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மேல்நிறைப்பள்ளி ோணவரகளுக்கு அடிப்பறை இயந்திரவியல் எனை 
புதிய ்பாைபபுத்்தகத்ற்த வழங்குவதில் நாங்கள் ச்பருறே சகாள்கிமைாம்.  

கற்பவரகள் ேறறும் ோநிைக் கல்வி ஆராய்ச்சி ேறறும் ்பயிறசி நிறுவனத்தினரின 
ஆ்தரவு ேறறும் உ்தவிக்கு ேனோரந்்த நனறிறய ச்தரிவித்துக் சகாள்கிமைாம்.

ோணவரகள், அடிப்பறை கருத்துகறை ச்தளிவாக புரிந்து சகாள்ளும் 
வறகயில் மிகுந்்த கவனத்துைன இந்்தப ்பாைபபுத்்தகம் வடிவறேக்கப்பட்டுள்ைது.
மேம்்பட்ை ்தகவல்கறை அளிப்பம்தாடு ேட்டுேல்ைாேல், நவீன  ச்தாழில் 
நுட்்பங்களும் கூடு்தைாக உள்ைைக்கியுள்ைது.

்பாைம் ெம்்பந்்தப்பட்ை ்தகவல்கறை ோணவரகள் விரும்பும் வறகயில் 
்தகவல்கள், உங்களுக்குத் ச்தரியுோ, செயல்்பாடுகள், மேறமகாள்கள், 
இறணய ம்தடு்தைம், ோணவரகள் எளிதில் புரிந்து சகாள்ளும் வறகயில் 
எளிய வறர்பைத்துைன கூடிய முப்பரிோண ்பைங்கள் ஆகியறவ சிைபபித்துக் 
காட்ைப்பட்டுள்ைன.  ்பாைபபுத்்தகத்தின இறுதியில் ோதிரி வினாத்்தாள் 
்தரப்பட்டுள்ைது.  இயந்திரத்தின ்பல்மவறு ்பாகங்கறை  நனைாக புரிந்து 
சகாள்வ்தறகும் செய்முறை மூைோக கறறுக் சகாள்வ்தறகும் அ்தறகான 
்பயிறசிகள் ்பரிந்துறரக்கப்பட்டுள்ைன.

ஒவசவாரு ்பாைத்தின இறுதியிலும் சகாடுக்கப்பட்டுள்ை 
ோணவரகளுக்கான ்பயிறசி, கறைலில் கூடு்தல் ்தகவல்கறை ச்தரிந்து 
சகாள்வ்தறகு ஏதுவாக இருக்கும்.  மேலும் ோணவரகள் ்பகுப்பாய்வு திைனகறை 
ச்பறுவ்தறகும், அவரகளின புரி்தறை மேம்்படுத்துவ்தறகும் ம்தரவிறன எதிர 
சகாள்வ்தறகும் மிகவும் உ்தவியாக இருக்கும்.

்பறழய ்தறைபபுகள் ச்தாைர்பான புதிய ்தகவல்கறை அறிந்து சகாள்ைவும், 
ச்தாழிறொர கல்விக்குத் ம்தறவயான புதுறேயான எணணங்கறை ச்பைவும், 
ோணவரகளுக்கு ஊக்கேளிக்கும் வி்தத்தின அடிப்பறை இயந்திரவியல் 
்பாைபபுத்்தகம் அறேந்துள்ைது.

மேலும் கறைலுக்கு உ்தவுவ்தறகாக, ஒவசவாரு அத்தியாயத்திறகும் 
மேறசகாள் புத்்தகங்கள் ேறறும் வறைத்்தைங்களும் ்பரிந்துறரக்கப்பட்டுள்ைன.  
்தங்கள் மேைான விேரெனங்கறையும் ்பாைபபுத்்தகத்ற்த மேம்்படுத்்த 
ஆமைாெறனகறையும் அளித்து, ்தவறுகள் இருபபின திருத்துவ்தறகான 
வழிமுறைகறையும் வரமவறகிமைாம்.

முகப்புறை

1_XII BME_Tamil version FM.indd   3 1/12/2022   1:35:51 PM



ஒவசவாரு ்பாைத்திலும் நீங்கள் எ்தறனப ்பறறிய 
அறிறவப ச்பைபம்பாகிறீரகள் என்பற்தயும் எந்்த இைக்றக 
அறையபம்பாகிறீரகள் என்பற்தப ்பறறியும் குறிக்கிைது.

 கறைலின மநாக்கங்கள்
)(Learning objectives

ஒவசவாரு அைகிலும் நீங்கள் எனன கறறுக் சகாள்ைப 
ம்பாகிறீரகள் என்ப்தன ச்தாகுபபு.

உங்களின அறிறவத் தூணடும் மநாக்கில் உரிய 
்பாைத்தில் ்பைம் ொரந்து நீங்கள் மேலும் அறிந்து சகாள்ை 
மவணடிய ச்பாறியியல் ொரந்்த சிைபபு கூடு்தல் நிகழகாை 
உணறேகள் ்பறறிய ்தகவல்கள் சகாடுக்கப்பட்டுள்ைன.

்பாைத்ச்தாகுபபு முனனுறர

உங்கள் முனமனறைத்திறகான முன உ்தாரணோக 
இத்ச்தாழில்க்கல்வி ்பயினறு ்தறெேயம் சுய ச்தாழில் 
முறனந்து இத்துறையில் சிைந்து விைங்கும் முனனாள் 
ோணவரகளின சுய விவரம் ச்பைப்பட்டுள்ைது.

்தனியாள் ஆய்வு

ோணவரகளின செயல்்பாடு

நீங்கள் குறிபபிட்ை ்பாைத்திறகு ெம்்பந்்தப்பட்ை, மெகரிக்க 
மவணடிய ச்தாழிறநுட்்ப ்தகவல்கறை, அவறறை 
்பதிமவட்டில் ்பதித்து, ்பராேரித்்தல் ்பறறியும் இங்கு 
்தரப்பட்டுள்ைது.

முப்பரிோண ்பை விைக்கங்கள்
கறறுக் சகாள்ை மவணடிய ்பாைத்ற்த முழுறேயாக, 
ச்தளிவாக அறிந்து புரிந்து சகாள்வ்தறகு, ச்பாறியியல் 
ொரந்்த இயந்திரங்களின முப்பரிோண ்பைங்கள் ச்பரும் 
உ்தவியாக உள்ைது.

ேதிபபீடு
உங்களின கறைல் திைறன மொதித்து சகாள்ளும் 
மநாக்கில் ்தங்களின ்பயிறசிக்காக எளிய நடுத்்தர ேறறும் 
உயரநிறை வினாக்களின  ோதிரி சகாடுக்கப்பட்டுள்ைது.

புத்்தகத்ற்த 
்பயன்படுத்துவது 

எப்படி?

புத்்தகத்ற்த 
்பயன்படுத்துவது 

எப்படி?
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அத்தியாயத்தில் குறிப்பாக ச்தாழில் முறனமவார.  
்பட்டியலில் உள்ை ச்தாழில்கள்

உங்கள் சோற்பல் கூகுள் பிமை ஸமைாரிலிருந்து QR code 
Scanner – ஐ ்பதிவிைக்கம் செய்யவும்.

QR code – ஐ திைக்கவும்.

 Scanner Button – ஐ அழுத்தியவுைன மகமிரா திைக்கும்.

அந்்த மகமிராறவ ்பாைத்தில் உள்ை  QR code – ஐ  scan 
செய்யும்்படி ெரியாக காட்ைவும்.

மகேரா   QR code – ஐ ்படித்்தவுைன நீங்கள் காணமவணடிய  
URL இறணபபு திறரயில் ம்தானறும்.  அந்்த URL குறீயீட்றை  
Browse செய்யும் ச்பாழுது அந்்த ்பைத்திறகு ெம்்பந்்தப்பட்ை 
இறணய ்தைத்திறகு மநராக செனறு உரிய ்தகவல்கறை 
ச்பைைாம்.

கருத்தியல் ரீதியாக உள்ைைக்கத்ற்த கறறுக் சகாள்வ்தறகு 
ோணவரகளிறைமய கருத்துகறை வறரயறுக்கும், 
கருத்தியல் வறரப்பைம் ஆகும்.  

கருத்துப்பைம்

அத்தியாயத்தில் குறிப்பாக ச்தாழில் முறனமவார ்பட்டியலில் 
உள்ை ச்தாழில்கள்.

வாழவியல் முறனபபு

நீங்கள் உங்களின அறிறவ மேலும் ்படித்து மேம்்படுத்திக் 
சகாள்ை ஏதுவாக இப்பாைங்கறைச் ொரந்்த மேறமகாள் 
நூல்கள் ்பட்டியல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ைது.

நைறநகநாள் நூல்கள்

v
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வாழ்வியல் வழிகாட்டி

12 வது த�ாழிறகல்வி பிரிவு படிப்பிறகு பின்  
அடிப்பறை இயந்திைவியல் பிரிவுக்கான மேறபடிப்பு
�	அரசு உ்தவி ச்பறும் ேறறும் ்தனியார ்பாலிசைக்னிக் கல்லூரிகளில் மநரடியாக இரணைாம் 

வருை டிபைோ ச்பாறியியல் ்படிக்கைாம்.  மேலும் ச்பாறியியல் கல்லூரியில் மெரைாம்.
�	10% இருக்றககள் அரசு ேறறும் அரசு உ்தவி ச்பறும் ்தனியார ச்பாறியியல் கல்லூரியில் 

மு்தல்  வருை ்பட்ை ்படிபபுச் மெர ஒதுக்கப்பட்டுள்ைது.
�	ச்தாறை தூர கல்வியில் அரசு ச்பாறியியல் ்படிபபுக்கு இறணயான AMIE ஆறு வருைபபிரிவில் 

மெரைாம்.

கறைப்பிரிவு பகுதி
�	+2 ச்தாழிறகல்வி ோணவரகள் மு்தல் வருை ஆசிரியர ்பயிறசி ்பட்ைய ்படிபபில் மெரைாம். 
�	B.A  இைங்கறை பிரிவில் மநரடியாக மெரைாம்.  இயறபியல் மவதியியல் உயிரியல் ேறறும் 

விஞ்ான பிரிவுகறை ்தவிர ேறை பிரிவுகளில் மெரைாம்.
�	மநரடியாக B.sc. கணி்தபபிரிவில் மெரைாம்.

மவறைவாய்ப்பு
 1. புகழ ச்பறை கீழக்கணை ச்தாழிறொறை கறை ச்தாழில் ்பயிறசி ேறறும் ச்தாழிைாைர 

்பயிறசி மேறசகாள்ைைாம்.
 2. அமொக் மைமைணட் (செனறன ேறறும் ஒசூர)
 3. டி.வி.எஸ குரூபஸ (செனறன, ஒசூர, ேதுறர)
 4. சிம்ென இனஜினியரிங் குரூபஸ (செனறன, ஓசூர, செங்குனைம்)
 5. ஹுணைாய் கார கம்ச்பனி (ஸ்ரீச்பரும்புதூர இருங்காட்டுக்மகாட்றை, செனறன)
 6. ஃம்பாரடு இணடியா லிட் (ேறைேறை நகர)
 7. டி.வி.எஸ, வி.எஸ.டி ேறறும் ஹுணைாய், ஃம்பாரடு ம்பானை புகழ  ச்பறை நிறுவனங்களில் 

மெரைாம்.
 8. எல்ைா முனனனி ச்பாறியியல் ொ்தனம் ்தயாரிபபு, ்பழுது ்பாரத்்தல் ேறறும் மெறவ 

றேயங்களில் ்பணியில் மெரைாம்.

சுய மவறைவாய்ப்பு
�	ச்தாழிறகல்வி ோணவரகள் ச்தாழிைாைர ்பயிறசி, ச்தாழிறொறை ்பயிறசிக்கு பிைகு ்தாட்மகா 

(TADCO), TiDCO, SiDCO மு்தலியவறறிலிருந்து சிறு ச்தாழில்கைன ச்பைைாம்.

மபாதுோன முன் அனுபவம் இந்� துறையில் தபறை பின் கீழ்க்கணை திட்ைஙகளில் 
குறைந்� அளவு கைன் தபைைாம்.
�	NRY (மநரு மராஜகார மயாஜனா)
�	PMRY (பிர்தே ேந்திரி மராஜகார மயாஜனா)
�	TRYSEM (டிறரனிங்க் ஃ்பார ரூரல் யூத் ேறறும் செல்ஃப எம்பைாய்சேனட்)
�	PMKVY (பிர்தே ேந்திரி சகரெல் விகாஸ மயாஜனா)
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தபாருளைக்கம்

வ. 
எண.

பாைத்�றைப்பு பக்க 
எண

பாை 
மவறள ோ�ம்

1. கறைெல் இயந்திரம் 1-35 28 ஜூன

2. துறையிடும் இயந்திரம் 36-64 14 ஜூறை

3. உருவறேக்கும் இயந்திரம் 65-85 14 ஜூறை

4. அறரபபு இயந்திரம் 86-110 28 ஆகஸட்

5. மில்லிங் இயந்திரம் 111-133 14 செபைம்்பர

6. இயந்திரங்கறைப ்பராேரித்்தல் 134-142 10 அக்மைா்பர

7. சவல்டிங் 143-158 18 அக்மைா்பர

8. திரவவியல்  ொ்தனங்கள் 159-174 14 நவம்்பர

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

10. ்தானியங்கியியல் ேறறும் எந்திரனியல் 186-200 14 டிெம்்பர

மின்னூல் மதிப்பீடு
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 6.4 பிடிபபுத் ்தைரச்சி
 6.5 உயவிைல்
 6.6 உயவிை மவணடிய முக்கிய இயந்திர ்பாகங்கள்
 6.7 உயவிைலின மநாக்கங்கள்
 6.8 உயவு வறககள்
 6.9 உயவிடு்தலின வறககள்
 6.10 றேய ்பராேரிபபுத் துறை
 6.11 ்பராேரித்்தலின வறககள்
 6.12 வழக்கப ்பராேரிபபு
 6.13 தினப ்பராேரிபபு
 6.14 வாரப ்பராேரிபபு
 6.15 ்தடுபபு ்பராேரிபபு
 6.16 இயந்திரம் செயைறறு ம்பான ம்பாது மேறசகாள்ளும் ்பராேரிபபு
 6.17 ச்பரும் ்பழுது ்பாரபபு (அ) திருத்தி அறேக்கும் மவறை
 6.18 திட்ைமிட்ை ்பராேரிபபு செயல்
 6.19 ்பராேரித்்தலுக்குத் ம்தறவயான கருவிகள்

7 தவல்டிங  143
 7.1 அறிமுகம்
 7.2 சவல்டிங் வறககள்
 7.3 சவல்டிங் செய்யும் முறைகள்
 7.4 ஆரக் சவல்டிங்
 7.5 ஆரக் சவல்டிங் உ்பகரணங்கள்
 7.6 D.C. ஆரக் சவல்டிங் சஜனமரட்ைர – AC ஆரக் சவல்டிங் டிரானஸ ஃ்பாரேர மவறு்பாடுகள்
 7.7 சவல்டிங் எைக்ட்ராடுகறை குறிபபிடு்தல்
 7.8 எைக்ட்ராடுகளின வறககள்

்பாைபச்பாருள் அட்ைவறண
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 7.9 எைக்ட்ராடுகறை ம்தரந்ச்தடுத்்தல்
 7.10 கார்பன ஆரக் சவல்டிங்
 7.11 மகஸ சவல்டிங் – ொ்தனங்கள்
 7.12 தீச்சுைரின வறககள்
 7.13 நிரபபுக் கம்பிகள் (Filler Rod)
 7.14 மகஸ சவல்டிங் நிறைகள்
 7.15 மகஸ சவல்டிங் குறைகள்
 7.16 ஆரக் சவல்டிங் – மகஸ சவல்டிங் மவறு்பாடுகள்
 7.17 மின ்தறை சவல்டிங்
 7.18 சவல்டிங் ொரந்்த செயல்முறைகள்
 7.19 சவல்டிங் இறணபபு வறககள்
 7.20 ்பாதுகாபபு குறிபபுகள்

8 திைவவியல் சா�னஙகள் 159
 8.1 அறிமுகம்
 8.2 திரவவியல் ்பம்புகள்
  - அறிமுகம்
  - ்பம்பின ்தத்துவம்
  - ்பம்பின அைவு
  - ்பம்பின வறககள்
 8.3 நிச்ெயோன இைபச்பயரச்சி ்பம்பின ்பணபுகள்
 8.4 நிச்ெயேறை இைபச்பயரச்சி ்பம்பின ்பணபுகள்
 8.5 றேய விைக்கு ்பம்பின வறககள்
 8.6 முனனும் பினனும் இயங்கும் ்பம்பின வறககள்
 8.7 சுழலும் ்பம்பின வறககள்
 8.8 றேய விைக்கு ்பம்பு
  - முக்கிய ்பாகங்கள்
  - மவறை செய்யும் முறை
  - ்பயனகள்
  - நிறைகள், குறைகள்
 8.9 முனனும் பினனும் இயங்கும் ்பம்பு
  - முக்கிய ்பாகங்கள்
  - மவறை செய்யும் முறை
  - ்பயனகள்
 8.10 றேய விைக்கு ்பம்பிறகும், முனனும் பினனும் இயங்கும் ்பம்பிறகும் உள்ை மவறு்பாடுகள்
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 8.11 சுழலும் ்பம்பு
  - கியர ்பம்பு
  - மவன ்பம்பு
  - மைாப ்பம்பு
  - ேறரயாணி ்பம்பு
 8.12 திரவவியல் மோட்ைார
  - அறிமுகம்
  - மோட்ைாரின ெக்தி
  - றஹட்ராலிக் கியர
  - றஹட்ராலிக் மோட்ைார வறககள்
 8.13 றஹட்ராலிக் சிலிணைர
 8.14 றஹட்ராலிக் வால்வு
  - அறிமுகம்
  - திறெக்கட்டுப்பாட்டு வால்வு
  - அழுத்்தக் குறைபபு வால்வு
 8.15 உருவறேக்கும் இயந்திரத்தின திரவவியல் சுறறு
  - செயல்்படும் வி்தம்
  - மவகோக திரும்பும் வி்தம்
 8.16 இயந்திரவியல் இயக்கத்ற்தக் காட்டிலும் திரவவியல் இயக்கத்தின அனுகூைங்கள்

9 CNC இயந்திைம் 175
 9.1  அறிமுகம்
 9.2  எணணுரு கட்டுப்பாடு
 9.3  கணினி எணணுரு கட்டுப்பாடு
 9.4  கணினி எணணுரு கட்டுப்பாட்டு இயந்திரத்தின கூறுகள்
 9.5  சேனச்பாருள்
 9.6  உள்ளீட்டு ஊைகம்
 9.7  இயந்திரக் கட்டுப்பாட்டு அைகு
   அ) உள்ளீடு ஏறகும் அைகு
   ஆ) நிறனவகம்
   இ) செயல் முறைப்படுத்தும் அைகு
   ஈ) சவளியீட்டு முறனகள் 
   உ) மீள் ்தரவு அைகு
 9.8  இயக்கும் கருவிகள்
 9.9  இயந்திரக் கருவி
 9.10  CNC இயந்திரங்களின வறககள்
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 9.11  CNC இயந்திரங்களின அணுகூைங்கள்
 9.12  CNC இயந்திரத்திறகான திட்ை செயல்்பாடு
 9.13  CNC இயந்திரங்களின வைரச்சி

10 �ானியஙகியியல் ேறறும் எந்திைனியல் 186
 10.1 அறிமுகம் – ்தானியங்கியியல் (Automation)
 10.2 வறககள்
 10.3 ம்தறவகள்
 10.4 நனறே ேறறும் குறை்பாடுகள்
 10.5 ்பயன்பாடுகள்
 10.6 கூறுகள்
 10.7 எந்திரனியல் (Robotics) - அறிமுகம்
 10.8 ேனி்த இயந்திரம் வறரயறை
 10.9 ச்தாழில் துறையில் ேனி்த இயந்திரம் ்பயன்படுத்துவ்தறகான குறிக்மகாள்கள்
 10.10 ேனி்த இயந்திரத்தின நனறேகள் 
 10.11 ேனி்த இயந்திரத்தின முக்கிய கூறுகள்
 10.12 அசிமோவ விதிகள்
 10.13 ேனி்த இயந்திரத்தின ம்தறவகள்
 10.14 ேனி்த இயந்திரத்தின வறககள்
 10.15 ேனி்த இயந்திரத்தின ்பயன்பாடுகள்
 10.16 ேனி்த இயந்திரத்தின ்பாகங்கள்
 10.17 ேனி்த இயந்திரம் ்தயாரிக்கப ்பயன்படும் ச்பாருட்கள்
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கற்றல் ந�ோககஙகள்
�	கடைசல் இயந்திரத்தின் அடைப்பு, அவற்றில் உள்ள முக்கிய பாகஙகள அவற்றின் வவடைகள 

ஆகியடவ பற்றி ைாணவர் அறிந்து ககாளளுதல்.
�	கடைசல் இயந்திரத்தில் அடைந்துள்ள ஊடை இயந்திர நுடபஙக்ளான குமிழ் பல்லிடண, 

ஏப்ரான் ஆகியடவ பற்றி ைாணவர் கதரிந்து ககாளளுதல்.
�	கடைசல் இயந்திரத்தின் வடககள, அவற்றின் வி்ளக்கம், ைரட வைத்திற்கும் வகப்்ஸைன் 

வைத்திற்கும் உள்ள வவறுபாடுகள, கடைசல் இயந்திரத்தில் பணிப்கபாருடகட்ள பிடிக்கப் 
பயன்படும் உபகரணஙகள ஆகியடவ பற்றி ைாணவர் அறிந்து ககாளளுதல்.

�	கடைசல் இயந்திரத்தின் கவடடும் வவகம், ஊடைம், கவடடும் ஆழம் ஆகியன பற்றியும் கடைசல் 
இயந்திரத்தில் கசயயப்படும் வவடைகள, சரிவு உருட்ள கடைசல் முடை, ைடர கவடடுதல் 
பற்றியும் ைாணவர் கதரிந்து ககாளளுதல்.

ப�ோருளடககம் 
 1.1 அறிமுகம்
  1.2 கடைசல்
  1.3 கடைசல் இயந்திரத்தின் அடைப்பு
  1.4 கடைசல் இயந்திரத்தின் முக்கிய பாகஙகள
  1.5 ஊடை இயந்திர நுடபஙகள
  1.6 குமிழ் பல்லிடண
  1.7 ஏப்ரான் 
  1.8 சுழற்றிக்கு இயக்கம் கிடைக்கும் முடைகள
  1.9 அடுக்கு கூம்பு கப்பி இயந்திர நுடபம்
1.10 பின்பக்க பல்லிடண இயந்திர நுடபம்
1.11 பல்லிடண கபடடி இயந்திர நுடபம்
1.12 கடைசல் இயந்திரத்தின் வடககள

1.13  ைரட வைத்திற்கும் வகப்்ஸைன் வைத்திற்கும் 
உள்ள வவறுபாடுகள

1.14 கடைசல் இயந்திரத்தின் அ்ளடவ குறிப்பிடுதல்
1.15  கடைசல் இயந்திரத்தில் பணிப்கபாருடகட்ள 

பிடிக்கப் பயன்படும் உபகரணஙகள
1.16  கடைசல் இயந்திரத்தின் கவடடும் வவகம், 

ஊடைம், கவடடும் ஆழம்
1.17  கடைசல் இயந்திரத்தில் பயன்படுத்தப்படும் 

கவடடுளிகள
1.18  கடைசல் இயந்திரத்தில் கசயயப்படும் பல்வவறு 

வவடைகள 
1.19 சரிவு உருட்ள கடைதல்
1.20 கடைசல்  இயந்திரத்தில் ைடர கவடடும் முடை

கடடசல் இயந்திரம் (Lathe)

1

�ணிவுடடயன் இன்பசோலன் ஆதல் ஒருவர்ககு
அணியல்ல மறறுப் பி்ற     - கு்றள் 95

விளககம்
அடககமோன �ண்பும், இனிடமயோக ந�சும் இயல்பும் தவிர 
ஒருவர்ககு சி்றந்த அணிகலன் நவறு இல்டல.

01

  பாைை்

�ோடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)
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2 பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

1.1 அறிமுகம்
பழஙகாைம் கதாடடு பயன்படுத்தப்படும் 
இயந்திரஙகளில் கடைசல் இயந்திரமும் 
ஒன்று. இக்கடைசல் இயந்திரம், 
"இயந்திரஙகளின் தாய" (Mother of the 
Machine) என்ைடழக்கப்படுகிைது. இந்த 
இயந்திரம் தான் கதாழிற்சாடைகளில் அதிக 
அ்ளவில் பயன்படுத்தப்படுகிைது.

இஙகிைாந்து நாடடைச் வசர்ந்த 
“கென்றி ைாட்ஸவை” (Henry Maudslay) 
என்ை கபாறியா்ளர் 1797 ஆம் ஆண்டு 
ைடர கவடடும் கடைசல் இயந்திரத்டத 
வடிவடைத்தார். இவர் இயந்திரக் 
கருவிகளின் (Machine Tools) தந்டத 
என அடழக்கப்படுகிைார். இன்டைய 
நவீன கடைசல் இயந்திரஙகளின் 
வ்ளர்ச்சிக்கு இவருடைய கண்டுபிடிப்பு 
இன்றியடையாதது.

1.2  கடடசல்
உருட்ள வடிவைான கபாருளின் பரப்டப 
இயந்திரப்பணி கசயயவவ கபரும்பாலும் 
கடைசல் இயந்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிைது. 
சுழலும் உவைாகப் பணிப்கபாருளுக்கு 
இடணயாக அல்ைது கசஙகுத்தாக 
ஒருமுடன கவடடுளிடய நகர்த்தி 
வதடவயற்ை உவைாகத்டத நீக்கி, 
வதடவயான அ்ளவு ைற்றும் வடிவத்திற்கு 
இயந்திரப்பணி (Machining) கசயவடத 
“கடைசல்” என்கிவைாம். 

வைற்கண்ை முடைடய பயன்படுத்தி 
உவைாக கபாருடகளில் சரிசை உருட்ள, 
சரிவு உருட்ள, ைடர கவடடுதல், முடன 
சரிவாக்குதல், கசாரகசாரப்பாக்குதல் 
வபான்ை வவடைகட்ள கசயய பயன்படும் 
இயந்திரத்திற்கு “கடைசல் இயந்திரம்” 
(Lathe) என்று கபயர்.

கடைசல் இயந்திரத்டத கண்டுபிடித்தவர் “கென்றி ைாட்ஸவை” (Henry Maudslay) 
இவர் இயந்திரக் கருவிகளின் தந்டத என அடழக்கப்படுகிைார்.

3D-கடைசல் இயந்திரத்தின் அடைப்பு

XII BME_Tamil version CHAPTER 01.indd   2 1/12/2022   5:17:57 PM



3பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

ெவ���
ெவ��� நக��

�ைச

ப��ெபா�� ழ�� �ைச L

D2D1

கடைசல்

1.3  கடடசல் இயந்திரத்தின் அடமப்பு
கடைசல் இயந்திரம் வார்ப்பிரும்பால் ஆன 
படுக்டக (Bed) பாகத்டத ககாண்ைது. 
இதன் இைது முடனயில் தடைப்பகுதியும், 
வைது முடனயில் வால் பகுதியும் 
கபாருத்தப்படடிருக்கும். இடவ இரண்டிற்கும் 

இடைவய வகவரஜ் என்ை பாகம் நகரும்படி 
அடைக்கப்படடிருக்கும்.

1.4   கடடசல் இயந்திரத்தின்  
முககிய �ோகஙகள்

கடைசல் இயந்திரத்தில் உள்ள ஒவகவாரு 
பாகமும் ஏவதனும் ஒரு முக்கியைான 
வவடைடயச் கசயயப் பயன்படுகிைது. 
அவற்றில் மிக முக்கியைான பாகஙகள 
பின்வருைாறு.
 1. படுக்டக (Bed)
 2. தடைப்பகுதி  

(Head stock)
 3. சுழற்றி (Spindle)
 4. வால் பகுதி (Tail stock)
 5. ஏற்றிச் கசல்லும் பாகம் (Carriage)
  (அ)  வசடில் (Saddle)
  (ஆ) குறுக்கு நகற்றி (Cross slide)

வா�ப��

ேர�

வ�நட���
மைரயா

ஏ�ரா


ப	�ைக

ைல� ெச
ட�
�க���தக	

�ழ��
தைலப��

அைரவவ ந�ைட
இய��� ெந��ேகா�

ஊ�ட�
த�� த�	

வா�ப�� �ழ��
ெட� ெச
ட�
ெவ�	� க�ப�

கா�ெபௗ�	 ெர��
���� நக��
ேச�� டய�

கடைசல் இயந்திரத்தின் முக்கிய பாகஙகள
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4 பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

  (இ)  காம்கபௌண்ட கர்ஸட  
(Compound rest)

  (ஈ)  காம்கபௌண்ட சிடைடு  
(Compound slide)

  (உ) கவடடுளிக் கம்பம் (Tool post)
  (ஊ) ஏப்ரான் (Apron)
 6. வழி நைத்தும் ைடரயாணி  

(Lead screw)
 7. ஊடைம் தரும் கம்பி (Feed Rod)

�டுகடக (Bed)
தாஙகு த்ள வபால்ட மூைம் தடரயில் 
நிறுத்தப்படடுள்ள கால்கள மீது படுக்டக 
அடைக்கப்படடுள்ளது. இப்படுக்டக 
வார்ப்பிரும்பினால் கசயயப்படடுள்ளது. 
அதன் வைற்பரப்பு நுணுக்கைாகவும், 
து ல் லி ய ை ா க வு ம்  இ ய ந் தி ர ப் ப ணி 
கசயயப்படடிருக்கும். இதன் இைது முடனயில் 
தடைப்குதியும், வைது முடனயில் வால் 
பகுதியும், டையப்பகுதியில் வகவரஜும் 
அடைக்கப்படடுள்ளது.

படுக்டகயின் வைற்பரப்பு இரண்டு 
வடிவஙகளில் தயாரிக்கப்படுகிைது.
 1. தடடைவடிவம் 
 2. V - வடிவம் 

இப்பரப்பின் வழிவய வால்பகுதி 
ைற்றும் ஏற்றிச் கசல்லும் பாகம் நகரும்படி 
அடைக்கப்படடிருக்கும்.

 
 தடடைவடிவம் V–வடிவம்

தடடை வடிவ படுக்டக பழஙகாை 
கடைசல் இயந்திரஙகளில் காணைாம். 
கபரிய அ்ளவுள்ள பணிப்கபாருடகட்ள 
இயந்திரப்பணி கசயயும் கனரக 
இயந்திரஙகளில் தடடை வடிவ படுக்டக 
பயன்படுத்தப்படுகிைது. இருப்பினும் இதன் 
நுணுக்கம் குடைவு.

V-வடிவ படுக்டக நவீன 
கடைசல் இயந்திரஙகளில் காணைாம். 
வைற்பரப்பு V-வடிவத்தில் உள்ளது. 
எனவவ வசடில் ைற்றும் வால்பகுதி 
ஆகிய பாகஙகள நுணுக்கைாக நகரவும், 
கடைசல் வவடைடயச் கசயயும் கபாழுது 
பணிப்கபாருளில் இருந்து நீக்கப்படும் பிசிறு 
(Chips)-கள தானாக கவளிவயைவும், V-வடிவ 
படுக்டக பயன்படுவதால் இப்படுக்டக சிைப்பு 
வாயந்ததாக கருதப்படுகிைது.

தடலப்�குதி (Head Stock)
கடைசல் இயந்திரத்தின் இைது முடனயில் 
படுக்டகயின் மீது தடைப்பகுதி நிடையாக 
அடைக்கப்படடிருக்கும். இதில் சுழற்றி ஒன்று 
வபரிஙகுகளில் கபாருத்தப்படடு சுழலும்படி 
அடைக்கப்படடிருக்கும்.

தடைப்பகுதியில் பின்வரும் இயந்திர 
நுடபஙகள உள்ளன.
 1. அடுக்கு கூம்பு கப்பி
 2. பின்பக்க பல்லிடண இடணந்த 

அடுக்கு கூம்பு கப்பி
 3. பல்லிடண கபடடி

ஆகிய இயந்திர நுடபஙகளில் 
ஏவதனும் ஒன்றின் மூைம் சுழற்றிக்கு சுழலும் 
விடச தரப்படுகிைது.

சுழறறி (Spindle)
கடைசல் இயந்திரத்தின் தடைப்பகுதியினுள 
வபரிஙகுகளின் மூைம் சுழற்றி கபாருத்தப்படடு 
எளிதாக சுழலும்படி அடைக்கப்படடுள்ளது. 
இச்சுழற்றி கார்பன் எஃகு அல்ைது நிக்கல் 
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குவராம் எஃகினால் தயாரிக்கப்படடிருக்கும். 
இச்சுழற்றியின் டையத்தில் துட்ள 
உள்ளதால் துட்ளயுடைய சுழற்றி (Hollow 
Spindle) என்று அடழக்கப்படுகிைது. நீ்ளைான 
பணிப்கபாருட்ள இத்துட்ளயினுள 
கசலுத்திக் ககாள்ளைாம்.

மைர�ட�ப�ட
���ைன

ச�� உைற
ைல 
ெச�ட�


ழ��

�ைள

சுழற்றி

சுழற்றியின் முன் முடனயில் 
ை ட ர யி ை ப் ப ட டி ரு க் கு ம் .  இ தி ல் 
பணிப்கபாருடகட்ளப் பிடிக்க உதவும் 
சாதனஙகளில் ஏவதனும் ஒன்றிடன 
அடைத்து பணிப்கபாருட்ளப் பிடித்து 
இயந்திரப் பணி கசயயைாம். சுழற்றியின் 
முன்பக்க துட்ளயில் வைார்்ஸ சரிவு இருக்கும். 
இச்சரிவில் டைவ கசன்ைடரப் கபாருத்திக் 
ககாள்ளைாம். சுழற்றியின் பின் முடனயில் 
பல்லிடண ஒன்று கபாருத்தப்படடிருக்கும். 
அப்பல்லிடணக்கு சுழற்றி பல்லிடண 
(Spindle Gear) என்று கபயர்.

இச்சுழற்றி பல்லிடணயின், சுழலும் 
சக்தி, வழி நைத்தும் ைடரயாணி ைற்றும் 
ஊடைம் தரும் தண்டு ஆகியவற்றிற்கு 
ைற்ை பல்லிடணத் கதாகுதிகள மூைம் 
கைத்தப்படுகிைது.

வோல் �குதி – (Tail Stock)
கடைசல் இயந்திரத்தின் படுக்டகயின் 
மீது வைது முடனயில் வால் பகுதி 
அடைக்கப்படடிருக்கும். இந்த வால்பகுதியில் 
உள்ள துட்ளயின் வழிவய முன்னும் 
பின்னும் நகரும்படியாக சுழற்றி 
கபாருத்தப்படடுள்ளது.  சுழற்றியின் 
முன்முடனயில் உள்ள சரிவுத்துட்ளயில் 
கைட கசன்ைர், துட்ளயிடும் அைகு, துட்ள 
சுரண்டி இவற்றில் ஏவதனும் ஒன்றிடன 
கபாருத்திக் ககாள்ளைாம். வால் பகுதியின் 
பின்புைம் உள்ள டகப்பிடி சக்கரத்டத 
சுற்றினால் சுழற்றி நகரும். டகப்பிடிடய 
வைஞ்சுழியாக சுற்றினால் சுழற்றி 
முன்வனாக்கி நகரும். இைஞ்சுழியாக 
சுற்றினால் பின் வநாக்கி நகரும். 
குறிப்பிடை அ்ளவுக்கு வைல் இைஞ்சுழியாக 
சுழற்றினால் சுழற்றியின் முன் முடனயில் 
கபாருத்தப்படடுள்ள கைட கசன்ைர் அல்ைது 
கவடடுளிகள தானாக எளிதில் கவளிவயறும். 
வால் பகுதியின் உச்சியில் உள்ள 
பூடடும் கநம்புவகால் மூைம் சுழற்றிடய 
அடசயாதவாறு இறுக்கி பிடிக்கைாம்.

வால் பகுதிடய, படுக்டகயின் 
மீது வதடவக்வகற்ப நகற்றி ஏவதனும் 
ஒரு இைத்தில் நிடையாக அடைக்கைாம். 
வால் பகுதி இரு பாகஙகட்ள ககாண்ைது. 
அடிப்பாகம் கடைசல் இயந்திரத்தின் 
படுக்டகயுைன் இறுக்கிப் பிடிக்கைாம். அதன் 
மீது பக்கவாடடில் நகரும்படி வைல்பாகத்டத 
அடைத்துக் ககாள்ளைாம்.

ஒ��� ைவ���
மைரயா�

ெட� ெச�ட�
�ழ��

�ளா�� ேபர�
�ைர
மைரயா�
ைக��� 
ச�கர�

ப��ைக

3D-வால்பகுதி வால்பகுதி
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�யன்கள்
 1. நீ்ளைான பணிப்கபாருளின் வைது 

முடனடயத் தாஙகி பிடிக்க 
பயன்படுகிைது. எனவவ கவடடுளி 
தரும் விடசயின் காரணைாக 
பணிப்கபாருள வட்ளந்து விைாைல் 
பாதுகாக்கப்படுகிைது.

 2. துட்ளயிடும் அைகு, துட்ள சுரண்டி, 
ைடரயிடும் கருவி வபான்ைவற்டை 
பிடித்து வதடவயான இயந்திரப்பணி 
கசயய பயன்படுகிைது.

 3. கடைசல் இயந்திரத்தின் அச்சிலிருந்து 
வால் பகுதியின் வைல் பாகத்டத 
ஒதுக்கி டவத்து சரிவு உருட்ள 
கடைசல் கசயயப்பயன்படுகிைது.

 4. கவடடுளிடய கடைசல் இயந்திரத்தின் 
அச்சிற்கு சரியான உயரத்தில் 
அடைக்கப் பயன்படுகிைது.

ஏறறிச் பசல்லும் �ோகம் (Carriage)
கடைசல் இயந்திரத்தின் படுக்டகயின் மீது 
ஏற்றிச் கசல்லும் பாகம் அடைந்துள்ளது. இது 
தடைப் பகுதி ைற்றும் வால் பகுதி ஆகிய 
இரண்டிற்கும் இடைவய முன்னும் பின்னும் 
நகரும்படி அடைக்கப்படடுள்ளது. எனவவ 
இடவ இரண்டிற்கும் இடைவய ஏற்றிச் 
கசல்லும் பாகத்டத நகற்றி இயந்திரப்பணிச் 
கசயயைாம். இதில் பின்வரும் பாகஙகள 
அைஙகியுள்ளது.

 அ) வசடில் (Saddle)
 ஆ) குறுக்கு நகற்றி (Cross Slide)
 இ)  காம்கபௌண்ட கர்ஸட  

(Compound Rest)
 ஈ) காம்கப்ளண்ட சிடைடு  

(Compound Slide)
 உ) கவடடுளி கம்பம் (Tool Post)
 ஊ) ஏப்ரான் (Apron)

நசடில் (Saddle)
ப டு க் ட க யி ன்  மு ன் ப கு தி ட ய யு ம் , 
பின்பகுதிடயயும் பாைம் வபாை 
இடணக்கின்ை பாகத்திற்கு வசடில் 
என்று கபயர். இது H வடிவத்தில் வார்ப்பு 
கசயயப்படடிருக்கும். இப்பாகம் தடைப்பகுதி 
ைற்றும் வால்பகுதி இவற்றிற்கு இடைவய 
நகரும்படி அடைக்கப்படடிருக்கும். 
டகயினால் ஊடைம் தந்வதா அல்ைது 
தானியஙகி இயந்திர நுடபம் மூைவைா 
இப்பாகத்டத நகரும்படிச் கசயயைாம்.

குறுககு �கறறி (Cross Slide)
வசடிலின் வைற்பரப்பில் கவடைப்படடுளள 
புைாவால் பள்ள வழித்தைம் வழியாக 
படுக்டகக்கு குறுக்காக நகரும் பாகைாகும். 
இக்குறுக்கு நகற்றி பாகத்திற்கு வைல் 
காம்கபௌண்ட கர்ஸட, காம்கபௌண்ட சிடைடு 
ைற்றும் கவடடுளி கம்பம் கபாருத்தப்படடுள்ளது. 
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� 
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���� நக��
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�ளவா�ட 
ஊ�ட� த�� 

ைக��� ச�கர�

கா�ெபள
�
�ைல� 

ெவ��� தைல

ஏ�ரா�

3D- ஏற்றிச் கசல்லும் பகுதி ஏற்றிச் கசல்லும் பகுதி
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7பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

குறுக்கு நகற்றிடய இயக்கும் டகப்பிடி 
சக்கரத்தில் அ்ளவு குறியீடுகள உள்ளதால் 
0.05 மி.மீ அ்ளவிற்கு நுணுக்கைாக குறுக்கு 
நகற்றிக்கு ஊடைம் தரைாம்.

கோம்ப�ௌண்ட் பரஸ்ட்  
(Compound Rest)
குறுக்கு நகற்றிடயயும், காம்கபௌண்ட 
சிடைடையும் இடணக்கும் பாகவை 
காம்கபௌண்ட கர்ஸட ஆகும். குறுக்கு 
நகற்றியின் வைல் “ைாங ைற்றும் குரூவ” 
இடணப்பு முடையில் காம்கபௌண்ட 
கர்ஸட சுழலும்படி அடைக்கப்படடுள்ளது. 
இதன் அடி பாகத்தில் வகாண அ்ளவுகள 
குறிக்கப்படடிருக்கும். சரிவு உருட்ள 
கடைசல் கசயயும் கபாழுது இதடன 
வதடவயான வகாணத்திற்கு திருப்பி 
அடைத்து சரிவு உருட்ள கசயயைாம். 
காம்கபௌண்ட கர்ஸடின் வைல்பகுதியில் 
புைாவால் பள்ளம் உள்ள வழித்தைம் 
அடைக்கப்படடிருக்கும். அவவழித்தைத்தில் 
ைாப் சிடைடு என்கின்ை காம்கபௌண்ட 
சிடைடு முன்னும் பின்னும் நகரும்படி 
அடைக்கப்படடுள்ளது. இந்த சிடைடின் 
வைற்பகுதியில் கவடடுளி கம்பம் 
கபாருத்தப்படடுள்ளது.

பவட்டுளி கம்�ம் (Tool Post)
காம்கபௌண்ட சிடைடின் வைல், 
கவடடுளி கம்பம் கபாருத்தப்படடுள்ளது. 
இது கவடடுளிகட்ள இறுக்கி பிடிக்க 
பயன்படுகிைது.  பணிப்கபாருளில் 
கசயயக்கூடிய வவடைக்கு ஏற்ைவாறு 
கவடடுளிகட்ள கவடடுளி கம்பத்தில் 
கபாருத்திக் ககாள்ளைாம்.

கவடடுளி கம்பஙகளில் பை வடககள 
உள்ளன, அவற்றில்
 1. ஒற்டை ைடரயாணி கவடடுளி கம்பம் 

(Single Screw Tool Post)
 2. நான்கு வழி கவடடுளி கம்பம் (Four 

Way Tool Post) 
அதிக அ்ளவில் பயன்படுத்தப்படுகிைது.

ஒறட்ற மடரயோணி பவட்டுளி கம்�ம் 
(Single Screw Tool Post)
இதில் ஒவர ஒரு ைடரயாணி மூைம் 
கவடடுளி இறுக்கைாக பிடிக்கப்படுகிைது. 
கவடடுளி கம்பத்தில் குழிந்த பள்ளம் 
கவடைப்படை வட்ளயமும் (Concave Ring) 
அதில் படியும்படி பைகு வபான்ை குவிந்த 
வடிவ அடசயும் இரும்புத்துண்டும் (Convex 
Rocker) அடைக்கப்படடிருக்கும். இந்த இரும்புத் 
துண்டை வைற்பரப்பில் உள்ள சைைடைைான 
பரப்பில் கவடடுளி படியும். இரும்புத்துண்டை 
முன்னும் பின்னும் நகர்த்தி கவடடுளியின் 
உயரத்டத சரிகசயயைாம். ஒவர ஒரு 
ைடரயாணி மூைம் கவடடுளி பிடிக்கப்படுவதால், 
கடினைான வவடைகளுக்கு இவவடக 
கவடடுளி கம்பம் ஏற்ைதல்ை.
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மைரயா�
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���த ப�ள�
ெவ�ட�ப�ட
வைளய�
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ஒற்டை ைடரயாணி கவடடுளி கம்பம்
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8 பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

�ோன்கு வழி பவட்டுளி கம்�ம்  
(Four Way Tool Post)
நான்கு வழி கவடடுளி கம்பம், என்பது ைரட 
கவடடுளி கம்பம் என்று அடழக்கப்படுகிைது. 
இதில் நான்கு கவவவவறு விதைான 
கவடடுளிகட்ள ஒவர சையத்தில் கபாருத்தி 
வதடவயான கவடடுளிடய ைடடும் 
பணிகபாருட்ள வநாக்கி திருப்பி அடைத்து 
கவவவவறு கடைசல் வவடைகள கசயயைாம். 
முன் கூடடிவய வதடவயான கவடடுளிகட்ள 
தயார் நிடையில் அடைத்துக்ககாளவதால் 
விடரவில் இயந்திரப்பணி கசயய முடிகிைது. 
இவவடக கவடடுளி கம்பம், கனரக கடைசல் 
இயந்திரஙகளில் பயன்படுத்தப்படுகிைது.

நான்கு வழி கவடடுளி கம்பம்

3D- நான்கு வழி கவடடுளி கம்பம்
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1.5  ஊட்ட இயந்திர நுட்�ஙகள்  
(Feed Machanism)

கடைசல் இயந்திரத்தில் உள்ள வழி 
நைத்தும் ைடரயாணி ைற்றும் ஊடைம் தரும் 
தண்டு ஆகியவற்றின் சுழலும் திடசடய 
ைாற்றியடைத்து, ஏற்றிச் கசல்லும் பகுதி 
ைற்றும் குறுக்கு நகற்றி ஆகிய பாகஙகளின் 
நகரும் திடசடய ைாற்றுவதற்கு, பல்வவறு 
ஊடை இயந்திர நுடபஙகள உள்ளன. 
அவற்றில் முக்கியைானவற்டை பின்வருைாறு 
காணைாம்.

1.6 குமிழ் �ல்லிடை (Tumbler Gear)
கடைசல் இயந்திரத்தின் தடைப்பகுதியில் 
சுழற்றி பல்லிடண (Spindle Gear)-க்கு  
கீவழ கபாருத்தப்படடுள்ள இரண்டு சிறு 
பல்லிடணகளின் கதாகுப்வப குமிழ் 
பல்லிடண ஆகும்.

குமிழ் பல்லிடணயில் உள்ள இரண்டு 
சிறு பல்லிடணகள ஒரு பிராக்ககடடில் 
(Bracket) கபாருத்தப்படடுள்ளது. கநம்புவகால் 
மூைம் குமிழ் பல்லிடணயின் நிடைகட்ள 
நடுநிடை, வைல்வநாக்கிய நிடை ைற்றும் 
கீழ்வநாக்கிய நிடை என்று ைாற்றி 
அடைக்கைாம், இவவாறு ைாற்றி அடைத்து, 
வழிநைத்தும் ைடரயாணி ைற்றும் ஊடைம் 
தரும் தண்டு ஆகியவற்றின் சுழலும் 
திடசடய ைாற்ைைாம்.

�டுநிடல (Neutral Position)
இந்நிடையில் குமிழ் பல்லிடண, 
சுழற்றி பல்லிடணயுைன் கதாைர்பு 
ககாண்டிருக்காது. எனவவ, சுழற்றியின் 
சுழலும் விடச ைற்ை பல்லிடணகளுக்குக் 
கைத்தப்படுவதில்டை. இதடனவய நடுநிடை 
என்கிவைாம்.

நமல் ந�ோககிய நிடல  
(Forward position)
இந்நிடையில் குமிழ் பல்லிடணயின் 
கநம்புவகால் வைல்வநாக்கி நகர்த்தி 
டவக்கப்படுகிைது. இதனால் ஒவரகவாரு 
குமிழ் பல்லிடண மூைம் சுழலும் விடச, 
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சுழற்றியிலிருந்து ைற்ை பல்லிடணகளுக்கும், 
வ ழி ந ை த் து ம்  ை ட ர ய ா ணி க் கு ம் 
கைத்தப்படுகிைது. எனவவ ஏற்றிச் கசல்லும் 
பகுதி (Carriage) என்ை பாகம் வால் 
பகுதியிலிருந்து தடைப் பகுதிடய வநாக்கி 
நகரும். இதடனவய வைல் வநாக்கிய நிடை 
(அல்ைது) முன்வனாக்கிய நிடை என்கிவைாம்.

கீழ் ந�ோககிய நிடல (Reverse Position)
இந்நிடையில் குமிழ் பல்லிடணயின் 
கநம்புவகால் கீழ்வநாக்கி நகற்றி 
டவக்கப்படுகிைது. இதனால் இரண்டு 
குமிழ் பல்லிடணகள மூைம் சுழலும் விடச 
சுழற்றியிலிருந்து ைற்ை பல்லிடணகளுக்கும், 
வழி நைத்தும் ைடரயாணிக்கும் 
கைத்தப்படுகிைது. எனவவ ஏற்றிச் கசல்லும் 
பகுதி (Carriage) தடை பகுதியிலிருந்து வால் 

பகுதிடய வநாக்கி நகரும். இதடனவய 
கீழ்வநாக்கிய நிடை அல்ைது பின்வனாக்கிய 
நிடை என்கிவைாம்.

1.7 ஏப்ரோன் (Apron)
கடைசல் வவடை கசயயும் கபாழுது 
ஏற்றிச் கசல்லும் (Carriage) பாகத்திற்கு 
தன்னூடைமும், டகயூடைமும், குறுக்கு நகற்றி 
(Cross Slidle) பாகத்திற்கு தன்னூடைமும், 
டகயூடைமும், ைடரயறுக்கும் வபாது இரண்டு 
அடர வடிவ நடடுகள மூைம் ஏற்றிச் கசல்லும் 
பாகத்திற்கு தன்னூடைமும் தரக்கூடிய 
இயந்திர நுடபஙகள அைஙகிய பாகத்திற்கு 
ஏப்ரான் என்று கபயர். இது படுக்டகயின் 
முன் முகப்பில் ஏற்றிச் கசல்லும் பாகத்துைன் 
இடணக்கப்படடிருக்கும்.

G3 G2 G6
F L

U
N

W
WG

D

G4

G5
H

G1

C

B

A

3D-ஏப்ரான் ஏப்ரான்

��� ப��ைண

ெந��ேகா�
�ராெக�

�ட� ப��ைண

இைண�� ப��ைணக�

வ� நட���
மைரயா� ப��ைண

�ழ�� ப��ைண

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

சுழற்றியின் பின் முடனயில் உள்ள 
சுழற்றி பல்லிடண (Spindle Gear)-யில் 
இருந்து A என்ை ஊடைத் தண்டிற்கும், 
B என்ை வழி நைத்தும் ைடரயாணிக்கும் 
சுழலும் விடச குமிழ் பல்லிடண மூைைாக 
கைத்தப்படுகிைது. A என்ை ஊடைத்டதண்டில் 
வார்ம் (W) ைற்றும் வார்ம் பற்சக்கர 
(WG) நுடபம் இடணக்கப்படடுள்ளது. 
வார்ம் பற்சக்கரத்தின் அச்சில் ைற்கைாரு 
பல்லிடண G1 இடணக்கப்படடுள்ளது. 
பல்லிடணகள G1-னும், G2-வும் பைத்தில் 
காடடியபடி இடணக்கப்படடிருக்கும். G4 
என்ை பல்லிடண, தடடை பல்லிடணயுைன் 
படியும்படி இடணக்கப்படடுள்ளது. 
G4-ன் அச்சில் G3 என்ை பல்லிடண 
கபாருத்தப்படடுள்ளது. H என்ை நீ்ளவாடை 
டகயூடை சக்கரமும், G5 என்ை பல்லிடணயும் 
ஒவர அச்சில் கபாருத்தப்படடுள்ளது. G3 
G5 என்ை பல்லிடணகள எப்வபாதும் 
இடணந்வத இருக்கும்.

F என்ை ஊடை வதர்வு வகாடை 
கதாைர்பற்ை நிடை (Neutral), வைல்நிடை 
(U) கீழ்நிடை (D) என்ை மூன்று நிடைகளில் 
அடைத்து பின்வரும் ஊடைஙகட்ள 
கபைைாம்.

ஏறறிச் பசல்லும் �ோகத்திறகு டக ஊட்டம்
F என்ை ஊடை வதர்வு வகாடை கதாைர்பற்ை 
(Neutral) நிடையில் அடைத்து H என்ை 
டகப்பிடிடய சுற்றினால் பல்லிடணகள 
G5, G3 மூைைாக தடடை பல்லிடணயுைன் 
இடணந்துள்ள G4-க்கு சுழலும் விடச 
தரப்படடு, ஏற்றிச் கசல்லும் பாகம் நீ்ள 
வாடைத்தில் நகரும்.

ஏறறிச் பசல்லும் �ோகத்திறகு 
தன்னூட்டம்
F என்ை ஊடை வதர்வு வகாடை U என்ை 
வைல் வநாக்கிய நிடையில் அடைத்தால் 
G2 பல்லிடண G3 பல்லிடணயுைன் 
இடணயும். G3 அச்சில் கபாருத்தப்படடுள்ள 
G4-க்கு சுழலும் விடச தரப்படடு ஏற்றிச் 
கசல்லும் பாகம் நீ்ளவாடைத்தில் தானாக 
நகரும்.

குறுககு �கறறிககு டக ஊட்டம்
ஊடை வதர்வு வகால் F ஐ கதாைர்பற்ை 
நிடையில் அடைத்து, குறுக்கு ஊடை டகப்பிடி 
சக்கரத்டத டகயினால் இயக்கினால் 
குறுக்கு நகற்றி நகரும்.

குறுககு �கறறிககு தன்னூட்டம்
ஊடை வதர்வு வகால் F ஐ D என்ை கீழ்வநாக்கிய 
நிடையில் அடைத்தால் G2 பல்லிடண G6 
பல்லிடணயுைன் இடணயும். எனவவ G6 
பல்லிடண சுழலும் விடசடயப் கபற்று 
அதவனாடு இடணந்துள்ள குறுக்கு ஊடை 
ைடரத்தண்டை சுழைச் கசயது, குறுக்கு 
நகற்றிடயத் தானாக நகரச் கசயயும்.

மடர பவட்டும் ந�ோது ஏறறிச் பசல்லும் 
�ோகத்திறகு தன்னூட்டம்
ஏப்ரானில் உள்ள இரண்டு அடர வடிவ 
நடடுகட்ள L-என்ை கநம்பு வகால் மூைம் 
வழிநைத்தும் ைடரயாணி (Lead Screw)-
யுைன் இடணத்து ஏற்றிச் கசல்லும் பாகத்டத 
தானாக நகரச் கசயது வதடவயான 
ைடரயிடை தூரத்திற்கு (Pitch) ைடர 
அறுக்கைாம்.

வழி�டத்தும் மடரயோணி  
(Lead Screw)
கடைசல் இயந்திரத்தில் ைடர கவடடும் 
வபாது குறிப்பிடை கணக்குபடி ஏற்றிச் கசல்லும் 
பாகத்டத (Carriage) தானாக நீ்ளவாடைத்தில் 
வழி நைத்தி கசல்வதால் இது வழி நைத்தும் 
ைடரயாணி என்ைடழக்கப்படுகிைது. இதில் 
அக்மி வடக ைடர கவடைப்படடிருக்கும். இது 
கடைசல் இயந்திரத்தின் முன் பகுதியில் 
வபரிஙகுகள மூைம் கபாருத்தப்படடிருக்கும். 
இதன் இைது முடனயில் பல்லிடண 
ஒன்றிடன கபாருத்தி சுழற்றியின் சுழலும் 
விடசடயப் கபைைாம். ஏப்ரானில் உள்ள 
கநம்புவகாடை இயக்கி அதில் உள்ள அடர 
நடடுக்கட்ள வழி நைத்தும் ைடரயாணியில் 
இடணயும்படிவயா, விைகியிருக்கும்படிவயா 
அடைத்துக் ககாள்ளைாம்.
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1 1பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

வழிநைத்தும் ைடரயாணி சுழலும் 
வபாது அடர நடடுக்கட்ள இடணத்தால் 
ஏற்றிச் கசல்லும் பாகம் (Carriage) தானாக 
நகரும். சுழைாைல் நிடையாக உள்ளவபாது 
ைடரயாணியில் அடர நடடுக்கட்ள 
இடணத்தால் ஏற்றிச் கசல்லும் பாகம் 
அடசயாைல் நிறுத்தப்படும்.

ஊட்டம் தரும் தண்டு (Feed Rod)
கடைசல் இயந்திரத்தின் படுக்டகயின் முன் 
பகுதியில் வழி நைத்தும் ைடரயாணிக்கு 
இடணயாக அடைக்கப்படை ைடர 
கவடைப்பைாத உருட்ள வடிவ கம்பிக்கு 
ஊடைம் தரும் தண்டு (Feed Rod) என்று 
கபயர். இத்தண்டு சிை இயந்திரஙகளில் 
படுக்டகயின் பின் பகுதியில் 
அடைக்கப்படடிருக்கும். இக்கம்பியில் 
நீ்ளவாடைத்தில் சாவி பள்ளம் கவடைப்படடு 
அதில் வார்ம் ைற்றும் வார்ம் பற்சக்கரம் 
கபாருத்தப்படடிருக்கும். சுழற்றியின் 
சுழலும் விடச, குமிழ் பல்லிடண ைற்றும் 
பல்லிடண கதாைர்கள மூைம் ஊடைம் தரும் 
தண்டிற்கு தரப்படுகிைது. ஊடைம் தரும் 
தண்டு ைடர கவடைப்படும் வவடைடய 
தவிர பிை கடைசல் வவடைகள கசயயும் 

வபாது வகவரஜ் ைற்றும் குறுக்கு நகற்றிக்கு 
தானியஙகி ஊடைம் தர பயன்படுகிைது.

1.8  சுழறறிககு இயககம் கிடடககும் 
முட்றகள் (Spindle Mechanism)

இயந்திரப் பணி கசயய வவண்டிய 
உ வ ை ா க  ப ணி ப் க ப ா ரு ளி ன் 
தன்டை, நீ்ளம், விடைம், கசயயப்பை 
வவண்டிய வவடை ஆகியவற்டைப் 
கபாறுத்தும், இயந்திரத்தின் வவடை 
திைன், பயன்படுத்தப்படும் கவடடுளி 
ஆகியவற்டைப் கபாறுத்துை சுழற்றியின் 
வவகம் ைாற்றி அடைக்கப்பை வவண்டும்.

சு ழ ற் றி யி ன்  வ வ க த் ட த 
ைாற்றியடைக்க பல்வவறு இயந்திர 
நுடபஙகள பயன்படுத்தப்படுகிைது. அவற்றில் 
முக்கியைான சிைவற்டை காண்வபாம்.
 1. அடுக்கு கூம்பு கப்பி இயந்திர நுடபம் 

(Stepped cone pulley Mechanism)
 2. பின்பக்க பல்லிடண இயந்திர நுடபம் 

(Back Gear Mechanism)
 3. பல்லிடண கபடடி இயந்திர நுடபம் 

(Gear Box Mechanism)

கடைசல் இயந்திரம்

சுழற்றிக்கு இயக்கம் கிடைக்கும் முடைகள

2 31

பயன் - 4 வவகஙகள பயன் - 9 வவகஙகளபயன் - 8 வவகஙகள

அடுக்கு கூம்பு கப்பி 
இயந்திர நுடபம்

பல்லிடண கபடடி 
இயந்திர நுடபம்

பின்பக்க பல்லிடண 
இயந்திர நுடபம்
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1 2 பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

1.9  அடுககு கூம்பு கப்பி இயந்திர 
நுட்�ம் (Stepped Cone Pulley 
Mechanism)

கடைசல் இயந்திரத்தின் தடைப்பகுதியில் 
உள்ள சுழற்றியில் நான்கு அடுக்கு படி 
ககாண்ை கூம்பு கப்பி (ABCD) யும், அதற்கு 
இடணயாக ைற்கைாரு அச்சில் (EFGH) என்ை 
அடுக்கு கூம்பு கப்பியும் அடைக்கப்படடுள்ளது. 
இடவ இரண்டும் தடடை (Flat) வடிவ 
கபல்ட மூைம் இடணக்கப்படடிக்கும். தடடை 
வடிவ கபல்டடை AH, BG, CF, DE இவற்றில் 
ஏவதனும் ஒரு இடணப்பில் ைடடும் 
இடணக்க முடியும். EFGH என்ை கூம்பு கப்பி 
மின்வைாடைாரின் அச்சுைன் V-வடிவ கபல்ட 
மூைம் இடணக்கப்படடு மின்வைாடைாரின் 
வவகத்திவைவய சுழலும். இச்சுழலும் சக்தி 
சுழற்றியில் உள்ள அடுக்கு கூம்பு கப்பி 
ABCD-க்கு கைத்தப்படுகிைது. எனவவ, 
சுழற்றிக்கு சுழலும் விடச கிடைக்கிைது.

�ழ��

த�ைட ெப��

அ��� ��
���


	 ேமா�டா�H
G

F
E

A
B C D

V-ெப��

அடுக்கு கூம்பு கப்பி இயந்திர நுடபம்  
(Stepped Cone Pulley Mechanism)

சு ழ ற் றி யி ன்  அ ச் சி ல் 
கபாருத்தப்படடுள்ள கூம்பு கப்பியின் விடைம் 
குடைய குடைய சுழற்றியின் வவகம் 
அதிகைாகும். உதாரணைாக, கபல்ட AH-ல் 

உள்ள வபாது வவகம் அதிகைாகவும், DE-
யில் உள்ள வபாது வவகம் குடைவாகவும் 
இருக்கும்.

�யன்
�	இந்த அடுக்கு கூம்பு கப்பி இயக்கத்தின் 

மூைம் சுழற்றிக்கு நான்கு கவவவவறு 
வவகஙகள தரப்படுகிைது.

1.10  பின்�கக �ல்லிடை இயந்திர 
நுட்�ம் (Back Gear Mechanism)

பின்பக்க பல்லிடண இயந்திர நுடபம் 
கடைசல் இயந்திரத்தின் தடைப்பகுதியில் 
அடைக்கப்படடுள்ளது. இதில் ABCD 
என்ை அடுக்கு கூம்பு கப்பியும், அத்துைன் 
இடணக்கப்படடுள்ள ஒரு சிறிய 
பல்லிடண P-யும் சுழற்றியில் கதாைர்பின்றி 
கபாருத்தப்படடுள்ளது. அவத சுழற்றியில் 
முன்பக்கம் S-என்ை கபரிய பல்லிடண 
ஒன்று சாவி மூைம் இடணக்கப்படடுள்ளது. 
எனவவ S என்ை பல்லிடண சுழலும் 
கபாழுது ைடடுவை சுழற்றி சுழலும்.

ABCD-என்ை கூம்பு கப்பிடயயும், 
S என்ை கபரிய பல்லிடணடயயும் 
இடணக்கவவா அல்ைது இடணயாைல் 
கசயயவவா T என்ை கசருகு கம்பி 
பயன்படுகிைது. கூம்புக் கப்பியும் 
S-என்ை பல்லிடணயும் இடணயாைல் 
இருக்கும்வபாது சுழலும் விடச தந்தால் கூம்பு 
கப்பியும், அதனுைன் இடணந்துள்ள P என்ை 
சிறிய பல்லிடணயும் சுழலுவை தவிர, சுழற்றி 
சுழைாது.சுழற்றியின் அச்சுக்கு இடணயாக 
பின்பக்கம் ைற்கைாரு அச்சில் Q-R என்ை 
பல்லிடணகள அடைக்கப்படடுள்ளது. 
இடவதான் பின்பக்க பல்லிடணகள (Back 
Gear) ஆகும். இப்பின்பக்க பல்லிடணகட்ள 
சுழற்றியின் அச்சில் உள்ள P,S என்ை 
பல்லிடணகளுைன் இடணத்வதா அல்ைது 
இடணக்காைவைா அடைக்கைாம்.

இந்த இயந்திர நுடபத்தில் உள்ள 
அடுக்கு கூம்பு கப்பி மூைவைா, பின்பக்க 
பல்லிடண மூைவைா சுழற்றிக்கு சுழலும் 
விடச தரைாம்.
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1 3பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

சுழற்றியின் வவகத்டத குடைக்க 
பின்பக்க பல்லிடண பயன்படுகிைது.

�	இந்த இயந்திர நுடபத்தின் மூைம் எடடு 
கவவவவறு விதைான வவகஙகட்ள 
கபைைாம்.

1.11  �ல்லிடை ப�ட்டி இயந்திர 
நுட்�ம் (Gear Box Mechanism)

கடைசல் இயந்திரத்தின் சுழற்றிக்கு சுழலும் 
வவகஙகட்ள விடரவாக ைாற்றியடைக்க 
பல்லிடண கபடடி ககாண்ை தடைப்பாகம் 
தற்வபாது அதிகைாக பயன்படுத்தப்படுகிைது.

பல்லிடணப் கபடடிக்குள சுழல் 
தண்டுகள 1, 2, 3 சுழலும்படி வபரிஙகுகளில் 
அடைக்கப்படடிருக்கும். டையத்தண்டில் 
உள்ள பல்லிடணகள D, E, F அதன் அச்சு 
வழிவய நகராைல் இருந்த இைத்திவைவய 
சுழலும். சுழல் தண்டு –1 இல் உள்ள 
பல்லிடணகள ABC மூன்றும் ஒவர 
கதாகுப்பாக கநம்புவகால் மூைம் நகற்ைைாம். 
எனவவ பல்லிடணகள AD அல்ைது BE 
அல்ைது CF ஆகியடவ இடணந்திருக்கும்படி 
கசயயைாம். அவதவபாை சுழல் தண்டு 3-இல் 
உள்ள GHI மூன்றும் ஒவர கதாகுப்பாக 
கநம்புவகால் மூைம் நகற்ைைாம்.

எனவவ DG அல்ைது EH அல்ைது 
FI ஆகியடவ இடணந்திருக்கும்படி 
கசயயைாம். இந்த இயந்திர நுடபத்தில் 

அடுககு கூம்பு கப்பி இயந்திர நுட்�ம் 
(Stepped Cone Pulley Mechanism)
அடுக்கு கூம்பு கப்பி மூைம் இயக்கம் 
தரும்வபாது QR என்ை பின்பக்க 
பல்லிடணகட்ள விைக்கி அடைத்து, 
ABCD என்ை அடுக்கு கூம்பு கப்பிடயயும், S 
என்ை கபரிய பல்லிடணடயயும், T என்ை 
கசருகு கம்பி மூைம் இடணத்து சுழற்றிக்கு 
வநரடியாக சுழலும் விடச தரைாம்.

பின்�கக �ல்லிடை மூலம் இயககம்
பின்பக்க பல்லிடண மூைம் இயக்கம் 
தரும்வபாது Q,R என்ை பின்பக்க 
பல்லிடணகட்ள P ,S  என்ை 
பல்லிடணகவ்ளாடு இடணக்க வவண்டும். 
T என்ை கசருகு கம்பிடய, அடுக்கு 
கூம்பு கப்பி ைற்றும் S என்ை கபரிய 
பல்லிடணயிலிருந்து விைக்கி அடைத்து 
சுழற்றிக்கு சுழலும் விடசடய தரைாம். 
சுழலும் விடச PQR மூைம் சுழற்றியின் 
அச்சில் உள்ள S என்ை கபரிய பல்லிடணக்கு 
கிடைக்கிைது. இப்பல்லிடணயின் விடைம் 
ைற்றும் பற்களின் எண்ணிக்டக அதிகைாக 
உள்ளதால் சுழற்றியின் வவகம் குடைகிைது.

�யன்கள்
�	அதிக விடைமுடைய பணிப்கபாருடகளில் 

கடைசல் வவடை கசயயும் வபாதும், 
கநருக்கைற்ை ைடர கவடடும் வபாதும், 

3D- பின்பக்க பல்லிடண பின்பக்க பல்லிடண

�ழ��
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Q
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1 4 பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

  அ) கசன்ைரிங கடைசல் இயந்திரம்
  ஆ) ைரவவடை கடைசல் இயந்திரம்
  இ)  கைடைல் ்ஸபின்னிங கடைசல் 

இயந்திரம்
  ஈ) பாலிஷிங கடைசல் இயந்திரம்
 2. வைடை வடக கடைசல் இயந்திரம் 

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

Room Lathe)
 4. பகுதி தானியஙகி கடைசல் இயந்திரம் 

(Semi Automatic Lathe)
  அ) வகப்்ஸைன் வைத்
  ஆ) ைரட வைத்
 5. தானியஙகி கடைசல் இயந்திரம்  

(Fully Automatic Lathe)
 6. சிைப்பு வடக கடைசல் இயந்திரம் 

(Special Purpose Lathe)
  அ) சக்கர வடக கடைசல் இயந்திரம்
  ஆ)  இடைகவளி படுக்டக ககாண்ை 

கடைசல் இயந்திரம்
  இ)  T-வைத்
  ஈ)  டூப்ளிவகடடிங கடைசல் இயந்திரம்.

கைாத்தம் 9 பல்லிடணகள உள்ளது. 
இப்பல்லிடணகள ஒவகவான்டையும் 9 
வடகயில் ஒன்றுைன் ஒன்று இடணயச் 
கசயது 9 கவவவவறு விதைான 
வவகஙகட்ளப் கபைைாம் 
�ல்லிடைகடள இடைககும் முட்ற

1.  ×A D
D G

2. A E
D H

× 3. A F
D I

×

4. B D×
E G

5. B E×
E H

6. B F×
E I

7. C E×
F H

×A D
D G

8. C E×
F H

9. C F×
F I

1.12  கடடசல் இயந்திரத்தின் 
வடககள் (Types of Lathe)

கடைசல் இயந்திரத்டத அதன் வடிவம், 
இயஙகும் விதம், அ்ளவு, கசயயப்பை 
வவண்டிய வவடை, நுணுக்கம் 
ஆகியவற்டைப் கபாறுத்து பல்வவறு 
வடகக்ளாகப் பிரிக்கைாம்.

அடவயாவன,
 1. அதிவவக கடைசல் இயந்திரம் (High 

Speed Lathe)

�ழ��

A
B

3

2

க��

1
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D

G IH

E

F

பல்லிடண கபடடி
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1 6 பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

டூல் ரூம் கடடசல் இயந்திரம்  
(Tool Room Lathe)
அச்சுக் கருவிகள, ஜிக்்ஸ ைற்றும் ஃபிக்சர்்ஸ, 
டை, வகஜ் ஆகிய நுணுக்கைான பாகஙகட்ள 
தயாரிக்கப்பயன்படும் அதிநுணுக்க கடைசல் 
இயந்திரத்திற்கு டூல்ரூம் கடைசல் இயந்திரம் 
என்று கபயர். இக்கடைசல் இயந்திரத்தில் 
சுழற்றிக்குத் வதடவயான பல்வவறு வவகஙகள 
கவடடுளிக்குத் வதடவயான பல்வவறு 
ஊடைஙகள தருவதற்கான அடைப்பு உள்ளது.

கசன்ைர் வைத்டத விை விடை 
அதிகைானது. டூல் ரூம் எனப்படும் சிைப்பு 
அடையில் இவவடக கடைசல் இயந்திரம் 
அடைக்கப்படடிருக்கும்.

�குதி தோனியஙகி கடடசல் இயந்திரம் 
(Semi Automatic Lathe)
ஒவர ைாதிரியான கபாருடகட்ள அதிக அ்ளவில் 
உற்பத்தி கசயயும் கடைசல் இயந்திரஙகளில் 
ஒன்று ைரட வைத் (Turret Lalthe) எனவும், 
ைற்கைான்று வகப்்ஸைன் வைத் (Ca[stan Lathe) 
எனவும் அடழக்கப்படுகிைது. இவவடக 
கடைசல் இயந்திரத்தில் சிை வவடைகள 
பணியா்ளர்கள மூைமும், சிை வவடைகள 
இயந்திரத்தின் மூைமும் நடைகபறுவதால் 
இதடன பகுதி தானியஙகி கடைசல் இயந்திரம் 
என்றும் கூறுவர். இக் கடைசல் இயந்திரத்தில், 
வால்பகுதிக்கு பதிைாக ஆறு முகப்புகட்ள 
ககாண்ை ைரட (Turret) கவடடுளித் தடை 
கபாருத்தப்படடுள்ளது. இதில் ஆறு வடகயான 
கவடடுளிகட்ளப் கபாருத்தி, வதடவயான 
கவடடுளிடய பணிப்கபாருட்ள வநாக்கி 
திருப்பி அடைத்து, விடரவாக இயந்திரப்பணி 
கசயயைாம்.

�யன்கள்
�	கு ட ை ந் த  தி ை ட ை யு ள ்ள 

கதாழிைா்ளர்கட்ள ககாண்டு 
இயந்திரப்பணி வவடைகள கசயயைாம்.

�	அதிக அ்ளவில் விடரவில் கபாருடகட்ள 
உற்பத்தி கசயயைாம்.

�	கபாருடகளின் உற்பத்தி கசைவு 
குடைகிைது.

