

2

1

2

1

1

5 மீட்டர

1

1

3 மீட்டர

1

1
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166அடிப்படை மின் ப்பொறியியல் - பெய்முடை

பிரிவு 1: ெனி்தெனியொ் மின் ெொென நெொெடன ்பலட்டய ெயொர் பெய்ெல்

்படி 1: செகேயொன அளவு மர பலகைகய எடு்தெக தைொள்ளவும்.

்படி 2: செகேயொன இடங்ைளில் துகளைகள சபொடவும்.

்படி 3: சுவிட்சுைள், சொகதைட், ஃப்யூஸ, இண்டிசைட்டர, அம்மீட்டர மற்றும் சேொல்ட்மீட்டர ஆகியேற்கற சரியொை 
இகைப்பு தசயயவும்.

்படி 4: மின்சுற்று பட்ததில் உள்ளேொறு மின் உபைரைங்ைகள  இகைகைவும்.

பிரிவு 2: மின்ெொென நெொெடன ்பலட்டய நெொதிககுக முடைடய அறிெல்

்படி 1: தைொடுகைப்பட்ட சொெனங்ைகள சசொெகன விளககு தைொண்டு தெொடர இகைப்பில் இகைகைப்பட்டுள்ள 
சொகதைட்டுடன் இகைகைவும்.

்படி 2: விளககின் பிரைொசம் ஒளி உமிழ் நிகலைள் கீசழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

்வ.எண் விளககின் பிர்ொெக நெொெடன முடிவு

1

2

3

விளககு ேழகை்தகெ விட குகறந்ெ பிரைொச்ததில் ஒளிரகிறது.

விளககு அென் ேழகைமொன பிரைொச்ததில் ஒளிரகிறது

விளககு எரியவில்கல.

சொெனம் ேல்ல நிகலயில் உள்ளது.

சொென்ததில்  குறுககு சுற்று உள்ளது.

சொென்ததில் திறந்ெ சுற்று உள்ளது.

முடிவு

மின்சொென சசொெகன பலகை  உெவியுடன் வீட்டு உபசயொைப் தபொருட்ைகளச் சசொதிககும் முகறகய 
தெரிந்துக தைொண்சடன்.

அம்மீட்டர மற்றும் சேொல்ட்மீட்டரில் மூலமொை மின்சனொட்டம் மற்றும் மின்னழு்தெ்ததின்  மதிப்கப 
தெரிந்துக தைொண்சடன்.

 மின்சனொட்டம் = ---------------------- Amps

  மின்னழு்தெம் = ------------------------- Volts
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167 ஒு மின்விளகட ள் ் டடுப்படு்ததி (பeபடlator) ப் ொண்டு இயககுெல்

செய்முறை

5  ஒு மின்விளகட்ள ்டடுப்படு்ததி
(பeபடlator) ப்ொண்டு இயககுெல்

ந�ொக்க:

ஒரு ைட்டுப்படு்ததி (Regulator) தைொண்டு  ஒரு விளககை இயககி அென் ஒளி்த ென்கமகய அறிெல்.

பெயல்முடை்ளின் �டைமுடை:

ைட்டுப்படு்ததியின் மின்ெகட மதிப்கப அறிெல்

ைட்டுப்படு்ததியுடன் மின் விளககை இகை்தெல்

்ுவி்ளுக நெட்வயொன உ்ப்ரணங்்ளுக:

்வ.எண் ்ுவி்ள்/உ்ப்ரணங்்ளின் ப்பயர் ்வரகபு/மதிபபு எண்ணிகட்
1

2

பல்சேொககுமொனி (எண்ணிலகை ேகை)

ஏழு படி ேொன் மொடுலர தரகுசலட்டர (Seven step non-modular 
regulator)

AC (0 to 250 
சேொல்ட்)
மின்ெகட (0-50 
தமைொ Ω)
230 சேொல்ட், 80 
ேொட்ஸ

1

1

3
4
5
6 
 

7
8
9
10
11
12
13

தேண்சுடர விளககு
PVC குழொய
PVC கிளொம்ப்
மர்த திருகு 
 

செககு மரப் தபட்டி
PVC ஜங்சன் பொகஸ 
சேொல்டர
பல் இகழ தசம்புக ைம்பி 
ஒயரிங் சொென ைருவிைள் தைொண்ட  தபட்டி
SPT சுவிட்ச்
செககு மர பலகை

100 ேொட்ஸ
19 மி.மீ
19 மி.மீ
25 x 6 மி.மீ,  
35 x 6 மி.மீ,  
45 x 8 மி.மீ 
4 x 4 அங்குலம்
3 ½ அங்குலம்
Batten type
1 சதுர. மி.மீ

230 சேொ, 5ஆ. 
3½’’ x 2½’’

1
5அடி
4
5 No 
 

1
1
1
செகேகசைற்ப
1
1
1
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168அடிப்படை மின் ப்பொறியியல் - பெய்முடை

பெயல்்பொடு 1: ்டடுப்படு்ததியின் மின்ெடை மதிபட்ப அறிெல்

்படி 1: செகேயொன அகன்தது உபைரைங்ைகளயும் சசைரி்தது, விேரககுறிப்பு மற்றும் அென் நிகலகய சரி 
பொரகைவும்.

்படி 2: சரியொன கையுகறைகள அணிேென் மூலம் சேகலயின் பொதுைொப்கப உறுதி தசயயவும்.

்படி 3: மல்டி-மீட்டரின் உெவியுடன், சுழலும் சுவிட்சிகன மின்ெகட நிகலககு இகைகைவும்.

்படி 4: மல்டிமீட்டரின் சிேப்பு முகனகய தரகுசலட்டரின் ஒரு முகனயிலும், ைருப்பு முகனகய மறுமுகனயிலும் 
இகைகைவும்.

்படி 5: ைட்டுப்படு்ததியில் ேழங்ைப்படும் மின்ெகடயின் மதிப்கப குகறந்ெ மற்றும் அதிை பட்ச நிகலயில் சரி 
தசயது அளவிடவும்.

பெயல்்பொடு 2: ்டடுப்படு்ததியுைன் மின் விளகட் இடண்தெல்

்படி 1: ைட்டுப்படு்ததி, சுவிட்ச் மற்றும் அகன்தது இகைகப்பட சேண்டிய உபைரைங்ைகள மரப் தபட்டியில் 
சரியொை தபொரு்தெ சேண்டும்.

்படி 2: மரப்தபட்டியில்  துகள தசயது PVC குழொகய தபொரு்தெவும்.

்படி 3: செககு மரப் பலகையில் 1 அடி நீளமுள்ள PVC குழொகய மின் சப்கள தபறுேெற்ைொை இறுகைமொைப் 
தபொரு்தெவும்.

்படி 4: செககு மரப் தபட்டிகய சரியொன திருகுைள் தைொண்டு ேன்கு தபொரு்தெவும்.

்படி 5: ஒரு அடி நீளமுள்ள PVC குழொகய செககு மரப் பலகை சமல் தசங்கு்தெொைப் தபொரு்தெவும்.

்படி 6: ஜங்சன் பொகஸ சமல் சபட்டன் சேொல்டகர இறுகைமொைப் தபொரு்தெவும்.

P

1
2

0

3 4 5
6

7

S1 S2
R2R1

L1

L2

N

1
230V, AC
50 Hz

o

்படி 7: சமசல ைொட்டப்பட்டுள்ள மின்சுற்றின்படி மின் இகைப்பு தைொடுகைவும்.

முடிவு

ைட்டுப்படு்ததிகய தெொடர இகைப்பில்தேண்சுடர விளககுடன் இகை்தது விளககின் ஒளிரும் 
ென்கமகய அறிந்சென்.
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169 மொடிப்படி ஒயரிங்

செய்முறை

மொடிப்படி ஒயரிங்6

ந�ொக்க

இரு ேழி சுவிட்கசப் பயன்படு்ததி மொடிப்படி ஒயரிங் தசயெல்.

பெய்முடை்ளின் �டைமுடை

சேரடி இகைப்பு ஒயரிங்

குறுககு இகைப்பு ஒயரிங்

பெயல்முடை:

பெயல்்பொடு 1: ந�ரடி இடணபபு ஒயரிங்

3m

Section 1 Line Diagram

3m

1.5m1.5m

1m
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170அடிப்படை மின் ப்பொறியியல் - பெய்முடை

்ுவி்ளுக நெட்வயொன உ்ப்ரணங்்ளுக:

்வ.எண் ்ுவி்ள்/உ்ப்ரணங்்ளின் ப்பயர் ்வரகபு/மதிபபு எண்ணிகட்

1 ஸகுரு டிகரேர தசட்  1

2 ைொம்பிசனஷன்  பிகளயர 150 mm 1

3 மின்சொரம் ைொட்டி (0-250V) 1

4 ை்ததி 100 mm 1

5 மின் துகளயிடும் தபொறி (6-12 mm), 230V, 350W 1

6 பந்து முகன சு்ததி 5 kg 1

7 சேக்ொ பிசரம் மற்றும் பிசளடு 12“ 1

8 அளகே ேொடொ 3மீ 1

9 கு்ததூசி 100 mm 1 

10 டிகர ஸதைொயர ேடு்தெரம் 1

11 ைதனகடர - 1

12 மரப்தபட்டி 4” x 4” 2

13 3/4” PVC குழொய 10 அடி 3

14  ைொப்பர ஒயர 1/18 20 மீட்டர

15 ‘எல்’ ேகளவு (L bend) 3/4” 5 

16 இரு ேழி சுவிட்ச் 230V, 6A 2

17 தேொல்டர BC 230V 1

18 ஜங்சன் பொகஸ 3 ேழி 2

19 3/4“ கிளொம்புைள் (Clamps) 3/4” அங்குலம் 20

20 திருகுைள் 1 அங்குலம் 40

21 திருகுைள் 1.5 அங்குலம் 4

22 மின்ைொப்பு ேொடொ Roll 1

23 பல்பு 230V, 60 ேொட்ஸ 1

BEE-Tamil-Practical.indd   170 28/04/2022   18:25:44



171 மொடிப்படி ஒயரிங்

1. மின் சுற்றில் உள்ளேொறு மின் இகைப்பு தசயயவும்.

2. முெல் இரு ேழி சுவிட்சின் கமய்ததில் ஃசபஸ ைம்பிகய சேரடியொை இகைகைவும்.

3. முெல் இரு ேழி சுவிட்சின் முெல் முகன, இரண்டொேது இரு ேழி சுவிட்சின் முெல் முகனயுடன் இகைகை 
சேண்டும்.

4. முெல் இரு ேழி சுவிட்சின் இரண்டொேது முகன, இரண்டொேது இரு ேழி சுவிட்சின் இரண்டொேது முகனயுடன் 
இகைகைப்பட சேண்டும்.

5. இரண்டொேது சுவிட்சின் கமயப் புள்ளி, பல்ப் சேொல்டரின் ஒரு முகனயுடன் இகைகைப்பட சேண்டும்.

6. மின் விளககின் மற்தறொரு முகனகய நிa+l;uல் ைம்பியுடன் இகைகை சேண்டும்.

2-Way

Switch 1
Neutral

Phase
L1

L2

L1 L1

L2 L2

com com com
230V Ac Line input

Switch 2
Switch

2-Way

சபஸ சப்கள 

நியூட்ரல் 

இரு ேழி சுவிட்சு 

விளககு

BEE-Tamil-Practical.indd   171 28/04/2022   18:25:44



172அடிப்படை மின் ப்பொறியியல் - பெய்முடை

பெயல்்பொடு 2: குறுககு இடணபபு ஒயரிங்

Bulb

N

P

Two way
Switch 1

Two way
Switch 2

்படி 1: குறுககு இகைப்புககு, சுவிட்ச்-1 இன் முெல் புள்ளி, சுவிட்ச்-2 இன் இரண்டொேது புள்ளியுடன் 
இகைகைப்பட சேண்டும்.

்படி 2: பின்னர சுவிட்ச்-1 இன் இரண்டொேது புள்ளி சுவிட்ச்-2 இன் முெல் புள்ளியுடன் இகைகைப்பட சேண்டும்.

முடிவு

மொடி படிகைட்டு ஒயரிங் தசயயப்பட்டது. இப்சபொது விளககுைள் எரிகிறது.

விளககு

இரு ேழி சுவிட்சு
1

இரு ேழி சுவிட்சு
2
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173 கிைங்கு ஒயரிங்

செய்முறை

கிைங்கு ஒயரிங்7

ந�ொக்க:

கிடங்கு ஒயரிங் ேகரபட்ததுடன் விளகைவும்.

பெய்முடை்ளின் �டைமுடை

ேரி ேகரபட்ததின் அகடயொளம்

கிடங்கு ஒயரிங் இகைப்பு

பெயல்முடை:

பிரிவு 1: கிைங்கு இுபபிை்தடெக ்ண்ைறிந்துள ்வடர்பை்தடெ ்வடரயவுக.

