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அடிப்படைக் ௧டைைப ெ்பாறியாளர் எனும் ்பாைத்திற்ான இபபுத்்த்ம், ்தமிழ்ாடு 
மாநிலக்்ல்வியியல் மறறும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்்தால் வடிவடமக்்ப்படை புதிய ்பாைத்திடைத்தின் 
அடிப்படையில் எழு்தப்படடுளளது. இப்பாைப ்பகுதி முழுவதும் எளிடமயா் மறறும் ்ன்கு 
விளங்க்கூடிய ெமாழியில் எழு்தப்படடு, ப்பாதுமான வண்ணப்பைங்ள, எடுத்துக்்ாடடு்ள மறறும் 
்ற்றலின் ப்ாக்்ங்ளுைன் விளக்்ப்படடுளளது. 

மா்ணவர்்ளின் அறிவுத்தி்றடன பமம்்படுத்தும் வட்யில் ஒவெவாரு ்பாைத்திலும் 
ெ்பரிபயாரின் ெ்பான் ெமாழி்ள, ெெயல்்பாடு்ள, உங்ளுக்குத் ெ்தரியுமா? இட்ணய்தள ெ்தாைர்பு 
மு்வரி்ள ஆகியடவ ெ்ாடுக்்ப்படடுளளன.

்பாைத்தில் ்டினப்பகுதி்டளத் ெ்தளிவு்படுத்்த, விடரவா் ்த்வல்்டளப ெ்ப்றக்கூடிய 
குறியீடு்ள(QR Code) ெ்ாடுக்்ப்படடுளள்தால். மா்ணவர்்ள அப்பகுதி்டள எளி்தா் புரிந்து 
ெ்ாளள முடியும். ஒவெவாரு ்பாைத்தின் இறுதியிலும் மாதிரி வினாக்்ள ெ்ாடுக்்ப்படடுளளன.

மா்ணவர்்டள பமலும் ஊக்்ப்படுத்தும் வட்யில், இப்பாைபபிரிவில் ்பயின்று ்பல்பவறு 
துட்ற்ளில் சி்றந்து விளஙகும் முன்னாள மா்ணவர்்ளின் அனு்பவங்ள (Case Study) இபபுத்்த்த்தின் 
இறுதிப ்பகுதியில் ெ்ாடுக்்ப்படடுளளன.

இபபுத்்தத்தின் உருவாக்்த்தில் உறுதுட்ணயா் இருந்்த ்பளளிக் ்ல்வி இயக்கு்ர், இட்ண 
இயக்கு்ர், மறறும் உறுபபினர்்ளுக்கும், இபபுத்்த்ம் ்ல் வடிவம் ெ்ப்றத் ப்தாள ெ்ாடுத்்த ்பாை 
ஆசிரியர்்ள குழுவிறகும் என் மனமார்ந்்த ்ன்றிடயத் ெ்தரிவித்துக் ெ்ாளகிப்றன். 

எங்ளின் சீரிய முயறசிக்குப பின்னும், எடவபயனும் சிறு பிடை்ள மறறும் ்தவறு்ள
்ா்ணப்பைலாம். இபபுத்்த்த்தின் ்தர பமம்்பாடடிற்ான ்தாங்ள ப்ர்மட்றயான ்ருத்துக்்ள
்ன்றியுைன் ஏறறுக் ெ்ாளளப்படும்.

முன்னுடர

iii
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மாணவர் ெெயல்பாடு

புத்தகத்றத பயனபடுத்துவது எபபடி?

மமறபடிபபு வாய்பபுகள் 
Higher Studies

நீங்கள் மேல்நிலை படிபலப மேர்ச்சி பபற்ற பி்றகு ்கட்டுோனத் 
துல்றயில் எநபேநே மேறபடிபலபத் போடரைாம் எனபேறகு ஏதுவா்க 
இத் போழிற ்கல்வி சார்நே பட்டய ேறறும் பட்ட மேறபடிபபு்களின 
பட்டியல் ேரபபட்டுள்்ளது.

முன்ாள் மாணவர்கள் 
பறறிய ஆய்வு - Case Study

உங்கள் முனமனற்றத்திற்கான, முன உோரணோ்க, இத் போழிற்கல்வி 
பயினறு ேறசேயம் சுய போழில் முலனநது, இத் துல்றயில் சி்றபபா்கப 
பணிபுரிநது வரும் முனனாள் ோணவ, ோணவியரின சுய விவரம் 
ேரபபட்டுள்்ளது.

மதிபெபண் பங்கீடு 
Mark Allocation

ேங்கள் பாடம் சார்நே ேதிபபபண் பஙகீடு சார்நே விவரங்கள் இடம் 
பபறறுள்்ளன.

மதிபபீடு - Evaluvation
உங்களின ்கற்றல் தி்றலனச் மசாதித்துக் ப்காள்ளும் ம�ாக்கில் 
ேங்களின பயிறசிக்்கா்க எளிய, �டுத்ேர ேறறும் உயர் நிலை 
வினாக்்களின ோதிரி ப்காடுக்்கபபட்டுள்்ளது.

மமறமகாள் நூல்கள் 
Book References

நீங்கள், பாடம் சார்நே அறிலவ மேலும் படித்து மேம்படுத்திக் ப்காள்்ள 
ஏதுவா்க, பாடங்கள் சார்நே மேறம்காள் நூல்்களின பட்டியல் 
ப்காடுக்்கபபட்டுள்்ளது.

இறணயதள முகவரிகள் 
Web References

நீங்கள், பாடம் சார்நே அறிலவ மேலும் ்கணினி மூைம் மேம்படுத்திக் 
ப்காள்்ள ஏதுவா்க, பாடங்கள் சார்நே இலணயே்ள மு்கவரி்கள் 
பட்டியல் ப்காடுக்்கபபட்டுள்்ளது.

கறைலின 
ம�ாக்கங்கள் 
Learning Outcome

ஒவபவாரு  பாடத்திலும்  நீங்கள்  எேலனப  பறறிய  அறிலவப 
பப்றபமபாகிறீர்்கள் எனபலேயும், எநே இைக்ல்க அலடயப மபாகிறீர்்கள் 
எனபலே பறறியும் குறிக்கி்றது.

உங்களுக்குத் 
ெதரியுமா?
Do You Know 

உங்களின அறிலவத் தூண்டும் ம�ாக்கில், உரிய பாடத்தில், 
மேலும் பாடம் சார்நது அறியப பட மவண்டிய சி்றபபு, கூடுேல் 
நி்கழ் ்காை உண்லே்கள் பறறிய ே்கவல்்கள் 
ப்காடுக்்கபபட்டுள்்ளன.
நீங்கள் குறிபபிட்ட பாடத்திறகு சம்ேநேபபட்டு மச்கரிக்்க மவண்டிய 
ப ே ா ழி ல்  நு ட் ப த்  ே ்க வ ல் ்க ளு ம் ,  அ வ ற ல ்ற ப  ப தி ம வ ட் டி ல் 
பதித்து பராேரித்ேல் பறறியும் இஙகு ேரபபட்டுள்்ளது.

QR குறீயிடு

உங்கள் போலபலில், Google Play store – லிருநது QR Code 
Scanner –ஐ பதிவி்றக்்கம் பசயயவும்
QR Code - ஐ தி்றக்்கவும்
Scanner பட்டலன அழுத்திய உடன ம்கேரா தி்றக்கும்.
அநே ம்கேராலவ பாடத்தில் உள்்ள QR Code- ஐ Scanபசயயும்படி 
சரியா்க ்காட்டவும்.
ம்கேரா, QR Code -ஐ படித்ேவுடன, நீங்கள் ்காணமவண்டிய URL 
இலணபபு திலரயில் மோனறும்.
அநே URL குறியீட்லட Browse பசயயும் பபாழுது அநேப பாடத்திறகு 
சம்ேநேபபட்ட இலணயே்ளத்திறகு ம�ரடியா்கச் பசனறு உரிய 
ே்கவல்்கல்ளப பப்றைாம்.

How to use the book

PROJECT
மாணவர் 
ெெயல்பாடு
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ெ்பநாருளைக்கம்

அடிப்படைக் கடைைப ெ்பநாறியியல்

அைகு 
எண ்பநாைத் தடைபபு ்பக்க

எண ைநாதம்

1

அடிப்படை ெ்பநாறியியல் வடர்பைம்

ஜூன்1.1  வடர்பைக் ்ருவி்ளும் அ்தன் ்பயன்்ளும் 1-12

1.2  ப்ாடு்ள, எழுது்தல் மறறும் ்பரிமா்ணமிடு்தல் 13-22

2

ஆடநைநா நகட

ஜூன்-ஜூடல2.1  ஆடபைா ப்ட – ெமன்ெ்பாருள 23-30

2.2  ஆடபைா ப்ட அடிப்படை்ள 31-50

3

கடடுைநானப ெ்பநாருடகள்

ஜூடல
3.1  ்ருங்ல் 51-58

3.2  ெெங்ல் 59-68

3.3  ம்ணல் 69-71

4

கடடுைநானப ெ்பநாருடகள்

ஆ்ஸ்டு
4.1  சிெமணட 72-81

4.2  ்லடவ 82-86

4.3  ்ான்கிரீட 87-98

5

கடடுைநானப ெ்பநாருடகள்

ஆ்ஸ்டு-ெெபைம்்பர்
(்ாலாணtடு)

5.1  மரம் 99-112

5.2  சுண்ணாம்பு 113-116

5.3  ஓடு்ள 117-122

6

கடடுைநான ெெயல்முடைகள்

அக்பைா்பர்
6.1  அஸ்திவாரம் 123-132

6.2  ்ருங்ல் ்டடுமானம் 133-142

6.3  ெெங்ல் ்டடுமானம் 143-150
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மின் நூல் மதிபபீடு

7

கடடுைநான ெெயல்முடைகள்

்வம்்பர்7.1  லிணைல்்ள மறறும் வடளவு்ள 151-158

7.2  ்்தவு்ள மறறும் ென்னல்்ள 159-170

8

கடடுைநான ெெயல்முடைகள்
்வம்்பர்- 
டிெம்்பர்

(அடரயாணடு)

8.1  ்படிக்்டடு்ள மறறும் மின் தூக்கி்ள 171-178

8.2  கூடர்ள 179-188

8.3  ்தளங்ள மறறும் ்தடர்ள 189-195

்தனியாள ஆய்வு 196-199

மதிபெ்பண ஒதுக்கீடு 200

மாதிரி வினாத்்தாள I 201-203

மாதிரி வினாத்்தாள II 204-205

பமறப்ாள ஆ்தாரம் 206

்டலச் ெொற்ள 207-211

அடிப்படைக் ்டைைப ெ்பாறியியல் ெெய்முட்ற 212-255
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வநாழவியல் வழிகநாடடி

அடிப்படைக் ௧டைைப ெ்பநாறியநாளர் ெதநாழிறகல்வி ்பயின்ை பின்னர் ைநாணவர்கள் 
கீழக்கநாணும் ்படிபபுகளுக்குத் தகுதியநாளர்களநாகிைநார்கள்.  
• ெ்பாறியியல் ்ல்லூரி்ளில், இளங்டல ெ்பாறியியல் ்படிபபு்ள (B.E., B.Tech.,) அடனத்துப

பிரிவு்ளிலும் பெரலாம்.
• ெ்பாறியியல் ்ல்லூரி்ளில், இளங்டல ்டடிைக்்டல (B.Arch.,) ்படிபபில் பெரலாம்
• ப்ரிடையா் ெ்தாழில்நுட்பக் ்ல்லூரி்ளில், அடனத்துப பிரிவு்ளிலும் இரணைாம் ஆணடு

்படையப்படிபபில் (Diploma) பெரலாம்.
• இளங்டல ெ்பாறியியல் ்படைத்திறகு இட்ணயான AMIE  ்படிபபில் ெ்தாடல தூரக்்ல்வியில்

்படிக்்லாம்.
• ஆசிரியர் ்பயிறசி ்படையப்படிபபில் (D.T.Ed.,) பெரலாம்
• இளங்டல ்ணி்தம் (B.Sc – Mathemetics)  ்படிக்்லாம்.
• இளங்டல ்படிபபு்ளான B.Com, B.A, B.B.A, B.C.S, B.C.A ப்பான்்ற ்படிபபு்ள ்படிக்்லாம்.
• இளங்டல ெடைம் (B.L), L.L.B ப்பான்்ற  ெடைப்படிபபு்ள ்படிக்்லாம்
• ெடமயற்டலயில் ்படையம் (Diploma) அல்லது B.Sc ்படைப்படிபபு ்படிக்்லாம்.

நவடைவநாய்பபுக்கள் ைறறும் சுயநவடை வநாய்பபுக்கள். 
• L & T  ப்பான்்ற ெ்பயர்ெ்பற்ற ்டடுமான நிறுவனங்ளில் ெ்தாழிற ்பைகு்ர்/்ள

பமற்பார்டவயாளரா்ச் பெரலாம்.
• உளளூர் ்தனியார் ்டடுமான நிறுவனங்ளில் பமற்பார்டவயாளரா்ச் பெரலாம்
• ்ணினி  ்பைவடரவாளர்்ளா் (CAD Draughtsman) ்டடிைக்்டல வடிவடமபபு அலுவல்ங்ளில்

(Architectural Office) பெரலாம்.
• நில அளடவயாளர்்ளா் (Land Surveyor) பெரலாம்.
• அளவு அளடவயாளர்்ளாச் (Quantity Surveyor) பெரலாம்.

சுயநவடை வநாய்பபு
• ப்பாதிய ்பணி அனு்பவம் ெ்பற்றபின் சுயமா் ்டடுமான ்பணி்டள பமறெ்ாளளலாம்
• ப்பாடடித் ப்தர்வு்ள
• TNPSC ப்தர்வு்ள - www.tnpsc.gov.in
• இரயில்பவ ்பணியாளர்்ள ப்தர்வாட்ணயத் ப்தர்வு்ள - www.indainrailways.gov.in
• இந்திய ்ைற்படை ப்தர்வு்ள - www.indiannavy.nic.in
• இந்திய இராணுவத் ப்தர்வு்ள - www.indianarmy.nic.in
• இந்திய விமானப்படை ப்தர்வு்ள - www.indianairforce.nic.in
• இந்தியக் ்ைபலார ்ாவற்படை ப்தர்வு்ள - www.joinindiancoastguard.gov.in
• ்தமிழ்ாடு சீருடைப ்பணியாளர்்ள ப்தர்வாட்ணயத் ப்தர்வு்fள - www.tnsrb.gov.in
• மத்திய சி்றபபுக் ்ாவல் ்படைத் ப்தர்வு்ள - www.crpf.nic.in
• இந்திய அஞெல் துட்றத் ப்தர்வு்ள - www.indianpost.gov.in
• ஆயுள ்ாபபீடடுக் ்ை்த் ப்தர்வு்ள - www.lic.in
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1 அடிப்படை ப்பொறியியல் வடை்பைம்

அடிப்படை ப்பொறியியல் 
வடை்பைம்

அலகு 1

அடிப்படைக் 
கடைைப 

ப்பொறியியல்

1.1  வடை்பைக் கருவிகளும் 
அதன் ்பயன்களும்  
(Drawing Instruments and 
Their Uses)

1.2  ககொடுகள் எழுதுதல் 
மற்றும் ்பரிமொணமிடுதல்  
(Lines, Lettering and 
Dimensioning)

STRAIGHT LETTERS & NUMBERALS

INCLINED LETTERS & NUMBERALS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 7510

10

2 3 4 5 6 7 8 9 0

A B C D E F G H I J K LM N O R S T U V W X Y Z10

10

Q

QP
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1.1.1  அறிமுகம் (Introduction):
ஒரு சிறந்த வரைபடதர்த உருவாக்க 

வவண்டுமெனில் அரைததுத ம்தாழில் பணியாளர்களும் 
(மபாறியாளர மு்தல் நுண்ம்தாழிலாளர வரை) 
மபாறியியல் வரைபடதர்தப் பற்றிச் சிறந்த அறிரவ 
ம்காண்டிருப்பது அவசியொகும். ஏமைனில், மபாறியியல் 
வரைபடம் எனபது பல்வவறு வர்க வ்காடு்கரளயும், 
எழுததுக்கரளயும், இலக்கங்கரளயும் உளளடககிய 
உல்களாவிய ஒரு மொழியாகும். அரைததுத 
துரற்கரளச் சாரந்த ம்தாழில் நுடபப்பணியாளர்களும், 
நுண்ம்தாழிலாளர்களும் ஒரு மபாருரளப் பற்றிய 
அல்லது அ்தன பகுதி்கரளப் பற்றிய விளக்கங்கரள 
வரைபடம் வாயிலா்க வ்காடு்கள, குறியீடு்கள ெற்றும் 
குறிப்பு்கள ஆகியவற்ரறப் பயனபடுததி பரிொற்றும் 
திறரைக ம்காண்டிருப்பது அவசியொகும்.

1.1.2  வடை்பைம் (Drawing) - வடையடை: 
ஒரு மபாருளின வடிவதர்தக ்காகி்தததில் 

வரைநது ்காண்பித்தால் அது வரைபடம் எைப்படும். 
வரைபடம் மூனறு வர்கப்படும். அரவ,

1. ்கரல வரைபடம் (Art Drawing)
2. வடிவியல் வரைபடம் (Geometrical Drawing)
3. மபாறியியல் வரைபடம் (Engineering Drawing)

1  கடல வடை்பைம் (Art Drawing):
உல்கததிலுளள மபாருள்களின (ெைங்கள, 

விலஙகு்கள, ெரல்கள, இயற்ர்கக்காடசி்கள 
வபானறரவ) வடிவதர்த ஒரு ்காகி்தததில் வரைநது 
்காண்பித்தால், அது "கடல வடை்பைம்" எைப்படும்.

2.  வடிவியல் வடை்பைம் (Geometrical Drawing):
வடிவியல் ம்தாடரபாை மபாருள்களின 

(சதுைம், மசவவ்கம், முகவ்காணம், உருரள, 
வ்காளம் வபானறரவ) வடிவதர்த ஒரு ்காகி்தததில் 
வரைநது ்காண்பித்தால், அது "வடிவியல் வடை்பைம்" 
எைப்படும்.
3  ப்பொறியியல் வடை்பைம் (Engineering Drawing):

மபாறியியல் ம்தாடரபாை மபாருள்களின 
(்கடடிடம், இயநதிைம், மினனியல் வபானறரவ) 
வடிவதர்த ஒரு ்காகி்தததில் வரைநது ்காண்பித்தால், 
அது "ப்பொறியியல் வடை்பைம்" எைப்படும்.

உளளடக்க அடடவரண
1.1  வரைபடக ்கருவி்களும் அ்தன பயன்களும் 

(Drawing Instruments and Their Uses)
1.1.1. அறிமு்கம்
1.1.2.    வரைபடம்-வரையரற ெற்றும் 

அ்தன வர்க்கள
1.1.3. வரைபடக ்கருவி்கள

1.2  வ்காடு்கள, எழுது்தல் ெற்றும் பரிொணமிடு்தல் 
(Lines, Lettering and Dimensioning)

1.2.1. அறிமு்கம்-வ்காடு்கள
1.2.2. வ்காடு்களின வர்க்கள
1.2.3. எழுது்தல் 
1.2.4. பரிொணமிடு்தல்
1.2.5. பரிொணமிடு்தலின வர்க்கள
1.2.6. பரிொணமிடு்தலின ம்காளர்க்கள
1.2.7. பரிொணமிடு்தலில் பயிற்சி

 வடை்பைக் கருவிகளும் அதன் ்பயன்களும்
(Drawing Instruments and Their Uses):1.1

்கற்றலின வ�ாக்கங்கள:

இப்பொை முடிவில் உஙகளொல் அறிந்து பகொள்ள முடிந்தடவ.

 ¾ வரைபடததின முககியததுவதர்த  அறி்தல்.
 ¾ வரைபடக  ்கருவி்கரளப் படடியலிடு்தல்.
 ¾ பல்வவறு வர்கயாை வரைபடக  ்கருவி்கரளப் பயனபடுதது்தல் பற்றி அறி்தல்.
 ¾  வரைபடக்கருவி்கரளப் பயனபடுததும் வபாது ்கரடபிடிக்க வவண்டிய விதிமுரற்கரள

அறிநது ம்காளளு்தல்
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1.1.3  வடை்பைக் கருவிகள் 
(Drawing Instruments)

மபாறியியல் துரறயில் ஒரு வரைபடதர்த 
எளி்தா்கவும், துல்லியொ்கவும் வரைநது முடிக்க 
பல வரைபடச் சா்தைங்களும், ்கருவி்களும் 
பயனபடுத்தபடுகினறை. அரவ,

1. வரைபடப் பலர்க ( Drawing Board)
2. T.-ெடடம் (T-Square)
3. முகவ்காண ெடடங்கள (Set Squares)
4. வ்காணொனி (Protractor)
5. சிறுவரைவுப்மபாறி (Mini Drafter)
6. கிளிவைாகிைாப் (Clinograph)
7.  பிமைஞ்சு வரளவு்கள (French Curves)
8. அளவுவ்கால் (Scale)
9. ்கவைாயம் (Compass)
10. பிரிப்பான (Divider)
11. வரைபட மபனசில்்கள (Drawing Pencils)
12. மபனசில் அழிப்பான (Eraser)
13. வரைபடத ்தாள (Drawing Paper)

IS1444-1989 யினபடி ்தைப்படுத்தப்படட வரைபடப்பலர்க்களின 
அளவு்கள.

வ. எண் வரைபடப் பலர்கயின 
மபயர

பயனபடுத்த வவண்டிய 
வரைபடத்தாளின மபயர

பலர்கயின அளவு  
நீளம் × அ்கலம் × ்தடிென

 (மிமீ)

1 D0 A0 1500 × 1000 × 25
2 D1 A1 1000 ×    700 × 25
3 D2 A2 700 ×    500 × 15
4 D3 A3 500 ×    350 × 15

1.1.3.1  வடை்பைப ்பலடக (Drawing Board):
வரைபடங்கரள மி்கத துல்லியொ்கவும், 

எளி்தா்கவும் வரைவ்தற்குப் பலவி்தொை 
வரைபடக ்கருவி்கள பயனபடுத்தப்படுகினறை. 
வரைபடக்கருவி்களுள மி்க முககியொை 
ஒனறு வரைபடப் பலர்கயாகும். இது மசவவ்க 
வடிவமுரடயது. இ்தன உ்தவியுடன வரைபடத்தாளில் 
வரைபடம் வரையப்படுகிறது. இப்பலர்கயின ்தடிென 
25 மிமீ ஆகும்.

இப்பலர்க முடிச்சு்கள,  சுருக்கங்கள 
இல்லா்த �னறா்கப் ப்தப்படுத்தப்படட ெைததில் 
உ ரு வ ா க ்க ப் ப டு கி ற து .  இ ப் ப ல ர ்க  மிருது-
வாை ெைததிைால் மசயயப்படடு மி்க 
உறுதியா்க இருககும். பூச்சி்களால் ஏற்படும் 
துரள்கள இனறி சுத்தொை பலர்கக ம்காண்டு 
்தயாரிக்கப்படுகிறது. இைண்டு இரணப்புப் 
பலர்க்கள (Battens), திருகு்களின (Screws) உ்தவியுடன 
பலர்கயின பினபக்கம் இரணக்கப்படுகிறது. இ்தன 
்காைணொ்க பலர்க (Strips) சுருஙகுவதிலிருநது 
்தடுக்கப்படுகிறது. வெலும் ்காற்றில் ஈைப்ப்தம் 
ொறுபடும்வபாது பலர்க சுருஙகி விரிவ்தற்கும் ஏற்ற 
வர்கயில் இது இரணக்கப்படுகிறது.

பலைக
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எவபானி விளிம்பில் வெலும் கீழும் �்கரத்தலாம். 
T-ெடடதர்தப் பயனபடுததி வரைபடத்தாளில் 
கிரடெடடகவ்காடு்கள ெற்றும் இரணவ்காடு்களும், 
முகவ்காண ெடடததுடன இரணதது மசஙகுததுக 
வ்காடு்களும் வரையலாம்.

 1.1.3.3  முக்ககொண மடைஙகள் (Set Squares):
முகவ்காணெடடங்கள ஒளி ஊடுருவககூடிய 

மசல்லுலாயடு (அல்லது) பிளாஸ்டிக்கால் மசயயப்-
படுகிறது. இதில் இருவி்தொ்க 45˚ெற்றும் 30˚-60˚ 
வ்காணங்களில் கிரடககினறை. 45˚முகவ்காணெடடம், 
20 மச.மீ நீளம் உரடயது. வ்காணம் 30˚-60˚ 
முகவ்காணெடடொைது, 25 மச.மீ நீளம் உரடய்தா்க 
இருககும். முகவ்காணெடடங்களின விளிம்பு்கள (Edges) 
வ்காடு வரைவ்தற்கு ஏற்றவாறு ஒவை சீைா்க இருககும். 

இப்பலர்கயின சிறிய பக்கங்களில், இடது 
பக்கததில் ்கடிை ெைத்தால் மசயயப்படட வ�ைாை 
ஒரு எவபானி படரட (Ebony Edge) பலர்கயின 
விளிம்பிலிருநது 4 மிமீ மு்தல் 5 மிமீ வரை நீண்டு 
ம்காண்டிருககுொறு அரெக்கப்படடிருககும். 
T-ெடடததின ்தரலப்பகுதிரய எவபானிபடரடயின 
வெல் சரியா்கப் படியரவதது முனனும் பினனுொ்க 
�்கரததி வரைபடங்கரள வரையலாம்.

்தற்வபாது வரைபட பலர்க, வெல்புறம் 
வழவழப்பாக்கப் படட்தா்கக கிரடககிறது. இத்தளததில் 
ெடடப்பலர்கரயப் பயனபடுததிப் பரிவசாதிககும் 
வபாது ஒளி ஊடுருவுவவில்ரலமயனில், அது 
சரியாை ெடடொ்க இருப்ப்தா்கக கூறலாம்.

1.1.3.2  T-மடைம் (T-Square):
T-ெடடபலர்க �னகு ப்தப்படுத்தப்படட 

்கடிைெைததிைால் அல்லது பிளாஸ்டிககிைால் 
T-வடிவததில் மசயயப்படுகிறது. இதில் ்தரலபா்கம் 
(Head ) ,  ்த்கடடுப்பா்கம் (B l ad e )  எை இைண்டு 
பா்கங்கள உளளை. ்த்கடடுப் பா்கததின ஒரு 
விளிம்பாைது வ்காடு வரைவ்தற்கு ஏற்றவாறு ஒவை 
சீைா்க அரெக்கப்படடிருககும். இ்தற்கு பயனபாடடு 
விளிம்பு (Working Edge) எனறு மபயர.

90°

S.No Designation Blade Length in mm
1. T0 1500
2. T1 1000
3. T2 700
4. T3 500

்தரலபா்கததின உளவிளிம்பு ெற்மறாரு 
பயனபாடடு விளிம்பு ஆகும். இவவிரு பயனபாடடு 
வி ளி ம் பு ்க ளு ம்  9 0 ˚  வ ்க ா ண ம்  இ ரு க கு ெ ா று 
இ ர ண க ்க ப் ப ட டி ரு க கு ம் .  ்த ர ல ப ா ்க த தி ன 
பயனபாடடு விளிம்ரப வரைபடப்பலர்கயின 
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வ ல ஞ் சு ழி  ெ ற் று ம்  இ ட ஞ் சு ழி  தி ர ச ்க ளி ல் 
குறிக்கப்படடிருககும். 0˚-180˚ரய இரணககும் 
வ�ரவ்காடு வ்காணொனியின அடிப்பகுதியாகும். 
வ ்க ா ண ெ ா னி ர ய ப்  ப ய ன ப டு த தி 
வ்காணங்கரள அளக்கவும், வரையவும் முடியும். 
வெலும் இர்தப் பயனபடுததி ஒரு வடடதர்தச் 
செபா்கங்களா்கப் பிரிக்கலாம்.

1.1.3.5  சிறு வடைவுபப்பொறி (Mini Drafter):

வரைவுப்மபாறி மபாதுவா்க ம்தாழில்முரற 
படவரைவாளர்களால் உபவயா்கப்படுத்தப்படும் 
்கருவியாகும். இதில் T-ெடடம், வ்காணொனி்கள, 
அளவுவ்கால், கிளிவைாகிைாப் ெற்றும் 
முகவ்காண ெடடங்களின மசயல்பாடு்கள

மபாதுவா்க இைண்டிலுவெ ஒரு வ்காணம் 90˚ ஆ்க 
இருககும். முகவ்காணெடடங்களின ரெயப்பகுதி 
முகவ்காண துவாைங்கள (அல்லது) பிமைஞ்சு 
வரளவு்கரளக ம்காண்டிருககும். மசஙவ்காணதர்த 
உண்டு பண்ணககூடிய விளிம்பு்களில் அளவு்கள 
குறிக்கப்படடிருககும்.

1.1.3.4  ககொணமொனி (Protractor):
இது ஒளி ஊடுருவககூடிய மசல்லுலாயடு 

அல்லது பிளாஸ்டிக்கால் ்தயாரிக்கப்படடிருககும். 
மபாதுவா்க இது 100 மிமீ விடடம் உளள அரைவடட 
வடிவததில் இருககும். 

ேகாணமானிஅளவுககொலுைன் கூடிய ககொணமொனி

முக்ககொணமடைஙகள்

வடைவுப ப்பொறிடய கண்டுபிடிதத-
வர் யொர்?

1901 ஆம் ஆண்டு சாரலஸ் 
H லிடடில் எனபவைால் வரைவுப்மபாறி 
்கண்டுபிடிக்கப்படடது. அவர உல்களாவிய 
வரைவுப்மபாறி நிறுவைதர்த அமெரிக்க 
�ாடடில் கிரளவவலண்ட எனற �்கைததில் 
ஓ ஹி வ ய ா  ெ ்க ா ண த தி ல்  நி று வி ை ா ர . 
இஙகிருநது்தான வரைவுப்மபாறி  ்தயாரிதது 

விற்பரை மசய்தார.
Website : Http://en.m.wikipedia.org>wiki> 
drafting machine

இ்தனுரடய சுற்றளவின விளிம்பில் 
(Circumferential Edge) 1˚ துல்லியததில் வ்காணங்கள 
குறிக்கப்படடிருககும். அரவ 10˚ இரடமவளியில் 
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ெடடொகும். இது மசல்லுலாயடு அல்லது 
பிளாஸ்டிக்கால் ்தயாரிக்கப்படடிருககும். இர்த 
வ்தரவயாை ஒரு சாயவுக வ்காணததிற்கு 
�டுவில் ம்காடுக்கப்படடுளள திருகிரைப் 
பயனபடுததி ொற்றிகம்காளளலாம். பினைர  
நிரலயா்கப் மபாருததிக ம்காளளலாம். 
இததுடன T-ெடடதர்த பயனபடுததி எந்த ஒரு 
சாயவுகவ்காடடிற்கும் இரணயா்கக வ்காடு்கள 
வ ர ை ய ல ா ம் .

1.1.3.7  பிபைஞ்சு வடளவுகள் (French Curves)
இது ஒளி ஊடுருவககூடிய மசல்லுலாயடு 

அல்லது பிளாஸ்டிக்கால் ்தயாரிக்கப்படடிருககும். 
இ்தன அரெப்பு படததில் ்காடடப்படடுளளது. இக்கருவி 
்கவைாயத்தால் (Compass) வரைய முடியா்த ஒழுங்கற்ற 
வரளவுக வ்காடு்கரள வரையப் பயனபடுகிறது.

பிபைஞ்சு வடளவுகள்

ஒருஙகிரணக்கப்படடுளளை. 
வ ர ை வு ப் ம ப ா றி யி ன 
எளிரெயாை, சிறி்தாை வடிவவெ 
"சிறுவடைவுபப்பொறி" ஆகும். 
இது மபரும்பாலும் மபாறியியல் 
பயிலும் ொணவர்களால் 
ப ய ன ப டு த ்த ப் ப டு கி ன ற து .

சிறு வரைவுப் மபாறியின ஒருமுரை 
வரைபடப்பலர்கயின நீண்டமுரையின இடது 
ஓைததில் ்கவவிப்பிடிப்பானின உ்தவிவயாடு 
மபாருத்தப்படுகினறது. இ்தன ெறுமுரையில் ொற்றி 
மபாருத்தககூடிய வர்கயில் ஓர திருகு உளளது. இதில்்தான 
வ்காணங்களுடன கூடிய ்தரலப்பகுதிரயயுரடய இைண்டு 
அளவுவ்கால்்கள மசஙவ்காணததில் இரணக்கப்படட 
நிரலயில் மபாருத்தப்படுகினறது. இந்த அளவுவ்கால்்கள 
மசல்லுலாயடு அல்லது பிளாஸ்டிககிைால் 
மசயயப்படடிருககும். சுருங்கக கூறிைால், சிறு 
வரைவுப்மபாறி பல்வவறு வர்கயாை 
கிரடெடடகவ்காடு்கள, மசஙகுததுகவ்காடு்கள, 
சாயவுகவ்காடு்கள, இரணவ்காடு்கள ெற்றும் மசஙவ்காணக 
வ்காடு்கள வரையவும், வ்காடு்கள ெற்றும் வ்காணங்கரள 
அளக்கவும் பயனபடுகினறது.

வைரபடப் பலைக  வைரபடத்தாள்

அைசயும் புயங்கள்

அளவு ேகால்கள்

ேகாணமானி

1.1.3.6  கிளிக�ொகிைொப (Clinograph):

கிளிக�ொகிைொப

கிளிவைாகிைாப் எனபது வ்காண 
அளரவ ொற்றககூடிய ஒரு முகவ்காண 

ஃபிபலக்ஸி வடளவு
இந்த ஃபிமலகஸி வரளவுக 

்கருவி ஒழுங்கற்ற ம்தாடரச்சியாை 
வரளவுக வ்காடு்கரள வரையவும், 
்கடடிடக்கரல வரைபடங்கரள (Architectural 
drawing) வரையவும் பயனபடுகிறது.
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1.1.3.8  அளவுககொல் (Scale)
அளவுவ்கால்்கள ெைம், அடரட, ஒளி 

ஊ டு ரு வ க கூ டி ய  ம ச ல் லு ல ா ய டு  அ ல் ல து 
பிளாஸ்டிக ஆகியவற்றால் மசயயப்படுகிறது. 
இ்தன விளிம்பு்களில் மெடரிக (Metric) அல்லது 
பி ரி ட டி ஷ்  ( B r i t i s h )  மு ர ற யி ல்  அ ள வு ்க ள 
மவவவவறு அளவுததிடடங்களின அடிப்பரடயில் 
குறிக்கப்படடிருககும். மபாதுவா்க �ாம் 
பயனபடுததும் அளவுவ்கால் 300 மிமீ நீளமும், 30 
மிமீ அ்கலமும் ம்காண்ட்தா்க இருககும். இதில் 
அளவு்கள 1:1 எனற அளவுததிடட அடிப்பரடயில் 
குறிக்கப்படடிருககும்.

1.1.3.9  கவைொயம் (Compass)
 � வடடங்கள வரையவும், வடட வில் வரையவும் 

்கவைாயம் பயனபடுகிறது.
 � 30 மிமீ மு்தல் 120 மிமீ வரை விடடமுளள 

 வடடங்கரள வரைய மபரிய ்கவைாயம் 
ப ய ன ப டு த ்த ப் ப டு கி ற து .

 � வில் வடட வரை ்கவைாயங்கள, 30 மிமீ வரை 
விடடமுளள சிறிய வடடங்கள வரையப் 
பயனபடுத்தப்படுகிறது.

அளவுககொல்

பிைஞ்சு வரளவுக ்கருவி ெற்றும் 
ஃபிமலகஸிவரளவுக ்கருவி்களின உ்தவியுடன 
ஒழுங்கற்ற வரளவுகவ்காடு்களுடன கூடிய 
வரைபடம் ்தயார மசய.

பெயல்்பொடு - 1PROJECT

ப்பரிய கவைொயம்

வில் வடை வடை கவைொயம்
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1.1.3.10  பிரிப்பொன் (Divider)
பிரிப்பான எனபது இரு ்கால்்களுடன, வெல் 

முரை்கள ஒரு சுழல் அச்சிைால் இரணக்கப்படட 
அரெப்பில் இருககும். கீவழ உளள முரை்களில் 
எஃகு ஊசி மபாருத்தப்படடிருககும்.

பிரிப்பொனின் ்பயன்்பொடுகள்
 � வரளவுக வ்காடு்கள அல்லது வ�ர வ்காடு்கரளச் 

செொ்கப் பிரிப்ப்தற்குப் பயனபடுகிறது.
 � வரை படங்களில் அளவு்கரள ஒரிடததிலிருநது 

ெற்மறாரு இடததில் குறிக்கப் பயனபடுகிறது.
 � அளவு வ்காலில் இருநது அளநது வரைபடததில் 

அளவு குறிக்கப் பயனபடுகிறது.
2H – கடி�ததைம்: ்கடடுொைக வ்காடு்கள, அளவுக 
வ்காடு்கள, நீடடுக வ்காடு்கள , குறிப்புக வ்காடு்கள, 
ரெயக வ்காடு்கள, நிழலிடு்தல், ெற்றும் ெரறவுக 
வ்காடு்கள வரையப் பயனபடுகிறது.

1.1.3.11 வடை்பைப ப்பன்சில்கள் (Drawing Pencils) 
வரைபடப் மபனசில் எனபது சா்தாைண மபனசிலிலிருநது  
ொறுபடடிருககும். இரவ 18 ்தைங்களில் உளளை. 
HB மபனசில் �டுத்தை மிருதுவாைது. H, 2H வபானற 
்தைங்களில் ்கடிைத்தனரெ கூடிக ம்காண்வட 
இருககும். B, 2B வபானற ்தைங்களில் மிருதுத்தனரெ 
கூடிக ம்காண்வட இருககும். மபனசிலின ்தைம் 
மபனசில் ்தயாரிக்கப்படும் வபாது அதில் வசரக்கப்படும் 
கிைாஃரபடடின அளவுகவ்கற்ப ொறுபடும். மபனசிலின 
்தைததிற்வ்கற்ப அரவ்களின பயனபாடு பினவருொறு:

பிரிப்பொன்

HB - மிருதுவொ� தைம்: வரைபடததின எல்ரலக 
வ்காடு்கள,எழுததுக்கள ெற்றும் ர்கயிைால் 
வரையப்படும் வரைபடங்கள வரையப் 
ப ய ன ப டு கி ற து .

H- நடுததைம்: வரைபடததின ம்தரியககூடிய 
மவளிப்புற வ்காடு்கள ெற்றும் மவளிப்புற 
முரை்கள வரையப் பயனபடுகிறது. 

குறிபபு: வரைபடத்தாளில் வரைபடங்கள வரையும் 
வபாது ்தைமில்லா்த சா்தாைண மபனசிரல எப்வபாதும் 
பயனபடுத்தக கூடாது.

ப்பன்சிலின் முட�டய கூர்டமயொக டவததிருததல்
மு ர ை  ச ரி யி ல் ல ா ்த  ம ப ன சி ல ா ல் 

வரையப்படும் வ்காடு்கள அடரததியாை, நிழல் 
வ ்க ா டு ்க ர ள  உ ரு வ ா க கு ம் .  கூ ர ர ெ ய ா ை 
முரையுளள மபனசிலால் வரையப்படும் வ்காடு்கள 
ெடடுவெ ம்தளிவாை, ்கருரெயாை வ்காடு்கரள 
ஏற்படுததும். முரை்கரள கூரரெயாக்க, (கூம்பு 
வடிவம் அல்லது உளி முரைரய உருவாக்க) உப்பு 
்காகி்தததில் வ்தயக்கப்படுகிறது. கூம்பு வடிவ முரை 
ம்காண்ட மபனசில், வ்காடு்கள, எழுததுக்கள 
ெ ற் று ம்  வ ை ப ட க ்க ரு வி  இ ல் ல ா ெ ல்  ம வ று ம் 
ர்க்களால் வரையும் படங்களுககும், உளி முரை 
ம்காண்ட மபனசில், ்தடிெைாை வரைபடக வ்காடு்கள 
வரையவும் பயனபடுத்தப்படுகிறது.

நுண்கூர்முட� ப்பன்சில் (Microtip Pencil) 
இரவ 0.3 மிமீ மு்தல் 0.9 மிமீ ்தடிெனில் 

HB, H, 2H வபானற ்தைங்களில் உளளது. வெலும் 

வடை்பைப ப்பன்சில்கள்
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அழிப்பொன்

1.1.3.13  வடை்பைததொள் (Drawing Sheet)

இதில் இைண்டு வர்கயுண்டு.

1. ஆரல்களில் ்தயாரிககும் ்தாள.
2. ர்கயால் ்தயாரிககும் ்தாள.

ெைத்தாலாை மபனசில்்கரளப் வபால இவற்ரற 
கூரரெயாக்கத வ்தரவயில்ரல எனப்தால், இரவ
சிறந்தரவயா்கக ்கரு்தப்படுகிறது.

1.1.3.12  ப்பன்சில் அழிப்பொன் (Pencil Eraser) 
மபனசில் அழிப்பாரைப் ப ய ன ப டு த தி 

வ ்த ர வ ய ற் ற  ெ ற் று ம்  ்தவறு்தலா்க வரைந்த 
வ்காடு்கரள அழிக்கலாம். (இர்த அழிப்பான 
எனறு ்தான கூற வவண்டும். ஒருவபாதும் ைப்பர 
எனறு கூறககூடாது.) இது மிருதுவாை ைப்பைால் 
்தயாரிக்கப்படடிருககும். �ாம் பயனபடுததும் 
அழிப்பான வரைபடத்தாரளச் வச்தப்படுத்தா்த்தா்க 
இருக்க வவண்டும். 

ப்பன்சிலின் பிைபபிைம் எது?

1662 ஆம் ஆண்டு 
மெரெனியில் மு்தன மு்தலா்க அதி்க 

அளவில் மபனசில் ்தயாரிக்கப்படடது.

1564 ஆம் ஆண்டு இஙகிலாநதிலுளள 
பாவைாவடல் எனனுமிடததில் மபனசில் 
்தயாரிக்கப்பயனபடும் ்கரிப்மபாருள(Graphite) 
படிொைங்கள அதி்க அளவில் படிவங்களா்கக 
்கண்டறியப்படடது.

பினைர ்கரிப்மபாருரள உளளீடற்ற 
ெைககுச்சி்களுள மசாருகி ெைத்தால் 
ஆை மபனசில் உருவாக்கப்படடது 
இவவாறு மெரென �ாடடில் நியூமைம்பரக 
எனனுமிடததில் மபனசில் உருவாக்கப்படடது.

நுண் கூர்டம ப்பன்சில்

அழிப்பொன்

மு்தன மு்தலில் 1770-ஆம் 
ஆண்டு மு்தல் எடவரடு �ரைன எனற ஆஙகி-
வலய மபாறியாளர மபனசில் அழிப்பானின  
விற்பரைரய பைவலா்க அதி்கப்படுததிைார.

அது வரை அந்த �ாட்களில் இரவ ஐவவு 
பரச எனறு அரழக்கப்படடது.
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ஆ ர ல ்க ளி ல்  ்த ய ா ை ா ை  ்த ா ள ்க ர ள 
மபாதுவா்க அரைதது வர்கயாை வரைபடங்கள 
வரைய பயனபடுத்தலாம். வெலும், இரவ ொறுபடட 
அளவு்களிலும், சுருள்களா்கவும் கிரடககும். 

டகயொல் தயொரிக்கும் தொள்

ர்கயால் ்தயாரிக்கப்படட ்தாள்கள 
மசாைமசாைப்பாை வெற்பைப்பும், ெங்கலாை 
நிறததிலும் இருககும். இவற்ரற வரைபடங்கள 
வரையப் பயனபடுத்த முடியாது. அடரடக 
்காகி்தங்களா்க பயனபடுத்தலாம்.

தொள்களின் அளவுகள் (Sizes of Drawing Sheets): 
வரைபடத ்தாள்கள்களின அளவு்கள A0, A1, 

A2, A3, A4 ெற்றும் A5 எனற குறியீடு்களுடன உளளது. 
இரவ்களில் A0 எனபது மபரிய்தாள.

்தைப்படுத்தப்படட வரைபடத்தாளின அளவு்கள:

தொளின் 
ப்பயர்

கததரிபபு பெயயப 
்படை அளவு  

(மி மீ )

கததரிபபு பெயயப 
்பைொத அளவு  

(மி மீ)
A0   1189 x 841 1230 x 880

A1
841 x 594 880 x 625

A2
594 x 420  625 x 450

A3
420 x 297 450 x 330

A4
297 x 210 330 x 240

A5
210 x 148 240 x 165

ஆடலகளில் தயொரிக்கும் தொள்  

வடை்பைக் கருவிகளின் ்பைஙகடளச் கெகரிதது 
ஓர் ஆல்்பம் தயொர் பெயக.

பெயல்்பொடு - 2PROJECT

 

 

வடை்பைததொளின் திடை அடமபபும் (Layout) 

மைக்குதலும் ( IS 10711 : 2001 ) 
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மொதிரி வி�ொக்கள்

்பகுதி I மதிபப்பண் 1 

ெரியொ� விடைடயத கதர்ந்பதடுதது 
எழுதுக. 

1. இயற்ர்கக ்காடசி ம்தாடரபாை வரைபடம் 
__________ எைப்படும்.
அ) ்கரல வரைபடம்
ஆ) வடிவியல் வரைபடம்
இ) மபாறியியல் வரைபடம் 
ஈ) அரெப்பியல் வரைபடம்

2. ்கடடிடம் ம்தாடரபாை வரைபடம் __________ 
எைப்படும்.
அ) ்கரல வரைபடம்
ஆ) வடிவியல் வரைபடம்
இ) மபாறியியல் வரைபடம்
ஈ) அரெப்பியல் வரைபடம் 

3. __________ உ்தவியுடன வ்காணொனி ெற்றும்
முகவ்காண ெடடதர்தப் பயனபடுத்த முடியும்.
அ) அளவு வ்கால்
ஆ) கிளிவைா கிைாப்
இ) T-ெடடம்
ஈ) பிமைஞ்சு வரளவு்கள

4. 30  ̊– 60  ̊முகவ்காண ெடடததின நீளம் _________ .
அ) 30 மசமீ
ஆ) 35 மசமீ

இ) 15 மசமீ 
ஈ) 25 மசமீ 

மொதிரி வி�ொக்கள்

்பகுதி II மதிபப்பண்கள் 3 

ஓரிரு வொக்கியஙகளில் விடையளி.

9) மபாறியியல் வரைபடம் எனறால் எனை?
10) வரைபடம் வரைநதிடப் பயனபடும் ஏவ்தனும் மூனறு ்கருவி்கரளக குறிப்பிடு்க.
11) வரளவுக வ்காடு்கரள வரைவ்தற்குப் பயனபடும் ்கருவிரயக கூறு.
12) ்கவைாயததின பயன எனை?
13) வரைபடப் பலர்கயின அளவு்கள எவ்தனும் இைண்டிரைக குறிப்பிடு்க.

5 .  வ்காடு்கரளச் செபா்கங்களா்கப் பிரிக்கப் 
பயனபடுவது _________. 
அ) பிரிப்பான
ஆ) ்கவைாயம்
இ) முகவ்காண ெடடங்கள
ஈ) வ்காணொனி 

6. மவளிதவ்தாற்றக வ்காடு்கள வரைய 
பயனபடுததும் மபனசிலின ்தைம் _______.
அ) 2H
ஆ) 3H

இ) HB
ஈ) H

7 .  வ ர ை ப ட  ம ப ன சி ல் ்க ளி ன  ம ெ ா த ்த 
்த ை ங ்க ளி ன  எண்ணிகர்க _________.
அ) 6
ஆ) 12

இ) 18
ஈ) 3

8. வ்காணொனி, அளவுவ்கால், T- ெடடம் ெற்றும் 
முகவ்காணொனி ஆகிய ஒருஙகிரணந்த 
வரைபடக்கருவி _________.
அ) சிறு வரைவு மபாறி
ஆ) பிமைஞ்சு வரளவு்கள
இ) ்கவைாயம்
ஈ) கிளிவைாகிைாஃப் 
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விடைகள்:

1 (அ) 2 (இ) 3 (இ) 4 (ஈ) 5 (அ) 6 (ஈ) 7 (இ) 8 (அ)

்பகுதி III மதிபப்பண்கள் 5

சுருக்கமொக விடையளி.

14) வரைபடப் பலர்கரய வரைநது அ்தன பா்கங்கரளக குறிப்பிடு்க.
15) T-ெடடததின பயன்கள ெற்றும் படதர்த வரைநது பா்கங்கரளக குறிப்பிடு்க.
16) வ்காணொனியின படதர்த வரைநது பயன்கரளக கூறு்க.

்பகுதி IV மதிபப்பண்கள் 10

விரிவொக விடையளி.

17) சிறுவரைவுப் மபாறிரயப் படததுடன விளககு்க.
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ககொடுகளின் வடககள்

. 

. 

. 

.

.

. 

. 

. 

ெவளித்ேதாற்றக்ேகாடு

மைறவுக்ேகாடு

ைமயக்ேகாடு

பரிமாணக்ேகாடு
நீட்டுக்ேகாடு

குறிப்புக்ேகாடு

ெவட்டுத்ேதாற்றக்ேகாடு

ெவட்டுத்தளக்ேகாடு

அடர்த்தியானது

அடர்த்தியானது

அடர்த்தியானது

ெமல்லியது

ெமல்லியது

ெமல்லியது

ெமல்லியது

ெமல்லியது
முறிவுக்ேகாடு

ேகாடுகளின் வைககள்

மைறமுகக்ேகாடு

நன்கு ெதரியும்ேகாடு

மைறவுக்ேகாடு

ைமயக்ேகாடு

பரிமாணக்ேகாடு & நீட்டுக்ேகாடு 

குட்ைடயான முறிவுக்ேகாடு

நீள்முறிவுக் ேகாடு

மைறமுகக்ேகாடு

ெவட்டுத்தளக்ேகாடு

ககொடுகளின் வடககள் (Types Of Lines) :

1.2.1  ககொடுகள் (Lines) – அறிமுகம் :

மபாறியியல் வரைபடததில் ஒரு மபாருளின 
வடிவதர்த விளககுவ்தற்குப் பலவர்கயாை வ்காடு்கள 
பயனபடுத்தப்படுகினறை. ஒவமவாரு வ்காடடிற்கும் 
்தனிப்மபயரும், அரத்தமும் உண்டு. முககியொ்கப் 
மபாறியியல் வரைபடததில் பயனபடுத்தப்படும் 
வ்காடு்களின வர்க்கரளயும், ஒவமவாரு 
வ்காடும் எவவாறு பயனபடுத்தப்படடுளளது 
எனபர்தயும் இப்பாடததில் அறியலாம்.

1.2.2  ககொடுகளின்வடககள் (Types of Lines):

1. மவளிதவ்தாற்றகவ்காடு (Object Line or Outline)
2. ெரறவுகவ்காடுஅல்லதுபுளளிகவ்காடு (Hidden

Lines or Dotted Lines)
3. ரெயகவ்காடு (Center Line)
4. பரிொணகவ்காடு (Dimension Line)
5. அம்புககுறி்கள (Arrow Head)
6. நீடடுகவ்காடு (Extension Line or Projection Line)
7. குறிப்புகவ்காடு (Leader Line)
8. மவடடுத்தளக வ்காடு்கள (Cutting Plane Line)
9. மவடடுதவ்தாற்றக வ்காடு்கள (Sectional Line or

Hatching Line)
10. குடரடயாை முறிவுகவ்காடு (Short Break Line)
11. நீள முறிவுகவ்காடு (Long Break Line)

்கற்றலின வ�ாக்கங்கள:

இப்பொை முடிவில் உஙகளொல் அறிந்து பகொள்ள முடிந்தடவ.

 ¾ வ்காடு்களின வர்க்கரளப் படடியலிடு்தல்.
 ¾ பல்வவறு வர்கயாை வ்காடு்கரளத வ்தரவயாை இடததில் பயனபடுதது்தல்.
 ¾ எழுதது்கள எழுதும் முரற்கரளப் புரிநது ம்காளளு்தல்.
 ¾ பரிொணமிடு்தரல வரையறுத்தல்.
 ¾ நிரலயாை விவைககுறிப்பினபடி வரைபடங்கரளப் பரிொணமிடு்தல்.

 ககொடுகள், எழுதுதல் மற்றும் ்பரிமொணமிடுதல் 
(Lines Lettering and Dimensioning)1.2
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அம்புககுறி்கள படததில் ்காடடியுளளபடி வரையலாம். 
ஆைால் ஒரு வரைபடததில் ஒவை ஒரு வர்கயாை 
(Type) அம்புககுறிரய ெடடும் பயனபடுத்த 
வவண்டும். அம்புககுறியின இரடப்படட வ்காணம் 
15˚ மு்தல் 90˚ வரை இருக்கலாம்.

 

அம்புககுறி குறிக்கப் பட வவண்டிய இடம் 
மி்க குரறவா்க இருந்தால் படததில் ்காடடியுளள 
படி 450 வ்காணததில் சாயவுக வ்காடு (Oblique 
Stroke) அல்லது ஒரு புளளிரய (Origin indication) 
அம்புககுறிககு ொற்றா்க வரையலாம்.

6  நீடடுக்ககொடு (Extension Line )
இ து  ப ரி ெ ா ண மி ட ப் ப ட  வ வ ண் டி ய 

பகுதியிலிருநது இரடமவளியினறிச் மசஙகுத்தா்க 

வரையப்படும் ம்தாடரச்சியாை மெல்லிய வ்காடாகும். 

இகவ்காடு  பரிொணக  வ்காடடிலிருநது  2  மிமீ 
அளவிற்கு வெல்வ�ாககி நீடடிகம்காண்டிருககும்படி 

1  பவளிதகதொற்ைக் ககொடு (Object Line (or)
Outl ine)

ஒ ரு  ம ப ா ரு ர ள ப்  ப ா ர க கு ம் ம ப ா ழு து 
�னறா்கத ம்தரியககூடிய விளிம்பு்கள (Edges) ெற்றும் 
அப்மபாருளின பைப்பின எல்ரலகவ்காடு்கள (Surface 
Boundaries) ஆகியவற்ரற வரைபடததில் வரைநது 
அப்மபாருளின வடிவதர்தக ்காடட இகவ்காடு 
பயனபடுத்தப்படுகிறது. இகவ்காடு வரைவ்தற்கு 
H மபனசிரலப் பயனபடுததி ்கருநிறததில், 
மெல்லிய்தா்க வரைய வவண்டும்.

2  மடைவுக்ககொடு அல்லது புள்ளிக்ககொடு 
(Hidden Line or Dotted Line)

ஒரு மபாருளில் ெரறநதுளள விளிம்பு்கரளயும், 
ெரறநதுளள ்தளங்கரளயும் (Surfaces) வரைபடததில் 
்காண்பிக்க இகவ்காடு பயனபடுத்தப்படுகிறது. 
இகவ்காடடின நீளம் 2  மு ்த ல்  3  மி மீ  வ ர ை 
இ ரு க ்க ல ா ம் .  ஒ ரு  வ ்க ா ட டி ற் கு ம்  அ ்த ற் கு 
அடுததுளள வ்காடடிற்கும் 1  மிமீ இரடமவளி 
இருக்க வவண்டும்.  இந்த ெரறந்த வ்காடு்கள,  
மவளிகவ்காடு்கள அல்லது ெற்மறாரு 
ெரறந்த மவளிகவ்காடு்கள மீது ஒரு புளளியில் 
மவடடப்படும் வபாது மவடடப்படும் இடம் மி்கத 
ம்தளிவா்கக ்காடடப்பட வவண்டும்.

3 டமயக்ககொடு (Center Line)
இகவ்காடு வடடததின ரெயம், 

வடடவில்லின (Arc) ரெயதர்தக குறிக்கப் 
பயனபடுகிறது. வெலும் உருரள, கூம்பு, வ்காளம் 
ெற்றும் ஒத்த வடிவரெப்புரடய மபாருள்களின 
அச்ரச (Axes) குறிக்கப் பயனபடுகிறது. இ்தன  
அரெப்பு ஒரு நீளொை வ்காடு, ஒரு சிறிய வ்காடு, 
எை ொறி ொறி ஒவை சீைாை இரடமவளிவிடடு 
அரெநதிருககும். 1 மிமீ இரடமவளியில், 
நீளொைவ்காடு 9 மு்தல் 12 மிமீ நீளமும், சிறியவ்காடு 
1.5 மிமீ நீளமும் இருக்க வவண்டும்.

4  ்பரிமொணக்ககொடு (Dimension Line) :
இகவ்காடு மபாருளின பரிொணம் 

(Dimension) அல்லது அளரவக குறிக்கப் 
பயனபடுகிறது. இது மெல்லிய (Thin) ம்தாடரச்சியாை 
வ்காடாகும். இகவ்காடடின இருமுரை்களிலும் 
அம்புககுறி இருககும். இகவ்காடு மவளிதவ்தாற்றக 
வ்காடடிலிருநது 12 மிமீ இரடமவளி விடடு 
வரையப்பட வவண்டும்.

5  அம்புக்குறிகள் (Arrow Heads) :
அம்புக குறியாைது பரிொணம் அல்லது  

அளவுகவ்காடடின இருமுரை்களில் வரையப்படடிருககும். 

XX

XX

XX

3X
X

XX

8 mm
12 mm

3 mm
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அழ்கா்கவும், விரைவா்கவும் எழுதிப்பழ்க வவண்டும். 
எழுததுக்கள இைண்டு முரற்களில் எழு்தப்படுகிறது.

1. மசஙகுத்தா்க எழுதும்முரற (Vertical Type)
2. சாயவா்க எழுதும்முரற (Inclined Type)

1.  பெஙகுததொக எழுதும்முடை (Vertical Type):

மசஙகுத்தா்க எழுதும் முரறயில், எழுததுக்களும் 
இலக்கங்களும் கிரடெடடததிற்குச் மசஙகுத்தா்க 
எழு்தப்படும். 

2.  ெொயவொக எழுதும்முடை (Inclined Type) :
சாயவா்க எழுதும் முரறயில், எழுததுக்களும் 

இலக்கங்களும் கிரடெடடததிற்கு 75˚சாயவா்க 
எழு்தப்படும்.

1.2.4  ்பரிமொணமிடுதல் (Dimensioning):

மபாறியியல் வரைபடததில் ஒரு மபாருளின 
அளரவயும் வடிவதர்தயும் விவரிககும் முரறககுப் 
பரிொணமிடு்தல் எனறு மபயர. இதில் பலவர்கயாை 

இருக்க வவண்டும்.

7  குறிபபுக்ககொடு (Leader Line)

1TEXT
TEXT
TEXT

இது ஒரு ம்தாடரச்சியாை மெல்லிய 
வ்காடாகும்.  இது பரிொண எண்்கள அல்லது 
குறிப்புக்கரள வரைபடததில் குறிப்பிட வவண்டிய 
பகுதியுடன இைணக்கப் பயனபடுகிறது. இது 
கிரடெடடததிலிருநது 300, 450 அல்லது 600 சாயவு 
வ்காணததிலாை வ்காடா்கவும் ெற்றும் ஒரு வடடம் 
அல்லது வடடவில்லின விடடம் அல்லது ஆைததிரை 
குறிக்க ஆைவடிவ வ்காடா்கவும் வரையப்படுகிறது.

1.2.3 எழுதுதல் (Lettering)

மபாறியியல் வரைபடததில் ஒரு மபாருளினுரடய  
அளவு்கரளயும், அப்மபாருரளப் பற்றிய விளக்கங்கரளயும் 
குறிப்பிட எழுததுக்களும், இலக்கங்களும் (Letters And 
Numerals) பயனபடுத்தப்படுகிறது. எழுததுக்கள, 
இலக்கங்கரள எழு்த H அல்லது HB மபனசிரல 
உபவயாகிக்கலாம். மபாதுவா்க மபாறியியல் வரைபடததில் 
மபரிய எழுததுக்கரளத ்தான (Capital Letters) 
பயனபடுத்தவவண்டும். ஆைாலும், சரவவ்தச அளவில் 
அஙகீ்கரிக்கப்படட சில சிறிய எழுததுக்கரள (Small 
Letter)-யும் பயனபடுத்தலாம். 

எழுததுக்கள, இலக்கங்கரள எழுதுவ்தற்கு 
வரைபடக ்கருவி்கரளப் பயனபடுத்தககூடாது. 
ஏமைனில், அக்கருவி்கரளக ம்காண்டு விரைவா்க 
எழு்த இயலாது. எைவவ, எழுததுக்கரளயும் 
இலக்கங்கரளயும் வரைபடக்கருவியின உ்தவியினறி 
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ஒரு ககொடடிலிருந்து ்பரிமொணமிடுதல் 

53º

46º

39
º

பதொைர்ச்சியொகப ்பரிமொணமிடுதல்

முடை – II   யூனிடைைக் ஷ�ல் முடை (Unidirectional 
System)

இம்முரறயில் பரிொணமிடும் மபாழுது 
கிரடெடடொ்க உளள பரிொணகவ்காடு்களில் 

வ்காடு்கள (L i n e s ) ,  எழுததுக்கள,  இலக்கங்கள 
ெ ற் று ம்  குறியீடு்கள (Symbo l s )  ஆகியரவ 
பயனபடுத்தப்படுகிறை.

1.2.5  ்பரிமொணமிடும் முடைகள் (Methods 
of Dimensioning) :

இ ந தி ய  வ ர ை ய று ப் பு  நி று வ ை த தி ன 
பரிநதுரைப்படி மபாறியியல் வரைபடததின 
பரிொணங்கரள இைண்டு முரற்களில் குறிக்கலாம்.

முடை – I : அ ட ல ன் டு  மு ட ை  (Aligned Method)

100
25

135 0

38

25
38

10
0

40

40
Ø40

Ø20-4 
Holes

128

40

இம்முரறயில் பரிொணமிடும்மபாழுது 
ப ரி ெ ா ண க வ ்க ா டு  ம ்த ா ட ர ச் சி ய ா ்க  இ ரு க ்க 
வவண்டும். பரிொண எண்்கரளப் பரிொணக 
வ்காடடிற்கு இரணயா்கவும், அ்தரைதம்தாடாெலும், 
ப ரி ெ ா ண க வ ்க ா ட டி ற் கு  வ ெ வ ல யு ம் ,  அ ்த ன 
�டுப்பகுதியிலும் எழு்தவவண்டும்.

அளவு்கரளக குறிககும் வபாது எல்லா 
அளவு்கரளயும் படததின அடியிலிருநவ்தா அல்லது 
வலது பக்க மூரலயிலிருநவ்தா படிககும் வர்கயில் 
எழு்தப்பட வவண்டும்.

வெவல ம்காடுக்கப்படடுளள படததில் 
பரிொணகவ்காடடின மீது மவவவவறு நிரல்களில் 
பரிொணமிடு்தல் ்காடடப்படடுளளது.

வ்காண அளவு்கள : வ்காண அளவு்கரளக 
கீவழ ம்காடுக்கப்படடுளள படங்களினபடி 
கு றி க ்க ல ா ம் .

100

100

25

25

1350

38

38

40

40

40

Ø40

Ø20-4 
Holes

128
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அளவு்கரள முரற 1 இல் கூறியபடி 
பரிொணமிட வவண்டும். கிரடெடடமில்லா்த 
பரிொணகவ்காடு்கரளத ம்தாடரச்சியா்க இல்லாெல் 
அ்தன �டுப்பகுதியில் சிறிது இரடமவளிவிடடு 

குறிபபு 

 � எல்லொ அளவுகடளயும் மில்லி.மீடைரில் தொன் குறிபபிை கவண்டும். ஏகதனும் ஒரு முடைடயததொன் 
வடை்பைததில் பின்்பற்ை கவண்டும்.

 � ்பரிமொணததின் அளவு ஒன்றுக்கும் குடைவொக இருக்கும்க்பொது தெமபின்�ததிற்கு முன்�தொக  
பூஜ்ஜியம் கெர்க்கப்பை கவண்டும். 

 எ-கொ: .5 க்கு ்பதிலொக 0.5 க்பொைகவண்டும்.

 � தெம பின்�ததில் டவக்கப்படும் புள்ளியொ�து ்பரிமொண எண்களின் அடிக்ககொடடில் டவக்கப்பை 
கவண்டும்.

 எ-கொ 0.5 க்கு ்பதிலொக 0.5 டவக்ககவண்டும்.

 � மில்லிமீடைர் என்்பதன் சுருக்கமொக மிமீ (அல்லது) mm என்று தொன் எழுத கவண்டும், mms என்று 
எழுதப்பைக்கூைொது.

வரைய வவண்டும். வெலும் அளவு்கரளக 
குறிககும் மபாழுது எல்லா அளவு்கரளயும் 
படததின அடியிலிருநது படிககும் வர்கயில் 
கிரடெடடததிற்குச் மசஙகுத்தா்க எழு்த வவண்டும்.

1.2.6  வடை்பைததில் அளவுகடளக் குறிக்கும் ப்பொழுது கடைபிடிக்க கவண்டிய 
பகொள்டககள் (Principles of Dimensioning):
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ம்காடுக்கப்படடுளளை.
1. பல அளவு்கள படததிற்கு உளவள 

குறிக்கப்படடுளளது. அரைதது அளவு்கரளயும் 
படததிற்கு மவளிவய குறிக்கவும்.

2. 50 எனற பரிொணகவ்காடு 45 எனற 
பரிொைகவ்காடரட ்கடநது மசல்கிறது. 
வெலும் 45 எனற பரிொணகவ்காடும் 30 
எனற பரிொணகவ்காடும் ஒனரறமயானறு 
குறுககிடுகிறது. அவ்தவபால் 50 எனற 
பரிொணகவ்காடும் 35 எனற பரிொணகவ்காடும் 
ஒனரறமயானறு ்கடநது மசல்கிறது. ஒரு 
பரிொணக வ்காடு ெற்மறாரு பரிொணக வ்காடடின 
குறுகவ்க ்கடநது வபாகும்படி இருக்கககூடாது.

3. 50 எனறு குறிப்பிடட பரிொணததின அளவு, 
வ்காடடின ரெயததில் குறிக்க வவண்டும்.

4. இைண்டு வடடங்களின ரெயகவ்காடு வரைய 
வவண்டும். இைண்டு வடடங்களுககிரடவயயாை 
ரெயக வ்காடு்களின பரிொணங்கள குறிக்க 
வவண்டும்.

5. வடடங்களின விடடததின அளவு சரியா்கக 
குறிப்பிடவில்ரல. இ்தற்கு ொற்றா்க 
இைண்டு வடடங்களுககும் வசரந்தாற்வபால் 
குறிப்புவ்காடு்கரளப் பயனபடுததி 2X φ 20 
(அல்லது) 2 Holes φ 20 எனறு கிரடெடடததில் 
குறிப்பிடடுளளர்தப் பினபற்ற வவண்டும்.

6. நீடடிக்கப்படட மவளிகவ்காடு்கவள பரிொணக 

குறிபபு 
 � ்பைதடத ்பொதி அளவிற்கு குடைதது வடைய-

வும் (Scale : 1:2) ெரியொ� அளவுகள் குறிக்க 
கவண்டும்.

1.2.7  ்பரிமொணமிடுதலில் ்பயிற்சி  
(Exercise in Dimensioning) :

எடுததுக் கொடடு - 1
படததில் ்காடடப்படடுளள அளவிடப்படட 

வரைபடதர்தக ்கவனிக்கவும். படதர்த மீண்டும் முழு 
அளவில் வரையவும். அளவு்கள BIS Code ்களினபடி 
ம்காடுக்கப்படடுளளை.

30

80

30

30
15

60

Ø30

20

30

80

30

3030 60

15

15

30Ø

20

பின வரும் ்தவறு்கள அளவு்கள 
குறிப்பிடுவதில் சுடடிக ்காடடப்படடுளளை.
1. பல அளவு்கள படததிற்குளளா்கவவ 

குறிப்பிடப்படடுளளது. அளவு்கள படததிற்கு 
மவளிவய குறிக்க வவண்டும்.

2. அளவு்கரள குறிககும் வ்காடு்கள ஒனரற 
ஒனறு குறுகவ்க ்கடநது மசல்லுொறு 
குறிப்பிடப்படடுளளது. இது முற்றிலும் ்தவறு.

3. வடடததின விடடம் 30φ எனறு குறிக்கப்படடுளளது
4. வடடததின ரெய அச்சு சரியா்க 

்க ா ட ட ப் ப ட வி ல் ர ல .

எடுததுக் கொடடு - 2
படததில் ்காடடப்படடுளள அளவிடப்படட 

வரைபடதர்தக ்கவனிக்கவும். படதர்த மீண்டும் 
முழு அளவில் வரையவும். அளவு்கள BIS Code-னபடி 
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வ்காடு்களா்க (35 ெற்றும் 15) ்தவறாை முரறயில் 
குறிக்கப்படடுளளது.

7. வடடததில் மவளிப்புறங்களுககிரடவயயாை 
பரிொணக வ்காடும் (15), வடடததின 
மவளிப்புறததிற்கும், வரைபடததின மவளிப்புற 
வ்காடடிற்கும் இரடவயயாை பரிொணக வ்காடும் 
(10) குறித்த வி்தம் ஏற்புரடய்தல்ல.

8. ஒடடு மொத்த அளவுவெ ம்காடுக்கப்படவவண்டும்.
ஆைால் வரைபடததின மொத்த அ்கலம் ெடடுவெ
்காடடப்படடுளளது. மொத்த நீளதர்தயும் குறிக்க
வவண்டும்.

எடுததுக் கொடடு – 3
படததில் ்காடடப்படடுளள அளவிடப்படட 

வரைபடதர்த ்கவனிக்கவும். படதர்த மீண்டும் முழு 
அளவில் வரையவும். அளவு்கள BIS Code ்களினபடி 
ம்காடுக்கப்படடுளளை.
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45
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R20

45
45

75

12

180

60°60°

1. (12) எனறு குறிப்பிடட பரிொணம் ்தவறா்க
குறிப்பிடப்படடுளளது. ம்காடுக்கப்படட
வடிவததின புறகவ்காடு்கவள அளவுக வ்காடு்களா்க
பயன படுத்தப்படடுளளது. புறகவ்காடு்கள
அல்லது ரெயகவ்காடு்கரளவய அளவு்கள
குறிககும் வ்காடு்களா்கப் பயனபடுத்தககூடாது.
எப்படியிருந்தாலும் ரெயக வ்காடு்கரளவய
நீடடிப்புக வ்காடு்களா்கவும் பயனபடுத்தப்படும்.

2. வரிரசயில் உளள அளவு்கள (45, 45 ெற்றம் 12)
ஆகியரவ ஒவை வரிரசயில் ம்தாடர வ்காடடில்
குறிக்கப்படவில்ரல. இது சரியாை முரறயல்ல.
அளவு்கரளத ம்தாடர வ்காடடில் வ�ைா்க குறிக்க
வவண்டும்.

3. 180 எனற அதி்க அளவுளள வ்காடு 75 எனற
குரறந்த அளவுளள வ்காடடினுளவள
கு றி ப் பி ட ப் ப ட டு ள ள து .

4. R 23 எனற அரை வடட அளவுφ 46 எனறு
்தவறு்தலா்கக குறிப்பிடப்படடுளளது.

5. 60°வ்காணம் சரியா்கக குறிக்கப்படவில்ரல.
இைண்டு வ்காணங்களும் இைண்டு வி்தொை
முரறயில் குறிக்கப்பட வவண்டும்.

6. அளவு்களின அலகு mm (75, 180) ககு அருகில்
குறிக்கப்படடுளளது. அது சரியல்ல. அளவு்களின
அலர்க ALL DIMENSIONS IN MM எனறு ்தரலப்புப்
பகுதி எழுதும் இடததிற்கு அருகில் ம்தளிவா்க
எழு்த வவண்டும்.

பெயல்்பொடு - 3 : 
பகொடுக்கப்படை வடிவதடத மீண்டும் BIS Codeன்்படி 
வடையவும். 
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பெயல்்பொடு - 4 : 
பகொடுக்கப்படை வடிவதடத மீண்டும் BIS Codeன்்படி 
வடையவும்.
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்பகுதி I  

ெரியொ� விடைடயத கதர்ந்பதடுதது எழுதுக. 1) மபாதுவா்கப் மபாறியியல் வரைபடததில் 
பயனபடுததும் எழுததுக்கள
அ) மபரிய எழுததுக்கள
ஆ) சாயவு எழுததுக்கள
இ) மசஙகுதது எழுததுக்கள
ஈ) சிறிய எழுததுக்கள  

2) மபாறியியல் வரைபடததில் மபாதுவா்க 
எழுததுக்களும், இலக்கங்களும் ________
முரறயில் எழு்த வவண்டும்.
அ) 5  ஆ) 4  இ)  3  ஈ)  2 

3) கிரடெடடததிலிருதது சாயவு எழுததுக்கரள  ---
--------   சாயவா்க எழு்த வவண்டும்.
அ) 50 0  ஆ)  75 0   இ) 60 0  ஈ)   450

4) அம்பு குறியின இரடப்படட வ்காணம் ________
அ) 15 0 மு்தல்  90 0 வரை
ஆ) 20 0 மு்தல் 15 0 வரை
இ) 10 0 மு்தல்  30 0 வரை
ஈ) 5 0 மு்தல்  15 0  வரை

்பகுதி II மதிபப்பண்கள் 3
ஓரிரு வொக்கியஙகளில் விடையளி.
5) ஏவ்தனும் �ானகு வர்கக வ்காடு்களின மபயர்கரள எழுது்க.
6) பரிொணமிடு்தல் எனறால் எனை?
7) அம்புககுறி  வரையறு.
8) சாயவுக வ்காடு (Oblique Stroke ) -  வரையறு

்பகுதி III   மதிபப்பண்கள் 5
சுருக்கமொக விடையளி.
9) ஏவ்தனும் இைண்டு வ்காடு்கரளப் படததுடன சுருக்கொ்க எழுது
10) ெரறவுக வ்காடு,  ரெயகவ்காடு- வரையறு. 

்பகுதி IV மதிபப்பண்கள் 10
விரிவொக விடையளி.
11) பரிொணமிடு்தல் முரற 1-ஐ (Aligned System)  படததுடன விவரி.
12) யுனி ரடைக்ஷைல் முரறயில் பரிொணமிடு்தரல படததுடன விவரி.
13) ம்காடுக்கப்படட வரைபடதர்த முழு அளவுடன பரிொணமிடு்தரல BIS குறியீடடு முரறயில் வரை்க.

மதிபப்பண் 1

மொதிரி வி�ொக்கள்

30

80

30

3030 60

15

15

30Ø

20

1.(அ)    2.(ஈ)    3.(ஆ)    4.(அ)   

விடைகள் :
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2.1   ஆட்டோ்ேட 
மெனமபோருள்  
(AutoCAD Software)

2.2   ஆட்டோ்ேட 
அடிபபடடேள் 
(AutoCAD Basics)

ஆட்டோ்ேட
அலகு 2

அடிபபடடக் 
ேடடடப 

மபோறியியல்
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2.1.1.  அறிமுேம் (Introduction)

இன்றைய நவீன உலகில் ஒவ்வொரு 
து்றைகளிலும் கணிப்பொறியின பயனபொடு 
நொளுக்குநொள் அதிகரித்துக் ்கொண்டே வருகிறைது. 
தறகொல கட்டுமொனத் து்றையிலும் ஒவ்வொரு 
பணிக்ையும் எளி்மயொக ்ெயவதறகுக் 
கணிப்பொறி ்மன்பொருட்கள் பயனபடுகினறைன. 
அவவொறு கட்டுமொனத் து்றைக்குப பயனபடும் 
்மன்பொருட்கள் பறறி அறிந்து ்கொள்்வொம்.

2.1.2.   ேடடுெோனத் துடையில் பயனபடும் 
மெனமபோருடேள் (Softwares Used  in 
Civil Engineering)

1. AUTOCAD
2. STAAD PRO
3. QE PRO

உள்ைடேக்க அட்டேவ்ை
2.1.  ஆட்்டேொ்கட் ்மன்பொருள் (AutoCAD 

Software)
 2.1.1. அறிமுகம்
 2.1.2.   கட்டுமொனத் து்றையில் பயனபடும் 

் ம ன ் ப ொ ரு ட் க ள்
 2.1.3. CAD-AutoCAD –ஆட்்டேொ்கட்
 2.1.4.   கணிப்பொறியில் ஆட்்டேொ்கட் 

பயனபடுத்தி வ்ைதலின 
நன்மகள்

 2.1.5. அலகுகள்
 2.1.6. ்ெயல்புரி வி்ெ
 2.1.7. வரி்ெ நிரவகித்தல்

 2.1.8.  வ்ைபடே எல்்லகள் 

2.2  ஆட்்டேொ்கட் அடிபப்டேகள் (AutoCAD 
Basics)

 2.2.1. அறிமுகம்
 2.2.2. வ்ைதல் கட்டே்ைகள்
 2.2.3. மொறறிய்மத்தல் கட்டே்ைகள்
 2.2.4. எழுத்துக்கள் கட்டே்ை
 2.2.5. விரிவொக்குதல்
 2.2.6. அைவிடுதல் (அ) பரிமொைமிடுதல்
 2.2.7. அடுக்குதல்
 2.2.8. எடிட்டிங் கட்டே்ைகள்
 2.2.9. முபபரிமொை வ்ைபடேங்கள்
 2.2.10. ஆரத்்தொகிைொபிக் ்தொறறைம்

ஆட்டோ்ேட மெனமபோருள் (AutoCAD Software)2.1

கறறைலின ்நொக்கங்கள்:

இபபோட முடிவில் உஙேளோல் அறிந்து மேோள்ள முடிந்்தடை.

 ¾ ஆட்்டேொ்கட் ்மன்பொருட்கள் மறறும் அதன பயனகள் .
 ¾  கட்டுமொனப ்பொறியியலில் பயனபடுத்தபபடும் மற்றைய ்மன்பொருட்க்ைப பறறி புரிந்து  

்கொள்ளுதல்.

CAD ஐ ேண்டுபிடித்்தைர் யோர்?

‘ஐவன ெதர்லணட்’ எனும் 
அ்மரிக்கர 1961ஆம் ஆணடு 

CAD ஐ கணடுபிடித்தொர.  Website: Http://
en.m.wikipedia.org>wiki>drafting machine
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SAP, STRAP, NISA, ANSYS ்பொனறை 
்மன்பொருட்களும் இத்னப ்பொனறை்த.

2.1.2.3. QE PRO:
கட்டுமொனங்களின மதிபபீடுகள் (Estimation), 

்பொருட்களின அைவுகள் கொை இம்்மன்பொருள் 
பயனபடுகிறைது.

2.1.2.4. ESR, GSR:
்மல்நி்ல நீரத்்தொட்டிகள் (Over Head Water 

Tank ) வடிவ்மத்தலுக்கும், படேங்கள் வ்ைவதறகும், 
இந்த ்மன்பொருள் பயனபடுகிறைது.

2.1.2.5. GEO:
பூமியின அ்மபபி்ன படேமிட்டுக் 

கொட்டேவும், பூமியின தன்மக்ை விைக்கவும் 
இம்்மன்பொருள் உதவுகிறைது.

2.1.2.6.  AQUA ++:
நீர வினி்யொகத் திட்டேங்களுக்கொன 

வ்ைபடேங்க்ைத் தயொரிபபதறகு இந்த ்மன்பொருள் 
உதவுகிறைது.

4. ESR,GSR
5. GEO
6. AQUA++
7. KANAL++
8. MX ROADS
9. ECO TECT
10. SAFE
11. SACS

2.1.2.1.  AutoCAD –ஆட்டோ்ேட
AutoCAD எனபது Auto DESK எனறை 

அ்மரிக்க நிறுவனத்தொல் தயொரிக்கபபட்டேது. 
இந்த ்மன்பொருள் அதிகமொக வ்ைபடேங்கள் 
வ்ைவதறகுப பயனபடுகிறைது. சிவில், ்மக்கொனிக்கல் , 
எ ல க் டி ரி க் க ல் ,  எ ல க் ட் ை ொ ணி க் ஸ்  ் ப ொ ன றை 
அ்னத்து த் து்றைகளிலும் படேங்க்ை தவறில்லொ-
மல் வி்ைவொகவும், எளி்மயொகவும் வ்ைய  
இம் ்மன ்பொருள் பயனபடுகிறைது.

ARCHI CAD, REVIT, SKETCH UP,PHOTO 
SHOP ்பொனறை ்மன்பொருட்களும் படேங்கள் வ்ைய 
பயனபடுகிறைது.

2.1.2.2. STAAD PRO:
கட்டுமொனங்க்ை வடிவ்மபபதறகும் 

(Design), ஆயவு ்ெயவதறகும் (Analysis) பயனபடும் 
்மன்பொருைொகும்.

AutoCAD – டய உருைோக்கியைர் யோர்?

1982 ஆம் ஆணடு ஜொன வொக்கர 
மறறும் 12 கணினி நிைல-

ரகள் (Computer  Programmer)  பலவிதமொன 
கணினி ்ெயல்பொடுக்ை உருவொக்க 
முயறசி ்மற்கொணடேனர. அபபணிகளில் 
முதலொவதொக உருவொக்கபபட்டேது. கணினி 
உதவி வடிவ்மபபு மறறும் வ்ைவு 
(AutoCAD) ்மன்பொருள் (Sof tware) 
ஆ கு ம் .
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2.1.2.10.  SAFE / STAAD FOUNDATION:
கட்டுமொனங்கள் மறறும் கட்டிடேங்களின 

அஸ்திவொைங்க்ை வடிவ்மபபதறகொக இந்த 
்மன்பொருள் பயனபடுகிறைது.

2.1.2.11. SACS:
கடேறக்ையிலிருந்து ெறறு தூைத்தில் 

கடேலினுள் தைங்கள் (Offshore platform) 
வடிவ்மபபதறகு பயனபடும் ்மன்பொருள் SACS 
ஆ கு ம் .

2.1.3 CAD-AutoCAD:

CAD எனபது Computer Aided Design எனபதன 
சுருக்கமொகும்.ஒரு கட்டிடேம் கட்டுவதறகு முன 
அதன ்மல்்தொறறைம் (Plan), குறுக்கு ்வட்டுத் 
்தொறறைம் (Sectional view), முன்தொறறைம் (Front Elevation) 

2.1.2.7.  KANAL++:
கழிவுநீர ்வளி்யறறை திட்டே வ்ைபடேங்கள் 

தயொரிக்கப பயனபடும் ்மன ்பொருைொகும்.

2.1.2.8. MX ROADS:
்நடுஞெொ்லக்ை வடிவ்மபபதறகொன 

்மன்பொருள் MX ROADS ஆகும். HDM, AUTOPLOTTER, 
HEADSஆகிய ்மன்பொருட்களும் ்நடுஞெொ்ல 
வ்ைபடேங்கள் தயொரிக்கப பயனபடுகினறைன.

2.1.2.9. ECO TECT:
இம்்மன்பொருள் சுறறுச்சூழல் மொசு 

ஏறபடுத்தொத, பசு்மயொன கட்டிடேங்கள் அ்மக்கப 
பயனபடும் ்மன்பொருைொகும். ENERGY+, IES ஆகிய 
்மன்பொருட்களும் பசு்ம வீடுகள் அ்மக்கப 
பயனபடுகினறைன.

AutoCAD  -  மெனமபோருடள  எந்்த 
அடெபபு  விரிவுபடுத்தியது?

1. AutoCAD எனபது Autodesk எனறை அ்மரிக்க
நிறுவனத்தொல் விரிவுபடுத்தி விறப்ன
்ெயயபபட்டேது.

2. 1982 டிெம்பரில் AutoCADன முதல் பதிபபு
்வளியிடேபபட்டேது.

3. CAD 2018 (32வது பதிபபு) மொரச் 2017-ல்
்வளியிடேபபட்டேது
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6. ஒரு வ்ைபடேத்்த நமக்குத் ்த்வயொன
சில மொறுதல்கள் ்ெயது ஒ்ை ்நைத்தில் பல
பிைதிக்ை எடுத்துக்்கொள்ைலொம். ்கயினொல்
வ்ையும் வ்ை படேங்களில் அவவொறு ்ெயய
இயலொது.

7. இைணடு வ்ைபடேங்க்ை ஒ்ை வ்ைபடேமொக
இ்ைத்துக் ்கொள்ைலொம். ்கயினொல்
வ்ைந்த வ்ைபடேங்களில் அவவொறு ்ெயய
இயலொது.

்மறகணடேவொறு ஆட்்டேொ்கட் பயனபடுத்தி 
கட்டிடே வ்ைபடேம் வ்ைவதில் பல பயனகள் 
உள்ைன.

2.1.5.  அலகுேள் (Units):

1. ஒருபடேம் வ்ையும் முன அந்த படேம் எந்த
அலகுகளில் (Units) இருக்க ்வணடும் என
்தரவு ்ெயய ்வணடும்.

உ்தோரணம்: Decimal, Engineering, Architectural, 
Fractional, Scientific.

2. வ்ைபடே அலகு (Unit) Format ்தரவு ்ெயய
்வணடும். (எ-ேோ). மில்லி மீட்டேர, ்ெனடி
மீட்டேர, மீட்டேர, அடி (Feet), Inches etc.

3. ்கொை அலகி்னத் ்தரவு ்ெயதிடே ்வணடும்.
(எ.கொ).Degree / Min / Sec, Radians etc.

4. வ்ைபடே எல்்லக்ை (Limits) நிரையிக்க
்வணடும்

2.1.6.  மெயல்புரி விடெ (Functional Keys):

ESC: எந்த ஒரு கட்டே்ை்யப பயனபடுத்தினொலும் 
அந்த கட்டே்ையிலிருந்து ்வளி்ய வை ESC வி்ெ 
பயனபடுகிறைது.

F1: AutoCAD ஐ பறறி முழு்மயொக ்தரிந்து்கொள்ை 
இந்த வி்ெ உதவுகிறைது. இது AutoCAD Help Window 
Key ஆகும்.

F2: இதுAutoCAD Text Window Key ஆகும். இந்த key 
வி்ெ்ய பயனபடுத்தி ஒரு file open ்ெயவதொல் 
ஆைம்பத்திலிருந்து எந்்தந்த கட்டே்ை்யப 
பயனபடுத்தியுள்்ைொம் என அறிந்து ்கொள்ைப 
பயனபடுகிறைது.

F3:  OSNAP  Function. ஒரு கட்டே்ைக்குள் இருக்கும் 
்பொது வ்ைபடேத்தின Endpoint, Midpoint, Perpendicular 
்பொனறை அ்டேயொைங்க்ைக் கொட்டுவதறகு இந்த 
வி்ெ பயனபடுகிறைது.

F7:  SNAP  ON  (or)  SNAP  OFF: SNAP எனபது 
வ்ைபடேத்தில் cursor movement ஐ கட்டுபபடுத்தப 
பயனபடுகிறைது. ்மலும் இந்த key ்யப பயனபடுத்தி 
முபபரிமொை வ்ைபடேங்க்ை (Isometric view) 
வ்ையலொம்.

ஆகியவற்றை வ்ைய ்வணடியுள்ைது. கட்டிடே 
வ்ைபடேங்க்ை கணிப்பொறி்ய பயனபடுத்தி 
்நரத்தியொகவும், ்தளிவொகவும், வி்ைவொகவும், 
நமக்குப பிடித்தமு்றையில் வ்ைய உதவும் 
்மன்பொருள் ஆட்்டேொ்கட் ஆகும்.

2.1.4   ேணிபமபோறியில் ஆட்டோ்ேட 
மெனமபோருடளப பயனபடுத்தி 
ைடர்தலின நனடெேள் (Advantages 
of Using AutoCAD Software in Computers):  

1. ெொதொைைமொக ்கயினொல் ஒரு வ்ைபடேம்
வ்ைவ்த விடே கணிப்பொறியில் ஆட்்டேொ்கட்
பயனபடுத்தி வ்ைந்தொல் அழகொகவும், ்தளி-
வொகவும் இருக்கும்.