அதிநவக கடடசல் இயந்திரம்  
(High Speed Lathe)
இவவடக கடைசல் இயந்திரத்தில் உள்ள 
சுழற்றி அதிக வவகத்தில், சுைார் 1200 
முதல் 3200 RPM வடர இயக்கப்படுவதால் 
இடத அதிவவக கடைசல் இயந்திரம் 
என்கிவைாம். இந்த கடைசல் இயந்திரத்தில் 
படுக்டக, தடைப்பகுதி, வால்பகுதி ைற்றும் 
கவடடுளித்தடை ைடடுவை இருக்கும்.

வழி நைத்தும் ைரயாணி (Lead Screw), 
ஊடைம் தரும் தண்டு (Feed Rod) ைற்றும் 
ஏப்ரான் (Apron) ஆகியடவ கிடையாது. 
இதில் பை வடககள உள்ளன.
 1. பணிப்கபாருளின் டையத்தில் ைடடும் 

துட்ளயிைப்பயன்படும் கடைசல் 
இயந்திரம் கசன்ைரிங கடைசல் 
இயந்திரம் எனப்படும்.

 2. நாற்காலி, வைடச, கடடில் ஆகிய 
கபாருடகளின் கால்பகுதி, டகப்பிடி 
ஆகியவற்றில் கடை வவடைப்பாடுகள 
கசயயப்பயன்படும் கடைசல் 
இயந்திரத்திற்கு ைரவவடை கடைசல் 
இயந்திரம் என்று கபயர்.

 3. தகடடிலிருந்து பாத்திரஙகள 
கசயயப்பயன்படும் கடைசல் 
இயந்திரற்கு கைடைல் ்ஸபின்னிங 
வைத் என்று கபயர்.

 4. பாத்திரஙகட்ளப் ப்ளப்ளப்பூடைப் 
பயன்படும் கடைசல் இயந்திரம் 
பாலிஷிங வைத் எனப்படும்.

நமடட வடக கடடசல் இயந்திரம் 
(Bench Lathe)
வைடை ஒன்றின் மீது கபாருத்தப்படை 
சிறிய கடைசல் இயந்திரத்டத இது 
குறிக்கிைது. கசன்ைர் வைத்தில் உள்ளது 
வபாை பல்வவறு பாகஙகள இக்கடைசல் 
இயந்திரத்தில் உள்ளது. மிகச் சிறிய 
நுணுக்கைான பாகஙகள, அ்ளக்கும் 
கருவிகளின் பாகஙகள ஆகியவற்டை 
கசயவதற்கு வைடை வடக கடைசல் 
இயந்திரம் பயன்படுகிைது.
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1 7பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

தோனியஙகி கடடசல் இயந்திரம்  
(Fully Automatic Lathe)
இயந்திரப் பணியா்ளர்கட்ளக் ககாண்டு 
இயக்காைல் எல்ைா வவடைகட்ளயும் 
தாவன கசயது உற்பத்திடயப் கபருக்கும் 
நவீன கடைசல் இயந்திரத்திற்கு 
தானியஙகி கடைசல் இயந்திரம் என்று 
கபயர். ஒரு பணியா்ளர் ஒவர சையத்தில் 
ஒன்றுக்கு வைற்படை தானியஙகி கடைசல் 
இயந்திரஙகட்ள கண்காணிக்க முடியும்.

சி்றப்பு வடக கடடசல் இயந்திரம் 
(Special Purpose Lathe)
ஏற்ககனவவ உள்ள வடரயறுக்கப்படை 
கடைசல் இயந்திரஙகளில் கசயய முடியாத 
சிை குறிப்பிடை கடைசல் வவடைகட்ள 
ைடடும் கசயவதற்ககன்று வடிவடைக்கப்படை 
இயந்திரத்திற்கு சிைப்பு வடக கடைசல் 
இயந்திரம் என்று கபயர்.

1.13   டரட் நலத்திறகும் நகப்ஸ்டன் நலத்திறகும் உள்ள நவறு�ோடு

வ. எண் டரட் நலத் நகப்ஸ்டன் நலத்
1 வசடில் மீது ைரட கவடடுளி தடை 

வநரடியாக கபாருத்தப்படடுள்ளது. எனவவ 
இரண்டும் ஒவர பாகம் வபால் இருக்கும்.

வசடில் மீது முன்னும் பின்னும் நகரக்கூடிய 
திமிசு கபாருத்தப்படடு, அதன் மீது ைரட 
கவடடுளித் தடை அடைக்கப்படடிருக்கும்.

2 கவடடுளிக்கு ஊடைம் தர வசடில் 
நகர்த்தப்படுகிைது.

இதில் வசடிடை வதடவயான இைத்தில் 
படுக்டகயின் மீது நிடையாக முடுக்கப்படைபின் 
திமிசு ைடடும் நகர்த்தப்படுகிைது.

3 வசடில் முழுவடதயும் டகயினால் இயக்கி 
ஊடைம் தருவது கடினம்.

திமிசு ைடடும் இயக்கப்படுவதால் ஊடைம் 
தருவது எளிது.

4 வசடில் வைது வகாடியில் இருந்து 
இடையில் உள்ள வகவரஜ் வடர 
நகர்த்தப்படுவதால் நீ்ளைான 
பணிப்கபாருடகட்ள கடைசல் கசயய 
ஏற்ைது.

திமிசு குறிப்பிடை தூரம் வடர ைடடுவை நகரும். 
எனவவ குடைந்த நீ்ளமுள்ள பணிப்கபாருளுக்கு 
ைடடுவை ஏற்ைது.

5 ைரட கவடடுளி தடைடய திருப்புவதற்கு 
பூடடும் கநம்புவகாடைத் த்ளர்த்தி, பின் 
திருப்பிக் ககாள்ள வவண்டும்.

ைரட கவடடுளி தடைடய திருப்புவதற்கு, 
திமிசின் டகப்பிடி சக்கரத்டதப் பின்வனாக்கி 
நகர்த்தும்வபாது ைரட கவடடுளித்தடை தானாக 
திரும்பும்.

6 ைரட கவடடுளி தடை நகரும் தூரத்டத 
கடடுப்படுத்த லிமிட ைாக்்ஸ (Limit Dogs) 
வசதி உள்ளது.

ைரட கவடடுளி தடையின் பின்புைம் 
நீடடிக்ககாண்டிருக்கும் ைடரயாணி 
மூைம் ைரட கவடடுளி தடை நகரும் தூரம் 
கடடுப்படுத்தப்படுகிைது.

7 சிை ைரட கடைசல் இயந்திரத்தில் ைரட 
தடைடய குறுக்கு வசைாக நகர்த்தும் 
வசதி உள்ளது.

இந்த வசதி இதில் இல்டை.

8 உறுதியானது. அதிக எடை உள்ளது. உறுதியற்ைது.
9 கனைான கபரிய அ்ளவுள்ள கபாருடகட்ள 

இயந்திர பணி கசயய ஏற்ைது.
சிறிய கபாருடகட்ள இயந்திர பணி கசயய 
ஏற்ைது.

10 அதிக ஆழம், ஊடைம் தந்து வவடை 
கசயயைாம்.

குடைந்த ஆழம், ஊடைம் தந்து வவடை 
கசயயைாம்.
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1.14  கடடசல் இயந்திரத்தின் 
அளடவ குறிப்பிடுதல் 
(Specification of Lathe)

கடைசல் இயந்திரத்தின் அ்ளவுகள 
பின்வரும் முடைகளில் குறிப்பிைப்படுகிைது.
 1. படுக்டகயின் நீ்ளம் (Length of the 

Bed).
 2. டைவ கசன்ைர், கைட கசன்ைர் 

இரண்டுக்கும் இடைவய உள்ள 
அதிகபடச தூரம் (Maximum distance 
between live and dead centres).

 3. படுக்டகயில் இருந்து கடைசல் அச்சின் 
டையம் வடர உள்ள தூரம்.

 4. சுழல் விடைம் (Swing Diameter)
  அ)�டுகடக மீது சுழல் விட்டம்
  படுக்டகயின் மீது கதாைாைல் 

சு ழ ை க் கூ டி ய  மி க ப் க ப ரி ய 
பணிப்கபாருளின் விடைவை, கடைசல் 
இயந்திரத்தின் சுழல் விடைம் ஆகும்.

  ஆ) நகநரஜ் மீது சுழல் விட்டம்
  வகவரஜ் மீது கதாைாைல் சுழைக் கூடிய 

மிகப்கபரிய பணிப்கபாருளின் விடைவை 
வகவரஜ் மீது சுழல் விடைம் ஆகும்.

 5. சுழற்றி துட்ளயின் விடைம்
 6. படுக்டகயின் அகைம்
 7. படுக்டக வடககள
 8. லீட ்ஸகுரூவின் பிச் அ்ளவு
 9. மின்வைாடைாரின் குதிடர சக்தி

 10. சுழற்றியின் வவகம்
 11. ஊடைம் தரும் முடைகள
 12. சுழற்றி முடனயின் விடைம்
 13. வதடவப்படும் இைத்தின் அ்ளவு
 14. இயந்திரத்தின் வடக

 1.15  கடடசல் இயந்திரத்தில் 
�ணிப்ப�ோருட்கடள பிடிககப் 
�யன்�டும் உ�கரைஙகள் 
(Work Holding Devices)

கடைசல் இயந்திரத்தில் பணிப்கபாருடகட்ள 
இறுக்கைாக பிடித்து சுழற்றியுைன் 
வசர்ந்து சுழலும் சாதனஙகளுக்கு 
பணிப்கபாருள பிடிப்பான்கள என்று கபயர். 
பணிப்கபாருளின் வடிவம், நீ்ளம், விடைம், 
எடை, கடைசல் கசயயப்பைவவண்டிய 
பகுதி ஆகியவற்டை கபாறுத்து பல்வவறு 
பணிப்கபாருள பிடிப்பு சாதனஙகள 
பயன்படுத்தப்படுகின்ைன.

அடவயாவன,
 1. கவவிகள (Chucks)
 2. முகப்புத் தகடு (Face Plate)
 3. டிடரவிங பிவ்ளட (Driving Plate)
 4. வகச் பிவ்ளட (Catch Plate)
 5. வகரியர்கள (Carriers)
 6. நீள வகாள கசஙகுத்து (Mandrels)
 7. டையஙகள (Centres)
 8. தாஙகிகள (Rests)

ஆ� �க��
ெவ��� தைல

ேச�

ேச� ைக��� ச�கர	

ப��ைக

ஆ� �க��
ெவ��� தைல ��� ஊ�ட�ைத�

க���ப���	
க	�

ப��ைக

ைக���
ச�கர	

ைரட வைத் வகப்்ஸைன் வைத்

டரட் மறறும் நகப்ஸ்டன் கடடசல் இயந்திரத்தின் பவட்டுளி தடலகள்
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கவ்விகள் (Chuck)
உருட்ள ைற்றும் ஒழுஙகற்ை வடிவம் 
ககாண்ை கபாருள, அதிக நீ்ளமில்ைாத 
கபாருள ஆகியவற்டை இறுக்கைாக பிடித்து, 
கடைசல் இயந்திரத்தின் சுழற்றியுைன் 
வசர்ந்து சுழலும், பிடிப்பு சாதனத்திற்கு கவவி 
(Chuck) என்று கபயர்.

இதில் மூன்று தாடைகள ககாண்ை 
கவவி, நான்கு தாடைகள ககாண்ை கவவி, 
காந்த விடச ககாண்ை கவவி. காகைட 
கவவி, காம்பிவனஷன் கவவி என பை 
வடககள உள்ளன.

மூன்று தோடடகள் பகோண்ட கவ்வி  
(Three Jaws Self Centering Chuck)
இதில் மூன்று தாடைகள உள்ளது. கவவிச் 
சாவி (Chuck Key)-டயக் ககாண்டு 
திருகினால் மூன்று தாடைகளும் ஒவர 
அ்ளவில் ஒவர சையத்தில் ஒன்ைாக 
டையத்டத வநாக்கி நகரும்.

எனவவ இக்கவவி மூைம் உருட்ள 
ைற்றும் அறுஙவகாண வடிவமுடைய 
பணிப்கபாருடகட்ள ைடடும் கடைசல் 
அச்சிற்கு டையைாக அடையும்படி 
இறுக்கிப்பிடிக்கைாம்.

நிட்றகள்
�	ஒவர சையத்தில் மூன்று தாடைகளும் 

இயக்குவதால் பணிப்கபாருடகட்ள 
விடரவாக எளிதில் பிடிக்கைாம்.

�	வநரம் குடைகிைது.
�	பழகுநர் பயிற்சி (Apprentice) 

கபறுபவர்களுக்கு இவவடக கவவி 
மிகவும் ஏற்ைது.

குட்ற
�	உருட்ள அல்ைாத ஒழுஙகற்ை 

பணிப்கபாருடகட்ள இதில் பிடிக்க 
முடியாது.

�ோன்கு தோடடகள் பகோண்ட கவ்வி  
(Four Jaws Independent Chuck)
இதில் நான்கு தாடைகள உள்ளது.  
இ த் த ா ட ை க ள  த னி த் த னி ய ா க 
இயக்கப்படுகிைது. பணிப்கபாருடகளின் 
வடிவத்திற்கு ஏற்ைார்வபால் குறிப்பிடை 
தாடைடய ைடடும் நகர்த்திக் ககாள்ளைாம். 
எனவவ, ஒழுஙகற்ை பணிப்கபாருடகட்ள 
கடைசல் அச்சின் டையத்தில் அடையும்படி 
கசயயைாம்.

இக்கவவியின் முகப்பில் தன்டைய 
வடை வகாடுகள (Concentric Centres) 
இருக்கும். இவற்றின் உதவியுைன் 
பணிப்கபாருட்ள எளிதில் டையத்திற்கு 
ககாண்டு வரைாம்.

குட்றகள்
�	தாடைகள தனித்தனிவய இயஙகுவதால், 

பணிப்கபாருட்ள கடைசல் அச்சின் 
டையத்திற்கு அடைக்கும் வநரம் 
அதிகைாகும்.

உட�
சா���ைள

தாைட
தாைடக�

3D-மூன்று தாடை கவவி மூன்று தாடை கவவி
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2 0 பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

�	அனுபவமுள்ள பணியா்ளர்க்ளால் 
ைடடும் இதடன விடரவில் இயக்கி 
பணிப்கபாருட்ள டையத்திற்கு 
அடைக்க முடியும்.

கோந்த விடச பகோண்ட கவ்வி  
(Magnetic Chuck)
ஒரு மின் காந்தத்திலிருந்து இதற்கு காந்த 
சக்தி கிடைக்கிைது. காந்த கடடைகட்ள முன், 
பின் நகர்த்தி பணிப்கபாருட்ளப் பிடிக்கவவா 
அல்ைது கவளிவயற்ைவவா கசயயைாம். 
காந்த தன்டை ககாண்ை கபாருடகட்ள 
ைடடுவை இதில் பிடிக்க முடியும். தாடைகள 
ககாண்ை கவவிகளில் பிடித்தால் பழுதடைய 
வாயப்புள்ள சிறிய, எடை குடைவான, 
கபாருடகட்ள இதில் பிடித்து இயந்திரபணி 
கசயயைாம்.

3D-காந்த விடச கவவி

கா�த�க�

உட�பாக�

காந்த விடச கவவி

முகப்புத் தகடு (Face Plate)
இரு டையஙகளுக்கிடைவய பிடித்து 
இயந்திர பணி கசயய முடியாத 
கபரிய, கனைான ைற்றும் ஒழுஙகற்ை 
பணிப்கபாருடகட்ள கடைசல் வவடை 
கசயய முகப்புத் தகடு பயன்படுகிைது. 

இது வடை வடிவ தடடு வபான்ை 
அடைப்பு உடையது. இதன் டையத்தில் 
சு ழ ற் றி யி ல்  க ப ா ரு த் து வ த ற் க ா ன 
ைடரயிைப்படை துட்ள உள்ளது. 
முகப்பில் நீ்ளவாடைத் துட்ளகள (Slots) 
வபாைப்படடிருக்கும். இத்துட்ளகளின் 
வழிவய வபால்ட, நட கசலுத்தி கபாருத்தைான 
பிடிப்பு படடைகள பயன்படுத்தி 
பணிப்கபாருட்ள இறுக்கிப் பிடிக்கைாம்.

சா���ைள

தாைட

உட�

தாைடக�

த�ைமய வட ேகா�க�

3D-நான்கு தாடை கவவி மூன்று தாடை கவவி
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2 1பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

முகப்புத் தகடு (Face Plate)

டிடரவிங பிநளட் (Driving Plate)
இந்த பிவ்ளடடின் முகப்பில் துட்ளகள 
இருக்கும். அதில் வபால்ட அல்ைது கம்பி 
கபாருத்தப்படும்.பணிப்கபாருட்ள வநரான 
வால் பாகம் உள்ள வகரியரில் கபாருத்தி இரு 
டையஙகளுக்கிடைவய பிடிக்க வவண்டும். 
டிடரவிங பிவ்ளடடிற்கு சுழலும் விடச தரும் 
கபாழுது, அப்பிவ்ளடடில் உள்ள வபால்ட 
அல்ைது கம்பி வால் பாகத்டத தடடி சுழைச் 
கசயயும். எனவவ பணிப்கபாருளும் சுழலும்.

�ைர�� ��

டிடரவிங பிவ்ளட

நகச் பிநளட் (Catch Plate)
இந்த பிவ்ளடடின் கவளிவிளிம்பில் ஒன்றுக்கு 
வைற்படை நீ்ளவாடைப் பள்ளஙகள இருக்கும். 
பணிப்கபாருட்ள வட்ளந்த வால் பாகம் 
ககாண்ை வகரியரில் கபாருத்தி, பிவ்ளடடில் 
உள்ள பள்ளத்தில் வால் பாகத்டத படியச் 
கசயது, இரு டையஙகளுக்கு இடைவய 
சுழைச் கசயயைாம்.

வகச் பிவ்ளட

நகரியர் (Carrier)
பணிப்கபாருட்ள இரு டையஙகளுக்கு 
இடைவய பிடித்து கடைசல் வவடை 
கசயயும்வபாது சுழற்றியின் சுழலும் 
விடசடய ஃவப்ஸ பிவ்ளட அல்ைது 
வகச் பிவ்ளட அல்ைது டிடரவிங பிவ்ளட 
மூைம் பணிப்கபாருளுக்குத் தர வகரியர் 
பயன்படுகிைது. இதில் உள்ள கண் (Eye) 
எனப்படும் பகுதிக்குள பணிப்கபாருட்ள 
நுடழத்து வைவை உள்ள ைடரயாணி மூைம் 
இறுக்கி பிடிக்கப்படுகிைது.

வால் பகுதி ககாண்ை இரு வடக 
வகரியர்கள பின்வருைாறு.
 1. வநரான வால் பாகம் ககாண்ை வகரியர்
 2. வட்ளவான வால் பாகம் ககாண்ை 

வகரியர்.
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க�

இ���� மைரயா�

வா�

ேநரான வா� ேக�ய� வைள	த வா� ேக�ய�

வநரான வால் பாகம் ககாண்ை வகரியர் வட்ளவான வால் பாகம் ககாண்ை வகரியர்

நீள் நகோல் பசஙகுத்து (Mandrel)
டையத்தில் துட்ளயுடைய மிக குடைந்த 
நீ்ளமுள்ள பணிப்கபாருடகட்ள இரு 
டையஙகளுக்கு இடைவய பிடித்து சுழைச் 
கசயது கடைசல் வவடை கசயய பயன்படும் 
சிைப்பு தண்டிற்கு நீளவகால் கசஙகுத்து 
என்று கபயர்.

நீள வகால் கசஙகுத்தின் இரு 
புைஙகளின் முகப்பின் டையத்தில் துட்ள 
இருக்கும். அத்துட்ளயின் ஒருபுைம் டைவ 
கசன்ைரும் ைறுபுைம் கைட கசன்ைரும் 
படியும். நீளவகால் கசஙகுத்தின் இைது 
பக்கத்தில் வகரியர் ஒன்று கபாருத்தி 
சுழற்றியில் உள்ள முகப்புத் தகடு அல்ைது 
வகச் பிவ்ளட இவற்றுைன் இடணத்து 
சுழற்றியின் சுழலும் விடச நீளவகால் 
கசஙகுத்திற்கு கைத்தப்படுகிைது. எனவவ, 
நீளவகால் கசஙகுத்தில் கபாருத்தப்படடுள்ள 
பணிப்கபாருள இரு டையஙகளுக்கு 
இடைவய சுழலும். நீள வகால் கசஙகுத்தில் 
பை வடககள உள்ளன. அடவயாவன.
 1. சாதாரண நீளவகால் கசஙகுத்து (Plain 

Mandrel)
 2. படிக்கடடு நீளவகால் கசஙகுத்து (Step 

Mandrel)
 3. கூடடு நீளவகால் கசஙகுத்து (Gang 

Mandrel)
 4. ைடர நீளவகால் கசஙகுத்து (Screwed 

(or) Thread Mandrel)

 5. காைர் நீளவகால் கசஙகுத்து (Coller 
Mandrel)

 6. கூம்பு வடிவ நீளவகால் கசஙகுத்து 
(Cone Mandrel)

 7. விரிவடையும் நீளவகால் கசஙகுத்து 
(Expansion Mandrel)

பணிப்கபாருளில் உள்ள துட்ளயின் 
விடைம், நீ்ளம் ஆகியவற்டை கபாறுத்து 
வைற்கண்ை நீளவகால் கசஙகுத்துகளில் 
ஏவதனும் ஒன்டை பயன்படுத்தைாம்.

சோதோரை நீள்நகோல் பசஙகுத்து (Plain 
Mandrel)

இதன் வைற்பரப்பில் நீ்ள வாடைத்தில் குறிப்பிடை 
விகிதத்தில் சரிவு ககாண்ைதாக இருக்கும். 
இச்சரிவு பணிப்கபாருட்ள இறுக்கைாக 
பிடிக்கப் பயன்படுகிைது. சரிவானது 100 மி.மீ 
நீ்ளத்திற்கு 1 முதல் 2 மி.மீ வடர விடைத்தில் 
வித்தியாசம் இருக்கும். இதடன ககடடியான 
நீளவகால் கசஙகுத்து (Solid Mandrel) என்றும் 
கூறுவர். இது கதாழிற்சாடைகளில் அதிக 
அ்ளவில் பயன்படுத்தப்படுகிைது.
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2 3பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

டலவ் பசன்டர்

இது கடைசல் இயந்திரத்தின் தடைப் 
பாகத்தில் உள்ள சுழற்றியின் துட்ளயில் 
கபாருத்தப்படடு, பணிப்கபாருளுைன் வசர்ந்து 
சுழலும்.

படட் பசன்டர்

இது கடைசல் இயந்திரத்தின் வால் 
பகுதியில் உள்ள ்ஸபிண்டிலில் 
துட்ளயில் கபாருத்தப்படடிருக்கும். இது 
பணிப்கபாருளின் எதிர் முடனடயத் 
தாஙகிப்பிடிக்கிைது.

டையஙகள அதிக கரி ககாண்ை 
கார்பனில் கசயயப்படடு கடினப்படுத்தி பின் 
பதப்படுத்தப்படடிருக்கும். எனவவ முடன 
வதயாைலும், உடையாைலும் அதிக நாடகள 
உடழக்கும்.

பணிப்கபாருளின் வடிவம் 
ைற்றும் கசயயப்பை வவண்டிய வவடை 
ஆகியவற்றிற்கு ஏற்ைார்வபால் பை வடகயான 
டையஙகள பயன்பாடடில் உள்ளன.
இரு டமயஙகளுககிடடநய 
�ணிப்ப�ோருடளப் பிடிககும் முட்ற
தோஙகிகள் (Rests)
வால் பகுதியில் (Tailstock) பிடிக்க 
முடியாத அதிக நீ்ளமுள்ள கம்பிகள ைற்றும் 
டபப்புகட்ளத் தாஙகி பிடித்து கடைசல் 
வவடை கசயய தாஙகிகள பயன்படுகிைது. 
நீ்ளைான பணிப்கபாருடகட்ளத் தாஙகி 
பிடித்து கடைசல் கசயவதால் பணிப்கபாருள 

மடர நீள்நகோல் பசஙகுத்து  
(Thread Mandrel)

�ைலயான கால� 
மைர

இவவடக நீளவகால் கசஙகுத்தில் 
சுழல் தண்டின் முழு நீ்ளத்திற்கும் ைடர 
கவடைப்படடு அதன் இைது பக்கத்தில் காைர் 
ஒன்றும் இருக்கும். இது உளைடரயுள்ள 
பணிப்கபாருடகட்ளப் பிடிக்க பயன்படுகிைது. 
பணிப்கபாருள நீளவகால் கசஙகுத்தின் 
ைடரயில் திருகப்படடு காைருைன் வசர்த்து 
இறுக்கைாகப் பிடிக்கப்படுகிைது.

டமயஙகள் (Centres)

வைார்்ஸ சரிவு ககாண்ை காம்பு 
பாகத்டதயும் கவவவவறு கூம்பு வடிவ 
முடனடய முகப்புக்ளாகவும் ககாண்ை 
தண்டிற்கு டையஙகள என்று கபயர். இரு 
டையஙகளுக்கு இடைவய பணிப்கபாருட்ள 
தாஙகி பிடிக்கப் பயன்படுகிைது. 

இடத இரு கபரும் பிரிவுக்ளாகப் 
பிரிக்கைாம்.
 1. டைவ கசன்ைர் (Live Centre)
 2. கைட கசன்ைர் (Dead Centre)
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2 4 பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

அதிராைலும், வட்ளந்துவிைாைலும் 
பாதுகாக்கப்படுகிைது. இந்த தாஙகிகட்ள 
தடைப்பகுதிக்கும் வால்பகுதிக்கும் இடைவய 
வதடவக்வகற்ப அடைத்து கபாருளகட்ளத் 
தாஙகிப்பிடிக்கைாம். இதில் இரு வடககள 
உள்ளன.
 1. நிடையான தாஙகி (Steady Rest)
 2. நகரும் தாஙகி (Follower Rest)

நிடலயோன தோஙகி (Steady Rest)
இது வார்ப்பு இரும்பால் ஆனது. இடத 
கடைசல் இயந்திரத்தின் படுக்டகயின் 
மீது வதடவயான இைத்தில் நிடையாக 
அடைத்து நீ்ளைான பணிப்கபாருடகட்ளத் 
தாஙகி பிடிக்கைாம். 

இதில் மூன்று தாடைகள உள்ளது. 
இத்தாடைகட்ளத் தனித்தனிவய திருகி 

ப��ெபா��

��ேகா� ெச����
ெட ெச�ட�

ைல� ெச�ட�

ேக�ய�

�ைர�� �ேள

இரு டையஙகளுக்கிடைவய பணிப்கபாருட்ளப் பிடிக்கும் முடை

ப��ெபா��

�ழ� அ��

மைரயா�

நிடையான தாஙகி (Steady Rest)
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2 5பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)
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2 6 பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

குறிப்பு:  வைற்கண்ை இரு முடைகளிலும் பணிப் 
கபாருளுக்கும், தாடைகளுக்கும் 
இடைவய உராயடவக் குடைக்க 
உயவுப்கபாருள வசர்க்கப்பை வவண்டும்.

1.16  கடடசல் இயந்திரத்தின் 
பவட்டும் நவகம் (Cutting Speed), 
ஊட்டம் (Feed), பவட்டும் ஆழம் 
(Depth of cut)

பவட்டும் நவகம் (Cutting Speed)
வவகம் என்பது ஒரு கபாருள ஒரு 
நிமிை வநரத்தில் எவவ்ளவு தூரம் 
நகர்கிைது என்படதக் குறிக்கும். கடைசல் 
இயந்திரத்டத கபாறுத்தவடரயில் 
பணிப்கபாருளின் பரிதியில் உள்ள ஒரு 
புளளி ஒரு நிமிை வநரத்தில் வடைப்பாடதயில் 
சுற்றும் கைாத்த தூரம் கவடடும் வவகம் 
எனப்படும்

இது மீடைர் / நிமிைத்தில் குறிப்பிைப்படுகிைது.
கவடடும் வவகம் = πDN

1000
 மீடைர் / நிமிைம்

இஙகு,
D = பணிப்கபாருளின் விடைம் (mm)
N = சுழற்றியின் வவகம் (RPM)
π = 22 / 7 (or) 3.14

ஊட்டம் (Feed)
பணிப்கபாருள ஒரு முழுசுற்று சுற்றுவதற்குள 
கவடடுளி நீ்ளவாடைத்தில் நகரும் தூரம் 
ஊடைம் எனப்படும். ஊடைம் என்பது 
பணிப்கபாருள சுழலும் வவகத்டதயும் 
கவடடுளிடய நகர்த்தி வவடை கசயயும் 
காைத்டதயும் கபாறுத்தது.

இது மில்லி மீடைர் / சுற்று என்ை அைகினால் 
அ்ளக்கப்படுகிைது.

பவட்டும் ஆழம் (Depth of Cut)
கடைசல் கசயயப்படை பரப்பிலிருந்து 
கடைசல் கசயயப்பைாத பரப்பிற்கு கசஙகுத்து 
திடசயில் அ்ளக்கப்படும் தூரவை கவடடும் 
ஆழம் ஆகும்.

பணிப்கபாருளுகு ஏற்ப சரி கசயயைாம். 
தடைப்பகுதியில் இருந்து நிடைத்தாஙகி 
கபாறுத்தப்படடுள்ள நீ்ளம் வடர 
ைடடுவை பணிப்கபாருளில் கடைசல் 
வவடை கசயயைாம். பணிப்கபாருளின் 
நீ்ளம் அதிகைாக இருந்தால் இரண்டு 
அல்ைது அதற்கு வைற்படை தாஙகிகட்ளப் 
பயன்படுத்தைாம்.

�கரும் தோஙகி (Follower Rest)
இது இரண்டு தாடைகள ககாண்ை 
‘C’ வடிவில் இருக்கும் நகரும் தாஙகி 
ஆகும். இதன் அடிப்பாகத்டத வகவரஜின் 
பின்பகுதியில் ைடரயாணி மூைம் 
கபாருத்திக் ககாள்ளைாம். எனவவ, கடைசல் 
வவடை கசயயும் வபாது பணிப்கபாருட்ள 
தாஙகிக் ககாண்டு வகவரஜுைன் வசர்ந்து 
நகர்கிைது. இவவாறு வசர்ந்து நகர்வதால் 
பணிப்கபாருளின் முழு நீ்ளத்திற்கும் 
கடைசல் வவடை கசயயைாம்.

ப��ெபா��

மைரயா�

நகரும் தாஙகி (Follower Rest)
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2 7பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

பசயயப்�ட நவண்டிய  
நவடலடயப் ப�ோறுத்து  
பின் வருமோறு பிரிககலோம்
 1. கடைசல் கவடடுளி (Turning Tool)
 2. ைடர அறுக்கும் கவடடுளி (Thread 

cutting Tool)
 3. முகப்பு கடைசல் கசயயும் கவடடுளி 

(Facing Tool)
 4. வடிவ கவடடுளி (Forming Tool)
 5. கவடடித் துண்ைாக்கும் கவடடுளி 

(Parting Tool)
 6. பள்ளம் கவடடும் கவடடுளி (Grooving 

Tool)
 7. துட்ள கபருக்கும் கவடடுளி (Boring 

Tool)
 8. உள ைடர கவடடும் கவடடுளி (Internal 

Thread cutting Tool)
 9. கசார கசாரப்பாக்கும் கவடடுளி (Knurling 

Tool)

ஊட்டம் தரும் முட்றடயப் ப�ோருத்து 
பின்வருமோறு பிரிககலோம்.
 1. வைக்டக வடக கவடடுளி (Right Hand 

Tool)
 2. இைக்டக வடக கவடடுளி (Left Hand 

Tool)
 3. வடை முடன ககாண்ை கவடடுளி 

(Round Nose Tool)

இது மில்லி மீடைர் என்ை அைகினால் 
அ்ளக்கப்படுகிைது.

கவடடும் ஆழம் = 1 2d -d
2

இஙகு,
d1 =  கடைசல் கசயயப்பைாத பணிப்கபாருளின் 

விடைம்.
d2 =  கடைசல் கசயயப்படை பணிப்கபாருளின் 

விடைம்.

�	கவளிப்பக்க கடைசல் கசயயும்வபாது 
கவடடுளி மூைம் தரப்படும் ஆழத்டத விை 
பணிப்கபாருளின் விடைத்தில் இரு ைைஙகு 
அ்ளவு குடையும்.

�	உடபக்க கடைசல் கசயயும்வபாது 
துட்ளயின் விடைம் கவடடுளி மூைம் 
தரப்படும் ஆழத்டத விை இரு ைைஙகு 
அதிகைாகும்.

1.17  கடடசல் இயந்திரத்தில் 
�யன்�டுத்தப்�டும் பவட்டுளிகள்

கடைசல் கவடடுளிகள, அது தயாரிக்கப்படும் 
முடைடயப் கபாறுத்து பின்வருைாறு 
பிரிக்கைாம்.
 1. ககடடியான வடக கவடடுளி  

(Solid Tool)
 2. வில்டை கபாருத்தப்படை கவடடுளி 

(Tipped Tool)
 3. கவடடுளி பிடிப்பானில் கசருகப்படைை 

கவடடுளி துண்டு (Tool bit Inserted in 
the Tool Holder)

Side-relief angle

Clearance or end-relief angle

Side-cutting edge angle (SCEA)

Side-rake
angle, +(BR)

Axis

Axis

End-cutting
edge angle

(ECEA)

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

Face

கடைசல் இயந்திரத்தில் பயன்படுத்தப்படும் கவடடுளிகள
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2 8 பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

முகப்பு கடடசல் (Facing)
உருட்ள வடிவ பணிப்கபாருளின் 
முன் முகப்பில் தடடையான பரப்டப 
உருவாக்குவதற்கு முகப்பு கடைதல் 
என்கிவைாம். இதற்கு சுழலும் பணிப்கபாருளின் 
அச்சிற்கு கசஙகுத்தாக குறுக்கு நகற்றியின் 
உதவியால் கவடடுளிடய நகர்த்தி 
இயந்திரப்பணி கசயய வவண்டும்.

ப��ெபா�� �க�� கைடச�
ெச��� ெவ��


ஊ
�ட

�

முகப்பு கடைசல் (Facing)

சரிசம கடடசல் (Straight Turning)
பணிப்கபாருட்ள இரு டையஙகளுக்கு 
இடைவய சுழைச் கசயது கடைசல் அச்சிற்கு 
இடணயாக கவடடுளிடய நகற்றி ஊடைம் 

1.18  கடடசல் இயந்திரத்தில் 
பசயயப்�டும் �ல்நவறு 
நவடலகள்  
(Types of operation in Lathe)

கடைசல் இயந்திரத்தில் ைடர கவடடுதல், 
உருட்ள வடிவ கடைசல் கசயதல் தவிர 
பல்வவறு விதைான வவடைகட்ளச் 
கசயயைாம்.

அடவயோவன:
 1. முகப்பு கடைசல் கசயதல் (Facing)
 2. கடைசல் கசயதல் (Turning)
  அ) சரிசை கடைசல் (Straight Turning)
  ஆ) படிக்கடடு கடைசல் (Step Turning)
 3. முடன சரிவாக்குதல் (Chamferring)
 4. பள்ளம் கவடடுதல் (Grooving)
 5. வடிவ கடைசல் (Forming)
 6. கசார கசாரப்பாக்குதல் (Knurling)
 7. அடிவார பள்ளம் கவடடுதல் (Under 

Cutting)
 8. சரிவு உருட்ள கடைசல் (Taper 

Turning)
 9. ைடர கவடடுதல் (Thread Cutting)
கடடசல் இயந்திரத்தில் பசயயப்�டும்  
பி்ற நவடலகள்
பிை இயந்திரஙகளில் கசயயக்கூடிய 
வவடைகட்ள கடைசல் இயந்திரத்தில் 
கசயயைாம். அடவயாவன.
 1. துட்ளயிடுதல் (Drilling)
 2. துட்ள சுரண்டுதல் (Reaming)
 3. துட்ள கபருக்குதல் (Boring)
 4. அடரப்புச் கசயல் (Grinding)
 5. மில்லிங வவடை (Milling)
 6. சாவிப் பள்ளம் கவடடுதல் (Key Ways)

கைடச� ெச���
ெவ���

ப��ெபா�

சரிசை கடைசல் (Straight Turning)
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தந்து சரிசை உருட்ள கடைசல் கசயய 
வவண்டும். வதடவயான விடைத்திற்கு 
உவைாகத்டத கடைசல் கசயது நீக்குவவத 
சரிசை உருட்ளயின் வநாக்கைாகும்.

முடன சரிவோககுதல் (Chamferring)

வ�வ ெவ���ப��ெபா��

முடன சரிவாக்குதல் (Chamferring)

உருட்ள வடிவைான பணிப்கபாருளின் 
முகப்பின் பரிதியில் சிறித்ளவிற்கு சரிவான 
பரப்டப உருவாக்குவதற்கு முடன 
சரிவாக்குதல் என்று கபயர். சரிவு உருட்ள 
கடைசல் கசயய பயன்படும் வடிவ 
கவடடுளிடய இவவவடைக்குப் பயன்படுத்த 
வவண்டும். ைடர கவடடுதல் வவடை கசயத 
பின் முடன சரிவு வவடை கசயதல் மிகவும் 
அவசியம் ஆகும். இதனால் ைடரயின் முன் 
முடன பாதுகாக்கப்படுகிைது. நடபாகம் 
ைடரயில் எளிதில் படிந்து சுழைவும் 
உதவுகிைது.

அடிவோர �ள்ளம் பவட்டுதல் (Under 
Cutting)
உருட்ள வடிவ துட்ளயின் உடபரப்பின் 
முடிவிலும், படிக்கடடு உருட்ளயின் 
வசால்ைர் பகுதியிலும், ைடரயிைப்படை 
கம்பியின் ைடரயின் முடிவிலும் 
சிறித்ளவிற்கு பள்ளத்டத ஏற்படுத்துவதற்கு 
அடிவாரப் பள்ளம் கவடடுதல் என்று 
கபயர். பணிப்கபாருள ஒன்றுைன் ஒன்று 

இடணக்கும் வவடைடய எளிதாக்குவதற்கு 
அடிவார பள்ளம் கவடைப்படுகிைது. 
இவவவடை கசயவதற்கு வபாரிங கவடடுளி 
(Boring Tool), கவடடித்துண்ைாக்கும் கவடடுளி 
(Parting Tool) பயன்படுத்த வவண்டும்.

ெவ�����டா��� 
ெவ���ப��ெபா�

அ�வார� ப�ள� ெவ��த�அடிவார பள்ளம் கவடடுதல் (Under Cutting)

பசோர பசோரப்�ோககுதல் (Knuriling)

ெசாரெசார�பா��
ெவ���

ப��ெபா��

கசார கசாரப்பாக்குதல் (Knuriling)

உருட்ள வடிவைான பணிப்கபாருளின் 
வைற்பரப்பில் பிடிப்பு கிடைப்பதற்காக கசார 
கசாரப்பான பரப்டப உருவாக்குவடத கசார 
கசாரப்பாக்குதல் (Knurling) என்கிவைாம். 

கவடடுளி பிடிப்பானில் ஒன்று அல்ைது 
இரண்டு கடினப்படுத்தப்படை உருட்ளகள 
சுழலும்படி கபாருத்தப்படடிருக்கும். அதில் 
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�	பணிப்கபாருளின் விடைத்டத 
சிறித்ளவு அதிகப்படுத்துவதற்காக கசார 
கசாரப்பாக்குதல் கசயயப்படுகிைது.

1.19  சரிவு உருடள கடடசல்  
(Taper Turning)

சரிவு: பணிப்கபாருளின் விடைம், நீ்ள வாக்கில் 
குறிப்பிடை விகிதத்தில் குடைந்து ககாண்வைா 
அல்ைது அதிகரித்துக் ககாண்வைா கசல்வடத 
சரிவு என்று அடழக்கிவைாம்.

கடைசல் இயந்திரத்தில் சரிவு 
உருட்ள பின்வரும் முடைகளில் 
கசயயப்படுகிைது.
 1. வடிவ கவடடுளி முடை  

(Forming Tool Method)
 2. காம்கபௌண்டு கர்ஸட முடை 

(Compound Rest Method)
 3. வால் பகுதிடய ஒதுக்கி டவக்கும் 

முடை (Tailstock set over Method)
 4. சரிவு கடைசல் கசயவதற்கான சிைப்பு 

வசர்க்டக (Taper Turning Attachment 
Method)

 5. இடணந்த ஊடை முடை (Combined 
Longitudinal and Cross Feed Method)

வடிவ பவட்டுளி முட்ற  
(Form Tool Method)
பணிப்கபாருளில் சரிவு உருட்ள 
வதடவப்படும் நீ்ளம் ைற்றும் அதன் வகாணம் 

வதடவயான வடிவத்திற்கு கவடடு 
முடனகள ஏற்படுத்தப்படடிருக்கும். இதடன 
சுழலும் பணிப்கபாருளின் மீது டவத்து 
அழுத்தம் தந்தால் உராயவினால் கவடடுளி 
சுழன்று பணிப்கபாருளில் வதடவயான 
வடிவத்தில் கசார கசாரப்பான பரப்டப 
ஏற்படுத்தும். கசார கசாரப்பான பரப்பு 
வதடவப்படும் நீ்ளத்திற்கு கவடடுளிடய 
அச்சிற்கு இடணயாக தானியஙகி ஊடைம் 
தந்து நகர்த்த வவண்டும்.

கவடடுளிகள தரத்டதப் கபாறுத்து 
நுணுக்கைானது (Fine), நடுத்தரைானது 
(Medium). கடினைானது (Rough) என மூன்று 
வடககளிலும், வடிவத்டதப் கபாறுத்து 
வநரான, சாயவான, டைைண்ட என்ை 
மூன்று வடககளிலும் கிடைக்கிைது.

�யன்கள்
�	டகக்கருவிகளின் டகப்பிடியில் பிடிப்பு 

கிடைப்பதற்காக.
�	பார்ப்பதற்கு நல்ை வதாற்ைம் 

கிடைப்பதற்காக.
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நிட்ற
�	பணிப்கபாருளின் கவளிப்பக்கத்திலும், 

துட்ளயின் உடபக்கத்திலும் சரிவு 
உருட்ள கடைசல் கசயயைாம்.

குட்றகள்
�	காம்கபௌண்டு சிடைடு நகரும் 

தூரத்திற்கு ைடடுவை சரிவு கடைசல் 
கசயயைாம். எனவவ, அதிக நீ்ளத்திற்கு 
சரிவு கடைசல் கசயய முடியாது.

�	டகயூடைம் ககாடுத்து கடைசல் கசயய 
முடியும். எனவவ வநரம் அதிகைாகும். 
உற்பத்தி குடையும்.

வோல் �குதிடய ஒதுககி டவககும் 
முட்ற (Tailstock set over Methode)
கடைசல் இயந்திரத்தின் வால் பகுதியில் 
உள்ள கைட கசன்ைடர கடைசல் அச்சின் 
டையத்திலிருந்து விைக்கி அடைத்து 
சரிவு உருட்ள கடைசல் கசயயைாம். 
இம்முடைடய, வால் பகுதி ஒதுக்கி 
டவக்கும் முடை (Tailstock Set over Method) 
என்கிவைாம்.

ஆகியவற்றிற்கு ஏற்ப வடிவ கவடடுளிடய 
அடரப்புச் கசயல் கசயது கூர்டையாக்க 
வவண்டும். அடத கவடடுளி கம்பத்திை 
பிடித்து குறுக்கு நகற்றி பாகத்டத கடைசல் 
அச்சிற்கு கசஙகுத்தாக ஊடைம் தந்தால் 
சரிவு உருட்ள கிடைக்கும். இம்முடையில் 
குடைந்த நீ்ளத்திற்கு ைடடுவை சரிவு உருட்ள 
கடைசல் கசயயைாம். கவடடுக்கருவியின் 
அகைத்டதவிை சரிவின் நீ்ளம் குடைவாக 
இருக்கும். கவடடுளியின் கவடடு முகப்பு 
முழுவதும் பணிப்கபாருளில் படிவதால் அதிக 
உராயவு ஏற்படும். எனவவ குடைவான 
ஊடைம் தந்து கடைசல் கசயய வவண்டும்.

கோம்ப�ௌண்டு பரஸ்ட் முட்ற 
(Compound Rest Method)
கடைசல் இயந்திரத்தின் காம்கபௌண்டு 
கர்ஸட பாகம் சுழலும் அடைப்டபக் 
ககாண்ைது. அதன் அடித்த்ளத்திை 
அல்ைது சுற்றுப்பரப்பில் வகாண 
அ்ளவுகள குறிக்கப்படடிருக்கும். சரிவு 
உருட்ள கடைசல் கசயய tanθ என்ை 
சூத்திரத்டதப் பயன்படுத்தி வகாணத்டதக் 
கணக்கிடைப்பின் காம்கபௌண்டு கர்ஸடை 
வதடவயான வகாணத்திற்கு திருப்பி 
அடைத்து அடித்த்ளத்துைன் முடுக்கியப்பின் 
காம்கபௌண்டு சிடைடிற்கு ைடடும் ஊடைம் 
தந்து கடைசல் கசயதால் சரிவு உருட்ள 
கிடைக்கும்.

குறிப்பு:  இம்முடையில் சரிவு கடைசல் 
கசயயும்கபாழுது, சிறிய விடைத்தில் 
இருந்து கபரிய விடைத்டத வநாக்கி 
கவடடுளிக்கு ஊடைம் தர வவண்டும்.

வ�வ ெவ���ப��ெபா��

கா�ெபௗ��
�ைல�

ப��ெபா��

காம்கபௌண்டு கர்ஸட முடை  
(Compound Rest Method)

−=θ
l

இதில்
D – கபரிய விடைம்
d – சிறிய விடைம்
l – சரிவின் நீ்ளம்
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நிட்றகள்
�	பணிப்கபாருளின் முழு நீ்ளத்திற்கும் 

சரிவு கடைசல் கசயயைாம்.
�	சரிவான ைடர கவடைைாம்.

குட்றகள்
�	வகாணம் 80-க்கு குடைவாக ைடடுவை 

கடைசல் கசயய முடியும்.
�	உடபக்க சரிவு கடைசல் கசயய முடியாது.

1.20  கடடசல் இயந்திரத்தில்  
மடர பவட்டும் முட்ற  
(Thread Cutting Process in Lathe)

மடர பவட்டுதல் (Thread Cutting)
 1. அடுத்தடுத்துள்ள இரு ைடரகளின் 

உச்சி அல்ைது பள்ளஙகளுக்கு 
இடைவய உள்ள தூரம் ைடரயிடை 
தூரம் (Pitch) ஆகும்.

 2. பணிப்கபாருள ஒரு முழு சுற்று 
சுற்றுவதற்குள கவடடுளியானது 
வதடவயான ைடரயிடை தூரத்திற்கு 
நீ்ளவாடைத்தில் நகர வவண்டும். 

 3. சு ழ ற் றி யி ன்  வ வ க த் தி ற் கு ம் , 
வழிநைத்தும் ைடரயாணியின் 
வவகத்திற்கும் உள்ள வவக விகிதத்டத 
கணக்கிை வவண்டும். சுழற்றியின் 
பின் முடனயிலும், வழிநைத்தும் 
ைடரயாணியின் இைது முடனயிலும் 
பல்லிடணகட்ள கபாருத்த வவண்டும்.

கைககிடும் முட்ற
வழி நைத்தும்  

ைடரயாணியின் TPI

கவடை வவண்டிய  
ைடரயின் TPI  

=
 

இயக்கும்  
பல்லிடண

இயக்கப்படும்  
பல்லிடண

 4. ைடரயின் வடிவத்திற்கு ஏற்ப 
கவடடுளிடயத் வதர்ந்கதடுத்து 
க வ ட டு ளி  க ம் ப த் தி ல் 
பணிப்கபாருளுக்கு கசஙகுத்தாகவும், 
கடைசல் அச்சின் உயரத்திற்கு சரியாக 
இருக்கும்படியும் கபாருத்த வவண்டும்.

ஒ��� 
ைவ�க�ப�ட
�ர�

ெட� ெச�ட

ைல� ெச�ட

A
a

B

l

L

C

d

D

S

ப��ெபா��

வால் பகுதிடய ஒதுக்கி டவக்கும் முடை

வால் பகுதியின் (Tai lstock) 
அடிப்பாகம் இரண்டு பாகஙக்ளாகப் 
பிரிக்கப்படடிருக்கும். கீழ்பாகத்டத கடைசல் 
இயந்திரத்தின் படுக்டகயில் அடசயாதபடி 
முடுக்க வவண்டும். வைல் பாகத்டத கடைசல் 
அச்சின் டையத்டத விடடு விைக்கி அடைக்க 
வவண்டும்.

இஙவக,
S-என்பது ஒதுக்கி டவக்க வவண்டிய தூரம்
D-பணிப்கபாருளின் கபரிய விடைம்
d-பணிப்கபாருளின் சிறிய விடைம்
L-பணிப்கபாருளின் கைாத்த நீ்ளம்
l- சரிவு உருட்ள கடைசல் கசயய வவண்டிய 

தூரம்.

இதற்கு,

- LS= ×
2

D d
l

என்ை சூத்திரத்டதப் பயன்படுத்தி 
கடைசல் அச்சிலிருந்து ஒதுக்கி டவக்க 
வவண்டிய தூரத்டத கணக்கிடடு, 
பணிப்கபாருட்ள இரு டையஙகளுக்கு 
இடைவய பிடித்து சுழைச் கசயது வகவரஜுக்கு 
ஊடைம் தந்தால் சரிவு உருட்ள கிடைக்கும்.

குறிப்பு:  ஒவர பணிப்கபாருளில் படிக்கடடு வபான்ை 
சரிவு உருட்ளகள கடைசல் கசயவதற்கு 
ஒவகவாரு படிக்கடடு சரிவிற்கும் 
தனித்தனிவய கணக்கிடடு வால் 
பகுதிடய ஒதுக்கி டவக்க வவண்டும்.
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3 3பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

 7. சுழற்றிடயச் சுழைச் கசயது வசசிங 
ையடைப் பயன்படுத்தி, வகவரஜ் 
கி்ளடச்டச இயக்கினால் வகவரஜ் 
தானாக நகரும்.

 8. இப்கபாழுது பணிப்கபாருளின் 
மீது கவடடுளிடய வைசாக கதாைச் 
கசயதால், ைடரயிடை தூரத்திற்கு 

 5. கவடை வவண்டிய ைடரயின் 
வடகடயப் கபாறுத்து குமிழ் 
பல்லிடணயின் இடணப்டப ைாற்றி 
அடைக்க வவண்டும்.

 6. பின் பக்க பல்லிடண மூைம் 
சுழற்றிக்குத் வதடவயான வவகத்டத 
அடைக்க வவண்டும்.

ப��ெபா��

�ழ��
ப��ைன

வ� நட�
	
மைரயா�

வ�நட�
	
மைரயா�
ப��ைன

ெட� ெச�ட�

ெவ���

ஏ���ெச��	
ப��

கடைசல் இயந்திரத்தில் ைடர கவடடும் முடை
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3 4 பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

  இ) சுைார் 2000 – 2400 RPM
  ஈ) சுைார் 3500 – 4000 RPM
 5. சரிவு உருட்ள கசயய பயன்படும் பாகம்
  அ) குறுக்கு நழுவி
  ஆ) காம்கபௌண்ட கர்ஸட
  இ) வசடில்
  ஈ) ஏப்ரான்
 6. கடைசல் இயந்திரத்தில் கவடடும் 

வவகம் காண பயன்படும் சூத்திரம்

  அ) πDN
1000

 மீ/நி ஆ) 1 2d -d
2l

  இ) πr2h  ஈ) - LS= ×
2

D d
l

�குதி – ஆ 3 ைதிப்கபண்
ஓரிரு வரிகளில் விடடயளிகக
 7. கடைசல் என்ைால் என்ன?
 8. டூல்ரூம் வைத் எவவடகயான 

வவடைகள கசயயப் பயன்படுகிைது?
 9. ைரட ைற்றும் வகப்்ஸைன் கடைசல் 

இயந்திரத்தின் சிைப்பிடன கூறு.
 10. கடைசல் இயந்திரத்தின் சுழல் விடைம் 

என்ைால் என்ன?
 11. V- வடிவ படுக்டகயின் சிைப்பியல்புகள 

யாடவ?

�குதி – அ 1 ைதிப்கபண்

சரியோன விடடடயத் நதர்ந்பதடுத்து 
எழுதுக.
 1. கடைசல் இயந்திரத்டதக் 

கண்டுபித்தவர்
  அ) கென்றி ைாட்ஸவை
  ஆ) எலிகவடனி
  இ) வஜம்்ஸ நா்ஸமித் 
  ஈ) டைக்வகல் ஃபாரவை
 2. கடைசல் இயந்திரத்தில் 

பயன்படுத்தப்படும் கவடடுளி
  அ) பை முடன கவடடுளி
  ஆ) ஒரு முடன கவடடுளி
  இ) ரம்பப் பல் ககாண்ை கவடடுளி
  ஈ) துண்டுபடுத்தும் கவடடுளி
 3. பாலிஷிங வைத் எந்த வடகடயச் 

சார்ந்தது.
  அ) என்ஜின் வைத்
  ஆ) டூல் ரூம்வைத்
  இ) அதிவவக கடைசல் இயந்திரம்
  ஈ) தானியஙகி கடைசல் இயந்திரம்
 4. அதிவவக கடைசல் இயந்திரத்தின் 

வவகம்
  அ) சுைார் 600 – 1000 RPM
  ஆ) சுைார் 1200 – 3200 RPM

பசயல்�ோடுகள்
�	ைாணவர்கட்ள பளளிக்கு அருகில் உள்ள அரசு கதாழிற்பயிற்சி நிடையம் (ITI), 

பாலிகைக்னிக், கபாறியியல் கல்லூரி ஆகியவற்றிற்கு அடழத்து கசன்று, கடைசல் 
இயந்திரத்தின் வடககள, கசயல்படும் விதம் பற்றி அறிய கசயதல்.

�	ைாணவர்களுக்கு கடைசல் இயந்திரத்தில் கசயயப்படும் பல்வவறு வவடைகட்ள பயிற்சி 
அளித்தல்.

வினோககள்

ஏற்ைார் வபால் கவடடுளி ைடரடய 
உண்ைாக்கும்.

 9. வதடவயான நீ்ளம் ைடர கவடடியபின் 
கி்ளடச்டச த்ளர்த்தி பின் வகவரடஜ 
படழய நிடைக்கு ககாண்டு வந்து 
ைடரயின் முழு ஆழம் கிடைக்கும் 

வடர வசசிங ையடைப் பயன்படுத்தி 
ைடர கவடடி முடிக்க வவண்டும்.

 10. ைடர கவடடிய பின் அ்ளக்கும் 
கருவிகட்ளப் பயன்படுத்தி ைடரயின் 
அ்ளடவ சரிபார்க்க வவண்டும்.
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3 5பாடம் 01 கடைசல் இயந்திரம் (Lathe)

 12. பின்பக்க பல்லிடணயின் பயன் யாது?
 13. கடைசல் இயந்திரத்தின் கவடடும் 

வவகம் என்ைால் என்ன?
 14. வழி நைத்தும் ைடரயாணியின் பயன் 

யாது?
 15. முகப்புத் தகடடின் பயன் யாது?
 16. கடைசல் இயந்திரத்தில் ைடரயறுக்க, 

பல்லிடணத் கதாைர் கணக்கிை 
பயன்படும் சூத்திரத்திடன எழுதுக.

�குதி - இ 
ஒரு �கக அளவில் விடடயளி.
 17. கடைசல் இயந்திரத்தின் வடககட்ள 

வரிடசப்படுத்துக.
 18. ைரட வைத்திற்கும், வகப்்ஸைன் 

வைத்திற்கும் உள்ள வவறுபாடுகள 
ஏவதனும் ஐந்திடனக் கூறுக.

 19. வகவரஜில் அைஙகியுள்ள பாகஙகள 
யாடவ? அவற்றில் ஏவதனும் 
ஒன்றிடன வி்ளக்குக.

 20. கடைசல் இயந்திரத்தில் அ்ளவு 
குறிப்பிடும் முடைகட்ளக் கூறு.

 21. வடிவ கவடடுளி முடையில் சரிவு 
உருட்ள கடைசல் கசயவடத 
பைத்துைன் வி்ளக்குக.

�குதி – ஈ
விரிவோன விடடயளி
 22. கடைசல் இயந்திரத்தின் பைம் வடரந்து 

பாகஙகட்ள குறிக்க.
 23. அடுக்கு கூம்பு கப்பியின் பைம் வடரந்து, 

கசயல்படும் விதத்திடன வி்ளக்குக.
 24. கடைசல் இயந்திரத்தில் கசயயப்படும் 

வவடைகள ஏவதனும் இரண்டிடன 
நல்ை பைத்துைன் வி்ளக்குக.

 25. க ட ை ச ல்  இ ய ந் தி ர த் தி ல் 
பணிப்கபாருட்ளப் பிடிக்கும் 
முடைகளில் ஏவதனும் இரண்டிடன 
நல்ை பைத்துைன் வி்ளக்குக. 
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3 6 பாடம் 02 துளையிடும் இயந்திரம்

கற்றலின் ந�ோககம்
�	த�ொழிற்ொலைகளில் துலையிடும் இயந்திரதல�க் தகொண்டு பணிபதபொருடகளில் 

துலையிடும் முலைலயயும், துலையிடு�ல் ்ொரந்� பிை இயந்திரபபணிகலை 
த்ய்யும் முலைலயயும், அலைகள் பயனபடுத�பபடும் பல்்ைறு இயந்திர 
பொகஙகலைப பறறியும் மொணைரகள் அறிந்து தகொண்டு எதிரகொைததில் நலைமுலை 
ைொழக்லகக்கு பயனபடுததும் முலைலய அறிந்து தகொள்ளு�ல்.

ப�ோருளடககம் 
  2.1 அறிமுகம்
  2.2 துலையிடும் முலை
  2.3 துலையிடும் இயந்திரததின அலமபபு
  2.4 துலையிடும் இயந்திரததின ைலககள்
  2.5  லகயி்ைந்தி துலையிடும் இயந்திரததின 

அலமபபு
  2.6 நுணுக்க துலையிடும் இயந்திரததின அலமபபு
  2.7  நிமிரந்� தூண்ைலக தகொண்ை துலையிடும் 

இயந்திரததின அலமபபு 
  2.8  ஆரம் ைழி நகரும் துலையிடும் இயந்திரததின 

அலமபபு மறறும் அ�ன சிைபபு அம்்ஙகள்
  2.9 கூடடுத துலையிடும் இயந்திரம்
2.10 பை சுழறறி துலையிடும் இயந்திரம்
2.11  அதிக ஆழம் துலையிடும் இயந்திரம்  

(Deep – Hole Drilling Machine)

2.12  துலையிடும் இயந்திரததின அைவு குறிபபிடும் 
முலை

2.13  துலையிடும் இயந்திரததில் சுழறறி ்ைலை 
த்ய்யும் வி�ம்

2.14 பணிபதபொருலை பிடிக்கும் முலைகள்
2.15  துலையிடும் இயந்திரததில் பயனபடும் பல்்ைறு 

தைடடுளிகள்
2.16  துலையிடும் அைகின பல்்ைறு பொகஙகள் 

மறறும் ்கொணஙகள்
2.17  துலையிடும் இயந்திரததில் தைடடுளிகலை 

பிடிக்கும் முலைகள்
2.18  துலையிடும் இயந்திரததில் த்ய்யபபடும் 

்ைலைகள்
2.19  துலையிடும் இயந்திரததில் தைடடும் ்ைகம் 

ஊடைம் மறறும் ஆழம் பறறிய விைக்கம்
2.20 துலையிடும் தபொறிக்கொன பொதுகொபபு குறிபபுகள்

துளளயிடும் இயந்திரம்

தோமின் புறுவது உலகின் பு்றககண்டு
கோமுறுவர் கற்றறிந் தோர்   - கு்றள் 399

விளககம்
தம் மனளத மகிழ்விககும் கல்வியினோல் உலகம் மகிழ்வளத 
கண்டு, கறறு அறிந்தவர்கள் நமலும் கறகநவ விரும்புவோர்கள்

02

  பொைம்
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2.1 அறிமுகம்
த�ொழிற்ொலைகளில் பயனபடுத�பபடும் 
பல்்ைறு இயந்திரஙகளில் துலையிடும் 
இயந்திரம் ஒரு முக்கியமொன இயந்திரம் 
ஆகும்.  தபொறியியல் துலையில் ்�லையொன 
உ்ைொகப பணிபதபொருடகளில் ்�லையொன 
விடைம் மறறும் ஆழததிறகு ைடைமொக 
துலையிடுை�றகு பயனபடும் இயந்திரம் 
துலையிடும் இயந்திரம் எனபபடும்.

தபொறியியல் துலையில் துலையிடும் 
் ந ொ க் க த தி ற க ொ க ் ை  � னி ய ொ க 
ைடிைலமக்கபபடை இயந்திரம் ஆகும்.  
துலையிடும் இயந்திரதல� தகொண்டு 
விலரைொகவும், எளி�ொகவும், குலைந்� 
த்ைவில் துலையிைைொம்.

சுழலும் துலையிடும் அைகிலன 
தகொண்டு பணிபதபொருளில் ்�லையொன 
விடைம் மறறும் ஆழததிறகு ைடைமொன 
துலை உருைொக்குைல� “துலையிடு�ல்” 
எனகி்ைொம்.

மின்ொரத�ொல் இயஙகும் துலையிடும் 
இயந்திரதல�, ஆரத�ர ்ேம்ஸ் அரனொட 
(Arthur James Arnot) மறறும் வில்லியம் 
பிைொனஞ் பிலரன (William Blanch 
Brain) எனபைர 1889-ஆம் ஆண்டு 
உருைொக்கினொர.  இைரகள் ஆஸ்தி்ரலியொ 
தமல்்பொரன நகரதல� ்்ரந்�ைரகள்.

2.2  துளளயிடும் முள்ற  
(Method of Drilling)

துலையிடும் இயந்திரததில் உள்ை சுழறறி 
எனை பொகததில் துலையிடும் அைகு 
தபொருத�பபை ்ைண்டும்.  பணிபதபொருளில் 
்�லையொன இைததில் த்னடைரபஞ்ச் 

மூைம் ஆழமொன புள்ளி குத� ்ைண்டும்.  
பணி்மலையில்பணிபதபொருலை ்ரியொன 
நிலையில் இறுக்கமொக பிடிக்க ்ைண்டும்.  
புள்ளி குததிய இைததில் சுழலும் துலையிடும் 
அைகிலன படியும்படி லைதது சுழறறிக்கு 
அழுத�ம் தகொடுத�ொல் அது பணிபதபொருலை 
துலையிடடு தகொண்்ை த்ல்லும்.

2.3  துளளயிடும் இயந்திரத்தின் 
அளமப்பு  
(Structure of Drilling Machine)

ைொரபபிரும்பொல் த்ய்யபபடை அடிபபொகம் 
்பொல்ட மறறும் நட மூைம் �லரயில் 
தபொருத�பபடடிருக்கும்.  அடிபபொகததின 
்மல் த்ஙகுத�ொக தூண் பொகம் 
அலமக்கபபடடிருக்கும். இததூண்பொகம் 

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

ஆண்டு : 1889.
நொடு:  தமல்்பொரன, ஆஸ்தி்ரலியொ.

ஆரத�ர ்ேம்ஸ் அரனொட

3D துலையிடும் முலை
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துல்லியமொக இயந்திரபபணி த்ய்யபபடடு 
அதில் பணி்மலை ்மலும் கீழும் நகரும்படி 
அலமக்கபபடடிருக்கும்.  தூண் பொகததின 
்மல் சுழறறி �லைபபகுதி மறறும் சுழறறிலய 
இயக்க ்�லையொன மின்மொடைொர 
ஆகியலை தபொருத�பபடடிருக்கும்.

மின்மொடைொரிலிருந்து சுழலும் வில், 
சுழறறிக்கு �டலை ைடிை தபல்ட அல்ைது 
V-ைடிை தபல்ட மூைமொக கைத�பபடுகிைது.  
சுழறறிக்கு ஊடைம் அளிக்கபபடடு 
பணிபதபொருளில் ் �லையொன விடைததிறகு 
துலை ்பொைபபடுகிைது.

2.4  துளளயிடும் இயந்திரத்தின் 
வளககள் (Types of Drilling Machine)

தபொறியியல் துலையில் த்ய்யபபடும் 
பல்்ைறு ்ைலைகலை தபொறுததும், 
தகொடுக்கபபடும் தைடடும் ்ைகம், ஊடைம், 
ஆழம் ஆகியைறலை தபொறுததும்,  

்�லையொன துல்லியதல� தபொறுததும்,  
துலையிடும் இயந்திரஙகளில் பை ைலககள் 
உள்ைன.  அலையொைன.

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

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

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

  அ)  முகபபு தூண் ைலக (Box column)
  ஆ)  உருலை ைடிை அலமபபு தகொண்ை 

தூண் ைலக (Round column)
 4. ஆரம் ைழி நகரும் துலையிடும் 

இயந்திரம் (Radial Drilling Machine)
  அ)  ் ொ�ொரண ஆரம் ைழி நகரும் 

துலையிடும் இயந்திரம் (Plain 
Redial Drilling Machine)

  ஆ)  அலனததிறகும் ஏறை பகுதி 
ஆரம் ைழி நகரும் துலையிடும் 
இயந்திரம் (Semi Universal Radial 
Drilling Machine)

  இ)  அலனததிறகும் ஏறை ஆரம் ைழி 
நகரும் துலையிடும் இயந்திரம் 
(Universal Radial Drilling Machine)

 5. கூடடுத துலையிடும் இயந்திரம் (Gang 
Drilling Machine)

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

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

  அ) கிலைமடை சுழறறி ைலக
  ஆ) த்ஙகுதது சுழறறி ைலக
 8. �ொனியஙகி துலையிடும் இயந்திரம் 

(Automatic Drilling Machine)

3D துலையிடும் இயந்திரததின அலமபபு
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2.5  ளகயிநலந்தி துளளயிடும் 
இயந்திரம் (Hand Drilling Machine)

பணி்மலையில் தபொருததி துலையிை 
முடியொ� மிகபதபரிய பணிபதபொருடகளில் 
்�லையொன இைஙகளில் துலையிைப 

பயனபடும் மிகச்சிறிய இயந்திரததிறகு 
லகயி்ைந்தி துலையிடும் இயந்திரம் எனறு 
தபயர.  இது அைவில் சிறியது.  ்�லையொன 
இைஙகளுக்கு லகயில் எடுததுச் த்னறு 
துலையிை பயனபடுகிைது.

இவைலகயொன துலையிடும் 
இயந்திரமொனது கனரக ைொகனம், 
கொர,  ்பருந்து ்பொனைைறறின 
கடடுமொன பணிகளுக்கு பயனபடுகிைது.  
இவைலகயொன இயந்திரஙகள் லகயினொல் 
அல்ைது �னி மின்மொடைொர மூைம் 
இயக்கபபடுகிைது.

ல க யி ் ை ந் தி  து ல ை யி டு ம் 
இயந்திரதல� தகொண்டு 12 மிமீ மு�ல் 
18 மிமீ விடைம் ைலர துலையிைைொம்.

நுணுக்கமொன துலையிடும் 
இயந்திரதல� உருைொக்கியைர மொரடின 
டி. எலிடஜ் (Martin D. Eliedge) அதமரிக்க 
நொடலை ்்ரந்�ைர, ஆண்டு: 1958.

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

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

 3. நிமிரந்� தூண் ைலக துலையிடும் இயந்திரம் (Upright Drilling Machine)
   அ) த்வைக அலமபபு தகொண்ை தூண் ைலக (Box column)
  ஆ) உருலை ைடிை அலமபபு தகொண்ை தூண் ைலக (Round column)

 4. ஆரம் ைழி நகரும் துலையிடும் இயந்திரம் (Radial Drilling Machine)

 5. கூடடுத துலையிடும் இயந்திரம் (Gang Drilling Machine)

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

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

 8. �ொனியஙகி துலையிடும் இயந்திரம் (Automatic Drilling Machine)

லகயி்ைந்தி துலையிடும் இயந்திரம்
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 2.6  நமளடயில் அளமந்த துளளயிடும் 
இயந்திரம் (அல்லது) நுணுககத் 
துளளயிடும் இயந்திரம் (Bench 
Drilling Machine)

்மலையில் அலமந்� துலையிடும் 
இயந்திரமொனது சிறிய பணி தபொருளில் 
1.5 மிமீ மு�ல் 15.5 மிமீ விடைம் ைலர 
துலையிை பயனபடுகிைது. அதிக ்ைகததில் 
சுழறறி இயஙகக் கூடியது.

்மலையில் அலமந்� துலையிடும் 
இயந்திரததின அலமபபொனது பைததில் 
கொடைபபடடுள்ைது.  இயந்திரததின 
அடிபபொகம் தபஞ்ச் மீ்�ொ அல்ைது 
�லரயின மீ்�ொ ்பொல்ட மறறும் நட மூைம் 
தபொருத�பபடடிருக்கும்.  பணிபதபொருளில் 
துலையிை சுழறறிக்கு லகயினொல் மடடு்ம 
ஊடைம் �ரபபடுகிைது.  இ�லன இயக்குபைர 
துலையிடுைல� �ன லகயினொல் உணர 
முடிை�ொல் இ�லன நுணுக்க துலையிடும் 
இயந்திரம் எனறு அலழக்கி்ைொம்.

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

அடிப்�ோகம் (Base)
இது ைொரபபிரும்பொல் த்ய்யபபடடிருக்கும். 
அதிரலை �ொஙகும் குணமும் அ�லன 
கைத�ொ குணமும் உண்டு.  இபபொகததிலன 
்மலையின மீ்�ொ (அல்ைது) �லரயின 
மீ்�ொ தபொருததுை�றகொக துலைகள் 
்பொைபபடடிருக்கும். இது தூண் மறறும் எல்ைொ 
பொகஙகலையும் �ொஙகிக் தகொண்டுள்ைது.

தூண்�ோகம் (Column)
தூண்பொகம் உருலை ைடிை அலமபலபக் 
தகொண்ைது ஆகும்.  அடிபபொகததில் 
த்ஙகுத�ொக தபொருத�பபடடிருக்கும்.  இது 
பணி்மலை, சுழறறியின�லைபொகம் 
மறறும் மின ்மொடைொர ஆகியைறலைத 
�ொஙகி நிறகிைது.

�ணிநமளட (Work Table)
ப ணி ் ம ல ை  தூ ண் ப ொ க த தி ல் 
இலணக்கபபடடு லகயினொல் ்மலும் கீழும் 
ஏறறி இைக்கும்படி அலமக்கபபடடுள்ைது.  
இதில் T-ைடிை பள்ைஙகள் 
தைடைபபடடிருக்கும்.  பணிபதபொருலை 
�ொஙகி பிடிக்கப பயனபடுகிைது.  இல� 
தூணின ைழி்ய நகறறி பணிபதபொருளுக்கு 

அ��� ���
க��

ைக���

�ழ���
தைலபாக�

�ழ��

ப�ேமைட

அ��பாக�

��பாக�

�
ேமா�டா�

V- வ�வ ப�ைட

உைற

்மலையில் அலமந்� துலையிடும் இயந்திரம் (அல்ைது)  
நுணுக்கத துலையிடும் இயந்திரம் (Bench Drilling Machine)
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ஏறைைொறு ்�லையொன இைததில் 
நிலையொக அலமததுக் தகொள்ைைொம்.

சுழறறியின்தளலப்�ோகம் (Spindle Head)
இது தூண்பொகததின ்மல் பகுதியில் 
தபொருத�பபடடுள்ைது.  இ�ன ஒரு பக்கததில் 
மின்மொடைொரும், மறதைொரு பக்கததில் 
சுழறறிக்கு ஊடைம் �ரும் இயந்திர நுடபமும் 
இருக்கும்.  மின்மொடைொரில் இருந்து 
சுழறறிக்கு சுழலும் வில்யொனது அடுக்கு 
கூம்பு கபபி மூைம் �ரபபடுகிைது.  �டலைப 
பல்லிலண மறறும் சிறு பல்லிலண அலமபபு 
மூைம் சுழறறிக்கு லகயினொல் ஊடைம் 
�ரபபடடு, துலை ்பொைபபடுகிைது.  சுழறறி 
நிமிைததிறகு 50 மு�ல் 2000 சுறறுக்கள் 
ைலர சுறறும்.

2.7  நிமிர்ந்த தூண் வளக துளளயிடும் 
இயந்திரம் (Upright Drilling Machine)

நிமிரந்� தூண்ைலக துலையிடும் 
இ ய ந் தி ர ம ொ ன து  ந டு த � ர ம ொ ன 
பணிபதபொருடகளில் 50 மிமீ விடைம் ைலர 
துலைகலை ஏறபடுத� பயனபடுகிைது.  

இது ்�ொறைததில் ்மலை ைலக 
துலையிடும் இயந்திரதல� ்பொனைது.  
ஆனொல் தூண்பொகம் ்றறு உயரமொகவும் 
மறறும் உறுதியொகவும் இருக்கும்.  
பணிபதபொருடகளில் துலையிை �ொனியஙகி 
ஊடைம் �ரும் இயந்திர நுடப ை்தியும், 
சுழறறிக்கு பல்்ைறு ்ைகம் �ரும் இயந்திர 
நுடபமும் இதில் அலமக்கபபடடிருக்கும்.