Line diagram of godown wiring

1.5 m 1.5 m 1.5 m

1 m

2 m 2 m

கிடங்கு ஒயரிங்கின் மின் இகைப்பு படம்
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174அடிப்படை மின் ப்பொறியியல் - பெய்முடை

்ுவி்ளுக நெட்வயொன உ்ப்ரணங்்ளுக:

்வ.எண் ்ுவி்ள்/உ்ப்ரணங்்ளின் ப்பயர் ்வரகபு/மதிபபு எண்ணிகட்

1 ஸகுரு டிகரேர தசட்  1

2 ைொம்பிசனஷன்  பிகளயர 150 mm 1

3 மின்சொரம் ைொட்டி (0-250V) 1

4 ை்ததி 100 mm 1

5 மின் துகளயிடும் தபொறி (6-12 mm), 230V, 350W 1

6 பந்து முகன சு்ததி 5 kg 1

7 சேக்ொ பிசரம் மற்றும் பிசளடு 12“ 1

8 அளகே ேொடொ 3மீ 1

9 கு்ததூசி 100 mm 1 

10 டிகர ஸதைொயர ேடு்தெரம் 1

11 ைதனகடர - 1

12 மரப்தபட்டி 4” x 4” 2

13 3/4” PVC குழொய 10 அடி 3

14  ைொப்பர ஒயர 1/18 20 மீட்டர

15 ‘எல்’ ேகளவு (L bend) 3/4” 5 

16 ஒரு ேழி சுவிட்ச் 230V, 6A 1

17 இரு ேழி சுவிட்ச் 230V, 6A 3

18 தேொல்டர BC 230V 1

19 ஜங்சன் பொகஸ 3 ேழி 2

20 3/4“ கிளொம்புைள் (Clamps) 3/4” அங்குலம் 20

21 திருகுைள் 1 அங்குலம் 40

22 திருகுைள் 1.5 அங்குலம் 4

23 மின்ைொப்பு ேொடொ Roll 1

24 பல்பு 230V, 60 ேொட்ஸ 1
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175 கிைங்கு ஒயரிங்

பெயல்்பொடு 1: கிைங்கு ஒயரிங் மின் இடணபபு ்வடர்பைக

்படி 1: கிடங்கு ஒயரிங் தசயய சேண்டிய பகுதிகயக குறிகைவும்.

்படி 2: பிவிசி குழொகய கிளொம்ப் மற்றும் திருகுைள் மூலம் சரியொை தபொரு்தெவும்.

்படி 3: PVC குழொயின் உள்சள ஸபிரிங் உெவியுடன் மின் ைம்பிகய இழு்தது, சுவிட்கச சரியொை இகைகைவும்.

்படி 4: முெல் இரு ேழி சுவிட்சின் இரண்டொேது முகன,  இரண்டொேது இரு ேழி சுவிட்சின் கமயப் புள்ளியுடன் 
இகைகைவும்.

கிடங்கு ஒயரிங்கின் மின்ைட்டப் படம்

கிடங்கு ஒயரிங்கின் மின் இகைப்பு படம்

சப்கள
உருகு இகழ
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176அடிப்படை மின் ப்பொறியியல் - பெய்முடை

்படி 5: இரண்டொேது இரு ேழி சுவிட்சின் இரண்டொேது முகன மூன்றொேது இரு ேழி சுவிட்சின் கமயப் 
புள்ளியுடன் இகைகைவும்.

்படி 6: மூன்றொேது இரு ேழி சுவிட்சின் இரண்டொேது முகன பல்ப் சேொல்டர எண் 4-ன் ஒரு முகனயுடன் 
இகைகைவும்.

்படி 7: மூன்றொேது இரு ேழி சுவிட்சின் ஒரு முகன பல்ப் சேொல்டர எண் 3 உடன் இகைகைவும்.

்படி 8: இரண்டொேது இரு ேழி சுவிட்சின் ஒரு முகன பல்ப் சேொல்டர எண் 2 உடன் இகைகைவும்

்படி 9: முெல் இரு ேழி சுவிட்சின் ஒரு முகன பல்ப் சேொல்டர எண் 1 உடன் இகைகைவும்.

்படி 10: பல்ப் சேொல்டர 1, 2, 3 மற்றும் 4-ன் அகன்தது இரண்டொேது முகனயமும்  நியுட்ரல் ைட்ததியுடன் 
இகைகைப்பட்டுள்ளது. இப்சபொது மின்சுற்று முடிவுற்றது.

முடிவு:

கிடங்கு ஒயரிங் தசயயும் முகற ேரி ேகரபட்தகெப் பயன்படு்ததி ஒயரிங் தசயயப்பட்டுள்ளது.

சப்கள
உருகு இகழ

சப்கள
உருகு இகழ
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செய்முறை

ஒு நிடல மின்மொற்றிடயக ப்ொண்டு திைந்ெ சுற்று

 ஒு நிடல மின்மொற்றிடயக ப்ொண்டு
 திைந்ெ சுற்று மற்றுக குறுககுச் சுற்று
நெொெடன பெய்ெல்

8

ந�ொக்க:

திறந்ெ சுற்று, குறுககு சுற்று சசொெகன ேட்ததி, ஒரு நிகல மின்மொற்றியில் தமொ்தெ இழப்கபக 
ைைககிடுெல்.

பெய்முடை்ளின் �டைமுடை

திறந்ெ சுற்று சசொெகன

குறுககு சுற்று சசொெகன

ஒரு நிகல மின்மொற்றியில் தமொ்தெ இழப்கப ைைககிடுெல்

்ுவி்ளுக நெட்வயொன உ்ப்ரணங்்ளுக:

்வ.எண் ்ுவி்ள்/உ்ப்ரணங்்ளின் ப்பயர் ்வரகபு/மதிபபு எண்ணிகட்

1 மின்னழு்தெமொனி (0-300சேொ) MI 1

2 மின்சனொட்டமொனி (0-10ஆம்பியர) MI 1

3 திறனளவி (0-150சேொ) LPF  
(0-2A) Dynamometer type

1

4 திறனளவி (0-300V) UPF (0-10A) Dynamometer type 1

5 ஒரு நிகல மின்மொற்றி 1 KVA, 230/115 V 1

6 ஒரு நிகல ஆட்சடொ மின்மொற்றி 1KVA, (0 – 270)V 1

7 ICDP சுவிட்சு 240V, 10A 1

8 தசம்பு ஒயர 2 மி.மீ2 செகேயொன அளவு
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பெய்முடை 

குறிப்பு: OC சசொெகன எப்சபொதும் LV பகை்ததிலும், SC சசொெகன HV பகை்ததிலும் ேட்தெப்பட சேண்டும்.

பெயல்்பொடு 1: ஒு நிடல மின்மொற்றியில் திைந்ெ சுற்று நெொெடன

்படி 1: தபயர பலகை விேரங்ைகளப் படி்தது, மின்மொற்றியின் LV மற்றும் HV பகைங்ைகளக ைண்டறியவும்.

்படி 2: கீசழ தைொடுகைப்பட்டுள்ள மின்சுற்று ேகரபட்ததின்படி இகைப்புைள் தைொடுகைவும்.

OPEN CIRCUIT TEST

AMIP

N

1 PH

230V

AC

Supply

1KVA, AUTO TRANS FORMER
1PH, (0-270)V

1KVA, 1PH
TRANS FORMER

(0-2)A

MI
(0-150)V

LPF, 150V, 2A

WATTMETER

115V 230V

OPEN
CIRCUIT

M

V

L

C

V

்படி 3: மின் சப்களகய ஆன் தசயயும் முன், ஆட்சடொ மின்மொற்றியில் சுழலும் குமிழ் பூஜ்ஜிய மின்னழு்தெ்ததில் 
உள்ளெொ என்பகெச் சரிபொரகைவும்.

்படி 4: ICDP-கய இயகைவும்.

்படி 5: ென்னியகை மின்மொற்றியின் உெவியுடன், மின்மொற்றியின் மின்னழு்தெ்தகெ படிப்படியொை உயர்ததி LV 
பகை்ததின் மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழு்தெம் ேகர (115 சேொ.) தைொடுகைவும்

்படி 6: கீசழ தைொடுகைப்பட்டுள்ள அட்டேகையில் மீட்டர அளவீடுைகளக ைேனியுங்ைள்.

்படி 7: ெொனியங்கு மின்மொற்றி மூலம் மின்னழு்தெ்தகெ படிப்படியொை பூஜ்ஜியமொைக குகற்தது, பின்னர ICDP ஐ 
அகைகைவும்.

பெயல்்பொடு 2: ஒு நிடல மின்மொற்றியில் SC நெொெடன

்படி 1: கீசழ தைொடுகைப்பட்டுள்ள மின்சுற்று ேகரபட்ததின்படி இகைப்புைள் தசயயவும்.

திறந்ெ சுற்று சசொெகன 

ஆட்சடொ மின்மொற்றி 

திறன்மொனி

மின்மொற்றி

திறந்ெ சுற்று

சப்கள
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179 ஒு நிடல மின்மொற்றிடயக ப்ொண்டு திைந்ெ சுற்று

்படி 2: கீசழ தைொடுகைப்பட்டுள்ள மின்சுற்றில் உள்ளகெப் சபொல LV முகனைளுககு இகடசய ஒரு குறுககு 
சுற்கற உருேொகைவும்.

SHORT CIRCUIT TEST

AMIP

N

1 PH

230V

AC

Supply

1KVA, AUTO TRANS FORMER
1PH, (0-270)V

1KVA, 1PH
TRANS FORMER

(0-10)A

MI
(0-300)V

UPF, 300V, 10A

WATTMETER

230V

HV LV

115V

SHORT
CIRCUIT

M

V

L

C

V

்படி 3: மின்சப்களகய ஆன் தசயயும் முன், ஆட்சடொ மின்மொற்றியில் சுழலும் குமிழ் பூஜ்ஜிய மின்னழு்தெ்ததில் 
உள்ளெொ என்பகெச் சரிபொரகைவும்.

்படி 4: ஆட்சடொ மின்மொற்றியின் உெவியுடன் 10 A ககும் குகறேொன சுகம மின்சனொட்ட்ததின் விகிெ்ததிற்கு 
மின்னழு்தெ்தகெ படிப்படியொை அதிைரிகைவும்.

்படி 5: கீசழ தைொடுகைப்பட்டுள்ள அட்டேகையில் உள்ள அளவுைகள ைேனிகைவும்.

்படி 6: ெொனியங்கி மின்மொற்றி மூலம் மின்னழு்தெ்தகெ பூஜ்ஜிய்ததிற்கு படிப்படியொைக குகறப்பென் மூலம் ICDP 
ஐ அகைகைவும்.

்படி 7: திறந்ெ சுற்று மற்றும் குறுககுச் சுற்று சசொெகனயில் இருந்து அளவிடப்பட்ட ேொட்மீட்டர அளவீடுைள் 
இரண்கடயும் சசர்தது தமொ்தெ சுகம இழப்கபக ைைககிடவும்.

பெயல்்பொடு:3 ஒு நிடல மின்மொற்றியில் முழு சுடம இழபபு்ள் ்ணககிடுெல்

ஒரு நிகல மின்மொற்றியில் முழு சுகம இழப்புைள் ைைககிடப்பட்டு கீசழ தைொடுகைப்பட்டுள்ளன.

i) இரும்பு இழப்பு = _______________ ேொட்ஸ

ii) ெொமிர இழப்பு = ___________ேொட்ஸ

iii) தமொ்தெ இழப்பு = _______________ேொட்ஸ

முடிவு

திறந்ெ சுற்று.குறுககு சுற்று சசொெகன ேட்ததி, ஒரு நிகல மின்மொற்றியில் தமொ்தெ இழப்பு 
ை ை க கி ட ப் ப ட் ட து .

குறுககுச் சுற்று சசொெகன

ஆட்சடொ மின்மொற்றி 

திறன்மொனி

மின்மொற்றி

 குறுககுச்
சுற்று

சப்கள
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பெய்முடை

9  பெயல் மற்றுக பெயலற்ை கூறு்ளின்
நெொெடன பெய்ெல்

ந�ொக்க:

தசயல் மற்றும் தசயலற்ற கூறுைகள சசொெகன தசயது அகடயொளம் ைொணுெல்.

பெய்முடை்ளின் �டைமுடை

்ுவி்ளுக நெட்வயொன உ்ப்ரணங்்ளுக

்வ.எண் ்ுவி்ள்/உ்ப்ரணங்்ளின் ப்பயர் ்வரகபு/மதிபபு எண்ணிகட்

1 எண்ணிலகை மல்டி மீட்டர AC/DC 1

2 கடசயொடு 1N4001 1

3 டிரொன்சிஸடர BC547, BC557 1,1

4 SCR TYN 616 1

5 ைொரபன் ைலகே மின்ெகட 1000 ஒம்ஸ 1

6 மின்தூண்டி 100 மில்லி தேன்றி 1

7 மின்சனற்பி 63V, 100 கமகசரொ ஃசபரட் 1

தசயலற்ற கூறுைகள அகடயொளம் ைொணுெல்

தசயல் கூறுைகள அகடயொளம் ைொணுெல்

தசயல் மற்றும் தசயலற்ற கூறுைளின் சசொெகன
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181 பெயல் மற்றுக பெயலற்ை கூறு்ளின் நெொெடன பெய்ெல்

பெயல்முடை 1: பெயல் கூறு்டளக ்ண்ைறிெல் மற்றுக நெொெடன பெய்ெல்

பெயல்்பொடு 1: டைநயொடு நெொெடன

்படி 1: மல்டி மீட்டரின் முகனகய கடசயொடு நிகலயில் அகமகைவும்.

்படி 2: மல்டி மீட்டரின் சிேப்பு மற்றும் ைருப்பு முகனகய ஏசனொடு மற்றும் சை்தசெொடில் இகைப்பு தசயது, 
முன்சனொககி சொரபு அளவுைகள அட்டேகையில் குறிகைவும். 

்படி 3: மல்டி மீட்டரின் சிேப்பு மற்றும் ைருப்பு முகனகய ஏசனொடு மற்றும் சை்தசெொடில் இகைப்பு தசயது, 
பின்சனொககி சொரபு அளவுைகள அட்டேகையில் குறிகைவும்.

அடை்வடண 1:

்வ.எண்

மல்டடி மீடைர் முடன்ள்

பெயல்முடை மல்டிமீடைர் அளவுசி்வபபு(Positive) ்ுபபு (Neபative)

1 சேரமின்முகன எதிரமின்முகன முன்சனொககி சொரபு 0.7 

2 எதிரமின்முகன சேரமின்முகன பின்சனொககி சொரபு OL (Open loop) 

ஏசனொடு சை்தசெொடு

ஏசனொடு

சை்தசெொடு

ஏசனொடு

சை்தசெொடு
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்படி 4: அட்டேகை எண்1 -உடன் தபொருந்தினொல், கடசயொடு ேல்ல நிகலயில் உள்ளது, என தபொருள் 
இல்கலதயனில் கடசயொடு குகறபொடு உள்ளது என அறியலொம்.