2. ்கயினொல் வ்ையும் வ்ைபடேங்களுக்குக்
்கொடு களின வ்கக்ை மொறறுவதும்,
வரைங்க்ை (Colour) மொறறுவதும் அதிக
்நைமொகும். ஆனொல் ஆட்்டேொ்கட் பயனபடுத்தி
வ்ைவது மிக எளிது.

3. ்கயினொல் வ்ையும் வ்ைபடேங்களில் (Manual
drawings) திருத்தம்்ெயவது (Edit) மிகவும்
கடினம். ஆனொல் CAD drawing ல் திருத்தம் (Edit)
மிகஎளிதொக ்ெயயலொம்.

4. முபபரிமொை(Three dimensional) வ்ைபடேங்க்ை
ஆட்்டேொ்கடில் வ்ைந்து கட்டிடேத்தின
உண்மயொன ்தொறறைத்தி்னக் கொட்டேலொம்.

5. ஒரு வீட்டிறகுள் என்னனன வெதி ்த்வ
எனறு வீட்டு உரி்மயொைரிடேம் ்கட்டேறிந்து
அத்ன வ்ைபடேத்தில் நொம் கொட்டேலொம்.
ஆனொல் ்கயினொல் வ்ையும் வ்ைபடேங்களில்
அவவொறு கொட்டே இயலொது.

்போட்டோஷோப

 ¾ 1987 ஆம் 
ஆணடு Thomas, John Knoll ஆகிய 

அ்மரிக்க ெ்கொதைரகைொல் ்பொட்்டேொஷொப  
்மன்பொருள் விரிவுபடுத்தபபட்டேது.

 ¾  1988ஆம் ஆணடு ்பொட்்டேொஷொபபின 
பகிரந்தளிக்கும் அங்கீகொைம் அ்டேொப
நிறுவனத்திறகு விறகபபட்டேது.
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F10: POLAR ON (or) POLAR OFF:

POLAR ON:

Line  command ஐ பயனபடுத்தி ்கொடுகள் வ்ையும் 
்பொழுது ஒர புள்ளியில் இருந்து அடுத்த புள்ளி்ய 
குறிக்க, POLAR ON நி்லயில் ்கொடுகளின 
்தொ்லவு மறறும் ்கொட்டின ்கொைமும் ்தரியும். 
இந்நி்லயில் நமக்குத் ்த்வயொன ்கொைங்களில் 
்கொடுக்ை வ்ையலொம்.

POLAR OFF:

POLAR  OFF நி்லயில் ்கொடுகளு்டேய ்தொ்லவு 
மறறும் ்கொைம் ்தரிவதில்்ல.

2.1.7.   ைரிடெ நிர்ைகித்்தல் 
(File Management)

New:

AutoCAD ல் ஒரு புதிய வ்ைபடேம் வ்ைய இந்த
கட்டே்ை பயனபடுகிறைது

Open:

ஏற்கன்வ வ்ைந்து Save ்ெயத வ்ைபடேத்்த Open 
்ெயய பயனபடுகிறைது.

Save:

AutoCAD Windowல் நொம் வ்ைந்துள்ை படேத்தி்ன
பொதுகொத்து ்வக்க (Save) பயன படுகிறைது.

Save as:

ஏற்கன்வ வ்ைந்து save ் ெயதுள்ை வ்ைபடேத்தின 
்பயரி்ன (title) மொறறி ்வறு ்பயரில் save ்ெயய 
அல்லது படேத்தின தறகொலிக நகல் (Duplicate Copy) 
எடுக்கப பயனபடுகிறைது.

Quit:

Auto CAD Windowல் இருந்து ்வளி்ய வருவதறகு 
இந்த கட்டே்ை பயனபடுகிறைது.

Plot:

Auto CADல் வ்ைந்த படேத்தி்ன print ்ெயய இந்த
கட்டே்ை பயனபடுகிறைது.

Export:

Auto CADல் வ்ைந்த Drawing Fileஐ ்வறு File க்கு 
்கொணடு ்ெல்ல பயனபடுகிறைது.

Exit:
Auto CADஐ விட்டு Desktopக்கு வருவதறகு 
ப ய ன ப டு கி றை து .

F8: Ortho ON (or) Ortho OFF:

Ortho ON:

Ortho ON நி்லயில் ஒரு புள்ளியிலிருந்து அடுத்த 
புள்ளிக்கு 0˚ மறறும் 90˚ல் மட்டு்ம ்கொடுக்ை 
வ்ையமுடியும்.

Ortho OFF:

Ortho OFF நி்லயில் ஒரு புள்ளியிலிருந்து 
அடுத்த புள்ளிக்கு நமக்குத் ்த்வயொன ்கொை 
அைவுகளில் ்கொடுக்ை வ்ையலொம்.

F9: GRID ON (or) GRID OFF:

GRID ON:

GRID ON ்ெயதொல் AutoCAD Drawing Windowல் X 
மறறும் Y அச்சுகளில் Graph ல் உள்ைது்பொல் 
புள்ளிகள் ்தரியும். GRID ON நி்லயில் 
்நர்கொடு வ்ைவதறகுப பயனபடுகிறைது. ்மலும் 
நொம் வ்ைபடே எல்்ல்ய எந்த அைவிறகு 
்தரந்்தடுத்திருக்கி்றைொம் எனபத்னயும் அறிந்து 
்கொள்ைலொம். இந்த Graph printout ல் ்தரியொது.

GRID OFF:

GRID OFF ் ெயதொல் Drawing Window ல் Graph ் தரியொது.

ஸமேடச் அப

¾  அட்லொஸ்ட் ்மன்பொருள் (@last 
software) எனனும் ஒரு ்தொழில் 
நுட்ப நிறுவனத்்தொடு இ்ைந்து 
‘பிைொட் ஸ்்கல்’ எனபவர 1999 
ஆணடு ‘ஸ்்கட்ச் அப’ எனனும் 
்மன்பொரு்ை உருவொக்கி 
நமக்கு அறிமுகபபடுத்தினொர.

 ¾  ஆரக்கி்டேக்ட்கள், வடிவ்மபபொைரகள், 
சினிமொ உருவொக்குபவரகள் ஆகி்யொரு-
க்கு ஏறறைவ்கயில் முபபரிமொை மொடேலிங் 
டூலொக (3D Modeling tool) இது வடிவ்ம-
க்கபபட்டேது.
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2.1.8.   ைடரபட எல்டலேள் 
(Drawing Limits):

நொம் வ்ைபடேம் வ்ையும் முன,அந்த 
வ்ைபடேத்தின ்வளி எல்்ல (Limits) எவவைவு 
எனறு ்தரந்்தடுத்துக் ்கொள்ை்வணடும். இதறகு 

நொம் ்கயினொல் வ்ையும் வ்ைபடேங்களின 
தொள்க்ை எவவொறு ்தரந்்தடுக்கின்றைொ்மொ 
அவவொ்றை A1, A2, A3, A4 எனறை அைவுகளில் 
வ்ைபடேங்களின எல்்லக்ைத் ்தரந்்தடுக்க 
்வணடும் இந்த அைவுக்ை X மறறும் Y direction ல் 
்கொடுக்க்வணடும்.
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பகுதி I  ெதிபமபண் 1 

ெரியொன வி்டே்யத் ்தரந்்தடுத்து எழுதுக. 

1. ஆட்்டேொ ் கட் ் மன்பொருள் ஒரு ___________
நொட்டு நிறுவனத்தொல் உருவொக்கபபட்டேது.
அ) இத்தொலிய
ஆ) எகிபதிய
இ) அ்மரிக்க
ஈ) ஆஸ்தி்ைலிய

2. ___________ எனறை ்மன்பொருள் நீர விநி-
்யொகத்திறகும் நீர ்மலொண்மக்கும் பயனபடு-
கிறைது.
அ) ஜி்யொ (Geo)
ஆ) அக்குவொ ++ (Aqua++)
இ) எனரஜி பிைஸ் (Energy +)
ஈ) ஸ்டேொட் ப்ைொ( Stad Pro)

3. ___________ நி்லயில், ஒரு புள்ளியிலிரு-
ந்து மற்றைொரு புள்ளிக்கு 0° மறறும் 90° – யில்
மட்டு்ம ்கொடுக்ை வ்ைய முடியும்.
அ) ஸ்நொப ஆன (Snap on)
ஆ) கிரிட் ஆன (Grid on)

இ) ்பொலொர ஆன (Polar on)
ஈ) ஆரத்்தொ ஆன (Ortho on)

4. ஆட்்டேொ ்கட் வ்ைபடேங்க்ை நகல் அச்சிடு-
வதறகு ___________ கட்டே்ை பயனபடுகி-
றைது.
அ) எக்ஸ்்பொரட் (Export)
ஆ) நியூ (New)
இ) பைொட் (Plot)
ஈ) ்கொயட் (Quit)

5. ஆட்்டேொ ்கட் உதவிபபக்கம் ___________
்ெயல்புரி வி்ெ ஆகும்.
அ) F1
ஆ)  F2
இ) F3
ஈ) F4

பகுதி II   ெதிபமபண்ேள் 3 

ஓரிரு ைோக்கியஙேளில் விடடயளி.

6. ஆட்்டேொ ்கட் (AUTO CAD) எனறைொல் எனன?
7. அ்மபபுப ்பொறியியலில் (Civil Engineering) பயனபடும் எ்வ்யனும் மூனறு ்மன்பொருட்களின

்பயரக்ைக் கூறு?
8. ஆரத்்தொ ஆன (Ortho on) நி்லக்கும், ஆரத்்தொ ஆஃப (Ortho off) நி்லக்கும் உள்ை ்வறுபொடுகள் யொ்வ?

பகுதி III  ெதிபமபண்ேள் 5

சுருக்ேெோே விடடயளி.

9. எ்வ்யனும் மூனறு ்ெயல்புரி வி்ெக்ைப பறறி சிறுகுறிபபு வ்ைக.
10. ஆட்்டேொ ்கடில் அலகுகள் பறறி விைக்குக.

பகுதி IV  ெதிபமபண்ேள் 10

விரிைோே விடடயளி.
11. கணிப்பொறியில் ஆட்்டேொ ்கட் பயனபடுத்தி வ்ைதலின நன்மகள் யொ்வ?

 :விடடேள்
1. (இ) 2. (ஆ) 3. (ஈ) 4. (இ) 5. (அ)

ெோதிரி வினோக்ேள்
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2.2.2.1. ்ேோடு (Line):
Line கட்டே்ை்யப பயனபடுத்தி ்கொடுகள் 

வ்ையபபடுகினறைன. ்மறகணடே Line Tool Bar ஐ 
பயனபடுத்தி்யொ அல்லது Line என Type ்ெயது Enter 
்கொடுத்்தொ வ்ையலொம். Enter ்கொடுபபதறகுப 
பதிலொக Mouseல் Right Buttonஐயும் கிளிக் ்ெயயலொம்.

2.2.1.  அறிமுேம் (Introduction):

AutoCADஐ பயனபடுத்தி கணினியில் 
வ்ைபடேம் வ்ைய பல விதமொன கட்டே்ைக்ைப 
ப ய ன ப டு த் து கி ் றை ொ ம் . ஆ ை ம் ப க ொ ல த் தி ல் 
கட்டே்ைக்ை command box ல் கணடிபபொக type 
்ெயய ்வணடியிருந்தது. ஆனொல் AutoCAD 2000, 
2002, 2004, 2007, 2008, 2010, 2012, 2015 மறறும் 
தற்பொழுது ந்டேமு்றையில் உள்ை ்மன 
்பொருட்களில் (Latest and Modified software) நொம் 
அதிகமொகப பயனபடுத்தும் கட்டே்ைகள் (commands) 
Tool bar கைொகவும் Icon கைொகவும் தைபபட்டுள்ைது. 
இவறறில் கட்டிடே வ்ைபடேம் வ்ைவதறகுத் 
்த்வயொன கட்டே்ைக்ைக் கொண்பொம்.

2.2.2.   ைடர்தல் ேடடடளேள் 
(Draw Commands)

கறறைலின ்நொக்கங்கள்:

இபபோட முடிவில் உஙேளோல் அறிந்து மேோள்ள முடிந்்தடை.

 ¾  வ்ைதல், மொறறிய்மத்தல், எழுத்துக்கள், பரிமொைமிடுதல், அடுக்குதல் ்பொனறை கட்டே்ைக்ை-
யும் அவறறின பயனக்ையும் அறிந்து ்கொள்ளுதல்.

 ¾ கட்டே்ைக்ைப பயனபடுத்தி ்பொறியியல் வ்ைபடேங்க்ை வ்ைதல்.

ஆட்டோ்ேட அடிபபடடேள் (AutoCAD Basics)2.2
1.(இ)2.(ஆ)3.(ஈ)4.(இ)5.(அ)
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3.  ்போலோர் ்ேோ-ஆர்டி்னட முடை  (Polar  Co-ordinate 
Method):

இந்த மு்றையொனது ஆைம்பபபுள்ளியில் 
இருந்து அடுத்த புள்ளிக்கு இ்டேபபட்டே ்தொ்லவு 
(Distance) மறறும் அக்்கொட்டின ்கொைம் (Angle) 
்பொனறை அைவுக்ைக் ்கொடுத்து வ்ைபடேம் வ்ைய 
்வணடும்.

2.2.2.2.  போலிடலன (Polyline)

பொலி்லன எனபது ஒரு்கொட்டின பல 
குைங்க்ைக் ்கொணடேதொகும் இத்ன Polyline tool 
bar மூலமொக்வொ அல்லது PL என Type ்ெயது Enter 
்கொடுத்்தொ வ்ையலொம்.

போலிடலனின சிைபபியல்புேள்:
1. பொலி்லனில் வ்ையபபட்டேொல் ்கொடு 

ஒற்றைப பணபு்டேயதொக அ்மகிறைது.

்ேோடுேடள  மூனறு  முடைேளில் 
ை ட ர ய ல ோ ம் .

1. அபெலூட் ்கொ-ஆரடி்னட் மு்றை (Absolute
Co-ordinate Method)

2. ரி்லட்டிவ ்கொ-ஆரடி்னட் மு்றை (Relative
Co-ordinate Method)

3. ்பொலொர ்கொ-ஆரடி்னட் மு்றை (Polar
Co-ordinate Method)

1. அபெலூட ்ேோ-ஆர்டி்னட  முடை  (Absolute  
Co-ordinate Method)

இம்மு்றையில் புள்ளிக்ைத் ்தொடேக்க 
மு்னயிலிருந்து (Origin) கைக்கிட்டு வ்ைய ் வணடும்.

2.  ரி்லடடிவ்  ்ேோ-ஆர்டி்னட  முடை  (Relative  
Co-ordinate Method):

இந்த மு்றையில் ஆைம்பப புள்ளியிலிருந்து 
X அச்்ெ ்நொக்கி்யொ அல்லது Y அச்சில் எவவைவு 
தூைத்தில் அந்த புள்ளி இருக்கிறை்தொ அந்த  
்கொ-ஆரடி்னட்்டே நொம் ்கொடுக்க ்வணடும்.
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ஆ)  டெயபபுள்ளி, விடடம் முடை (Centre Point-Dia Method)
இம்மு்றையில் வட்டேம் வ்ைவதறகு 

வட்டேத்தின ்மயபபுள்ளி, வட்டேத்தின விட்டேம் 
ஆகிய்வ ்கொடுக்கபபடே்வணடும்.

இ)  மூனறு புள்ளி முடை (Three Point Method):
இம்மு்றையில் வட்டேம் வ்ைவதறகு 

வட்டேத்தின பரிதியில் அ்மயும் எ்வ்யனும் 
மூனறு புள்ளிக்ைக் ்கொடுத்து வட்டேம் வ்ைய 
் வ ண டு ம் .

ஈ)  இரண்டு புள்ளி முடை (Two Point Method):
இம்மு்றையில் வட்டேம் வ்ைய வட்டேத்தின 

பரிதியில் அ்மயும் எ்வ்யனும் இைணடு 
புள்ளிகள் ்கொடுக்கபபடே ்வணடும்.

உ)  ம்தோடு்ேோடு ஆரம் முடை (Tangent-Radius Method)
்தொடு்கொடு ஆைம் மு்றையில் வட்டேம் 

வ்ைய வட்டேத்தின ஆைமும், ்தொடு ்கொடுகளின 
அைவும் ்கொடுக்கபபடே ்வணடும்.

2. ்கொட்டின தடிம்ன (Thickness) நொம் ்பரிது
படுத்திக் கொட்டேலொம்.

3. பொலி்ல்னக் ்கொணடு பலபொறுபட்டே
வடிவ்மபபு ்கொணடே வ்ைபடேங்க்ை ஒற்றை
பணபுடேன வ்ைய இயலும்.

4. வ்ையபபட்டே பொலி்லன ்கொட்்டே எளிய
மு்றையில் மொறறிய்மக்க இயலும். இதறகு
P எடிட் (P Edit) எனறை கட்டே்ை உள்ைது.

5. ஒரு ்கொட்டுடேன இன்னொரு ்கொட்டி்ன
இ்ைத்து (்நரக்்கொடு+வ்ை்கொடு) 
ஒற்றைப பணபு்டேய பொலி்லனொக அ்மக்க
முடியும்.

6. பொலி்லன கட்டே்ை ்கொணடு வ்ையபபடும்
பல ்கொடுகள் ்கொணடே அ்மபபொனது, ஒரு
ஆப்ஜக்ட் எனபபடுகிறைது. பைபபைவு, சுறறைைவு
மறறும் ்ேச்சிங் வ்ைவதறகு இந்த கட்டே்ை
்பரிதும் பயனபடுகிறைது.

2.2.2.3.  ைடடம் (Circle):

்பொதுவொக வட்டேம் வ்ைவதறகு 
ஒரு ்மயபபுள்ளி மறறும் ஆைம் (Radius) 
இருந்தொல் நொம் ஒரு வட்டேத்்த வ்ையமுடியும். 
ஆனோல்  ஆட்டோ  ்ேடில்  வட்டேம் வ்ைய  
5 வழிமு்றைகள் உள்ைன.

அ)  டெயபபுள்ளி ஆரம் முடை (Centre Point-Radius Method):
இம்மு்றையில் வட்டேம் வ்ைய வட்டேத்தின 

்மயபபுள்ளி, வட்டேத்தின ஆைம் ஆகிய்வ 
்கொடுக்க ்வணடும்.

1

2

x

x
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2.2.2.5.  ைடளவு (அ) வில் (Arc):

ஆரக் எனபதறகு வ்ைவு எனறு ்பொருள். 
வ்ைவு வ்ைய 6 வழிமு்றைகள் உள்ைன. 
வ்ைவின ்மயபபுள்ளி, வ்ைவின ்கொைம், 
வ்ைவின ஆைம் ஆகியவற்றைக் ்கொணடு நொம் 
ஆரக் வ்ையமுடியும்.

அ.  மூனறு புள்ளிேள் முடை (Three Point Method)

2.2.2.4.  மெவ்ைேம் (Rectangle):

ஒரு ்ெவவக வடிவத்திறகு நீைம், அகலம் 
அல்லது உயைம் எனறை இருபரிமொை அைவுகள் 
உணடு. ஆனொல் AutoCAD மூலமொக வ்ையும் 
்ெவவகத்திறகு இந்த அைவுக்ை பயனபடுத்துவது 
இல்்ல. அதறகு மொறைொக இரு மூ்லக்ைக் 
்கொணடு ்ெவவக வடிவம் வ்ையபபடும்.

ஒரு ்ெவவக வடிவத்தின இடேது 
கீழ் மு்னயின மதிபபுக்ையும் அதறகு 
எதிரமு்னயின மதிபபுக்ையும் ்கொடுக்க 
்வணடும். இதன ஒரு மூ்ல முதல் கொரனர (First 
corner) எனவும் மற்றைொனறு அதர கொரனர (Other 
corner) எனறும் குறிபபிடேபபடுகிறைது.

First Point

Second Point

பல்்ைறு  அளவுேளில்  சில  மெவ்ைேஙேடள 
Rectangle ேடடடளடய (Command - Rectangle) பயனப-
டுத்தி  ைடரந்து  நேல்  எடுத்து  ெெர்பபிக்ேவும்.

மெயல்போடு - 2PROJECT

Circle ேடடடளடய (Command - circle) பயனபடுத்தி சில 
ைடடஙேள் ைடரந்து நேல் எடுத்து ெெர்பபிக்ேவும்

மெயல்போடு - 1PROJECT
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ஊ) ம்தோடக்ேபபுள்ளி,  இறுதிபபுள்ளி,  திடெமுடை 
(Start,  End,  Direction  Method)

2.2.2.6.  பல்ேோணம் (Polygon)

பொலிகன எனபது பலபக்கங்க்ை அல்லது 
பல்கொைங்க்ைக் ்கொணடு வ்ையபபடும் 
வ்ைபடேம். இதில் ்கொைங்கள் அல்லது பக்கங்கள் 
ெமஅைவு உ்டேயதொக இருக்க்வணடும். 
கு்றைந்தபட்ெம் 3 பக்கம் முதல் அதிகபட்ெம் 1024 
பக்கங்கள் ்கொணடே பல்கொைங்கள் வ்ை 
வ்ையமுடியும்.

P1

P2 P3

ஆ)  ம்தோடக்ேபபுள்ளி,  டெயபபுள்ளி,  இறுதிபபுள்ளி 
முடை (Start, Centre  and End Point)

இ)  ம்தோடக்ேபபுள்ளி, டெயபபுள்ளி, உள்்ேோணஙேள் 
முடை (By Start, Centre, Included Angle)

P2

P P1

P3le

C S

a

r

ஈ)  ம்தோடக்ேபபுள்ளி,  டெயபபுள்ளி,  ஆர்க்  நீளம் 
முடை  (By  Start,  Centre,  Length  of  the  Chord)

உ)  ம்தோடக்ேபபுள்ளி,  இறுதிபபுள்ளி,  ஆரம்  முடை  
(By Start, End, Radius Method)

Arc  ேடடடளடயப  (Command  -  Arc)  பயனபடுத்தி 
ஏ்தோைது  ஒரு  முடையில்  சில  விறேள்  ைடரந்து 
நேல்  எடுத்து  ெெர்பபிக்ேவும்.

மெயல்போடு - 3PROJECT
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2.2.2.7.  நீள்ைடடம் (Ellipse)

நீள்வட்டேம் எனபது இைணடு மொறுபட்டே 
அச்சுக்ைக் (axes) ்கொணடு வ்ையபபடும் வட்டேம். 
இந்த இைணடு அச்சுகளில் ஒனறு ்பரிய அச்சு 
(Major axis) எனறும் மற்றைொனறு சிறிய அச்சு (Minor 
axis) எனறும் குறிபபிடேபபடுகிறைது.

2.2.3.   ெோறறியடெத்்தல்  ேடடடளேள் 
(Modify  Commands):

3 பக்க பல்கொைம் (முக்்கொைம்)

Quadrant

5 பக்க பல்கொைம் (ஐங்்கொைம்)

12 பக்க பல்கொைம் (பனனிரு்கொைம்)

Polygon  ேடடடளடய  (Command  -  Polygon) பயனபடுத்தி 
பல்்ைறு பக்ேஙேடளயுடடய சில பல ் ேோணஙேடள 
(Polygons) ைடரந்து நேல் எடுத்து ெெர்பபிக்ேவும்.

மெயல்போடு - 4PROJECT

 Ellipse ேடடடளடய (Command - Ellipse) பயனபடுத்தி 
நீள்ைடடம் ைடரந்து நேல் எடுத்து ெெர்பபிக்ேவும்.

மெயல்போடு - 5PROJECT
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2.2.3.3.  ேண்ணோடி பிம்பம் (Mirror):

ஒரு ்பொருளின அருகில் ஒரு கணைொடி்ய 
்வத்தொல் அந்த கணைொடியில் அப்பொருள் 
பிம்பமொக எதி்ைொளிக்கும். இ்தப்பொல ்பொருளின 
அருகில் நொம் மிரைர்லன (Mirror line) ஒன்றை 
வ்ை்வொமொனொல் ஆப்ஜக்டேொனது எதிரபக்கத்தில் 
்நைொக ஆனொல் வலம் இடேம் மொறி, இடேம் வலம் ஆக 
எதி்ைொளிக்கும். மிரைர கட்டே்ை்யப பயனபடுத்தி 
ஒத்த ஆப்ஜக்ட்க்ை (Symmetrical Figures) மிக 
வி்ைவொக வ்ைய இயலும். வ்ையும் ் நைம் கு்றையும்.

2.2.3.1  அழித்்தல் (Erase):

இக்கட்டே்ை்யப பயனபடுத்தி ஒனறு 
அல்லது பல ்கொடுக்ை அல்லது ஆப்ஜக்ட்்டே 
நீக்கலொம் அல்லது அழிக்கலொம்.

        அழிபப்தறகு முன அழித்்த பின

2.2.3.2.  நேல் (Copy):

ஒரு ்பொரு்ை நகல் எடுக்கும்்பொது 
முதலில் ்பொரு்ை வ்ைந்து ்கொணடு அதன 
அடிபப்டே புள்ளி்ய (Base point) ்தரந்்தடுத்து 
பினபு நகல் ்ெயத ்பொரு்ை எந்த இடேத்தில் 
்பொருத்த ்வணடு்மொ அந்த இடேத்தில் 
் ப ொ ரு த் த ல ொ ம் .

P3P2

P1

DuringBefore Copy A�er
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மூவ ்ெயத பிறைகு ப்ழய ஆப்ஜக்ட் இருக்கொது.

2.2.3.6  சுழறசி (Rotate):

நொம் ஒரு வ்ைபடேத்்தச் சுழறறை சுழறசி 
(Rotate) கட்டே்ை்யப பயனபடுத்தலொம். ஒரு 
புள்ளி்ய அடிபப்டேயொகக் ்கொணடு ்த்வயொன 
்கொைத்தில் சுழறறைலொம்.

2.2.3.7.   மெதுக்ேபபடட ்ேோடு (ஆ) ்ேடச் 
(Hatch):

2.2.3.4.  ஆபமெட (Offset):

இந்த கட்டே்ை்ய பயனபடுத்தி ்கொடுகள், 
வ்ைவுகள், வட்டேங்கள், ்ெவவகங்கள் 
ஆகியவறறிறகுக் குறிபபிட்டே தூைத்தில் 
இ்ை்கொடுகள் வ்ையலொம்.

2.2.3.5.  நேர்்தல் (Move):

ஒரு ்பொரு்ை ஒர இடேத்தில் இருந்து 
மற்றைொர இடேத்திறகு நகரத்திச் ்ெல்வதறகு மூவ 
அல்லது நகரத்துதல் எனறு ்பொருள். இது நகல் 
(copy) கட்டே்ை்யப ்பொனறைது. ஆனொல் இதில் 
ஒரு ்வறுபொடு எனன்வனில், நகல் கட்டே்ையில் 
ப்ழய ஆப்ஜக்ட்டுடேன நகல் ்ெயத ஆப்ஜக்ட்டும் 
இருக்கும். ஆனொல் மூவ கட்டே்ையில் ஆப்ஜக்்டே 

நகரத்தும் முன நகரத்திய பின
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2.2.3.9.  நீடடு்தல் (அ) ஸடிரச் (Stretch):

ஒரு ஆப்ஜக்்டே நீட்டே்வொ அல்லது 
கு்றைக்க்வொ இக்கட்டே்ை பயனபடுகிறைது. 
இக்கட்டே்ையில் ்பொருள் எந்த வடிவமொக 
இருந்தொலும், அந்த ்பொரு்ை நீட்டே்வொ அல்லது 
கு்றைக்க்வொ இயலும். இக்கட்டே்ை்யக் 
்கொணடு வ்ைவு, பொலி்லன, ெொலிட் ஆகிய 
ஆப்ஜக்ட்டுக்ை நொம் ஸ்டிைச் ்ெயயலொம்.

2.2.3.10.   மைடடு்தல் ேடடடள (Trim Command) / 
சீர் மெய்யும் ேடடடள:

நொம் ஒரு ஆப்ஜக்்டே வ்ைந்த பிறைகு 
நமக்கு ்த்வயில்லொத ்கொடுக்ை குறிபபிட்டே 
இடேத்திலிருந்து நீக்குவதறகு இக்கட்டே்ை 
பயனபடுகிறைது. இந்த கட்டே்ை்யக் ் கொணடு ் கொடு, 
வட்டேம், வ்ைவு, பொலி்லன ஆகிய வடிவங்க்ைச் 
சீர ்ெயயலொம்.

ஒரு வ்ைபடேப ் பொரு்ை ் வட்டுத்்தொறறைம் 
(Sectional View) அ்மத்து அந்தப ்பொருளின 
உள்்தொறறைப பொகங்க்ை விைக்கமொகக் 
கொட்டுவதறகு இக்கட்டே்ை பயனபடுகிறைது. 
வ்ைபடேத்தில் கொட்டியுள்ைவொறு குறிபபிட்டே 
எல்்லக்குள் (Boundary) பலவடிவமொன 
அ்மபபுக்க்ைக் (Patterns) ்கொணடு நிைபபி 
பொகங்க்ை ்வறுபடுத்திக் கொட்டேலொம்.

2.2.3.8.   ைரிடெயோே அடெத்்தல் (அ) 
அணிைகுத்்தல் (Array):
ஒரு ்பொரு்ை 

அ ணி வ கு த் து 
ஒழுங்குபடுத்துவ்த அர்ை 
கட்டே்ை எனபபடும். இது 
ெதுை வடிவமொக்வொ, 
்ெவவக வடிவமொக்வொ
அல்லது வட்டே வடிவமொக்வொ
அ்மக்கபபடேலொம். ெதுை 
வடிவில் அ்மக்கபபடுவது ெதுை  அணிவகுபபு 
எனவும், ்ெவவக வடிவில் அ்மக்கபபடுவது 
்ெவவக அணிவகுபபு எனவும், வட்டே வடிவில் 
அ்மக்கபபடுவது வட்டே அணிவகுபபு எனவும்  
அ ் ழ க் க ப ப டு கி றை து .

2 Columns

DC

Rectangular Array

D
R

3 
Ro

w
s
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2.2.3.13.  ஃபில்லட (Fillet):

ெதுைம்,்ெவவகம் மறறும் இ்ைந்த பல 
்கொை வடிவங்களில் கூர்மயொன மூ்லக்ை 
(Sharp Edge) வ்ைவொக (Roundness) மொறறுவதறகு 
இந்த கட்டே்ை பயனபடுகிறைது.்த்வயொன ஆைத்தில் 
வ்ை்வ ஏறபடுத்தலொம்.

2.2.3.14.  ்ெம்பர் (Chamfer):

ெதுைம், ்ெவவகம் ்பொனறை வடிவங்களில் 
கூர்மயொன மூ்லக்ை (Sharp Edge) ெொயவொன 
மூ்லகைொக (Beveled Corner) மொறறுவதறகு 
இக்கட்டே்ை பயனபடுகிறைது. ்த்வயொன தூைத்்த 
இருபக்கங்களிலும் ்தரவு ்ெயது ெொய்வ 
ஏறபடுத்தலொம்.

2.2.3.11.  நீடடு்தல் (Extend):

இந்த கட்டே்ையொனது ஒரு ்கொட்்டே நீட்டே 
பயனபடுகிறைது. இக்கட்டே்ையில் நொம் ்கொட்்டே 
நீட்டே பவுணடேரி எட்்ஜ (Boundary Edge) ்தரவு 
்ெய்தொமொனொல் அந்த ்கொடேொனது அதுவ்ை 
நீட்டேபபட்டு விடும். நடுவில் பல்பொருட்கள் 
இருந்தொலும் ்தரவு ்ெயத பவுணடேரி எட்ஜ் வ்ை 
்கொடு நீட்டேபபடுகிறைது.

2.2.3.12.  பி்ரக் (Break):

இந்த பி்ைக் கட்டே்ையொனது ஒரு ் கொட்டின 
நடுபகுதி்ய்யொ அல்லது அதன ஓைபபகுதி்ய்யொ 
நீக்க பயனபடுத்தபபடுகிறைது. இந்த கட்டே்ை்யக் 
்கொணடு ்கொடு, வட்டேம், வ்ைவு, நீள்வட்டேம், 
பொலி்லன ஆகியவறறில் குறிபபிட்டே பகுதிக்ை 
நீக்கம் (Break) ்ெயயலொம்.
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இக்கட்டே்ை எழுத்துக்களின வ்க்ய ் தரவு 
்ெயய உதவுகிறைது. இதிலிருந்து ஸ்டேொணடேரடு ்டேக்ஸ்ட் 
ஸ்்டேல் (Standard Text Style) அல்லது அனட்்டேட்டிவ 
்டேக்ஸ்ட் ஸ்்டேல் (Annotative Text Style) எத்ன 
்வணடுமொனொலும் ்தரவு ்ெயது ்கொள்ைலொம்.

2.2.4.2.  சிஙகிள் டலன மடக்ஸட (Single Line Text):

இக்கட்டே்ை ஒற்றை வரி எழுத்துக்க்ை 
தட்டேச்சு ்ெயய பயனபடுகிறைது. இதறகு டி-்டேக்ஸ்ட் 
(D Text) எனறை கட்டே்ை பயனபடுகிறைது.

2.2.4.3.  எம் மடக்ஸட (M Text):

தட்டேச்சு ் ெயத ் ெொறக்ை வொக்கியங்கைொக 
அ்மக்க M Text எனறை கட்டே்ை பயனபடுகிறைது. 
இக்கட்டே்ையில் எழுத்துக்களின உயை எல்்ல்ய 
(Text Boundary) நிரையிக்கலொம். அவவுயைத்திறகுள் 
நொம் தட்டேச்சு ்ெயயும் வரிகள் உள்ைடேங்கி விடும்.

இந்த வரிகள் ஒ்ை ஆப்ஜக்ட்டேொக (Single 
Object) அ்மகிறைது.

2.2.4.   எழுத்துக்ேள் ேடடடள (Text 
Command):

இக்கட்டே்ை்ய இயக்கி வி்ெபபல்க 
(Keyboard) வழியொக எழுத்துக்க்ையும், 
எணக்ையும் தட்டேச்சு ்ெயது எனடேரகீ்ய (Enter 
Key) அழுத்தினொல் தி்ையில் நொம் தட்டேச்சு ்ெயதது 
வந்துவிடும்.

இதறகு பதிலொக டி்டேக்ஸ்ட் (D Text ) எனறை 
கட்டே்ை உள்ைது. டி்டேக்ஸ்ட் எனபது ்டேனமிக் 
்டேக்ஸ்ட் (Dynamic Text)ஆகும்.

Linear

Leader

Table

Create

EditInsertText

Multiline Text
Click on

Multiline Text

Featured Apps Express  Tools

Single Line 

A

A

A

2.2.4.1.  மடக்ஸட ஸடடல் (Text Style ):
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2.2.6.   அளவிடு்தல் (அ) பரிெோணமிடு்தல் 
(Dimension):

ஒரு ்பொருளின பரிமொைத்்தக் 
குறிபபிடே இக் கட்டே்ை பயனபடுகிறைது. 
வ்ைபடேத்தில் ஒரு ்பொரு்ை வ்ைந்தொல் அதில் 
அைவுகள் இல்்ல்யனறைொல் அந்த வ்ைபடேம் 
முழு்மயொகொது. அந்த வ்ைபடேத்தில் நீைம், 
அகலம், உயைம், ்கொைம், ஆைம், விட்டேம் ்பொனறை 
விபைங்க்ை குறிபபிடே ்வணடும். அதறகொன 
கட்டே்ை்ய ்டே்மனஷன ஆகும். 

2.2.6.1.   அளவிடு்தல் முடைேள் (Methods of 
Dimensioning)
்டே்மனஷன மு்றைகளில் லீனியர (linear), 

ஆங்குலர (Angular), ்ைடியஸ் (Radius), டேயொமீட்டேர 
(Diameter ) மறறும் ்கொ ஆரடி்னட் (Co-ordinate) 
்பொனறை்வ உள்ைன.

2.2.4.4.  எடிடடிங மடக்ஸட (Editing Text):

First line
indent

Change tab
style

Paragraph
indent

User tab stop
Set multiline text
boundary height

Set multiline text
boundary width

Ruler

தட்டேச்சு ்ெயத ்ெொறகளில் எழுத்துப 
பி்ழகள் ஏறபட்டேொல் அவற்றைத் திருத்திய்மக்க
இக்கட்டே்ை பயனபடுகிறைது.

2.2.5.  விரிைோக்கு்தல் (Zoom):

Zoom Scale

Zoom Center

Zoom Dynamic

Zoom Window

Zoom In

Zoom Out

Zoom All

Zoom Extents

Zoom எனபது ஒரு ஆப்ஜக்ட்்டே (Object) 
்பரிதுபடுத்தி்யொ அல்லது சிறிதொக்கி்யொ( Reduced) 
பொரபபதறகு பயனபடுகிறைது. இந்த கட்டே்ை Zoom 
Extend,Zoom Window, Zoom Dyanmic, Zoom Centre, Zoom All 
என வ்கபபடுத்தப படுகிறைது.

Civil_Tamil_Unit_2.indd   42 11/18/2020   11:25:18 AM



43  ஆட்டோ்ேட அடிபபடடேள் | ஆட்டோ்ேட

Horizontal linearAngular

Continued
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Diameter
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linear

o

2.2.6.2.  டடமெனஷன டலன( Dimension Line):

பரிமொைக்்கொடு (Dimension Line) எனபது 
ஒரு ஆப்ஜக்ட்டின (Object ) பக்க அைவுக்ை 
ஒரு மு்னயிலிருந்து மறுமு்னவ்ை இைணடு 
மு்னகளிலும் அம்புக்குறிக்ைக் ்கொணடு 
குறிபபிடும் ஒ்ை ்கொடேொகும். இந்த இைணடு 
மு்னகளிலும் ஆப்ஜக்ட்டின பக்கத்திலிருந்து 
்ெங்குத்தொக அ்மவது நீட்டிபபுக்்கொடு (Extension 
line) ஆகும்.

ஒரு சில அைவிடும் மு்றைகள் கீழ்க்கொணும்  
படேத்தில் ் கொடுக்கபபட்டுள்ைன.

Oblique Dimension Button

For best results use the Aligned Dimension
 style for Isometric Dims.
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நொம் வ்ைபடேம் வ்ையும் ்பொருளின 
முழுவிபைங்க்ையும் அ்த வ்ைபடேத்தில் 
்தரிவிப்பொமொனொல் வ்ைபடேத்்த 
புரிந்து்கொள்ை சிைமமொக இருக்கும். இந்த நி்ல்ய 
நீக்க ஆட்்டேொ்கடில் அடுக்கு (Layer) மு்றையில் 
வ்ைபடேங்க்ை வ்ைந்து, நமக்குத் ்த்வயொன 
விபைங்களுடேன வ்ைபடே ்பொருட்க்ை அச்சிட்டுக் 
் க ொ ள் ை ல ொ ம் .

இந்த அடுக்குக்ை ஒரு ்பயர ்கொணடு 
(layer name) அ்மத்துக் ்கொள்ை ்வணடும். 
இந்த அடுக்கு மு்றையில் ஒரு கட்டிடே வ்ைபடேம் 
வ்ைவதொக ்வத்துக் ்கொள்்வொம். இதில் 
அஸ்திவொைம், மொடிகள், மின இ்ைபபுகள் 
்பப்லனகள் ஆகியவற்றைத் 
தனித்தனி அடுக்கில் வ்ைந்து 
்கொண்டேொமொனொல், கட்டிடே 
பிைொனுடேன நமக்குத் ் த்வயொன 
அடுக்குக்ை ஆன ்ெயது அ்த 
நகல் எடுத்துக் ்கொள்ைலொம்.

2.2.7.1.  ்லயர்ஆன  /  ஆஃப
(Layer  ON  /  OFF  ):

்த்வயில்லொத ்லய்ை ஆஃப ்ெயது 
்கொள்ை இது பயனபடுகிறைது. குறிபபிட்டே ்லய்ை 
ஆஃப ்ெயது ்கொள்ளும்்பொது அந்த ்லயரில் 
வ்ைந்த வ்ைபடேம் நமக்குத் ்தரிவதில்்ல .்மலும் 
அந்த வ்ைபடேத்்த பிரிணட் அல்லது பைொட் 
்ெயயமுடியொது. மீணடும் ்த்வபபடும்்பொது 
அந்த ்லய்ை ஆன ்ெயது ்கொள்ைலொம்.

2.2.7.2.  ஃபரீஸ (Freeze):

2.2.6.3.  டடமெனஷன மடக்ஸட (Dimension Text):

்டே்மனஷன ்டேக்ஸ்ட் எனபது 
ஆப்ஜக்ட்டின பக்கத்தில் உண்மயொன அை்வ
குறிபபிடுவது ஆகும்.

2.2.6.4.  டடமெனஷன ஸடடல் (Dimension Style):

45.15

60
0

89.81

R35
.76

53
.1

3

்டே்மனஷனில் உள்ை ஸ்்டேல்களில் 
நமக்குத் ்த்வயொன ஸ்்டே்ல ்தரந்்தடுத்துப 
பரிமொைமிடுவதறகு இந்தக்கட்டே்ை உதவுகிறைது.

2.2.7.  அடுக்கு்தல் (Layer):
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2.2.8.   எடிடடிங ேடடடளேள் (Editing 
Commands):

2.2.8.1.  ரீமென (Regen):

இக்கட்டே்ையொனது நொம் வ்ைந்த 
வ்ைபடேத்்த மீணடும் புதுபபித்து வ்ைவதறகு 
பயனபடுகிறைது. சில்நைங்களில் வட்டேம், ஆரக் 
(Arc) ஆகியவற்றை வ்ையும்்பொது வ்ைந்த 
ஆப்ஜக்ட்பட்்டே வடிவத்தில் கொைபபடும். 
இந்த பட்்டே வடிவத்்த நீக்க ரீ்ஜன கட்டே்ை 
ப ய ன ப டு கி றை து .

2.2.8.2.  எக்ஸப்ளோடு (Explode):

ஒரு ்லய்ை ஃபரீஸ் ்ெயயும்்பொது அந்த 
்லயரில் உள்ை ்பொருட்கள் ம்றைந்து (Invisible) 
விடுகினறைன. ்மலும் பிரிணட் ்ெயயவும் இயலொது.

2.2.7.3.  ்தோ (Thaw):
தவ ்டேக்கொனது ஃபரீஸ் ்டேக்கின எதிர 

அ்மபபொக இருக்கிறைது. அதொவது ஃபரீஸ் ்ெயத 
்லய்ை மீணடும் இயக்க தொ ்டேக் பயனபடுகிறைது.

2.2.7.4.  டலன டடப (Line type):

இந்த ்டேக்்க அழுத்தினொல் ்லன 
வ்ககளுக்கொன கட்டேம் ்தொனறும். இதில் பல 
்கொடுகளின (Line) வ்ககள் மொதிரி வடிவ்மபபில் 
்தொனறும். குறிபபொக ்மயக்்கொடு (Centre line), 
்தொடேர்கொடு (Continious line), ம்றைவுக்்கொடு (Hidden 
line), இ்டே்வளிக்்கொடு (Dashed line) என பல 
வ்கக்ை ்தரவு ்ெயது ்கொள்ைலொம்.
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(Paper Size and Orientation):

இபபகுதியில் நொம் பைொட் ்ெயவதறகொன 
தொள் அல்லது ட்்ைசிங் அைவுக்ை நிரையம் 
்ெயது ்கொள்ைலொம். அதொவது வ்ைபடேத்்த 
பிரிணட் / பைொட் ்ெயயும்்பொது A4, A3, A2, A1, A0 
மறறும் ்த்வயொன அைவுக்ை ்கொடுத்து தொள் 
அைவுக்ை நிரையம் ்ெயது ்கொள்ைலொம். 
வ்ைபடேம் எந்த அைவில் இருந்தொலும் நமக்குத் 
்த்வயொன தொள் அைவில் பிரிணட் / பைொட் ்ெயது 
்கொள்ைலொம்.

2.2.9.   முபபரிெோண ்்தோறைம் (அ) 
ஐ்ெோமெடரிக் ைடரபடம் 
(Isometric Drawing):

ஐ்ெொ்மட்ரிக் வ்ைபடேம் மு்றையில் 
வ்ையபபடும் ஆப்ஜக்ட்டேொனது முழு உருவ 
அ்மபபுடேன கொைபபடும். ஆரத்்தொகிைொஃபிக் 
மு்றையில் வ்ையும்்பொது ஆப்ஜக்டின முழு 
விபைங்க்ையும் பல ்கொை ்தொறறைங்ககளில் 
(Views) கொணபிக்கலொம். ்மலும் ஒரு ஆப்ஜக்ட்்டே 
ஆரத்்தொ கிைொபிக் வியூ மறறும் ஐ்ெொ்மட்ரிக் 
வியூவில் வ்ை்வொமொனொல் அந்த ஆப்ஜக்ட்டின 
முழு விைக்கங்க்ையும் ்தரிவிக்க முடியும்.

2.2.9.1.   ஐ்ெோமெடரிக் பமரோெக்ென (Isometric 
Projection):
ஐ்ெொ்மட்ரிக் எனபது ெமஅைவு பொர்வ 

எனபதொகும். அதொவது ஆப்ஜக்டின மூனறு 
அச்சுக்ை 120˚ ்கொை அ்மபபில் நொம் பொரக்கும் 
்தொறறைமொகும்.

இக்கட்டே்ை்யக் ்கொணடு பொலி்லன, 
பொலிகன ஆகிய ஆப்ஜக்ட்டுக்ை தனித்தனி 
ஆப்ஜக்ட்டேொக மொறறிய்மக்க முடியும்.

2.2.8.3.  பரிண்ட (Print):

நொம் வ்ைந்த வ்ைபடேத்்த ெொதொைை 
தொளி்லொ, டி்ைசிங் தொளி்லொ (Tracing Paper) 
நக்லடுத்து பயனபடுத்த இக்கட்டே்ை 
பயனபடுகிறைது. நகல் எடுபபதில் பிரிணடிங் மறறும் 
பிைொட்டிங் மு்றைகள் உள்ைன. பிரிணடிங் எனபது 
டேொட் ் மட்ரிக்ஸ் (Dot Matrix), இங்க்்ஜட் (Inkjet) மறறும் 
்லெர பிரிணடேர மூலமொக ்வள்்ைத்தொளில் 
அச்சிடே பயனபடுகிறைது. இ்தக்்கொணடு இயல்பொக 
A3 மறறும் A4 அைவுகளில் மட்டு்ம பிரிணட் எடுக்க 
முடியும்.

2.2.8.4.  பளோட (Plot):
பைொட் எனபது பைொட்டேர கருவிக்ைக் 

்கொணடு இணடியன இங்க் பயனபடுத்தி ட்்ைசிங் 
தொளில் (Tracing Paper) வ்ைந்து நகல் எடுபபதொகும். 
ட்்ைசிங் தொளில் வ்ைந்த வ்ைபடேத்்தக் ்கொணடு 
பல நகல்கள் (Blue Print Copies) எடுத்துக் ் கொள்ைலொம். 
வ்ைபடேங்க்ை A0 அைவு வ்ை பைொட் ்ெயயலொம். 
இப்பொது வணை பிைொட்டேரக்ைக் ்கொணடு 
ஃ்பொட்்டேொ பிரிணட் (Photo Print) அைவுக்கும் பைொட் 
்ெயது ்கொள்ைலொம்.

2.2.8.5.   ் பபபர்டெஸ ெறறும் ஓரியண்்டஷன
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நொம் ஐ்ெொ்மட்ரிக் வ்ைபடேம் 
வ்ையும்்பொது இந்த மூனறு அச்சுக்ையும் 
மொறறிய்மத்து வ்ைய ் வணடும். அதொவது வலதுபுறை 
அச்சுக்கு கரெ்ை மொறறிக் ் கொணடு அந்தப பக்கத்தில் 
உள்ை ்கொடுக்ை வ்ைய ்வணடும் .பிறைகு 
இடேதுபுறை அச்சுக்கு கரெ்ை மொறறி அந்தபபக்கத்தில் 
உள்ை ்கொடுக்ை வ்ைய ்வணடும். இ்தப்பொல் 
்ெங்குத்து அச்சுக்கு மொறறிக் ்கொணடு ்மல் 
பக்கக்்கொடுக்ை வ்ைய ்வணடும்.

ஐ்ெொ்மட்ரிக் வ்ைபடேம் வ்ையும்்பொது 
அதன அச்சுக்ை மொறறிக் ்கொணடு அந்த அச்சுக்கு 
இ்ையொக தைங்க்ை (Plane) வ்ைய ்வணடும். 
இ்வ ஐ்ெொ்மட்ரிக் தைங்கள் எனபபடும்.

அதொவது வலபபுறை தைம் (Right side plane), 
இடேதுபுறை தைம் (Left side plane), ் மல்புறை தைம் (Top plane) 
எனறை மூனறு தைங்க்ைக் ்கொணடு ஐ்ெொ்மட்ரிக் 
வ்ைபடேம் வ்ைய ்வணடும்.

TO
P

RIG
HTLEFT

2.2.10.   ஆர்த்்்தோ கிரோபிக் வியூ 
(Orthographic View):

்ெல்்்தோறைம் (Top View),

Left Right Top

இம்மு்றையில் வ்ையும் ்பொது 
வ்ைபடேத்்த முழுஅைவுகளில் (Full scale) 
வ்ைய ்வணடும். ்மலும் ம்றைந்து இருக்கும் 
உட்பொகங்க்ை ம்றைவுக் ்கொடிட்டு (Hidden line) 
கொட்டேக் கூடேொது.

இம்மு்றையில் 3 அச்சுக்ை ்கொணடு நொம் 
வ்ை படேத்்த வ்ைய ்வணடும்.

30˚ ்கொைத்தில் படுக்்க வொட்டில் 
வ்ையபபடும் அச்சு வலது படுக்்கவொகு 
அச்சு (Right Horizontal axis) எனவும், இடேதுபுறைம் 
30˚்கொைத்தில் படுக்்கவொட்டில் வ்ையபபடும் 
அச்சு இடேது படுக்்கவொகுஅச்சு (Left horizontal axis) 
எனவும், இந்த இைணடு அச்சுகளுக்கும் இ்டேயில் 
90˚யில் உள்ை அச்சு ்ெங்குத்து அச்சு (Perpendicular 
axis) எனவும்அ்ழக்கபபடுகிறைது.

ஆட்டோ  ்ேட  பயனபடுத்தி  ஒரு  ெதுரம்  ெறறும் 
மெவ்ைேத்தின  முபபரிெோண  ்்தோறைம்  ைடரந்து 
நேல்  எடுக்ேவும்

மெயல்போடு - 6PROJECT
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(Top view), வலது பக்கத் ்தொறறைம் (Right side 
view),இடேது பக்கத் ்தொறறைம் (Left side view), கீழ்பக்கத் 
்தொறறைம் (Bottom view) மறறும் பினபக்கத் ்தொறறைம் 
(Back view) ஆகியவறறின முழு விபைங்க்ையும் 
அைவுக்ையும் (Dimension)்தரிவிக்க ்வணடும்.

ைலது பக்ேத் ்்தோறைம் (Right Side View)

இடது பக்ேத் ்்தோறைம் (Left Side View)

ஒரு உருவக அ்மப்ப வ்ைய்றை 
்ெயயும்்பொது அந்த உருவக அ்மபபின பல்கொை 
வடிவங்க்ையும் வ்ைபடேத்தில் புரிந்து வ்ைவதறகு 
ஆரத்்தொகிைொபிக் வியூ (Orthographic view) எனறு ்பயர.

இந்த மு்றையில் வ்ையும் ்பொது மூனறு 
அச்சுக்ைக் ்கொணடு அதொவது X, Y மறறும் Z 
ஆகிய அச்சுகளின மூனறு பரிமொை வடிவங்க்ைக் 
்கொணடு முன ்தொறறைம் (Front view), ்மல்்தொறறைம் 
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பகுதி I  ெதிபமபண் 1 

ெரியொன வி்டே்யத் ்தரந்்தடுத்து எழுதுக. 

1. ஆட்்டேொ ்கட் பயனபடுத்தி வட்டேம் வ்ைய
___________ வழிமு்றைகள் உள்ைன.
அ) மூனறு
ஆ) நொனகு
இ) ஐந்து
ஈ) ஆறு

2. ஆட்்டேொ ்கடில் பல ்கொை கட்டே்ை்ய
பயனபடுத்தி அதிகபபடியொக _________
பக்கங்கள் வ்ை உள்ை பல ்கொைங்கள் 
வ ் ை ய ல ொ ம் .
அ) 512
ஆ) 624
இ) 1024
ஈ) 836

3. ___________ கட்டே்ை்ய பயனபடுத்தி 
இ்ை ்கொடுக்ை வ்ைய முடியும்.
அ) மிரைர (Mirror)
ஆ) ஆஃப்ெட் (Offset)
இ) அர்ை (Array)
ஈ) ஸ்ட்்ைட்ச் (Stretch)

4. ஒரு ்பொருளின வ்ைபடேத்்த நீட்டே்வொ அல்லது 
கு்றைக்க்வொ ___________ கட்டே்ை 
பயனபடுகிறைது.
அ) ஸ்ட்்ைட்ச் (Stretch)
ஆ) டிரிம் (Trim)
இ) கொபபி (Copy)
ஈ) மூவ (Move)

5. ெதுைம் அல்லது ்ெவவகத்தின மு்னக்ை 
வ்ைவொக மொறறுவதறகு ________ கட்டே்ை 
பயனபடுகிறைது.
அ) எக்ஸ்்டேணட் (Extend)
ஆ) ்ெம்பர (Chamfer)
இ) ஃபில்லட் (Fillet)
ஈ) டிம் (DIM)

6. ஒரு வ்ைபடேத்்த ்பரிதொக்கி்யொ அல்லது 
சுருக்கி்யொ பொரபபதறகு உதவும் கட்டே்ை 
___________ ஆகும்.
அ) சூம் (Zoom)
ஆ) அர்ை (Array)
இ) டிஸ்டேனஸ் (Distance)
ஈ) ப்ைக் (Break)

7. ஃபரீஸ் கட்டே்ையின எதிர கட்டே்ை 
___________ ஆகும்.
அ) ்லயர (Layer)
ஆ) தோ (Thaw)
இ) எக்ஸ்்போரட் (Export)
ஈ) ரீ்ஜன (Regen)

பகுதி II   ெதிபமபண்ேள் 3 

ஓரிரு ைோக்கியஙேளில் விடடயளி.

8. ்ேட்சிங் கட்டே்ை ( Hatching Command) எனறைொல் எனன?
9. சிறு குறிபபு வ்ைக. ்ைொட்்டேட் கட்டே்ை ( Rotate Command)
10. ஆட்்டேொ்கட் பயனபடுத்தி ்கொடு வ்ைதலில் உள்ை மு்றைகள் யொ்வ?
11. ஐ்ெொ்மட்ரிக் தைங்கள் யொ்வ?
12. பல ்கொைம் கட்டே்ை்யப பறறிச் (Polygon Command) சிறு குறிபபு வ்ைக.

ெோதிரி வினோக்ேள்
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பகுதி III  ெதிபமபண்ேள் - 5

சுருக்ேெோே விடடயளி.

13. ஆட்்டேொ ்கட் பயனபடுத்தி வட்டேம் வ்ையும் மு்றைகள் யொ்வ?
14. ஆட்்டேொ ்கட் பயனபடுத்தி வில் (Arc) வ்ையும் மு்றைகள் யொ்வ?
15. ஜும் (Zoom) கட்டே்ையின வ்ககள் யொ்வ?
16. எ்வ்யனும் ஐந்து மொறறிய்மத்தல் கட்டே்ைக்ை பட்டியலிடுக.
17. பொலி்லன கட்டே்ையின தனித்தன்மகை யொ்வ?

பகுதி IV  ெதிபமபண்ேள் - 10

விரிைோே விடடயளி.

18. வ்ைதல் கட்டே்ைகளில் எ்வ்யனும் ஐந்தி்ன விரிவொக விைக்குக.
19. எ்வ்யனும் ஐந்து மொறறிய்மத்தல் கட்டே்ைக்ை விைக்குக.
20. ஐ்ெொ்மட்ரிக் ப்ைொ்ஜக் ஷன (Isometric Projection) பறறி விைக்குக.

 :விடடேள்
1 (இ) 2. (இ) 3. (ஆ) 4. (அ) 5. (இ) 6. (அ) 7. (ஆ)

ஆட்டோ்ேட | ஆட்டோ்ேட அடிபபடடேள்
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3.1  கருஙகல் 
(Stone)

3.2  பெஙகல் 
(Brick)

3.3  மணல் 
(Sand)

அலகு 3

அடிப்�டைக் 
கட்ைைப் 

ப�ாறியியல்

கட்டுமானப் 
ப�ாருட்கள்
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உள்ளடக்க அடடவணை
3.1 ்கருங்கல் (Stones)
 3.1.1 அறிமு்கம்
 3.1.2 பாணையின் பிரிவு்கள
 3.1.3 ்கற்களின் பயன்்கள
 3.1.4  நல்்ல ்கருங்கற்களுககு இருக்க 

வவண்டிய தன்ணமை்கள

3.2 செங்கல் (Brick)
 3.2.1 அறிமு்கம்
 3.2.2 வணையணை
 3.2.3 செங்கலின் அ்ளவு மைறறும் எணட
 3.2.4 செங்கல் மைண்

 3.2.5 செங்கல் தயாரிககும் முணை
 3.2.6 செங்கலின் வண்க்கள
 3.2.7 நல்்ல செங்கலின் தன்ணமை்கள
 3.2.8 உளளீடறை ்கற்கள

3.3 மைைல் (Sand)
 3.3.1 அறிமு்கம்
 3.3.2 ஆறறு மைைல்
 3.3.3 உறபத்திமைைல்
 3.3.4 மைைலுக்கான வொதணன்கள
 3.3.5  ஆறறு மைைலுககும் 

உறபத்திமைைலுககும் உள்ள வவறுபாடு

3.1.1 அறிமுகம் (Introduction ) : 

்கற்கள மைறை எநத ்கடடிடப் சபாருட்கண்ள விடவும் 
அதி்கமைா்க கிணடககிைது. இணவ பாணை்களிலிருநது 
சவடடி எடுக்கப்படுகின்ைன. ்கடடுமைானத்திற்கான ்கற்கள 
்கறசுைங்கத்திலிருநது சவடடி எடுக்கப்படுகின்ைன. 

இணவ ஒழுங்கறை வடிவத்திலும் மைறறும் அ்ளவு்களிலும் 
கிணடககின்ைன.எனவவ அதன் படுண்கணய ெரிசெயயவும், 
சமைல்லிய இணைப்பு்களுக்கா்கவும், விணைவான 
்கடடுமைானத்திற்கா்கவும், இநத ்கற்கண்ள அழகுப்படுத்த 
(Dressing) வவண்டும். இவவாறு அழகு படுத்தப்படட 
்கற்களுடன் சிசமைண்ட அல்்லது சுண்ைாம்பு ்க்லணவ 
பயன்படுத்திக ்கடடுமைானங்கண்ளக ்கடடும்சபாழுது, 
அதி்க எணடணயத் தாங்கககூடிய ்கடடணமைப்ணப 
உருவாககுகிைது.

3.1.2  �ாடைகளின் பிரிவுகள் 
(Classification of Rocks)

பாணை்கண்ள மூன்று வண்க்க்ளா்கப் 
பிரிக்க்லாம். அணவ, 

1.  புவி அணமைப்பியல் தன்ணமைணயப் சபாருத்து 
(Geological Classification)

2.  இயறபியல் தன்ணமைணயப் சபாருத்து (Physical 
Classification)

கருஙகல் (Stone)3.1

்கறைலின் வநாக்கங்கள:

இப்�ாை முடிவில் உஙகளால் அறிந்து பகாள்ள முடிந்்தடை.

 ¾ ்கற்கண்ள வணையறுத்தல்
 ¾ பாணை்களின் வண்க்கண்ளப் புரிநது ச்காளளுதல்
 ¾ நல்்ல ்கடடுமைான ்கற்களுககுத் வதணவயான பண்பு்கண்ள அறிதல்.
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உலகின் மிகப்ப�ரிய பெயல்�டும் 
எரிமடல எது?

¾ அசமைரிக்க ஐககிய  நாடு்களில் 
உள்ள ‘ஹவாய’ தீவில் அணமைநதிருககும் 
‘சமைௌன வ்லாவா’ எனும் எரிமைண்லவய பூமியில் 
உள்ள மி்கப்சபரிய செயல்படும் எரிமைண்லயா-
கும். இதன் நீ்ளம் 60 ணமைல், அ்க்லம் 30ணமைல்(1800 
ெதுை ணமைல்)

 ¾ இதில் 1843 ஆம் ஆண்டு முதல் ்கடநத 
175 ஆண்டு்களில் 33 முணை எரிமைண்ல சவடிப்பு 
(eruption) ஏறபடடுள்ளது.

உ்லண்கச் சுறறிலும் ெமீபத்தில் ஏறபடட 
எரிமைண்ல சவடிப்பு்கள பறறிய படங்கண்ள 
வெ்கரித்து ஓர் ஆல்பம் தயார் செய.

செயல்பாடு 1PROJECT

3.  வவதியியல் தன்ணமைணயப் சபாருத்து (Chemical
Classification)

3.1.2.1  புவி அடமப்பியல் ்தன்டமடயப் 
ப�ாருத்து �ாடைகளின் 
ைடககள்:

இநதவண்க பாணை்கண்ள 
மூன்று வண்க்க்ளா்கப் பிரிக்க்லாம் 
அணவ, 

i. எரிமைண்லப் பாணை்கள
ii. படிவுப் பாணை்கள
iii. உறுமைாறுப் பாணை்கள

i.  எரிமடலப் �ாடைகள் (Igneous Rocks) :

இவவண்க பாணை்கள உறுதியானது மைறறும் 
நீடித்து உணழக்கக கூடியது. இது எரிமைண்லயிலிருநது 
சவளிவயறும் பாணைக குழம்பு (Molten Lava) 
்காறறினால் குளிர்ச்சி அணடநது அழுத்ததிறகு 
உடபடும்வபாது கிணடககின்ைது. (எ.்கா) கிைாணனட, 
பொல்ட.

ii. �டிவுப் �ாடைகள் (Sedimentary Rocks)

தடபசவப்பநிண்ல மைாறைத்தினால் 
சிணதக்க ப்படட பாணைத்து்கள்கள படிப்படியா்க 

ஓரிடத்திலிருநது மைறவைார் இடத்திறகு 
இடம்சபயர்நது ஆறு்கள அல்்லது ஏரி்களின் அடியில் 
படிநது நீரின் அழுத்தத்தால் உறுதியாக்கப்படடு 
இவவண்கப்பாணை்கள உருவாகின்ைன. (எ.்கா) 
சுண்ைாம்புக்கல், மைைறபாணை.

iii. உருமாறுப் �ாடைகள் (Metomorphic Rocks) :
இணவ எரிமைண்ல அல்்லது படிவுப்பாணை 

வண்கணய ொர்நதணவ. இப்பாணை்கள அழுத்தம் 
அல்்லது சவப்பம் இணவ இைண்டின் ்காைைமைா்க  
நிைம் ,உருவணமைப்பு மைறறும் இணழயணமைப்பு 
ஆகியவறறில் மைாறைம்சபறறு உருவாகின்ைன.  
( எ.்கா) பளிஙகுக்கல், சிவ்லட.
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3.1.1.2  இயற்பியல் ்தன்டமடய
ப�ாருத்து �ாடைகளின் 
ைடககள் :

இநத வண்க பாணைணய மூன்று வண்க்க்ளா்க 
பிரிக்க்லாம். அணவ,

i. அடுககு அணமைப்புப் பாணை
ii. அடுககு அணமைப்பில்்லாப் பாணை
iii. இணைஏடு அணமைப்புப் பாணை

i. அடுக்கு அடமப்புப் �ாடை (Stratified Rocks)

இவவண்க பாணை்கள படிவுப்பாணைச் 
வண்கணயச் ொர்நதது. பாணை்களின் அணமைப்பில் 
இணையான அடுககு்கண்ள ச்காண்டு படிநது 
்காைப்படும். (எ.்கா) சுண்ைாம்புக்கல், மைைறபாணை, 
சிவ்லட.

ii. அடுக்கு அடமப்பில்லாப் �ாடை (Unstratified Rocks)

எரிமைண்லப்பாணை மைறறும் படிவுப்பாணை்கள 
பூமியின் ந்கர்வால் ( earth movement ) பாதிக்கப்படடு 
இவவண்க  பாணை்கள உருவாகின்ைன.  இப்பாணை்கண்ள 
சமைல்லிய அடுககு்க்ளா்கப் பிரித்சதடுக்க இய்லாது.
(எ.்கா), கிைாணனட, பளிஙகுக்கல்.

இந்தியாவிலுள்ள பெயல்�டும் 
எரிமடல எது?

¾  இநதியாவில் செயல்படும்  
நிண்லயிலுள்ளதா்க அறியப்படட ஒவை எரிமைண்ல 
அநதமைான் தீவு்களிலுள்ள ‘வபைன் ஐவ்லண்ட’ 
ஆகும்.

 ¾  இது அநதமைானின் தண்லந்கர் வபார்ட  
பிவ்ளரிலிருநது வடகிழக்கா்க 135 கி.மீ 
சதாண்லவில் அணமைநதுள்ளது.

 ¾  இதுவணை 10 முணை்களுககு வமை்லா்க இநத 
எரிமைண்ல சவடித்துள்ளது. ்கணடசியா்க 
2017 ஆம் ஆண்டு இது சவடித்துள்ளது.

Search link:  http://en.m.wikipedia.
org>wiki>barrenisland
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iii. இடணஏடு அடமப்புப்�ாடை (Foliated Rocks)

இவவண்க பாணை்கள ஒவை திணெயில் 
புத்த்கத்தின் ஏடு்கள வபா்ல பி்ளவுபடுகின்ை வண்கயில் 
அணமைநதிருககும். இவவண்க இணைஏடு அணமைப்பு 
உருமைாறு பாணை்களில் அதி்கம் ்காைப்படும். (எ.்கா) 
ஜினிெஸ்.

3.1.2.3.  வைதியியல் ்தன்டமடய
ப�ாருத்து �ாடைகளின் 
ைடககள் :

இநத வண்க  பாணைணய மூன்று  வண்க்க்ளா்கப் 
பிரிக்க்லாம்,  அணவ

i. சிலிசியஸ் பாணை (Siliceous Rocks)
ii. ்கால்வ்கரியஸ் பாணை (Calcareous Rocks)
iii. ஆர்கி்லாசியஸ் பாணை (Argillaceous Rocks)

i. சிலிசியஸ் �ாடை (Siliceous rocks) :

இவவண்க பாணை்கள சிலிக்கா மைைண்ல 
முககிய மூ்லககூைா்கக ச்காண்டிருககும். இணவ 
்கடினமைானணவ மைறறும் நீடித்து உணழக்கக 
கூடியணவ. (எ.்கா) மைைறபாணை, கிைாணனட.

ii. கால்வகரியஸ் �ாடை (Calcareous rocks) :

இவவண்கப் பாணை்களில் ்கால்சியம் 
்கார்பவனட அதிமைா்க இருககும். (எ.கா) 
சுண்ைாம்புக்கல்.

iii. ஆர்கிலாசியஸ் �ாடை (Argillaceous Rocks) :

இவவண்கப்பாணை்கள அதி்கஅ்ளவு 
்களிமைண்ணைக ச்காண்டிருககும்.( எ.்கா) சிவ்லட, 
வ ்ல ட ண ை ட .

பல்வவறு பாணைவண்க்களின் மைாதிரி்கண்ள 
வெ்கரித்து அவறறின் சபயர்்களுடன் உன் 
வகுப்பணையில் ்காடசிப்படுத்து.

செயல்பாடு 2PROJECT

உலகின் அதிகமாக எரிமடலகள் 
அடமந்துள்ள நாடுகளில் மு்தல் 
இரண்டு இைம் பிடிப்�டை

 ¾ அசமைரிக்க ஐககிய நாடு்கள - 173
 ¾ ைஷயா - 166
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3.1.3.  கற்களின் �யன்கள்  
(Uses of Stones):

்கற்கள அதனுணடய உறுதித்தன்ணமை 
மைறறும் நீடித்து உணழககும் தன்ணமையின் ்காைைமைா்க, 
ப்லவண்கயான சபாறியியல் ்கடடுமைானங்களில் 
பயன்படுத்தப்படுகிைது.

கற்களின் பிர்தான �யன்கள் பின்ைருமாறு :

1.  அஸ்திவாைம் அணமைக்க ்கடடுமைானப்  
ச ப ா ரு ்ள ா ்க வு ம்

2. ்கற்காணை தயாரிக்க ஜல்லி்க்ளா்கவும்

3.  ொண்ல ்கடடுமைானத்தில் ்கடடுமைானப்  
சபாரு்ளா்கவும்

4.  நணடபாணதயில் பயன்படும் சமைல்லிய சி்லா-
பா்கவும் (Slab)

5. அழகு வவண்லப்பாடு்கள செயயவும்.

6.  சுவர், தூண், உத்திைம் மைறறும்  
லிண்டல்்க்ளா்கவும்.
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7. சுண்ைாம்புக்கல் சிசமைண்ட தயாரிக்கவும்.
8.  சிவ்லட ்கற்கள கூணை ஓடு்க்ளா்கவும்

பயன்படுகின்ைன.

3.1.4.  நல்ல கற்களுக்கு இருக்க
வைண்டிய ்தன்டமகள் 
(Requirements of Good Stones):

நல்்ல ்கற்களுககு இருக்க வவண்டிய 
தன்ணமை்கள கீழ்கண்டவாறு.

1.  பநாருஙகும் திைன் (Crushing Strength): நல்்ல ்கடடிடக
்கற்கள 100 நி/மிமீ 2 விட அதி்கமைா்க சநாருஙகும்
திைன் உணடயதா்க இருக்க வவண்டும்.

2.  வ்தாற்ைம் (Appearance): அழகு வவண்ல்களுககுப்
பயன்படுத்தப்படும் ்கற்கள நல்்ல வதாறைம்
உணடயதா்கவும், நீண்ட நாட்கள நிைம்
மைாைாமைலும் இருக்க வவண்டும். அழகு
வவண்ல்களுககுச் சுறறியுள்ள நா்கரீ்கத்திறகு
தக்கவாறு நல்்ல நிைமுள்ள ்கற்கண்ளத்
வதர்நசதடுத்துப் பயன்படுத்த வவண்டும்

3.  உடைக்கும் ்தன்டம (Durability): நல்்ல 
்கடடிடக்கல் என்பது நல்்ல திடத்தன்ணமையுடன்  
நீண்டநாள உணழககும் வண்ைம் இருத்தல் 
வவண்டும். ஒரு ்கல்லில் உள்ள வவதியியல் 
கூறு, இயறபியல் தன்ணமை, ்காறறுமைண்ட்லத்தின் 
சீறைம் இவறணைப் சபாறுத்து திடத்தன்ணமை 
அணமைகிைது. சவப்பமும் பனியும் மைாறி 
மைாறி வருகிை இடங்களில் ஈைத்தன்ணமையும் 
உ்லர்தன்ணமையும் மைாறி மைாறி உருவாகுவதால் 
திடத்தன்ணமை பாதிக்கப்பட்லாம்.

4.  பெதுக்கும் ்தன்டம ( Dressing of Stone):
்கற்கள எளிதில் குணடயும் தன்ணமையுடனும்,
வடிவணமைககும் தன்ணமையுடனும், செதுககும்
தன்ணமையுடனும் இருத்தல் அவசியம். 
சபாரு்ளாதாை ரீதியா்க பார்த்வதாமைானால் இது 
முககிய தன்ணமையா்கக ்கருதப்படுகிைது.

5.  பின்னஙகள் (Fracture): நல்்ல ்கடடிடக
்கற்களில் உள்ள ஒவசவாரு பின்னப்பகுதியும்
கூர்ணமையுடனும், சதளிவா்கவும் ஒன்வைாடு
ஒன்று இணைநதும் இருத்தல் அவசியம்.
வமைலும் மைநதமைான, மைாவு வபான்ை பின்னங்கள
்கடடிடத்தின் ஆயுட்கா்லத்ணதக குணைககும்

6.  கடினத்்தன்டம (Hardness): ொண்ல்களுககுப் 
பயன்படுத்தப்படும் ்கற்களுககுக ்கடின எண் 
17ஐ விட அதி்கமைா்க இருக்க வவண்டும். ்கடின 
எண் 14ககும் 17ககும் இணடப்படும் இருப்பின் 
அத்தண்கய ்கற்கள சுமைாைான ்கடினத்தன்ணமை 
வாயநதணவயா்க ்கருதப்படும். எனவவ, 
்கடடிடத்திறகுப் பயன்படுத்தப்படும் ்கற்கண்ள 
நல்்ல ்கடினத்தன்ணமை வாயநதணவயா்கத் வதர்வு  
செயயவவண்டும்.

7.  வ்தயமானம் (Attrition): நல்்ல ்கடடிடக ்கற்கள 
வதயமைானம் குணைநது ்காைப்பட வவண்டும். 
வதயமைான வொதணனயில் வதயமைான எண் 3% 
குணைநது ்காைப்படும் ்கற்கள வதயமைானம்  
குணைநதணவ்க்ளா்கக ்கருதி ்கடடிடங்களுககுப் 
பரிநதுணை செயயப்படுகிைது. 

8.  தீப்பிடிக்கும் ்தன்டம (Fire Resistance): ்கற்களில்
்க்லநதுள்ள தாதுப்சபாருட்கள தீப்பிடிககும்
தன்ணமையில்்லாதணவ்க்ளா்க இருக்க வவண்டும்.

9. �்தப்�டுத்து்தல் (Seasoning): ்கற்கண்ளப் பயன்-
படுத்துவதறகு முன்பு நன்கு பதப்படுத்த 
வவண்டும். பாணை்களில் இருநது சவடடி எடுக-
்கப்படும் ்கற்களில் ஈைத்தன்ணமை இருக்க்லாம். 
இநத ஈைத்தன்ணமை ்கற்கள சமைன்ணமையானதா்க 
மைாறறிவிடும். எனவவ, இதணன தவிர்த்துக 
்கற்கண்ள ்கடினமைா்க மைாறறுவதறகுப் 
பதப்படுத்தப்படுகிைது.

10.  ஒப்�ைர்த்தி எண் (Specific Gravity): நல்்ல
்கற்களின் ஒப்படர்த்தி எண் 2.7 அல்்லது அணத
விட அதி்கமைா்க இருக்க வவண்டும்.

11.  இடைகளின் அடமப்பு (Texture): ்கற்களில்
உள்ள இணழ்கள ஒன்வைாடு ஒன்று இணைநது
இைக்கத்துடன் இருக்க வவண்டும். எவவித
குழி்களும், விரிெல்்களும் இருத்தல் கூடாது.

12.  நீர் உறிஞ்சும்திைன் ( Water Absorption): ்கற்கண்ள
24 மைணி வநைம் நீரிலிடடு ஊைணவத்து பிைகு
எடுத்து எணட வபாடடால் அது தன் எணடணயப்
வபால் 0.6 ெதவீத அ்ளவிறவ்க தண்ணீணை
உறிஞ்சி இருக்க வவண்டும்.
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�குதி I (மதிப்ப�ண் 1)

ெரியான விணடணயத் வதர்நசதடுத்து எழுது்க. 

1. பாணை்கள எரிமைண்லயிலிருநது சவளிவயறும் 
________ ்காறறினால் குளிர்ச்சி அணடநது 
அழுத்தத்திறகு உடபடும்வபாது உருவாகின்ைது.

 அ) சுண்ைாம்புக்கல்
 ஆ) பாணைககுழம்பு (Moltan Lava) 
 இ) பளிஙகு்கல் 
 ஈ) மைைறபாணை
2. படிவுப்பாணை என்பது முறறிலும் ________ 

வண்கயாகும்.
 அ) அடுககு அணமைப்புப்பாணை
 ஆ) அடுககு அணமைப்பில்்லாப் பாணை
 இ) இணை ஏடு அணமைப்புப் பாணை
 ஈ) சிலிசியஸ் பாணை.
3.  நல்்ல ்கடடிடக ்கற்களுககு ________ விட 

அதி்கமைா்க சநாறுஙகும் திைன் இருக்க வவண்டும்.
 அ) 40 நி/மிமீ 2

 ஆ) 25 நி/மிமீ 2 

 இ) 100 நி/மிமீ 2

 ஈ) 75 நி/மிமீ 2

4. ்கற்கண்ள ________ மைணிவநைம் நீரில் ஊைணவத்து 
பிைகு எணடவபாடடால் 0.60 ெதவீத அ்ளவிறவ்க 
தண்ணீணை உறிஞ்சி இருக்க வவண்டும்.

 அ) 12  ஆ) 6
 இ) 18  ஈ) 24
5. ொண்ல்களுககுப் பயன்படுத்தப்படும் ்கற்களுககுக 

்கடின எண் ________ ஐ விடப் சபரிதா்க இருக்க 
வவண்டும்.

 அ) 17  ஆ) 20
 இ) 14  ஈ) 24 

மாதிரி வினாக்கள்
1 (ஆ) 2 (அ) 3 (இ) 4 (ஈ) 5 (அ)
விணட்கள : 

�குதி II (மதிப்ப�ண்கள் 3)

ஓரிரு வாககியங்களில் விணடயளி.

6. பாணை்களின் வண்க்கள யாணவ?
7. புவி அணமைப்பியல் தன்ணமைணயப் சபாருத்து பாணை்கண்ள எத்தணன வண்க்க்ளா்கப் பிரிக்க்லாம்? அணவ யாணவ?
8. எரிமைண்லப் பாணை என்ைால் என்ன? 

�குதி III (மதிப்ப�ண்கள் 5)

சுருக்கமைா்க விணடயளி.

9.  ்கற்களின் பயன்்கள யாணவ?
10. நல்்ல ்கற்களுககு இருக்க வவண்டிய தன்ணமை்கள ஏவதனும் ஐநதிணன பறறி எழுது்க.

�குதி IV (மதிப்ப�ண்கள் 10)

விரிவா்க விணடயளி.

11. நல்்ல ்கற்களுககு இருக்க வவண்டிய தன்ணமை்கள பறறி விவரி.
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3.2.1. அறிமுகம் (Introduction) : 

்களி மைண்ைால் செயயப்படட செங்கல்  
நீண்ட ்கா்லமைா்கவவ மைனிதர்்க்ளால் பயன்படுத்தப் 
படடு வநதது. முதலில் இக்கற்கள சநருப்பினால் 
சுடப்படாமைல் சூரிய ஒளியில் ்காய ணவக்கப்படட 
்கற்க்ளா்கவவ பயன்படுத்தப்படடு வநதது. சுடப்படட 
செங்கற்கள எகிப்தியர்்க்ளால் பயன்படுத்தப்படடு 
வநத ஒரு ்கடடிடப் சபாரு்ளாகும். தற்கா்லத்தில், 
இநத செங்கற்கள வதர்வு செயயப்படட மைறறும் 
பதப்படுத்தப்படட மைண்ணைக ச்காண்டு தயாரிக்கப் 
படுகிைது. இதன் சிைநத தாஙகுதிைன், நீண்ட 
ஆயுட்கா்லம் மைடடும் வலிணமையின் ்காைைமைா்கக 
்கடடிடம் ்கடடுவதறகுப் பயன்படுத்தப்படடு வருகிைது. 
செங்கற்கள நன்ைா்க பதப்படுத்தப்படட ்களிமைண்ணை 
செவவ்க வடிவ வடிவாககி்களில் ஒவை அ்ளவு 
உளண்ளணவ்க்ளா்க வடிவணமைக்கப்படடு பின்னர், 
உ்லர்த்தப்படடு, எரிக்கப்படடுத் தயாரிக்கப்படுகிைது. 
இநத செங்கற்கள ஒவை அ்ளணவ ச்காண்டிருப்பதால் 

்கறைலின் வநாக்கங்கள:

இப்�ாை முடிவில் உஙகளால் அறிந்து பகாள்ள முடிந்்தடை.

 ¾ செங்கற்கண்ள வணையறுத்தல்.
 ¾ செங்கல்லின் அ்ளவு மைறறும் எணடணய அறிதல்
 ¾ செங்கல் தயாரிப்பின் முணை்கண்ள அறிதல்.
 ¾ செங்கற்கண்ள வண்கப்படுத்துதல்.
 ¾ நல்்ல செங்கற்களின் தன்ணமை்கண்ள அறிதல்.
 ¾ உளளீடறை ்கற்கண்ளப் (Hollow blocks) பறறி அறிதல்.

இவறணை செங்கல் ்கடடுவவண்லயில் மி்கவும் 
அழ்கா்க அடுககி உபவயா்கப்படுத்த்லாம்.

3.2.2. ைடரயடை (Definition) :

செவவ்க வடிவ அச்சு்களில் தயார் 
செயயப்படட ்களிமைண்ணை வடிவணமைத்து 
அதன்பின் உ்லைணவத்து எரித்து செங்கற்கள 
செயயப்படுகின்ைன. ்கருங்கற்கள எளிதா்க 
கிணடக்காத இடங்களில் செங்கற்கண்ள பயன்படுத்தி 
்கடடுமைானங்கள உருவாக்கப்படுகிைது. வலிணமை, 
உணழககும் திைன், நம்ப்கத்தன்ணமை மைறறும் 

மு்தலில் பெஙகற்கள் �யன்�டுத்்தப் 
�ட்ைது எஙகு, எப்வ�ாது?
¾  மி்கவும் பழணமையான செங 

்கற்கள ்களிமைண்ைால் தயாரிக்கப்படடுச் சூரிய 
ஒளியில் ்காயணவக்கப்படடணவ.

 ¾ இக்கற்கள கி.மு.8000 ஆண்டு்களிவ்லவய 
சதன் துருககியிலுள்ள சஜரிகவ்கா ந்கணைச்  
சுறறிலும் பயன்படுத்தப்படடது.

 ¾ கி.மு.4000 ஆண்டு்களில் சமைெபவடாமி 
யாவில் (தறவபாணதய ஈைாக) வண்ளவு்கள 
(Arches), இக்கற்கண்ளப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப் 
படடது.

 ¾ கி.மு.3000 ஆண்டு்களின் முறபகுதி்களில் 
சிநது ெமைசவளி ந்கைங்களில் சுடப்படட 
செங்கற்கள பயன்படுத்தப்படடது.

பெஙகல் (Brick)3.2
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குணைநத சபாருடச்செ்லவு ஆகியணவயின் 
்காைைமைா்க செங்கற்கள ்கடடடத்துணையில் 
முன்னிண்ல சபாரு்ளா்க இருககிைது.

செங்கல்

பழங்கா்ல மைறறும் தற்கா்ல செங்கல் 
்கடடிடங்களின் படங்கண்ளச் வெ்கரித்து ஓர் 
ஆல்பம் தயார் செய.

செயல்பாடு 1PROJECT

 

 
3.2.3.  பெஙகல்லின் அளவு மற்றும் 

எடை (Size and Weight of Bricks):

செங்கற்கள ப்லவித அ்ளவு்களில் 
செயயப்படடன. செங்கற்கள பயன்படுத்தப்படும் 
இடங்களில் ்கணடபிடிக்கப்படும் நணடமுணை 
பழக்கவழக்கங்கவ்ள அதன் அ்ளணவ தீர்மைானிககும் 
்காைணியா்க இருநதது. இவவாறு முணைப்படுத்தப்படாத 
அ்ளவு்கண்ளக ச்காண்ட செங்கற்கண்ள பாைம்பரிய 
செங்கற்கள என்று அணழத்தனர். 

இநதியத் தைநிண்லப் பணிய்கத்தின் (BIS) 
பரிநதுணையின்படி செங்கற்கள ஒவை அ்ளவுணடயதா்கச் 
செயயப்படடன. இநத ்கற்கள மைாடு்லர் செங்கற்கள 
(Modular Bricks) என்று அணழக்கப்படடன. இநத 
்கற்களின் ெரியான அ்ளவு ( Actual Size) 190 × 90 × 90 மி.மீ 
ஆ்கவும் ்க்லணவயின் ்கனத்துடன்(10mm) செங்கற்கள 
200 × 100 × 100 மி.மீ ஆ்கவும் இருககும். இது நாமினல் 
(nominal) அ்ளவு என்றும் அணழக்கப்படுகிைது. ஆனால் 
செயல்முணையில் உத்திைத்தின் அ்க்லத்திறகுப் 
சபாருநதும் வண்கயில் 230 மி.மீ அ்க்லமுள்ள 
செங்கற்கள தயாரிக்கப்படடுக ்கடடுமைானத்துணையில் 
பயன்படுத்தப்படடு வருகிைது. 115 மி.மீ அ்க்லம் ச்காண்ட 
சுவணை அணைக்கல் (½ brick) சுவர் என்லாம். 230 × 110 
× 76 மி.மீ அ்ளவு ச்காண்ட செங்கற்கவ்ள ்கடடுமைானத் 
துணையில் சபாதுவா்கப் பயன்படுத்தப்படுகிைது.

ஒரு ்கனமீடடர் (1 மீ3) செங்கல் மைண்ணின் 
எணட1800 கிகி ஆகும். எனவவ, ெைாெரியா்க ஒரு 
செங்கல்லின் எணட 3.0 முதல் 3.5 கிகி வணை இருககும். 
சபாதுவா்க நாம் இநதியாவில் பயன்படுத்தும் 
செங்கல்லின் அ்ளவு 228 x 107 x 69 மி.மீ ஆகும்.

3.2.4. பெஙகல் மண் (Brick Earth):

எளிதா்க வார்க்கப்படும் பி்ளாஸ்டிக 
தன்ணமையுள்ள ்களிமைண், செங்கல் ்களிமைண் அல்்லது 
செங்கல் மைண் (Brick Earth) எனப்படும்.

IS 2119 – 1975 ன்�டி நல்ல பெஙகல் மண் கீழகண்ை 
விகி்தத்தில் கலந்து இருக்க வைண்டும்.

களிமண் -  20 - 30% (எடையில்)

சில்ட் - 20 - 35% (எடையில்)

மணல் -  35 - 50% (எடையில்)

பெஙகல் ்தயாரிக்கப் �யன்�டும் மண்ணின் 
மூலப்ப�ாருட்கள் (Composition of Good Brick Earth)

1.  அலுமினா (Alumina): செங்கலில் இருக்க வவண்டிய 
முககிய மூ்லப்சபாருள அலுமினா ஆகும். 
நல்்ல செங்கல் மைண்ணில் 20 – 30% அலுமினா 
இருக்க வவண்டும். இநத மூ்லப்சபாரு்ளால் 
பி்ளாஸ்டிக பண்பு ஏறபடுகிைது. இதனால் எளிதா்க 
வார்க்கப்படுகிைது. அதி்கமைா்க அலுமினா இருநதால் 
உ்லை ணவககும்வபாது செங்கல் சூண்ளயின் இருநது 
எரித்து எடுககும்வபாது சுருஙகும்.
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2.  சிலிக்கா (Silica): சிலிக்கா தனியா்கவவா 
அலுமினாவுடன் வெர்நவதா கிணடககின்ைது. 
இதணனக ்களிமைண்ணுடன் வெர்த்து 
்க்லக்க வவண்டும். சிைநத செங்கல் 
மைண்ணில் 50 – 60 % வணை சிலிக்கா இருக்க
வவண்டும். சிலிக்காவானது செங்கல்ண்லச்
சுருங்கவிடாமைலும் சவடிக்கவிடாமைலும்
தடுககிைது. அ்ளவு மைாைாமைல் ்காப்பது
சிலிக்காவின் தன்ணமையாகும். பல்்லாயிைம்
ஆண்டு்கள உணழக்க, உறுதியா்க ணவத்திருக்க
சிலிக்கா உதவுகிைது. சிலிக்கா அதி்கம்
்க்லநதிருநதால் உணடயும் தன்ணமை உண்டாகும்.