தூண் பொகததின ைடிைதல� 
தபொறுதது நிமிரந்� தூண் ைலக தகொண்ை 
துலையிடும் இயந்திரதல� இரண்டு 
ைலகயொக பிரிக்கைொம்.
�	உருலை ைடிைததூண் பொகம் தகொண்ை 

துலையிடும் இயந்திரம் (Round Column 
Drilling Machine)

�	த்வைக முகபபுததூண் பொகம் தகொண்ை 
துலையிடும் இயந்திரம் (Box Column 
Drilling Machine)

நிமிரந்� தூண் ைலக துலையிடும் 
இயந்திரததின மு�ல் ைலக பைததில் 
கொடைபபடடுள்ைது.  இ�ன முக்கிய பொகஙகள் 
அடிபபொகம், தூண்பொகம், பணி்மலை 
சுழறறி, �லைபொகம் ்பொனைலையொகும். 

அ��� ��� 
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உைற

ப�ேமைட

அ��பாக�
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அல�

��பாக�
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ேமா�டா�

தைல�பாக�

நிமிரந்� தூண் ைலக துலையிடும் இயந்திரம் (Upright Drilling Machine)
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அடிப்�ோகம் (Base)
இது ைொரபபிரும்பொல் ஆனது.  �லரயின 
மீது ்பொல்ட மறறும் நட மூைம் 
தபொருத�பபடடிருக்கும்.  தூண்பொகம் மறறும் 
இ�ர பொகஙகலை அடிபபொகம் �ொஙகி 
தகொண்டுள்ைது.  அடிபபொகததின ்மறபரபபு 
துல்லியமொக இயந்திரபபணி த்ய்யபபடடு 
நீைைொக்கில் பள்ைஙகள் தைடைபபடடிருக்கும்.  
தபரிய, கனமொன பணிபதபொருளில் 
துலையிடும் தபொழுது இ�ன மீது ்நரடியொக 
லைதது துலையிைைொம்.

தூண்�ோகம் (Column)
தூண்பொகமொனது அடிபபொகததின ்மல் 
த்ஙகுத�ொக தபொருத�பபடடிருக்கும்.  
இது பணி்மலை மறறும் சுழறறித 
�லைபொகதல� �ொஙகி நிறகிைது.  அதிக 
தைடடும் ்ைகம் தகொடுதது இயந்திரபபணி 
த்ய்லகயில் அல�த �ொஙகும் ்க்தி தூண் 
பொகததிறகு உண்டு.

�ணிநமளட (Work Table)
பணி்மலையொனது தூண்பொகததில் ் மலும் 
கீழும் நகரும்படி தபொருத�பபடடுள்ைது.  
இ�ன ்மறபரபபில் T-ைடிை பள்ைஙகள் 
தைடைபபடடு, பிடிபபு ்ொ�னஙகள் மூைம் 
பணிபதபொருடகள் பிடிக்கபபடுகிைது.  
பணிபதபொருளின அைவிறகு ஏறப, 
பணி்மலைலய ்மலும் கீழும் நகறைைொம்.  
இ�றகு தூண்பொகததில் தபொருத�பபடை 
�டலை பல்லிலணயும், லகபபிடியில் உள்ை 
சிறுபபல்லிலண அலமபபும் பயனபடுகிைது.  
பணி்மலைலய இருந்� இைததி்ை்ய 
அ�ன அச்சு ைழியொக 3600 ைலர 
சுழறறியலமக்கைொம்.

சுழறறியின்தளலப்�ோகம் (Spindle Head)
இது தூண் பொகததின ்மல் 
தபொருத�பபடடுள்ைது.  மின்மொடைொர 
மறறும் சுழறறிக்கு ஊடைம் �ரும் இயந்திர 
நுடபம் இதில் அைஙகியுள்ைது.  லக ஊடைம் 
மறறும் �ொனியஙகி விலரவு ஊடை ை்தி 
உள்ைது.  துலையிடும் அைகிலன துலையிை 

்ைண்டிய பகுதிக்கு விலரைொக தகொண்டு 
ைரைொம்.  துலையிடை பிைகு சுழறறி �ொனொக 
்மல்்நொக்கி த்ல்லும் ை்தியும் உண்டு.

2.8  ஆரம் வழி �கரும் துளளயிடும் 
இயந்திரம் (Radial Drilling Machine)

ஆரம் ைழி நகரும் துலையிடும் இயந்திரம் 
நடுத�ர மறறும் தபரிய கனமொன 
பணிபதபொருடகளில் துலை மறறும் மலரயிை 
ஏறை இயந்திரமொகும்.  தபரிய கனரக 
த�ொழிற்ொலைகளில் பயனபடுகிைது.  இதில் 
50 மிமீ-க்கு ்மல் விடைமுள்ை துலைகலை 
்பொைைொம்.

ஆரம் ைழி நகரும் துலையிடும் 
இயந்திரததின அலமபபொனது பைததில் 
கொடைபபடடுள்ைது.  இ�ன முக்கிய பொகஙகள் 
அடிபபொகம், தூண்பொகம், ஆரக்லக, சுழறறி 
�லைபபொகம், சுழறறிக்கு ்ைகம் மறறும் 
ஊடைம் �ரும் இயந்திர நுடபம் ்பொனைலை 
ஆகும்.

அடிப்�ோகம் (Base)
இது நீண்ை த்வைக மறறும் அகைமொன 
அலமபபு உலைய ைொரபிரும்பினொல் 
த்ய்யபபடை பொகமொகும்.  �லரயில் 
த ப ொ ரு த து ை � ற க ொ ன  து ல ை க ள் 
்பொைபபடடிருக்கும். ்மறபரபபு துல்லியமொக 
தபொறிபபணி த்ய்யபபடடு. பணிபதபொருலை 
பிடிக்க ஏதுைொக T-ைடிை பள்ைஙகள் 
தைடைபபடடிருக்கும்.

தூண்�ோகம் (Column)
தூண்பொகம் அடிபபொகததின மீது 
த்ஙகுத�ொக தபொருத�பபடை, உருலை 
ைடிை தபரிய பொகமொகும்.  இதில் 
ஆரக்லக (Radial Arm) எனை பொகம் 
்மலும் கீழும் ஏறி, இைஙகும் ைலகயில் 
தபொருத�பபடடிருக்கும்.  இது ைழி நைததும் 
மலரயொணியுைன இலணக்கபபடடு, 
ஆ ர க் ல க ல ய  த ் ங கு த � ொ க , 
பணிபதபொருளின அைவிறகு ஏறப ்மலும் 
கீழும் நகரச் த்ய்ய பயனபடுகிைது.
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ஆரகளக (Radial Arm)
ஆரக்லக தூண்பொகததில் ்மலும், 
கீழும் ஏறறி, இைக்கும் ைலகயில் 
அலமக்கபபடடிருக்கும்.  இது அடிபபொகததிறகு 
இ ல ண ய ொ க  அ ல ம ந் தி ரு க் கு ம் .  
ஆரக்லகயில் ைழித�ைம் அலமக்கபபடடு 
அதில் சுழறறியின �லைபபகுதி முனனும், 
பினனும் கிலைமடைததில் நகரும்படி 
அலமக்கபபடடிருக்கும்.

சுழறறியின்தளலப்�ோகம் (Spindle Head)
சுழறறியொனது, ஆரக்லக எனனும் 
நீண்ை ்டைததில் தபொருத�பபடடிருக்கும்.  
சுழறறியின �லைபபகுதியில் �னி 
மின்மொடைொர தபொருத�பபடடிருக்கும்.  
அதிலிருந்து சுழறறிக்கு சுழலும் வில் 
�ரபபடுகிைது.  சுழறறிக்கு ்�லையொன 
பல்்ைறு ்ைகஙகள், ஊடைம் மறறும் 

�ொனியஙகி ஊடை நுடபம் ஆகிய அலனததும் 
�லைபொகததில் அலமக்கபபடடுள்ைது.

சி்றப்பு அம்்சஙகள் (Special Advantages)
�	ஆரம் ைழி நகரும் துலையிடும் 

இ ய ந் தி ர த ல �  த க ொ ண் டு 
பணிபதபொருலை நகறைொமல் 
தைவ்ைறு இைஙகளில் துலையிைைொம்.

�	சுழறறியின �லைபொகதல� குறிபபிடை 
்கொணததில் மொறறியலமதது ்ொய்வு 
துலையிைைொம்.

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

ஆரம் ைழி நகரும் துலையிடும் 
இயந்திரதல� உருைொக்கியைர ஜிப்ர 
ரிவிஸ் (Geoffry Reeves). 
நொடு : ஆஸ்தி்ரலியொ, ஆண்டு: 1890

ைக���

�ழ����
தைலபாக�

ஆரைக

�ழ��ைய இய	�
�� ேமா�டா�

�ழ��

ப�ேமைட

அ��பாக�

��பாக�

மைரயா�ைய
இய	� ��

ேமா�டா�

மைரயா�

ஆரம் ைழி நகரும் துலையிடும் இயந்திரம் (Radial Drilling Machine)
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்ைலைகளுக்கு ஏறைது.  பணிபதபொருளின 
மீது ஒ்ர ்மயததில் பை துலைகலை 
்பொை பயனபடுகிைது.  இதில் பை சுழறறிகள் 
இருக்கும்.  இலையலனததிறகும் ஒரு 
முக்கிய சுழறறி மூைம் சுழலும் வில் 
�ரபபடுகிைது.  முக்கிய சுழறறிலய இயக்க 
ஒரு மின்மொடைொர தபொருத�பபடடிருக்கும்.

பை சுழறறி துலையிடும் இயந்திம்

எல்ைொ சுழறறிகளிலும் துலையிடும் 
அைகிலன தபொருததி ஒ்ர ்மயததில் 
பணிபதபொருளில் துலையிைைொம்.  

பணிபதபொருளில் துலையிடும் 
துலைகளுக்கு ஏறைைொறு சுழறறியின 
லமயதல� ்�லையொனபடி மொறறி 
அலமக்கைொம்.  துலையிடும் அைகிலன ைழி 
நைத� டரில்ஜிக் பயனபடுகிைது.

ஊ�ட� த��
ைக���

ப�ேமைடைய
ெச��
தாக
நக�
�� ைக���

தைலபாக�

�ழ��
ேச��

அ��பாக�

��பாக�

மைரயா�

கூடடுத துலையிடும் இயந்திரம்

2.9  கூட்டுத் துளளயிடும் இயந்திரம் 
(Gang Drilling Machine)

இரண்டு அல்ைது இரண்டிறகு ்மறபடை 
அலமபபுலைய இயந்திரஙகள் ஒ்ர 
்மலையில் ைரில்யொக நிறுத�பபடடு 
தபொதுைொன ஒரு நீண்ை பணி்மலைலய 
தகொண்டிருக்கும். ஒவதைொரு சுழறறிக்கும் 
சுழலும் வில் �னித�னி மின்மொடைொர 
மூைம் �ரபபடும்.

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

்ைலைக்கு �குந்�ொற்பொல் 
தைடடுளிகள் ்ரியொன ைரில்யில் 
சுழறறியில் தபொருத�பபடடிருக்கும்.

2.10  �ல சுழறறி துளளயிடும் 
இயந்திரம் (Multi-Spindle Drilling 
Machine)

ஒனறுக்கு ்மறபடை சுழறறிகள் தகொண்ை 
துலையிடும் இயந்திரம் பை சுழறறி 
துலையிடும் இயந்திரம் எனபபடும்.  இ�ன 
அலமபபு பைததில் கொடைபபடடுள்ைது.

இ வ ை ல க  து ல ை யி டு ம் 
இயந்திரம் தபருமைவு உறபததி த்ய்யும் 
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2.11  அதிக ஆழம் துளளயிடும் 
இயந்திரம்  
(Deep Hole Drilling Machine)

துபபொக்கியின குழல் சுழறறி இலணபபுத 
�ண்டு (Connecting rod) ்பொனைலைகளில் 
அதிக ஆழம் துல்லியமொக துலையிடுை�றகு 
சிைபபொக ைடிைலமக்கபபடை இயந்திரம் 
“அதிக ஆழம் துலையிடும் இயந்திரம்” 
எனபபடும்.

இந்� இயந்திரததில் பணிபதபொருள் 
மிக ்ைகமொக சுழலும்படியும், துலையிடும் 
அைகு தமதுைொக துலையிடடுக் தகொண்்ை 
சுழைொமல் முன்னொக்கி நகரும்படியும் 
அலமக்கபபடடிருக்கும்.  துலையிடும் 
்பொது குளிரபபடுததும் திரைம் பயனபடுத� 
்ைண்டும். இவவியந்திரததில் இரண்டு 
ைலககள் உள்ைன.
 1. த்ஙகுதது ைலக (Vertical Type)
 2. படுக்லக ைலக (Horizontal Type)

அதிக ஆழம் துலையிடை பணிபதபொருள் 

2.12  துளளயிடும் இயந்திரத்தின் 
அளவு குறிப்பிடும் விதம் (Size of 
Drilling Machine)

துலையிடும் இயந்திரததின ைலகலயப 
தபொறுதது அ�ன அைலை குறிபபிை ் ைண்டும்.

 1. ல க யி ் ை ந் தி த  து ல ை யி டு ம் 
இயந்திரமொக இருபபின அல� 
பயனபடுததி ்பொைபபடும் மிகபதபரிய 
துலையின விடைததின அைலை 
தகொண்டு குறிபபிை்ைண்டும்.

 2. நுணுக்க மறறும் நிமிரந்� தூண் ைலக 
துலையிடும் இயந்திரமொக இருபபின அ�ன 
பணி்மலை மீது தபொருததி துலையிைபபை 
்ைண்டிய மிகபதபரிய விடைமுலைய 
பணிபதபொருளின அைலை தகொண்டு 
குறிபபிை ்ைண்டும். அந்� அைைொனது 
தூணின முகபபிறகும், சுழறறியின 
லமயததிறகும் இலை்ய உள்ை 
தூரததின அைலைவிை சுமொர இரண்டு 
மைஙகு அதிகமொக இருத�ல் ்ைண்டும்.

 3. ஆரம் ைழி நகரும் துலையிடும் 
இயந்திரதல� குறிபபிடும் ்பொது 
தூண்பொகததின விடைம், ஆரக்லகயின 
நீைம், சுழறறியின ்ைகஙகளின 
எண்ணிக்லக மறறும் ஊடைம் பறறி 
குறிபபிை ்ைண்டும்.

 4. கூடடுத துலையிடும் இயந்திரம் மறறும் 
பை சுழறறி துலையிடும் இயந்திரமொக 
இருபபின அதில் உள்ை சுழறறிகளின 
எண்ணிக்லக, பணி்மலை நீைம், 
ஊடைம் �ரபபடும் முலை பறறி குறிபபிை 
்ைண்டும்.

 5. ஒரு துலையிடும் இயந்திரததிலனப 
பறறி முழுலமயொக குறிபபிடும்்பொது 
அததுலையிடும் இயந்திரததின 
மூைம் துலையிைக் கூடிய மிகபதபரிய 
துலையின அைலையும், சுழறறி 
நகரக்கூடிய அதிகபட் தூரதல�யும், 
பணிபதபொருளின விடைதல�யும், 
சுழறறி இயஙகும் முலைலயயும், 

அதிக ஆழம் துலையிடும் இயந்திரம் (படுக்லக ைலக)
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சுழறறிக்கு �ரபபடும் பல்்ைறு 
்ைகஙகள், ஊடைஙகள் ஆகியைறலை 
தகொண்டு அைவு குறிபபிைபபடுகிைது.

 6. சுழறறியில் உள்ை ்மொரஸ் ்ரிவு, 
்�லைபபடும் மின்மொடைொரின 
குதிலர்க்தி திைன, இயந்திரததின 
தமொத� எலை, ்�லைபபடும் இைம் 
்பொனை குறிபபுகள் �ர ்ைண்டும்.

2.13  சுழறறி நவளல ப்சய்யும் விதம் 
(Working Principle of the Spindle)

துலையிடும் இயந்திரததில், துலையிடும் 
அைகிலன பிடிக்க சுழறறி பயனபடுகிைது.  
சுழறறி இயஙகும் வி�ம் பைததில் 
கொடைபபடடுள்ைது.

சுழறறி எனபது துலையிைபபடை 
நீண்ை உருலை ைடிை அலமபபொகும்.  இதில் 
நீண்ை ்ொவிபபள்ைம் தைடைபபடடுள்ைது.  
அதில் ்ரிவு பல்லிலண அல்ைது அடுக்கு 
கூம்பு கபபி தபொருத�பபடடு மின்மொடைொர 
மூைம் சுழலும் வில் சுழறறிக்கு 
�ரபபடுகிைது.  சுழறறி திரஸ்ட ்பரிங மூைம் 
உலையினுள் தபொருத�பபடடுள்ை�ொல் 
சுழறறி மடடும் சுழலும்.  தைளியில் உள்ை 
உலை சுழைொது.

�ழ���� 
அ��ைன

�ழ��
சா��ப�ள�

�
 ப	�ைண

வாஷ�

�ர�� ேப��

�ர�� ேப��
ந�

உைற

த�ைட
ப	�ைண

உலையின தைளிபபக்கததில் 
�டலைப பல்லிலண (Rack 
gear) தைடைபபடடுள்ைது.  அதில் 
லகபபிடியின அச்சில் சிறு பல்லிலண 
தபொருத�பபடடிருக்கும்.  சிறு பல்லிலணக்கு 
சுழலும் வில்த �ரபபடும் ்பொது உலை 
்நர்கொடடில் நகரும்.  

சுழறறி ்ைலை த்ய்யும் வி�ம் (Working Principle of the Spindle)
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என்ை அ�்னொடு இலணந்து 
சுழறறியும் சுழனறுக் தகொண்்ை ்மல் 
்நொக்கி அல்ைது கீழ ்நொக்கி நகரும்.  
சுழறறியில் நீண்ை ்ொவிபபள்ைம் உள்ை�ொல் 
சுழறறித �லைபைொமல் சுழலும்.

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

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

அடுக்கு கூம்புக் கபபி இயக்கம்.
 3. பல்லிலண தபடடி இயக்கம்.

2.14  �ணிப்ப�ோருளளப் பிடிககும் 
முள்றகள்  
(Work – Holding Devices)

ந�ோககம்: துலையிடும் இயந்திரததில் 
எந்�தைொரு இயந்திர ்ைலை த்ய்ை�ொக 
இருந்�ொலும் பணிபதபொருலை ்ரியொன 
நிலையில் பணி்மலையின மீது இறுக்கமொக 
பிடிக்க ்ைண்டும்.  பணிபதபொருலை 
லகயில் பிடிதது ்ைலை த்ய்யக் கூைொது.  
ஏதனனில் சுழறறியின சுழலும் வில்க் 
கொரணமொக பணிபதபொருள் சுழனறு 
தைடடுளிக்கும், இயந்திர பணியொைருக்கும் 
ஆபதல�யும், ்்�தல�யும் ஏறபடுததும்.

�ணிப்ப�ோருட்களள  
பிடிகக கீழ்ககண்ட பிடிப்புச்  
்சோதனஙகள் �யன்�டுகின்்றன
 1. லைஸ்.
 2. T-ைடிை ்பொல்ட, நட மறறும் பிடிபபு 

படலைகள்.
 3. ஸ்தைப பிைொக்.

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

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

கீ ழ க் க ண் ை  ப ல் ் ை று 
லைஸ்கள் துலையிடும் இயந்திரததில் 
பயனபடுத�பபடுகிைது.
�	்ொ�ொரண லைஸ் (Plain Vice)
�	சுழலும் லைஸ் (Swivel Vice)

மைரயா�

நக�� 
தாைட

�ைலயான
தாைட

ப��ெபா��

்ொ�ொரண லைஸ் (Plain Vice)

�	்ொய்வு லைஸ் (Tilting Vice)
�	அலனததிறகும் ஏறை லைஸ்  

(Universal Vice)
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 2. ைொததுக் கழுதது தகொண்ை பிடிபபுப 
படலை

 3. விரல் ைடிைம் தகொண்ை பிடிபபுப 
படலை.

ஸ்படப் பிளோக (Step-block)
இது நீண்ை படிக்கடடு ைடிை அலமபபுலையது.  
இது பணிபதபொருலை இறுக்கிபபிடிக்கப 
பயனபடுகிைது.  T-்பொல்ட மறறும் 
பிடிபபுப படலை பயனபடுததும் தபொழுது 
பணிபதபொருளின உயரததிறகு ஏறைபடி, 
ஏ்�னும் ஒரு படியில் பிடிபபு படலையின 
ஒருமுலன படியும்படி அலமக்கைொம்

அ���ப�
���ப� ெபா��ப� ெபா��

���� ப�ைட
T-ேபா��

T-ைடிை ்பொல்ட மறறும் பிடிபபு படலை  
(T-bolt and clamp)

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

இ���� ந�

�ழ�� ப��
(ெச���)

�ழ�� ப��
(�ைட�ைல)

அலனததிறகும் ஏறை லைஸ் (Universal Vice)

T-வடிவ ந�ோல்ட் மறறும் பிடிப்பு �ட்ளட 
(T-bolt and clamp)
T-ைடிை ்பொல்ட மறறும் பிடிபபு 
படலைலயக் தகொண்டு துலையிடும் 
இ ய ந் தி ர த தி ன  ப ணி ் ம ல ை யி ல் 
்நரடியொக பணிபதபொருலை பிடிக்கைொம்.  
பணி்மலையில் T-ைடிை பள்ைம் 
தைடைபபடடு இருக்கும். அைறறில் 
T-்பொல்ட தபொருந்தும். 15 மிமீ மு�ல் 
20 மிமீ விடைமுலைய ்பொல்டடுகள் 
பயனபடுத�பபடுகினைன. தமனலமயொன 
எஃகு உ்ைொகத�ொல் ஆன பிடிபபு படலைகள் 
பயனபடுத�பபடுகிைது. இ�ன ஒருமுலன 
பணிபதபொருலை இறுக்கி பிடிக்கவும் 
மறதைொரு முலன அடுக்குபபடித துண்டிலும் 
தபொருத�பபடும்.

பிடிப்பு �ட்ளடகளின் வளககள்
 1. ்ொ�ொரணத துலை தகொண்ை பிடிபபுப 

படலை
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ப��ெபா��

ஆஙகிள் பி்ைட (Angle – plate)

டிரில் ஜிக (Drill Jig)
ஒ ் ர  ம ொ தி ரி ய ொ ன  அ தி க 
எண்ணிக்லகயுலைய பணிபதபொருடகளில் 
துலையிடும் ்பொது, பணிபதபொருடகலை 
்ரியொகப பிடிதது துலையிடும் அைலக 
ைழி நைததுை�றகு ஏறப �யொரிக்கபபடை 
சிைபபு ்ொ�னம் டரில்ஜிக் ஆகும்.  
பணிபதபொருடகலை விலரைொக பிடிக்கவும், 
தைளி்யறைவும், தைடடுளிலய ைழி 
நைத�வும் பயனபடுகிைது.

ப��ெபா��

����

ெவ���

ெட��ேள�

டிரில் ஜிக் (Drill Jig)

நீைதல�ப தபொறுதது இரண்டு (அல்ைது) 
மூனறு V-ைடிை பிைொக்குகலை 
பயனபடுத�ைொம்.  இ�ன ்மல் 
பக்கததில் உள்ை V-ைடிைப பள்ைததில் 
பணிபதபொருள் தபொருத�பபை ்ைண்டும்.  
பக்கைொடடில் உள்ை ்துர ைடிை பள்ைததில் 
பிடிபபுப படலைலய அலமதது, ்பொல்ட 
மூைம் பணிபதபொருள் அல்யொமல் 
பிடிக்கபபடுகிைது. 

மைரயா�

ப� ெபா��

V-�ளா�

V-�ளா�

U-�ளா�

V-பிைொக் (V-block)

V-பிைொக்கொனது ைொரபபிரும்பு 
(அல்ைது) எஃகு உ்ைொகததில் 
�யொரிக்கபபடடு துல்லியமொக இயந்திரபபணி 
த்ய்யபபடடிருக்கும்.

ஆஙகிள் பிநளட் (Angle – plate)
இது ஒனறுக்தகொனறு த்ஙகுத�ொக 
உலைய இரண்டு முகபபுகலை தகொண்ை 
‘ை’ ைடிைச் ்டைம் ்பொனை�ொகும்.  எல்ைொ 
பக்கஙகளும் துல்லியமொக இயந்திரபபணி 
த்ய்யபபடடிருக்கும்.  முகபபுப பகுதி 
மறறும் நீைைொடைததில் துலைகள் 
்பொைபபடடிருக்கும்.  இதில் ்பொல்ட மறறும் 
நடடிலன தபொருததி பணி்மலையின 
மீது அலமதது பணிபதபொருடகலை 
பிடிக்கைொம்.

XII BME_Tamil version CHAPTER 02.indd   50 1/12/2022   5:31:52 PM



5 1பாடம் 02 துளையிடும் இயந்திரம்

ஒ்ர அைவுள்ை துலைகலை 
துல்லியமொக ஏறபடுத� பயனபடுகிைது.  
டிரில் ஜிக் பயனபடுத� அதிக த்யல்திைலம 
்�லையில்லை.

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

 2.15   துளளயிடும் இயந்திரத்தில் 
�யன்�டும் �ல்நவறு  
பவட்டுளிகள் (Tools used in  
Drilling Machine)

து ல ை யி டு ம்  இ ய ந் தி ர த தி ல் 
த்ய்யபபடும் பல்்ைறு வி�மொன 
்ைலைகளுக்கொக பைைலக தைடடுளிகள் 
பயனபடுத�பபடுகிைது. 
அலையொைன,
 1. துலையிடும் அைகு (Drill Bit)
 2. துலை சுரண்டி (Reamer)
 3. மொறறு துலை தபருக்கி (Counter bore)
 4. துலைமுலன தபருக்கி (Counter since)
 5. ைொப (Tap)

திருகுத துலையிடும் அைகிலன 
உருைொக்கியைர ஸ்டீைன ஏ. மொரஷ் 
(Steven A. Morse), நொடு – இஙகிைொந்து 
ஆண்டு – 1861.

துளளயிடும் அலகு (Drill Bit)
இது உ்ைொகப பணிபதபொருடகளில் 
துலைலய ஏறபடுததும் தைடடுளியொகும்.  
துலையிடும் அைகில் ஃபுளூட எனபபடும் 
சுருள் ைடிை பள்ைம் தைடைபபடடிருக்கும்.

துலையிடும் அைகு (Drill Bit)

இததுலையிடும் அைகு அதி்ைக எஃகு 
(HSS) அல்ைது கரிதகொண்ை எஃகு (Carbon 
steel) ஆகியைறறினொல் �யொரிக்கபபடுகிைது.
இதில் ்நரொன கொம்பு தகொண்ை ைலக 
மறறும் ் ரிவு கொம்பு தகொண்ை ைலக உள்ைது.  

துலையிடும் இயந்திரததில்  
பயனபடும் தைடடுளிகள்

துலையிடும் 
அைகு (Drill bit)

துலை முலன 
தபருக்கி 

(Counter Sink)

மொறறுத 
துலை தபருக்கி 
(Counter bore)

துலை சுரண்டி 
(Reamer) ைொப (Tap)

2 3 4 51
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்நரொன கொம்பு தகொண்ை துலையிடும் அைகு 
2 மிமீ மு�ல் 16 மிமீ விடைம் ைலர இருக்கும் 
16 மிமீ-க்கு ்மல் அைவுள்ை துலையிடும் 
அைகில் ்ரிவு கொம்பு இருக்கும்.

துளள சுரண்டி (Reamer)
துலை சுரண்டி எனபது ஏறதகன்ை 
்பொைபபடை துலையின உடபரபலப ்ரி 
த்ய்யப பயனபடும் பை முலனகள் தகொண்ை 
தைடடுளி (Multi-Point-Tool) ஆகும்.  இது 
சிறி�ைவு உ்ைொகதல� மடடும் நீக்கும்.  
துலையின உடபரபபில் பைபைபபொன 
்�ொறைதல� ஏறபடுததும்.

துலை சுரண்டி (Reamer)

மோறறுத் துளள ப�ருககி (Counter bore)
மொறறுத துலை தபருக்கி எனபது 
ஏறதகன்ை ்பொைபபடை துலையில் 
குறிபபிடை ஆழததிறகு மடடும் ்றறு 
தபரி�ொக்கப பயனபடும், பைமுலனகள் 
தகொண்ை தைடடுளி ஆகும்.  இதில் மூனறு 
அல்ைது நொனகு தைடடு முலனகள் இருக்கும்.  
மொறறுத துலை தபருக்கி ்நரொன பள்ைம் 
அல்ைது சுருள் பள்ைம் தகொண்ை தைடடு 
முலனகைொக இருக்கும்.

மொறறுத துலை தபருக்கி (Counter bore)

மிருதுைொன பணிதபொருடகைொகிய 
பித�லை மறறும் அலுமினியம் ஆகியைறறில் 
குலைந்� ஆழததிறகு, மொறறுத துலை 
தபருக்கு�ல் த்ய்ய ்நரொன பள்ைம் 
தகொண்ை தைடடுளியும் அதிக ஆழததிறகு 

மொறறுத துலை தபருக்கு�ல் த்ய்ய, 
சுருள் பள்ைம் தகொண்ை தைடடுளியும் 
பயனபடுத�பபடுகிைது.

துளள முளன ப�ருககி (Counter sink)
கவுண்ைர சிஙக் எனபது கூம்பு ைடிை 
முகபபுலைய பைமுலன தகொண்ை தைடடுளி 
ஆகும்.  தைடடு முலனயின ் கொணதல� �விர 
இ�ன அலமபபொனது மொறறு துலை தபருக்கி 
்பொன்ை இருக்கும்.  இ�ன ்கொணம் 600, 
820 அல்ைது 900 தகொண்ை�ொக இருக்கும்.  
துலையின ்மறபரபபில் கூம்பு ைடிைதல� 
ஏறபடுத�ப பயனபடுகிைது.

துலை முலன தபருக்கி (Counter sink)

டோப் (Tap)
ைொப தைடடுளி, ்�ொறைததில் மலரயொணி 
்பொல் கொணபபடும்.  இதில் மூனறு 
அல்ைது நொனகு பள்ைஙகள் மலரக்கு 
குறுக்்க தைடைபபடைது ்பொல் இருக்கும்.  
இது உடபக்க மலரயிைப பயனபடுகிைது.  
துலையின உடபரபபில் எளி�ொக 
படிை�றகு அடிமுலனயில் ்ரிவுபபகுதியும், 
்மறபக்கததில் கொம்பு பொகமும் தபறறிருக்கும்.

ைொப (Tap)

1

2

3
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ைொப தைடடுளியொனது கொரபன 
எஃகு அல்ைது அதி்ைக எஃகினொல் 
த்ய்யபபடடிருக்கும்.

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

2.16  துளளயிடும் அலகின்  
�ல்நவறு �ோகஙகள் மறறும் 
நகோணஙகள் (Twist Drill 
Nomenclature)

துலையிடும் அைகின பல்்ைறு பொகஙகள் 
மறறும் ்கொணஙகளின அலமபபு பைததில் 
கொடைபபடடுள்ைது.

உடல் �குதி (Body)
துலையிடும் அைகின கழுததுப 
பகுதியிலிருந்து தைடடுளியின முலன 
ைலர உள்ை பொகமொகும்.  கழுததுப 
பகுதி இல்லைதயனில் கொம்பு பொகததின 
ஆரம்பததிலிருந்து உைல் பொகம் கணக்கில் 
எடுததுக் தகொள்ைபபடும்.  இதில் சுருள் ைடிை 
பள்ைம் தைடைபபடடிருக்கும்.

கோம்பு (Shank)
உைல் பொகததிறகு ்ம்ை அலமந்� 
பொகம் கொம்பு (Shank) எனபபடும்.  இதில் 
்ரிவுக்கொம்பு மறறும் ்ரிைறைக் கொம்பு 
எனறு இருைலககள் உள்ைன.  இபபொகம் 
சுழறறியில் ்நரடியொக்ைொ அல்ைது பிடிபபு 
உபகரணஙகள் மூைமொக்ைொ பிடிக்கைொம்.

ஃ��� �ள�

ஃ��� ேல��

�ளா��

�ளா��

உத�� ச�
 ேகாண�

ேப�
��

அ��ைன ேகாண�

ெவ���ைன
ேகாண�

ெவ��
�ைன

ேல��

உட�ப 

ெமா�த �ள�

கா��

கா�� �ைன

ேர�
ேகாண�

க����ப 

துலையிடும் அைகின பல்்ைறு பொகஙகள் (Twist Drill Nomenclature) மறறும்  
துலையிடும் அைகின பல்்ைறு ்கொணஙகள்
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கோம்பு முளன (Tang)
இது ்ரிவுக் கொம்பு தகொண்ை துலையிடும் 
அைகின ்மல் பகுதியில் உள்ை 
�டலையொனப பகுதியொகும். சுழறறியின 
உடபகுதியில் உள்ை நீைைொடைததுலையில் 
தபொருந்தும். சுழறறியின சுழலும் வில் 
துலையிடும் அைகிறகு கொம்பு முலன 
மூைமொகக் கைத�பபடுகிைது.

கழுத்துப் �குதி (Neck)
துலையிடும் அைகின உைல் பகுதிக்கும், 
கொம்புப பகுதிக்கும் இலை்ய 
தைடைபபடடுள்ை அடிைொர பள்ைதல� இது 
குறிக்கும்.

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

உதடு (Lip)
ஃபிைொஙகும் (F lank) ,  முகபபும் 
தைடடிக்தகொள்ை�ொல் உண்ைொகும் விளிம்பு 
பகுதியொகும்.  தபொதுைொக துலையிடும் 
அைகின அச்சிறகு 590-ல் உ�டுகள் 
இரண்டும் ்மமொன ்கொணததில் 
்ொய்ந்திருக்க ்ைண்டும்.  இரண்டு 
உ�டுகளின நீைஙகள் ்ம அைவிலும், 
கிளியரனஸ் ்கொணம் ்ரியொன அைவிலும் 
இருக்க ்ைண்டும்.

நலண்ட் (Land)
Body clearance-க்கும், Flute எனபபடும் 
பள்ைததிறகும் அடுதது நரம்பு ்பொல் சுழனறு 
கொணபபடும் பொகமொகும்.  இது துலையினுள் 
படிந்து துலையிடும் அைகிறகு ைழிகொடடியொக 
அலமகிைது.  ஆலகயொல் துலை ்நரொகவும், 
்ரியொன அைவுக்கும் கிலைக்கிைது.

ஃபுளூட் (Flute)
துலையிடும் அைகின உைல் பகுதியில் 
அலமந்துள்ை சுருள் ைடிை பள்ைமொகும்.  
துலையிடும் அைகில் தைடடு முலனலய 
ஏறபடுததி �ருை�றகு உ�வுகிைது.  
துலையிடும் தபொழுது ஏறபடுகினை 
பிசிறுகலை தைளி்யறறுை�றகும், 
குளிரபபடுததும் திரைம் தைடடும் முலனகள் 
ைலர த்னைலைை�றகும் பயனபடுகிைது.

நகோணஙகள் (Angles)
அ) பவட்டு முளன நகோணம்  
(Chisel Edge Angle)
துலையிடும் அைகின அடி முலனயிலிருந்து 
பொரக்கும் தபொழுது தைடடுமுலனக்கும், 
உ�டடிறகும் (Lip) இலையிலுள்ை 
விரி்கொணம் ஆகும்.  இக்்கொணம் 1200 
மு�ல் 1350 ைலர இருக்கும்.

ஆ) அடிமுளனக நகோணம் (Point angle)
இது தைடடும் முலனகளுக்கு இலை்ய 
உள்ை ் கொணமொகும்.  அ�ொைது துலையிடும் 
அைகின அச்சிறகு இலணயொன ஒரு 
�ைததில் உ�டடில் இருந்து நீடைபபடை 
்கொடுகளுக்கு இலையில் அலமயும் 
்கொணம் ஆகும்.  இ�ன அைவு 1180 ஆக 
இருக்கும்.  கடினமொன கைலை உருக்கு 
தகொண்ை பணிபதபொருடகளில் துலையிை 
்ைண்டும் தபொழுது இ�ன ்கொணம் 
அதிகரிக்கும்.

இ)  உதட்டின் ்சரிவுகநகோணம்  
(Lip clearance angle)

துலையிடும் அைகின தைடடும் பகுதிக்குப 
பினபுைமொக கொணும் ்ரிவு, உ�டடின 
்ரிவுக்்கொணமொகும்.  துலையிடும் அச்சிறகு 
த்ங்கொணததில் உள்ை �ைததிறகும், 
ஃபிைொஙகிறகும் நடுவில் அலமயும் ் கொணம் 
உ�டடின ் ரிவு ் கொணம் எனபபடும்.  இ�ன 
அைவு 120 மு�ல் 150 ைலர இருக்கும்.
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2.17  துளளயிடும் இயந்திரத்தில் 
பவட்டுளிகளளப் பிடிககும் 
முள்றகள் (Tool – Holding Devices)

து ல ை யி டு ம்  இ ய ந் தி ர ங க ளி ல் 
த்ய்யபபடுகினை ்ைலைகளுக்குக்்கறப 
பல்்ைறு தைடடுளிகள் பயன 
படுத�பபடுகினைன.  இைறலை சுழறறியில் 
பிடிக்க பைவி�மொன பிடிபபுச் ்ொ�னஙகள் 
உள்ைன. அலையொைன,
 1. சுழறறியில் ்நரடியொகப தபொருதது�ல்
 2. சிலீவ (Sleeve) மூைம் தபொருதது�ல்
 3. ்ொக்தகட (Socket) மூைம் தபொருதது�ல்
 4. டிரில் கவவி (Drill chuck) மூைம் 

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

(Tapping attachment)
  ஆ)  பு்ைொடடிங பிடிபபொன (Floating 

Holder)

சுழறறியில் ந�ரடியோக ப�ோருத்துதல் 
(Directly fit into the spindle)
இம்முலையில் ்ரிவுக் கொம்பு தகொண்ை 
துலையிடும் அைலக ் நரடியொக பிடிக்கைொம்.  
துலையிடும் அைலக தபொருததும் 
தபொழுது உரொய்வினொல் சுழறறியில் 
உள்ை ்மொரஸ் ்ரிவில் இறுக்கமொக 
தபொருந்துகிைது.  சுழறறியில் உள்ை 
்ரிவுததுலையின்மல்முலனயில் உள்ை 
நீள்ைடைததுலையில் துலையிடும் அைகின 
கொம்பு முலன (Tang) தபொருந்துை�ொல் 
துலையிடும் அைகிறகு சுழலும் வில் 
�லைபபைொமல் கிலைக்கிைது.

துலையிடைபிைகு சுழறறியிலிருந்து 
துலையிடும் அைகிலன தைளி்யறை 
்ரிவுச் ்ொவி (Drift) பயனபடுகிைது.  இ�லன 
சுழறறியில் உள்ை நீள்ைடைததுலையில் 
த்லுததி ்ை்ொக �டடினொல் துலையிடும் 
அைகு தைளி்யறும்.  ்ரிவுச்்ொவி (Drift key) 
கடின எஃகினொல் த்ய்யபபடடிருக்கும்.

சுழறறியில் 
்நரிலையொக 
தபொருதது�ல் 

(Through 
Spindle)

டிரில் கவவி 
(Drill chuck)

மூனறு �ொலை 
தகொண்ை �ன 
லமய கவவி

விலரவு மொறறு 
கவவி

்ொக்தகட மூைம் 
தபொருதது�ல் 

(By Soket)

சிலீவ மூைம் 
தபொருதது�ல் 
(By sleeve)

சிைபபுச் 
்்ரக்லக 

உபகரணம் 
(Special 

Attachment)

மலரயறுக்கும் 
உபகரணம்

 பு்ைொடடிங 
உபகரணம்.

தைடடுளிகலை பிடிக்கும் முலைகள்  
(Tool-Holding Devices)
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உள்ற (Sleeve)
உலையின அலமபபு பைததில் 
கொடைபபடடுள்ைது.  சுழறறியில் உள்ை 
்ரிவுததுலைலயக் கொடடிலும் சிறிய 
அைவுள்ை ்ரிவுக் கொம்பு தகொண்ை 
துலையிடும் அைகிலனப தபொருததுை�றகு 
உலை பயனபடுத�பபடுகிைது. 

ச�� உட� பாக�

�ைள

கா�� �ைன

உலை (Sleeve)
உலையின தைளிபபொகம் ்ரிவு 

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

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

்சோகபகட் (Socket)
்ொக்தகட அலமபபு பைததில் 
கொடைபபடடுள்ைது.  சுழறறியின 

்ரிவுததுலைலயவிை, துலையிடும் அைகின 
்ரிவுததுலை தபரிய�ொக இருபபின ்ொக்தகட 
மூைம் துலையிடும் அைலக பிடிக்கைொம்.  
இது சிலீலை விை இரண்டு மைஙகு நீைமொக 
இருக்கும்.  

உட� பாக�

�ைள

ச�� கா��

கா�� �ைன

்ொக்தகட (Socket)

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

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

து ல ை யி டு ம்  அ ை கி ல ன , 
சு ழ ற றி யி லி ரு ந் து  த ை ளி ் ய ற ை 
்ைண்டுமொனொல், ் ொக்தகடலை தைளி்யறை 
்�லையில்லை.  துலையிடும் அைலக 
மடடு்ம ்நரடியொக ்ொக்தகடடிலிருந்து 
தைளி்யறைைொம்.

டிரில் கவ்வி (Drill Chuck)
சிறிய அைவுள்ை, ்நரொன கொம்பு 
தகொண்ை துலையிடும் அைகிலன மடடும் 
பிடிக்க பயனபடும் ்ொ�னம் டிரில் கவவி 
ஆகும்.  டிரில் கவவியின ்மல்பகுதியில் 
்ரிவுக் கொம்பு தகொண்ை �லைபபகுதியும், 
அடிபபகுதியில் தைடடுளிலய பிடிபப�றகொன 
மூனறு �ொலைகளும், லமயபபகுதியில் 
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�ொலைகலை ்மலும், கீழும் நகறை உ�வும் 
தபைல் பல்லிலண அலமபபும் இருக்கும்.  
அடிபபகுதியில் உள்ை நகரும் �ொலைகலை 
தகொண்டு துலையிடும் அைகிலன 
பிடிக்கைொம். ்மல் பகுதியில் உள்ை 
்ரிவுகொம்பு, சுழறறியில் தபொருத�பபடும்.

தாைட

���

உட� பாக�

சா�

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

chuck).
ஆ)  மூனறு �ொலை தகொண்ை �ன லமய கவவி 

(Three Jaw Self – Centering Chuck).

சி்றப்புச் ந்சர்களக (Special Attachment)
மளர அறுககும் உ�கரணம்: (Tapping 
Attachment)

கா�� �ைன

கால�

����

�ள��
தக�க�

மலர அறுக்கும் உபகரணம்: (Tapping Attachment)

துலையிடும் இயந்திரததின சுழறறியில் ைொப 
எனபபடும் மலரயறுக்கும்தைடடுளிலய 
பிடிக்க உ�வும் சிைபபுச் ்்ரக்லகக்கு 

மலரயறுக்கும் உபகரணம் எனறு தபயர.  
இ�ன அடிமுலனயில் ்�லையொன 
ைொப (Tap) தபொருத�பபடும்.  அல� 
தபொருத�மொன துலையில் லைதது 
அழுததினொல் சுழறறியுைன ்்ரந்து 
அடிபபொகம் ைைஞ்சுழியொக கீ்ழ இைஙகும்.  
்�லையொன அைவு மலரயிடைவுைன 
சுழறறிலய ்மல்்நொக்கி இயக்கினொல் ைொப 
தபொருத�பபடை அடிபபொகம் மடடும் (கிைடச் 
அலமபபு இருபப�ொல்) இைஞ்சுழியொக சுழனறுக் 
தகொண்்ை ்மல்்நொக்கி ைரும்.  என்ை 
மலர பொதிக்கபபைொமல் இருக்கும்.  அதிக 
எண்ணிக்லகயில் மலரயிடும்்பொது இந்� 
சிைபபுச் ்்ரக்லக பயனபடுத�பபடுகிைது.

2.18  துளளயிடும் இயந்திரத்தில் 
ப்சய்யப்�டும் நவளலகள் (Drilling 
Machine Operations)

துலையிடும் இயந்திரததில் துலையிடுைது 
�ொன முக்கியமொன ்ைலை எனைொலும் 
அ�லன ்ொரந்து பல்்ைறு தைடடுளிகலைப 
பயனபடுததி கீழகண்ை ்ைலைகலை 
த்ய்யைொம்.
 1. துலையிடு�ல் (Drilling)
 2. துலை சுரண்டு�ல் (Reaming)
 3. துலை தபருக்கு�ல் (Boring)
 4. துலையின முலனலய தபருக்கு�ல் 

(Counter boring)
 5. துலையின முலனலய கூம்பு 

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

Facing)
 7. மலரயிடு�ல் (Threading)
 8. ைலையம் ்பொல் தைடடு�ல் 

(Trepanning)

துளளயிடுதல் (Drilling)
சுழலும் துலையிடும் அைகிலன தகொண்டு 
உ்ைொகப பணிபதபொருளில் ்�லையொன 
விடைததிறகும், ஆழததிறகும் ைடைமொன 
புதிய துலைலய ஏறபடுததுை�றகு 
“துலையிடு�ல்” எனறு தபயர.  
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ப��ெபா��

�ைள���
அல�

துலையிடு�ல் (Drilling)

துளள சுரண்டுதல் (Reaming)
துலையிடும் அைகு மூைம் ்பொைபபடை 
துலையின உடபரபபு மறறும் அ�ன அைவு 
்ரியொக அலமயொது. இக்குலைபொடலை 
நீக்க துலை சுரண்டி எனபபடும் 
பைமுலன தைடடுளிலய பயனபடுததி 
துலையின உடபரபலப ்ரித்ய்ை�றகும், 
தமனலமயொக்குை�றகும் துலை சுரண்டு�ல் 
எனறு தபயர.  துலை சுரண்டும் தபொழுது 
சுழறறியின ்ைகம், துலையிடும் ்ைகததில் 
பொதி�ொன பயனபடுத� ்ைண்டும்.  துலை 
சுரண்டு�ல் மூைம் 0.375 மிமீ ைலர 
உ்ைொகதல� நீக்கைொம்.

ப��ெபா��

�ைள �ர��

துலை சுரண்டு�ல் (Reaming)

துலையிடும் இயந்திரததில் 
த்ய்யபபடும் ்ைலைகள்

துலையிடு�ல் 
(Drilling)

துலை தபருக்கு�ல் 
(Boring)

துலை சுரண்டு�ல் 
(Reaming)

துலையின 
முலனலய 
தபருக்கு�ல்  

(Counter Boring)

துலையின முலனலய 
கூம்பு ைடிைமொக்கு�ல் 

(Counter sinking)

துலைலய சுறறி 
்மபபடுதது�ல்  
(Spot-Facing)

மலரயிடு�ல் 
(Threading)

ைலையம் ்பொல் 
தைடடு�ல் (Trepanning)

1

2

3

4

5

6

7

8

இ வ ை ொ று  து ல ை யி ை ப ப ட ை 
துலையின அைவு துல்லியமொக இருக்கொது.  
உடபரபபு த்ொரத்ொரபபொக இருக்கும்.  
சுழறறியின அதிரவு மறறும் துலையிடும் 
அைகின குலைபொ்ை இ�றகு கொரணமொகும்.  
12 மிமீ விடைமுள்ை துலையிடும் அைகு மூைம் 
துலையிடைொல் 0.125 மிமீ கூடு�ைொகவும், 
22 மிமீ அைகில் துலையிடைொல் 0.5 மிமீ 
கூடு�ைொகவும் துலை அலமயைொம்.
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துல்லியமொக அலமய பணிபதபொருளில் 
்�லையொன துலையின அைலைவிை ்றறு 
சிறி�ொக துலையிடடு பிைகு துலை தபருக்க 
்ைண்டும்.  துல்லியமொக துலையிடும் 
இயந்திரதல� பயனபடுததி 0.00125 மிமீ 
அைவிறகு துலை தபருக்கைொம்.

துலை தபருக்கு�ல் த்ய்யும்்பொது 
சுழறறியின ்ைகம், துலை சுரண்டும் 
்ைலைலய விை குலைைொன ்ைகததில் 
இருத�ல் ்ைண்டும்.

துளளயின் முளனளய ப�ருககுதல் 
(Counter Boring)
ஏறகன்ை ்பொைபபடை துலையின 
உடபகுதியில் சிறிது ஆழததிறகும், 
்�லையொன விடைததிறகும், தபரி�ொக்கும் 
முலைக்கு துலையின முலனலய 
தபருக்கு�ல் எனகி்ைொம்.  

ப��ெபா��

�ைள�� �ைளைய� ெப���த

�ைள�ைன
ெப���

துலையின முலனலய தபருக்கு�ல்  
(Counter Boring)

இது ்பொல்ட மறறும் ஸ்ைட 
ஆகியைறறின �லைபபகுதி துலையினுள் 
உடத்னறு படிய பயனபடுகிைது.  
இவ்ைலைக்கு “துலை முலன தபருக்கி” 
எனும் பைமுலன தைடடுளி பயனபடுகிைது.  
தைடடுளியின கொம்பு பொகம் ்நரொக்ைொ 
அல்ைது ்ொய்ைொக்ைொ இருக்கும்.  
இவ்ைலை த்ய்யும் ்பொது தைடடும் 
்ைகம் துலையிடும் ்ைலைலய விை ்றறு 
குலைைொக 25% இருத�ல் ்ைண்டும்.

துளள ப�ருககுதல் (Boring)
துலை தபருக்கு�ல் எனபது ஏறகன்ை 
்பொைபபடை துலையின உடபரபலப 
்�லையொன விடைததிறகு தபரி�ொக்கும் 
்ைலையொகும்.  துலை தபருக்கு�ல் 
கீழக்கண்ை ்ந்�ரபபஙகளில் த்ய்யைொம்.
  அ)  குறிபபிடை அைவுள்ை துலையிடும் 

அைகு கிலைக்கொ� ்பொதும், 
மிகபதபரிய துலை ் பொை ் ைண்டிய 
்பொதும்.

  ஆ)  குறிபபிடை அைவிறகுத துல்லியமொன 
துலை உண்ைொக்குை�றகும்,

  இ)  ஏறகன்ை ைொரபபு த்ய்து 
உண்ைொக்கபபடை துலைகலை 
இயந்திரபபணி த்ய்து, ்ரி 
த்ய்யும்்பொதும்,

  ஈ)  துலை நீள்ைடைமொக இருபபின 
அ�லன ைடைமொக ்ரி த்ய்யும் 
்பொதும், துலை தபருக்கு�லை 
த்ய்யைொம்.

ப��ெபா��

ெவ���
தா��

ஒ� �ைன
ெவ���

துலை தபருக்கு�ல் (Boring)

இவ்ைலைலய த்ய்ை�றகு ்பொரிங 
தைடடுளி எனபபடும் ஒரு முலன தைடடுளி 
பயனபடுகிைது.  இவதைடடுளியொனது 
தைடடுளி �ண்டில் பிடிக்கபபடுகிைது.  
இத�ண்டில் ்ரிவுக்கொம்பு இருக்கும்.  
இக்கொம்பொனது சுழறறி அல்ைது ்ொக்தகட 
மூைம் தபொருத�பபடுகிைது.  துலை 
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ப��ெபா��

க��ட�
ேபா�

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

மளரயிடுதல் (Tapping)
ஏ ற க ன ் ை  து ல ை யி ை ப ப ட ை 
பணிபதபொருளில், துலை ைழியொக ைொப 
எனை தைடடுளிலயப பயனபடுததி உடபக்க 
மலரயிடுைல� குறிக்கும்.  லகயினொல் 
இயக்கி்யொ அல்ைது இயந்திர வில் 
மூைமொக்ைொ மலரயிைைொம்.

ப��ெபா��

மைர��த�

டா�

மலரயிடு�ல் (Tapping)

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

துளளயின் முளனளய கூம்பு 
வடிவத்தில் ப�ருககுதல்  
(Counter sinking)
ஏறகன்ை ்பொைபபடை துலையின 
்மறபகுதியில் சிறிது ஆழததிறகு மடடும் 
கூம்பு ைடிைததில் தபரி�ொக்குைல� 
"துலையின முலனலயக் கூம்பு ைடிைததில் 
தபருக்கு�ல்" எனகி்ைொம்.  இக்கூம்பு 
ைடிைததின ்கொணம் 600, 900-களில் 
இருக்கும்.  இதில் மலரயொணி மறறும் 
ரிவிட ஆகியைறறின �லைபபகுதி ்மமொக 
துலையினுள் படிய பயனபடுகிைது.

ப��ெபா��

க��ட�
���

துலையின முலனலய கூம்பு ைடிைததில் 
தபருக்கு�ல் (Counter sinking)

துளளளயச் சுறறி ்சமப்�டுத்துதல்  
(Spot Facing)
ஏறகன்ை ்பொைபபடை துலையின 
்மறபரபபில் ்ம மடைமொகவும், 
த்ொரத்ொரபபினறியும் இருக்கும்படி 
இயந்திரபபணி த்ய்ைல� ”துலைலயச் 
சுறறி ்மபபடுதது�ல்” எனகி்ைொம்.  
்பொல்டடின �லைபொகம் அல்ைது நட 
படிை�றகு ஏறப இபபணி த்ய்யபபடுகிைது.  
இபபணிலய த்ய்ய கவுண்ைர ்பொர 
எனை துலைப தபருக்கி தைடடுளி அல்ைது 
அ�றதகனறு உள்ை சிைபபு தைடடுளிலய 
பயனபடுத�ைொம்.
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2.19  துளளயிடும் இயந்திரத்தின் 
பவட்டும் நவகம், ஊட்டம் மறறும் 
ஆழம் (Cutting speed. Feed and 
depth of cut)

பவட்டும் நவகம் (Cutting Speed)
்ைகம் எனபது ஒரு நிமிை ்நரததில் ஒரு 
புள்ளி எவைைவு தூரம் நகரும் எனபல�க் 
குறிக்கும்.  துலையிடும் இயந்திரததில் 
தைடடும் ்ைகம் எனபது துலையிடும் 
அைகு சுழலும் ்பொது அ�ன தைடடும் 
முலனயில் ஒரு புள்ளி ஒரு நிமிை ்நரததில் 
ைடைபபொல�யில் சுறறும் தமொத� தூரதல�க் 
குறிக்கும். இ�லன மில்லிமீடைர / நிமிைம் 
எனை அைகொல் குறிக்கைொம்.

தைடடும் ்ைகம் (C.S) = 
dn

1000
π

மீடைர/நிமிைம்

இதில் 22π =
7

(அ) 3.14,

d =  துலையிடும் அைகின விடைம் மில்லி 
மீடைரில்

n =  rpm of the spindle, அ�ொைது சுழறறி 
ஒரு நிமிைததில் சுழலும் சுறறுகளின 
எண்ணிக்லக.

தைடடும் ்ைகமொனது பயனபடுத�பபடும் 
தைடடுளி, உ்ைொகம், உ்ைொகததின �னலம, 
துலையிை ்ைண்டிய பரபபின �னலம, 
பணிபதபொருள் பிடிக்கபபடடுள்ை முலை, 
துலையிடும் இயந்திரததின அலமபபு, ்க்தி, 
உறுதி ஆகியைறலை தபொறுதது மொறுபடும்.

டோப் துளளயின் அளளவ கணககிடுதல்:
ைொப - துலையின அைவு கீழக்கண்ைைொறு 
கணக்கிைபபடுகிைது.

D=T-2d
‘D’- எனபது ைொப துலையின அைவு, 
T-எனபது ைொபபின விடைம் ‘d’ எனபது 
மலரயின ஆழம் ஆகும்.
த்யல்முலையில் = ைொபபின  
ைொப துலை ‘D’ அைவு   தைளிவிடைம் x 0.8

 = 0.8T
எனை சூததிரம் பயனபடுத�பபடுகிைது.

வளளயம் ந�ோல் பவட்டுதல்  
(Trepanning)
இது தமல்லிய �கடு ்பொனை உ்ைொகப 
தபொருடகளில் தபரிய துலையிடும் ்பொது, 
லமயததிலிருந்து சிறிது சிறி�ொக ைலையம் 
்பொல் தைடடிதயடுக்கும் த்யல் ஆகும்.  
அதிக உ்ைொகம் வீணொகொமல் தபரிய 
துலைகலை ்ைகமொக உண்ைொக்கைொம்.  
இ�றகு பயனபடுத�பபடுகினை தைடடுளி 
அதிக ்ைகததில் இயஙகும்.  இவ்ைகம் 
தைடடுளியின விடைதல� தபொறுதது 
மொறுபடும்.  குழொய் ்பொனை இரு 
தைடடுளிகலை ஒ்ர ்மயததில் தபொருததி 
இவ்ைலை த்ய்யபபடுகிைது.  இம்முலையில் 
ைடைமொன பள்ைமும் தைடைைொம்.

ப��ெபா��

வைளய�ேபா� ெவ��த�

ெவ��

ைலையம் ்பொல் தைடடு�ல் (Trepanning)

குறிப்பு:  துலையிடும் இயந்திரதல�ப பயனபடுததி 
ைொபபிங, அலரபபுச் த்யல் ்பொனை பிை 
்ைலைகலையும் த்ய்யைொம்.

எடுத்துககோட்டு கணககு:
எஃகு உ்ைொகத�ொைொன 20 மிமீ விடைம் 
தகொண்ை துலையிடும் அைகு,  நிமிைததிறகு 25 
மீடைர தைடடும் ்ைகததில் துலையிடுகிைது 
எனில் சுழறறியின ்ைகம் எனன?
தகொடுக்கபபடை விைரம்:
துலையிடும் அைகின விடைம் d = 20 மிமீ,
தைடடும் ்ைகம் (C.S) = 25 மீ
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ஊட்டம் (Feed)
துலையிடும் ்பொது சுழறறி ஒரு முழு சுறறு 
சுறறுை�றகுள், கீ்ழ இைஙகும் தூரததிறகு 
ஊடைம் எனறு தபயர.  இல� மில்லி மீடைரில் 
குறிபபிை ்ைண்டும்.  சிை ்மயம் ஒரு 
நிமிைததில் எவைைவு ஆழம் துலையிைபபடும் 
எனவும் குறிபபிைபபடும்.  ஊடைமொனது 
துலையிைபபடும் உ்ைொகம், இயந்திரததின 
உறுதி, ்க்தி, துலையிைபபடும் ஆழம் பரபபின 
�னலம ஆகியைறலை தபொறுதது மொறுபடும்.

பவட்டும் ஆழம் (Depth of cut)
தைடடும் ஆழம் எனபது துலையிடும் அைகின 
விடைததில் பொதி அைவிறகு ்மம்.  அ�ொைது ‘d’ 
எனபது துலையிடும் அைகின விடைம் எனக் 
தகொண்ைொல் தைடடும் ஆழம் D = d/2 மிமீ 
ஆகும்.

2.20  துளளயிடும் இயந்திரத்திறகோன 
�ோதுகோப்பு குறிப்புகள் (Safety 
Precaution for Drilling Machine)

துலையிடும் ்ைலை த்ய்யும் 
தபொழுது இயந்திரப பணியொைருக்கும், 
இயந்திரததிறகும் மறறும் தைடடுளிக்கும் 
எவவி� ்்�மும் ஏறபைொ�படி பொரததுக் 
தகொள்ளு�ல் ் ைண்டும்.  இ�றகு கீழக்கண்ை 
பொதுகொபபு குறிபபுகலை பினபறை ்ைண்டும்.
 1. பணிபதபொருலை எக்கொரணதல� 

தகொண்டும் லகயினொல் பிடிக்க கூைொது.

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

 3. துலையிடும் அைகிலன சுழறறியில் 
தபொருததும் முன, அ�ன கொம்பு பொகம், 
சுழறறியில் உள்ை ்ரிவுத துலை 
ஆகியைறலை சுத�மொக துலைக்க 
்ைண்டும்.  இல்லைதயனில் 
துலையிடும் அைகு சுழறறியில் ்ரியொக 
தபொருந்�ொது.

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

 5. துலையிடுலகயில் தைடடும் ்ைகம், 
ஊடைம் மறறும் ஆழம் ஆகியைறலை 
நிரணயிக்கபபடை அைவுபடி்ய 
த்ய்�ல் ்ைண்டும்.

 6. துலையிடும் இயந்திரததில் தபல்ட 
மறறும் பல்லிலணகள் ்ரியொக 
தபொருத�பபடடுள்ைனைொ எனவும், 
�டுபபுத �கடுகள் தபொருத�பபடடுள்ை�ொ 
எனவும் கைனித�ல் ்ைண்டும்.

 7. துலையிடும் தபொழுது கண்ணிறகு 
பொதுகொபபு கண்ணொடிலய அணிய 
்ைண்டும்.

 8. துலையிடும் இயந்திரததிலன 
பழுதுபொரக்க ்நரிடும் தபொழுது, 
மின இலணபபுகலை துண்டித�ல் 
்ைண்டும்.

 9. து ல ை யி டு ம்  இ ய ந் தி ர த ல � 
அவைபதபொழுது பரொமரித�லும், 
இயந்திரம் இயஙகும் நிலையில் 
உள்ை�ொ எனவும் கைனிதது தகொள்ை 
்ைண்டும்.

 22π =
7

 or) 3.14.

சூததிரததினபடி, C.S = 
dn

1000
π

 மீ / நிமிைம்

 25 = 20
1000

nπ × ×

 25 1000
n = 

3.14  20
×

×
சுழறறியின் நவகம் n = 398 rpm.
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6 3பாடம் 02 துளையிடும் இயந்திரம்

�குதி – அ
்சரியோன விளடளயத் நதர்ந்பதடுத்து எழுதுக.
 1. மின்ொரத�ொல் இயஙகும் துலையிடும் 

இயந்திரதல� கண்டு பிடித�ைர.
  அ) தெனறிமொடஸ்்ை
  ஆ) ஆரத�ர்ேம்ஸ்அரனொட
  இ) எலிதைடனி
  ஈ) ்ேம்ஸ்நொஸ்மித
 2. கடடுமொன பணிகள் நலைதபறும் 

இைஙகளில் பயனபடுத�பபடும் 
துலையிடும் இயந்திரம்.

  அ)  ் மலையில் அலமந்� துலையிடும் 
இயந்திரம்

  ஆ)  லகயி்ைந்தி துலையிடும் 
இயந்திரம்

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

தைடடுளி.
  அ) பைமுலன தைடடுளி
  ஆ) ஒரு முலன தைடடுளி
  இ) தைடடி துண்ைொக்கும் தைடடுளி
  ஈ) ரம்பபபல் ைலக தைடடுளி
 4. நிமிரந்� தூண்ைலக தகொண்ை 

துலையிடும் இயந்திரததிலன 
பயனபடுததி ஏறபடுததும் துலையின 
விடைம்.

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

்ரிவுக்்கொணம்
  அ) 590  ஆ) 1180

  இ) 120 மு�ல் 150  ஈ) 1350

 6. துலையிடும் அைகில் உள்ை பள்ைததின 
தபயர

  அ) V-ைடிை பள்ைம்
  ஆ) U- ைடிை பள்ைம்
  இ) சுருள் ைடிைபள்ைம்
  ஈ) ்நரைடிை பள்ைம்

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

நொனகிலன கூறு.
 9. துலையிடும் அைகின ைலககள் 

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

தைடடுளிகலை பிடிக்கும் முலைகள் 
நொனகிலன கூறு.

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

ப்சயல்�ோடுகள்
�	மொணைரகலை பள்ளிக்கு அருகில் உள்ை பணிமலன, பல்த�ொழில் நுடபக்கல்லூரி, 

தபொறியியல் கல்லூரிகளுக்கு அலழதது த்னறு பல்்ைறு ைலகயொன துலையிடும் 
இயந்திரததில் த்ய்யபபடும் துலையிடும் ்ைலையிலன கண்ைறிய த்ய்�ல்.

�	பள்ளியில் உள்ை கலை்ல் இயந்திரம், துலையிடும் இயந்திரததிலன பயனபடுததி 
மொணைரகளுக்கு துலையிடும் ்ைலைலய த்ய்திை பயிறசி அளித�ல்.

வினோககள்
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6 4 பாடம் 02 துளையிடும் இயந்திரம்

�குதி – ஈ
விரிவோன விளடயளி.
 20. நிமிரந்� தூண் ைலக தகொண்ை 

துலையிடும் இயந்திரததின அலமபலப 
பைம் ைலரந்து விைக்குக.

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

 22. ஆரம் ைழி நகரும் துலையிடும் 
இயந்திரததின அலமபலப பைம் 
ைலரந்து விைக்குக.

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

 24. துலையிடும் அைகின அலமபலப பைம் 
ைலரந்து, பொகஙகள், ்கொணஙகலை 
குறிக்க.

 25. து ல ை யி டு ம்  இ ய ந் தி ர த தி ல் 
த்ய்யபபடும் ்ைலைகலை கூறி 
ஏ்�னும் இரண்டிலன பைததுைன 
விைக்குக.

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

 14. துலைலய சுறறி ஏன ்மபபடுதது�ல் 
்ைண்டும்?

 15. துலையிடும் இயந்திரததின தைடடும் 
்ைகம் எனபல� ைலரயறு.

�குதி – இ
ஒரு �கக அளவில் விளடயளி.
 16. ்மலை ைலக அலமந்� துலையிடும் 

இயந்திரததின அலமபலப பைம் 
ைலரந்து விைக்குக.

 17. துலையிடும் இயந்திரததின அைலை 
எவைொறு குறிபபிடுைொய்?

 18. துலையிடும் அைகிலன பிடிக்கும் 
முலைகளில் இரண்டிலன பைம் 
ைலரந்து விைக்குக.

 19. கூ ட டு த  து ல ை யி டு ம் 
இயந்திரததிறகும், பை சுழறறி 
துலையிடும் இயந்திரததிறகும் உள்ை 
்ைறுபொடுகலை எழுதுக.
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6 5

கற்றலின் ந�ோககம்

�	பணிமனைகளில் உள்ள இயந்திரஙகளில் முக்கிய இயந்திரமாை உருவனமக்கும் 
இயந்திரம் பற்றியும் அதன் பாகஙகள, பயன்படுததபபடும் இயந்திர நுடபஙகள, 
இயந்திரததில் செயயபபடும் பல்்வறு ்வனைகள ஆகியவற்னறைப பற்றி மாணவர் 
சதரிந்து சகாளளுதல்.

ப�ோருளடககம் 
  3.1  அறிமுகம்
  3.2  இயந்திரபபணி செயயும் முனறை
  3.3  உருவனமக்கும் இயந்திரததின் பாகஙகள
  3.4  உருவனமக்கும் இயந்திரததின் வனககள
  3.5  ் வகமாக திரும்பச் செயயும் இயந்திர நுடபம்
  3.6  உருவனமக்கும் இயந்திரததின் அ்ளனவக் 

குறிபபிடுதல்
  3.7  அனெவு நீ்ளம் – திமிசின் இருபபிடம் – மாற்றும் 

விதம்
  3.8  பணி்மனடனய நகர்ததும் விதம்
  3.9  பால் மற்றும் ்ரடெட இயந்திர நுடபம்
3.10  சுழல் வனக சவடடுளித தனை

3.11  பணிசபாருன்ள பிடிக்கும் உபகரணஙகள
3.12  உருவனமக்கும் இயந்திரததில் 

பயன்படுததபபடும் சவடடுளிகள
3.13  பணி்மனட, னவஸ், சவடடுளிததனை – 

துல்லியமாக அனமததல்
3.14  உருவனமக்கும் இயந்திரததில் செயயபபடும் 

பல்்வறு ்வனைகள
3.15  சிறைபபு ்வனைகள
3.16  சவடடும் ்வகம், சவடடும் ஆழம், ஊடடம்
3.17  குளிரபபடுததும் திரவம்
3.18  பாதுகாபபுக் குறிபபுகள

உருவமைககும் இயந்திரம் 
(Shaping Machine)

உருவுகண்டு எளளோமை நவண்டும் – உருள
ப�ருந்நதேர்ககு அச்ோணி அன்்ோர் உமடத்து - கு்றள 667

விளககம்
அச்ோணி சிறியது எனினும் உருளுகின்்ற ப�ரிய நதேருககு அது 
உதேவுவது ந�ோல ை் உறுதி உமடயவர்கள உருவத்தேோல் 
சிறியர் எனினும் ப்யலோல் ப�ரியர் என்�தேோல் அவமர இகழக 
கூடோது.

03

  பாடம்

�ோடம் 03 உருவனமக்கும் இயந்திரம் (SHAPPING MACHINE)
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6 6 பாடம் 03 உருவமைக்கும் இயந்திரம் (SHAPPING MACHINE)

3.1 அறிமுகம்
ஒழுஙகற்றை உருவமுள்ள ஒரு உ்ைாகப 
பணிபசபாருன்ள, முன்னும் பின்னும் 
நகரும் ஒரு முனை சவடடுளினயக் 
சகாண்டு நமக்கு ்தனவயாை வடிவததில் 
சவடடி அல்ைது செதுக்கி எடுக்கும் 
முனறைக்கு உருவனமததல் என்று சபயர்.  
தடனடயாை பரபபுகன்ள இயந்திரபபணி 
செயயும் உருவனமக்கும் இயந்திரதனத 
்ேம்ஸ்நாஸ்மித என்றை ஆஙகி்ையர் 1836-
இல் வடிவனமததார்.

3.2  இயந்திரப் �ணி ப்ய்யும் மும்ற 
(Machining process)

பணி்மனட மீது சபாருததபபடடுள்ள 
பணிபசபாருள மீது ஒரு முனை 
சவடடுளினய நகர செயய ்வண்டும்.  
சவடடுளினயத தாஙகியுள்ள திமிசு படுக்னக 
வெததில் முன்்ைாக்கி நகரும்்பாது 
சவடடுளி பணிசபாருன்ள சவடடிசயடுக்கும். 

பின்்ைாக்கி வரும் ்பாது 
பணிசபாருன்ள சவடடி எடுக்காது 
முன்்ைாக்கிய சவடடும் அனெவின் ்பாது 
திமிசு சமதுவாக நகரும்.  பின்்ைாக்கிய 
சவற்று அனெவின் ்பாது திமிசு ்வகமாக 
நகரும்.  திமிசு முன்னும், பின்னும் நகரும் 
தூரம் ெமமாக இருந்தாலும் பின்்ைாக்கி 
வரும் ்பாது ்வகமாக வருவதால் சவற்று 
அனெவு எடுததுக் சகாளளும் ்நரம் 
குனறைவு.  இது ்வகமாக திரும்பச் செயயும் 
இயந்திர நுடபம் மூைம் ொததியமாகிறைது.  
இயந்திரததில் படுக்னகயாை பரபபுகன்ள 
இயந்திரபபணி செயயும் ்பாது சவடடுளிக்கு 
குறுக்கு வெததில் பணி்மனடனய நகர்ததி 
பணிபசபாருளுக்கு ஊடடம் சகாடுக்க 
்வண்டும். பணிபசபாருளில் செஙகுதது 
பரபபுகன்ள இயந்திரபபணி செயயும் ்பாது 
சவடடுளினய கீழ் ்நாக்கி இறைக்கி்யா 
அல்ைது பணி்மனடனய ்மல் ்நாக்கி 
உயர்ததி்யா பணிசபாருளுக்கு ஊடடம் 
சகாடுக்க ்வண்டும்.  ொயவாை பரபபுகன்ள 

உருவனமக்கும் இயந்திரதனத ்ேம்ஸ்நாஸ்மித (James Nasmith) 
என்றை ஆஙகி்ையர் கி.பி.1836-இல் வடிவனமததார்.  ெம மடட 
பரபபுகன்ள இனழக்க இந்த இயந்திரதனதப பயன்படுததிைார்.  பிறைகு 
பல்்வறு வனகயாை பரபபுகன்ள (படுக்னக, செஙகுதது ொயவு, 
குழிந்த, குவிந்த) இனழக்கும் இயந்திரதனத வடிவனமததார்.

்ேம்ஸ்நாஸ்மித

ப�ேமைட

ப��ெபா�� ெவ���

���

இயந்திரப பணி செயயும் முனறை (Machining process)
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உருவனமக்கும் இயந்திரம்

பணிேமைட தாங்கி

பணிேமைட

ெவட்டுளி

ெவட்டுளித் தைல

கிளாப்பர் பாக்ஸ்
திமிசு

பால் & ேரட்சட்
இயந்திர நுட்பம்

தூண்பாகம்

அடிப்பாகம்
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இயந்திரபபணி செயயும் ்பாது சுழல் 
வனக சவடடுளித தனைனய ்தனவயாை 
்காணததிற்கு திருபபி னவதது சவடடுளித 
தனையின் ்மல் உள்ள னகபபிடி மூைம் 
ஊடடம் சகாடுக்க ்வண்டும்.

3.3  உருவமைககும் இயந்திரத்தின் 
முககிய �ோகஙகள

அடிப்�ோகம் (Base)
இது வார்பபு இரும்பால் செயயபபடட 
கூடு ்பான்றை பாகம் ஆகும்.  இயந்திரம் 
முழுவனதயும் இந்த அடிபபாகம்தான் தாஙகி 
நிற்கிறைது.  சதாழிற்ொனைகளில் கான்கிரீட 
தனரயுடன் கூடிய ்பால்ட மூைம் இந்த 
அடிபபாகம் சபாருததபபடடிருக்கும்.

தூண்�ோகம் (Column)
இது அடிபபாகததின் ்மல் செஙகுததாக 
உள்ள சபடடி ்பான்றை பாகம் ஆகும்.  இதன் 
்மல் பகுதியில் இரண்டு வழிததடஙகள 
நு ணு க் க ம ா க  இ ய ந் தி ர ப ப ணி 
செயயபபடடிருக்கும்.  இதில் திமிசு என்றை 
பாகம் முன்னும், பின்னும் நகரும்.  
தூண்பாகததின் முன் பக்கததில் 
செஙகுததாக இரண்டு வழிததடஙகள 
அனமக்கபபடடிருக்கும்.  இதில் ்ெடில்  என்றை 
பாகம் சபாருததபபடடு. தூண் பாகததின் 
உடபகுதியில், ்வகமாக திரும்பச் செயயும் 
இயந்திர நுடபம், அனெவு நீ்ளதனத 
மாற்றும் இயந்திர நுடபம் ஆகியனவ 
அனமக்கபபடடிருக்கும்.