பெயல்்பொடு 2: NPN டிரொன்சிஸைடர நெொெடன பெய்ெல்

்படி 1: NPN டிரொன்சிஸடர (BC 547) எமிட்டர, சபஸ மற்றும் ைதலகடரின் தடரமினல்ைகள அகடயொளம் ைொைவும்.

்படி 2: மல்டி மீட்டகர கடசயொடு சசொெகன நிகலயில் அகமகைவும்.

்படி 3: மல்டி மீட்டரின் சிேப்பு மற்றும் ைருப்பு நிற முகனைள் முகறசய டிரொன்சிஸடரின் சபஸ மற்றும் எமிட்டர 
முகனயில் கே்தது (முன்சனொககு சொரபு) அட்டேகை 2 உடன் சரிபொரகைவும்.

்படி 4: டிரொன்சிஸடரின் எமிட்டர மற்றும் சபஸ தடரமினலில் முகறசய மல்டி மீட்டர முகனைள் சிேப்பு மற்றும் 
ைருப்பு (பின்சனொககு சொரபு) மற்றும் அட்டேகை 2 உடன் சரிபொரகைவும்.

உமிழ்ேொன்

அடிேொய
ஏற்ப்பொன்

BEE-Tamil-Practical.indd   182 28/04/2022   18:25:45



183 பெயல் மற்றுக பெயலற்ை கூறு்ளின் நெொெடன பெய்ெல்

்படி 5: மல்டி மீட்டரின் சிேப்பு மற்றும் ைருப்பு முகனைள் முகறசய டிரொன்சிஸடரின் சபஸ மற்றும் ைதலகடர 
முகனயில் கேகைவும் ( முன்சனொககி சொரபு). அளவீடுைகளக குறி்தது  அட்டேகை 2 உடன் சரிபொரகைவும்.

்படி 6: டிரொன்சிஸடரின் ைதலகடர மற்றும் சபஸ தடரமினலுககு  மல்டி மீட்டரின் சிேப்பு மற்றும் ைருப்பு 
தைொண்டு,இகைப்பு தசயயும் சபொது மல்டி மீட்டர முகனைகள மொற்றவும். (பின்சனொககு சொரபு) அளவுைகள 
அட்டேகை 2 உடன் சரிபொரகைவும்.

அடை்வடண 2:

்வ.எண்

மல்டி மீடைர் முடன்ள்

பெயல்்படுக விெக மல்டிமீடைர் மதிபபுசி்வபபு (ந�ர்) ்ுபபு (எதிர்)

1 சபஸ எமிட்டர முன்சனொககி சொரபு 0.7 

2 எமிட்டர சபஸ பின்சனொககி சொரபு OL (Open Loop) 

3 சபஸ ைதலகடர முன்சனொககி சொரபு 0.7 

4 ைதலகடர சபஸ பின்சனொககி சொரபு OL (Open Loop) 

்படி 7: அளவிடப்பட்ட அளவுைள் அட்டேகை - 2 உடன் தபொருந்ெவில்கல என்றொல், டிரொன்சிஸடரில் குகறபொடு 
உள்ளது என அறியலொம்.
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பெயல்்பொடு 3: PNP டிரொன்சிஸைடர நெொெடன பெய்ெல்

்படி 1: PNP டிரொன்சிஸடர (BC 557) எமிட்டர, சபஸ மற்றும் ைதலகடர  முகனைகள அகடயொளம் ைொைவும்.

்படி 2: மல்டி மீட்டகர கடசயொடு சசொெகன நிகலயில் அகமகைவும்.

்படி 3: அட்டேகை 3 இல் ைொட்டப்பட்டுள்ளபடி PNP டிரொன்சிஸடரின் முகனைளுககு இகடசய மல்டி மீட்டர 
முகனைகள கே்தது, சரிபொரகைவும்.

அடை்வடண 3:

ே.எண்

மல்டி மீட்டர முகனைள்

தசயல்படும் விெம் மல்டிமீட்டர மதிப்புசிேப்பு (சேர) ைருப்பு (எதிர)

1 ைதலகடர சபஸ முன்சனொககி சொரபு 0.7 

2 சபஸ ைதலகடர பின்சனொககி சொரபு OL (Open Loop) 

3 எமிட்டர சபஸ முன்சனொககி சொரபு 0.7 

4 சபஸ எமிட்டர பின்சனொககி சொரபு OL (Open Loop) 

்படி 4: அளவீடுைள் அட்டேகையுடன் தபொருந்ெவில்கல என்றொல், டிரொன்சிஸடர குகறபொடுள்ளது என 
அறியலொம்.

ஏற்ப்பொன்

அடிேொய

உமிழ்ேொன்
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பெயல்்பொடு 4: SCப ஐ நெொெடன பெய்ெல்

்படி 1: SCR (TYN 616) முகனைளில் Anode, Cathode மற்றும் Gate ஆகியேற்கறக ைண்டறியவும்.

்படி 2: மல்டி மீட்டகர  மின்ெகட அளவில் அகமகைவும்.

்படி 3: மல்டி மீட்டரின் சிேப்பு மற்றும் ைருப்பு  முகனைள் முகறசய SCR இன் ஏசனொடு மற்றும் சை்தசெொடு 
முகனைளில் கேகைவும் (முன்சனொககி ெடுப்பு நிகல). மதிப்பீடுைகள அட்டேகை 4 உடன் சரிபொரகைவும்.

்படி 4: மல்டி மீட்டரின் சிேப்பு மற்றும் ைருப்பு முகனைகள ஏசனொடு மற்றும் சை்தசெொடு முகனய்ததில் SCR-ன் 
(முன்சனொககி ைட்ததும் நிகல)  ஏசனொட் மற்றும் சைட் தடரமினலுககு (சிறிய ைம்பியுடன்) இகடசய ஒரு குறுககு 
இகைப்பில் கேகைவும். அட்டேகை 4 உடன் சரிபொரகைவும்.

சே
ர 

மு
க

ன 

எ
தி

ர 
 மு

க
ன 

சே
ர 

மு
க

ன 

எ
தி

ர 
 மு

க
ன 

BEE-Tamil-Practical.indd   185 28/04/2022   18:25:45



186அடிப்படை மின் ப்பொறியியல் - பெய்முடை

்வ.எண்

மல்டடி மீடைர் முடன்ள்

பெயல்்படுக விெக மல்டிமீடைர் மதிபபுசி்பபு (ந�ர்) ்ுபபு (எதிர்)

1 சேரமின்முகன எதிரமின்முகன முன்சனொககி ெடுப்பு முகற முடிவில்லொெ

2 ஏசனொடு, சைட் எதிரமின்முகன முன்சனொககி ைட்ததும் முகற 0

்படி 5: அளவிடப்பட்ட அளவீடு அட்டேகை 4 உடன் தபொருந்ெவில்கல என்றொல், SCR –ல் குகறபொடு உள்ளது.

பெயல்முடை 2: பெயலற்ை கூறு்ளின் நெொெடன:

பெயல்்பொடு 1: மின்ெடை்டள நெொெடன பெய்ெல்

்படி 1: தமட்டல் ஃபிலிம் தரசிஸடகர எடு்தது அென் மதிப்கப ேண்ைக குறியீட்கடப் பயன்படு்ததி ைைககிடவும்.

்படி 2: மல்டி மீட்டகர ஓம்ஸ ேரம்பில் அகமகைவும், அது சசொதிகைப்பட சேண்டிய மின்ெகடயின் மதிப்பிற்கு 
சமமொன அல்லது அதிைமொை இருகை சேண்டும்.

்படி 3: மின்ெகடயின் இரண்டு முகனைளில் மல்டி மீட்டரின் சிேப்பு மற்றும் ைருப்பு முகனைகள கேகைவும் 
(மின்ெகடைளுககு துருேமுகனப்பு இல்கல என்பெொல்).

்படி 4: ைைககிடப்பட்ட ஒன்கறக தைொண்டு மல்டி மீட்டரில் இருந்து அளவுைகள சரிபொரகைவும். இரண்டு 
மதிப்புைளும் ஒசர மொதிரியொை இருந்ெொல், மின்ெகட ேல்ல நிகலயில் உள்ளது.

்படி 5: மல்டி மீட்டரில் அளவுைள் ைொட்டப்படொவிட்டொல், மின்ெகட குகறபொடு உள்ளது.

மின்ெகட
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பெயல்்பொடு 2: மின்ெடைடய நெொதி்தெல்

்படி 1: மின்ெகட நிகலயில் குகறந்ெபட்ச அளவில் மல்டி மீட்டகர அகமகைவும்.

்படி 2: தூண்டி முகனைளில் மல்டி மீட்டர முகனைகள கேகைவும். ( எதிரப்கப அளவிடுேெொல்) அளவுைகள 
ைேனிகைவும். எதிரப்பு மதிப்பு 10 Ωககு மிைொமல் இருப்பகெ உறுதிதசயயவும்.

்படி 3: மல்டி மீட்டர எந்ெ அளகேயும் ைொட்டவில்கல என்றொல், மின்ெகட மதிப்பு 10 Ωககு சமல் இருந்ெொல், 
தூண்டலில் குகறபொடு உள்ளது.

பெயல்்பொடு 3: மின்நெககிடய நெொதி்தெல்

முடை 1:

்படி 1: மல்டி மீட்டகர மின்ெகட அளவில் அகமகைவும் (குகறந்ெது 1000 Ω ககு).

்படி 2: மின்செககியின் துருே முகனகய மொற்றொமல் மல்டி மீட்டரின் சிேப்பு மற்றும் ைருப்பு முகனைகள 
சேரமகற மற்றும் எதிரமகற முகனயில் கேகைவும்.

்படி 3: மல்டி மீட்டர சில அளவீடுைகளக ைொட்டினொல், அது உடனடியொை OLககு்த திரும்பும் (ஓபன் லூப்)  
மின்செககி ேல்ல நிகலயில் உள்ளது என அறியலொம்.

்படி 4: மல்ட்டி மீட்டர அளவீடு மொறொமல் இருந்ெொல், மின்செககியில் குகறபொடு உள்ளது என அறியலொம்.

முடிவு

தசயல் மற்றும் தசயலற்ற கூறுைளின் அகடயொளம் ைொைப்பட்டு சசொதிகைப்பட்டன.
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பெய்முடை

10  மின்்லங்்ளின் பெொைர் மற்றுக ்பக்
இடணபபு முடை

ந�ொக்க:

தெொடர மற்றும் பகை இகைப்புைளில் மின்ைல்ததின் மின்னழு்தெம் மற்றும் மின்சனொட்டம் ைைககிடுெல்.

பெய்முடை்ளின் �டைமுடை

மின்ைலங்ைள் தெொடர இகைப்பு முகற

மின்ைலங்ைள் பகை இகைப்பு முகற

மின்ைலங்ைள் மின்னழு்தெம் மற்றும் மின்சனொட்டம் அளவிடுெல்

்ுவி்ளுக நெட்வயொன உ்ப்ரணங்்ளுக

்வ.எண் ்ுவி்ள்/உ்ப்ரணங்்ளின் ப்பயர் ்வரகபு/மதிபபு எண்ணிகட்

1 மீள் மின்சனற்றம் ைொரீய அமில மின்ைலம் 12 V, 7 AH 3

2 மின்னழு்தெமொனி (0 – 50V) MC 1

3 மல்ட்டி மீட்டர (0 – 100V) 1

4 இகைககும் முகனைள் 1.5 Sq.mm. செகேயொன அளவு

பெயல்்பொடு 1: மின்்லங்்டள பெொைர் இடணபபில் இடண்தெல்

்படி 1: அகன்தது மின்ைலங்ைளும் ஒசர ஆம்பியர மணிசேர மதிப்பீட்கடக தைொண்டிருககின்றனேொ என்பகெச் 
சரிபொரகைவும்.

்படி 2: மின்ைலங்ைளுககு  A, B மற்றும் C என தபயரிடவும்.
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்படி 3: கீசழ ைொட்டப்பட்டுள்ளபடி மூன்று மின்ைலங்ைளும் தெொடர இகைப்பில் இகைகைவும்.

்படி 4: கீசழ ைொட்டப்பட்டுள்ள அசெ துருேமுகனப்புடன் இகைகைப்பட்ட மின்ைலங்ைளின் சேர மற்றும் எதிர 
முகனைளுககு மல்டிமீட்டரின் சேர மற்றும் எதிர முகனகய பயன்படு்ததுேென் மூலம் மின்னழு்தெ்தகெ 
அளவிடலொம்.

+
12V, 1A

-

A

+
12V, 1A

-

B

+
12V, 1A

-

C

Multimeter

்படி 6: கீசழ உள்ள அட்டேகையில் உள்ள அளவுைகளக குறிகைவும்.

்வ.எண் இடணபபு மொதிரி மின்னழு்தெக மின்நனொடைக

1 தெொடர இகைப்பு

Multimeter

+
12V, 1A

-

A

+
12V, 1A

-

B

+
12V, 1A

-

C

பெயல்்பொடு 2: மின்்லங்்டள ்பக் இடணபபில் இடண்தெல்

்படி 1: கீசழ ைொட்டப்பட்டுள்ளபடி  பகை இகைப்பில் இகைகைப்பட்ட மின்ைலங்ைளின் சேரமுகன மற்றும் 
எதிரமுகனைகள மல்டிமீட்டரில் இகைப்பென் மூலம் மின்னழு்தெ்தகெ அளவிடலொம்.

்படி 2: கீசழ உள்ள அட்டேகையில் அளவுைகள குறிகைவும்.