3.  சுண்ணாம்பு (Lime): வபாதுமைான அ்ளவு
சுண்ைாம்பு செங்கல் மைண்ணில் ்க்லநது
இருப்பது அவசியம். இது சுண்ைாம்பும்
மைைலும் வெர்நது உருகி நல்்ல
உறுதித்தன்ணமைணய ஏறபடுத்துகிைது. அதி்கமைா்க
சுண்ைாம்பு ்க்லநது இருநதால் செங்கல் உருகி
உ ரு க கு ண ்ல ந து வி டு ம் ,

4.  இரும்பு ஆக்டஸைடு (Oxide Of Iron): இரும்பு
ஆகணஸைடு 5 – 6 % வணை ்க்லநது இருக்க்லாம்.
இதனால் நல்்ல சிவப்புநிைம் செங்கலுககு
ஏறபடும். அதி்கமைானால் செங்கல் ்கருப்பு
நிைத்திறகு மைாறி விடும்

5.  மாக்னீசியா(Magnesia): சிறித்ளவு மைாகனீசியா
செங்கல் மைண்ணில் ்க்லநது இருப்பது சிைநதது.
இதனால், செங்கல் சுருங்காமைலும், செங்கலில்
உள்ள மைண்து்கள து்க்ளா்க பிரியாமைலும்
இருககும். அதி்கமைா்க மைாகனீசியா இருநதால்
செங்கல் வடிவம் மைாறிவிடும்.

மாக்னீசியா

3.2.5.  பெஙகல் ்தயாரிக்கும் முடை 
(Manufacture of Bricks):

செங்கல் தயாரிக்க கீழ்கண்ட வழி 
முணை்கண்ளப் பின்பறை வவண்டும்.

1. ்களிமைண் வெ்கரித்தல் (Preparation of Clay)
2. அச்சில் இடுதல் (Moulding)
3. உ்லர்த்துதல் (Drying)
4. எரித்தல் (Burning)

3.2.5.1  களிமண் வெகரித்்தல் 
(Preparation of Clay)

அ.  வமல் அடுக்டக நீக்கு்தல் (Unsoiling): நி்லத்தின் 
வமைல் அடுக்கானது 20 செ.மீ. ஆழத்திறகு 
சவடடப்படடுத் வதணவயறை குப்ணப்கள 
அ ்க ற ை ப் ப டு கி ை து .

ஆ.  வ்தாண்டு்தல் (Digging): இதிலிருநது ்களிமைண் 
சவடடி எடுக்கப்படடுச் ெமைதணையின் மீது 
60 செ.மீ முதல் 120 செ.மீ வணை அ்ளவுள்ள 
குவிய்லா்கப் பைப்பப்படுகிைது

இ.  சுத்்தப்�டுத்து்தல் (Cleaning): மைண்ணில் உள்ள 
்கடடி்கள அணனத்தும் தூ்ளாக்கப்படுகிைது. 
்கற்கள, இண்ல்கள, வவர்்கள அ்கறைப்படுகிைது.

ஈ. �்தப்�டுத்து்தல் (Weathering): இநத மைண்ணை 
,அப்படிவய இயறண்கச்சூழலில் ்கா்லநிண்லகவ்கறப 
சி்ல ்கா்லம் விடடு விட வவண்டும்.

உ.  கலக்கு்தல் (Blending): இநத மைண்ணில் மைைல் 
வபான்று வவறு சபாருட்கள வவண்டுசமைன்ைால் 
வெர்க்கப்படடு நன்ைா்கக ்க்லக்க வவண்டும்.

ஊ.  உறுதித்்தன்டம (Tempering): வதணவயான அ்ளவு 
்கடினத்தன்ணமை அணடநதவுடன் வபாதுமைான 
அ்ளவு தண்ணீர் வொரிக்கப்படடு மைனிதர்்கள 
அல்்லது ்கால்நணட்க்ளால் மிதிக்கப்படுகிைது.

அதி்க அ்ளவில் மைண்குணழக்க குணழப்பு இயநதிைம் 
(Pug mill) �யன்�டுத்்தப்�டுகிைது. 
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குடைப்பு இயந்திரம்

பெயல்முடை (Process): களிமண்ணில் வ்தடையான 
அளவு ்தண்ணீர் வெர்க்கப்�ட்டு குடைப்பு இயந்திரம் 
மூலம் அடரக்கப்�டுகிைது. இந்்த இயந்திரத்தில் 
கிடைமட்ைத்திலுள்ள கத்தி வ�ான்ை அடமப்பின் 
மூலம் நன்ைாகக் குடைக்கப்�ட்டு, அடியில் உள்ள 
துைாரம் மூலமாக பைளிவயற்ைப்�டுகிைது.

3.2.5.2. அச்சிலிடு்தல் (Moulding) :

ண்க்களின் மூ்லமைா்கவவா அல்்லது 
இயநதிைத்தின் உதவியாவ்லா அச்சில் இடப்படுகிைது.

அச்சிலிடுதல் இைண்டு முணை்களில்  
ச ெ ய ய ப் ப டு கி ை து

அ). ண்க்களின் மூ்லம் 
அச்சிலிடுதல் (Hand Moulding)
ஆ).  இயநதிைத்தின் மூ்லம் 

அச்சிலிடுதல் (Machine 
Moulding)

அ)  டககளின் மூலம் 
அச்சிலிடு்தல்  (Hand Moulding): அச்ொனது செவவ்க 
வடிவில் இைண்டு பக்கமும் திைநத நிண்லயில் 
மைைத்தினாவ்லா அல்்லது இரும்பினாவ்லா ஆனது. 
அதி்க அ்ளவில் செங்கல் தயாரிப்பதறகு இரும்பு 
அச்வெ ஏதுவானது.

ண்க்களின் மூ்லம் அச்சிலிடுதல் இைண்டு 
வண்கப்படும். 

i.  தணையில் ணவத்து அச்சிலிடுதல் (Ground Moulded
Bricks)

ii. வமைணெயின் மீது ணவத்து அச்சிலிடுதல் (Table 
Moulding)

i. ்தடரயில் டைத்து அச்சிலிடு்தல் (Ground 
Moulding): தணையானது ெமைப்படுத்தப்படடு 
அதன் வமைல் மைைல் தூவப்படுகிைது. 
அச்சு தண்ணீரில் நணனக்கப்படடுத் 
தணையின் மீது ணவக்கப்படடு அதனுள 
்களிமைண் நிைப்பப்படுகிைது. அதி்கப்படியான 
்களிமைண்ைானது கூர்ணமையான முணன 
ச்காண்ட மைைப்ப்லண்க அல்்லது இரும்புப்ப்லண்க 
ச்காண்டு நீக்கப்படுகிைது. பின் அச்சு 
சவளிவய எடுக்கப்படுகிைது. ஒவசவாரு 
முணையும் அச்சு தண்ணீரில் நணனக்கப்படடு 
உபவயா்கப்படுத்தப்படுகிைது. இவவண்க 
செங்கற்களில் frog அணமைப்பது ்கடினம். 
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வபாதுமைான அ்ளவு உ்லர்நதவுடன் எடுத்து 
நிழலில் அடுக்கப்படுகிைது. நல்்ல தைமைான 
செங்கல்ண்ல frog உடன் சபை இைண்டு pallet 
board-ம், மைைஅச்சும் பயன்படுத்தப்படுகிைது.

இரும்பு அச்சு

மர அச்சு

டகயால் ைடிைடமத்்தல்

மர அச்சு

ii.  வமடெயின் மீது டைத்து அச்சிலிடு்தல் (Table
Moulding): இவவண்கயில் செங்கற்கள வமைணெயின்
மீது வடிவணமைக்கப் படுகின்ைன வடிவணமைககும்
முணை தணையில் வடிவணமைத்தல் வபான்ைவத.

Fr
og

Fr
og

1

2 3

4

5

6
7

8

1. அச்சு 5. ஸ்ைாக்
2. நீர்க்குைடள 6. ைழிப்�ான்
3. களிமண் 7. வ�லட் �லடக
4. உடைவி 8. ்தாஙகு கம்பி

ஆ.  இயந்திரத்தின் மூலம் அச்சிலிடு்தல் (Machine 
Moulding): ஒவை இடத்தில் அதி்க அ்ளவில் செங்கல் 
தயாரிக்க இம்முணை பயன்படுத்தப்படுகிைது. 
்கடின ்களிமைண்ணிறகு இம்முணை ஏறைது.
இதறகுப் பயன்படுத்தப்படும் இயநதிைங்களில் 
இைண்டு வண்க்கள உள்ளன. 

i. இ்ளகிய ்களிமைண் இயநதிைங்கள
ii. உ்லர்நத ்களிமைண் இயநதிைங்கள

i.  இளகிய களிமண் இயந்திரஙகள் (Plastic
Clay Machines): இவவண்க இயநதிைத்தில்
செங்கல் அ்ளவுணடய செவவ்கத் துவாைம்
உள்ளது. அணைக்கப்படட ்களிமைண் இநத
இயநதிைத்திலுள்ள செவவ்கத் துவாைம்
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வழிவய சவளி வரும்வபாது ெரியான அ்ளவில், 
்கம்பியால் (Wire) சவடடப்படுகிைது. எனவவ, 
இவவண்க செங்கல் ்கம்பியால் சவடடப்படட 
செங்கற்கள (Wire Cut Bricks) எனப்படுகிைது. 

ii.  உலர் களிமண் இயந்திரஙகள் (Dry Clay 
Machine): இநத இயநதிைத்தில் ்களிமைண்ைானது, 
முதலில் தூ்ளா்க மைாறைப்படடு பின்னர் 
தண்ணீர் வெர்க்கப்படடுப் பணெவபால் 
மைாறைப்படுகிைது. இது அச்சில் இடப்படுகிைது. 
இயநதிைத்தினால் அழுத்தப்படடுக 
்கடினமைாக்கப்படுகிைது. இவவண்க செங்கற்கள 
ண்க மூ்லம் தயாரிக்கப்படும் செங்கற்கண்ள விட 
்கடினமைானணவ. இதில் FROG சதளிவா்கவும் 
்கல்லின் தன்ணமை ஒவை மைாதிரியா்கவும் 
இ ரு க கு ம் .

3.2.5.3. உலர்த்து்தல் (Drying):

ஈை செங்கல்ண்லச் சுடடால் உணடநது விடும். 
அச்சில் இருநது எடுக்கப்படட ஈை செங்கல்்லானது 
உ்லர்த்தப்படடு, பின் சுடப்படுகிைது. உ்லர்த்தப்படும் 
வபாது ்காறவைாடடம் உள்ளவாறு அடுக்கடுக்கா்க 
வரிணெயில் அடுக்கப்படுகிைது. உ்லர்த்துவதறகுக 
கீழ்கண்ட முணை்களில் ஏவதனும் ஒன்ணைப் 
பின்பறை்லாம்:

அ.  பெயற்டக முடையில் உலர்த்து்தல் (Artificial 
Drying) : இம்முணையில் Tunnel மூ்லமைா்க 120˚செ 
சவப்பத்தில் ஒன்று முதல் மூன்று நாட்களுககுச் 
செங்கற்கள உ்லர்த்தப்படுகின்ைது.

ஆ.  காற்வைாட்ைம் (Circulation of Air) : இம்முணையில் 
நல்்ல ்காறவைாடடம் உள்ளவாறு செங்கற்கள 
ப்ல வரிணெ்களில் அடுக்கடுக்கா்க அடுக்கப்படடு 
உ்லர்த்தப்படுகின்ைது.

இ.  உலர்த்தும் இைம் (Drying Yard): மைணழநீர் 
வதங்காமைல் இருககும் வண்கயில் உ்லர்த்தும் 
இடமைானது வமைடா்க அணமைத்தல் வவண்டும்.

ஈ.  உலர்த்துை்தற்காக காலஅைகாெம் பகாடுத்்தல் 
(Period For Drying): ொதாைைமைா்கச் செங்கற்கள 
உ்லர்வதறகு 3ல் இருநது 10 நாட்கள வணை 
ஆகும். 

   உ்லரும் ்கா்லத்தில் மைணழ, ்காறறு மைறறும் 
சூரியசவப்பம் வநைடியா்க செங்கற்கள மீது 
படாமைல் இருக்க தடுப்பு அணமைக்கப்பட 
வ வ ண் டு ம் .

3.2.5.4. எரித்்தல் (Burning):

உ்லை ணவத்த செங்கற்கண்ளச் சுடடு 
எரிப்பதன் மூ்லம் ்கடினமைானதா்கவும், ெகதி 
உணடயதா்கவும், நீண்டநாள உணழக்கக 
கூடியதா்கவும் மைாறைமுடிவதால் செங்கல் 
தயாரிப்பில் இது முககியமைான செய்லா்கக 
்கருதப்படுகிைது. செங்கற்கண்ளப் பககுவமைா்கச் 
சுடசடரிக்க வவண்டும். 

 ¾  ெறறு அதி்கமைா்கச் சுடசடரிக்கப்படடால் அணவ 
எளிதில் உணடநது விடும்.

 ¾  குணைவா்கச் சுடசடரிக்கப்படடால், 
முழுெகதிணயப் சபைாமைல் குணைநத அ்ளவு 
எணடணயத் தாங்கககூடியதா்க இருககும்.

 ¾  சுடசடரிக்கப்படும்வபாது சுமைார் 650˚செ  
சவப்பத்தில் செங்கற்களில் உள்ள 
நுண்ணுயிர்்கள (Organic Matter) எரிநது 
ெ ா ம் ப ்ல ா கி வி டு ம்

 ¾  வமைலும் செங்கற்கள 1100˚செ வணையி்லான 
சவப்பத்தில் சுடசடரிக்கப்படுவதால் அதிலுள்ள 
ஈைப்பதம் முழுவதுமைா்க அ்கறைப்படு கிைது. 
இதனால் இதன் ெகதி, உறுதி, உறிஞ்சுதிைன் 
அதி்கமைாகிைது. ஆனால் 1100˚செ விட 
அதி்கமைான சவப்பத்தில் சுடசடரிக்கப்படடால், 
செங்கல் உருகி உருககுண்லகிைது.

 ¾  இவவிதமைான செங்கற்கள சுடசடரிப்பதறகுச் 
சூண்ள (Clamp) அல்்லது எரிஉண்ல (Kiln) 
பயன்படுத்தப் படுகிைது.
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பெஙகல் சூடள

3.2.6.  பெஙகற்களின் ைடககள் 
(Classification of Bricks) :

பெஙகற்கடள ்தர ைாரியாக ஐந்து 
ைடகப்�டுத்்தலாம். அடை,

i. ொதாைை செங்கல் (Ordinary Brick)
ii.  சபாறியியல் ்கடடுமைானத்தில் பயன்படும்

செங்கல் (Engineering Brick)
iii. மு்கப்புச் செங்கல் (Facing Brick)
iv. தீ தடுப்புச் செங்கல் (Fire Brick)
v. சிைப்பு வண்கச் செங்கல் (Special Brick)

சிைப்பு ைடக பெஙகற்கள்

பெஙகற்களின் இயற்�ண்புகடளப் 
ப�ாருத்து மூன்று ைடகப்�டுத்்தலாம். அடை,

1. முதல்தைச் செங்கல் (CLASS – I)
2. இைண்டாம்தைச் செங்கல் (CLASS – II)
3. மூன்ைாம்தைச் செங்கல் (CLASS III)

இநத தைங்கள செங்கற்களின்  சபாதுத்தன்ணமை 
மைறறும் நீர் உறிஞ்சும் தன்ணமைணய அடிப்பணடயா்கக 
ச்காண்டு பிரிக்கப்படுகின்ைன.

இந்திய ்தரகட்டுப்�ாடு அடிப்�டையில் (As per IS 
Classification) பெஙகற்கள் அைற்றின் அழுத்்த விடெ 
்தாஙகு திைடன அடிப்�டையாகக் பகாண்டு 10,7.5,5 
மற்றும் 3.5 என பிரிக்கப்�டுகின்ைனஇடை முடைவய 
10 நி/மிமீ2 7.5 நி/மிமீ2 5 நி/மிமீ2 மற்றும் 3.5 நி/மிமீ2 
அழுத்்தவிடெ ்தாஙகு திைன் பகாண்ைடை.
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3.2.7.  நல்ல பெஙற்களின் ்தன்டமகள் 
(Properties of Good Bricks) :

நல்்ல செங்க்லானது நல்்ல 
வடிவணமைப்புடனும் சவடிப்பு்கள மைறறும் விரிெல்்கள 
்காறறுககுமிழ்கள இல்்லாமைலும் வவர்்கள மைறறும் 
்கற்கள ்க்லப்பில்்லாமைலும் இருத்தல் வவண்டும்.

 ¾  ஒவை அ்ளவும், நல்்ல வடிவணமைப்பும், கூர்ணமை 
யான ஓைங்கண்ள உணடயதா்கவும் இருக்க 
வ வ ண் டு ம் .

 ¾  நீ்ளம் அ்க்லத்திறகு இைண்டு மைடங்கா்க இருக்க 
வவண்டும்.

 ¾  செங்கல் நல்்ல சிவநத நிைமைா்க இருக்க 
வ வ ண் டு ம் .

 ¾  தண்ணீரில் 24 மைணி வநைம் செங்கண்லஅமிழத்து 
ணவத்தால், நல்்ல செங்க்லானது தன் எணடயில் 
20 ெதவீதம் வணை நீணை உறிஞ்ெ்லாம்.

 ¾  செங்கண்ல ண்க ந்கத்தின் உதவியால் கீறினால் 
அல்்லது சுைண்டினால் எநத மைாறுதலும்  
ஏறபடககூடாது.

 ¾  செங்கண்ல ஒன்றுடன் ஒன்று வமைாதும்வபாது 
மைணிவயாணெ வபால் வ்கட்க வவண்டும்

 ¾  ெமைதணையில் 1மீ உயைத்தில் இருநது கீவழ 
வபாடடால் செங்கல் உணடயககூடாது.

 ¾  இதன் அழுத்தவிணெ தாஙகுத்திைன் 55 கிகி / 
செ. மீ2 ககு குணைவா்க இருக்கககூடாது.

3.2.8.  உள்ளீைற்ை கற்கள்  
(Hollow Blocks):

்கடடுமைானங்களில் சிசமைண்ட மைறறும் 
்கற்காணையில் ஆன ்கற்களும் பயன்படுத்த ப் 
படுகின்ைன. இணவ திட்கடடி, உளளீடறை மைறறும் 
்கண்அணை்க்ளா்லான (Cellular) வண்க்களில் 
கிணடககின்ைது. இக்கற்களில் உள்ள இணடசவளியின் 
அ்ளவு 25 % விட அதி்கமைா்க இருநதால் அக்கற்கண்ள 
உளளீடறை ்கற்கள என்றும் 25 % விட குணைவா்க 
இருநதால் அவறணைத் துண்ள்களுணடய ்கற்கள 
என்றும் அணழக்க்லாம். 

்கண்அணை்க்ளா்லான ்கற்கள (Cellular Blocks) 
சபாதுவா்க குணைநத எணடயுள்ள ்கான்கிரீட 
்கற்கண்ளவய (Light Weight Concrete Blocks) குறிககும்.

 உளளீடறை ்கற்கள சபாதுவா்க அ்ளவில் 
சபரியதா்கச் செயயப்படுகின்ைன. எனவவ, 
இக்கற்கண்ளப் பயன்படுத்தினால் ்கடடுமைானம் 
வவ்கமைா்க நணடசபறுவதுடன், இணைப்பு்களுககுப் 
பயன்படும் சிசமைண்ட ்க்லணவயின் அ்ளணவயும் 
குணைக்க்லாம்.

உன் பளளியின் அரு்காணமையிலுள்ள 
செங்கல் தயாரிககும் இடத்திறகுச் சென்று 
புண்கபடங்களுடன் கூடிய ஓர் அறிகண்கணயத் 
தயார் செய்க.

செயல்பாடு 4PROJECT

 

 

மு்தன் மு்தலில் பெஙகற்கலன வீடு 
எப்வ�ாது கட்ைப்�ட்ைது?

்கலிவபார்னியாவில் 1847 
ஆம் ஆண்டு முதன் முத்லா்கச் செங்கற்க்ளான 
்கடடிடம் ்கடடப்படடது.

Search link: http://www.youtube.com>watch 
first brick house
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எணடணயத் தாங்கககூடிய சுவர்்கள 
்கடடுவதறகு சிைப்பா்கச் செயயப்படட ்கற்கள 
பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. இக்கற்கள பயன்படுத்து  
வதால் ்கடடடத்திறகு வரும் நிண்லத்த எணடணயக
(Dead Load) குணைக்க்லாம்.

3.2.8.1.  உள்ளீைற்ை கற்கடள 
்தயாரித்்தல் (Manufacturing of 
Hollow Blocks):

இக்கற்கள தயாரிக்க பயன்படும் ்கான்கிரீட 
்க்லணவ 1:6ககு மி்காமைல் (1 பஙகு சிசமைண்டுடன் 6 
பஙகு ஜல்லி) இருக்க வவண்டும். சி்ல ெமையங்களில் 
1:8 வணையி்லான குணை்க்லணவயும் (Lean Mix) 
இதில் பயன்படுத்தப்படுகிைது. இக்கற்கண்ள 
உருவாககுவதில் ஜல்லி அதி்க அ்ளவில் 
பயன்படுத்துவதால் அதன் வதர்வு இக்கற்களின் 
விண்லணய நிர்ையிப்பதில் முககிய பஙகு வகிககிைது. 
எனவவ, மைறை ்கற்காணை வவண்ல்களுககுப் சபாதுவா்க 
பயன்படுத்தாத மி்கசிறிய அ்ளவி்லான வபபி ஜல்லி 
இக்கற்கண்ளத் தயாரிக்கப் பயன்படுகிைது.

3.2.8.2.  உள்ளீைற்ை கற்களின் பிரிவுகள் 
(Classification of Hollow Blocks) : 

இநதியத் தைக ்கடடுப்பாடடின்படி (IS)  
உளளீடறை ்கற்கள மூன்று தைங்க்ளா்க வண்கப் 
ப டுத்தப்படுகின்ைன.

அ.  ்தரம் – A (Grade A): இக்கற்கள எணடணயத்  
தாங்கககூடிய சுவர்்கள ்கடடப் பயன்படுகின்ைன. 
இக்கற்கள குணைநதபடெம் 1500 கிகி / ்க.மீ 
அடர்த்திணயக ச்காண்டு இருக்க வவண்டும். 
28 நாட்கள பதப்படுத்தப்படட இக்கற்களில்  
அழுத்தவிணெ தாஙகுதிைன் 3.5, 4.5, 5.5 , மைறறும் 
7.0 நி/ மிமீ2 இருககுமைாறு தயாரிக்கப்படுகிைது.

ஆ.  ்தரம் - B (Grade B): இக்கற்களும் எணடணயத்  
தாங்கககூடிய சுவர்்கள ்கடடப் பயன்படுகின்ைன. 
இக்கற்களின் அடர்த்தி 1500 கிகி/்கமீ. ககுக 
குணைவா்க இருககும். ஆனால் 1000 கிகி/்கமீ-ஐ 
விட குணையாமைல் இருக்கவவண்டும். 28 நாட்கள 
பதப்படுத்தப்படட இக்கற்களின் அழுத்த-
விணெ தாஙகுதிைன், 2.0, 3.0 மைறறும் 5.0 நி/ மிமீ2  
இருககுமைாறு தயாரிக்கப்படுகிைது.

இ.  ்தரம் - C (Grade C): இக்கற்கள எணட தாங்காத 
சுவர்்கள ்கடட பயன்படுகிைது. இக்கற்களின் 
அடர்த்தி 1000 கிகி / ்க.மீ- ஐ விட குணைவா்க 
இருக்கககூடாது. 28 நாட்கள பதப்படுத்தப்படட 
இக்கற்களின் அழுத்தவிணெ தாஙகுதிைன் 1.5 நி/ 
மிமீ2 இருககுமைாறு தயாரிக்கப்படுகிைது.
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1. (இ) 2. (இ) 3. (ஆ) 4 (ஈ) 5 (அ)
மாதிரி வினாக்கள்

விணட்கள : 

�குதி I (மதிப்ப�ண் 1)
ெரியான விணடணயத் வதர்நசதடுத்து எழுது்க. 

1. மைாடு்லர் செங்கல்லின் ெரியான அ்ளவு (Modular 
Brick) ___________

 அ) 200 மிமீ X 200 மிமீ X 100 மிமீ  
 ஆ) 100 மிமீ X 100 மிமீ  X 100 மிமீ  
 இ) 190 மிமீ X  90 மிமீ  X 90 மிமீ  
 ஈ) 115 மிமீ X 100 மிமீ X 230 மிமீ  
2. ்கடடுமைானத் துணையில் பயன்படுத்தப்படடு வரும் 

செங்கல்லின் அ்ளவு ________.
 அ) 230 மிமீ X100 மிமீ X 100 மிமீ  
 ஆ) 230 மிமீ X 90 மிமீ X 90 மிமீ
 இ) 230 மிமீ X 110 மிமீ X 76 மிமீ  
 ஈ) 200 மிமீ X 100 மிமீ X 110 மிமீ
3. நாம் இநதியாவின் பயன்படுத்தும் செங்கல்லின் 

அ்ளவு ________ .
 அ) 190 மிமீ X  90 மிமீ X 90 மிமீ  
 ஆ) 228 மிமீ X 107 மிமீ X 69 மிமீ
 இ) 200 மிமீ X 100 மிமீ X 100 மிமீ  
 ஈ) 100 மிமீ X 100 மிமீ X 100 மிமீ  

4. செங்கல்லின் எணட ________ ஆகும்.
 அ) 2.0 – 3.0 கி.கி. 
 ஆ) 5.0 – 10.0 கி.கி.
 இ) 10.0 – 15.0 கி.கி.
 ஈ) 3.0 – 3.5 கி.கி.
5. நல்்ல செங்கல் மைண்ணில் ________ அலுமின 

இருக்க வவண்டும்.
 அ) 20 – 30 %
 ஆ) 40 - 50 %
 இ) 10-50 % 
 ஈ) 25 - 55 % 

�குதி II (மதிப்ப�ண்கள் 3)
ஓரிரு வாககியங்களில் விணடயளி.

6. செங்கல் – வணையறு.
7. மைாடு்லர் செங்கல்லின் அ்ளவு என்ன?
8. செங்கல்ண்ல எரித்தல் என்ைால் என்ன?
9. செங்கல் தயாரிக்கப் பயன்படும் மைண்ணில் ்க்லநதுள்ள மூ்லப்சபாருட்கள ஏவதனும் மூன்றிணன எழுது்க?
10. உளளீடறை ்கற்களின் பிரிவு்கள யாணவ? 

�குதி III (மதிப்ப�ண்கள் 5)
சுருக்கமைா்க விணடயளி.

11. செங்கல்ண்ல உ்லர்த்துதல் பறறி சிறு குறிப்பு வணை்க.
12. செங்கல் தயாரிப்பின் நிண்ல்கள யாணவ?
13. உளளீடறை ்கற்கள பறறி சிறுகுறிப்பு வணை்க.

�குதி IV (மதிப்ப�ண்கள் 10)
விரிவா்க விணடயளி.

14. நல்்ல செங்கல்லின் தன்ணமை்கள யாணவ?
15. நல்்ல செங்கல் தயாரிக்கப் பயன்படும் மைண்ணின் மூ்லப் சபாருட்கண்ளப் பறறி விவரி.
16. செங்கல் தயாரிப்பின் ஏவதனும் இைண்டு நிண்ல்கண்ளப் பறறி விவரி.
17. உளளீடறை சிசமைண்ட ்கற்கள தயாரிககும் விதத்ணத விவரி.
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்கறைலின் வநாக்கங்கள:

இப்�ாை முடிவில் உஙகளால் அறிந்து பகாள்ள முடிந்்தடை.

 ¾ ஆறறு மைைல் மைறறும் உறபத்திமைைண்லப் பறறி அறிதல்.
 ¾ ஆறறு மைைலுககும் உறபத்திமைைலுககுமுள்ள வவறுபாடு்கண்ளத் சதரிநது ச்காளளுதல்.

3.3.1. அறிமுகம் (Introduction) : 

மைைல் ஒரு ்கடடுமைான சபாருள. இது 
்க்லணவ தயாரிக்கவும், ்கற்காணை தயாரிக்கவும் 
்கடடிடத்தின் அடித்த்ளம் மைறறும் தணைமைடடத்திறகுக 
கீவழ நிைப்புவதறகும் பயன்படுகிைது. சதாழில் 
நுடபரீதியா்க இது நுண்து்கள ஜல்லி (Fine 
Aggregare) என்று அணழக்கப்படுகிைது. ்கற்காணையில் 
மைைண்லப் பயன்படுத்துவதால் அது ஜல்லி்களுககு 
இணடவய விடுபடடுள்ள ெநது்கண்ள (Voids) 
அணடக்க உதவுகிைது. ்க்லணவயில் மைைண்லப் 
பயன்படுத்தும்வபாது ்க்லணவயின் அ்ளணவ 
அதி்கரிக்கவும், அதன் ்காைைமைா்கக ்கடடுமைான 
செ்லணவ குணைக்கவும் பயன்படுகிைது.

இக்கா்லங்களில் அதி்க அ்ளவில் 
ஆறறுமைைண்லப் சபறுவது என்பது நணடமுணையில் 
ொத்தியமில்்லாததா்க ஆகிவிடடது. ஆண்கயால் 
உறபத்தி மைைல் (M Sand) உறபத்திச் செயயப்படடு 
இநத நணடமுணைச் சிக்கல் ெரிசெயயப்படுகிைது.

3.3.2. ஆற்று மணல் (River Sand) : 

மைைல் சபாதுவா்க சிறுவடட வடிவத் 
து்கள்கள வெர்நது உருவாக்கப்படடது. இதில் 
்களிமைண் மைறறும் மைறை மைாசுக்கள ்க்லநது 
இருககும். ஆறறு மைைல் ஆறைங்கணை மைறறும் 
ஆறறுப்படுண்க்களிலிருநது சபைப்படுகிைது.

3.3.3. உற்�த்திமணல் ( M Sand) : 

வதணவக்கா்க அணைக்கப்படட நுண்து்கள 
ஜல்லி என்பது உறபத்திமைைல் எனப்படுகிைது. இது 
்கறசுைங்கங்களிலிருநது சவடடி எடுக்கப்படுகின்ை 
்கற்களிலிருநது தயாரிக்கப்படுகிைது. இதன் 
தயாரிப்பில் சநாறுககுதல், தைம்பிரித்தல் மைறறும் 
்கழுவுதல் ஆகியணவ அடஙகும்.

மணலின் வைதியியல் ப�யர் என்ன?

¾  மைைலின் வவதியியல் சபயர் 
சிலிக்கான் ணட ஆகணஸைடு. இதன் 

குறியீடு Sio2
 ¾ மைைல் என்பது எண்ணி்லடங்காதணவ. 

இதில் (62.5 micron) 0.0625 மி.மீ முதல் 2மி.மீ 
வணையி்லான விடடமுணடய து்கள்கள அடஙகி-
யுள்ளன.

மணல் (Sand)3.3
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3.3.4   மணலுக்கான வொ்தடனகள் 
(Tests for Sand)

கீழக்காணும் வொதணன்கள மைைலின் 
தைத்ணத அறிய செயயப்படுகின்ைன. அணவ,

1. ெல்்லணட வொதணன
2. உபரிமைைல்
3. இணடசவளிப் பகுதி விகிதம்
4. நுண்து்கண்ள விகிதம்
5. பகுத்த்லடர்த்தி

உங்கள பகுதியின் அரு்காணமையில் 
கிணடககும் ப்லவண்கயான மைைல் மைாதிரி்கண்ள 
வெ்கரித்து உன் வகுப்பணையில் ்காடசிப்படுத்து.

செயல்பாடு 5PROJECT

ை.
எண் �ண்புகள் ஆற்று மணல் உற்�த்தி மணல்

1 தயாரிப்பு விதம் ஆறறுப்படுண்கயில் இயறண்கயா்க 
கிணடககின்ைது.

்கல்குவாரி சதாழிறொண்ல்களில் 
தயாரிக்கப்படுகிைது.

2 வடிவம் சீைான பைப்ணபக ச்காண்டது. இதறகுச் 
சிறித்ளவவ தண்ணீர் வதணவப்படுகிைது.

சொை சொைப்பான கூர்முணன 
ச்காண்டிருககும். இதறகு அதி்க 
தண்ணீர் வதணவப்படுகிைது.

3 ஈைப்பதம் ஒவசவாரு து்கள்களுககிணடவயயும் 
ஈைப்பதம் இருப்பதால் ்கான்கிரீட 
(்கற்காணை) வவண்ல்களுககுச் சிைநதது.

தண்ணீைால் ்கழுவப்படட உறபத்தி 
மைைலில் மைடடுவமை ஈைப்பதம் இருககும்.

4 ்கற்காணையில் 
உறுதித்தன்ணமை

வலிணமை குணைநத அ்ளவவ உள்ளது. ்கற்காணை வவண்ல்களில் பயன்படுத்தும் 
வபாது வலிணமை அதி்கமைாகிைது.

5 வண்டல் மைண் 5% முணை 20% வணை வண்டல் மைண் 
்க்லநதுள்ளது.

0% வண்டல் மைண் உள்ளது. எனவவ 
்கடடிட வவண்ல்களுககு மி்கவும் நல்்லது.

6 வடிவம் 1-6% வடிவங்கள மைாறுபடடிருககும்.
வமைலும் இதில் கூழாங்கற்கள, ்கற்கள
்க்லநதிருககும்.

இணவ செயறண்கயா்க 
தயாரிக்கப்படுவதால் வடிவங்களில் 
மைாறுபாடு ஏறபடுவதில்ண்ல.

3.3.5  ஆற்று மணலுக்கும், உற்�த்தி மணலுக்கும் ஒப்பீடு 
(Comparison of River Sand & M Sand)

Search link: http://www.youtube,com/watch/m-sand
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ை.
எண் �ண்புகள் ஆற்று மணல் உற்�த்தி மணல்

7 ்கடல் 
அசுத்தங்கள

1-2% ெதவீதம் சிப்பி்கள மைறை இதை
அசுத்தங்கள ்க்லநதிருககும்.

அசுத்தங்கள ்க்லநதிருப்பதில்ண்ல

8 சுறறுச்சூழலின் 
இைக்கம்

இணவ ஆறறுப்படுண்கயில் இருநது 
அள்ளப்படுவதால் நி்லத்தடிநீர் மைடடம் 
குணைநது விடுகிைது. ஆண்கயால் சுறறுச் 
சூழலுககுக வ்கடு ஏறபடுத்துகிைது.

இது இயறண்கயான ்கற்களில் 
இருநது தயாரிக்கப்படுவதால், இதில் 
குணைநத அ்ளவவ சுறறுச்சூழல் மைாசு 
ஏறபடுகிைது.

9 உபவயா்கம் வலுவூடடப்படட ்கற்காணை வவண்ல்கள, 
செங்கல் ்கடடுமைானம் மைறறும் 
சுவர் பூச்சு ஆகிய வவண்ல்களுககுப் 
பயன்படுகிைது.

வலுவூடடப்படட ்கற்காணை 
வவண்ல்களுககும், செங்கல் சுவர் 
்கடடவும் சிபாரிசு செயயப்படுகிைது.

10 தைம் இயறண்கயா்கவவ கிணடப்பதால் 
ஆறறுப்படுண்கயில் உள்ள மைாசுக்கள, 
வண்டல் மைண் ஆகியணவ ்க்லநது 
விடுவதால் தைத்ணதக ்கடடுப்படுத்த 
முடியாது.

்கடடுப்பாடடுடனான சூழநிண்ல்களில் 
தயாரிக்கப்படுவதால் தைத்தில் சிைநதது.

மாதிரி வினாக்கள்

 1 (ஈ)
விணட்கள : 

�குதி I (மதிப்ப�ண் 1)

ெரியான விணடணயத் வதர்நசதடுத்து எழுது்க. 
1. _________ என்பது ்கறசுைங்கங்களிலிருநது

்கற்கண்ள சவடடி எடுத்து அணைக்கப்படட
நுண்து்கள்களிலிருநது தயாரிக்கப்படுகிைது.
அ) செங்கல்
ஆ) மைைம்
இ) ்கற்கள
ஈ) உறபத்தி மைைல் (M-sand)

�குதி II  (மதிப்ப�ண்கள் 3)

ஓரிரு வாககியங்களில் விணடயளி.
2. ஆறறு மைைல் – வணையறு.
3. உறபத்தி மைைல் (M-sand) - வணையறு.
4. மைைலுககுச் செயயப்படும் வொதணன்கள யாணவ? 

�குதி III (மதிப்ப�ண்கள் 5)

சுருக்கமைா்க விணடயளி.
5. ஆற்று மணலுக்கும் உற்்பத த்ி மணலுக்கும் உள்ள ஏத்னும் மூன்று ஒப்பீடுகள்ள எழுதுக.

�குதி IV (மதிப்ப�ண்கள் 10)

விரிவா்க விணடயளி.
6. ஆற்று மணலுக்கும் உற்்பத த்ி மணலுக்கும் இளைதேயுள்ள தேறு்பாடுகள்ள ேதிோதி.
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உள்்ளைக்க அட்ைைவை

4.1	 சிமெண்ட்	(Cement)
4.1.1	 அறிமுகம்
4.1.2	 சிமெண்ட்டின்	வகககள்
4.1.3	 மெயறகக	சிமெண்ட்டின்	வகககள்
4.1.4	 சிமெண்டின்	களச்ெோதகைகள்
4.1.5	 ்�ோரட்்லேண்ட்	சிமெண்டுக்கு	இருக்க	்வண்டிய	தன்கெகள்
4.1.6	 சிமெண்ட்டின்	தரஙகள்
4.1.7	 சிமெண்ட்கடைச	்ெமிததல்

4.2	 கலேகவ	(Mortar)
4.2.1	 அறிமுகம்
4.2.1	 வகரயகை
4.2.3	 நல்லே	கலேகவயின்	தன்கெகள்
4.2.4	 கலேகவகளின்	வகககள்
4.2.5	 சிமெண்ட்	கலேகவ	தயோரிததல்
4.2.6	 கலேகவயின்	�யன்கள்
4.2.7	 கலேகவகயப்	�யன்�டுததும்்�ோது	கவனிக்க	்வண்டியகவ.
4.2.8	 கட்டுெோைஙகளில்	�யன்�டுததப்�டும்	கலேகவகளுக்குத	்தகவயோை	வலிகெ

4.3	 கோன்கிரீட்	(Concrete)
4.3.1	 அறிமுகம்
4.3.2	 வகரயகை
4.3.3	 கோன்கிரீட்டின்	மூலேப்ம�ோருட்கள்
4.3.4	 நீர	–	சிமெண்ட்	விகிதம்
4.3.5	 சிமெண்ட்	கோன்கிரீட்	தயோரிததல்
4.3.6	 கோன்கிரீட்கடை	ஒன்று	்ெரதது	இறுக்குதல்
4.3.7	 கோன்கிரீட்கடை	�தப்�டுததுதல்
4.3.8	 கோன்கிரீட்டின்	தன்கெகள்
4.3.9	 கோன்கிரீட்டின்	�யன்கள்
4.3.10	 சிமெண்ட்	கோன்கிரீட்டின்	வகககள்
4.3.11	 ெறகைய	கோன்கிரீட்	வகககள்
4.3.12	 கோன்கிரீட்கடை	எடுததுச	மெல்லும்்�ோதும்,	�யன்�டுததும்்�ோதும்	கவனிக்க	்வண்டியகவ
4.3.13	 கோன்கிரீட்டின்	தரஙகள்

சிமெண்ட் (Cement)4.1
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கறைலின்	்நோக்கஙகள்:

இப்பாை முடிவில் உஙக்ளால் அறிந்து மகாள்்ள முடிந்்தவை.

 ¾ சிமெண்டின்	வககககள	விவரிததல்.
 ¾ மெயறகக	சிமெண்ட்	ெறறும்	அதன்	வககககள	விவரிததல்.
 ¾ சிமெண்டின்	களச்ெோதகைககள	விளக்குதல்.
 ¾ ்�ோரட்்லேண்டை	சிமெண்டின்	தன்கெககள	அறிதல்.
 ¾ சிமெண்ட்	்ெமிததல்	ெறறும்	அதன்	தரஙககளப்	�றறிப்	புரிந்து	மகோள்ளுதல்.

4.1.1   அறிமுகம் (Introduction)

சிமெண்ட்	 என்�து	 கட்டிடைம்	 கட்டைப்	
�யன்�டும்	ம�ோருட்களில்	முக்கியெோை	ஒன்ைோகும்.	
ெோதோரண	ெனிதனின்	கண்்ணோட்டைததில்	சிமெண்ட்	
என்�து	்�ோரட்்லேண்ட்	சிமெண்கடை	தோன்	குறிக்கும்.	
இது	சுண்ணோம்புக்	 கல்லும்,	 களிெண்ணும்	கலேந்து	
துகளோக	 அகரக்கப்�ட்டை	 ஒரு	 ம�ோருளோகும்.	
சிமெண்கடை	 நீருடைன்	 ்ெரதது	 கலேக்கப்�டும்	 ்�ோது	
நீருக்கடியில்	 இருந்தோலும்	 கூடைக்	 கடிைெோகும்	
ம�ோருளோக	 ெோறி	 விடுகிைது.

4.1.2   சிமெண்டின் ைவககள்:  
(Types of cement)

ம�ோதுவோக	 சிமெண்ட்	 இரண்டு	 
வககப்�டும்.	அகவ,

1. 	இயறகக	சிமெண்ட்
2. மெயறகக	சிமெண்ட்

எை	வகக�டுததப்�டுகின்ைது.

4.1.2.1  இயறவக சிமெண்ட் (Natural cement)
இவவகக	 சிமெண்ட்	 இயறககயி்லே்ய	

கிகடைக்கும்	 சிலிக்கோ,	 சுண்ணோம்பு	 ்�ோன்ை	
மூலேக்கூறுககள	 உகடைய	 கறககள	 எரிதது,	
மநோறுக்கி,	 துகளோக்கிப்	 ம�ைப்�டுகிைது.	 இவவகக	
கறகளில்	 களிெண்	 என்கிை	 சிலிக்கோ	 20	 முதல்	 40	
ெதவீதம்	வகர	இருக்கும்.	இது	 "ர�ாென் சிமெண்ட்"	
என்றும்	 அகைக்கப்�டுகிைது.

4.1.2.2  மெயறவக சிமெண்ட் (Artificial cement)
இவவகக	 சிமெண்ட்,	 சுண்ணோம்பு	 ெறறும்	

களிெண்	 ஆகியவறகைச	 ெரியோை	 விகிதததில்	
்ெரதது	உயரமவப்�ததில்	எரிததுப்	ம�ைப்�டுகிைது.	
இவவோறு	 எரிக்கப்�ட்டை	 துகள்	 "கிளின்கர"	
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என்று	 அகைக்கப்�டுகிைது.	 கிளின்கருடைன்	
சிறிதளவு	 ஜிப்ெம்	 ்ெரதது	 நுண்ணிய	 துகளோக	
அகரக்கப்�டுகிைது.	 இவவோறு	 அகரக்கப்�ட்டை	
துகள்	 "சிமெண்ட்"	 எைப்�டுகிைது.	 இந்த	 மெயறகக	
சிமெண்டின்	 நிைம்	 இஙகிலேோந்து	 நோட்டின்	
்�ோரட்்லேண்ட்	 �குதியிலுள்ள	 கறகளின்	 நிைதகத	
ஒததிருப்�தோல்	 இது	 "ர்பாரட்ரலண்ட்  சிமெண்ட்"	
எை	 அகைக்கப்�டுகிைது.	 இந்தியோவில்	 மெயறகக	
சிமெண்ட்	 1904	 ஆம்	 ஆண்டு	 முதன்முதலில்	
தயோரிக்கப்�ட்டைது.ம�ோதுவோக	 ஒரு	 சிமெண்ட்	
மூட்கடையின்	 எகடை	 50	 கி்லேோகிரோம்	 ஆகும்.

4.1.3   மெயறவக  சிமெண்டின்  ைவககள் 
(Type  of Artificial Cement)

்�ோரட்்லேண்ட்	 சிமெண்கடைத	 தவிர	
கீழக்கோண்�கவ	மெயறகக	சிமெண்டின்	்வறு	சிலே	
வகககளோகும்.

1. நீர	விலேக்கு	சிமெண்ட்	(Hydrobhobic	Cement)
2. ம�ோெலேோைோ	சிமெண்ட்	(Pozzolana	Cement)
3. விகரவில்	 இறுகும்	 சிமெண்ட்	 (Quick	 Setting

Cement)
4. விகரவில்	 கடிைெோகும்	 சிமெண்ட்	 (Rapid

Hardening	 Cement)
5. மவள்களச	சிமெண்ட்	(White	Cement)
6. வரண	சிமெண்ட்	(Colour	Cement)
7. அமிலே	தடுப்பு	சிமெண்ட்(Acid	Resisting	Cement)
8. எரி	 உகலே	 கெடு	 சிமெண்ட்	 (Blast	 Furnace	 Slag

Cement)

9. உயர	அலுமிைோ	சிமெண்ட்	(High	Alumina	Cement)
10. குகைமவப்�	சிமெண்ட்	(Low	Heat	Cement)
11. ெல்்�ட்	 தடுக்கும்	 சிமெண்ட்	 (Sulphate	 Resisting

Cement)

நீர விலக்கு சிமெண்ட்: (Hydrobhobic Cement) :

அசி்டைோல்,	 நோப்தலின்	 ்ெோப்,	 ஆக்ஸிகடைஸ்டு	
ம�ட்்ரோலியம்	 ஆகியகவ	 சிமெண்ட்	 துகள்கள்	
ஈரெோகும்	திைகை	குகைப்�தறகோக	கூடுதல்	்ெரக்ககப்	
ம�ோருட்களோக	இவவகக	சிமெண்டில்	்ெரக்கப்�டுகிைது.	
இகவ	 சிமெண்ட்	 துககளச	 சுறறி	 ஒரு	 மெல்லிய	
�டைலேதகத	 உருவோக்கிக்	 மகோள்கின்ைை.	 இதைோல்	
இவவகக	சிமெண்கடை	எந்த	சூைலிலும்	நோம்	்ெமிதது	
கவக்கலேோம்.	 இசசிமெண்கடைப்	 �யன்�டுததும்்�ோது	
கோன்கிரீட்டில்	 ஏற�டும்	 நுண்துகளகள்	 ெரிெெெோக	
�கிரந்தளிக்கப்�டுவதோல்	 கோன்கிரீட்டின்	 உகைதல்	
எதிரப்பு	 ெறறும்	 நீர	 எதிரப்புத	 தன்கெகள்	 கணிெெோக	
அதிகரிக்கப்�டுகின்ைை.

ம்பாெலானா சிமெண்ட்: (Pozzolana Cement)

ம�ோெலேோைோ	 என்�து	 எரிெகலேததுககள	
குறிக்கும்.	 இது	 விகலே	 ெலிவோைது.	 கோலேம்	
அதிகரிப்பிறகு	 ஏற�	 அழுததவிகெ	 அதிகரிக்கும்	
தன்கெ,	விரிவகடைதகலே	தடுக்கும்	தன்கெ,	குகைவோை	
இழுவிகெ	 தன்கெ	 ஆகியவறகைக்	 மகோண்டைது.

மெயறவக சிமெண்ட்

	 1817	 ஆம்	 ஆண்டு	 ‘லூயிஸ்	
விக்கட்’	 என்�வரோல்	 மெயறகக	

சிமெண்ட்	 கண்டுபிடிக்கப்�ட்டைது.
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விவ�வில்  கடினொகும்  சிமெண்ட்:  (Rapid  Hardening 
Cement)

இவவகக	 சிமெண்ட்	 மிகக்	 குகைவோை	
நோட்களி்லே்ய	 அதிக	 கடிைத	 தன்கெகயப்	
ம�றுகிைது.	 இதன்	 ஆரம்�	 இறுகும்	 ்நரம்	 (Initial	
setting	time)	ெறறும்	இறுதி	இறுகும்	்நரம்	(Final	setting	
time)	ஆகியகவ	ெோதோரண	சிமெண்கடைப்	்�ோன்ை்த.	
அதிக	 சுண்ணோம்பு	 ்ெரததல்,	 மிக	 நுண்ணிய	
துகளோக	 அகரததல்	 ெறறும்	 உயரமவப்�ததில்	
எரிததல்	ஆகியகவ்ய	இதன்	விகரவில்	கடிைெோகும்	
தன்கெக்கு	 கோரணெோகின்ைை.	 இதன்	 விகலே	
்�ோரட்்லேண்ட்	 சிமெண்கடை	 விடை	 அதிகம்.	 இதன்	
விகரவில்	 கடிைெோகும்	 தன்கெயோல்	 இவவகக	
சிமெண்டிைோல்	 உருவோக்கப்�டும்	 கட்டைகெப்புகள்	
விகரவோகக்	 கட்டி	 முடிக்கப்�டுகின்ைை.

மைள்வ்ள சிமெண்ட்: (White Cement)

இதுவும்	 ெோதோரண	 சிமெண்கடைப்	
்�ோன்ை்த	 ஆைோல்	 இசசிமெண்ட்	
இரும்புஆக்கஸைடு,	ெோஙகனீசு,	கு்ரோமியம்	்�ோன்ை	
நிைம்	தரும்	ம�ோருட்கள்	இல்லேோத	மூலேப்ம�ோருட்கள்	
மகோண்டு	 தயோரிக்கப்�டுகிைது.	 இது	 மவள்கள	
நிைததில்	 இருக்கும்.	 இவவகக	 சிமெண்ட்	 தகர	
்�ோடைவும்,	 பூசசு்வகலே	 மெயயவும்	 ெறறும்	 அைகு	
்வகலே�ோடுகள்	 மெயயவும்	 �யன்�டுகின்ைது.	
ஆைோல்	 இந்த	 சிமெண்ட்	 ெறகைய	 வகக	
சிமெண்டுககள	 விடை	 விகலே	 அதிகெோைது.

இவவகக	 சிமெண்ட்	 அதிக	 அளவில்	
குகைகலேகவ	 (lean	 mix)மெயயவும்,	 நீருக்கடியில்	
கோன்கிரீட்	 மெயயவும்	 �யன்�டுகின்ைது.

விவ�வில் இறுகும் சிமெண்ட்: (Quick Setting Cement)

சிமெண்ட்	 அகரக்கப்�டும்்�ோது	 சிறிதளவு	
அலுமினியம்	 ெல்்�ட்	 கூடுதல்	 ்ெரக்ககப்	
ம�ோருளோகக்	 கலேக்கப்�ட்டு	 இவவகக	 சிமெண்ட்	
தயோரிக்கப்�டுகிைது.	 நீர	 ்ெரதததிலிருந்து	
முதல்	 ஐந்து	 நிமிடைஙகளுக்குள்ளோக்வ	 இதன்	
ஆரம்�	 இறுகும்	 ்நரம்	 ஆரம்பிதது	 விடுகிைது.	 30	
நிமிடைததிறகுள்	 �ோகை்�ோல்	 இறுகி	 கடிைெோகிைது.	
நிகலேதத	 நீரிலும்,	 ஓடும்	 நீரிலும்	 கோன்கிரீட்	 ்�ோடை	
இவவகக	 சிமெண்ட்	 �யன்�டுகிைது.

ர்பாரட்ரலண்ட் சிமெண்ட்

1824	 (19வது	 நூறைோண்டு)	
‘்�ோெப்	 அஸ்புடின்’	 என்ை	 ஆஙகி-

்லேயரோல்	 ்�ோரட்்லேண்ட்	 சிமெண்ட்	 உருவோ-
க்கப்�ட்டைது.	
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�லேம்	 (Strength)	 �ோதிக்கப்�டும்.	 கு்ரோமியம்	
ஆக்கஸைடு	்ெரப்�தைோல்	�சகெநிைமும்,	்கோ�ோல்ட்	
்ெரப்�தைோல்	 நீலேநிைமும்,	 இரும்பு	 ஆக்கஸைகடை	
�லேவிகிதஙகளில்	 ்ெரப்�தைோல்	 ெஞெள்	 கலேந்த	
�ழுப்பு,	 சிவப்பு,	 ெஞெள்	 ்�ோன்ை	 நிைஙகளும்,	
ெக்னீசியம்	 ஆக்கஸைடு	 ்ெரப்�தைோல்	 கருப்பு	
நிைமும்	 கிகடைக்கின்ைை.	 ம�ோதுவோக	 மெயறகக	
கறகள்	 தயோரிக்கவும்,	 மவளிப்�ோஙகில்	 அைகு	
்வகலேகள்	 மெயயவும்,	 வரண	 சிமெண்ட்	 தகர	
்�ோடைவும்,	 இவவகக	 சிமெண்ட்	 �யன்�டுகின்ைது.

4.1.4   சிமெண்டின்  க்ளச்  ரொ்தவனகள்: 
(Field Tests on Cement)

சிமெண்டின்	தரதகத	அறிய	கீழக்கோணும்	
்ெோதகைகள்	களததில்	மெயயப்�டுகின்ைை.	அகவ

1. தயோரிப்பு	்ததி	ெறறும்	நிைச்ெோதகை
2. இயற�ண்புககளச	்ெோதிததல்
3. கட்டி	்ெருதகலேச	்ெோதிததல்
4. திடைக்கட்டிச	்ெோதகை
5. கண்ணோடிததட்டுச	்ெோதகை

4.1.4.1  ்தயாரிபபுத் ர்ததி ெறறும் நிறச்ரொ்தவன:
சிமெண்ட்	 மூட்கடை	 நீண்டை	 நோட்கள்	

�யன்�டுததோெல்	 இருப்பின்,	 சிமெண்டின்	 வலிகெ	
குகையும்.	 எை்வ,சிமெண்ட்	 க�யின்	 மீதுள்ள	
தயோரிப்புத	 ்ததிகயச	 ெரி�ோரக்க	 ்வண்டும்.	
சிமெண்கடைப்	 �ோரக்கும்	 ்�ோது	 அது	 ெரியோை	
சிமெண்டின்	நிைெோக	இருக்க	 ்வண்டும்.	அதோவது	
மவளிர�சகெயுடைன்	 கூடிய	 ெோம்�ல்நிைம்.

4.1.4.2  இயற்பண்புகவ்ள ரொதித்்தல்:
கக	 விரல்களுக்கிகடையில்	 சிமெண்கடை	

்தயததுப்	 �ோரக்கும்்�ோது	 மெோரமெோரப்�ோக	
இருந்தோ்லேோ,	 சிமெண்ட்	 க�யில்	 கககய	
நுகைக்கும்்�ோது	 கதகதப்�ோக	 இருந்தோ்லேோ	
அசசிமெண்ட்	கலேப்�டைெோைது	என்�கத	அறியலேோம்.

4.1.4.3  கட்டிரெரு்தவல ரொதித்்தல்:
சிமெண்ட்	 க�யில்	 உள்ள	 சிமெண்ட்	

ஈரப்�தததின்	கோரணெோகக்	கட்டியோகி	விடைக்கூடைோது.	
அவவோறு	 ஆைோல்	 அசசிமெண்கடைப்	 �யன்�டுததக்	
கூடைோது.

4.1.4.4  திைக்கட்டிச் ரொ்தவன:
200	மி.மீ	 ×	 25	மி.மீ	 ×	 25	மி.மீ	அளவுள்ள	

அசசில்	 வோரக்கப்�ட்டை	 சிமெண்ட்	 கட்டிகய	 ஏழு	
நோட்கள்	 நீரில்	 மூழககவக்க	 ்வண்டும்.	 பின்ைர	

ைரை சிமெண்ட் (coloured cement) :

இவவகக	 சிமெண்ட்	 ெோதோரண	
சிமெண்டுடைன்	5	முதல்	10	ெதவீதம்	நிைமிகள்	் ெரதது	
தயோரிக்கப்�டுகின்ைை.	 ஆைோல்	 10	 ெதவீதததிறகு	
்ெல்நிைமிகள்	 ்ெரக்கப்�ட்டைோல்	 இசசிமெண்டின்	

 மொயல்லாக் ்பாலம்

1824	 ஆம்	 ஆண்டு	 பிரோன்ஸ்	
ந ோ ட் டிலுள்ள 	 ் த ோ ர ் த ோ ங	

ஆறறின்	 (Dordongne	 River)	 மீது	 கட்டைப்�ட்டுள்ள 
மெோயல்லேோக்	 �ோலே்ெ	 (Souillac	 Bridge)	 முதன்	
முதலில்	மெயறகக	சிமெண்டைோல்	உருவோக்கப்
�ட்டை	 �ோலேெோகும்.
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 � ஐ.எஸ்  90  வெக்�ான்  ெல்லவையில்  ெலிக்கும் 
ர்பாது  கிவைக்கும்  கழிவின்  எவை  10  %  க்கு 
மிகாெல்  இருக்க  ரைண்டும்.

 � லீ.ொட்லியர  ரொ்தவனயில்  (Soundness  test 
–  le  chatelier’s  test  )  19  மி.மீ  விை  அதிகொக 
விரிைவையக்  கூைாது.

4.1.6   சிமெண்டின்  ்த�ஙகள்  (Grades  of 
Cement):

ம�ோதுவோக	 சிமெண்ட்	 மூன்று	 தரஙகளில்	
(Grades)	 கிகடைக்கின்ைை.

1. தரம்	33		 	 ஐ.எஸ்	269	(1989)	ன்	�டி	G33
2. தரம்	43		 	 ஐ.எஸ்	8112	(1989)	ன்	�டி	G43
3. தரம்	53		 	 ஐ.எஸ்	12269	(1987)	ன்	�டி	G53

இந்த	 தரஙகளில்	 ‘தரம்	 43’வகக	 எளிதில்	
கிகடைக்கக்	 கூடிய	 சிமெண்டைோகும்.

ஒரு	 �ஙகு	 சிமெண்டுடைன்	 மூன்று	 �ஙகு	
ெணல்	 கலேந்து	 தயோரிக்கப்�ட்டை	 மூன்று	 கைெதுர	
கறககள	 (�க்க�ரப்பு	 50	 ெதுர	 மெ.மீ	 இருக்க	
்வண்டும்)	 28	 நோட்கள்	 �தப்�டுததிய	 பின்	
்ெோதிததோல்	 கிகடைக்கும்	 அழுதத	 விகெ்ய	 (இதன்	
அலேகு	 மெகோ	 �ோஸ்கல்)	 தரஙகளில்	 43,	 53	 எை	
எண்களோகப்	 �யன்�டுததப்�டுகின்ைை.

4.1.7   சிமெண்வைரெமித்்தல்  (Storage  of 
Cement):

இந்த	 கட்டிகய	 150	 மி.மீ	 இகடைமவளி	 மகோண்டை	
தோஙகிகளின்	 மீது	 கவதது	 அதன்	 மீது	 34	 கி.கி	
எகடைகய	 கவததோல்	 அது	 உகடையக்	 கூடைோது.

4.1.4.5  கண்ைாடி ்தட்டு ரொ்தவன:
சிறிதளவு	 தண்ணீருடைன்	 ்ெரததுச	

மெயயப்�ட்டை	 சிமெண்ட்	 �கெகய	 ஒரு	
கண்ணோடி	 தகட்டின்	 மீது	 கவக்க	 ்வண்டும்.	
இந்த	 கண்ணோடி	 தகட்கடை	 நீரில்	 மூழககவதது	
24	 ெணி	 ்நரததிறகுப்	 பின்ைர	 மவளியில்	
எடுக்கும்்�ோது	அந்த	�கெ,	தகட்டுடைன்	்ெரந்து	
கடிைெோகி	 இருக்க	 ்வண்டும்.

4.1.5   ர்பாரட்ரலண்ட்  சிமெண்டுக்கு 
இருக்க  ரைண்டிய  ்தன்வெகள்: 
(Required Properties of Porland Cement)

 � ஆ�ம்்ப  இறுகும்  ரே�ம்  30  நிமிைத்வ்த  விைக் 
குவறைாக  இருக்கக்  கூைாது.

 � இறுதி இறுகும்  ரே�ம்  10  ெணி  ரே�த்வ்த விை 
அதிகரிக்கக்  கூைாது

 � மூன்று  ோட்களுக்குப  பிறகு  அழுத்்தவிவெ  
்தாஙகுதிறன்  16  நி/மி.மீ2  விை  குவறைாக  
இருக்கக்கூைாது.

 � ஏழு  ோட்களுக்குப  பிறகு  அழுத்்தவிவெ  
்தாஙகுதிறன்  22  நி/மி.மீ2  விை  குவறைாக  
இருக்கக் கூைாது.

 � மூன்று  ோட்களுக்குப  பிறகு  இழுவிவெ 
்தாஙகுதிறன்  2  நி/மி.மீ2  இருக்க  ரைண்டும்.

 � ஏழு  ோட்களுக்குப  பிறகு  இழுவிவெ 
்தாஙகுதிறன்  2.5  நி/மி.மீ2  இருக்க  ரைண்டும்.

¾	 	ஒவமவோரு	 வருடைததிலும்	 
2	 பில்லியன்	 டைன்னுக்கும்	 
அதிகெோை	 சிமெண்ட்	 தயோர	
மெயயப்�டுகிைது.

 ¾ முறகோலே	சீைரகள்	ஒரு	வகக	சிமெண்கடை	
மூஙகில்	 குசசிகளுடைன்	 ்ெரதது	 
ஓடைஙகள்	 தயோர	 மெயதைர.	 ்ெலும்	 சீை	
ம�ருஞசுவர	கட்டுெோைததில்	சிமெண்கடைப்	
�யன்�டுததிைர.

 சிமெண்ட்டில் மெயயப்படும் திைக்கட்டி ரொ்தவன 
ெறறும்  கண்ைாடித்  ்தட்டுச்  ரொ்தவனவய உன் 
ைகுப்பவறயில் மெயது ்பார.

மெயல்்பாடு -1PROJECT
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 � சிமெண்ட்  ்தண்ணீர,  ஈ�ப்ப்தம்  ெறறும்  ஈ�க்காறறு  
ஆகியைறறின்  ரே�டி  ம்தாைரபு  இல்லா்த  
இைஙகளில் ரெமிக்கப்பை ரைண்டும்.

 � ரெமிக்கும்  இைஙகளில்  ்தவ�,  நீரபுகா்த  (Water 
proof)  ைவகயிலும்,  ்தவ�ெட்ைத்திலிருந்து  
உயரத்்தப்பட்ை்தாகவும் இருக்க ரைண்டும்.

 � சுைறறிலிருந்து  குவறந்்தது  60  மெ.மீ 
இவைமைளிவிட்டு  மூட்வைகள்  அடுக்கப்பை
ரைண்டும் .

 � ஒரு  அடுக்கில்  10  மூட்வைகளுக்கு  ரெல் 
அடுக்கக்கூைாது .

 � ஒரு  ைருைத்திறகு  ரெல்  சிமெண்ட்வைச் 
ரெமிக்கக்கூைாது .

 � ஒரு  ைருைத்திக்குள்  அதிக  ோட்கள்  ரெமிக்க
ரேரிட்ைால்  ‘்தார்பாலின்‘  மகாண்டு  மூடி 
ஈ�த்்தடுபபு  ஏற்படுத்்த  ரைண்டும்.

 � ்பல  ைவகயான  சிமெண்ட்வைச்  ரெமிக்க  
ரைண்டுொனால்,  ஒவமைாரு  ைவகயும்  
்தனித்்தனிரய ரெமிக்கப்பை ரைண்டும்.

 � மிகபம்பரிய  கட்டுொனப ்பணிகளில்  
்பயன்்படுத்்தப்படும்  சிமெண்ட்  மூட்வைகளில் 
ரெமிக்கப்படுைதில்வல.  அவை  வெரலாஸ் 
(Silos)  எனப்படும்  ரெமிபபு  அவறகளில்  
ரெமிக்கப்பை ரைண்டும்.

உன்  ஊரின்  அருகாவெயில்  அவெந்துள்்ள  
மூட்வைகளில்  அவைக்கப்பைாெல்  உதிரியாக 
ரெமிக்கப்படும்  சிமெண்ட்  ரெமிபபு  கிைஙகிவன 
மென்று ்பாரத்துப புவக்பைஙகளுைன் கூடிய ஓர 
ஆயவு  அறிக்வகவயத்  ்தயார  மெய.

மெயல்்பாடு -2PROJECT
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்பகுதி I  ெதிபம்பண் 1 

ெரியோை	விகடைகயத	்தரந்மதடுதது	எழுதுக.	

1.	 இந்தியோவில்	 மெயறகக	 சிமெண்ட்	 ________	
ஆம்	 ஆண்டு	 முதன்	 முதலில்	 தயோரிக்கப்�ட்டைது.

	 அ)	 1900
	 ஆ)	 	1940
	 இ)	 1904
	 ஈ)	 1914
2.		 இயறகக	சிமெண்ட்டின்	்வறு	ம�யர	________
	 அ)	 ்ரோென்	சிமெண்ட்
	 ஆ)	 ெணல்
	 இ)	 உற�ததி	ெணல்	
	 ஈ)	 மெயறகக	சிமெண்ட்
3.	 ஒரு	சிமெண்ட்	மூட்கடையின்	எகடை	________
	 அ)	 10.கி.கி.
	 ஆ)	 50	கி.கி.
	 இ)	 	100	கி.கி.
	 ஈ)	 	75	கி.கி.

4.	 ெோதோரண	சிமெண்ட்டுடைன்	________	நிைமிகள்	
கலேந்து	 வரண	 சிமெண்ட்	 தயோரிக்கப்�டுகிைது.

	 அ)		25	%		50	%
	 ஆ)	 50	%	–	100	%
	 இ)	 0	1	%		60	%	
	 ஈ)	 5	%10	%
5.	 சிமெண்ட்	 மூட்கடைககள	 அடுக்கும்்�ோது	

சுவறறிலிருந்து	 ________	 இகடைமவளிவிட்டு	
கவக்க	 ்வண்டும்.

	 அ)	 120	மெமீ
	 ஆ)	 60	மெமீ.
	 இ)	 15	மெமீ.
	 ஈ)	 90	மெமீ

ொதிரி வினாக்கள்

்பகுதி II   ெதிபம்பண்கள் 3 

ஓரிரு ைாக்கியஙகளில் விவையளி.

6.	 ம�ோதுவோக	எததகை	வககயோை	சிமெண்ட்	உள்ளது?	அகவ	யோகவ?
7.	 சிமெண்டுக்குச	மெயயப்�டும்	களச	்ெோதகைகள்	யோகவ?
8.	 சிமெண்ட்	திடைக்கட்டி	்ெோதகை	�றறி	விவரி.
9.	 ஏ்தனும்	ஐந்து	வககயோை	மெயறகக	சிமெண்டின்	ம�யரககளக்	கூறுக?
10.	 சிமெண்ட்டில்	உள்ள	தரஙகள்	(Grades)	யோகவ?
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்பகுதி III  ெதிபம்பண்கள் 5

சுருக்கொக விவையளி.

11. மெயறகக	சிமெண்ட்	�றறி	விரிவோக	எழுதவும்.
12. ஏ்தனும்	இரண்டு	வககயோை	மெயறகக	சிமெண்ட்	�றறி	விரிவோக	எழுதவும்.

்பகுதி IV  ெதிபம்பண்கள் 10

விரிைாக விவையளி.

13. ்�ோரட்்லேண்ட்	சிமெண்ட்டின்	�ண்புகள்	யோகவ?
14. சிமெண்ட்	�ோதுகோக்கும்	முகைககள	விவரி.

1 (இ) 2 (அ) 3 (ஆ) 4 (ஈ) 5 (ஆ)
விகடைகள்	:	
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4.2.1  அறிமுகம் (Introduction):

கலேகவ	 என்�து	 கருஙகறகள்,	 மெஙகறகள்	
்�ோன்ைவறகை	இகணக்கப்	�யன்�டுகின்ைை.	இகவ	
கலேக்கப்�டும்	 விகிதததின்	 அடிப்�கடையி்லே்ய	
அகைக்கப்�டுகின்ைை.

4.2.2  ைவ�யவற (Definition):

பிகணப்பு	 ம�ோருட்களோை	 சிமெண்ட்,	
சுண்ணோம்பு	 ்�ோன்ைவறறுடைன்	 நுண்துகள்	
�ல்லியோை	 ெணல்	 ்ெரதது	 மெயயப்�ட்டை	
கலேகவயில்	்தகவயோை	அளவு	தண்ணீர	்ெரததுக்	
கலேகவ	 மெயயப்�டுகிைது.

4.2.3   ேல்ல  கலவையின்  ்தன்வெகள் 
(Properties  of  Good  Mortar)

i.  ர்தவையான  ைலிவெவயப  (Strength) 
ம்பறறிருக்க  ரைண்டும்.

ii.  ேல்ல  ரைவலத்  திறவனக்  (Workability) 
மகாண்டிருக்க  ரைண்டும்

iii.  நீண்ைோள்  உவைக்கும்திறன்  (Durability) 
மகாண்டிருக்க  ரைண்டும்

iv.  அவனத்து  ைவக  ைரை  ரைவலகவ்ளயும் 
ஏறகும்  ைவகயில்  இருக்க  ரைண்டும்.

v.  விவ�வில்  மேகிழைறற்தாக  (Stiffen)  ொற 
ரைண்டும் .

vi.  மெஙகறகள்  ெறறும்  கருஙகறகளுைன்  ேல்ல 
பிவைபவ்ப  ஏற்படுத்திக்மகாள்்ள  ரைண்டும்.

vii.  ெவைநீர  ஊடுருைவ்த  ்தடுக்கும்  ைவகயில் 
இருக்க  ரைண்டும்.

viii.   ெலிவு விவலயில் கிவைக்க ரைண்டும்.

ix.  ்தண்ணீவ� ர்தக்கி வைக்கின்ற (Water Retentivity)
ஆறறல் உவைய்தாக இருக்க ரைண்டும்.

4.2.4   கலவையின்  ைவககள்:  (Types  of 
Mortar)

கலேகவகள்	 அதில்	 �யன்�டுததப்�டும்	
பிகணப்புப்	 ம�ோருட்களின்	 அடிப்�கடையில்	 நோன்கு	

கறைலின்	்நோக்கஙகள்:

இப்பாை முடிவில் உஙக்ளால் அறிந்து மகாள்்ள முடிந்்தவை.

 ¾ கலேகவகய	வகரயறுததல்,	ெறறும்	வககககள	அறிதல்.
 ¾ நல்லே	கலேகவகளின்	தன்கெககளப்	புரிந்து	மகோள்ளுதல்.
 ¾ கலேகவகளின்	வககககள	அறிதல்.
 ¾ சிமெண்ட்	கலேகவ	தயோரிததகலேப்	புரிந்து	மகோள்ளுதல்.
 ¾ கலேகவகயப்	�யன்�டுததும்்�ோது	்ெறமகோள்ள	்வண்டிய	முன்மைசெரிக்ககககள	அறிதல்.
 ¾ கலேகவகளின்	�யன்ககள	அறிதல்.

கலவை (Mortar)4.2
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4.2.4.3   கலபபு  (அ)  ரெம்்பட்ை  கலவை  (Gauged 
Mortar):
சிலே	ெெயஙகளில்	சுண்ணோம்புக்	கலேகவயின்	

தரதகத	 அதிகரிக்க	 சிமெண்ட்	 ்ெரக்கப்�டுகிைது.	
இதகை	்ெம்�டுததல்	 (Gauging)	எைலேோம்.	இதைோல்	
சுண்ணோம்புக்	 கலேகவ	 வலிகெயுகடையதோகவும்,	
அடைரததியுகடையதோகவும்	 ஆகிைது.

4.2.4.4  ெண் கலவை (Mud Mortar):
இவவகக	 கலேகவயில்	 களிெண்ணும்,	

ெணலும்	 ஒன்ைோகக்	 கலேக்கப்�ட்டு	 உ�்யோகப் 
�	டுததப்�டுகிைது.	 இது	 ம�ோதுவோக	 தறகோலிக	
கட்டைகெப்புககள	 உருவோக்கப்	 �யன்�டுகிைது.

4.2.5   சிமெண்ட் கலவை ்தயாரித்்தல் 
(Preparation of Cement Mortar):

சிறிய	் வகலேகளுக்குக்	கககளோலும்,	ம�ரிய	
்வகலேகளுக்கு	 இயந்திரஙகளின்	 உதவியுடைனும்	
சிமெண்ட்	 கலேகவ	 தயோரிக்கப்�டுகிைது.

4.2.5.1  வகமுவற கலக்கு்தல் (Hand Mixing):

இம்முகையில்	 ெணல்,	 அளவுப்ம�ட்டிகளோல்	
அள ந்தும் , 	 சி ம ெண்ட் 	 மூட்கடை கள ோ கவும்	
எடுததுக்மகோள்ளப்�டுகின்ைை.	 முதலில்	 ்தகவயோை	

பிரிவுகளோக	 வகக�டுததப்�டுகின்ைை.	 பிகணப்புப்	
ம�ோருட்களின்	 ்தரவு,	 ்வகலேக்கோை	 சூைல்,	
கடிைெோகும்	மவப்�நிகலே,	 ஈரப்�தம்	ஆகியவறகைப்	
ம�ோருத்த	 வககப்�டுகிைது	 அகவயோவை,

1. சுண்ணோம்புக்	கலேகவ	(Lime	Mortar)
2. சிமெண்ட்	கலேகவ	(Cement	Mortar)
3. கலேப்பு	(அ)	்ெம்�ட்டைகலேகவ	(Gauged	Mortar)
4. ெண்கலேகவ	(Mud	Mortar)

4.2.4.1  சுண்ைாம்புக் கலவை (Lime Mortar):
இக்கலேகவயில்	 பிகணப்புப்	 ம�ோருளோக	

சுண்ணோம்பு	 �யன்�டுததப்�டுகிைது.	 இது	
கல்சுண்ணோம்பு,	 நீரசசுண்ணோம்பு,	 மெஙகல்	
துகளுடைன்	 கலேந்த	 சுண்ணோம்பு	 ்�ோன்ைவறகை	
மவவ்வறு 	 விகிதஙகளில் 	 கலே ந்து	
தயோரிக்கப்�டுகிைது.

அதிக	 இளகுத	 தன்கெ,	 �யன்�டுதத	
எளிகெ,	 சிைந்த	 பிகணப்பு	 திைன்,	 நீடிதத	 உகைப்பு,	
ெறறும்	மெதுவோகக்	கடிைெோகும்	தன்கெ	ஆகியகவ	
சுண்ணோம்புக்	 கலேகவயின்	 தன்கெகளோகும்.	
இக்கலேகவ	 ம�ோதுவோகத	 தகரெட்டைததிறகு	
்ெல்	 கட்டைப்�டும்,	 எகடை	 குகைவோக	 தோஙககூடிய	
கட்டைகெப்புகளுக்குப்	 �யன்�டுகின்ைை.

4.2.4.2  சிமெண்ட் கலவை (Cement Mortar):
இக்கலேகவயில்	 பிகணப்புப்	 ம�ோருளோக	

சிமெண்ட்	�யன்�டுததப்�டுகிைது.	சிமெண்ட்டுக்கும்,	
ெணலுக்குெோை	விகிதம்	1:2	முதல்	1:6	வகரயிலும்,	
அதறகு	 ்ெலும்	 �யன்�டுததப்�டுகின்ைை.	
இக்கலேகவ	 உயரெக்தி	 ்தகவப்�டும்	 கட்டு	 
ெோைஙகளிலும்,	நீரததடுப்புததன்கெ	்தகவப்�டும்	
கட்டுெோைஙகளிலும்	�யன்�டுததப்�டு	கின்ைை.

எடுத்துக்காட்டு:	 நிலேததிறகு	 அடியில்	 கட்டைப்�டும்	
கட்டுெோைஙகள்,	 தண்ணீர	 மெறிவகடைந்த	 (Water	
Saturated	 Soil)	 ெண்	 உள்ள	 நிலேஙகள்	 ்�ோன்ைகவ.

¾ 	10000	ஆண்டுகளுக்கு	முன்ை்ர	
ஜிப்ெதகத	மகோண்டை	கலேகவகள்	
உருவோக்கப்�ட்டு	 �யன்�டுதத-
ப்�ட்டைது.

 ¾ கி.மு.6000	 ஆண்டுகளி்லே்ய	 சுண்ணோ-
ம்பு	 �யன்�டுததப்�ட்டைது.	 ஆைோல்	 முதன்	
முதலேோக	 ்ரோெோனியரகளோ்லே்ய	
கலேகவ	 தயோர	 மெயயும்	 மூலேப்ம�ோருளோக	 
சுண்ணோம்பு	�யன்�டுததப்�ட்டைது.

ம்பாருட்கவ்ள மகாட்டு்தல்

ைறட்டு கலவையாக கலக்கு்தல்
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கலேக்கப்�டுகிைது.	இளகிய	கலேகவ	கிகடைக்கும்	வகர	
இக்கலேகவ	 ஒரு	 நிமிடைததிறகு	 ்ெலேோக	 கலேக்கப்�டை	
்வண்டும்.

தயோரிக்கப்�ட்டை	கலேகவகய	இரண்டு	ெணி	
்நரம்	வகரயில்	கூடுதலேோக	சிறிது	தண்ணீர	் ெரதது	
மீண்டும்	 �தப்�டுததிப்	 �யன்�டுததலேோம்.	 இரண்டு	
ெணி	்நரததிறகுப்	பின்	தயோரிக்கப்�ட்டை	கலேகவகய	
�யன்�டுததக்கூடைோது.

4.2.6   கலவையின் ்பயன்கள்:  
(Uses of Mortor)

i.  மெஙகறகள், கருஙகறகள் ர்பான்ற கட்டுொனப 
ம்பாருட்கவ்ள இவைக்கப ்பயன்்படுகிறது.

ii.  கட்டுொனஙகவ்ளப  பூசி  அைகு்படுத்்தவும், 
மைளி்பாஙகில்  ்பாயிண்டிங  மெயயவும் 
்பயன்்படுகிறது.

iii.  கட்டுொனத்திறகுச்  ெெொன  ்படுவகவய 
உருைாக்கப  ்பயன்்படுகிறது.

iv.  குைாயகளில்  இவைபபுகவ்ள  உருைாக்கப 
்பயன்்படுகிறது.

v.  கட்ைஙகளின்  ர்தாறறத்வ்த  ரெம்்படுத்்தப 
்பயன்்படுகிறது.

vi.  ைாரபபுகவ்ள உருைாக்கப ்பயன்்படுகிறது.

vii.  கான்கிரீட்டிலுள்்ள  ம்பரும்  ஜல்லிகவ்ளச் 
ரெரத்து  பிடிக்கவும்  ்பயன்்படுகிறது.

4.2.7   கலவைவய ்பயன்்படுத்தும்ர்பாது 
கைனிக்க ரைண்டியவை:  
(Precautions to be taken in Using Mortor)

கலேகவகயப்	 �யன்�டுததும்்�ோது	
கீழக்கோணும்	முன்மைசெரிக்ககககளக்	ககடைபிடிக்க	
்வண்டும்.

i.  ்தயாரிக்கப்பட்ை  கலவைவய  உைனுக்குைன் 
்பயன்்படுத்்த  ரைண்டும்.

ii.  சிமெண்ட்  கலவைவய ஆ�ம்்ப இறுகும்  ரே�ம் 
ஆ�ம்்பொை்தறகுள்  ்பயன்்படுத்்த  ரைண்டும்.

iii.  ஒரு ெெயத்தில் ஒரு மூட்வைக்கு ெட்டும் கலவை 
மெய்தல்சிறந்்தது.

அளவு	 ெணகலே	 நீரபுகோ	 ்ெகடை்ெல்	 �ரப்�சமெயது,	
அதன்மீது	 சிமெண்ட்	 மகோட்டைப்�டுகிைது.	 இவவிரண்டும்	
வைண்டை	 நிகலேயி்லே்ய	 ெண்மவட்டி	 அல்லேது	
ெண்வோரிமகோண்டு	ஒ்ர	சீரோை	வரணம்	கிகடைக்கும்	வகர	
கலேக்கப்�டுகிைது.

பின்ைர	 இக்கலேகவயுடைன்	 ்தகவயோை	
அளவு	 நீர	 ்ெரக்கப்�ட்டு	 10	 முதல்	 15	 நிமிடைஙகள்	
வகர	 கலேக்கப்�ட்டு	 கலேகவ	 தயோரிக்கப்�டுகிைது.

4.2.5.2   இயந்தி�முவற  கலக்கு்தல்  (Machine 
Mixing):
இம்முகையில்	 சிமெண்ட்டும்	 ெணலும்,	

கோன்கிரீட்	 மிக்ஸைர	 இயந்திரததில்	 மகோட்டைப்�ட்டுப்	
�டிப்�டியோகத	 (Gradually)	 தண்ணீர	 ்ெரக்கப்�ட்டுக்	

நீர விட்டு கலக்கு்தல்

கலக்கப்பட்ை கலவை

உன் ்பள்ளியின் அருகில் இருக்கும் ஏர்தனும் ஒரு 
கட்டுொனம்  ேவைம்பறும்  இைத்திறகுச்  மென்று 
அஙகுக் கான்கிரீட் கலக்கு்தல் ்பறறிய விை�ஙக-
வ்ளச்  ரெகரி.

மெயல்்பாடு -3PROJECT
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iv. குளிர  மிகுந்்த  ைானிவலயில்  (Frosty  Weather)
கட்டுொன ரைவலவயச் மெயயாெல் இருப்பது
ேல்லது.

v. கலவை பூசுை்தறகு முன் கட்டுொன உறுபபுகள்
நீரினால் ேவனக்கப்பை ரைண்டும்.

vi. கலவையால்  கட்ைப்பட்ை  கட்டுொனஙகள்
விவ�ைாக  உலருைவ்தத்  ்தவிரக்க  ்தண்ணீர
ம்தளித்து  ஈ�ொக்கப்பைரைண்டும்.

vii. கலவையில் அதிக ்தண்ணீர ரெரக்கக்கூைாது.
ைெதியாக  ்பயன்்படுத்்தத்  ்தக்கைவகயில் 
கலவையின் இ்ளகு்தன்வெ இருக்க ரைண்டும்.

4.2.8   கட்டுொனஙகளில் 
்பயன்்படுத்்தப்படும் 
கலவைகளுக்குத் ர்தவையான 
ைலிவெ: (Required Strength of Mortors 
in Masonry)

கட்டுெோைஙகளில்	 �யன்�டுததப்�டும்	
மெஙகல்,	கருஙகல்	்�ோன்ைவறறின்	வலிகெக்்கற�	

நோம்	 �யன்�டுததும்	 கலேகவயின்	 வலிகெயும்	
ெோறு�டுகிைது.	அதிக	வலிகெயுகடைய	 கலேகவகயப்	
�யன்�டுததுவது	 �யைறைதோகும்.	 கலேகவ	 என்�து	
அரிததல்,	 ்தயெோைம்	 ெறறும்	 உகைக்கும்	
தன்கெ	 ்�ோன்ைவறகைப்	 �ோதிக்கும்	 ெறை
கோரணிகளிடைமிருந்து	 எதிரப்பு	 தரும்	 வககயில்	
வலிகெயுடைன்	 இருக்க ்வண்டும்.

கீழகோண்�கவ	 ம�ோதுவோக	 உ�்யோகததில்	
உள்ள	 சிமெண்ட்டுக்கும்,	 ெணலுக்குெோை	 கலேகவ	
விகிதஙகளோகும்.

1. ஈ�த்்தடுபபு அடுக்கு - 1 : 2
2. மெஙகல் கட்டுரைவல  - 1 : 6
3. கருஙகல் கட்டுரைவல  - 1 : 6
4. ைவ்ளவுகள் - 1 : 3 
5. ்பாயிண்டிங  - 1 : 1 மு்தல் 1 : 3 ைவ�
6. மெஙகல் பூச்சு ரைவல  - 1 : 5
7. கான்கிரீட் பூச்சு ரைவல  - 1 : 3 மு்தல் 1 : 4 ைவ�
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்பகுதி I ெதிபம்பண் 1 

ெரியோை	விகடைகயத	்தரந்மதடுதது	எழுதுக.	

1.	 ________	 என்�து	 கருஙகறகள்	
அல்லேது	 மெஙகறகள்	 ்�ோன்ைவறகை	
இ க ண க் க ப் � ய ன் � டு கி ன் ை து .
அ)	 கலேகவ
ஆ)	 கோன்கிரீட்
இ)	 �கெகள்
ஈ)	 இரெோயைம்.

2.	 கலேகவ	 ககயோல்	 கலேக்கும்	 ்�ோது	 ________
நிமிடைஙகள்	 வகர	 கலேக்க	 ்வண்டும்.
அ)	 30	45
ஆ)	 1015
இ)	 510
ஈ)	 2025

3.	 ஒரு	ெெயததில்	________	க்கு	ெட்டும்	கலேகவ	
மெயதல்	சிைந்தது.	
அ)	 5	மூட்கடைகள்
ஆ)	 2	மூட்கடைகள்
இ)	 3	மூட்கடைகள்
ஈ)	 1	மூட்கடை

்பகுதி II  ெதிபம்பண்கள் 3 

ஓரிரு ைாக்கியஙகளில் விவையளி.

4. கலேகவ	வகரயறு.
5. கலேகவகள்	எததகை	வககப்�டும்?
6. ெண்	கலேகவ	�றறிக்	கூறுக
7. ம�ோதுவோக	உ�்யோகததில்	உள்ள	சிமெண்ட்	கலேகவ	விகிதஙகள்	யோகவ?

்பகுதி III  ெதிபம்பண்கள் 5

சுருக்கொக விவையளி.

8. எகவ்யனும்	இரண்டு	கலேகவகள்	�றறி	எழுதவும்.
9. கலேகவயின்	�யன்கள்	யோகவ?

்பகுதி IV  ெதிபம்பண்கள் 10

விரிைாக விவையளி.

10. நல்லே	கலேகவயின்	தன்கெகள்	யோகவ?
11. சிமெண்ட்	கலேகவ	தயோரிததகலே	விவரி.
12. கலேகவகயப்	�யன்�டுததும்்�ோது	கவனிக்க	்வண்டியகவ	யோகவ?

1 (அ) 2 (ஆ)) 3 (ஈ)

விகடைகள்	:	

ொதிரி வினாக்கள்
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87  கான்கிரீட் | கட்டுொனப ம்பாருட்கள்

4.3.1   அறிமுகம் (Introduction):

சிமெண்ட்	கோன்கிரீட்	என்�து	நவீை	கட்டிடை	
கட்டுெோைஙகளில்	 �யன்�டும்	 மிக	 முக்கியெோை	
கட்டுெோை	 ம�ோருளோகும்.	 இது	 அஸ்திவோரம்,	
ெண்	 ெட்டைததிறகு	 ்ெல்	 வரும்	 கட்டுெோை	
்வகலேகள்,	 தளஙகள்	 ்�ோன்ை	 கட்டிடைததின்	
அகைததுப்	 �குதிகளிலும்	 �யன்�டுததப்�டுகிைது.	
இது	 �யன்�டுததப்�டும்	 இடைஙகளி்லே்ய	
ககமுகையி்லேோ	 அல்லேது	 இயந்திரஙகளின்	
உதவியுடை்ைோ	தயோரிக்கப்�டுகிைது.	தறகோலேஙகளில்	
இது	 மதோழிறெோகலேகளில்	 தயோரிக்கப்�ட்டைதோகவும்	
கிகடைக்கின்ைது.	 இதறகுத	 ’தயோரோக	 கலேக்கப்�ட்டை	
கோன்கிரீட்’	 (Ready	 Mix	 Concrete)	 என்று	 ம�யர.

4.3.2   ைவ�யவற (Definition):

கோன்கிரீட்	 என்�து	 ம�ரும்	 �ல்லி,	
நுண்துகள்	 �ல்லி,	 பிகணப்புப்	 ம�ோருள்	 ெறறும்	
நீர	ஆகியவறகைக்	கலேகவ	விகிதததின்�டி	ஒன்ைோக	
கலேந்து,	அகைததுப்	 ம�ோருட்களும்	ஒன்று	 ்ெரந்து,	
ஒ்ர	 ம�ோருளோக	 ஆகசமெயவதோகும்.