ந்டில்
இது தூண்பாகதனதயும், குறுக்கு 
நகற்றினயயும் இனணக்கும் பாகமாகும், 
இது சபடடி ்பான்று இருபபதால் 
இதனுள குறுக்கு ஊடட மனரததண்டு 
செஙகுதது ஊடட மனரததண்டு ஆகியனவ 
சபாருததபபடடுள்ளது. ்ெடிலில் வழிததடம் 
(Cross rail) அனமக்கபபடடு அதில் குறுக்கு 
நகற்றியுடன் கூடிய பணி்மனட குறுக்கு 
வெததில் நகரும்.

குறுககு �கறறி (Cross Slide)
இது தூண் பாகததின் முன் பகுதியில் 
குறுக்காக அனமந்துள்ள ்ெடில் என்றை 
பாகததில் சபாருததபபடடிருக்கும்.

�ணி நைமட (Table)
பணி்மனட என்பது பணிசபாருன்ளத 
தாஙகிபபிடிக்கும் முக்கியமாை பாகம் ஆகும்.  
பணி்மனட குறுக்கு நழுவியின் மீதுள்ள 
்ெடில் மீது சபாருததபபடடுள்ளது.  இதன் 
இரு பக்கஙகளிலும் T-வடிவ பள்ளஙகள 
சவடடபபடடிருக்கும்.  ஊடடம் தரும் 
மனரதண்டுகள மூைம் பணி்மனடனயக் 
குறுக்கு வெததி்ைா, செஙகுததாக்வா 
நகர்ததைாம்.

பணி்மனட மீது னவஸ், 
பிடிபபான்கள, பிடிபபுப படனடகள 
் ப ா ன் றை வ ற் ன றை ப  ச ப ா ரு த தி 
பணிபசபாருடகன்ள பிடிக்கைாம்.

திமிசு (Ram)
திமிசு என்பது சவடடுளித தனைனய முன் 
பகுதியில் தாஙகி நிற்கும் பாகம் ஆகும்.  
தூண்பாகததின் ்மல் பகுதியில் உள்ள 
வழிததடஙகள வழியாக முன்னும், பின்னும் 
நகரும்.  ்வகமாக திரும்பச் செயயும் இயந்திர 
நுடபம் மூைமாக திமிசு முன்னும், பின்னும், 
நகர்ததபபடுகிறைது.  பணிபசபாருளின் 
அ்ளவுக்்கற்ப திமிசின் இருபபிடதனத மாற்றும் 
அனமபபு திமிசின் உடபுறைததில் உள்ளது.

பவட்டுளித் தேமல (Tool Head)
சவடடுளினயத தாஙகிப பிடிக்கும் சவடடுளித 
தனையாைது திமிசு என்றை பாகததின் 
முன் முனையில் சபாருததபபடடுள்ளது.  
சுழல் வனக சவடடுளித தனைனய எந்த 
்காணததில் ்வண்டுமாைாலும் திருபபி 
னவதது இயந்திரபபணி செயயைாம்.  
ஊடடம் தரும் னகபபிடியின் மூைம் 
சவடடுளினய ்மலும் கீழும் நகர்ததி 
ஊடடம் தரைாம்.  இதில் ்காண 
அ்ளவுகள உள்ளதால், ொயவு பரபபுகன்ள 
இயந்திரபபணி செயவது எளிது.
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3.4  உருவமைககும் இயந்திரத்தின் 
வமககள (Types of Shaper)

உருவனமக்கும் இயந்திரததில் பல்்வறு 
வனககள உள்ளை. அனவ;
 1. திமினெ நகர்ததும் இயந்திர 

நுடபதனதக் சகாண்டு மூன்று 
வனகயாகப பிரிக்கைாம்.

  அ. கிராஙக் வனக
  ஆ. திரவவியல் வனக
  இ. பல்லினண வனக.
 2. பணி்மனட வனக அனமபனபப 

சபாறுதது நான்கு வனகயாக 
பிரிக்கைாம்.

  அ.  ொதாரண சிறு ்வனை செயயும் 
உருவனமக்கும் இயந்திரம்

  ஆ.  கைமாை ்வனை செயயும் 
உருவனமக்கும் இயந்திரம்

  இ.  வனரயறுக்கபபடட உருவனமக்கும் 
இயந்திரம்

  ஈ.  அ ன ை த தி ற் கு ம்  ஏ ற் றை 
உருவனமக்கும் இயந்திரம்.

 3. திமிசு நகரும் விததனதப சபாறுதது 
இரண்டு வனகயாகப பிரிக்கைாம்.

  அ.  படுக்னக வனக உருவனமக்கும் 
இயந்திரம்

  ஆ.  செஙகுதது வனக உருவனமக்கும் 
இயந்திரம்

 4. பணிபசபாருன்ள சவடடும் விததனத 
சபாறுதது இரண்டு வனகயாகப 
பிரிக்கைாம்.

  அ. முன்்ைாக்கி சவடடும் முனறை
  ஆ. பின்்ைாக்கி சவடடும் முனறை

கிரோஙக உருவமைககும் இயந்திரம் 
(Crank Type Shaper)
மின்்மாடடாரின் சுழலும் வினெனயத 
திமிசுக்கு முன்னும் பின்னும் நகரும் 
வினெயாக கிராஙக் மற்றும் சிைாடடடலிஙக் 
இயந்திர நுடபம் மாற்றித தருகிறைது.  
திமிசு முன்னும் பின்னும் நகரும் தூரம் 
ெமமாக இருபபினும் முன்்ைாக்கி 
நகருவனதக் காடடிலும் பின்்ைாக்கி 

திமினெ நகர்ததும் 
விததனதக் சகாண்டு

கிராஙக் வனக

திரவவியல் வனக

பல்லினண வனக

திமிசு நகரும் 
விததனத சபாறுதது

பணிபசபாருன்ள 
சவடடும் விததனத 

சபாறுதது

முன்்ைாக்கி 
சவடடும் முனறை

படுக்னக வனக

செஙகுதது வனக

பணி்மனட 
அனமபனபக் 

சபாறுதது

ொதாரண வனக

கைமாை 
்வனைக்்கற்றை 

வனக

வனரயறுக்கபபடட 
வனக

அனைததுக்கும் 
ஏற்றை வனக

பின்்ைாக்கி 
சவடடும் முனறை

உருவனமக்கும் இயந்திரததின் வனககள
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நகரும் ்பாது ்வகமாக நகரும் எல்ைா 
உருவனமக்கும் இயந்திரஙகளும் இந்த 
இயந்திர நுடபததின் அடிபபனடயில் தான் 
இயஙகுகிறைது.

திரவவியல் வமக உருவமைககும் 
இயந்திரம் (Hydraulic Shaper)
திரவவியல் உருவனமக்கும் இயந்திரததில் 
திமிசு என்றை பாகம் பிஸ்டனுடன் 
இனணக்கபபடடு உள்ளது.  அதிக 
அழுததம் மூைம் எண்சணய சிலிண்டருக்கு 
அனுபபபபடுகிறைது.  சிலிண்டரில் உள்ள 
பிஸ்டனுடன், திமிசு இனணபபுச் ெடடம் 
மூைம் இனணக்கபபடடுள்ளதால் திமிசு 
முன்னும் பின்னும் நகர்ததபபடுகிறைது.  அதிக 
ெக்தியுனடய இவவனக இயந்திரஙகள 
கைரக பணிமனைகளில் அதிகமாக 
பயன்படுததபபடுகிறைது.  இவவனக 
இயந்திரஙகள சிறைபபு அம்ெஙகள 
பைவற்னறைக் சகாண்டுள்ளதால் பல்்வறு 
சிறைபபு ்வனைகன்ள இதில் செயயைாம்.

அம்த்திறகும் ஏற்ற உருவமைககும் 
இயந்திரம் (Universal Shaper)

அனைததிற்கும் ஏற்றை உருவனமக்கும் இயந்திரம்

இவவனக இயந்திரததில் பணி்மனட 
கினடமடட நினையில் இருந்து எந்த 
்காணததில் ்வண்டுமாைாலும் திருபபி 
னவதது இயந்திரபபணி செயயைாம்.  
பணி்மனடனயக் குறுக்கு வெததிலும், 

செஙகுதது வெததிலும் நகர்ததுவ்தாடு 
பணிபசபாருன்ள மாற்றி அனமக்காமல்  
எளிதாக திருபபி னவதது ொயவாை 
பரபபுகன்ள இயந்திரபபணி செயயைாம்.  
இவவனக இயந்திரஙகள நுணுக்கமாை 
்வனை செயயும் பணிமனைகளில் 
பயன்படுததபபடுகிறைது.

3.5  நவகைோக திரும்�ச ப்ய்யும் 
இயந்திர நுட்�ம்  
(Quick Return Mechanism)

திமிசு முன்்ைாக்கிய 
இனழக்கும் அனெவின் 
்பாது சமதுவாக நகரும்.  
பின்்ைாக்கிய சவற்று 
அனெவின் ்பாது 
்வகமாக திரும்பும்.  
இவவாறு திமினெ வினரவாக பின்்ைாக்கி 
வரச்செயயும் இயந்திர நுடபததிற்கு 
்வகமாகத திரும்பச் செயயும் இயந்திர 
நுடபம் என்று சபயர்.

்வகமாக திரும்பச் செயயும் 
இயந்திர நுடபததில் பின்்ைாக்கிய 
சவற்று அனெவின் ்பாது திமிசு ்வகமாக 
திரும்புவதால் ்நரம் குனறைகிறைது.  உற்பததி 
அதிகமாகிறைது.  ்வகமாக திரும்பச் செயயும் 
இயந்திர நுடபததினைக் கீழ்க்கண்ட 
இயந்திர நுடபஙகள மூைம் சபறைைாம்.
 1. கிராஙக் மற்றும் சிைாடடடலிஙக் 

இயந்திர நுடபம்
 2. திரவவியல் இயந்திர நுடபம்
 3. விடசவார்த இயந்திர நுடபம்.

கிரோஙக ைறறும் சிலோட்டட்லிஙக 
இயந்திர நுட்�ம்  
(Crank and Slotted link Mechanism)
படததில் காடடபபடடுள்ள ‘S’ என்றை சிறு 
பல்லினண மின்்மாடடாரின் அச்சில் 
சபாருததபபடடுள்ளது. இபபல்லினண 
சுழலும் ்பாது இததுடன் இனணந்துள்ள 
‘M’ என்றை இழுனவப பல்லினணயும் ்ெர்ந்து 
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சுழலும்.  ‘O’ என்பது னமயம். ‘N’ என்றை நகரும் 
துண்டு னமயததில் நீண்ட துன்ளயுனடய 
இனணபபுச் ெடடம் வழி்ய நகர்கிறைது.  ‘P’ 
என்பது அதன் னமயததிலுள்ள கிராஙக் 
கம்பி ஆகும். ‘OP’ என்பது கிராஙக் கம்பியின் 
தூரம் ஆகும்.

இழுனவப பல்லினண சுழலும் 
்பாது அதனுடன் நகரும் துண்டும் 
்ெர்ந்து வடடபபானதயில் சுற்றுவதால் 
அதற்்கற்ப இனணபபுச்ெடடம் ஊஞெல் 
்பாை ஆடும்.  இனணபபுச் ெடடம் திமிசுடன் 
இனணக்கபபடடுள்ளதால், திமிசு முன்னும் 
பின்னும் படுக்னக வெததில் நகருகிறைது.  
இவவாறு இழுனவப பல்லினணயின் சுழலும் 
வினெ கிராஙக் மற்றும் சிைாடடட லிஙக் 
இயந்திர நுடபததின் மூைம் முன்னும் பின்னும் 
நகரும் வினெயாக மாற்றித தரபபடுகிறைது.

திமிசு நவகைோக திரும்பும் நுட்�ம்  
(Quick Return Mechanism)
படததில் காடடியபடி ‘KA’ என்பது 
முன்்ைாக்கிய இனழக்கும் அனெவின் 
சதாடக்கதனதயும், ‘KB’ என்பது இனழக்கும் 
அனெவின் முடினவயும் குறிக்கும்.  இனழக்கும் 
அனெவின் னமயததில்தான் திமிசின் ்வகம் 
அதிகமாக இருக்கும்.  எை்வ ‘OC’ என்றை 
கிராஙக் வைஞசுழியாக ்காணம் CRC1 
வனர சுற்றுவது முன்்ைாக்கிய இனழக்கும் 
அனெவு ஆகும்.  அ்த தினெயில் ்காணம் 

C1LC என்பது வனர சுற்றுவது பின்்ைாக்கிய 
செயைற்றை சவற்று அனெவு ஆகும்.  ்காணம் 
CRC1 என்பது ்காணம் C1LC-ஐ விட அதிகம் 
என்பதால், முன்்ைாக்கிய இனழக்கும் 
அனெனவ விட பின்்ைாக்கிய சவற்று 
அனெவு எடுததுக் சகாளளும் ்நரம் குனறைவு.
எை்வ, திமிசு பின்்ைாக்கி வரும்்பாது 
்வகம் அதிகம் என்பது சதளிவாகிறைது.

இ�ைவ ப��ைண

�ரா�� ��
வ�டபாைத

இைண�

ச�ட�
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C
144˚

216˚

C1

திமிசு ்வகமாக திரும்பும் நுடபம்  
(Quick Return Mechanism)

முன்்ைாக்கிய இனழக்கும்  = ்காணம் CRC
 அனெவு ்நரம் 
பின்்ைாக்கிய சவற்று  = ்காணம் C1LC 
அனெவு ்நரம்
 = 2160 / 1440

 =  3 / 2,
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����� ெந��ேகா� அைசைவ ச�ெச���
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K

நக�� ��� (N)
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ப��ைண (S)

ெபவ� �ய�

ெபவ� �ய�

கிராஙக் மற்றும் சிைாடடடலிஙக் இயந்திர நுடபம் (Crank and Slotted link Mechanism)
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சிை இயந்திரஙகளில் அனெவு 
்நரம் 7/5 விகிதம் கினடக்கும்படி 
அனமக்கபபடடிருக்கும்.

அனெவு என்பது திமிசு முன்னும் 
பின்னும் நகரும் தூரமாகும்.  அது 
இழுனவப பல்லினணயின் னமயததிற்கும் 
நகரும் துண்டின் னமயததிற்கும் இனட்ய 
உள்ள தூரதனதப சபாருததது.  எை்வ 
பணிபசபாருளுக்கு ஏற்றைபடி அனெவு நீ்ளம் 
மாற்றி அனமக்கபபட ்வண்டும்.

3.6  உருவமைககும் இயந்திரத்தின் 
அளமவக குறிப்பிடுதேல்  
(Size of the Shaper)

திமிசு அல்ைது சவடடுளி முன்னும் 
பின்னும் நகரக் கூடிய அதிகபடெ அனெவு 
நீ்ளதனத னவததுதான் உருவனமக்கும் 
இயந்திரததின் அ்ளவு குறிபபிடபபடும்.  
175 mm,  முதல் 900 mm, வனர அனெவு 
நீ்ளம் உள்ள இயந்திரஙகளில் 300 mm, 
450 mm மற்றும், 600 mm வனர அனெவு 
நீ்ளம் உனடய இயந்திரஙகள அதிகமாக 
பயன்படுததபபடுகின்றைை

உருவனமக்கும் இயந்திரததின் 
அ்ளனவ குறிபபிடும்்பாது கீழ்க்கண்ட 
குறிபபுகன்ளயும் தர ்வண்டும்.
 1. இயந்திர ெக்தி கினடக்கும் விதம்.
  அ. தனி மின் ்மாடடார்
  ஆ. சுழலும் அச்சு மூைம் சபறும் இயக்கம்
 2. ்வகக் குனறைபபு முனறை.
  அ. பல்லினணப சபடடி முனறை
  ஆ. அடுக்கு கூம்பு கபபி முனறை
 3. குதினர ெக்தி
 4. மு ன் ் ை ா க் கி ய  இ ன ழ க் கு ம் 

அனெவிற்கும் பின்்ைாக்கிய சவற்று 
அனெவிற்கும் உள்ள விகிதம்.

 5. இயந்திரததில் அனமக்கபபடடுள்ள 
்வகம் மற்றும் ்வக எல்னைகள.

 6. இயந்திரததில் உள்ள பணி்மனடயின் 
வனக.

3.7  அம்வு நீளத்மதே ைோறறும் விதேம் 
(Adjusting the length of stroke)

இயந்திரததின் சவளி்ய நீடடிக் 
சகாண்டிருக்கும், அனெவின் அ்ளனவ 
ெரி செயயும் மனரததண்னட சுற்றிைால், 

ப�ேமைட

ப��ெபா��

ப��ெபா��� �ள�-100

ெவ
	� நக�� �ர�

ெவ
	�

ெவ
	� தைல

��ேனா��ய அைச�

 �ேனா��ய அைச�

25 5

திமிசின் இருபபிடம் (Ram Position)
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ெரிவுப பல்லினண மூைம், நகரும் துண்டின் 
மனரததண்டு சுற்றைபபடடு நகரும் துண்டு 
்வண்டிய அ்ளவு தூரததிற்கு நகர்ததி 
னவக்கபபடுகிறைது. இவவாறு இழுனவப 
பல்லினணயின் னமயததிலிருந்து நகரும் 
துண்னட ்வண்டிய ஆரததிற்கு நகர்ததி 
னவபபதன் மூைம் திமிசின் அனெவு 
நீ்ளதனத மாற்றி அனமக்கைாம்.

திமிசின் இருப்பிடம் (Ram Position)
குறிபபிடட இரு எல்னைக்குள திமிசு 
நகரும்படி அனமபபதற்கு திமிசின் 
இருபபிடம் என்று சபயர். சவடடுளிக்கும் 
பணிபசபாருளுக்கும் இனட்ய இனழக்கும் 
அனெவு துவஙகும் ் பாது 25mm இனடசவளி 
தூரமும், முடிவில் 5mm இனடசவளி 
தூரமும் இருக்கும்படி அனெவு எல்னைகன்ள 
அனமக்க ்வண்டும்.  அதாவது 100 mm 
சகாண்ட பணிபசபாருன்ள இயந்திரபபணி 
செயய 130 mm (25+100+5) அனெவு 
நீ்ளம் இருக்கும்படியும், ்தனவயாை 
இரு எல்னைக்குள நகரும்படியும் திமிசு 
அனமக்கபபட ்வண்டும்.

அனெவு நீ்ளம் மற்றும் திமிசின் இருபபிடதனத 
இயந்திரம் இயஙகும் ்பாது மாற்றைக் கூடாது.  
இயந்திரம் செயல்படுவனத நிறுததிவிடடு 
மாற்றைம் செயய ்வண்டும்.

3.8 �ணிநைமடமய �கர்த்தும் விதேம்
 1. குறுக்கு ஊடட மனரத தண்னடத, 

திருகிைால் பணி்மனடயாைது 
குறுக்கு வெததில் நகரும்.

 2. சுழலும் னகபபிடினயத திருகி ஊடடம் 
தரைாம்.

 3. குறுக்கு ஊடட மனரததண்னட, 
வைஞசுழியாக சுற்றிைால் பணி 
்மனட இடது பக்கமாக நகரும்.

 4. செஙகுதது ஊடட மனரததண்னட 
திருகிைால் பணி்மனடயாைது 
்மல்்நாக்கி அல்ைது கீழ்்நாக்கி 
நகரும்.

 5. பின்்ைாக்கிய அனெவு முடிந்து 
இனழக்கும் அனெவு துவஙகுவதற்கு 
முன்பு பணி்மனடனயத ்தனவயாை 
அ்ளவிற்கு குறுக்காக நகற்றுவ்த 
பணி்மனடக்கு ஊடடம் தரும் 
முனறையாகும்.

்வகமாக திரும்பச் 
செயயும் இயந்திர 

நுடபம்

திமினெ ்வகமாக 
திரும்பச் செயதல்

பால் மற்றும் ்ரடெட 
இயந்திர நுடபம்

பணி்மனடனயக் 
குறுக்கு வெததில் 

தாைாக நகரச் 
செயதல்

உருவனமக்கும் இயந்திரததில் 
பயன்படுததபபடும் இயந்திர நுடபஙகள

3.9  �ோல் ைறறும் நரட்்ட் இயந்திர 
நுட்�ம் (Pawl and Ratchet 
Mechanism)

குறுக்கு ஊடட மனரததண்னட திருகிைால் 
பணி்மனட குறுக்குவெததில் நகரும்.  
பால் மற்றும் ்ரடெட இயந்திர நுடபததின் 
மூைம் பணி்மனடனயக் குறுக்கு வெததில் 
தாைாக நகர்ததைாம்.  குறுக்கு ஊடட 
மனரததண்டுடன் ்ரடெட பற்ெக்கரம் 
(Ratchet Wheel) இனணக்கபபடடுள்ளது.  
சுருள கம்பியுடன் கூடிய செருகும் முனை 
்ரடெட பற்ெக்கரததில் பற்களுக்கினடயில் 
சபாருந்தும்படி அனமக்கபபடடுள்ளது.  
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இயந்திரததினுள சுழலும் இழுனவப 
பல்லினணயின் மூைம் A என்றை முதல் 
பல்லினணயும் அதனுடன் B என்றை 
இரண்டாவது பல்லினணயும் சுற்றும்.

B என்றை இரண்டாவது பல்லினணயில் 
உள்ள பள்ளம் வழி்ய கிராஙக் கம்பி 
சபாருததபபடடு வடடபபானதயில் சுழலும்படி 
அனமக்கபபடடிருக்கும் பால் மற்றும் ்ரடெட 
இயந்திர நுடபததின் அடி முனையும், கிராஙக் 
கம்பியும், இனணபபுக் கம்பி (Connecting 
rod) மூைம் இனணக்கபபடடிருக்கும்.  
இரண்டாவது பல்லினண சுழலும் ்பாது 
கிராஙக் கம்பியும் சுழலும். எை்வ இயந்திர 
நுடபதனத சகாண்ட ெடடம் ஊஞெல் ்பாை 
ஆடும்.  அப்பாது பால் (Pawl) என்றை பாகததின் 
அடிமுனை, ்ரடெட ெக்கரதனத ஒரு 
பக்கமாக்வ சிறிது சிறிதாகத தளளிச் சுற்றை 
னவக்கும். குறுக்கு ஊடட மனரததண்டுடன் 
்ரடெட பற்ெக்கரம் இனணக்கபபடடுள்ளதால் 
்ரடெட பற்ெக்கரம் சுற்றும் ்பாது குறுக்கு 
ஊடட மனரததண்டு திருகபபடடு பணி்மனட 
குறுக்கு வெததில் தாைாக நகரும்.  பால் 
(Pawl) முனைனய இருக்கும் நினையிலிருந்து 
1800-க்கு திருபபி னவததால் குறுக்கு ஊடட 
மனரததண்டு எதிர்தினெயில் திருகபபடடு 
பணி்மனட முன்பு நகர்ந்த தினெக்கு 
எதிர்தினெயில் நகரும்.  பணி்மனடக்கு 
தானியஙகி ஊடடம் ் தனவயில்னை என்றைால் 
்ரடெட பற்ெக்கரததின் பற்களுக்கினடயில் 

செருகும் முனைனய ் ம்ை தூக்கி செயைற்றை 
நினையில் னவததுவிட ்வண்டும்.

3.10  சுழல் வமக பவட்டுளித் தேமல 
(Swivel Tool Head)

சவடடுளினயத தாஙகிபபிடிக்கும் பாகததிற்கு 
சவடடுளிததனை என்று சபயர்.  திமிசு என்றை 
பாகததின் முன்முனையில் சுழல் வனக 
சவடடுளித தனை சபாருததபபடடுள்ளது.  
சவடடுளித தனைனய செஙகுததாக்வா 
்வண்டிய ்காணததி்ைா ்மலும் கீழும் 
நகரும்படி துல்லியமாக அனமக்கைாம்.  
பின்்ைாக்கிய சவற்று அனெவின் ்பாது 
இயந்திரபபணி செயத பணிபசபாருளின் 
்மற்பரபனப சதாடாதவாறு சவடடுளி ்ம்ை 
தூக்கிக் சகாளளும்படி சவடடுளித தனை 
அனமக்கபபடடுள்ளது.

ொயவாை பரபபுக்ளாை ‘V’ வடிவ 
பள்ளம், புறைாவால் பள்ளம் ்பான்றைவற்னறை 
இ ய ந் தி ர ப ப ணி  ச ெ ய வ த ற் ் க ற் ப 
சவடடுளினயத தாஙகும் தனைபபாகம் 
முழுவனதயும் சமாததமாக இடது அல்ைது 
வைது பக்கமாக ்வண்டிய ்காணததிற்கு 
900 வனர திருபபி னவதது இயந்திரபபணி 
செயயைாம். சவடடுளித தனையின் 
பின் பக்கததில் ்காண அ்ளவுகள 
குறிபபிடபபடடிருக்கும்.  ்ம்ை உள்ள 
னகபபிடினய சுற்றுவதால் மனரததண்டு 

இைண��க��

�ரா�� ��
�ரா��

B

A

இய�ர �
ப�ைத�
ெகா�ட ச
ட�

����
ட
மைர த��

ேர
ச
 ப�ச�கர�
(Ratchet)

ெச��� �ைன (Pawl)
��� ��

��

ைக���

பால் மற்றும் ்ரடெட இயந்திர நுடபம் (Pawl and Ratchet Mechanism)
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மூைமாக நகரி  என்றை பாகம் ்மலும், 
கீழும் நகர்ததபபடுகிறைது.  னகபபிடியில் 
அ்ளவுக் குறியிடபபடட வன்ளயம் 
சபாருததபபடடிருபபதால் துல்லியமாக 
்தனவயாை ஆழம் கீழ் ்நாக்கி நகர்தத 
முடியும்.  ‘நகரி’ யின் முன் முகபபில் கி்ளாபபர் 
பாக்ஸ் (Clapper Box) அனமக்கபபடடுள்ளது.  
இனத செஙகுததாக்வா, ொயவாக்வா 
்தனவயாைபடி அனமததுக் சகாள்ளைாம்.  
கி்ளாபபர் பி்ளாக் என்றை அனமபபு சிறு கம்பி 
மூைம் கி்ளாபபர்பாக்சுடன் அனெயும்படி 
இனணக்கபபடடுள்ளது.

இதைால் கி்ளாபபர்பி்ளாக்னக 
்ம்ை தூக்கி இறைக்க முடியும்.  கி்ளாபபர் 
பி்ளாக்கில் ஒரு முனை சவடடுளிக் கம்பம் 
சபாருததபபடடுள்ளது.  சவடடுளினய 
சபாருதத ஒரு துன்ளயும் இறுக்கமாக பிடிக்க 
்பால்டடும் இதில் உள்ளது.  கி்ளாபபர் பி்ளாக் 
அனெயும்படி இனணக்கபபடடுள்ளதால் 
முன்்ைாக்கிய இனழக்கும் அனெவின் 
்பாது கி்ளாபபர்பாக்சுடன் படிந்திருக்கும். 
எை்வ சவடடுளி பணிபசபாருன்ள சவடடிக் 
சகாண்டு செல்லும். பின்்ைாக்கிய சவற்று 
அனெவின் ்பாது சவடடுளி உராயவின் 
காரணமாக கி்ளாபபர் பி்ளாக் ்மல் ்நாக்கி 
தூக்கி சகாளளுமாதைால் இயந்திரபபணிப 
பணி செயத பாகதனத சவடடுளித தடவிக் 
சகாண்டு வரு்ம தவிர சவடடாது.

3.11  �ணிப்ப�ோருமளப் பிடிககும் 
உ�கரணஙகள  
(Work Holding Devices)

உருவனமக்கும் இயந்திரததின் பணி்மனட 
மீது பணிபசபாருன்ள ்நரடியாக்வா 
அல்ைது சிறைபபு உபகரணஙகள சபாருததி்யா 
பிடிக்கைாம்.
பணிபசபாருளின் அ்ளவு மற்றும் உருவம் 
ஆகியவற்றிற்கு ஏற்ப கீழ்க்கண்ட 
உபகரணஙகள பயன்படுததபபடுகிறைது.
 1. னவஸ் (Vice)
 2. கி்ளாம்ப மற்றும் ஸ்டாபபின் (Clamp & 

Stop pin)
 3. T ் பால்ட மற்றும் அடுக்குபபிடி சகாண்ட 

துண்டு (T-Bolt & Step Block)
 4. ஆஙகிள பி்்ளட (Angle Plate)
 5. ‘V’ பி்ளாக் (V-Block)
 6. ஸ்சபஷல் ஃபிக்ஷர்ஸ் (Special Fixture)

மவஸ் (Vice)
பணிபசபாருன்ளப பிடிக்க பயன்படும் எளிய 
ொதைம் னவஸ் ஆகும்.  இதில் ொதாரண 
வனக, சுழல் வனக, செஙகுதது வனக, 
அனைததுக்கும் ஏற்றை வனக எை பை 
வனககள உள்ளது.  பணிபசபாருளுக்கு ஏற்ப 
்தனவயாை னவஸ்கன்ளப பயன்படுததைாம்.

�ளா�ப� பா��

மைர�த��

ேகாண அள�

ெவ���

ெவ��� க�ப�

�ளா�ப� �ளா�

ைம�ேரா ��ட� அள�

��ேநா�� ஊ�ட� 
த�� ைக���

சுழல் வனக சவடடுளித தனை (Swivel Tool Head)
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ப��ெபா��

நக�� தாைட
�ைலயான 
தாைட

ழ�� 
அ	பாக�

மைர�த��

னவஸ் (Vice)

கிளோம்ப் ைறறும் ஸ்டோப் பின்  
(Clamp and Stop pin)
நீ்ளமாை செவவக வடிவம் சகாண்ட இரும்புத 
துண்டினை ‘T’ வடிவ பள்ளததில் சபாருததி 
அதில் உள்ள துன்ள வழி்ய ‘T’ ்பால்ட 
மூைம் பணி்மனட மீது சபாருததபபடுகிறைது.  

பணிசபாருன்ள ஒரு பக்கம் செவவக 
வடிவ இரும்புத துண்டும் மறுபக்கம் 
‘ஸ்டாப பின்’ னும் இறுக்கமாக பிடிக்கிறைது.  

ஸ்டாப பின்னில் உள்ள ஸ்குருனவ 
திருகும்்பாது பணிபசபாருள ்மலும் 
இறுக்கி பிடிக்கபபடும்.

T-ந�ோல்ட் ைறறும் அடுககுப்�டி துண்டு 
(T-bolt and Step block)
T- ்பால்டடின் அடிபபாகம் பணி்மனட 
மீது உள்ள T-வடிவ பள்ளததில் 
சபாருததபபடடிருக்கும். இதில் பிடிபபடனட 
( C l a m p )  ச ப ா ரு த த ப ப ட டி ரு க் கு ம் 
பணிபசபாரு்ளாைது பணி்மனட 
மீது கி்ளாம்பின் ஒரு பக்கம் மூைம் 
பிடிக்கபபடுகிறைது.    

கி்ளாம்பின் மறுபக்கம் அடுக்குபபடித 
துண்டின் மீது சபாருந்தியிருக்கும்.  
பணிபசபாருளின் உயரததுக்கு தகுந்தவாறு 
அடுக்குபடித துண்டினைப பயன்படுததைாம். 
பணிசபாருளின் அ்ளவிற்கு தகந்தாற்்பால் 
கி்ளாம்பின் அ்ளவும் மாறும்.

ஆஙகிள பிநளட்: (Angle Plate)
L-என்றை ஆஙகில் எழுததினைப ்பால் 
குறுக்கு சவடடுத ் தாற்றைமுனடய செங்காண 
படனடக்கு ‘ஆஙகிள பி்்ளட’ (Angle Plate) 
என்று சபயர்.  அதில் நீண்ட வழிப்பான்றை 
துன்ள சவடடபபடடிருக்கும்.  பணிபசபாருளின் 
அ்ளவிற்்கற்ப அதில் சபாருததி னவதது 
இயந்திரப பணி செயயைாம்.

பணிபசபாருன்ள பிடிக்க 
உதவும் ொதைஙகள

னவஸ் (vice)

வி. பி்ளாக் V. Block

கி்ளாம்ப மற்றும் ஸ்டாபபின் 

T. ்பால்ட மற்றும் அடுக்குபடி துண்டு

சிறைபபு ்ெர்க்னககள 

ெவ�� �ளா��
�டா� ��

மைரயா

பேமைட ப�ெபா
	

கி்ளாம்ப மற்றும் ஸ்டாப பின் (Clamp and Stop pin)
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�ெட� �ளா�
T-ேபா�� �ளா��

ப�ேமைட

ப��ெபா�


T-வடிவ ்பால்ட மற்றும் பிடிபபு படனட (T-bolt and clamp)

ப��ெபா��

ப�ேமைட

ஆ��� �ேள�

���

ஆஙகிள பி்்ளட: (Angle Plate)

V – பிளோக (V – Block)
V – என்றை ஆஙகிை எழுததினை ்பான்றை 
பள்ளம் சகாண்ட உ்ைாகததுண்டிற்கு V 
– பி்ளாக் என்று சபயர்.  உருன்ள வடிவ 

பணிபசபாருடகன்ளப பிடிதது இயந்திரபபணி 
செயயவும் ொவிபபள்ளம், நீள துவாரம், ெதுர 
பக்கம் ்பான்றை ்வனைகன்ளச் செயய ‘V’–
பி்ளாக் பயன்படுகிறைது.

ப��ெபா��

T-ேபா��

V-�ளா�

�ளா��

ப�ேமைட

V – பி்ளாக் (V – Block)
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இடகமக வமக பவட்டுளி (L.H. Tools)
�	இடபபக்கமிருந்து துவஙகி, வைது 

பக்கமாக பணிபசபாருன்ள நகர்ததி 
இயந்திரபபணி செயயும் ் பாது இடக்னக 
வனக சவடடுளி பயன்படுததபபடுகிறைது.

வட்ட மும் பகோண்ட பவட்டுளி  
(Round nose Tool)
�	இதில் சவடடுளியின் முனை வடட 

வடிவில் அனமக்கபபடடிருக்கும்.  
பக்கவாடடு ெரிவு இருக்காது.

விமரவு இமழப்பு பவட்டுளி  (Roughing Tool)
�	நுணுக்கமாக இல்ைாமல், ்தாராய 

அ ்ள வு க் கு  ப ணி ச ப ா ரு ன ்ள 
்வகமாக இயந்திரபபணி செயயப 
பயன்படுததபபடும் சவடடுளிக்கு வினரவு 
இனழபபு சவடடுளி என்று சபயர்.  இந்த 
சவடடுளியின் முனை சவபபதனத 
எளிதில் கடததும்.  சவடடுளி எளிதில் 
உனடயாது.  இதில் இயந்திரபபணி 
செயயபபடட பணிபசபாருளின் பரபபு 
சொரசொரபபாக இருக்கும்.

நுணுகக இமழப்பு பவட்டுளி (Finishing Tool)
துல்லியமாை பரபபுகன்ள இயந்திரபபணி 
செயயும் சபாருடடு வழவழபபாை பரபனப 
இயந்திரபபணி செயயும் சவடடுளிக்கு 
நுணுக்க இனழபபு சவடடுளி என்று 
சபயர்.  இதன் சவடடு முனை கூர்னமயாக 
இல்ைாமல் தடனடயாக்வா, குவிந்த 
வடிவமாக்வா இருக்கும்.  அதிக ஊடடம் 
குனறைவாை ஆழம் சகாடுததால் துல்லியமாை 
வழவழபபாை பரபபு கினடக்கும்.

வோத்து கழுத்து வடிவ பவட்டுளி  
(Goose neck Tool)
வழவழபபாை பரபபுகன்ள இயந்திரபபணி 
செயய இந்த வனக சவடடுளினய 
பயன்படுததைாம். இதன் சவடடு 
முனையாைது உடல் பகுதியின் னமயததிற்கு 
்நர்்காடடில் அனமந்திருக்கும்.  சவடடு 
முனைக்கு மீடசித தன்னம உண்டு.

3.12  உருவமைககும் இயந்திரத்தில் 
�யன்�டுத்தேப்�டும் பவட்டுளிகள 
(Cutting Tools)

உ ரு வ ன ம க் கு ம்  இ ய ந் தி ர த தி ல் 
பயன்படுததபபடும் சவடடுளியாைது சவடட 
்வண்டிய பணிபசபாருன்ள விட அதிக 
கடிைத தன்னமனயக் சகாண்டிருக்க 
்வண்டும்.  அதைால் கீழ்க்கண்ட 
உ்ைாகததிைாைாை சவடடுளிகள 
உ ரு வ ன ம க் கு ம்  இ ய ந் தி ர த தி ல் 
பயன்படுததபபடுகிறைது.
 1. அதிக கரிகைந்த சவடடுளிகள
 2. அதி்வக சவடடுளி 
 3. கார்னபடு வில்னை சபாருததபபடட 

சவடடுளிகள 
 4. ஸ்டீனைட சவடடுளிகள.
உருவனமக்கும் இயந்திரததில் பணிப 
சபாருளுக்கு ஏற்ப பைவனகயாை சவடடுளிகள 
பயன்படுகின்றைை.  அனவயாவை;

�ல வமக பவட்டுளிகள (Types of Tools)
வலகமக வமக பவட்டுளிகள: (R.H. Tools)
�	வைபபக்கமிருந்து துவஙகி இடபபக்கமாக 

பணிசபாருன்ள நகர்ததி இயந்திரபபணி 
செயயும்்பாது வைக்னக சவடடுளி 
பயன்படுததபபடுகிறைது.

உருவனமக்கும் இயந்திரததில் பயன்படுததபபடும் 
சவடடுளிகள

வ�ட �ைன
ெகா�ட ெவ���

ப�க ெவ��� ப�ள� ெச����
ெவ���

வா
� க	
� வ��
ெவ���

�ைர� ெவ��� ���க இைழ��
ெவ���
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�ளளம் ப்துககும் பவட்டுளி  
(Slot cutting Tool)
பணிபசபாருளில் அகைமாை பள்ளம் செதுக்க 
்தனவயாை ்பாது பயன்படுததபபடும் 
சவடடுளினயக் குறிக்கும்.  பணிபசபாருளின் 
னமயததிலுள்ள உ்ைாகதனத வடடமுனை 
சவடடுளி மூைம் சவடடிசயடுதத பின்ைர் 
பள்ளம் செதுக்கும் சவடடுளினய  பயன்படுதத 
்வண்டும்.

T-வடிவ �ளளம் ப்துககும் பவட்டுளி 
(T-Slot cutting Tool)
முதலில் பணிபசபாருளின் னமயததில் 
உள்ள, உ்ைாகதனத வடடமுனை 
சகாண்ட சவடடுளி மற்றும் துண்டுபடுததும் 
சவடடுளி மூைம் சவடடி எடுக்க ்வண்டும்.  
முடிவாக அடிபபாகதனத சவடடிசயடுக்க, ‘T’ 
வடிவ பள்ளம் செதுக்கும் சவடடுளி மூைம் 
சவடடிசயடுக்க ்வண்டும்.

வடிவ பவட்டுளி (Forming Tool)
சிறிய அ்ளவில் குழிந்த, குவிந்த மற்றும் 
‘V’ வடிவ பரபபுகள (கினடக்கும்படி 
தயாரிக்கபபடட) செயயபபடட சவடடுளிக்கு 
வடிவ சவடடுளி என்று சபயர்.

3.13  �ணிநைமட, மவஸ், 
பவட்டுளிதேமல, ஆகியமவகமள 
துல்லியைோக அமைத்தேல்

பணி்மனட, சவடடுளிததனை ஆகியவற்றின் 
அனெவு மற்றும் அனமபபு துல்லியமாக 
இல்ைாவிடடால் பணிபசபாருளின் அ்ளவு 
ெரியாக இருக்காது. ெதுரத துல்லியம் 
என்பது ஒவசவாரு பக்கமும் 900 
இருபபனதயும், இனணததுல்லியம் என்பது 
ஒன்றுக்சகான்று இனணயாக உள்ளது 
என்பனதயும், அனமபபுத துல்லியம் என்பது 
துல்லியமாை அ்ளவுகள என்பனதயும் 
குறிக்கும்.  பணி்மனட, பணிபசபாருள 
சவடடுளி ்பான்றைவற்னறைத ்தனவயாைபடி 
்மற்கண்டவாறு துல்லியமாக அனமக்க 
ஆயவுததண்டு, ெந்து அ்ளவி ்பான்றைவற்னறைப 
பயன்படுதத ்வண்டும்.

3.14  உருவமைககும் இயந்திரத்தில் 
ப்ய்யப்�டும் �ல்நவறு நவமலகள

உருவனமக்கும் இயந்திரததில் பல்்வறு 
்வனைகள செயயபபடுகிறைது.  அதில்

1. ொதாரண ்வனைகள 2. சிறைபபு 
்வனைகள எை இரு வனகக்ளாகப 
பிரிக்கைாம்.

கினடமடட பரபபு, செஙகுதது பரபபு 
மற்றும் ொயவாை பரபபு ஆகியனவதான் 
அதிகமாக உருவனமக்கும் இயந்திரததில் 
இனழபபு செயயபபடுகிறைது.

்ோதேோரண நவமலகள
கிமடைட்ட �ரப்பு இமழத்தேல்  
(Machining Horizontal Surfaces)
பணி்மனடனய மடடும் நகர்ததி 
பணிபசபாருளின் கினடமடட பரபபுகன்ள 
இனழக்கைாம், செஙகுததாக்வா, அல்ைது 
பணிபசபாருளின் இனழக்கபபடாத 
பாகதனத ்நாக்கி ொயந்திருக்கும்படி்யா, 
“கி்ளாபபர் பாக்ஸ்” அனமக்கபபட ்வண்டும்.  
அவவாறு அனமந்தால் தான் பின்்ைாக்கிய 
சவற்று அனெவின்்பாது சவடடுளி 
முனை ஏற்கை்வ இனழக்கபபடட 
பணிபசபாருளின் பரபபில் சதாடாமலும், 
்காடு ்பாடாமலும் செல்லும். சிை ெமயம் 
சவடடுளியின் பிடிபபு த்ளர்ச்சியனடந்தால் 
இனழக்கபபடட பரபபு ்ெதமனடயும். எை்வ 
கி்ளாபபர் பாக்ஸ் ொயததனமக்கபடுகிறைது.

ப��ெபா��
ெவ���

ஏ�ரா�

கினடமடட பரபபு இனழததல்  
(Machining Horizontal Surfaces)
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ப்ஙகுத்துப் �ரப்பு இமழத்தேல்  
(Machining vertical surfaces)
பணிபசபாருளின் பாகஙகன்ள செஙகுததாக 
இனழததல், டாஙக் மற்றும் குருவ என்றை 
முனறையில் சபாருந்தும் பாகஙகன்ள 
சவடடுதல், ொவிபபள்ளம் சவடடுதல் ்பான்றை 
்வனைகன்ளச் செயயும் ்பாது செஙகுததாை 

பரபபு இனழக்கும்படி இனழக்க ்வண்டும்.  
பணி்மனடனய ்மல்்நாக்கி நகர்ததாமல், 
சவடடுளி கம்பதனத கீழ்்நாக்கி ஊடடம் 
தருவ்த சிறைந்தது.  படததில் காடடியபடி 
கி்ளாபபர் பாக்னெத திருபபி னவதது 
இயந்திரபபணி செயய ்வண்டும்.

உருவனமக்கும் இயந்திரததில் செயயபபடும் பல்்வறு ்வனைகள

ொதாரண ்வனைகள

கினடமடட பரபபு இனழததல்

செஙகுதது பரபபு இனழததல்

ொயவாை பரபபு இனழததல்

சிறைபபு ்வனைகள

புறைாவால் பள்ளம் இனழததல்

V - பி்ளாக் இனழததல்

சவளிபபக்க ொவிபபள்ளம் இனழததல்

உடபக்க ொவிபபள்ளம் இனழததல்

T வடிவ பள்ளம் சவடடுதல் 

ஒழுஙகற்றை பரபபு இனழததல்

ப��ெபா��

ெவ���

ஏ�ரா�

செஙகுததுப பரபபு இனழததல் (Machining vertical surfaces)
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்ோய்வோ் �ரப்பு இமழத்தேல்  
(Machining Inclined surfaces)
கினடமடட பரபபு செஙகுதது பரபபு 
இல்ைாமல் புறைாவால்பள்ளம்,  V 
வடிவபபள்ளம் ்பான்றை ொயவாை 
பரபபுகன்ள இயந்திரபபணி செயவதற்கு 
ொயவாை பரபபு இனழததல் என்று சபயர். 
இதற்கு சவடடுளித தனைனய ் தனவயாை 
் க ா ண த தி ற் கு  தி ரு ப பி ன வ த து 
இயந்திரபபணி செயயைாம்.

ப��ெபா��

ெவ���

ஏ�ரா�

ொயவாை பரபபு இனழததல்  
(Machining Inclined surfaces)

3.15  சி்றப்பு நவமலகள (Special 
Machining Process)

பு்றோவோல் �ளளம் இமழத்தேல்  
(Machining Dove tail groove)
புறைாவால் ் பான்றை அனமபபுனடய பரபபினை 
பணிபசபாருடகளில் இனழபபு செயவனதக் 
குறிக்கும்.   இதில் ஆண் பகுதி மற்றும் 
சபண் பகுதி என்று இரு வனக இனணபபு 
பள்ளஙகள உள்ளை. இவவனக பரபனப 
இயந்திரபபணி செயய முதலில் வடட முனை 
சகாண்ட சவடடுளி மூைம் இனழபபு செயது 
பின்பு புறைாவால்  பள்ளம் செதுக்கும் சவடடுளி 
மூைம், இயந்திரபபணி செயது முடிக்கைாம்.

புறைாவால் பள்ளம் இனழததல்  
(Machining Dove tail groove)

பவளிப்�கக ்ோவிப்�ளளம், பவட்டுதேல் 
(Machining External Keyways)

ைவ�

ப��ெபா��

ெவ���

சவளிபபக்க ொவிபபள்ளம், சவடடுதல் 
(Machining External Keyways)
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ஹப (Hub) மற்றும் உருன்ள (Shaft) 
ஆகியனவ ஒன்றுடன் ஒன்று 
இனணபபதற்கு, உருன்ள வடிவத 
தண்டுகளில் நீண்ட பள்ளம் சவடடுவனத 
சவளிபபக்க ொவிபபள்ளம், சவடடுதல் என்று 
சபயர். முதலில் வடடமுனை சகாண்ட 
சவடடுளி மூைம் பள்ளம் சவடடிய பின்பு, 
ெதுரமுனை சகாண்ட சவடடுளினயப 
பயன்படுததைாம்.  இனடசவளி 
கினடபபதற்காகப பணிபசபாருளின் 
முனையில் ொவிப பள்ளததின் 
ஆழததிற்கு துன்ளயிடடுக் சகாள்ளைாம்.  
தண்டின் னமயததில் ொவிபபள்ளம் 
சவடடும்்பாது இரு எல்னையிலும் 
ொவிபபள்ளததின் ஆழததிற்கு துன்ளயிடட 
பின் அவசவல்னைகளுக்கிட்ய பள்ளம் 
சவடட ்வண்டும்.  ொவி பள்ளததின் 
அ்ளனவ குறிபபிடும் ்பாது அடிபபாகததின் 
அகைம் செஙகுதது பாகததின் உயரம் 
ஆகியவற்னறைக் குறிபபிட ்வண்டும்.

உட்�கக ்ோவிப்�ளளம் பவட்டுதேல் 
(Machining Internal Keyways)

�ன�� பா�

ைவ�

ப��ெபா��

ெவ���

பல்லினண மற்றும் ெக்கரம் ்பான்றைவற்றில் 
உடபக்க ொவிபபள்ளம் சவடட, 
சவடடுளினயப சபாருததி்யா அல்ைது சிறைபபு 
சவடடுளிப பிடிபபாைாகிய ‘ஸ்ைவுடபார்’ 
(Snout Bar) பயன்படுததி்யா சவடடைாம்.  
கி்ளாபபர் பி்ளாக்கில் ்நரடியாக ‘ஸ்ைவுட 
பார்’ சபாருததி இயந்திரபபணி செயய 
்வண்டும்.

T-வடிவ �ளளம் பவட்டுதேல்  
(T-slot cutting)

T-வ�வ ப�ள�
ெச���� ெவ���

���ப���
ெவ���

ப��ெபா	�

T-வடிவ பள்ளம் சவடடுவதற்கு முன்பு 
பணிசபாருளின் னமயததில் உள்ள 
உ்ைாகதனத வடடமுனை சவடடுளி 
மற்றும் துண்டுபடுததும் சவடடுளி மூைம் 
T-வடிவ பள்ளததின் அதிகபடெ ஆழததிற்கு 
ப-வடிவபபள்ளம் சவடடிசயடுதத பின்பு 
T-வடிவ அடிபபகுதினய T-வடிவபபள்ளம் 
சவடடும் சவடடுளி மூைம் இனழதது செயது 
முடிக்க ்வண்டும்.

தேட்மடப் �ல்லிமண பவட்டுதேல் 
(Machining Rackgear)
தடனடயாை உ்ைாகப பணிபசபாருளில், 
்நர்க்்காடடில் பற்கள சவடடுவதற்கு 
தடனடபபல்லினண சவடடுதல் என்று சபயர்.  
முதல் பல்லின் இனடசவளினயச் ெதுர 
முனை சகாண்ட சவடடுளி மூைம் இனழதத 
பின்பு வடிவ சவடடுளி மூைம் தடனடப 
பல்லினண செயது முடிக்க ்வண்டும்.

தடனடப பல்லினண சவடடுதல்  
(Machining Rackgear)
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3.16  பவட்டும் நவகம், பவட்டும் ஆழம், 
ஊட்டம்

பவட்டும் நவகம் (Cutting speed)
ஒரு சபாருள ஒரு நிமிட ்நரததில் எவவ்ளவு 
தூரம் நகர்ந்து செல்கிறைது என்பனத 
்வகம் என்கி்றைாம்.  உருவனமக்கும் 
இயந்திரததினைப சபாருததவனர சவடடும் 
்வகம் என்பது சவடடுளி ஒரு நிமிட ்நரததில் 
எததனை மீடடர் அல்ைது எததனை அடி நகர்ந்து 
உ்ைாகதனத இனழக்கிறைது என்பனதக் 
குறிக்கும்.  பின்்ைாக்கிய செயைற்றை அனெவின் 
தூரதனதக் கணக்கில் எடுததுக் சகாள்ளக் 
கூடாது.  சவடடும் ் வகதனத மீடடர் / நிமிடததில் 
குறிபபிட ்வண்டும். சவடடும் ்வகம் என்பது 
உ்ைாகததின் கடிைததன்னம, ்மற்பரபபின் 
தன்னம சவடடுளியின் வனக.  இயந்திரததின் 
உறுதி இவற்னறைப சபாறுதது மாறுபடும்.

பவட்டும் ஆழம் (Depth of Cut)
சவடடும் ஆழம் என்பது இயந்திரபபணி 
செயனகயில் ஒவசவாரு இனழக்கும் 
அனெவின் ்பாதும் சவடடுளி எவவ்ளவு 
ஆழததிற்கு உ்ைாகதனத சவடடி எடுக்கிறைது 
என்பனத குறிக்கும் சவடடும் ஆழதனத 
அஙகுைம் அல்ைது மில்லி மீடடரில் குறிபபிட 
்வண்டும்.

ஊட்டம் (Feed)
உ ரு வ ன ம க் கு ம்  இ ய ந் தி ர த தி ல் 
இயந்திரபபணி செயயும் ்பாது 
ப ணி ் ம ன ட ன ய  ந க ர் த தி ் ய ா , 
சவடடுளினய நகர்ததி்யா ஒவசவாரு 
இனழக்கும் அனெவின் ்பாதும் 
சவடடிசயடுக்கும் உ்ைாகததின் தடிமனின் 
அ்ளனவ ஊடடம் என்கி்றைாம். ஊடடம் 
என்பனத மி.மீ / அனெவு அ்ளவில் குறிபபிட 
்வண்டும்.

3.17  குளிரப்�டுத்தும் திரவம் (Coolant)
உ ரு வ ன ம க் கு ம்  இ ய ந் தி ர த தி ல் 
உ்ைாகதனத சவடடிசயடுக்கும் ்பாது 
உண்டாகும் உராயவிைால் அதிக சவபபம் 
ஏற்படும்.  இந்த சவபபததால் சவடடுளியின் 

கடிைததன்னம குனறைந்துவிடும்.  பணிப 
சபாருளும் சவபபமனடயும். எை்வ 
சவடடுளினய பாதுகாக்கும் சபாருடடும், 
பணிபசபாருளில் ப்ளபப்ளபபாை ்மற்பரபபு 
கினடக்கும் சபாருடடும், குளிரபபடுததும் 
திரவம் பயன்படுததுவது அவசியம்.

ொலுபிள ஆயில் என்றை எண்சணயனய 
தண்ணீரில் கைக்கிைால் பால் ்பான்றை 
குளிர்விக்கும் திரவம் கினடக்கும் ஒரு பஙகு 
எண்சணயனய 15 பஙகு தண்ணீருடன் 
கைக்கி பயன்படுதத ்வண்டும்.  ்நரடியாக 
தண்ணீனர பயன்படுததிைால் இயந்திர 
பாகஙகள துருபபிடிக்க ்நரிடும்.    
உயவுஎண்சணயனய குளிரபபடுததும் 
திரவமாக பயன்படுததக் கூடாது.

3.18  �ோதுகோப்புக குறிப்புகள  
(Safty Precautions)

உ ரு வ ன ம க் கு ம்  இ ய ந் தி ர த தி ல் 
பணிபுரியும்்பாது கீழ்க்கண்ட பாதுகாபபு 
குறிபபுகன்ள கவைததுடன் கனடபபிடிக்க 
்வண்டும்.

இயந்திரப் �ணியோளருககோ்  
�ோதுகோப்புக குறிப்புகள
 1. இயந்திரம் இயஙகிக் சகாண்டிருக்கும் 

்பாது பாகஙகன்ள ெரி செயய்வா, 
கழற்றை்வா கூடாது.

 2. இயந்திரம் இயஙகிக் சகாண்டிருக்கும் 
்பாது பிடிபபு படனடகன்ள ெரி செயயக் 
கூடாது.

 3. இயந்திரதனத நிறுததிவிடடு பிசிறுகன்ள 
நீக்கி ்தனவயில்ைாதவற்னறை அகற்றை 
்வண்டும்.

 4. கூர்னமயாை சபாருடகன்ள 
கவைததுடன் னகயா்ள ்வண்டும்.

 5. இயந்திரதனத நிறுததிவிடடு பணிப 
சபாருன்ள அ்ளந்துபார்க்க ்வண்டும்.

 6. இயந்திரதனத நிறுததவும், இயக்கவும் 
பிறைர் உதவினய நாடக்கூடாது.

 7. நுணுக்கமாை ்வனைகன்ள 
செயயும்்பாது, மிக கவைமாக இருக்க 
்வண்டும்.
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 3. பணிபசபாருள இறுக்கமாக 
பிடிக்கபபடடுள்ளதா எை கவனிதது 
பிடிபபுப படனட, னவஸ் தானடகள 
்பான்றைவற்னறைகன்ள சவடடுளி 
சதாடாதவாறு பார்ததுக் சகாள்ள 
்வண்டும்.

 4. இ ய ந் தி ர ம்  இ ய ங கு வ ன த 
நிறுததிவிடடுததான் அனெவு நீ்ளம், 
திமிசின் இருபபிடம், பிடிபபுபபடனட, 
ஏபரான் நினை ்பான்றைனவகன்ள 
ெரிசெயய ்வண்டும்.

 8. இயந்திரம் இயஙகிக் சகாண்டிருக்கும் 
்பாது திமிசுக்கு ்நர் எதி்ர நிற்கக் 
கூடாது.

இயந்திரத்திறகோ் �ோதுகோப்புக குறிப்புகள
 1. திமிசு முன்்ைாக்கி வரும்்பாது 

பணிபசபாருள மீது இடிக்காதவாறு 
அனமததுக் சகாள்ள ்வண்டும்.

 2.  அனெவு நீ்ளம்” திமிசின் இருபபிடம் 
ஆகியனவகன்ள ெரியாக அனமக்க 
்வண்டும்.

�குதி –அ 1 ைதிப்ப�ண்
்ரியோ் விமடமய நதேர்ந்பதேடுத்து எழுதுக.
 1. உருவனமக்கும் இயந்திரதனத 

கண்டுபிடிததவர்
  அ) சஹன்றிமாடஸ்்ை
  ஆ) எலிசவடனி
  இ) னமக்்கல் ஃபார்ட
  ஈ) ்ேம்ஸ்நாஸ்மித
 2. உருவனமக்கும் இயந்திரததில் 

செயயும் ்வனை
  அ) கனடெல்
  ஆ) துன்ளயிடுதல் 
  இ) இனழததல்
  ஈ) மனரயிடுதல்
 3. உருவனமக்கும் இயந்திரததில் 

பணி்மனடனய தாைாக இயஙக 
செயயும் இயந்திர நுடபம்

  அ) பின்பக்கபபல்லினண
  ஆ) கிராஙக் மற்றும் சிைாடடடலிஙக்
  இ) குமிழ் பல்லினண
  ஈ) பால் மற்றும் ்ரடெட

 4. ்வகமாக திரும்ப செயயும் இயந்திர 
நுடபததின் மூைம் முன்னும் பின்னும் 
இயஙகும் பாகம்

  அ) பணி்மனட
  ஆ) திமிசு
  இ) ்ெடில்
   ஈ) குறுக்கு நழுவி
 5. உருவனமக்கும் இயந்திரததில் 

மு ன் ் ை ா க் கி ய  இ ன ழ க் கு ம் 
அனெவிற்கும் பின்்ைாக்கிய சவற்று 
அனெவிற்கும் உள்ள விகிதம்

  அ) 5:3 ஆ) 3:2
  இ) 1:3  ஈ) 1:2

ப்யல்�ோடுகள
�	அருகில் உள்ள இயந்திர பணிமனைக்கு சென்று அஙகு உள்ள உருவனமக்கும் 

இயந்திரஙகளில் என்ை பணி செயயபபடுகிறைது என்பனத கண்டறிதல்.
�	கை ெதுரம், கை செவவகம், முக்்காண சபடடகம் ் பான்றைவற்றின் மாதிரி வடிவஙகன்ள 

மரபசபாருள, சதர்்மா்கால் சபாருன்ளக் சகாண்டு  செயதல்.

வி்ோககள
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8 5பாடம் 03 உருவமைக்கும் இயந்திரம் (SHAPPING MACHINE)

�குதி –இ 5 மதிபசபண்கள
ஒரு �கக அளவில் விமடயளி
 15. உருவனமக்கும் இயந்திரததின் 

வனககன்ள வரினெபடுததுக.
 16. குறிபபு வனரக
  அ) திமிசின் அனெவு நீ்ளம்
  ஆ) திமிசின் இருபபிடம்

�குதி – ஈ 10 மதிபசபண்கள
விரிவோ் விமடயளி
 17. உருவனமக்கும் இயந்திரததின் 

படம் வனரந்து முக்கிய பாகஙகன்ள 
வி்ளக்குக.

 18. திமினெ ்வகமாக திரும்பச் செயயும் 
கிராஙக் சிைாடடட லிஙக் இயந்திர 
நுடபததின் படம் வனரந்து வி்ளக்குக.

 19. பால் மற்றும் ்ரடெட இயந்திர 
நுடபதனத படம் வனரந்து வி்ளக்குக.

 20. உருவனமக்கும் இயந்திரததில் 
பணிசபாருன்ள பிடிக்கும் முனறைகள  
இரண்டினை படததுடன் விவரி.

 21. உருவனமக்கும் இயந்திரததில் 
செயயபபடும் ் வனைகள இரண்டினை 
படம் வனரந்து வி்ளக்குக.

 6. திமிசு பின்்ைாக்கி நகரும்்பாது 
சவடடுளினய தாைாக ்ம்ை 
உயர்ததும் பாகம்

  அ) சவடடுளிததனை
  ஆ) பணி்மனட
  இ) கி்ளாபபர்பி்ளாக்
  ஈ) குறுக்கு நழுவி

�குதி - ஆ 3 மதிபசபண்கள
ஓரிரு வரிகளில் விமடயளி
 7. உருவனமததல் என்பனத வனரயறு.
 8. உருவனமக்கும் இயந்திரததின் 

பாகஙகள நான்கினை எழுதுக.
 9. கிராஙக் மற்றும் சிைாடடட லிஙக் 

இயந்திர நுடபததின் பயன் யாது?
 10. உருவனமக்கும் இயந்திரததின் 

சவடடும் ்வகம் என்றைால் என்ை?
 11. உருவனமக்கும் இயந்திரததின் 

ஊடடம் என்பனத வனரயறு.
 12. உருவனமக்கும் இயந்திரததின் 

சவடடும் ஆழம் என்பனதக் கூறுக.
 13. கி்ளாபபர் பாக்சின் பயனை கூறுக.
 14. சுழல் வனகசவடடுளித தனையின் 

பயன்கன்ள கூறுக.
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கற்றலின் ந�ோககம்
�	பணிமனையில் பயனபடுத்தபபடும் முக்கியமாை இயந்திரம் அனரபபு இயந்திரம்.  

அனரபபு இயந்திரததின வனைைள், அதில் செயயபபடும் பல்்வறு ்வனைைள் 
இயறனை மறறும் செயறனை ைடிை அனரபபுததூள்ைள் அவறறின வனைைள் 
அனரபபுசெக்ைரம் ்தயாரிக்கும் முனை மறறும் சபாருதது்தல், சீர் செய்தல் மறறும் 
ஒழுங்குபடுதது்தல், துல்லியமாை இயந்திரபபணி செய்தல் ்பானைவறனைப பறறி 
மாணவர்ைள் ச்தரிந்து சைாள்ளு்தல்.

ப�ோருளடககம் 
  4.1  அறிமுைம்
  4.2  இயந்திரததின வனைைள்
  4.3  நுணுக்ைமில்ைா அனரபபு இயந்திரம்
  4.4  நுணுக்ைமாை அனரபபு  இயந்திரம்
  4.5  அனரபபு இயந்திரததின அளவு
  4.6  னமயமில்ைா அனரபபு செயல் 
  4.7  அனரபபு இயந்திரததில் செயயபபடும் 

்வனைைள்
  4.8   ஈர அனரபபுச செயல் மறறும் உைர் அனரபபுச 

செயல்
  4.9  அனரபபுச ெக்ைரம்

4.10  அனரபபுததூள் 
4.11  அனரபபுச ெக்ைரததினை குறிபபிடும் வி்தம்
4.12  அனரபபுச ெக்ைரதன்த சபாருததும் முனை
4.13  கி்ளசிங், ்ைாடிங் மறறும் ்ெட்டரிங்
4.14  அனரபபுச ெக்ைரதன்த ்பைனஸ் செய்தல்
4.15  சவடடும்்வைம், ஊட்டம் மறறும் சவடடும் ஆழம்
4.16  துல்லியமாை இயந்திரபபணி செய்தல் 
4.17  அனரபபு இயந்திரததிறைாை பாதுைாபபு 

குறிபபுைள்

அரைப்பு இயந்திைம்  
Grinding Machine

பு்றந்தூயரமை நீைோ னரமையும் அகந்தூயரமை
வோயரமையோற கோணப் �டும். - குைள் 298

விளககம்
மைனிதனின் உடல் தூயரமை நீைோல் அரமையும். அதுந�ோல 
மைனிதனின் உளளத்தூயரமை �ல்ல ப�ோல்லோலும், �ல்ல 
ப�யலோலும் அரமையும்.

04

  பா்டம்

�ோடம் 04 அனரபபு இயந்திரம் (GRINDING MACHINE)
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8 7பாடம் 04 அரைப்பு இயந்திைம் (GRINDING MACHINE)

4.1 அறிமுகம் (Indroduction)
ை டி ை  அ ன ர ப பு த தூ ள் ை ள ா ை ா ை 
அனரபபுச ெக்ைரதன்த சவடடுளியாைப 
பயனபடுததி உ்ைாைதன்த அனரபபுச 
செயயும், இயந்திரததிறகு ‘அனரபபு 
இயந்திரம்’ எனறு சபயர். இந்்த அனரபபுச 
ெ க் ை ர ம்  ப ல் ை ா யி ர க் ை ண க் ை ா ை 
சவடடுமுனைைனளக் சைாண்டது.

அனரபபு இயந்திரததின மூைம் 
பணிபசபாருளில் பளபளபபாை ்்தாறைமும், 
அதிை நுணுக்ைமாை அளவிறகு இயந்திர 
பணியும் செயய முடியும்.  இந்்த இயந்திரததில் 
0.000025மி.மீ நுணுக்ைமாை பணிபசபாருளில் 
இயந்திர பணி செயயைாம்.  அதிை அளவு 
உ்ைாைதன்த அனரபபு செயய முடியாது.

4.2  அரைப்புப் இயந்திைத்தின் வரககள 
(Types of Grinding Machine)

ப ணி ப ச ப ா ரு ளி ல் 
செயயபப்ட ்வணடிய 
நுணுக்ைதன்தப சபாறுதது 
அனரபபு இயந்திரங்ைனள 
இருசபரும் பிரிவுைளாைப 
பிரிக்ைைாம்.
 1. நுணுக்ைமில்ைா அனரபபு இயந்திரம் 

(Non-Precision Grinding Machine)
 2. நுணுக்ைமாை அனரபபு இயந்திரம் 

(Precision Grinding Machine)

4.3  நுணுககமில்லோ அரைப்பு இயந்திைம் 
(Non-Precision Grinding Machine)

வார்பபு செயயபபட்ட மறறும் சவல்டிங் 
ச ெ ய ய ப ப ட ்ட  உ ் ை ா ை த தி லு ள் ள 
்்தனவயறை பிசிறுைனள நீக்குவ்தறகு 

பயனபடும் அனரபபு இயந்திரததிறகு 
நுணுக்ைமில்ைா அனரபபு இயந்திரம் எனறு 
சபயர். இதில் பினவரும் வனைைள் உள்ளை.
 1. னையி்ைந்தி அனரபபு இயந்திரம் 

(Hand Grinding Machine)
 2. ்மன்டயில் அனமந்்த அனரபபு 

இயந்திரம் (Bench Grinding Machine)
 3. ்தனரயில் நிறகும் அனரபபு இயந்திரம் 

(Floor stand Grinding Machine)
 4. செளியும் ்தணடு அனரபபு இயந்திரம் 

(Flexible Shaft Grinding Machine)
 5. ஊஞெைாடும் அனரபபு இயந்திரம் 

(Swing – Frame Grinding Machine)
 6. அனரபபுக் ைசனெ அனரபபு இயந்திரம் 

(Abrasive Belt Grinding Machine)

ரகயிநலந்தி அரைப்பு இயந்திைம்  
(Hand Grinding Machine)

ஒரு இ்டததிலிருந்து மறசைாரு இ்டததிறகு 
சுைபமாை எடுததுச செல்லும் வனையில் உள்ள 
சிறிய அனரபபு இயந்திரம் ஆகும்.  இதில் ஒரு 
சிறிய மின்மாட்டார் உள்ளது.  ்மாட்டாரில் 
உள்ள சுழறறியின முனையில் ஒரு சிறிய 
அனரபபுசெக்ைரம் சபாருத்தபபடடிருக்கும்.  
்மாட்டாராைது நீண்ட ஒயர் மூைமாை சமயின 
சுவிடசு பாக்ஸ் உ்டன இனணக்ைபபடடிருக்கும்.  
மிைபசபரிய ஃ்பார்ஜிங் (forging),  வார்பபிரும்பு 
(casting), மறறும் சவல்டிங் இனணபபுைள் 
(welded Joints) உள்ள இ்டததிற்ை எடுததுச 

அரைப்பு இயந்திைம்
அம்ப்ராஸ் சவபஸ்்டர் எனனும் விஞ்ானி 1860 ஆம் ஆணடு ஒரு சிறிய அனரபபு இயந்திரதன்த 
உருவாக்கிைார்.  இவர் அசமரிக்ைாவின மொசூசெட ெைனரச ்ெர்ந்்தவர் ஆவார்.
 அரைப்பு �ககைம்
 1873 ம் ஆணடு, சூயின பல்ென எனை விஞ்ானி, எமரி பவு்டர், ைளிமண மறறும் நீர் ஆகியவறனை 
ைைந்து அனரபபு ெக்ைரதன்த உருவாக்கிைார்.
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செனறு நுணுக்ைமில்ைா்த அனரபபுச செயனை 
செயய னையி்ைந்தி அனரபபு இயந்திரம் 
பயனபடுகிைது.

நமைரடயில் அரமைந்த அரைப்பு 
இயந்திைம் (Bench Grinding Machine)

ஒரு சபஞச மீது சபாருத்தபபட்ட 
அனரபபு இயந்திரதன்த இது குறிக்கும்.  
இதில் உள்ள ்மாட்டார் சுழறறியின 
இருமுனைைளிலும் இரணடு அனரபபுச 
ெக்ைரங்ைள் சபாருத்தபபடடிருக்கும்.  இரணடு 
ெக்ைரங்ைளும் பாதுைாபபு ்தடுபபு (Guards) மூைம் 
மூ்டபபடடிருக்கும்.  அனரபபுசெக்ைரததிறகு 
முன உள்ள பணிபசபாருள் ்தாங்கி (Work 
Rest) மீது பணிபசபாருனளப பிடிதது 
னையிைால் ெைர்ததி அனரபபுசசெயனை 
செயய ்வணடும்.

4.4  நுணுககமைோன அரைப்பு இயந்திைம் 
(Precision Grinding Machine)

மிை துல்லியமாை அளவிறகு 
பணிபசபாருடைளில் அனரபபுச செயய 
பயனபடும் இயந்திரததிறகு நுணுக்ைமாை 
அனரபபு இயந்திரம் எனறு சபயர்.  இதில் 
பினவரும் வனைைள் உள்ளை.
 1. உருனள வடிவ அனரபபு இயந்திரம் 

(Cylindrical Grinding Machine)
 2. உடபக்ை அனரபபு இயந்திரம் (Internal 

Grinding Machine)
 3. ்தடன்டப பரபபு அனரபபு இயந்திரம் 

(Surface Grinding Machine)
 4. சவடடுளி மறைம் சவடடுக் ைருவி 

அனரபபு இயந்திரம் (Tool and Cutter 
Grinding Machine)

 5. சிைபபு ்வனைக்ைாை அனரபபு 
இயந்திரம் (special grinding Machine)

உருரள வடிவ அரைப்பு இயந்திைம் 
ப ணி ப ச ப ா ரு ன ள  இ ரு 
னமயங்ைளுக்கின்ட்ய பிடிதது ெரிெம 
உருனள, ெரிவு உருனள, உருனள முைபபு 
்பானை அனரபபுச செயல்ைள் செயய 
பயனபடும் அனரபபு இயந்திரததிறகு 
உருனள வடிவ அனரபபு இயந்திரம் எனறு 
சபயர்.  இதில் இரு வனைைள் உள்ளை.
 1. சவளிபபக்ை உருனள வடிவ அனரபபு 

இயந்திரம்
 2. உடபக்ை உருனள வடிவ அனரபபு 

இயந்திரம்

பவளிப்�கக உருரள வடிவ அரைப்பு 
இயந்திைம் (External Cylindrical Grinding 
Machine)
உருனள வடிவ பணிபசபாருளின 
சவளிபபக்ைததில் ெரிெம உருனள, ெரிவு 
உருனள செயய பயனபடும் அனரபபு 
இயந்திரததிறகு சவளிபபக்ை உருனள 
வடிவ அனரபபு இயந்திரம் எனறு சபயர்.

அடிப்�ோகம் (Base)
இது வார்பபிரும்பிைால் செயயபபடடு, அனைதது 
பாைங்ைனளயும் ்தாங்கி நிறகிைது.  அடிபபாைததின 
்மறபகுதி ெனைாை இயந்திரபபணி 
செயயபபடடு இ்தன ்மல் பணி்மன்ட 
ெைரும்படி அனமக்ைபபடடுள்ளது.  ்மலும் இ்தன 
உடபகுதியில் பணி ்மன்ட ெைருவ்தறகு 
்்தனவயாை இயந்திர நுடபம் அனமந்துள்ளது.
�ணிநமைரட (Table)
பணி்மன்ட, அடிபபாைததின ்மல் 
அனமந்துள்ளது.  இது இரு ்தடுக்ைாை 
செயயபபடடிருக்கும்.  கீழ்தடுக்கு அடிபாைததின 
்மல் உள்ள வழி்த்டததில் நீளவாக்கில் 
ெைரும். இ்தனைக் னையிைாலும், 
இயந்திர வினெயாலும் ெைறைைாம்.  
்மல்்தடுக்கில் அனரபபுச செயய ்வணடிய 
பணிசபாருனள, ்தனைபாைம் மறறும் வால் 
பாைங்ைளுக்கின்ட்ய னமயததிறகு னமயம் 
முனையில் பிடிக்ைபபடுகிைது.
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தரலப்�ோகம் (Headstock)
பணி்மன்டயின ்மல்்தளததில் இ்டது புைம் 
பணிபசபாருனள ்தாங்கும் ்தனைபபாைம் 
அனமந்துள்ளது.  இதில் ஷக் மறறும் சென்டர் 
உ்தவியு்டன பணிபசபாருனள பிடிக்ைைாம்.  
இதில் பணிபசபாருள் சுழலுவ்தறகு 
்்தனவயாை சமக்ைானிெம் உள்ளது.