்வ.எண் இடணபபு மொதிரி மின்னழு்தெக மின்நனொடைக

1 பகை இகைப்பு

்படி 3: மல்டிமீட்டகரப் பயன்படு்ததி மின்னழு்தெ்தகெ அளந்து, தபறப்பட்ட மின்னழு்தெ்தகெ உறுதிப்தசயயவும்.

முடிவு

மின்ைலங்ைள் தெொடர மற்றும்  இகையொை இகைகைப்பட்டு, மின்னழு்தெம் மற்றும் மின்சனொட்டம் 
அளவிடப்பட்டு ைைககிடப்பட்டது.
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பெய்முடை

11 மூன்று நிடல ஸைொர் இடணபபு

ந�ொக்க:

ஸடொர இகைப்பு முகறயில் பளுகே இகை்தது சரிபொரகைவும்.

ஸடொர இகைப்பில் கலன் மற்றும் சபஸ மதிப்புைளுககு இகடசய உள்ள தெொடரகப சரிபொரகைவும்.

பெய்முடை்ளின் �டைமுடை

்ுவி்ளுக நெட்வயொன உ்ப்ரணங்்ளுக

்வ.எண் ்ுவி்ள்/உ்ப்ரணங்்ளின் ப்பயர் ்வரகபு/மதிபபு எண்ணிகட்

1 ஸகுரூ ட்கரேர 150mm 1

2 ைொம்பிசனஷன் பிசளயர 150mm 1

3 மின்சனொட்டமொனி Amp MI 2

4 மின்னழு்தெமொனி (0 – 500) Volts MI 2

5 3 துருே MCB 6A,440 volts 1

6 BC விளககு 100W, 240 V 3

7 BC விளககு 200W, 240V 3

8 ைொப்பர ஒயர 1.5 Sq.mm செகேயொன அளவு

மின்சுற்று ேகரபடம்

மின்னழு்தெ மதிப்புைகள அளவிடுெல்
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191 மூன்று நிடல ஸைொர் இடணபபு

பெயல்்பொடு 1: மின்சுற்று இடணபபு 

்படி 1: மின்விளககு ஒன்று  3 நிகலைளிலும் (100/200W) ேகரபட்ததில் உள்ளேொறு இகைகைவும். 

STAR CONNECTED NETWORK

MI

Y

R

B

B

3 Pole
MCB
6A, 440V

AC
3 Phase

50HZ
440V

Supply
A

MI

VRN

VRN
VRY

L2
L2

L1

R

Y

IR

(0-2)A

(0-300)V
MI

(0-2)A
MI

(0-500)V

A

்படி 2: மின் சப்கள முகனைளில் சபஸ மற்றும் நியூட்ரல் ஒயகர அகடயொளம் ைொைவும்.

பெயல்்பொடு 2: மின்னழு்தெ மதிபபு்டள அளவிடுெல்

்படி 1: 3ஃசபஸ மின் சப்களகய ON தசயயவும்.

்படி 2: R மற்றும் Y இரண்டு நிகலைளுககு இகடசய சேொல்ட்மீட்டர முகனைகள கேப்பென் மூலம் கலன் 
மின்னழு்தெம் VRY ஐ அளவிட்டு  அட்டேகை 1 ல்  குறிகைவும்.

்படி 3: கலன் மின்னழு்தெம் VYB மற்றும் VBR ஐ அளவிட படி 2-ல் உள்ளேொறு மீண்டும் தசயயவும்.

்படி 4: ஒரு நிகலககும், நியூட்ரல் புள்ளிககும் (N) இகடசய சேொல்ட் மீட்டர முகனைகள இகை்தது நிகல 
மின்னழு்தெ்தகெ அளவிட்டு அட்டேகை 1-ல் உள்ள அளவீட்டுடன் சரி பொரகைவும்.

்படி 5: அம்மீட்டரீல்  இருந்து  நிகல மற்றும் கலன் மின்சனொட்ட்தகெ அளவிட்டு அட்டேகை-1 உடன் சரி 
பொரகைவும்.

்படி 6: பல்சேறு சுகமைகள இகை்தது (100w, 200w) படி 1 முெல் 5 ேகரயிலொன தசயல்ைகள மீண்டும் தசயயவும்.

அடை்வடண-1

்வ.எண்
சுடம / 
ந்பஸ

டலன் 
மின்னழு்தெக 

நிடல 
மின்னழு்தெக 

டலன் 
மின்நனொடைக

நிடல 
மின்நனொடைக

VRY VYB VBR VRN VYN VBN IR IY IB IRN IYN IBN

1 100W

2 200W

ஸடொர இகைப்பு ைட்டப் படம் 

நிகல

சப்கள
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192அடிப்படை மின் ப்பொறியியல் - பெய்முடை

்படி 7: கலன் மற்றும் நிகல மின்னழு்தெ்ததிற்கு இகடயிலொன விகிெ்தகெக ைைககிட்டு, அென் மதிப்பு 1.732 V 
மதிப்புககு ஏறககுகறய இருப்பகெ உறுதி தசயயவும்.

்படி 8: கலன் மின்சனொட்டம் மற்றும் நிகல மின்சனொட்ட்தகெச் சரிபொர்தது, மதிப்புைள் சமமொை இருப்பகெ 
உறுதிப்படு்தெவும்.

முடிவு

ைைககீடுைளில் இருந்து, கலன் மற்றும் நிகல மின்சனொட்டங்ைள் ஒசர அளவு தைொண்டது (IL = Iph) 
எனவும், கலன் மின்னழு்தெம் � மடங்கு நிகல மின்னழு்தெம் (VL=�Vph) என தெரிந்துக தைொண்சடன்.
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193 மூன்று நிடல பைல்ைொ இடணபபு

செய்முறை

12 மூன்று நிடல பைல்ைொ இடணபபு

ந�ொக்க:

தடல்டொ இகைப்பு முகறயில் பளுகே இகை்தது சரிபொரகைவும்.

தடல்டொ இகைப்பில் கலன் மற்றும் சபஸ மதிப்புைளுககு இகடசய உள்ள தெொடரகபச் சரிபொரகைவும்.

பெய்முடை்ளின் �டைமுடை

்ுவி்ளுக நெட்வயொன உ்ப்ரணங்்ளுக

்வ.எண் ்ுவி்ள்/உ்ப்ரணங்்ளின் ப்பயர் ்வரகபு/மதிபபு எண்ணிகட்

1 ஸகரூட்கரேர 150mm 1

2 ைொம்பிசனஷன் பிகளயர 150mm 1

3 மின்சனொட்டமொனி Amp MI 2

4 மின்னழு்தெமொனி (0 – 500) Volts MI 2

5 3 துருே MCB 6A,440 volts 1

6 BC விளககு 100W, 240 V 6

7 BC விளககு 200W, 240V 6

8 ைொப்பர ஒயர 1.5 Sq.mm செகேயொன அளவு

மின்சுற்று ேகரபடம்

மின்னழு்தெ மதிப்புைகள அளவிடுெல்
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194அடிப்படை மின் ப்பொறியியல் - பெய்முடை

பெய்முடை:

பெயல்்பொடு 1: மின்சுற்று இடணபபு 

்படி 1: கீசழ தைொடுகைப்பட்டுள்ள மின்சுற்றின்படி  இகைகைவும். ஒசர மின்னழு்தெ்தெ இரு நிகலைளுககு 
இகடசய இரண்டு மின் விளககுைள் தெொடர இகைப்பில் இகைகைப்பட சேண்டும்.

DELTA CONNECTED NETWORK

Y

R

R2

IRN MI
(0-2)A

MI
(0-500)V MI

(0-500)V

MI
(0-2)A

IR

VRY
VRY

R1 B2

B1

L1

L2

L3L4Y1 Y2

L5

L6

B

3 Pole MCB
6A, 440V

AC
3 Phase

50HZ
AC

Supply

A

A

V
V

்படி 2: மின் சப்கள முகனைளுடன் மூன்று நிகல மற்றும் நியூட்ரகல அகடயொளம் ைொைவும்.

பெயல்்பொடு 2: மின்னழு்தெ மதிபபு்டள அளவிடுெல்

்படி 1: 3ஃசபஸ மின் சப்களகய ON தசயயவும்.

்படி 2: R1, Y1,  B1 ஆகிய ஏசெனும் இரு முகனைளுககு இகடசய சேொல்ட்மீட்டர முகனைகள இகைப்பென் மூலம் 
கலன் மின்னழு்தெங்ைகள அளவிடலொம்.

்படி 3: R1 மற்றும் R2 அல்லது Y1 மற்றும் Y2 அல்லது B1 மற்றும் B2 ஆகியகேைளில் இகைகைப்பட்டுள்ள  சேொல்ட் 
மீட்டர மூலம் நிகல மின்னழு்தெ்தகெ அளவிட்டு, அட்டேகை 1 இல் சரி பொரகைவும்.

்படி 4: மின் சப்களககும் பளுவிற்கும் இகடயில் அம்மீட்டகர இகை்தது  மின்சனொட்ட மதிப்கப அளவிடவும்.

்படி 5: ஒரு பளுகே முகனயுடன் இகை்தது, அம்மீட்டர  மூலம் நிகல மின்சனொட்ட்தகெ அளவிட்டு அட்டேகை 
1- உடன் சரிபொரகைவும்.

்படி 6: பல்சேறு சுகமைகள இகை்தது (100w, 200w) படி 1 முெல் 5 ேகரயிலொன படிைகள மீண்டும் தசயது 
அளவிடவும்.

தடல்டொ இகைப்பு மின்ைட்டம்
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195 மூன்று நிடல பைல்ைொ இடணபபு

அடை்வடண-1

்வ.எண்

சுடம / 
ந்பஸ / 
்வொடஸ

டலன் 
மின்னழு்தெக

நிடல 
மின்னழு்தெக 

டலன் 
மின்நனொடைக

நிடல 
மின்நனொடைக

VRY VYB VBR VRN VYN VBN IR IY IB IRN IYN IBN

1 100W

2 200W

்படி 7: கலன் மற்றும் நிகல மின்னழு்தெ்ததிற்கு இகடயிலொன விகிெ்தகெக ைைககிட்டு, விகிெங்ைள் ஒற்றுகமயொை 
இருப்பகெ உறுதிதசயயவும்.

அடை்வடண-3

்வ.எண் டலன் மின்நனொடைக / நிடல மின்நனொடைக மின்நனொடை விகிெக

1 IR

2 IRN

3 Iy

4 IYN

5 IB

6 IBN

்படி 8: கலன் மின்சனொட்டம் மற்றும் நிகல மின்சனொட்ட்தகெச் சரிபொர்தது, மதிப்புைள் சுமொர 1.732 A அளவிற்கு 
ஏறககுகறய இருப்பகெ உறுதி தசயயவும்.

முடிவு 

தடல்டொ இகைப்புைளில் கலன் மற்றும் நிகல மதிப்புைளுககு இகடயிலொன உறவு சரிபொரகைப்பட்டது. 
சமலும் கலன் மின்னழு்தெம் மற்றும் நிகல மின்னழு்தெம் ஒசர மொதிரியொை இருப்பகெக ைண்டறிந்து, 
தடல்டொ இகைப்பில் உள்ள கலன் மின்சனொட்ட்தகெ (IPH) விட கலன் ைரண்ட் (IL) 1.732 மடங்கு அதிைம்  என 
சரிபொரகைப்பட்டது.
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196அடிப்படை மின் ப்பொறியியல் - பெய்முடை

பெய்முடை

13 ெொனியங்கி மின் நெய்பபு ப்படடி

ந�ொக்க

மின் செயப்பு தபட்டிகய பிரி்தது, பொைங்ைகள அகடயொளம் ைண்டு, சசொதி்தது மீண்டும் இகை்தெல்.

பெயல்முடை்ளின் �டைமுடை

மின் செயப்பு தபட்டிகய பிரி்தெல்

மின் சப்கள ஒயகர சசொதி்தெல்

மின் செயப்பு தபட்டியில் நில இகைப்பு சசொதி்தெல்

தெரசமொஸடொட் சசொதி்தெல்

மின் செயப்பு தபட்டிகய மீண்டும் இகை்தெல்

்ுவி்ளுக நெட்வயொன உ்ப்ரணங்்ளுக:

்வ.எண் ்ுவி்ள்/உ்ப்ரணங்்ளின் ப்பயர் ்வரகபு/மதிபபு எண்ணிகட்

1
2
3
4
5
6

ைொம்பிசனஷன் பிசளயர
ஸகுரு டிகரேர தசட்
ெொனியங்கி மின்செயப்பு தபட்டி
சசொெகன விளககு
மின்சொென சசொெகன பலகை
ெொமிர மின் ைட்ததி

200 mm
3 to 6 mm 
750 watts
230 V, 60 W
230 V, 6A
1.5 sq.mm

1
1 
1
1
1
செகேயொன அளவு
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197 ெொனியங்கி மின் நெய்பபு ப்படடி

பெயல்முடை:

பெயல்்பொடு 1: மின் நெய்பபு ப்படடிடய பிரி்தெல்

்படி 1: மின் செயப்பு தபட்டியின் மின் முகனைகள சொென்ததில் இருந்து அைற்றவும்.

்படி 2: தெரசமொஸடொட் ேழியொை தேப்ப மின்னிகழயுடன் இகைகைப்பட்ட 3 சைொர பேர சைபிளின்  ஃசபஸ, 
நியூட்ரல் மற்றும் நில இகைப்பு ஒயரைகள அைற்றவும்.

பெயல்்பொடு 2: மின் ெபடள ஒயடர நெொதி்தெல்

்படி 1: மின் சப்கள ஒயரில் துண்டிப்பு மற்றும் குறுககு சுற்று சசொெகன தசயெல்.

்படி 2: ஒவ்தேொரு மின் முகனைளுககு இகடயில் ஆயவு விளககை கே்தது, ஃசபஸ, நியூட்ரல் மற்றும் நில 
இகைப்புைளுககு இகடசய குறுககு சுற்று இல்கல என்பகெ உறுதிப்படு்தெவும்.