கோன்கிரீட்	கம்பியிடைப்�டைோெல்	�யன்�	டுததப் 
�ட்டைோல்,	 அது	 மவறறு	 சிமெண்ட்	 கோன்கிரீட்(PCC)	
எைவும்,	 கம்பியிடைப்�ட்டுப்	 �யன்�	டுததப்�ட்டைோல்,	
அது	 கம்பியிடைப்�ட்டை	 கோன்கிரீட்	 (RCC)	 எைவும்	
அகைக்கப்�டுகிைது.

4.3.3   கான்கிரீட்டின் மூலபம்பாருட்கள் 
(Ingredient of Concrete):

கீழகோண்�கவ	 கோன்கிரீட்டில்	 கலேந்துள்ள	
முக்கிய	 மூலேப்ம�ோருட்கள்	 ஆகும்.	 அகவயோவை,

1. பிகணப்புப்	 ம�ோருட்கள்	 (சிமெண்ட்	 அல்லேது
சுண்ணோம்பு)

2. நுண்துகள்	 �ல்லி	 (ஆறறு	 ெணல்	 அல்லேது
உற�ததி	 ெணல்)

3. ம�ரும்�ல்லி	(கருஙகல்)
4. நீர
5. சிமெண்டின்	துகணச	்ெரக்கக	ம�ோருள்கள்

4.3.3.1   பிவைபபுப ம்பாருள்கள்:  (Binding 
Materials)
சிமெண்ட்	 அல்லேது	 சுண்ணோம்பு	

்�ோன்ைகவ	 பிகணப்புப்	 ம�ோருட்களோகக்	
கோன்கிரீட்டில்	 �யன்�டுததப்�டுகின்ைை.	 நீருடைன்	

கறைலின்	்நோக்கஙகள்:

இப்பாை முடிவில் உஙக்ளால் அறிந்து மகாள்்ள முடிந்்தவை.

 ¾ கோன்கிரீட்	ெறறும்	அதன்	மூலேப்	ம�ோருட்ககள	அறிதல்.
 ¾ நீரசிமெண்ட்	விகிதம்	�றறி	வகரயறுததல்.
 ¾ சிமெண்ட்	கோன்கிரீட்	டின்	வகககள்	�யன்கள்	ெறறும்	அதன்	�ண்புககள	விளக்குதல்.
 ¾ கோன்கிரீட்	தயோரிததகலே	அறிதல்
 ¾ கோன்கிரீட்கடை	 எடுததுச	 மெல்லும்்�ோதும்,	 �யன்�டுததும்்�ோதும்	 ்ெறமகோள்ள	 ்வண்டிய	 

முன்மைசெரிக்ககககள	அறிதல்.
 ¾ கோன்கிரீட்டின்	தரஙககள	அறிதல்.
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குவைப்பான்   மீக்குவைப்பான்

காறறு உண்ைாக்கும் 
ம்பாருட்கள்

ம்பாெலானிக் 
ம்பாருட்கள்

துரி்தப்படுத்தி         ஒடுக்கி

சிலிக்கா ்பழுபபுகள்

 ோரம்பாருட்கள்   ்பாலிெரகள் 

்ெரக்கப்�ட்டைோல்	 உறுதியோகவும்,	 கடிைெோகவும்	
ெோறும்	இதன்	தனிததன்கெயோல்	 கோன்கிரீட்டிலுள்ள	
நுண்துகள்	 �ல்லி	 ெறறும்	 ம�ரும்�ல்லிகளின்	
தனிததனி	துகள்ககள	ஒன்று	்ெரதது	விடுகிைது.	இது	
கோன்கிரீட்டின்	நுண்துககள	அகடைததுக்	மகோள்வதோல்	
கோன்கிரீட்டிறகு	 உயர	 அடைரததிகயக்	 மகோடுக்கிைது.

4.3.3.2  நுண்துகள் ஜல்லி: (Fine Aggregate)

ஆறறுெணல்	 அல்லேது	 உற�ததிெணல்	
(எம்.	 ெணல்)	 ஆகியகவ	 நுண்துகள்	 �ல்லியோக	
�யன்�டுததப்�டுகின்ைது.	

இது	 ம�ரும்	 �ல்லிகளில்	 உண்டைோகும்	
இகடைமவளிசெந்துககள	 அகடைப்�தோல்	
கோன்கிரீட்டுக்கு	் தகவப்�டும்	சிமெண்டின்	அளகவ	
குகைக்கிைது.

4.3.3.3  ம்பரும்ஜல்லி: (Coarse Aggregate)

உகடைந்த	 மெஙகல்	 அல்லேது	 உகடைந்த	
கருஙகல்	ஆகியகவ	முக்கிய	அகடைப்புப்	ம�ோருளோக	
�யன்�டுததப்�டுகிைது.	 இது்வ	 கோன்கிரீட்டுக்கு	
திடைததன்கெகய	 மகோடுக்கின்ைது.	 எை்வ,	
இதறகு	 �யன்�டும்	 �ல்லிகள்	 சுததெோைதோகவும்,	
அடைததியோைதோகவும்,	 கடிைெோைதோகவும்	 இருக்க	
்வண்டும்.	

4.3.3.4  நீர (Water):

நீர,	 சிமெண்ட்�கெ	 �ல்லிகளின்	 ்ெல்	
முழுவதுெோக	 �ரவச	 மெயயவும்,	 சீர�ததகத	
ெரியோக	 கவக்கவும்	 உதவுகிைது.	 கோன்கிரீட்டில்	
�யன்�டுததப்�டும்	 நீர	 சுததெோைதோக	 இருக்க	
்வண்டும்.	 கடைல்நீர,	 கோன்கிரீட்	 இறுகும்	 ்நரதகத	
அதிகரிப்�தோல்	 இந்நீகர	 எக்கோரணம்	 மகோண்டும்	
�யன்�டுததக்கூடைோது.

4.3.3.5  சிமெண்டின்  துவைச்  ரெரக்வக 
ம்பாருள்கள்  (Admixtures  in  Cement)

்வறு	 சிலே	 துகண்ெரக்ககப்	 ம�ோருட்கள்	
�லே்வறு	்வகலேகளுக்குப்	�யன்�டைததக்க	வககயில்	
கோன்கிரீட்டின்	 தரதகத	 ்ெம்�டுததுவதறகோக	
கூடுதலேோக	 ்ெரக்கப்�டுகிைது.	 அவறறுள்	 சிலே
i.  குவைப்பான் (Plasticizers)
ii.  மீக்குவைப்பான் (Super Plasticizers)
iii.  துரி்தப்படுத்தி (Accelerators)
iv.  ஒடுக்கி (Retarders)
v.  ம்பாெலானிக் ம்பாருட்கள் (Pozzolanic Materials)
vi.  காறறு உண்ைாக்கும் ம்பாருட்கள் (Air – Entraning 

Agents)
vii.   ோரம்பாருட்கள் (Fibres)
viii.  ்பாலிெரகள் (Polymers)

ix.  சிலிக்கா ்பழுபபுகள் (Silica Fumes)

 கட்டுொனப ம்பாருட்கள் | கான்கிரீட் 88

Civil_Tamil_Unit_4.indd   88 11/18/2020   11:43:36 AM



தண்ணீர	 ்ெரதததிலிருந்து	 30	 நிமிடைஙகளுக்குள்	
�யன்�டுததப்�டை ்வண்டும்.	 ககமுகை	 கலேக்குதல்	
சிறிய	 ்வகலேகளுக்கு	 ெட்டும்	 உகந்ததோகும்.

4.3.5.2   இயந்தி� முவற கலக்கு்தல்: 
(Machine Mixing)

ொயும் ைட்டுருவ்ள கான்கிரீட் கலவை இயந்தி�ம்

இயந்திர	முகையில்	 கலேக்குதல்	 ம�ோதுவோக	
ம�ரிய	 ்வகலேகளுக்குச	 சிைந்தது.	 கோன்கிரீட்	
தயோரிக்கும்்�ோது	 இம்முகை	 கோன்கிரீட்டின்	
விகலேகய	 குகைக்க	 உதவும்.	 ெோயகின்ை	 சுைல்	
வட்டுருகள	 கலேக்கி	 (Tilting	 Drum	 Mixer)	 அல்லேது	
ெோயோத	 வட்டுருகள	 கலேக்கி	 (Non	 	 Tilting	

4.3.4   நீர- சிமெண்ட் விகி்தம்: 
(Water – Cement Ratio)

கோன்கிரீட்டில்	 �யன்�டும்	 நீரின்	 எகடைக்கும்,	
சிமெண்டின்	 எகடைக்கும்	 உள்ள	 விகித்ெ	 நீரசிமெண்ட்	
விகிதம்	 எை	 அகைக்கப்�டுகிைது.	 நீரசிமெண்ட்	
விகிதததின்�டி	 நீர	 குகைவோகப்	 �யன்�டுததப்�ட்டைோல்	
கோன்கிரீட்டின்	 வலிகெ	 அதிகெோகும்.

நீர,	 சிமெண்டிலுள்ள	 ்வதிப்ம�ோருட்களுடைன்	
்ெரந்து	 விகைபுரிந்து	 அதன்	 உறுதி	 ெறறும்	
கடிைததன்கெக்குக்	 கோரணெோகிைது.	 மெயல்முகையில்	
கோன்கிரீட்டுக்குத	 ்தகவ�டும்	 தண்ணீரின்	 அளவு	
சிமெண்டின்	 எகடையில்	 0.5	 முதல்	 0.6	 வகர	 எை	
கண்டைறியப்�ட்டுள்ளது.

4.3.5   சிமெண்ட் கான்கிரீட் ்தயாரித்்தல் 
(Preparation of Cement Concrete):

சிமெண்ட்	 கோன்கிரீட்	 ்தகவக்குத	
தகுந்தோற்�ோல்	 ககமுகையி்லேோ	 அல்லேது	
இயந்திரஙகளின்	உதவியுடை்ைோ	தயோரிக்கப்�டுகிைது.	
கோன்கிரீட்டிலுள்ள	 மூலேப்ம�ோருட்களில்	 ெெ�கிரவு	
வரும்	 வகர	 நன்ைோக	 கலேக்கப்�டை	 ்வண்டும்.	
இவவோறு	 கலேக்கப்�டும்்�ோது	 அகைதது	
�ல்லிகளின்	 மீதும்	 (நுண்துகள்	 �ல்லி	 ெறறும்	
ம�ரும்�ல்லி)	சிமெண்ட்	ஒரு	மெல்லிய	�டைலேெோகப்	
�டைரந்து	 விடுகிைது.

4.3.5.1   வகமுவற கலக்கு்தல் (Hand Mixing):

இம்முகையில்	 கோன்கிரீட்	 ம�ரிய	 இரும்பு	
ெட்டியி்லேோ	 அல்லேது	 நீரபுகோ	 ்ெகடைகளின்	 மீ்தோ	
கலேக்கப்�டுகிைது.	 முதலில்	 சிமெண்டும்,	 ெணலும்	
நன்ைோக	 வைண்டை	 நிகலேயில்	 கலேக்கப்�டுகிைது.	
இக்கலேகவயோைது	 ெெெட்டைோக	 குவிதது	
கவக்கப்�ட்டுள்ள	ம�ரும்	�ல்லி	அடுக்கின்	மீது	ஓ்ர	
சீரோகப்	�ரப்�ப்�ட்டு	வைண்டை	நிகலேயி்லே்ய	இரண்டு	
முகை	கலேக்கப்�டுகிைது.	பின்ைர	்தகவயோை	அளவு	
தண்ணீர	 ்ெரக்கப்�ட்டுச	 ெெ�கிரவு	 வரும்	 வகர	
கலேக்கப்�டுகிைது.	இவவோறு	தயோரிக்கப்�ட்டை	கோன்கிரீட்	

உன்  ஊரிலுள்்ள  ஏ்தாைது  ஒரு  கட்டுொன  
இைத்திறகுச் மென்று இயந்தி�த்தின் உ்தவிரயாடு 
கான்கிரீட்  கலக்கு்தலின்  ர்பாது  எவைாறு  
கான்கிரீட்  கலக்கப்படுகிறது  என்்பவ்த  ்பைம் 
பிடித்து, ்பைஙகளுைன் ஓர அறிக்வக ்தயார மெய.

மெயல்்பாடு -4PROJECT
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கலேக்கப்�டுகின்ைை .

்ெலும்	 எந்த	 இடைஙகளிமலேல்லேோம்	
கோன்கிரீட்கடை	 உயரெோை	 இடைஙகளுக்கு	
ெனித	 உதவியோளரககள	 (Manual 	 l abours )	
கவதது	 மகோண்டு	 மெல்லே	 முடியோ்தோ,	
அவவிடைஙகளில்	 இவவகக	 கோன்கிரீட்	
சிைப்�ோக	 வடிவகெக்கப்�ட்டை	 இகைப்பிகளின்	
(Pump) 	 மூலேெோக	 ்ெ்லேறைப்�டுகின்ைை.	

இந்த	 முகையில்	 கோன்கிரீட்டிலுள்ள	
ம�ோருட்கள்	 தனிததனி்ய	 பிரியோத	 வககயில்	
த ய ோ ரி க் க ப் � டு கி ைது .

தயோரோக	 கலேக்கப்�ட்டை	 கோன்கிரீட்கடை	
�யன்�டுததும்	இடைததிறகு	மகோண்டு	மெல்லும்்�ோது	
சுைல்கின்ை	 உருகளககளயுகடைய	 வோகைஙகளில்	
அதன்	 தன்கெ	 ெோைோெ்லே்ய	 (segregation)	
அனுப்�ப்�டுகிைது.

drum	 mixer)	 யின்	 உதவியோல்,	 இம்முகையில்	
கோன்கிரீட்	 தயோரிக்கப்�டுகின்ைது.	 ெறகைய	
மூலேப்ம�ோருட்ககளச	 ்ெரக்கும்்�ோ்தோ	
அல்லேது	 ்ெரப்�தறகு	 முன்ை்ரோ	 தண்ணீர	
உருகளயினுள்	 ஊறைப்�டுகிைது.கலேக்கப்�டும்	
்நரம்	 குகைந்த�ட்ெம்	 ஒரு	 நிமிடைம்	 ஆகும்.	
ஆைோல்	 இரண்டு	 நிமிடைம்	 கலேக்குதல்	 சிைந்தது.	
கலேக்கியிலிருந்து	 மவளி்யறைப்�டும்	
கோன்கிரீட்டின்	 ஆரம்�	 இறுகும்	 ்நரம்	
ஆரம்�ெோவதறகுள்	 அகத	 உ�்யோகப்�டுததிவிடை	
்வண்டும்.	 ஒவமவோரு	 முகை	 கலேக்கிய	 பிைகும்	
கலேக்கிகயக்	 கழுவ	 ்வண்டும்.

4.3.5.3   ்தயா�ாக கலக்கப்பட்ை கான்கிரீட் : (Ready 
Mix Concrete)
மிகவும்	மநருக்கடி	நிகைந்த	இடைஙகளில்	

கட்டுெோை	 ்வகலேகள்	 மெயயும்்�ோது	
கட்டுெோைப்	ம�ோருட்கள்	்ெமிக்கவும்,	கோன்கிரீட்	
கலேக்கவும்	 ்தகவயோை	 இடைம்	 கிகடைப்�து	
கடிைெோகும்.	 எை்வ,	இசசூைல்களில்	 தயோரோக	
கலேக்கப்�ட்டை	 கோன்கிரீட்	 (RMC)	 �யன்�டுததுதல்	
சிைந்ததோகும்.	 இவவகக	 கோன்கிரீட்	 தயோரிக்கும்	
ஆகலேகள்	 நகரஙகளிலிருந்து	 ெறறுத	
மதோகலேவி்லே்ய	 அ க ெ க் க ப் � டு கி ன் ை ை .	
இ ம் மு க ை யி ல் 	 ம�ோருட்கள்	 கூறுகலேக்கும்	
ஆகலேகள்	 (Batching	 Plants)	 மூலேெோகக்	

 ்பஹாய ்தாெவ�

இந்தியோவில்	 முழுவ-
தும்	 மவள்கள	 கோன்கிரீட்டிைோல்	

கட்டைப்�ட்டை	 கட்டிடைம்	 மடைல்லியிலுள்ள	 �ஹோய	
தோெகர	 ்கோவிலேோகும்.	 இது	 1986ஆம்	 ஆண்டு	
கட்டைப்�ட்டைது.

Search link:	http://en.m.wikipedia.org>wiki>lotustemple
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அதிக�ட்ெம்	 300	 மி.மீ	 அளவு	 அடுக்குகளோகவும்,	
கம்பியிடைப்�ட்டை	 கோன்கிரீட்	 அதிக�ட்ெம்	 150	
மி.மீ	 அளவு	 அடுக்குகளோகவும்	 ்�ோடைப்�ட்டு	
இறுகசமெயய	 ்வண்டும்.

வகமுவற இறுகச்மெய்தல்

4.3.6.2   இயந்தி�  முவறயில்  இறுகச்மெய்தல்  : 
(Mechanical  Compaction)

அதிரவு இயந்தி�ம் மகாண்டு இறுகச்மெய்தல்

அதிரவு இயந்தி�ம் மகாண்டு இறுகச்மெய்தல்

இம்முகையில்	 அதிரவு	 இயந்திரஙகள்	
மூலேெோக	 கோன்கிரீட்	 இறுகச	 மெயயப்�டுகின்ைது.	
அதிரவு	 இயந்திரஙகள்	 குகைவோை	 நீர–சிமெண்ட்	
விகிதம்	 �யன்�டுததப்�ட்டை	 கோன்கிரீட்கடைக்கூடை	
சிைந்த	 முகையில்	 இறுகசமெயயும்.	 இம்முகையில்	
இறுகச	 மெயவதன்	 நன்கெகளோவை:

4.3.6   கான்கிரீட்வை  ஒன்று  ரெரத்து 
இறுக்கு்தல் :  (Compaction of  concrete)

கான்கிரீட் இறுக்கு்தல்

தயோர 	 மெயயப்�ட்டை	 கோன்கிரீட்	
மதோடைரசசியோக	 இகடைமவளியின்றி	 மகோட்டைப்�ட்டு,	
விகரவோக	 இறுகச	 மெயயப்�டை	 ்வண்டும்.	 இறுகச	
மெயவதன்	 முக்கிய	 ்நோக்கம்	 அதிலுள்ள	 கோறறுக்	
குமிழககள	நீக்கி,	கோன்கிரீட்டுக்கு	உயர	அடைரததிகய	
வைஙகுவ்த	 ஆகும்.

இறுகசமெயதல்	 இரண்டு	 முகைகளில்	
மெயயப்�டுகின்ைது.

4.3.6.1   வகமுவற இறுகச்மெய்தல்: 
(Hand Compaction)
இம்முகையில்	 கோன்கிரீட்	 கம்பிகள்	 (Steel	

tamping	 rods)	அல்லேது	ெரக்கட்கடைகள்	(Timber	 Screeds)	
மகோண்டு	 இறுகச மெயயப்�டுகின்ைது.	 மிகவும்	
குறுகலேோை	 ெறறும்	 ஆைெோை	 உறுப்புகள்	 இரும்பு	
கம்பிகள்	மூலேெோகவும்,	 தளஙகள்	ெறறும்	 தகரகள்	
்�ோன்ைகவ	 ெரக்கட்கடைகள்	 மூலேெோகவும்	 இறுகச
மெயயப்�டை	 ்வண்டும்.	 ெோதோரண	 கோன்கிரீட்	

உன்  ஊருக்கு  அருகாவெயிலுள்்ள  ்தயா�ாகக்  
கலக்கப்பட்ை  கான்கிரீட்  (RMC)  மெயயப்படும்  
க்ளத்திறகுச் மென்று ஓர அறிக்வக ்தயார மெய.

மெயல்்பாடு -5PROJECT
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்ெரும்்�ோது	 நகடைம�றும்	 ்வதிவிகை	 (Hydration)
க்கு	 95%	 ஈரப்�தம்	 அவசியெோகிைது.	 எை்வ,	
குறிப்பிட்டை	 கோலேததிறகுக்	 கோன்கிரீட்டின்	 ஈரப்�தம்	
குகையோெல்	 �ோரததுக்	 மகோள்ளப்�டை	 ்வண்டும்.	
முகையோக	 �தப்�டுததப்�டைோத	 கோன்கிரீட்டில்	
விரிெல்கள்	 ்தோன்றுவதுடைன்,	 வடிவகெக்கப்�ட்டை	
வலிகெகயயும்	 அகடையோது.

4.3.7.1   ்ப்தப்படுத்தும் முவறகள்: (Methods of Curing)
i.  ்தண்ணீர கு்ளெவெத்்தல் (Ponding with Water)

ii.  ஈ�ெைல்,  ஈ�ொக்குபவ்பக்  மகாண்டு  மூடு்தல் 
(Covering with Wet Sand, Jute Bag, etc.,)

iii.  ்தகுந்்த  இவைமைளியில்  ்தண்ணீர  ம்தளித்்தல் 
ெறறும்  ஈகோர  வ்ப  (Polythene  Bags)  மகாண்டு 
மூடு்தல்.

iv.  முன் ைாரக்கப்பட்ை கான்கிரீட் உறுபபுகவ்ளத் 
்தண்ணீர ம்தாட்டிகளில் மூழகச் மெய்தல்

v.  நீ�ாவி முவறயில் ்ப்தப்படுத்து்தல் (Steam Curing)

vi.  கான்கிரீட்  தூண்கள்  ர்பான்ற  மெஙகுத்துப 
்ப�பபுகள்  ேவனக்கப்பட்ை  ொக்குபவ்பகவ்ளக் 
மகாண்டு  சுறறிக்  கட்ைப்பட்டுத்  (அ)  ்தண்ணீர 
ம்தளிக்கப்பட்டுப  ்ப்தப்படுத்்த  ரைண்டும்.

்தண்ணீர கு்ளெவெத்்தல்

்தகுந்்த இவைமைளியில் ்தண்ணீர ம்தளித்்தல் 

i.  எளிதில்  ஒரு  சிறந்்த  ்ப�பவ்பக்  மகாண்ை 
கான்கிரீட்வைப  ம்பற  முடிகிறது.

ii.  ்தாஙகு  ்தகடுகவ்ள  (Formworks)  விவ�ைாக 
அகறறி  விைலாம்.

iii.  குவறகலவை  (Leaner  Mix)  ்பயன்்படுத்தினாலும் 
அதிக ைலிவெயுவைய கான்கிரீட்வைப ம்பறலாம்.

iv.  சிறிய  திறபபுகளிலும்  கான்கிரீட்வை  மகாட்டி 
இறுகச்மெயய முடியும். ஆனால், வகமுவறயில் 
இது  ொத்தியமில்வல.

4.3.7   கான்கிரீட்வை ்ப்தப்படுத்து்தல் : 
(Curing of Concrete)

கோன்கிரீட்	 இறுகியவுடைன்	 குறிப்பிட்டை	
கோலேததிறகுத	 மதோடைரசசியோக	 �தப்�டுததப்�டை	
்வண்டும்.	 சிமெண்டின்	 மூலேப்ம�ோருட்களுடைன்	 நீர	

வலுவூட்டைப்�ட்டை	 கோன்கி-
ரீட்கடை	 முதன்முதலில்	 �யன்�டு-
ததியவர

1848ஆம்	 ஆண்டில்	 �ோன்	 லூயிஸ்	 லேம்்�ோட்	
என்ை�வர	 முதன்	 முதலில்	 இரும்புக்கம்பி-
ககளயும்,	 கம்பி	 வகலேகயயும்	 �யன்�டுததி	
வலுவூட்டைப்�ட்டை	கோன்கிரீட்டிலேோை	ஓடைஙககளத	
தயோரிததோர.
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ொக்குபவ்பக் மகாண்டு ்தண்ணீர ேவனத்்தல்

வைக்ரகால் மகாண்டு மூடு்தல்

ஈ� ொக்குபவ்பக் மகாண்டு மூடு்தல்

ஈகோர வ்ப மகாண்டு மூடு்தல். 

நீ�ாவி முவறயில் ்ப்தப்படுத்து்தல்

்தண்ணீரத் ம்தாட்டியில் மூழக வைத்்தல் 

¾	 	�ைஙகோலேததில்	எகிப்தில்	பிரமீடுகளின்	உள்்ள	நிரப்பும்	ம�ோருளோக	(Infill	Material)	கோன்கி-
ரீட்	�யன்�டுததப்�ட்டைதறகோை	ெோன்றுகள்	உள்ளை.

¾ 	1909ஆம்	ஆண்டு	கிரீன்	பீல்ட்	டைவுன்ஷிப்	என்ை	இடைததில்	முதன்	முதலில்	கோன்கிரீட்	ெோகலே	
உருவோக்கப்�ட்டைது.	 இந்த	 இடைம்	 தற்�ோது	 அமெரிக்க	 ஐக்கிய	 நோடுகளிலுள்ள	மிக்	ஷின்	 
ெோநிலேததின்	வடை்ெறகு	மடைட்்ரோயிட்	நகரெோகும்.
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4.3.10   சிமெண்ட் கான்கிரீட்டின் 
ைவககள் (Types of Concrete)

்தகவகளுக்குத	 தகுந்தோற	 ்�ோல்	 �லே	
வககயோை	 கோன்கிரீட்	 தயோரிக்கப்�டுகிைது.	
கீழகோணும்	 வகககள்	 ெோதோரண	 கோன்கிரீட்டில்	
ம�ோதுவோகத	தயோரிக்கப்�டும்	வகககளோகும்.

4.3.10.1   மென்வெயில்லா்த கான்கிரீட்  
(No Fines Concrete)

இவவகக	 கோன்கிரீட்,	 சிமெண்ட்,	
ம�ரும்�ல்லி	 ெறறும்	 தண்ணீர	 ்ெரததுத	
தயோர	 மெயயப்�டுகின்ைது.	 நுண்துகள்	 �ல்லி	
இல்லேோெல்	 தயோரிக்கப்�டும்	 இவவகக	
கோன்கிரீட்	 நுண்புகைகெயோல்	 (Capillary	 rise)	
தண்ணீர	 ்ெ்லேறுவகதத	 தடுக்க	 ்வண்டிய	
அஸ்திவோரஙகளில்,	 கோன்கிரீட்	 ்வகலே	
ம ெ யய ப் � யன் �டுகி ைது .

4.3.10.2   உயரெரிவு (அ) சுயமகட்டியாகும் 
கான்கிரீட் (High Slump or Self–Compacting 
Concrete)

நிலேததடித	தூண்கள்	(Piles)	் �ோன்ைவறறுக்கு	
கோன்கிரீட்	 ்�ோடும்்�ோது	 மவளியிலிருந்து	
இறுகசமெயவது	 முடியோததோகும்.	 அது்�ோலே்வ	
கம்பிகள்	அதிகம்	உள்ள	கோன்கிரீட்	உறுப்புககளயும்	

4.3.8   கான்கிரீட்டின் ்தன்வெகள்:  
(Properties of Concrete)

கீழக்கோண்�கவ	சிமெண்ட்	கோன்கிரீட்டுக்குத	
்தகவயோை	 �ண்புகள்	ஆகும்.

i.  அதிக அழுத்்தவிவெ திறனுவையது

ii.  துரு  பிடிக்கா்தது  ெறறும்  காலநிவல 
ொறறஙகளினால் குறிபபிைத்்தக்க விவ்ளவுகள் 
ஏற்பைா்தது.

iii.  எந்்த ைடிவிலும் ைடிைவெக்கத்்தக்கது.

iv.  காலம்  அதிகரிபபிறரகற்ப  கடினத்்தன்வெ 
அவையும்.

v.  இரும்வ்பவிை  சிக்கனொனது  என 
நி ரூ பி க் க ப ்ப ட் ை து .

vi.  இரும்புைன்  ேல்ல  பிவைபவ்ப  ஏற்படுத்திக் 
மகாள்்ளத்்தக்கது.

vii.  மிகவும்  உறுதியான  ்ப�பவ்பக் 
மகாண்டிருப்ப்தால்  உ�ாயவினால்  ஏற்படும் 
சிவ்தவுகள் ்தடுக்கப்படுகின்றது.

கீழகோண்�கவ	 சிமெண்ட்	 கோன்கிரீட்டுக்கு	
விரும்�ததகோத	 சிலே	 �ண்புகளோகும்.

i.  இறுகி கடினொகும்ர்பாது சுருக்கெவைகிறது.

ii.  ்தயாரிபபு,  ்ப�பபு்தல்  ெறறும் 
்ப்தப்படுத்து்தலுக்குச்  சீரிய  கைனம் 
ர ்த வ ை ப ்ப டு கி ற து .

iii.  இரும்பு  கட்ைவெபபுகவ்ள  விை  கான்கிரீட் 
கட்ைவெபபுகள் அ்ளவில் ம்பரிய்தாகவும், எவை 
அதிகொன்தாகவும்  இருக்கும்

iv.  ெரியாக  இறுகச்  மெயயப்பைாவிட்ைால் 
நுண்துவ்ளகள்  ஏற்பை  ைாயபபுள்்ளது.

4.3.9   கான்கிரீட்டின் ்பயன்கள்  
(Uses of Concrete)

கோன்கிரீட்	 �லேவககயோை	
்நோக்கஙகளுக்கோக	 �யன்�டுததப்�டுகிைது.	
அவறறுள்	 சிலே

i.  கட்டுொனஙகளுக்கான  அஸ்திைா�ம் 
அவெத்்தல்.  (குறிப்பாக  ஈ�ம்  நிவறந்்த 
ெண்ணிலும்,  நீருக்கு  அடியிலும்)

ii.  ்த்ளஙகள் ெறறும் ்தவ�கள் அவெத்்தல்.

iii.  சுைரகள் ெறறும் ்தடுபபுச்சுைரகள் அவெத்்தல்.

iv.  ைவ்ளவுகள்,  அவைகள்  ெறறும்  ்பாலஙகள் 
கட்டு்தல்.
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அகைக்கப்�டுகிைது.	 உயர்வகலேதிைன்	 ெறறும்	
துருப்பிடிததலிலிருந்து	 உயர	 எதிரப்பு	 ஆகியகவ	
இவவகக	 கோன்கிரீட்டின்	 சிைப்புத	 தன்கெகளோகும்.

4.3.11   ெறவறய கான்கிரீட் ைவககள்: 
(Other Types of Concrete)

்ெ்லே	 குறிப்பிட்டுள்ள	 கோன்கிரீட்	
வககககளத	 தவிரவும்	 ்வறு	 சிலே	 சிைப்பு	
கோரணஙகளுக்கோகச	 சிலே	 கோன்கிரீட்	 வகககள்	
தயோரிக்கப்�டுகின்ைை	அகவயோவை,

i. இவை  ோரக்ளால்  ைலுவூட்ைப்பட்ை  கான்கிரீட்
(Fibre  Reinforced  Concrete)

ii. எவை குவறவு கான்கிரீட் (Light Weight Concrete)

iii. நிலக்கரி ொம்்பல் கான்கிரீட் (Fly Ash Concrete)

iv. சிலிக்கா ்பழுபபு கான்கிரீட் (Silica Fumes Concrete)

v. ்பாலிெர கான்கிரீட் (Polymer Concrete)

vi. ம்பரர�ா சிமெண்ட் (Ferro Cement Concrete)

vii. ்தயா�ாக  கலக்கப்பட்ை  கான்கிரீட்  (Ready  Mixed
Concrete)

viii. முன் ர்பக் கான்கிரீட் (Pre Packed Concrete)

4.3.12   கான்கிரீட்வை எடுத்துச் 
மெல்லும்ர்பாதும், 
்பயன்்படுத்தும்ர்பாதும்  
கைனிக்க ரைண்டியவை: 
(Precaution to be Taken While 
Transportation and Placing Concrete)

எடுததுச	மெல்லும்்�ோது	கவனிக்க	்வண்டியகவ:	
(Precautions	to	be	Taken	While	Transportation):

 ¾ கோன்கிரீட்டிலுள்ள	 ம�ோருட்கள்	 தனிததனி்ய	
பிரிதல்	 ெறறும்	 சிதறுதல்	கூடைோது.

 ¾ எக்கோரணம்	 மகோண்டும்	 இகடையில்	 தண்ணீர	
்ெரக்கப்�டை	 கூடைோது.

இறுகசமெயவது	 கடிைெோைது.	 இது	 ்�ோன்ை	
சூைல்களில்	இவவகக	கோன்கிரீட்	்தகவப்�டுகிைது.	
குகைப்�ோன்	 ெறறும்	 மீக்குகைப்�ோன்	 ்�ோன்ை	
துகணச்ெரக்ககப்	 ம�ோருட்கள்	 ்ெரக்கப்�ட்டு	
இவவகக	 கோன்கிரீட்டின்	 ்வகலேதிைன்	 (Workablity)	
அதிகரிக்கப்�டுகிைது.

4.3.10.3   உயர ைலிவெ கான்கிரீட் 
(High Strength Concrete)

40	 நி/மிமீ2	 (Grade	 40)	 விடை	 அதிக	 வலிகெ	
மகோண்டை	 கோன்கிரீட்,	 உயரவலிகெ	 கோன்கிரீட்	 எை
அகைக்கப்�டுகிைது.

4.3.10.4   உயர மெயல்திறன் கான்கிரீட் 
(High Performance Concrete)
60	 நி/மிமீ2	 விடை	 அதிக	 வலிகெ	 மகோண்டை	

கோன்கிரீட்	 உயரமெயல்திைன்	 கோன்கிரீட்	 எை

முன்	வோரப்பு	கோன்கிரீட்	உறுப்புக்க-
களக்	மகோண்டு	கட்டிடைம்	கட்டுத்லே	
தற்�ோகதய	 நகடைமுகையிலுள்ள	

கட்டிடை	 கட்டுெோைததின்	 புதிய	நுட்�ெோகும்.

Search  link:	 Http://en.m.wikipedi.org>wiki>precastedco
ncreteconstruction.
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4.3.13   கான்கிரீட்டின் ்த�ஙகள்: (Grades of 
Concrete)
ம�ோதுவோக	 கோன்கிரீட்	 அவறறின்	

அழுததவிகெக்கு	 தகுந்தோற்�ோலே	 M10,	 M20,	 M30 
எை	 தரமிடைப்�டுகின்ைது.	 இவறறுள்	 ‘M’	 என்�து	
கோன்கிரீட்	 கலேகவ	 வடிவகெப்க�யும்	 (Mix	 Design)	
அதகைத	 மதோடைரும்	 10,	 20,	 30	 என்�ை	 அதன்	
அழுததவிகெ	தோஙகு	திைகையும்	(Compressive	Strength)	
குறிக்கும்.

கலேகவ	 வடிவகெப்பு	 (Mix	 Design)	 என்�து	
கோன்கிரீட்டிலுள்ள	 பிகணப்புப்	 ம�ோருள்,	 நுண்துகள்	
�ல்லி,	ம�ரும்�ல்லி	ஆகியவறறின்	கலேப்பு	விகிதெோகும்.

M10	 கோன்கிரீட்	 எைக்	 குறிப்பிட்டைோல்	
அக்கோன்கிரீட்	28	நோட்களில்	அகடையும்	அழுததவிகெ	
தோஙகுதிைகை	 10	 நி/மி.மீ 2 	 ல்	 குறிப்�தோகும்.

 ¾ கோன்கிரீட்	 அதன்	 ஆரம்�	 இறுகும்	 ்நரம்	 
ஆரம்�ெோவதறகுள்	 அகெப்பு	 ்வகலேயில்	
மகோட்டி	 இறுகசமெயயப்�டை	 ்வண்டும்.

்பயன்்படுத்தும்ர்பாது கைனிக்க ரைண்டியவை: 
(Precautions to be Taken While Placing):

 ¾ புதியதோக	 தயோரிக்கப்�ட்டை	 கோன்கிரீட்கடைப்	 
ம�ைப்்�ோகும்	 அகெப்பு	 ்வகலே,	 நன்ைோகத	
தயோர	மெயயப்�ட்டு,	சுததப்�டுததப்�ட்டு	இருக்க	
்வண்டும்.

 ¾ கோன்கிரீட்	 அது	 �யன்�டுததப்�டும்	 இடைததிறகு	
மிக	 அருகோகெயில்	 மகோட்டைப்�டை	 ்வண்டும்.

 ¾ மகோட்டைப்�டும்்�ோது	அகெப்பு	்வகலே	ெறறும்	
கம்பிகளுக்கு	ஊறு	விகளவிக்கக்	கூடைோது.

 ¾ கோன்கிரீட்டிலுள்ள	 ம�ோருட்கள்	 தனிததனி்ய	
பிரிவகததடுக்க,	 ஒரு	 மீட்டைருக்கு	 அதிகெோை	
உயரததிலிருந்து	 மகோட்டைக்கூடைோது.

 ¾ கோன்கிரீட்	 மதோடைரசசியோகக்	 மகோட்டைப்�டை	
்வண்டும் .

 ¾ ெோதோரண	 கோன்கிரீட்டைோக	 இருந்தோல்	 3045	
மெ.மீ	 தடிெனுக்கு	 மிகோெலும்,	 கம்பியிடைப்�ட்டை	 
கோன்கிரீட்டைோக	 இருந்தோல்	 1530	 மெ.மீ	
தடிெனுக்கு	 மிகோெலும்	 ்�ோடை	 ்வண்டும்.

 ¾ நன்ைோக	 அழுததப்�ட்டு	 திண்கெப்�டுததப்�டை	
்வண்டும்.

 ¾ புதிதோக	மகோட்டி	அகெக்கப்�ட்டை	கோன்கிரீட்டின்	
மீது	நடைக்கக்	கூடைோது.

 ¾ ெகையின்்�ோது	கோன்கிரீட்	்�ோடைக்கூடைோது.

ெண்டிகோர	 ெோநிலேததிலுள்ள	 
மெோகோலியில்	ஒரு	10	ெோடிக்கட்டிடைம்	
200	 ்வகலேயோட்ககளக்	 மகோண்டு	

(மதோழில்	நுட்�	திைைோளரகள்	உட்�டை)	48	ெணி	
்நரததில்	 அகெக்கப்�ட்டைது.

ஸ்டீ�ன்	ஸ்மடை�ோனியன்	:

	 அமெரிக்கரோை	 இவர	
மின்தூக்கி,	கன்்வயர,	கலேகவ	
கருவி,	 குைடு	 ்�ோன்ை	 எண்ணிலேடைஙகோ	 கருவி 
களுக்கு	 கோப்புரிகெ	 கவததிருப்�வரோவோர.	
இவ்ர	சுய	மவளி்யறைம்	மகோண்டை	்ெோட்டைோர	
இகணக்கப்�ட்டை	 ்�ோக்குவரதது	 கலேகவ	 
இயந்திரதகத	 கண்டு	 பிடிததவரோவோர.	 இவ்ர	
தயோரோகக்	 கலேக்கப்�ட்டை	 கோன்கிரீட்	 மதோழிலின்	
தந்கத	 என்று	 அகைக்கப்�டுகின்ைோர.

்பல்ரைறு  கான்கிரீட்  கட்டிைஙகள்  ெறறும்  
நிறமுள்்ள கான்கிரீட் கட்டிைஙகளின் ்பைஙகவ்ளச் 
ரெகரித்து அைறவற ஒரு ஆல்்பொகத் ்தயார மெய.

மெயல்்பாடு -6PROJECT
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குறிபபு :

 � ொ்தா�ை கான்கிரீட்டுக்குக் (PCC) குவறந்்த்பட்ெ ்த�ம் M15 ஆகும்.
 � கம்பியிைப்பட்ை கான்கிரீட்டுக்குக் (RCC) குவறந்்த்பட்ெ ்த�ம் M20 ஆகும்.

்த�ம் கான்கிரீட் 
விகி்தம்

அழுத்்த விவெ 
்தாஙகும் ்பண்பு 

(நி/மி மீ2 )

M5 1	:	5	:	10 5	நி/மிமீ2

M7.5 1	:	4	:	8 7.5	நி/மிமீ2

M10 1	:	3	:	6 10	நி/மிமீ2

M15 1	:	2	:	4 15	நி/மிமீ2

M20 1	:	1	½	:	3 20	நி/மிமீ2

M25 1	:	1	:	2 25	நி/மிமீ2

M30 1	:	1	:	3 30	நி/மிமீ2

ொதிரி வினாக்கள்
்பகுதி I ெதிபம்பண் 1 

ெரியோை	 விகடைகயத	 ்தரந்மதடுதது	
எழுதுக .	
1. மிகவும்	 மநருக்கடி	 நிகைந்த	 இடைஙகளில்

________	கோன்கிரீட்	�யன்�டுததப்�டுகிைது.
அ)	 தயோரோக	கலேக்கப்�ட்டை	

	 ஆ)	வலுவூட்டைப்�ட்டை	சிமெண்ட்	
இ)	 ெோதரண	சிமெண்ட்	
ஈ)	 சுண்ணோம்பு

2.	 கோன்கிரீட்	தரதகத	்ெம்�டுததுவதறகோகச	சிலே	
________	கூடுதலேோகச	்ெரக்கப்�டுகிைது.
அ)	 நுண்	துகள்	�ல்லி
ஆ)	பிகணப்புப்	ம�ோருட்கள்
இ)	 துகண	்ெரக்ககப்	ம�ோருட்கள்
ஈ)	 சிமெண்ட்

்பகுதி II  ெதிபம்பண்கள் 3 

ஓரிரு ைாக்கியஙகளில் விவையளி.

5. கம்பியிடைப்�ட்டை	கோன்கிரீட்	ெறறும்	கம்பியில்லேோ	கோன்கிரீட்	–	வகரயறு.
6. கோன்கிரீட்டில்	உள்ள	மூலேப்ம�ோருட்கள்	யோகவ?
7. கோன்கிரீட்டில்	்ெரக்கப்�டும்	துகணச	்ெரக்ககப்ம�ோருட்கள்	ஏ்தனும்	நோன்கிகை	கூறுக.
8. நீர	சிமெண்ட்	விகிதம்	என்�து	என்ை?
9. சிமெண்ட்டின்	தரஙககளப்	�றறி	சுருக்கெோக	எழுதவும்.

ொதிரி வினாக்கள்
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3.	 ________	 நீகர	 கண்டிப்�ோகக்	 கோன்கிரீட்டில்
�யன்�டுததக்கூடைோது.
அ)	 குளம்
ஆ)	ஏரி
இ)	 ஆறு
ஈ)	 கடைல்

4.	 உயர	 வலிகெ	 கோன்கிரீட்டில்	 உள்ள	 வலிகெ	
________	 ஆகும்.
அ)	 20	நி/மிமீ	2

ஆ)	 40	நி/மிமீ	2

இ)	 30	நி/மிமீ	2

ஈ)	 10	நி/மிமீ	2
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்பகுதி III  ெதிபம்பண்கள் 5

சுருக்கொக விவையளி.

10. கோன்கிரீட்டில்	உள்ள	மூலேப்ம�ோருட்கள்	�றறி	எழுதுக.
11. கோன்கிரீட்	ககயோல்	கலேக்கும்	முகைகய	விவரி?
12. தயோரோக	கலேக்கப்�ட்டை	கோன்கிரீட்	�றறி	விவரி?
13. கோன்கிரீட்கடை	ஒன்று	்ெரதது	இறுக்குதல்	என்ைோல்	என்ை?
14. கோன்கிரீட்டின்	�யன்கள்	யோகவ?
15. இயந்திரததோல்	இறுகச	மெயயும்	கோன்கிரீட்டில்	உள்ள	நன்கெகள்	யோகவ?

்பகுதி IV  ெதிபம்பண்கள் 10

விரிைாக விவையளி.

16. இயந்திரததோல்	கோன்கிரீட்	தயோரிக்கும்	முகைகயப்	�டைததுடைன்	விவரி.
17. கோன்கிரீட்கடை	ஒன்று	்ெரதது	இறுக்குதல்	�றறி	விவரி.
18. கோன்கிரீட்கடை	�தப்�டுததுதல்	என்ைோல்	என்ை	?	அவறறின்	முகைககள	விவரி.

1 (அ) 2 (இ) 3 (ஈ) 4 (ஆ)

விகடைகள்	:	

 கட்டுொனப ம்பாருட்கள் | கான்கிரீட் 98
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99 கட்டிடப்பொருட்கள்

5.1   மரம் 
(Timber)

5.2   சுண்ணாம்பு 
(Lime)

5.3   ஓடுகள் 
(Tiles)

கல்வி - பைடக்கும் திறைனக் ெகாடுக்கும்
பைடக்கும் திறன் - சிந்தைனக்கு வழிவகுக்கும் 
சிந்தைன -அறிைவ வழங்கும்
அறிவு - ஒருவைன ேமன்ைமயைடயச் ெசய்யும்

 -அ.ெப.ெஜ. அப்துல் கலாம்

.“

” .
.

.

அலகு - 5

அடிப்படைக் 
கடைைப 

ப்பணாறியியல்

கடடுமணானப 
ப்பணாருடகள்
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உள்்ளைக்க அடைவட்

5.1.	 	மரம்	(Timber)
	 5.1.1	 அறிமுகம்
	 5.1.2	 மரஙகளின்	வகககள்
	 5.1.3	 மரத்தில்	ஏற்படும்	குகை்பாடுகள்
	 5.1.4	 மரத்கதைப்	்பதைப்்படுத்துதைல்	
	 	 	 •	 ்பதைப்்படுத்துதைலின்	ந�ாககம்
	 	 •	 ்பதைப்்படுத்துதைலின்	முகைகள்
	 5.1.5	 ததைாழிற்ாகை	மரப்த்பாருடகளும்	அவறறின்	்பயன்களும்
	 5.1.6	 கடடுமான	்பணியில்	மரத்தின்	்பயன்கள்

5.2	 சுண்ாம்பு	(Lime)
	 5.2.1.	 அறிமுகம்
	 5.2.2.	 சுண்ாம்பின்	வகககள்
	 5.2.3.	 இந்திய	தைரஙகளின்்படி	(ISI)	சுண்ாம்பின்	வகககள்.
	 5.2.4.	 சுண்ாம்பின்	்பயன்கள்
	 5.2.5.	 கல்சுண்ாம்பிறகும்	நீர்சுண்ாம்பிறகும்	இகைநயயுள்்ள	நவறு்பாடுகள்

5.3	 ஓடுகள்	(Tiles)
	 5.3.1.	 அறிமுகம்
	 5.3.2.	 ஓடுகளின்	வகககளும்	அதைன்	்பயன்களும்
	 5.3.3.	 த்ராமிக	ஓடுகள்		

கறைலின்	ந�ாககஙகள்:

இப்பணாை முடிவில் உஙக்ளணால் அறிந்து பகணாள்்ள முடிந்்தடவ.

 ¾ மரஙகளின்	வகககக்ள	அறிதைல்.
 ¾ மரஙகளில்	ஏற்படும்	குகை்பாடுகக்ள	விவரித்தைல்.
 ¾ மரத்திகன	்பதைப்்படுத்தைகை	வி்ளககுதைல்.
 ¾ ்பதைப்்படுத்தைலின்	முகைகக்ள	அறிதைல்.
 ¾ மரப்த்பாருடகக்ளயும்	அதைன்	்பயன்கக்ளயும்	வி்ளககுதைல்.

மரம் (Timber)5.1
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101 மரம் / கடடிைபப்பணாருடகள்

5.1.1.  அறிமுகம் (Introduction): 

மரம்	 என்்பது	 ்பழஙகாைந்ததைாடநை
மனிதை	 இனத்தைால்	 வ்திகய	 அதிகப்்படுத்தை	
்பயன்்படுத்தைப்்படை	 ஓர்	 த்பாரு்ளாகும்.	 இது	 எகை	
குகைவானதைால்	 மிகக	 குகைந்தை	 ஆழம்	 தகாணை	
அஸ்திவார	 அகமப்பின்	 மீது	 கடைப்்படும்	 த்பரிய	
கடடுமானஙகக்ளககூை	 ்பைம்	 வாயந்தை	 மர	
உத்திரஙக்ளால்	தைாஙகும்	வககயில்	அகமகக	முடியும்.

5.1.2.   மரஙகளின் வடககள் (Types of Wood):

1. நதைககுமரம்	(Teak	Wood)
2. ்ால்மரம்	(Sal	Wood)
3. கருஙகாலிமரம்	(Rose	Wood)
4. மாமரம்	(Mango	Wood)
5. ்பைாமரம்	(Jack	Wood)

5.1.2.1.  த்தக்கு மரம் (Teak Wood)
அதிகமாகக	 கிகைகககூடிய	 கடின	

மரஙகளில்	 நதைககு	 மரம்	 ஒன்ைாகும்.	 இதில்	
இயறககயிநைநய	 உள்்ள	 �றும்	 எணத்யின்	
கார்மாக	 ககரயான்களின்	 ்பாதிப்பிலிருந்து	
தைறகாத்துக தகாணடு	 நீடித்து	 உகழககின்ைது.	 இது	
இந்தியாவின்	 மத்திய	 ்பகுதியிலும்,	 ததைன்	
இந்தியாவிலும்	அதிகம்	விக்ளகின்ைது.

்பணபுகள் :

1. இது	 குகைந்தை	 அ்ளவில்	 சுருககமகைகிைது.
இதைன்	 இகழகள்	 ந�ரானகவ.

2. சுை்பமாக	 நவகை	 த்யயைாம்.	 இறுதியாக	
வார்னீஷ்	 த்யயைாம்

3. இதைன்	எகை	7700	நி/மீ3.

4. இதைன்	 நிைம்	 மஞ்ள்	 கைந்தை	 கருகமயான
்பழுப்புநிைம் .

5. உைகத்திலுள்்ள	விகை	மதிப்புள்்ள	மரஙகளில்
இதுவும்	ஒன்று.

்பயன்கள்:

1. இரயில்	த்படடிகள்	த்யயவும்,	கப்்பல்	கடைவும்	
்பயன்்படுகிைது

உலகின் மிகபப்பரிய மரம்:

கலிந்பார்னிய	 ஐககிய	 
�ாடுகளில்	 உள்்ளைஙகிய	 'துைாநர'	 
�ாடடிலுள்்ள	 த்குயா	 நதைசிய	 பூஙகாவிலுள்்ள	
தெனரல்	 தெர்நமன்	 மரநம	 உைகில்	 வாழ்ந்து	
தகாணடிருககும்.	 மிகப்த்பரிய	 ஒறகைத்	 தைடி	 
மரமாகும்.	இதைன்

கன அ்ளவு	:	52000	கன	அடி	(1487	கன	.	மீ)

உயரம்	:	84	மீடைர்

எடை	:	1.9	மில்லியன்	கிநைா	கிராம்
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2. �ாறகாலிகள்,	 கதைவுகள்,	 ்ன்னல்கள்	 மறறும்	
்பல்நவறு	வீடடு	உ்பநயாக	மறறும்	அைஙகாரப்	
த்பாருடகள்	 த்யயவும்	 ்பயன்்படுகிைது.

5.1.2.2.   சணால்மரம் (Sal Wood) 
இவவகக	 மரமானது	 உத்திரபிரநதை்ம்,	 பீகார்	

மறறும்	 அஸ்்ாம்	 ஆகிய	 மாநிைஙகளின்	 மகை	
பிரநதை்ஙகளிலும்	 மறறும்	 வி்ாகப்்படடினத்திலும்	
அதிகம்	 கிகைககின்ைது.

்பணபுகள் :

1. கடினமானது,	 த�ருஙகிய	 மரச்சிராயகமப்புகையது,	
அதிக	 எகையுகையது	 மறறும்	 நீடித்து	 உகழககக	
கூடியது.

2. இது	 ககரயான்க்ளால்	 எளிதில்	
்பாதிப்்பகையாதைது	 மறறும்	 தமதுவாகப்	
்பதைப்்படும்	 தைன்கமயுகையது.

3. இதைன்	்ரா்ரி	எகை	8600	நி/மீ3.

்பயன்கள்:

இது	 ்பாைம்	 கடடுவதைறகும்,	 கப்்பல்	
கடடுவதைறகும்,	வீடுகளுககு	கதைவு,	் ன்னல்	த்யயவும்	
்பயன்்படுகிைது.

5.1.2.3.  கருஙகணாலி மரம் (Rose Wood)
இது	ஆழ்ந்தை	இ்ளஞசிவப்பு	நிைமுகையது.	இது	

்பார்ப்்பதைறகு	 அழகானது.	 உயர்தைர	 தமருநகறைத்கதை	
ஏறறுக	தகாள்்ளககூடியது.	இது	நகர்ளா,	மகாராஷ்டிரா,	
மத்தியபிரநதை்ம்,	 தைமிழ்�ாடு	 மறறும்	 ஒரி்ா	 ந்பான்ை	
மாநிைஙகளில்	 கிகைககின்ைது.

்பணபுகள்:

1. த�ருககமான	 மரச்சிராயகமப்புைன்	 கூடிய	
இவவகக	 மரம்	 உறுதியானது	 மறறும்	
கடினமானது.	

2. இது	தைன்	வடிவத்கதை	தைகக	கவத்துக	தகாள்்ளக	
கூடியது	மறறும்	த்பரிய	அ்ளவுகளில்	கிகைககக	
கூடியது.	

3. ்பதைப்்படுத்திய	பின்னர்	இதைன்	எகை	7900	நி/மீ3.

்பயன்கள்:

உயர்தைர	 மரப்த்பாருடகள்	 த்யயவும்,	
அைஙகார	 நவகைப்்பாடுகள்	 த்யயவும்	 இம்மரம்	
்பயன்்படுகிைது.

5.1.2.4.  மணாமரம் (Mango Wood) :
இது	 த்பாதுவாக	 ்பழஙகளுககாக	 இந்தியா	

முழுவதும்	 கா்ப்்படுகின்ை	 மர	 வககயாகும்.	
இம்மரம்	ஈரப்்பதைம்	நிகைந்தை	சூழ்நிகையில்	இருகக	
ந�ரிடைால்	 ககரயான்க்ளால்	 தைாககப்்படடு	 எளிதில்	
சிகதைவகையும்.

்பணபுகள்:

1. இந்தை	மரம்	எளிதில்	வடிவகமககக	கூடியது.
2. இது	 த�ருககமில்ைாதை	 மரச்சிராயகமப்புக	

தகாணைது	 மறறும்	 த்ாரத்ாரப்்பானது.

அ.  உன்னுடைய  நகரத்தில்  /  ஊரில்  மிகப-
்பழடமயணான மரத்ட்தக் கணைறிந்து   அ்தன் 
வயட்த  கணடுபிடிக்க  முயற்சி  பசய். 

ஆ.  அறுக்கப்படை  மரத்  துணடுகளிலுள்்ள  
மரச்சிரணாயடமபட்பக்  (Grains  in  Timber)  
கணாண.

பசயல்்பணாடு -1PROJECT
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3. இது ஆழ்ந்தை	 ்ாம்்பல்	 நிைத்கதைக	 
தகாணைது.

4. இதைன்	்ரா்ரி	எகை	6900	நி/மீ3.

்பயன்கள்: 

இது	மலிவான	விகையில்	மரப்த்பாருடகள்	
த்யயவும்,	 தைறகாலிகக	 கடைகமப்புகளிலும்	
்பயன்்படுத்தைப்்படுகிைது.

5.1.2.5  ்பலணாமரம் (Jack Wood):
இம்மரம்	 புதிதைாக	 அறுககப்்படும்	 ந்பாது	

மஞ்ள்	 நிைத்துைனும்	 �ாடகள்	 ஆக	 ஆக	 கருகம	
நிைத்துைனும்	 இருககும்.	 இது	 தைன்	 வடிவத்கதை	
நீணை	 �ாள்	 தைகக	 கவத்துக	 தகாள்்ளககூடியது.	
இது	 மகாராஷ்டரா	 மறறும்	 தைமிழ்�ாடு	 ந்பான்ை	
மாநிைஙகளில்	 அதிகம்	 கா்ப்்படுகிைது.

்பணபுகள்:

1. இதில்	நவகைப்்பாடுகள்	த்யவது	சுை்பம்.
2. இது	�ல்ை	நதைாறைத்கதைக	தகாடுகககூடியது.
3. ்பதைப்்படுத்திய	பிைகு	இதைன்	எகை	5900	நி/மீ3.

்பயன்கள்:

இது	 அைஙகாரமில்ைாதை	 மரப்த்பாருடகள்	
த்யயவும்,	்பைகு	கடடுமானம்	த்யயவும்,	கதைவு	மறறும்	
ென்னல்களின்	 ந்பனல்க்ளாகவும்	 ்பயன்்படுகிைது.

 மரத்தின் உட்பகுதிகள் (Inner Parts of Timber):
1. தவளிப்புைப்	்படகை

2. உள்	்படகை

3. உள்்படகையின்	அடுத்துள்்ள	அடுககு

4. உடகரு

5. இதையப்்பகுதி

6. ்ாப்	வுட	(மூன்ைாம்	அடுககு)

இந்தியணாவிலுள்்ள மிகப ப்பரிய மரம் :

தகால்கத்தைாவின்	 அருகிலுள்்ள	
த�ௌராவில்	அகமந்துள்்ள	ஆச்்ார்யா	
தெகதீஷ்	்ந்திரந்பாஸ்	தைாவரவியல்	பூஙகாவின்	
250	ஆணடு	வயதைான	ஆைமரநம	இந்தியாவின்	
மிகப்த்பரிய	 மரமாகும்.

்பார்கவயா்ளர்கள்	 சுறறிப்	 ்பார்ப்்பதைறகாக	 இம்	
மரத்தின்	 அடிச்	 சுறை்ளகவச்	 சுறறிலும்	 330	
மீடைர்	 நீ்ளச்்ாகை	 அகமககப்்படடுள்்ளது.	
இது	14500	்துர	மீடைர்	(3.5	ஏககர்)	்பரப்்ப்ளகவ	
ஆககிரமித்துள்்ளது.	கன அ்ளவு	:	52000	கன	அடி	
(1487	கன	 .	மீ)
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5.1.3  மரத்தில் ஏற்்படும் குடைகள்   
  (Defects in Timber):
1.  நடசத்திர பவடிபபு (Star Shakes):

இவதவடிப்புகள்	 தவளிப்புைப்்படகை 
யிலிருந்து	 மூன்ைாவது	 அடுககான	 ்ாப்வுட	
வகரயிலும்	 நீணடுள்்ள	 தவடிப்்பாகும்.	
இந்தை	 தவடிப்புகள்	 தவளிப்்பகுதிகளில்	
அகைமாகவும்,	 உட்பகுதிகளில்	 குறுகைாகவும்	
இருககும்.	 இகவ	 த்பரும்்பாலும்	 
மரத்தின்	 வ்ளர்ச்சியின்ந்பாது	 ஏற்படும்	 அதிக	
தவப்்பம்	மறறும்	உகை்பனி	கார்மாக	ஏற்படுகிைது.

2.  டமய பவடிபபு (Heart Shakes):

இவதவடிப்புகள்	 மரத்தின்	 குறுககு	
தவடடின்	 கமயப்்பகுதியில்	 உடகருவிலிருந்து,	
்ாப்வுட	(மூன்ைாம்	அடுககு)	வகர	நீணடு	இருககும்.	
இகவ	 த்பாதுவாக	 ஒரு	 மரம்	 அதைனுகைய	 முழு	
வ்ளர்ச்சிகய	 அகையும்	 ந்பாது	 அதைன்	 உடபுைத்தில்	
ஏற்படும்	 சுருககத்தினால்	 உருவாகின்ைது.	 இகவ	
மரத்திகன	 அதைன்	 குறுககு	 தவடடில்	 இரணடு	
அல்ைது	 �ான்கு	 ்பகுதிக்ளாகப்	 பிரிககிைது.

3.  தகணாபட்ப வடிவ பவடிபபு (Cup Shakes): 

மரத்தின்	 அடுககுகக்ள	 முழுவதுமாகநவா	
அல்ைது	 ்பகுதியாகநவ	 பிரிககும்	 தவடிப்புககு	 நகாப்க்ப	
வடிவ	தவடிப்பு	என்று	த்பயர்.	இது	மரவ்ளர்ச்சி	அகையும்	
ந்பாது	 ஏற்படும்	 அதிநவகமான	 காறறு	 அல்ைது	
உகை்பனியால்	 ஏற்படுகின்ைது.

4.  ஆரபவடிபபு (Radial Shake):

)

Civil_Tamil_Unit_5.indd   104 11/18/2020   11:51:59 AM



இவதவடிப்புகளும்	 �ட்த்திர	
தவடிப்புகக்ளப்	 ந்பான்ைகவநய.	 இகவ	
த்பாதுவாக	 தவடடி	 ்ாயககப்்படை	 மரம்,	
்பதைப்்படுத்தைலின்ந்பாது	 சூரிய	 ஒளியில்	 ந�ரடியாக	
இருகக	ந�ரிடைால்	ஏற்படுகின்ைது.	இவதவடிப்புகள்	
ஒழுஙகறைகவக்ளாகவும்,	 மிக	 நுணணியதைாகவும்,	
எணணிைைஙகாதைதைாகவும்	 இருககும்.

5. முணடுகள் (Ring Galls):
மரத்தில்	ஏற்படும்	விசித்திரமான	வக்ளந்தை	

வீககம்	முணடுகள்	எனப்்படும்.	இகவ	த்பாதுவாகத்	
தைவைான	 முகையில்	 மரத்தின்	 கிக்ளகள்	
தவடைப்்படை	 இைத்தில்	 ஏற்படுகிைது.	

6. ்தடச நணாரகள் முறுக்குகள் (Up Sets):

இகவ	 த்பாதுவாக	 மரத்தின்	 வ்ளர்ச்சியின்	
ந்பாது	 அதைன்	 சிை	 ்பகுதிகளில்,	 த�ருககத்தினால்	
ஏற்படும்	காயஙகள்,	வக்ளதைல்	அல்ைது	அதிர்ச்சியின்	
கார்மாக	 ஏற்படுகிைது.

7. முடுக்கிக் பகணாணை இடழ (Twisted Fibres):

மரத்தின்	 மீது	 அதிநவகமான	 காறறு	 ஒநர	
திக்யில்	 ததைாைர்ச்சியாக	 அடிப்்பதைனால்	 இந்தை	
குகை்பாடு	 ஏற்படுகிைது.	 இவவாறு	 ்பாதிககப்்படை	
மரஙகளில்	 இகழகள்	 அறு்படடிருப்்பதைால்	
இவறகைப்	 ்பைககக்ளாக	 மாறை	 இயைாது.

8. முடிச்சுகள் (Knots):

சிை	 ்மயஙகளில்	 மரககிக்ளகள்	
தவடைப்்படுவதுணடு.	 அவவாறு	 தவடைப்்படை
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கிக்ளகளுககு	 வரும்	 ஊடைச்்த்து	 கிக்ள	
தவடைப்்படை	 பின்பும்	 நீணை	 �ாடகளுககு	 வந்து	
தகாணடிருககும்.	 இதைன்	 கார்மாக	 முடிச்சுககள்	
உருவாகின்ைன.

9.  கணாற்று பவடிபபு (Wind Crack): 

மரம்	 தைட்பதவப்்ப	 நிகை	 மாறுதைல்களின்	
தைாககுதைலுககுட்படும்ந்பாது	 அதைன்	 தவளிப்புைப்	
்படகைகளில்	 சுருககஙகள்	 ஏற்படுவதைால்	
உணைாகும்	பி்ளவுகளுககுக	காறறு	தவடிப்பு	என்று	
த்பயர்.

10.  பவள்ட்ளதநணாய் (Druxiness):

மரத்தில்	 ஏற்படும்	 தவள்க்ள	 நிை	
அழுகியப்	 ்பகுதிகள்	 பின்னர்	 மரத்தின்	 வ்ளர்ச்சி	
கார்மாக	 மூைப்்படடு	 இருப்்பகதைநய	 தவள்க்ள	
ந�ாய	 என்கிநைாம்.	 இது	 த்பாதுவாக	 பூஞக்	
கா்ளன்களினால்	 ஏற்படுகிைது.

வணாழும் மரத்தின் வயட்த க்க்கிடுவது 
எப்படி?

வழி - 1	-		 மரம்	 �ைப்்படை	 வருைத்கதை	
கணடுபிடித்தைல்

வழி - 2	-		த�ஞசின்	 உயரத்திறகு	 நமலுள்்ள	
கிக்ள	 சுருள்கக்ள	 (Branch	 Whorls)	
க்ககிடடு	 அதைனுைன்	 1	 கூடை	
நவணடும்.	(எ.கா.	4	கிக்ள	சுருள்கள்	
+	 1	 =	 5	 ஆணடுகள்)

வழி - 3	-		மரத்தின்	 விடைத்கதை	 வ்ளர்ச்சி	 
காரணியால்	 (Growth	 factor)	 
த்பருககினால்	கிகைப்்பது.

(எ.கா):	 தவள்க்ள	 ஓக	 மரத்திறகு	 வ்ளர்ச்சி	
காரணி	5.	ஓர்	தவள்க்ள	ஒக	மரத்தின்	விடைம்	
22	அஙகுைம்	எனில்,	 22	 X	 5	 =	 110	வருைஙகள்	
அதைன்	 வயதைாகும்.
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5.1.4.   மரத்ட்தப ்ப்தப்படுத்து்தல் 
(Seasoning of Timber): 

தவடைப்்படை	 மரம்	 ஈரமாயிருககும்ந்பாது	
அதில்	 சுருககஙகள்	 மறறும்	 வக்ளதைல்	 தைன்கம	
உணைாகிைது.	 அதைனால்	 மரத்திலிருந்து	
ஈரப்்பதைத்கதைப்	 ந்பாகக	 உைரச்	 த்யயப்்படுகிைது.	
இதைறகுப்	 ்பதைப்்படுத்துதைல்	 என்று	 த்பயர்.

5.1.4.1   ்ப்தப்படுத்து்தலின் தநணாக்கம் 
(Objects of Seasoning): 

1. மரத்தின்	எகைகயக	குகைககவும்.
2. மரத்தின்	 மீது	 வர்்ம்	 (Paints)	 ஒடடிக

தகாள்ளும்்படிச்	த்யயவும்.
3. மரம்,	 கடினத்தைன்கம,	 உறுதித்தைன்கம	 மறறும்

இறுககமான	 தைன்கமகக்ளப்	 த்பைவும்.
4. கா்ளான்கள்	 மறறும்	 பூச்சிகளிைமிருந்து

்பாதுகாககவும்
5. சுருஙகுதைல்,	 தவடித்தைல்	 மறறும்	

முறுககுதைலிலிருந்து காககவும்	 மரம்	
்ப தை ப் ்ப டு த் தை ப் ்ப டு கி ை து .

5.1.4.2   ்ப்தப்படுத்து்தலின் முடைகள்  (Methods  of 
Seasoning of Timber):

1. இயறககயாகப்	்பதைப்்படுத்துதைல்
2. த்யறககயாகப்	்பதைப்்படுத்துதைல்

1   இயற்டகயணாகப ்ப்தப்படுத்து்தல் (Natural Seasoning):

இம்முகையில்	 மரஙகள்	 அறுககப்்படைபின்	
மர	 உருக்ளகள்	 ்பைககக்ளாகநவா	 அல்ைது	
விற்பகனகநகறை	 அ்ளவுகளிநைா	 மாறைப்்படுகின்ைது.	
இவவாறு	 அறுககப்்படை	 மரஙகள்	 முழுவதும்	
மூைப்்படை	 கிைஙகுகளில்	 அடுககப்்படுகின்ைது.

இவவாறு	 அடுககி	 கவககப்்படும்	
ந்பாது	 ஒவதவாரு	 மரத்துணடிகனச்	 சுறறிலும்	
காறறு	 சுை்பமாகப்	 புகுந்துத்ல்லும்	 வககயில்	
அடுகக	 நவணடும்.	 இவறகை	 கிகைமடைமாகநவா	
அல்ைது	 குத்துவ்மாகநவா	 அடுககைாம்.	
ஆனால்	 கிகைமடைமாக	 அடுககும்	 முகைநய	
சிைந்தை,	 த்பாதுவான	 முகையாகும்.	 அடுககப்்படும்	
நமகையானது	 அருகிலுள்்ள	 தைகரமடைத்திலிருந்து	

குகைந்தை்பட்ம்	 300	 மி.மீ	 உயரத்திலிருககுமாறு	
அகமககப்்பை	 நவணடும்.	 ்பதைப்்படுத்தைப்்பை	
நவணடிய	 மரத்துணடுகக்ள	 ஒன்று	 விடடு	 ஒன்று	
அடுககுகளில்	அடுகக	 நவணடும்.	அடுககின்	நீ்ளம்	
மரத்துணடின்	 நீ்ளத்திறகு	 ்மமானது.	 அடுககின்	
அகைம்	 மறறும்	 உயரமானது	 முகைநய	 1.50	 மீ	
மறறும்	 3.00	 மீ	 வகர	 இருககைாம்.	 ஒநர	 இைத்தில்	
இதுந்பான்று	 ்பை	 அடுககுக்ள	 அடுககைாம்.	
ஆனால்	 ஓர்	 அடுககிறகும்	 மறகைய	 அடுககிறகும்	
குகைந்தை	 ்பட்ம்	 600	 மி.மீ	 இகைதவளி	 இருகக	
நவணடும்.	 இம்முகையில்	 இயறககயான	 காறறு	
மரத்துணடுகக்ளச்	 சுறறி	 வந்து	 ஓர்	 குறிப்பிடை	
காை	 இகைதவளியில்	 மரத்கதை	 ்பதைப்்படுத்துகின்ைது.	
எனநவ,	 இம்முகைகயக	 ‘காறறினால்	
்பதைப்்படுத்துதைல்’	 என்றும்	 அகழககைாம்.

2   பசயற்டகயணாகப ்ப்தப்படுத்து்தல் (Artificial season ing):

1. தகாதி	 முகையில்	 ்பதைப்்படுத்துதைல்	 (Boiling	
Seasoning)

2. மின்	 முகையில்	 ்பதைப்்படுத்துதைல்	 (Electrical	
Seasoning)

3. உகை	முகையில்	்பதைப்்படுத்துதைல்	(Kiln	Seasoning)

1. பகணாதி முடையில் ்ப்தப்படுத்து்தல் (Boiling Seasoning):
இம்முகையில்	 மரமானது	 தைணணீரில்	

மூழ்க கவககப்்படடு,	 மூன்று	 அல்ைது	 �ான்கு	

நீராவி தாைர 
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மணி	 ந�ரத்திறகுக	 தகாதிகக	
கவககப்்படுகின்ைது.	 பின்னர்	 தமதுவாக	 உைர	
கவககப்்படுகின்ைது.	 இம்முகையில்	 தைணணீரில்	
தகாதிகக	 கவப்்பதைறகு	 ்பதிைாக,	 உயர்	 தவப்்பம்	
தகாணை	 நீராவியும்	 ்பயன்்படுத்தைப்்படுகின்ைது.	
இம்முகை	 மிகவும்	 அதிக	 த்பாருட	 த்ைவு	
தகாணைதைாகும்.

2. மின் முடையில் ்ப்தப்படுத்து்தல் (Electrical Seasoning): 

இம்முகையில்	உயர்	அதிர்தவண	தகாணை	
மாறறு	 மின்நனாடைம்	 (High	 Frequency	 Alternating	
Current)	 மரத்தின்	 மீது	 த்லுத்தைப்்படுகின்ைது.	

மரம்	 ஈரமானதைாக	 இருககும்ந்பாது	 மின்்ார	
ஓடைத்திறகு	மிகக	குகைந்தை	எதிர்ப்பு	 (Less	 Resistance)	
தகாணடிருககும்.	 இதைனால்	 மரத்தில்	 தவப்்பம்	
உணைாகி,	மரம்	முழுவதும்	உைர்கின்ைது.	இம்முகை	
அதிக	த்ைவு	ஆகக	கூடியததைன்்பதைால்	இது	அதிகம்	
்பயன்்படுத்தைப்்படுவதில்கை.

3. உடல முடையில் ்ப்தப்படுத்து்தல் (Kiln Seasoning): 

இம்முகையில்	 மரமானது	 காறறு	 உடபுக	
முடியாதை	 அகைகள்	 அல்ைது	 சூக்ளகளில்	
்பதைப்்படுத்தைப்்படுகின்ைது.	 ்டைஙக்ளாக,	
்பைககக்ளாக	 மாறைப்்படை	 மரஙகள்	 காறறு	 புகும்	
இகைதவளி	 விடடு	 இதைனுள்	 அடுககப்்படுகின்ைது.	
இப்ந்பாது	 முழுவதும்	 ஈரப்்பதைம்	 நீககப்்படை	
காறறு	 40°C	 வகர	 சூநைறைப்்படடு	 அகையினுள்	
அனுப்்பப்்படுகிைது.	 இந்தை	 தவப்்பககாறறு	
மரத்துணடுகக்ளச்	சுறறி	வருவதைனால்	்படிப்்படியாக	
மரத்துணடுகள்	 ்பதைப்்படுத்தைப்்படுகின்ைன.

விசிறி 

நீராவி
தாைர 

பவடடிய  மர  உருட்ளயின்  வயட்த 
எவவணாறு  கணடுபிடிப்பது?  வணாழும் 
மரத்தின்  வயட்தக்  க்க்கிடுவது 

எப்படி?

மர  உருட்ளயிலுள்்ள  வட்ளயஙகளின்  (Rings) 
எணணிக்டகடயக்  க்க்கிடுவது  மூலமணாக 
வயட்தக்  கணடுபிடிக்கலணாம்.
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5.1.5.   ப்தணாழிற்சணாடல  மரப
ப்பணாருடகளும்  அவற்றின் 
்பயன்களும்  (Factory  made  Timber 
Products  and  its  Uses)  :

1. தவனீயர்
2. பிக்ளவுட
3. க்ப்பர்	ந்பார்டு
4. ்பார்டடிககிள்	(அ)	கைட	ந்பார்டு
5. �ார்டு	ந்பார்டு
6. பி்ளாக	ந்பார்டு
7. நைமிநனடைட	ந்பார்டு

5.1.5.1   பவனீயர (Veneers)
இது	0.4	மி.மீ	முதைல்	0.6	மி.மீ	வகர	கனமுள்்ள	

தைகடுக்ளாக,	 நிகையாக	 த்பாருத்தைப்்படை	 கத்தி	
ஒன்றின்	 மீது	 மர	 உருக்ளகள்	 தைாநன	 சுழன்று	
தவடைப்்படுவதைால்	 கிகைககின்ைது.	 இவவாறு	
தவடைப்்படை	தைகடுகள்	ஒழுஙகான	வடிவம்	மறறும்	
அ்ளவுகளில்	 தவடைப்்படடு	 உ்பநயாகப்்படுத்தைப் 
்ப	டுகின்ைன.	 நதைககு,	 சிஸ்ந்ா,	 கருஙகாலி	 ந்பான்ை	
மரஙகள்	 உயர்	 தைரமுள்்ள	 தவனீயர்	 தையாரிககத்	
தைகுந்தை	மரஙக்ளாகும்.

ரம்பக்கத்� �ரை்மயான கத்�

5.1.5.2  பிட்ளவுட (Plywood):
மூன்று	 அல்ைது	 அதைறகு	 அதிக	

எணணிகககயிைான	 தவனியர்கக்ள	 அதைன்	
மரச்சிராயகமப்பு	 (Grains)	 ஒன்றுகதகான்று	
த்ஙகுத்தைாக	 இருககும்்படி	 அடுககி	 ்பக்	

தகாணடு	 தவப்்ப	 அழுத்தியின்	 (Hot	 Press)	 மூைம்	
ஒடைப்்படுகின்ைன.	 பின்னர்	 இகவ	 விற்பகனககுத்	
தைகுந்தை	 ்பல்நவறு	 அ்ளவுகளில்	 தவடைப்்படுகின்ைன.	
பிக்ளவுட,	ஈர	எதிர்ப்பு	தைரம்	 (MR)	மறறும்	தகாதிநீர்	
எதிர்ப்பு	தைரம்	(BWR)	ந்பான்ை	தைரஙகள்	3	மி.மீ	முதைல்	
25	 மி.மீ	 வகரயிைான	 தைடிமனில்	 கிகைககின்ைது.

5.1.5.3  ட்ப்பர த்பணாரடு (Fibre Board):
க்ப்பர்ந்பார்டுகக்ள	 தையார்	 த்யய	

மரப்்படகைகள்	நீராவியில்	நவககவககப்்படுகின்ைன.	
இதைனால்	 மரஇகழகள்	 தைனிநய	 பிரித்ததைடுககப்	
்படுகின்ைன.	 இந்தை	 இகழகளுைன்	 ்பக்	 மறறும்	
தமழுகு	 ந்ர்ககப்்படடு	 இயந்திரத்தின்	 மூைம்	
ந்பாதுமான	 தவப்்பம்	 மறறும்	 அழுத்தைம்	
தகாடுககப்்படடு	 ந்பார்டுக்ளாக	 மாறைப்்படுகின்ைன.	
பின்னர்	 இகவ	 ்ாதைார்	 MDF	 ்பைகக	 (Plain	 MDF	
boards)	 மறறும்	 முன்	 நைமிநனடைட	 MDF	 ்பைகக	
(Pre	 laminated	 MDF	 boards)	 ந்பான்ை	 வகககளில்	
2.3	 மி.மீ	 முதைல்	 35	 மி.மீ	 வகரயிைான	 தைடிமனில்	
கிகைககின்ைன.

5.1.5.4  ்பணாரடடிக்கிள் த்பணாரடு (Particle Board)
குகைந்தை	 அைர்த்தி	 தகாணை க்ப்பர்	

ந்பார்டுகந்ள	 (LDF)	 ்பார்டடிககிள்	 ந்பார்டு	
எனப்்படுகின்ைன.	 இந்தை	 தைகடுகள்	 மரப்்படகைக	
கழிவுகள்,	 மர	 அறுப்பு	 ஆகையின்	 மரச்த்தில்கள்	
அல்ைது	 மரத்தூள்	 ந்பான்ைவறகைச்	 த்யறகக	
பிசின்	 அல்ைது	 தைகுந்தை	 பிகனப்்பானுைன்	 ந்ர்த்து	
அழுத்தைப்்படடுத்	 தையாரிககப்்படுகின்ைன.
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25	 மி.மீ	 அகைம்	 தகாணை	 தமன்கமயான	
மரத்துணடுகக்ள	 த்யறகக	 ்பக்கயகதகாணடு	
ஒடடி	 த்யயப்்படுகின்ைது.	 இப்	 ்பைகககள்	
ஒடைப்்படும்ந்பாது	 அதிக	 அழுத்தைம்	 தகாடுத்து	
ஒடைப்்படுகிைது.	 இகவ	 கடடிைஙகளுககு	 தவளிநய	
த்யயப்்படும்	 நவகைகளுககு	 உகந்தைதைல்ை.	 இப்	
்பைகககள்	 2440	 x	 1220	 மி.மீ	 அ்ளவில்	 30	 மி.மீ	
தைடிமனில்	 கிகைககின்ைன.

5.1.5.7   தலமிதனடத்பணாரடு (Laminated Board):

இகவயும்	 ்பார்ப்்பதைறகு	 பி்ளாக	 ந்பார்டின்	
நதைாறைத்திநைநய	 இருககும்.	 ஆனால்	 இகவ	
இரணடு	 தவனியர்களுககு	 இகைநய	 5	 மி.மீ	
முதைல்	 7	 மி.மீ	 அகைம்	 தகாணை	 தமன்கமயான	 
மரத்துணடுகக்ளக	 தகாணடு	 ஒடடி	 த்யயப் 
்படுகின்ைன.	 உள்ந்ள	 கவககப்்படும்	 மரத்துணடு 
களின்	 மரச்சிராயகமப்புககுச்	 த்ஙகுத்தைாக	
இருககும்்படி	 தவளிப்புை	 தவனியர்கள்	 ஒடைப் 
்படுகின்ைன.

5.1.5.5  ஹணாரடுத்பணாரடு (Hard Board):
இத்தைகடுகள்	 மரப்்படகைகளிலிருந்து	

பிரித்ததைடுககப்்படும்	 மரஇகழகள்	 மறறும்	
மரப்்படகை	 கழிவுகளிலிருந்து	 த்யயப்்படும்	
மரககூழ்	ஆகியவறறின்	மூைம்	த்யயப்்படுகின்ைது.	
இது	அதிக	அைர்த்தி	தகாணை	க்ப்பர்	ந்பார்டு	(HDF)	
எனவும்	 அகழககப்்படுகின்ைது.	 இப்	 ்பைகககள்	
அதிக	 அழுத்தைம்	 தகாடுத்துத்	 தையாரிககப்்படுவதைால்,	
மறகைய	பிை	்பைகககக்ள	விைவும்	வலிகம,	அைர்த்தி	
மறறும்	 கடினம்	 அதிகம்	 தகாணைது.	 த்பாதுவாக	
இப்்பைகககள்	 3	 மி.மீ	 தைடிமனில்	 இருககும்.

5.1.5.6  பி்ளணாக்த்பணாரடு (Block Board) :
இப்்பைகக	 கடினமான	 மரத்திலிருந்து	

எடுககப்்படை	 இரணடு	 தவனியர்களுககு	 இகைநய	
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அ.  வகுபபிலுள்்ள  மணா்வரகளுைன்  தசரந்து 
்பல  வடக  மரக்கடடைகட்ள தசகரித்து, 
அ்தன்  ம்ம்  மற்றும்  எடைடய  கவனி.

ஆ  தசகரிப்படை  மரத்துணடுகளின்  நிைம், 
ம்ம்,  எடை,  மரச்சிரணாயடமபபு  ஆகிய 
வற்டை ஒபபிடடு அடைவட் ்தயணார பசய்.

பசயல்்பணாடு -2PROJECT

5.1.6   கடடுமணான ்பணியில் மரத்தின் 
்பயன்கள் (Uses of Timber in 
Construction)

1. இது தூணகள்,	 உத்திரம்,	 லிணைல்	 
ஆகிய-வறறிறகுப்	்பயன்்படுகின்ைது.

2. மரத்தூைககடடின்	 உறுப்புகக்ளாகவும்,	 
ககமரஙக்ளாகவும்	(Rafters)	்பயன்்படுகின்ைது.

3. கடடிைத்தில்	 அகமப்பு	 நவகைககு	 (Centering)
தைாஙகு	தைகடுக்ளாகவும்,	தைாஙகு	கடகைக்ளாகவும்
்பயன்்படுகின்ைது.

4. ஆழமான	 ்பள்்ளஙகள்	 நதைாணடும்ந்பாது	 மண
்ரியாமல்	 இருகக	 தைடுப்புக	 கடகைக்ளாக
்பயன்்படுகின்ைது.

5 .  மரச்்ாமான்கள்	 ( F u r n i t u r e s ) 	 த்யயப்	
்பயன்்படுகின்ைது.

6. விக்ளயாடடுச்	 ்ாமான்கள்	 த்யயவும்,	
இக்ககருவிகள்	 த்யயவும்,	 விவ்ாய	
உ்பகர்ஙகள்	 த்யயவும்	 ்பயன்்படுகின்ைது.

7. மரத்திைான	 தைகரகள்,	 தைடுப்புககள்,	 கதைவு	
மறறும்	 ்ன்னல்கள்	 த்யய	 ்பயன்்படுகின்ைது.

்பகுதி I மதிபப்பண 1 

்ரியான	விகைகயத்	நதைர்ந்ததைடுத்து	எழுதுக.	
1.	 நதைககு	மரத்தின்	எகை	___________.

அ)	 1100	நி/மீ3

ஆ)	 2200	நி/மீ3
இ)	5500	நி/மீ3

ஈ)	 7700	நி/மீ3

2.	 ஆழ்ந்தை	 இ்ளஞசிவப்பு	 நிைமுகைய	 மரம்
___________.
அ)	 நதைககு	மரம்
ஆ)	 கருஙகாலி	மரம்
இ)	்ால்	மரம்
ஈ)	 ்பைா	மரம்.

3.	 இயறகக	 முகையில்	 ்பதைப்்படுத்துதைல்
___________	 என்று	 அகழககப்்படுகிைது.
அ)	 காறநைாடை	முகையில்	்பதைப்்படுத்துதைல்
ஆ)	 நவதியியல்	முகையில்	்பதைப்்படுத்துதைல்
இ)	 மின்முகையில்	்பதைப்்படுத்துதைல்
ஈ)	 உகைமுகையில்	்பதைப்்படுத்துதைல்

4.	 உகை	முகையில்	்பதைப்்படுத்துதைலின்	ந்பாது	அதைன்
தவப்்பநிகை	 __________.
அ)	 140°C
ஆ)	 240°C
இ)	 40°C
ஈ)	 110°C

மணாதிரி வினணாக்கள்
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்பகுதி II  மதிபப்பணகள் 3 

ஓரிரு வணாக்கியஙகளில் விடையளி.

5.	 நதைககு	மரம்	்பறறி	சிறு	குறிப்பு	வகரக.
6.	 மரத்கதைப்	்பதைப்்படுத்துதைலின்	முகைகள்	யாகவ?
7.	 த்யறகக	முகையில்	்பதைப்்படுத்துதைலின்	மூன்று	முகைகக்ள	எழுதுக.

்பகுதி III  மதிபப்பணகள் 5

சுருக்கமணாக விடையளி.

8.	 மரஙகளின்	வகககள்	யாகவ?	அவறறில்	ஏநதைனும்	ஒன்கை	விவரி.
9.	 கடடுமானஙகளில்	மரத்தின்	்பயன்கள்	யாகவ?
10.	 மரத்கதை	்பதைப்்படுத்துதைலின்	ந�ாககஙகள்	யாகவ?

்பகுதி IV  மதிபப்பணகள் 10

விரிவணாக விடையளி.

11.	 ததைாழிற்ாகை	மரப்்பைகககளில்	ஏநதைனும்	இரணடு	வகககளும்	அவறறின்		்பயன்கக்ளயும்	எழுதுக.

1 (ஈ) 2 (ஆ) 3 (அ) 4 (இ)

விகைகள்	:	

Civil_Tamil_Unit_5.indd   112 11/18/2020   11:52:01 AM



113  சுண்ணாம்பு / கடடிைபப்பணாருடகள் 

5.2.1.  அறிமுகம் (Introduction)

சுண்ாம்பு	 என்்பது	 தவணகம	 நிைம்	
தகாணை,	 காரத்தைன்கமயுகைய	 ஓர்	 த்பாரு்ளாகும்.	
இது	 சுண்ாம்புக	 கறகக்ள	 தவப்்பப்்படுத்துவதைால்	
கிகைககிைது.	 சுண்ாம்பில்	 கால்சியம்	ஆகக்டு	
அைஙகியுள்்ளது.	 இது	 ்பழஙகாைந்ததைாடநை	
கடடுமானத்துகையில்	 ்பயன்்படுத்தைப்்படை
மிக	 முககிய	 த்பாரு்ளாகும்.	 இது	 ம்லுைன்	
கைககப்்படைால்	 சுண்ாம்பு	 கைகவயாகிைது.	
ம்ல்	 மறறும்	 த்பருஞ்ல்லியுைன்	 கைககப்்படைால்	
சுண்ாம்பு	 கான்கிரீடைாகிைது.

5.2.2.   சுண்ணாம்பின் வடககள் 
(Types of Lime)

த்பாதுவாகச்	 சுண்ாம்க்ப	 இரணடு	
பிரிவுக்ளாகப்	பிரிககைாம்.	அகவ,

1. கல்	சுண்ாம்பு
2. நீர்	சுண்ாம்பு

5.2.2.1   கல் சுண்ணாம்பு (Fat Lime): 
கல்	 சுண்ாம்பு	 அல்ைது	 தவள்க்ளச்	

சுண்ாம்பு	 என்ைகழககப்்படும்	 உயர்	 கால்சியம்	
சுண்ாம்பு	6	்தைவீதைம்	வகர	அமிைத்தில்	ககரயாதை	
த்பாருடகக்ளக	 தகாணடிருககும்.	 இது	 சுத்தைமான	
சுண்ாம்புக	 கறகள்,	 சீகம	 சுண்ாம்பு	 (Chalk)	
அல்ைது	கைல்	கிளிஞ்ல்	சிப்பிகள்	ந்பான்ைவறகைச்	
சூக்ளயில்	எரித்துப்	த்பைப்்படுகிைது.	கல்சுண்ாம்பு	
95	 ்தைவீதைம்	 வகர	 கால்சியம்	 ஆகக்கைக
தகாணடிருககும்.