்மல் ்தடுக்கினை மடடும் 100 திருபபி 
னவதது ெரிவு உருனள அனரபபு செயல் 
செயய முடியும்.  பணி்மன்ட நீளவாக்கில் 
ெைர்ந்து ்தாைாை திரும்புவ்தறகு, தினெமாறறி 
(Trip Dogs) சபாருத்தபபடடுள்ளது.  இ்தன 
மூைம் பணி்மன்ட ெைரும் தூரததினை 
ைடடுபபடுத்தைாம்.

அ��பாக�

அைர��� ச�கர�
ப��ெபா��

அைர���
ச�கர��
தைலபாக�

வா� பாக�

தைல�பாக�

��த���

ப�ேமைட��
ேம�த���

உருனள வடிவ அனரபபு இயந்திரம் 
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இ்தன சுழறறி நிமி்டததிறகு 20 மு்தல் 
30 மீட்டர் ் வைததில் சுழலும்.  அனைததிறகும் 
ஏறை அனரபபுப இயந்திரததில், 
்தனைபபாைததினை ்்தனவயாை 
்ைாணததிறகு திருபபி அனமக்ைைாம்.

வோல்�ோகம் (Tall Stock)
பணி்மன்டயின வைது புைம், வால்பாைம் 
அனமக்ைபபடடிருக்கும். இன்த பணிபசபாருளின 
நீளததிற்ைறைவாறு ்தனைபபாைதன்த ்ொக்கி 
ெைறறி அனமதது ்்தனவயாை இ்டததில் 
நினையாை சபாருத்தைாம்.

அரைப்புச் �ககைத்தின் தரலப்�ோகம் 
(Grinding Wheel Head Stock)
அடிபபாைததின ்மல் உள்ள பணி்மன்டக்கு, 
பினபுைம் பணிபசபாருளின அசசுக்கு 
செங்குத்தாை அனமக்ைபபடடுள்ள வழி்த்டததில் 
அனரபபுச ெக்ைரததினை ்தாங்கும் 
்தனைபாைம் முனனும் பினனும் ெைரும் 
படி அனமந்திருக்கும்.  இது னையிைாலும், 
இயந்திர வினெ மூைமாைவும் ெைறைபபடுகிைது.

அனரபபுச ெக்ைரம் சுழலுவ்தறகு 
்்தனவயாை ்தனி மின்மாட்டார் இதில் 
உள்ளது.  இதில் உள்ள அனரபபுச ெக்ைரம், 
நிமி்டததிறகு 1500 மு்தல் 2000 மீட்டர் 
்வைததில் சுழலும்.

உட�கக உருரள வடிவ அரைப்பு 
இயந்திைம் (Internal Cylindrical Grinding 
Machine)
துனளயின உடபரபபில் ெரிெம பரபபு, ெரிவாை 
பரபபு ஆகியவறனை செயய பயனபடும் 
அனரபபு இயந்திரததிறகு உடபக்ை உருனள 
வடிவ அனரபபு இயந்திரம் எனறு சபயர்.

தடரட �ைப்பு அரைப்பு இயந்திைம்  
(Surface Grinding Machine)
்தடன்ட பரபபு அனரபபு இயந்திரததில், 
கின்டநினை, செங்குதது மறறும் ொயவாை 
பரபபுைளில் ்தடன்டயாை பரபனப அனரபபுச 
செயயைாம்.  இதில் 4 வி்தமாை அனரபபு 
இயந்திரங்ைள் உள்ளை.

1 2

3 4

்தடன்ட பரபபு அனரபபு இயந்திரம் (Surface Grinding Machine)
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 1. கின்டநினை சுழறறி, முனனும் 
பினனும் ெைரும் பணி்மன்ட வனை

 2. கின்டநினை சுழறறி, சுழலும் 
பணி்மன்ட வனை

 3. செங்குதது சுழறறி, முனனும் பினனும் 
ெைரும் பணி்மன்ட வனை

 4. செங்குதது சுழறறி, சுழலும் பணி்மன்ட 
வனை

கிரடநிரல சுழறறி பகோணட தடரட 
�ைப்பு அரைப்பு இயந்திைம் (Horizontal 
Spindle Surface Grinding Machine)
்தடன்ட பரபபு அனரபபு இயந்திரததில் 
கின்டநினை சுழறறி வனை அதிைமாை 
பயனபடுத்தபபடுகிைது.  ்தடன்டபபரபபு 
அனரபபுச செயலில் அனரபபுச ெக்ைரததின 
சுறறுபரபபில் உள்ள அனரபபுத தூள்ைள் 
பணிபசபாருனள அனரபபு செயகிைது.  இதில் 
அனரபபுச செயல் சமதுவாை ென்டசபறைாலும் 
சபாறிபபணி செய்த பரபபு மிை துல்லியமாை 
அனமயும்.

்தடன்ட பரபபு அனரபபு இயந்திரததின 
வனைைளில் இதுவும் ஒனைாகும்.  இதில் 
கின்டநினையில் உள்ள சுழறறியில் அனரபபுச 
ெக்ைரம் சபாருத்தபபடடு, பணி்மன்ட 
நீளவாக்கில் ெைறைபபடடு அனரபபுச செயல் 
செயயபபடுகிைது.

அடிப்�ோகம் (Base)
இது வார்பபிரும்பிைால் செயயபபடடிருக்கும்.  
இ்தன உடபகுதி சபடடி ்பானை 
அனமபபுன்டயது.  இ்தனுள் பணி்மன்ட 
ெைருவ்தறகு ்்தனவயாை இயந்திர நுடபம் 
அனமந்துள்ளது.  இ்தன ்மல் உள்ள 
தூணபாைததில் வழித்த்டம் அனமக்ைபபடடு, 
அதில் அனரபபுச ெக்ைரததினை ்தாங்கும் 
்தனைபாைம் செங்குத்தாை ்மலும் கீழும் 
ெைரும்படி அனமக்ைபபடடுள்ளது.

ந�டில் (Saddle)
அடிபாைததின ்மலுள்ள வழித்த்டததில் 
்ெடில் சபாருத்தபபடடுள்ளது.  இது தூண 
பாைதன்த ்ொக்கி குறுக்கு வெததில் 
ெைரும்.

�ணிநமைரட (Table)
்ெடில் மீது நீளவாக்கில் வழித்த்டம் 
சவட்டபபடடு அதில் பணி்மன்ட 
சபாருத்தபபடடுள்ளது.  எை்வ, பணி்மன்ட 
நீளவாக்கில் முனனும் பினனும் ெைரும்.  
பணி்மன்டயின ்மலுள்ள T- வடிவ 
பள்ளததில் பணிபசபாருள் பிடிபபு 
உபைரணங்ைள் மூைம் பணிபசபாருள் 
பிடிக்ைபபடுகிைது.  சபரும்பாலும் ைாந்்தவினெ 
மூைம் பணிபசபாருள் பிடிக்ைபபடுகிைது.

அ��பாக�

அைர��� ச�கர�

அைர��� ச�கர���
தைலபாக�

ேச��

ப
ேமைட

��பாக�

கின்டநினை சுழறறி சைாண்ட ்தடன்ட பரபபு அனரபபு இயந்திரம்  
(Horizontal Spindle Surface Grinding Machine)
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அரைப்புச் �ககைத்தின் தரலப்�ோகம் 
(Grinding Wheel Head Stock)
அனரபபுச ெக்ைரததின ்தனைபபாைததில் 
மின ்மாட்டார் சபாருத்தபபடடுள்ளது.  
இது தூணபாைததில் உள்ள செங்குதது 
வழித்த்டததில் ்மலும் கீழும் ெைர்த்தபபடடு 
பணிசபாருளுக்கு ்்தனவயாை சவடடும் 
ஆழம் ்தரபபடுகிைது.

ப�ங்குத்து சுழறறி பகோணட தடரட 
�ைப்பு அரைப்பு இயந்திைம் (Vertical 
Spindle surface Grinding Machine)
செங்குதது சுழறறி சைாண்ட ்தடன்ட 
பரபபு அனரபபுச ெக்ைரததின அடி பரபபு 
முழுவதும் பணிசபாருனள ச்தாடடு ்வனை 
செயவ்தால் அனரபபுச செயல் ்வைமாை 
ென்டசபறும்.  ஆைால் அனரபபுச செய்த 
பரபபின ்தனனம ெனைாை அனமவதில்னை.  
எை்வ கின்டநினை சுழறறி சைாண்ட 
இயந்திரங்ை்ள, ்தடன்ட பரபபு அனரபபு 
இயந்திரததின வனைைளில் சிைந்்த்தாை 
ைரு்தபபடுகிைது.

செங்குதது சுழறறி சைாண்ட ்தடன்ட 
பரபபு அனரபபு இயந்திரததில் அனரபபுச 
ெக்ைரம் சபாருத்தபபடடு, பணி்மன்டயில் 
பணிபசபாருள் பிடிக்ைபபடடு அனரபபுச 
செயல் செயயபபடுகிைது.

இந்்த இயந்திரததின அடிபபாைம் 
சபடடி வடிவ அனமபபுன்டயது.  கின்டநினை 
சுழறறி சைாண்ட இயந்திரததில் உள்ள 

இயந்திரததினைப ்பால் அடிபபாைம் 
அனமந்துள்ளது.  இ்தன உடபகுதியில் 
பணி்மன்டனய இயக்ைத ்்தனவயாை 
இயந்திர நுடபம் அனமந்துள்ளது.  இ்தன 
்மல் உள்ள ைாந்்த வினெ பிடிபபான, 
அனரபபுச ெக்ைரதன்த ்ொக்கி ்மலும், கீழும் 
ெைருகிைது.  ்மலும் இது கின்டநினையில் 
உள்ள வழித்த்டததில் முனனும் பினனும் 
ெைரும்.  தூணபாைததில் அனமந்துள்ள 
அனரபபுச ெக்ைரததினை ்தாங்கும் 
்தனைபபாைததில் செங்குத்தாை உள்ள 
சுழறறியில் அனரபபுச ெக்ைரம் சபாருத்தபபடடு 
சுழல்கிைது.  இதில் அனரபபுச ெக்ைரததினை 
அதிைமாை ெைறைாமல், பணி்மன்டனய 
ெைர்ததி்யா அல்ைது சுழைச செய்்தா 
அனரபபுச செயல் செயயைாம்.

பவடடுளி மைறறும் பவடடுககருவி 
அரைப்பு இயந்திைம் (Tool and cutter 
Grinding Machine)
இது பல்்வறு சவடடுளி மறறும் 
சவடடுக்ைருவிைனள துல்லியமாை அனரபபுச 
செயவ்தறகும், ஜிக்ஸ், பிக்ெர்ஸ், ொவிைள் 
்பானை நுணுக்ைமாை ைருவிைனள 
அனரபபுச செயவ்தறகும் பயனபடுகிைது.

அடிப்�ோகம் (Base)
அடிபபாைம் ்தனரயில் மிை உறுதியாை, ் பால்ட 
மறறும் ெட மூைம் சபாருத்தபபடடுள்ளது.  இது 
இயந்திரததின அனைதது பாைங்ைனளயும் 
்தாங்கி நிறகிைது. சபடடி ்பானை இ்தன 

அ��பாக�

அைர��� ச�கர�

அைர��� ச�கர���
தைல�பாக�

��பாக�

கா
த	ைச ���பா�
ப�ேமைட

செங்குதது சுழறறி, சுழலும் பணி்மன்ட வனை
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உடபகுதியில் ்ெடினை ெைர்ததுவ்தறைாை 
இயந்திர நுடபம் உள்ளது.  

ந�டில் (Saddle)
அடிபபாைததின ்மல் குறுக்ைாை 
முனனும் பினனும் ெைரும்படி ்ெடில் 
அனமக்ைபபடடிருக்கும்.  இ்தன ்மல் பணி 
்மன்ட அனமக்ைபபடடுள்ளது.  இ்தன பினபுைம் 
உள்ள தூணபாைததில் அனரபபுச ெக்ைரதன்த 
்தாங்கும் ்தனைபபாைம் ்மலும் கீழும் 
ெைருவ்்தாடு ்்தனவயாை ்ைாணததிறகு 
இருபுைமும் திருபபி அனமக்ைைாம்.

�ணிநமைரட (Table)
்ெடில் ்மல் அனமந்துள்ள பணி்மன்ட, 
இயந்திர நுடபததின மூைம் நீளவாக்கில் 
ெைருகிைது.  இது இரணடு ்தடுக்ைாை 
செயயபபடடுள்ளது.  ் மல் ்தடுக்கில் T -  வடிவ 
பள்ளம் சவட்டபபடடு, சிைபபு ்ெர்க்னைைள் 
மூைம் பணிபசபாருள் பிடிக்ைபபடுகிைது.  ் மல் 
்தடுக்கினை ்்தனவயாை ்ைாணததிறகு 
திருபபி னவதது ெரிவு உருனள அனரபபுச 
செயல் செயயைாம். 

தரலப்�ோகமும் தோங்கி முரனயும் (Head 
Stock and Tail Stock)
பணி்மன்டயின மீது பணிபசபாருனள 
்தாங்கும் ்தனைபபாைமும், எதிர் முனையில் 
்தாங்கி முனையும் அனமக்ைபபடடிருக்கும்.  
இனவ இரணடிறகுமின்ட்ய பணிபசபாருள் 
பிடிக்ைபபடடு அனரபபுச செயல் 
செயயபபடுகிைது.

அரைப்புச் �ககைத்தின் தரலப்�ோகம் 
(Grinding Wheel Head Stock)
தூணபாைததில் அனமந்துள்ள அனரபபுச 
ெக்ைரததின ்தனைபாைததில் ் ெராை ்தடன்ட 
மறறும் ்ைாபனப வடிவ அனரபபுச ெக்ைரம் 
சபாருத்தபபடடு ்மலும் கீழும் ெைரும்படி 
அனமக்ைபபடடுள்ளது.  ்்தனவயாைால் 
திருபபி னவததும் ்வனை செயயைாம்.

4.5  அரைப்பு இயந்திைத்தின் அளவு 
(Size of Grinding Machine)

 அனரபபு இயந்திரததின அளவாைது 
எவவளவு சபரிய பணிபசபாருனள பிடிதது 
அனரபபுச செயல் செயய முடியு்மா அன்த 
னவதது குறிபபி்டபபடுகிைது.

உருனள வடிவ அனரபபு 
இயந்திரததில் பணிபசபாருளின அதிைபடெ 
விட்டம் மறறும் நீளதன்த னவதது 
குறிபபி்டபபடுகிைது.

உடபக்ை அனரபபு இயந்திரததில் 
பணிபசபாருளின சுழல் விட்டம் மறறும் 
அனரபபுச ெக்ைரததின அதிை படெ அனெவு 
நீளதன்த சபாறுதது குறிபபி்டபபடுகிைது.

்தடன்ட பரபபு அனரபபு இயந்திரததில் 
பணி்மன்டயின அளவு மறறும் 
பணி்மன்டக்கும் அனரபபுச ெக்ைரததிறகும் 
இன்ட்ய உள்ள அதிைபடெ உயரம் 
்பானை அளவுைனள னவதது குறிபபி்டைாம்.  
சுழலும் பணி்மன்ட அல்ைது ஷக் உள்ள 

சவடடுளி மறறும் சவடடுக்ைருவி அனரபபு இயந்திரம்

அ��பாக�

ேநரான
அைர��� ச�கர�

ேகா�ைப வ�வ
அைர��� ச�கர�

அைர��� ச�கர��
தைலபாக�

வா� பாக�

தைல�பாக�

ேச��
ப�ேமைட
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பணி்மன்டனய சைாண்ட ்தடன்டபரபபு 
அனரபபு இயந்திரம் அதிைபடெ விட்டதன்த 
னவதது குறிபபி்டபபடுகிைது. சவடடுளி 
மறறும் சவடடுைருவி அனரபபு இயந்திரததில் 
ொனண பிடிக்ைபப்ட ்வணடிய சவடடுளி 
மறறும் சவடடுக் ைருவியின அதிைபடெ 
அளனவ னவதது குறிபபி்டபபடுகிைது.

4.6  ரமையமில்லோ அரைப்புச் ப�யல் 
(Centreless Grinding)

பணிபசபாருனள ஷக் மூைமாை்வா, 
னமயததிறகு னமயம் மூைமாை்வா 
பிடிக்ைாமல் இரு அனரபபு 
ெக்ைரங்ைளுக்கின்ட்ய நுனழதது ெரிெம 
உருனள, ெரிவு உருனள மறறும் ் ்தனவயாை 
பரபபுைனள அனரபபுச செயயும் முனைக்கு 
னமயமில்ைா அனரபபுச செயல் எனறு சபயர்.  
இதில் இருவனைைள் உள்ளை.  அனவயாவை, 
 1. சவளிபபக்ை னமயமில்ைா அனரபபுச 

செயல்
 2. உடபக்ை னமயமில்ைா அனரபபுச 

செயல்

பவளிப்�கக ரமையமில்லோ அரைப்புச் 
ப�யல் (External centreless Grinding)
சவளிபபக்ை னமயமில்ைா அனரபபுச 
ச ெ ய ல் ,  இ ரு ெ க் ை ர ங் ை ளு க் கு 
இன்ட்ய பணிபசபாருனள நுனழதது 
செயயபபடுகிைது.  இதில் இரு ெக்ைரங்ைளும் 
ஒ்ர தினெயில் சுழலும் படி உள்ளது.  
பணிபசபாருள் ்தாங்கியின மீது னவக்ைபபடடு 

ெக்ைரங்ைளுக்கின்ட்ய சுழலும்.  இரு 
அனரபபு ெக்ைரங்ைளுக்கின்ட்ய உள்ள 
தூரம் பணிபசபாருளின அளவாகும்.  
ஒழுங்குபடுததும் அனரபபுச ெக்ைரதன்த 
00 மு்தல் 100 வனர ொயதது னவபப்தன 
மூைம் பணிபசபாருள் அனரபபு செயயபபடடு 
்ெர்க்்ைாடடில் ெைர்கிைது.

உட�கக ரமையமில்லோ அரைப்புச் ப�யல் 
(Internal Centreless Grinding)

அ����
ச�கர�

தா��
�����

ச�கர�

அைர�� ச�கர�

ப	�ெபா�� ஒ����ப����
ச�கர�

உடபக்ை னமயமில்ைா அனரபபுச செயல்  
(Internal Centreless Grinding)

உடபக்ை னமயமில்ைா அனரபபுச செயலின 
்பாது பணிபசபாருளின துனள உடபரபபில் 
அனரபபுச செயல் செயயபபடுகிைது.  
இதிலும் சவளிபக்ை னமயமில்ைா 
அனரபபுச செயனைப ்பாை்வ அனரபபுச 
செயயபபடுகிைது.

இ தி ல்  ப ணி ச ப ா ரு ள் 
மூ ன று  உ ரு ன ள ை ளு க் கி ன ்ட ் ய 
நுனழக்ைபபடுகிைது.   ஒனறு 
ஒழுங்குபபடுததும் ெக்ைரமாைவும், 

ப��ெபா�� தா��

ப��ெபா��
அைர��� ச�கர�

ஒ
�	ப����
ச�கர�

சவளிபபக்ை னமயமில்ைா அனரபபுச செயல் (External centreless Grinding)
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இரண்டாவது ்தாங்கிப பிடிக்கும் 
ெக்ைரமாைவும், மூனைாவது அழுததும் 
ெக்ைரமாைவும் அனமக்ைபபடடுள்ளது.  
அனரபபுச ெக்ைரததிறகும், ஒழுங்குபபடுததும் 
உருனளக்கும் இன்ட்ய உள்ள தூரம் 
பணிபசபாருளின ்தடிமைாகும்.  அனரபபுச 
ெக்ைரம் பணிபசபாருளின உடபரபனப 
ச்தாடடு அனரபபுச செயகிைது.
நிர்றகள (Advantages)
�	அனரபபுச செயல் செயயும் ்பாது 

பணிபசபாருள் முழுவதும் ்தாங்கி 
பிடிக்ைபபடுவ்தால் துல்லியமாை 
அனரபபுச செயனை செயய முடியும்.

�	சமல்லிய நீளமாை பணிசபாருனள கூ்ட 
அனரபபுச செயயைாம்.

�	பணிபசபாருனள ்தாங்கிபிடிக்ை எந்்தவி்த 
ொ்தைமும் ்்தனவபபடுவதில்னை.

�	ச்தா்டர்சசியாை அனரபபுச செயல் 
ென்டசபறுவ்தால் உறபததி சபருகும்.

�	பணிபசபாருளின அளவு எளிதில் 
ைடடுபபடுத்தபபடுகிைது.

�	இவ்வனையினை செயய அதிை 
திைனம ்்தனவயில்னை.

குர்றகள (Disadvantages)
�	ன ம ய த தி ல்  து ன ள யு ன ்ட ய 

பணிசபாருளின சவளிபபரபனப 
அனரபபுச செயனையில் அ்தன சவளி 
மறறும் உள் விட்டங்ைள் ்தனனமயமாை 
(concentric) அனமவது ைடிைம்.

�	பை விட்டங்ைனள சைாண்ட 
பணிபசபாருனள அனரபபுச செயய 
இயைாது.

4.7  அரைப்பு இயந்திைத்தில் 
ப�யயப்�டும் நவரலகள  
(Grinding Operations)

ைடிை அனரபபுததூள்ைளால் ஆை 
அனரபபுசெக்ைரதன்த சவடடுளியாைப 
ப ய ன ப டு த தி  உ ் ை ா ை த ன ்த 
அனரதச்தடுக்கும் ்வனைக்கு ‘அனரபபுச 
செயல்’ எனறு சபயர்.

அனரபபு இயந்திரததில் பினவரும் 
அனரபபுச செயல்ைள் செயயைாம்.
 1. உருனளவடிவ அனரபபுச செயல்
 2. ெரிவு உருனள அனரபபுச செயல்
 3. பல்லினண அனரபபுச செயல்
 4. மனர அனரபபுச செயல்

உருரள வடிவ அரைப்புச் ப�யல் 
(Cylindrical Grinding)

உருனள வடிவ அனரபபு இயந்திரததில் 
பணிபசபாருனள இரு னமயங்ைளுக்கு 
இன்ட்ய பிடிதது, சுழைசசெயது 
நீளவாக்கில் ெைர்ததி, சுழலும் அனரபபுச 
ெக்ைரதன்தப பணிபசபாருளின மீது 
ச்தா்டசசெயது, உருனள வடிவ அனரபபுச 
செயல் செயயபபடுகிைது.  இவ்வனை 
செயயும்்பாது பணி்மன்டயின ்மலுள்ள 
்தடுக்கு 00 யில் இருக்ை ்வணடும்.

�ரிவு உருரள அரைப்புச் ப�யல் (Form 
Grinding)
ெரிவு உருனள அனரபபு செயதிடும் 
சபாழுது பணிபசபாருள் நீளமாை இருபபின, 
பணி்மன்டயினை ்்தனவயாை 
்ைாணததிறகு திருபபியனமதது அனரபபு 
செயயைாம்.  பணிபசபாருள் குடன்டயாை 
இருபபின அனரபபு ெக்ைரதன்த ்தாங்கும் 
்தனைபபாைதன்த திருபபியனமதது அனரபபு 
செயயைாம்.  சிை ெமயங்ைளில் அனரபபுச 
ெக்ைரததினை னவரமுனை சைாண்ட 
ஒபபனைக்்ைால் மூைம் ்்தனவயாை 
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்ைாணததிறகு வடிவதன்த மாறறி அனமதது, 
பணி்மன்ட மறறும் ்தனைபபாைதன்த 
திருபபியனமக்ைாமல் அனரபபு செயயைாம்.

ெரிவு உருனள அனரபபுச செயல் (Form Grinding)

�ல்லிரண அரைப்புச் ப�யல்  
(Gear Grinding)

அனரபபு இயந்திரததில் பல்லினணயின 
பறைள் துல்லியமாை வடிவததிறகு அனரபபு 
செயயபபடுகிைது.  இ்தனை இனணந்து 
உருவாக்கும் முனையிலும், வடிவனமபபு 
ெக்ைரம் சைாணடு அனரபபு செயயும் 
முனையிலும் செயயைாம்.  இனணந்து 
உருவாக்கும் முனையில் ்தடன்ட மறறும் 
்ைாபனப வடிவ அனரபபு ெக்ைரம் சைாணடு 
பறைளின முைபபு துல்லியமாை அனரபபு 
செயயபபடுகிைது.  இவ்வனைனய 
செயயும்்பாது ஒரு முைபபு மடடும் 
உருவாகும்படியாை்வா, இரு முைபபுைளும் 
ஒ்ர ்ெரததில் உருவாகும்படியாை்வா 
செயவ்தற்ைறை இயந்திரங்ைள் உள்ளை.

வடிவனமபபு ெக்ைரம் மூைம் அனரபபு 
செயனையில், ஒவசவாரு பல்லினணயும் 
ஒ்ர ்ெரததில் துல்லியமாை அனரபபு செயய 
முடியும்.  பல்லினணயின வடிவததிறகு 
ஏறைவாறு அனரபபுச ெக்ைரததினை 
உருவாக்கி இம்முனையில் மிைததுல்லியமாை 
பல்லினணைனள அனரபபுச செயயைாம்.

மைரை  அரைப்புச் ப�யல்  
(Thread Grinding)

மனரைனள துல்லியமாை வடிவததிறகு 
அனரபபுச செயவ்தறசைனறு இயந்திரங்ைள் 
உள்ளை.  இதில் அனரபபுச ெக்ைரம் 
மனரயின வடிவததிற்ைறைாற்பால் 
உருவாக்ைபபடடிருக்கும்.  ஒனறு அல்ைது 
பை மனரைள் சைாண்ட அனரபபுச ெக்ைரம் 
மூைம் துல்லியமாை மனரைள் அனரபபுச 
செயயபபடுகினைை.

4.8  ஈை அரைப்புச் ப�யல்  
மைறறும் உலர் அரைப்புச் ப�யல் 
(Wet and Dry Grinding)

அனரபபு இயந்திரததில், அனரபபுச 
செயனையில், குளிர்விக்கும் திரவதன்த 
பயனபடுததி அனரபபுச செயவ்தறகு 
ஈர அனரபபுச செயல் எனறு சபயர்.  
குளிர்விக்கும் திரவமாை ்ொ்டா 
்தணணீர் பயனபடுகிைது.  அனரபபுச 
செயல் செயயும் சபாழுது உராயவிைால் 
சுமார் 20000C  சவபபம் உண்டாகும்.  
இ்தைால் பணிபசபாருளின குணங்ைள் 
மாறும்.  எை்வ, சவபபதன்தக் குனைக்ை 
குளிர்விக்கும் திரவம் பயனபடுத்தபபடுகிைது.  
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குளிர்விக்கும் திரவம் ச்தாடடியிலிருந்து பம்ப 
மூைம் இயந்திரபபணி செயயும் இ்டததிறகு 
குழாய வழியாை செனைன்டகிைது.

அனரபபுச செயனையில், குளிர்விக்கும் 
திரவம் பயனபடுத்தாமல் அனரபபுச 
செயவ்தறகு உைர் அனரபபுச செயல் எனறு 
சபயர்.  உைர் அனரபபுச செயல் செயவது 
பணிபசபாருளுக்கு ஏறை்தல்ை.  இ்தைால் 
அனரபபுச ெக்ைரம் ்்தயந்துவிடுவ்்தாடு 
பணிபசபாருளில் பளபளபபில்ைா்த 
்்தாறைமும், நிை்வறுபாடும், பிசிறும் ஏறப்ட 
வாயபபுணடு.  எை்வ இம்முனையில் 
அனரபபுச செயயக் கூ்டாது.

4.9 அரைப்புச் �ககைம் (Grinding Wheel)
அனரபபுச ெக்ைரசமனபது, ைடிை 
அனரபபுத துைள்ைளால் செயயபபட்ட 
பல்ைாயிரக்ைணக்ைாை சவடடும் 
முனைைனளக் சைாண்ட சவடடுளியாகும்.  
அனரபபுத தூள் மறறும் பிடிமாை சபாருள் 
இனவ இரணடும் ைைந்து அனரபபு ெக்ைரம் 
செயயபபடுகிைது.

அனரபபுச ெக்ைரததில் மூனறு 
பிரிவுைள் உள்ளை.
 1. ஒ்ர வார்பபாை செயயபபட்ட சைடடியாை 

அனரபபு ெக்ைரம் (Solid wheel)
 2. பை துணடுைளாைாை அனரபபுச 

ெக்ைரம் (Segmented Wheel)
 3. அசசில் சபாருத்தபபட்ட அனரபபுச 

ெக்ைரம் (Mounted Wheel)

4.10 அரைப்புத் தூள (Abrasive)
அனரபபுத தூள் எனபது அனரபபுச செயல் 
செயயவும், பளபளபபூட்டவும் பயனபடும் 
சபாருளாகும்.  இது ைடிைத்தனனம, 
உன்டயா்த ்தனனம மறறும் திடீர் வினெனய 
்தாங்கும் ்தனனம ்பானை குணங்ைள் 
சைாண்ட்தாைவும் இருக்கும்.

அனரபபுத தூளில் இருவனைைள் 
உள்ளை.
 1. இயறனை ைடிை அனரபபுத தூள் 
 2. செயறனை ைடிை அனரபபுத தூள்

இயறரக கடின அரைப்புத்தூள 
இது பூமியிலிருந்து கின்டக்கிைது.  ைல், ைரி, 
மணல், எமரி, னவரம் மறறும் சைாரண்டம் 
ஆகியனவ இயறனையில் கின்டக்கும் ைடிை 
அனரபபு தூள்ைளாகும்.  ஆைால் இனவ 
சுத்தமாை்தாைவும், ்பாதுமாை்தாைவும் 
கின்டபபதில்னை.

மணல் எனபது ைடிை மணறைல்னை 
குறிக்கும்.  இன்த பயனபடுததி மிருதுவாை 
உ்ைாைங்ைனள அனரபபுச செயயைாம்.

எமரி எனபது இயறனையாை 
அலுமினிய ஆக்னெடு ஆகும். இதில் 
அலுமினியம் மறறும் இரும்பு ஆக்னெடு 
ைைந்து இருக்கும்.  சைாரண்டம் எனபது 
அலுமினிய ஆக்னெடு ஆகும்.  இனவ 
இரணடும் மணனை வி்ட அதிை ைடிைத 
்தனனம உன்டயது.

ஒ்ர வார்பபாை செயயபபட்ட 
சைடடியாை அனரபபு ெக்ைரம்

பை துணடுைளாைாை  
அனரபபுச ெக்ைரம்

அசசில் சபாருத்தபபட்ட  
அனரபபுச ெக்ைரம்
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சிலிக்ைான ைார்னபடு,  ைரிய நிை சிலிக்ைான 
ைார்னபடு எை இருவனைைள் உள்ளை.  
இது, னவரததிறகு அடுத்தாற்பால் அதிை 
ைடிை ்தனனம உன்டய்தாகும்.  ஆைால் 
அலுமினியம் ஆக்னெடு அளவிறகு ்தாங்கும் 
ெக்தி சிலிக்ைான ைார்னபடுக்கு இல்னை. 
எை்வ இது குனைந்்த நீள் வினெ ்தாங்கும் 
ெக்தியுன்டய செமண்டட ைார்னபடு, செராமிக், 
வார்பபிரும்பு, பித்தனள, சவணைைம், 
செம்பு, அலுமினியம் மறறும் வல்ைனைசுடு 
இரபபர் ்பானைவறனை அனரபபுச செயய 
பயனபடுகிைது.  இது ைார்சபாசரண்டம் 
எனை நிறுவைத்தால் உறபததி செயயபபடடு 
விறபனை செயயபபடுகிைது.  இ்தன 
அன்டயாள குறியீடு ‘S’ எனப்தாகும்.

அலுமினியம் ஆகர�டு அரைப்புத்தூள

அலுமினியம் ஆக்னெடு அனரபபுததூள்

இயறனையில் கின்டக்கும் ைடிை 
அனரபபுத தூள்ைளி்ை்ய னவரம் அதிை 
ைடிைத ்தனனம உன்டயது.  இன்தப 
பயனபடுததி செமண்டட ைார்னபடு 
சவடடுளிைனள அனரபபு செயய முடியும்.

ப�யறரக கடின அரைப்புத்தூள
செயறனை ைடிை அனரபபு தூளில் 
இருவனைைள் உள்ளை.  அனவ, 
 1. சிலிக்ைான ைார்னபடு அனரபபுத தூள்
 2. அலுமினியம் ஆக்னெடு அனரபபுத தூள்

சிலிககோன் கோர்ர�டு அரைப்புத்தூள

சிலிக்ைான 56%, ைல்ைரி 30%, உபபு 
2%, மரததூள் 12%, ைைனவனய மின 
உனையில் இடடு சிலிக்ைான ைார்னபடு 
அனரபபுத தூள் செயயபபடுகிைது.  பசனெ நிை 

இயறனை ைடிை  
அனரபபுத தூள்

செயறனை ைடிை  
அனரபபுத தூள்

மணல்

சிலிக்ைான 
ைார்னபடு

அலுமினியம் 
ஆக்னெடு

சைாரண்டம்எமரி னவரம்

அனரபபுத தூள்
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கூைைாம்.  அனரபபுத தூளின அளவு, 
அ்தனை பிரிதச்தடுக்கும் ெல்ைன்டயில் ஒரு 
அங்குை நீளததிறகு எத்தனை துனளைள் 
உள்ளது எனபன்த குறிக்கும். அனரபபுத 
தூளின வனரயறுக்ைபபட்ட அளவுைனள 
அட்டவனணயில் ைாண்பாம்.

அனரபபுத தூளின அளவு அனரபபுத தூளின 
எணணிக்னை

சபரியனவ (coarse) 10  12  14  16  24
சுமாராைனவ (Medium) 30  36  46  54
நுணுக்ைமாைனவ (Fine) 80  100  120  150
மிை நுணுக்ைமாைனவ 
(Very Fine)

220  240  280  
320  500  600

அளவு (size) எண சிறியச்தனைால் 
அனரபபுததூளின அளவு சபரியனவ 
எனறும், எணணிக்னை அதிைமாைால் 
அனரபபுததூளின அளவு நுணுக்ைமாைனவ 
எனறும் அர்த்தம்.

தைம் (Grade)
அனரபபுச ெக்ைரததில் உள்ள ைடிை அனரபபுத 
தூள்ைனள, பிடிமாை சபாருள் மூைம் 
எவவளவு இறுக்ைமாை பிடிக்ைபபடடுள்ளது  
எனபன்த ்தரம் எனகி்ைாம்.  இது 
அனரபபுச ெக்ைரததின ைடிைத ்தனனமனய 
குறிக்ைாது.  அனரபபுச ெக்ைரததின ்தரம் A  
மு்தல் Z வனரயிைாை ஆங்கிை எழுததில் 
குறிக்ைபபடுகிைது.

்தரம் (Grade) குறிக்கும் ஆங்கிை 
எழுததுைள்

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

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

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

அனரபபுச ெக்ைரததின ்தரம் 
மிருதுவாைச்தனைால் பிடிபபுத ்தனனம 
குனைவு எனறும், அனரபபுத தூள்ைள் 
எளிதில் உதிர்ந்து விடும் எனறும் 
ைடிைமாைச்தனைால் எளிதில் உதிராது 
எனபன்தயும் குறிக்கும்.  மிருதுவாை 
பணிபசபாருனள அனரபபுச செயய ைடிை 

பாக்னெடு, சிலிக்ைா, இரும்பு ஆக்னெடு, 
ன்டட்்டனியம் ஆக்னெடு, ைல்ைரி மறறும் 
இரும்புத தூள் ைைந்்த ைைனவனய மின 
உனையிலிடடு உருக்கி அலுமினியம் ஆக்னஸைடு 
அனரபபுத தூள் செயயபபடுகிைது.  இது சுமாராை 
ைடிைத ்தனனமயும், எளிதில் உன்டயாத 
்தனனமயும் சைாண்டது.  இன்தக் சைாணடு 
அதிை நீள் வினெ ்தாங்கும் ெக்தி உன்டய எஃகு, 
ைார்பன எஃகு, அதி்வை எஃகு மறறும் னமல்டு 
ஸ்டீல் ்பானைனவைனள அனரபபுச செயயைாம்.  
இது A எனை எழுததில் குறிபபி்டபபடும்.

பிடிமைோன ப�ோருளின் வரககள  
(Types of Bond)
ைடிைமாை அனரபபு தூள்ைனள ஒனைாை 
்ெர்தது, ்்தனவயாை வடிவில் அனரபபுச 
ெக்ைரங்ைள் செயய பயனபடும் சபாருளுக்கு 
பிடிமாை சபாருள் எனறு சபயர். இதில் 
பை வனைைள் உள்ளை. ைடிை அனரபபு 
தூள்ைளு்டன ்்தனவயாை பிடிமாை 
சபாருனள ்ெர்தது சவவ்வறு அனரபபுச 
ெக்ைரங்ைள் ்தயாரிக்ைபபடுகினைை.  
இவவாறு ்தயாரிக்ைபபட்ட ெக்ைரங்ைளும் 
அ்தன அன்டயாள குறியீடும் கீழக்ைண்ட 
அட்டவனணயில் சைாடுக்ைபபடடுள்ளது.

பிடிமாை 
சபாருள்

எழுததுக் 
குறியீடு

அனரபபுச ெக்ைரம்

விடரினபடு V விடரினபடு ெக்ைரம்
சிலிக்்ைட S சிலிக்்ைட ெக்ைரம்
அரக்கு E எைாஸ்டிக் ெக்ைரம்
சரசிைாயடு B சரசிைாயடு ெக்ைரம்
இரபபர் R வல்ைனைசுடு ெக்ைரம்
ஆக்சி 
கு்ளானரடு

O ஆக்சி கு்ளானரடு 
ெக்ைரம்

அரைப்புத்தூள அளவு, தைம், உளஅளவு 
(Grit, Grade and Structure)
அரைப்புத்தூள அளவு (Grit)
அனரபபுச ெக்ைரம் பல்ைாயிரக்ைணக்ைாை 
அனரபபுத தூள்ைளால் ஆைது.  அனரபபுத 
தூளின அளவு எனபது தூள்ைளின 
எணணிக்னைனய குறிக்கும்.  இன்த 
ஆங்கிைததில் Grit or Grain Size எைக் 
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்தரம் சைாண்ட அனரபபு ெக்ைரதன்தயும், 
ைடிைமாை பணிபசபாருனள அனரபபுச 
செயய மிருதுவாை ்தரம் சைாண்ட அனரபபுச 
ெக்ைரதன்தயும் பயனபடுத்த ்வணடும்.
உள அரமைப்பு (Structure)
அனரபபுச ெக்ைரததில், அனரபபுத தூள்ைளும் 
பிடிமாை சபாருடைளும் அன்டததுள்ள 
இ்டதன்த குறிக்கும்.  இதில் அனரபபுத தூளும் 
பிடிமாை சபாருளும் செருக்ைமாை்வா 
அ ல் ை து  ச ெ ரு க் ை மி ல் ை ா ம ் ை ா 
அனமந்திருக்கும்.  இது எணைளால் 
குறிபபி்டபபடடுள்ளன்த அட்டவனணயில் 
ைாண்பாம்.

உள் அனமபபு குறிக்கும் எண
செருக்ைமாைது (Dense) 2  3  4  5  6  7  8
செருக்ைமில்ைா்தது(Open) 9  10  11  12 13  14  15  

மறறும் அ்தறகு ்மல்

மிருதுவாை, உன்டயா்த மறறும் நீளும் 
்தனனமயுன்டய பணிபசபாருள்ைளுக்கு 
ச ெ ரு க் ை மி ல் ை ா ்த  அ ன ர ப பு ச 
ெக்ைரங்ைளும், எளிதில் சொறுங்கும் 
்தனனமயுன்டய பணிபசபாருள்ைளுக்கு 
செருக்ைமாை அனரபபுச ெக்ைரங்ைளும் 
பயனபடுத்தபபடுகினைை.

4.11  அரைப்பு �ககைத்திரனக 
குறிப்பிடும் விதம்  
(Grinding Wheel Specification)

இந்திய ்தர நிர்ணயததினபடி 
அனரபபுச ெக்ைரததின பல்்வறு குறிபபுைள் 
முற்ெர்க்னை மறறும் பிற்ெர்க்னை உடப்ட 
சமாத்தம் 7 அன்டயாளக் குறியீட்டால் 
குறிபபி்டபபடுகிைது.

முறந�ர்கரக: அனரபபுததூளின பூர்வீைம் 
பறறிய ்தயாரிபபாளரின குறிபபு

முதல் எழுத்து: அனரபபுத தூளின சபயர்

முதல் எண: அனரபபுத தூளின அளவு 

இைணடோவது எழுத்து: அனரபபுச ெக்ைரததின 
்தரம்

இைணடோவது எண: அனரபபுச ெக்ைரததின 
உள் அனமபபு

மூன்்றோவது எழுத்து: அனரபபுச ெக்ைரததின 
பிடிமாை சபாருள்

பிறந�ர்கரக: அனரபபுச ெக்ைரத ்தயாரிபபாளரின 
குறிபபு எண

இனவ ்தவிர அனரபபு 
ெக்ைரததின சவளிவிட்டம், அைைம் 
மறறும் னமயததுனளயின விட்டம் 
்பானைவறனையும் குறிபபி்ட ்வணடும்.

W   A  54  M  7  V  20  என்்ற குறிப்புகளின் 
விளககம் பின்வருமைோறு:

W -  அனரபபுத தூளின பூர்வீைம் மறறும் 
்தயாரிபபாளரின குறிபபு

A - அலுமினிய ஆக்னஸைடு அனரபபுத தூள்
54 –  அனரபபுத தூள் அளவு சுமாராைது
 M -  அனரபபுச ெக்ைரததின ்தரம் சுமாராைது
 7 -  அனரபபுச ெக்ைரததின உள் அனமபபு 

செருக்ைமாைது
V -  அனரபபுச ெக்ைரததின பிடிமாை சபாருள் 

விடரினபடு
20 - அனரபபுச ெக்ைர ்தயாரிபபாளரின குறிபபு
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4.12  அரைப்புச் �ககைத்ரத 
ப�ோருத்தும் முர்ற (Method of 
Mounting Grinding Wheel)

அனரபபு இயந்திரததில் உள்ள சுழறறியில் 
அனரபபுச ெக்ைரததினை மிகுந்்த 
எசெரிக்னையு்டன சபாருத்த ்வணடும்.  
அனரபபுச ெக்ைரதன்த சபாருததுவ்தறகு 
பினவரும் குறிபபுைனள ைவைததில் 
சைாணடு சபாருத்த ்வணடும்.

 1. அனரபபுச ெக்ைரதன்த சுழறறியில் 
சபாருததி, ்ைொை சுததியைால் ்தடடி, 
அதிலிருந்து வரும் ெப்தததின மூைம் 
ஆயவு செயது, உன்டயாமலும், கீைல் 
விழாமலும் இருக்கிை்தா எனபன்த 
ச்தரிந்து சைாள்ளைாம்.  விடரிஃனபடு 
மறறும் சஷல்ைாக் ெக்ைரங்ைளில் 
இன்த ெனகு உணரைாம்.

ஃ�ளா��

�ழ��

அைர���
ச�கர�

வாச


ந�

கா�ய உேலாக
உைற

அனரபபுச ெக்ைரதன்த சபாருததும் முனை (Method 
of Mounting Grinding Wheel)

 2. அனரபபுச ெக்ைரதன்த அதிை அழுத்தம் 
்தராமல் னையிைால் ்தள்ளி சுழறறியில் 
சபாருத்த ்வணடும்.

 3. அனரபபுச ெக்ைரததின னமயத 
துனளயில் ைாரீயத்தாைாை உ்ைாை 
உனை (Lead Bush) இருக்கும்.  இன்த 
அனரபபுச ெக்ைரததிறகு சவளி்ய 
ச்தரியா்தவாறு சபாறுத்த ்வணடும்.

 4. அனரபபுச ெக்ைரததின இருபுைமும் 
ஃபளானஞ (Flange) ெனகு சபாருத்தபப்ட 
்வணடும்.  இ்தன விட்டம் அனரபபுச 
ெக்ைரததின விட்டததில் பாதி அளவிறகு 
்மல் இருக்ை ்வணடும்.  இரணடு 
ஃபளானஞசுைளும் ஒ்ர அளவு 
விட்டமுன்டய்தாை இருக்ை ்வணடும்.
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 5. அனரபபுச ெக்ைரததின பக்ை வாடடில் 
ஃபளானஞ ெனைாை படிந்து 
இருக்கும்படி செயய ்வணடும்.  
ஃபளானஞசுைளின னமயததில் பள்ளம் 
இருக்கும்படி சபாருத்த ்வணடும்.

 6. அ ன ர ப பு ச  ெ க் ை ர த தி ற கு ம் , 
ஃபளானஞசுைளுக்கும் இன்ட்ய 1.6 
மி.மீ – க்கு அதிைம் இல்ைா்த ்தடிமன 
உள்ள அடன்ட, ்்தால் மறறும் ரபபர் 
ஆகியவறைாைாை ஏ்்தனும் ஒரு 
வனை வாஷர் இருபுைமும் சபாருத்த 
்வணடும்.  ஃபளானஞசின அளவும், 
வாஷரின அளவும் ஒ்ர அளவு 
விட்டமுன்டய்தாை இருக்ை ்வணடும்.

 7. அனரபபுச ெக்ைரம் சபாருததியுள்ள 
சுழறறியில் உடபக்ை ஃபளானஞ, 
ொவி மூைம் இறுக்ைமாை பிடிக்ைபப்ட 
்வணடும்.  சவளிபபக்ை பளானஞ 
செருகி னவக்ைபப்ட ்வணடும்.

 8. அனரபபுச ெக்ைரம் உறுதியாை அனமய 
ெடடினைக் சைாணடு ்்தனவயாை 
வினெ சைாடுதது முடுக்ை ்வணடும்.

 9. இயந்திரததினை இயக்குவ்தறகு 
முனபு, அனரபபுச ெக்ைரததிறகு 
்்தனவயாை பாதுைாபபு ்தைடுைனளப 
சபாருத்த ்வணடும்.

 10. இவவாறு அனரபபுச ெக்ைரதன்த 
சபாருததிய பினபு சுமார் 10 
மு்தல் 15 நிமி்டம் வனர ஓ்டவிடடு, 
்்தனவயாைால் சீர்செய்தல் மறறும் 
ஒழுங்குபடுதது்தல் செயனைச செயது, 
அனரபபுச செயனை ச்தா்டங்ை 
்வணடும்.

4.13  கிநளசிங், நலோடிங் மைறறும் 
ந�டடரிங் (Glazing, Loading and 
Chattering)

கிநளசிங் (Glazing)
அதிை அளவு பயனபடுததிய பினபு, அனரபபுச 
ெக்ைரததில் உள்ள ைடிை அனரபபுத 
தூள்ைள் சவடடும் ்தனனமனய இழந்து, 
முனைைள் மழுங்கி ைணணாடி ்பானறு 

ச்தரிவ்தறகு கி்ளசிங் எனறு சபயர்.  இது 
ெக்ைரததின ைடிைத்தனனம, அதிை ்வைம் 
ைாரணமாய ஏறபடுகிைது.  ெக்ைரததின 
்வைம் குனைவாைவும், அ்தன ்தரம் 
மிருதுவாை்தாைவும் பயனபடுததிைால் 
கி்ளசிங் உண்டாைாது.  சீர்செய்தல் மூைம் 
புதிய சவடடுமுனைைனள உருவாக்கி 
பயனபடுத்தைாம்.

நலோடிங் (Loading)
அனரபபு இயந்திரததில், அனரபபுச 
செயல்செயயும் சபாழுது, பணிபசபாருளில் 
இருந்து சவளி்யறும் உ்ைாைத 
துைள்ைள் சவடடுமுனைைளுக்கின்ட்ய 
படியும் செயலுக்கு ்ைாடிங் எனறு சபயர்.  
ஆழமாை இ்டங்ைளிலும், மிருதுவாை 
உ்ைாைங்ைனள ்வனை செயயும் 
்பாதும், ைடிைமாை பிடிமாைப சபாருனள 
பயனபடுததும் ்பாதும் வீல் ்ைாடிங் 
ஏறபடுகிைது.  ்தரமாை குளிர்விக்கும் 
திரவதன்தப பயனபடுததிைால் ்ைாடிங் 
ஏறபடுவதில்னை.

ந�டடரிங் (Chattering)
அனரபபுச ெக்ைரதன்த பயனபடுததி அனரபபு 
செய்த பரபபில், அனை அனையாை ்ைாடுைள் 
்பாைத ச்தரிந்்தால் அ்தறகு ்ெட்டரிங் 
எனறு சபயர்.  சுழறறியின ்பரிங் ெரியாை 
இல்ைா்த்தாலும், ெக்ைரம் ெரியாை ்பைனஸ் 
இல்ைாமல் இருந்்தாலும், ெக்ைரம் உருமாறி 
இருந்்தாலும் ்ெட்டரிங் உண்டாகும்.

அரைப்புச் �ககைத்ரத சீர் ப�யதலும், 
ஒழுங்கு�டுத்துதலும் (Dressing and 
Truing)
அனரபபுச ெக்ைரததில் உருமாறைம் மறறும் 
்ைாடிங் ஏறபடடிருந்்தால் சீர் செய்தல் மறறும் 
ஒழுங்குபடுதது்தல் மூைம் ெரி செயயைாம்.  
இ்தனைப பறறி விவரமாை ைாண்பாம்.

சீர் ப�யதல் (Dressing)
அனரபபுச ெக்ைரததின மழுங்கிய சவடடு 
முனைைனள நீக்கி புதிய கூர்னமயாை, 
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சவடடுமுனைைனளக் சைாண்ட அனரபபுத 
தூள்ைனள உருவாக்குவ்்த சீர் செய்தல் 
ஆகும்.  இவ்வனையினை செயவ்தறகு 
ெடெததிர வனை சவடடுளி (Star 
dresser) மறறும் னவர முனை சைாண்ட 
ஒபபனைக்்ைால் (Diamond Dresser) 
இரணடும் பயனபடுத்தபபடுகிைது.

அரைப்புச்�ககைத்ரதச் சீர்ப�யதல்
இதில் ெடெததிர வனை சவடடுளி மூைம் 
சீர் செய்தல் செயயபபடுகிைது.  இது ைடிைத 
்தனனம உள்ள எஃகு உ்ைாைததிைால் 
செயயபபடடு இ்தன சுறறுப பரபபில் கூரிய 
சவடடும் முனைைள் சைாண்ட்தாை இருக்கும்.

தா��

அைர��� ச�கர�

ந�ச�ர வைக
�
ெச��� ெவ���

அனரபபுசெக்ைரதன்தச சீர்செய்தல்

அனரபபுச ெக்ைரம் சுழலும் ்பாது, 
சீர்செயயும் இக்ைருவினய ெக்ைரததின 
முைபனப ்ொக்கி குறுக்ைாை ெைறறி 
சீர் செய்தல் ்வனை செயயபபடுகிைது.  
இம்முனையில் அனரபபுத தூளின னெஸ் 
சபரி்தாை உள்ள ெக்ைரங்ைனளயும், 
நுணுக்ைமில்ைா அனரபபுச செயல் புரியும் 
ெக்ைரங்ைனளயும் சீர் செயயைாம்.

ன வ ர மு ன ை  ச ை ா ண ்ட 
ஒபபனைக்்ைால் மூைமாைவும், சீர்செய்தல் 
துல்லியமாை செயயபபடுகிைது.  அனரபபுச 
ெக்ைரதன்த சுழைச செயது அ்தறசைதிராை 
ஃ்பார்ட எைபபடுகிை னவரதன்த 
கூர்னமயாை அனமதது சீர்செய்தல் 
ென்டசபறுகிைது.  னவரமுனை சைாண்ட 
ஒபபனைக்்ைானை 150 அளவில் ொயவாை 
அனமதது, சீர் செயது புதிய கூர்னமயாை 
அனரபபுதூள்ைனள ெக்ைரததின முைபபில் 
உருவாக்ைைாம்.  இவ்வனையின்பாது 
அதிைமாை குளிர்விக்கும் திரவம் பயனபடுத்த 
்வணடும்.

ஒழுங்கு�டுத்துதல் (Truing)
அனரபபுசெக்ைரம் மிை அதிைமாை 
பயனபடுத்தபபட்ட பிைகு அ்தன 
வடிவததில் மாறு்தல் ஏறபடும்.  ்மலும் 
சிை ெந்்தர்பபங்ைளில் வடிவ அனரபபுச 
செயல் செயவ்தறைாை அ்தன வடிவதன்த 
மாறறியனமக்ை ்ெரி்டைாம்.  இத்தனைய 
செயலுக்ைாை அனரபபுச ெக்ைரததின 
வடிவதன்த னவரமுனை சைாண்ட 
ஒபபனை ்ைால் மூைம் ெரி செய்தலுக்கு 
ஒழுங்குபடுதது்தல் எனறு சபயர்.

ஒழுங்கு�டுத்துதல் ப�யயும் முர்ற
மு்தலில் னவரமுனை சைாண்ட 
ஒ ப ப ன ை க் ் ை ா ன ை த  ்த ா ங் கி யி ல் 
அனமதது, பணி்மன்டயில் சபாருத்த 
்வணடும்.  அனரபபுச ெக்ைரததிறகு எதி்ர, 
னவரமுனைக் சைாண்ட ஒபபனைக் 
்ைானை 100 மு்தல் 150 அளவிறகு 
ப்டததில் ைாடடியவாறு ொயதது அனமக்ை 
்வணடும்.  பிைகு, அனரபபுச ெக்ைரதன்த 
்ொக்கி னவரமுனைக் சைாண்ட சவடடும் 
முனைனயக் குறுக்்ை ெைர்ததி, அனரபபு  
செயது அனரபபுச ெக்ைரததின வடிவம் 
ெரி செயயபபடுகிைது.  0.02 மி.மீ க்கு 
அதிைமாை ஊட்டம் ்தராமல் பணி்மன்ட 
பாைதன்த ெைறறி அதிைமாை குளிர்விக்கும் 
திரவதன்த பயனபடுததி இன்த செயதி்ட 
்வணடும்.
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4.14  அரைப்புச் �ககைத்ரத ந�லன்ஸ் 
ப�யதல் (Wheel Balancing)

அனரபபுச ெக்ைரம் முழுவதும் ஒ்ர சீராை 
அ்டர்ததியு்டனும், என்டயு்டனும் இருபப்தறகு 
வீல் ்பைனஸ் எனறு சபயர். ெக்ைரங்ைனள 
அதிைமாை பயனபடுததுவ்தால் ்பைனஸ் 
இல்ைாமல் ்பாயவிடும்.

இன்த சீர்செய்தல் மறறும் 
ஒழுங்குபடுதது்தல் மூைம் ெரி செயயைாம்.  
்்தனவயாைால் ்பைனசிங் ஸ்பிணடிலில் 
சபாருததி ெரி செயது, பயனபடுத்தைாம்.

4.15  பவடடும் நவகம், ஊடடம் மைறறும் 
பவடடும் ஆழம் (Cutting speed, 
Feed and Depth of Cut)

பவடடும் நவகம்
அனரபபு இயந்திரததில் சவடடும் 
்வைம் எனபது, அனரபபுச ெக்ைரததின 
்வைததிறகும்,  பணிபசபாருளின 
்வைததிறகும் இன்ட்ய உள்ள ்வை 
விகி்ததன்தக் குறிக்கும்.  அ்தாவது அனரபபுச 
ெக்ைரம் ஒரு விைாடி ்ெரததிறகுள் 
எவவளவு தூரம் செனறு அனரபபு செயகிைது 
எனபன்தக் குறிக்கும்.

சவடடும் ்வைம் (c.s) = πDN /1000 மீ/
நிமி்டம்
π = 22/7 (or) 3.14
D  = அனரபபுச ெக்ைரததின விட்டம் மி.மீ
N  = அனரபபுச ெக்ைரததின ்வைம் RPM 

ஊடடம்
அனரபபுச ெக்ைரம் ஒரு முழுசசுறறு 
சுறறுவ்தறகுள், பணி்மன்ட நீளவாக்கில் 
ெைரும் தூரதன்த ஊட்டம் எனறு 
அனழக்கி்ைாம்.

ஊட்டம்  = மி.மீ / சுறறு
ஊட்டததின அளவாைது, வினரவு 

அனரபபு செயலின ்பாது, அனரபபுச 
ெக்ைரததின அைைததில் 0.6 – 0.9 மி.மீ.  
அளவிலும், நுணுக்ை அனரபபு செயலின 
்பாது 0.4 – 0.6 மி.மீ. அளவு வனர 
அனமந்திருக்கும்.

10° to 15°

தா��

அைர��� சகர�
ைவர 	ைன ெகா�ட
ஒ�பைனேகா�

ஒழுங்குபடுதது்தல் செயயும் முனை

தா��

�ழ��

அைர��� ச�கர

அனரபபுச ெக்ைரதன்த ்பைனஸ் செய்தல் (Wheel Balancing)
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பவடடும் ஆழம்
பணிபசபாருனள, அனரபபுச ெக்ைரததின 
குறுக்்ை, ஒரு முனை ெைறறும் ்பாது 
்்தயதச்தடுக்கும் ்தடிமனை குறிக்கும்.  இது 
மி.மீ – இல் குறிபபி்டபபடுகிைது.  சபாதுவாை 
இது 0.005 மு்தல் 0.04 மி.மீ அளவிறகுள் 
இருக்கும்.

4.16  துல்லியமைோக இயந்திை �ணி 
ப�யதல் (Precision Operation)

சபாறியியல் துனையில், ைன்டெல் 
இயந்திரம், உருவனமக்கும் இயந்திரம், 
மில்லிங் இயந்திரம், துனளயிடும் 
இயந்திரம், அனரபபு இயந்திரம் ்பானை 
பல்்வறு இயந்திரங்ைளில் பல்்வறு 
வி்தமாை ்வனைைனளச செயது 
சபாருடைள் ்தயாரிக்ைபபடுகினைை.  
இ வ வ ா று  ்த ய ா ரி க் ை ப ப டு கி ன ை 
சபாருடைளின ்மறபரபபுத ்தனனம 
்மலும் ெனைாை அனமய, மிைமிைத 
துல்லியமாை இயந்திரபபணி செயவது 
இனறியனமயா்த்தாகும்.  இன்த 
நுணுக்ைமாை இயந்திரபபணி செய்தல் 
எனறும் அனழக்கி்ைாம்.

நுணுக்ைமாவும், துல்லியமாைவும் 
இயந்திரபபணி செய்தால், பணிபசபாருளின 
்மறபரபபின ்தனனம மிை மிைத 
துல்லியமாைவும், பார்னவக்கு அழைாைவும், 
்்தயா்தத ்தனனம உள்ள்தாைவும், 
இனணபபின ்தனனம ெனைாைவும் 
அனமயும். இது பினவரும் பல்்வறு 
முனைைளில் செயயபபடுகிைது. 
1. ைாபபிங் 2.்�ானிங் 3. நுணணிய 
இனழபபு 4.பாலிஷ்ஷிங் 5. பஃபபிங் 6. 
ஸ்கி்ரபபிங் 7. மின முைாம் பூசு்தல்

லோப்பிங் (Lapping)
இயந்திரபபணி செயயபபட்ட உருனள 
மறறும் ்தடன்டயாை பரபபில் ைணணுக்குத 
ச்தரியா்த சிறு குனைபாடுைனள ைாபபிங் 
ைளிம்பு மூைம் நீக்கி, மிைத துல்லியமாை 
பரபபினை உருவாக்கும் முனைக்கு ைாபபிங் 
எனறு சபயர்.  இ்தன மூைம் 0.005 மி.மீ 

மு்தல் 0.01 மி.மீ. வனர உ்ைாைதன்த 
்்தயதச்தடுக்ைைாம்.  ்மலும் இம்முனையில் 
0.1 னமக்ரான அளவிறகுள் இயந்திரபபணி 
செயய முடியும்.

ைாபபிங் (Lapping)

இயந்திரபபணி செயயபபட்ட 
பணிபசபாருளில் ைாபபிங் ்வனை செயய 
ைாப (lap) எனை பாைமும், ைாப ைளிம்பும் 
்்தனவபபடுகிைது.  ைாப எனபது மிருதுவாை 
வார்பபிரும்பு, பித்தனள, செம்பு, ைாரியம் 
்பானை ஏ்்தனும் ஓர் உ்ைாைத்தால் 
செயயபபடடிருக்கும்.  இது பல்்வறு 

ைாபபிங்

நுணணிய 
இனழபபு

்�ானிங்

பாலிஷ்ஷிங்

பஃபபிங்

ஸ்கி்ரபபிங்

மின முைாம் 
பூசு்தல்

துல்லியமாை 
இயந்திர 

பணி செய்தல்

1

2

3

4

5

6

7
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வடிவங்ைளில் இருக்கும்.  அனரபபுச 
ெக்ைரங்ைள் செயயத ்்தனவபபடும் எமரி, 
சைாரண்டம், இரும்பு ஆக்னஸைடு, கு்ராமிய 
ஆக்னஸைடு ்பானை ைடிை அனரபபுப 
சபாருடை்ளாடு எணசணய, கிரீஸ் ்ெர்தது 
ைாப ைளிம்பு ்தயாரிக்ைபபடுகிைது.

இக்ைளிம்பினை ைாப பாைததின 
மீது ்த்டவ ்வணடும். ைாபபின மீது ைாப 
ைளிம்பு ்த்டவுவ்தறகு ொர்ஜிங் எனறு சபயர்.  
ைாபபின மீது பணிபசபாருனளத ்்தயத்்தா 
அல்ைது பணிபசபாருள் மீது ைாபபினை 
்்தயத்்தா இவ்வனை செயயபபடுகிைது.  
உருனள வடிவப பணிசபாருனள ைாபபிங் 
செயய ்வணடிய்பாது, பணிபசபாருனள 
ைன்டெல் இயந்திரததில் பிடிததுச சுழைச 
செயய ்வணடும்.  இ்தன மீது ைாபபிங் 
செயய ்வணடிய இ்டததில் ைாபபினைத 
்்தயதது எடுக்ை ்வணடும்.  ்தடன்டயாை 
பரபபினை ைாபபிங் செயய ்வணடிய்பாது 
ைாப பாைதன்த ெைராமல் பிடிததுக் சைாணடு 
பணிபசபாருனள, அ்தன்மல் ்்தயதது 
ைாபபிங் ்வனைனயச செயயைாம்.  ்மலும் 
ைாப பாைதன்த சுழை விடடு அ்தன ்மல் 
்தடன்டயாை பரபபினை ்்தயததும் ைாபபிங் 
செயயைாம்.  சபருவாரியாை அளவில் 
ைாபபிங் செயய செங்குதது ைாபபிங் 
இயந்திரம், னமயமில்ைா ைாபபிங் இயந்திரம் 
மறறும் அனரபபுத தூள் பதிக்ைபபட்ட 
சபல்ட உள்ள ைாபபிங் இயந்திரங்ைள் 
பயனபடுகினைை.

ந�ோனிங் (Honing)
பணிபசபாருளில் துனளயிடு்தல், துனளச 
சுரணடு்தல், துனளப சபருக்கு்தல் மறறும் 
துனளக்குள் அனரபபு செய்தல் ்பானை 
்வனைைள் செய்த பிைகு துனளயின 
உடபரபனப துல்லியமாை இயந்திரப 
பணி செயவ்தறகு ்�ானிங் எனறு 
சபயர்.  ்�ானிங்கின மூைம் 0.25 மி.மீ 
வனர உ்ைாைதன்த ்்தயதச்தடுக்ைைாம்.  
சொரசொரபபின ்தனனமனய 0.25 – 
0.4 னமக்ரான அளவில் அனமக்ைைாம்.  
இசசெயலின மூைம் நீள்வட்டததுனள 
மறறும் ெரிவாை துனளயினை துல்லியமாை 

அளவிறகு வட்டமாைவும், உடபரபபில் ஏறபடும் 
சவடடுளித்த்டம் மறறும் ்ைாடுைனள நீக்கி 
ெரி செயயவும் ்�ானிங் பயனபடுகிைது.

்�ானிங் ்வனை செயவ்தறகு 
்�ானிங் ைறைள் பயனபடுகினைை.  
்�ானிங் ைறைள் சபாருத்தபபட்ட ் �ானிங் 
்தனை, சுழறறியில் சபாருத்தபபடடு சுழலும்படி 
அனமக்ைபபடடுள்ளது.  ்�ானிங் செயய 
்வணடிய துனளயுன்டய பணிபசபாருனள, 
னவஸ் அல்ைது ஃபிக்ெர்ஸில்  சபாருத்த 
்வணடும்.  பணிபசபாருனள ்�ானிங் 
சுழறறிக்கு ்ெராை அனமதது, சுழறறினய 
செங்குத்தாை ்மலும் கீழும் ெைறறி 
உ்ைாைதன்த ்்தயதச்தடுக்ை ்வணடும்.  
அதிை உ்ைாைதன்த ்்தயதச்தடுபப்தால் 
குளிர்விக்கும் திரவம் பயனபடுத்த ்வணடும்.  
இவவாறு துனளயினுள் ்�ானிங் ்வனை 
செயயபபடுகிைது.

வ�கா��

ேஹா��
க�க�

்�ானிங் (Honing)

XII BME_Tamil version CHAPTER 04.indd   106 1/12/2022   2:55:41 PM



1 0 7பாடம் 04 அரைப்பு இயந்திைம் (GRINDING MACHINE)

் � ா னி ங்  ் வ ன ை ன ய 
பிளாஸ்டிக், சவள்ளி பித்தனள, 
அலுமினியம், வார்பபிரும்பு, ைடிைமாை 
எஃகு மறறும் செமண்டட ைார்னபடு 
்பானைவறறில் செயயைாம்.  ்மலும் 
கிராங்க் ஷாபன்டத ்தாங்கும் ஜர்ைல் 
்பரிங் ்பானை அனமபபிலும் ்�ானிங் 
செயயபபடடிருபபன்த ைாணைாம்.  இதில் 
கின்டநினை மறறும் செங்குதது வனை 
இயந்திரங்ைள் எை இரு வனையுள்ளை.  
துபபாக்கியிலுள்ள நீண்ட துனளயில் 
கின்டநினை இயந்திரதன்தப பயனபடுததி 
்�ானிங் செயயைாம்.

நுணணிய இரழப்பு (Super Finishing)
மிை மிைத துல்லியமாை இயந்திரபபணி 
செயவ்தறகு நுணணிய இனழபபு எனறு 
சபயர்.  இ்தன மூைம் 0.015 மு்தல் 0.32 
னமக்ரான அளவிறகு துல்லியமாை 
்மறபரபனப உண்டாக்ைைாம்.  நுணணிய 
இனழபபில், அ்தாவது 400 மு்தல் 
600 வனர நுணணிய அளவு உள்ள 
அனரபபுததூள்ைனளப பயனபடுததி 
0.005 மு்தல் 0.02 மி.மீ உ்ைாைதன்த 
்்தயதச்தடுக்ைைாம்.  இ்தன மூைம் 
பணிபசபாருளின உடபுைம் மறறும் 
சவளிபபுைததில் ்வனை செயயைாம்.

அனரபபுக் ைறைனள சுழலும் 
பணிபசபாருள் மீது ச்தாடடுக் 
சைாணடிருக்கும்படி செயய ்வணடும்.  
அனரபபுக் ைறைள் அனெந்து சைாண்்ட 
ெைரும்படி அனமக்ைபபடடுள்ளது.  
பணிபசபாருள் ்்தனவக்்ைறப சுழலும் 
படியாை்வா, முனனும் பினனும் ெைரும் 
படியாை்வா, அனமக்ைபபடடு நுணணிய 
இனழபபு ்வனை செயயபபடுகிைது.  
இவ்வனைனயச செயயும்்பாது சிைபபு 
உயவு எணசணய, மணசணணனணயு்டன 
ைைந்து பயனபடுததுவ்தால் நுணுக்ைமாை 
்மறபரபபுத ்தனனம கின்டக்கிைது.  சிைபபு 
இயந்திரங்ைனளப பயனபடுததி கிராங்க் 
ஷாபட, ஜர்ைல் ்பரிங், ்ைம் ஷாபட 
்பானைனவைளில் நுணணிய இனழபபு 
செயயபபடுகிைது.

�ோலிஷிங் (Polishing)

பாலிஷிங் (Polishing)

பாலிஷிங் ெக்ைரம் ஒனறின மூைம், 
சொரசொரபபாை பரபபில் உள்ள 
்ைாடுைள், சவடடுளித ்த்டங்ைள் மறறும் 
சிறு பள்ளங்ைள் ்பானைவறனை 
நீக்கி, பளபளபபாைத ்்தாறைதன்த 
ஏறபடுத்தைாம்.  ெல்ை ்்தாறைதன்த 
உண்டாக்குவ்தறைாை்வ பாலிஷிங் 
செயயபபடுகிைது.  பாலிஷிங் ெக்ைரமாைது, 
ஃசபல்ட, ்்தால், ைாகி்தம், ்ைனவாஸ் மறைம் 
ைம்பளியிைால் செயயபபடடு அனரபபுததூள் 
ைைக்ைபபடடிருக்கும்.  ்வைமாைச சுழலும் 
பாலிஷிங் ெக்ைரததில் பணிபசபாருனளத 
ச்தா்டச செயது அனரபபு செயவன்தப ்பாை 
பாலிஷிங் செயயைாம்.  ைாபபிங், ்�ானிங் 
மறறும் நுணணிய இனழபபு ்தவிர மறை 
சபாறிபபணி ் வனை செய்த பினபு பாலிஷிங் 
செயயைாம்.

�ஃப்பிங் (Buffing)
பாலிஷிங் முனையில் கின்டக்ைா்த 
பளபளபபாை ்்தாறைதன்த பஃபபிங் 
மு ன ை யி ல்  உ ண ்ட ா க் ை ை ா ம் .  
புதுபபாததிரங்ைளில் பஃபபிங் செயய சபல்ட, 
துணி, ்்தால் ்பானைனவ பயனபடுகிைது.  
இ்தனு்டன அனரபபுச ெக்ைரம் செயயத 
்்தனவபபடும் இரும்பு ஆக்னஸைடு கு்ராமிய 
ஆக்னஸைடு, எமரி ்பானைவறறின தூள் 
்ெர்க்ைபபடும்.  ்மலும் அனரபபுத தூளு்டன 
னபண்டர் எனை ைளிம்பு ைைக்ைபபடுகிைது.  
இந்்தக் ைளிம்பு, கிரீஸ், பாரஃபின 
எணசணய, மணசணணசணய அல்ைது 
்டர்பனன்டன ்பானை ைைனவயால் 

XII BME_Tamil version CHAPTER 04.indd   107 1/12/2022   2:55:41 PM



1 0 8 பாடம் 04 அரைப்பு இயந்திைம் (GRINDING MACHINE)

குணமுன்டய்தாைவும், ெல்ை பளபளபபாை 
்்தாறைமுன்டய்தாைவும், அளவு ெறறு 
அதிைமாைவும், ஈயபபறைனவபபு செயய 
ஏதுவாைவும், சவபபபபடுததி குண 
மாறைம் செயனையில் ைார்புனரசிங் 
ஆைாமல் ்தடுக்ைவும் முடியும்.  சபாதுவாை 
கு்ராமியம், நிக்ைல், செம்பு, துத்தொைம், 
ைாடமியம் மறறும் ஈயம் ஆகிய உ்ைாைப 
பூசசுைனள சபாருடைள் மீது பூெைாம்.  
்மலும் ்தங்ைம், சவள்ளி மறறும் 
பிளாடடிைம் ்பானைவறைாலும் உ்ைாைப 
பூசசு செயயபபடுகிைது. ைார், ்மாட்டார் 
னபக் பாைங்ைள், ை்தவின னைபபிடிைள் 
்பானைவறறில் கு்ராமிய முைாம் 
பூெபபடுகிைது.  உ்ைாைங்ைளின துத்தொைப 
பூசு்தலுக்கு ைால்வனைசிங் எனறு சபயர்.

மினமுைாம் பூெ ்வணடிய 
உ்ைாைததில் ்ைாடுைள், ்மடு பள்ளங்ைள் 
இருபபின மு்தலில் இ்தனை பஃபபிங் செயல் 
மூைம் நீக்ை ்வணடும்.  பினபு பஃபபிங் 
செய்த உ்ைாைததில் படிந்து இருக்கும் 
அசுத்தங்ைனள நீக்கி சுத்தம் செயய ் வணடும்.  
இபசபாழுது மினமுைாம் பூசுவ்தறகு உ்ைாைம் 
்தயார் நினையில் உள்ளது.

மினமுைாம் பூசுவ்தறகு ொனகு 
முக்கிய சபாருடைள் ்்தனவபபடுகினைை. 
அனவைள் மினமுைாம் பூெ ்வணடிய 
பணிபசபாருள், உ்ைாைப பூசசுக்ைாை 
உ்ைாைம், மினைைம், உ்ைாை உபபுக் 
ைனரெல் ்பானைனவயாகும்.  ப்டததில் 
ைாடடியவாறு மினமுைாம் பூசுவ்தறைாை 
உள்ள ச்தாடடியில் ்வதிவினை ஏறபடடு 
உ்ைாைப பூசசுக்ைாை உ்ைாைம் 
பணிபசபாருளில் செனறு படிகிைது.  இவவாறு 
மினமுைாம் பூசும் ்வனை ென்டசபறுகிைது.