்படி 3: மின் ைட்ததியின் தெொடரச்சிகய உறுதி தசயேெற்கு சசொெகன விளககை ஒரு மின் முகனகய ஃசபஸ 
சப்களயிலும் மற்தறொரு மின் முகனகய மூன்று பின் பிளககில் கே்தது சசொதிகைவும்.

்படி 4: பேர ைொரடில் தெொடர மற்றும் குறுககு சுற்று சசொெகன தசயய, மல்டிமீட்டகரயும் பயன்படு்தெலொம்.

பெயல்்பொடு 3 மின் நெய்பபு ப்படடியில் நில இடணபபு நெொதி்தெல்

்படி 1: மின் செயப்பு தபட்டிககு தசல்லும் மின் சப்களகய துண்டிகைவும்.

்படி 2: மின் செயப்பு தபட்டியின் உசலொைப் பகுதி,  ஃசபஸ, நியூட்ரல் மற்றும் நில இகைப்பு  
முகனைளுககிகடசய சசொெகன விளககை கீசழ ைொட்டப்பட்டுள்ளபடி ஒவ்தேொன்றொை 3 பின் பிளக சமல் 
கே்தது சசொெகன தசயயவும்.

்படி 3: ஆயவு விளககு ஒளிரந்ெொல், மின்சுற்றில் நில இகைப்பு உள்ளது என அறிந்து புதிய பேர ைொரகட 
மொற்றவும்.
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பெயல்்பொடு-4 பெர்நமொஸைொட நெொதி்தெல்

்படி 1: தெரசமொஸடொட் உடன் இகைகைப்பட்ட அறிகுறி விளககை சசொதிகைவும். விளககு  ஒளிரவில்கல 
என்றொல் புதியகெ மொற்றவும்.

்படி 2: தெரசமொஸடொட், தேப்பக ைம்பிச் சுருள் அடி்தெைடு ஆகியேற்கற  சசொெகன தசயயவும்.

்படி 3: தேப்பக ைம்பிச் சுருளில் இருந்து தெரசமொஸடொட்கட அைற்றவும்.

்படி 4: தெரசமொஸடொட் ேன்கு  இகைகைப்பட்டுள்ளெொ என்பகெ சரி பொரகைவும். 

்படி 5: தெரசமொஸடொட் திருகிகய கையினொல் சுற்றி சரியொை தசயல்படுகிறெொ என சசொெகன தசயயவும்.

்படி 6: தேப்ப ைம்பிச் சுருளுடன் தெரசமொஸடொட் மற்றும் அறிகுறி விளககு ஆகியகே தெொடர இகைப்பில் 
இகைகைவும்.

்படி 7: தேப்ப ைம்பிச் சுருளுககு மின்சப்களகய ேழங்ைவும். தெரசமொஸடொட் திருகை மொற்றி சரியொை சேகல 
தசயகிறெொ என்பகெ உறுதி தசயயவும்.

பெயல்்பொடு-5 மின் நெய்பபு ப்படடிடய மீண்டுக இடண்தெல்

மின் செயப்பு தபட்டிகய பிரிககும் சபொது ஏற்ைனசே பிரிககும் சபொது சமற்தைொண்ட தசயல்முகறைகள 
ெகலகீழ் தசயல்பொடு முகறயில் செயப்பு தபட்டியின் பொைங்ைகள இகைகைவும். எந்ெ பொைங்ைளும் 
விடுபடொெேொறு மின்செயப்பு தபட்டிகய இகைப்பு தசயது உறுதிப் படு்தெவும்.

முடிவு

மின் செயப்பு தபட்டிகய பிரி்தது, பொைங்ைகள ைண்டறிந்து, சசொெகன தசயது மீண்டும் 
இகை்தசென். ெற்சபொது ேல்ல நிகலயில் இயங்குகிறது.
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செய்முறை

14 மின் ்ண்ைல் அடுபபு

ந�ொக்க

மின் தூண்டல் அடுப்கப பிரி்தது சசொெகன தசயது மீண்டும் இகை்தெல்.

பெய்முடை்ளின் �டைமுடை

மின் தூண்டல் அடுப்கப பிரி்தெல்

மின் தூண்டல் அடுப்பின் பல்சேறு கூறுைளின் சசொெகன

மின் தூண்டல் அடுப்கப மீண்டும் இகை்தெல்

்ுவி்ளுக நெட்வயொன உ்ப்ரணங்்ளுக:

்வ.எண் ்ுவி்ள்/உ்ப்ரணங்்ளின் ப்பயர் ்வரகபு/மதிபபு எண்ணிகட்

1 ைொப்பிடப்பட்ட ஸகுரு டிகரேர 300 mm 1

2 ைொப்பிடப்பட்ட ைொம்பிசனஷன் பிசளயர 200 mm 1

3 ைொப்பிடப்பட்ட நீன்ட மூககு தைொறடு 150 mm 1

4 துகடப்பு துணி செகேயொன அளவு

5 தூண்டல் அடுப்பு 1800 Watts 1

6 இலகை ேகை மல்ட்டி மீட்டர AC/DC 1

7 உப்பு்த ெொள் அட்கட 500 1

BEE-Tamil-Practical.indd   199 28/04/2022   18:25:46



200அடிப்படை மின் ப்பொறியியல் - பெய்முடை

பெய்முடை:

பெயல்்பொடு-1 மின் ்ண்ைல் அடுபட்ப பிரி்தெல்

்படி 1: தபயர பலகை விேரங்ைளில் உள்ள விேர குறிப்புைகளக குறி்தது கே்ததுக தைொள்ளவும்.

்படி 2: மின் தூண்டல் அடுப்பின் மின் இகைப்கப்த துண்டி்தது, மின்சொரம் சொென்ததில் இல்கல என்பகெ 
உறுதிப்படு்தெவும்.

்படி 3: மின் தூண்டல் அடுப்பில் உள்ள மின் சப்கள ைட்ததிகய அைற்றவும்.

்படி 4: மின் தூண்டல் அடுப்பின் சமல் பகுதிகய ெனியொை அைற்றவும்.

பெயல்்பொடு-2 ்பொ்ங்்டள நெொதி்தெல்

்படி 1: தெொடரச்சி சசொெகன.

பேர ைொரகட மல்டி மீட்டர மூலம் சசொதி்தது, அது தெொடரச்சியொை உள்ளெொ என்பகெ உறுதி தசயயவும்.  
தெொடரச்சி  இல்கல என்றொல், புதிய  பேர ைொரகட மொற்றவும்.

்படி 2: திறந்ெ மற்றும் குறுககு சுற்று சசொெகன.

பேர ைொரடு முகனகய மல்டி மீட்டருடன் இகைககும் சபொது, மதிப்பொனது மீட்டரில் ைொட்டப்பட்டொல், அந்ெ 
சொெனம் ேல்ல நிகலயில் உள்ளது எனவும் மதிப்பு ைொட்டவில்கல என்றொல், அது திறந்ெ சுற்று என்பகெக 
குறிககும்.

மல்டி மீட்டரின் இரண்டு முகனைகள மின் தூண்டல் அடுப்பின் முகனயுடன் இகைககும்சபொது, பீப் ஒலி 
ஏற்பட்டொல், அந்ெ சொென்ததில் குறுககு சுற்று உள்ளது என குறிககிறது. குறுககு சுற்று இருப்பின் மின் தூண்டல் 
அடுப்கப மொற்றவும்.

்படி 3: மல்டி மீட்டர மூலம் மின் உருகு இகழகய மின் தெொடரச்சி சசொெகன மூலம் சரிபொரகைவும். பீப் ஒலி 
ஏற்பட்டொல் மின் உருகு இகழ சரியொை உள்ளது. இல்கலதயனில் புதிய மின் உருகு இகழகய மொற்றவும்.

்படி 4: மல்டி மீட்டகர மின் தெொடரச்சி சசொெகனயின்  மூலம் பொல அகல திரு்ததி ( Bridge rectifier)  IC-கய 
சசொதி்தது அது ேல்ல நிகலயில் உள்ளெொ என்பகெ அறியவும். IC யில் ஏசெனும் குகறபொடுைள் இருந்ெொல் புதிய 
IC - கய மொற்றவும்.
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்படி 5: மல்டி மீட்டர உெவியுடன் IGBT முகனைகள சரிபொரகைவும். அதில் ஏசெனும் குகறபொடு இருந்ெொல் புதியது 
மொற்றவும்.

்படி 6: மின் தூண்டல் சுருள் முகனைகள சரிபொரகைவும், அதில் ஏசெனும் குகறைள் இருந்ெொல் சுருள்ைகள 
மொற்றவும்.

்படி 7: மின் தூண்டல் அடுப்பில் உள்ள அகன்தது குகறபொடுள்ள கூறுைளும் சரியொன மதிப்பீட்டில் 
மொற்றப்படுேகெ உறுதி தசயயவும்.

்படி 8: பிரி்ததெடுகைப்பட்ட பகுதிைகள ெகலகீழ் தசயல்பொட்டில் தபொரு்ததி இகைகைவும்.

்படி 9: மின் தூண்டல் அடுப்பில் மின் சப்கள ேழங்கி சசொெகன தசயயவும்.

முடிவு

மின் தூண்டல் அடுப்கப பிரி்தது, சசொெகன தசயது மீண்டும் இகைப்பு தசயயப்பட்டது. ெற்சபொது 
மின் தூண்டல் அடுப்பு ேல்ல நிகலயில் இயங்குகிறது.
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பெய்முடை

15 நீர் சூநைற்றுக ்லன்

ந�ொக்க

நீர சூசடற்றும் ைலகன பிரி்தது சசொெகன தசயது மீண்டும் இகை்தெல்

பெய்முடை்ளின் �டைமுடை

நீர சூசடற்றும் ைலன் சொென்தகெ பிரி்தெல்

நீர சூசடற்றும் ைலன் சொென்ததின் பல்சேறு கூறுைளின் சசொெகன

நீர சூசடற்றும் ைலன் சொென்தகெ மீண்டும் இகை்தெல்

்ுவி்ளுக நெட்வயொன உ்ப்ரணங்்ளுக

்வ.எண் ்ுவி்ள்/உ்ப்ரணங்்ளின் ப்பயர் ்வரகபு/மதிபபு எண்ணிகட்

1 ைொப்பிடப்பட்ட ஸகுரு டிகரேர 300 mm 1

2 ைொப்பிடப்பட்ட ைொம்பிசனஷன் பிகளயர 200 mm 1

3 ைொப்பிடப்பட்ட நீன்ட மூககு பிகளயர 150 mm 1

4 துகடப்பு துணி செகேயொன அளவு

5 நீர சூசடற்றும் ைலன் சொெனம் 230V, 2000 Watts 1

6 தெொடர ஆயவு விளககு மற்றும் ஆயவு முகனைள் 1

7 தேண்சுடர விளககு 230V, 100W 1

8 மல்ட்டி மீட்டர 1

9 உப்பு்த ெொள் 500 1
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பெயல்முடை:

பெயல்்பொடு -1 நீர் சூநைற்றுக ்லன் ெொென்தடெ பிரி்தெல்

1.தெொட்டியில் இருந்து ெண்ணீர குழொகய துண்டிகைவும் அல்லது இன்தலட் ேொல்கே மூடவும்.

2. மின் விநிசயொை்தகெ நிறு்ததி தேந்நீர ெரும் சொெனம்  மற்றும் பேர ைொரகட அைற்றவும்.

3. தெரசமொஸடொட் மற்றும் தேப்ப மின்னிகழகய அைற்றவும்.

பெயல்்பொடு -2 நீர் சூநைற்றுக ்லன் ெொென்ததின் ்பல்ந்வறு கூறு்ளின் நெொெடன

்படி 1: மல்டிமீட்டர மூலம் நீர சூசடற்றும் ைலன் சொென்ததின் பேர ைொரகட சரி பொரகைவும். 

பெொைர்ச்சி நெொெடன: 

மல்டிமீட்டரின் சிைப்பு முகனகய பேர ைொரடின் சப்கள முகனயிலும், மல்டிமீட்டரின் ைருப்பு முகனகய 
நியூட்ரல் முகனயிலும் கே்தது சசொெகன தசயயவும். பீப் ஒலி ேந்ெொல் தெொடரச்சி சரியொை உள்ளது எனவும்  
ஒலி ேரவில்கல என்றொல்  மின் சப்களயில் குகறபொடு உள்ளது என அறியலொம்.  அசெ சபொன்று பேர ைொரடின் 
நியூட்ரல்  மற்றும் எர்த முகனைளுடன் சசொெகன தசயயவும்.

குறுககு சுற்று நெொெடன: 

மல்டிமீட்டர தைொண்டு சசொெகன தசயயும் சபொது பீப் ஒலி எற்பட்டொல் ஃசபஸ மற்றும் நியூட்ரல் முகனைளில் 
குறுககு சுற்று ஏற்பட்டுள்ளது என அறிந்து தைொள்ளலொம். இவ்ேொறொை நில இகைப்பு சசொெகனகயயும் தசயய 
சேண்டும்.

்படி 2: தெரசமொஸடொட்கடச் தசயல்படு்ததும் ஆட்சடொ ைட் ஆஃப்-ஐ சசொெகன தசயயவும். செரந்தெடுகைப்பட்ட 
தேப்பநிகலயில் சேகல தசயயவில்கல எனில்  சுவிட்கச புதியெொை மொற்றவும்.

்படி 3: தெொடர விளககு சசொெகன தைொண்டு தெரசமொஸடொட்கடச் சசொெகன தசயது சரி பொரகைவும்.
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நி்பந்ெடன:

NC தடரமினல்ைள் எப்சபொதும் மூடப்பட்டிருககும் - சசொெகன விளககு ஒளிரந்ெொல் குகறபொடு உள்ளது என 
அறிந்து புதியகெ தபொரு்தெவும்.