கல் சுண்ணாம்பின் ்பணபுகள்: (Properties of Fat Limes)

1. தமதுவாக	இறுகும்	தைன்கமயுகையது.
2. அதிக	இ்ளகும்	தைன்கமயுகையது.
3. இது	தூயகமயான	தவணகம	

நிைத்திகனயுகையது.
4. எளிதைாகவும்,	 விகரவாகவும்	 நீரில்	 ககரயக

கூடியது.

கறைலின்	ந�ாககஙகள்:

இப்பணாை முடிவில் உஙக்ளணால் அறிந்து பகணாள்்ள முடிந்்தடவ.

 ¾ சுண்ாம்பின்	வகககக்ள	அறிதைல்.
 ¾ கல்	சுண்ாம்க்பயும்,	நீர்	சுண்ாம்க்பயும்	ஒப்பிடுதைல்.
 ¾ இந்தியத்	தைர	நிர்்யப்்படிக	சுண்ாம்பின்	வகககக்ள	அறிதைல்.

நதைாராயமாக	 கி.மு	 4000 
ஆணடுகளிநைநய 	 எகிப்து	
�ாடடில்	 பிரமீடுகக்ள	 பூச்சு	 நவகை	
த்யவதைறகுச்	 சுண்ாம்பு	 க ட டு ம ா ன ப்	
த ்ப ா ரு ்ள ா க ப் 	 ்பயன்்படுத்தைப்்படைது.

சுண்ணாம்பு (Lime)5.2
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5.2.2.2  நீர சுண்ணாம்பு (Hydraulic Lime ): 
நீநரறைம்	 (Hydration)	 அகைவதைால்	 இறுகும்	

தைன்கமகயப்	த்பறும்	கால்சியம்	ஆகக்டு	அல்ைது	
கால்சியம்	 க�டராகக்டு	 ந்பான்ைகவநய	
த்பாதுவாக	 நீர்	 சுண்ாம்பு	 எனப்்படுகிைது.	
நீர்	 சுண்ாம்பு	 மூன்று	 பிரிவுக்ளாகப்	
பிரிககப்்படுகின்ைது.	 அகவயாவன,

1. தைாழ்ந்தை	நீர்த்தை	சுண்ாம்பு	.
2. பிற்படை	நீர்த்தை	சுண்ாம்பு.	
3. உயர்தைர	நீர்த்தை	சுண்ாம்பு.

1. ்தணாழந்்த நீரத்்த சுண்ணாம்பு (Feebly Hydraulic Lime):

15	 ்தைவிகிதைத்திறகுக	 குகைவாக	 சிலிககா	
மறறும்	 அலுமினாவும்,	 5	 முதைல்	 10	 ்தைவிகிதைம்	
களிமணணும்	தகாணை	தைாழ்ந்தை	நீர்த்தை	சுண்ாம்பு	
தமதுவாக	 நீர்ககக	 கூடியது.	 நீர்ககும்ந்பாது	
குகைவாகநவ	 கனஅ்ளவு	 அதிகரிககும்	 தைன்கம	
தகாணை	 இச்	 சுண்ாம்பு	 �ல்ை	 கைகவகயத்	
தைருகின்ைது.

2.  பிற்்படை  நீரத்்த  சுண்ணாம்பு  (Moderately  Hydraulic 
Lime):

15	 முதைல்	 25	 ்தைவிகிதைம்	 வகர	 சிலிககா	
மறறும்	அலுமினா	11	முதைல்	20	்தைவிகிதைம்	களிமண	
தகாணை	 இச்	 சுண்ாம்பு	 தமதுவாக	 நீர்ககும்.	
நீர்ககும்	 ந்பாது	 குகைந்தை	 அ்ளநவ	 அதிகரிககும்.	
தைாழ்ந்தை	 நீர்த்தை	 சுண்ாம்க்பவிை	 அதிக	 வலிகம	
தகாணைது.	 இது	 சிைந்தை	 கைகவ	 உருவாககவும்,	
த்ஙகல்	கடடுநவகை	மறறும்	கடடுமான	நவகைகள்	
த்யயவும்	 ்பயன்்படுகின்ைது.

3. உயர்தர நீரத்்த சுண்ணாம்பு (High Quality Hydraulic 
Lime):

26	முதைல்	39	்தைவிகிதைம்	வகர	சிலிககா	
மறறும்	 அலுமினா,	 21-30	 ்தைவிகிதைம்	 வகர	

களிமண	 தகாணை	 இச்	 சுண்ாம்பின்	
நவதியியல்	 உடகூறுகள்	 ்ாதைார்	
ந்பார்டநைணட	 சிதமணடகைப்	 ந்பாைநவ	
இருககும்.	இது	உயர்தைர	கடடுமான	நவகைகள்	
த்யயப்	 ்பயன்்படுகின்ைது.

5.2.3   இந்தியத் ்தர நிறுவனத்தின் ்படிச் 
சுண்ணாம்பின் வடககள்  
(IS Classification of Lime):

இந்தியத்	 தைர	 நிறுவனத்தின்	 (ISI)	
்படிச்	 சுண்ாம்பு	 ஐந்து	 பிரிவுக்ளாகப்	
பிரிககப்்படுகின்ைது.	அகவ	தைரம்	A,	தைரம்	B,	தைரம்	C,	
தைரம்	 D,	 மறறும்	 தைரம்	 E	 ஆகும்.

்தரம் A (Class A): 

இது	 உயர்ந்தை	 நீர்த்தை	 சுண்ாம்்பாகும்.	
த்பாதுவாக	 இகவ	 கடடுமான	 அகமப்புககள்	
உருவாககப்	 ்பயன்்படுகின்ைன.	 இது	 நீநரறைம்	
த்பறை	 சுண்ாம்்பாகும்.	 இதில்	 25	 ்தைவிகிதைம்	
களிமண	 இருககும்.	 இச்சுண்ாம்பு	 நீருககடியில்	
த்யயப்்படும்	 கடடுமானஙகளுககு	 மிகவும்	
த்பாருத்தைமானதைாகும்.

்தரம் B (Class B): 

இது	 கல்	 சுண்ாம்பும்,	 நீர்த்தை	
சுண்ாம்பும்	 கைந்தைதைாகும்.	 இதில்	 15	 ்தைவிகிதைம்	
வகர	 களிமண	 இருககும்.	 இது	 நீநரறைம்	
த்பறை	 சுண்ாம்்பாகநவா	 அல்ைது	 விகரவு	
சுண்ாம்்பாகநவா	 கிகைககிைது.	 இது	 கைகவ	
மறறும்	 கான்கிரீட	 தையாரிககப்	 ்பயன்்படுகின்ைது.

்தரம் C (Class C): 

இது	 கல்	 சுண்ாம்்பாகும்.	
இச்சுண்ாம்பு,	 பூச்சு	 நவகையின்	 இறுதிப்பூச்சு	
த்யயவும்,	 தவள்க்ளயடிககவும்,	 ்ரியான	
துக்ச்ந்ர்கககப்	 த்பாருளுைன்	 ந்ர்த்து	
த்யறககயான	 நீர்த்தை	 சுண்ாம்பு	 தையாரிககவும்	
்பயன்்படுகின்ைது.	 இது	 கல்சுண்ாம்்பாகவும்,	
நீநரறைம்	த்பறை	சுண்ாம்்பாகவும்	கிகைககின்ைது.	
இது	 நீரிலும்	 இறுகும்	 தைன்கம	 தகாணைது.

உஙகள் ஊருக்கு அருகணாடமயில் அல்லது ஊரில் 
கிடைக்கக்கூடிய  சுண்ணாம்பு  மணாதிரிகட்ளயும், 
அ்தன் விடல விவரத்ட்தயும் தசகரி.

பசயல்்பணாடு -3PROJECT
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்தரம் D (Class D): 

இச்சுண்ாம்பில் 	 த ம கனீசியம்	
ஆகக்டு	 ்பை	 விகிதைஙகளில்	 கைந்துள்்ளது.	 இது	
கல்சுண்ாம்க்பப்	 ந்பான்ைநதை.	 இது	 பூச்சு	 நவகை	
த்யயவும்,	 தவள்க்ளயடிககவும்	 ்பயன்்படுகிைது.

்தரம் E (Class E):

கன்கர் 	 சுண்ாம்பு 	 எனப்்படும்	
இச்சுண்ாம்பு	நீநரறைம்	த்பறை	சுண்ாம்்பாகும்.	
இது	 த்பாதுவாக	 கடடுமான	 நவகைகளுககு	
கைகவச்	 த்யயப்	 ்பயன்்படுகின்ைது.

5.2.4   சுண்ணாம்பின் ்பயன்கள் 
(Uses of Lime):
கீழ்ககாண்பகவ	 கடடுமான	 நவகைகளில்	

சுண்ாம்பின்	 ்பயன்க்ளாகும்.

i. பவள்ட்ளயடிக்கவும்.
ii. கடடு  தவடல  மற்றும்  பூச்சு  தவடல  பசய்ய 

கலடவ  பசய்யவும்.
iii. சுண்ணாம்பு-ம்ல் பசஙகல் பசய்யவும்.
iv. மணட் நிடலப்படுத்்தவும்.
v. திைந்்த நிடல சூட்ளகளின் உடபூச்சு பசய்யவும்.
vi. சிபமணட  பசய்யவும்,  சுண்ணாம்பு 

்ப ய ன் ்ப டு கி ன் ை து .

வ.	
எண

்பணபுகள் கல்	சுண்ாம்பு நீர்ச்சுண்ாம்பு

1 மூைப்த்பாருள் 95%	கால்சியம்	ஆகக்டு	
தகாணடிருககும்.

5%	முதைல்	30%	களிமணணும்	சிறிதை்ளவு	
த்பர்ரஸ்	ஆகக்டும்	தகாணடிருககும்.

2 நீர்த்துப்	
ந்பாகும்த்யல்

விகரவில்	நீர்த்துப்	ந்பாகும்.	அப்ந்பாது	
இரணடு	முதைல்	இரணைகர	மைஙகு	
அ்ளவு	அதிகரிககும்	அப்ந்பாது	
தவப்்பமும்,	்ப்தைமும்	உணைாகும்.

தமதுவாக	நீர்ககும்	தைன்கமயுகையது.	
நீர்ககும்	ந்பாது	தவப்்பநமா,	்ப்தைநமா	
வராது.

3 இறுகும்	த்யல் தமதுவாக	இறுகும்	தைன்கமயுகையது.	
காறறு	மணைைத்திலிருந்து	கார்்பன்கை	
ஆகக்கை	எடுத்து	கால்சியம்	
கார்்பநனடைாக	மாறைக	கூடியது.

இது	நீரில்	்படைால்	இறுகககூடியது.	
இது	நீருைன்	ந்ர்ந்து	டகரகால்சியம்	
அலுமிநனடைாகவும்,	கைகால்சியம்	
சிலிநகடைாகவும்	மாறைக	கூடியது.

4 நீரியியல்	தைன்கம நீரியியல்	தைன்கம	இல்கை. நீரியியல்	தைன்கமயுகையது.

5 நிைம் தவணகமயானது. ்றறு	தவணகம	குகைவானது.

6 திைன் மிகவும்	உறுதி	வாயந்தைது	அல்ை. உறுதித்தைன்கம	உகையது.

7 ்பயன் பூச்சு	பூசி	தவள்க்ளயடிககப்	
்பயன்்படுகிைது.

ம்லுைன்	ந்ர்ந்து	கைகவ	தையாரிககவும்,	
ஈரத்தைன்கம	வாயந்தை	இைஙகளில்	
கடைப்்படும்	கடடு	நவகைகளுககுக	
கைகவ	த்யயவும்	்பயன்்படுகிைது.

5.2.5   கல் சுண்ணாம்புக்கும், நீர சுண்ணாம்புக்கும் இடைதய உள்்ள தவறு்பணாடுகள் 
(Difference Between Fat Lime and Hydraulic Lime):
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்பகுதி I மதிபப்பண 1 

்ரியான	விகைகயத்	நதைர்ந்ததைடுத்து	எழுதுக.	

1.	கல்	சுண்ாம்பில்	கால்சியம்	ஆகக்டின்	அ்ளவு	
___________உள்்ளது.

	 அ)	 50%
	 ஆ)	 70%
	 இ)	 85%
	 ஈ)	 95%
2.	முறகாைத்தில்	இந்தியாவில்	்பல்நவறு	கடடிைஙகள்	

___________	ஐ	்பயன்்படுத்தி	கடடுப்்படடுள்்ளன.
	 அ)	 ம்ல்
	 ஆ)	 சுண்ாம்பு
	 இ)	 நுணதுகள்	ெல்லி
	 ஈ)	 களிமண.

3.	 கல்	 சுண்ாம்பிகன	 நீர்விடடு	 தைாளிககும்	
ந்பாது	இதைனுகைய	கன	அ்ளவு	___________	
அதிகரிககிைது.

	 அ)	 2.5	மைஙகு
	 ஆ)	 3.5	மைஙகு
	 இ)	 4.5	மைஙகு
	 ஈ)	 5.5	மைஙகு	

்பகுதி II  மதிபப்பணகள் 3 

ஓரிரு வணாக்கியஙகளில் விடையளி.

4.	 சுண்ாம்பின்	வகககள்	யாகவ?
5.	 கல்	சுண்ாம்பின்	்பணபுகள்	யாகவ?

்பகுதி III  மதிபப்பணகள் 5

சுருக்கமணாக விடையளி.

6.	 இந்திய	தைரக	கடடு்பாடடின்	்படி	சுண்ாம்பின்	வகககளில்	ஏநதைனும்	இரணடிகன	வி்ளககுக.

்பகுதி IV  மதிபப்பணகள் 10

விரிவணாக விடையளி.

7.	 கல்	சுண்ாம்புககும்,	நீர்	சுண்ாம்புககும்	இகைநய	உள்்ள	நவறு்பாடுகக்ள	எழுதுக.

1 (ஈ) 2 (ஆ) 3 (அ)
விகைகள்	:	

மணாதிரி வினணாக்கள்
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5.3.1. அறிமுகம் (Introduction): 

ஓடுகள்	 கடடுமானத்துகையில்	 ்பல்நவறு	
ந�ாககஙகளுககாகப்	 ்பயன்்படுத்தைப்்படுகிைது.	
இகவ	 த்ஙகறகக்ளவிை	 குகைவான	 தைடிமன்	
தகாணடிருப்்பதைால்,	 ந்தைஙகக்ளத்	 தைவிர்ப்்பதைறகாகக
கவனமாக	 ககயா்ள	 நவணடும்.

5.3.2.   ஓடுகளின் வடககளும் அ்தன் 
்பயன்களும் (Types of Tiles and 
Their Uses):

1. வடிகால்	ஓடு	(Drain	Tile)
2. தைகர	ஓடு	மறறும்	சுவர்	ஓடு	(Floor	Tiles	and	Wall

Tile)
3. கூகர	ஓடு	(Roof	Tile)

5.3.2.1   வடிகணால் ஓடு (Drain Tile): 

வடிகால்	 ஓடு	 சுடதைரிககப்்படடு	
தையாரிககப்்படும்ந்பாது	 அவறறில்	 சிறுசிறு	
துவாரஙகளுைன்	 கசிகவ	 ஏற்படுத்தும்	 வககயில்	
தையாரிககப்்படுகிைது.	 எனநவ	 அவறகைத்	 தைணணீர்	
தைஙகும்	 ்பகுதியில்	 ்பயன்்படுத்தினால்	 அடிமண	
நீரிகன	 துவாரஙகள்	 வழியாக	 கைத்துகிைது.	
இகவ	 விவ்ாயத்திறகு	 நீரிகன	 எடுத்து	 த்ல்ை	
்பயன்்படுகிைது.	 இவவிதை	 ஓடுகள்	 �வீன	 காைத்தில்	
அதிகம்	 ்பயன்்படுவதில்கை.

5.3.2.2   ்தடர ஓடு மற்றும் சுவர ஓடு (Floor Tiles) : 
தைகரயில்	 ஓடுகள்	 ்பதிப்்பதைறகாக	

வடிவகமககப்்படை	 ஓடுகளுககு	 தைகர	 ஓடுகள்	
என்று	 த்பயர்.	 இகவ	 ்துரமாகநவ	 அல்ைது	
த்வவகமாகநவா	 இருககும்	 இகவ	 6.5	 மி.மீ-
லிருந்து	 14	 மி.மீ	 கனமானதைாகவும்,	 தைடகையாகவும்	
இருககும்.		 தைகர	 ஓடுகள்	 உறுதியாகவும்,	
கடினமாகவும்	 இருப்்பதைால்	 நதையமானம்	 குகைவாக	
இருககும் .	

கறைலின்	ந�ாககஙகள்:

இப்பணாை முடிவில் உஙக்ளணால் அறிந்து பகணாள்்ள முடிந்்தடவ.

 ¾ ஓடுகளின்	வகககக்ள	அறிதைல்
 ¾ ஓடுகளின்	்பயன்கக்ள	ததைரிந்து	தகாள்ளுதைல்.

ஓடுகள் (Tiles)5.3
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5.3.2.3   கூடர ஓடுகள் (Roof Tiles):
கூகர	 ஓடுகள்	 முககியமாக	 ்ாயவுக	

கூகரகளில்	 கூகர	 த்பாரு்ளாக	 (Roof	 Covering	
Material)	 ்பயன்்படுத்தைநவ	 உருவாககப்்படுகின்ைது.	
இது	மகழ	 நீர்	விகரவாக	வழிந்நதைாடும்	வககயில்	
எளிதில்	 கிகைகககூடிய	 தைரகநகாடைா	 அல்ைது	
சிநைட	 ந்பான்ை	 த்பாருடகக்ளக	 தகாணடு	
தையாரிககப்்படுகின்ைது.	 கூகர	 ஓடுகளில்	 ்பை	
வகககள்	 உள்்ளன.	 அகவயாவன,	

சுவர்	ஓடுகள்	்பல்நவறு	நிைஙகள்,	பூச்சுககள்,	
தைடிமன்,	 வடிவம்	 மறறும்	 அ்ளவுகளில்	 சுவர்களில்	
்பதிப்்பதைறகு	 ஏறை	 வககயிலும்,	 சுத்தைப்்படுத்தி,	
்பராமரிகக	 ஏறைதைாகவும்	 தையாரிககப்்படுகின்ைன.	

•   எபத்பணாது  மு்தன்  மு்தலணாக 
ஓடுகள்  ்தயணாரிக்கப்படைது?

	இந்தியா	மறறும்	தம்்பநைாமியா-
வில்	கி.மு	14000	ஆணடுகளில்	முதைல்		முதைலில்	
ஓடுகள்	 தையாரிககப்்படைது.

•   ்பயன்்பணாடடிலுள்்ள மிகபப்பரிய ஓடுக-
ளின்  அ்ளவு  என்ன?

300	 த்மீ	 x	 150	 த்மீ	 அ்ளவுகைய	 (4.50	 ்துர	
மீடைர்)	‘தெயின்ட	கைல்’		என்று	அகழககப்்படும்	
ஓடு	 ்பயன்்பாடடிலுள்்ள	 மிகப்த்பரிய	 ஓைாகும்.
Search	 link:	 www.granitifiandre.com>porcelaintile
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்பள்்ளம்	 மறறும்	 முகடு	 என	 மாறி	 மாறி	 இருககும்	
அகமப்புைன்	 (அகை	 ந்பான்ை	 வடிவில்)	
உருவாககப்்படுகின்ைன.	 இகவ	 ஆஸ்த்பஸ்ைாஸ்	
இகழகள்	 மறறும்	 சிதமணட	 ந்ர்ந்தும்	
த்யயப்்படுகின்ைன.	 இந்தை	 ஓடுகக்ள	 மறகைய	
ஓடுகக்ள	 விைவும்	 கூகரயின்	 நமல்	 த்பாருத்துவது	
சுை்பமாகும்.

5.3.2.3.3 ்தடடை ஓடுகள் (Flat Tiles):

இகவ	 ்ாதைார்	 தைகர	 ஓடுகள்	
ந்பான்ைநதை.	 ஆனால்	 இகவ	 த்பாதுவாக	
கூகரயின்	 நமல்	 தைட்பதவப்்ப	 காப்பு	 ஓடுக்ளாகநவ	
்பயன்்படுத்தைப்்படுகிைது.	 சிை	 ்மயஙகளில்	 ்ாயவுக	
கூகரயில்	 ்பயன்்படுத்தைப்்படும்	 ஓடுகளுககுக	 கீநழ	
கீழ்	 ஓைாகவும்	 (Under	 tile)	 ்பயன்்படுத்தைப்்படுகிைது.

5.3.2.3.4 பி்ளமிஷ் ஓடுகள் (Flemish Tiles): 

இவவகக	 ஓடுகள்	 ஆஙகிை	 எழுத்து	
‘S’	 ந்பான்ை	 வடிவிைான	 வடிவாககிகள்	 மூைம்	
த்யயப்்படுகின்ைன.	 இதுவும்	 மறகைய	 கூகர	
ஓடுகக்ளப்	 ந்பான்நை	 ்ாயவுக	 கூகரகளில்	 நவயப்	
்பயன்்படுகின்ைது.

5.3.2.3.5 மஙகளூர ஓடுகள் (Mangalore Tiles):

சிவப்பு	 நிைத்தில்	 மஙகளூர்	 அச்சில்	
த்யயப்்படும்	 இந்தை	 ஓடுகளில்,	 நீர்	 வழிந்து	
த்ல்வதைறநகற்ப	 வாயககால்	 ந்பான்ை	 அகமப்பு	
இரணடு	 இருககும்.	 அநதைாடு	 மடடுமில்ைாமல்	
ஒன்றின்மீது	 ஒன்று	 இக்ப்்பதைறநகற்ப	
்பககவாடடில்	நமல்ந�ாககிய	விளிம்புகள்	இருககும்.	
உச்சி	 ்பகுதிகளுககும்,	 ்பள்்ளப்்பகுதிகளுககும்,	 புகக	
ந்பாககி	 ்பகுதிகளுககும்	 தைனித்தைனியாக	 இவவகக	
ஓடுகள்	 வடிவகமககப்்படுகின்ைன.

(1)	 அைகா்பாத்	ஓடுகள்	
(2)	 அகை	ஓடுகள்	
(3)	 தைடகை	ஓடுகள்	
(4)	 பி்ளமிஷ்	ஓடுகள்	
(5)	 மஙகளூர்	ஓடுகள்	
(6)	 ்பான்	ஓடுகள்
(7)	 ்பாகன	ஓடுகள்.

5.3.2.3.1 அலகணா்பணாத் ஓடுகள் (Allahabad Tiles):

இவவகக	 ஓடுகள்	 இரணடு	 ்பகுதிக்ளாக	
த்யயப்்படுகிைது.	 அடிப்்பகுதி	 தைடகையான,	 நமல்	
ந�ாககிய	 விளிம்புகக்ளயுகைய	 ஓைாகும்.	 இதைன்	
அகைம்	 27	 த்மீ	 இருந்து	 23	 த்மீ	 ஆக	 குறுகி	
இருககும்.	நீ்ளம்	38	த்மீ	ஆக	இருககும்.	நமல்	்பகுதி	
ஓடு	அகரவடை	வடிவில்,	விடைம்	16.5	த்மீ	இருந்து	
12	 த்மீ	ஆக	 குறுகிய	 நிகையில்	இருககும்.	 இகவ	
உயர்தைர	 களிமண்ால்	 இயந்திரஙகளின்	 மூைம்	
அழுத்தைப்்படடு,	 எரிககப்்படடு	 உருவாககப்்படுகின்ைன.	

5.3.2.3.2 அடலஓடுகள் (Corrugated Tiles):

இந்தை	 ஓடுகள்	 துத்தை�ாக	 முைாம்	 பூ்ப்்படை	
இரும்புத்	 தைகடுகள்	 அல்ைது	 எஃகுத்தைகடுக்ளால்	
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5.3.2.3.6 ்பணான் ஒடுகள் (Pan Tiles) 

இகவ	 சிறியதைாகவும்,	 கடினமானதைாகவும்	
இருககும்.	்பாகன	ஓடுகக்ள	விைக	குகைந்தை	அ்ளவில்	
வக்ளவுகக்ள	 தகாணடிருககும்.	 �ல்ை	 தைரமான	
்பான்	 ஓடுகள்	 வடிவகமககப்்படடு,	 உைர்த்தைப்்படடு,	
சுடதைரிககப்்படடுத்	 தையாரிககப்்படுகிைது.	 இதைன்	
நீ்ளம்	33	த்மீ–	38	த்மீ	வகரயிலும்,	அகைம்	23	த்மீ	
28	 த்மீ	 வகரயிலும்	 இருககும்.

5.3.2.3.7   ்பணாடன  ஓடுகள்  (அல்லது)  நணாடடு  ஓடுகள் 
(Pot  Tiles):

 

தைமிழ்�ாடகை	 த்பாருத்தைவகர,	 இது	
கர்�ாைக	மாநிைத்தில்	மஙகளூரிலிருந்து	வருவதைால்	
இந்தை	 ஓடுகக்ள	 மஙகளூர்	 ஓடுகள்	 என்று	
அகழககிைார்கள்.

 

நகர்ளாவில்	 தகாச்சின்,	 நகாழிகநகாடு	
்பகுதிகளிலும்	 இதைகன	 தையாரிககிைார்கள்.	 A	
தைரத்கதைச்	ந்ர்ந்தை	மஙகளூர்	ஓடுகள்	அதிக்பட்மாக	
24	 ்தைவிகிதைம்	 வகர	 நீகர	 உறிஞ்ைாம்.

்பல்தவறு  வடகப்படை  ்தடர,  கூடர  மற்றும் 
வடிகணால்  ஓடுகளின்  ்பைஙகட்ள  தசகரித்து  ஓர 
ஆல்்பம்  ்தயணார  பசய்.

பசயல்்பணாடு -4PROJECT
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பசரணாமிக் கண்ணாடி ஓடுகள் (Glazed Ceramic Tiles):

இவவகக	ஓடுகளின்	நமல்	்பகுதி	கண்ாடி	
ந்பான்ை	 ்ப்ள்ப்ளப்புைனும்,	 அடிப்்பகுதி	 தைகரயில்	
்பதிப்்பதைறநகற்ப	 த்ாரத்ாரப்புைனும்	 இருககும்.	
நதைாறைத்கதை	 நமம்்படுத்தைவும்,	 நீர்	 உறிஞ்ாதை	
தைன்கமகயப்	 த்பைவும்	 மறறும்	 ஆயுடகாைத்கதை	
அதிகரிககவும்,	இதைன்	நமல்	்பகுதி	கண்ாடி	ந்பால்	
உருவாககப்்படுகின்ைது.	இவவகக	ஓடுகள்	்பல்நவறு	
அ்ளவுகளில்	 கிகைககின்ைது.

்பளிஙகு த்பணான்ை ஓடுகள் (Vitrified Tiles):

	இது	்ாதைார்	அகரவடை	வடிகவயுகைய	
�ாடடு	 ஓடுக்ளாகும்.	 இது	 ்பாகன	 த்ய்பவர்க்ளால்	
த்யயப்்படுவதைால்,	இதைகன	 ்பாகன	ஓடுகள்	என்று	
அகழககிைார்கள்.	நமலும்	இது	சிறியதைாகக	ககககு	
அைககமாக	 ககயா்ள	 ஏதுவாக	 இருப்்பதைால்	 இது	
ககஓடு	என்றும்	அகழககப்்படுகிைது.	இது	எளிதில்	
உகைந்துவிடும்	 தைன்கமயுகையது.

5.3.3  பசரணாமிக் ஓடுகள் (Ceramic Tiles): 

களிமண,	 ம்ல்	 மறறும்	 நீர்	 ந்ர்த்து	
உயர்	 தவப்்பத்தில்	 எரித்து	 த்ராமிக	 ஓடுகள்	
தையாரிககப்்படுகின்ைன.	 இகவ	 	 வழவழப்்பாகவும்,	
வழவழப்பில்ைாமலும்	 கிகைககின்ைன.	 	 இகவ	
கடைைஙகளில்	 தைகர	 மறறும்	 சுவர்களில்	 ்பதிககப்	
்பயன்்படுகின்ைன.	

கடடுமானத்தில்	 த்பாதுவாக	 ்பயன்்படும்	
த்ராமிக	 ஓடுகள்	 கீழ்கணைவாறு:
1. த்ராமிக	தைகர	ஓடுகள்	(Ceramic	Floor	Tiles)
2. த்ராமிக தைரசிங	 ஓடுகள்	 (Ceramic	 Terracing	

Tiles)
3. த்ராமிக	 அடிககூகர	 ஓடுகள்	 (Ceramic	 Ceiling

Tiles)
4. த்ராமிக	 கண்ாடி	 ஓடுகள்	 (Glazed	 Ceramic

Tiles)
5. ்பளிஙகு	ந்பான்ை	ஓடுகள்	(Vitrified	Tiles)
6. பீஙகான்	ஓடுகள்	(Porcelein	Tiles)

பசரணாமிக் பைரசிங ஓடுகள் (Ceramic Terracing Tiles)
இகவ	 �ன்ைாக	 ்பதைப்்படுத்தைப்்படை	

உயர்தைர	 களிமண்ால்	 ஒநர	 அ்ளவுகையதைாக	
த்யயப்்படடு	 எரிஉகையில்	 சுடதைரிககப்்படடு	
தையாரிககப்்படுகின்ைன.	 வடிவகமககும்	 ந்பாது	
இயந்திரஙகளின்	 உதைவியால்	 அழுத்தைப்்படடு	
தையாரிககப்்படும்	இந்தை	 ஓடுகள்	 ்பை	அ்ளவுகளிலும்,	
15-20	 மி.மீ.	 தைடிமனிலும்	 கிகைககின்ைது.
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இவவகக	 ஓடுகள்	 மிகக	 குகைவான	
நுணதுக்ளகக்ள	(Porosity)	தகாணைதைாக	இருககும்.	
மார்்பல்	 மறறும்	 கிராகனட	 தைகரகளுககு	 இந்தை	
ஓடுகள்	 மாறைானதைாக	 இருககின்ைன.	 சிை	
்மயஙகளில்	 இவவகக	 ஓடுகள்	 இதைன்	 நீர்	
மறறும்	 உகைதைல்	 எதிர்ப்புத்	 திைன்	 கார்மாக	
தவளிப்்பகுதிகளிலும்	 நவயப்்படுகின்ைன.	
இகவ	 மிகவும்	 நீடித்து	 உகழககும்	 தைன்கமக
உகையகவ.	 அதிக	 �ைமாடைமிகக	 ்பகுதிகளில்	
இகவ	்பயன்்படுத்தை	ஏறைகவ.	இவவகக	ஓடுகளின்	
ஓரஙகள்	 த்ஙகுத்தைாக	 இருப்்பதைால்	 இதைகன
மிகவும்	த�ருககமாக,	குகைவான	இகைதவளியில்	 
்பதிகக	முடியும்.

்பல்தவறு  வடகப்படை  ஓடுகளின்  வடககட்ள
உன் வகுபபு த்தணாழரகத்ளணாடு தசரந்து தசகரித்து 
அவற்டை  உன்  வகுப்படையில்  கணாடசிக்கு  டவ.

பசயல்்பணாடு -4PROJECT

்பகுதி I மதிபப்பண 1 

்ரியான	விகைகயத்	நதைர்ந்ததைடுத்து	எழுதுக.	

1.	 த்ராமிக	தைரசிங	ஓடுகளின்	தைடிமன்
________________	இருககும்.
அ)	 15	மிமீ	முதைல்	20	மிமீ
ஆ)	2	மிமீ	முதைல்	30	மிமீ
இ)	 5	மிமீ	முதைல்	40	மிமீ
ஈ)	 6	மிமீ	முதைல்	10	மிமீ

2.	 மஙகளுர்	ஓடுகள்	___________
மாநிைத்திலும்	தையாரிககப்்படுகிைது.
அ)	 தைமிழ்�ாடு	மறறும்	ஆந்திரா
ஆ)	 நகர்ளா	மறறும்	தைமிழ்�ாடு
இ)	 ஆந்திரா	மறறும்	நகர்ளா
ஈ)	 கர்�ாைகா	மறறும்	நகர்ளா

்பகுதி III  மதிபப்பணகள் 5 

சுருக்கமணாக விடையளி.

3. ஓடுகளின்	வகககள்	யாகவ?
4. கூகர	ஓடுகளின்	வகககள்	யாகவ?

்பகுதி IV  மதிபப்பணகள் 10

விரிவணாக விடையளி.

5. த்ராமிக	ஓடுகளின்	வகககக்ள	எழுதி	அவறறுள்	இரணடிகனப்	்பறறி	வி்ளககுக.

மணாதிரி வினணாக்கள்

1  (அ) 2 (ஈ)
விகைகள்	:	
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123 கட்டுமான செயல்கு

6.1ாாஅஸ்திவுரம்ாா
(Foundation)

6.2ாாகருஙகொ
கட்டுமம்ா
(StoneாMasonry)

6.3ாான ஙகொ
கட்டுமம்ா
(BrickாMasonry)

ாகட்டும
ன செயல்கு

அலகு 6

அடிப்பலைக்ா
கடைைபா

ன்புறியிசெ
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6.1.1ா அறியகம்:ா

ஒரு கட்டிடத்தின் முக்கியமான, பலமான 
பகுதி அஸ்திவாரம். கட்டுமான அமமபபானது 
தமரக்குக் கீழ் ஒரு பகுதிமயயும் தமரக்கு மமல் 

ஒரு பகுதிமயயும் ககாண்டுள்ளது. கட்டிடத்தின் 
கமாத்த எமடமயயும் பூமிக்குள பாதுகாபபாக 
அனுபபுவதறகாகத் தமர மட்டத்திறகுக் கீழ் 
அமமக்கபபடும் கட்டுமானத்திறகு அஸ்திவாரம் 
என்று கபயர்.

 

உள்ளடக்க அட்டவனண

அஸ்திவுரம்ா(Foundation)6.1

6.1  அஸ்திவாரம் (Foundation)
 6.1.1.  அறிமுகம்
 6.1.2.   அஸ்திவாரம் அமமபபதறகான 

ம�ாக்கம்
 6.1.3.  அஸ்திவாரத்தின் வமககள
 6.1.4.  ஆழமில்லாத அஸ்திவாரம்
 6.1.5.  ஆழமான அஸ்திவாரம்
 6.1.6.  அஸ்திவாரம் மதாண்ட 

நிலபபரபமபத் தயார் கெயதல்
 6.1.7. அஸ்திவாரம் ககடுவதறகான  
  காரணஙகளும் அவறமறை  
  நிவர்த்திக்கும் முமறைகளும்

6.2  கருஙகல் கட்டுமானம் (Stone Masonry)
 6.2.1.  அறிமுகம்
 6.2.2.  கருஙகல் கட்டுமானத்தில் 

பயன்படுத்தபபடும் சில கொறகள
 6.2.3.  கறகம்ள அழகுபடுத்துதல்

 6.2.4.  கருஙகல் கட்டுமானத்தின் வமககள
 6.2.5.  கருஙகல் கட்டுமவமலயின்மபாது 

கவனிக்க மவண்டிய முக்கிய 
அம்ெஙகள

6.3.  கெஙகல் கட்டுமானம் (Brick Masonry)
 6.3.1.  அறிமுகம்
 6.3.2. கெஙகல் கட்டுமானத்தில்  
  பயன்படுத்தபபடும் சில கொறகள
 6.3.3.   கெஙக கட்டுமவமலயில் பிமணபபின் 

வமககள
 6.3.4.   கெஙகல்கட்டு மவமல மறறும் 

கருஙகல் கட்டுமவமலயில் பயன்படும் 
கருவிகளும் அவறறின் பயன்களும்

 6.3.5.   கெஙகல் கட்டுமவமலயின்மபாது 
கவனிக்க மவண்டிய அம்ெஙகள

 6.3.6.  கெஙகல் சுவரின் அகலம்
 6.3.7.   கருஙகல் கட்டுமவமலக்கும் கெஙகல் 

கட்டுமவமலக்கும் உள்ள மவறுபாடு

கறறைலின் ம�ாக்கஙகள:

இப்புைாயடிவிொஉஙகளுொஅறிந்துானகுுளாயடிந்்தலவ

 ¾ அஸ்திவாரத்தின் வமககம்ள அறிதல்
 ¾ அஸ்திவாரத்மத நிலத்தில் குறியிடுதல் பறறி  கதரிந்து ககாளளுதல்
 ¾  அஸ்திவாரம் சீர் ககடுவதறகான காரணஙகம்ளயும்,அவறமறை நிவர்த்தி கெயயும் முமறைகம்ளயும் 

பட்டியலிடுதல்
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5. தமலகீழ் வம்ளவு அஸ்திவாரம்
6. இமணபபு அஸ்திவாரம்
7. கிரில்மலஜ் அஸ்திவாரம்
8. விரிபபு அஸ்திவாரம்

6.1.4.1ா சுவர்ாஅஸ்திவுரம்ா:ா(ாWallாFoundation)
சுவர் அடித்த்ளம் ஒமர மாதிரி 

அடிபபகுதியாகமவா அல்லது படிபபடியான 
அடிபபகுதியாகமவா அமமக்கபபடுகிறைது. 
அடிபபகுதி கான்கிரீட்டினாமலா அல்லது 
சுவர்கட்டும் அமத கபாருட்க்ளாமலா
அமமக்கபபடுகிறைது. அஸ்திவார அடிபபகுதியின் 
அகலம் சுவரின் அகலத்மதப மபால் இருமடஙகு 
இருக்க மவண்டும். அஸ்திவாரத்திறகுப பயன்படும் 
கான்கிரீட்டின் விகிதம் 1:3:6 அல்லது 1:4:8 என்று 
இ ரு க் க ல ா ம் . 

்படிப்படிசுமாசுவர்ாஅஸ்திவுரம்

இதன் மமல் கெஙகறக்ளாலான படிபபடியான 
அமமபபு கட்டபபடுகிறைது. சுவர் அஸ்திவாரத்தின் 
அகலம் மறறும் ஆழம் நிர்ணயிக்கும் முமறை.

1. அஸ்திவாரத்தின் அகலம் = கமாத்த எமட
1 மீ நீ்ளத்திறகு / அனுமதிக்கபபடும் மண்ணின்
தாஙகு திறைன்

2. அஸ்திவாரத்தின் ஆழம் ராஙகின்ஸ்
சூத்திரத்தின் மூலம் கணக்கிடபபடுகிறைது.
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h = அஸ்திவாரத்தின் ஆழம்
p = அஸ்திவாரத்தின் மீது கெயல்படும் கமாத்த எமட
γ = மண்ணின் அடர்த்தி
ϕ = மண்ணின் உள உராயவு மகாணம்
6.1.4.2ா ா்தனித்தா அெலதுா தூண்ா அஸ்திவுரம்ா

(Isolatedா Footing)
இவவமக அஸ்திவாரஙகள தனித்தனியாகக் 

கட்டபபட்ட கான்கிரீட் அல்லது கெஙகல் 
தூண்களுக்காக அமமக்கபபடுகின்றைன. இதன் 
அடிபபகுதி படிபபடியாகமவா அல்லது ொயந்த
நிமலயிமலா அமமக்கபபடுகின்றைன. அதிக எமடயுள்ள 

6.1.2ா ாஅஸ்திவுரம்ா அலடப்ப்தறகுமா
ந�ுக்கம்ா :ா

i. கட்டுமான அமமபபின் கமாத்த எமடமயயும்
ஒமர இடத்தில் பரவாமல் அதிகமான
பரபபுகளுக்கு ஒமர சீராகப பரவச் கெயவதறகு
அஸ்திவாரம் அமமக்கபபடுகிறைது. 

ii. அஸ்திவாரம் காறறு, புயல், மமழ 
மபான்றைவறறிலிருந்து பாதுகாத்து நிமலபபுத் 
தன்மமமயயும் உறுதிமயயும் அளிக்கிறைது.

iii. மமல்கட்டுமான மவமலகளுக்குத் மதமவயான
சீரான மறறும் ெமமான பரபமப அஸ்திவாரம்
தருகிறைது.

6.1.3.ாஅஸ்திவுரததின்ாவலககுா:ா
அஸ்திவாரம் 2 வமகபபடும். அமவ,
1. ஆழமில்லாத அஸ்திவாரம் ( Shallow Foundation)
2. ஆழமான அஸ்திவாரம் (Deep Foundation)

6.1.4ா ாஆழமிெலு்தாஅஸ்திவுரம்ா(Shallowா
Foundation):ா

ொதாரணமாக கட்டடஙகளில் ஆழம் 
அதிகமில்லாமல் அமமக்கபபடும் அஸ்திவாரஙகள 
இந்த வமகமயச் மெரும்.

ஆழமில்லாத அஸ்திவாரத்தின் வமககள: 
1. சுவர் அஸ்திவாரம்
2. தனித்த அஸ்திவாரம்
3.  மெர்ந்த அஸ்திவாரம்
4. கதாடர் அஸ்திவாரம்

”்படித்துொ டட்ம்ா ந்புதுடு”ா
திலரப்பைா ்புைலிொ கவிஞர்ா
கண்்ு்து ன்ா அஸ்திவுரதல்தபா

்பறறிா குறிபபிட்ா எழுதிசா ்புைெ:

அடிபபமட இன்றி கட்டிய மாளிமக காறறுக்கு  
நிறகாது! 

அழகாய இருக்கும் காஞ்சிமரப பழஙகள
  ெந்மதயில் விறகாது!
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ந ர்ந்்தாஅஸ்திவுரம்

6.1.4.4ா ான்துைர்ாஅஸ்திவுரம்ா(ContinuousாFooting)

ன்துைர்ாஅஸ்திவுரம்

கதாடர் அஸ்திவாரம் என்பது ஒமர வரிமெயில் 
உள்ள பல தூண்கம்ள இமணத்துப மபாடபபடுகிறைது. 
இது ொதாரணமாக கம்பிக்ளால் வலுவூட்டபபட்ட 
கறகாமரப பலமகயாக இருக்கும். இந்த அஸ்திவாரம் 
மாறுபட்ட அமிழ்மவத் தவிர்க்கிறைது. இது பூமி 
அதிர்ச்சி எதிர் ம�ாக்கபபடும் இடஙகளுக்குச் சிறைந்தது. 
சில ெமயஙகளில் தூண்கம்ள இமணத்தும் கறகாமர 
உத்திரஙகள இருக்கும்.

6.1.4.5ா ா்தலலகீழ்ாவலளவுாஅஸ்திவுரம்ா(Invertedா
ArchாFooting)
கமன்மமயான மறறும் நுண்ணிய மண்ணில் 

அஸ்திவாரம் அமமக்கும்மபாது அஸ்திவாரத்தின் 
ஆழத்மத குமறைபபதறகாக இவவமக தமலகீழ் 
வம்ளவு அஸ்திவாரம் அமமக்கபடுகிறைது. இதில் 
கெயல்படும் கமாத்த எமடயும் தமலகீழாக 

தூண்களுக்கு அஸ்திவாரம் அமமக்கும்மபாது 
இரும்புக்கம்பிகள கபாருத்தபபட்ட கான்கிரீட்டினால் 
தான் அஸ்திவாரம் அமமக்கபபடுகிறைது.

்தனித்தாஅெலதுாதூண்ாஅஸ்திவுரம்
6.1.4.3  மெர்ந்த அஸ்திவாரம் (Combined Footing) : 

ஒரு கட்டிடத்தின் கவளியில் 
அமமக்கபபடும் வராந்தாத் தூணிறகு அஸ்திவாரம் 
அமமபபதறகுப மபாதிய இடம் இல்லாதமபாது 
உளம்ள உள்ள முக்கிய தூணுடன் மெர்த்து ஒமர 
அஸ்திவாரமாக அமமபபது மெர்ந்த அஸ்திவாரம் 
ஆகும். இது கெவவக வடிவிமலா அல்லது ெரிவக 
வடிவிமலா கட்டபபடும். தூண்களின் மமல் 
கெயல்படும் எமடகளின் மமய ஈர்பபுப புளளியும் 
அஸ்திவாரத்தின் மமய ஈர்பபுப புளளியும் ஒமர 
புளளியில் வருமாறு பார்த்துக் ககாளளுதல் 
மவண்டும்.

(அ)ான வவகாவடிவாந ர்ந்்தாஅஸ்திவுரம்ாா

(ஆ)ா ரிவகாவடிவாந ர்ந்்தாஅஸ்திவுரம்

Civil_Tamil_Unit_6.indd   126 11/18/2020   11:58:52 AM



127 ாாஅஸ்திவுரம்ா| கட்டுமான செயல்கு

6.1.4.6ா இல்பபுாஅஸ்திவுரம்ா(StrapாFooting):ா
இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மமறபட்ட 

தனி தூண்களுக்கு தனித்தனிமய அஸ்திவாரஙகள 
அமமக்கும்மபாது சில ெமயஙகளில் இத்தனித்தனி 
அஸ்திவாரஙகள கம்பி கபாருத்திய கான்கிரீட் 
உத்திரஙகள மூலம் இமணக்கபபடுகின்றைன.

6.1.4.7ா ாகிரிெநலஜ்ா அஸ்திவுரம்ா (Grillageா
Foundation)
அதிக எமடமயத் தாஙகும் இரும்புத் 

தூண்களுக்கும், குமறைந்த தாஙகுதிறைமனயுமடய 
மண்ணிறகும் இமடயில் இத்தமகய அஸ்திவாரம் 
அமமக்கபபடுகிறைது. இதறகாக ஒன்று, இரண்டு 
அல்லது மூன்று அடுக்குகளில் இரும்பிலாலான 
உத்திரஙகள ஒன்றுக்ககான்று கெஙமகாணத்தில் 
இருக்கும்படி அமமக்கபபட்டு அதன் மமல் 
அடித்தட்டு கபாருத்தபபட்டு, இரும்பு தூண் 
அமமக்கபபடுகிறைது. இந்த உத்திரஙகள மறறும் 
தூமண மமறைத்து கான்கிரீட் நிரபபபபடுகிறைது.

கிரிெநலஜ்ாஅஸ்திவுரம்

6.1.4.8ா ாவிரிபபுாஅஸ்திவுரம்ா(RaftாFoundation)
ஒரு கட்டிடத்தின் தனி அடித்த்ளஙகள 

அமமக்கும்மபாது ,அதன் கமாத்தபபரபப்ளவு 
கட்டிடத்தின் பரபப்ளவில் பாதிமய விட அதிகமாக 
இருந்தால், அந்த ெமயத்தில் விரிபபு அஸ்திவாரம் 
அமமபபது சிக்கனமானதாக இருக்கும். கட்டிடத்தின் 

அமமக்கபபட்ட வம்ளவின் மூலம் அதிக 
பரபப்ளவிறகு அனுபபபபடுகிறைது. அக்காலத்தில் 
இவவமக அஸ்திவாரஙகள பாலம் மறறும் பல 
மாடிக் கட்டடஙகளுக்குப பயன்படுத்தபபட்டன. இது 
வம்ளவாக இருபபதால் அதிக எமடமய தாஙகக் 
கூடியதாகும்.  இக்காலத்தில் இவவமக அஸ்திவாரம் 
மிகவும் அரிதாகப பயன்படுத்தபபடுகிறைது. 

்தலலகீழ்ாவலளவுாஅஸ்திவுரம்

பூர்ஜ்ாகுலிிஃ்பு
 அரபு �ாட்டிமல மிக 

உயரமான வான்ளாவிய கட்டிடம் 
இது தான். இதன் கமாத்த உயரம் 829 மீட்டர் 
(2722 அடி) 2008ல் உலகிமலமய மிக உயரமான 
கட்டிடம் இது தான் என்று கூறுகிறைார்கள.

பூர்ஜ்ாகுலிிஃ்புா ்பைதல்தா ந கரிததுாஅதுா்பறறிசா
அறிக்லகலசா ்தசுர்ா ன ய்.

ன செ்பு்ா-ா1PROJECT

Civil_Tamil_Unit_6.indd   127 11/18/2020   11:58:52 AM



கட்டுமான செயல்குா| அஸ்திவுரம்ா 128

5. தயார் கெயயபபட்ட மமயக்மகாட்டு 
வமரபடத்தின்படி முன்பக்கச்சுவறறின் 
மமயக்மகாட்மட (புளளி 1 மறறும் 2)
குறியிட்டு,கம்பிமய அடித்து அதில் நூமலக் 
கட்ட மவண்டும்.

6. இந்த மகாட்டில் முன்பக்க சுவறறின் நீ்ளத்மதக் 
குறித்து அதறகு A, B என கபயரிட மவண்டும்.

7. மூமல மட்டத்மத பயன்படுத்தி புளளி 'B'லிருந்து 
மகாட்மட நீட்டி, அதில் மமயக்மகாட்டு அ்ளவு 
படி ’C’ புளளிமயக் குறிக்க மவண்டும்.

முழுபரபபிலும் பூமிக்கடியில் கான்கிரீட்டில் 
ஆன ஒரு த்ளம் அமமத்து, அதன்மமல் கட்டிடம் 
கட்டபபடுகிறைது. இவவமக அஸ்திவாரஙகள மிகவும் 
சிக்கனமானதாக இருக்கும்.

விரிபபுாஅஸ்திவுரம்

6.1.5ா ாஆழடுமாஅஸ்திவுரம்ா(Deepா
Foundation):

இவவமக அஸ்திவாரஙகள தாஙகுதிறைன் 
குமறைந்த மண்ணில் கட்டிடஙகள கட்டும்மபாது 
பயன்படுகிண்றைன. இவறமறை இரண்டு வமகக்ளாகப 
பிரிக்கலாம். அமவ:
1.  தூண் அஸ்திவாரம்
2.  கிணறறு அஸ்திவாரம்.

6.1.6ா ாஅஸ்திவுரம்ா ந்துண்ைா நிலப்பரபபிொ
குறித்தொ (SettingாOutாWork):

இது கட்டடம் கட்டபமபாகும் நிலத்தில் 
அஸ்திவாரம் மதாண்டுவதறகாக குறியிடும் 
க ெ ய ல் மு ம றை ய ா கு ம் . 

இச் கெயல்முமறையில் கீழ்க்காணும் 
படிநிமலகள கமடபபிடிக்கபபட மவண்டும்.
1.  கட்டிடம் கட்ட மவண்டிய நிலபபரபமபச் 

சுத்தபபடுத்தி ெமன் கெயயமவண்டும்.
2.  �ாம் கட்ட மவண்டிய அமறையின் அ்ளமவ 

கவனமாக பார்க்க மவண்டும். 4.8 மீ × 3.3 மீ 
அ்ளவுள்ள அமறைமய எடுத்துக்காட்டாகக் 
ககாள்ளலாம்.

3.  மமய மகாட்டு வமரபடம் படத்தில் காட்டியவாறு 
தயார் கெயது ககாள்ள மவண்டும்.

4.  சுவரின் தடிமன் 0.2 மீ. எனமவ, மமயக்மகாட்டு 
அ்ளவுகள 5.0 மீ × 3.5 மீ.

மிகாஆழடுமாஅஸ்திவுரம்
கபட்மரானாஸ் மகாபுரம்: இது 

கபட்மரானாஸ் இரட்மடக் மகாபுரம் 
என்று அமழக்கபபடுகிறைது. இந்த கட்டிடத்திறகுத் 
தான் உலகிமலமய மிக ஆழமான அஸ்திவாரம் 
அமமக்கபபட்டிருக்கிறைது. இக் கட்டிடம் 
மமலசியாவின் தமல�கரமான மகாலாலம்பூரில் 
உள்ளது. 
• இதன் கமாத்த அஸ்திவாரமும் 104 தூண்கள 

(Pile) மமல் அமமக்கபபட்டுள்ளது.
• பாதுகாபபான படுமக பாமறைமய அமடவதறகு 

இந்தத் தூண்கள (Pile) 200 அடி முதல் 374 அடி 
வமர ஆழம் வமர நீட்டிக்கபபட்டிருக்கிறைது.

• இந்தத் தூண்கள (Pile) 15 அடி 
ஆழத்தில் தடிமனான ராபஃடு ககாண்டு 
அமமக்கபபட்டுள்ளது. இதன் ஒவகவாரு 
மகாபுரத்திறகுமான அஸ்திவாரம் 4,70,000 
கன அடி கான்கிரீட்மட 54 மணிம�ரம் 
கதாடர்ச்சியாகக் ககாட்டி அமமக்கபபட்டது.

• இந்த அஸ்திவாரபபணிமய நிமறைவு கெயய 12 
மாதஙகள எடுத்துக்ககாள்ளபபட்டது.

Search link: http://en.m.wikipedia.
org>wiki>petronas tower
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6.1.7ா ாஅஸ்திவுரம்ாசீர்ானக்வ்தறகுமா
குர்ஙகளும்ாஅவறல்ா
நிவர்ததிக்கும்ாயல்களும்:ாா
(Causes of Failure of Foundation and Its 
Remedies)

குர்ஙகு:
1. பூமியின் உட்பரபபிலுள்ள மண் சீரின்றி

அ மி ழ் வ து .
2. சுவர்கள மறறும் கட்டிடத்தின் பகுதிகள ஒமர 

சீரின்றி அமிழ்வது.
3. அஸ்திவாரத்தின் பரபபிலுள்ள மண்ணிலிருந்து

ஈரம் கவளிமயறிவிடுவது.
4. பூமிக்கு மமறபரபபிலுள்ள கட்டிடப பகுதியின்

பக்கவாட்டு அழுத்தம்.
5. பூமியின் பக்கவாட்டு அழுத்தம்.
6. மரத்தின் மவர்கள பரவுதல்.
7. தட்ப கவபப சூழ்நிமலயினால் உண்டாகும்

ம ா ற றை ங க ள .

6.1.7.1.ா ாபூமியின்ா உட்பரபபிலுுளா டண்ா சீரின்றிா
அமிழ்வது: 

கட்டிடத்தின் அமனத்து பகுதிகளின் 
எமடயும் ஒமர சீராக இல்லாத மபாது எமட குமறைந்த 
பகுதி ககாஞ்ெமாகவும், எமட அதிகமுள்ள பகுதி அதிக 
அ்ளவிலும் அமிழ்கிறைது. உட்பரபபின் மண் இவவிதம் 
கவவமவறு விதமாக அமிழ்வதால் கட்டடஙகளில் சிறு 
விரிெல்கள மதான்றை ஆரம்பிக்கின்றைன.

8. இமத முமறைமய ‘A’ புளளிமய அமடயும் வமர 
பின்பறறைமவண்டும்.

9. இபமபாது நூலினால் சுறறிக்கட்டபபட்டக்
கெவவகம் �மக்கு கிமடக்கும்.

10. மூமலவிட்டஙகள AC மறறும் BD யின்
அ்ளவுகம்ள பரிமொதிக்க மவண்டும்.
இவவிரணடும் ெமமாக இருக்க மவண்டும்.

11. மமயக்மகாட்டின் இருபுறைமும் அஸ்திவாரத்தின்
அகலத்தில் பாதிமய கவளம்ள நிறை பவுடமரப
பயன்படுத்தி குறியிடமவண்டும்

12. இவவாறைாக அஸ்திவாரம் மதாண்ட நிலத்தில் 
குறியிடபபடுகிறைது.

ஆழடுமா அஸ்திவுரா அலடபபின்ா ்பைதல்தச்ா
ந கரிததுாஅதுா்பறறிசாஅறிக்லகலசதா்தசுர்ான ய்.

ன செ்பு்ா-ா2PROJECT

அஸ்திவுரம்ாந்துண்ைாநிலப்பரபபிொகுறித்தெ

்பெநவறுா வலகசுமா அஸ்திவுரததின்ா
வலககளின்ா ்பைஙகலளயும்ா டறறும்ா சீர்னகடைா
அஸ்திவுரததின்ா ்பைஙகலளயும்ா ந கரிததுா ஓர்ா
ஆெ்பம்ா ்தசுர்ா ன ய்.

ன செ்பு்ா-ா3PROJECT

உலகின்ாமிகாஉசரடுமாகடடிைம்ா
எது?
கெௌதி அமரபியாவின் கெட்டாவிலுள்ள 
‘கெட்டா டவர்’ எனபபடும் கட்டிடமம 

இன்றை்ளவும் உலகின் உயரமான கட்டிடஙகளில் 
முதலாவதாக திகழ்கின்றைது. (கிட்டத்தட்ட ஒரு 
கிமலாமீட்டர் உயரம் ககாண்டது)  துபாயிலுள்ள 
பூர்ஜ் கலிஃபாமவ விடவும் 180 மீ (591அடி) 
உயரம் அதிகம் ககாண்டது. ஆனால் இன்றை்ளவும் 
இக்கட்டிடத்தின் பணிநிமறைவமடயாத 
நிமலயில் 2020 வாக்கில் முடிவமடயுகமன 
எதிர்பார்க்கபபடுகின்றைது.
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அஸ்திவாரச் சீர்மகடுகள நிகழ்கின்றைன. நீர்மட்டம் 
உயரத்திலிருந்து திடீகரன்று கீமழ குமறையும்மபாது 
மண் துகளகள சுருஙக ஆரம்பிபபதால் கட்டிடத்தில் 
விரிெல்கள மதான்றுகின்றைன.

நிவர்ததிான ய்யும்ாயல்கு:

 இதுமபான்றை இடஙகளில் �ல்ல கடினமான 
பாமறை இருக்கும் ஆழம் வமர தூண்கம்ள இறைக்கி 
அஸ்திவாரம் அமமக்கலாம்.

6.1.7.4.ா ாபூமிக்குாநடற்பரபபிலுுளாகடடிைா்பகுதியின்ா
்பக்கவுட்ாஅழுத்தம்: 

பூமியின் பக்கவாட்டு அழுத்தம் காரணமாக 
சில ெமயஙகளில் சுவர்கள ெரிந்து கீமழ விழ 
ஏதுவாகிறைது.

நிவர்ததிான ய்யும்ாயல்கு:

அஸ்திவாரஙகளின் அடிபபாகம் மிகுந்த 
அகலம் உமடயதாக இருக்க மவண்டும்.

ÞÁ‚èñ£ù ñ‡

ÝMò£î™

có£MŠ«ð£‚°

°ö£Œ‚èC¾

MKõ¬ì»‹ ñ‡

நிவர்ததிான ய்யும்ாயல்கு:

1. அஸ்திவாரமானது கடினமான பாமறை 
அல்லது மண்ணின் அடுக்கில் அமமயும்படி 
அமமக்கபபட மவண்டும்.

2. மண்ணின் தன்மம மறறும் தாஙகுத் 
திறைனுக்மகறறைவாறு அஸ்திவாரத்தின் 
வமகமயயும் வடிவமமபமபயும் 
மதர்ந்கதடுத்தல் மவண்டும்.

6.1.7.2.ா ாசுவர்குா டறறும்ா கடடிைததின்ா ்பகுதிகுா
ஒநரா சீரின்றிா அமிழ்வது: 

சுவர்கள மறறும் கட்டிடத்தின் பகுதிகள 
அமமக்கபபடும் காமர இமணபபுகள சில 
ெமயஙகளில் சுருஙகுவதால் கட்டிட பகுதிகள ஒமர 
சீராக இல்லாமல் அமிழ ம�ரிடுகிறைது.

நிவர்ததிான ய்யும்ாயல்குா:ா

1. கட்டிட மவமலகளுக்கு பயன்படுத்தபபடும் 
சிகமண்ட் கலமவ தகுந்த அ்ளவு தண்ணீருடன் 
கலக்கபபட்டிருக்க மவண்டும்.

2. கட்டிடத்தின் உயரம் ஒமர சீராக எழுபப 
மவண்டும். ஒரு �ாம்ளக்குக் 1.5 மீட்டருக்கு மமல் 
இருக்கக் கூடாது.

3. மபாதுமான அ்ளவு பதபபடுத்தபபட மவண்டும்.

6.1.7.3.ா ாஅஸ்திவுரததின்ா ்பரபபிலுுளா டண்ணி-
லிருந்து ாஈரம்ானவளிநசறிாவி்வது:ா

பூமியின் கீழுள்ள தண்ணீரின் மட்டம் 
அடிக்கடி மவறுபடுகின்றை இடஙகளில் இம்மாதிரி 

இத்துலியிொ அலடந்துுளா
ல்ப ுா நகுபுரதல்தபா ்பறறிாஅறிந்துக்ா
னகுு. இக்மகாபுரம் 12-ம் 

நூறறைாண்டில் கட்ட கதாடஙகிய மபாது, கட்டிடத்தின் 
கமாத்த அமமபபில் ஒரு பகுதி மபாதுமான 
அஸ்திவாரம் அமமக்கபபடாததால் ஒரு பக்கம் 
ொயத் கதாடஙகியது. 14-ம் நூறறைாண்டில் 
கட்டிடபபணி முழுமம அமடவதறகு முன்பாகமவ 
ொயவு நிமல அதிகரித்தது. இது அதிகரிக்க 
அதிகரிக்க 20ம் நூறறைாண்டின் இறுதியிலும் 21ம் 
நூறறைாண்டின் கதாடக்கத்திலும் மிக அதிக முயறசி 
எடுத்துச் ொயந்த நிமலயிமலமய இக்மகாபுரம் 
நிமல நிறுத்தபபட்டது.

Civil_Tamil_Unit_6.indd   130 11/18/2020   11:58:53 AM



131 ாாஅஸ்திவுரம்ா| கட்டுமான செயல்கு

கட்டிடத்திலிருந்து குமறைந்த பட்ெம் 8 மீட்டர் 
தூரத்தில் இருக்குமாறு பார்த்துக் ககாள்ள 
மவண்டும்.

6.1.7.7.ா ா்தட்பனவப்பா சூழ்நிலலயிமுொ உண்ைுகும்ா
டுற்ஙகு:ா

அஸ்திவாரத்மத பாதிக்கக் கூடிய 
முக்கியமான தட்பகவபப அம்ெஙகள மமழயும் 
சூரிய கவபபமும் ஆகும். மமழ நீருடன் 
சில மவதிபகபாருட்கள கலந்து பூமிக்குள 
கெல்லும்மபாது அஙகுள்ள மண்ணுடன் மவதி 
விமனபுரிந்து மவண்டாத விம்ளவுகம்ள
ஏ ற ப டு த் து கி ன் றை ன .

நிவர்ததிான ய்யும்ாயல்குா:

1. மமழ நீர் புக முடியாத ஆழம் வமர 
அஸ்திவாரம் அமமக்கபபட மவண்டும்.

2. சுவர்களின் கட்டு மவமல முடிந்தவுடன் 
சுவரின் ஓரஙகளிலுள்ள பள்ளஙகம்ள �ன்றைாக 
மண்ணால் மூடி ககட்டிபபடுத்த மவண்டும். 
மமழநீமர சுவர்களின் அருமக மதஙகாமல் 
கவளிமயறுமாறு பார்த்துக் ககாள்ள 
ம வ ண் டு ம் .

6.1.7.5. பூமியின் பக்கவாட்டு அழுத்தம்: 

ொயவான தமரபபகுதி, ஆறறைஙகமர 
மபான்றை பகுதிகளில் கட்டிடஙகள கட்டும்மபாது 
மண் மிக நுண்ணியதாக இருந்தால் பூமியின் 
பக்கவாட்டு அழுத்தம் காரணமாக அடித்த்ளம் சீர் 
ககட வாயபபுள்ளது.

நிவர்ததிான ய்யும்ாயல்கு:

மண் ெரிந்து மபாகாத வண்ணம் தாஙகு 
சுவர்கம்ளமயா அல்லது தகடுத் தூண்கம்ளமயா
அமமக்கலாம்.

6.1.7.6.ா டரததின்ாநவர்குா்பரவு்தெ: 

கட்டிடத்தின் அஸ்திவாரத்தின் அருமக 
இருக்கும் மரம், கெடி, ககாடி மபான்றைவறறின் 
மவர்கள சிறிது ஆழம் வமர கெல்வதால் அஙகுள்ள 
மண்ணிலிருந்து ஈரத்மத உறிஞ்சி விடுகின்றைன.

எனமவ, மண் சுருஙகி விடுவதால், விரிெல்கள 
மதான்றை ஆரம்பிக்கின்றைன.

நிவர்ததிான ய்யும்ாயல்கு:

1. அஸ்திவாரமானது மரத்தின் மவர்கம்ளத்
தாண்டி ஆழத்தில் அமமக்கபபட மவண்டும். 
அடித்த்ளத்தின் குமறைந்த பட்ெ ஆழம் ஒரு மீட்டர் 
இருக்க மவண்டும்.

2. மவகமாக வ்ளரக் கூடிய மறறும் தண்ணீர் 
அதிகமாக மதமவபபடக் கூடிய மரஙகள 
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்பகுதிாIா டதிபன்பண்ா1ா

ெரியான விமடமயத் மதர்ந்கதடுத்து எழுதுக. 

டுதிரிாவிமுக்கு
1.ா(அ)ா2.ா(ஆ)ா3.ா(இ)
விமடகள : 

1. அஸ்திவாரத்தில் பயன்படுத்தும் கான்கீரிட்டின் 
விகிதம்

 அ) 1:3:6 
 ஆ) 1:4:6 
 இ) 1:5:6 
 ஈ) 1:2:6
2.  பூமி அதிர்ச்சியிலிருந்து பாதுகாக்கப பயன்படுத்தும் 

அஸ்திவாரம்
 அ)  சுவர் அஸ்திவாரம் 
 ஆ)  கதாடர் அஸ்திவாரம் 
 இ) மெர்ந்த அஸ்திவாரம்
  ஈ)  தூண் அஸ்திவாரம்

3.  பாலஙகள கட்டப பயன்படுத்தும் அஸ்திவாரம்
 அ)  தூண் அஸ்திவாரம் 
 ஆ)  விரிபபு அஸ்திவாரம் 
 இ) தமலகீழ் வம்ளவு அஸ்திவாரம்
 ஈ)  சுவர் அஸ்திவாரம்

்பகுதிாIIாா டதிபன்பண்குா3ா

ஓரிருாவுக்கிசஙகளிொவிலைசளி.

4.  வமரயறு - அஸ்திவாரம் .
5.  ஆழமான அஸ்திவாரத்தின் வமககம்ள கூறுக.
6.  அஸ்திவாரத்தின் ஆழம் கணக்கிடப பயன்படும் ராஙகின்ஸ் ( Rankine’s Formula) சூத்திரத்மத எழுதி அதிலுள்ள 

இடுகுறிகம்ள வி்ளக்குக.

்பகுதிாIIIா டதிபன்பண்குா5

சுருக்கடுகாவிலைசளி.

7. சுவர் அஸ்திவாரத்மதப படத்துடன் விவரி.

்பகுதிாIVா டதிபன்பண்குா10

விரிவுகாவிலைசளி.

8. அஸ்திவாரம் சீர்மகடு அமடய காரணஙகம்ளயும், அவறமறை நிவர்த்தி கெயயும் முமறைகம்ளயும் கூறு.

Civil_Tamil_Unit_6.indd   132 11/18/2020   11:58:53 AM
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ii.ா மூலலக்கொ (Quoins):  சுவர்களின் கவளிபபுறை
மூமலகளில் பயன்படுத்தபபடும் கறகளுக்கு
மூமலக்கறகள என்று கபயர்.

6.2.1.ாஅறியகம்:ா(Introduction)
கருஙகறகளுடன், சிகமண்ட் அல்லது 

சுண்ணாம்புக் கலமவமயப பயன்படுத்தி கட்டபபடும் 
கட்டுமானம் கருஙகல் கட்டுமானம் எனபபடுகிறைது.

6.2.2.ா ாகருஙகொகட்டுமததிொ
்பசன்்ப்த்தப்ப்ம்ாசிலான ுறகுா
(TermsாusedாinாStoneாMasonryா)ா:

i.ா இசறலகா ்ப்லகா (Naturalா Bed):ா கருஙகறகள
பாமறைகளிலிருந்து கவட்டிகயடுக்கபபடுகின்றைன.
கபரும் பாமறைகள உருவாகும்மபாது
இபபரபபுகளில் தான் அடுக்கடுக்காக பாமறைப
படிவஙகள படிந்திருக்கும்.

கறறைலின் ம�ாக்கஙகள:

இப்புைாயடிவிொஉஙகளுொஅறிந்துானகுுளாயடிந்்தலவ.

 ¾ கருஙகல் கட்டுமானத்தில் பயன்படும் கதாழில்நுட்ப கொறகம்ள அறிதல்.
 ¾ கருஙகல் கட்டுமானத்தின் வமககம்ளப பட்டியலிடுதல்.
 ¾ கறகம்ள அழகுபடுத்துதமலயும் அவறறின் வமககம்ளயும் அறிதல்.

கருஙகொகட்டுமம்ா(StoneாMasonry)6.2
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vi னவ்தரிஙா (Weathering): சில்மட்டம், கார்னிஸ் 
மறறும் மகாபபிங கறகளின் மமல்பகுதி 
மமழநீர் தஙகி விடாமல் எளிதாக வழியும் 
வண்ணம் கெதுக்கபபடும். இதறகு கவதரிஙக் 
என்று கபயர்.

B C

A

A

C D

இருபுறமும் ெவதரிங் ெசய்யப்பட்ட கல்

vii தநருாஸ்நைுன்ா(ThroughாStone):ா

கருஙகல் கட்டுமவமலயில் சிறைந்த பிமணபமப 
ஏறபடுத்துவதறகாக சில கறகள சுவரின் 
குறுக்மக கெஙகுத்தாக ஆஙகாஙகு ஒரு குறிபபிட்ட 
இமடமவளியில் அமமத்துக் கட்டபபடுகின்றைன. 
இதறகு த்மரா ஸ்மடான் என்று கபயர்.

viii.ா குர்னிஸ்ா(Cornice):ா

iii.ாா சிொடடைம்ா (SillாLevel): கட்டிடத்திலுள்ள கதவு 
மறறும் ென்னல் திறைபபின் கீழ்பபகுதி அல்லது 
அடிமட்டமம சில் மட்டம் எனபபடும்.

iv குர்ன்பொ (Corbel): சுவர்களின் மமறபுறைத்தில் 
சுவர்களின் பரபமபவிட்டு கவளிமய நீட்டிக் 
ககாண்டிருக்கும் கறகளுக்கு கார்கபல் 
என்று கபயர். உத்திரஙகள,  முக்மகாண 
தூலகட்டுக்கள மபான்றைவறமறை தாஙகுவதறகாக 
அமமக்கபபடும் சுவர் தட்டுகம்ளத் 
தாஙகுவதறகு இமவ பயன்படுகின்றைன. 

v.ா சிறுகறகுா(Spalls): கருஙகல் கட்டுமவமலயின்மபாது 
இருகறகளுக்கிமடமய ஏறபடும் காலியிடஙகம்ள 
நிரபப உமடந்த சின்னஞ்சிறு கறகள 
பயன்படுத்தபபடுகிறைது. இதறகு Spalls அல்லது 
Snecks என்று கபயர்.
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xii.ா பிளிந்தா(Plinth):ா

கட்டிடத்தின் தமரமட்டத்தில் கவளிமய 
ெறறு நீட்டிக் ககாண்டிருக்கும் கல்வரிமெக்கு பிளிந்த் 
என்று கபயர். இது நிலமட்டத்திலிருந்து கட்டிடத்தின் 
தமரமட்டம் இருக்கும் உயரத்மதத் கதரிவிக்கிறைது

xiii.ா ஸ்டரிஙா அ்க்குா (Stringா Course): கட்டிடத்தின்
ஒவகவாரு த்ளத்திலும் த்ளமட்டத்தில்
அமமக்கபபடும் கல்வரிமெக்கு ஸ்ட்ரிங
அடுக்கு என்று கபயர். இது பார்பபதறகு
அழமக தருவதறகாக சுவரின் அகலத்திலிருந்து
ெறறு கவளிமய நீட்டிக் ககாண்டிருக்குமாறு
அமமக்கபபடும்.

மமழநீர் சுவர்களில் வடியாமல் 
காபபதறகு சுவர்களின் மமறபுறைத்தில் கவளிமய 
நீட்டிக் ககாண்டிருக்கும்படி ெறறு அலஙகார 
மவமலகளுடன் அமமக்கபபடும் கறகளின் 
வரிமெக்குக் கார்னிஸ் என்று கபயர்.

ix.ா நகுபபிஙா(Coping):

சுறறுசுவர்கள மறறும் மகபிடி சுவர்கம்ள 
மமழநீரிலிருந்து பாதுகாக்கும் கபாருட்டு 
சுவர்களின் முழு அகலத்மதயும் மமறைக்குமாறு 
சுவறறின் மமமல அமமக்கபபடும் கல்வரிமெ 
மகாபபிங எனபபடும்.

x.ா தநருடா(Throat):ா

கார்னிஸ், மகாபபிங, சில்மட்டம் இவறறில் 
மமழநீமர வடிக்கும் வண்ணம் சிறிய காடி ஒன்று 
கவட்டபபட்டிருக்கும். இதறகு த்மராட என்று கபயர்.

xi.ா அ்க்குா(Course): ஒமர வரிமெயில் அடுக்கபபட்ட
கல்வரிமெக்கு அடுக்கு என்று கபயர். இதன்
கனம் கல்லின் கனமும், சிகமண்ட் கலமவயின்
கனமும் மெர்ந்ததாக இருக்கும்.
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6.2.3.1.ா சுததிசொமூலம்ாஅழகு்ப்தது்தொ
(HammerாDressing):ா

கறகம்ள சுத்தியல் மூலம் அழகுபடுத்தும்மபாது 
சுமாரான, சீரான பரபமபயுமடய கொரகொரபபான 
கறகள கிமடக்கின்றைன. 4 கெமீக்கு அதிகமாக நீட்டிக் 
ககாண்டிருக்கும் பகுதிகள மறறும் ஒழுஙகறறை கறகளின் 
மூமலபகுதிகள சுத்தியால் அழகுபடுத்துவதால் 
கல்லின் பரபபு ெறறுச் கொரகொரபபாக, கரடுமுரடாக 
இருக்கும்.

6.2.3.2.ா ாஉளிாமூலம்ாஅழகு்ப்தது்தொ(ChiselாDressing):ா
கறசுரஙகஙகளில் கறகம்ள கவட்டி-

கயடுத்தவுடன் முதலில் சுத்தியமலக் ககாண்டு தட்டி 
சீர்கெயயபபடுகிறைது. பின்னர் கூர்மமயான முமன 
ககாண்ட உளிமூலம் கறகள கமன்மமயாக கவட்டி 
அழகுபடுத்தபபடுகின்றைன. நீட்டிக் ககாண்டிருக்கும் 
கல்லின் பகுதிகள உளியினால் கெதுக்கி 
எடுக்கபபடுகின்றைன. ஆஷலார் கட்டு மவமலக்கு 
இவவமக கறகள பயன்படுத்தபபடுகின்றைன. 
உளிமூலம் கமன்மமயாக அழகுபடுத்துவதால் 
இமவ சுத்தியால் அழகுபடுத்துவமதவிட 
பார்பபதறகு அழகான, சீரான பரபமப அளிக்கும்.

6.2.3.3.ா ாசிறுாதுலளகுாஅெலதுாபுுளிகுாமூலம்ா
அழகு்ப்தது்தொ(PunchedாDressing):
கட்டிடத்தின் கீழ்பபகுதி சுவர்களுக்குப 

பயன்படுத்தபபடுகின்றை கறகள இம்முமறையில் 
அழகுபடுத்தப படுகின்றைன. சுவர்களின் கவளிமய 
கதரியும் கறகளின் பரபமபக் கூர்முமன ககாண்ட 
சிறு உளிகளின் உதவியால் சிறுசிறு புளளிகள 
இடபபடுகின்றைன. 

xiv.ா நலசிஙா நகுர்ஸ்ா (Lacingா Course): ஒழுஙகறறை 
சிறுகறக்ளால் கருஙகல் கட்டுமவமல 
மமறககாளளும்மபாது அந்த மவமலமய 
வலிமமபப டுத்துவதறகு உறுதியான  
கிமட மட்டக் கறகளின் வரிமெ ஒன்று 
கட்டபபடுகிறைது. அதறகு மலசிங மகார்ஸ் என்று 
க ப ய ர் .

6.2.3.ா ாகறகலளாஅழகுப்ப்தது்தொா
(DressingாofாStones):ா

கறகம்ளக் கறசுரஙகத்தில் கவட்டி 
எடுத்தபின் மதமவயான அ்ளவு மறறும் வடிவம் 
இருக்கும் படியும், அதன் மமறபரபமப ஒமர 
மாதிரியான, ெமமான பரபபாக மாறறும் படியும் 
கவட்டி சீர்படுத்துவமத அழகுபடுத்துதல் அல்லது 
சீர்படுத்துதல் எனபபடும். 
அழகு்ப்ததுவதின்ாந�ுக்கஙகு:ா

1. கறகம்ள மதமவயான அ்ளவு மறறும் வடிவம் 
இருக்குமாறு கவட்டவும்,

2. கறகள ெமமான பரபமபப கபறறிருந்தால் 
சிகமண்ட் கலமவயின் உபமயாகம் குமறையும். 
எனமவ ெமமான பரபமப அளித்திடவும்,

3. �மக்கு விருபபபபட்டவாறு பரபமப 
க ப ற றி ட வு ம் 

4. கறசுரஙகஙகளிருந்து எளிதாகவும், 
சிக்கனமாகவும் எடுத்துச் கெல்லவும் கறகள 
அழகு படுத்தபபடுகின்றைன.

கறகலளாஅழகு்ப்தது்தலின்ாவலககுாா
(TypesாofாDressing):ா

1. சுத்தியல் மூலம் அழகுபடுத்துதல்
2. உளி மூலம் அழகுபடுத்துதல்
3. சிறு தும்ளகள மூலம் அழகுபடுத்துதல்
4. நீண்ட பள்ளஙகள மூலம் அழகுபடுத்துதல்
5. இரும்பு சீபபினால் அழகுபடுத்துதல்
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6.2.4.ா ாகருஙகொகட்டுமததின்ா
வலககுா(ClassificationாofாStoneா
Masonry):ா

கருஙகல் கட்டுமவமலமயப பின்வருமாறு 
பிரிக்கலாம்.

1. சீர்கெயயபபடாத கட்டுமவமல (Rubble Masonry):
2. சீர்கெயயபபட்ட அல்லது ஆஷலார் கட்டுமவமல

(Ashlar Masonry)

6.2.4.1.ா ாசீர்ன ய்சப்பைு்தாகட்நவலலாா
(RubbleாMasonry):ா

இந்த கட்டுமவமலயில் ஒழுஙகறறை 
வடிவமுள்ள கருஙகறகள பயன்படுத்தபபடுகின்றைன. 
கறசுரஙகத்தில் என்ன வடிவத்தில் கறகள 
கிமடக்கின்றைனமவா, அமவ அபபடிமய பயன்ப-
டு த் த ப ப டு கி ன் றை ன . 

சீர்ான ய்சப்பைு்தாகட்நவலலயின்ாவலககு:ா
(Types of Rubble Masonry )

1. வரிமெயான சீர்கெயயபபடாத கட்டுமவமல
2. வரிமெயில்லாத சீர்கெயயபபடாத கட்டுமவமல
3. ஒழுஙகறறை சீர்கெயயபபடாத கட்டுமவமல
4. உலர்ந்த சீர்கெயயபபடாத கட்டுமவமல

6.2.4.1.1ா ாவரில சுமாசீர்ன ய்சப்பைு்தா
கட்நவலலா(CoursedாRubbleாMaonry)

இவவமகக் கட்டுமவமலயில் 
உபமயாகபபடுத்தபபடும் கறகளின் அ்ளவுகள  
5 கெமீ முதல் 20 கெமீ வமர இருக்கும். முதலில் 
கறகள அ்ளவுகளுக்கு தகுந்தாறமபால் பிரிக்கபபட்டு 
பின்னர் ஒமர அ்ளவுள்ள கறகள ஒரு வரிமெயில் 
பயன்படுத்தபபடுகின்றைன. 10 மிமீ முதல் 16 
மிமீ வமர கனமுள்ள சிகமண்டுக் கலமவ 
பயன்படுத்தபபடுகிறைது.

6.2.3.4.ா ாநீண்ைா்புளஙகுாஅலடததுாஅழகுா
்ப்தது்தொ(FurrowedாDressing):ா
இவவமக அழகுபடுத்தும் முமறை கார்னிஸ் 

அல்லது கதவு ென்னல்களில் அமமக்கபபடும் 
கறகளுக்குப பயன்படுத்தபபடுகின்றைன. கறகளின் 
பரபமப ெமமாக கெயத பின் 6 முதல் 10 மிமீ 
வமர அகலமுள்ள சிறுசிறு நீண்ட பள்ளஙகள 
கவட்டபபடுகின்றைன. கல்மல சுறறிலும் 20 மிமீ 
அ்ளவுள்ள பட்மட கவட்டபபடுகின்றைது. மமயபபகுதி 
15 மி.மீ. அ்ளவு மமகலழும்பி இருக்கும்படி 
அமமக்கபபடுகிறைது.

6.2.3.5.ா ாஇரும்புாசீபபிமுொஅழகுா்ப்தது்தொ
(CombedாDressing):ா
இவவமக அழகுபடுத்தும் முமறை

கமன்மமயான கறகளுக்கு மட்டுமம 
பயன்படுத்தபபடுகின்றைது. நிமறைய பறகம்ள உமடய 
இரும்பினாலான சீபபு ஒன்றின் மூலம் முன்னும் 
பின்னுமாக அமனத்து திமெகளிலும் கறகளின் 
மமல் அழுத்தி இழுக்கபபடுகிறைது. இவவாறு 
கெயவதன் மூலம் கறகள அழகு கபறுகின்றைன.
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6.2.4.1.3ா ாஒழுஙகற்ாசீர்ன ய்சப்பைு்தா
கட்நவலலா(RandomாRubbleாMasonry):

இத்தமகய கட்டுமவமலயில் வடிவமும், 
அ்ளவுகளும் ஒழுஙகாக இல்லாத கறகள 
பயன்படுத்தபபடுகின்றைன. இந்த கட்டுமவமல கெயய 
மிகுந்த திறைமம அவசியம். ஏகனனில், குறிபபிட்ட 
வடிவமில்லாத கறகம்ளக் ககாண்டு உறுதியான 
மறறும் நிமலயான சுவமரக் கட்டுவது என்பது 
சிரமம். சிகமண்ட் கலமவயின் கனம் 6 மிமீ முதல் 
12 மிமீ வமர இருக்கும். இவவமக கட்டுமவமல 
சுறறுசுவர், வீடுகள மறறும் மெமிபபுக் கிடஙகுகள 
கட்டுவதறகுப பயன்படுகிறைது.

கருஙகொ ்பசன்்ப்ததிக்ா கடைப்படைா சி்ந்்தா
கட்டுமஙகுாடறறும்ாநகுவிெகளின்ா்பைஙகுா
டறறும்ா ்தகவெகலளச்ா ந கரிக்கவும்

ன செ்பு்ா-ா4PROJECT

 

 

6.2.4.1.4ா ாஉலர்ந்்தாசீர்ன ய்சப்பைு்தாகட்நவலலா
(DryாRubbleாMasonry):ா

இது வரிமெயான சீர்கெயயபபடாத 
கட்டுமவமலமயப மபான்றைமத. ஒமர வித்தியாெம் 
என்னகவனில் இஙகு சிகமண்ட் அல்லது 
சுண்ணாம்புக் கலமவ உபமயாகிக்கபபடுவதில்மல. 
இக்கட்டுமவமலகளில் சிகமண்ட் கலமவ 
பயன்படுத்தாததால் இது மிகவும் சிக்கனமானது. 

6.2.4.1.2ா ாவரில யிெலு்தாசீர்ன ய்சப்பைு்தா
கட்நவலலா(UncoursedாRubbleாMasonry)ா:

 

இதில் பயன்படுத்தபபடும் கறகள 
அழகுபடுத்தபபடாதமவ. கறசுரஙகஙகளில் 
கிமடக்கும் கறகள மூமலகளில் நீட்டிக் 
ககாண்டிருக்கும் பகுதிகம்ள மட்டும் மலொக 
தட்டிவிட்டு பயன்படுத்தபபடுகின்றைன. கறகளின் 
அ்ளவு 30 கெமீமுதல் 50 கெமீ வமர இருக்கும். இதில் 
அடுக்குகள ஒழுஙகானமவயாக இருக்காது. முதலில் 
கபரிய அ்ளவுள்ள கறகள அடுக்கபபட்டு பின்னர் 
இமடமயயுள்ள பகுதி சிறுகறக்ளால் நிரபபபபடும். 
சுறறு சுவர்கள, கதாழிறொமல சுவர்கள, மெமிபபு 
கிடஙகுகள கட்டுவதறகு இவவமக கட்டுமவமல 
பயன்படுத்தபபடுகிறைது. இது மிகவும் கெலவு 
குமறைவானது.
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ஆஷலுர்ாகட்நவலலயின்ாவலககுாா
(TypesாofாAshlarாMasonry):

1. நுண்ணிய ஆஷலார் கட்டுமவமல
2. கொரகொரபபான ஆஷலார் கட்டுமவமல
3. ஆஷலார் பாமறை கட்டுமவமல
4. ஓரஙகள ெரிந்த கட்டுமவமல
5. கபரும் ஆஷலார் கட்டுமவமல

ாநுண்ணிசாஆஷலுர்ாகட்நவலலா(AshlarாFineா
Masonry):ா

இவவமக கட்டுமவமலயில் கறகளின் 
முன்புறைம், அடிபபகுதி, பக்கவாட்டுபபகுதி மபான்றை 
அமனத்துப புறைஙகளும் உளி மூலம் கெதுக்கி 
அழகு படுத்தபபடுகின்றைன. ெரியான பிமணபபு 
இருக்கும்படி கறகள அடுக்கபபட்டு 3 மிமீ கனத்திறகு 
சிகமண்ட் கலமவ ககாண்டு இமணக்கபபடுகின்றைன. 
இது பார்பபதறகு �ல்ல அழகிய மதாறறைத்மத 
அளித்தாலும் ெறறுச் கெலவு அதிகம் பிடிக்கக் 
கூடியது.

ன ுரன ுரப்புமாஆஷலுர்ாகட்நவலலா(Ashlarா
RoughாTooledாMasonry):ா

இந்த கட்டுமவமலயில் கறகளின் அடிபபகுதி 
மறறும் பக்கவாட்டுபபகுதி ஆகியமவ �ன்றைாக ஒழுஙகு 
படுத்தபபடுகின்றைன. ஆனால் முன்புறைம் மட்டும் 
கொரகொரபபாக ஆக்கபபடுகிறைது. 6 மிமீ கன அ்ளவுள்ள 
சிகமண்ட் கலமவ உபமயாகபபடுத்தபபடுகிறைது.

இமத கட்டுவதறகு அதிக திறைமம மதமவ. 
கறகள இடம் கபயராமலிருக்க கமடசி இரண்டு 
அடுக்குகளுக்கு மட்டும் சிகமண்ட் கலமவ 
பயன்படுத்தபபடுகிறைது. இவவமக கட்டுமவமல 
சுறறுசுவர், தாஙகுசுவர், பாலஙகளின் பக்கச்சுவர் 
மபான்றைவறறில் பயன்படுத்தபபடுகிறைது.

6.2.4.2ா ாசீர்ன ய்சப்படைா அெலதுா ஆஷலுர்ா
கட்நவலலா (Ashlarா Masonry):ா
இவவமக கட்டுமவமலயில் ெதுரமான 

மறறும் கெவவகமான ஒழுஙகாக அழகுபடுத்தபபட்ட 
கபருஙகறகள பயன்படுத்தபபடுகின்றைன. இந்த 
சுவர்கள �ல்ல அழகிய மதாறறைத்மத அளிக்கின்றைன. 
கறகளின் அ்ளவுகள 25கெமீ முதல் 30 கெமீ வமர 
இருக்கின்றைன.