செயயபபடடிருக்கும்.  ்்தனவயாைால் 
இக்ைளிம்னப பணிபசபாருளில் ்த்டவி, 
பஃபபிங் ெக்ைரததில் ்்தயதச்தடுத்தால் ெல்ை 
பளபளபபாை ்்தாறைம் கின்டக்கும்.

ஸ்கிநைப்பிங் (Scraping)
இயந்திரபபணி செயயபபட்ட பரபபில் 
ைணணுக்குத ச்தரியா்த ்மடு பள்ளங்ைனள 
ஸ்கி்ரபபர் எனை சுரணடும் ைருவினயக் 
சைாணடு சுரணடி எடுபப்்த ஸ்கி்ரபபிங் 
எைபபடும்.  ஸ்கி்ரபபரில் மூனறு 
வனைைள் உள்ளை.  ்தடன்ட, அனரவட்டம் 
மறறும் முக்்ைாணம் ்பானை வடிவில் 
இருக்கும்.  ஸ்கி்ரபபிங் செயய ்வணடிய 
பணிபசபாருனள னவஸில் பிடிதது 
ஸ்கி்ரபபிங் செயய ்வணடும்.  பினபு 
இயந்திரபபணி செய்த பரபபில் சபர்சியன 
புளு எனை நீைனமயினை ்த்டவிபபார்த்தால், 
பரபபு முழுவதும் னம படடிருந்்தால் 
ஸ்கி்ரபபர் ்வனை ்மடு பள்ளமினறி 
செயயபபடடிருபபன்த உணரைாம்.  
இல்னைசயனில் மீணடும் ஸ்கி்ரபபிங் 
செயது ்வனைனய முடிக்ை ்வணடும்.

ஸ்கி்ரபபிங் (Scraping)

மின் முலோம் பூசுதல் (Electroplating)
உ்ைாைங்ைள் மீது ்்தனவயாை மறசைாரு 
உ்ைாைதன்த மினெக்தியின மூைம் படிய 
னவதது உ்ைாை முைாம் பூசுவ்தறகு, 
மின முைாம் பூசு்தல் எனறு சபயர்.  இன்த 
உ்ைாைமில்ைா்த சபாருடைளிலும் செயயைாம்.

மின முைாம் பூசுவ்தால் 
சபாருடைள் அரிக்ைபப்டாமலும், ்்தயா்த 

(–)
�� இைண��

ேந� �� வா�

���லா� ெத	�
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(+)

மின முைாம் பூசு்தல் (Electroplating)
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�குதி  -  அ
�ரியோன விரடரயத் நதர்ந்பதடுத்து 
எழுதுக.
 1. நுணுக்ைமாை அனரபபுச செயல்மூைம் 

சபைபபடும் நுணுக்ைம்
  அ) 0.000025 மி.மீ
  ஆ) 0.0025 மி.மீ
  இ) 0.00125  மி.மீ
  ஈ) 0.00625 மி.மீ

 6. ச்தாளச்தாளசவனறு ச்தாங்கும் 
ஆ ன ்ட ை ன ள யு ம் ,  ை ழு த து ப 
படன்டனயயும் அணியக் கூ்டாது.

 7. ்மன்டயில் அனமந்்த அனரபபு 
இயந்திரததில் உள்ள பணிபசபாருள் 
்தாங்கி, அனரபபுச ெக்ைரததிறகு 
அருகி்ை்ய உள்ளவாறு அனமக்ை 
்வணடும்.

 8. விடரினபடு பிடிமாைபசபாருள் சைாண்ட 
அனரபபுச ெக்ைரததின ்வைம் 2000 
மீட்டர் அளவுக்கு ்மல் இருக்ைக் கூ்டாது.

 9. புதிய அனரபபுச ெக்ைரம் சபாருததி 
்வனை செயயும்்பாது சுழறறியின 
்வைம் குனைவாை இருக்கும்படி செயய 
்வணடும்.

 10. ைாந்்த வினெ பிடிபபானில் பிடிதது 
்வனை செயயும் ் பாது, பணிபசபாருள் 
ெைராமல் இருக்ை பக்ைவாடடில் 
்தடுக்குைள் அனமக்ை ்வணடும்.  
பாதுைாபபு குறிபபுைனள ைவைததில் 
சைாணடு பணிபசபாருள், இயந்திரம் 
மறறும் பணியாளருக்கு பாதிபபினறி 
செயல்ப்ட ்வணடும்.

4.17  அரைப்பு இயந்திைத்திறகோன 
�ோதுகோப்பு குறிப்புகள (Safety 
Precautions)

 1. அனரபபு இயந்திரததில் பணிபசபாருள் 
ெனைாைப பிடிக்ைபபடடுள்ள்தா? 
எனறும் அனரபபுச ெக்ைரம் 
ெனகு ்ொதிக்ைபபடடு, ெரியாை 
சபாருத்தபபடடுள்ள்தா? எனறும் 
பார்க்ை ்வணடும்.

 2. அனரபபுச செயவ்தறகு ்தகுந்்த 
பணிபசபாருள் மறறும் ெக்ைரததின 
்வைம் ெரியாை உள்ள்தா? எை 
தீர்மானிததுக் சைாள்ள ்வணடும்.

 3. அனரபபுச செயல் செயயும்்பாது 
பாதுைாபபு ைணணாடினய ைணணில் 
அணிய ்வணடும்.

 4. அனரபபு இயந்திரததில் பாதுைாபபுத 
்தைடுைனள ெரியாைப சபாருத்த 
்வணடும்.

 5. சுழலும் அனரபபுச ெக்ைரம் மறறும் 
பணிபசபாருனளத ச்தா்டக் கூ்டாது.

 2. ப ல் ை ா யி ர க் ை ண க் ை ா ை 
சவடடுமுனைைனளக் சைாண்ட 
சவடடுளி

  அ) ைன்டெல் சவடடுளி
  ஆ) துனளயிடும் சவடடுளி
  இ) அனரபபுச ெக்ைரம் 
  ஈ) மில்லிங் சவடடுளி

ப�யல்�ோடு
�	மாணவர்ைனள அருகில் உள்ள ச்தாழிறொனைக்கு அனழததுச செனறு அனரபபு 

இயந்திரங்ைனள ைாணபிதது விளக்கி கூறு்தல்.

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

 3. உைர் அனரபபுச செயலின்பாது 
ஏறபடும் சவபபததின அளவு

  அ) 20000 C
  ஆ) 200 C 
  இ) 10000 C 
  ஈ) 12000 C
 4. எைாஸ்டிக் அனரபபுச ெக்ைரம் செயயப 

பயனபடும் பிடிமாைப சபாருள்
  அ) விடரினபடு
  ஆ) சிலிக்்ைட
  இ) அரக்கு 
  ஈ)சரசிைாயடு
 5. ை டி ை  அ ன ர ப பு த தூ ன ள , 

பிடிமாைபசபாருள் இறுக்ைமாை 
பிடிததுள்ளது எனபது என்த 
குறிக்கிைது?

  அ) அனரபபு தூளின அளவு
  ஆ) அனரபபு ெக்ைரததின ்தரம்
  இ) அனரபபு ெக்ைரததின உள் அனமபபு
  ஈ) அனரபபுததூளின வனை

�குதி – ஆ
சுருககமைோன விரடயளி
 6. அனரபபுச செயல் எனைால் எனை?
 7. அனரபபு இயந்திரததின வனைைளில் 

ஏ்்தனும் ொனகினை கூறுை.
 8. னமயமில்ைா அனரபபுச செயல் 

எனைால் எனை?
 9. ்தடன்டபபரபபு அனரபபு இயந்திரததின 

வனைைள் ொனகினை எழுதுை.
 10. அனரபபு இயந்திரததில் செயயபபடும் 

்வனைைள் ொனகினைக் குறிபபிடுை.
 11. உைர் அனரபபுச செயல் செயவ்தால் 

ஏறபடும் வினளவுைள் யானவ?
 12. பிடிமாைப சபாருடைள் ஏ்்தனும் 

ொனகினைக் குறிபபிடுை.
 13. கி்ளசிங் எனைால் எனை?

 14. ்ைாடிங் எனைால் எனை?
 15. ் ெ ட ்ட ரி ங்  ஏ ற படு வ ்த ற ை ா ை 

ைாரணங்ைள் யானவ?

�குதி - இ
ஒரு�கக அளவில் விரடயளி
 16. நுணுக்ை, மறறும் நுணுக்ைமறை 

அனரபபு இயந்திரங்ைளின வனைைனள 
வரினெபபடுததுை.

 17. ச வ ளி ப ப க் ை  ன ம ய மி ல் ை ா 
அனரபபுசசெயலின ப்டம் வனரந்து 
விளக்குை.

 18. ஓர் அனரபபுச ெக்ைரததில் கீழக்ைண்ட 
குறியீடு செயயபபடடுள்ளது.

W  A  46  K  5  V  17
  ்மறைண்ட எண மறறும் எழுததின 

சபாருனளக் கூறுை.
 19. அனரபபுச ெக்ைரதன்த ‘சீர் செய்தல்‘ 

பறறி ப்டதது்டன விளக்குை.
 20. அனரபபுச ெக்ைரதன்த ‘ஒழுங்கு 

படுதது்தல்’  பறறி ப்டதது்டன விவரி.
 21. சிறு குறிபபு வனரை:
  அ)ைாபபிங்     ஆ)்�ானிங்

�குதி -  ஈ
விரிவோன விரடயளி
 22. சவளிபபக்ை உருனளவடிவ அனரபபு 

இயந்திரததின ப்டம் வனரந்து முக்கிய 
பாைங்ைனள விளக்குை.

 23. ்தடன்டபபரபபு அனரபபு இயந்திரம் 
ஒனறின ப்டம் வனரந்து விவரி.

 24. அனரபபுச ெக்ைரதன்தப சபாருததும் 
முனைனய ப்டதது்டன விளக்குை.

 25. குறிபபு வனரை:
  அ) நுணணிய இனழபபு
  ஆ) பாலிஷிங்
  இ) பஃபபிங்
  ஈ) ஸ்கி்ரபபிங்
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கற்றலின் ந�ோககம்
�	மில்லிங் இயந்திரத்தை கண்டுபிடிததைவர், மில்லிங் இயந்திரததின் நி்ைகள், கு்ைகள் 

அவற்றின் முப்பரிமாண ததைாற்ைம், மில்லிங் இயந்திரததின் முக்கிய ்பாகங்கள், அவற்றின் 
தவ்ைகள் ஆகியவற்்ை மாணவர் அறிந்து ககாள்ளுதைல்.

�	மில்லிங் இயந்திரததின் வ்ககள், அவற்்ைப ்பற்றிய விளக்கம், சாதைாரண மில்லிங் 
இயந்திரததிற்கும் மற்றும் அ்ைததிற்கும் ஏற்ை மில்லிங் இயந்திரததிற்கும் உள்ள 
தவறு்பாடுகள் ஆகிய்வ ்பற்றி மாணவர் கதைரிந்து ககாள்ளுதைல்.

�	மில்லிங் இயந்திரததின் அளவு, அடிப்ப்ை மில்லிங் மு்ைகள், மில்லிங் இயந்திரததில் 
்பணிபக்பாரு்ள பிடிக்கும் உ்பகரணங்கள் மில்லிங் கவட்டுக் கருவி்யப பிடிக்கும் 
சாதைைங்கள் மில்லிங் தவ்ைகள் ஆகிய்வ ்பற்றி மாணவர் அறிந்து ககாள்ளுதைல்.

�	மில்லிங் இயந்திரததின் கவட்டும் தவகம், ஊட்ைம், ஆழம், குறியீடு தை்ை, அ்மபபு, கசயல்்படும் 
விதைம், குறியீடு கசய்யும் மு்ைகள், ்பாதுகாபபு மு்ைகள் ஆகிய்வ ்பற்றி மாணவர் கதைரிந்து 
ககாள்ளுதைல்.

ப�ோருளடககம் 
  5.1  அறிமுகம்
  5.2  கி்ைமட்ை மில்லிங் இயந்திரம்
  5.3  கசங்குதது மில்லிங் இயந்திரம்
  5.4  மில்லிங் இயந்திரததின் வ்ககள்
  5.5  சாதைாரண மில்லிங் இயந்திரம் மற்றும் 

அ்ைததிற்கும் ஏற்ை மில்லிங் இயந்திரததின் 
தவறு்பாடுகள்

  5.6  மில்லிங் இயந்திரததின் அளவு குறிபபிடுதைல்
  5.7  அடிப்ப்ை மில்லிங் மு்ைகள்
  5.8  ்பணிபக்பாரு்ளப பிடிக்கும் உ்பகரணங்கள் 
  5.9  மில்லிங் கவட்டுக் கருவி்யப பிடிக்கும் 

சாதைைங்கள்
5.10  மில்லிங் இயந்திரததின் சிைபபு தசர்க்்ககள்

5.11  மில்லிங் கவட்டுக்கருவிகள்
5.12  வ்ரயறுக்கப்பட்ை மில்லிங் கவட்டுக்கருவிகள்
5.13  மில்லிங் கவட்டுக் கருவியின் ்பாகங்கள்
5.14  மில்லிங் கவட்டுக் கருவிகள் கசய்யப ்பயன்்படும் 

உதைாகங்கள்
5.15  க்பாதுவாை மில்லிங் தவ்ைகள்
5.16  கவட்டும் தவகம், ஊட்ைம், கவட்டும் ஆழம் 
5.17  குறியீடு தை்ையின் கவட்டுதததைாற்ைம்
5.18  குறியீடு தை்ையின் அ்மபபு மற்றும் கசயல்்படும் 

விதைம்
5.19  குறியீடு கசய்யும் மு்ைகள்
5.20  ்பாதுகாபபு குறிபபுகள்

மில்லிங் இயந்திரம்  
(Milling Machine)

எல்்ோர்ககும் �ன்்றோம் �ணிதல் அவருள்ளும்
பெல்வர்கநக பெல்வம் தககத்து - குைள் 125

விளககம்
�ணிவு என்னும் �ண்பு அகைவர்ககும் �்ம் �யககும் 
ஏறகைநவ பெல்வந்தர்களோக இருப�வர்ககு அந்த �ண்பு நேலும் 
ஒரு பெல்வேோகும்.

05

  ்பாைம்

�ோடம் 05 மில்லிங் இயந்திரம் (Milling Machine)
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1 1 2 பாடம் 05 மில்லிங் இயந்திரம் (Milling Machine)

5.1 அறிமுகம்
சுழலும் ்பைமு்ை கவட்டுளிக்கு எதிதர 
்பணிபக்பாரு்ள நகர்ததி, துருவல் 
மு்ையில் உதைாகத்தை கவட்டிகயடுக்கும் 
மு்ைக்கு மில்லிங் என்று க்பயர்.  இ்தை 
கசய்யும் இயந்திரம், மில்லிங் இயந்திரம் 
ஆகும்.

f

இய��ர�ப�
ெச�ய�ப�டபர��

ெவ���

ப��ெபா��

மில்லிங் இயந்திரம், கவட்டுளி 
மற்றும் கவட்டுக்கருவி கசய்யும் 
கதைாழிற்சா்ைகளில் ்பயன்்படுததைப்படுகிைது.  
மில்லிங் இயந்திரததில் கசய்யப்படும் 
தவ்ை, மற்ை இயந்திரங்களில் கசய்வ்தைக் 
காட்டிலும் துல்லியமாகவும், இயந்திரப்பணி 
கசய்யப்பட்ை ்பரபபு நன்ைாகவும் அ்மயும்.

மில்லிங் இயந்திரம் 1818-
ஆம் ஆண்டு எலிகவட்னி (Eli Whitney) 
என்்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது.  
தமலும் இவ்வியந்திரம் பிகரௌன் & சார்ப 
நிறுவைத்தைச் சார்ந்தை த�ாசப ஆர் பகரௌன் 
(Joseph R Brown) என்்பவரால் 1861-
இல் அ்ைதது வசதிக்ளயும் ககாண்ை 
இயந்திரமாக உருவாக்கப்பட்ைது.

நிக்றகள் (Advantages)
�	மில்லிங் கவட்டுக்கருவி ்பை கவட்டு 

மு்ைக்ளக் ககாண்டுள்ளதைாலும், 
தவகமாக சுழல்வதைாலும் அதிக 
உதைாகத்தை வி்ரவாக கவட்டுகிைது.

�	ஒதர சமயததில் ஒன்றுக்கு தமற்்பட்ை 
கவட்டுக் கருவிக்ளப க்பாருததி 
தவ்ை கசய்யைாம்.

�	இதில் ்பணிதம்ையி்ை 0.02 மி.மீ  
நுணுக்கமாக நகர்ததி தவ்ை 
கசய்யைாம்.

�	மில்லிங் இயந்திரததின் மூைம் 
்பல்தவறு கவட்டுக் கருவிகள் மற்றும் 
நுணுக்கமாை கருவிகள் கசய்ய 
முடிவதைால் ்பயனுள்ள இயந்திரமாகக் 
கருதைப்படுகிைது.

�	மில்லிங் இயந்திரததில் ்பை சிைபபுச் 
தசர்க்்கக்ளப க்பாருததி பிை 
இயந்திரங்களில் கசய்யக்கூடிய 
தவ்ைக்ள கசய்யைாம்.

�	மில்லிங் இயந்திரம் இருக்கும் 
்பட்ை்ையின் தைரம் உயருகிைது.

குக்றகள் (Disadvantages)
�	மில்லிங் இயந்திரததின் வி்ை அதிகம்.
�	மில்லிங் கவட்டுக் கருவிகளின் வி்ை 

அதிகம்.  ்பல்தவறு தவ்ைக்ள 
கசய்யத ததை்வயாை கவட்டுக் 
கருவிகள் வாங்க அதிக முதைலீடு ததை்வ.

�	உருவ்மக்கும் இயந் திர ம் , 
து்ளயிடும் இயந்திரம் த்பான்ை 
மற்ை இயந்திரங்களில் கசய்யக்கூடிய 
தவ்ையி்ை இதில் கசய்வதைால் 
உற்்பததி கசைவு கூடும்.

மில்லிங் இயந்திரம் 1818 ம் ஆண்டு எலிகவட்னி (Eli Whitney) என்்பவரால் 
கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது.

பின்பு 1861 ம் ஆண்டு பிகரௌன் & சார்ப (Brown & sharp) த�ாசப ஆர் 
பகரௌன் (Joseph R Brown) என்்பவரால் மில்லிங் இயந்திரமாைது ்பை 
வசதிக்ளக் ககாண்ைதைாக மாற்ைப்பட்ைது.
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5.2 கிகடேடட மில்லிங் இயந்திரம்
அடிப�ோகம் (Base)
இது வார்பபிரும்பிைால் கசய்யப்பட்டு 
அ்ைததுப ்பாகங்க்ளயும் தைாங்கி 
நிற்கிைது.  இதைன்தமல் உயரமாை தூண் 
்பாகம் அ்மந்துள்ளது.  அடிப்பாகததில் 
உள்ள கதைாட்டியில் குளிர்விக்கும் திரவம் 
ததைக்கி ்வக்கப்பட்டுள்ளது.

அ��பாக�

� (Knee)

ேச��
ப�ேமைட

ெவ���க��

�ழ� த��
தா��

�ழ��

��பாக�

�ழ� த��

உ��ைக

கி்ைமட்ை மில்லிங் இயந்திரம்

தூண்�ோகம் (Column)
அடிப்பாகததின் தமல் கசங்குததைாக 
அ்மந்துள்ள இதைன் உட்்பகுதி கூடு 
த்பான்று இருக்கும்.  இதைனுள் சுழற்றி்ய 
இயக்கும் இயந்திர நுட்்பம் அ்மந்துள்ளது.  
இதைன் முன்்பக்கததில் உள்ள புைாவால் 
்பள்ள வழிததைைததில் ‘நீ’ (Knee) என்ை ்பாகம் 

கசங்குததைாக தமலும் கீழும் நகரும்.  இதைன் 
தமல் ்பகுதியில் உச்சிக்்க (Over arm) 
க்பாருததுவதைற்தகற்்ப வசதி அ்மந்துள்ளது.

நீ (Knee)
இது தூண்்பாகததில் உள்ள வழித 
தைைததில் கசங்குததைாக தமலும் கீழும் 
நகரும் ்பாகமாகும்.  அடிப்பாகததில் உள்ள 
ம்ரயாணி வழியாக ்கபபிடியின் 
உதைவியால் ்பணிபக்பாருளின் அளவுக்தகற்்ப 
கசங்குததைாக ஏற்றி இைக்கைாம்.  இதைன் தமல் 
தசடில் என்ை ்பாகம் குறுக்காக நகரும்்படி 
உள்ளது.

நெடில் (saddle)
நீ என்ை ்பாகததில் உள்ள வழிதைைததில் 
தூண்்பாகததின் முகப்்ப தநாக்கி 
குறுக்காக முன்னும் பின்னும் தசடில் நகரும்.  
இ்தை ்கயிைாலும், இயந்திர வி்சயின் 
மூைமாகவும் நகர்ததைைாம்.  இதைன்தமல் 
்பணிதம்ை நகர்வதைற்காை வழிததைைம் 
உள்ளது.

�ணிநேகட (Table)
இது தசடில் தமல் உள்ள வழிததைைததில் 
நீளவாக்கில் ்கயிைாலும், இயந்திர 
வி்சயாலும் நகர்ததைப்படுகிைது.  இதைன் 
நகரும் தூரத்தைக் கட்டுப்படுததை தி்ச மாற்றி 
(Trip-dogs) ்பணிதம்ையில் அ்மந்துள்ளது.  
அ்ைததிற்கும் ஏற்ை மில்லிங் இயந்திரததில் 
்பணிதம்ை கி்ைமட்ைமாக குறிபபிட்ை 
தகாணததிற்கு திருபபி அ்மதது கநளிவு 
தவ்ைகள் கசய்யைாம்.  இதில் உள்ள 
T-வடிவ ்பள்ளததில் ்பணிக்பாரு்ள பிடிக்கும் 
சாதைைங்களின் மூைம் ்பணிக்பாரு்ளப 
பிடிக்கைாம்.

சுழறறி (Spindle)
தூண்்பாகததினுள் கி்ைநி்ையில் சுழற்றி 
சுழல்கிைது.  மின் தமாட்ைாரில் இருந்து 
கி்ைக்கும் சுழலும் சக்தி க்பல்ட், ்பல்லி்ண 
மற்றும் கிளட்ச் மூைமாக சுழற்றிக்குத 
தைரப்படுகிைது.  இதில் உள்ள சரிவுத 
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்கபபிடி தை்ைப்பாகததில் உள்ளது.  
தை்ைப்பாகததி்ை ததை்வயாை 
தகாணததிற்குத திருபபி அ்மதது 
சாய்வாை ்பரபபி்ை உண்ைாக்கைாம்.

அ��பாக�

� (Knee)

ேச��
ப�ேமைட

ெவ���க��

ெச����
���� தைல

� பாக�

கசங்குதது மில்லிங் இயந்திரம்

5.4  மில்லிங் இயந்திரத்தின் வகககள் 
(Types of Milling Machines)

மில்லிங் இயந்திரம் அதைன் அ்மப்்பப 
க்பாறுதது ்பல்தவறு வ்ககளாகப 
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.  அ்வ பின்வருமாறு:
 1. காைம் மற்றும் நீ வ்க மில்லிங் 

இயந்திரம்
  அ)  சாதைாரண மில்லிங் இயந்திரம் – 

கி்ைமட்ை மில்லிங் இயந்திரம்

து்ளயில் ்பல்தவறு சாதைைங்களிைால் 
கவட்டுக் கருவி பிடிக்கப்படுகிைது.

உச்சிககக (Over arm)
தூண் ்பாகததின் உச்சியில் சுழல் தைண்டி்ை 
தைாங்கிப பிடிக்கும் ்பாகமாகும்.  சுழல் தைண்டு 
தைாங்கியில் (Arbor Support) உள்ள த்பரிங் 
மூைமாக தைாங்கிபபிடிக்கப்பட்டு சுழல் 
தைண்டு சுழல்கிைது.  ததை்வயாை க்பாழுது 
இ்தை ்பயன்்படுததியும், சிைபபுச் தசர்க்்க 
்பயன்்படுததும் த்பாது தூண்்பாகததிற்குள் 
தைள்ளியும் அ்மக்கைாம்.

சுழல் தண்டு (Arbor)
சுழல் தைண்டு என்்பது ்பல்தவறு கவட்டுக் 
கருவிக்ள தைாங்கும் ்பாகமாகும்.  சுழற்றியில் 
உள்ள சரிவுத து்ள வழிதய சுழல் தைண்டு 
இழுதது பிடிக்கப்படுகிைது.  இதில் உள்ள 
சாவிப்பள்ளததில் உதைாக உ்ைக்ளப 
்பயன்்படுததி ஒன்று அல்ைது அதைற்கு 
தமற்்பட்ை கவட்டுக் கருவிக்ளப பிடிததுக் 
ககாள்ளைாம்.  சுழல் தைண்டு தைாங்கியி்ை 
ததை்வக்தகற்்ப கவட்டுக் கருவிக்கு 
அருகிதைா, மறுமு்ையிதைா பிடிக்கைாம்.  
இதில் தமார்ஸ் சரிவு அல்ைது தைாதை 
கழன்று ககாள்ளும் சரிவு அ்மந்துள்ளது.

5.3  பெங்குத்து மில்லிங் இயந்திரம் 
(Vertical Milling Machine)

கி்ைமட்ை மில்லிங் இயந்திரததில் 
உள்ளவாறு அடிப்பாகம், 
தூண்்பாகம், நீ, தசடில் 
மற்றும் ்பணிதம்ை 
அ ் ம ந் து ள் ள து .  
இதில் சுழல் தைண்டு 
மற்றும் உச்சிக்்க 
இருக்காது.  இதைற்குப ்பதிைாக கசங்குதது 
மில்லிங் தை்ை ்பைததில் காட்டியவாறு 
க்பாருததைப்பட்டிருக்கும்.  தை்ைப்பாகததில் 
உள்ள சுழற்றியில் கவட்டுக்கருவி 
க்பாருததைப்பட்டிருக்கும்.  இதைற்கு 
ததை்வயாை சுழலும் சக்தி தூண் 
்பாகததில் உள்ள இயந்திர நுட்்பம் மூைம் 
கி்ைக்கிைது.  சுழற்றிக்கு ஊட்ைம் தைரும் 
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  ஆ)  அ்ைததிற்கும் ஏற்ை மில்லிங் 
இயந்திரம்

  இ)  எல்ைாம் வல்ை  மில்லிங்  
இயந்திரம்

  ஈ) கசங்குதது மில்லிங் இயந்திரம்.
 2. ்பணிதம்ை வ்க மில்லிங் 

இயந்திரம்.
 3. பிதளைர் வ்க மில்லிங் இயந்திரம்.
 4. சிைபபு வ்க மில்லிங் இயந்திரம்.

கோ்ம் ேறறும் நீ வகக மில்லிங் 
இயந்திரம் (Column and Knee Type 
Milling Machine)
அடிப்பாகததின்தமல் கசங்குததைாக 
தூ ண் ்ப ா க ம்  ( C o l u m n ) 
அ்மக்கப்பட்டிருக்கும். தூண்்பாகததின் 
முகபபில் துல்லியமாக இயந்திரப்பணி 
கசய்யப்பட்ை வழிததைைததில், நீ (Knee) 
என்ை ்பாகம் தமலும் கீழும் நுணுக்கமாக 
நகரும்்படி க்பாருததைப்பட்டிருக்கும். நீ என்ை  
்பாகததின்தமல் தசடிலும், ்பணிதம்ையும் 
அ்மக்கப்பட்டிருக்கும்.  இதில் பின்வரும் 
வ்ககள் உள்ளை.

ெோதோரண மில்லிங் இயந்திரம்  
(Plain Milling Machine)
இது உறுதியாைது.  அதிக எ்ையுள்ள 
்பணிபக்பாருட்க்ள இயந்திரப்பணி கசய்ய 
ஏற்ைது.  சுழலும் கவட்டுக்கருவிக்கு எதிராக 
்பணிதம்ையிலுள்ள, ்பணிபக்பாரு்ளச் 
க ச ங் கு த தை ா க வு ம் ,  கு று க் க ா க வு ம் , 
நீளவாக்கிலும் நகர்ததி இயந்திரப்பணி 
கசய்யைாம்.  ்பணிதம்ை்யச் சுழற்ை 
முடியாது.  கி்ைநி்ை சுழற்றியில் சுழல் 
தைண்டு க்பாருததைப்பட்டு, சுழல்வதைால் இதைற்கு 
கி்ைமட்ை மில்லிங் இயந்திரம் என்று 
க்பயர்.
அகைத்திறகும் ஏற்ற மில்லிங் இயந்திரம் 
(Universal Milling Machine)
அ்ைததிற்கும் ஏற்ை மில்லிங் 
இயந்திரததில் உள்ள ்பணிதம்ை்ய 
அதைன் கசங்குதது அச்சி்ை ்மயமாகக் 
ககாண்டு 450 தகாணததிற்கு இைது 

மற்றும் வைது ்பக்கமாக சுழற்ைைாம்.  
எைதவ, கநளிவு மில்லிங் தவ்ை மற்றும் 
்பை வ்கயாை மில்லிங் தவ்ைக்ளச் 
கசய்ய முடியும் என்்பதைால் இதைற்கு 
அ்ைததிற்கும் ஏற்ை மில்லிங் இயந்திரம் 
என்று க்பயர்.  தமலும் இதில் ்பல்தவறு 
சிைபபு தசர்க்்ககளாை குறியீடு தை்ை, 
கசங்குதது மில்லிங் தை்ை, ்பள்ளம் 
கசதுக்கும் தை்ை, சுழலும் ்பணி தம்ை 
த்பான்ை்வக்ளப க்பாருததி ்பல்தவறு 
தவ்ைக்ள கசய்யைாம்.  இதில் 
து்ளயிடும் அைகு, து்ளச் சுரண்டி, 
்பல்லி்ணகள், மில்லிங் கவட்டுக்கருவி, 
தரட்சட் த்பான்ை்வக்ளயும் துல்லியமாக 
கசய்ய முடிகிைது.  எைதவ நுணுக்க 
தவ்ை கசய்யும் கதைாழிற்சா்ைகளில் 
க்பரிதும் ்பயனுள்ளதைாகக் கருதைப்படுகிைது.

எல்்ோம் வல்் மில்லிங் இயந்திரம்  
(Omniversal Milling Machine)
இதில் அ்ைததிற்கும் ஏற்ை 
மில்லிங் இயந்திரததில் உள்ளவாறு 
்பணிதம்ையி்ை ்பை தி்சகளிலும் 
நகர்ததுவததைாடு, நீ என்ை ்பாகத்தைத 
ததை்வயாை தகாணததில் சாய்தது 
்வப்பதைற்காை வசதியும் உள்ளது.  
தமலும், நீ என்ை ்பகுதி்ய நீளவாட்ைததில் 
நகர்ததியும் ஊட்ைம் தைரைாம்.  எைதவ, 
இதில் து்ளயிடும் அைகு, சரிவாை கநளிவு 
்பள்ளம், து்ள சுரண்டி, சரிவு ்பல்லி்ண 
த்பான்ைவற்்ை தையார் கசய்யைாம்.  இது 
நுணுக்க தவ்ை ்பட்ை்ைகளில் க்பரிதும் 
்பயன்்படுகிைது.

பெங்குத்து மில்லிங் இயந்திரம்  
(Vertical Milling Machine)
்பணிதம்ைக்கு கசங்குததைாக அ்மந்துள்ள 
தை்ைப ்பாகததில் சுழற்றி அ்மந்துள்ளது.  
இதில் ததை்வயாை மில்லிங் கவட்டுக்கருவி 
க்பாருததைப்பட்டு  கசங்குததைாக தமலும் 
கீழும் நகர்ததைப்படுகிைது.  தமலும் 
தை்ைப்பாகத்தைத ததை்வயாை 
தகாணததிற்கு சாய்தது ்வதது தவ்ை 
கசய்யைாம்.  வழக்கமாக ்பணிதம்ையி்ை 

XII BME_Tamil version CHAPTER 05.indd   115 1/12/2022   2:59:20 PM



1 1 6 பாடம் 05 மில்லிங் இயந்திரம் (Milling Machine)

நகர்ததி ்பள்ளம் கவட்டுதைல், சமமட்ைப 
்பரபபில் இயந்திரப்பணி கசய்தைல் த்பான்ை 
தவ்ைகள் ந்ைக்பறுகிைது.  இதில் 
க்பரும்்பாலும் எண்ட் மில், முகபபு மில்லிங் 
கவட்டுக்கருவி த்பான்ை்வ சுழற்றியில் 
க்பாருததைப்பட்டு கசங்குதது மில்லிங் தவ்ை 
மற்றும் உட்்பக்க மில்லிங் தவ்ைகள் 
கசய்யப்படுகிைது

5.6  மில்லிங் இயந்திரத்தின் அளவு 
(Size of Milling Machine)

மில்லிங் இயந்திரததின் அளவு 
கீழக்கண்ைவாறு குறிபபிைப்படுகிைது.
 1. ்பணிதம்ையின் நீளம் மற்றும் அகைம் 

ஆகிய அளவுகள்.
 2. ்பணிதம்ையின் நீளவாட்ைம், குறுக்கு 

மற்றும் கசங்குதது தி்சயில் நகரும் 
அதிக்பட்ச தூரததின் அளவுகள்.

 3. சுழற்றியின் ்பல்தவறு தவகங்கள், 
ஊட்ைங்கள்.

 4. சுழற்றியின் உட்்பக்க மு்ைச் சரிவு.
 5. சுழலும் சக்தி கி்ைக்கும் விதைம்.

 6. கமாததை எ்ை.
 7. நிறுவுவதைற்குத ததை்வயாை இைம்.
 8. இயந்திரததின் வ்க.

5.7  அடிப�கட மில்லிங் முக்றகள் 
(Fundamentals of Milling)

மில்லிங் இயந்திரததில் இரு மு்ைகளில் 
மில்லிங் கசயல்கள் ந்ைக்பறுகின்ைை.
 1. க்பரிக்பரல் மில்லிங் 
 2. முகபபு மில்லிங்

ப�ரிப�ரல் மில்லிங் (Peripheral Milling)
இம்மு்ையில் மில்லிங் கவட்டுக் கருவியின் 
சுற்ைளவில் உள்ள கவட்டும் மு்ைக்ளக் 
ககாண்டு ்பணிபக்பாருளில் மில்லிங் 
கசய்யப்படுகிைது.
இதில் இரு வ்ககள் உள்ளை.
 1. தமல்தநாக்கித துருவல் மு்ை  

(Up Milling)
 2. கீழ தநாக்கித துருவல் மு்ை (Down 

Milling)

சாதைாரண மில்லிங் இயந்திரம் அ்ைததிற்கும் ஏற்ை மில்லிங் இயந்திரம்
1. இதில் ்பணிதம்ை கசங்குததைாகவும் 

குறுக்காகவும், நீளவாட்ைததிலும் நகரும்.  
்பணிதம்ை்யச் சுழற்ை முடியாது.

இதில் ்பணிதம்ை கசங்குததைாகவும், 
குறுக்காகவும், நீளவாட்ைததிலும் 
நகருவதைததைாடு இைது, வைது ்பக்கமாக 450 
வ்ர சுழற்ை முடியும்.

2 ்பணிதம்ையி்ை சுழற்ை முடியாதைதைால் 
கநளிவு மில்லிங் தவ்ைக்ளச் கசய்ய 
இயைாது.

இதில் கநளிவு மில்லிங் தவ்ைகள் 
கசய்யைாம்.

3. இதில் சிைபபுச் தசர்க்்ககள் ்பயன்்படுததை 
முடியாதைதைால் சிைபபு தவ்ைக்ளச் கசய்ய 
முடியாது.

இதில் குறியீடுதை்ை, சுழலும் ்பணிதம்ை, 
கசங்குதது மில்லிங் தை்ை த்பான்ை ்பல்தவறு 
சிைபபு தசர்க்்கக்ளப க்பாருததி அ்ைதது 
தவ்ைக்ளயும் கசய்ய முடியும்.

4. இதைன் வி்ை கு்ைவு. இதைன் வி்ை அதிகம்.
5. துல்லியமற்ை ஒதர மாதிரியாை தவ்ைக்ளச் 

கசய்யும் இைங்களில் ்பயன்்படுகிைது.
துல்லியமாை, கவவ்தவறு விதைமாை 
தவ்ைக்ளச் கசய்யும் நுணுக்க 
கதைாழிற்சா்ைகளில் ்பயன்்படுகிைது.

5.5  ெோதோரண மில்லிங் இயந்திரம் ேறறும் அகைத்திறகும்  
ஏற்ற  மில்லிங் இயந்திரத்தின் நவறு�ோடுகள்
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நேல்ந�ோககித் துருவல் முக்ற  
(Up Milling)
இம்மு்ையில் மில்லிங் கவட்டுக் கருவி 
சுழலும் தி்சக்கு எதிராகப ்பணிதம்ை 
நகற்ைப்பட்டு கீழிருந்து தமல்தநாக்கி 
மில்லிங் தவ்ை ந்ைக்பறுகிைது.  இதில் 
கவட்டும் வி்ச ஆரம்்பததில் கு்ைவாகவும் 
முடிவில் உச்ச நி்ையிலும் இருக்கும்.  
இயந்திரப்பணி கசய்யும்த்பாது கவளிவரும் 
பிசிறின் தைடிமன் முடிவில் அதிக அளவில் 
இருக்கும்.  தமல் தநாக்கி இயந்திரப்பணி 
ந்ைக்பறும்த்பாது ்பணிபக்பாருள் 
தமகைழும்்ப வாய்பபுண்டு.  தமலும் 
குளிர்விக்கும் திரவம் தநராக கவட்டும் 
்பகுதிக்கு கசல்ைாமல் ்பற்களின் வழியாக 
கசல்கிைது.  இதைைால் இயந்திரப்பணி 
கசய்தை ்பரபபு நன்ைாக அ்மவதில்்ை.  
இருந்தைத்பாதிலும் இம்மு்ை அதிகமாகப 
்பயன்்படுததைப்படுவதைால் இதைற்கு வழக்கமாை 
மில்லிங் மு்ை என்று க்பயர்.

கீழந�ோககி துருவல் முக்ற  
(Down Milling)
மில்லிங் கவட்டுக் கருவி சுழலும் 
தி்சயிதைதய ்பணிதம்ை நகற்ைப்பட்டு 
தமலிருந்து கீழதநாக்கி மில்லிங் தவ்ை 
ந்ைக்பறுகிைது.  இதில் கவட்டும் வி்ச 
ஆரம்்பததில் உச்ச நி்ையிலும் முடிவில் 
கு்ைவாகவும் இருக்கும்.  இயந்திரப்பணி 
கசய்யும்த்பாது கவளிவரும் பிசிறின் தைடிமன் 
ஆரம்்பததில் அதிக அளவில் இருக்கும். 

தமலிருந்து கீழதநாக்கி இயந்திரப்பணி 
க ச ய் யு ம் த ்ப ா து  ்ப ணி க ்ப ா ரு ள் 
பிடிக்கப்பட்டுள்ள நி்ையில் எந்தைவிதை 
அ்சவும் ஏற்்படுவதில்்ை.  குளிர்விக்கும் 
திரவம் தநரடியாக கவட்டும் ்பகுதிக்தக 
கசன்ை்ைகிைது.  எைதவ இயந்திரப்பணி 
கசய்தை ்பரபபு நன்ைாக அ்மகிைது.  ஆைால் 
்பணிதம்ை்ய நகற்றும்க்பாழுது 
்பல்லி்ணகளிைால் ஏற்்படும் பிடிபபு 
தைளர்ச்சி காரணமாகவும் திடீகரை ஏற்்படும் 
அதிக அளவு கவட்டும் வி்சயிைாலும் 
இயந்திரப்பணி கசய்்கயில் அதிர்வு ஏற்்பை 
வாய்பபு உள்ளது.  எைதவ இம்மு்ை 
அதிகமாக ்பயன்்படுததைப்பைாதைதைால் இதைற்கு 
வழக்கமில்ைா மில்லிங் மு்ை என்று 
க்பயர்.

முகபபு மில்லிங் (Face Milling)
முகபபு மில்லிங் என்்பது மில்லிங் 
கவட்டுக்கருவியின் சுற்ைளவில் உள்ள 
கவட்டு மு்ைக்ளக் ககாண்டு 
தைட்்ையாை ்பரபபி்ை சுழற்றியின் அச்சுக்கு 
கசங்குததைாக இயந்திரப்பணி கசய்வ்தைக் 
குறிக்கும்.

எண்ட மில்லிங் (End Milling)
எண்ட்மில்லிங் என்்பது கவட்டுக் கருவியின் 
சுற்ைளவு மற்றும் முகபபில் உள்ள கவட்டு 
மு்ைக்ளக் ககாண்டு தைட்்ையாை 
்பரபபு மற்றும் து்ளக்ள இயந்திரப்பணி 
கசய்வதைாகும்.

ப��ெபா�� ப��ெபா��

ெவ���க��

கீழதநாக்கி துருவல் மு்ை (Down Milling)தமல்தநாக்கித துருவல் மு்ை (Up Milling)
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5.8  �ணிபப�ோருகளப பிடிககும் 
உ�கரணங்கள்  
(Work holding Devices)

்ப ணி ப க ்ப ா ரு ் ள  எ ளி தை ா க வு ம் 
வி்ரவாகவும் பிடிக்க ்வஸ் க்பரிதும் 
்பயன்்படுகிைது. ததை்வக்தகற்்ப சாதைாரண 
்வஸ், சுழலும் ்வஸ், சாய்தைள ்வஸ் 
மற்றும் யுனிவர்சல் ்வஸ் மூைம் 
்பணிக்பாருள் பிடிக்கப்படுகிைது.

நக�� தாைட

அ��பாக�

�ைல�
தாைட

ப��ெபா�

்வஸ் (Vice)

மில்லிங் இயந்திரததில் கைமாை 
ஒழுங்கற்ை ்பணிக்பாரு்ள T-த்பால்ட் 
மற்றும் பிடிபபுக்ளப ்பயன்்படுததி ்பணி 
தம்ையில் தநரடியாகப பிடிக்கைாம்.

V-பிளாக் சாதைைத்தைப ்பயன்்படுததி 
உரு்ளயாை ்பணிபக்பாருளில் 
சாவிப்பள்ளம் மற்றும் சமமட்ைப ்பரபபு 
த்பான்ை தவ்ைக்ள கசய்யைாம்.  ஆங்கிள் 
பிதளட் சாதைைத்தைப ்பயன்்படுததியும், 
்பணிக்பாரு்ளப பிடிதது தவ்ை கசய்யைாம்.

�ழ�� ப��
(கைட�ைல)

�ழ�� ப��
(ெச���)

இ
	�� ந�

அ்ைததிற்கும் ஏற்ை ்வஸ் (Universal Vice)

ஒதர மாதிரியாை க்பாருட்க்ள 
ஏராளமாை எண்ணிக்்கயில் மில்லிங் 
கசய்யத ததை்வயாைத்பாது ஃபிக்சர்ஸ் 
சாதைைம் ்பயன்்படுகிைது.  இதைைால் 
்பணிக்பாருள் எளிதைாகவும், வி்ரவாகவும் 
துல்லியமாகவும் பிடிக்க முடிகிைது.

5.9  மில்லிங் பவடடுக கருவிகயப 
பிடிககும் ெோதைங்கள் (Cutter 
Holding Devices)

மில்லிங் இயந்திரததில் கவட்டுக் கருவிகள் 
அதைன் அ்மப்்பப க்பாறுதது கீழக்கண்ை 
விதைங்களில் பிடிக்கப்படுகின்ைை.

�ழ�� ப��

ப��ெபா��

சுழலும் ்வஸ் (Vice)
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1. சுழல் தைண்டு 2. காகைட் 3. அைாபைர்  
4. ம்ரயாணி சுழல் தைண்டு

சுழல் தண்டு (Arbor)
இது ்மயததில் து்ளயு்ைய 
கவட்டுக்கருவிக்ளப பிடிப்பதைற்குப 
்பயன்்படும் சாதைைம் ஆகும்.  இதில் மூன்று 
வ்ககள் உள்ளை.  காம்பு ்பாகம் (i) ்்பைட் 
மு்ை உ்ையதைாகவும்.  (ii) முழுவதும் 
ஒதர அளவுள்ள உரு்ளயாகவும், (iii) 
குட்்ையாகவும் இருக்கும்.

ெவ���க��
இ�ைவ
ேபா��

ச���கா� உேலாக உைறக�

�ழ� த��

ேப��

சுழல் தைண்டில் காம்பின் பின்புைம் சரிவு 
உரு்ள அ்மக்கப்பட்டிருக்கும்.  இதில் இைது 
புைம் து்ளயுைன் கூடிய ம்ர இருக்கும்.  
வைது புைம் உரு்ள வடிவ காம்பில் சாவி 
்பள்ளம் கவட்ைப்பட்டிருக்கும்.  சுழற்றியில் 
உள்ள சரிவுத து்ளயில் சுழல் தைண்டின் சரிவு 
க்பாருததைப்பட்டு இழு்வ த்பால்டின் மூைம் 
இழுதது பிடிக்கப்பட்டிருக்கும்.  சுழற்றிக்கு 
கி்ைக்கும் சுழலும் வி்ச, சுழற்றும் துண்டுகள் 
மூைமாக சுழல் தைண்டுக்கு கைததைப்பட்டு 
கவட்டுக்கருவி சுழலும்.  சுழல் தைண்டில் உள்ள 
காம்பில் உதைாக உ்ைக்ளப ்பயன்்படுததித 
ததை்வயாை இைததில் ஒன்று அல்ைது அதைற்கு 
தமற்்பட்ை கவட்டுக் கருவிக்ளப க்பாருததைைாம்.

கோப்ட (Collet)

இது சுழற்றியின் சரிவுத து்ள்யக் 
காட்டிலும் சிறிய அளவு்ைய சுழல் 
தைண்டு மற்றும் சிறிய காம்பு ககாண்ை 
மில்லிங் கவட்டுக் கருவியி்ைப பிடிக்க 
்பயன்்படுகிைது.  காகைட் சாதைைம் 
இழு்வ த்பால்ட்டின் மூைமாக சுழற்றியில் 
க்பாருததைப்படுவதைால் கவட்டுக் கருவிக்கு 
சுழலும் வி்ச கி்ைக்கிைது.

அடோபடர் (Adapter)
அைாபைரின் பின்்பகுதியில் உள்ள 
சரிவுக்காம்பு சுழற்றியின் சரிவில் து்ள, 
தமார்ஸ் சரிவு ககாண்ைதைாகதவா அல்ைது 
தநராை து்ள ககாண்ைதைாகதவா இருக்கும்.
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ேகரயோணி சுழல் தண்டு  
(Screwed Arbor)

ெவ���க���ழ�த��

இது உள் ம்ரயுள்ள சிறிய மில்லிங் 
கவட்டுக்கருவி்யப பிடிக்கப ்பயன்்படும் 
சாதைைமாகும்.  இச்சாதைைததின் வைது 
மு்ையில் ம்ரயிைப்பட்டிருக்கும்.  
இைதுபுைம் உள்ள சரிவு சுழற்றியில் 
வழக்கம்த்பால் க்பாருததைப்படும்.

5.10  மில்லிங் இயந்திரத்தின் சி்றபபு 
நெர்ககககள் (Milling Machine 
Attachments)

மில்லிங் இயந்திரததில் ்பல்தவறு 
தவ்ைக்ளச் கசய்வதைற்கு ஏற்்ப 
்பைவிதைமாை சிைபபுச் தசர்க்்கக்ளப 
்பயன்்படுததி அ்ைதது விதைமாை 
தவ்ைக்ளயும் கசய்யைாம்.  எைதவ பிை 
இயந்திரங்கள் வாங்க தவண்டியதில்்ை 
என்்பதைால் முதைலீடு கு்ைகிைது.  தமலும் 
இவ்வியந்திரததில் ்பயன்்படும் சிைபபுச் 
தசர்க்்கக்ள பிை இயந்திரங்களிலும் 
க்பாருததி தவ்ை கசய்யைாம். 
சிைபபு தசர்க்்கக்ள ்பயன்்படுததி 
நுணுக்கமாகவும், தவகமாகவும் உற்்பததி 
கசய்ய வழி வகுக்கிைது.  மில்லிங் 
இயந்திரததில் பின்வரும் சிைபபுச் 
தசர்க்்ககள் ்பல்தவறு விதைமாை 
தவ்ைக்ளச் கசய்வதைற்குப ்பயன்்படுகிைது.

பெங்குத்து மில்லிங் தக்  
(Vertical Milling Attachment)
கி்ைமட்ை மில்லிங் இயந்திரததின் 
தூண்்பாகததின் முகபபில் கசங்குதது 
மில்லிங் தை்ை உ்ைய இயந்திர 
நுட்்பத்தைப க்பாருததுவதைால், கி்ைமட்ை 
மில்லிங் இயந்திரம் கசங்குதது மில்லிங் 
இயந்திரமாக மாற்ைப்படுகிைது.   இ்தை 

ததை்வயாை தகாணததிற்கு திருபபி 
அ்மக்கைாம்.

கசங்குதது மில்லிங் தை்ை  
(Vertical Milling Attachment)

யுனிவர்ெல் மில்லிங் தக்  
(Universal Milling Attachment)
மில்லிங் இயந்திரததில் யுனிவர்சல் 
மில்லிங் தை்ையி்ைப க்பாருததுவதைால் 
சுழற்றியின் தை்ைப்பாகம், கி்ைமட்ை 
மற்றும் கசங்குதது அச்சிற்கு எந்தைக் 
தகாணததிலும் திருபபி ்வதது அ்ைதது 
விதைமாை தவ்ைக்ளச் கசய்ய முடிகிைது.  
இச்சிைபபுச் தசர்க்்க்ய உச்சிக் ்கயுைன் 
தசர்தது அதிக தவகததில் கசயல்்படும்்படி 
கசய்யைாம்.

யுனிவர்சல் மில்லிங் தை்ை  
(Universal Milling Attachment)
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அதிநவக மில்லிங் நெர்ககக  
(High Speed Milling Attachment)
மில்லிங் இயந்திரததில் சுழற்றிக்கு 
வழக்கமாக உள்ள தவகங்க்ள 4 முதைல் 
6 மைங்கு வ்ர அதிகரிக்க கசய்வதைற்கு 
்பயன்்படும் தசர்க்்கயாகும்.  இம்மு்ையில் 
மிகச்சிறிய மில்லிங் கவட்டுக்கருவி 
துல்லியமாை கவட்டும் தவகததுைன் 
கசயல்்படுகிைது.  இச்சிைபபுச் தசர்க்்க 
இயந்திரததின் தூண் ்பாகததில் க்பாருததி 
இயந்திரப்பணி கசய்யைாம்.

அதிதவக மில்லிங் தசர்க்்க  
(High Speed Milling Attachment)

ந�ர்�ள்ளம் பெதுககும் தக்  
(Slotting attachment)
இது மில்லிங் இயந்திரததில் சுழற்றியின் 
சுழலும் இயக்கத்தை கிராங்க் மூைம் 
தநர்தகாட்டில் நகரும் வி்சயாக 
மாற்றிததைரும்்படி அ்மக்கப்பட்டுள்ள தசர்க்்க 
ஆகும்.  இதைைால் மில்லிங் இயந்திரம் 
தநர் ்பள்ளம் கசதுக்கும் இயந்திரமாக 
மாற்ைப்படுகிைது.  இச்தசர்க்்க்ய 
தூண் ்பாகததின் தமல் க்பாருததி இதைன் 
அடிப்பாகததில் உள்ள திமிசில் கவட்டுளி 
க்பாருததைப்பட்டு கசங்குததைாக, நகர்ந்து 
இயந்திரப்பணி கசய்யப்படுகிைது.  இதில் உள் 

மற்றும் கவளி சாவிப ்பள்ளம், ஸ்பி்ளன் 
த்பான்ை தவ்ைகள் கசய்யப்படுகிைது.  தமலும் 
கவட்டுளி தை்ை்யச் சாய்தது ்வதது 
சாய்வாைப ்பரபபுக்ளயும் இயந்திரப்பணி 
கசய்ய முடிகிைது.

தநர்்பள்ளம் கசதுக்கும் தை்ை  
(Slotting attachment)

சுழலும் �ணிநேகட நெர்ககக (Rotary 
Table Milling Attachment)
இச்தசர்க்்க்யப க்பாருததுவதைால் 
்பணிதம்ையில் உள்ள ்பணிபக்பாருள் 
நீளவாக்கில், குறுக்கு மற்றும் கசங்குதது 
தி ் ச யி ல்  ந க ர் த தை ப ்ப டு வ த தை ா டு , 
மட்டுமல்ைாமல் குறிபபிட்ை தகாணததிற்கு 

சுழலும் ்பணிதம்ை தசர்க்்க (Rotary Table 
Milling Attachment)
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சுழலும்்படி கசய்யைாம்.  வட்ைமாை 
்பணிதம்ையில் உள்ள T-வடிவப 
்பள்ளததில் ்பணிக்பாருள் பிடிக்கப்படுகிைது.  
்பணிதம்ை்யத துல்லியமாகத திருபபி 
அ்மக்க வார்ம் மற்றும் வார்ம் ்பற்சக்கர 
்பல்லி்ண இயந்திர நுட்்பம் இதைனுள் 
அ்மந்துள்ளது.
குறியீடு தக் நெர்ககக  
(Indexing Head Attachment)

்பணிபக்பாரு்ள அதைன் அச்சின் வழிதய 
துல்லியமாக குறிபபிட்ை பிரிவுகளுக்கு சுழைச் 
கசய்ய குறியீடுதை்ை ்பயன்்படுகிைது.  குறியீடு 
தை்ையும் மற்றும் தைாங்கி மு்ையும் தசர்ந்தை 
அ்மப்்ப குறியீடு மு்ைகள் என்கிதைாம்.  
குறியீடு தை்ையின் தை்ைப்பாகததில் உள்ள 
கவ்வி மற்றும் தைாங்கி மு்ையில் உள்ள 
கைட் கசன்ைர் இ்வ இரண்டிற்குமி்ைதய 
்பணிபக்பாருள் பிடிக்கப்படுகிைது.  இது 
மில்லிங் இயந்திரம், உருவ்மக்கும் 
இயந்திரம், கசதுக்கும் இயந்திரம் 
த்பான்ைவற்றிலும் ்பயன்்படுததைப்படுகிைது.  
இதைன்மூைம் ்பல்லி்ணகள், கநளிவுப 
்பள்ளம், சுருள் ்பள்ளம், கிளட்ச், தரட்சட் 
த்பான்ை ்பல்தவறு தவ்ைக்ளச் 
கசய்யும்த்பாது சம்பங்குகளாக பிரிக்க 
குறியீடுதை்ை ்பயன்்படுகிைது.

5.11  மில்லிங் பவடடுககருவியின் 
முப�ரிேோணத் நதோற்றம்

மில்லிங் கவட்டுக் கருவிகள், ்பை 
மு்ை கவட்டுக்கருவிகளாகும். இது 
்பணிபக்பாரு்ளத துருவல் மு்ையில் 
கவட்டி எடுக்க ்பயன்்படுகிைது.

சாதாரண ���� ெவ���க�� மில்லிங் கவட்டுக்கருவியின்  
முப்பரிமாணத ததைாற்ைம்

�க�� ம���
ப�க ���� ெவ��க��மில்லிங் கவட்டுக் கருவிகள்

5.12  வகரயறுககப�டட மில்லிங் 
பவடடுக கருவிகள்  
(Standard Milling Cutters)

மில்லிங் இயந்திரததில் ்பல்தவறு 
விதைமாை வ்ரயறுக்கப்பட்ை மில்லிங் 
கவட்டுக் கருவிகள் ்பயன்்படுகின்ைை.  
ததை்வக்கு ஏற்்ப க்பாருததைமாை மில்லிங் 
கவட்டுக் கருவிக்ளப ்பயன்்படுததி 
மில்லிங் தவ்ைக்ளச் கசய்யைாம்.  
அ்வயாவை,

ெோதோரண மில்லிங் பவடடுககருவி  
(Plain Milling Cutter)
தைட்டு த்பான்ை உரு்ள வடிவ உதைாகததில் 
அதைன் சுற்றுபபுைததில் ்பற்கள் கவட்ைப்பட்ை 
கவட்டுக் கருவிக்கு சாதைாரண மில்லிங் 
கவட்டுக்கருவி என்று க்பயர். இ்தை 
்பயன்்படுததி தைட்்ையாை ்பரபபி்ை 
உருவாக்கைாம்.  இதில் உள்ள ்பற்கள் 
தநராகதவா, அல்ைது கநளிவாைதைாகதவா 
இருக்கும்.  கவட்டுக்கருவியின் அகைம் 
அதிகம் இருபபின் அதைற்கு சிைாபமில்லிங் 
கவட்டுக்கருவி என்று க்பயர்.
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பவடடித்துண்டோககும் பவடடுக கருவி 
(Metal Slitting Saw)

ெவ�����டா��� ெவ��� க�� 

கவட்டிததுண்ைாக்கும் கவட்டுக் கருவி

இது ்பணிபக்பாருளில் கு்ைந்தை 
அகைததிற்கு, ஆழமாை ்பள்ளம் கவட்ைவும், 
இரண்ைாக கவட்டி துண்டு்படுததைவும் 
்பயன்்படுகிைது.  கமல்லிய வட்ைத தைகட்டின் 
சுற்ைளவில் ்பற்கள் கவட்ைப்பட்டிருக்கும்.  
அகைம் கு்ைவாக இருக்கும்.  கவட்டுக் 
கருவியின் கவளிவிட்ைம் 200 மி.மீ 
வ்ரயிலும், தைடிமன் 0.75 மி.மீ முதைல் 7 
மி.மீ வ்ரயிலும் ்பல்தவறு அளவுகளில் 
கி்ைக்கின்ைை.  கவட்டுக் கருவியின் 
்பற்கள் ்பணிக்பாரு்ள உரசாமல் இருக்க 
இரு முகபபுகளிலும் ்மயத்தை தநாக்கி 
இ்ைகவளி அ்மக்கப்பட்டிருக்கும்.

நகோண மில்லிங் பவடடுக கருவி  
(Angle Milling Cutter)

ேகாண ���� ெவ��� க��
(ஒ�ப�க வைக)தகாண மில்லிங் கவட்டுக் கருவி

தகாண மில்லிங் கவட்டுக் கருவியின் ்பற்கள் 
அச்சிற்கு இ்ணயாக இல்ைாமல் குறிபபிட்ை 
தகாணததிற்கு சாய்வாக இருக்கும்.  இ்தைப 
்பயன்்படுததி சாய்வாை ்பரபபுகள், சரிவுகள், 
கநளிவு ்பள்ளங்கள் கவட்ைைாம்.  இதில் 
ஒரு ்பக்க தகாண மில்லிங் கவட்டுக்கருவி, 
இரு்பக்க தகாண மில்லிங் கவட்டுக்கருவி 
எை இரு வ்ககள் உள்ளை.

சாதாரண ���� ெவ���க�� சாதைாரண மில்லிங் கவட்டுக்கருவி 

  இவ்வ்க கவட்டுக் கருவியின் 
்மயததில் து்ள இருக்கும்.  தமலும் 
்பற்களின் அ்மபபில் ஒன்று விட்டு 
ஒன்றில் சிறு ்பள்ளம் கவட்ைப்பட்டிருப்பதைால் 
நீளமாை பிசிறுகள் சிறு துண்டுகளாக 
கவட்ைப்படுகிைது.  தநராை ்பற்கள் 
ககாண்ை கவட்டுக் கருவி்யச் காட்டிலும் 
கநளிவு ்பற்கள் ககாண்ை கவட்டுக் கருவி 
சிைந்தைதைாகும்.

�ககமில்லிங் பவடடுக கருவி  
(Side Milling Cutter)

ப�க ���� ெவ��� க�� ்பக்கமில்லிங் கவட்டுக் கருவி 

இவ்வ்க மில்லிங் கவட்டுக் கருவியின் 
சுற்றுபபுைததிலும், ஒன்று அல்ைது இரண்டு 
்பக்கங்களிலும் கவட்டும் மு்ைகள் 
இருக்கும்.  இ்தைப ்பயன்்படுததி அதிக 
அளவில் ்பக்கவாட்டில் இயந்திரப்பணி 
கசய்யப்படுகிைது.  இதில் ்பக்கம் மற்றும் 
முகபபுமில்லிங் கவட்டுக் கருவி, ்பாதி ்பக்க 
மில்லிங் கவட்டுக்கருவி, விைகிய ்பற்கள் 
மில்லிங் கவட்டுக்கருவி, ஒன்தைாகைான்று 
இ்ணந்தை ்பக்க மில்லிங் கவட்டுக் கருவி 
எை ்பல்தவறு வ்ககள் உள்ளை.

ததை்வக்தகற்்ப தைகுந்தை மில்லிங் 
கவட்டுக் கருவிக்ளப ்பயன்்படுததி 
இயந்திரப்பணி கசய்யைாம்.
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கா�� பாக�

எண்ட் மில் கவட்டுக் கருவி

இ்தைப ்பயன்்படுததி நீண்ை 
்பள்ளங்கள், து்ளகள், மட்ைப ்பரபபு த்பான்ை 
தவ்ைக்ளச் கசய்யைாம்.

�்றககும் மில்லிங் பவடடுக கருவி  
(Flying Cutter)
்பைக்கும் மில்லிங் கவட்டுக் கருவி என்்பது 
எளிய வ்க கவட்டுக் கருவியாகும்.  இதில் 
உள்ள ஒரு மு்ை கவட்டுளி சுழல் தைண்டின் 
மு்ையில் க்பாருததைப்படுகிைது.  ததை்வக்கு 
ஏற்ைவாறு கவட்டுளி்யச் சா்ணப பிடிதது 
மில்லிங் கவட்டுக் கருவிகளுக்குப ்பதிைாக 
இ்தை க்பாருததி தவ்ை கசய்யைாம்.  
ஒரு மு்ை கவட்டுளி என்்பதைால் தவ்ை 
கமதுவாக ந்ைக்பறும்.

ஒ��ைன ெவ���

ப��ெபா��

�ழ த��

்பைக்கும் மில்லிங் கவட்டுக் கருவி

T-வடிவ �ள்ளம் பவடடுக கருவி  
(T-Slot Milling Cutter)

T-வடிவ ்பள்ளம் கவட்டுக் கருவி

இது ்பணிதம்ையில் உள்ள T-வடிவ 
்பள்ளம் கவட்டுவதைற்காக உருவாக்கப்பட்ை 
எண்ட் மில் வ்க கவட்டுக் கருவியாகும்.  
்பக்கவாட்டு மில்லிங் கவட்டுக் கருவியின் 
்மயததில் சரிவு காம்பு க்பாருததைப்பட்ைது 
த்பால் இருக்கும். T-வடிவ ்பள்ளம் 
கவட்ை முதைலில் ்பணிபக்பாருளின் 
் ம ய ப ்ப கு தி யி ல்  இ ய ந் தி ர ப ்ப ணி 
கசய்தை பின்பு T-வடிவ ்பள்ளம் கவட்டும் 
கருவி்யப ்பயன்்படுததி T-வடிவ ்பள்ளம் 
கவட்டி எடுக்க தவண்டும்.

எண்ட மில் பவடடுக கருவி  
(End Mill Cutter)
எண்ட் மில் கவட்டுக் கருவியின் 
அடிப்பாகததிலும், சுற்ைளவிலும் கவட்டு 
மு்ைகள் உள்ளை. இதில் கவட்டும் ்பகுதி, 
காம்புப ்பகுதி எை இரு்பாகங்கள் உள்ளை.  
காம்பில் சரிவாை மற்றும் சரிவற்ை வ்ககள் 
உள்ளை.  காம்பில்ைா எண்ட் மில்லிங் 
கவட்டுக் கருவிக்கு கெல் எண்ட் மில் (Shell 
End Mill) என்று க்பயர்.

XII BME_Tamil version CHAPTER 05.indd   124 1/12/2022   2:59:25 PM



1 2 5பாடம் 05 மில்லிங் இயந்திரம் (Milling Machine)

வடிவ பவடடுக கருவி (Form Cutter)
்பணிபக்பாருளில் ததை்வயாை வடிவததிற்கு 
இ ய ந் தி ர ப ்ப ணி  க ச ய் வ தை ற் த க ற் ்ப 
வடிவ்மக்கப்பட்ை சிைபபு வ்க 
கவட்டுக்கருவிக்கு வடிவ கவட்டுக்கருவி 
என்று க்பயர்.  குவிந்தை மற்றும் குழிந்தை 
மில்லிங் கவட்டுக் கருவிக்ளப ்பயன்்படுததி 
மு்ைதய குழிந்தை மற்றும் குவிந்தை ்பரபபுக்ள 
கசய்யைாம்.

்பல்லி்ண கவட்டுக் கருவி்யப 
்பயன்்படுததி ்பல்லி்ணக்ள கவட்ைைாம்.  
விளிம்பு மழுக்கி கவட்டுக் கருவியி்ைக் 
ககாண்டு ்பணிபக்பாருளின் ்பக்கங்க்ள 
மழுக்கி தவ்ை கசய்யைாம்.  ம்ர கவட்டும் 
கருவியின் மூைம் ம்ரக்ளத துல்லியமாக 
கவட்ைைாம்.

5.13  மில்லிங் பவடடுக கருவியின் 
�ோகங்கள் (Elements of Plain 
Milling Cutter)

மில்லிங் கவட்டுக் கருவியில் கீழக்கண்ை 
முக்கிய ்பாகங்கள் உள்ளை.  
அ்வகளாவை

உடல் �ோகம் (Body)
மில்லிங் கவட்டுக் கருவியின் ்பற்கள் 
நீங்கைாை ்பகுதி்யக் குறிக்கும்.

முகம் (Face)
மில்லிங் கவட்டும் கருவியின் ்பல்லின் 
முகப்்பக் குறிக்கும்.

தடுககு (Land)
்பல்லின் கவட்டும் மு்ையில் பின்்பக்கமாக 
தைசாக சரிவுள்ள ்பாகத்தைக் குறிக்கும்.  
இது சுமார் 1.5 மி.மீ வ்ர இருக்கும். இதைன் 
அளவு கு்ைவாக இருபபின் எளிதில் 
உ்ைய வாய்பபுண்டு.

பவளிவிடடம் (Out Side Diameter)
மில்லிங் கவட்டுக் கருவி ்பற்களின் கவட்டு 
மு்ை வழியாக உள்ள கவளிவட்ைததின் 
அளவி்ை குறிக்கும்.

கேயத்துகள (Centre Hole)
மில்லிங் கவட்டுக் கருவியின் ்மயததில் 
உள்ள து்ளயி்ைக் குறிக்கும். இதில் 
சாவிப ்பள்ளம் கவட்ைப்பட்டிருக்கும்.

நகோண வகககள்  
(Types of Angle)
நிவோரண நகோணம் (Relief Angle)
்பல்லின் உச்சி வழிதய வ்ரயப்பட்ை 
கதைாடு தகாட்டிற்கும்,  அததை ்பல்லின் 
சரிவின் (தைடுக்கு) வழிதய வ்ரயப்பட்ை 
தகாட்டிற்கும் இ்ைப்பட்ை தகாணம், 
நிவாரண தகாணம் ஆகும்.  இது 
சுமார் 7.50 ஆகும்.

முககிய இகடபவளி நகோணம்  
(Primary Clearance Angle)
்பல்லின் உச்சி வழிதய வ்ரயப்பட்ை 
கதைாடு தகாட்டிற்கும் அததை ்பல்லின் 
இரண்ைாவது சரிவின் வழிதய 
வ்ரயப்பட்ை தகாட்டிற்கும் 
இ்ை்பட்ை தகாணம், முக்கிய 
இ்ைகவளி தகாணம் ஆகும்.  இது 
சுமார் 150 இருக்கும்.

த���

�க��

ப��� ஆழ�

சா��
ேகா
�

ைமய�
�ைள

�வாரண ேகா
�
���ய இைடெவ� ேகா
�

உப இைடெவ� ேகா
�

மில்லிங் கவட்டுக் கருவியின் ்பாகங்கள் மற்றும் தகாணங்கள்
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உ� இகடபவளி நகோணம்  
(Secondary Clearance Angle)
்பல்லின் உச்சி வழிதய வ்ரயப்பட்ை கதைாடு 
தகாட்டிற்கும் அததை ்பல்லின் மூன்ைாவது சரிவின் 
வழிதய வ்ரயப்பட்ை தகாட்டிற்கும் இ்ைப்பட்ை 
தகாணம், உ்ப இ்ைகவளி தகாணம் ஆகும்.

ெோய்வு நகோணம் (Rack Angle)
்பல்லின் உச்சியிலிருந்து கவட்டுக் கருவியின் 
்மயததிற்கு வ்ரயப்பட்ை தகாட்டிற்கும் 
அததை ்பல்லின் முகபபு வழிதய வ்ரயப்பட்ை 
தகாட்டிற்கும் இ்ைப்பட்ை தகாணம், 
சாய்வு தகாணம் ஆகும்.  ்பல்லின் முகபபு 
வழிதய வ்ரயப்பட்ை தகாைாைது அததை 
்பல்லின் உச்சியில் இருந்து ்மயததிற்கு 
வ்ரயப்பட்ை தகாட்டிற்கு வைப்பக்கம் 
இருபபின் அதைற்கு ்பாசிட்டிவ் தரக் ஆங்கிள் 
என்றும், இைப்பக்கம் இருபபின் கநகட்டிவ் 
தரக் ஆங்கிள் என்றும் சமமாக இருபபின் 
ஜீதரா தரக் ஆங்கிள் என்றும் க்பயர்.

5.14  மில்லிங் பவடடுக கருவி பெய்யப 
�யன்�டும் உந்ோகங்கள்  
(Milling Cutter Material)

மில்லிங் கவட்டுக் கருவிகள் க்பரும்்பாலும் 
கீழக்கண்ை உதைாகங்களிைால் 
கசய்யப்படுகின்ைை.
1. டூல்ஸ்டீல் -  அதிக கார்்பன் ககாண்ை 

எஃகு (HCS)
  அதிதவக எஃகு (HSS)
2. கசகமன்்ைடு கார்்்படு உதைாகம்
3. ஸ்டீ்ைட் உதைாகம்

க்பாதுவாக மில்லிங் கவட்டுக் கருவிகள் அதிதவக 
எஃகு உதைாகங்களிைால் கசய்யப்பட்டு 
்பரவைாகப ்பயன்்படுததைப்பட்டு வருகிைது.

5.15  ப�ோதுவோை மில்லிங் நவக்கள் 
(Milling Machine Operations)

மில்லிங் இயந்திரததில் கீழக்கண்ை 
க்பாதுவாை மில்லிங் தவ்ைகள் 
க்பாருததைமாை மில்லிங் கவட்டுக் 
கருவிக்ளப ்பயன்்படுததி கசய்யப்படுகிைது.

கிகடேடட மில்லிங் (Horizontal Milling)

ப��ெபா��

�லா� ����
ெவ���க��

கி்ைமட்ை மில்லிங்

இது சுழற்றியின் அச்சிற்கு இ்ணயாக 
உள்ள தைட்்ையாை ்பரபபி்ை மில்லிங் 
கசய்வ்தைக் குறிக்கும்.  இ்தை சாதைாரண 
மில்லிங் கவட்டுக் கருவி, சிைாப மில் 
த்பான்ைவற்றின் மூைம் இயந்திரப்பணி 
கசய்யைாம்.

முகபபு மில்லிங் (Face Milling)
முகபபு மில்லிங் கவட்டுக் கருவி அல்ைது ்பக்க 
மில்லிங் கவட்டுக்கருவி்ய குட்்ையாை 
சுழல் தைண்டில் பிடிதது சுழற்றியின் 
அச்சிற்கு கசங்குததைாக உள்ள ்பரப்்ப 
உருவாக்குவ்தைக் குறிக்கும்.

ப�க ����
ெவ���க��

ப��ெபா��

முகபபு மில்லிங்

தமலும் இ்தை எண்ட் மில், ்பக்கம் 
மற்றும் முகபபு கவட்டுக்கருவி மூைம் 
கசய்யைாம்.  ்பணிதம்ையி்ை குறுக்தக 
நகற்றி இவ்தவ்ை்யச் கசய்யைாம்.

�கக மில்லிங் (Side Milling)
இது ்பக்க மில்லிங் கவட்டுக் கருவி்யப 
்பயன்்படுததி கசங்குததைாை ்பரப்்ப 
இயந்திரப்பணி கசய்வ்தைக் குறிக்கும்.  நீ 
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என்ை ்பகுதி்ய கசங்குததைாக நகற்றி கவட்டும் 
ஆழம் ககாடுதது தவ்ை கசய்யைாம்.

ஸ்டீநரடில் மில்லிங் (Straddle Milling)
ஒதர சமயததில் ்பக்கம் மற்றும் முகபபு 
மில்லிங் கவட்டுக் கருவிகள் இரண்டி்ைப 
்பயன்்படுததி இரு இ்ணயாை ்பரபபுக்ள 
கசய்வ்தைக் குறிக்கும்.  சுழல் தைண்டில் 
உதைாக உ்ைக்ளப ்பயன்்படுததி இரு 
கவட்டுக் கருவிகள் மூைம் ததை்வயாை 
இ ் ை க வ ளி ் ய  ஏ ற் ்ப டு த தை ை ா ம் .   
இம்மு்ையில் நான்கு மற்றும் ஆறு 
்பட்்ை த்பான்ை ்பரபபு தவ்ைகள் 
ந்ைக்பறுகின்ைை.