்படி 4: சசொெகனப் விளககு தைொண்டு தேப்பக ைம்பிச் சுருகள ஆயவு தசயயவும். விளககு ஒளிரந்ெொல் மின் 
இகழ சரியொை உள்ளது. விளககு ஒளிரவில்கல என்றொல் தேப்பக ைம்பிச் சுருகள மொற்றவும். அசெ சபொன்று 
தேப்பக ைம்பிச் சுருகளயும் சசொெகன தசயயவும். செகேப்பட்டொல் புதியகெ மொற்றவும்.

்படி 5: அகன்தது குகறபொடு உள்ள பொைங்ைகளயும் தபயர பலகையில் குறிப்பிட்டுள்ள அளவில் மொற்றி 
தபொரு்தெப்பட்டுள்ளது என்பகெ உறுதி தசயயவும்.

பெயல்்பொடு-3:  நீர் சூநைற்றுக ்லன் ெொென்தடெ மீண்டுக இடண்தெல்

்படி 1: நீர சூசடற்றும் ைலன் சொெனம் பிரிககும் சபொது சமற்தைொண்ட ேழி முகறைகள எதிர முகறயில் தசயது 
மீண்டும் இகைப்பு  தசயயவும்.

்படி 2: மின் சப்கள  தைொடு்தது நீர சூசடற்றும் ைலன் சொெனம் சேகல தசயேகெ உறுதி தசயயவும்.

முடிவு

நீர சூசடற்றும் ைலன் சொென்தகெ  பிரி்தது, அகன்தது பொைங்ைளும் சசொெகன தசயயப்பட்டு, மீண்டும் 
இகைப்பு தசயசென். ெற்சமயம் சொெனம் ேல்ல நிகலயில் உள்ளது.

 ெொசன துண்டிககும்
ஸவிட்சு 

தேப்பநிகலப்பி

ை்ததி ைலன் 

ON அறிகுறி சப்கள அறிகுறி
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செய்முறை

டமகநரொ ந்வவ ஓ்வன்16

ந�ொக்க

கமகசரொசேவ் ஓேகன பிரி்தெல், சசொெகன தசயெல் மற்றும் மீண்டும் இகை்தெல் ஆகிய 
தசயல்முகறகய பற்றி அறிந்து தைொள்ளுெல்.

செயல்முறைகளின் நறைமுறை

கமகசரொ சேவ் ஓேன் பிரி்தெல்

கமகசரொ சேவ் ஓேன் ஆயவு தசயெல்

கமகசரொ சேவ் ஓேன் மீண்டும் இகை்தெல்

்ுவி்ளுக நெட்வயொன உ்ப்ரணங்்ளுக

்வ.எண் ்ுவி்ள்/உ்ப்ரணங்்ளின் ப்பயர் ்வரகபு/மதிபபு எண்ணிகட்

1 ைொப்பிடப்பட்ட ஸகரூட்கரேர 300 mm 1

2 ைொப்பிடப்பட்ட நீண்ட மூககு பிகளயர 150 mm 1

3 கமகசரொ சேவ் ஓேன் 2000W 1

4 எண்ணிலகை ேகை மல்டி மீட்டர 1

5 ஈய பற்றகேப்பு சைொல் 230V, 50W 1

6 ஈய பற்றகேப்பு பகச செகேயொன அளவு

7 ஈயம் 60/40 செகேயொன அளவு
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பெயல்முடை:

பெயல்்பொடு1: டமகநரொ ந்வவ ஓ்வன் பிரி்தெல்

்படி 1: கமகசரொசேவ் ஓேனில் பேர ைொரகட மின் சப்களயில் இருந்து அைற்றவும்.

்படி 2: கமகசரொசேவ் ஓேன் உடல்பொை்ததின் மகரயொனிகய ைழற்றவும்.

்படி 3: எந்ெ கூறுைகளயும் தெொடொமல் உயர மின்னழு்தெ மின்செககிகய அகடயொளம் ைொைவும்.

்படி 4: உயர மின்னழு்தெ மின்செககியின் முகனைகள நீண்ட ைொப்பிடப்பட்ட மூககு பிகளயகர பயன்படு்ததி 
குறுககு சுற்று தசயது மின்னிறகைம் தசயயவும்.

பெயல்்பொடு 2: டமகநரொ ந்வவ ஓ்வன் ஆய்வு பெய்ெல்

்படி 1: உயர மின்னழு்தெ மின்செககி டிஸசொரஜ் தசயயப்பட்டுள்ளெொ என்பகெ உறுதி தசயயவும்.

்படி 2: பேர ைொரடு மற்றும் கமகசரொசேவ் அடுப்பின் மின் கூறுைகள மல்டி மீட்டர மூலம் சசொெகன தசயய 
சேண்டும். 

்படி 3: உயர மின்னழு்தெ மின்செககிகய மல்டி மீட்டர மூலம் சசொதி்தது மின்செககி ேல்ல நிகலயில் உள்ளெொ 
என அறியவும். குகறபொடு இருந்ெொல் புதியகெ தபொரு்தெவும்.

்படி 4: மல்டி மீட்டர அல்லது சசொெகன விளககு உெவியுடன், தேப்ப ைம்பிச் சுருள் தெொடரச்சிகய சசொெகன 
தசயயவும். தேப்ப ைம்பிச் சுருள் ேல்ல நிகலயில் இல்கல என்றொல், புதியகெ தபொரு்தெவும்.

்படி 5: பேர டிரொன்ஸபொரமர மல்டி மீட்டர மூலம் சசொெகன தசயது அென் தெொடரச்சிகய அறிந்து தைொள்ள 
சேண்டும். தேப்ப ைம்பிச் சுருளில் ஏசெனும் குகறபொடுைள் இருந்ெொல், புதியெொை மொற்றவும்.

்படி 6: மல்டி மீட்டர உெவியுடன் சமகனட்ரொகன சசொதி்தது அது ேன்கு சேகல தசயகிறெொ என்பகெ அறியவும். 
அது சேகல தசயயவில்கல என்றொல், புதியகெ மொற்றவும்.
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்படி 7: சமகனட்ரொனில் நிலக ைசிகே அறிய, மல்டி மீட்டர முகனைள் சமகனட்ரொன் மற்றும் உடல்பொை்ததுடன் 
இகைகைசேண்டும். சமகனட்ரொனில் நிலக ைசிவு குகறபொடு இருந்ெொல்  புதியெொை மொற்றவும்.

்படி 8: கடசயொடின் தெொடரச்சிகய மல்டி மீட்டர மூலம் சசொெகன தசயது பயன்படு்தெவும்.

பெயல்்பொடு 3: டமகநரொ ந்வவ ஓ்வன் மீண்டுக இடண்தெல்

்படி 1: அகன்தது கூறுைகளயும் சசொதி்தெ பிறகு மீண்டும் இகைப்பு தசயது மின்சப்கள ேழங்கிசனன். சொெனம் 
ேன்கு சேகல தசயகிறது.

முடிவு

கமகசரொசேவ் ஓேகன பிரி்தது  சசொெகன தசயது மீண்டும் இகை்தசென். ெற்சபொது  சொெனம் ேல்ல 
நிகலயில் இயங்குகிறது.

 ெடமயல்
்பகுதி

 உல் ஜன்னல்
்வடல 

 ்டடுப்பொடடு
ந்பனல்

அடல ்லககி 
அடல ்ொடடி

குளிரூடடுக விசிறி 

 நுண் அடல
உமிழ்வொன் 

நமகனடரொன்

மின்நெககி

 உயர் மின்னழு்தெ
மின்மொற்றி

 ப்வளிநய
பெல்லுெல் 

நமகனடரொன் 

 திைன்
மின்நெககி 

அடல்ததிு்தெ

5V-இடழ இடணபபு

HV-மின்மொற்றி
 ்டடுப்பொடடு
சுற்றிலிுந்து

ப்வளிநய
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பெய்முடை

கூடர மின்விசிறி17

ந�ொக்க

கூகர மின்விசிறிகய பிரி்தெல், சசொெகன தசயெல் மற்றும் மீண்டும் இகை்தெல் ஆகிய 
தசயல்முகறைகளப் பற்றி ைொணுெல்.

பெயல்முடை்ளின் �டைமுடை

கூகர மின்விசிறிகயப் பிரி்தெல்

நில இகைப்பு சசொெகன தசயெல்

சுருள்ைளுககு இகடசய தெொடரச்சி சசொெகன தசயெல்

துேகை மற்றும் இயகைச் சுருள்ைகள அகடயொளம் ைொணுெல்

மின்சனற்பிகய சசொெகன தசயெல்

மின் முகனைகள மொற்றுெல்

கூகர மின்விசிறிகய மீள் இகை்தெல்
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்ுவி்ளுக நெட்வயொன உ்ப்ரணங்்ளுக

்வ.எண் ்ுவி / உ்ப்ரணங்்ளின் ப்பயர் ்வரகபு / மதிபபு எண்ணிகட்

1
2
3
4
5
6
7
8
9

மின்சொென சசொெகனப் பலகை
ஆயவு விளககு
ைொம்பிசனஷனல் பிகளயர
மல்டி மீட்டர
கூகர மின்விசிறி
ஸகுரு டிகரேர
ஸசபனர தசட்
ெொமிரக ைம்பி
இன்சுசலஷன் சடப்

230 சேொல்ட், 6 ஆம்பியர
230 சேொல்ட், 60 ேொட்ஸ
200 மி.மீ
(0-500V) 
60W

1.5 மி.மீ2

1
1
1
1
1
தசட்
தசட்
செகேயொன அளவு
1

பெயல்முடை

பெயல்்பொடு – 1 கூடர மின்விசிறிடயப பிரி்தெல்

1. மின்சப்களயில் இருந்து கூகர மின்விசிறிகயப் பிரி்தது கீசழ இறககி சசொெகன தசயயும் சமகசயில் 
கேகைவும்.

2. கூகர மின் விசிறியின் இறககைைள் மற்றும் இரும்பு ைம்பிகய அைற்றவும்.
3. கூகர மின்விசிறியின் மின்சனற்பிகய பிரிப்பெற்கு முன், மின்செககி டிஸசொரஜ் ஆகியுள்ளெொ என்பகெ 

அறிந்து, இகைகைப்பட்ட இட்தகெ குறி்ததுக தைொள்ள சேண்டும்

பெயல்்பொடு - 2 நில இடணபபு நெொெடன பெய்ெல்

மின் சப்கள ேழங்கும் பேர ைொரடு மின்ைட்ததியில் ஆயவு விளககு தைொண்டு மின்ைொப்பு சசொெகன 
தசயது ேல்ல நிகலயில் உள்ளெொ என உறுதி தசயயவும்.

கூடர விசிறி இடணபபு ்பைக 

விசிறி 

விசிறி 
சுவிடசு 

்டடுப்படு்ததி 

நியூடரல் 

மின்நெககி 
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பெயல்்பொடு – 3 சுுள்்ளுககு இடைநய பெொைர்ச்சி நெொெடன பெய்ெல்

1. கூகர மின்விசிறியின் பகை மூடிைகள உரிய உபைரைங்ைள் தைொண்டு பிரிகைவும்.

2. ஆயவு விளககு தைொண்டு, கேண்டிங் மின் முகனைகள தெொடர ஆயவு தசயது கேண்டிங்குைள் ேல்ல 
நிகலயில் உள்ளெொ என அறியவும்.

3. ஆயவு விளககு தைொண்டு கேண்டிங்குைகள சசொெகன தசயயும் சபொது, விளககு ஒளிரவில்கல எனில், 
கேண்டிங்குைளில் குகற உள்ளது என அறிந்து புதுப்பிகைவும்.

பெயல்்பொடு – 4 து்வக் மற்றுக இயக்ச் சுுள்்டள அடையொளக ்ொணுெல்

1. மல்டி மீட்டர தசலகடொர சுவிட்கச, குகறந்ெ மதிப்பு அளவு மின்ெகடயில் கேகை சேண்டும்.
2. துேகை மற்றும் இயகைச் சுருள்ைளின் மின்ெகட மதிப்புைகள கீழ்கைொணும் அட்டேகையில் குறி்ததுக 

தைொள்ள சேண்டும்.

்வ.எண் மின்ெடை மதிபபு (ஓக) து்வக் மற்றுக இயக்ச் சுுள்்ள்

1

2

குறிபபு:

இயகைச் சுருளின் மின்ெகட மதிப்பு குகறேொைவும், துேகைச் சுருளின் மின்ெகட மதிப்பு அதிைமொைவும் 
இருகை சேண்டும் என்பகெ உறுதி தசயய சேண்டும்.
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பெயல்்பொடு – 5. மின்நனற்பிடய நெொெடன பெய்ெல்

1. மல்டி மீட்டர தைொண்டு மின்சனற்பியின் மின்ெகட மதிப்கப அளவிடும் சபொது, ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு 
ைொண்பி்தெொல், மின்செககி ேல்ல நிகலயில் உள்ளது எனவும், எல்கலயில்லொ அளகேக ைொண்பி்தெொல் 
மின்சனற்பியில் திறந்ெ சுற்று உள்ளது என அறியலொம்.

2. மல்டி மீட்டர தைொண்டு மின்சனற்பியின் மின்ெகட மதிப்கப அளவிடும் சபொது, ஒசர அளகேக 
ைொண்பி்தெொல் மின்செககி பழுது அகடந்துள்ளது என அறிந்து புதுப்பிகைவும்.

பெயல்்பொடு – 6 மின் முடன்டள மொற்றுெல்

கூகர மின்விசிறி எதிர திகசயில் சுழன்றொல், துேகை அல்லது இயகை கேண்டிங்குைளின் மின் முகனைகள 
மொற்றி மின் இகைப்பு தைொடுகை சேண்டும். அவ்ேொறு தசயெொல், மின்விசிறி சரியொன திகசயில் சுழலும்,

பெயல்்பொடு – 7 கூடர மின்விசிறிடய மீள் இடண்தெல்

1. துேகை கேண்டிங்கின் தெொடர இகைப்பில் மின்சனற்பிகய இகைகைப்பட்டுள்ளெொ என உறுதி 
தசயயவும்.