பிரகதீஸ்வரர்ாஆலசம்ா்தஞ ுவூர்

இந்த ஆலயம் மன்னர் இராெராெ 
மொழனால் கட்டபபட்டு கி.பி. 

1010ஆம் ஆண்டு முடிக்கபபட்டது. இக்மகாயில் 
கட்டபபட்டு 2010ஆம் ஆண்டுடன் 1000 வருடஙகள 
நிமறைவுறறைது.

இக்மகாவிமல அரெர் இராெராெ மொழன் 
முழுவதுமாக கிராமனட் கறகம்ளக் ககாண்மட 
கட்டினார். மகாவிமலச் சுறறியுள்ள 100 
கிமலாமீட்டர் சுறறை்ளவில் கிராமனட் குவாரிகம்ள 
இல்லாத நிமலயிலும் 1,30,000 டன்னுக்கு 
அதிகமான அ்ளவு கிராமனட் கறகம்ள அதுவும் 
அக்காலத்தில் ககாண்டு வந்து கட்டியது எபபடி 
என்பது நிமனபபதறமக ஆச்ெரியமானது ஆகும்.

Search link: htpps://en.m.wikipedia.
org>wiki>Brihadisvara temple.
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ன்பரும்ாஆஷலுர்ாகட்நவலலா(AshlarாBlockா
CourseாMasonry):

இவவமக கட்டுமவமல தாஙகுசுவர்கள, 
கடலில் கட்டபபடும் கட்டுமானப பணிகள, ரயில்மவ 
நிமலயஙகள, பாலஙகள, கபாது கட்டிடஙகள மபான்றை 
கபரிய மறறும் கனமான கட்டுமான மவமலகளுக்கு 
பயன்படுகிறைது. இதில் பயன்படுத்தபபடும் கறகள 
�ன்கு அழகுபடுத்தபபட்டு 20 கெமீ முதல் 30 கெமீவமர 
அ்ளவுள்ளதாக இருக்கும்.6 மிமீ கனமுள்ள சிகமண்ட் 
கலமவ பயன்படுத்தபபடுகிறைது.

6.2.5.ாாகருஙகொ கட்நவலலயின்ந்புதுா
கவனிக்கா நவண்டிசா யக்கிசா
அம் ஙகுா(PointsாtoாbeாObservedாin 
the constrtuction of stone masonry):

1. கட்டுமவமலயின் அ்ளவிறகும், தரத்திறகும் 
ஏறறைாறமபால அ்ளவுள்ள கறகம்ள உபமயாகிக்க 
மவண்டும்.

2. கட்டுமவமலக்கு தகுந்தாறமபால் கறகள சீராக 
கவட்டி அழகு படுத்தபபட்டிருக்க மவண்டும்.

3. கறகம்ள அவறறின் இயறமக படுமகயிமலமய 
அமமயுமாறு அடுக்க மவண்டும். அதாவது 
கறகளின் மீது கெயல்படும் எமட அவறறின் 
இயறமகப படுமகக்குச் கெஙகுத்து திமெயில் 
கெயல்படுமாறு அமமக்க மவண்டும். 

ாஆஷலுர்ா்புல்ாகட்நவலலா(AshlarாRockாorா
QuarryாFacedாMasonry):

இந்த கட்டுமவமல முன்பு கொல்லபபட்ட 
கொரகொரபபான ஆஷலார் கட்டுமவமலமயப 
மபான்றைதுதான். இதிலும் கல்லின் முன்புறைமும் 
கல்மல சுறறிலும் 25 மிமீ அ்ளவுக்கு பட்மட 
கவட்டபபடுகிறைது. ஆனால் பிறைபக்கஙகளில் எதுவும் 
கெயயாமல் கறசுரஙகஙகளில் எந்த நிமலயில் 
கிமடத்தமதா அந்நிமலயிமலமய விடபபடுகிறைது. 
80 மிமீ அ்ளவுக்கு மமல் நீட்டிக் ககாண்டிருக்கும் 
பகுதிகள மட்டும் கவட்டபபடுகிறைது. கறகம்ள 
அழகு படுத்தாததால் இவவமக கட்டுமவமல 
அழகான மதாறறைத்மத அளிபபதில்மல.

ஓரஙகுா ரிந்்தாஆஷலுர்ாகட்நவலலா (Ashlarா
Chamferedா Masonry):ா

இந்த கட்டுமவமலயும் மமமல 
கொல்லபபட்டமத மபான்றைது தான். ஆனால் 
கல்லின் ஓரஙகளில் பட்மட கவட்டும்மபாது 
அபபட்மடகள 450 மகாணத்தில் இருக்குமாறு 
ெரிவாக அழகுபடுத்தபபடுகிறைது. மமலும் 12 மிமீ 
அ்ளவுக்கு இன்னுகமாரு பட்மட படத்தில் உள்ளது 
மபால கவட்டபபடுகிறைது. கல்மல சுறறிலும் 
அழகாக ெரிந்த ஓரஙகள கவட்டபபடுவதால் 
பார்க்க அழகிய மதாறறைத்மத அளிக்கிறைது.

கறகளுொ கடைப்படைா மிகவும்ா
அழகுமா டறறும்ா பிர்பலடுமா சிலா
கடடிைஙகு:ா

1.ா்துஜ்டஹுொ-ாஇந்திசு

2.ானகுநலுசிசம்ா-ாநரும்,ாஇத்துலி

3.ாபிரமிடா-ாஎகிபது

4.ாவுஷிஙைன்ாநிலமவிைம்ா-ாவுஷிஙைன்ா(USA)
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10. கருஙகல் கட்டுமவமல ம�ராகவும்,
கெஙகுத்தாகவும் இருக்குமாறு கட்ட மவண்டும்.
தூக்குக்குண்டு நூமல மவத்து கெஙகுத்தாக
இருக்கிறைதா என்று ெரிபார்த்துக் ககாள்ளலாம்.

11. கட்டுமவமல முடிந்தவுடன் சில �ாட்களுக்கு 
சுவமர தண்ணீரால் �மனத்து ஈரமாக 
மவத்திருக்க மவண்டும்.

மிகச்சி்ந்்தா கறகடடிைஙகளின்ா ்பைஙகலளச்ா
ந கரிததுா ஓர்ா ஆெ்பம்ா ்தசுர்ா ன ய்க

ன செ்பு்ா-ா5PROJECT

4. கறகம்ள கட்டுமவமலக்கு பயன்படுத்துவதறகு
முன்னர் தண்ணீரில் �மனக்க மவண்டும்.

5. கதாடர்ச்சியாக கெஙகுத்தான இமணபபுகள
வராத வண்ணம் கறகளுக்கிமடமயயான
பிமணபபு �ன்றைாக இருத்தல் மவண்டும்.

6. கருஙகல் கட்டுமவமலயில் சிறுசிறு 
கறதுகளகள, உமடந்த சிறுகறகள 
மபான்றைவறமறை பயன்படுத்தக்கூடாது.

7. உயரமான இடத்தில் கருஙகல் கட்டுமவமல
கெயயும்மபாது இரட்மடச் ொரம் அமமக்க 
மவண்டும்.

8. கட்டுமவமலயில் பயன்படுத்தபபடும் சிகமண்ட்
அல்லது சுண்ணாம்புக் கலமவ ெரியான
விகிதத்துடனும் மதமவயான நீர் விகிதத்துடனும்
இருக்க மவண்டும்.

9. கருஙகல் கட்டுமவமல ஒமர சீரான அ்ளவில் 
உயர்த்தபபட மவண்டும்.
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்பகுதிாIIா (டதிபன்பண்குா3)ா

ஓரிருாவுக்கிசஙகளிொவிலைசளி.

5.  கட்டுமானஙகளின் வமககள யாமவ?
6.  கறகம்ள அழகுபடுத்துதலின் வமககள யாமவ?

்பகுதிாIIIா (டதிபன்பண்குா5)

சுருக்கடுகாவிலைசளி.

7.  கருஙகல் கட்டுமானத்தில் பயன்படுத்தும் கொறகம்ள விவரி.

்பகுதிாIVா (டதிபன்பண்குா10)

விரிவுகாவிலைசளி.

8. சீர் கெயயபபடாத கட்டுமவமலயின் வமககம்ள எழுதி அவறறுள இரண்டிமன வி்ளக்குக.
9.  ஆஷலார் கட்டுமவமலயின் வமககள யாமவ? அதில் ஏமதனும் இரண்டிமன விவரி.

்பகுதிாIா (டதிபன்பண்ா1)

 ரிசுமாவிலைலசதாந்தர்ந்ன்த்ததுாஎழுதுக.ா

1. கருஙகல் கட்டு மவமலயின் எமட இயறமக 
படுமகக்கு _____________ திமெயில் அமமய 
மவண்டும்.

 அ)  ொயவு 
 ஆ)  ம�ர்
 இ)  கெஙகுத்து
 ஈ)  கிமடமட்டம்.
2.  கவளிபபுறை சுவர்களின் மூமலகளில் 

பயன்படுத்தபபடும் கல்லின் கபயர்
 அ)  சில்மட்டம் 
 ஆ)  கார்கபல்
 இ)  மூமலக்கல்
 ஈ) கவதரிங

3.  வரிமெயான சீர் கெயயபபடாத கட்டு மவமலயில் 
பயன்படுத்தும் கறகளின் அ்ளவுகள 

 அ)  2 கெமீ முதல் 50 கெமீ 
 ஆ)  5 கெமீ முதல் 20 கெமீ
 இ)  7 கெமீ முதல் 9 கெமீ
 ஈ)  1 கெமீ முதல் 20 கெமீ
4.  ________ ன் அடிபாகம் சில் மட்டம் என 

அ ம ழ க் க ப ப டு கி றை து .
 அ)  ென்னல் மறறும் கதவு
 ஆ)  கவண்டிமலட்டர்
 இ)  உத்திரம்
 ஈ)  கூமர.

டுதிரிாவிமுக்கு
விலைகு:

1.ா(இ)ா2.ா(இ)ா3.ா(ஆ)ா4.ா(அ)
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ii. அகலப்பக்கம்ா (Header): ஒரு கெஙகலின்
அகலப பக்கத்மத சுவரின் முன்பக்கத்திறகு
இமணயாக அமமக்கும்மபாது இவவாறு
அமழக்கபபடுகிறைது. ஒரு வரிமெயில் உள்ள
எல்லா கெஙகறகளும் சுவருக்கு இமணயாக
அகலவாக்கில் அமமக்கபபட்டிருந்தால்
அவவரிமெ அகலவாட்ட வரிமெ எனபபடும்.

iii. ்ப்லகா (Bed): கெஙகல்மல அகலவாக்கிமலா
அல்லது நீ்ளவாக்கிமலா மவத்து சுவர் 
கட்டும்மபாது அதன் அடிபபாகமம படுமக 
எ ன ப ப டு ம் .

ivா பில்பபுா (Bondா): கதாடர்ச்சியான கெஙகுத்து 
இமணபபு வராத வண்ணம் கெஙகறகம்ள 
வரிமெயாக அடுக்குவதறகு பிமணபபு என்று 
கபயர்.

v.ா க்நளு ர்ா (Closer): கெஙகுத்தான இமணபபு 
கதாடர்ந்து வராத வண்ணம் �ல்ல முமறையில் 

6.3.1.ா அறியகம்:

கெஙகறகம்ள வரிமெயாக அடுக்கி சிகமண்ட் 
அல்லது சுண்ணாம்புக் கலமவமய இமடயில் 
நிரபபி சுவர்க்ளாகக் கட்டுவமத ன ஙகொகட்டுமம் 
எனபபடும்.

6.3.2.ா ான ஙகொகட்டுமததிொ
்பசன்்ப்த்தப்ப்ம்ாசிலான ுறகுா
(SomeாTermsாusedாinாBrickாMasonry):ா

i.ாா நீளப்பக்கம்ா (Stretcher): ஒரு கெஙகல்லின்
நீ்ள பக்கத்மத சுவரின் முன் பக்கத்திறகு
இமணயாக அமமக்கும்மபாது இவவாறு
அமழக்கபபடுகிறைது. ஒரு வரிமெயிலுள்ள
எல்லாச் கெஙகறகளும் சுவருக்கு இமணயாக
நீ்ளவாக்கில் அமமக்கபபட்டிருந்தால்
அவவரிமெ நீ்ளவாட்ட வரிமெ எனபபடும்.

கறறைலின் ம�ாக்கஙகள:

இப்புைாயடிவிொஉஙகளுொஅறிந்துானகுுளாயடிந்்தலவ.

 ¾ கெஙகல் கட்டுமானத்தில் பயன்படும் கதாழில்நுட்ப கொறகம்ள அறிதல்.
 ¾ கெஙகல் கட்டுமானத்திலுள்ள பிமணபபுகம்ளப புரிந்து ககாளளுதல்.
 ¾ கெஙகல் கட்டுமானத்மதயும், கருஙகல் கட்டுமானத்மதயும் ஒபபிடுதல்.
 ¾ கெஙகல் கட்டுமானத்தில் பயன்படுத்தபபடும் கருவிகம்ள அறிதல்.

ன ஙகொகட்டுமம்ா(BrickாMasonry)6.3
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களிலும், குறுக்கு சுவர்கள வம்ளந்து மெரும் 
இடஙகளிலும், கறகம்ள முக்மகாண வடிவில் 
உமடத்து மவபபார்கள. கெஙகறகளின் 
முமனயில் அகலவாக்கில் முக்மகாண வடிவில் 
உமடத்த பிறைகு உள்ள பகுதி மிட்ரட் க்ம்ளாெர் 
எனபபடும்.

45˚to 60˚ 

x.ா ன ஙகொ கடடிா (Brickா Bat): கெஙகல்மல 
நீ்ளவாக்கில் துண்டு துண்டாக உமடத்தால் 
கிமடபபது கெஙகல் கட்டி ஆகும். பாதி 
நீ்ளம் இருக்குமாறு கெஙகல்மல இரண்டாக 
உமடத்தால் அது அமரக்கட்டி எனபபடும். 
முக்கால் பாகமாக உமடத்தால் முக்கால் கட்டி 
எ ன ப ப டு ம் .

xi. ா லுபா (Lap):ா அடுத்தடுத்த வரிமெயிலுள்ள  
இரண்டு உயரவாட்ட இமணபபுகளின் 
கிமடமட்ட இமடகவளி லாப எனபபடும்.  
�ல்ல இமணபபுக்கு இந்த இமடகவளி 
கெஙகல்லின் நீ்ளத்தில் கால் பஙகு அ்ளவு 
இருக்க மவண்டும்.

xii. ா யலமகுா (Arris): இது கெஙகல்லின் 
முமனகம்ள குறிக்கும். இமவ கூர்மமயாகவும், 
உமடயாமலும், பழுதில்லாமலும் இருக்க 
ம வ ண் டு ம் .

xiii. ்ப்லகாஇல்பபுா(BedாJoint): கிமடமட்டமாக 
நீ்ளவாட்டில் ஓரு கல் வரிமெக்கும் 
இன்கனாரு கல் வரிமெக்கும் இமடபபட்ட  
நீ்ள இமணபபுக்குப படுமக இமணபபு என்று 
கபயர்

xiv. ா குததுா வுடைா இல்பபுா (Perpends): இது நீ்ள 
அல்லது குறுக்கு திமெயில் கெஙகறகம்ள 
இமணக்கப பயன்படும் குத்துவாட்ட சிகமண்ட் 
கலமவ இமணபபாகும்.

xv.  ிஃபருக்ா(Frog): கெஙகறகளின் படுக்மகவாட்டுப 
பக்கஙகளில் சிறுபள்ளஙகள அல்லது 
குழிகள ஏறபடுத்தபபட்டிருக்கும். இமவகளில் 
சிகமண்ட் கலமவ மபாய தஙகுவதால் சுவரில் 

பிமணபபு ஏறபடுத்துவதறகாக கெஙகறகளின் 
பகுதிகள பயன்படுத்தபபடுகின்றைன. இமவமய 
க்ம்ளாெர் எனபபடும். 

vi.ா கிஙா க்நளு ர்ா (Kingா Closer): கெஙகல்லின் 
ஒரு மூமலயில் படத்தில் உள்ளது மபால 
நீ்ளவாக்கில் பாதியும் அகலவாக்கில் பாதியும் 
இருக்குமாறு கவட்டபபட்ட பகுதிக்குக் கிங 
க்ம்ளாெர் என்று கபயர்.

vii.ா குயின்ா க்நளு ர்ா (Queenா Closer): கெஙகல்மல 
நீ்ளவாக்கில் இருபகுதிக்ளாக கவட்டினால் 
கிமடபபது குயின் க்ம்ளாெர் எனபபடும்.

viii.ா பினவெ்ா க்நளு ர்ா (Bevelledா Closer): 
கெஙகல்மல அகலவாக்கில் ஒரு பக்கம்  
பாதியும்,  மறறை பக்கம் முழுவதும் இருக்குமாறு 
கவட்டபபட்ட பகுதிக்கு பிகவல்டு க்ம்ளாெர் 
என்று கபயர்.

1
2

ix.ா மிடரடா க்நளு ர்ா (Mitredா Closer): மூமல-
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6.3.3.2ா ாஅகலவுட்ா பில்பபுா (Headerா
Bond) :ா

அகலவுட்ாபில்பபு

இபபிமணபபில் கெஙகறகள படத்தில் 
உள்ளது மபால் அகலவாக்கில் அடுக்கி சுவர் 
கட்டபபடுகிறைது. இமவ வம்ளந்த கெஙகற 
சுவர்கம்ளக் கட்டபா்பயன்படுத்தபபடுகின்றைன.

6.3.3.3ா ஆஙகிலாபில்பபுா(EnglishாBond):
கெஙகல் பிமணபபுகளிமலமய ஆஙகில 

பிமணபபு மிகவும் உறுதியானதாகும். எனமவ இது 
கபாதுவாக எல்லா இடஙகளிலும் பயன்படுகிறைது.

இ்தன்ாயக்கிசாஅம் ஙகுாபின்வருடுறுா:
1. ஆஙகில பிமணபபில் ஒரு அடுக்கு முழுவதும்

நீ்ளவாட்டுக்கறக்ளாலும், அடுத்த அடுக்கு
முழுவதும் அகலவாட்டு கறக்ளாலும் மாறிமாறி
அமமக்கபபடிருக்கும்.

2. அகலவாக்கில் அமமக்கபபட்டுள்ள வரிமெயில்
மூமலக்கல்லுக்கு அடுத்தாறமபால் குயின்
க்ம்ளாெர் கபாருத்தபபடுகிறைது.

3. ஒரு கல். இரண்டு கல், மூன்று கல் அகலமுள்ள
கெஙகல் சுவர் கட்டும்மபாது, ஒமர வரிமெயில்
முன்பக்கமும் பின்பக்கமும் ஒமர மாதிரியாக,
நீ்ளவாட்டுக் கறகம்ளா அல்லது அகலவாட்டுக்
கறகம்ளா அமமவமத காணலாம்.

4. அமதமபால 1 ½ கல், 2 ½ கல் அகலமுள்ள
சுவர் கட்டும்மபாது, ஒமர வரிமெயில் 
சுவரின் முன்பக்கமும் பின்பக்கமும் 
ஒமர மாதிரியாக இருக்காது. அதாவது 
முன்பக்கத்தில் அவவரிமெயில் நீ்ளவாட்டில்
கல் அமமக்கபபட்டிருந்தால், பின்பக்கத்தில்
உள்ள கெஙகல் அகலவாட்டில் தான்
அ ம ம க் க ப ப ட் டி ரு க் கு ம் .

5. இவவமக பிமணபபில் கதாடர்ச்சியான
கெஙகுத்தான இமணபபுகள ஏறபடுவது
இ ல் ம ல .

6. நீ்ளவாட்டில் கறகம்ள அடுக்கும் வரிமெமய விட,
அகலவாக்கில் அடுக்கும் வரிமெயில் சிகமண்ட் 
கலமவயானது இரண்டு மடஙகு அதிகம் கெலவாகும். 
எனமவ அகலவாக்கில் உள்ள வரிமெக்கு முடிந்த
வமர சிகமண்ட் கலமவமய கமல்லிய அடுக்காக 
பயன்படுத்த மவண்டும். இல்மலகயனில் 

ஒரு அடுக்குக்கும் மறமறைய அடுக்குக்கும் �ல்ல
பிமணபபு ஏறபடுகிறைது.

கட்டுமபா ்பணியிொ ன ஙகொ கட்டுமம்ா
�லைன்பறும்ந்புதுா்புர்லவயிட்ாஅதுா்பறறிாஓர்ா
அறிக்லகா ்தசுர்ா ன ய்.

ன செ்பு்ா-ா6PROJECT

6.3.3.ா ான ஙகெகட்ாநவலலயிொ
பில்பபின்ாவலககு:ாா
(BondsாinாBrickாWorks)

1. நீ்ளவாட்டுப பிமணபபு
2. அகலவாட்டுப பிமணபபு
3. ஆஙகில பிமணபபு
4. ஃபிக்ளமிஷ பிமணபபு
5. குத்துக்கல் பிமணபபு
6.  மதாட்டச்சுவர் பிமணபபு
7.  மரக்கிங பிமணபபு
8. டட்ச் பிமணபபு

6.3.3.1ா ாநீளவுட்பாபில்பபுா(StretcherாBond):ா

நீளவுட்பாபில்பபு

இவவமக பிமணபபில் கெஙகறகள 
நீ்ளவாட்டில் அடுக்கபபடுகின்றைன. படத்திலுள்ளது 
மபால கெஙகலின் நீ்ளவாட்டுப பக்கம் சுவருக்கு 
இமணயாக அமமந்திருக்கும் ஒரு கெஙகல் 
அகலத்திறகு அமமக்கபபடும் தடுபபு சுவர்கள 
கட்ட இவவமக பிமணபபு உதவுகிறைது. ெரியான 
உளபிமணபபு அமமயாததால் இபபிமணபபு ஒரு 
கல் சுவரின் அகலத்திறகு மமல் பயன்படுவதில்மல.
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6.3.3.5ா ாகுததுக்கொபில்பபுாா
(BrickாonாEdgeாBond):
இவவமக கெஙகல் வரிமெயில் கெஙகறகள 

படுக்மக வெமாக அடுக்கபபடாமல் அதன் 
நீ்ளவாட்டுபபக்கம் கீமழ இருக்குமாறு மவத்து 
கட்டபபடுகிறைது. இபபிமணபபில் கெஙகறகளும் 
சிகமண்ட் கலமவயும் குமறைந்த அ்ளவில் 
கெலவாவதால் மிகவும் சிக்கனமானது. ஆனால் 
இவவமக சுவர்கள அதிக எமடமயத் தாஙகாது. 
எனமவ இமவ தடுபபு சுவர்கள, மதாட்ட சுவர்கள, 
சுறறுச்சுவர்கள கட்டப பயன்படுத்தபபடுகிறைது.

மபாகபமபாக கெஙகுத்தான இமணபபு அடுத்த 
வரிமெயுடன் ம�ராக வந்து விடும்.

6.3.3.4ா பினளமிஷாபில்பபுா(FlemishாBondா)ா:
ஃ பி க ்ள மி ஷ  பி ம ண ப பி ல்  மு க் கி ய 

அம்ெஙக்ளாவன:

1. ஒவகவாரு அடுக்கிலும் கறகள 
நீ்ளவாட்டிலும், அகலவாக்கிலும் மாறிமாறி 
அ டு க் க ப ப டு கி ன் றை ன .

2. அகலவாக்கில் அடுக்கபபட்டுள்ள மூமலக் 
கல்லுக்கு அடுத்தாறமபால் குயின்குமௌாெர் 
மவக்கபபடுகிறைது.

3. 1 ½, 2 ½ கல் அகலமுள்ள சுவர் கட்டும்மபாது 
முழு கறகம்ளாடு மெர்த்து உமடந்த கறகம்ளயும் 
பயன்படுத்தலாம். ஆனால் 1,2,3, கல் அகலமுள்ள 
சுவர் கட்டும்மபாது முழுகறகம்ள மட்டுமம 
பயன்படுத்த மவண்டும்.

4. இபபிமணபபு இஙகிலீஷ பிமணபமப விட ெறறு 
உறுதி குமறைவானது.

5. இபபிமணபபில் சிறிது தூரத்திறகுத் 
கதாடர்ச்சியாக கெஙகுத்து இமணபபுகள வர 
வ ா ய ப பு ள ்ள து .

6. இவவமக பிமணபபு பார்க்க அழகாக இருக்கும்.

இந்திசுவிொ ன ஙகறகெலுொ
கடைப்படைாமிகவும்ா்பழலடாவுய்ந்்தா
நகுவிெ

மமறக வஙக மாநிலத்தில் பிஷனுபபூர் 
என்றை இடத்தில் ரஸ்மன்ச்ொ உள்ளது. இது 
மிகவும் பழமம வாயந்த கெஙகல் மகாவிலாகும். 
�ம் �ாட்டிமலமய இபபடிபபட்ட மகாவில் இது 
ஒன்மறை ஆகும்.
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கயிறு மற்றும்
ஆணி

6.3.5.ாான ஙகொகட்ாநவலலயின்ந்புதுாகவனிக்கா
நவண்டிசாஅம் ஙகுா(PointsாtoாbeாObservedா
inாtheாConstructionாofாBrickாMasonry):ா

i. �ல்ல மவமலகளில் பயன்படுத்தபபடும் கெஙகறகள
கடினமானதாகவும், �ன்றைாகச் சுடபபட்டதாகவும்,
ஒமர அ்ளவு, வடிவம் மறறும் நிறைமுமடயதாகவும் 
இருக்க மவண்டும்.

ii. கட்டுமவமலயில் பயன்படுத்துவதறகு முன்பாக
கெஙகறகம்ளத் தண்ணீரில் �ன்றைாக �மனக்க
மவண்டும். குமறைந்த பட்ெம் 2 மணி ம�ரம்
கெஙகறகம்ள தண்ணீரில் �மனத்து பின்
கட்டுமவமலக்குப பயன்படுத்த மவண்டும்.
இல்மலகயனில் கட்டும்மபாது சிகமண்ட்
கலமவயில் உள்ள ஈரத்மதச் கெஙகறகள
உறிஞ்சி விடும்

iii. கட்டுமவமலக்கு பயன்படுத்தபபடும் சிகமண்ட்
அல்லது சுண்ணாம்புக் கலமவ �ல்ல
தரமுள்ளதாகவும் ெரியான விகிதத்திலும்
இருக்க மவண்டும்.

iv. முடிந்த வமரயில் உமடந்த கெஙகறகம்ளக்
கட்டுமவமலக்குப பயன்படுத்தக் கூடாது.

6.3.4ா ான ஙகெகட்ாநவலலாடறறும்ா
கருஙகொகட்ாநவலலயிொ
்பசன்்ப்ம்ாகருவிகளும்ாஅவறறின்ா
்பசன்களும்ா(ToolsாusedாinாBrickா
MasonryாandாStoneாMasonryா):

i.ா கரல்ா (Towel): சிகமண்ட் கலமவமய
எடுபபதறகும் கெஙகல் மறறும் கருஙகல்
வரிமெயின் மீது பரபபி பின்னர் பூசுவதறகும்
ப ய ன் ப டு கி றை து .

ii.ா தூக்குக்குண்்ாநூொ(PlumbாRuleாandாBob): சுவர்
கெஙகுத்தாக கட்டபபட்டுள்ளதா என்பமத அறிய
உதவுகிறைது.

iii.ா இர ா டடைம்ா (Spiritா Level): கிமடமட்டத்தில்
சுவர் மட்டமாக உள்ளதா என்பமத அறிய
பயன்படுகிறைது.

iv.ா கயிறுாடறறும்ாஆணிா(LineாandாPin): கட்டிடத்தின்
சுவர்கம்ள மகாணலாக இல்லாமல் ம�ராக
கட்டுவதறகு உதவுகின்றைன.

v.ா டடைப்பலலகா (Straightா Edge): சுவர் ம�ராக
மறறும் கெஙகுத்தாக கட்டபபட்டுள்ளமத உறுதி
கெயய உதவுகிறைது.

vi.ா மூலலடடைம்ா (Masonா Square): கெஙகுத்து
மகாணஙகம்ள அமமக்க உதவுகிறைது

vii.ா சுததிசொ (Hammer): கறகம்ள உமடக்கவும்
அழகுபடுத்தவும் பயன்படுகிறைது

viii.ா கைப்புல்ா (Crowbar): கறசுரஙகத்தில் கறகம்ள
கவட்டி எடுக்கப பயன்படுகிறைது

ix.ா உளிா (Chisel): கறகம்ள அழகுபடுத்த
ப ய ன் ப டு கி றை து .

x.ா பிக்ஆக்ஸ்ா (Pickா Axe): கறகம்ள பி்ளக்கவும், 
அழகுபடுத்தவும் பயன்படுகிறைது.

xi.ா பினவொ (Bevel): மகாணஙகள அமமக்கப
ப ய ன் ப டு கி றை து .
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இந்திசுவிொ மிகவும்ா அழகுகவும்ா
ஆச் ரிசப்பைலவக்கும்ா வலகயிலும்ா இருக்கும்.ா
்பலழலடசுமாநகுவிெகுாகடடிைக்கலலா்பறறிா
ஆெ்பம்ா ்தசுர்ா ன ய்க.
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6.3.6.ாான ஙகொசுவரின்ாஅகலம்ா(Thicknessாofா
BrickாWall):

கெஙகல் சுவரின் அகலமானது பின்வரும் 
அம்ெஙகம்ளப கபாறுத்து அமமகிறைது.
1. சுவரின் மமல் கெயல்படும் கமாத்த எமட
2. சுவரின் கமாத்த உயரம்
3. சுவர் கட்ட பயன்படுத்தும் கபாருட்களின் தரம்
4. சுவரின் நீ்ளம்
5. ஒரு த்ளத்திறகும் இன்கனாரு த்ளத்திறகும் 

உள்ள உயரம் சுவரின் மமல் கெயல்படும் 
கமாத்த எமட 

சுவரின் அகலத்மதக் காண உதவும் 
சூ த் தி ர ம் .

A P
O

T L P
O

�

� �அதாவது  

A P
O

T L P
O

�

� �

T P
L O

�வ�� த�ம�, 

இதில்,
சுவரின் பரபப்ளவு = A 
சுவரின் நீ்ளம்  = L
சுவரின் அகலம்  = T
அனுமதிக்கபபட்ட தாஙகு திறைன்  = O

 கமாத்த எமட  = P  
   

க்ம்ளாெர் ஆக மட்டுமம உமடந்த கறகம்ளப 
பயன்படுத்தலாம்

v. கெஙகல் கட்டுமவமல ஒமர சீராக உயர்த்திக் 
ககாண்டு கெல்ல மவண்டும். ஒமர ெமயத்தில் 
அதிக உயரத்திறகுச் சுவர் கட்டுதல் கூடாது.

vi. கெஙகறகளுக்கிமடமய ெரியான பிமணபபு 
இருக்குமாறு கட்டுமவமல அமமக்கபபட 
ம வ ண் டு ம் .

vii. கெஙகறகம்ள படுக்மக வெத்தில் மவத்துக்கட்ட 
மவண்டும். சிகமண்ட் அல்லது சுண்ணாம்புக் கலமவ 
கெஙகல்லின் எல்லா பக்கஙகளிலும் முழுவதுமாகப 
பரவியிருக்குமாறு பார்த்துக் ககாள்ள மவண்டும். 
கெஙகல்லில் உள்ள ஃபிராக் ஆனது மமல்பக்கத்தில் 
வருமாறு அமமக்க மவண்டும்.

viii. உயரத்தில் கெஙகல் கட்டுமவமல கெயயும்மபாது 
ொரம் அமமத்துக் ககாள்ள மவண்டும். 
ொரம் அமமபபதறகு வெதியாக சுவரிலிருந்து 
அகலவாக்கில் சில கெஙகறகம்ள உருவி 
எடுத்து விடலாம். பின்னர் ொரத்மத கழட்டிய 
பின் அக்கறகம்ள மீண்டும் உரிய இடஙகளில் 
மவத்து கட்டி விடலாம்.

ix. கெஙகல் சுவர்கம்ள ம�ராகவும் கெஙகுத்தாகவும் 
கட்ட மவண்டும். தூக்கு குண்டு நூமல மவத்து 
சுவர் கெஙகுத்தாக இருக்கிறைதா என்று கதரிந்து 
ககாள்ளலாம்.

x. கெஙகல் கட்டுமவமல முடிந்தவுடன் �ன்றைாகத் 
தண்ணீமர ஊறறி சுவர்கம்ள ஈரபபடுத்த 
மவண்டும். சிகமண்ட் கலமவ பயன்படுத்தினால் 
இரண்டு வாரம் வமரயிலும் சுண்ணாம்புக் 
கலமவமயப பயன்படுத்தினால் 3 வாரம் 
வமரயிலும் சுவர்களுக்குத் தண்ணீர் ஊறறி வர 
மவண்டும்.

6.3.7.ாாகருஙகொகட்நவலலக்கும்ான ஙகொகட்நவலலக்கும்ாஉுளாநவறு்பு்குாா
(DifferenceாBetweenாStoneாMasonryாandாBrickாMasonry):

வ.ாஎண் கருஙகொகட்நவலல ன ஙகொகட்நவலல
 1 இயறமகயாகக் கிமடக்கும் கறகம்ள 

ஓர்ளவுக்மகா அல்லது �ல்ல முமறையிமலா 
அழகுபடுத்தி கட்டுமவமல கெயயபபடுகிறைது.

இஙகு சூம்ளகளில் மவத்து சுடபபட்ட 
கெஙகறகம்ளப பயன்படுத்திக் கட்டுமவமல 
கெயயபபடுகிறைது.

 2 கருஙகல் கட்டுமவமல மிகவும் உறுதியானது. இது கருஙகல் கட்டுமவமலமய விடச் ெறறு உறுதி 
குமறைவானது.

 3 கருஙகல் சுவர்கம்ள நீர்புகா வண்ணம்  
கட்டலாம்.

கெஙகல் சுவர்கம்ள நீர்புகா வண்ணம் அமமக்க 
முடியாது.

 4 கருஙகல் சுவர்கள ஈரத்மத உறிஞ்சும் 
தன்மமயறறைமவ. எனமவ, இதன் மமல்  
சிகமண்ட் பூச்சு மதமவபபடுவதில்மல. எனமவ 
குளியல் அமறை மறறும் கழிவமறைகளுக்குச் 
கெஙகல் சுவர்கம்ள விட இமவ சிறைந்தமவ.

கெஙகல் சுவர்கள ஈரத்மத உறிஞ்சும் தன்மம 
உமடயதால் சுவர்கம்ள ஈரத்திலிருந்து பாதுகாக்க 
சிகமண்ட் பூச்சு அவசியமாகிறைது. 
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 5 கருஙகல் கட்டுமவமல உறுதியானது 
என்றைாலும் கட்டுவது சிறிது கடினம்.

கெஙகல் கட்டுமவமல கட்டுவது மிகச் 
சுலபமானது.

 6 கெஙகல் சுவர்களின் அ்ளவுக்கு பிமணபபு 
இருபபதில்மல. சிகமண்ட் கலமவயும்  
அதிகமாக கெலவாகிறைது.

கெஙகல் சுவர்களில் �ல்ல முமறையில் பிமணபபு 
இருக்கிறைது. சிகமண்ட் அல்லது சுண்ணாம்புக் 
கலமவ குமறைந்த அ்ளமவ கெலவாகிறைது.

 7 கருஙகறகம்ளக் மகயாளவதும் தூக்குவதும் 
சிரமமாக இருக்கும். எனமவ கட்டுமவமலயின் 
மவகம் குமறைவாக இருக்கும்.

கெஙகறகள அ்ளவில் சிறியதாக இருபபதால் 
மகயாளவது எளிதாக இருக்கிறைது. எனமவ 
கட்டுமான மவமலயும் துரிதமாக �மடகபறுகிறைது.

 8 மமலப பாஙகான இடஙகளில் கருஙகல் 
அதிகமாக கிமடபபதால் கட்டுமான கெலவு 
குமறைகிறைது.

மமலப பாஙகான இடஙகள தவிர மறமறைய 
இடஙகளில் கெஙகல் கட்டுமவமல 
சிக்கனமானதாக இருக்கும்.

 9 கருஙகறகம்ள கறசுரஙகத்தில் கவட்டி எடுத்து 
உடன் அபபடிமய பயன்படுத்த முடியாது. 
மதமவயான அ்ளவுக்கு ஒழுஙகாக கவட்டி 
சீர்படுத்த மவண்டும். எனமவ கெலவு அதிகமாகிறைது.

கெஙகறகம்ள சூம்ளயிலிருந்து கபறறைவுடன் 
அபபடிமய பயன்படுத்தலாம். எனமவ கெலவு 
அதிகமில்மல.

 10 கருஙகல் சுவர்களின் அகலம் குமறைந்தபட்ெம் 
30 கெமீ இருக்க மவண்டும். அதறகு குமறைந்த 
அகலத்தில் சுவர் அமமபபது கடினம்.

கெஙகல் சுவர்கள 10 கெமீ முதல் மதமவயான 
அகலத்திறகுக் கட்ட முடியும்.

 11 கருஙகல் சுவர்கள கவபபத்மத அதிகமாக 
உறிஞ்சும் தன்மம ககாண்டமவ.

இமவ கவபபத்மத அவவ்ளவாக 
உறிஞ்சுவதில்மல.
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்பகுதிாIIாா (டதிபன்பண்குா3)ா

ஓரிருாவுக்கிசஙகளிொவிலைசளி.

5. குயின் க்ம்ளாெர் வமரயறு.
6. தூக்கு குண்டுநூலின் பயன் என்ன?
7.  கெஙகல் கட்டு மவமலயில் பிமணபபுகளின் வமககம்ளக் கூறு.
8. ஃபிராக் (Frog) வமரயறு?

்பகுதிாIIIா (டதிபன்பண்குா5)

சுருக்கடுகாவிலைசளி.

9. கெஙகல் கட்டுமவமலயில் பயன்படுத்தும் கருவிகம்ள வரிமெபபடுத்துக.
10.  கெஙகல் கட்டுமவமலயில் பயன்படுத்தும் கொறகள ஏமதனும் ஐந்திமன விவரி.

்பகுதிாIVா (டதிபன்பண்குா10)

விரிவுகாவிலைசளி.

11. ஆஙகில பிமணபமப (English Bond) படத்துடன் விவரி.
12. ஃபிக்ளமிஷ பிமணபமபப (Flemish Bond) படத்துடன் விவரி.

்பகுதிாIா (டதிபன்பண்ா1)

 ரிசுமாவிலைலசதாந்தர்ந்ன்த்ததுாஎழுதுக.

1. கெஙகல்மல அகலவாக்கில் மவத்து சுவர் 
கட்டும்மபாது அதன் அடிபபாகமம ________ 
எனபபடும்
அ)  பிமணபபு 
ஆ)  படுமக
இ)  முமனகள
ஈ)  குத்துவாட்ட இமணபபு

2.  கெஙகல்மல அகலவாட்டில் கவட்டினால் 
கிமடக்கும் பாகத்மத ________
அ)  குயின் க்ம்ளாெர் 
ஆ)  கிங க்ம்ளாெர்
இ)  கெஙகல் கட்டி 
ஈ)  மிட்ரட் க்ம்ளாெர்

3. ஆஙகில பிமணபமப விட ஃபிக்ளமிஷ பிமணபபு
________
அ)  தடிமனானது
ஆ)  தடிமன் குமறைவானது
இ)  வலிமமயானது
ஈ)  வலிமமயறறைது.

4. ________ கெஙகுத்து மகாண சுவமர அமமக்க 
பயன்படுகிறைது.

 அ)  கரமண 
 ஆ)  இரெமட்டம்

இ)  குண்டுநூல்
ஈ)  மூமலமட்டம்

டுதிரிாவிமுக்கு
விலைகு:

1.ா(ஆ)ா2.ா(இ)ா3.ா(ஈ)ா4.ா(ஈ)
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7.1   லிண்டல்கள் மற்றும் 
வளைவு்கள் 
(Lintels and Arches)

7.2   ்கதவு்கள்மற்றும் 
சன்னல்கள் 
(Doors and Windows)

 ்கட்டுமா்ன 
ெசயலமுளற்கள்

அலகு 7

அடிப்பள்டக் 
்கட்்ட்டப 

ெ்பாறியியல
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7.1.1   லிண்டல - அறிமு்கம்  
(Lintel - Introduction)

கட்டிடஙகளில் கதவுகள் மற்றும் 
சன்னல்களின மமல்புறத்தில் கிடடமட்டமாக 
அடமககப்படும் அடமபபிற்கு லிணடல் எனறு 
ப ்ப ய ர் .

கதவு மற்றும் சன்னல்களுககு மமமேயுள்்ள 
கட்டிடத்தின பமாத்த எடடடயயும் தாஙகும் 
ப்பாருட்டு லிணடல்கள் அடமககப்படுகிறது. 
மமலும் லிணடல்கள் என்பது பீம் வடககளில் 
ஒனறாக கருதப்படுகிறது. லிணடல்கள் சுவர்களின 
பமாத்த அகேத்திற்கும் அடமத்து அதன இருபுறமும் 
சுவற்றின மீது அடமககப்படும். வட்ளவுகட்ள விட 
லிணடல்கள் அடமப்பது எளிது.

லிண்டல்களுக்்கா்ன தாங்கி்கள் (Bearing of Lintel):
லிணடல்களுககா்ன தாஙகிகள் 

பினவருமாறு அடமககப்படுகிறது.

1. 10 பச.மீ லிருந்து 20 பச.மீ.
2. லிணடல்களின தடிமன
3. திறபபின நீ்ளத்தில் 1/10 முதல் 1/12 ்பஙகு வடை 

இருகக மவணடும்.

7.1.2   ்கட்டுமா்னங்்களில 
்பயன்படுததப்படும் 
லிண்டல்களின வள்க்கள் (Types of 
Lintels used in Building Construction):

லிணடல்கட்ள அடமககப்படும் 
ப்பாருட்களின அடிப்படடயில் பினவருமாறு 
பி ரி க க ே ா ம் :

1. மைத்தி்னால் அடமககப்படும் லிணடல்
2. கருஙகல்லி்னால் அடமககப்படும் லிணடல்
3. பசஙகல்லி்னால் அடமககப்படும் லிணடல்
4. இரும்பி்னால் அடமககப்படும் லிணடல்
5. கம்பியிடப்பட்ட கானகிரீட் லிணடல்
6. கம்பியிடப்பட்ட பசஙகல் லிணடல்

உள்்ளடகக அட்டவடை
7.1  லிணடல்கள் மற்றும் வடககள் (Lintels and 

Arches)
 7.1.1 லிணடல் - அறிமுகம்
 7.1.2  கட்டுமா்னஙகளில் ்பயன்படுத்தப-

்படும் லிணடல்களின வடககள்
 7.1.3 வட்ளவுகள் - அறிமுகம்
 7.1.4   வட்ளவுகளில் ்பயன்படும் 

 பதாழில் நுட்்பச் பசாற்கள்
 7.1.5 வட்ளவுகளின வடககள்
 7.1.6  வட்ளவுகளுககும் லிணடல் 

க ளுககும் இடடமய உள்்ள 
மவறு்பாடுகள்

7.2  கதவுகள் மற்றும் சன்னல்கள் (Doors and 
Windows)

 7.2.1 அறிமுகம்
 7.2.2  கதவு மற்றும் சன்னல்களில் ்பயன  

்படுத்தப்படும் சிே பசாற்கள்
 7.2.3  கதவு மற்றும் சன்னல்கள்   

அடமககப்படும் இடஙகள்
 7.2.4 கதவுகளின வடககள்
 7.2.5 சன்னல்களின வடககள்
 7.2.6  கதவு மற்றும் சன்னல்களில் 

்பயன்படுத்தப்படும் அஙகமாகிகள் 
(அ) ப்பாருத்திகள் (Fixtures)

லிண்டல்கள் மற்றும் வளைவு்கள் (Lintels and Arches)7.1

கற்றலின ம�ாககஙகள்:

இப்பா்ட முடிவில உங்்கைால அறிந்து ெ்காள்ை முடிந்தளவ.

 ¾ லிணடல்கள் மற்றும் வட்ளவுகளின வடககட்ள புரிந்து பகாள்ளுதல்.
 ¾ லிணடல்கள் மற்றும் வட்ளவுகளுககிடடமயயா்ன மவறு்பாடுகட்ள அறிதல்.
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தூைத்டத ப்பாறுத்து லிணடல்களின தடிமன 10 பச.மீ 
லிருந்து 20 பச.மீ வடை அடமககப்படுகிறது. மமலும் 
இவவடக லிணடல்களுககு, ப்பாதுவாக கட்டிட 
மவடேகளுககுப ்பயன்படுத்தப்படும் பசஙகடே 
விட ஃபிைாக (Frog) பசஙகல் ்பயன்படுத்துவதால், 
கேடவ கல்லில் உள்்ள ்பள்்ளஙகளில் (Frog) 
�னறாக நிைப்பப்பட்டு, முடிவில் ஏற்்படும் இடைபபு 
சுவர்களில் அதிகப ்படியா்ன பவட்டு எதிர்பபு 
பகாடுககப்படுகிறது. இவவடகயா்ன லிணடல் 
ஜாகில்டு (Joggled Brick Lintel) பசஙகல் லிணடல் 
எனறடைககப்படுகிறது.

7.1.2.4. இரும்பி்னால அளமக்்கப்படும் 
லிண்டல்கள் (Steel Lintel):

கட்டுமா்னஙகள் ்பளு அதிகமாகவும், 
சுவர்களுககு இடடப்பட்ட தூைம் அதிகம் உள்்ள 
இடஙகளிலும் இம்மாதிரியா்ன லிணடல்கள் 
அடமககோம். இடவ ்ப–வடிவ இரும்பு உத்திைஙகள் 
அல்ேது இரும்பு எஃகுவி்னால் உருட்டப்பட்ட 
கம்பிகள் பகாணடு அடமககப்படுகிறது. இடவ 
மதடவகளுகமகற்றாற்ம்பால் தனிப பிரிவுக்ளாகமவா 
அல்ேது பதாடர்ந்மதா அடமககப்படுகிறது.

7.1.2. 5. ்கம்பியி்டப்பட்்ட ெசங்்கல லிண்டல்கள் 
(Reinforced Brick Lintel):

்பளு அதிகமாகவும், சுவர்களுககு 
இடடப்பட்ட தூைம் 1 மீட்டருககும் அதிகமாக 
உள்்ள இடஙகளில் இம்மாதிரியா்ன லிணடல்கள் 
்பயன்படுகிறது. இந்த லிணடல்களின தடிமன 10 
பச.மீ லிருந்து 15 பச.மீ இருககும். இதில் 2 பச.மீ 
முதல் 3 பச.மீ வடை இடடபவளி விட்டு பசஙகற்கட்ள 
நீ்ளவாககில் அடுககி அதனுள்ம்ள கம்பிகட்ளச் 
பசாருக மவணடும். பின 1:3 எனற விகிதத்தில் கேடவ 
கேந்து பசஙகல்லுககும் கம்பிககும் இடடமயயுள்்ள 
இடடபவளிகட்ள நிைப்ப மவணடும்.

7.1.2.1.  மரததி்னால  அளமக்்கப்படும்  லிண்டல  
(Timber Lintel):

�ம் முனம்னார் காேத்தில் இவவடகயா்ன 
லிணடல்கள் அதிகமாகப ்பயன்படுத்தி வந்துள்்ள்னர். 
தற்சமயம் லிணடல்கள் அடமகக ்பே �வீ்ன 
யுத்திகட்ளப புகுத்தியுள்்ள்னர். ஆ்னால் இனறும் ்பே 
மடேபிைமதசஙகளில் இவவடக மைலிணடல்கம்ள
்பயன்படுத்தி வருகினற்னர். இடவ அதிக 
விடேயுடடயடவ, நீணட�ாள் உடைககக கூடியதல்ே.
மமலும் இது எளிதில் தீபபிடிககக கூடியது.

7.1.2. 2.  ்கருங்்கலலி்னால அளமக்்கப்படும் 
லிண்டல (Stone Lintel):
ப்பாதுவாக கருஙகற்கள் மிகவும் எளிதாக 

கிடடககககூடிய இடஙகளில் இம்மாதிரியா்ன 
லிணடல்கள் அதிகம் ்பயன்படுத்தி வருகினற்னர். 
இவவடக லிணடல்களின தடிமன கைககீடு என்பது 
மிகவும் முககியம் வாயந்ததாகக கருதப்படுகிறது. 
இடவ சுவற்றில் திறபபுகளுககு மமமே 
அடமககப்படுகிறது. இவவடக லிணடல்கள் ஒரு 
கல்டேமயா அல்ேது ஒனறுககு மமற்்பட்ட கற்கம்ளா 
பகாணடு அடமககப்படும்.

7.1.2. 3.  ெசங்்கலலி்னால அளமக்்கப்படும் 
லிண்டல்கள் (Brick Lintel):
ஒரு மீட்டருககும் குடறவாக உள்்ள 

நுடைவாயில்களிலும், கட்டிடத்தின எடட குடறவாக 
உள்்ள இடஙகளில் இம்மாதிரியா்ன லிணடல்கள் 
்பயன்படுத்தப்படுகிறது. சுவர்களுககு இடடப்பட்ட 
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7.1.4.   வளைவு்களில ்பயன்படுததப்படும் 
சில ெதாழிலநுட்்பச் ெசாற்்கள் 
(Technical Terms Used in Arches):

அ்பட்ெமணட் (Abutment):
பதாடர்ச்சியா்ன வட்ளவுகளில் இரு 

இறுதி முட்னகளிலும் உள்்ள வட்ளடவத் தாஙகும் 
்பகுதிமய அ்பட்பமணட் எ்னப்படும்.

பியர் (Pier):
பதாடர்ச்சியா்ன வட்ளவுகளில் இடடமய  

யுள்்ள தாஙகும் தூணுககு பியர் எனறு ப்பயர்.

இணட்ரட்டாஸ் (Intrados):
வட்ளவினுடடய உட்்பகுதிடயக குறிககிறது.

எக்ஸ்ட்ரட்டாஸ் (Extrados):
எக்ஸட்ைமடா்ஸ என்பது வட்ளவினுடடய 

பவளிப்பகுதியாகும்.

வாவசாயர்ஸ் (Voussoirs):
ஆபபு வடிவக கற்கள். இடவ வட்ளவுகட்ள 

உருவாககப ்பயன்படுகிறது.

ஸ்பிரிங்கிங் ்கல (Springing Stone):
வட்ளவு துவஙகும் இருபுறஙகளிலும் 

டவககப்படும் முதல் ஆபபு வடிவ கற்கள் 
்ஸபிரிஙகிங கல் எ்னப்படும்.

ஸ்பிரிங்கிங் ட்காடு (Springing Line):
இைணடு ்ஸபிரிஙகிங முட்னகட்ள 

இடைககும் கற்்பட்னக மகாட்டிற்கு ்ஸபிரிஙகிங 
மகாடு எனறு ப்பயர்.

கிெரௌன (Crown):
வட்ளவின பவளிப ்பைபபினுடடய உச்சிப 

்பகுதி கிபைௌன எனறு அடைககப்படுகிறது.

கீ ்கல (Key Stone):
வட்ளவு என்பது ஆபபு ம்பானற 

அடமபபுகளின பதாகுதிமய ஆகும்.கிபைௌன 

7.1.2. 6.  ்கம்பியி்டப்பட்டு வலுவூட்்டப்பட்்ட 
்கானகிரீட் லிண்டல்கள் (Reinforced 
Cement Concrete Lintels):
�டடமுடறயில் இம்மாதிரியா்ன 

லிணடல்கள் கதவு மற்றும் சன்னல்களில் 
்பயன்படுத்தப்படுகிறது. மமலும் இடவ அட்னத்து 
வடகயா்ன கட்டிடஙகளுககும் ஏற்றது. தீ தடுப்பான 
மற்றும் மலிவா்னது.சுவர் தடிமன எந்த அ்ளவில் 
உள்்ளமதா, அமத அ்ளவிற்கு லிணடல் அகேம் 
இருககும். லிணடல்களின உயைம் அந்தந்த 
இடத்திற்மகற்்ப மாறு்படும்.

7.1.3.  வளைவு்கள் - அறிமு்கம்:
திறபபுகளின மமமே வட்ளந்த நிடேயில் 

கட்டப்படும் அடமபபுகளுககு வட்ளவுகள் எனறு 
ப்பயர்.சிறு சிறுஆபபு (Wedge Shaped) ம்பானற 
அடமபபுகட்ளக கேடவயின மூேம் ஒனறாக 
இடைத்து வட்ளவுகள் கட்டப்படுகினற்ன. மமலும் 
வட்ளவுகளுககு மமமே உள்்ள கட்டிடத்தின 
்பளுடவயும் தாஙகுவதற்காக வட்ளவுகள் 
அடமககப்படுகிறது.
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ஹானச் (Haunch):
வட்ளவின உச்சிககும் (Crown) ஆைம்்ப  

புள்ளிககும் இடடமய உள்்ள வட்ளவுப ்பகுதியின 
கீழப்பாதி வட்ளவு ஹானச் எனறு அடைககப  
்படுகிறது.

7.1.5   வளைவு்களின வள்க்கள் 
(Types of Arches):

அ) வட்ளவுகளின வடிவத்டதப ப்பாறுத்து 
பினவருமாறு வடகப்படுத்தோம்.

1. தட்டடயா்ன வட்ளவு (Flat Arch)
2. வட்டப்பகுதி வட்ளவு (Segmental Arch)
3. அடைவட்ட வட்ளவு (Semi Circular Arch)
4. குதிடை ோட வடிவுள்்ள வட்ளவு (Horse Shoe Arch)
5. குவிககப்பட்ட வட்ளவு (Pointed Arch)
6. ரிலீவிங வட்ளவு (Relieving Arch)
7. வட்டவடிவ வட்ளவு (Circular Arch)
8. தடைகீழ வட்ளவு (Inverted Arch)

ஆ) வட்ளவுகட்ளக கட்டப ்பயன்படுத்தப்படும் 
ப்பாருட்கட்ளப ப்பாறுத்து பினவருமாறு 
பி ரி க க ே ா ம் :

1. கல் வட்ளவு (Stone Arch)
2. பசஙகல் வட்ளவு (Brick Arch)
3. கானகிரீட் வட்ளவு (Concrete Arch)

தட்ள்டயா்ன வளைவு (Flat Arch):
தட்டடயா்ன வட்ளவின இரு்பககமும் 

உள்்ள வட்ளவில் ஆைம்்பப புள்ளிகள் 60˚ 
மகாைத்தில் இருககும். இவவாறாக வட்ளவின 
உள் ்பககப ்பைபட்ப ஒரு ்பககமாக உடடய சம்பகக 
முகமகாைம் ஒனறு உருவாகிறது.

இவவட்ளவு �டுவில் அமிழவடத ஈடு  
பசயவதற்காக உள் ்பககமா்னது சிறித்ளவு 
உயர்த்தி கட்டப்படுகிறது. ஆ்னால் 
வட்ளவின பவளிப்பககமா்னது ம�ைாகமவ
அடமககப்படுகினறது. இவவடக வட்ளவுகள் 
சற்றுப ்பேம் குடறந்தடவ.

்பகுதியில் டவககப்படும் ஆபபுப ்பகுதிடய கீ 
கல் (Key Stone) எனறு அடைககினமறாம். இது 
மற்ற ஆபபு ்பகுதிகட்ள விடச் சற்றுப ப்பரியதாக 
மமலும் கீழும் நீட்டிக பகாணடிருககும்வணைம் 
அ ட ம க க ப ்ப ட் டி ரு க கு ம் .

ஸ்கியூ ட்பக் (Skew Back):
அ்பட்பமணடிலுள்்ள சாயவா்ன ்பைபபிற்கு 

்ஸகியூ ம்பக எனறுப்பயர். இதிலிருந்து தான வட்ளவு 
ஆைம்்பமாகிறது.

நீட்்டம் (Span):
வட்ளவின இரு ்பககமுள்்ள தாஙகு 

ஆதாைஙகளுககிடடமய உள்்ள தூைம் நீட்டம் 
எ ்ன ப ்ப டு ம் .

உயரம் (அ) ளரஸ் (Rise):
வட்ளவின உட்்பைபபினுடடய உயர்ந்த 

்பகுதிககும் ்ஸபிரிஙகிங மகாட்டுககும் இடடமய 
உள்்ள பசஙகுத்துத் தூைமம உயைம் (Rise) எ்ன 
அடைககப்படும்.

வளைவின தடிமன (Depth Of Arch):
வட்ளவின உட்்பகுதிககும், பவளிப  

்பகுதிககும் உள்்ள குத்துயைமம வட்ளவின தடிமன 
எ்னப்படும்.

இந்தியா ட்கட்

நியூ படல்லியில் உள்்ள 
இந்தியா மகட் வட்ளவு உேகிமேமய 

மிகவும் பிை்பேமா்னது ஆகும். இந்த நிட்னவுச் 
சின்னம் முதோம் உேகப ம்பாரிலும், ஆஃபகான 
ம்பாரிலும் வீை மைைமடடந்த இந்தியப ்படட 
வீைர்களுககுச் சமர்பபிககப்பட்டது.
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குவிக்்கப்பட்்ட வளைவு

ரிலீவிங் வளைவு 

வட்்டவடிவ வளைவு 

தளைகீழ் வளைவு

வட்்டப்பகுதி வளைவு (Segmental Arch):
இவவடக வட்ளவுகள் ப்பாதுவாக 

அதிகமாக கட்டப்படுகினற்ன. இதன டமயபபுள்ளி 
்ஸபிரிஙகிங மகாட்டிற்குக கீமை இருககும். இந்த 
வட்ளவில் ஏற்்படும் உந்துவிடச வட்ளவுகட்ளத் 
தாஙகும் அ்பட்பமணட்டுககுச் சரிவா்ன திடசயில் 
அனுப்பப்படுகிறது.

அளரவட்்ட வளைவு (Semi Circular Arch):

அளரவட்்ட வளைவு

இவவடக வட்ளவுகள் வட்டப்பகுதி 
வட்ளவுகட்ள மாற்றம் பசயயப்பட்டதாகும். இதன 
டமயப்பகுதி ்ஸபிரிஙகிங மகாட்டின (Springing Line) 
டமயத்தில் இருககும். இது அடை வட்ட வடிவில் 
இருககும். அ்பட்பமணடிலுள்்ள ்ஸகியூ ம்பக 
கிடடமட்டமாக இருந்தாலும் வட்ளவில் ஏற்்படும் 
உந்துவிடச சரியா்ன குத்துவசமா்ன திடசயிமேமய 
அ்பட்பமணடுககு அனுப்பப்படுகிறது.

 குதிளர லா்ட வடிவ வளைவு
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7.1.6   வளைவு்களுக்கும் லிண்டல்களுக்கும் இள்டடய உள்ை டவறு்பாடு்கள் 
Difference Between Arches and Lintels):

வ.எண வளைவு்கள் லிண்டல்கள்

1 . வட்ளவா்ன வடிவத்தில் இருககும். கிடடமட்ட வடிவத்தில் இருககும்

2 . கதவு மற்றும் சன்னல்களுககு மமமே 
மதடவயில்ோத உயைஙகள் பகாடுககும்.

மதடவயில்ோத உயைஙகள் எதுவும் லிணடல் 
பகாடுககாது.

3 . சீைாக ்பைபபும் ்பளுடவ ஏற்க வல்ேது. ஒரு 
முட்னயில் ஏற்்படும் ்பளுடவ தாஙகக 
கூடியதல்ே

சீைாக ்பைவும் ்பளுடவயும், ஒரு முட்னயில் 
ஏற்்படும் ்பளுடவயும் தாஙக வல்ேது.

4 . இடைபபுகள் கதிர் வடிவத்தில் இருககும். இடைபபுகள் குத்துவசமாக இருககும்.

5 . அ்பட்பமணட் அல்ேது தூணக்ளால் 
தாஙகப்படுகிறது

அ்பட்பமணட் அல்ேது தூணகள் ம்பால் 
தனித்தாஙகிகள் மதடவயில்டே.

6 . கட்டிடத்திற்கு வட்ளவுகள் �ல்ே மதாற்றத்டதக 
பகாடுககிறது.

கட்டிடத்திற்கு சாதாைை மதாற்றத்டதமய
பகாடுககிறது.

அபமரிககாவில் உள்்ள பசயிணட் 
லூயி்ஸ மகட்மவ ஆர்ச் மிகவும் உயைமா்ன 
வட்ளவு ஆகும். இதன உயைம் 630 அடி. உலட்கச்  சுற்றியுள்ை  மி்கவும்  பிர்பலமா்ன 

வளைவு்கள் ்ப்டங்்களைச் டச்கரிதது ஓர் ஆல்பம் 
உருவாக்கு.

ெசயல்பாடு - 1PROJECT
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1 (இ) 2 (அ) 3 (ஆ) 4 (இ)
விடடகள் : 

்பகுதி II   (மதிபெ்பண்கள் 3)

ஓரிரு வாக்கியங்்களில விள்டயளி.
5. லிணடல்கள் ்பற்றி சிறு குறிபபு வடைக. 
6. லிணடல்களின வடககட்ளக கூறுக.
7. ்ஸபிரிஙகிங மகாடு எனறால் என்ன?
8. வட்ளவுகட்ள கட்டப ்பயன்படுத்தப்படும் ப்பாருட்கட்ளப ப்பாறுத்து எத்தட்ன வடகக்ளாகப பிரிககோம்? 

அடவ யாடவ ?

்பகுதி III  (மதிபெ்பண்கள் 5)

சுருக்்கமா்க விள்டயளி.
9. வட்ளவுகளின வடககட்ள வரிடசப்படுத்துக. 
10. கருஙகல்லி்னால் அடமககப்படும் லிணடல் ்பற்றி ்படத்துடன விவரி.
11. வட்ளவுகளுககும், லிணடல்களுககும் உள்்ள மவறு்பாடுகள் யாடவ? 

்பகுதி IV  (மதிபெ்பண்கள் 10)

விரிவா்க விள்டயளி.
12. வட்ளவுகளில் ்பயன்படுத்தப்படும் பசாற்கட்ள ்படத்துடன விவரி.
13. லிணடல்களின வடககள் யாடவ? ஏமதனும் இைணடு ்பற்றி ்படம் வடைந்து விவரி. 

்பகுதி I  (மதிபெ்பண 1)

சரியா்ன விள்டளயத டதர்ந்ெதடுதது எழுது்க. 

1. கதவு மற்றும் சன்னல் திறபபுகளுககு மமமேயுள்்ள 
கட்டிடத்தின பமாத்த எடடடயயும் தாஙகும் 
ப்பாருட்டு ---------------- அடமகப்படுகிறது. 

 அ) சன மசடுகள்
 ஆ) தூணகள்
 இ) லிணடல்கள்
 ஈ) சுவர்கள் 
2. ____________ ககும் குடறவாக உள்்ள  

நுடை வாயில்களில், பசஙகல்லி்னால் 
அடமககப்படும் லிணடல்கள் 
்ப ய ன ்ப டு த் த ப ்ப டு கி ற து .

 அ) 1மீ
 ஆ) 2 மீ
 இ) 3 மீ
 ஈ) 0.5 மீ 

3. பதாடர்ச்சியா்ன வட்ளவுகளில் இரு இறுதி 
முட்னகளிலும் உள்்ள வட்ளடவத் தாஙகும் ்பகுதி 
-------- எ்னப்படும். 

 அ) பியர்
 ஆ) அ்பட்பமணட்
 இ) ்ஸபிரிஙகர்
 ஈ) கிபைௌன 
4. வட்ளவில் உயைமா்ன ்பகுதியின மத்தியில் ஆபபு 

வடிவில் டவககப்படும் பதாகுதிககு ---------- 
எனறு ப்பயர். 

 அ) சில் ்ஸமடான
 ஆ) ்ஸபிரிஙகிங ்ஸமடான
 இ) கீ ்ஸமடான
 ஈ) ்பானடு ்ஸமடான

மாதிரி வி்னாக்்கள்
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1. சட்்டம் (Frame):
கதவு அல்ேது சன்னல்கட்ளத் 

தாஙகுவதற்காக மமலும், கீழும், ்பககஙகளிலும் 
அடமககப்படும் மைச்சட்டஙகளின பதாகுதிககுச் 
சட்டம் எனறு ப்பயர்.

2. ஷட்்டர் (Shutter):
கதவு அல்ேது சன்னல்களின திறககககூடிய 

்பகுதிககு ஷட்டர் எனறு ப்பயர். இது ்ஸடடல், 
மமல்்பேடக, கீழ்பேடக, தாழ்பாள் ்பேடக, ம்ப்னல் 
ம்பானற ்பகுதிகட்ளக பகாணடுள்்ளது.

3. ஸ்ள்டல (Style):
ஷட்டரின இரு ்பககஙகளிலும் உள்்ள 

பசஙகுத்தா்ன ்பேடகககு ்ஸடடல் எனறு ப்பயர்.

4. டமல ்பலள்க (Top Rail):
ஷட்டரின மமல்புறத்தில் கிடடமட்டத்தில் 

அடமந்த ்பேடகககு மமல்்பேடக எனறு ப்பயர்.

5. கீழ்ப்பலள்க (Bottom Rail):
ஷட்டரின கீழபபுறத்தில் கிடடமட்டத்தில் 

அடமந்த ்பேடகககுக கீழப்பேடக எனறு ப்பயர்.

6. தாழ்்பாள் ்பலள்க (Lock Rail):
தாழப்பாள் அடமப்பதற்காக ஷட்டரில் 

கிடடமட்டத்தில் அடமககப்படும் ்பேடகககு 
தாழப்பாள் ்பேடக எனறு ப்பயர்.

7. ட்ப்னல (Panel):
்ஸடடல் மமல்்பேடக, கீழப்பேடக, தாழ்பாள் 

்பேடக ஆகியவற்றிககு இடடமயயுள்்ள ்பகுதிககுப 
ம்ப்னல் எனறு ப்பயர்.

7.2.1  அறிமு்கம் (Introduction):

ஒரு கட்டிடத்தின பவவமவறு ்பகுதிகட்ளயும் 
அல்ேது அடறகட்ளயும் ஒனமறாடு ஒனறு 
இடைப்பதற்காகக கதவுகள் அடமககப்படுகினற்ன.
கதவுகள் தான ஒவபவாரு அடறககும் வழியாக 
அடமகினற்ன. சன்னல்கள் அடமககப்படுவதன 
ம�ாககம், கட்டிடத்தின உட்்பகுதிகளுககுத் 
மதடவயா்ன அ்ளவு காற்மறாட்டத்டதயும், 
பவளிச்சத்டதயும் அளிப்பதற்மக ஆகும்.

7.2.2.   ்கதவு மற்றும் சன்னல்களில
்பயன்படுததப்படும் சில ெசாற்்கள் 
(Technical Terms Used in Doors 
and Windows):

்கதவின ்பா்கங்்கள்

கற்றலின ம�ாககஙகள்:

இப்பா்ட முடிவில உங்்கைால அறிந்து ெ்காள்ை முடிந்தளவ.

 ¾ கதவுகள் மற்றும் சன்னல்களில் ்பயன்படும் பதாழில்நுட்்பச் பசாற்கட்ள அறிதல்.
 ¾ கதவுகட்ளயும், சன்னல்கட்ளயும் வடகப்படுத்துதல்.
 ¾ கதவுகள் மற்றும் சன்னல்களில் ்பயன்படுத்தப்படும் ப்பாருத்திகட்ள வி்ளககுதல்.

கதவுகள் மற்றும் சன்னல்கள் (Doors and Windows)7.2
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தனியுரிடம(Privacy) இவற்டறக கருத்தில் 
பகாள்்ள மவணடும்.

்கதவு்களினஅைவு்கள்:

வீடு்களுக்்கா்ன ்கதவு்களினஅைவு்கள்:
உட்புறக கதவுகள் : 0.90 மீ × 1.95 மீ (அ) 0.90 மீ × 2.10 மீ 

நுடைவாயில் கதவுகள் : 1.00 மீ × 1.95 மீ  (அ) 1.20 மீ × 2.10 மீ 

குளியேடற கதவுகள் : 0.75 மீ× 1.95 மீ  (அ) 0.75 மீ × 2.10 மீ 

ெ்பாதுக் ்கட்டி்டங்்களுக்்கா்ன ்கதவு்களின அைவு்கள்:
்பள்ளிககூடஙகள் மற்றும் 
மருத்துமட்னகள் : 1.20 மீ × 2.25 மீ 

கார் நிறுத்திமிடம் : 2.25 மீ × 2.75 மீ 

கதவுகளின குடறந்த்பட்ச உயைம் 1.80 மீட்டர் இருகக 
மவணடும். 

ெ்பாதுவா்க,
கதவுகளின அகேம் = 0.40 முதல் 0.60 × உயைம்.

கதவுகளின உயைம் = கதவுகளின அகேம் + 1.20மீ.

7.2.4   ்கதவு்களின வள்க்கள் 
(Types of Doors):

1. குறுககுக கட்டடகள் உள்்ள கதவுகள்.
2. குறுககுக கட்டடகளும் சாயவு கட்டடகளும் 

உள்்ள கதவுகள்.
3. குறுககுக கட்டடகளும் சட்டஙகளும் உள்்ள 

கதவுகள்.
4. குறுககுக கட்டடகளும், சாயவுகட்டடகளும், 

சட்டஙகளும் உள்்ள கதவுகள்.
5. சட்டஙகளும் ம்ப்னல்களும் உள்்ள கதவுகள்.
6. கணைாடிக கதவுகள்.
7. ஃபி்ளஷ் கதவுகள்.
8. லூவர்கள் அடமந்த கதவுகள்.
9. பகாோபசி்பல் கதவுகள்.
10. சுைற் கதவுகள்.
11. மைாலிங கதவுகள்.
12. ்ஸடேடிங கதவுகள்.

7.2.4.1   குறுக்குக் ்கட்ள்ட்கள் உள்ை 
்கதவு்கள் (Ledged Doors):

்படத்தில் காட்டியுள்்ளது ம்பாே 
பதாடர்ச்சியாக அடமககப்பட்ட ம்பட்டன (Battern)
எ்னப்படும் பசஙகுத்துக கட்டடகட்ளயும் 
பேட்ஜ்(Ledge) எ்னப்படும் கிடடமட்டத்தில் உள்்ள 
குறுககுக கட்டடகட்ளயும் பகாணடு இவவடகக 
கதவுகள் பசயயப்படுகினற்ன. மமல்்பககம், 
கீழ்பககம், �டுப்பககம் எனறு மூனறு குறுககுக 

8. சாஷ் (Sash):
கணைாடி ம்பானற ம்ப்னல்கள் தாஙக 

அடமககப்படும் சட்டத்திற்குச் சாஷ் எனறுப்பயர்.

9. முலலியன (Mullion):
கதவு அல்ேது சன்னல்கட்ள இைணடு 

்பகுதிக்ளாகப பிரிககும் வணைம் பசஙகுத்தாக 
அடமககப்பட்ட மைச்சட்டத்திற்கு முல்லியன எனறு 
ப்பயர்.

10. ட்ரானசம் (Transom):
சன்னடே இைணடு ்பகுதிக்ளாகப பிரிககும் 

வணைம் கிடடமட்டத்தில் அடமககப்பட்ட 
மைச்சட்டத்திற்கு ட்ைானசம் எனறு ப்பயர்.

11. லூவர் (Louver):
ஷட்டர்களில் சிறு சிறு மைச்சட்டஙகள் 

அல்ேது கணைாடிகட்ள சாயவா்ன நிடேயில் 
அடமப்பதற்கு லூவர் எனறு ப்பயர்.

12. ்பட்டி (Putty):
ஆலிவ விடத எணபையும் சுணைாம்பும் 

கேந்து தயாரிககப்பட்ட கேடவ ்பட்டி எ்னப்படும். 
இது கதவு மற்றும் சன்னல்களில் கணைாடிகட்ள 
ஷட்டருடன ப்பாருத்துவற்குப ்பயன்படுகிறது.

7.2.3.   ்கதவு மற்றும் சன்னல்கள் 
அளமக்்கப்படும் இ்டங்்கள், 
அைவு்கள் (Size and Location of Doors 
and Windows):

ஒரு கட்டிடத்தில் கதவு, சன்னல்கட்ள 
அடமககும்ம்பாது பினவரும் விதிகட்ளக 
கவ்னத்தில் பகாள்்ள மவணடும்:

1. கூடுமா்னவடை கதவுகள், அடறகளின 
மூடேகளில் அடமககப்பட மவணடும். 
ப்பாதுவாக மூடேயிலிருந்து 20 பச.மீ தூைத்தில் 
கதவுகள் ப்பாருத்தப்படுகினற்ன.

2. அடறகளில் கதவுகளின எணணிகடக குடறந்த 
அ்ளவில் இருகக மவணடும்.ஏப்னனில் அதிக 
எணணிகடகயிோ்ன கதவுகள் அதிக இடத்டத 
அடடத்துக பகாள்வதால், அந்த அடறயின 
உ்பமயாகம் ்பாதிககப்படுகிறது.

3. சன்னல்களின கீழப்பகுதி அடறயின தடை 
மட்டத்திலிருந்து 75 பச.மீ முதல் 1 மீட்டர் 
வடையிோ்ன உயைத்தில் அடமககப்பட 
ம வ ண டு ம் .

4. வாயபபுள்்ள இடஙகளில் சன்னல்கள் எதிர் 
எதிமை அடமககப்படுதல் மவணடும்.

5. சன்னல்கள் அடமககும்ம்பாது காற்மறாட்ட 
வசதி, பவளிச்சம் வருகினற திடச,அடறகளின 
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சட்்டங்்களும் உள்ை ்கதவு்கள் 
(Ledged and Framed Doors):
பசஙகுத்துக கட்டடகளும் (Batterns), 

குறுககுக கட்டடகளும் (Ledges) ப்பாருத்தப்பட்ட 
இககதவின இரு ஓைஙகளிலும் இைணடு ்ஸடடல்கள் 
(Styles) அடமககப்பட்டு உருவாககப ்படுகினற்ன.
இடவ சாதாைை குறுககுக கட்டடகள் உள்்ள 
கதவுகட்ள விட அதிக உறுதியும் �ல்ே மதாற்றமும் 
பகாணடடவயாகும்.

7.2.4.4   குறுக்குக்்கட்ள்ட்களும், சாய்வுக் 
்கட்ள்ட்களும், சட்்டங்்களும் 
உள்ை ்கதவு்கள் (Ledged , Braced 
and Framed Doors):
இவவடக கதவுகளில் பசஙகுத்துக 

கட்டடகள் (Batterns), குறுககுககட்டடகள் (Ledges), 
சாயவுககட்டடகள் (Braces) இவற்றுடன சட்டஙகளும் 
(Frames) ப்பாருத்தப்பட்டிருககும். இது உறுதியா்னதும் 
நீணட�ாள் உடைககக கூடியதும் ஆகும். இதிலுள்்ள 
சாயவுக கட்டடகள் கீல்கள் உள்்ள ்பகுதிடய ம�ாககி 
சாயமா்னமாகப ப்பாருத்தப்படுதல் மவணடும்.

கட்டடகள் (Ledges) ப்பாருத்தப்படுகினற்ன. பின்னர் 
இககதவுகள் T-வடிவ கீல்கள் (Hinges) மூேம் கதவுச் 
சட்டத்தில் ப்பாருத்தப்படுகினற்ன. இவவடகக 
கதவுகள் மதாற்றத்டத விடச் சிகக்னம் மதடவப்படும் 
இடஙகளில் ்பயன்படுத்தப்படுகினற்ன.

7.2.4.2   குறுக்குக் ்கட்ள்ட்களும் சாய்வுக் 
்கட்ள்ட்களும் உள்ை ்கதவு்கள் 
(Ledged and Braced Doors):

இககதவுகள் மமற்கூறிய கதடவப 
ம்பானறமத.ஆ்னால் குறுககுக கட்டடகட்ளத் 
(Ledges)தவிை இதில் சாயவாக அடமககப்பட்ட 
கட்டடகளும்(Braces) இருககினற்ன.இடவ 
இககதவிற்கு அதிக உறுதிடயத் தருவதால், 
அதிக அகேம் உள்்ள திறபபுகளுககு இவவடக 
கதவுகட்ளப ்பயன்படுத்தோம்.இந்த அடமப்பா்னது 
T-வடிவ கீல்களின மூேம் கதவுச் சட்டத்தில் 
ப ்ப ா ரு த் த ப ்ப டு கி ற து .

7.2.4.3   குறுக்குக் ்கட்ள்ட்களும், 
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7.2.4.7  ஃபிைஷ் ்கதவு்கள் (Flush Doors)

அைகா்ன மதாற்றம், உருவாககுவதில் 
எளிடம, சிகக்னம், உறுதி, நீணட �ாள் உடைககும் 
தனடம பகாணடது. இககதவுகட்ளப பினவரும் 
வடகக்ளாகப பிரிககோம்.
i.  ெ்கட்டியா்ன  உள்ைத்களத  ெ்காண்ட  ்கதவு்கள் 

(Solid Core Type Flush Doors)
ii.  உள்ளீ்டற்ற  உள்ை்கதளத  ெ்காண்ட  ்கதவு்கள் 

(Hollow  Core  Type  Flush  Doors)

i. ெ்கட்டியா்ன உள்ை்கதளத ெ்காண்ட ்கதவு்கள்:

இவவடக கதவுகள் மைச்சட்டதினுள் 
மதர்ந்பதடுககப்பட்ட ஒமை மாதிரியா்ன மைத் 
துணடுகட்ள வரிடசயாக அடுககி ஒனறாக 
ஒட்டி பசயயப்படுகிறது.இவவாறு ஒட்டப்பட்ட 
மைத்துணடுகட்ளச் சுற்றிலும் பிட்ளவுட் ்பேடக 
அதிக அழுத்தத்தால் ஒட்டப்படுவதால் கதவு 
பகட்டியா்ன ஒமை ப்பாரு்ளாகச் பசயல்்படுகிறது. 
இககதவுகளின க்னம் 30மி.மீ இருககும்.

ii. உள்ளீ்டற்ற உள்ை்கதளதக் ெ்காண்ட ்கதவு்கள்:
இககதவுகளில் ்ஸடடல்கள், மமல்்பேடக, 

கீழப்பேடக ஆகியவற்டறக பகாணடு ஒரு கதவுச் 
சட்டம் (Frame) பசயயப்படுகிறது. ்ஸடடல்களுககு 
இடடமய ஏற்்படும் பவற்றிடமா்னது 25 மி. மீட்டருககு 
குடறவில்ோத அகேம் பகாணட மைச்சட்டஙக்ளால் 
சமமாகப பிரிககப்படுகினறது. இந்த பவற்றிடஙகள் 
கார்க ம்பானற எடட குடறவா்ன ப்பாருட்கட்ளக 
பகாணடு நிைப்பப்படுகிறது. இந்த அடமபபின 

7.2.4.5   சட்்டங்்களும் ட்ப்னல்களும் 
உள்ை ்கதவு்கள் (Framed and 
Panelled Doors):

இவவடகக கதவுகள் ப்பாதுவாக அட்னத்து 
வடகயா்ன கட்டிடஙகளிலும் ்பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
இந்தக கதவுகளில் கதவுச் சட்டஙகள் பசயயப்பட்டு 
உள்புறம் சுற்றிலும் காடி எடுககப்பட்டு ஒனறுககு 
மமற்்பட்ட ம்ப்னல்கள் ப்பாருத்தப்படுகிறகது. 
ம்ப்னல்களின எணணிகடகயும், ம்ப்னல்களின 
வடகயும் கதவுகள் அடமககும் இடத்திற்மகற்றால் 
ம்பால் மதர்வு பசயயப்படுகிறது. ஷட்டர்களின 
தடிமன 30 மி.மீ, 40 மி.மீட்டரும் ம்ப்னல்கள் 20மி.
மீ ஆகவும் இருககும்.இவவடகக கதவுகள் ஒனறு, 
இைணடு, மூனறு, �ானகு அல்ேது ஆறு ம்ப்னல்கள் 
வடை ப்பாருத்தோம். இடவ அைகிய மதாற்றத்டதக 
பகாடுககினற்ன.

7.2.4.6   ்கண்ாடிக் ்கதவு்கள்  
(Glazed Doors):

இந்த வடகயா்ன கணைாடிக 
கதவுகள் வீடுகள், ப்பாதுக கட்டிடஙக்ளா்ன 
மருத்துவமட்னகள், ்பள்ளிககூடஙகள், கல்லூரிகள் 
ம்பானற இடஙகளிலும் சன்னல்களிருந்த வரும் 
பவளிச்சம் கிடடககாத இடஙகளில் கூடுதோ்ன 
பவளிச்சத்டதப ப்பற அடமககப்படுகினற்ன. இடவ 
முழுவதும் கணைாடியாமோ அல்ேது ஒரு ்பகுதி 
கணைாடியாமோ அடமககப்பட்டிருககும். இதில் 
மைச்சட்டஙகளில் கணைாடிடயப ப்பாருத்துவதற்கு 
்பட்டி ்பயன்படுத்தப்படுகிறது.
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இடஙகளில் ்பயன்படுத்தப்படுகிறது. இககதவுகள் 
20 மி.மீ × 10 மி.மீ × 2 மி.மீ எனற அ்ளவுள்்ள 
பசஙகுத்தா்ன இைட்டடச் மச்னல்க்ளால் 
அடமககப்படுகிறது. இச்மச்னல்களுககு இடடயில் 
20 மி.மீ அகேமும் 5 மி.மீ க்னமும் பகாணட இரும்புப 
்பட்டடகள் மூடேவாட்டமாக குடடஆணி (Rivet) 
பகாணடு ப்பாருத்தப ்படுகினற்ன. இந்த அடமபபின 
கீமை ப்பாருத்தப்பட்ட தணடவா்ளத்தின மீது கதவின 
கீமை உள்்ள உருட்ள உருளுவதன மூேம் இககதவு 
இயககப்படுகிறது. இககதவுகள் குடியிருபபுக 
கட்டிடஙகளில் ்பாதுகாபட்ப அதிகப்படுத்துவற்கும் 
்பயன்படுத்தப்படுகிறது.

30×30 20×7×3
12mm 

20×3 

7.2.4.10  சுைற் ்கதவு்கள் (Revolving Door):

இருபுறஙகளிலும் பிட்ளவுட் ்பேடககள் 
ப்பாருத்தப்பட்டு அதன முகபபில் பவனீர் ஷீட்கள் 
(Wood Veneers) அதிக அழுத்தம் பகாடுத்து ்படசயால் 
ஒட்டப்படுகிறது.

7.2.4.8   லூவர்்கள் அளமந்த ்கதவு்கள்: 
(Louvered Doors)

இந்த வடகயா்ன கதவுகளில் ஷட்டரில் 
உள்்ள ்ஸடடல்களில் வரிடசயாக லூவர்கள் 
ப்பாருத்துவதற்காகக காடி அடமககப்படும். 
இந்த லூவர்கள் கணைாடி அல்ேது மைத்தால் 
பசயயப்பட்டு சரிவா்ன நிடேயில் காடியினுள் 
ப்பாருத்தப்பட்டிருககும். லூவரில் உள்்ள சரிவு 
பவளிபபுறத்தில் கீழ ம�ாககி அடமந்திருககும். 
இத்னால் மடைநீர் உள்ம்ள வைாமலும், அமத சமயம் 
பவளியிலிருந்து உள்ம்ள ம�ைடிப ்பார்டவயும் 
தடுககப்படுகிறது. இந்த லூவர்கள் நிைந்தைமாகமவா, 
ஒரு புள்ளியில் இயககப்படும் வடகயிமோ 
அடமககப்பட்டிருககும்.

இடவ ப்பாதுவாக குடியிருபபுக 
கட்டடஙகளில் ்பயன்படுத்தப்படுகிறது.

7.2.4.9   ெ்காலாபசி்பல ்கதவு்கள் 
(Collapsible Doors):
இந்த வடகயா்ன கதவுகள் வணிக 

வ்ளாகஙகள், கடடகள், ப்பாதுககட்டிடஙகள், 
கிடஙகுகள், கார் பஷட் ம்பானற இடஙகளில் 
நுடைவாயிலின திறபபு ப்பரியதாக உள்்ள 
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டிைம்மில் இடைககப்பட்டுள்்ள சுருள்வில் மூேம் 
இயககப்படுகிறது. இவவடக கதவுகள் கடடகள், 
பதாழிற்சாடேகள், கார் நிறுத்துமிடஙகள் மற்றும் 
கிடஙகுகளில் ்பயன்படுத்தப்படுகிறது.

7.2.4.12   ஸ்ளலடிங் ்கதவு்கள்  
(Sliding Doors):

இந்தக கதவுகளில் மமலும் கீழும் 
ப்பாருத்தப்பட்டுள்்ள வழிகாட்டி தணடவா்ளஙகளில் 
கதவுகளின ஷட்டர்கள் தள்்ளப்படுகிறது. இந்த 
வழிகாட்டி தணடவா்ளஙகளின நீ்ளமா்னது 
திறககப்பட மவணடிய ஷட்டர்களின நீ்ளத்திற்கு 
இடையாக இருந்தால் மட்டுமம திறகக முடியும். 
திறககப்படும் கதவு சுவற்றிற்கு இடையாக ஒரு 
புதிய நிடேயில் நிறுத்தப்படுவதால், திறபபு 
முற்றிலுமாக ்பயன்படுத்தப்படுகிறது . இந்த கதவுகள் 
அஙகாடிகள், அலுவேஙகள் மற்றும் மசமிபபுக 
கிடஙகுகளில் ்பயன்படுத்தப்படுகிறது

7.2.5.   சன்னல்களின  வள்க்கள்  

இககதவுகளில் �ானகு ஷட்டர்கள் 
வட்டமாக சுைலும் வணைம் டமயத்திலுள்்ள 
சட்டத்தில் (Mullion) ப்பாருத்தப்பட்டுள்்ள்ன. இதன 
இறகடககள் கணைாடியிமோ, ம்ப்னல்க்ளாகமவா 
அல்ேது ்பகுதிக கணைாடியாகமவா இருககும். 
இவவடகக கதவுகள், மஹாட்டல்கள், வஙகிகள், 
அலுவேகஙகள், ATM டமயஙகள் ம்பானற முககிய 
ப்பாதுக கட்டிடஙகளில் ்பயன்படுத்தப்படுகிறது.

7.2.4.11   டராலிங் ்கதவு்கள்  
(Rolling Shutters):

இந்த வடக ஷட்டர்கள் பமல்லிய இரும்புத் 
தகடுகட்ள ஒனமறாடுபடானறு பிடைபபு ஏற்்படுத்தி, 
உருவாககப்பட்டு சுைலுவதற்மகற்்ப திறபபின மமமே 
சிறப்பாக வடிவடமககப்பட்ட தணடுக குைாய 
மூேமாக இயஙகுகிறது. கதவின ஷட்டர் மமலும் கீழும் 
�கர்வதற்காகத் திறபபின இருபுறமும் பசஙகுத்தாக 
இரும்புமச்னல் ப்பாருத்தப்பட்டிருககும்.இந்த 
ஷட்டரின எதிர் சீைா்ன இயககம் மமமே உள்்ள 
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8. ்ஸடேடிங சன்னல் (Sliding Window)
9. கணைாடி சன்னல் (Glazed Window)

7.2.5.1   ்டார்மர் சன்னல (Dormer Window)

இவவடக சன்னல் சாயவா்ன கூடைகளின 
மமல் பசஙகுத்தாக அடமககப்படும். சாயவா்ன 
கூடைகளின கீழ கட்டப்படும் அடறகளுககுக 
காற்றும், பவளிச்சமும் வருவதற்காக இவவடக 
சன்னல்கள் அடமககப்படுகிறது.