ப�க� ம��� �க��
���� ெவ�� க��

ப
�ெபா��

ஸ்டீதரடில் மில்லிங்

நகோண மில்லிங் (Anglular Milling)
மில்லிங் இயந்திரததில் தகாண மில்லிங் 
கவட்டுக் கருவியி்ைப ்பயன்்படுததி 
சாய்வாை ்பரபபி்ை கசய்வ்தைக் குறிக்கும்.  
இம்மு்ையில் V-பிளாக் மற்றும் சாய்வாை 
்பரபபுகள் இயந்திரப ்பணி கசய்யப்படுகிைது.

ப��ெபா��

ேகாண ����
ெவ��க��

தகாண மில்லிங்

கூடடு மில்லிங் (Gang Milling)
ஒதர சமயததில் இரண்டு அல்ைது அதைற்கு 
தமற்்பட்ை ஒதர வ்க்யச் சார்ந்தை அல்ைது 
கவவ்தவறு வ்க்யச் சார்ந்தை மில்லிங் 
கவட்டுக் கருவியி்ைப ்பயன்்படுததி 
ததை்வயாை வடிவில் இயந்திரப்பணி 
கசய்வதைாகும்.  இதைைால் வி்ரவில் 
உற்்பததிப க்பருக்கம் கசய்ய முடிகிைது.

ெவ��� க��க�

ப�ெபா��

கூட்டு மில்லிங்

வடிவ மில்லிங் (Form Milling)
்ப ணி ப க ்ப ா ரு ளி ல்  த தை ் வ ய ா ை 
வடிவததிற்கு ஏற்ை தவ்ை கசய்யும் த்பாது 
க்பாருததைமாை வடிவ ்பல் ககாண்ை மில்லிங் 
கவட்டுக் கருவியி்யக் ககாண்டு தவ்ை 
கசய்வதைாகும்.  இம்மு்ையில் ்பல்லி்ண, 
குழிந்தை குவிந்தை ்பள்ளம் கவட்டுதைல் த்பான்ை 
தவ்ைகள் கசய்யப்படுகின்ைை.

ப��ெபா��

வ�வ ����
ெவ��� க�

வடிவ மில்லிங்
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முகை மில்லிங் (End Milling)
எண்ட் மில் கவட்டுக் கருவி்யக் ககாண்டு 
கி்ைமட்ை, கசங்குதது மற்றும் ்பக்கவாட்டில் 
சாய்வாை ்பரபபி்ை கசய்வ்தைக் 
குறிக்கும்.  க்பரும்்பாலும் கசங்குதது மில்லிங் 
இயந்திரததில் இவ்தவ்ை கசய்யப்படுகிைது.

எ�� ��
ெவ��� க��

ப��ெபா��

மு்ை மில்லிங்

ெோவிப�ள்ளம் பவடடுதல்  
(Key Way Milling)
மில்லிங் இயந்திரததில் பி்ளன் மில்லிங் 
கட்ைர், கவட்டித துண்ைாக்கும் கவட்டுக் 
கருவி, எண்ட் மில் மற்றும் ்பக்க மில்லிங் 
கவட்டுக் கருவி த்பான்ைவற்ைால் அச்சில் 
சாவிப்பள்ளம், மற்றும் பிை ்பள்ளங்கள் 
கவட்டுவ்தைக் குறிக்கும்.

�ல்லிகண பவடடுதல் (Gear Cutting)
மில்லிங் இயந்திரததில் குறியீடு 
மு்ைகளுக்கு இ்ைதய ்பணிபக்பாரு்ளப 
பிடிதது க்பாருததைமாை ்பல்லி்ண கவட்டுக் 
கருவி்யக் ககாண்டு Dp. Module மு்ையில் 
்பல்லி்ண கவட்டுதை்ைக் குறிக்கும்.

நகம் மில்லிங் (Cam Milling)
தகம் மில்லிங் தவ்ை எண்ட் மில் 
கவட்டுக் கருவி்யக் ககாண்டு 
உரு்ளயாைத தைகட்டில் வ்ள்பரபபி்ை 
உண்ைாக்குவதைாகும்.  குறியீடு தை்ையில் 
்பணிபக்பாருள் பிடிக்கப்பட்டு எண்ட் மில் 
கவட்டுக் கருவி்ய கசங்குதது மில்லிங் 
தை்ையில் க்பாருததி தகம் கவட்டும் தவ்ை 
கசய்யப்படுகிைது.

5.16  மில்லிங் இயந்திரத்தில் பவடடும் 
நவகம், ஊடடம் ேறறும் பவடடும் 
ஆழம் (Cutting Speed, Feed and 
Depth of Cut)

பவடடும் நவகம் (Cutting Speed)
மில்லிங் இயந்திரததில் கவட்டுக் கருவியில் 
உள்ள ஒரு புள்ளி, ஒரு நிமிை தநரததில் 
எவ்வளவு தூரம் நகர்ந்து கசன்று கவட்டி 
எடுக்கிைது என்்ப்தைக் குறிக்கும்.

கவட்டும் தவகம் (C.S) = dn
1000
p மீட்ைர்/நிமிைம்

இதில் 22
7

p= (அ) 3.14,

d = மில்லிங் கவட்டுக் கருவியின் விட்ைம் மி.மீ.
n =  rpm of the spindle, அதைாவது சுழற்றி 

ஒரு நிமிைததில் சுழலும் சுற்றுகளின் 
எண்ணிக்்க.

கவட்டும் தவகம் என்்பது 
்பணிபக்பாருள் உதைாகம், கவட்டுக் கருவி 
உதைாகம், கவட்டும் ஆழம், ஊட்ைம், 
இயந்திரப்பணித தைன்்ம, குளிர்விக்கும் 
திரவம் இவற்்ைப க்பாருததைது.

எடுத்துககோடடு கணககு:
60 மி.மீ. விட்ைமுள்ள மில்லிங் கவட்டுக் 
கருவியி்ைப ்பயன்்படுததி நிமிைததிற்கு 
250 சுற்றுகள் தவகததில் மில்லிங் கசய்யத 
ததை்வயாை கவட்டும் தவகத்தை கணக்கிடுக.
ககாடுக்கப்பட்ை விவரம்:
து்ளயிடும் அைகின் விட்ைம் d = 60 மிமீ,
சுழற்றியின் தவகம் (n) = 250 rpm

கவட்டும் தவகம் (C.S) = dn
1000
p  மீ / நிமிைம்

 22
7

p=  (அ) 3.14.

கவட்டும் தவகம் (C.S) = 
60 25022

7 1000
´

´

  = 47.14 மீடடர் / நிமிடம்
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ஊடடம் (Feed)
மில்லிங் தவ்ை கசய்்கயில் கவட்டுக் 
கருவியி்ை தநாக்கி ்பணிதம்ை 
எவ்வளவு தூரம் நகர்ந்துள்ளது என்்பது 
ஊட்ைததின் அளவாகும்.  இதை்ை 
கீழக்கண்ைவாறு குறிபபிைைாம்.
 1. மில்லிங் கவட்டுக் கருவியின் ்பல் 

கவட்டிகயடுக்கும் பிசிறின் தைடிமன் 
அள்வக் குறிக்கும்.  (மி.மீ/்பல்)

 2. கவட்டுக் கருவி ஒரு முழு சுற்று 
சுற்றுவதைற்குள் ்பணிதம்ை நகரும் 
தூரத்தைக் குறிக்கும். (மி.மீ/சுற்று)

 3. ஒரு நிமிை தநரததிற்குள் ்பணிதம்ை 
நகரும் தூரத்தைக் குறிக்கும்.  
(மி.மீ/நிமிைம்) மில்லிங் இயந்திரததின் 
ஊட்ைம் என்்பது ்பணிபக்பாருள் 
உ த ை ா க ம் ,  க வ ட் டு க் க ரு வி 
உதைாகம், கவட்டும் ஆழம், 
கவட்டும் தவகம், இயந்திரப்பணித 
தைன்்ம இயந்திரததின் உறுதி 
த்பான்ைவற்்ைப க்பாருததைதைாகும்.

பவடடும் ஆழம் (Depth of Cut)
மில்லிங் இயந்திரததில் கவட்டும் ஆழம் 
என்்பது ்பணிதம்ை கவட்டுளிக்கு எதிராக 
ஒரு மு்ை நகரும் த்பாது கவட்டி எடுக்கும் 
பிசிறின் தைடிம்ைக் குறிக்கும்.  இது மி.மீ 
அளவில் குறிபபிைப்படுகிைது.

5.17  குறியீடு தக்யின் 
பவடடுத்நதோற்றம்

குறியீடுதக் (Indexing Head)
்பணிபக்பாரு்ள அதைன் அச்சின் வழிதய 
துல்லியமாக ததை்வயாை பிரிவுகளுக்கு 
சுழற்றுவதைற்கு குறியீடு கசய்தைல் என்று 
க்பயர்.  இவ்தவ்ை்யச் கசய்யும் சிைபபு 
உ்பகரணததிற்கு குறியீடு தை்ை என்று 
க்பயர்.  குறியீடுதை்ையும், தைாங்கி மு்ையும் 
தசர்ந்தை அ்மபபிற்கு குறியீடு மு்ைகள் 
என்று க்பயர்.

ைக���

வா�� ப�ச�கர�

��� தக

வா�� த�
வா��

ெச	ட�

ஆர�ைக

த�ைமய ��ட�
�ைளக�

��� தக�

ரா�� ��

குறியீடு தை்ையின் கவட்டுதததைாற்ைம்

குறியீடுதக்யின் �யன்கள்  
(Uses of Indexing Head)
கு றி யீ டு தை ் ை ் ய  ்ப ய ன் ்ப டு த தி 
்பல்லி்ணகள், தரட்சட் சக்கரம், எண்கணய் 
்பள்ளம் த்பான்ை்வ கவட்ைவும், து்ளயிடும் 
அைகு, ைாப, ரீமர், மில்லிங் கவட்டுக்கருவி 
த்பான்ைவற்றில் ்பள்ளம் கவட்டுவதைற்கும் 
்பயன்்படுகிைது.  தமற்கண்ை தவ்ைக்ள 
கசய்யும் த்பாது ்பணிபக்பாரு்ள பிடிதது, 
குறியீடு கசய்யும் சிைபபு உ்பகரணமாக 
கசயல்்படுகிைது.

5.18  குறியீடு தக்யின் அகேபபு 
ேறறும் பெயல்�டும் விதம்

குறியீடுதை்ையில் மூன்று வ்ககள் 
உள்ளை.  அ்வயாவை
 1. எளிய குறியீடு தை்ை (Simple Indexing 

Head)
 2. அ்ைததிற்கும் ஏற்ை குறியீடு தை்ை 

(Universal Indexing Head)
 3. ஆபடிகல் குறியீடு தை்ை (Optical 

Indexing Head)
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மில்லிங் இயந்திரததில் ்பயன்்படும் 
அ்ைததிற்கும் ஏற்ை குறியீடு தை்ையின் 
முக்கிய ்பாகங்கள் மற்றும் கசயல்்படும் 
விதைத்தைக் காண்த்பாம்.

அடிப�ோகம் (Base)
அடிப்பாகம் இயந்திரததின் ்பணிதம்ையில் 
நீளவாட்ைததில் உள்ள T-வடிவப 
்பள்ளததில் க்பாருததைப்படுகிைது.  இதைன் தமல் 
குறியீடு தை்ையின் அ்ைதது ்பாகங்களும் 
அ்மந்துள்ளது.

சுழறறி (Spindle)
குறியீடு தை்ையின் ்மயததில் சுழற்றி 
அ்மந்துள்ளது.   இதில் தமார்ஸ் சரிவு 
து்ள உள்ளது.  இதில் ்பணிபக்பாரு்ள 
தைகுந்தை உ்பகரணததின் மூைம் பிடிக்கைாம்.  
சுழற்றி்ய கி்ைமட்ைததிற்கு 50-க்கு 
கு்ைவாை தி்சயிலும் கசங்குததைாக 100-
க்கு சாய்தது ்வததும் தவ்ை கசய்யைாம்.  
இதில் வார்ம் ்பற்சக்கரம் அ்மந்திருக்கும்.  
தவண்டுமாைால் சுழற்றியின் அச்சில் 
குறியீடு தைக்ை தநரடியாக க்பாருததி 
தவ்ை கசய்யைாம்.

வோர்ம் தண்டு (Worm Shaft)
வார்ம் தைண்டு, முக்கிய சுழற்றிக்கு 
கசங்குததைாக அ்மந்திருக்கும்.  இதைன் 
நுனியில் உள்ள ஒற்்ைபுரி ம்ரயாகிய 
வார்ம், சுழற்றியில் உள்ள வார்ம் 
்பற்சக்கரததுைன் இ்ணந்திருக்கும்.  
வார்ம் தைண்டின் முன்மு்ையில் குறியீடு 

தைகடு க்பாருததைப்பட்டு ்கபபிடி மூைம் 
ததை்வயாை பிரிவுகள் சுற்றும்்படி வசதி 
கசய்யப்பட்டிருக்கும்.

குறியீடு தகடு (Indexing Plate)
இது வார்ம் தைண்டின் முன்்பகுதியில் 
க்பாருததைப்பட்டுள்ளது.  இதில் உள்ள 
தைன்்மய வட்ைததில் ்பல்தவறு 
எண்ணிக்்கயில் து்ளகள் உள்ளை.  
ததை்வயாை வட்ைத து்ளயில் கிராங்க்்க 
அ்மதது, ்கபபிடி மூைம் ததை்வயாை 
பிரிவுகளுக்கு குறியீடு கசய்து மீண்டும் 
து்ளயில் க்பாருததைைாம்.  இதிலுள்ள 
ஆரக்்க்ய ்பயன்்படுததி சம்பங்குகளாக 
சுழைச் கசய்யும் த்பாது அடிக்கடி து்ளக்ள 
எண்ணாமல், விளிம்்்ப அடிப்ப்ையாக 
்வதது வி்ரவில் குறியீடு கசய்யைாம்.

தோங்கி முகை (Tail Stock)
குறியீடு தை்ையின் சுழற்றிக்கும், தைாங்கி 
மு்ைக்கும் இ்ைதய ்பணிக்பாரு்ள 
பிடிக்கைாம்.  இ்தை ்பணிதம்ையில் 
ததை்வயாை இைததிற்கு நகற்றிய்மதது 
நி்ையாக முடுக்கைாம்.

பெயல்�டும் விதம் (Working Principle)
குறியீடு தை்ையிலுள்ள குறியீடு தைகட்டில் 
ததை்வயாை பிரிவுகளுக்கு ்கபபிடியின் 
மூைம் சுற்றும் த்பாது, வார்ம் மற்றும் வார்ம் 
்பற்சக்கர நுட்்பததிைால் ்பணிபக்பாருள் 
சுழல்கிைது.  இவ்வாறு எளிய குறியீடு 
மு்ையில், குறியீடு கசய்யப்படுகிைது.

தா�� �ைன
���� தைல

���� தக�

�ரா�

�ழ��

குறியீடு தை்ை
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தமலும், முக்கிய சுழற்றிக்கும், து்ணத 
தைண்டிற்கும் இ்ைதய ்பல்லி்ணத கதைாைர் 
அ்மததும் குறியீடு கசய்யப்படுகிைது.  
இம்மு்ையில் ்கபபிடி்யச் சுற்றும்த்பாது 
வழக்கம் த்பாை ்பணிபக்பாருள் சுழலும்.  அததை 
தநரததில் ்பல்லி்ணத கதைாைரின் மூைமாக 
குறியீடு தைகடும் சிறிதைளவு தைாதை சுழலும்.  
இவ்தவ்ை்யச் கசய்யும் த்பாது குறியீடு 
தைகட்டி்ை பூட்டும் மு்ைக்கம்பி கவளிதய 
இழுதது விைப்பட்டிருக்கும்.  இவ்வாறு 
தவறு்பாடு குறியீடு மு்ையில் குறியீடு 
கசய்யப்படுகிைது.

5.19  குறியீடு பெய்யும் முக்றகள் 
(Indexing methods)

மில்லிங் இயந்திரததில், ்பல்லி்ணகள் 
மற்றும் வடிவ ்பள்ளங்கள் கவட்டும் த்பாது 
கீழக்கண்ை குறியீடு கசய்யும் மு்ைகள் 
்பயன்்படுததைப்படுகிைது.
 1. தநரடிக் குறியீடு மு்ை அல்ைது 

வி்ரவு கு்ையீடு மு்ை (Direct or 
Rapid Indexing Method)

 2. எளியக் குறியீடு மு்ை (Plain Indexing 
Method)

 3. கூட்டுக் குறியீடு மு்ை (Compound 
Indexing Method)

 4. தவறு்பாட்டுக் குறியீடு மு்ை 
(Differential Indexing Method)

 5. தகாணக் குறியீடு மு்ை (Angular 
Indexing Method)

5.20  �ோதுகோபபு குறிபபுகள்  
(safety Precautions)

மில்லிங் இயந்திரததில் தவ்ை 
கசய்வதைற்கு முன்பு, இயந்திரததி்ை 
இயக்கும் மு்ைக்ள நன்கு கதைரிந்து 
ககாள்ள தவண்டும்.  ்பணிபக்பாரு்ள 
ததை்வயாை உ்பகரணங்க்ளக் 
ககாண்டு இறுக்கமாகப பிடிக்க தவண்டும்.  
இயந்திரப்பணி தவ்ை ஆரம்பிப்பதைற்கு 
முன்த்ப கவட்டுக்கருவியும், ்பணிபக்பாருளும் 
கதைாட்டுக் ககாண்டிருக்கக்கூைாது.  
இயந்திரம் இயங்கிக் ககாண்டிருக்கும் 

க்பாழுது தவகததி்ை மாற்றுதைல் 
கூைாது.  தமலும் கவட்டுக்கருவி சுழன்று 
ககாண்டிருக்கும்த்பாது சுழல் தைண்டின் 
மு்ையில் உள்ள நட் என்்ப்தை 
முடுக்கதவா, கழற்ைதவா கூைாது.  சுழலும் 
கவட்டுக்கருவியின் மு்ை்ய எக்காரணம் 
ககாண்டும் விரைால் கதைாைக்கூைாது.  
கவட்டுக்கருவி சுழன்று ககாண்டிருக்கும் 
க்பாழுது ்பணிபக்பாரு்ள அளக்கதவா, 
அளவுக் குறியிைதவா பிசிறுக்ள அகற்ைதவா 
முயைக்கூைாது.  இயந்திரப்பணி கசய்யும் 
த்பாது குளிர்விக்கும் திரவதமா, பிசிறுகதளா 
கவளிதய சிதைைாமல் இருக்க தைகுந்தை தைடுபபு 
தைகடுக்ள க்பாருததை தவண்டும்.

இயந்திரப்பணி முடிந்தை பின்பு 
கவட்டுக்கருவி மற்றும் ்பணிபக்பாரு்ள 
பிரஷ் மூைம் தைான் சுததைம் கசய்ய தவண்டும்.  
கைமாை ்பணிபக்பாருள் மற்றும் சிைபபுச் 
தசர்க்்கக்ள ்கயாளும் த்பாது பிைர் 
உதைவி்ய நாை தவண்டும்.  இயந்திரததில் 
தவ்ை நைததுக் ககாண்டிருக்கும் 
க்பாழுது அ்தை தைாதை இயங்கச் கசய்து 
விட்டு கவளிதய கசன்று விைக்கூைாது.  
இயந்திரததி்ை இயக்கவும், நிறுததைவும் 
பிைர் உதைவி்ய நாைக் கூைாது.  கூரிய 
மு்ைககாண்ை மில்லிங் கவட்டுக் 
கருவிக்ள கவைமாக ்கயாளுவதைால் 
ஆ்பத்தை தைவிர்க்க முடியும்.  இயந்திரததின் 
மீது ்பல்தவறு விதைமாை கவட்டுக் 
கருவிகள் மற்றும் அளக்கும் கருவிகள் 
த்பான்ை்வக்ள ்வதது இ்ையூறு 
ஏற்்படுததைக்கூைாது.  இயந்திரததி்ைச் 
சுததைமாக ்வததுக் ககாள்ள தவண்டும்.

இ ய ந் தி ர த தி ல்  த வ ் ை 
கசய்யும் க்பாழுது கவைம் முழுவதும் 
தவ்ையிதைதய இருக்க தவண்டும்.  
இயந்திரததில் ஏததைனும் தகாளாறு 
ஏற்்பட்ைால் உரியவரிைம் கதைரிவிதது உைதை 
சரி கசய்ய முயை தவண்டும்.  மின்சார 
தகாளாறு ஏற்்பட்ைால் மின் ்பணியாள்ரக் 
ககாண்டு சரிகசய்ய தவண்டும்.  ்பாதுகாப்பாக 
தவ்ை கசய்து ்பணிபக்பாருள், இயந்திரம் 
மற்றும் ்பணியாளருக்கு ்பாதிபபு ஏதுமின்றி 
்பார்ததுக் ககாள்ள தவண்டும்.
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�குதி - அ 1 மதிபக்பண்
ெரியோை விகடகயத் நதர்ந்பதடுத்து 
எழுதுக
 1. மி ல் லி ங்  இ ய ந் தி ர த ் தை க் 

கண்டுபிடிததைவர்
  அ) கென்றிமாட்ஸ்தை
  ஆ) எலிகவட்னி
  இ) த�ம்ஸ் நாஸ்மித
  ஈ) ்மக்தகல் ஃ்பாரதை
 2. மி ல் லி ங்  இ ய ந் தி ர த தி ல் 

கவட்டுக்கருவிகள் க்பாருததைப்படும் 
்பாகம்

  அ) தூண் ்பாகம்
  ஆ) சுழற்றி
  இ) உச்சிக்்க
  ஈ) சுழல் தைண்டு
 3. ்பணிதம்ை நகரும் தூரத்தைக் 

கட்டுப்படுததை உதைவும் ்பாகம்
  அ) தசடில்
  ஆ) தி்சமாற்றி
  இ) குறுக்கு நழுவி
  ஈ) கசங்குதது ஊட்ை ம்ர தைண்டு
 4. மி ல் லி ங்  இ ய ந் தி ர த தி ல் 

கவட்டுக்கருவியில் உள்ள ஒரு புள்ளி, 
ஒரு நிமிை தநரததில் நகரும் தூரம்

  அ) கவட்டும் தவகம்
  ஆ) கவட்டும் ஆழம்
  இ) சுழற்றி தவகம்
   ஈ) ஊட்ைம்

�குதி – ஆ 3 மதிபக்பண்
சுருககேோக விகடயளி
 5. மில்லிங் என்ைால் என்ை?
 6. மில்லிங் இயந்திரததின் வ்ககள் 

யா்வ?
 7. மில்லிங் இயந்திரததின் அளவு 

எவ்வாறு குறிபபிைப்படுகிைது?
 8. அடிப்ப்ை மில்லிங் மு்ைகள் யா்வ?
 9. க்பரிக்பரல் மில்லிங் மு்ைகள் யா்வ?
 10. மி ல் லி ங்  இ ய ந் தி ர த தி ல் 

்பணிபக்பாரு்ளப பிடிக்கும் 
உ்பகரணங்கள் நான்கி்ை எழுதுக.

 11. குறியீடு கசய்தைல் என்ைால் என்ை?
 12. குறியீடு தை்ையின் ்பயன் யாது?
 13. குறியீடு தை்ையின் வ்ககள் யா்வ?
 14. குறியீடு தை்ையின் உதைவி ககாண்டு 

குறியீடு கசய்யும் மு்ைகள் யா்வ?

�குதி – இ 5 மதிபக்பண்
ஒரு�கக அளவில் விகடயளி
 15. சாதைாரண மில்லிங் இயந்திரததிற்கும், 

அ்ைததிற்கும் ஏற்ை மில்லிங் 
இயந்திரததிற்கும் உள்ள தவறு்பாடுகள் 
யா்வ?

 16. மில்லிங் இயந்திரததின் சிைபபு 
தசர்க்்கக்ள எழுதுக.

 17. மில்லிங் கவட்டுக்கருவிக்ள 
வரி்சப்படுததுக.

 18. மில்லிங் இயந்திரததில் கசய்யப்படும் 
்பல்தவறு தவ்ைக்ளக் கூறுக.

பெயல்�ோடுகள்
�	மாணவர்க்ள அருகில் உள்ள கதைாழிற்சா்ைக்கு அ்ழததுச் கசன்று மில்லிங் 

இயந்திரததின் கசயல்்பாடுக்ள விளக்குதைல்.
�	்பை வ்கயாை குறியீடு மு்ைக்ள  கசயல் மு்ையுைன் விளக்குதைல்.

விைோககள்
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 21. மில்லிங் கவட்டுக்கருவி்யப 
பிடிக்கும் சாதைைங்கள் எ்வதயனும் 
நான்கி்ை ்பைததுைன் விளக்குக.

 22. மில்லிங் கவட்டுக்கருவியின் ்பைம் 
வ்ரந்து முக்கிய ்பாகங்க்ளயும், 
தகாணங்க்ளயும் விளக்குக.

�குதி – ஈ 10 மதிபக்பண்
விரிவோை விகடயளி
 19. மில்லிங் இயந்திரததின் ்பைம் வ்ரந்து 

முக்கிய ்பாகங்க்ள விளக்குக.
 20. தமல் தநாக்கி துருவல் மு்ை, 

மற்றும் கீழ தநாக்கி துருவல் மு்ை 
ஆகியவற்்ை ்பைததுைன் விளக்குக.
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கற்றலின் ந�ோககம்
�	பணிமனைகளில் உள்ள இயந்திரஙகள, கருவிகள இயந்திரப் பாகஙகள 

ஆகியவறனறைப் பழுது ஏறபடா வண்ணம், பராமரிப்புக்குத் தேனவயாை கருவிகள, 
பபாருடகள ஆகியவறனறைப் பயனபடுத்தி இயந்திரஙகள சிறைப்பாக இயஙகச் 
பெயவது மறறும் அேன ஆயுள காலத்னே நீடடிக்கச் பெயேல் தபானறைவறனறை 
மா்ணவர் அறிேல்.

ப�ோருளடககம் 
  6.1 அறிமுகம்
  6.2 பராமரித்ேலின த�ாக்கம்
  6.3 தேயமாைம்
  6.4 பிடிப்புத் ே்ளர்ச்சி
  6.5 உயவிடல்
  6.6  உயவிட தவணடிய முக்கிய  

இயந்திரப் பாகஙகள
  6.7 உயவிடலின த�ாக்கஙகள
  6.8 உயவு வனககள
  6.9 உயவிடுேலின வனககள
6.10 னமய பராமரிப்புத் துனறை

6.11 பராமரித்ேலின வனககள
6.12 வழக்கப் பராமரிப்பு
6.13 திைப் பராமரிப்பு
6.14 வாரப் பராமரிப்பு
6.15 ேடுப்பு பராமரிப்பு
6.16  இயந்திரம் பெயலறறு தபாை தபாது 

தமறபகாளளும் பராமரிப்பு
6.17  பபரும் பழுது பார்ப்பு (அ) திருத்தி அனமக்கும் 

தவனல
6.18 திடடமிடட பராமரிப்பு பெயல்
6.19 பராமரித்ேலுக்குத் தேனவயாை கருவிகள

இயந்திரஙகளளப்  
�ரோமரித்தல்

பெய்தகக அல்்லச் பெயகபகடும் பெய்தகக
பெயயோளம யோனும் பகடும் - குறைள 466

விளககம்
பெயயக கூடோ்தள்தச் பெய்வ்தோல் நகடு ஏற�டும் பெயய 
ந்வண்டியள்தச் பெயயோமல் விடடோலும் நகடு ஏற�டும்.

06

  பாடம்

�ோடம் 06 இயந்திரஙகன்ளப் பராமரித்ேல்
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ஸதபைர் கணடுபிடித்ேவர் 1835 
(Screw Theory) உருவாக்கிைார்.  
(திருகு கருத்தியல்)

ொலமனபமர்ரிக்

இயந்திரம்  �ரோமரிப்பின்ளமயோல் 
ஏற�டும் விளளவுகள்
�	உறபத்தி பாதிப்பு – குனறைவு
�	போழிலா்ளர் தவனலயிழப்பு – 

ஆடகுனறைப்பு
�	பபாரு்ளாோரம் வீழ்ச்சி
�	பபாருடகள வினல அதிகரிப்பு
�	மக்கள வாழ்க்னகத் ேரம் பாதிப்பு

6.1 அறிமுகம்
வரும் முன காப்தபாம் எனனும் 
மு து ப ம ா ழி க் கு  இ ்ண ங க த் 
போழிறொனலகளில் உள்ள இயந்திரஙகள, 
பவடடுக் கருவிகள, அ்ளவுக் கருவிகள 
தபானறைவறறில் எவ்விேக் தகா்ளாறும் 
இல்லாமல் இயந்திரஙகள சிறைப்பாக 
இயஙகும் பபாருடடு தமறபகாளளும் 
பணிதய பராமரித்ேல் ஆகும்.

6.2  �ரோமரித்தலின் ந�ோககம் (Purpose 
of Maintenance)

இயந்திரஙகளின குனறைபாடு, பெயலறறை 
ேனனம, தேயமாைம், உராயவு 
த ப ா ன றை வ ற றை ா ல்  ப ழு ே ன ட ந் து 
இயந்திரஙகள மூலம் பெயயப்படும் உறபத்தி 
பாதிக்காமல் இயந்திரஙகன்ளச் ெரியாை 
நினலயில் னவத்திருந்து விபத்து ஏதும் 
நிகழா வண்ணம் பெயல்படடு உறபத்தினயப் 
பபருக்குவதே பராமரித்ேலின த�ாக்கம் 
ஆகும்.

இயந்திரஙகள அனைத்தும் 
மினொரம் மூலம் இயஙகுகினறைை.  மினொர 
இன்ணப்புகள, சுவிடச், மின இனழ, உருகிப் 
தபானறைனவ எந்ே த�ரமும் ெரியாக இருக்க 
தவணடும்.  மினதமாடடாரில் இருந்து 
சுழலும் ெக்தி பல்லின்ண, பபல்ட, கப்ளிங, 
பெயின மூலம் இயந்திரத்திறகுத் ேரப்படும்.  
அனவகள ெரியாை நினலயில் இயஙக 
தவணடும்.

ஒவ்பவாரு இயந்திரத்திலும் உள்ள 
சுழலும்அச்சுகள அனைத்தும் தபரிஙகுகள 
மூலம் பிடிக்கப்படடிருக்கும்.  தபரிங எனபது 
மிகவும் நுணுக்கமாை ொேைமாகும்.  அது 
சிறைப்பாக இயஙக கிரீஸ, எணப்ணய 
தபானறைவறனறை திைமும் தேனவயாை 
அ்ளவு இட தவணடும்.  �கரும் பாகஙகளின 
பரப்புகள தமல் பிசிறுகள இல்லாமல் 
எணப்ணய இடப்படடு எப்தபாதும் 
வழுவழுப்பாை நினலயில் னவத்திருக்க 
தவணடும்.
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சுழலும் மறறும் �கரும் பாகஙகளில் 
உராயனவக் குனறைக்கும் வண்ணம் 
குறிப்பிடட கால இனடபவளியில் எணப்ணய 
இடடுக் பகாள்ள தவணடும்.

குளிர்விக்கும் திரவத்னேச் பெலுத்தும் 
பம்புகள, வால்வுகள, குழாயகள தபானறைனவ 
எப்தபாதும் இயஙகும் நினலயில் இருக்க 
தவணடும்.

இயந்திரஙகளில் பயனபடுத்ேப்படும் 
சிறைப்புச் தெர்க்னககள, உபகர்ணஙகள, 
பவடடுக் கருவிகள, அ்ளவுக் கருவிகள 
த ப ா ன றை வ ற ன றை  எ ப் த ப ா து ம் 
பயனபடுத்துவேறகுத் ேயாராை நினலயில் 
னவத்திருக்க தவணடும்.

6.3 ந்தயமோனம் (Tear and wear)
இயந்திரம் இயஙகும் காலம் அதில் பெயயும் 
தவனலயின ேனனம ஆகியவறனறைப் 
பபாறுத்து இயந்திரம் மறறும் அேன பாகஙகளில் 
தேயமாைம் ஏறபடும்.  இந்ேத் தேயமாைத்ோல் 
பெயயப்படும் பணிப்பபாருளின அ்ளவில் 
மாறறைமும் நுணுக்கத்தில் குனறைபாடும் 
ஏறபடும்.  தமறகணட குனறைபாடுகன்ளத் 
ேவிர்க்க உடதை இயந்திரத்னேச் சீர் பெயது 
பெப்பனிட தவணடும்.  இயந்திரத்தின உதிரி 
பாகஙகன்ளத் தேனவயாை தபாது மாறறை 
தவணடும்.

6.4 பிடிப்புத ்தளர்ச்சி (Backlash)
பல்லின்ணகள அதிகம் தேயவோல் 
பிடிப்புத்ே்ளர்ச்சி ஏறபடும்.  பல்லின்ணகள 
அதிகம் தேயந்துவிடடால் பனழய 
பல்லின்ணகன்ள மாறறிப் புதிோக 
அனமக்க தவணடும் பல்லின்ணகளின 
தேயமாைத்னே வாரம் ஒரு முனறை 
கணகாணிக்க தவணடும்.

6.5 உயவிடல் (Lubrication)
உராயவு ஏறபடும் பாகஙகளுக்கு இனடதய 
உராயனவக் குனறைத்து இயந்திரம் 
பெவ்வதை பெயல்பட வழவழப்பாை பபாருள 

பயனபடுத்ேப்படுகிறைது.  இந்ே வழவழப்பாை 
பபாருளுக்கு உயவு (அ) உயவு எணப்ணய 
எனறு பபயர்.  உராயனவக் குனறைக்கும் 
பெயலுக்கு உயவிடல் எனறு பபயர்.

மாடடு வணடி ெக்கரத்தின அச்சு, 
னெக்கிள ெக்கரத்தின அச்சு, தமாடடார் 
வாகைஙகளின பறெக்கரப்பபடடி, ேணணீர் 
இனறைக்கும் பம்பின சுழல் அச்சு, மினவிசிறி, 
னேயல் இயந்திரம் தபானறைவறறில் 
எணப்ணய மறறும் கிரீஸ ேடவுவது 
உயவிடலுக்கு ொனறுக்ளாகும்.

இயந்திரப் பாகஙகள தவகமாகச் 
சுழலும்தபாதும், வினரவாக �கரும் தபாதும் 
உராயவு ஏறபடும்.  உராயவின கார்ணமாக 
அதிக பவப்பம் உணடாகும்.  இேைால் 
இயந்திரப் பாகஙகள வினரவில் பழுோகிவிடும

எைதவ இயந்திரம் மறறும் அேன 
பாகஙகள நீணட �ாள உனழத்துத் 
ேரமாகவும், நுணுக்கமாகவும் பபாருடகன்ள 
உறபத்தி பெயய தவணடுமாைால் 
ஒனறுக்பகானறு உராயந்து பகாணடும், 
போடடுக் பகாணடும், சுழலும் அல்லது �கரும் 
பாகஙகளுக்கு இனடதய வழவழப்பாை 
எணப்ணய அனுமதிப்பேன மூலம் இரணடு 
பரப்புகளும் உராயனவக் குனறைத்துக் 
பகாளளும்.  தேயமாைம் இருக்காது.

இயந்திரஙகளுக்கு உயிர்�ாடி 
உயவிடதல. மனிே இேயத்திறகு இரத்ே 
ஓடடம் தபால் இயந்திரத்துக்கு உயவிடல் 
அவசியம்.

6.6  உயவிட ந்வண்டிய முககிய 
இயந்திரப் �ோகஙகள்

 1. திரவவியல் சுறறின இயந்திர இயக்கம்
 2. ஒனறின தமல் ஒனறு �கர்ந்து பெல்லும் 

பாகஙகள
 3. சுழலும் அச்சுகள
 4. பறெக்கரப் பபடடி
 5. ஊடடம் ேரும் பபடடி
 6. தவகம் மாறறும் அனமப்பு
 7. ோஙகிகள
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6.9  உயவிடு்தலின் ்வளககள் (Types 
of Lubrication)

இயந்திரஙகளுக்கும் அேன முக்கிய 
பாகஙகளுக்கும் உயவிடுேலில் பல 
வனககள உள்ளை.
உயவிடு்தல் ்வளககள்
 1. வன்ளயத்ோல் உயவிடுேல்
 2. திரியால் உயவிடல்
 3. பேளித்ேலால் உயவிடல்
 4. கிரீஸ மூலம் உயவிடல்

உயவிடு்தல் ்வளககள்

வன்ளயத்ோல் உயவிடுேல்

திரியால் உயவிடல்

பேளித்ேலால் உயவிடல்

கிரீஸ மூலம் உயவிடல்

்வளளயத்தோல் உயவிடல்  
(Ring Lubrication)
சுழலும் அச்சுடன வன்ளயம் ஒனறு 
பபாருத்ேப்படடு இருக்கும்.  அச்சு தவகமாகச் 
சுழலும் தபாது வன்ளயம் பமதுவாக அச்சின 
தமல் சுழலும்.  வன்ளயத்தின கீழ்ப் பகுதியில் 
உள்ள எணப்ணயனய வன்ளயமாைது 
சிறிது சிறிோகத் ேனனுடன எடுத்துச் 
பெல்லும்.  இவ்வாறு அச்சும் அனேத் ோஙகி 
இருக்கும் தபரிஙகும் உயவிடப்படுகினறைை.

திரியோல் உயவிடல் (Wick Lubrication)
சிறிய போடடியில் உயவு எணப்ணய 
இருக்கும்.  போடடியும் உயவிடப்படும் 
பாகமும் திரியால் இன்ணக்கப்படடு 
இருக்கும்.  எணப்ணயயாைது திரியின 
மூலம் உயவிட தவணடிய பகுதிக்கு வந்து 
உயவிடும்.  திரி வினறைப்பாக இருக்கச் சிறு 
கம்பியுடன திரி இன்ணக்கப்படடு இருக்கும்.

6.7  உயவிடலின் ந�ோககஙகள் 
(purpose of lubrication)

 1. ஒனறுக்பகானறு போடடு �கரும் 
பாகஙகள எளிதில் இயஙக.

 2. உராயவு மறறும் தேயமாைத்னேக் 
குனறைக்க

 3. தேயவிைால் ஏறபடும் தூசு, துகளகன்ள 
அகறறை.

 4. உராயவிைால் ஏறபடும் பவப்பத்னேக் 
குனறைக்க.

 5. நு ணு க் க ம ா ை  ப ர ப் பு க ள 
துருப்பிடிக்காமல் இருக்க.

 6. அதிக தவனலப்பளுக் கார்ணமாக 
ஏறபடும் அதிர்ச்சினயத் ேடுக்க.

 7. திரவவியல் சுறறுகள ெக்தினயக் 
கடத்ே.

இது தபானறை பெயல்கன்ள 
�னடமுனறைப்படுத்துவதே உயவிடலில் 
த�ாக்கமாகும்.

6.8  உயவு ்வளககள் (Types of Lubricant)
உயவுகள பல வனககள 
இருப்பினும், எணப்ணய 
ம ற று ம்  கி ரீ ஸ 
வனககள ோன அதிகம் 
பயனபடுத்ேப்படுகிறைது.  
ோவர எணப்ணயகள 
பயனபடுத்ேப்படடாலும் 
எணப்ணய, கிரீஸ மடடுதம சிறைந்ே 
உயவுக்ளாக பயனபடுத்ேப்படுகிறைது.

கிரீஸ் (Grease)
தொப்பு மறறும் ோது எணப்ணய 
ஆகியவறனறை மூலப் பபாருடக்ளாகக் 
பகாணடு ேயாரிக்கப்படுவதே கிரீஸ 
ஆகும்.  இதில் பல நிறுவைஙக்ளால் பல 
வனககளில் ேயாரிக்கப்படடு எணப்ணய 
ெந்னேயில் விறபனை பெயயப்படுகிறைது.  
இயந்திரத்தில் எந்ேப் பாகத்தில் கிரீஸ 
ேடவ தவணடும் எனபனே �னகு பேரிந்து 
பகாணடு பெயல்பட தவணடும்.
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ப்தளித்த்லோல் உயவிடல்  
(Splash Lubriciation)
சுழலும் அச்சு அல்லது சுழலும் இயந்திரத்தின 
பாகம் எணப்ணயயில் மூழ்கிச் பெல்லுமாறு 
அனமக்கப்படட முனறைதய பேளித்ேலால் 
உயவிடுேலாகும்.  பபரும்பாலும் 
தபரிஙகுகளுக்கு இம்முனறையில்ோன 
உயவிடப்படுகிறைது.  சுழலும் பாகஙகளில் கரணடி 
தபானறை அனமப்பு இன்ணக்கப்படடு அேன 
மூலம் அதிகமாை எணப்ணயனய எடுத்துச் 
பெனறு பேளித்ேலால் உயவிடப்படுகிறைது.

கிரீஸ் மூ்லம் உயவிடல் (Greasing)
உயவிட தவணடிய பாகத்தின தமல் 
பகுதியில் துவாரம் அல்லது மனரயிடப்படட 
மூடியுடன கூடிய துவாரத்தின வழிதய 
கிரீஸ நிரப்பி மூடினயத்திருகிைால் கிரீஸ 
அழுத்ேப்படடு உயவிட தவணடிய பகுதிக்குக் 
கிரீஸ பெனறு உயவிடும்.  இது ேவிரக் 
கிரீஸ துப்பாக்கி மூலம் கிரீஸ பெலுத்தி 
உயவிடலாம்.  உயவு எணப்ணய மறறும் 

கிரீஸ வனககன்ளப் பல்தவறு பபயர்களில் 
இந்திய எணப்ணய நிறுவைஙகள 
உறபத்தி பெயது விறபனை பெயகினறைை.  
பபாருத்ேமாைவறனறைப் பயனபடுத்தி 
இயந்திரஙகளுக்கு உயவிட தவணடும்.

அ���� ைக���

��� ெவ�ேய��� வ
��� 	ர��� வ


கிரீஸ மூலம் உயவிடல் (Greasing)

வைளய�

உேலாக உைற

எ�ெண�
ெதா�

எ�ெண�
நர	� வ�

வன்ளயத்ோல் உயவிடல் (Ring Lubrication)

திரியால் உயவிடல் (Wick Lubrication)

எ�ெண���
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6.10  ளமயப் �ரோமரிப்புத துள்ற 
(Central Maintenance 
Department)

இயந்திரம் மறறும் அேன பாகஙகள சிறைப்பாக 
இயஙகப் பராமரிப்பு அவசியம்.  இயந்திரத்தின 
பெயல்பாடு அதிகமாகும் தபாது பராமரிப்பு 
அதிகம் தேனவ.  ெரியாை பராமரிப்பு உள்ள 
இயந்திரத்தில் அதிகம் உறபத்தி பெயயலாம்.  
போழிறொனலகளில் பராமரிப்புக்பகனதறை 
ேனிப்பிரிவு அல்லது ேனித்துனறை பெயல்படும்.  
அதில் பபாறியா்ளர்கள, போழில்நுடப 
உேவியா்ளர்கள, தமறபார்னவயா்ளர்கள, 
போழிலா்ளர்கள பகாணட குழு 
அனமக்கப்படடிருக்கும்.  தமலும் 
பராமரிப்புக்பகைச் சிறைப்பு ொேைஙகள 
மறறும் கருவிகள பராமரிப்புத் துனறையில் 
பயனபடுத்ேப்படும்.

6.11  �ரோமரித்தலின் ்வளககள்  
(Types of Maintenance)

பராமரித்ேலில் பல வனககள உள்ளை.  
அனவ
 1. வழக்கப் பராமரிப்பு
  அ.  திைப் பராமரிப்பு 
  ஆ. வாரப் பராமரிப்பு
 2. ேடுப்புப் பராமரிப்பு
 3. இயந்திரம் பெயலறறுப் தபாைபின 

தமறபகாளளும் பராமரிப்பு.
 4. பபரும் பழுது பார்ப்பு (அ) திருத்தி 

அனமக்கும் தவனல.

6.12  ்வழககப் �ரோமரிப்பு  
(Routine Maintenance)

வழக்கப் பராமரிப்பு எனபது உயவிடல், 
இயந்திரப்பாகஙகன்ளச் சுத்ேம் பெயேல் 
அனைத்துப் பாகஙகளும் ெரியாக உள்ளோ 
எைக் கவனித்ேல்,  ஈடுகடடும் பெயல், பழுது 
பார்த்ேல் தபானறை பெயல்கன்ளக் குறிக்கும்.

திைம், வாரம், மாேம் ஒரு 
முனறை பெயய தவணடிய பராமரிப்பு 

பணிகன்ளத்திடடமிடடுச் பெயவதே வழக்கப் 
பராமரிப்பு ஆகும்.

6.13  தினப் �ரோமரிப்பு  
(Daily Maintenance)

 1. இயந்திரத்னேயும், அேன பாகத்னேயும் 
சுத்ேம் பெயேல்

 2. உயவிட தவணடிய பாகஙகளுக்கு 
எணப்ணய, கிரீஸ பகாணடு உயவிடல்.

 3. இயந்திரம் மறறும் அேன பாகஙகள 
இயஙகுவனேத் துல்லியமாக 
இருக்குமாறு பெயேல்.

 4. ோதை உயவிடும் ொேைம், 
குளிரப்படுத்தும் ொேைம், தூசு மறறும் 
கழிவுகன்ள உறிஞ்சும் ொேைம் 
ஆகியவறனறைச் ெரியாக இயஙகச் பெயேல்.

 5. இயந்திரத்தில் உள்ள பிசிறுகன்ள 
அகறறுேல்.

6.14  ்வோரப் �ரோமரிப்பு (Weekly 
Maintenance)

 1. அ ்ள வு க்  க ரு வி க ள , 
ஆயவுக்கருவிகள, னகக்கருவிகள 
த ப ா ன றை வ ற ன றை ச் ெ ரி ப ா ர் த் து த் 
தேனவப்படடால் பழுது பார்த்து 
னவக்க தவணடும்.

 2. இயந்திரம் மறறும் அேன பாகஙகள 
அனைத்னேயும் சுத்ேம் பெயய 
தவணடும்.

 3. இயந்திரப்பணி பெயயுமிடத்தில் 
உதலாகப் பிசிறுகள இல்லாமல் 
சுத்ேமாகத் துனடத்து னவக்க 
தவணடும்.

 4. அனரப்பு இயந்திரஙகளில் உள்ள 
அனரப்புெக்கரஙகன்ளச் சீர் பெயேல் 
தவணடும்.  அதில் உள்ள பணி பபாருள 
ோஙகினய ெரி பெயய தவணடும்.

 5. இயந்திரத்தில் உள்ள பாதுகாப்புத் 
ேகடுகள மறறும் பாதுகாப்பு 
ொேைஙகள ெரியாக உள்ளோஎைப் 
பார்க்க தவணடும்.
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 6. இயந்திரத்தில் பபாருத்ேப்படடுள்ள 
மின இன்ணப்புகள மறறும் பாதுகாப்பு 
ொேைஙகள, சுவிடசுகள ெரியாக 
உள்ளோ எைப் பார்க்க தவணடும்.

 7. படனட மறறும் ெஙகிலி ஆகியனவ ெரி 
பெயயப்பட தவணடும்.

 8. ப ல் லி ன ்ண க ள ,  சு வி ட சு க ள , 
தபரிஙகுகள தபானறைவறறிறகு 
உயவிடடு ெரி பெயயப்பட தவணடும்.

 9. நுணுக்க அ்ளவுக்கருவிகளின 
துல்லியம் மறறும் பூஜ்ஜியப் பினழ 
ஆகியவறனறைச் ெரி பெயய தவணடும்.

6.15  ்தடுப்புப் �ரோமரிப்பு  
(Preventive Maintenance)

இயந்திரத்தின பெயல்பாடடில் ஏறபடும் 
திடீர்க்தகா்ளானறைத் ேவிர்க்கவும், 
பபரும்பழுது ஏறபடாமல் இருக்கவும், பாதிப்பு 
மறறும் விபத்து ஏறபடாமல் உறபத்தினயப் 
பபருக்கவும் முனகூடடிதய திடடமிடடுச் 
பெயவதே ேடுப்புப் பராமரிப்பு ஆகும்.

இயந்திரம் பழுேனடந்து விடடால் 
இருவிே �டடஙகள ஏறபடும்.  அனவ.

1 த�ரடி �டடம்     2. மனறைமுக �டடம்
�	த�ரடி �டடம் எனபது இயந்திரத்னேப் 

பழுதுபார்த்து அனேச் ெரி பெயய ஆகும் 
பெலனவக் குறிக்கும்.

�	மனறைமுக �டடம் எனபது இயந்திரம் 
பழுோைால் ேனடபடட உறபத்தியின 
மதிப்பு மறறும் போழிலா்ளருக்கு மாறறு 
தவனல ேரமுடியாமல் ஏறபடும் �டடம், 
குறித்ே காலத்தில் பெயது ேருவோக 
ஒப்பு பகாணட தவனலகன்ள முடிக்க 
முடியாமல் ஏறபடும் �டடத்னேக் குறிக்கும்.

தமறகணட �டடஙகள ஏறபடாமல் ேடுக்கத் 
ேடுப்புப் பராமரிப்பு தமறபகாள்ள தவணடியது 
அவசியமாைோகும்.  �னறைாக இயஙகிக் 
பகாணடிருக்கும் இயந்திரஙகன்ளக் கூட 
தவனல பெயயாமல் நிறுத்தித் தேயமாைம் 
மறறும் உராயவு ஏறபடட பாகஙகன்ளப் 
புதிோக மாறறி அனமத்து வரும் முன 

காக்கும் �டவடிக்னக தமறபகாணடால் 
விபத்து மறறும் பாதிப்பு இல்லாமல் உறபத்தி 
போடர்ந்து �டக்கும்.

6.16  இயந்திரம் பெய்லறறுப் 
ந�ோனபின் நமறபகோள்ளும் 
�ரோமரிப்பு  
(Breakdown Maintenance)

வழக்கப் பராமரிப்பு மறறும் ேடுப்பு பராமரிப்பு 
தமறபகாணட பிறைகும் பல்தவறு தகா்ளாறு 
கார்ணமாக இயந்திரம் மறறும் அேன 
பாகஙகள பெயலறறுப் தபாயவிடடால் 
மீணடும் ெரியாைபடி பனழய நினலயில் 
இயந்திரம் இயஙகச் பெயயும் பபாருடடுச் 
சிறிய அல்லது பபரிய அ்ளவில் பெயயப்படும் 
பழுதுபார்க்கும் பணினயக் குறிக்கும்.

6.17  ப�ரும் �ழுது �ோர்ப்பு (அ) 
திருததி அளமககும் ந்வள்ல 
(Capital repairs (or) Corrective 
Maintenance)

�னறைாகச் பெயல்படும் இயந்திரமாக 
இருந்ோல் கூட ஆணடுக்கு ஒருமுனறை 
முழுவதுமாகப் பிரித்து, தேயந்து 
தபாை பாகஙகளுக்குப்பதிலாகப் புதிய 
பாகஙகன்ள மாறறுேல், பழுேனடந்துவிடக் 
கூடிய பாகஙகன்ள முனதப கணடறிந்து 
மாறறுேல் அதிகமாை பெலவு பெயது 
பனழய இயந்திரப்பாகஙகன்ளப் புதுப்பித்து 
மிகத் துல்லியமாக இயந்திரம் பெயல்படும் 
நினலக்குக் பகாணடுவருவதே பபரும் 
பழுது பார்ப்பு அல்லது திருத்தி அனமக்கும் 
தவனல ஆகும்.

6.18  திடடமிடட �ரோமரிப்பு பெயல் 
(Planned Maintenance Program)

இயந்திரஙகளில் பெயய தவணடிய 
தவனலகன்ளக் பகாடுக்கப்படட அ்ளவு, 
நுணுக்கம், தவகம், த�ரம் ஆகியவறனறைக் 
கருத்தில் பகாணடு பாதுகாப்தபாடு பெயய 
தவணடியபடி இயந்திரஙகன்ளத் ேயார் 
நினலயில் எப்தபாதும் னவத்திருந்து 
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உறபத்தினய உயர்த்துவதே திடடமிடட 
பராமரிப்புச் பெயலின த�ாக்கம் ஆகும்.
 1. பணிமனையில் இயந்திரஙகன்ளத் 

ேரம், ரகம் வாரியாகப் பிரித்து உரிய 
முனறையில் பபாருத்தி மின இன்ணப்பு 
பகாடுக்க தவணடும்.

 2. உறபத்தி பெயயப்படும் பபாருடகளில் 
குனறைபாடுகள இருந்ோல் அேறகுரிய 
கார்ணஙகன்ளக் கணடறிய தவணடும்.

 3. இயந்திரத்தில் பராமரிப்பு பணி 
தமறபகாளவேறகு முன தேனவயாை 
இயந்திரச் ொேைஙகள, உதிரி பாகஙகள, 
ே்ளவாடப் பபாருடகள தபானறைவறனறைத் 
திடடமிடடு முனகூடடிதய ேயார் பெயது 
பகாள்ள தவணடும்.

 4. தவகம், ஊடடம் தபானறை முக்கிய 
குறிப்புகன்ள தமறபார்னவயா்ளர்களும், 
இயந்திரப் பணியா்ளர்களும் பேரிந்து 
பகாள்ள தவணடும்.

 5. திடீபரை இயந்திரத்தில் ஏறபடும் 
தகா்ளாறுகன்ள நிவர்த்தி பெயய 
தவணடும்.

 6. இயந்திரம் முழுவனேயும் பிரித்துப் 
பார்த்துக்குனறைபாடுகன்ளச் ெரி பெயய 
தவணடும்.

 7. பனழய இயந்திரஙகன்ள �வீை 
வெதிகளுடன கூடிய புதிய இயந்திரமாக 
மாறறியனமக்க தவணடும்.

 8. பணிமனையின அனமப்பு மறறும் 
இருப்பிடத்னேக் காடடும் வனரபடம் 
இயந்திரஙகன்ளப் பறறிய குறிப்புகள, 
அ்ளவுகள தேனவயாை உதிரிபாகஙகள 
உயவிடல் பெயய தவணடிய பாகஙகள, 
எணப்ணய வனககள தபானறைவறனறை 

இயந்திரத்தின அருகில் அடனடயில் 
ேயார் பெயது னவக்க தவணடும்.

 9. பராமரிப்புக்குத் தேனவயாை பெலனவ 
ஓராணடு (அ) 6 மாேம் முனதப 
திடடமிடடுச் ெமர்ப்பிக்க தவணடும்.

6.19  �ரோமரித்தலுககுத ந்தள்வயோன 
கருவிகள் (Instruments Needed 
for Maintenance)

1. அ்ளவுதகால் Steel Rule
2. மூனல மடடம் Tri Square
3. காலிபர்ஸ Calipers
4. திருகு அ்ளவி Screw Gauge
5. பவர்னியர் காலிப்பர் Vernier Caliper
6. னமக்தரா மீடடர் Micro meter
7. அ்ளவிகள Gauges 
8. பிடிப்பான Vice
9. அரஙகள Files
10. மனரயிடும் 

உபகர்ணம்
Tap & Die

11. ஸதபைர் பெட Spanner Set
12. சுத்தியல் Hammer
13. திருப்புளிகள Screw Drivers
14. ரினச்ெஸ Wrenches
15. ரம்பத்ேகடு ெடடம் Hacks saw 

Blade & Frame 
16. உயவிடும் கருவிகள Lubricating 

Instruments
17. உப்புக் காகிேம் Emery Paper
18. சுரணடும் கருவி Scraper

பெயல்�ோடுகள்
�	பளளிக்கு அருகில் உள்ள போழிறொனலகள, பணிமனைகள தபானறை இடஙகளில் 

உள்ள இயந்திரஙகள கருவிகள ஆகியவறனறை வனகப்படுத்தி அவறனறை எவ்வாறு 
பராமரிக்கிறைார்கள எனபனே மா்ணவர்கள த�ரில் பெனறு கணடறிந்து அவறனறைச் 
பெயல்முனறை வி்ளக்கமாகக் கடடுனர எழுேச் பெயேல்.

�	இயந்திரஙகள, வனககள அவறறில் பெயயப்படும் தவனலகள அேறகுப் பயனபடும் 
துன்ணக் கருவிகள ஆகியவறனறை மா்ணவர் படடியலிடச் பெயேல்.
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1 4 2 பாடம் 06 இயந்திரங்களைப் பராமரித்தல்

�குதி –அ 1 மதிப்பபண
ெரியோன விளடளயத ந்தர்ந்ப்தடுதது எழுது
 1. ஆணடுக்கு ஒரு முனறை பெயயும் 

பராமரிப்பு
  அ. வழக்கப் பராமரிப்பு
  ஆ. ேடுப்பு பராமரிப்பு
  இ.  இயந்திரம் பெயலறறுப் தபாை 

தபாது தமறபகாளளும் பராமரிப்பு
  ஈ. பபரும்பழுது பார்ப்பு
 2. திைப் பராமரிப்பு எனபது
  அ. வழக்கப் பராமரிப்பு
  ஆ. ேடுப்பு பராமரிப்பு
  இ.  இயந்திரம் பெயலறறுப் தபாை 

தபாது தமறபகாளளும் பராமரிப்பு
  ஈ.  பபரும் பழுது பார்ப்பு (அ) திருத்தி 

அனமக்கும் தவனல
 3. படனட,  தபரிங,  ெஙகிலி 

தபானறைவறனறைப் பராமரித்ேல்
  அ. திை பராமரிப்பு
  ஆ. வாரப் பராமரிப்பு
  இ. ேடுப்பு பராமரிப்பு
  ஈ. பபரும் பழுது பார்ப்பு

�குதி – ஆ 3 மதிப்பபணகள
ஓரிரு ்வரிகளில் விளடயளி
 4. பராமரித்ேல் வனரயறு
 5. பராமரித்ேலின த�ாக்கம் யாது?
 6. தேயமாைம் எனபது யாது?
 7. பிடிப்புத் ே்ளர்ச்சி – வனரயறு.

 8. உயவிடல் எனறைால் எனை?
 9. உயவிடல் வனககள யானவ?
 10. பராமரித்ேல் வனககள யானவ?

�குதி –இ 5 மதிப்பபணகள
ஒரு �கக அளவில் விளடயளி
 11. உயவிடல் விவரி.
 12. உயவிட தவணடிய முக்கிய இயந்திரப் 

பாகஙகள யானவ?
 13. உயவிடலின த�ாக்கஙகள யானவ?
 14. வன்ளயத்ோல் உயவிடல் படம் 

வனரந்து வி்ளக்கு.
 15. திரியால் உயவிடல் படம் வனரந்து 

வி்ளக்கு.
 16. பேளித்ேலால் உயவிடல் விவரி.
 17. கிரீஸ மூலம் உயவிடல் படம் வனரந்து 

வி்ளக்கு.
 18. வழக்கப் பராமரிப்பினை விவரி.
 19. பபரும் பழுது பார்ப்பு (அ) திருத்தி 

அனமக்கும் தவனல வி்ளக்குக.

�குதி – ஈ 10 மதிப்பபணகள
விரி்வோன விளடயளி
 20. உ ய வி டு ே லி ன  வ ன க க ள 

இரணடினைப் படம் வனரந்து 
வி்ளக்குக.

 21. ேடுப்பு பராமரிப்பினை விவரி.
 22. இயந்திரம் பெயலறறுப் தபாை தபாது 

தமறபகாளளும் பராமரிப்பினை விவரி.
 23. திடடமிடட பராமரிப்பு பெயல் 

எனபேனை வி்ளக்குக.

வினோககள்
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கற்றலின் ந�ோககம்
�	வெல்டிங் பற்றியும், அதன் பயன்்கள் பற்றியும், அதில் உள்்ள பல ெக்க்கள் 

அகத வதொழிற்்ொகல்களில் பயன்படுத்தும் விதம் பற்றியும், மற்றும் வெல்டிங் 
பயன்படுத்தபபடும் இடங்்கள் பற்றியும் மொணெர் அறிந்து வ்கொள்ளுதல்.

1 4 3

ப�ோருளடககம் 
  7.1  அறிமு்கம்
  7.2  வெல்டிங் ெக்க்கள்
  7.3  வெல்டிங் வ்ய்யும் முகை்கள்
  7.4  ஆர்க் வெல்டிங்
  7.5  ஆர்க் வெல்டிங் உப்கரணங்்கள்
  7.6  D.C. ஆர்க் வெல்டிங் வெனரரடடர் – AC ஆர்க் 

வெல்டிங் டிரொன்ஸ் ஃபொர்மர் ரெறுபொடு்கள்
  7.7  வெல்டிங் எலக்டரொடு்கக்ள குறிபபிடுதல்
  7.8  எலக்டரொடு்களின் ெக்க்கள்
 7.9  எலக்டரொடு்கக்ள ரதர்ந்வதடுத்தல்
7.10  ்கொர்பன் ஆர்க் வெல்டிங்

7.11  ர்கஸ் வெல்டிங் – ்ொதனங்்கள்
7.12  தீச்சுடரின் ெக்க்கள்
7.13  நிரபபுக் ்கம்பி்கள் (Filler Rod)
7.14  ர்கஸ் வெல்டிங் நிகை்கள்
7.15  ர்கஸ் வெல்டிங் குகை்கள்
7.16  ஆர்க் வெல்டிங் – ர்கஸ் வெல்டிங் ரெறுபொடு்கள்
7.17  மின் தகட வெல்டிங்
7.18  வெல்டிங் ்ொர்ந்த வ்யல்முகை்கள்
7.19  வெல்டிங் இகணபபு ெக்க்கள்
7.20  பொது்கொபபு குறிபபு்கள்

ஆர்க் வெல்டிங் ்கணடறிந்தெர் ்ர்.ஹம்பரி ரடவிட இரணடு ்கொர்பன் எலக்டரொடு்களில் ரபடடரிகய 
பயன்படுத்தி தீச்சுடர் உணடொெகத ்கணடொர்.
ர்கஸ் வெல்டிங் ்கணடறிந்தெர் நிக்ர்கொல்வபனர்தொஸ் என்ை ரஷிய அறிஞர். ஆக்சிென் – அசிடடிலின்  
மூலம் உயர் வெபப தீச்சுடகர ்கணடொர்.  அது இரணடு உரலொ்கங்்கக்ள இகணத்து வெல்டிங் 
வ்ய்ய பயன்படடது.

நிற்றநீர நீரவர் நகணறமை பிற்றமைதிப்
பின்நீர ந�றையோர் �ட்பு - குைள் 782

விளககம்
அறிவுறடயவரின் �ட்பு பிற்ற நிலவோக பைோடங்கி முழுநிலவோக 
வளரும் ைன்றமை உறடயது.  அறிவிலலோைவரின் �ட்பு முழுமைதிந�ோல 
முறளத்து பின்்னர் நைய்பிற்றயோக குற்றந்து மைற்றந்து ந�ோகும் 
ைன்றமை உறடயது.

பவலடிங் (WELDING)

07

  பொடம்

�ோடம் 07 வெல்டிங் (WELDING)
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1 4 4 பாடம் 07 வெல்டிங் (WELDING)

7.1 அறிமுகம்
ஒரர மொதிரியொன இரணடு உரலொ்கங்்கக்ள 
அழுத்தம் வ்கொடுக்்கொமல் வெபபத்கதப 
பயன்படுத்தி இகணக்கும் முகைக்கு 
வெல்டிங் என்று வபயர்.  இகத 
“பற்றிகணத்தல்” என்றும் கூறுெர்.  
வபரும்பொலொன வபொருட்கக்ளத் தயொரிக்்க 
பற்றிகணத்தல் முகை வதொழிற்்ொகல்களில் 
அதி்கமொ்கப பயன்படுகிைது.

அழுத்தத்கதப பயன்படுத்திரயொ 
அல்லது பயன்படுத்தொமரலொ வெல்டிங் 
வ்ய்யலொம். உரலொ்க பொ்கங்்களின் 
விளிம்பு்கக்ள உரு்க கெத்தும் பி்ளொஸ்டிக் 
நிகலக்குக் வ்கொணடு ெந்தும் வெல்டிங் 
வ்ய்யலொம்.  வெல்டிங் வ்ய்யும் ரபொது 
நிரபபு உரலொ்கங்்கக்ளப பயன்படுத்தியும் 
அல்லது பயன்படுத்தொமலும் வ்ய்யலொம்.  
வெல்டிங் வ்ய்து உரலொ்கங்்களில் நிரந்தர 
இகணபபு்கள் உணடொக்்கலொம்.

ரமொடடொர் ெொ்கனங்்கள், ஆ்கொய 
விமொனங்்கள், இரயில் வபடடி்கள், 
இயந்திர பொ்கங்்கள், வ்கொதி்கலன்்கள், 
்கபபல் ஆகியகெ தயொர் வ்ய்யும் 
வதொழிற்்ொகல்களில் வெல்டிங் அதி்கமொ்கப 
பயன்படுத்தபபடுகிைது.  வபொதுெொ்க 
உரலொ்கங்்கக்ளப பயன்படுத்தும் அகனத்து 
வதொழிற்்ொகல்களிலும் வெல்டிங் அதி்கமொ்கப 
பயன்படுகிைது.

7.2  பவலடிங் வறககள் (Types of 
Welding)

வெல்டிங் இரணடு ெக்கபபடும்:
 1. பி்ளொஸ்டிக் நிகல வெல்டிங். (Plastic 

Welding) (அ) அழுத்த வெல்டிங்
 2. உருகிய நிகல வெல்டிங். (Fusion 

Welding) (அ) அழுத்தமில்லொ வெல்டிங்

வெல்டிங் ெக்க்கள் (Types of welding)

பி்ளொஸ்டிக் நிகல 
வெல்டிங்  

(Plastic welding)  
(அ)

 அழுத்த வெல்டிங்

உருகிய நிகல 
வெல்டிங்  

(Fusion welding) 
(அ) 

அழுத்தமில்லொ 
வெல்டிங்

பி்ளொஸ்டிக் நிகல வெல்டிங் முகையில் 
உரலொ்கபவபொருட்கள் பி்ளொஸ்டிக் நிகலக்கு 
வெபபபபடுத்தபபடுகிைது.  பிைகு ஒன்ைொ்க 
கெத்து அழுத்தபபடடு இகணக்்கபபடுகிைது.  
பி்ளொஸ்டிக் நிகல வெல்டிங்கிற்கு அழுத்த 
வெல்டிங் என்றும் வபயர். மின்தகட 
வெல்டிங் இவெக்ககய ்ொர்ந்தது.

உருகிய நிகல வெல்டிங் முகையில் 
உரலொ்க விளிம்பு்கள் உருகும் ெகர 
வெபபபபடுத்தபபடுகின்ைன.  பின்னர் 
அகெ குளிரும் ரபொது திடமொகிைது.  இங்கு 
அழுத்தம் பயன்படுெதில்கல.  இதனொல் 
இது அழுத்தமில்லொ வெல்டிங் முகை என்று 
அகைக்்கபபடுகிைது.  ர்கஸ், வெல்டிங் மற்றும் 
ஆர்க் வெல்டிங் முகை்கள் இவெக்ககயச் 
்ொர்ந்தது.

7.3  பவலடிங் பெய்யும் முற்றகள் 
(Classification of welding 
processes)

 1. ஆர்க் வெல்டிங் (Arc welding)
  அ. ்கொர்பன் ஆர்க்,
  ஆ. வமடடல் ஆர்க்,
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  இ. வமடடல் இனர்ட ர்கஸ்,
  ஈ. டங்ஸ்டன் இனர்ட ர்கஸ்,
  உ. அடடொமிக் கஹடரென் ர்கஸ்,
  ஊ. பி்ளொஸ்மொ ஆர்க்,
  எ. ்பவமர்ஜ்டு ஆர்க்,
  ஏ. எலக்டரரொ சிலொக். 
 2. ர்கஸ் வெல்டிங் (Gas Welding)
  அ) ஆக்ஸி அசிடடிலின் வெல்டிங்
  ஆ) ஏர் அசிடடிலின் வெல்டிங்
  இ) ஆக்சி கஹடரென் வெல்டிங்
 3. மின் தகட வெல்டிங் (Resistance 

Welding)
 4. வெல்டிங் வதொடர்பொன வ்யல்முகை்கள் 

(Welding Related processes)
  அ) ஆக்சி அசிடடிலின் ்கடடிங்
  ஆ) ஆர்க் ்கடடிங்
  இ) ஹொர்டு ஃரபசிங்
  ஈ) பிரரசிங்
  உ) ்ொல்டரிங்

7.4  ஆர்க பவலடிங் (Arc welding)

ஒரர மொதிரியொன உரலொ்கங்்கங்்களின் 
முகன்கக்ள ஆர்க் மூலம் உருெகமத்து 

இகணக்கும் முகைக்கு ஆர்க் வெல்டிங் 
என்று வபயர்.  இதில் மின்னொற்ைல் 
வெபப ஆற்ைலொ்க மொற்ைபபடுகிைது.  
இம்முகையில் வெல்டிங் வ்ய்ய எலக்ரொடு 
பயன்படுத்தபபடுகிைது.  இகணக்்க 
ரெணடிய உரலொ்கங்்களின் அருகில் 
எலக்டரொகட கெத்து பிைகு இரணடிற்கும் 
மின்்ொரத்கதச் வ்லுத்தும் ரபொது 
எலக்டரொடுக்கும் பணிபவபொருளுக்கும் 
இகடரய ஆர்க் உருெொகிைது.  அவெொறு 
உருெொகும் ஆர்க் அதி்க வெபபத்கத 
உணடொக்கி உரலொ்கங்்கக்ள உருக்கி 
இகணக்கிைது.

எல��ரா�
ஃ�ள�� ���

ேக�ய� ���

ெட�� ஆ�ஃ�ஷ�

ஆ�� ����
�லா�ெவ�� 

ெடபா��

ஆர்க் வெல்டிங் (Arc welding)

வெல்டிங் வ்ய்யும் ரபொது எலக்டரொடுக்கும் 
பணிபவபொருளுக்கும் இகடரய மூன்று மில்லி 
மீடடர் ெகர இகடவெளி இருக்்க ரெணடும்.  
ஆர்க்மூலம் பணிபவபொருள் உருகுகிைது.  
எலக்டரொடும் உருகுகிைது. ஆக்கயொல் 
இரணடொ்க இருக்கும் பணிபவபொருள் எந்தவித 
அழுத்தமும் வ்கொடுக்்கபபடொமல் ஒன்ைொ்க 
இகணக்்கபபடுகிைது.  ஆர்க் மூலம் ஏற்படும் 
வெபபம் சுமொர் 50000c – யிலிருந்து 60000c 
ெகர இருக்கும்.

எலக்டரொடுக்கும் இகணக்்க 
ர ெ ண டி ய  உ ர ல ொ ்க ங் ்க ளு க் கு ம் 
மின்்ொரத்கதச் வ்லுத்த வெனரரடடர் 
அ ல் ல து  டி ர ொ ன் ஸ் ஃ ப ொ ர் ம ர் 
பயன்படுத்தபபடுகிைது.  இதில் பயன்படும் 
எலக்டரொடில் ஃபி்ளக்ஸ் பூச்சு பூ்பபடடு 
இருக்கும்.  உருகிய உரலொ்கமொனது ்கொற்று 
மணடலத்துடன் விகன புரிெகத ஃபி்ளக்ஸ் 
தடுக்கிைது.
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குகைந்த மின் அழுத்தம் 
ரதகெ

அதி்க மின் அழுத்தம் 
ரதகெ.

பொது்கொபபு அதி்கம் பொது்கொபபு குகைவு
ரமல் பூச்சு இல்லொத 
வெல்டிங் ரொடு்கள் 
பயன்படுத்தலொம்

ரமல் பூச்சு வ்கொணட 
வெல்டிங் ரொடு்கள் 
பயன்படுத்தலொம்.

இரும்பு மற்றும் 
இரும்பு அல்லொத 
உரலொ்கங்்கக்ளயும் 
வெல்டிங் வ்ய்யலொம்

இரும்பு அல்லொத 
உரலொ்கங்்கக்ள 
வெல்டிங் வ்ய்ய 
முடியொது.

ரேர்முகன(+), 
பணிபவபொருளிலும், 
எதிர்முகன(-), வெல்டிங் 
ரொடிலும் இகணக்்கபபட 
ரெணடும்

மின் இகணபகப 
எந்த திக்யிலும் 
வ்கொடுக்்கலொம்.

்பதம் இருக்கும் ்பதம் இருக்்கொது.
பரொமரிபபது எளிது உப்கரணங்்கக்ளப 

பரொமரிபபது ்கடினம்.
வ்லவு குகைவு வ்லவு அதி்கம்.
வமல்லிய வபொருட்கக்ள 
வெல்டிங் வ்ய்ெது எளிது

வமல்லிய 
வபொருட்கக்ள 
வெல்டிங் வ்ய்ெது 
்கடினம்.

7.7  பவலடிங் எலகட்ரோடுகறளக 
குறிப்பிடுைல (Specification of 
Electrodes)

வெல்டிங் எலக்டரொடு்களின் அ்ளவு்கள் 
அெற்றின் சுற்ை்ளவு மற்றும் நீ்ளத்கத 
கெத்து குறிக்்கபபடுகின்ைன.  அதி்கபட்மொ்க 
12 m.m சுற்ை்ளவு ெகரயிலும் 450 m.m 
நீ்ளம் ெகரயிலும் உள்்ள எலக்டரொடு்கள் 
பயன்படுத்தபபடுகின்ைன.

7.5  ஆர்க பவலடிங் உ�கரணங்கள் 
(Arc welding equipments)

ஆர்க் வெல்டிங் வ்ய்ய கீழக்்கணட 
உப்கரணங்்கள் பயன்படுத்தபபடுகிைது.