2. கேண்டிங்குைள் கேகைப்பட்ட பிறகு மூடிைகள திருகுைளொல் ேன்கு இறுகைமொை தபொரு்தெவும்.
3. சுழலிகய கையொல் சுழற்றிப் பொரககும் சபொது, ச்தெம் மற்றும் அதிரவு இன்றி சுழல்கிறெொ என்பகெ 

பொரகைவும். அவ்ேொறு ச்தெம் மற்றும் அதிரவு இருப்பின் புதிய ெொங்கிைகளப் தபொரு்தெவும். 
4. கூகரயில் தபொரு்ததுேெற்கு முன்பு, மின்சப்கள தைொடு்தது மின்விசிறி சுழல்கிறெொ என்று பொர்தெ பிறகு 

கூகரயில் தபொரு்தெ சேண்டும்.

முடிவு:

கூகர மின் விசிறியொனது பிரிகைப்பட்டு, சசொெகனைள் தசயயப்பட்டு மீண்டும் தபொரு்தெப்பட்டது. 
இப்தபொழுது கூகர மின்விசிறி ேன்கு சுழல்கிறது.

இயக்ச் சுுள் 

து்வக்ச் சுுள் 
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பெய்முடை

நமடெ மின்விசிறி18

ந�ொக்க

சமகச மின்விசிறிகய பிரி்தெல், சசொெகன தசயெல் மற்றும் மீண்டும் இகை்தெல் ஆகிய 
தசயல்முகறைகளப் பற்றி ைொணுெல்.

பெயல்முடை்ளின் �டைமுடை

சமகச மின்விசிறிகயப் பிரி்தெல்

திறந்ெ, குறுககு மற்றும் நில இகைப்பு சசொெகன தசயெல்

கூகர மின்விசிறிகய மீள் இகை்தெல்

்ுவி்ளுக நெட்வயொன உ்ப்ரணங்்ளுக

்வ.எண் ்ுவி / உ்ப்ரணங்்ளின் ப்பயர் ்வரகபு / மதிபபு எண்ணிகட்

1
2
3
4
5
6
7
8
9

மின்சொென சசொெகனப் பலகை
ஆயவு விளககு
ைொம்பிசனஷனல் பிகளயர
மல்டி மீட்டர
சமகச மின்விசிறி
ஸகுரு டிகரேர
ெொமிரக ைம்பி
இன்சுசலஷன் சடப்
துகடப்பு துணி

230 சேொல்ட், 6 ஆம்பியர
230 சேொல்ட், 60 ேொட்ஸ
200 மி.மீ
(0-500V)
60W

1
1
1
1
1
தசட்
செகேயொன அளவு
1
செகேயொன அளவு
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பெயல்முடை

பெயல்்பொடு – 1 நமடெ மின்விசிறிடயப பிரி்தெல்

1. மின்சப்களயில் இருந்து  சமகச மின்விசிறிகயப் பிரி்தது கீசழ இறககி சசொெகன தசயயும் சமகசயில் 
கேகைவும்.

2. சமகச மின் விசிறியின் முன் ைம்பி ேகலகய பிரி்தது பொதுைொப்பொை கேகைவும்.
3. சமொட்டொரின் அச்சில் இருந்து, பிசளகட ஸகுரு டிகரகேர தைொண்டு பிரி்தது கேகைவும். 
4. சமகச மின் விசிறியின் பின் ைம்பி ேகலகய பிரி்தது பொதுைொப்பொை கேகைவும்.
5. அகலய கேககும் தமகைொனிச்தகெ பிரிகைவும்.

6. சமகச மின்விசிறியின் சமொட்டொகர பிரி்தது சுழலிகய தேளிசய எடுகைவும்.
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்பொ்ங்்டள அடையொளக ்ொணுெல்

1. முன்பகை மூடி
2. தரகுசலட்டர சுவிட்சு
3. பிசளடு
4. பின்பகை மூடி
5. பேர ைொரடு
6. அகலய கேககும் தமகைொனிசம்
7. சமொட்டொர

பெயல்்பொடு – 2 திைந்ெள குறுககு மற்றுக நில இடணபபு நெொெடன பெய்ெல்

திைந்ெ சுற்று மற்றுக குறுககு சுற்று

பட்ததில் உள்ளேொறு ஆயவு விளககை சமகச மின்விசிறியுடன் இகை்தது சசொெகன தசயயும் 
சபொது, மங்ைலொை (குகறேொன ஒளி்ததிறன்) ஒளிரந்ெொல் மின் விசிறி ேல்ல நிகலயில் உள்ளது எனவும், முழு 
ஒளி்ததிறனுடன் ஒளிரந்ெொல் மின் விசிறியில் குறுககு சுற்று ஏற்பட்டுள்ளது எனவும், விளககு ஒளிரொமல் 
இருந்ெொல் திறந்ெ சுற்று ஏற்பட்டுள்ளது என்பகெ அறியலொம்.

N

N

E

E

Power Supply

Testing Lead

P

P

Test Lamp

நில இடணபபுச் நெொெடன

ஆயவு விளககின் முகனயில் ஒரு மின் முகனகய மின்சப்களயுடனும், மற்தறொரு முகனகய சமகச 
மின்விசிறியின் உசலொை பொை்ததுடன் தெொடரபு தசயது சசொெகன தசயயும் சபொது, மின் விளககு ஒளிரந்ெொல் 
சமகச விளககில் நில இகைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என அறியலொம், விளககு ஒளிரவில்கல என்றொல் சமகச 
மின்விசிறி ேல்ல நிகலயில் உள்ளது என அறியலொம்.

மின்நனற்பி நெொெடன

(அ) மின்ெபடள ப்ொண்டு நெொெடன பெய்ெல்

1. மின் சப்களயில் மின்சனற்பிகய மின்சனற்றம் தசயயவும்.
2. மின்சனற்பியின் மின் முகனைகள ஸகுரு டிகரேர அல்லது இரு முகனைகள குறுககு சுற்று ஏற்படு்தெவும்.
3. முகனைளில் உண்டொகும் தீப்தபொறியின் அடர்ததி அதிைம் இருந்ெொல், மின்சனற்பி ேல்ல நிகலயில் 

உள்ளது எனவும், தீப்தபொறியின் அடர்ததி அளவு குகறேொை இருந்ெொசலொ அல்லது தீப்தபொறி ஏற்படொமல் 
இருந்ெொசலொ மின்சனற்பியில் குகறபொடு ஏற்பட்டுள்ளது என அறிந்து, மின்சனற்பிகய புதுப்பிகைவும்.   

நெொெடன விளக ்

நெொெடன முடன 

மின் ெபடள
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215 நமடெ மின்விசிறி

(ஆ) மல்டி மீடைர் ப்ொண்டு ஆய்வு பெய்ெல்

1. மின்சப்கள தைொண்டு மல்டி மீட்டர முகனயில் சில வினொடிைள் மின்சனற்றம் தசயய சேண்டும். 
2. மல்டி மீட்டரின் மின் முகனைகள மின்சனற்பியின் முகனைசளொடு இகைகைவும்.
3. மல்டி மீட்டர தசலகடிங் திருகிகன அதிை மின்ெகட நிகலயில் கேகைவும்.
4. மல்டி மீட்டரின் குறிமுள் பூஜ்ஜியம் நிகலயில் இருந்து படிப்படியொை உயரந்ெொல், மின்சனற்பி ேல்ல 

நிகலயில் உள்ளது எனவும், குறிமுள் பூஜ்ஜியம் நிகலயில் இருந்ெொல் மின்சனற்பியில் பழுது உள்ளது 
என அறிந்து அெகன புதுப்பிகைவும்.

N

Capacitor

230 V AC Supply

P

G

பெயல்்பொடு – 3 நமடெ மின்விசிறிடய மீள் இடண்தெல்

1. அகன்தது சசொெகனைள் முடிந்ெ பிறகு, எந்ெ ேரிகசயில் பிரி்தசெொசமொ அெற்கு எதிர ேரிகசயில் அகன்தது 
பொைங்ைளும் தபொரு்தெ சேண்டும். 

2. அகலய கேககும் தமகைொனிசம் திருகிகய இறுகைமொை தபொரு்தெவும். 
3. சமகச மின்விசிறியின் பின் பகை ேகலகய சமொட்டொர பகுதியுடன் தபொரு்தெவும்.
4. சமகச விசிறியின் சுழலி அச்சுடன் இறககைைகள தபொரு்தெவும்.
5. சமகச மின்விசிறியின் முன் பகை ேகலகய சமொட்டொர பகுதியுடன் தபொரு்தெவும்.

முடிவு:

சமகச மின் விசிறியொனது பிரிகைப்பட்டு, சசொெகனைள் தசயயப்பட்டு மீண்டும் தபொரு்தெப்பட்டது. 
இப்தபொழுது சமகச மின்விசிறி ேன்கு சுழல்கிறது.

சேொல்ட் AC சப்கள  

மின்செககி
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பெய்முடை

மின் ்லககி / கூழொககி19

ந�ொக்க

மின்ைலககிகய பிரி்தெல், சசொெகன தசயெல் மற்றும் மீண்டும் இகை்தெல் ஆகிய தசயல்முகறைகளப் 
பற்றி ைொணுெல்.

பெயல்முடை்ளின் �டைமுடை

மின்ைலககிகயப் பிரி்தெல்

பொைங்ைகளச் சசொெகன தசயெல்

மின்ைலககிகய மீள் இகை்தெல்

்ுவி்ளுக நெட்வயொன உ்ப்ரணங்்ளுக

்வ.எண் ்ுவி / உ்ப்ரணங்்ளின் ப்பயர் ்வரகபு / மதிபபு எண்ணிகட்

1
2
3
4
5
6
7
8

மின்சொென சசொெகனப் பலகை
ஆயவு விளககு
ைொம்பிசனஷனல் பிகளயர
மல்டி மீட்டர
மின் ைலககி
ஸகுரு டிகரேர
ெொமிரக ைம்பி
இன்சுசலஷன் சடப்

230 சேொல்ட், 6 ஆம்பியர
230 சேொல்ட், 60 ேொட்ஸ
200 மி.மீ
(0-500V)
600W

1
1
1
1
1
தசட்
செகேயொன அளவு
1
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217 மின் ்லககி / கூழொககி

பெயல்முடை

பெயல்்பொடு – 1 மின் ்லககிடயப பிரி்தெல்

1. மின் ைலககியின் பேர ைொரகட மின் இகைப்பில் இருந்து துண்டிகைவும்.

2. மின் ைலககிகய ெகல கீழொை கேகைவும்.
3. பிறகு அடிப்பகுதியில் உள்ள திருகுைகள ைழற்றவும்.
4. ஒேர சலொடு ஸவிட்சு மற்றும் தரகுசலட்டர ஆகியேற்றின் மின் இகைப்புைகள துண்டிகைவும்.

பெயல்்பொடு – 2  ்பொ்ங்்டளச் நெொெடன பெய்ெல்

அ. ்ப்வர் ்ொர்டை நெொெடன பெய்ெல்

1. மின் ைலககியின் பேரைொரடு இகைப்கப மின் சப்களயில் இருந்து துண்டிகைவும்.
2. மல்டி மீட்டர அல்லது ஆயவு விளககு தைொண்டு பேர ைொரடின் மூன்று ைட்ததிைகளயும் தெொடர ஆயவு 

சசொெகன தசயது ேல்ல நிகலயில் உள்ளெொ என அறியவும்.

ஆ. மீறிய ்பளு மின் சுவிடசு நெொெடன பெய்ெல்

1. மின் ைலககியின் மின் இகைப்புைளில் இருந்து மீறிய பளு மின் சுவிட்சின் இகைப்கப விடுவிகைவும்.
2. மீறிய பளு மின் சுவிட்சில் உள்ள பிரஸ பட்டன் (Press button) சரியொை சேகல தசயகிறெொ? என பொரகை 

சேண்டும்.
3. பட்ததில் உள்ளது  சபொல் ஆயவு விளககின் மூலம் மீறிய பளு சுவிட்கச ஆயவு தசயய சேண்டும்.
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4. மீறிய பளு சுவிட்சு சசொெகனயின் சபொது, விளககு ஒளிரவில்கல என்றொல், சுவிட்சு பழுெகடந்துள்ளது 
என அறிந்து புதுப்பிகைவும்.

இ. பரகுநலடைர் நெொெடன பெய்ெல்

1. மல்டி மீட்டர மின் முகனைகள தரகுசலட்டர முகனைளுடன் இகைப்பு தசயயவும்.
2. தரகுசலட்டரின் நிகலகய பூஜ்ஜியம் நிகலயில் கேகை சேண்டும்.
3. தரகுசலட்டர நிகலகய 1, 2 மற்றும் 3-ககு படிப்படியொை மொற்றும் சபொது, மல்டி மீட்டரின் மின்ெகட 

மதிப்பொனது படிப்படியொை அதிைரி்தெொல் தரகுசலட்டர ேல்ல நிகலயில் உள்ளது என அறிந்து தைொள்ளலொம். 

ஈ. நமொடைொடரப பிரி்தெல்

1. மின் ைலககியின் ேவுசிங்கில் இருந்து சமொட்டொகர தேளிசய எடுகைவும்.
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219 மின் ்லககி / கூழொககி

2. சமொட்டொரின்  அகன்தது பொைங்ைகளயும் பிரிகைவும்.

3. ைொரபன் தெொடுவிைகள தேளிசய எடுகைவும். தெொடுவியில் செயமொனம் இருந்ெொல் புதுப்பிகைவும்.
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4. நிகலயி மற்றும் ஆரமச்சூர ெனி்தெனியொை எடுகைவும்.