7.2.5.2   லூவர்்கள் அளமந்த சன்னல
(Louvered Window)

இவவடக சன்னல்களின ஷட்டர்களில் 
சரிவாக காடி வரிடசயாக எடுத்து அதனுள் 
லூவர்கள் பசாருகப்படுகிறது. இந்த லூவர்கட்ள 
உள்ளிருந்து ்பார்ககும்ப்பாழுது, சரிவா்னது 
பவளிபபுறத்திற்கு கீழப்பககமாக இருகக மவணடும். 
அத்னால் பவளியிலிருந்து ம�ைடி ்பார்டவ தடட்படும். 
இந்த லூவர்கள் நிைந்தை நிடேயிமோ அல்ேது ஒரு 
புள்ளியில் இயககமவா முடியும். இடவ குளியேடற 
மற்றும் கழிப்படறகளில் ்பயன்படுத்தப்படுகிறது.

7.2.5.3.  ட்ப சன்னல (Bay Window)

(Types of Windows):

1. டார்மர் சன்னல் (Dormer Window)
2. லூவர்கள்அடமந்த சன்னல் (Louvered Window)
3. ம்ப சன்னல் (Bay Window)
4. வி்ளககு பவளிச்ச சன்னல் (Lantern Window)
5. ஆகாய பவளிச்ச சன்னல் (Sky Light Window)
6. மகபிள் சன்னல் (Gable Window)
7. மூடே சன்னல் (Corner Window)

மி்கவும்  உயரமா்ன  ்கதவு 
உல்கைவில எங்கு உள்ைது?

�ாசா விணபவளிகக்ளத்தில் மிகப 
ப்பரிய கதவு அடமந்துள்்ளது. V.A.B. எனற 
கட்டிடத்தின உள்ம்ள 4 மிகப ப்பரிய கதவுகள் 
உள்்ளது. இடவகள் தான உேகிமேமய மிகவும் 
உயைமா்ன கதவு ஆகும்.

ஒவபவாரு கதவும் 456 அடிகள் உயை 
முள்்ளடவ. இதில் 7 குத்துவட்ட ்பேடககளும் 4 
கிடடமட்ட ்பேடககளும் உள்்ளது. இககதவுகள் 
திறகக மற்றும் மூடமவ 45 நிமிடஙக்ளாகிறது. 

1. உேகிலுள்்ள மிகவும் உயைமா்ன 5
கதவுகளின ்படஙகட்ளச் மசகரித்து ஒரு
ஆல்்பம் தயார் பசயக.

2. உள் ்பள்ளி வ்ளாகத்தில் உள்்ள கதவுகட்ள
வரிடசப்படுத்து.

ெசயல்பாடு - 2PROJECT
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(Sky Light Window)

 ¾ சாயவா்ன கூடையின சரிவா்ன ்பககஙகளில் 
ப்பாருத்தப்படும் சன்னல்களுககு ஆகாய பவளிச்ச 
சன்னல் எனறு ப்பயர் . இந்த சன்னல்களின 
மமற்புறம் கணைாடியால் மூடப்பட்டுள்்ளது. 
அடறககு அதிக பவளிச்சத்டதத் தரும் ப்பாருட்டு 
இவவடக சன்னல்கள் ப்பாருத்தப்படுகினறது.

7.2.5.6.  ட்கபிள் சன்னல (Gable Window)

சாயவா்ன கூடை அடமப்பதற்காக 
கட்டப்படும் முகமகாை வடிவ சுவருககு மகபிள் 
எனறுப்பயர். இந்த முகமகாை சுவற்றில் 
அடமககப்படும் சன்னலுககுக மகபிள் சன்னல் 
எனறு ப்பயர்.

7.2.5.7.  மூளல சன்னல (Corner Window)

அடறகளின மூடேகளில் அடமகக்படும் 
சன்னல்களுககு மூடே சன்னல் எனறு ப்பயர். இடவ 
அடறககு �ல்ே காற்மறாட்டத்டத அளிப்பமதாடு 
கட்டிடத்திற்கு அைகிய மதாற்றத்டத அளிககிறது.

இந்த சன்னல்கள் சுவற்றிலிருந்து 
பவளிபபுறமாக நீட்டிக பகாணடிருககும் வடகயில் 
அடமந்திருககும். இடவசதுைமாகமவா, பசவவக 
வடிவிமோ, ்பேமகாை வடிவிமோ இருககும். இந்த 
வடக சன்னல்களில் அதிகப்படியா்ன பவளிச்சம் 
மற்றும் காற்மறாட்ட வசதி உணடாகும்

7.2.5.4.   விைக்கு ெவளிச்ச சன்னல 
(Lantern Window)

சிே இடஙகளில் சுவர்களில் உள்்ள 
சன்னல்கள் மூேமாக வரும் பவளிச்சம் 
ம்பாதுமா்னதாக இல்ோமல் இருககோம். அது 
ம்பானற இடஙகளில் அடறயில் �ல்ே பவளிச்சத்டதப 
ப்பற கூடைகளிலும் சன்னல்கள் அடமககடுகினற்ன. 
இவவடக சன்னல்களுககு வி்ளககு பவளிச்ச 
சன்னல் எனறு ப்பயர். இடவ சதுைம், பசவவகம் 
ம்பானற வடிவஙகளில் அடமககப்படுகிறது.

7.2.5.5.   ஆ்காய ெவளிச்ச சன்னல  
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்பட்டியின உதவியால் ப்பாருத்தப்படுகினற்ன. 
இவவடக சன்னல் மூடியிருககும்ம்பாது கூட 
பவளிச்சத்டதத் தருகினற்ன.

7.2.6.   ்கதவு மற்றும் சன்னல்களில
்பயன்படுததப்படும் 
ெ்பாருததி்கள்: 

(i)  கீல்கள் (Hinges):
1. பின மடிபபு கீல்கள் (Back Flap Hinges):

கதவு ஷட்டர்களின க்னம் பமல்லியதாக 
இருககும்ம்பாது இடவ ்பயன்படுகினற்ன.
2. ்பட் கீல்கள் (Butt Hinges):

சாதாைைமாக கதவுகளில் ்பயன்படுத்துவது.
3. எதிர் மடிபபு கீல்கள் (Counter Flap Hinges):

கீல்களின இைணடு ்பகுதிகளும் கதவு 
மூடும்ம்பாது ஒனமறாடு ஒனறு மசர்ந்து பகாள்ளும்.
4. கார்ப்னட் கீல்கள் (Garnet Hinges):

இவவடக கீல்கள் குறுககுக கட்டடகளும், 
சாயவுக கட்டடகளும் உள்்ள கதவுகளில் 
்ப ய ன ்ப டு த் த ப ்ப டு கி ற து .
5. உயரும் ்பட் கீல்கள்(Rising Butt Hinges):

கதவு திறககும் சமயஙகளில் கதடவ 10 மி.மீ 
உயர்த்துவதற்கு இககீல்கள் ்பயன்படுகினற்ன.
6. ்பட்டட கீல்கள் (Strap Hinges):

இடவ க்னமா்ன கதவுகளுககுப 
்பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பின மடிபபு கீல

7.2.5.8.   ஸ்ளலடிங் சன்னல: 
(Sliding Window):

இவவடக சன்னல்களின ஷட்டர்கள், 
சுவருககு இடையாக அடமககப்பட்ட வழிகாட்டி 
தணடவா்ளஙகளில் சிறு உருட்ளயின மூேம் 
�கர்த்தப்படுகிறது. இவற்டறக கிடடமட்டத்திலும், 
ம�ர்குத்தாகவும் �கர்த்தோம்.

7.2.5.9.   ்கண்ாடி சன்னல  
(Glazed Window):

இந்த சன்னல்களில் உள்்ள ஷட்டர்கள் 
கணைாடியாோ்னடவ. கணைாடி ஷட்டர்கள் 
மைம் அல்ேது உமோகத்தி்னாோ்ன சட்டஙகளில் 

UPVC என்பதன விரிவாககம் Un 
Plasticized Poly Vinyl Chloride ஆகும். 
சமீ்ப காேஙகளில் வணிக வ்ளா 

கஙகள் மற்றும் அட்னத்து வடகயா்ன கட்டிடங 
களிலும் UPVC கதவுகள் மற்றும் சன்னல்கள் 
அதிக்ளவில் ்பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

மமலும் UPVC தட்்ப பவப்ப மாறுதல்கட்ள
தாஙகி நிற்்பதால் இது அதிகமாக ்பயன்படுத்தப 
்படும் ப்பாரு்ளாக தற்ம்பாது வி்ளஙகுகிறது. 

இடவ அழுகுதல் (rot), துருபிடித்தல் 
மற்றும் உப்பால் அரித்தல் ம்பானற ்பணபுகள் 
இல்ோததால் இடவ மற்டறய வடக கதவு 
மற்றும் ஜன்னல்கட்ள விடவும் நீணட �ாள் 
உடைககும் தனடம பகாணடது.
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ட்பரல தாழ்ப்பாள்

சாதார் தாழ்ப்பாள்

ஹாஸ்ப மற்றும் 
ஸ்ட்டபிள் தாழ்ப்பாள்

்டவர்  தாழ்ப்பாள்

(iii)  பூட்டு்கள் (Locks):

1. அேமாரிப பூட்டு (Cupboard Lock):
சிறு கதவுகளுககுப ்பயன்படுத்தப்படுகிறது.

2. பகாககியும் வட்ளயமும் (Hook and Eye):
அதிக ்பாதுகாபபு மதடவயில்ோத அேமாரி 

ம்பானறவற்றின கதவுகளிலும், சன்னல்கட்ள திறந்த 
நிடேயிமேமய டவத்திருககவும் ்பயன்படுகிறது. 

3. மார்டட்ஸ பூட்டு (Mortise Lock):
ஃப்ளஷ் கதவுகட்ள (Flush Doors) 

பவளியிலிருந்து பூட்டுவதற்கு இடவ 
்ப ய ன ்ப டு கி ன ற ்ன .

4. ம்பட் ோக (Pad lock):
அல்ட்ைாப தாழப்பாள் ்பயன்படுத்தும்ம்பாது 

அஙகு இவவடக பூட்டுகள் உ்பமயாகப ்படுகினற்ன.

அலமாரிப பூட்டு ெ்காக்கியும் 
வளையமும்

்பட் கீல

்கார்ெ்னட் கீல

எதிர் மடிபபு கீல

உயரும் ்பட் கீல

்பட்ள்ட கீல

(ii)  தாழ்ப்பாள்்கள் (Bolts):

1. அல்ட்ைாப தாழப்பாள்: (Aldrop Bolt)
இடவ கட்டிடத்தின பவளிக கதவுகளுககுப 

்பயன்படுத்தப்படுகிறது.
2. ம்பைல் தாழப்பாள் (Barrel Bolt):

இடவ கதவுகளின பினபுறத்தில் 
ப்பாருத்தப்படுகினறது.
3. சாதாைை தாழப்பாள் (Latch):

எல்ோ வடகயா்ன கதவுகளுககும் 
ப்பாருத்தப்படுகினறது.
4. ஹா்ஸப மற்றும் ்ஸமடபிள் தாழப்பாள் (Hasp 

and Staple Bolt):
பவளிக கதவுகளுககுப ப்பாருத்தப 

்படு கினறது.
5. டவர் தாழப்பாள் (Tower Bolt):

இது ம்பைல் தாழப்பாட்ளப ம்பானறது. 
இதில் குைாயககுப ்பதிோக இைணடு மூனறு 
வட்ளயஙகள் உள்்ள்ன.

அலட்ராப தாழ்ப்பாள்
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1. UPVC கதவுகள் மற்றும் சன்னல்கள் ்பற்றிய
ஓர் அறிகடகடயப ்படஙகளுடன தயார் பசய.

2. கதவுகள் மற்றும் சன்னல்களின 
்பயன்படுத்தப்படும் ப்பாருத்திகளின 
்படஙகட்ளச் மசகரித்து அவற்டறக பகாணடு 
ஓர் அறிகடக தயார் பசய.

ெசயல்பாடு - 3PROJECT

்பகுதி II   (மதிபெ்பண்கள் 3)

ஓரிரு வாக்கியங்்களில விள்டயளி.

5. சன்னல்கள் - வடையறு.
6. கதவு ஷட்டர்களில் உள்்ள ்பாகஙகள் யாடவ?
7. ்பட்டி ்பற்றிச் சிறு குறிபபு வடைக.
8. கதவுகளில் ப்பாருத்தப்படும் கீல்கள் (Hinges) யாடவ?

்பகுதி I  (மதிபெ்பண 1)

சரியா்ன விள்டளயத  டதர்ந்ெதடுதது  எழுது்க. 

1. ஷட்டரின இரு ்பககஙகளிலும் உள்்ள பசஙகுத்தா்ன
்பேடகககு ------ எனறு ப்பயர்.
அ) தாழ்பாள் ்பேடக
ஆ) சாஷ்
இ) ்ஸடடல்
ஈ) ம்ப்னல் 

2. குறுககுக கட்டடகள் உள்்ள கதவுகளில்
கிடடமட்டத்தில் --------- கட்டடகட்ளப
்பயன்படுத்தி பசயயப்படுகிறது.
அ) ்ஸடடல்
ஆ) டிைானசம்
இ) பஹட்
ஈ) பேட்ஜ்கள்

3. சாயவா்ன கூடைகளின சரிவின மமல் -----------
டார்மர் சன்னல் அடமககப்படும்.
அ) பசஙகுத்தாக
ஆ) சரிவாக
இ) கிடடமட்டத்தில்
ஈ) சாயவாக

4. சுவற்றிலிருந்து பவளிபபுறமாக நீட்டிக
பகாணடிருககும் சன்னல்களுககு ------- எனறு
ப்பயர்.
அ) மூடே சன்னல்

ஆ) பிவட்டட் சன்னல்
இ) ம்ப சன்னல்
ஈ) வி்ளககு பவளிச்ச சன்னல்

மாதிரி வி்னாக்்கள்

மார்ள்டஸ் பூட்டு

ட்பட் லாக்
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்பகுதி III  (மதிபெ்பண்கள் 5)

சுருக்்கமா்க விள்டயளி.

9. கதவுகளின வடககள் யாடவ?
10. சன்னல்களின வடககட்ள வரிடசப்படுத்துக.
11. கதவு மற்றும் சன்னல்களில் ்பயன்படுத்தப்படும் தாழப்பாள்கள் மற்றும் பூட்டுகள் யாடவ?

்பகுதி IV  (மதிபெ்பண்கள் 10)

விரிவா்க விள்டயளி.

12. பி்ளஷ் கதவுகள் ்படம் வடைந்து விவரி.
13. சட்டஙகளும், ம்ப்னல்களும் உள்்ள கதவின ்படம் வடைந்து விவரி.

1 (இ) 2 (ஈ) 3 (அ) 4 (இ)   
விடடகள் : 
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8.1  படிக்கட்டு்கள் மற்றும் 
மின்தூககி்கள் 
(Stairs and Lifts)

8.2  கூரை்கள் 
(Roofs)

8.3  தளங்கள் மற்றும் 
தரை்கள் 
(Floors and Flooring)

 ்கட்டுமான 
ெசயல்முரற்கள்

அலகு 8

அடிபபரைக 
்கட்ைைப 

ெபாறியியல்
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8.1.1 அறிமு்கம் : (Introduction)
ஒரு தளத்திலிருந்து மற்றொரு தளத்திறகு ஏறிச் ்ெல்வதறகும், இறங்கு்வதறகும் அமமக்கப்படுகினற 

்படி்களின ்தொகுபபு ்படிக்கட்டு்கள் எனப்படும்.

உள்ளடக்க அட்ட்வமை

8.1  ்படிக்கட்டு்கள் மறறும் மினதூககி்கள் 
(Stairs and Lifts) 
8.1.1 அறிமு்கம்
8.1.2  ்படிக்கட்டு்களில ்பயன்படுத்தப்படும் 

்தொழில நுட்்பச் ்ெொற்கள்
8.1.3 ்படிக்கட்டு்களின அமமவிடம்
8.1.4 ்படிக்கட்டு்களின ்வம்க்கள்
8.1.5 ந்கரும் ்படிக்கட்டு்கள்
8.1.6 மினதூககி்கள்

8.2 கூமை்கள் (Roofs)
8.2.1 அறிமு்கம்
8.2.2 சிறந்த கூமைக்கொன தனமம்கள்
8.2.3 கூமை்களின ்வம்க்கள்

8.2.4  தட்மடயொன கூமையின நிமற்களும் 
குமற்களும்

8.2.5  ெொய்வுக கூமை அமமக்கப ்பயன 
்படுத்தப்படும் ்்பொருட்்கள்

8.2.6 நவீன கூமைத்த்கடு்கள்

8.3 தளங்்கள் மறறும் தமை்கள் (Floors and Flooring)
8.3.1 அறிமு்கம்
8.3.2 தளங்்களின ்வம்க்கள்
8.3.3 தமை்கள் ்வமையமற
8.3.4  தமை்களுககுப ்பயன்படும் ்்பொருட்்கள்
8.3.5  தமைக்கொன ்்பொருட்்கமளத் 

ததரந்்தடுத்தல
8.3.6 தமை்களின ்வம்க்கள்

 படிக்கட்டு்கள் மற்றும் மின்தூககி்கள் (Stairs and Lifts)8.1

்கறறலின தநொக்கங்்கள்:

இபபாை முடிவில் உங்களால் அறிந்து ெ்காள்ள முடிந்தரை.

 ¾ ்படிக்கட்டு்களில ்பயன்படுத்தப்படும் ்தொழிலநுட்்பச் ்ெொற்கமள அறிதல.
 ¾ ்படிக்கட்டு்களின ்வம்க்கமள அறிந்து ்்கொள்ளுதல.
 ¾ மினதூககி்கள் மறறும் அதன ்பயன்கமள ்வமையறுத்தல.
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9. பிட்ச் (Pitch):
தநொசிங் த்கொட்டிறகும், கிமட மட்டத்திறகும் 

இமடப்பட்ட த்கொைம் பிட்ச் எனப்படும்.

10. ம்வணடர்கள் (Winders):
்படிக்கட்டு்களின திமெமய மொறறு்வதற்கொ்க, 

்ெவ்வ்கமொ்க இல்ொமல ஒரு குறிபபிட்ட 
த்கொைத்தில அமமக்கப்பட்டுள்ள ்படி்களுககு 
ம்வணடர்கள் எனறு ்்பயர.

11. ்பலூஸட்டர (Baluster):
ம்கபபிடிமயத் தொங்்க அமமக்கப்படும் 

்ெங்குத்து உறுபபு ்பலூஸட்டர எனப்படும்.

12. ம்கபபிடி (Hand Rail)
்படிக்கட்டின ஓைத்தில, ம்கயில 

பிடித்துக்்கொணடு இறங்கு்வதறகு ஏறற உயைத்தில, 
்படிக்கட்டின ெரிவிறகு இமையொ்க, மைம் அல்து 
இரும்்பொல ்ெய்யப்பட்ட அமமபபிறகுக ம்கபபிடி 
எனறு ்்பயர.

13. நியூ்வல த்பொஸட் (Newel Post):
ம்கபபிடிமயத் தொங்கும் ்வணைம் 

்படிக்கட்டு்களின ஆைம்்பத்திலும், முடிவிலும் 
அமமக்கப்படும் ்ெங்குத்தொன தூணிறகு நியூ்வல 
த்பொஸட் எனறு ்்பயர.

8.1.3.  படிக்கட்டு அரமக்கபபடும் 
இைங்கள் (Location of Staircase):
எல்ொ அமற்களுககும் எளிதொ்கச் ்ெலலும் 

விதமொ்க, ்படிக்கட்டு்கள் வீடு்களின நடுப்பகுதியில 
அமமக்கப்பட த்வணடும். தமலும் ்படிக்கட்டு்கள் 
மட்டுதம ஒரு தளத்திறகும் மற்றொரு தளத்திறகும் 
்வழியொ்க இருப்பதொல இ்வறமற அமமககும் 
இடத்மத மிகுந்த ்க்வனத்துடன தீரமொனிக்க 
த்வணடும். உரிய ்கொறதறொட்டமும், ்்வளிச்ெமும் 
கிமடககும் விதத்தில இடத்திமனத் ததரந்்தடுக்க 
த்வணடும். ்்பொதுக்கட்டிடங்்களில முககிய ்வழிககு 
அருகில ்படிக்கட்டு்கள் அமமக்கப்பட த்வணடும்.

8.1.4  படிக்கட்டு்களின் ைர்க்கள் 
(Types of Staircase):

i. படிக்கட்டு்கள் ்கட்டுைதற்குப பயன்படும்
ெபாருட்்கரளப ெபாறுத்து ைர்க்கள்:
i. ்ெங்்கல ்படி்கள்
ii. மைப்படி்கள்
iii. ்கருங்்கல ்படி்கள்
iv. இரும்புப ்படி்கள்
v. ்கொனகிரீட் ்படி்கள்
vi. ்கணைொடி ்படி்கள்

ii. படிக்கட்டு்களின் ைடிைத்ரதப ெபாறுத்து ைர்க்கள்:
1. தநைொன ்படி்கள் (Straight Stairs)
2. நொய்க்கொல த்பொனறு அமமந்த ்படி்கள் 

(Dog Legged Stairs)

8.1.2  படிக்கட்டு்களில் 
பயன்படுத்தபபடும் ெதாழில்நுட்பச் 
ெசாற்்கள் (Terms Used in Stairs):

1. ட்்ைட் (Tread):

்படி்கட்டில தமத் ஏறும்த்பொததொ, கீதே 
இறங்கும் த்பொததொ ்கொல்கமள ம்வக்கககூடிய, 
கிமடமட்டமொன ்படியின தமல்பகுதி ட்ைட் 
எ ன ப ்ப டு ம் .
2. மைெர (Riser):

ட்ைட்-ஐ தொங்்கககூடிய ஒரு ்படியின 
்ெங்குத்துப ்பகுதி மைெர எனப்படுகிறது.
3. உயைம் (Rise):

்தொடரச்சியொன இரு்படி்களின 
ட்ைட்்களுககு இமடப்பட்ட ்ெங்குத்துத் தூைம் உயைம் 
எ ன ப ்ப டு கி ற து .

4. ஃபிமளட் (Flight):
இமடயில த்ணடிங் இல்ொமல, 

்தொடரச்சியொ்க ஒதை ்வரிமெயில அமமந்துள்ள
்படிக்கட்டு்களுககு ஃபிமளட் எனறு ்்பயர.

5. தநொசிங் (Nosing):
ட்்ைட்டின ்்வளிதய நீட்டிக 

்்கொணடிருககும் ்பகுதி தநொசிங் எனப்படும்.
6. த்கொயிங் (Going):

இைணடு அடுத்தடுத்த மைெர்களுக 
கிமட தயயுள்ள கிமடமட்ட தூைதம த்கொயிங் 
எ ன ப ்ப டு ம் .

7. த்ணடிங் (Landing):
இைணடு ்படி்களின ்தொகுதிககு இமடதய 

அமமக்கப்படும் தமமடககு (Platform) த்ணடிங் 
எனறு ்்பயர.

8. ெொஃபிட் (Soffit):
்படிக்கட்டு்கள் அமமந்துள்ள ெரி்வொன 

சி்ொபின (Slab) அடிப்பகுதி ெொஃபிட் எனப்படும்.
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தநைொன ்படிக்கட்டில ்படி்கள் அமனத்தும் 
ஒதை திமெயில அமமக்கப்படுகினறன. 
்்பரும்்பொலும் ஒரு ்வரிமெ ்படி்கதள இதில 
அமமந்திருககும். சி் இடங்்களில இமடயில 
ஒரு த்ணடிங் அமமத்துத் ்தொடரச்சியொ்கவும் 
அமமக்கப்படுகினறன. த்பொதிய இட்வெதி 
இல்ொத இடங்்களில இத்தம்கய ்படிக்கட்டு்கள் 
அ ம ம க ்க ப ்ப டு கி ன ற ன .

8.1.4.2  நாயக்கால் படிக்கட்டு்கள் (Dog Legged 
Stairs):

1
UP

2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.200

1.200

1.1251.125 2.250
0.2300.230

2.500

இவ்வம்கப ்படி்கள் ்பொரப்பதறகு நொய்க்கொல 
த்பொனறு இருப்பதொல இப்்பயமைப ்்பறறன. 
இதில எதி்ைதிர திமெயில அமமந்த இைணடு 
்வரிமெப ்படி்கள் உள்ளன. இைணடு ்வரிமெககும் 
இமடயில திமெமய மொறறு்வதற்கொ்க ஒரு த்ணடிங் 
அமமக்கப்பட்டுள்ளது. இைணடு ்படி்களின 
அ்க்ம் அமமக்க த்பொதுமொன இடம் உள்ள 
இடங்்களில மட்டுதம இந்த ்வம்க ்படிக்கட்டு்கள் 
அமமக்கப்படுகினறன.

8.1.4.3 திறந்த கிணற்றுபபடி்கள் (Open Well Stairs):

II-FLIGHT

LANDING

OPEN
WELL

OPEN
WELL

I-FLIGHT III-FLIGHT

WITH INTERMEDIATE FLIGHT WITHOUT INTERMEDIATE FLIGHT

3. திறந்த கிைறறுப ்படி்கள் (Open Well Stairs)
4. ்வட்ட ்வடி்வப ்படி்கள் (Circular Stairs)
5. இைணடொ்கப பிரியும் ்படி்கள் (Bifurcated 

Stairs)
6. ்வமள்வொ்க அமமந்த ்படி்கள் (Geometrical Stairs)

உல்கத்தின் மி்க நீளமான 
ப டி க ்க ட் டு ்க ள் :
சுவிட்ெர்ொந்து நொட்டின மந்ென 

மம்யில அமமந்துள்ள இருபபுப ்பொமதமய ஒட்டி 
அமமக்கப்பட்டுள்ள ்படிக்கட்டு்கதள உ்கின 
மி்க நீளமொன ்படிக்கட்டொ்க அதி்கொைபூர்வமொ்க 
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில 11,674 ்படிக்கட்டு்கள் 
அமமயப ்்பறறிருககினறது. ்வருடத்திறகு ஒரு 
நொள் நமட்்பறும் மந்ென ஓட்டத்தின (Niesen 
run) த்பொது மட்டுதம இது ்பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
இந்த ்படிக்கட்டு்களின நீளம் 3.4 கி.மீ மறறும் இதன 
குத்துயைம் (altitude) 1669 மீட்டர.

Search link : www.dmx.co.uk>worlds-longest-stairs

8.1.4.1  நநைான படிக்கட்டு்கள் (Straight Stairs):
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8.1.4.4 ைட்ை ைடிைப படி்கள் (Circular Stairs (or) 
Spiral Stairs):

இப்படிக்கட்டு்கள் ்வட்ட ்வடிவில 
அமமந்திருககும். நடுவில அமமக்கப்பட்ட தூணில 
இந்த ்படி்கள் ்்பொருத்தப்படுகினறன. இ்வறறின 
்மொத்த விட்டம் 2 மீ முதல 2.5 மீ ்வமை இருககும். 
இப்படிக்கட்டின ்வமளவு ஆைம் (Radius of Curvature) 
குமற்வொ்கத்வ இருககும்.

இவ்வம்கப ்படி்களில தமத் இருந்து 
்பொரககும்த்பொது ்படிக்கட்டு்களுககு இமடயிலுள்ள 
்பகுதியில கிைறு த்பொனற ஒரு திறபபு இருககும். 
இந்த கிைறு ்ெவ்வ்க ்வடிவில இருககும். 
்படிக்கட்டு அமமக்க அதி்க இடம் உள்ள இடங்்களில 
இப்படிக்கட்டு்கமள அமமக்க்ொம். இந்த கிைறு 
த்பொனற திறபபின ்வழியொ்க அதி்க ்்வளிச்ெம் 
கிமடககினறது.

மைத்தினாலான மி்க நீளமான 
ப டி ்க ட் டு ்க ள்

நொரத்வ நொட்டின ம்்ெப 
த�ொரடொன எனனுமிடத்தில அமமந்துள்ள 
ஃபதளொரலி ஸ்டய்ர (Florli stairs) மி்கவும் 
நீளமொன மை்படி்கட்டொகும்.

இதில 4444 ்படி்களுடன 740 மீட்டர (2428 அடி) 
உயைம் ஏறும் ்வம்கயில அமமக்கப்பட்டுள்ளது.
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இவ்வம்கப ்படி்கள் ்்பொதுக்கட்டிடங்்களில 
்பயன்படுத்தப்படுகினறன. இமடயிலுள்ள 
த்ணடிங் ்வமையிலும் ்படி்கள் ஒதை ்வரிமெயொ்கவும் 
த்ணடிங்கிலிருந்து இைணடு புறங்்களிலும் இைணடு 
்வரிமெ்களொ்கப பிரிந்து ்ெலகினறன. இைணடொ்கப 
பிரியும் ்படி்கள் ்படத்தில ்கொட்டப்பட்டுள்ளன.

உ்்்கங்கிலும் அமமக்கப்பட்டுள்ள மி்கவும் 
ஆடம்்பைமொன, தனித்து்வமொன, ்கண்க்வர ்படி-
க்கட்டு்களின ்படங்்கமளச் தெ்கரித்து ஓர ஆல்பம் 
தயொர ்ெய்.

Search link
http://inhabitat.com>architecture
http://www.alux.com>most-luxuriousstaircase

ெசயல்பாடு - 1PROJECT

8.1.5 ந்கரும் படிக்கட்டு்கள் (Escalators) :

ஒரு தளத்திலிருந்து மற்றொரு தளத்திறகு 
அதி்க எணணிகம்கயி்ொன மக்கமளக ்்கொணடு 
்ெல் இம்வ ்பயன்படுத்தப்படுகினறன. இது 
மினதமொட்டொர மூ்ம் இயக்கப்படுகிறது. 
இப்படி்கட்டு்கள் ்தொடரச்சியொ்க இயங்கிக ்்கொணதட 
இருககும். குமறந்த மினெொை ்ெ்வில நிமறய 
மக்கமளக ்்கொணடுச் ்ெல்கூடியது. இப்படி்களில 
நொம் ஏறி நடக்க த்வணடியதிலம். அது்வொ்கத்வ 
ந்கரந்து ்்கொணதட இருககும்.

8.1.4.5  இைணைா்கப பிரியும் படி்கள் (Bifurcated 
Stairs):

ெெைன்ஸ் ந்கட், ரசனா
இந்த ்படி்கட்டு்கள் 999 

்படி்கமளக ்்கொணடதொகும். இது 
மெனொவில அமமந்துள்ள தியொன ்மன 
மம்யில அமமந்துள்ளது. இப்படி்களில ஏறி 
மம்யில அமமந்துள்ள ்பொமறத் துமளயின 
்வழியொ்க உச்சியில அமமந்துள்ள ஓர த்கொவில 
்வமை ்ெல்்ொம்.
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மின் தூககி்கள்

இைணடு அல்து ்ப் தளங்்களுககு 
்ெங்குத்தொன திமெயில ்ெனறு ்வை அமமக்கப்படும் 
தமமட மின தூககி்கள் (Lift) எனப்படுகிறது. இம்வ 
்கட்டிடத்தின ஒவ்்வொரு ்பகுதியிலிருந்தும் எளிதில 
்ெல்வதற்கொ்க, ்கட்டிடத்தின மமயப்பகுதியில 
அமமக்கப்படுகினறன. ்பயணி்கமள மட்டும் 
ஏறறிச் ்ெலகினற லிஃபட், ்பயணி்கள் லிஃபட் 
எனவும், ்்பொருட்்கமளக ்்கொணடுச் ்ெல் 
்வடி்வமமக்கப்படும் லிஃபட், குட்ஸ லிஃபட் (Goods 
Lift) எனவும் அமேக்கப்படுகினறன. இதறகுக 
குமற்வொன இடதம த்பொதுமொனது.

உன ஊரிமனச் சுறறியுள்ள ்பகுதி்களிலுள்ள 
்படிக்கட்டு்கள் மறறும் ந்கரும் ்படிக்கட்டு்கள் 
(Escalators) அமமயப்்பறற ்கட்டிடங்்கமள தநரில 
்ெனறு ்பொரத்து, அ்வறமறப ்பறறிய ்படங்்களுடன 
கூடிய ஓர அறிகம்கமயத் தயொர ்ெய்.

ெசயல்பாடு - 2PROJECT

ைானுலகின் படி்கட்டு (Stairway 
to Heaven):
இது ரசனாவின் சுற்றலா பயணி்களுககு 

ஆபத்தில்லா மரலநயற்ற அனுபைத்ரத அளிக்க 300 
அடி உயைத்திற்கு லின்ஸ்ெஹு (Linzhou) எனுமிைத்தில் 
அரமந்துள்ள ரதநென்க (Taihang) மரலயில் 
அரமக்கபபட்டுள்ள சுழல் படி்கட்ைாகும்.

8.1.6 மின் தூககி்கள் (Lift or Elevators):
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பகுதி II  (மதிபெபண்கள் 3 )

ஓரிரு ைாககியங்களில் விரையளி.

6.  ்படிக்கட்டு்கள் – ்வமையறு
7.  மைஸ மறறும் மைெர்களுககு இமடதயயொன த்வறு்பொடு்கள் யொம்வ?
8.  ்படிக்கட்டு்கள் ்கட்டு்வதறகு ்பயன்படுத்தப்படும் ்்பொருட்்களில ஏததனும் மூனறிமனக கூறு்க?
9.  ்படிக்கட்டு்களின ்வடி்வத்மதப ்்பொறுத்து எம்வதயனும் மூனறு ்வம்க்கமளக கூறு்க.

பகுதி III (மதிபெபண்கள் 5)

சுருக்கமா்க விரையளி.

10.  இைணடொ்கப பிரியும் ்படி்கள் ்பறறி வி்வரிக்கவும்.
11.  ்படிக்கட்டு்களில ்பயன்படுத்தப்படும் ்தொழிறநுட்்பச் ்ெொற்கள் எம்வதயனும் ஐந்திமனப ்பறறிச் சிறு குறிபபு 

்வமை்க.
12.  ்படிக்கட்டு்கள் அமமக்கப்படும் இடங்்கள் ்பறறி வி்வரி. 

பகுதி IV (மதிபெபண்கள் 10)

விரிைா்க விரையளி.

13.  நொய்க்கொல ்வடி்வ ்படிக்கட்டு்கள் அமமபம்பப ்படத்துடன வி்வரி.
14.  திறந்த கிைறறுப ்படி்கள் ்பறறிப ்படத்துடன வி்வரி.

பகுதி I (மதிபெபண 1 )

சரியான விரைரயத் நதரந்ெதடுத்து எழுது்க. 

1. ்தொடரச்சியொன இரு ்படி்களின Tread ்களுககு 
இமடப்பட்ட ்ெங்குத்து தூைம் ____________ 
எனப்படுகிறது.

 அ)  த்கொயிங்  ஆ) பிட்ச்
 இ)  ட்்ைட்  ஈ)  மைஸ
2.  ஒரு குறிபபிட்ட த்கொைத்தில ்படி்களின 

திமெ்கமள மொறறு்வதறகு ___________ 
அ ம ம க ்க ப ்ப டு கி ற து .

 அ)  த்கொயிங்
 ஆ) ம்வணடர்கள்
 இ)  மைெர
 ஈ)  ்பலூஸடர
3.  ம்கபபிடிமயத் தொங்கும் ்வணைம் 

்படிக்கட்டு்களின தமலும், கீழும் அமமக்கப்பட்ட 
்ெங்குத்தொன தூணிறகு _______________ 
எனறு ்்பயர.

 அ)  ்பலூஸடர  ஆ) ்ெட் ையில
 இ)  நியூ்வல த்பொஸட்   ஈ) ஃபிமளட்

4. தநொசிங் த்கொட்டிறகும் கிமடமட்டத்திறகும் 
இமடப்பட்ட த்கொைம் __________ எனப்படும்.

 அ)  ெொஃபிட் 
 ஆ)  பிட்ச்
 இ)  மைெர
 ஈ)  ட்்ைட்
5.  ட்்ைட்டின ்்வளிதய நீட்டி ்்கொணடிருககும் ்பகுதி 

________ எனறு ்்பயர.
 அ)  த்ணடிங் 
 ஆ)  த்கொயிங்
 இ)  தநொசிங்
 ஈ)  ம்வணடர

மாதிரி வினாக்கள்
விரை்கள் :
1. (ஈ) 2. (ஆ) 3. (இ) 4. (ஆ) 5. (இ)
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i. மரழ, ்காற்று, சூரிய ெைபபம் நபான்றைற்றின்
எதிர விரளவு்கரளத் தாஙகி நீணை நாள்
உரழககும் தன்ரமரயப ெபற்றிருக்க
ந ை ண டு ம் .

ii. ெைபபம் மற்றும் ஒலி ஆகியைற்ரறத் தடுககும்
ஒரு நல்ல ்காபபுபெபாருளா்க இருக்க
நைணடும்.

iii. உறுதியான, பலம் மற்றும் நிரலத்தன்ரம 
ைாயந்த ்கட்டுமானத் தன்ரமரயப ெபற்றிருக்க 
நைணடும்.

iv. சிறந்த ைடி்கால் அரமபரபக ெ்காணடிருக்க 
நைணடும்

8.2.1 அறிமு்கம் (Introduction):
 ்்வயில, மமே, ்பனி மறறும் ்கொறறு 

த்பொனற்வறறிலிருந்து ்கட்டிடத்மதப ்பொது்கொக்க அதன 
தமற்பகுதியில அமமக்கப்பட்ட அமமபபிறகுக கூமை 
எனறு ்்பயர. ்கட்டிடத்திறகு தமலிருந்து எவவித 
்பொதிபபும் ஏற்படொத ்வணைம் கூமை ்பொது்கொககிறது.

8.2.2  சிறந்த கூரைக்கான தன்ரம்கள்: 
(Requirements of a Good Roof)

நனறொ்க திட்டமிடப்பட்டு அமமக்கப்படும் 
ஒரு கூமை பின்வரும் ததம்வ்கமளப பூரத்தி ்ெய்ய 
த்வணடும்

்கறறலின தநொக்கங்்கள்:

இபபாை முடிவில் உங்களால் அறிந்து ெ்காள்ள முடிந்தரை.

 ¾ கூமை்களின பிரிவு்கமளயும் மறறும் ததம்வ்கமளயும் அறிதல.
 ¾ தட்மடயொன கூமை்களின அனுகூ்ங்்கமளப ்பட்டியலிடுதல.
 ¾ நவீன கூமைத் த்கடு்கமளப ்பறறி புரிந்து ்்கொள்ளுதல.

 கூரை்கள் (Roofs)8.2
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சாயவுக கூரையின் ைர்க்கள்:
1. ஒறமறக கூமை (Single Rroof)
2. இைட்மடக கூமை அல்து ்பரலின கூமை 

(Double or Purlin Roof)
3. தூ்க்கட்டுக கூமை (Trussed Roof)

1. ஒற்ரறக கூரையின் ைர்க்கள்:
i. ஒருபுறம் சரிந்த கூரை (Lean-To-Roof)
ii. இருபுறம் சரிந்த கூரை (Couple Roof)
iii. இரணக்கபபட்ை இருபுறம் சரிந்த கூரை 

(Couple Closed Roof)
iv. குறுககு விட்ைகூரை (Collar Beam Roof)

ஒருபுறம் சரிந்த கூரை

இருபுறம் சரிந்த கூரை

v. நீர ஊடுருைாத சிறந்த ஓர அரமபரபக 
ெ்காணடிருக்க நைணடும்.

vi. தீயிரனத் தாஙகும் திறரனப ெபற்றிருக்க 
ந ை ண டு ம் .

8.2.3 கூரை்களின் ைர்க்கள்  
(Classification of Roofs):
1. ெரி்வொன / ெொய்வுககூமை (Sloping/Pitched Roof)
2. தட்மடயொன கூமை (Flat Roof)
3. ்வமளவுக கூமை (Curved or Shell Roof)

8.2.3.1 சரிைான / சாயவுக கூரை:
ெரி்வொன தமற்பைபம்பக ்்கொணட 

கூமைககுச் ெொய்்வொன கூமை எனறு ் ்பயர. இவ்வம்க 
ெொய்வுக கூமையொனது மைம், இரும்பு அல்து மைம் 
மறறும் இரும்பு இைணடும் தெரத்து ்ெய்யப்பட்ட 
முகத்கொை ்வடி்வ அமமபபின இைணடு 
முமன்களும் சு்வர்களொல தொங்்கப்பட்டிருககும். 
கூமையின ெொய்வுக த்கொைமொனது இைணடு 
சு்வர்களுககிமடதயயுள்ள தூைம், கூமை அமமக்கப 
்பயன்படும் ்்பொருட்்கள், ்கட்டிடம் அமமயும் 
இடத்தின தட்்ப ்்வப்பநிம் ஆகிய்வறமறப 
்்பொருத்து அமமயும்.

மாத்ரி மந்திர, ஆநைாவில்
‘மாத்ரி மந்திர’ ஆநைாவில் ரமயப 
பகுதியில் அரமயபெபற்ற 

ஒருஙகிரணந்த நயா்கா (Integral yoga) 
பழகுநர்களுக்கான ஆன்மீ்க முககியத்துைம் 
ைாயந்த மாளிர்கயாகும். ஆநைாவில் என்ற ந்கைம் 
ஸ்ரீ அைபிந்நதா ஆசிைமத்தின் அன்ரனயால் 
உருைாக்கபபட்ைதாகும். இந்த ்கட்டிைம் 12 
இதழ்களால் சூழபபட்ை மி்கபெபரிய ந்காள(Sphere) 
ைடிவில் 37 ஆணடு்கள் ்கட்ைபபட்டுள்ளது. 
(பிபைைரி 1971 முதல் பிபைைரி 2008 ைரை).
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ii) பக்கக்கால் தூலக்கட்டு (Queen Post Truss):
்பக்கக்கொல தூ்க்கட்டு 9 மீட்டர நீளம் 

முதல 14 மீட்டர நீளம் (Span) ்வமை ்பயன்படுத்த 
ஏறறம்வ. இதில இைணடு பிைதொன ம்கமைங்்கள், 
இைணடு முட்டு்கள், இைணடு ்பக்கக ்கொல்கள், தமல 
மட்டத்தில ஒரு இமைபபு உத்திைம் (Straining Beam), 
கீழ் மட்டத்தில இமைககும் இமைபபு உத்திைம் 
(Straining Sill) மறறும் ம்கமைங்்கமள இமைககும் 
ஒரு கிமடமட்ட உத்திைம் (Tie beam) த்பொனறம்வ 
உள்ளன. பிைதொன ம்கமைங்்களின மீது தூ்்கச்ெட்டம் 
அமமத்து அதன மீது ்்பொது ம்க மைங்்கள் 
்்பொருத்தப்பட்டு கூமை அமமக்கப்படுகினறது.

iii) எ ஃ கு  தூ ல க ்க ட் டு  ( St e e l  Tr u s s ) :
சு்வர்களுககிமடதய அ்க்ம் (Span) 12 

மீட்டருககு அதி்கமொகும்த்பொது எஃகு தூ்க்கட்டு 
்பயன்படுத்தினொல ்ெ்வு குமறயும். ்வணி்கச் 
ெந்மதயில தைப்படுத்தப்பட்ட ்மன எஃகு, 
குறிபபிட்ட ்வடி்வங்்கள் மறறும் அளவு்களில 
கிமடககினறன. இவ்வம்க எஃகு ்வடி்வங்்கள் 
உத்திை ்கட்டுமொனத்திறகு உதவுகினறன. குமறந்த 
நீட்டமுமடய ்கட்டிடங்்களுககு ‘L’ ஆங்கிம் 
்்வலடிங் அல்து ரி்்வட் இமைபபு ்ெய்யப்பட்டு 
எஃகு தூ்க்கட்டு தயொரிக்கப்படுகினறன. இழுவிமெ, 
அமுககுவிமெ ஆகிய இைணமடயும் எஃகு 
தூ்க்கட்டு தொங்்கக கூடியது. ஆம்கயொல இதமன 
்வடி்வமமப்பது சு்்பம். சி் ்வம்கயொன எஃ்கொ்ொன 
தூ்க்கட்டு்கள் ்படத்தில ்கொட்டப்பட்டுள்ளன.

இரணக்கபபட்ை இருபுறம் சரிந்த கூரை

குறுககு விட்ை கூரை

தூலக்கட்டுக கூரை: (Trussed Roof):

இவ்வம்கயொன கூமை்களின ்கட்டுமொனம் 
இரும்பு அல்து மைம் ் ்கொணடு முகத்கொை ்வடிவில 
்கட்டப்படுகிறது.

தூலக்கட்டுக கூரை்களின் ைர்க்கள் பின்ைருமாறு:

i. மமயக்கம்்பத்தூ்க்கட்டு
ii. ்பக்கொல தூ்க்கட்டு
iii. எஃகுதூ்க்கட்டு

i) ரமயக ்கம்பத் தூலக்கட்டு (King Post Truss):
இம்வ 5 மீட்டர முதல 9 மீட்டர நீட்டம் 

(Span) ்வமை ்பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவ்வம்க 
தூ்க்கட்டில ்்பொது ம்கமைங்்கமளத் தொங்்க 
மைத்தினொ்ொன ெட்டங்்கள், ததம்வப்படும் 
இமட்்வளியில ்்பொருத்தப்படுகினறன. இவ்வம்க 
தூ்க்கட்டு்களில இைணடு பிைதொன ம்கமைங்்கள் 
(Pricipal Rafter), கிமடமட்ட இமைபபு உத்திைம் 
(Tie Beam), இைணடு முட்டு்கள் (Strut) மறறும் ஒரு 
மமயக்கம்பு ஆகியம்வ இருககினறன. பிைதொன  
ம்க மைங்்களின மீது நீள்வொககில ்்பொது ம்க 
மைங்்கமளத் தொங்கும் ்்பொருட்டு தூ்்கச்ெட்டம் 
(Purlin) அமமக்கப்பட்டிருககும். இைணடு 
மமயக்கம்புத் தூ்க்கட்டின இமடப்பட்ட தூைம் 
்்பொது்வொ்க 3 மீட்டர ்வமை இருக்க்ொம்.
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அமமக்க்ொம் இம்வ ்வலுவூட்டப்பட்ட ்கற்கொமையின 
எமடமயத் தொங்கும் அளவிறகு உறுதியொனதொ்க இருக்க 
த்வணடும். இரும்புக ்கம்பி்கமளக ்கட்டு்வதறகு முன 
்ப்ம்க (அல்து) இரும்புத் த்கட்டில எண்ைய் 
(oil) தடவி ்கற்கொமையொனது தொங்குச்ெொை ்ப்ம்கயின 
மீது ஒட்டொமல தடுக்க த்வணடும். பிறகு இதன மீது 
இரும்புக ்கம்பி்கள் ்பைபபி ்கட்டுக்கம்பியின உதவியுடன 
்கட்டப்படுகிறது. ்வேக்கமொ்க 1 : 1.5 : 3 எனற விகிதத்தில 
்கற்கொமை ்க்ம்வயொனது தொங்குச்ெொைம் மீது த்பொடப்பட்டு 
அதிரவு இயந்திைம் மூ்ம் திணமமப்படுத்தப்படுகிறது.

ii)  பதனபபடுத்துதலும், தாஙகுச்சாைத்ரதப 
பிரித்தலும் (Curing And Removal of Form Works) :

்கற்கொமை த்பொடப்பட்ட ்பைபம்ப 21 முதல 
28 நொட்்கள் ்வமை தணணீர ஊறறி ஈைப்படுத்திக 
்்கொணடு இருக்க த்வணடும். அப்்பொழுது தொன 
்கற்கொமை ்வலுப்்பறும். 14 நொட்்களுககுப பின 
தொங்குச்ெொைம் அ்கறறப்படுகிறது.

ii) தட்பெைபபக ்காபபு அடுககு (Weathering 
C ours e ) :

்கொ்நிம் மொறு்பொட்டொல நி்கழும் 
சிமதவிலிருந்து கூமையின தமற்பைபம்ப தட்்ப்்வப்பக 
்கொபபு அடுககு ்பொது்கொககிறது. இது சுமொர 100 மி.மீ 
்கனம் இருககுமொறு 1 ்பங்கு சுணைொம்பும் 1.5 ்பங்கு 
உமடந்த ்ெங்்கற்களும் (1:1.5) தணணீரும் ்க்ந்து 
கூமையின தமற்பைபபின மீது அமமக்கப்படுகிறது. 
இதன மீது 1 : 3 எனற விகிதத்தில உள்ள 
சி்மணட் ்க்ம்வயொல தட்மடயொன ஓடு்கள் 
்பதிக்கப்படுகினறன. ்பதிக்கப்பட்ட ஓடு்களுககு 
இமடதய உள்ள இமைபபுப ்பகுதிமயச் சி்மணட் 
்க்ம்வ ்்கொணடு ்பொயிணடிங் ்ெய்யப்படுகிறது. 
மமேநீர ்வழிந்ததொட ஏறற ்வம்கயில தகுந்த ெரிவு 
்்கொடுத்து அமமக்கப்படுகிறது.

எஃகு தூலக்கட்டு

்பலத்வறு ்வம்கயொன கூமை்களின ்படங்்கமளச் 
தெ்கரித்து ஓர ஆல்பம் தயொர ்ெய்.
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8.2.3.2  தட்ரையான கூரை (Flat Roof):
ெம மட்டத்தில அமமந்த (அல்து) 

கிமடமட்டத்திறகு 10 
o த்கொைத்திறகுள் ெொய்்வொ்க 

அமமந்த கூமை்களுககுத் தட்மடயொன கூமை்கள் 
எனறு ்்பயர.

தட்மடயொன கூமையின ்வம்க்கள் (Type of 
Flat Roof):

1. ்வலுவூட்டப்பட்ட ்கற்கொமை கூமை (RCC Roof)
2. ்மட்ைொஸ ்டைஸ கூமை (Madras Terrace Roof)

1. ைலுவூட்ைபபட்ை ்கற்்காரை கூரை (Reinforced Cement 
Concrete Roof)

்வலுவூட்டப்பட்ட ்கற்கொமை கூமையின ்கட்டுமொன 
அமமபபு முமற கீதே ்்கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

i) தாஙகுச் சாைம் (Centering):
்கற்கொமை ்க்ம்வ தயொர ்ெய்தவுடன 

அதி்க இளகு தனமமயுடன இருப்பதொல அது 
த்பொதுமொன ்வலுப்்பறும் ்வமை மைப்ப்ம்க்களொல 
முட்டுக்்கொடுத்துத் தொங்்கப்படத்வணடும். தொங்குச்ெொைம் 
என்பது தற்கொலி்கமொ்க அமமக்கப்பட்ட தமமட ஆகும். 
இதமன மைப்ப்ம்க்கள் மறறும் முட்டு்கள் (அல்து) 
இரும்புத் த்கடு்கள் மறறும் இரும்புக குேொயினொல 
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1. ்மட்ைொஸ ்டைஸ கூமை ்்பரும்்பொலும் 
அபத்பொமதய ்ெனமன மொ்கொைத்தில 
்ப ய ன ்ப டு த் த ப ்ப ட் ட து .

2. இககூமையில இரும்பு உத்திைத்தின தமல 
ததககு மைத்தொ்ொன சிறு விட்டங்்கமள
அமமத்து இ்வறறறகிமடதய ்கட்டடச் ெட்டங்்கள்
(Furring Piece) அமமந்திருககும். தட்மடயொன
இககூமைககு ்கட்டடச் ெட்டங்்கள் ததம்வயொன
ெரிம்வக ்்கொடுககும்.

3. நனகு சுடப்பட்ட கூமைச் ்ெங்்கலச் (Terrace
Brick) சுணைொம்புக ்க்ம்வயிமனக
்்கொணடு குத்து்வரிமெயொ்கத் ததககு மைச்ெட்ட
அமமபபின மூம்விட்ட திமெயில உள்ள்வொறு
அமமக்கப்படுகிறது.

4. உமடந்த ் ெங்்கற்களொல ஆன ்கற்கொமை (Brick Bat
Concrete) 10 ்ெ.மீ தடிமனுககுப த்பொடப்பட்டு,
பிறகு ்தொடரந்து நீைொல ஈைப்படுத்தப்பட்டுத்
திணமமப ்படுத்தப்படுகிறது.

5. இதன தமல 3 அடுககு்களொ்க தட்மடயொன
ஓடு்கள் சுணைொம்புக ்க்ம்வக ்்கொணடு 
்பதிக்கப்படுகிறது.

6. இறுதியொ்க தமற்பைபபில ்க்ம்வயொல
பூெப்பட்டு, மமேநீர ்வழிந்ததொடும்்படி ெரிவு
்்கொடுக்கப்படுகிறது.

8.2.4  தட்ரையான கூரையின் நிரற்களும், 
குரற்களும் (Advantages and 
Disadvantages of Flat Roof)

நிரற்கள் :
1. தட்மடயொன கூமை அமமப்பதும், 

்பைொமரிப்பதும் எளிது.
2. தமல மொடிமய எளிதொதக ்கட்ட்ொம்
3. தட்மடயொன கூமை அதி்க ்்வப்பத்மதக

்கடத்தொத தனமம உமடயது.
4. இககூமை, ெொய்வுக கூமைமயக ்கொட்டிலும் 

அதி்க தீ தடுபபுத் திறமனக ்்கொணடது.
5. நல் ்கொறதறொட்டம், அதி்க ்்வளிச்ெம், நல்

ததொறறம் ஆகிய்வறமற ்கட்டிடத்திறகுக 
்்கொடுககிறது.

உன ்பள்ளிககு அருத்க ்கட்டுமொனப ்பணி 
நமட்்பறும் இடத்திறகுச் ்ெனறு, R.C.C கூமை 
அமமபபுப ்பணியின ்பலத்வறு நிம்்கமளப ்பறறிப 
்படங்்களுடன ஓர அறிகம்கமயத் தயொர ்ெய்.
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2. ெமட்ைாஸ் ெைைஸ் கூரை (Madras Terrace Roof) :

R.S.J

ெமட்ைாஸ் ெைைஸ் கூரை
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மங்களூர ஓடு்கள்

ட்ைாஃநபாரட் அட்ரை்கள்

்கல்நார ெநளித் த்கடு்கள்

இநலசான கூரைப ெபாருட்்கள்

6. ்்பொய்ககூமை அமமக்க த்வணடிய அ்வசியம் 
இலம்.

குரற்கள் :
1. ெொய்்வொன கூமைமய விட தட்மடயொன கூமைககு 

ஆைம்்ப ்கட்டுமொனச் ் ெ்வு அதி்கம்.
2. தூண்கள் மறறும் உத்திைங்்களின உதவியினறி 

அதி்க நீட்டத்திறகுத் தட்மடயொன கூமை்கள் 
அமமக்க முடியொது.

3. அதி்க ்பனிப்்பொழிவு உள்ள இடங்்களுககு 
இககூமை ஏறறதல்

4. ெொய்வுக கூமைமய விட ்கட்டுமொன த்வ்கம் குமறவு.

8.2.5  சாயவுக கூரை அரமக்கப 
பயன்படுத்தபபடும் ெபாருட்்கள்:  
(Roof Covering Materials for Pitched Roof)

1. ஓம்்கள்(Thatches)
2. கூமை மை ஓடு்கள் (Wooden Shringles)
3. ஓடு்கள் (Tiles)
4. ்கலநொர அட்மட்கள் (A.C Sheets)
5. துத்தநொ்க மு்ொம் பூெப்பட்ட இரும்புத் த்கடு்கள் 

(GI Sheets)
6. இத்ெொன கூமை ்்பொருட்்கள்(Light Weight 

Roofing Materials)
7. ்பொலி விமனல குதளொமைடு அட்மட்கள் (P.V.C. 

Sheets)
8. த்கல்்வலியூம் கூமைத் த்கடு்கள் (Galvalume 

Roofing Sheets)

ஓரல்கள்

கூரை மை ஓடு்கள்
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்கலநொர அட்மடயின ்வம்க்கள் (Types of 
A.C.Sheets):

i. ட்ைொஃத்பொரடு அட்மட்கள் (Trafford Sheet)
ii. ்நளித்த்கடு்கள் (Corrugated Sheets)

i) ட்ைாஃநபாரடு அட்ரை்கள் (Trafford Sheet) :
ஒவ்்வொரு ட்ைொஃத்பொரடு அட்மட்களும் 

நொனகு ்வமளவு்களுடன அடுத்தடுத்து தட்மடயொன 
ெம தளத்மதக ்்கொணடிருககும். இதன ்கனம் 6 மி.மீ 
ஆகும். இதன அ்க்ம் 1.02 மீ மறறும் நீளம் 2.5 மீ, 3.5 
மீ மறறும் 4 மீஎனற அளவு்களில இருககும்.

ii) ெநளித்த்கடு்கள் (Corrugated Sheets) :
இவ்வம்க அட்மட்கள் இயந்திைத்தின 

உருமள்களுககு இமடதய த்கடு்கள் அழுத்தப்பட்டு 
தயொரிக்கப்படுகிறது. இதில ்வமளவு்கள் 
்தொடரச்சியொ்கவும், இமையொ்கவும் இருககும். 
தீமயத் தொங்கும் ெகதி உமடயது. இந்தக கூமையின 
மீது மமே ்்பய்தொல ெபதம் உணடொகும். கூமையில 
்்பொருத்தும் த்பொது தூ்்கச் ெட்டத்துடன Crank 
Bolts, J Hooks ்்கொணடு இமைக்கப்பட த்வணடும். 
நீரக ்கசிம்வத் தவிரக்க த்பொலட் உடன தொர ்வொஷர 
்்பொருத்தப்படுகிறது. ்நளித்த்கடு்கள் (Corrugated 
Sheets) 7.5 ்வமளவு்கமளக ்்கொணடது. அட்மடயின 
தமறபுற ்வமளவு மறறும் கீழ்பபுற ்வமளவு ெமமொ்க 
இருககும். இதன ்கனம் 6மி.மீ ஆகும். இதன அ்க்ம் 
1.05மீ மறறும் நீளம் 2.5மீ, 3மீ, 3.5மீ, 4மீ எனற 
அளவு்களில இருககும்.

்கல்நார அட்ரையின் பயன்்கள் (Uses of A.C. Sheets):

i) இதன விம் குமறவு, எளிதில தீபபிடிக்கொது.
ii) ்வணைபபூச்சு ததம்வயிலம்.

பாலி விரனல் குநளாரைடு அட்ரை்கள்

ந்கல்ெைலியூம் த்கடு்கள்

8.2.6  கூரையிைப பயனாகும் 
ெபாருட்்கரளத் 
நதரந்ெதடுககும்நபாது ்கருத்தில் 
ெ்காள்ள நைணடியரை  
(Point to be Considered During the 
Selection of Roofing Materials):

1. ்கட்டிடம் அமமயும் இடத்தின தட்்ப்்வப்பநிம்
2. கூமையின ெொய்மொனம்
3. ்கட்டிடத்தின ்வம்க
4. நீணடநொள் உமேககும் தனமம
5. ்கட்டிடத்தின ஆைம்்பச் ்ெ்வும், ்பைொமரிககும்

்ெ்வும்
6. தீ மறறும் ்்வப்பத்மதத் தொங்கும் தனமம
7. கூமைப ்்பொருட்்களின எமட
8. ்்பொருட்்களின ததொறறமும் அேகும்.

8.2.7  சாயவுக கூரை அரமக்கத் 
நதரையான அட்ரை்களின் ைர்க்கள் 
(Types of Covering Sheets for Pitched Roof):

1. ்கல நொரஅட்மட்கள் (Asbestos Cement Sheets)
2. எமட குமற்வொன கூமை அட்மட்கள் (Light

Weight Roofing Sheets)
3. துத்தநொ்க மு்ொம் பூெப்பட்ட இரும்பு த்கடு்கள்

(Galvanised Iron Roofing Sheets)

8.2.7.1 ்கல்நார அட்ரை்கள் (A.C.Sheets):

சி்மணடுடன சுமொர 15% ்கலநொர
இமே்கள் தெரத்து ஈைமொக்கப்பட்டு அச்சில 
அழுத்தப்பட்டு ்கலநொர அட்மட தயொர
்ெய்யப்படுகிறது. இந்த நொர்கள் ்பட்டு த்பொனறு 
மிருது்வொ்கவும் ்பள்பளப்பொ்கவும் இருககும். இந்த 
அட்மட்களின அம் த்பொனற ்வடி்வம், ்வலிமம 
மறறும் ்்கட்டித்தனமம அதி்கரிக்கவும், மமேநீர 
்வழிந்ததொடவும் உதவுகிறது.
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துத்தநா்க முலாம் பூசபபட்ை இரும்புத் த்கட்டின் 
நன்ரம்கள்:

i. ்வணைபபூச்சு அ்வசியமில்ொததொல ்ெ்வு 
குமறகிறது.

ii. எமட குமறவு ஆத்ொல ம்கயொள்்வது எளிது.
iii. ்்வப்பத்மதக குமற்வொ்க ்கடத்தும் தனமம 

்்கொணடது.
iv. எளிதில துருபபிடிக்கொதத் தனமம உமடயது.

8.2.8  நவீன கூரைத் த்கடு்கள்  
(Modern Roofing Sheets) :

8.2.8.1.  ைரளைான அலுமினியத் த்கடு்கள் 
(Corrugated Alumnium Sheet):

அலுமினியம் ஓர குமறந்த எமட உமடய, 
இரும்ம்பப த்பொனறு துருபபிடிக்கொத உத்ொ்கமொகும். 
்நளி்வொன அலுமினியத் த்கடு்களின ்கனம் 0.5மி.மீ 
லிருந்து 0.8மி.மீ ஆகும். இம்வ்களுககுப ்பைொமரிபபு 
ததம்வயிலம். தமலும் மறுவிற்பமன ்ெய்ய நல் 
மதிபபுமடயது. இம்வ அதி்க விம்யுமடயம்வ 
என்பது இதன குமறயொகும்.

8.2.8.2. பி.வி.சி. கூரைத் த்கடு்கள் (P.V.C. Sheets) :
அம் ்வடி்வமொன உறுதியுமடய PVC 

த்கடு்கள் 70% முதல 80%ககு குமறயொத அளவு ஒளி 
ஊடுரு்வக கூடிய தனமம உமடயது. தநைடி சூரிய 
ஒளியில நல் ்ெயலதிறன இல்ொததொலும் தீ 
எதிரககும் தனமம இல்ொததொலும், இம்வ தற்கொலி்க 
்கட்டுமொனங்்கள், ்கொர நிறுத்துமிடம் த்பொனற 
அதி்க கூமை எமட த்வணடொத, நல் ததொறறம் 
ததம்வப்படும் இடத்தில ்பயன்படுகிறது.

8.2.8.3.  ்கணணாடி இரழயால் ைலுவூட்ைபபட்ை 
பிளாஸ்டிக அட்ரை்கள் (Glass Fibre Reinforced 
Plastic Sheet) :

அம் ்வடிவி்ொன ்கணைொடி இமேயொல 
்வலுவூட்டப்பட்ட பிளொஸடிக அட்மட்கள், த்ெொன 

iii) பூச்சி்களொல ்பொதிபபு ஏற்படொது.
iv) ்தொழிறெொம்்கள், ்பணிமமன்கள் மறறும் 

்்பரிய ்கட்டிடங்்களில ்பயன்படுத்தப்படுகிறது.

்கல்நார அட்ரை்களின் தன்ரம்கள் (Characteristics of 
A.C.Sheets):

i) ்கலநொர அட்மடமய எளிதொ்க அறுக்க்ொம். 
ஆணி அடிக்க்ொம், மறறும் துமள இட்ொம்.

ii) ஒலிமய (sound) ்கடத்தொத் தனமமக ்்கொணடது.
iii) அமி்ம், ்கொைத் தனமமயொல எளிதில 

்ப ொ தி க ்க ப ்ப டு ்வ தி ல ம ் .
iv) ்்வப்பத்மதக ்கடத்தும் தனமமக கிமடயொது.
v) ்பைொமரிபபுச் ்ெ்வு குமறவு.

கூரை மு்கடு ்கல்நார அட்ரை (A.C.Ridge Piece Cover):
ெொய்வுக கூமையில அமமக்கப்படும் ்கலநொர 

அட்மடயில இைணடு ெரிவு்களின தமற்பகுதி்கள் 
ெந்திககும் உச்சியில கூமையினுள் மமேநீர பு்கொமல 
இருப்பதறகு த்வயப்படும் அட்மடககு கூமை 
மு்கட்டுக ்கலநொர அட்மட எனறு்்பயர.

8.2.7.2  எரைக குரறைான கூரை அட்ரை்கள் 
(Light Weight Roofing Sheets):
இைணடு ்கலநொர (Asbestos) துணி்களுககிமடதய 

ெைல ்க்ந்த தொர்பொய் ம்வத்து ்வமளவு்களுடன 
கூடிய இந்த த்ெொனக கூமைத் த்கடு்கள் (Light Roofing 
Sheets) தயொரிக்கப்படுகினறன. இதறகு இருபுறமும் 
அலுமினிய ்வணைம் அடிக்கப்பட்டு இருககும். இது 
எளிதொ்க ்வமளயும் தனமம ்்கொணடது. இ்வறமற 
அறுப்பதும், ஆணி அடிப்பதும் எளிது. இவ்வம்க 
அட்மட்கள் மி்கவும் விம் மலி்வொனது மறறும் 
்வலிமம குமறந்தது. இவ்வம்க கூமை்கள் தற்கொலி்கக 
்கட்டிடங்்களுககுப ்்பொருத்தமொனது.

நலசான கூரை அட்ரையின் ைர்க்கள்:

1. தொரஅட்மட (Tar Sheet)
2. பிளொஸடிகஅட்மட (Plastic Sheet)
3. ்பொலி விமனல குதளொமைடு அட்மட (P.V.C Sheet)

8.2.7.3  துத்தநா்க முலாம் பூசபபட்ை 
இரும்புத் த்கடு்கள்  
(Galvanized Iron Sheets):
இவ்வம்க அட்மட்கள் ததனிரும்புத் 

த்கடு்கமள இயந்திை உருமள்களுககு இமடயில 
அழுத்து்வதன மூ்ம் தயொரிக்கப்படுகிறது. 
இத்த்கடு்கள் தட்்ப்்வப்ப சூழ்நிம்யொல 
துருபபிடிக்கொமல இருப்பதறகுத் துத்தநொ்க 
மு்ொம் பூெப்படுகிறது. ்வமளவு்கள் இருப்பதொல 
்வலிமமயொனது. இந்த அட்மட்கமளச் ெமதள 
அட்மட்களொ்கவும் தயொர ்ெய்ய்ொம்.
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8.2.8.6. ந்கல்ெைலியூம் கூரைத் த்கடு்கள் (Galvalume 
Roofing Sheets):

த்கல்்வலியூம் கூமைத் த்கடு்கள் 
இரும்பினொ்ொன ்மலலிய கூமைத் த்கடு்களொ்ககும். 
இம்வ குமறந்த இழுவிமெயுமடய இரும்பு அல்து 
்மன எஃகு ஆகிய்வறறினொல ்ெய்யப்பட்டு ்கமட்களில 
கிமடககினறது. துத்தநொ்க மு்ொம் பூெப்பட்ட இரும்புத் 
த்கடு்கமள விட இம்வ நொனகு மடங்கு அதி்க துரு 
எதிரபபுத் தனமமயுமடயதொ்கவும், நீணடநொள் 
உமேக்கக கூடியதொ்கவும், ்்பொருளொதொை ரீதியொ்க மி்க 
சிக்கனமொனதொ்கவும் உமடய ்்பொருட்்களில ஒனறொகும். 
எளிதில ்ப  ் ்வடி்வங்்களில ்ெய்ய கூடியதும், மொறறக 
கூடியதொ்கவும், உ்பதயொகிப்பதறகுச் சு்்பமொனதொ்கவும், 
அ்ங்்கரிப்பதறகு ஏறறதொ்கவும், ்நடுநொள் உமேக்கக 
கூடிய தனமமயுமடயதொ்கவும் இருப்பதொல, இது 
தறத்பொது சிறந்த கூமைக்கொன ்்பொருளொ்கத் ததரவு 
்ெய்யப்படுகிறது.

ஒளி ஊடுவுரு்வக கூடியதொ்க ்ப்வித அளவு்களில 
கூமைப ்்பொருளொ்க ்பயன்படுகிறது. துத்தநொ்கம் 
பூெப்பட்ட இரும்புத் த்கடு, அலுமினியத் த்கடு த்பொல 
இல்ொமல இவ்வம்க அட்மட்களுககு ஓைளவிறகு 
மறுவிற்பமன மதிபபு உணடு.

8.2.8.4. தார அட்ரை்கள் (Bituminous Sheets) :
்கொகிதக கூழ், தொர த்பொனற்வறறிலிருந்து 

தயொரிக்கப்படும் த்ெொன இககூமை அட்மட்களொல 
தற்கொலி்கக கூமை்கள் அமமக்கப்படுகினறன. 
இதறகு மறுவிற்பமன மதிபபு இலம். இதன விம் 
மலிவு. ஆனொல ஆயுட்்கொ்ம் குமறவு (3 முதல 5 
ஆணடு்கள்).

8.2.8.5.  சிைபபு மணைரள கூரை த்கடு்கள் (Red Mud 
Corrugated Roofing Sheets):

அலுமினியத் ்தொழிறெொம்யிலிருந்து 
்வரும் ்கழிவு ்்பொருட்்களிலிருந்து ்்பறப்படும் 
சி்வபபு மணமைப ்பொலிமர ்்பொருதளொடு 
தெரத்து ்நளி்வொன (Corrugated) இவ்வம்க 
கூமை அட்மட்கள் தயொரிக்கப்படுகினறன. இம்வ 
நீணட நொள் உமேக்கக கூடியதொ்கவும், விம் 
மலி்வொனதொ்கவும் கிமடககிறது. எளிதில ்வமளந்து 
்்கொடுககும் தனமமயுமடயதொல, இம்வ தற்கொலி்கக 
்கட்டுமொனங்்களில த்ெொன கூமைப ்்பொருளொ்க 
அதி்கமொ்கப ்பயன்படுத்தப்படுகிறது.
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பகுதி II (மதிபெபண்கள் 3 )

ஓரிரு ைாககியங்களில் விரையளி.

6.  எம்வதயனும் மூனறு ்வம்கயொன தட்மடயொன கூமை்களின ்வம்க்கமளக கூறு.
7.  தூ்க்கட்டு கூமை (Roof Truss) ்வம்க்களில முககியமொன ்வம்க்கள் யொம்வ?
8. த்ெொன கூமை அட்மட்களின ்வம்க்கள் யொம்வ?

பகுதி III (மதிபெபண்கள் 5)

சுருக்கமா்க விரையளி.

9.  ்கல நொர அட்மட்களின (A.C. Sheets) தனமம்கள் யொம்வ?
10.  நல் கூமைக்கொன தகுதி்கள் குறித்துக குறிபபு ்வமை்க.
11.  தட்மடயொன கூமையின நனமம்கமள ்வரிமெப்படுத்து்க. 

பகுதி IV (மதிபெபண்கள் 10)

விரிைா்க விரையளி.

12.  மமயக்கம்புத் தூ்க்கட்டு (King Post Truss) ்பறறி ்படத்துடன வி்வரி.
13.  நவீன கூமைத் த்கடு்கள் ்பறறி வி்வரி.

பகுதி I (மதிபெபண 1 )

சரியான விரைரயத் நதரந்ெதடுத்து எழுது்க. 

1.  ்கட்டிடத்தின தமற்பகுதிககு _____________ 
எனறு ்்பயர

 அ)  சு்வர   இ) கூமை

 ஆ)  தமை     ஈ) ்கதவு.

2.  மமயக ்கம்்பத்தூ்க ்கட்டின (King Post Truss) 
நீட்டம் (span) ________ முதல ______ ்வமை 
்பயன்படுத்தப்படுகிறது.

 அ)  3 மீ – 6 மீ  இ) 2 மீ – 4 மீ

 ஆ)  5 மீ – 9 மீ     ஈ) 4 மீ- 8 மீ.

3.  சு்வர்களுககு இமடதயயுள்ள தூைம் (Span) 
_____________ அதி்கமொகும்த்பொது எஃகு 
தூ்க்கட்டு (Steel Truss) ்பயன்படுத்தினொல 
்ெ்வு குமறயும்.

 அ)  12 மீ   இ) 10 மீ
 ஆ)  6 மீ     ஈ) 20 மீ.

4.  தட்மடயொன ஓடு்கள், ்மட்ைொஸ ்டைஸ 
கூமையில ________ அடுககு்களொ்கப 
்ப தி க ்க ப ்ப டு கி ற து .

 அ)  4   இ) 3
 ஆ)  2     ஈ) 5
5.  ்கல நொர அட்மட்கள் (A.C. Sheets) 

தயொரிக்கப்படும்த்பொது அதில தெரக்கப்படும் ்கல 
நொர இமே்கள் அளவு ________

 அ)  10 %   இ) 20%
 ஆ) 15%     ஈ) 25%

மாதிரி வினாக்கள்
விரை்கள்

1. (இ) 2. (ஆ) 3. (அ) 4. (இ) 5. (ஆ)

Civil_Tamil_Unit_8.indd   188 11/18/2020   12:46:16 PM



189 தளங்கள் மற்றும் தரை்கள் | ்கட்டுமான ெசயல்முரற்கள்  

8.3.2  தளங்களின் ைர்க்கள் 
(Types of Floors):

தளங்்களின இைணடு பிரிவு்களொ்க 
்வம்கப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அம்வயொ்வன,

1. மைத்தொ்ொன தளங்்கள் (Timber Floor)
2. கூட்டுப ்்பொருட்்களொ்ொன தளங்்கள் 

(Composite Floor)
3. ்வலுவூட்டப்பட்ட ்கற்கொமைத் தளங்்கள் (RCC

Floors)

8.3.1 அறிமு்கம் (Introduction):
்வமையறுக்கப்பட்ட ஒரு இடத்தில அதி்க 

இட்வெதிமய உரு்வொககும் ்்பொருட்டு ்கட்டிடத்மத 
்்வவத்வறு மட்டங்்களில பிரிககும் கிமடமட்ட 
உறுபபுக்கதள தளம் எனப்படுகிறது. இத்தளம் 
ஒரு ்கட்டிடத்தில மனிதர்கள் தங்கு்வதறகும், 
்்பொருட்்கள் மறறும் உ்ப்கைைங்்கள் த்பொனற்வறமற 
ம்வப்பதறகும் ்வெதிமய ஏற்படுத்துகிறது.

தரை தளம் : (Ground Floor)
நி் மட்டத்திலிருந்து உடனடியொ்க தமத் 

்கட்டப்படும் தளத்திறகுத் தமை தளம் (Ground Floor) 
எனறு ்்பயர.

நிலமட்ைத்திற்கு கீழதளம் : (Basement Floor) 
சி் ெமயங்்களில நி்மட்டத்திறகு கீதே 

்கட்டிடதமொ அல்து ்கட்டிடத்தின ்பகுதி்கதளொ 
்கட்டப்படுகினறன. இ்வறமற நி்மட்டத்திறகு 
கீழ்த்தளம் (Underground Floor) எனக கூறு்வர.

நமல்தளம் : (Upper Floor)
்ப் மொடிக ்கட்டிடங்்களில தமைதளத்திறகு 

தமத் அடுத்தடுத்து ்கட்டப்படும் தளங்்களுககு 
தமலதளம் (Upper Floor) எனறு ்்பயர.

்கறறலின தநொக்கங்்கள்:

இபபாை முடிவில் உங்களால் அறிந்து ெ்காள்ள முடிந்தரை.

 ¾ தளங்்கள் மறறும் தமை்களின ்வம்க்கமள அறிதல.
 ¾  தமை்களுககுப ்பயன்படுத்தப்படும் ்்பொருட்்கமளயும் அ்வறமறத் ததரவு ்ெய்தம்யும் புரிந்து 

்்கொள்ளுதல.

 தளங்கள் மற்றும் தரை்கள் (Floors and Flooring)8.3
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8.3.2.2  கூட்டுப ெபாருட்்களாலான தளங்கள்: 
(Composite Floors)
ஒனறுககு தமற்பட்ட ்வம்கயொன 

்்பொருட்்கமளக ்்கொணடு தயொரிக்கப்படும் 
தளங்்கள் கூட்டுப ்்பொருட்்களொ்ொன தளங்்கள் 
எனறு அமேக்கப்படுகினறன. கீழ்க்கொண்பம்வ 
இத்தளங்்களின சி் ்வம்க்களொகும்.

i. ஃபில்ர �ொய்ஸட் தளங்்கள் (Filler Joist Floors)
ii. �ரக ஆரச் தளங்்கள்(Jack Arch Floors)
iii. இைட்மட ஃபிளொகஸதடொன தளங்்கள் (Double 

Flagstone Floors)
iv. ெொத்ொ பிளொக மறறும் ரிப தளங்்கள் (Hollow 

Block and Rib Floors)
v. ஆர.சி.சி தளங்்கள் (R.C.C Floors)

தமற்கணடம்வ்களுள் ஆர.சி.சி 
தளங்்கதள தற்கொ்ங்்களில மி்கவும் அதி்கமொ்க 
்ப ய ன ்ப டு த் த ப ்ப டு கி ன ற ன .

8.3.2.3  ைலுவூட்ைபபட்ை ்கற்்காரை தளங்கள்: 
(RCC Floors)
இவ்வம்க தளங்்கள் இரும்புக ்கம்பி்களும் 

்கொனகிரீட்டும் ்பயன்படுத்தி அமமக்கப்படுகினறன. 
நவீன ்கட்டுமொனங்்களில இவ்வம்க தளங்்கதள 
மி்கவும் அதி்கமொ்கப ்பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
தளங்்களும், உத்திைங்்களும் அதன தமல ்வரும் 
எமடககு ஏற்ப ்வடி்வமமக்கப்பட்டு தகுந்த 
இமட்்வளியில முமறயொ்க ்கம்பி்கள் ்்பொருத்தப்பட்டு 
அமமக்கப்படுகினறன. மறமறய ்வம்க்கமள விட ஆர.
சி.சி தளங்்களின நனமம்கள் பின ்வருமொறு

 ¾ ்பைொமரிபபுச் ்ெ்வு மி்கக குமறவு
 ¾ உறுதியொனம்வ
 ¾ தீ பிடிக்கொதம்வ
 ¾ எளிதில அமமக்க ஏறறம்வ.

8.3.2.1  மைத்தலான தளங்கள்: 
(Timber Floor)
இவ்வம்க தளங்்கள் 

மைப்ப்ம்க்கமளக ்்கொணடு 
அ ம ம க ்க ப ்ப டு கி ன ற ன . 
கீழ்்கொண்பம்வ மைத்தொ்ொன 
தளங்்களின ்வம்க்களொகும்.

i) ஸலீப்பர சு்வர்களின தமல 
அமமக்கப்பட்ட மைத் தளங்்கள் 
(Sleeper Wall Timber Floors):

ii) ஒரு ்வழி உத்திைத்துடன 
கூடிய மைத்தளங்்கள் (Single 
Joist Timber Floors):

iii) இரு்வழி உத்திைத்துடன கூடிய மைத்தளங்்கள் 
(Double Joist Timber Floors)

iv) மூனறு ்வழி உத்திைத்துடன கூடிய மைத்தளங்்கள் 
(Framed or Triple Joist Timber Floors)
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5. ஆயுள் (Durability):

தமைக்கொன ்்பொருட்்கள் ததய்மொனம் 
(Wear), கிழிதல (Tear), இைெொயன நட்வடிகம்க 
(Chemical Action) த்பொனற்வறறொல ்பொதிக்கொத 
்வம்கயில ்வலிமமயனதொ்கவும், நீணட ஆயுமளக 
்்கொணடதொ்கவும் இருக்க த்வணடும்.

6. சபதம் (Noise):

தமைக்கொன ்்பொருட்்களின தமத் 
நடககும்த்பொது ெபதம் உணடொக்கொமல இருக்க 
த்வணடும். மைம், ்கொரக, ைப்பர மறறும் பி.வி.சி ஓடு்கள் 
த்பொனறம்வ இவ்வம்க குைத்மதக ்்கொணட தமைப 
்்பொருட்்களொகும்.

7. ைழுககுதல் (Slipperiness):

தமைக்கொன ்்பொருட்்கள் ்மனமமயொனத்கவும், 
ெமமொனதொ்கவும் இருக்க த்வணடும். தமலும் 
்வழுக்கொத தமற்பைபம்பக ்்கொணடதொ்கவும் இருக்க 
த்வணடும்.

8. தீ தடுபபு (Fire Resistant):

இந்தத் தனமம தமலதளங்்களுககு மி்க 
முககியமொனதொகும். எனத்வ, இப்்பொருட்்கள் தீ 
எதிரபபுத் தனமமயுடன இருத்தல த்வணடும். 
அபத்பொது தொன ்கட்டிடத்தின இரு த்வறு 
தளங்்களுககுக கிமடதய சிறந்த தீ தடுபம்ப
உரு்வொக்க முடியும். ்கொனகிரீட் ஓடு்கள், ்டைொதெொ
மறறும் ்பளிங்குக்கல ஆகியம்வ இவ்வம்க
குைத்மதக ்்கொணட தமை ்்பொருட்்களொகும்.

8.3.6  தரை்களின் ைர்க்கள் (Types of 
Flooring):

்பயன்படுத்தப்படும் ்்பொருட்்களின 
அடிப்பமடயில தமை்களின ்வம்க்கமளக
கீழ்க்கணட்வொறு ்வம்கப்படுத்த்ொம்.

8.3.6.1. ஓட்டு தரை (Tiled Flooring) :

்களிமண (அ) சி்மணட் ்கொனகிரீட் (அ) 
்டைொதெொ த்பொனற்வறமற ்பலத்வறு ்வடி்வங்்கள், 
அளவு்கள் மறறும் தடிமன இருககுமொறு 
தயொரிக்கப்பட்டு இவ்வம்க தமை த்பொடப்படுகிறது. 
இவ்வம்க தமை்கமள மி்கவும் குமற்வொன ்கொ் 
அ்வ்கொெத்தில த்பொட முடியும்.

8.3.3  தரை்கள் - ைரையரற (Definition 
for Flooring):

ஒரு தளக ்கட்டமமபம்ப (Floor Structure) 
நிைந்தைமொ்க மூடி அதறகு ெமமொன (Even) மறறும் 
்மனமமயொன (Smooth), நடப்பதறகு எளிதொன 
தமற்பைபம்பக ்்கொடுககும் ்கட்டுமொனத்மததய 
தமை்கள் எனகிதறொம்.

8.3.4  தரை்களுககுப பயன்படும் 
ெபாருட்்கள் (Materials Used for 
Flooring):

கீழ்க்கொண்பம்வ தமை்கள் அமமக்கப 
்பயன்படுத்தப்படும் சி் ்்பொருட்்களொகும்.

i. ெசங்கற்கள்.
ii. ்கொனகிரீட்.
iii. மைம்.
iv. ்கற்கள்.
v. ஓடு்கள்.
vi. ்டைொதெொ.
vii. ஆஸ்பொலட்.
viii. ைப்பர.
ix. ்கணைொடி.
x. லிதனொலியம்.

8.3.5  தரைக்கான ெபாருட்்கரளத் 
நதரந்ெதடுத்தல் (Selection of 
Material for Flooring):

தமைக்கொன ்்பொருட்்கமளத் ததரந்்தடுககும் 
த்பொது கீழ்க்கொணும் ்கொைணி்கமள மனத்தில 
்்கொள்ள த்வணடும்.

1. நதாற்றம் (Appearance):

தமைக்கொன ்்பொருட்்கள் விரும்்பத் தகுந்த 
ததொறறத்மதக ்்கொணடிருப்பதுடன அதன நிறம் 
்கட்டிடத்தின ்பயன்பொட்டிறகு ஏற்பவும் இருக்க 
த்வணடும்.

2. ெசள்கரியம் (Comfort):

தமைக்கொன ்்பொருட்்கள் நல் ்்வப்பக 
்கொபபு (Thermal Insulation) ்்கொணடதொ்கவும், 
்பயன்படுத்துத்வொருககு அதி்க அளவு ்ெள்கரியம் 
அளிப்பதொ்கவும் இருக்க த்வணடும்.

3. விரல (Cost):

்கட்டிடத்தின ்பயன்பொட்டிறகு 
ஏறபுமடயதொ்க, தமைக்கொன ்்பொருட்்களின விம் 
இருக்க த்வணடும்.

4. சுத்தம் ெசயதல் (Cleaning):

தமைக்கொன ்்பொருட்்கள் எளிதொ்கவும், 
திறம்்படவும் (Effectively) சுத்தம் ்ெய்யத் தகுந்த 
்வம்கயில இருக்க த்வணடும்.
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8.3.6.3. பளிஙகு தரை (Marble Floor):

அதி்கமொ்க சுத்தம் ததம்வப்படும் 
்்பொதுக்கட்டிடங்்கள், குடியிருபபுக ்கட்டிடங்்கள் 
த்பொனற்வறறில ்பயன்படுத்தப்படும் இவ்வம்க 
தமை்கள் உயர தைமொனம்வ. ்பளிங்கு ்ப்ம்க்கள் 
்்பொது்வொ்கச் ெதுை ்வடிவில அல்து ்ெவ்வ்க 
்வடிவில இருககும்.

8.3.6.4.  முன் ைாரபபு ்கான்கிரீட் தரை (Pre–cast 
Concrete Flooring):

இவ்வம்க ்கொனகிரீட் ்ப்ம்க்கள் ்பலத்வறு 
அளவு்களில கிமடககினறன. இம்வ சு்வர்களின 
மீததொ அல்து உருட்டிய எஃகு விட்டங்்களின (RSJ) 
மீததொ தொங்்கப்படுகினறன. ஒவ்்வொரு ்ப்ம்க்களின 
்பக்கங்்களிலும் அடுத்த ்ப்ம்கயுடன இமைபபு 
ஏற்படுத்தும் ்வம்கயில நீணட ்பள்ளங்்கள் (Grooves) 
உரு்வொக்கப்பட்டிருககும்.

8.3.6.5.  பிளாஸ்டிக மற்றும் பி.வி.சி ஓட்டுத் தரை 
(Plastic and PVC Tile Flooring):

இவ்வம்கயொன தமை, ்கட்டுமொனங்்களில 
ஏற்பட்டுள்ள ெமீ்பத்திய ்வளரச்சியொகும். இது ்பொலி 
விமனல குதளொமைமட (PVC) ்பலத்வறு அளவு்கள், 
்வடி்வங்்கள் மறறும் நிறங்்களில ்வடி்வமமத்துச் 
்ெய்யப்படும் ஓடு்களொகும்.

8.3.6.2. கிைாரனட் தரை (Granite Flooring):

கிைொமனட் தமை என்பது கிைொதனொலித்திக 
தமைமயப த்பொனறதத. இத்தமையில ்கருங்்கல 
�லலி்களுககுப ்பதி்ொ்க கிைொமனட் ்கல ்ப்ம்க்கள், 
்கொனகிரீட்டினொ்ொன அடிதளத்தின தமத் 
்பதிக்கப்படுகினறன. ்்பொது்வொ்க இத்தமை 20 மி. மீ 
முதல 35 மி.மீ ்கனமுமடயதொ்க இருககும்.

உலகின் அதி்க விரலயுயரந்த 
ஓடு:

 ஒரு ெதுை மீட்டருககு 1 மிலலியன U.S 
டொ்ர விம் ்்கொணட ம்வைம் ்பதிக்கப்பட்ட 
தமை, சு்வர மறறும் கூமையின கீழ்ப்பகுதி (Ceiling) 
ஓடு்கதள, உ்கின அதி்க விம்யுயரந்த ஓடொகும். 
இதன ஒவ்்வொரு ெதுை மீட்டர ்பளிங்கு ்பைபபிலும் 
1000 ம்வை்கற்களும், 2400 முத்துக்களும், 400 
அ்ப்ொன கிளிஞெற சிபபிக்களும் (Abalone Shell), 
500 ்கருபபு த்கொதமத்கக ்கற்களும் (Black Onyx) 
்பதிக்கப்பட்டுள்ளன.

Search link:www.blackdiamond-lifestyle.
com>diamondfloorings
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8.3.6.6. ்கம்பள ஓட்டு தரை (Carpet Tile Flooring):

நூ்்கங்்கள், ஸடூடிதயொக்கள், ்வழி்பொட்டுக 
கூடங்்கள் த்பொனற்வறறில ெபதத்மத ஏற்படுத்தொத 
்வம்கயில இவ்வம்க ஓடு்கமள ்பயன்படுத்தித் தமை 
த்பொடப்படுகிறது.

்கணணாடித் தரை (Glass Floor):
இவ்வம்கத் தமை்கள் 

ஒளிபு்கககூடிய (Transparent) 
்கணைொடி மறறும் ஒளிபு்கொத (Translucent) 
்கணைொடி ்்கொணடு அமமக்கப்படுகிறது. 
முத்ொ்வதொ்கக கூறப்பட்டதில நொம் கீழுள்ள 
அல்து தமலுள்ள ்்பொருட்்கமளப ்பொரக்க 
முடியும் ஆனொல இைணடொ்வதொ்கக கூறப்பட்டதில 
்பொரக்க முடியொது. எப்படி இருந்தொலும் உமேககும் 
தனமம மறறும் உமட்வதிலிருந்து தடுபபு 
ஏற்படுத்தும் ்வம்கயில இவ்வம்க தமை்களில 
விமறப்பொக்கப்பட்ட (Toughened) ்கணைொடி 
மட்டுதம ்பயன்படுத்தப்படுகிறது.

Search link: https://www.homeflooringpros.com>8 
best luxury floorings.
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ைபபர தரை

ஆடம்்பைமொன மறறும் உயர ்பணபு்கள் ்்கொணட 
தமை்களின ்படங்்கமளச் தெ்கரித்து ஓர ஆல்பம் 
தயொர ்ெய்.

ெசயல்பாடு - 5PROJECT

 

 

8.3.6.7. ைபபர தரை (Rubber Flooring):

இவ்வம்க தமை்கள் ்்பொதுக்கட்டிடங்்கள் 
மறறும் ்தொழிறெொம் ்கட்டிடங்்களில அதி்கமொ்க 
்பயன்படுத்தப்படும் தமை ்வம்கயொகும்.
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பகுதி II  (மதிபெபண்கள் 3 )

ஓரிரு ைாககியங்களில் விரையளி.

4. மைத்தொ்ொன தளங்்களின ்வம்க்கமள ்வரிமெப்படுத்து்க.
5. தமை்கள் ்வமையறு.
6. ஏததனும் மூனறு ்வம்கயொன தமை்களின ்வம்க்கமளக கூறு்க.

பகுதி III (மதிபெபண்கள் 5)

சுருக்கமா்க விரையளி.

7. ஆர.சி.சி. (RCC) தளங்்கள் ்பறறி வி்வரி.

பகுதி IV (மதிபெபண்கள் 10)

விரிைா்க விரையளி.

8. தமை்களுக்கொன ்்பொருட்்கமளத் ததரந்்தடுககும்த்பொது ்க்வனத்தில ்்கொள்ள த்வணடிய ்கொைணி்கள்
யொம்வ?

பகுதி I (மதிபெபண 1 )

சரியான விரைரயத் நதரந்ெதடுத்து எழுது்க. 

1. நி்மட்டத்திலிருந்து உடனடியொ்க தமத்
்கட்டப்படும் தளத்திறகு ________ எனறு 
் ்ப ய ர .
அ)  முதல தளம் 
ஆ)  நி்மட்டத்தின கீழ்தளம்
இ)  தமைத்தளம் 
ஈ)  இைணடொம் தளம்.

2. தமைதளத்திறகு தமத் அடுத்தடுத்த
்கட்டப்படும் தளங்்களுககு ________எனறு
அ ம ே க ்க ப ்ப டு கி ற து .
அ)  நி்மட்டத்தின கீழ்தளங்்கள்
ஆ)  கூ ட் டு ப  ் ்ப ொ ரு ட் ்க ள ொ ் ொ ன  த ள ங் ்க ள்
இ )  த ம ல  த ள ங் ்க ள்
ஈ )  � ொ க  ஆ ர ச்  த ள ங் ்க ள்

3.  ்்பொது்வொ்க கிைொமனட் தமை ________
தடிமனுமடயதொ்க இருககும்
அ)  5 மிமீ-10 மிமீ
ஆ)  10மிமீ – 20மிமீ
இ)  20 மிமீ -35 மிமீ
ஈ)  30 மிமீ -50 மிமீ.

மாதிரி வினாக்கள்
விரை்கள்:
1.(இ) 2. (இ) 3. (இ)
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தனி நபர் ஆய்வு - நடேஸ்வரன் 

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அமமந்துள்ள மிகச் சிறந்்த பளளிகளில் ஒன்றான அகஸ்தீஸ்வரம் 
அரசு மமல் நிமைபபளளியில் பயின்றதில் நான் மிகவும் பபருமம பகாளகிமறன். 

இபபளளி அங்கு பயிலும் ஒவபவாரு மாணவனின் ்தனித் திறமமகம்ளயும் கண்டறிந்து அந்்த 
துமறயில் அவரகள மமன்மம அம்டய வழி வகுக்கிறது.

அரசு உயரநிமைபபளளி, இைந்ம்தயடிவிம்ளயில் பத்்தாம் வகுபபு முடித்்த பிறகு அகஸ்தீஸ்வரம் 
அரசு மமல்நிமைப பளளியில் படிபமபத் ப்தா்டர எனக்கு 1994 – 96 ஆம் கல்வியாணடில் வாய்பபு கிம்டத்்தது. 
அங்கு கடடி்டபப்ட வமரவா்ளர பிரிவில் பயின்று மாநிைத்தில் மு்தைாவ்தாக (ப்தாழிறகல்வி பிரிவில்) ம்தரவு 
பெய்யபபட்ட நாளில் நான் அம்டந்்த மகிழ்ச்சிமய வாரத்ம்தக்ளால் அ்ளவி்ட முடியாது. இந்்த பவறறிக்கு 
அபபளளியின் ்தமைமம ஆசிரியர, என் பா்ட ஆசிரியரகள மறறும் என் குடும்ப உறுபபினரகள உறுதுமணயாக 
இருந்்தனர.

ஆசிரியர என்பவர 

• ொன்மறாமரப மபாை வழிகாடடுபவராகவும்

• பபறமறாமரபமபாை அரவமணபபவராகவும்

• ஒரு ெமகா்தரமனப மபால் கணடிபபானவராகவும்

• ஒரு ெமகா்தரிமயப மபாை அன்பு காடடுபவராகவும்

• க்டவும்ளப மபாை கருமண பகாண்டவராகவும் இருக்க மவணடும்.

இவரகம்ள எல்ைாம் நான் என் ஆசிரியரகளி்டத்தில் கணம்டன். 

நான் என் இ்ளங்கமை பபாறியியல் படிபமபத் (B.E) ம்தாவாம்ளயில் உள்ள CSI இன்ஸ்டியூட ஆஃப 
ப்டக்னாைாஜியிலும், M.B.A. பட்டத்ம்த மதுமர காமராஜர பல்கமைக் கழகத்திலும் முடித்ம்தன்.

பின்னர 2008ஆம் ஆணடு இந்தியன் ஓவரசீஸ் வங்கியில் இ்ளநிமை உ்தவியா்ளராகப பணியில் 
மெரந்து, ்தறமபாது மமைா்ளர நிமைக்கு உயரந்துளம்ளன். க்டந்்த 10 ஆணடுக்ளாக என்னும்டய பணிமய 
முழு அரபபணிபபு உணரவு்டனும், முழு ஈடுபாடடு்டனும் பெய்து பகாணடிருக்கின்மறன். என்னும்டய இந்்த 
வாழ்க்மகப பயணம் சிறபபாக அமமந்்த்தறகு என்னும்டய பளளியும், ஆசிரியரகளும் மடடுமம காரணம்.

எனக்கு பயிறறுவித்து, வழிகாடடி, ஊக்கபபடுத்தி, உறுதுமணயாக இருந்து, நான் இந்்த நிமைமய 
அம்டய மபரு்தவி புரிந்்த அமனவருக்கும் இ்தன் மூைம் எனது நன்றிமய மீணடும் ப்தரிவித்துக் பகாளகிமறன்.

—P. நம்டஸ்வரன்.

Civil_Tamil_BM.indd   196 11/18/2020   12:47:53 PM



197 தனி நபர் ஆய்வு | அடிபபடை௧ டைைப ெபாறியியல்    

தனி நபர் ஆய்வு - அருண்குமார் டமாகன்ராஜ்  

என்னும்டய பபயர அருணகுமார மமாகன்ராஜ். நான் புதுச்மெரி மாநிைத்ம்தச் மெரந்்தவன்.  என்னும்டய 
உயர நிமைக்கல்விமய ஜீவானந்்தம் அரசுபபளளியில் பயின்மறன். மமல்நிமைக் கல்விமய பவங்க்ட சுபபர 
பரடடியார அரசு ப்தாழில்நுடப மமல்நிமைப பளளியில் பயின்மறன் இபபளளி புதுச்மெரியிமைமய ்தனித்துவம் 
வாய்ந்்த  பளளியாகும். இங்கு கல்விமயப படிபபம்தாடு, ப்தாழில்முமறயாகவும் கறறுக் பகாளளும் வாய்பமப 
நான் பபறமறன். அனுபவமும்,திறமமயும் பகாண்ட ஆசிரியரகளின் வழிகாடடு்தலினால் கடடி்டபப்ட 
வமரவா்ளர பிரிவில் சிறந்்த முமறயில் ம்தரச்சி பபறமறன்.

என் பளளிபபடிபபு முடிந்்த பின் உயரகல்வி பயிை பிரான்ஸ் நாடடிறகுச் பென்று அங்கு இ்ளநிமை 
பட்டபபடிபமப பபாது சுகா்தாரம் பிரிவிலும்,முதுநிமை பட்டபபடிபமப உ்டலியல் மறறும் உ்டறகூறியல் 
ஆராய்ச்சியிலும் பபறமறன். அன்னிய ம்தெத்தில் பட்டம் பபறுவப்தன்பது மிகவும் கடினமான ஒரு 
விஷயமாகமவ எனக்கு இருந்்தது. அது என் வாழ்வில் ஒரு முக்கியமான காைக்கட்டமாகும் .

மன உறுதியு்டன் கூடிய முயறசியால் இஸ்மரல் பல்கமைகழகத்தில் நரம்பியலில் ஆராய்ச்சி படிபபு 
மமறபகாளளும் வாய்பபு எனக்கு ்தறமபாது கிம்டத்துள்ளது என்பம்த நான் மகிழ்மவாடு ப்தரிவித்துக் 
பகாளகிமறன்.

கடின உமழபபும்,வி்டாமுயறசியும் நம்மி்டம் இருக்கும் வமர பவறறி நம் பக்கம் இருக்கும் என்பதில் 
எனக்கு முழு நம்பிக்மக உணடு. 

மாணவரக்ளாகிய உங்கள அமனவருக்கும் சிறபபான எதிரகாைம் அமமய என் வாழ்த்துக்கள.

—அருணகுமார மமாகன்ராஜ்
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தனி நபர் ஆய்வு - தீபிகா  

நான் மவ்தாரணயத்தில் உள்ள கஸ்தூரிபாய் காந்தி கன்யா குருகுைம் பபணகளமமல்நிமைபபளளியில் 
பயின்மறன். நான் ஆறாம் வகுபபு படிக்கும் மபாம்த என் வகுபபுத் ம்தாழிகளுள மிகவும் சுறுசுறுபபான மறறும் 
சுடடியான மாணவியாக அறியபபட்டவள. 9ம் வகுபபு படிக்கும் மபாது கணி்த திறனாய்வுத் ம்தரவில் ம்தரச்சி 
பபறமறன். பின்னர மமல் நிமைக் கல்வியில் கடடி்டபப்ட வமரவா்ளர பிரிமவத் ம்தரந்ப்தடுத்து பயின்மறன். 
என்னும்டய ஆசிரியரகளின் வழிகாடடு்தைால் மமல்நிமை பபாதுத் ம்தரவில் 3ஆம் இ்டத்ம்த பபறமறன். 
இபபிரிவில் எனக்குக் கறபிக்கபபட்ட அடிபபம்டகள, நான் பபாறியியல் படிபபு படிபப்தறகு மிகவும் உ்தவியாக 
இருந்்தது.

இ்ளங்கமை பபாறியியல் படிபபில் (B.E.,) நான் மு்தல் வகுபபில் ம்தரச்சி பபறமறன். என் ஆசிரியரகளின் 
அறிவுத் திறன் மறறும் சிந்்தமனயால் ஈரக்கபபட்ட நான் ஆசிரியபபணிமயமய ம்தரந்ப்தடுத்ம்தன். 
மு்தன்மு்தைாக பெம்மபாம்டயிலுள்ள S.R.V. பாலிப்டக்னிக் கல்லூரியில் விரிவுமரயா்ளராகப பணிபுரிந்ம்தன். 
முதுகமை பபாறியியல் படிபபில் (M.E) கட்டமமபபுபபிரிவில் பட்டம் பபறறபின் பாபபா மகாவிலிலுள்ள ெர 
ஐெக் நியூட்டன் இன்ஜினியரிங் மறறும் ப்டக்னாைஜி கல்லூரியில் அமமபபியல் பிரிவில் (Civil Engineering) 
துமறத்்தமைவராகப பணியமரத்்தபபடம்டன். நான் என்னி்டம் பயிலும் மாணவரகம்ள என் ஆசிரியரகள 
எனக்கு வழிகாடடியபடிமய வழிகாடடி வருகின்மறன். 

வாழ்க்மக என்பது ஒரு வட்டம் என்று நீங்கள நம்பினால் அந்்த வட்டத்திறகுள மடடுமம நீங்கள 
பயணிக்க முடியும். வட்டத்ம்த விடடு பவளிமய வந்்தால் ்தான் வாழ்க்மக எவவ்ளவு நற பைன்கள அளிக்கும் 
என்பம்த உணர முடியும். 

என் வாழ்க்மகயில் இந்்த உயரந்்த நிமைமய அம்டய மபரு்தவி புரிந்்த என் பபறமறார, ஆசிரியரகள 
மறற அமனவருக்கும் நான் என்றும் க்டமமபபட்டவ்ளாக இருபமபன்.

—தீபிகா
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தனி நபர் ஆய்வு - ட�ாசப் மரிய தாஸ

‘ விமவகமான மனி்தரகளுக்கு மடடுமம வாழ்க்மக என்பது திருவிழா‘ 

—ரால்ஃப வால்ம்டா எமரென்.

என்னும்டய பபயர மஜாெப மரிய ்தாஸ். வாழ்க்மகமயத் திருவிழாவாக எணணிக் பகாண்டா்ட 
நிமனக்கும் பவகு சிை மனி்தரகளில் நானும் ஒருவன். என்னும்டய அழகான அனுபவங்கம்ள இந்நூலின் 
மூைமாகப பகிரந்து பகாளவதில் மிகுந்்த மகிழ்ச்சியம்டகிமறன்.

 நான் புதுச்மெரி யூனியன் பிரம்தெத்ம்தச் ொரந்்த ஒரு நடுத்்தர குடும்பத்ம்தச் மெரந்்த மாணவனாமவன். 
என்மனப பபாறுத்்தவமர முழுமமயான கல்வி அறிவு என்பது பவறும் புத்்தக அறிமவ ொரந்்த்தாக 
அல்ைாமல் ஒரு முழுமமயான மனி்தமன உருவாக்கக்கூடிய, ஒழுக்க பநறிகம்ளயும் உள்ள்டக்கிய்தாக 
இருக்க மவணடும். அபபடிபபட்ட ஒரு முழுமமயான கல்விமய நான் புதுச்மெரி, ைாஸ்மபடம்டயிலுள்ள, 
பவங்க்டசுபபா பரடடியார அரசு ப்தாழில்நுடப மமல்நிமைபபளளியில் பபறமறன். அங்கு நான் கடடி்டபப்ட 
வமரவா்ளர படிபமப மமல்நிமைக்கல்வியாக கறறு 70% மதிபபபணகளு்டன் ம்தரச்சியம்டந்ம்தன். என் 
ஆசிரியரின் வழிகாடடு்தலினால் நான் பபறற இந்்த பவறறிமய புதுச்மெரியிலுள்ள, CIT கல்லூரியில் 
அமமபபியல் துமறமயத் (Civil Engineering) ம்தரந்ப்தடுக்கத் தூணடியது. அங்கு இ்ளங்கமை பபாறியியல் 
படிபபில் (B.E.,) 75% மதிபபபணகளு்டன் ம்தரச்சி பபறறு MST Rebar Pvt. Ltd. என்ற கம்பபனியில் பணிபுரியத் 
ம்தரவு பெய்யபபடம்டன். பின்னர Ashirwad Analytical Laboratory என்ற கம்பபனியில் கடடுமான வடிவமமபபுப 
பிரிவில் மமறபாரமவயா்ளராகச் மெரந்து என் கடின உமழபபின் காரணமாக இ்ளநிமை பபாறியா்ளர – I 
என்ற நிமைக்கு உயரத்்தபபடடுளம்ளன்

்தறமபாது இந்திய விணபவளி ஆராய்ச்சி மமயத்திலிருந்து (ISRO) அமழக்கபபடடு, மநரகாணலுக்குப 
பின் முடிவுகளுக்காகக் காத்திருக்கின்மறன் என்பம்தயும் மகிழ்வு்டன் ப்தரிவித்துக் பகாளகிமறன்.

கல்வி என்பது குறிபபிட்ட இைக்கு மடடுமல்ை, அது ஒரு வாழ்நாள பயணம் எதிரகாைத்திறகான ஒரு 
க்டவுச்சீடடு.

கல்வியின் மநாக்கமானது ஒருவமன மாறுபடடும், ஆழ்ந்தும் சிந்திக்க மவபப்தாக இருக்க மவணடும். 

முழுமமயான கல்வி பபறுவ்தன் முக்கியத்துவத்ம்த மாணவரக்ளாகிய நீங்கள அறிந்திருபபீரகள
என்று நான் நம்புகிமறன்.

மகிழ்வான கறறலும், சிறபபான எதிரகாைமும் உங்கள அமனவருக்கும் அமமய வாழ்த்துகிமறன்.

—மஜாெப மரிய ்தாஸ்
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அடிப்படேக் கடேேப் ெபாறியியல் – கருத்தியல் – முதலாம் ஆண்டு

பகுதி அ சரியான விடேடயத் டதர்்நெதடு 15 × 1 = 15 மதிப்ெபண்கள்

பகுதி ஆ ஏடதனும் பத்து வினாக்களுக்கு விடேயளி 10 × 3 = 30 மதிப்ெபண்கள்

பகுதி இ ஏடதனும் ஐ்நது வினாக்களுக்குச் சுருக்கமாக 
விடேயளி

5 × 5   = 25 மதிப்ெபண்கள்

பகுதி ஈ அடனத்து வினாக்களுக்கும் விரி்வாக 
விடேயளி

2 × 10 = 20 மதிப்ெபண்கள்

ெமாத்தம்       90 மதிப்ெபண்கள் 
அக மதிப்ெபண்கள்       10 மதிப்ெபண்கள்

ெமாத்தம்      100 மதிப்ெபண்கள் 

மதிப்ெபண் ஒதுக்கீடு
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அடிப்படேக் கடேேப் ெபாறியியல்   கருத்தியல்
ெமாத்த மதிப்ெபண்கள்  90

பகுதி அ
சரியான விடேடயத் டதர்்நெதடுத்து எழுதுக. 15 x 1 = 15

1. பபாறியியல் வமரப்டம் என்பது பல்மவறு
வமக மகாடுகம்ளயும், எழுத்துக்கம்ளயும்
உள்ள்டக்கிய ________ ஒரு பமாழியாகும்.
அ)  ்தமிழ் நாட்ட்ளவில்
ஆ)  மமறகத்திய நாட்ட்ளவில்
இ)  உைக்ளாவிய
ஈ)  இந்தியாவில்

2.  பவளித் ம்தாறறக் மகாடம்டக் குறுக்கிடும் 
ஒமர மகாடு ________ ஆகும்.
அ)  மமறவுக் மகாடு
ஆ)  குறிபபுக் மகாடு
இ)  நீடடுக் மகாடு
ஈ)  பரிமாணக் மகாடு

3. ________ பமன்பபாரும்ள அதிகமாக
வமரப்டங்கள வமரவ்தறகுப
பயன்படுத்துகிறாரகள.
அ)  Auto Desk

ஆ)  NISA

இ)  Auto CAD

ஈ)  ARCHICAD

4. ________ என்பது ஆபபஜக்டடின் பக்கத்தில்
உணமமயான அ்ளமவக் குறிபபிடுவது
ஆகும்.
அ)  ம்டபமன்ஷன் ஸ்ம்டல் 
ஆ)  ம்டபமன்ஷன் ப்டக்ஸ்ட
இ)  ம்டபமன்ஷன் மைன்
ஈ)  இமவ எதுவுமில்மை

5. ________ பாமறகம்ள, பமல்லிய 
அடுக்குக்ளாக பிரித்ப்தடுக்க இயைாது.
அ)  அடுக்கு அமமபபுபபாமற
ஆ)  அடுக்கு அமமபபில்ைாப பாமற
இ)  இமண ஏடு அமமபபுப பாமற
ஈ)  ஏதுமில்மை

6.  பெங்கல்லில் இரும்பு ஆக்மஸைடு ________
வமர கைந்து இருக்கைாம்.
அ)  5 – 6 % இ) 2 –3 %
ஆ) 3 – 4 %  ஈ) 4 – 5 %

7.  ொ்தாரண மனி்தனின் கணமணாட்டத்தில்
சிபமணட என்பது ________ குறிக்கும்.
அ)  இயறமக சிபமணம்ட
ஆ) பெயறமக சிபமணம்ட
இ)  விமரவில் இறுகும் சிபமணம்ட
ஈ)  மபாரடமைணட சிபமணம்ட 

8.  பெங்கல் மவமைக்குப பயன்படுத்்தபபடும்
கைமவயின் விகி்தம் ________.
அ)  CM 1:4 
ஆ)  CM 1:6 
இ)  CM 1:3 
ஈ)  CM 1:2

9. வலுவூட்டபபட்ட கான்கீரிடடின் 
வி கி ்த ம் _ _ _ _ _ _ _ _ .
அ)  1:4:8
ஆ)  1:3:6
இ)  1:5:10
ஈ)  1:2:4

மாதிரி வினாத்தாள் 1
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10.  ________ மரம் கபபல் கடடுவ்தறகுப 
ப ய ன் ப டு த் ்த ப ப டு கி ற து .

 அ)  ம்தக்குமரம் 
 ஆ)  ொல்மரம் 
 இ)  மாமரம் 
 ஈ)  பைாமரம்
11.  விவொயத்திறகு நீரிமன எடுத்து பெய்யப 

பயன்படும் ஓடு ________.
 அ)  அமை ஓடு
 ஆ)  வடிகால் ஓடு 
 இ)  ்தமர ஓடு 
 ஈ)  கூமர ஓடு
12.  அதிக எம்டமயத் ்தாங்கும் இரும்புத் 

தூணகளுக்கும் குமறந்்த ்தாங்கு 
திறமனயும்டய மணணிறகும் இம்டயில் 
________ அஸ்திவாரம் பயன்படுகிறது.

 அ)  ்தனித்்த அஸ்திவாரம் 
 ஆ)  ப்தா்டர அஸ்திவாரம்
 இ)  கிரில்மைஜ் அஸ்திவாரம்
 ஈ)  மெரந்்த அஸ்திவாரம்

13.  கடடி்டத்தின் ஒவபவாரு ்த்ளத்திலும் 
்த்ளமட்டத்தில் அமமக்கபபடும் கல் வரிமெக்கு 
________ என்று பபயர.

 அ)  மகாபபிங் 
 ஆ)  பிளிந்த்   
 இ)  ஸ்டரிங் அடுக்கு 
 ஈ)  காரனிஸ்
14.  வம்ளவினும்டய உடபகுதிமயக் குறிபபது 

________.
 அ)  அபடபமணட  
 ஆ)  இணடரம்டாஸ் 
 இ)  எக்ஸ்டரம்டாஸ்
 ஈ)  ஸ்பிரிங்கிங் ஸ்ம்டான்
15.  க்தவு (அல்ைது) ென்னல்கம்ள இரணடு 

பகுதிக்ளாக பிரிக்கும் வணணம் பெங்குத்்தாக 
அமமக்கபபட்ட மரச்ெட்டத்திறகு ________ 
என்று பபயர.

 அ)  ஸ்ம்டல் 
 ஆ)  கீழ் பைமக
 இ)  மபனல் 
 ஈ)  முல்லியன்

பகுதி ஆ  மதிப்ெபண்கள் 3 

எட்வடயனும் பத்து வினாக்களுக்கு மடடும் ஓரிரு ்வாக்கியஙகளில் விடேயளி  

குறிப்பு: வினா எண் 25-க்கு கண்டிப்பாக விடேயளிக்கவும்

16  பாமறகளின் பிரிவுகள யாமவ?
17.  கறகளின் பயன்கள ஏம்தனும் மூன்மறக் கூறு.
18.  பெங்கல் ்தயாரிக்கப பயன்படும் மணணின் மூைப பபாருடகள அவறறின் விகி்தம் என்ன?
19.  நல்ை கைமவயின் ்தன்மமகள ஏம்தனும் மூன்மறக் கூறு.
20.  மபபர மபாரடுகள சிறு குறிபபு வமரக.
21.  பெராமி ஓடுகளின் வமககளில் ஏம்தனும் மூன்மற கூறுக.
22.  அஸ்திவாரம் அமமபப்தன் மநாக்கம் யாமவ?
23.  கறகம்ள அழகுபடுத்து்தலின் வமககள யாமவ?
24.  வம்ளவுகள கட்ட பயன்படுத்தும் பபாருடகம்ளப பபாறுத்து அவறறின் பிரிவுகம்ள எழுதுக.
25. க்தவு மறறும் ென்னல்களில் பயன்படுத்்தபபடும் கீல்கள (Hings) ஏம்தனும் மூன்மற கூறு. 
26. படிக்கடடுகளின் வடிவத்ம்தப பபாறுத்து ஏம்தனும் மூன்று வமககம்ள எழுதுக.
27.  ொய்வுக் கூமரயின் வமககள யாமவ?
28.  கூமர அமமக்க பயன்படுத்்தபபடும் பபாருடகள எழுதுக.
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பகுதி இ மதிப்ெபண்கள் 5

எட்வடயனும் ஐ்நது வினாக்களுக்கு மடடும் சுருக்கமாக விடேயளிக்கவும்

குறிப்பு: வினா எண் 30 க்கு கண்டிப்பாக விடேயளிக்கவும்

29. முக்மகாண மட்டத்திமன (Set square) ப்டத்து்டன் வி்ளக்குக.
30. கணிபபபாறியில் பமன்பபாரும்ளப பயன்படுத்தி வமர்தலின் நன்மமகள ஐந்திமன எழுதுக.
31.  பெங்கல் ்தயாரித்்தலில் களிமண மெகரித்்தல் பறறி வி்ளக்குக.
32. சிபமணடின் க்ளச்மொ்தமனகளின் பபயரகம்ள எழுதி அதில் இரணடிமன வி்ளக்குக.
33. மரத்ம்த ப்தபபடுத்து்தல் என்றால் என்ன? அ்தன் மநாக்கம் யாமவ?
34. கடடு மவமையில் பயன்படுத்்தபபடும் ஏம்தனும் ஐந்து கருவிகளின் பபயரிமனயும், பயன்கம்ளயும் எழுதுக.
35.  மநரான படிக்கடடின் ப்டம் வமரந்து பாகங்கம்ளக் குறிக்கவும்.

பகுதி ஈ மதிப்ெபண்கள் 10

அடனத்து வினாக்களுக்கும் விரி்வாக விடேயளி

36.  மபனல் க்தமவப ப்டத்திமன வமரந்து பாகங்கம்ளக் குறி.
(அல்ைது)

நவீன கூமரத்்தகடுகள ஏம்தனும் நான்கிமன விவரி.
37. வமரப்டத்தில் அ்ளவுகம்ளக் குறிக்கும் பபாழுது கம்டபபிடிக்க மவணடிய பகாளமக ஏம்தனும்

பத்திமனப ப்டத்து்டன் வி்ளக்குக.
(அல்ைது)

ஆறறு மணலுக்கும், உறபத்தி மணலுக்கும் உள்ள மவறுபாடம்ட படடியலிடுக.
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அடிப்படேக் கடேேப் ெபாறியியல்   கருத்தியல்
 ெமாத்த மதிப்ெபண்கள்  90
பகுதி அ  மதிப்ெபண் 1 

ெரியான விம்டமயத் ம்தரந்ப்தடுத்து எழுதுக. 
1.  வமரப்ட பைமகயின் எமபானிபடம்ட, 

பைமகயில் விளிம்பிலிருந்து ________ 
வமர நீடடி அமமக்கபபடடிருக்கும்.

 அ)  6 – 10 மி.மீ இ) 2 – 3 மி.மீ
 ஆ)  2 – 3 மி.மீ ஈ) 7 – 8 மி.மீ
2. பநடுஞொமைகம்ள வடிவமமபப்தறகான 

பமன்பபாருள ________ ஆகும்.
 அ)  MX ROADS  இ) AQUA++

 ஆ)  KANAL++  ஈ) GEO
3.  நல்ை கறகளில் ஒபப்டரத்தி எண ________ 

அம்தவி்ட அதிகமாக இருக்க மவணடும்.
 அ)  1.8  இ) 2.5 
 ஆ)  2.1  ஈ) 2.7
4.  பெங்கல் ்தயாரிக்கப பயன்படும் மணணின் 

மூைபபபாருடகளில் களிமண ________ 
ெ்தவீ்தம் இருக்க மவணடும்.

 அ)  20-30%  இ) 35-50%
 ஆ)  20-35%  ஈ) 40-45%
5. சிபமணடின் ்தரத்ம்த அறியும் தி்டகடடி 

மொ்தமனயில் சிபமணட அச்மெ ________ 
நீரில் மூழ்க மவக்க மவணடும்.

 அ) 5 நாடகள இ) 3 நாடகள
 ஆ)  7 நாடகள ஈ) 10 நாடகள
6.  காரனிஸ், மகாபபிங்க், சில்மட்டம் 

இவறறில்மமழ நீமர வடிக்கும் வணணம் 
  பவட்டபபட்ட சிறிய காடிக்கு ________ 

என்று பபயர.
 அ)  அடுக்கு  இ) பிளிந்த்
 ஆ)  த்மராடடிங் ஈ) த்மரா ஸ்ம்டான்
7.  ஆபபு வடிவ கறகளுக்கு ________ கல் 

எ ன ப ப டு ம் .
 அ)  வூசியரஸ்
 ஆ)  எக்ஸ்டரம்டாஸ்
 இ)  ஸ்பிரிங்கிங் ஸ்ம்டான்
 ஈ)  ஸ்பிரிங்கிங் மைன்
8.  ென்னமை இரணடு பகுதிக்ளாக பிரிக்கும் 

வணணம் கிம்டமட்டத்தில் அமமக்கபபட்ட 

மரச்ெட்டத்திறகு ________ என்று பபயர.
 அ)  டரான்ெம் இ) லுவர
  ஆ)  ொஷ்  ஈ) முல்லியன்
9.  க்தவுகளின் குமறந்்தபடெ உயரம் ________
 அ)  2 மீ  இ) 1.80 மீ
 ஆ)  2.25 மீ  ஈ) 2. 20 மீ 
10. படிகடடில் மமமை ஏறும்மபாம்தா, கீமழ  

இறங்கும் மபாம்தா கால்கம்ள மவக்கக்கூடிய 
கிம்டமட்டமான படியின் மமல்பகுதி 
________ எனபபடும்.

 அ)  மரஸ்  இ) மரஸைர
 ஆ)  டபரட  ஈ) மகாயிங்
11. ெரிவான மமறபரபமப பகாண்ட கூமரக்கு 

________ என்று பபயர.
 அ)  வம்ளவுக் கூமர 
 ஆ)  ொய்ந்்த கூமர 
 இ)  ்தடம்டயான கூமர 
 ஈ)  ஒருபுறம் ெரிந்்த கூமர
12.  கருங்காலி மரத்ம்த ப்தபபடுத்திய பிறகு அ்தன் 

எம்ட ________.
 அ)  7900 நி/மீ3  இ) 8600 நி/மீ3

 ஆ)  6900 நி/மீ3 ஈ) 7700 நி/மீ3

13.  ஹாரடுமபாரடு பைமகயின் ்தடிமன் 
_ _ _ _ _ _ _ _

 அ)  2 மி.மீ  இ) 30 மி.மீ
 ஆ)  3 மி.மீ  ஈ) 5 மி.மீ
14.  கல் சுணணாம்பு ________ ெ்தவீ்தம் வமர 

கால்சியம் ஆக்மஸைம்ட பகாணடிருக்கிறது.
 அ) 80%  ஆ) 85%
 இ) 95%  ஈ) 90%
15.  பாமன ஓடுகளின் மறு பபயர ________
 அ) பெராமிக் ஓடுகள.
 ஆ) மங்களூர ஓடுகள
 இ) ்தடம்டயான ஓடுகள
 ஈ) மக ஓடுகள

மாதிரி வினாத்தாள் 2
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பகுதி ஆ மதிப்ெபண்கள் 3 

எட்வடயனும் பத்து வினாக்களுக்கு மடடும் ஓரிரு ்வாக்கியஙகளில் விடேயளி 

குறிப்பு: வினா எண் 25-க்கு கண்டிப்பாக விடேயளிக்கவும்

16. மமயக்மகாடு வமரயறு?
17. கடடுமான பபாறியியல் துமறயில் பயன்படும் பமன் பபாருடகளில் STAAD PRO பயன்கம்ளக் கூறு.
18.  ம்டபமன்ஷன் ப்டக்ஸ்ட (Dimension text) என்றால் என்ன?
19. இயறபியல் ்தன்மமமயப பபாருத்து பாமறகளின் வமககள யாமவ?
20.  பெங்கல் ்தயாரிக்கப பயன்படும் மணணில் கைந்துள்ள அலுமினாவின் முக்கியத்்தவத்ம்த எழுதுக.
21. உளளீ்டறற கறகளின் பிரிவில் ஏம்தனும் ஒன்றிமனக் கூறுக.
22. இயறமக சிபமணட என்றால் என்ன?
23. சுணணாம்புக் கைமவ வமரயறு.
24. மரத்ம்தப ப்தபபடுத்து்தலின் முமறகள யாமவ?
25. பூடடுகளின் வமககளில் ஏம்தனும் மூன்றிமன எழுதுக.
26. படிக்கடடுகள கடடுவ்தறகுப பயன்படும் பபாருடகம்ளப பபாறுத்து வமககம்ள எழுதுக.
27. தூைக்கடடுக் கூமரகளின் வமககள யாமவ?
28. கருங்கல் கடடுமானத்தின் வமககள யாமவ?

பகுதி இ மதிப்ெபண்கள் 5

எட்வடயனும் ஐ்நது வினாக்களுக்கு மடடும் சுருக்கமாக விடேயளிக்கவும்

குறிப்பு: வினா எண் 30-க்கு கண்டிப்பாக விடேயளிக்கவும்

29. ஆடம்டா மகட பமன் பபாருளில் பயன்படுத்்தபபடும் கட்டம்ளகள ஏம்தனும் ஐந்திமன எழுதுக.
30.  பெங்கறகளின் வமககள எத்்தமன அமவ யாமவ?
31.  பெயறமக சிபமணடின் வமககள ஏம்தனும் ஐந்திமன எழுதுக.
32. கடடுமானப பணியில் மரத்தின் பயன்கள யாமவ?
33. ஆழமில்ைா்த அஸ்திவாரத்தின் வமககள யாமவ?
34. வம்ளவுகளுக்கும், லிண்டல்களுக்கும் இம்டமயயுள்ள மவறுபாடுகள யாமவ
35. கைமவயின் பயன்கள ஏம்தனும் ஐந்திமன எழுதுக.

பகுதி ஈ மதிப்ெபண்கள் 10

அடனத்து வினாக்களுக்கும் விரி்வாக விடேயளி

36.  பெங்கல் கடடு மவமையின் மபாது கவனிக்க மவணடிய அம்ெங்கம்ள விவரி.
(அல்ைது)

கருங்கல் கடடு மவமைக்கும், பெங்கல் கடடு மவமைக்கும் இம்டமயயுள்ள மவறுபாடுகள யாமவ?
37. சுழற க்தவு ப்டத்து்டன் விவரி.

(அல்ைது)
RCC வலுவூட்டபபட்ட கறகாமர கூமரமய விவரி.
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டமறடகாள் ஆதாரம்

 1. Engineering Drawing”, by Basant Agrawal ,C M Agrawal.

 2. “Engineering drawing and Graphics”, by K.Venugopal.

 3. “Engineering Graphics”, by B.Bhattacharyya.

 4. “Mastering AutoCAD 2013 And AutoCAD LT 2013”, by George Omura, Brian C. Benton

 5. “AutoCAD 2015 And AutoCAD LT 2015 Essentials”, by Scott Onstott

 6. “Building Materials”,  by P.C.Varghese.

 7. “Building Materials”,  by S.K.Duggal.

 8. “Building Construction and  Materials”, by Sushil Kumar.

 9. “Building Materials and Construction “, by S.Bhavikatti.

10. “Building Construction”,  by S.C. Rangwala.

11. “Building Construction”,  by P.C.Varghese.

12. “Building Construction”,  by B.C.Punmia and Ashok Kumar Jain

13. “A textbook of Building Construction”, by S.K.Sharma

14. Building Construction Materials &Techniques ", by P.Purushothama Raj.
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கடலச் ெசாறகள்

1.1 அடிப்படே ெபாறியியல் ்வடரபேஙகள்

Crafts man கைவிகைஞர், ஒரு த�ொழிலில் 
ஈடுபட்டுள்ளவர்

Laminated தெ� �ைடுை்ளொலொை
Drafting machine வகைவுபதபொறி
Rubbing அழித�ல் அல்லது த�யத�ல்
Trimmed size ஒழுங்கு தெய்யபபட்்ட அ்ளவு
Slotted joint துக்ள்யி்டபபட்்ட இகைபபு
Mechanism இ்யந�ிை நுட்பம்

1.2 டகாடுகள், எழுதுதல் மறறும் பரிமாணமிடுதல்

Hidden ெகறவொை, ெகறதது கவகைபபட்்ட
Projection வீழல், ஒ்ளி நிழல்எறிவுறு
Hatching தநர்த�ி்யொை தைொடுைள மூலம் நிழல் 

வணைங்ைொட்டு�ல்
Interrupted குறுகைி்டபபட்்ட, இக்டெறிகைபபட்்ட
Intermediate இக்டபபட்்ட

2.1 ஆடடோ டகட ெமன்ெபாருள்

Software தெ�தபொருள
Environmental சுற்றுபபுறச் சூழநிகல
Management தெலொணகெ
Modelling வடிவகெபபு
Structural ைட்்டகெபபுச் ெொர்ந�

2.2 ஆடடோ டகட அடிப்படேகள்

Characteristics பணபுைள
Circumference சுற்ற்ளவு
Command ைட்்டக்ள
Symmetrical ெெச்ெசீருள்ள
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Fulfilment நிகறதவற்றம், தெ்யல்�சீர்வு
Isometric ெெ அ்ளவுத த�ொற்றம்
Orthographic தெங்தைொைக கூட்டுமுகற

3.1 கருஙகல்

Bedding படுகை
Disintegration ெிக��ல்
Distinctly முற்றிலும்
Predominates தபரும்பொ�கெயுக்ட்ய�ொை
Preserving பொதுைொத�ல்
Contributing பங்ை்ளித�ல்
Tolerable ஏற்றுகதைொள்ளத�கை
Seasoned ப�பபடுத�பபட்்ட

3.2 ெசஙகல்

Blending ைலத�ல்
Reliability நம்பைத��கெ
Wrapping தபொர்தது�ல்
Cohesion ஒட்டுந��கெ
Brittle உக்ட்யககூடி்ய
Kneaded பிகெ்யபபட்்ட
Accumulation �ிைளு�ல்
Oxidized ஆகஸிஜதைற்றபபட்்ட
Crystallization படிைெொகைல்
Vitrified ைணைொடி தபொ�று ெொற்றபபட்்ட,

3.3 மணல்

M-Sand தெ்யற்கை ெைல், �்யொொிபபு ெைல்
Huge தபொி்ய

4.1 சிெமண்ட

Wetting ability ஈைெொகும் �ிற�
Volcanic powder எொிெகலததுைள
Lean mix குகற ைலகவ
Ornamental work அலங்ைொை தவகலபபொடுைள
Tarpaulin ஒரு வகை அ்டர்தநைிழித �ொள
Silos கு�ிர், ப�ைகைல�
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4.2 கலட்வ

Water resisting property நசீர்த �டுபபுத ��கெ
Water saturated soil நசீர்ச்தெறிவுள்ள ெண
Re-tempering ெசீ்ளபபககுவபபடுதது�ல்
Consistency ெசீர்ப�ம்
Erosion அொித�ல்
Abrasion த�யெொைம்

4.3 கான்கிரீட

Admixtures துகைச் தெர்ககைப தபொருளைள
Virtue �ைித��கெ, ெிறந�பணபு
Segregation �ைித�ைித்ய பிொி�ல்
Agitated condition ��கெெொறொ நிகல
Hydration நசீதைற்றம்
Appreciation பொைொட்்டத�கை
Work ability பைி எ்ளிகெத �ிற�
Spilling ெி�றச்தெய�ல்

5.1 மரம்

Decorative அலங்ைொிகைபபட்்ட
Proportionate விைி�ொச்ெொைம்
Nourishment ஊட்்டச்ெதது
Distortion விலைல்
Adhesive பிெி�
Trenches குழிைள, அைழிைள

5.2 சுண்ணாம்பு

Plasticity இ்ளகு�ிற�
Dissolving ைகையும் ��கெயுக்ட்ய, ைகைககும்
Eminently தெம்பட்்ட
Predominantly மு��கெ்யொை�ொை
Substantial ைைிெெொை

5.3 ஓடுகள்

Logged area ப�ிவு தெய்யபபட்்ட பகு�ி
Irrigation பொெைம்
Comparatively ஒபபீட்்ட்ளவில்
Nonabsorbent உறிஞெொ�
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6.1 அஸதி்வாரம்

Grillage அஸ�ிவொைதக�த �ொங்ை இரும்பு 
(அல்லது) ெைத�ொலொை  
ெட்்டத த�ொகுபபு

Gusset plate உத�ிைங்ைக்ள இரும்புத 
தூணைத்ளொடு இகைகைப ப்ய�படும் 
முகதைொைவடிவ இரும்புத �ைடுைள

Raft ைட்டுெொைங்ைக்ளத �ொங்ை 
அகெகைபபடும் �ட்க்ட்யொை அகெபபு

Pile நிலததூண அடித�்ளம் (அல்லது) 
அடிெொைம்

Undulations அகல்யகல்யொை, தெடுபள்ளெொை
Excavation குழி, பள்ளம் த�ொணடு�ல்
Transpiration ஆவி்யொை தவ்ளிவிடு�ல்
Penetration ஊடுருவு�ல்
Stagnate த�ங்ைிநில்

6.2 கருஙகல் கடடுமானம்

Masonry ைட்டுெொை தவகல
Distinct �ைிதவறுபட்்ட, த�்ளிவொைத த�ொிைிற
Quoins மூகலகைற்ைள
Corbel பளு �ொங்குவ�ற்ைொைச் சுவொில்

கவத�ிகைகைபபட்்ட ைல் அல்லது 
�ணக்ட்யகைட்டு

Spalls பொகற உக்டெல், ெிம்பு
Seepage ைெிவு , ஒழுககு
String Course தெற்பைபபில் உள்ள படுககைக 

தைொட்டுவொி
Furrow வொிகெ்யொை நசீண்ட பள்ளங்ை்ளொககு
Rubble தைொத�ொ� ைட்டுெொைக ைல்
Ashlar தெங்ைல் தபொல ெதுகைெொை 

தெதுகைபபட்்ட ைட்டுெொைக ைல்
Chamfered ெொிவுக்ட்ய, ெொய தெதுககு மூகல
Tensile stress இழுவிகெத �ைவு
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6.3 ெசஙகல் கடடுமானம்

Stretcher நசீட்்டம்
Header �கலபபி
Closer தெங்ைல் பகு�ி
Brick bat தெங்ைல் துணடு
Suction உறிஞசும்
Tendency தபொககு
Scaffolding ெொைகைட்டு
Consumption நுைர்வு
Dampness ஈைத��கெ

7  லிண்ேல்கள் மற்றம் ்வடைவுகள், கதவுகள் மறறும் �ன்னல்கள்

Shear resistance தவட்டு எ�ிர்பபு
Joggled brick lintel தெங்ைலொல் துருத�ம் தெய்யபபடு�ல்
Joist ெிறு விட்்டம்
Voussoirs ஆபபுவடிவக ைற்ைள
Apparently த�ொற்றநிகல, தவ்ளிபபக்ட்யொை
Glued வ�ைபகெ
Helical சுருளவக்ள்ய

8  படிக்கடடுகள் மறறும் மின்தூக்கிகள்,கேடரகள் தைஙகள் மறறும் தடரகள்

Facilitates வெ�ிதெய
Vibrator அ�ிர்வு இ்யந�ிைம்
Furring Piece ைட்்டச் ெட்்டங்ைள
Possesses ஆட்தைொளவது
Wooden Shingles ெை ஓடுைள
Durability நசீடித� உகழபபு
Appearance த�ொற்றம்
Corrugations தந்ளிவு
Bituminous Washer �ொர்பட்க்ட வக்ள்யம்
Sawn ைம்பத�ொல் அறுத�ல்
Alkalis ைொைத��கெ
Rusting துருபபிடித�ல்
Corrode அொித�ல்
Versatility பலதுகறப புலகெ, �ைித��கெ
Aesthetics அழைி்யல் ெொர்ந�
Occupants குடி்யிருபபவர், வெிபபவர்
Composite கூட்டு, ைலந�, இகைந�
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அடிப்படைக் கடைைப
ப்பொறியியல்

பெய்முடை
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ப்பொருளைக்கம்

213  பெய்முடை - அடிப்படை கடைைப ப்பொறியியல்

அலகு 
எண் ்பயிற்சி தடலபபு ்பக்க

எண் மொதம்

அடிப்படை ப்பொறியியல் வடை்பைம்

1

எழுத்துக்கள், எண்கள் மற்றும் ்பரிமொணமிடுதல் ்பயிற்சி

ஜூன்-ஜூலை
i.  எழுத்துக்கள் மற்றும் எண்கள் – பெங்குத்து முடை,

ெொய்்ொன முடை
215-220ii.  ்பரிமொணமிடுதல் ்பயிற்சி - அடலண்டு முடை,

யூனி-டைரக்க்ஷனல் முடை

2
ஆட்ைொ்கட பமன் ப்பொருடள ்பயன் ்படுத்தி 
அடலண்டு & யூனி-டைரக்க்ஷனல் முடை 
்பரிமொணமிடுதல் ்பயிற்சி

221-223 ஜூன்-ஜூலை

3
கடடிைப ப்பொருடகள் மற்றும் கதவுகளுக்கொன 
குறியீடுகள் 224 ஜூன்-ஜூலை

4
மின்ெொரப ப்பொருத்திகள் மற்றும் கழிவுநீக்கப 
ப்பொருத்திகளுக்கொன குறியீடுகள் 225 ஜூன்-ஜூலை

5

அஸ்தி்ொர ப்டடுத்்தொற்ைம் ்டரதல்

ஆகஸ்டு-செப்டம்பர்i.  ்படிப்படியொன அடித்தளம் (சு்ர் அஸ்தி்ொரம்)
226-228

ii.  தனித்த அஸ்தி்ொரம்

6

ஆட்ைொ ்கட ்பயன்்படுத்தி அஸ்தி்ொர ப்டடுத்்தொற்ைம் 
்டரதல்

ஆகஸ்டு-செப்டம்பர்i.  ்படிப்படியொன அடித்தளம் (சு்ர் அஸ்தி்ொரம்)
229-232

ii.  தனித்த அஸ்தி்ொரம்

கட்டுமொனப ப்பொருட்கள்

7
பகொடுக்கப்படடுள்ள சிபமண்ட மொதிரியின் 
சீர்்பதம் கண்ைறிதல் 233-234 செப்டம்பர்- 

அக்்டோ்பர்

8
பகொடுக்கப்படடுள்ள சிபமண்ட மொதிரியின் 
ஆரம்்ப இறுகும் ்ேரம் கண்ைறிதல் 235-236 செப்டம்பர்- 

அக்்டோ்பர்

அடிப்படைக் கடைைப ப்பொறியியல்
பெய்முடை
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9
பகொடுக்கப்படடுள்ள சிபமண்ட மொதிரியின் நுண் 
தன்டமடய கண்ைறிதல் 237-238 செப்டம்பர்- 

அக்்டோ்பர்

10
பகொடுக்கப்படடுள்ள மணல் மொதிரியின் 
இடைப்ளி ்பகுதி விகிதத்டத கண்ைறிதல் 239-241 அக்்டோ்பர்- 

நவம்பர்

11
பகொடுக்கப்படடுள்ள மணல் மொதிரியின் நுண்துடள
விகிதத்டத கண்ைறிதல் 242-244 அக்்டோ்பர்- 

நவம்பர்

12
பகொடுக்கப்படடுள்ள மணல் மொதிரியின் ்பகுத்தல் 
அைர்த்திடய கண்ைறிதல் 245-247 அக்்டோ்பர்- 

நவம்பர்

கட்டுமொன பெயல்முடைகள்

13
ஒற்டை அடைடயக் பகொண்ை கடடிைத்திற்கு 
அஸ்தி்ொரம் ்தொண்ை நிலத்தில் குறியிடுதல் 248-249 நவம்பர்- 

டிெம்பர்

14
பெங்கல் கடடு ்்டலயில் ஆங்கில பிடணபட்பப 
்பயன்்படுத்தி ஒரு கல் அகல சு்ர் அடமபட்ப 
அடமத்துக் கொடடுதல்

250-252 நவம்பர்- 
டிெம்பர்

15
பெங்கல் கடடு ்்டலயில் பிபளமிஷ் பிடணபட்பப 
்பயன்்படுத்தி ஒரு கல் அகல சு்ர் அடமபட்ப 
அடமத்துக் கொடடுதல்

253-255 டிெம்பர்

குறிபபு:

்பள்ளிகளிலுள்்ள ஆய்வுககூ்டம மற்றும உ்பகரணஙகளின் அடிப்பல்டயில் குலைந்த்படெம ்பத்து 
செய்முலைகல்ள கண்டிப்போக ்பயிற்சி செய்்ய்வண்டும. (்பயிற்சி எண் 2 மற்றும 6 கண்டிப்போக  
செய்்யப்ப்ட ்வண்டும).
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1 எழுத்துக்கள், எண்கள் மற்றும் ்பரிமொணமிடுதல் ்பயிற்சி

(i) எழுத்துக்கள் மற்றும் எண்கள்

செஙகுத்்தோக எழுதும முலை (Vertical Type Lettering)

ெோய்வோக எழுதும முலை (Inclined Type Lettering)

அடிப்படை ப்பொறியியல் ்டர்பைம்
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ROUGH DRAWING
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217  செய்முறை - அடிப்பறை கடைைப ச்பொறியியல்

(ii) ்பரிமொணமிடுதல் ்பயிற்சி

அலைண்டு முலை
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ROUGH DRAWING
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யூனி-ல்டரகக்ஷனல் முலை
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ROUGH DRAWING
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221  செய்முறை - அடிப்பறை கடைைப ச்பொறியியல்

ஆட்ைொ்கட பமன் ப்பொருடள ்பயன் ்படுத்தி அடலண்டு & 
யூனி-டைரக்க்ஷனல் முடை ்பரிமொணமிடுதல் ்பயிற்சி2
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COMMANDS
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கடடிைப ப்பொருடகள் மற்றும் 
கதவுகளுக்கொன குறியீடுகள்3

EARTH

SAND

BRICK WORK IN CROSS SECTION

STONE WORK IN CROSS SECTION

BRICK WORK IN ELEVATION

PLAIN CEMENT CONCRETE (PCC)

REINFORCED CEMENT CONCRETE (RCC)

TIMBER IN CROSS SECTION

TIMBER IN LONGITUDINAL SECTION

SINGLE SWING DOOR

SINGLE SWING DOOR

SLIDING DOOR

ROLLING DOOR

REVOLVING DOOR

SINGLE LEAF

DOUBLE LEAF
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மின்ெொர ப்பொருத்திகள் மற்றும் கழிவுநீக்கப 
ப்பொருத்திகளுக்கொன குறியீடுகள்4

MAIN SWITCH

METER

LIGHT POINT

PIN SOCKET

SWITCH

CEILING FAN

EXHAUST FAN RAIN WATER OUTLET (RWO)

PUMP

FIRE EXTINGUISHER(FE)

WATER METER (WM)

PLAIN KITCHEN SINK

WATER CLOSET

EARTHING

BULK HEAD

5 AMPS

ONE WAY TWO WAY

15 AMPS

TUBE LIGHT

EUROPEAN INDIAN

P
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10
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Concrete 
PCC 1:4:8

Super Structure

Basement

Second Footing

First Footing

Floor Finishing

Sand Filling

Section
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Plan

PCC
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்ேொக்கம்

அஸ்தி்ொர ப்டடுத்்தொற்ைம் ்டரதல்5

(i) ்படிப்படியொன அடித்தளம் (சு்ர் அஸ்தி்ொரம் )
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Note: All dimensions are in centimetres

(ii) தனித்த அஸ்தி்ொரம்

70

16 mm dia bars @ 30mm c/c

16 mm dia bars @ 30mm c/c 
on both ways

Section

Plan Showing Arrangment of Reinforcement

16 mm dia bars @ 30mm c/c70

20

20

Stirrups
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ROUGH DRAWING
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ஆட்ைொ ்கடடை ்பயன்்படுத்தி அஸ்தி்ொர 
ப்டடுத்்தொற்ைம் ்டரதல்6

(i) ்படிப்படியொன அடித்தளம் (சு்ர் அஸ்தி்ொரம் )

10

Foundation 
Concrete 
PCC 1:4:8

Super Structure

Basement

Second Footing

First Footing

Floor Finishing

Sand Filling

Section

20

20

10 10

1010

15 15

1515

60
30

30
20

120

40
60
90

120

101515

Plan

PCC

G L
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COMMANDS
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(ii) தனித்த அஸ்தி்ொரம்

Note: All dimensions are in centimetres

70

16 mm dia bars @ 30mm c/c

16 mm dia bars @ 30mm c/c 
on both ways

Section

Plan Showing Arrangment of Reinforcement

16 mm dia bars @ 30mm c/c70
20

20

Stirrups
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தனித்த அஸ்தி்ொரத்தின் ்டககள்
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பகொடுக்கப்படடுள்ள சிபமண்ட மொதிரியின் 
சீர்்பதம் (Normal Consistency) கண்ைறிதல்7
கடடுமொனப ப்பொருடகள்

்ெோ்தலனககு உட்படுத்தும சிசமண்ல்ட ்பலெ்யோககத் ்்தலவ்யோன நீரின் ெ்தவீ்தத்ல்த ( சீர்்ப்தம) அறி்தல்.

்தட்யொன உ்பகரணங்கள்

1. விக்கட உ்பகரணம்
2. 10 mm விடைமுடைய Plunger
3. ்டி்ொக்கி (Mould)
4. கண்ணொடி தடடு
5. தரொசு
6. அளவு ஜொடி மற்றும் தண்ணீர்
7. சிபமண்ட கலக்க ்்ண்டிய தடடு
8. கரடண
9. கடிகொரம்
10. சிபமண்ட (200 g)

பெய்முடை

i. 200 கிரொம் சிபமண்டை எடுத்து பகொள்ள ்்ண்டும்.

ii.  விக்கட உ்பகரணத்தில் (Vicat Apparatus) 10 மிமீ விடைம் உள்ள Plunger – ஐ ப்பொருத்த ்்ண்டும்.  அது
கண்ணொடி தகடடின் மீது நிற்கும் ்்பொது குறிமுள் பூஜ்ஜியத்டத கொடடுமொறு அடமக்க ்்ண்டும்.

iii.  சிபமண்டுைன் ்தட்யொன (20 %) ெதவிகித நீடர ்ெர்க்க ்்ண்டும் [(20/100) × 200 = 40 ml]. இ்ற்டை
ேன்ைொக கலந்து சிபமண்ட ்படெடய தயொரிக்க ்்ண்டும்.

iv.  கண்ணொடி தகடடின் மீது ்டி்ொக்கிடய ட்த்து, அதனுள் சிபமண்ட ்படெடய நிரபபி உ்பகரணத்தில்
ட்க்க ்்ண்டும்.

v. Plunger ன் நுனி சிபமண்ட ்படெடய பதொடுமொறு ட்த்து விடுவிக்க ்்ண்டும்.

vi.  அப்்பொது குறிமுள் 5 மில்லிமீடைரிலிருந்து 7 மில்லிமீடைர் ்டர அளட் கொடடுகிைதொ என க்னிக்க
்்ண்டும்.

vii.  அவ்ொறு இல்டலபயனில், நீரின் ெதவீதத்டத ்படிப்படியொக அதிகரித்து ெரியொன அளட் கொடடும் ்டர
்மற்கூறிய முடைடயத் பதொைர ்்ண்டும்.

viii.  எத்தடன ெதவிகித நீடர ்ெர்க்கும் ்்பொது 5 மிமீ முதல் 7 மிமீ ்டர குறிமுள் கொடடுகிை்தொ, அது்்
பகொடுக்கப்படடுள்ள சிபமண்ட மொதிரியின் சீர்்பத மதிப்பொகும்.
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10 மி.மீ. 
விடைமுள்ள

பளன்ஜர்

ஆரம்்ப 
இறுகும் ்ேர 

ஊசி

இறுதி 
இறுகும் ்ேர 

ஊசி

விக்கட உ்பகரணம்

அடை்டண

வ. எண் நீரின் ெ்தவீ்தம நீரின் அ்ளவு  ( மி.லி ) குறிமுள் அ்ளவு ( மி.மீ )

1
2
3
4
5

தீர்வு : 

சகோடுககப்படடுள்்ள சிசமண்ட மோதிரியின் சீர்்ப்த மதிபபு = ______________%
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பகொடுக்கப்படடுள்ள சிபமண்ட மொதிரியின் ஆரம்்ப 
இறுகும் ்ேரம் (Initial Setting Time) கண்ைறிதல்8

்ேொக்கம் 

சகோடுககப்படடுள்்ள சிசமண்ட மோதிரியின் ஆரம்ப இறுகும ்நரம கண்்டறி்தல்.

்தட்யொன உ்பகரணங்கள்

1. விக்கட உ்பகரணம்
2. ஒரு ெ.மி.மீ குறுக்கு ப்டடு ்பரபபுள்ள ஊசி
3. ்டி்ொக்கி (Mould)
4. கண்ணொடி தடடு (Glass Plate)
5. தரொசு
6. அளவு ஜொடி மற்றும் நீர்
7. சிபமண்ட கலக்க ்்ண்டிய தடடு
8. கரடண
9. கடிகொரம்
10. சிபமண்ட (200 கிரொம்)

பெய்முடை 

1. 200 கிரொம் சிபமண்டை எடுத்துக் பகொள்ள ்்ண்டும்.
2.  ஒரு ெதுர மில்லிமீடைர் குறுக்கு ப்டடுப ்பரபபுள்ள ஊசிடய விக்கட (Vicat) உ்பகரணத்தில் ப்பொருத்தி, அது

கண்ணொடி தடடின் மீது நிற்கும் ்்பொது குறிமுள் பூஜ்ஜியத்டத கொடடுமொறு அடமக்க ்்ண்டும்.
3.  சிபமண்டடுைன் 0.85 P % நீடர ்ெர்த்து ்படெ பெய்ய ்்ண்டும். தண்ணீர் ்ெர்க்கும் ்ேரத்டத குறித்து

பகொள்ள ்்ண்டும் (T1).
P = சீர்்பத மதிபபு (Normal Consistency Value)

4.  கண்ணொடித்தடடின் மீது ்டி்ொக்கிடய ட்த்து, அதனுள் சிபமண்ட ்படெடய நிரபபி உ்பகரணத்தில் 
ட்க்க ்்ண்டும்.

5.  ஊசிடய விடுவித்து குறிமுள் கொடடும் அளட் குறித்து பகொள்ள ்்ண்டும். முதலில் ஊசி முழு்துமொக
்படெடய துடளத்துச் பெல்லும்.

6. பின்னர், சிறிது கொல இடைப்ளியில் ப்வ்்று புதிய இைங்களில் துடளக்கச் பெய்ய ்்ண்டும்.
7. இ்த பெயல்முடைடய குறிமுள் 5 முதல் 7 மிமீ அளவு கொடடும் ்டர பதொைர ்்ண்டும்.
8. குறிமுள் ெரியொன அளட்க் கொடடும் ்ேரத்டதக் குறித்துக் பகொள்ள ்்ண்டும் (T2).
9.  மூன்ைொம் இலக்க பெயல்முடையில் கிடைக்கபப்பற்ை ்ேரத்திற்கும் (T1) கடைசியொக கிடைத்த

்ேரத்திற்குமொன (T2) வித்தியொெ்ம (T1 – T2) பகொடுக்கப்படடுள்ள சிபமண்ட மொதிரியின் ஆரம்்ப இறுகும் 
்ேரமொகும்.
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10 மி.மீ. 
விடைமுள்ள

பளன்ஜர்

ஆரம்்ப 
இறுகும் ்ேர 

ஊசி

இறுதி 
இறுகும் ்ேர 

ஊசி

விக்கட உ்பகரணம்

அடை்டண

வ. எண் கோைம (நிமி்டஙகளில்) குறிமுள் அ்ளவு (மி.மீ)

1
2
3
4
5

தீர்வு

சகோடுககப்படடுள்்ள சிசமண்ட மோதிரியின் ஆரம்ப இறுகும ்நரம = _______________  நிமி்டஙகள்
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பகொடுக்கப்படடுள்ள சிபமண்ட மொதிரியின் நுண் 
தன்டமடய (Fineness Value) கண்ைறிதல்9

்ேொக்கம்

சிசமண்டடின் நுண்்தன்லம மதிபல்பக கண்்டறி்தல்.

்தட்யொன உ்பகரணங்கள்

1. இந்திய தர கடடு்பொடடு எண் : 9 (90 டமக்ரொன்) ெல்லடை
2. தரொசு
3. கரடண
4. சிபமண்ட (100 கிரொம்)

பெய்முடை

i. 100 கிரொம் சிபமண்டை எடுத்து பகொள்ள ்்ண்டும் (W1 கிரொம்).

ii. சிபமண்டை I.S 90 டமக்ரொன் ெல்லடையில் பகொடடி 15 நிமிைம் சீரொக ெலிக்க ்்ண்டும்.

iii. ெல்லடையில் ்தங்கி நிற்கும் கெடை (Residue) எடை ்்பொை ்்ண்டும் (W2 கிரொம்).

iv.  இப்்பொது கீழக்கொணும் சூத்திரத்தின் உதவியுைன் நுண்தன்டம மதிபட்பக் கணக்கிை ்்ண்டும்.

நுண்்தன்லம  = 

குறிபபு 

கெடு ெோ்தோரண ்்போர்டைோண்ட சிசமண்்டோக இருந்தோல் 10%-ககு மிகோமலும, விலரவில் கடினமோகும  
சிசமண்ட்டோக இருந்தோல் 5%-ககு மிகோமலும இருகக ்வண்டும.

கொடசி ்பதிவுகள்

எடுத்து சகோண்்ட சிசமண்ட எல்ட (W1 கிரோம) =

்்தஙகி நின்ை கெடு (W2 கிரோம) =

நுண்்தன்லம மதிபபு (Fineness Value) = 

=
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தீர்வு

சகோடுககப்படடுள்்ள சிசமண்ட மோதிரியின் நுண்்தன்லம மதிபபு (Fineness Value) = ________ %

 I.S 90 டமக்ரொன் ெல்லடை

 ெல்லடை குலுக்கி (Sieve Shaker)
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பகொடுக்கப்படடுள்ள மணல் மொதிரியின் இடைப்ளிப 
்பகுதி விகிதத்டத (Voids Ratio) கண்ைறிதல்10

்ேொக்கம் 

 சகோடுககப்படடுள்்ள மணல் மோதிரியின் இல்டசவளிப ்பகுதி விகி்தத்ல்த கண்்டறி்தல்.

இடைப்ளிப ்பகுதி விகிதம் (Voids ratio) 

இல்டசவளிப ்பகுதியின் கன அ்ளவிற்கும, மணல்துகளின் தி்டப ச்போருடகளின் கன ்பரிமோனத்திற்கும 
இல்டயிலுள்்ள விகி்த்ம இல்டசவளிப ்பகுதி விகி்தம ஆகும. இ்தற்கு அைகு கில்ட்யோது.

இல்டசவளிப ்பகுதி விகி்தம (e) =  

்தட்யொன உ்பகரணங்கள்

1. தரொசு
2. ்ொளி
3. மணல்
4. நீர்
5. 16 மி.மீ. விடைமும் 600 மி.மீ. நீளமும் பகொண்ை இறுகச் பெய்யும் கம்பி (Tamping rod)

பெய்முடை 

1. தரொசின் மூலம் ்ொளியின் எடைடய குறித்துக் பகொள்ள ்்ண்டும் (W1கிரொம்).
2.  ் ொளியின் மூன்றில் ஒரு ்பங்கு ஆழம் சுத்தமொன மணலொல் நிரபபி, 25 முடை இறுகச் பெய்யும் கம்பியொல்

குத்தி இறுகச் பெய்ய ்்ண்டும். இ்த்்பொல், மணடல ்மலும் இரண்டு அடுக்குகளொக பகொடடி இறுகச்
பெய்ய ்்ண்டும்.

3. மணலொல் நிரப்பப்படை ்ொளியின் எடைடய குறித்துக் பகொள்ள ்்ண்டும் (W2 கிரொம்).
4.  மணலொல் நிரப்பப்படை ்ொளியினுள் நீடர ஊற்றி நிரபபி, அதன் எடைடய குறித்துக் பகொள்ள ்்ண்டும்

(W3 கிரொம்).
5.  ் ொளியில் உள்ள மணடல கீ்ழ பகொடடிவிடடு, நீரொல் மடடும் அவ்ொளிடய நிரபபி, அதன் எடைடய 

குறித்துக் பகொள்ள ்்ண்டும் (W4 கிரொம்).

கொடசிப ்பதிவுகள்

வோளியின் எல்ட  (W1 கிரோம) =
வோளி + மணலின் எல்ட  (W2 கிரோம) =
வோளி + மணலின் எல்ட + நீரின் எல்ட (W3கிரோம) =
வோளி + நீரின் எல்ட  (W3கிரோம) =

இல்டசவளிப ்பகுதி விகி்தம = =
−

− − −
W W

W W W W
3 2

4 1 3 2( ) ( )
 =

இல்டசவளிப ்பகுதியின் கன அ்ளவு = Vv  = Vg + Vw

மண் துகளின் கன அ்ளவு Vs Vs
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்ொளி மற்றும் இறுகச் பெய்யும் கம்பி
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மண்ணின் கடைத் பதொகுதிப்பைம்
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241  செய்முறை - அடிப்பறை கடைைப ச்பொறியியல்

 Vv = நுண்துல்ளயின் கன அ்ளவு
 Vs = தி்டபச்போருடகளின் கன அ்ளவு
 Vg = கோற்றின் கன அ்ளவு
 Vw=  ்தண்ணீரின் கன அ்ளவு

தீர்வு

சகோடுககப்படடுள்்ள மணல் மோதிரியின் இல்டசவளிப்பகுதி விகி்தம = _______
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்ேொக்கம் 

சகோடுககப்படடுள்்ள மணல் மோதிரியின் நுண்துல்ள விகி்தம கண்்டறி்தல். 

நுண் துடள விகிதம் (Porosity)

இல்டசவளி ்பகுதியின் கன அ்ளவிற்கும, மண்திரளின் சமோத்்த கன ்பரிமோனத்திற்கும இல்டயில் உள்்ள 
விகி்த்ம, நுண்துல்ளவிகி்தம ஆகும. இல்த ெ்தவீ்தத்்தோல் குறிப்போர்கள். 

நுண் துல்ள விகி்தம (n) = 

்தட்யொன உ்பகரணங்கள்

1. தரொசு
2. ்ொளி
3. மணல்
4. நீர்
5. 16 மி.மீ. விடைமும் 600 மி.மீ. நீளமும் பகொண்ை இறுகச் பெய்யும் கம்பி (Tamping rod)

பெய்முடை 

1. தரொசின் மூலம் ்ொளியின் எடைடய குறித்துக் பகொள்ள ்்ண்டும் (W1கிரொம்).
2.  ் ொளியின் மூன்றில் ஒரு ்பங்கு ஆழம் சுத்தமொன மணலொல் நிரபபி, 25 முடை இறுகச் பெய்யும் கம்பியொல்

குத்தி இறுகச் பெய்ய ்்ண்டும். இ்த்்பொல், மணடல ்மலும் இரண்டு அடுக்குகளொக பகொடடி இறுகச்
பெய்ய ்்ண்டும்.

3. மணலொல் நிரப்பப்படை ்ொளியின் எடைடய குறித்துக் பகொள்ள ்்ண்டும் (W2கிரொம்).
4.  மணலொல் நிரப்பப்படை ்ொளியினுள் நீடர ஊற்றி நிரபபி, அதன் எடைடய குறித்துக் பகொள்ள ்்ண்டும்

(W3கிரொம்).
5.  ் ொளியில் உள்ள மணடல கீ்ழ பகொடடிவிடடு, நீரொல் மடடும் அவ்ொளிடய நிரபபி, அதன் எடைடய 

குறித்துக் பகொள்ள ்்ண்டும் (W4கிரொம்).

கொடசிப ்பதிவுகள்

வோளியின் எல்ட  (W1 கிரோம)=
வோளி + மணலின் எல்ட  (W2 கிரோம)=
வோளி + மணலின் எல்ட + நீரின் எல்ட (W3 கிரோம)=
வோளி +நீரின் எல்ட  (W4 கிரோம)=

நுண்துல்ளவிகி்தம = 
( )
( )
W W
W W

3 2

4 1

100−
−

×  =

இல்டசவளிப ்பகுதியின் கன அ்ளவு × 100
மண் துகளின் கன அ்ளவு

பகொடுக்கப்படடுள்ள மணல் மொதிரியின் நுண்துடள
விகிதத்டத (Porosity) கண்ைறிதல்11
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்ொளி மற்றும் இறுகச் பெய்யும் கம்பி
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மண்ணின் கடைத் பதொகுதிப்பைம்
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 Vv = நுண் துல்ளயின் கன அ்ளவு
 Vs = தி்டப ச்போருடகளின் கன அ்ளவு
 Vg = கோற்றின் கன அ்ளவு
 Vw=  ்தண்ணீரின் கன அ்ளவு

தீர்வு

சகோடுககப்படடுள்்ள மணல் மோதிரியின் நுண்துல்ள விகி்தம = ___________%
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245  செய்முறை - அடிப்பறை கடைைப ச்பொறியியல்

்ேொக்கம் 

சகோடுககப்படடுள்்ள மணல் மோதிரியின் ்பகுத்்தை்டர்த்தில்ய கண்்டறி்தல்.

்பகுத்தலைர்த்தி (Bulk Density)

மண்திரளின் சமோத்்த எல்டககும, கன்பரிமோனத்திற்கும இல்டயில் உள்்ள விகி்த்ம ்பகுத்்தை்டர்த்தி ஆகும. இ்தன் 
அைகு கி/க.செ.மீ. (g/ cu. cm)

்பகுத்்தை்டர்த்தி (y) = 

்தட்யொன உ்பகரணங்கள்

1. தரொசு
2. ்ொளி
3. மணல்
4. நீர்
5. 16 மி.மீ. விடைமும் 600 மி.மீ. நீளமும் பகொண்ை இறுகச் பெய்யும் கம்பி (Tamping Rod)

பெய்முடை 

1. தரொசின் மூலம் ்ொளியின் எடைடய குறித்துக் பகொள்ள ்்ண்டும் (W1 கிரொம்).
2.  ் ொளியின் மூன்றில் ஒரு ்பங்கு ஆழம் சுத்தமொன மணலொல் நிரபபி, 25 முடை இறுகச் பெய்யும் கம்பியொல்

குத்தி இறுகச் பெய்ய ்்ண்டும். இ்த்்பொல், மணடல ்மலும் இரண்டு அடுக்குகளொக பகொடடி இறுகச்
பெய்ய ்்ண்டும்.

3. மணலொல் நிரப்பப்படை ்ொளியின் எடைடய குறித்துக் பகொள்ள ்்ண்டும் (W2 கிரொம்).
4.  மணலொல் நிரப்பப்படை ்ொளியினுள் நீடர ஊற்றி நிரபபி, அதன் எடைடய குறித்துக் பகொள்ள ்்ண்டும்

(W3 கிரொம்).
5.  ் ொளியில் உள்ள மணடல கீ்ழ பகொடடிவிடடு, நீரொல் மடடும் அவ்ொளிடய நிரபபி அதன் எடைடய 

குறித்துக் பகொள்ள ்்ண்டும் (W4 கிரொம்).

கொடசிப ்பதிவுகள்

வோளியின் எல்ட  (W1 கிரோம) =
வோளி + மணலின் எல்ட  (W2 கிரோம) =
வோளி + மணலின் எல்ட + நீரின் எல்ட (W3 கிரோம) =
வோளி + நீரின் எல்ட  (W4 கிரோம) =

்பகுத்்தை்டர்த்தி ( γ ) = W W
W W

2 1

4 1

−
−

=

மண்திரளின் சமோத்்த எல்ட

மண்திரளின் கன்பரிமோனம

பகொடுக்கப்படடுள்ள மணல் மொதிரியின் ்பகுத்தலைர்த்திடய
(Bulk Density) கண்ைறிதல்12
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்ொளி மற்றும் இறுகச் பெய்யும் கம்பி
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மண்ணின் கடைத் பதொகுதிப்பைம்
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247  செய்முறை - அடிப்பறை கடைைப ச்பொறியியல்

 Vv = நுண் துல்ளயின் கன அ்ளவு
 Vs = தி்டபச்போருடகளின் கன அ்ளவு
 Vg = கோற்றின் கன அ்ளவு
 Vw=  ்தண்ணீரின் கன அ்ளவு

தீர்வு

சகோடுககப்படடுள்்ள மணல் மோதிரியின் ்பகுத்்தை்டர்த்தி ( γ ) = ______கி/கசெ.மீ 
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்ேொக்கம்

கடடி்டஙகளுககு அஸ்திவோரம ்்தோண்்ட லம்யக ்கோடல்ட நிைத்தில் குறியிடு்தல்.

்தட்யொன உ்பகரணங்கள்

1. அளவு ேொைொ (Tape)
2. மூடல மடைம்
3. கயிறு
4. சுத்தியல்
5. இரும்பு கம்பிகள்
6. சுண்ணொம்புத் துகள் (Chalk Powder)

பெய்முடை 

1. கடடிைம் கடை ்்ண்டிய நிலப்பரபட்ப சுத்தம் பெய்து ெமன் ்படுத்த ்்ண்டும்.
2. ேொம் கடை ்்ண்டிய அடையின் அளவு 4.80 மீ x 3.30 மீ.
3. டமயக் ்கொடடு ்டர்பைத்டத ்பைத்தில் கொடடிய்ொறு தயொர் பெய்து பகொள்ள ்்ண்டும்.
4. சு்ரின் தடிமன் (Thickness) 0.20 மீ, என்், டமயக்்கொடடு அளவுகள்  5.00 மீ x 3.50 மீ.
5.  ்பைத்தில் கொடடியுள்ள்ொறு முன் ்பக்கச் சு்ற்றின் டமயக்்கொைொன (1), (2) என்ை இரண்டு புள்ளிகளில்

கம்பிடய அடித்து கயிடைக் கடடிவிை ்்ண்டும்.
6. இக்்கொடடில், முன் ்பக்கச் சு்ற்றின் நீளத்டத குறித்து அதற்கு A, B என ப்பயரிை ்்ண்டும்.
7.  மூடல மடைத்டதக் பகொண்டு B என்ை இைத்தில் 90° ்கொணம் உண்ைொகுமொறு பெய்து அக்்கொடடை நீடடி (3),

(4) புள்ளிகடள உரு்ொக்கி அதில் கயிடைக்கடை ் ்ண்டும்.
8. டமயக்்கொடடு அளவுப்படி அதில் ‘C’ புள்ளிடய குறிக்க ்்ண்டும்.
9. இ்த முடைடய ‘A’ புள்ளிடய அடையும் ்டர பதொைர ்்ண்டும்.
10. இப்்பொது நூலினொல் சுற்றிக்கடைப்படை பெவ்கம் ேமக்கு கிடைக்கும்.
11.  மொர்க் (Mark) பெய்து முடித்தவுைன் மூடலவிடைத்தின் அளவுகடள (AC = BD) ெரி்பொர்த்துக் பகொள்ள

்்ண்டும்.
12.  டமயக் ்கொடடின் இருபுைமும் அஸ்தி்ொரத்தின் அகலத்தில் ்பொதிடய சுண்ணொம்பு துகடளக் பகொண்டு

குறியிை ்்ண்டும்.

ஒற்டை அடைடயக் பகொண்ை கடடிைத்திற்கு அஸ்தி்ொரம் 
்தொண்ை நிலத்தில் குறியிடுதல்13
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முடிவுடர 

இவவோைோக ஒரு கட்ட்டத்திற்கு அஸ்திவோரம ்்தோண்்ட நிைத்தில் (Marking) குறியி்டப்படுகிைது.
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்ேொக்கம் 

 செஙகல் கடடுமோனத்தில் ஆஙகிைப பிலணபபில் செஙகல் அடுககும முலைல்ய அறிநது சகோள்ளு்தல்

்தட்யொன உ்பகரணங்கள்

1. பெங்கல்
2. கலட்
3. கரண்டி
4. மடைப்பலடக
5. தூக்குக்குண்டு
6. இரெமடைம்
7. மூடல மடைம்

பெய்முடை
ஆங்கில பிடணபபின் முக்கிய அம்ெங்கள். 
1.  ஆங்கிலப பிடணபபில் ஒரு அடுக்கு முழு்தும் அகல்ொடடு கற்களொலும் (Header Course), அடுத்த அடுக்கு

முழு்தும் நீள்ொடடு (Stretcher Course) கற்களொலும் மொறி மொறி அடமக்கப்படுகிைது.
2.  அகல்ொக்கில் அடமக்கப்படடுள்ள ்ரிடெயில் மூடலகல்லுக்கு (Quoin Header) அடுத்தொற்்்பொல் குயின்

க்்ளொெர் (Queen Closer) ப்பொருத்தப்படுகிைது.
3.  ஒரு கல், இரண்டு கல், மூன்று கல் அகலமுள்ள பெங்கற் சு்ர் கடடும் ் ்பொது ஒ்ர ் ரிடெயில் முன்்பக்கமும்,

பின்்பக்கமும் ஒ்ர மொதிரியொக அதொ்து நீள்ொடடு கற்களொக்்ொ அல்லது அகல்ொடடு கற்களொக்்ொ
அடம்டதக் கொணலொம்.

4.  அ்த ்்பொல் 1½, 2 ½ கல் அகலமுள்ள சு்ர் கடடும் ்்பொது, ஒ்ர ்ரிடெயில் முன்்பக்கமும், பின்்பக்கமும்
ஒ்ர மொதிரியொக இருக்கொது.

5.  இவ்டக பிடணபபில் பதொைர்ச்சியொக பெங்குத்தொன இடணபபுகள் ஏற்்படு்தில்டல.

பெங்கல் கடடு்்டலயில் ஆங்கில பிடணபட்பப ்பயன்்படுத்தி 
ஒரு கல் அகல சு்ர் அடமபட்ப அடமத்து கொடடுதல்14
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ஆங்கில பிடணபபில் ஒருகல் சு்ர்  அடமத்தல்
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ஆங்கிலப பிடணபபு முப்பரிமொணத் ்தொற்ைம்
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்ேொக்கம் 

செஙகல் கடடுமோனத்தில் பிச்ளமிஷ் பிலணபபில் செஙகல் அடுககும முலைல்ய அறிநது சகோள்ளு்தல்.

்தட்யொன உ்பகரணங்கள்

1. பெங்கல்
2. கலட்
3. கரண்டி
4. மடைப்பலடக
5. தூக்குக்குண்டு
6. இரெமடைம்
7. மூடல மடைம்

பெய்முடை
பிபளமிஷ் பிடணபபின் முக்கிய அம்ெங்கள். 
1. ஒவப்ொரு அடுக்கிலும் கற்கள் நீள்ொக்கிலும், அகல்ொக்கிலும் மொறி மொறி அடுக்கப்படுகின்ைன.
2.  அகல்ொக்கில் அடுக்கப்படடுள்ள மூடலகல்லுக்கு அடுத்தொற்்்பொல் குயின் க்்ளொெர் (Queen Closer)

ட்க்கப்படுகிைது.
3.  1 ½, 2 ½ கல் அகலமுள்ள சு்ர் கடடும் ்்பொது, முழு கற்க்ளொடு ்ெர்த்து உடைந்த கற்கடளயும்

்பயன்்படுத்தலொம்.
4. இபபிடணபபு ஆங்கில பிடணபட்ப விை ெற்று உறுதி குடை்ொனது.
5. இபபிடணபபில் சிறிது தூரத்திற்கு பதொைர்ச்சியொக பெங்குத்து இடணபபுகள் ்ர ்ொய்பபுள்ளது.
6. இவ்டகப பிடணபபு ்பொர்க்க அழகொக இருக்கும்.

பெங்கல் கடடு்்டலயில் பிபளமிஷ் பிடணபட்ப ்பயன்்படுத்தி 
ஒரு கல் அகல சு்ர் அடமபட்ப அடமத்து கொடடுதல்15
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பிபளமிஷ் பிடணபபில் ஒருகல் சு்ர்  அடமத்தல்

XI_Civil_Practical_Tamil.indd   254 11/18/2020   12:57:39 PM



255  செய்முறை - அடிப்பறை கடைைப ச்பொறியியல்

பிபளமிஷ் பிடணபபு முப்பரிமொணத் ்தொற்ைம்
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மேல்நிலை முதைாம் ஆண்டு 
ததாழிற்கல்வி – அடிப்பலை ௧டைைப த்பாறியியல்

்பாைநூல் தயாரிபபில் ்பணியாறறிய ்பாைவல்லுநர்கள்

புதத்க வடிவலேபபு
ோணவர ந்கை்கம் 
.அலையார, தெனலனை

அடலை வடிவலேபபு
்கதிர ஆறுமு்கம்

தரக் ்கடடுப்பாடு
மவ. ொ. ஜாண்ஸ்மித
ேமனைா்கர இராதாகிருஷணன
ஒருங்கிலணபபு
ரமேஷ முனிொமி .இந்நூல் 80ஜி.எஸ்.எம். எலி்கண்ட மேபலிதமதா தாளில் அச்சிைப்படடுள்்ளது

:ஆபதெட முலையில் அச்சிடமைார

்பாைநூல் ஆசிரியர்கள்
திரு. ஆ. சிவமனைென
ததாழிற்கல்வி ஆசிரியர
,அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, அ்கஸ்தீஸ்வரம்
.்கனனியாகுேரி ோவடைம்
திரு. ெ. ்பாபு
ததாழிற்கல்வி ஆசிரியர
,அரசு ே்களிர மேல்நிலைப்பள்ளி
.ம்காடலை, மெைம் ோவடைம்
திரு. ம்கா. தெந்தில் மவைன
ததாழிற்கல்வி ஆசிரியர
,தஜனைரல் ்கரியப்பா மேல்நிலைப்பள்ளி
.ொலிகிராேம், தெனலனை
 திரு. நி. தராொரிமயா விக்ைர
்பயிறறுநர
,லவ. தவங்்கை சுப்பா தரடடியார அரசு ததாழில் நுட்ப மேல்நிலைப்பள்ளி
.இைாசுபம்படலை, புதுச்மெரி
திருேதி தை. அம்பி்காமதவி
ததாழிற்கல்வி ஆசிரிலய

 ,்கஸ்தூரி்பாய் ்காந்தி ்கனயா குருகுைம்
,த்பண்்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி
.மவதாரண்யம், நா்கப்படடினைம் ோவடைம்
திருேதி சு. தீ்பா ம்பச்சியம்லே
ததாழிற்கல்வி ஆசிரிலய
,என.எல்.சி. த்பண்்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி
.வடைம் 11, தநய்மவலி, ்கைலூர ோவடைம்
திருேதி சி. விொைாடசி
ததாழிற்கல்வி ஆசிரிலய

 ,்கஸ்தூரி்பாய் ்காந்தி ்கனனியா குருகுைம்
,ே்களிர மேல்நிலைப்பள்ளி
.மவதாரண்யம், நா்கப்படடினைம் ோவடைம்

்கல்வி ஆமைாெ்கர ேறறும் வல்லுநர
முலனைவர த்பான. குோர,
இலண இயக்குநர (்பாை திடைம்),
ோநிைக் ்கல்வியியல் ஆராய்ச்சி  ேறறும் ்பயிறசி நிறுவனைம்,  தெனலனை.

்பாைநூல் வல்லுநர
திரு. இரா. ்பாைசுபபிரேணியன
 விரிவுலரயா்ளர மதரவு நிலை 
,த்ப.தத.லீ. தெங்்கல்வராய நாயக்்கர ததாழிறநுட்பக்்கல்லூரி
.மவபம்பரி, தெனலனை

மேைாய்வா்ளர
திருேதி ்பாைசுபரேணியன ோைதி
விரிவுலரயா்ளர
,த்ப.தத.லீ. தெங்்கல்வராய நாயக்்கர ததாழிறநுட்பக்்கல்லூரி
.மவபம்பரி, தெனலனை

்பாை ஒருங்கிலணப்பா்ளர்கள்
அ. இ்ளங்ம்காவன
விரிவுலரயா்ளர
,ோவடை ஆசிரியர ்கல்வி ேறறும் ்பயிறசி நிறுவனைம்
.திரூர, திருவள்ளூர
்க. ரவிச்ெந்திரன
முதுநிலைப்படைதாரி ஆசிரியர
,தந்லத த்பரியார அரசினைர மேல் நிலைப்பள்ளி
.புழுதிவாக்்கம், ்காஞ்சிபுரம்
்பா. ேைரவிழி
்படைதாரி ஆசிரியர
,ஊராடசி ஒனறிய நடுநிலைப்பள்ளி
.்பாடியநல்லூர, திருவள்ளூர

்கலை ேறறும் வடிவலேபபுக் குழு EMIS ெதாழில்நுட்பக் குழு 
இரா.மா.சதீஸ் 
மாநில ஒருங்கிைணப்பாளர் ெதாழில்நுட்பம்,
கல்வி ேமலாண்ைம தகவல் முைறைம,
ஒருங்கிைணந்த பள்ளிக்கல்வி இயக்ககம். 
இரா. அருண் மாருதி ெசல்வன்,
ெதாழில்நுட்ப திட்டபணி ஆேலாசகர்,
கல்வி ேமலாண்ைம தகவல் முைறைம,
ஒருங்கிைணந்த பள்ளிக்கல்வி இயக்ககம்

க. ப. சத்தியநாராயணா,
தகவல் ெதாழில்நுட்ப ஆேலாசகர்,
கல்வி ேமலாண்ைம தகவல் முைறைம,
ஒருங்கிைணந்த பள்ளிக்கல்வி இயக்ககம்.
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