5. மல்டி மீட்டர தைொண்டு புலச் சுருள் மற்றும் அென் இகைெொளங்ைள் (Centre tapping) சசொெகன தசயயவும்.

6. மல்டி மீட்டர தைொண்டு ஆரமச்சூர கேண்டிங்குைள் மற்றும் ைொமுசடட்டர துண்டுைளின் இகைப்புைள் 
சசொெகன தசயய சேண்டும்.
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பெயல்்பொடு – 3 மின்்லககிடய மீள் இடண்தெல்

1. நிகலயி, ஆரமச்சூர மற்றும் ைொரபன் தெொடுவிைகள அென் இருப்பிட்ததில் தபொரு்தெவும்.
2. மின் ைலககியின் சமொட்டொகர ேவுசிங்கில் தபொரு்தெவும்.
3. பட்ததில் உள்ளேொறு மின் இகைப்பு உள்ளெொ என சரி பொரகைவும்.

4. பேர ைொரடு மற்றும் அகன்தது மின் இகைப்புைளும் சரியொை உள்ளெொ என உறுதிப் படு்தெவும்.

முடிவு

மின் ைலககியொனது பிரிகைப்பட்டு, சசொெகனைள் தசயயப்பட்டு மீண்டும் தபொரு்தெப்பட்டது. 
இப்தபொழுது சொெனம் ேன்கு சேகல தசயகிறது.

கீழ  சுுள் 

ந்வ் ்டடுப்பொடு சுவிடசு 

ப்வப்ப மீறிய ்பளுரிநல 

நிடல ெபடள

 நில
இடணபபு

நியூடரல்

மின்நனொடியின் உைல் ்பகுதிககு 

நமல் சுுள் 

ஆர்மச்சூர்

யுனி்வர்ெல்  பெொைர் மின்நனொடி
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பெய்முடை

மின் அரட்வ இயந்திரக20

ந�ொக்க

மின் அரகே இயந்திர்ததிப் பிரி்தெல், சசொெகன தசயெல் மற்றும் மீண்டும் இகை்தெல் ஆகிய 
தசயல்முகறைகளப் பற்றி ைொணுெல்.

பெயல்முடை்ளின் �டைமுடை

மின் அரகே இயந்திர்தகெப் பிரி்தெல்

சசொெகனைள் தசயெல்

மின் அரகே இயந்திர்தகெ மீள் இகை்தெல்

்ுவி்ளுக நெட்வயொன உ்ப்ரணங்்ளுக

்வ.எண் ்ுவி / உ்ப்ரணங்்ளின் ப்பயர் ்வரகபு / மதிபபு எண்ணிகட்

1
2
3
4
5
6
7
8
9

மின்சொென சசொெகனப் பலகை
ஆயவு விளககு
ைொம்பிசனஷனல் பிகளயர
மல்டி மீட்டர
மின் அரகே இயந்திரம்
ஸகுரு டிகரேர
ெொமிரக ைம்பி
இன்சுசலஷன் சடப்
ஸசபனர தசட்

230 சேொல்ட், 6 ஆம்பியர
230 சேொல்ட், 60 ேொட்ஸ
200 மி.மீ
(0-500V)
0.5HP

1
1
1
1
1
தசட்
செகேயொன அளவு
1
1
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பெயல்முடை

பெயல்்பொடு – 1 மின் அரட்வ இயந்திர்தடெப பிரி்தெல்

1. மின் அரகே இயந்திர்ததின் பேர ைொரகட மின் இகைப்பில் இருந்து துண்டிகைவும்.
2. ேவுசிங்கில் இருந்து மின் அரகே இயந்திர்ததின் அகன்தது பொைங்ைகளயும் பிரி்தது எடுகைவும்.

பெயல்்பொடு – 2 நெொெடன்ள் பெய்ெல்

அ. ப்பல்ட மற்றுக ெக்ரக நெொதி்தெல்

1. அரகே இயந்திர்ததின் தபல்ட் ேன்கு இழுகே அழு்தெ்ததில் உள்ளெொ என்பகெ சசொெகன தசயய 
சேண்டும். அவ்ேொறு இல்கல என்றொல் தபல்ட்கட புதுப்பிகைவும்.

2. அசெசபொன்று, அரகே இயந்திர்ததின் சகைர்தகெ கையினொல் சுழற்றி பொரகை சேண்டும். அவ்ேொறு சுற்றும் 
சபொது, சப்ெம் மற்றும் அதிரவுைள் ஏற்பட்டொல் ெொங்கிைகளப் புதுப்பிகைவும்.

ஆ. மின் ்ப்வர் ்ொர்டு மற்றுக மின்நனற்பி நெொெடன பெய்ெல்

1. சொென்ததின் மின் பேர ைொரகட மின் சப்களயில் இருந்து விடுவிகைவும். 
2. மல்டி மீட்டகரக தைொண்டு மின் பேர ைொரடிகன சசொெகன தசயது ேன்கு உள்ளது என்பகெ 

உறுதிப்படு்தெவு ம்.

இ. நமொடைொர் ட்வண்டிங்கு்டள நெொெடன பெய்ெல்

1. கீழ்கைண்ட பட்ததில் உள்ளது சபொல், கேண்டிங்கின் ேொன்கு மின் முகனைகள தேளிசய எடுகைவும்.

2. ஆயவு விளககு தைொண்டு துேகை மற்றும் இயகை  கேண்டிங்குைகள சசொெகன தசயயவும். குகறபொடு 
இருப்பின் கேண்டிங்கை புதுப்பிகைவும். 
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பெயல்்பொடு – 3 மின் அரட்வ இயந்திர்தடெ மீள் இடண்தெல்

1. துேகைச் சுருளுடன் (Starting coil) மின்சனற்பி தெொடர இகைப்பில் இகைகைப்பட்டுள்ளெொ என்பகெ 
உறுதி தசயயவும்.

2. பேரைொரடின் மின் முகனைகள சமொட்டொருடன் சரியொை இகைகைப்பட்டு உள்ளெொ என்பகெ உறுதிப் 
படு்தெவும்.

3. புல்லி (Pully) மற்றும் சகைர்ததுடன் தபல்ட் சரியொை இகைகைப்பட்டு உள்ளெொ என்பகெ சரி பொரகைவும்.
4. பேரைொரடுககு மின் சப்கள தைொடு்தது சொெனம் ேன்கு தசயல்படுகிறெொ என அறிந்து தைொள்ளவும்.

முடிவு

மின் அரகே இயந்திரமொனது பிரிகைப்பட்டு, சசொெகனைள் தசயயப்பட்டு மீண்டும் தபொரு்தெப்பட்டது. 
இப்தபொழுது சொெனம் ேன்கு சேகல தசயகிறது.

ஒு நிடல மின்நனொடியின் ்பைக மற்றுக ஒயரிங் முடை

மின்நெககி

ஒு நிடல மின்நனொடி

 இயக்ச் சுுகுககு இடையில்
ந்பஸ ்ை்ததி இடணக்வுக

 ஏெொ்வது ஒு முடன
 து்வக்ச் சுுள்

 (அல்லது) இயக்ச்
 சுுள் மற்றுக

 மின்நெககி நியூடரல்
உைன் இடணக்வுக

 மின்நெககிடய சுுளுககு
 பெொைர்ச்சியொ்
இடணக்வுக

திடெடய மொற்ை இந்ெ இு முடன்டள மொற்ைவுக

நியூடரல்

 நிடல
ெபடள
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ப�ொழிற்கல்வி மமல்நிடை மு�ைொம் ஆண்டு

கல்வி ஆமைொெகர் மற்றும் வல்லுநர் 
முடைவர் ப்பொன். குமொர்
இணை இயக்குனர் (பாடத்திடடம்),
மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,
செனணன.

்பொைநூல் வல்லுநர் 
முடைவர் ஆர். அழகு முருகன்,
பபராசிரியர்,
மினனியல் மற்றும் மினனணுவியல் துணை

ஸ்ரீ ொய்ராம் சபாறியியல் கல்லூரி, செனணன

மமைொயவொளர்
முடைவர் எம். பவஙகமைஷ் குமொர்,
இணை பபராசிரியர்,
மினனியல் மற்றும் மினனணுவியல் துணை,
அறுபணட  வீடு சபாறியியல் கல்வி நிறுவனம்,
பயனூர், செனணன.

முடைவர் மக. சுமேஷ் குமொர்,
இணை பபராசிரியர்,
மினனியல் மற்றும் மினனணுவியல் துணை,
பவலம்மாள் சபாறியியல் கல்லூரி,
சூரசபட, செனணன.

்பொைநூல் ஆசிரியர்கள்
க. ேொஜொ (Dr. இராதாகிருஷைன விருது-2018)
சதாழிற்கல்வி ஆசிரியர்,
அரசினர் ஆணகள் பமல்நிணலப் பள்ளி,
காடபாடி, பவலூர்.
எஸ். வள்ளிநொயகம்,
சதாழிற்கல்வி ஆசிரியர்,
அரசினர் பமல்நிணலப் பள்ளி,
நடுப்படடி, பெலம்.
பி . மமைொகர்,
சதாழிற்கல்வி ஆசிரியர்,
அரசினர் பமல்நிணலப் பள்ளி,
குனனகம்பூணடி, திருவணைாமணல.
என். கரிகொைன்
விரிவுணரயாளர்
மினனியல் மற்றும் மினனணுவியல் துணை

ஸ்ரீ ொய்ராம் சதாழில்நுடப கல்லூரி, செனணன
பி . திருநொவுககேசு,
சதாழிற்கல்வி ஆசிரியர்,
அரசினர் பமல்நிணலப் பள்ளி,
திருசநய்பபர், திருவாரூர்
என். ேவி (Dr. இராதாகிருஷைன விருது-2019)
சதாழிற்கல்வி ஆசிரியர்,
பநஷனல்பமல்நிணலப் பள்ளி,
நாகப்படடினம்.
வி. மயொகன்,
சதாழிற்கல்வி ஆசிரியர்,
பக. வி. எஸ் பமல்நிணலப்பள்ளி,
விருதுநகர்.
பஜ . பஜயொ,
சதாழிற்கல்வி ஆசிரியர்,
அரசினர் பமல்நிணலப் பள்ளி,
பமடடூர் அணை, பெலம்.

சி. கொசிநொ�ன்,
சதாழிற்கல்வி ஆசிரியர்,
செனரல் கரியப்பா பமல்நிணலப்பள்ளி,
ொலிகிராமம், செனணன.

ஆர். சீனுவொென்,
சதாழிற்கல்வி ஆசிரியர்,
அரசினர் ஆணகள் பமல்நிணலப் பள்ளி,
வாலாொ, பவலூர்.

டி. அமெொக,
சதாழிற்கல்வி ஆசிரியர்,
பக .ஜி.எஸ் பமல்நிணலப் பள்ளி,
ஆடுதுணை, தஞொவூர்.

என். மகொவிந�ேொஜன்,
சதாழிற்கல்வி ஆசிரியர்,
அரசினர் பமல்நிணலப் பள்ளி,
சவம்பாக்கம், திருவணைாமணல.

மகொ. உமொ்பதி , (சமய்ப்புத் திருத்துநர்)
சதாழிற்கல்வி ஆசிரியர்,
Dr. இராதாகிருஷைன அரசினர் ஆணகள் பமல்நிணலப் பள்ளி,
திருத்தணி.

ITI ்பயிற்றுைர்கள்
மக. ஜி. பவஙகடேொமன்
ATO, அரசு. ITI, அம்பத்தூர்.
மக. இேொகவன்
ATO, அரசு. ITI,  அம்பத்தூர்

்பொை ஒருஙகிடைப்பொளர்கள்
திரு. அ. இளஙமகொவன் (Dr. இராதாகிருஷைன விருது-2018)
உதவி பபராசிரியர், 
மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,  செனணன.

திருமதி கொ. மகொமதி
விரிவுணரயாளர்,
மாவடட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், திருவூர், திருவள்ளூர்.

க. ேவிசெநதிேன்,
முதுநிணலப்படடதாரி ஆசிரியர்,
தநணத சபரியார் அரசினர் பமல் நிணலப்பள்ளி, புழுதிவாக்கம்,

்பொ. மைர்விழி
படடதாரி ஆசிரியர்,
ஊராடசி ஒனறிய நடுநிணலப்பள்ளி, பாடியநல்லூர், திருவள்ளூர்.

EMIS ப�ொழில்நுட்பக குழு 
இேொ.மொ.ெதீஸ்  
மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் சதாழில்நுடபம், 
கல்வி பமலாணணம தகவல் முணைணம, 
ஒருங்கிணைநத பள்ளிக்கல்வி இயக்ககம். 

இேொ. அருண் மொருதி பெல்வன், 
சதாழில்நுடப திடடபணி ஆபலாெகர், 
கல்வி பமலாணணம தகவல் முணைணம, 
ஒருங்கிணைநத பள்ளிக்கல்வி இயக்ககம்.

க. ்ப. ெத்தியநொேொயைொ, 
தகவல் சதாழில்நுடப ஆபலாெகர், 
கல்வி பமலாணணம தகவல் முணைணம, 
ஒருங்கிணைநத பள்ளிக்கல்வி இயக்ககம்.

கடை மற்றும் வடிவடமபபுக குழு
ஸ்ரீ�ர் 
பிேெொநத் 

புத்�க வடிவடமபபு 
உ�யொ இன்ம்பொ, 
குபராம்பபடணட, செனணன. 

அடடை வடிவடமபபு 
கதிர் ஆறுமுகம். 

ஒருஙகிடைபபு
ேமமஷ் முனிெொமி 

இநநூல் 80 ஜி.எஸ்.எம். எலிகணட பமப்லித்பதா தாளில் அச்சிடப்படடுள்ளது. 
ஆப்செட முணையில் அச்சிடபடார் 
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