எல��ரா�

ப��ெபா��

ெவ��� ரா�
��பா�

ஆர்க் வெல்டிங் உப்கரணங்்கள்

 1. வெல்டிங் DC வெனரரடடர் 
 2. AC டிரொன்ஸ் ஃபொர்மர்
 3. இரணடு ர்கபிள்்கள்
  அ) பணிபவபொருள் ர்கபிள்
  ஆ) வெல்டிங் ரொடு ர்கபிள்
 4. வெல்டிங் ரொடு பிடிபபொன்
 5. எலக்டரொடு 
 6. க்கயுகை 
 7. பொது்கொபபு ்கெ்ம் 
 8. ஏபரொன்  
 9. ்கம்பி பிரஷ் 
 10. தடடும் சுத்தியல் 
 11. பொது்கொபபுக் ்கணணொடி

7.6  DC ஆர்க பவலடிங் 
பெ்னநரட்டருககும் AC ஆர்க 
பவலடிங் டிரோன்ஸ் ஃ�ோர்மைருககும் 
உள்ள நவறு�ோடுகள்  
(D.C welding generator, AC welding 
Transformer)

DC ஆர்க் வெல்டிங் 
வெனரரடடர்

AC ஆர்க் வெல்டிங் 
டிரொன்ஸ் ஃபொர்மர்

வ்யல் திைன் குகைவு வ்யல் திைன் அதி்கம்.
மின் ்க்தி அதி்கம் 
வ்லெொகும்

மின் ்க்தி குகைெொ்க 
வ்லெொகும்.

இயந்திரத்தின் விகல 
அதி்கம்

இயந்திரத்தின் 
விகல குகைவு.
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க்கயினொல் வெல்டிங் வ்ய்ய 
பயன்படும் எலக்டரொடு்களின் சுற்ை்ளவு 
பணிப வபொருட்களின் தடிமகனப வபொறுத்து 
அதி்கரிக்கும். அதி்க மின்்ொரத்கத 
உபரயொகிக்கும் ரபொது எலக்டரொடு்களின் 
அ்ளவும் அதி்கரிக்கும். தொனியங்கி முகையில் 
வெல்டிங் வ்ய்யும் ரபொது எலக்டரொடு்களின் 
அ்ளவும் அதி்கரிக்கும்.  தொனியங்கி முகையில் 
வெல்டிங் வ்ய்யும் ரபொது ்கம்பிச்சுருள் 
(Spring) ரபொல் உள்்ள எலக்டரொடு்கள் 
பயன்படுத்தபபடுகிைது.

7.8  எலகட்ரோடுகளின் வறககள் 
(Types of Electrode)

ஆர்க் வெல்டிங் வ்ய்யப பயன்படும் 
எலக்டரொடு்கக்ள இரணடு ெக்கயொ்கப 
பிரிக்்கலொம்.
 1. தீர்ந்து விடும் ெக்க எலக்டரொடு்கள்
 2. தீரொத ெக்க எலக்டரொடு்கள்

தீர்ந்து விடும் எலக்டரொடு்கள் மூன்று 
ெக்கபபடும்.

 1. ரமல் பூச்்ற்ை எலக்டரொடு்கள்
 2. வமல்லிய பூச்சு வ்கொணட எலக்டரொடு்கள்
 3. ்கனமொன பூச்சு வ்கொணட எலக்டரொடு்கள்

தீரொத ெக்க எலக்டரொடு்கள் அடொமிக் 
கஹடரென் வெல்டிங் மற்றும் TIG வெல்டிங் 
வ்ய்யும் ரபொது பயன்படுத்தபபடுகிைது.

7.9  எலகட்ரோடுகறளத்  
நைர்ந்பைடுத்ைல (Selection of 
Electrodes)

எலக்டரொடு்கள் வ்ய்ய பயன்படும் 
உரலொ்கங்்கள் வெல்டிங் வ்ய்யபபட 
ரெணடிய உரலொ்கங்்கக்ளப வபொறுத்து 
அகமயும்.  பல ெக்கயொன உரலொ்கங்்கக்ள 
வெல்டிங் வ்ய்ய பயன்படும் எலக்டரொடு்கள் 
எந்வதந்த உரலொ்கத்தொல் வ்ய்யபபடுகிைது 
என்ை படடியகல கீரை ்கொணரபொம்.

S. 
No

பணிபவபொருளின் 
உரலொ்கம்

எலக்டரொடின் 
உரலொ்கம்

1 Wrought iron Low Carbon Steel Rod
2 Mild Steel Mild Steel, Copper 

coated Rod
3 Alloy Steel Nickel Steel Rod
4 Cast Iron Cast Iron Rod
5 Aluminium Cast Aluminium Alloy 

Rod
6 Carbon Steel Steel wire (0.15% 

Carbon & 0.025%) 
Phosperous & Sulphur 

7 Copper Copper Rod
8 Brass Brass Rod

7.10  கோர்�ன் ஆர்க பவலடிங்  
(Carbon Arc Welding)

இந்த வெல்டிங்கில் ்கொர்பன் எலக்டரொடுக்கும், 
பணிபவபொருளின் உரலொ்கத்திற்கும் 
இகடரய உணடொக்்கபபடும் மின்்ொர 
ஆர்க்கினொல் கிகடக்கும் மி்க அதி்கமொன 
வெபபம் வெல்டிங் வ்ய்ய பயன்படுகிைது.  
மின் இகணபபில் ்கொர்பன் எலக்டரொகட 
எதிர் முகனயிலும், பணிபவபொருக்ள 
ரேர் முகனயிலும் இகணக்்க ரெணடும்.  
ஆர்க் ஏற்படும் ரபொது ரேர்முகன 
அதி்க வெபபத்துடனும், எதிர்முகன 
சிறிது குகைெொன வெபபத்துடனும் 
இருபபதொல் எலக்டரொடில் உள்்ள ்கொர்பன் 
உருகி உரலொ்கத்துடன் ்கலக்்கொது.  
்கொர்பன், உரலொ்கத்துடன் ்கலந்தொல் 
அது பலவீனமகடந்து உகடந்துவிடும்.  
உருகிய உரலொ்கத்திற்கு பொது்கொபபு 
அளிக்்க நீணட ஆர்க் ஏற்படும்படி வ்ய்து 
வெல்டிங் வ்ய்யபபடுகிைது.  அபரபொது 
்கொர்பன் ரமொனொக்க்டு உருெொகிைது.  
அது உருகிய உரலொ்கத்தின் ரமற்புைத்தில் 
சூழந்து வ்கொணடு அகத வெளிக் 
்கொற்றிலிருந்து பொது்கொக்கிைது.  வபொதுெொ்க 
இந்த ஆர்க் வெல்டிங்கில் நிரபபுக் ்கம்பி 
ரதகெபபடுெதில்கல.  ரதகெரயற்படடொல் 
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1 4 8 பாடம் 07 வெல்டிங் (WELDING)

ஃபி்ளக்ஸ் (Flux) பூ்பபடட நிரபபுக்்கம்பி 
பயன்படுத்த ரெணடும்.

ஃபி்ளக்ஸ் (Flux) என்பது உரலொ்கத்கத எளிதில் 
உரு்கச் வ்ய்யும் ஒரு இர்ொயன வபொரு்ளொகும். 
இது இ்ளக்கியொ்கவும் வ்யல்படும்).

ப��ெபா��

கா�ப� எல��ரா�

(-)

(+)

D.C.

்கொர்பன் ஆர்க் வெல்டிங்

்கொர்பன் ஆர்க் வெல்டிங்க்க 
வ்கொணடு இரும்பு மற்றும் இரும்பு அல்லொத 
உரலொ்கங்்கக்ள வெல்டிங் வ்ய்யலொம்.  
எஃகு த்கடு்கள், ்கொபபர் வெண்கலம் 
மற்றும் அலுமினியம் ஆகிய உரலொ்கங்்கள் 
இம்முகையில் வெல்டிங் வ்ய்யபபடுகின்ைன.  
தொனியங்கி ்ொதனங்்களின் உதவியுடன் இந்த 
வெல்டிங்க்க வ்ய்யலொம்.  வெபப அ்ளகெ 
எளிதொ்க ்கடடுபபடுத்தலொம்.  இதில் ஆர்க் 
ஏற்படுத்துெது மி்கவும் எளிது.  ஆனொல் இந்த 
வெல்டிங்கில் ்கொற்றுத் துக்ள்கள் உணடொகும்.

7.11 நகஸ் பவலடிங் (Gas Welding)
ர்கஸ் வெல்டிங் 
என்பது ர்கஸ் மூலம் 
உ ண ட ொ க் ்க ப ப டு ம் 
தீச்சுடகரக் வ்கொணடு 
உரலொ்கங்்கக்ள உருக்கி 
இகணக்கும் வ்யலொகும்.  
ர்கஸ் வெல்டிங் வ்ய்யும் ரபொது அழுத்தம் 
வ்கொடுக்்கபபடுெதில்கல.  ஆக்சிென் மற்றும் 
அசிடடிலின் ஆகிய இரணகடயும் வெல்டிங் 
டொர்ச் மூலம் வ்லுத்தி அதகன எரிய 
கெபபதொல் தீச்சுடர் உருெொகிைது.  இந்த 
தீச்சுடர் உரலொ்கங்்கக்ள உருக்்க மடடுரம 
பயன்படும்.  வெல்டிங் டொர்ச் மூலம் ஆக்ஸிென் 

மற்றும் அசிடடிலின் ்கலகெ விகிதம் ் ரிவ்ய்து 
வ்கொள்்ளபபடுகிைது.  உரலொ்கங்்கக்ள 
இகணபபதற்கு ரதகெயொன அதி்கபபடியொன 
உரலொ்கத்கத ஃபில்லர் ரொடு மூலம் 
வெல்டிங்கில் ர்ர்க்்கலொம்.  ஒரு ஃபி்ளக்ஸ் 
மூலம், ஆக்கஸைடு ஏற்படொமல் தடுத்து 
அசுத்தங்்கள் அ்கற்ைபபடுகிைது.  இந்த ெக்க 
வெல்டிங்கில் ஏற்படும் தீச்சுடரின் வெபபம் 
32000C ெகர இருக்கும்.

அ�����
���ட� 

ஆ��ஜ�
���ட� 

அ��தமா
இர
ப� �ழா�

இர
ப� �ழா�

க��
பா�� வா��

டா�� �ைன

ர்கஸ் வெல்டிங் (Gas Welding)

நகஸ் பவலடிங் ெோை்னங்கள்  
(Gas welding Equipments)
ர்கஸ் வெல்டிங் வ்ய்ய கீழ்கணட 
்ொதனங்்கள் முக்கியமொனகெயொகும்.
 1. ர்கஸ் சிலிணடர்்கள் 
 2. வரகுரலடடர்்கள் 
 3. அழுத்தமொனி்கள் 
 4. இரபபர் குைொய்்கள் 
 5. வெல்டிங் டொர்ச் 
 6. பொது்கொபபுக் ்கணணொடி 
 7. க்கயுகை 
 8. பற்ைகெபபொன் 
 9. ்கம்பி பிரஷ்

நகஸ் சிலிணடர் (Gas Cylinder)
ர்கஸ் வெல்டிங் வ்ய்ெதற்கு, ஆக்சிென் மற்றும் 
அசிடடிலின் ஆகியகெ தனித்தனியொ்க 
இரணடு சிலிணடர்்களில் கெக்்கபபடடு 
பயன்படுத்தபபடும். ஆக்சிென் சிலிணடர் 
்கருபபு நிைத்திலும் அசிடடிலின் சிலிணடர் 
வமரூன் நிைத்திலும் இருக்கும்.  சிலிணடரில் 
ஆக்சிென் ெொயுவின் அழுத்தம் 125 kg/Cm2 
இருக்கும்.  அசிடடிலின் ெொயு சிலிணடரில் 16kg/
Cm2 அழுத்தத்தில் அகடக்்கபபடடிருக்கும்.
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 ர்கஸ் சிலிணடர் (Gas Cylinder)

பரகுநலட்டர்கள் (Regulators)

வரகுரலடடர்்கள் (Regulators)

இரணடு சிலிணடரிலும் தனித்தனியொ்க 
வரகுரலடடர்்கள் வபொருத்தபபடடிருக்கும்.  
வெல்டிங் வ்ய்யும் ரபொது ரதகெக்ர்கற்ப 
ர்கஸ்்களின் அழுத்தத்கத மொற்றிக்வ்கொள்்ள 
வரகுரலடடர்்கள் பயன்படுத்தபபடுகிைது.  
ஆக்சிென் 1Kg/cm2 அழுத்தத்திலும் 
அசிடடிலின் 0.15kg/cm2 அழுத்தத்திலும் 
பயன்படுத்தபபடுகிைது.  வெல்டிங் 
வ்ய்யபபடும் உரலொ்கங்்களின் தடிமகனப 
வபொறுத்து இந்த அழுத்தங்்கள் மொறுபடும்.

அழுத்ைமைோனிகள் (Pressure gauges)
ஆக்சிென் சிலிணடரில் இரணடு 
அ ழு த் த ம ொ னி ்க ளு ம்  அ சி ட டி லி ன் 
சிலிணடரில் இரணடு அழுத்தமொனி்களும் 
வபொருத்தபபடடிருக்கும்.  அெற்றில் ஒரு 
அழுத்தமொனியின் மூலம் சிலிணடரின் 
அழுத்தத்கதயும் மற்வைொரு அழுத்தமொனியின் 
மூலம் ர்கஸ் வெளிரயறும் அழுத்தத்கதயும் 
அ்ளக்்கலொம்.

ர்கஸ் வெல்டிங் ்ொதனங்்கள்  
(Gas welding Equipments)

ர்கஸ் சிலிணடர்்கள் 1

வரகுரலடடர்்கள்2

அழுத்தமொனி்கள்3

இரபபர் குைொய்்கள்4

வெல்டிங் டொர்ச்5

பொது்கொபபு 
்கணணொடி6

க்கயுகை7

பற்ைகெபபொன்8

்கம்பி பிரஷ்9
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இரப்�ர் குழோய்கள் (Hose)

ஆக்ஸிென் குைொய்

அசிடடிலின்குைொய்

ஆக்ஸிென் சிலிணடரிலிருந்து ்கருபபு 
நிைத்தில் ஒரு நீ்ளமொன இரபபர் 
குைொயும் அசிடடிலின் சிலிணடரிலிருந்து 
சிெபபு நிைத்தில் ஒரு நீ்ளமொன இரபபர் 
குைொயும், வரகுரலடடர் ெழியொ்க 
வபொருத்தபபடடிருக்கும்.  இந்த குைொய்்கள் 
வரகுரலடடரிலிருந்து வெல்டிங் டொர்ச்சிற்கு 
ர்ககஸை வ்கொணடு வ்ல்கிைது.

பவலடிங் டோர்ச் (Welding Torch)
தனித்தனி சிலிணடரிலிருந்து ஆக்ஸிெனும், 
அசிடடிலினும் தனித்தனி இரபபர் குைொய்்கள் 
மூலம் வெல்டிங் டொர்ச்க் அகடகின்ைன.  
இரணடு ர்கஸ்்களும் வெல்டிங் டொர்ச் 
்கலக்கும் பகுதியில் ஒன்ைொ்க ்கலக்கின்ைன.  
இது ெொல்வு ெழிரய வெளிரயறும் ரபொது 
தொனியங்கி பற்ை கெபபொன் மூலம் தீச்சுடர் 
ஏற்படுகிைது.  இந்த வெல்டிங் டொர்ச்சில் 
இரணடு ்கடடுபபொடடு ெொல்வு்கள் உள்்ளன.  
இெற்கை பயன்படுத்தி ஆக்ஸிென் மற்றும் 
அசிடடிலின் அ்ளவு்கக்ளக் ்கடடுபபடுத்தி 
தீச்சுடரின் தரத்கத கூடடரெொ, 

குகைக்்கரெொ, வ்ய்யலொம்.  வெல்டிங் 
டொர்ச்க் வெல்டிங் வ்ய்ய பயன்படும் 
உரலொ்கங்்களின் தடிமனுக்கு ஏற்ைெொறு 
மொற்றிக் வ்கொள்்ளலொம்.

ஆ��ஜ�,அ�����
கல��� ப��

�ைன அ�����
பாைத

ஆ��ஜ�
பாைத

அ�����
க�	�பா�	  வா��

இர�ப� �ழா�க�

ஆ��ஜ�
க�	�பா�	 வா��

வெல்டிங் டொர்ச் (Welding Torch)

�ோதுகோப்புக கணணோடி (Goggles)
தீச்சுடலிருந்து ெரும் வெபபம் மூலம் 
அ்க சிெபபு மற்றும் புை ஊதொ ்கதிர்்கள் 
வெளியொகிைது.  அெற்றிலிருந்து 
்கண்களுக்கு ஏற்படும் பொதிபகப 
தடுக்்க பொது்கொபபுக் ்கணணொடி்கள் 
பயன்படுத்தபபடுகின்ைன.

பொது்கொபபுக் ்கணணொடி (Goggles)

றகயுற்ற (Gloves)
வெபபம் மற்றும் உருகிய உரலொ்கங்்களின் 
சிறிய சிதைல்்களினொல் க்க்களுக்கு 
ஏற்படும் பொதிபகபத் தடுக்்க க்கயுகை்கள் 
பயன்படுகிைது.
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க்கயுகை (Gloves)

�ற்றறவப்�ோன்கள் (Spark Lighter)
ஆக்சிென் மற்றும் அசிடடிலின் 
ர்கஸ் ்கலகெகயப பற்ை கெக்்க 
பற்ைகெபபொன்்கள் பயன்படுகிைது.

பற்ைகெபபொன்்கள் (Spark Lighter)

கம்பி பிரஷ் (Wire brush)
வெல்டிங் வ்ய்ெதற்கு முன்னும், பின்னும் 
வெல்டிங் வ்ய்யுமிடத்கத சுத்தம் வ்ய்ய 
்கம்பி பிரஷ் பயன்படுகிைது.

7.12  தீச்சுடரின் வறககள்  
(Types of Flame)

ஆக்சிென் மற்றும் அசிடடிலின் அ்ளகெ 
்கடடுபபடுத்தபபடுெதன் மூலம் தீச்சுடரின் 
அ்ளகெ குகைக்்கரெொ, அதி்கபபடுத்தரெொ 
வ்ய்யலொம்.  ஆக்சிென், அசிடடிலின் 
விகிதத்கத மொற்றும்ரபொது கீழ்கணட 
மூன்று ெக்கயொன தீச்சுடர் கிகடக்கிைது.
 1. ேடுநிகல தீச்சுடர் 

 2. ஆக்சிகடசிங் தீச்சுடர்

 3. ்கொர்புகரசிங் தீச்சுடர்

�டுநிறலத் தீச்சுடர் (Neutral Flame)
இந்த தீச்சுடரில் ஆக்சிெனும், அசிடடிலினும் 
்ம அ்ளவில் இருக்கும். 32000c ெகர 
வெபபம் உருெொகும். இந்த தீச்சுடரில் 
இரணடு பகுதி்கள் உள்்ளன. கூர்கமயொன 
பிர்கொ்மொ்க உள்்ள பகுதி உள் கூம்பு பகுதி 
எனபபடும். மற்வைொன்று நீல நிைத்தில் 
உள்்ள பகுதி வெளி கூம்பு பகுதி ஆகும்.  
இந்த ேடுநிகல தீச்சுடர் வெல்டிங் வ்யலுக்கு 
அதி்கமொ்க பயன்படுத்தபபடும்.  ஏவனனில் 
இது சூடொன உரலொ்கத்தில் எவவித 
இரொ்யன மொற்ைத்கதயும் ஏற்படுத்தொது.

ஆகசிறடசிங் தீச்சுடர் (Oxidizing Flame)
இதில் அசிடடிலிகன விட ஆக்சிென் 
அதி்கமொ்க இருக்கும்.  இதில் இரணடு 
பகுதி்கள் உள்்ளன.
 1. பிர்கொ்மொன உடபுை கூம்பு
 2. வெளிபபக்்க கூம்பு

இந்த ெக்க தீச்சுடர் வெண்கலம், 
பித்தக்ள ஆகிய உரலொ்கங்்கக்ள வெல்டிங் 
வ்ய்ய பயன்படுகிைது.

கோர்புறரசிங் தீச்சுடர் (Carburizing Flame) 
இதற்கு குகைக்கும் தீச்சுடர் என்று வபயர்.  
இதில் ஆக்சிெகனவிட அசிடடிலின் 
அதி்கமொ்க இருக்கும்.  இத்தீச்சுடரில் மூன்று 
பகுதி்கள் உள்்ளன.
 1. கூர்கமயொன உடபுை கூம்பு
 2. வெள்க்ள நிை ேடுநிகல கூம்பு
 3. நீல நிை வெளிபபுை கூம்பு

்கொர்புகரசிங் தீச்சுடர் குகைெொன 
்கொர்பன் வ்கொணட, எஃகு மற்றும் உரலொ்க 
்கலகெ்கள் ஆகியெற்கை வெல்டிங் 
வ்ய்யவும், உரலொ்க பணிபவபொருட்களின் 
வெளிபபரபகப ்கடினமொக்கும் வ்யலுக்கும் 
இத்தீச்சுடர் பயன்படுத்தபபடுகிைது.

7.13  நகஸ் பவலடிங்கிறகு �யன்�டும் 
நிரப்பு கம்பிகள்  
(Filler rods used in gas welding)

நிரபபு ்கம்பி என்பது ர்கஸ் வெல்டிங்கின்ரபொது 
இகணபபிற்குத் ரதகெயொன கூடுதல் 
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உரலொ்கத்கத அளிக்்க பயன்படும் 
உரலொ்க ்கம்பிகய குறிக்கும்.  இக்்கம்பி 
தீச்சுடரொல் உருக்்கபபடடு வெல்டிங் வ்ய்யும் 
உரலொ்கத்தின் மீது படியகெக்்கபபடுகிைது. 
நிரபபு ்கம்பி மூலம் வ்ய்யபபடும் உரலொ்கம், 
வெல்டிங் வ்ய்யபபடும் உரலொ்கத்கதப 
வபொறுத்து அகமயும். நிரபபு ்கம்பியின் 
விடடம் பணிபவபொருளின் தடிமகனப 
வபொறுத்து அகமயும். குரரொமியம், நிக்்கல் 
ரபொன்ை உரலொ்க ்கலகெ்கக்ள இந்த 
நிரபபு ்கம்பி்களில் ர்ர்க்்கலொம். இதனொல் 
இகணபபின் பலம் அதி்கபபடுத்தபபடுகிைது.  
நிரபபு ்கம்பி்களுக்கு வ்ம்பு உரலொ்கத்தொல் 
வமல்லிய பூச்சு வ்கொடுக்்கபபடடிருக்கும்.  
இது சூடொன உரலொ்கம் ஆக்சிெனுடன் 
்கலபபகத தடுக்கிைது.  ஃபி்ளக்க் பவுடர் 
ெடிெத்திரலொ அல்லது திரெ ெடிெத்திரலொ 
பயன்படுத்தலொம்.

7.14  நகஸ் பவலடிங்கின் நிற்றகள் 
(Advantages of Gas welding)

 1. இந்த வெல்டிங் பலெக்க 
ரெகல்களுக்குப பயன்படுகிைது.

 2. வெல்டிங்கிற்குத் ரதகெபபடும் வெபப 
அ்ளகெ எளிதில் ்கடடுபபடுத்தலொம்.

 3. நிரபபு உரலொ்கம் ர்ர்க்்கபபடும் 
அ்ளகெயும், எளிதில் ்கடடுபபடுத்தலொம்.

 4. ர்கஸ் வெல்டிங் ்ொதனத்தின் விகல 
குகைவு.

 5. பரொமரிபபு வ்லவு குகைவு.
 6. ர்கஸ் வெல்டிங் வ்ய்ய பயன்படும் 

்ொதனங்்கக்ள தீச்சுடர் வ்கொணடு 
உரலொ்கங்்கக்ள வெடடுதல், 
பிரரசிங் ஆகிய வ்யல்்களுக்குப 
பயன்படுத்தலொம்.

7.15  நகஸ் பவலடிங்கின் 
குற்ற�ோடுகள்  
(Disadvantages of Gas welding)

 1. ்கனமொன வபொருட்கக்ள மடடுரம 
இகணக்்கப பயன்படுகிைது.

 2. மி்கவும் வமதுெொ்க ரெகல வ்ய்ய 
முடியும்.

 3. மின்்ொர ஆர்க்க்க விட ர்கஸ் தீச்சுடர் 
உரலொ்கத்கத வெபபபபடுத்த அதி்க 
ரேரம் எடுத்துக் வ்கொள்ளும்.

 4. இகணபபின் பலம் குகைவு.
 5. ர்கஸ் சிலிணடர்்கக்ளக் க்கயொ்ளவும், 

பொது்கொபபொ்க கெக்்கவும்,  அதி்க 
்கெனம் வ்லுத்த ரெணடும்.

7.16  ஆர்க பவலடிங், நகஸ் பவலடிங் 
நவறு�ோடுகள் (Difference between 
Arc welding and Gas welding)

ஆர்க் வெல்டிங் ர்கஸ் வெல்டிங்
1. மின்்ொர ஆர்க் 

மூலம் வெபபம் 
உணடொக்்கபபடும்.

ர்கஸ் ரதகெயொன 
வெபபத்கதக் 
வ்கொடுக்கிைது.

2. ஆர்க்கின் வெபப 
அ்ளவு 50000C – 
60000C

ர்கஸ் தீச்சுடரின் 
வெபப அ்ளவு சுமொர் 
32000C

3. இதில் நிரபபு ்கம்பி 
எலக்டரொடொ்கவும் 
பயன்படுத்தபபடுகிைது.

இதில் நிரபபு 
்கம்பிகய தனியொ்க 
பயன்படுத்த 
ரெணடும்.

4. மின்்ொரத்தினொல் 
அபொயம் உள்்ளது.

அழுத்தபபடட ர்கஸ் 
மூலம் அபொயம் 
உள்்ளது.

5. இகணபபு்கள் அதி்க 
உறுதி வ்கொணடது.

இகணபபு்கள் 
அதி்க உறுதி 
கிகடயொது.

6. மின்்ொர ஆர்க்மூலம் 
பிரரசிங் ்ொல்டரிங் 
வ்ய்ய முடியொது.

ர்கஸ் தீச்சுடர் 
வ்கொணடு பிரரசிங் 
்ொல்டரிங் வ்ய்ய 
முடியும்.

7. நிரபபு உரலொ்கமும், 
பணிபவபொருளும் 
ஒரர உரலொ்கமொ்க 
இருக்்க ரெணடும்.

நிரபபு ்கம்பி, 
பணிபவபொருக்ள 
தவிர ரெறு 
உரலொ்கமொ்க 
இருக்்கலொம்.

7.17  மின்ைறட பவலடிங்  
(Resistance welding)

இம்முகையில் இகணக்்கபபட ரெணடிய 
இரணடு பணிபவபொருட்களில் மின் 
தகடகய ஏற்படுத்தி பி்ளொஸ்டிக் 
நிகலக்கு வ்கொணடு ெரபபடடு இரணடு 
உரலொ்க பொ்கங்்கள் ஒன்ைொ்க அழுத்தி 
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இகணக்்கபபடுகின்ைன.  இந்த 
வ்யல்முகையில் குகைந்த மின் தகட 
உள்்ள ஒரு மின்்ொர ஓடடத்தில் இரணடு 
வ்பபு எலக்டரொடு்கள் வபொருத்தபபடடிருக்கும்.  
வ ெ ல் டி ங்  வ ் ய் ய ப ப ட ர ெ ண டி ய 
இரணடு உரலொ்கப பணிபவபொருட்கள் 
இெற்றிற்கிகடரய கெக்்கபபடும்.  
மின்்ொரம் பொயும்ரபொது உரலொ்கங்்கள் 
இகணயும் இடத்தில் மின்தகட 
மி்க அதி்கமொ்க இருக்கும்.   எனரெ 
பணிபவபொருட்கள் உயர் வெபபத்தில் 
பி்ளொஸ்டிக் நிகலகய அகடகின்ைன.  
இபரபொது இயந்திர விக்யொரலொ அல்லது 
்கொற்று விக்யொரலொ, அல்லது திரெ 
விக்யொரலொ அழுத்தம் வ்கொடுக்்கபபடடு 
இ ர ண டு  ப ணி ப வ ப ொ ரு ட ்க ளு ம் 
இ க ண க் ்க ப ப டு கி ை து .  மி ன் ் க் தி 
வ்கொடுக்்க ஒரு AC டிரொன்ஸ்ஃபொர்மர் 
பயன்படுத்தபபடுகிைது.  மின்தகட வெல்டிங், 
த்கடு்கள், ்கம்பி்கள் மற்றும் குைொய்்கக்ள 
அதி்க அ்ளவில் உற்பத்தி வ்ய்யும் முகையில் 
இகணக்்கப பயன்படுகிைது.

7.18  பவலடிங் ெோர்ந்ை பெயல 
முற்றகள் (Welding Related 
processes)

வெல்டிங் ்ொர்ந்த வ்யல்முகை்களில் 
கீழக்்கணடகெ்கள் முக்கியமொனதொ்க 
்கருதபபடடு வதொழிற்்ொகல்களில் அதி்கமொ்கப 
பயன்படுத்தபபடுகிைது.
 1. ஆக்சி அசிடடிலின் ்கடடிங்
 2. ஆர்க் ்கடடிங்
 3. ஹொர்டு ஃரபசிங்
 4. ்ொல்டரிங்
 5. பிரரசிங்

ஆகசி அசிட்டிலின் கட்டிங்  
(Oxy – Acetylene Cutting)
இரும்பு, எஃகு ஆகிய உரலொ்கங்்கக்ள ஒரு 
தனிபபடட ஆக்ஸிென், அசிடடிலின் டொர்ச் 
வ்கொணடு வெடடி எடுக்்கலொம்.  ஆக்ஸிெனும், 
அசிடடிலினும் ஒன்ைொ்க ்கலக்்கபபடடு 
வெல்டிங் டொர்ச்சில் உள்்ள சிறிய 
துக்ளயின் ெழியொ்க தீச்சுடகர வ்லுத்தி 
உரலொ்கத்கத வெபபமகடயச் வ்ய்து 

�ரா��ஃபா�ம� 

ப��ெபா��

அ��த�

நக��
ஆர�ைக

�ைலயான
ஆர�ைக

ெச��
எல��ரா�க�

A.C.

மின்தகட வெல்டிங் (Resistance welding)

ஆ��ஜ� ���ைள

ஆ��ஜ�
கலைவ வா�

ெவ�ப ��
�ைளக�

ஆக்சி அசிடடிலின் ்கடடிங் (Oxy – Acetylene Cutting)
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பழுத்த நிகலக்கு வ்கொணடு ெரபபடுகிைது.  
பிைகு வெல்டிங் டொர்ச் மத்தியில் உள்்ள 
துக்ள ெழியொ்க ஆக்ஸிெகன சிெந்த 
நிகலயில் உள்்ள உரலொ்கத்தின் மீது 
அதி்க அழுத்தத்துடன் வ்லுத்தும் ரபொது 
உரலொ்கம் வெடடபபடுகிைது.  இவெொறு 
ஆக்சி அசிடடிலின் மூலம் இரும்பு மற்றும் 
எஃகு உரலொ்கங்்கக்ள வெடடி எடுக்்கலொம்.

ஆர்க கட்டிங் (Arc Cutting)
்கொர்பன் எலக்டரொடு அல்லது உரலொ்க 
எலக்டரொடு மூலம் உரலொ்கத்கத உரு்கச் 
வ்ய்து அதி்க அழுத்தம் உள்்ள ்கொற்கை 
வ்லுத்துெதன் மூலம் உருகிய உரலொ்கம் 
வெளிரயற்ைபபடடு பணிபவபொருள் வெடடி 
எடுக்்கபபடுகிைது.  ்கொற்றிற்கு பதிலொ்க ஆக்சி 
ஆர்க் மூலம் அதி்க அழுத்தத்தில் ஆக்சிெகன 
எலக்டரொடுடன் வ்லுத்தி உரலொ்கத்கத 
வெடடி எடுக்்கலொம்.  ஆர்க் ்கடடிங் மூலம் 
துல்லியமொன அ்ளவிற்கு வெடட முடியொது.

ஹோர்டு ந�சிங் (Hard facing)
்கடினமொன உரலொ்கத்கத மிருதுெொன 
உரலொ்கத்தின் மீது படிய கெபபரத ஹொர்டு 
ஃரபசிங் எனபபடும்.  படிய கெக்்கபபடட 
உரலொ்கத்கத ேன்ைொ்க தூ்ளொக்கி வெல்டிங் 
துபபொக்கியில் நிரபபிக்வ்கொள்்ள ரெணடும்.  
ஆக்சி அசிடடிலின் மூலம் தீச்சுடர் 
உருெொக்்கபபடடு தூ்ளொன நிகலயில் உள்்ள 
உரலொ்க து்கள்்கக்ள உரு்க கெத்து அதன் 
மீது மந்த ெொயுகெ அதி்க அழுத்தத்தில் 

வ்லுத்தி உருகிய உரலொ்க து்கள்்கள் சிறு, 
சிறு து்கள்்க்ளொ்க பணிபவபொருள் மீது படிய 
கெக்்கபபடுகிைது

இம்முகையில், வெடடுளி்களின் 
மீதும், வெடடுக்்கருவி்களின் மீதும் 
வெடடுக்்கருவி்கள், டங்க்ஸ்டன் ்கொர்கபடு, 
குரரொமியம் ்கொர்கபடு அல்லது அலுமினியம் 
ஆக்க்டு ரபொன்ை உரலொ்கங்்க்ளொல் 
பூச்சுக்்கக்ள படியகெக்்க முடியும்.

ெோலடரிங் (Soldering)

சா�ட�� இைண��

சா�ட�� அய��

சா�ட�

ப��ெபா��

்ொல்டரிங் (Soldering)

ஒரர மொதிரியொன அல்லது வெவரெறு 
உரலொ்கங்்கக்ள குகைந்த உருகுநிகல 
வ்கொணட ்ொல்டர் மூலம் இகணபபரத 
்ொல்டரிங் எனபபடும்.  ்ொல்டர் என்பது டின் 
மற்றும் ்கொரீயம் ்கலந்த உரலொ்கம் ஆகும்.  
குகைந்த வெபப நிகலயில் ்ொல்டர் உருகும் 
தன்கம வ்கொணடது.  இகணக்்கபபட 
ரெணடிய உரலொ்கங்்களின் பரபபு்கக்ள 
ேன்ைொ்க சுத்தம் வ்ய்து பிைகு ்ரியொன 
நிகலயில் கெத்து அதன்ரமல் 
துத்தேொ்க குர்ளொகரடு ்ொல்டரிங் மூலம் 
தடெபபடுகிைது.  துத்தேொ்க குர்ளொகரடு 
இங்கு ஃபி்ளக்ஸைொ்க வ்யல்படுகிைது.  இதன் 
மூலம் ஆக்சிென் விகன ேகடவபறுெகத 
தடுக்்கலொம்.  அவெொறு நிரபபியவுடன் ் ொல்டர் 
திட நிகலக்கு மொறி பணிபவபொருட்கக்ள 
இகணக்கிைது.

உேலாக��க�

எ�வா�
�க ���ய ெத�
	

ம�த வா�
ஆ�� 

அ�����
வா�

��ேர  ேகா���
ப�
ெபா���

ேம�பர
	

ஹொர்டு ரபசிங் (Hard facing)
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1 5 5பாடம் 07 வெல்டிங் (WELDING)

தடிமன் உள்்ள த்கடு்களின் முகன்கக்ள 
அபபடிரய இகணக்்கலொம் 5 mm க்கு ரமல் 
தடிமனுள்்ள த்கடு்களின் முகன்கக்ள 
அதற்கு தக்்கெொறு ெடிெகமத்து பின்னர் 
இகணக்்க ரெணடும்.

நலப் இறணப்பு (Lap Joint)
உரலொ்க த்கடு்கக்ள ஒன்றின் மீது 
ஒன்று படிய கெத்து இகணக்்கபபடும் 
முகையொகும்.  ஒரு த்கடடின் முகன 

பிநரசிங் (Brazing)

�ேர�� �ைன

�ர�� உேலாக�

ப�ெபா�

டா��

பிரரசிங் (Brazing)

நிரபபு உரலொ்கங்்கக்ள இரணடு உரலொ்க 
துணடு்களுக்கிகடரய நிரபபி இகணபபரத 
பிரரசிங் ஆகும்.  இதில் 4500C-க்கு 
நிரபபு உரலொ்கத்கதப வெபபபபடுத்த 
ரெணடும்.  இகணக்்கபபட ரெணடிய 
பணிபவபொருக்ள உரு்க கெக்்கொமல் 
நிரபபு உரலொ்கம் மூலம் பணிபவபொருட்கள் 
இகணக்்கபபட ரெணடிய பகுதிகய 
ேன்ைொ்க சுத்தம் வ்ய்த பிைகு திரெ நிகலயில் 
உள்்ள நிரபபு உரலொ்கத்கதக் வ்கொணடு 
உரலொ்கத்கத நிரபபி பணிபவபொருட்கள் 
இகணக்்கபபடுகிைது.

7.19  பவலடிங் இறணப்புகளின் 
வறககள்  
(Type of welding Joints)

 1. பட இகணபபு
 2. ரலப இகணபபு
 3. T-இகணபபு
 4. மூகல இகணபபு
 5. ஃபி்ளொன்ஞ் இகணபபு

�ட் இறணப்பு
இந்த இகணபபின் மூலம் இரணடு 
த்கடு்கள் அல்லது உரலொ்கங்்களின் 
முகன்கள் அல்லது விளிம்பு்கக்ள ஒன்ைொ்க 
இகணக்்கலொம்.  த்கடு்கக்ளரயொ அல்லது 
உரலொ்கங்்கக்ளரயொ ஒரர ்ம த்ளத்தில் 
கெத்து இகணக்்க ரெணடும் 5 mm 

வெல்டிங் இகணபபு்களின் 
ெக்க்கள் (Type of welding Joints)

பட இகணபபு1

ரலப இகணபபு2

T-இகணபபு3

மூகல இகணபபு4

ஃபி்ளொன்ஞ் இகணபபு5

ப� இைண��

ஃ�ளா�� இைண��

ேல� இைண��

T -  இைண�� T -  இைண�� ைல இைண��

ைல இைண��

வெல்டிங் இகணபபு்களின் ெக்க்கள்  
(Type of welding Joints)
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1 5 6 பாடம் 07 வெல்டிங் (WELDING)

நகஸ் பவலடிங் பெய்யும் ந�ோது 
கறடப்பிடிகக நவணடிய �ோதுகோப்புக 
குறிப்புகள் (Safety precautions  
for Gas welding)
 1. சிலிணடர்்கக்ள ்கொற்ரைொடடமொன 

இடத்தில் கெக்்க ரெணடும்.
 2. வெபபமொன இடம், மின்்ொர இகணபபு 

இருக்கும் இடங்்களில் சிலிணடர்்கக்ள 
கெக்்கக் கூடொது.

 3. வெல்டிங் வ்ய்து முடித்தவுடன் 
சிலிணடர் ெொல்வு்கக்ள உடனடியொ்க 
மூடிவிட ரெணடும்.

 4. ெொல்வு்கக்ள ரெ்கமொ்க திைக்்கக் 
கூடொது.

 5. பழுதொன நிகலயில் உள்்ள 
அழுத்த ெொல்வு்கக்ள அ்கற்றி புதிய 
ெொல்வு்கக்ள இகணக்்க ரெணடும்.

 6. ்கண ்கணணொடி, க்கயுகை, 
ஏபரொன், ்கொலணி ரபொன்ைெற்கை 
உபரயொகிக்்க ரெணடும்.

 7. தீயகணபபு ்ொதனங்்கள் மற்றும் 
முதலுதவிப வபடடி ஆகியகெ 
பணிமகனயில் தயொரொ்க இருக்்க 
ரெணடும்.

ஆர்க பவலடிங் பெய்யும்ந�ோது 
கறடப்பிடிகக நவணடிய �ோதுகோப்பு 
குறிப்புகள் (Safty precautions for Arc 
welding)
 1. ்கண ்கணணொடி, க்கயுகை, ஏபரொன், 

்கொலணி ஆகியெற்கை பணியொ்ளர்்கள் 
பயன்படுத்த ரெணடும்.

 2. வெல்டிங் வ்ய்யபபடும் இடம் 
மற்ைெர்்களுக்கு பொதிபபு ஏற்படொத 
ெணணம் மகைக்்கபபடடிருக்்க 
ரெணடும்.

 3. மின்்ொரம் தொக்குெதிலிருந்து 
ப ொ து ்க ொ த் து க்  வ ்க ொ ள் ்ள 
முன்வனச்்ரிக்க்கயுடன் இருக்்க 
ரெணடும்.

மற்ை த்கடடின் பரபபின் மீது வெல்டிங் 
வ்ய்யபபடுகிைது.  இதில் ஒற்கை மடி 
இகணபபு, இரடகட மடி இகணபபு என்று 
இரணடு ெக்க இகணபபு்கள் உணடு.

T – இறணப்பு (T- Joint)
இவெக்க இகணபபு 900 ர்கொணத்தில் 
உள்்ள த்கடு்கக்ள இகணக்்க 
பயன்படுகிைது.  ்கனமொன த்கடு்கக்ளயும் T 
– ெடிெ இகணபபில் இகணக்்கலொம்.

மூறல இறணப்பு (Corner Joint)
இவெக்க இகணபபில் இரணடு த்கடு்கள் 
900 ர்கொணத்தில் இகணக்்கபபடுகிைது.  
வபடடி்கள், வதொடடி்கள் ஆகியகெ 
தயொரிக்கும்ரபொது இவெக்க இகணபபு்கள் 
பயன்படுத்தபபடுகிைது.  வமல்லிய 
மற்றும் ்கனமொன த்கடு்களில் இவெக்க 
இகணபபு்கக்ளச் வ்ய்யலொம்.

ஃபிளோன்ஞ் இறணப்பு (Flange Joint)
இவெக்க இகணபபில் இரணடு த்கடு்கள் 
900 ர்கொணத்தில் இகணக்்கபபடுகிைது.  
அல்லது இகணயொ்க கெத்து 
இகணக்்கபபடுகிைது.  த்கடு்களின் 
முகன்கள் ஃபி்ளொன்ஞ் ரபொன்ை அகமபகப 
உணடொக்கும்படியொ்க கெத்து வ்ய்யலொம்.

7.20 �ோதுகோப்பு குறிப்புகள்
வெல்டிங் வ்ய்யும்ரபொது மின்்ொர 
உ ப ்க ர ண ங் ்க க ்ள யு ம்  எ ளி தி ல் 
தீபபற்ைக்கூடிய ஆக்சிென் மற்றும் 
அ சி ட டி லி ன்  ஆ கி ய ெ ற் க ை 
பயன்படுத்துகிரைொம்.  ்கெனக்குகைெொ்க 
வ்யல்படடொல் விபத்து ஏற்பட ெொய்பபு 
உணடு.  எனரெ வெல்டிங் வ்ய்யும்ரபொது 
ர த க ெ ய ொ ன  ப ொ து ்க ொ ப பு ட னு ம் 
முன்வனச்்ரிக்க்கயுடனும் வ்யல்பட 
ரெணடும்.
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 4. எலக்டரொடு பிடிபபொன் தரமுகடயதொ்கவும், ேல்ல மின்தகட வ்கொணடதொ்கவும் இருக்்க 
ரெணடும்.

 5. ரதகெயொன மின்னழுத்தம் மற்றும் சீரொன மின்்ொரத்கதப பயன்படுத்த ரெணடும்.
 6. முதலுதவி ்ொதனங்்கள், தீயகணபபு ்ொதனங்்கக்ள எபரபொதும் தயொரொ்க கெத்திருக்்க 

ரெணடும்.

பெயல�ோடுகள்
�	பணிமகனக்கு வ்ன்று வெல்டிங் எவெொறு வ்ய்யபபடுகிைது என்றும் பல்ரெறு 

வெல்டிங் இகணபபு்கள் பற்றியும் அறிந்து வ்கொணடு, ஏரதனும் இரணடு ெக்க வெல்டிங் 
இகணபபு்கக்ள உரலொ்கப வபொருள் வ்கொணடு வ்ய்தல்.

வி்னோககள்

�குதி அ 1 மதிபவபண
ெரியோ்ன விறடறய நைர்ந்பைடுத்து எழுதுக
 1. ்கொர்பன் ஆர்க் வெல்டிங் என்பது 

இவெக்ககய ்ொர்ந்தது
  அ. ர்கஸ் வெல்டிங்
  ஆ. மின்தகட வெல்டிங்
  இ. ஆர்க் வெல்டிங்
  ஈ. ்ொலிட ஸ்ரடட வெல்டிங்
 2. ஆர்க் வெல்டிங் மூலம் ஏற்படும் 

வெபபத்தின் அ்ளவு
  அ. 1000 - 1500 C
  ஆ. 500 - 1000 C
  இ. 50000 - 60000 C
  ஈ. 1500 - 2000 C
 3. ர்கஸ் வெல்டிங் வ்ய்ய பயன்படும் 

ர்கஸ் சிலிணடரில் உள்்ள அசிடடிலின்  
ெொயுவின் அழுத்தம்

  அ. 16kg/cm2

  ஆ. 125kg/cm2

  இ. 100kg/cm2

  ஈ. 14kg/cm2

 4. ர்கஸ் வெல்டிங் வ்ய்ய பயன்படும் 
ர்கஸ் சிலிணடரில் உள்்ள ஆக்சிென் 
ெொயுவின் அழுத்தம்

  அ. 16kg/cm2

  ஆ. 100kg/cm2

  இ. 125kg/cm2

  ஈ. 14kg/cm2

 5. பி்ளொஸ்டிக் நிகல வெல்டிங் என்பது
  அ. அழுத்த வெல்டிங்
  ஆ. மின்தகட வெல்டிங்
  இ. உருகிய வெல்டிங்
  ஈ. ஆர்க் வெல்டிங்

 6. உருகிய நிகல வெல்டிங் என்பது
  அ. அழுத்த வெல்டிங்
  ஆ. அழுத்தமில்லொ வெல்டிங்
  இ. மின்தகட வெல்டிங்
  ஈ. வதர்மிட வெல்டிங்
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1 5 8 பாடம் 07 வெல்டிங் (WELDING)

 18. ஹொர்டு ரபசிங் படம் ெகரந்து 
வி்ளக்கு்க.

 19. ்ொல்டரிங் படம் ெகரந்து வி்ளக்கு்க.

�குதி ஈ 10 மதிபவபண
விரிவோ்ன விறடயளி
 20. ஆர்க் வெல்டிங் வ்யல்முகையிகன 

படத்துடன் விெரி.
 21. ஆர்க் வெல்டிங் உப்கரணங்்கள் 

படத்துடன் படடியலிடு்க.
 22. AC ஆர்க் வெல்டிங் டிரொன்ஸ்ஃபொர்மர் 

மற்றும் DC ஆர்க் வெல்டிங் வெனரரடடர் 
ரெறுபொடு்கக்ள ெரிக்படுத்து்க.

 23. ்கொர்பன் ஆர்க் வெல்டிங் 
வ்யல்முகைகய படம் ெகரந்து 
வி்ளக்கு.

 24. ர்கஸ் வெல்டிங் பற்றி படத்துடன் 
வி்ளக்கு.

 25. ஆர்க் வெல்டிங், ர்கஸ் வெல்டிங் 
ரெறுபொடு்கக்ள கூறு்க.

 26. மின் தகட வெல்டிங் படம் ெகரந்து 
வி்ளக்கு்க.

 27. ர்கஸ் வெல்டிங், ஆர்க் வெல்டிங் 
வ்ய்யும் ரபொது ்ககடபிடிக்்க ரெணடிய 
பொது்கொபபு குறிபபு்கள் யொகெ?

�குதி ஆ 3 மதிபவபண
ஓரிரு வரிகளில விறடயளி
 7. ஆர்க் வெல்டிங் ெக்க்கள் ஏரதனும் 

மூன்றிகன எழுது.
 8. ர்கஸ் வெல்டிங் ெக்க்கள் மூன்றிகன 

எழுது.
 9. வெல்டிங் வதொடர்பொன வ்யல்முகை்கள் 

மூன்றிகன கூறு்க.
 10. எலக்டரொடு்கள் அ்ளவு எவெொறு 

குறிபபிடபபடுகிைது.
 11. எலக்டரொடு்களின் ெக்க்கக்ள எழுது்க.
 12. ர்கஸ் வெல்டிங் மூன்று ெக்க 

தீச்சுடர்்கள் யொகெ?
 13. வெல்டிங் இகணபபு்கள் ெக்க்கக்ள 

எழுது்க.

�குதி இ 5 மதிபவபண
ஒரு �கக அளவில விறடயளி
 14. ர்கஸ் வெல்டிங் ்ொதனங்்கள் 

இரணடிகன வி்ளக்கு்க.
 15. தீச்சுடர் ஒன்றின் படம் ெகரந்து 

வி்ளக்கு்க.
 16. ர்கஸ் வெல்டிங் நிகை்கக்ள கூறு்க.
 17. ஆக்சி அசிடடிலின் படம் ெகரந்து 

வி்ளக்கு்க.
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கற்றலின் ந�ோககம்
�	திரவவியலில் பயனபடும் சாதனங்களான பம்பு, சிலிண்டர், வால்வு்கள் ஆகியவவ 

பற்றி விரிவா்க மாணவர்்கள் அறிந்து க்காள்ளுதல்.
�	வைடராலிக் பம்பு்களின வவ்க்கள், வவவை கசய்யும் விதம், பயனபாடு்கள் 

இவற்வறை மாணவர்்கள் கதரிந்து க்காள்ளுதல்.
�	வமய விைக்கு பம்பிற்கும், முனனும் பினனும் இயஙகும் பம்பிற்கும் உள்ள 

வவறுபாடு்கள் பற்றி மாணவர்்கள் அறிந்து க்காள்ளுதல்.
�	உருவவமக்கும் இயந்திரத்தின திரவவியல் சுற்று பற்றிய விரிவான விளக்்கத்வத 

மாணவர்்கள் கதளிவா்க கதரிந்து க்காள்ளுதல்.

1 5 9

ப�ோருளடககம் 
  8.1  அறிமு்கம்
  8.2  திரவவியல் பம்பு்கள்
  8.3  நிசசயமான இ்டபகபயர்சசி பம்பின பணபு்கள்
  8.4  நிசசயமற்றை இ்டபகபயர்சசி பம்பின பணபு்கள்
  8.5  வமய விைக்கு பம்பின வவ்க்கள்
  8.6  முனனும் பினனும் இயஙகும் பம்பின வவ்க்கள்
  8.7  சுழலும் பம்பின வவ்க்கள்
  8.8  வமய விைக்கு பம்பு
  8.9  முனனும் பினனும் இயஙகும் பம்பு

8.10  வமய விைக்கு பம்பிற்கும், முனனும் பினனும் 
இயஙகும் பம்பிற்கும் உள்ள வவறுபாடு்கள்

8.11  சுழலும் பம்பு
8.12  திரவவியல் வமாட்டார்
8.13  வைடராலிக் சிலிண்டர்
8.14  வைடராலிக் வால்வு
8.15  உருவவமக்கும் இயந்திரத்தின திரவவியல் 

சுற்று
8.16  இயந்திரவியல் இயக்்கத்வதக் ்காடடிலும் 

திரவவியல் இயக்்கத்தின அனுகூைங்கள்

திரவவியல் சோதனஙகள்  
(Hydraulic Equipments)

கோலத்தி னோறபசயத �ன்றி சிறிபதனினும்
ஞோலத்தின் மோணப் ப�ரிது - குறைள்  102

விளககம்
நதவவப்�டும் ந�ரத்தில் பசயயப்�டும் உதவி, சிறிதளவோக 
இருப்பினும், அது உலகத்வத விட ப�ரிதோக மதிககப் �டும்.

08

  பா்டம்

�ோடம் 08 திரவவியல் சாதனங்கள் (Hydraulic Equipments)
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1 6 0 பாடம் 08 திரவவியல் சாதனங்கள் (Hydraulic Equipments)

8.1 அறிமுகம்
திரவங்களின வமல் அழுத்தம் கசலுத்துவதன 
மூைம் அதன ்கன அளவவக் குவறைக்்க 
முடியாது.  இந்த முக்கியமான குணத்வதக் 
க்காணடு திரவங்களின இயக்்கம் பற்றிய 
படிபபிற்கு திரவவியல் (Hydraulics) எனறு 
கபயர்.

இத்தவ்கய திரவவியல், நவீன 
கதாழிற்சாவை்களில் இயஙகுகினறை இயந்திர 
சாதனங்கள், இயந்திரக் ்கருவி்கள் மற்றும் 
பிறை அவமபபு்களில் தானியஙகி கசயல்்கள் 
நவ்டகபறை கபரிதும் உதவுகினறைன.

8.2  திரவவியல் �ம்புகள்  
(Hydraulic Pumps)

இயந்திர சக்திவய, திரவவியல் சக்தியா்க 
மாற்றும் சாதனத்திற்கு ‘பம்பு’ எனறு கபயர்.  
பம்பு எனபது திரவவியல் சுற்றின இதயம் 
வபானறைது.  ஏகனனில் அதுதான பளுவவ 
ந்கற்றை வதவவயான விவசவய உற்பத்தி 
கசய்கிறைது.  திரவவியல் பம்பு எனபது 
அழுத்தத்வத ஏற்படுத்தாது.  திரவத்வத 
மடடுவம பாயச கசய்யும்.  திரவவியல் 
சுற்றில் உள்ள பளுவின ்காரணமா்கத்தான 
அழுத்தம் ஏற்படுகிறைது.  எனவவ திரவவியல் 
சுற்றின அழுத்தமானது பளுவவப கபாறுத்து 
அல்ைது விடுபபு வால்வின நிர்ணய 
அளவவப கபாறுத்து இருக்கும்.

�ம்பின் தத்துவம்
ஒவகவாரு பம்பிற்கும் நுவழவு வழி 
(Inlet) கவளிவயறும் வழி (Outlet) என 
இரணடு வழி்கள் உள்ளன.  பம்பில் உள்ள 
இம்கபல்ைர் சுழல்வதன ்காரணமா்க, 
வமயத்தில் கவற்றி்டம் ஏற்படுகிறைது.  
கதாடடியிலிருந்து பம்பின வமயத்திற்கு,, 

கு ழ ா ய்  இ வ ண க் ்க ப ப ட டு ள் ள த ா ல் 
திரவம் கதாடடியிலிருந்து, பம்பிற்குள் 
இழுக்்கபபடடு, கவளிவயறும் வழியா்க 
கவளிவயற்றைபபடும்.

�ம்பின் அளவு
வ்கயாள வவணடிய திரவத்தின ்கன 
அளவு எவவளவு ஆழத்திலிருந்து உறிஞ்சி 
எவவளவு உயரத்திற்கு பம்ப கசய்ய 
வவணடும் எனறை குறிபபு்கவள வவத்து 
பம்பின அளவு தீர்மானிக்்கபபடுகிறைது.

�ம்பின் வவககள் (Types of Pump)
அவமபபு மற்றும் 
குணங்கவளப கபாறுத்து, 
பம்பிவன மூனறு கபரும் 
பிரிவு்களா்க பிரிக்்கைாம்.
 1. தி ர வ த் தி ன 

இ்டபகபயர்சசிவயப 
கபாறுத்து.

  அ)  நிசசயமற்றை இ்டபகபயர்சசி வவ்க 
பம்பு (Non-Positive Displacement 
Pump)

  ஆ)  நிசசயமான இ்டபகபயர்சசி வவ்க 
பம்பு (Positive Displacement Pump)

 2. பம்பு கசய்யபபடும் திரவத்தின ்கன 
அளவிவனப கபாறுத்து.

  அ)  மாறுபடும் கவளிவயற்றும் பம்பு 
(Variable Delivery Pump)

  ஆ)  மாறுப்டாத கவளிவயற்றும் பம்பு 
(Constant Delivery Pump)

 3. பம்பினுள் திரவத்வதப பம்பு கசய்யும் 
பா்கத்தின அவசவிவனப கபாறுத்து

  அ)  சுழல் வவ்க பம்பு (Rotary Pump)
  ஆ)  முனனும் பினனும் வநர்க்வ்காடடில் 

ந்கரும் பம்பு (Reciprocating Pump)

வ�ாசப பிரம்மா (1749 – 1814) எனறை ஆஙகிவையர் திரவவியல் கதாழில் நுடபம் உருவாவதற்கு 
்காரணமானவர் எனக் ்கருதபபடுகிறைார்.  இவர் 1795 ம் ஆணடு, அழுத்தம் அதி்கரிக்்கபபட்ட திரவத்தின 
மூைம் கபறைபபட்ட விவசவயக் க்காணடு இயந்திரத்தின கசயல்பாடு்கவள ்கடடுபபடுத்தினார்.

XII BME_Tamil version CHAPTER 08.indd   160 1/12/2022   3:21:04 PM



1 6 1பாடம் 08 திரவவியல் சாதனங்கள் (Hydraulic Equipments)

8.3  நிசசயமோன இடப்ப�யர்சசி �ம்பின் 
�ண்புகள்

 1. உயர் அழுத்தத்வத எதிர்த்து பம்பு 
கசய்ய முடியும்.

 2. அதி்க அழுத்தத்தில் குவறைந்த ்கனஅளவுத் 
திரவத்வதவய வ்கயாள முடியும்.

 3. உயர் அழுத்தத்வத எதிர்த்து பம்பு 
கசய்யபபடும் திரவத்தின ்கன 
அளவில் குவறைவு ஏற்ப்டாது.  எனவவ 
கவளிவயறும் வழி முழுவதும் மூடி 
வவத்து விடடு பம்வப இயக்்கக் கூ்டாது.  
இயக்கினால் பம்பிற்கு வசதம் ஏற்படும்.  
எனவவ அவத தடுக்்க ்கட்டாயமா்க 
இவவவ்க பம்பிற்கு அழுத்த விடுபபு 
வால்வு ஒனவறை கபாருத்த வவணடும்.

 4. கதாடடியிலிருந்து பம்பு வவர உள்ள 
தூரத்திற்குத் தானா்க திரவத்வத 
இழுத்துக் க்காள்ளும் (Self Priming) 
தனவம க்காண்டது.

8.4  நிசசயமற்ற இடப்ப�யர்சசி �ம்பின் 
�ண்புகள்

 1. உயர் அழுத்தத்வத எதிர்த்து பம்பு 
கசய்ய இயைாது.

 2. குவறைந்த அழுத்தத்தில் அதி்க ்கனஅளவுத் 
திரவத்வதவய வ்கயாள முடியும்.

 3. உயர் அழுத்தத்வத எதிர்த்து பம்பு 
கசய்யும் வபாது திரவத்தின ்கன 
அளவில் குவறைவு ஏற்படும்.  எனவவ 
கவளிவயறும் வழிவய முழுவதும் மூடி 
வவத்து க்காணடு பம்வப இயக்கினால்  
கூ்ட எந்த ஆபத்தும் ஏற்ப்டாது. 

 4. கதாடடியிலிருந்து பம்பு வவர உள்ள 
தூரத்திற்குத் தானா்க திரவத்வத 
இழுத்துக் க்காள்ளும் (Self Priming) 
குணம் கிவ்டயாது.

8.5  வமய விலககு �ம்பின் வவககள் 
(Types of Centrifugal Pump)

 1. திரவத்வதத் தள்ளும் உயரத்வதப 
கபாறுத்து.

  அ)  குவறைந்த உயரம் தள்ளும் பம்பு 
(Low Lift Pump)

  ஆ)  சுமாரான உயரம் தள்ளும் பம்பு 
(Medium Lift Pump)

  இ)  அதி்க உயரம் தள்ளும் பம்பு (High 
Lift Pump)

 2. உவறையின வவ்கவய கபாறுத்து.
  அ)  சுருள் உவறை (Volute Pump)
  ஆ)  சுழல் வவ்க உவறை (Vortex Pump)
  இ)  பரவிய வமயம் க்காண்ட உவறை 

(Diffuser Ring Pump)

திரவத்தின 
இ்டபகபயர்சசிவய  

கபாறுத்து

நிசசயமற்றை இ்டபகபயர்சசி 
வவ்க பம்பு

நிசசயமான இ்டபகபயர்சசி 
வவ்க பம்பு

பம்பினுள் திரவத்வத 
பம்பு கசய்யும் பா்கத்தின 
அவசவிவன கபாறுத்து

சுழல் வவ்க பம்பு

முனனும்  
பினனும் வநர்க்வ்காடடில் 

ந்கரும் பம்பு

பம்பு கசய்யபபடும் 
திரவத்தின ்கன  

அளவிவன கபாறுத்து

மாறுபடும்  
கவளிவயற்றும் பம்பு

மாறுப்டாத  
கவளிவயற்றும் பம்பு

பம்பின வவ்க்கள்
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 2. திரவத்தின கசயவைப கபாறுத்து
  அ)  ஒரு பக்்கம் பாயும் பம்பு (Single 

Acting Pump)
  ஆ)  இரு பக்்கம் பாயும் பம்பு (Double 

Acting Pump)
 3. சிலிண்டரின எணணிக்வ்கவயப 

கபாறுத்து
  அ)  ஒரு சிலிண்டர் பம்பு (Single Cylinder 

Pump)
  ஆ)  பை சிலிண்டர் பம்பு (Multi Cylinder 

Pump)

8.7 சுழலும் �ம்பின் வவககள்
 1. கியர் பம்பு (Gear Pump)
 2. வவன பம்பு (Vane Pump)
 3. வைாப பம்பு (Lobe Pump)
 4. ஸ்குரூ பம்பு (Screw Pump)

சி்றப்பு வவக �ம்பு
 1. ஆழ் துவள பம்பு (Bore-Hole Pump)
 2. க�ட பம்பு (Jet Pump)
 3. ஆழ்கிணற்றில் மூழ்கிய பம்பு (Deep 

well submersible pump)

 3. இம்கபல்ைர் எணணிக்வ்கவயப 
கபாறுத்து.

  அ) ஒரு நிவை (Single Stage)
  ஆ) பை நிவை (Multi Stage)
 4. இம்கபல்ைர் வவ்கவயப கபாறுத்து.
  அ) மூடிய வவ்க (Closed Type)
  ஆ)  பகுதி திறைந்த வவ்க (Semi-Open 

Type)
  இ) திறைந்த வவ்க (Open Type)
 5. பம்பில் திரவம் பாயும் திவசவயப 

கபாறுத்து.
  அ)  ஆர திவசயில் பாயும் முவறை (Radial 

Flow)
  ஆ)  அசசிற்கு இவணயா்க பாயும் முவறை 

(Axial Flow)
  இ)  பை திவசயில் பாயும் முவறை (Mixed 

Flow)

8.6  முன்னும், பின்னும் இயஙகும் 
�ம்பின் வவககள் (Types of 
Reciprocating Pump)

 1. முனனும் பினனும் இயஙகும் 
பா்கத்தின வடிவத்வதப கபாறுத்து

  அ) பிஸ்்டன பம்பு (Piston Pump)
  ஆ) பிளஞ்சர் பம்பு (Plunger Pump)

பிஸ்்டவனப  
கபாறுத்து

சிலிண்டரின 
எணணிக்வ்கவயப 

கபாறுத்து
திரவத்தின 

கசயவைப கபாறுத்து

பிஸ்்டன பம்பு ஒரு சிலிண்டர் பம்புஒரு பக்்கம் பாயும் 
பம்பு

பிளஞ்சர் பம்பு பை சிலிண்டர் பம்புஇரு பக்்கம் பாயும் 
பம்பு

முனனும் பினனும் இயஙகும் பம்பின வவ்க்கள்
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8.8 வமய விலககு �ம்பு
வமய விலககு �ம்பின் முககிய �ோகஙகள்
 1. முக்கிய இயக்கி (Prime Mover)
 2. இம்கபல்ைர் (Impeller)
 3. உவறை (Casing)
 4. உறிஞ்சும் குழாய் (Suction Pipe)
 5. கவளிவயற்றும் குழாய் (Delivery Pipe)

முககிய இயககி
கவளியிலிருந்து பம்பின அசசிற்கு ஆற்றைல் 
தரும் சாதனம் முக்கிய இயக்கி எனபபடும்.  
இசசாதனம் மினவமாட்டார் அல்ைது ஆயில் 
எனஜினா்க இருக்கும்.

இம்ப�ல்லர்
இம்கபல்ைர் எனபது சுழலும் பா்கம் 
ஆகும்.  இதில் வவன அல்ைது பிவளடு்கள் 
வரிவசயா்க அவமக்்கபபடடிருக்கும்.  இவவ 
பம்பின அசசில் இவணக்்கபபடடிருக்கும்.  
இவத முக்கிய இயக்கி சுழைச கசய்யும்.

உவ்ற
இது இம்கபல்ைவரச சுற்றி இருபுறைமும் 
இவணக்்கபட்ட இரணடு மூடி்களாகும். இது 
உள்ளீ்டற்றை கூடு வபானறை அவமபபுவ்டயது. 
இந்த இவணபபிற்கு இவ்டவய ரபபர், 
வதால் ஆகியவவ கபாருத்தபபடடிருக்கும். 
எனவவ கவளிக்்காற்று உடபு்காது. இதன 
குறுக்கு கவடடுபபரபபானது படிபபடியா்க 
அதி்கரிக்கும்படி வடிவவமக்்கபபடடிருக்கும்.  
இதனால் உவறையிலிருந்து திரவம் 
கவளிவயறும்வபாது வவ்க சக்தி, அழுத்த 
சக்தியா்க மாற்றைபபடுகிறைது.

உறிஞ்சும் குழோய
உறிஞ்சும் குழாயின வமல்பகுதி பம்பின 
இனகைடடு்டனும், கீழ்பபகுதி ஃபுட வால்வு 
(Foot Valve) மற்றும் ஸ்டகரய்னரு்டனும் 
(Strainer) இவணக்்கபபடடிருக்கும்.

பவளிநயறறும் குழோய
கவளிவயற்றும் குழாயின கீழ்பபகுதி பம்பின 
அவுட கைடடு்டனும், வமற்பகுதி திரவத்வத 
கவளிவயற்றும் பகுதியா்கவும் கசயல்படும்.

இ�ெப�ல�

உைற

ெவ�ேய���
�ழா�

உ�
	� �ழா� 

ஃ�� வா�� 

வமய விைக்கு பம்பின முபபரிமானத் வதாற்றைம்
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வமய விலககு �ம்பு  
நவவல பசயயும் முவ்ற
வமய விைக்கு பம்பிவன இயக்கும் முனபு, 
முதலில் உறிஞ்சு குழாய், உவறை ஆகியவற்றில் 
திரவத்திவன நிரபபி, ்காற்று கவளிவயற்றும் 
வால்விவனத் திறைந்து பம்பில் உள்ள 
்காற்றிவன கவளிவயற்றை வவணடும்.  இவவாறு 
கசய்யும் வவவைக்கு பிவரமிங (Priming) 
எனறு கபயர். பம்பு இயஙகும்வபாது அதனுள் 
்காற்று இருந்தால் இம்கபல்ைரின உறிஞ்சும் 
திறைன குவறைந்து விடும்.  பிவரமிங கசயல் 
முடிந்த பின கவளிவயற்றும் வால்விவன 
மூடி முக்கிய இயக்கிவயக் க்காணடு 
இம்கபல்ைவரச சுழைச கசய்ய வவணடும்.  
இம்கபல்ைரில் உள்ள வவன்கள் வமய விைக்கு 
விவசவய உண்டாக்கும்.  இம்கபல்ைரின 
வமயபபகுதியில் (Eye) கவற்றி்டம் ஏற்படும். 
எனவவ பம்பில் இவணக்்கபட்ட குழாயின 
கீழ்மட்டத்தில் உள்ள திரவம் பம்பின 
வமயத்வத அவ்டந்து, இம்கபல்ைரின சுழலும் 
விவசயால் திரவத்தில் வமய விைக்கு 
ஏற்படடு உவறையின பக்்கசசுவவர வநாக்கி 
பாயும்.  அவவாறு பாயும் திரவம், உவறையின 
சுற்றைளவில் உள்ள படிபபடியான குறுக்கு 
கவடடு பரபபின ்காரணமா்க, வவ்க சக்திவய 
அழுத்த சக்தியா்க மாற்றி, கவளிவயற்றும் 
குழாயின வழிவய அழுத்தம் அவ்டந்த திரவமா்க 
வதவவயான உயரத்திற்கு கவளிவயற்றுகிறைது.  
இவவாறு வதவவயான உயரத்திற்கு 
கவளிவயற்றை, திரவமானது இம்கபல்ைருக்குள் 
நுவழவதும், கவளிவயறுவதும் கதா்டர்சசியா்க 
நவ்டகபறுகிறைது.  உறிஞ்சும் உயரமானது 
7.90 மீட்டருக்குள் ்கடடுபபடுத்த வவணடும்.
�யன்கள்
கீழ்க்்கண்ட இ்டங்களில் இந்த பம்பு அதி்கமா்க 
பயனபடுத்தபபடுகிறைது.
�	தணணீர் வழஙகும் நிவையங்கள் 

(Water Supply Stations)
�	வடி்கால் நிவையங்கள் (Sewage Stations)
�	நீர் பாசனம் (Irrigation)
�	்கழிவு நீர் கவளிவயற்றும் நிவையம் 

(Drainage)
�	எணகணய் சுத்தி்கரிபபு ஆவை்கள்.  

(Oil Refined Mill)

நிவ்றகள்
 1. அதி்க நாள் உவழக்கும்
 2. குவறைந்த விவை
 3. குளிரூடடும் திரவத்திவன பம்பு கசய்ய 

ஏற்றைது.

குவ்றகள்
 1. குவறைந்த கசயல் திறைன க்காண்டது
 2. குவறைந்த அழுத்தம் வதவவபபடும் 

இ்டத்தில் மடடும் பயனபடுத்தபபடுகிறைது.

8.9  முன்னும் பின்னும் இயஙகும் �ம்பு 
(Reciprocating Pump)

ஒரு சிலிண்டருக்குள் பிஸ்்டன அல்ைது 
பிளஞ்சர் முனனும் பினனும் ந்கர்ந்து, 
திரவத்வத உறிஞ்சி, அதவன கவளிவயற்றும் 
பம்பாகும்.

முககிய �ோகஙகள்
 1. சிலிண்டர் (Cylinder)
 2. பிஸ்்டன (Piston)
 3. இவணபபுத்தணடு (Connecting Rod)
 4. கிராஙக் (Crank)
 5. உறிஞ்சும் குழாய் (Suction Pipe)
 6. உறிஞ்சும் வால்வு (Suction Valve)
 7. கவளிவயற்றும் குழாய் (Delivery Pipe)
 8. கவளிவயற்றும் வால்வு (Delivery Valve)

���ட� 
��ட� இைண���த��

ெவ�ேய	�� வா��

ெவ�ேய	�� �ழா� 

உ���� வா�� 
உ���� �ழா�

முனனும் பினனும் இயஙகும் பம்பு
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இவவாறு பிஸ்்டன முனனும் 
பினனும் ந்கரும்வபாது கதா்டர்ந்து திரவம் 
உறிஞ்சபபடடு கவளிவயற்றைபபடுகிறைது.
�யன்கள்
�	்க்டல் நீவர இவறைக்்கவும், ்கபபல் மற்றும் 

்க்டல் சார்ந்த துவறை்களிலும் பயனபடுகிறைது.
�	்காற்று அழுத்த அவமபபு்களில் 

பயனபடுகிறைது.
�	சிறிய க்காதி்கைன்களில் தணணீவர 

நிரபப பயனபடுகிறைது.
�	சிறிய அளவில் எணகணய்வய 

கவளிவயற்றை பயனபடுகிறைது.

8.10  வமய விலககு �ம்பிறகும் 
முன்னும் பின்னும் இயஙகும் 
�ம்பிறகும் உள்ள நவறு�ோடுகள்

வமய விலககு �ம்பு முன்னும் பின்னும் 
இயஙகும் �ம்பு

திரவத்வத 
கவளிவயற்றும் திறைன 
அதி்கம்.

திரவத்வத 
கவளிவயற்றும் திறைன 
குவறைவு.

அதி்க வவ்கத்தில் 
சுழலும்.

குவறைவான 
வவ்கத்தில் ந்கரும்.

உறிஞ்சும் வால்வு, 
கவளிவயற்றும் வால்வு 
இல்வை.

உறிஞ்சும் வால்வு, 
கவளிவயற்றும் 
வால்வு உணடு.

திரவம் ஒவர சீரா்க 
கவளிவயறும்.

திரவம் ஏற்றை 
இறைக்்கத்து்டன 
கவளிவயறும்.

எணகணய், சாக்்கவ்ட நீர், 
்காகித கூழ், கவல்ைபபாகு, 
ரசாயனப கபாருட்கள் 
மற்றும் அதி்க பாகுநிவை 
க்காண்ட திரவங்கவள 
கவளிவயற்றை 
பயனபடுகினறைன.

சுத்தமான 
திரவம், குவறைந்த 
பாகுநிவை க்காண்ட 
திரவங்கவள 
இவறைக்்க 
பயனபடுகினறைன.

பராமரிபபு கசைவு 
குவறைவு.

பராமரிபபு கசைவு 
அதி்கம்.

பம்பின எவ்ட குவறைவு. பம்பின எவ்ட அதி்கம்.
குவறைந்த இ்ட அவமபபு 
வபாதுமானது.

அதி்க இ்ட அவமபபு 
வதவவ.

எளிதான குவறைந்த 
பா்கங்கவளக் 
க்காண்டது.

சிக்்கைான அதி்க 
பா்கங்கவளக் 
க்காண்டது.

குவறைந்த திறைன 
க்காண்டது.

அதி்க திறைன 
க்காண்டது.

சிலிண்டர்
சிலிண்டர் எனபது உள்ளீ்டற்றை உருவள 
வடிவ குழாய் ஆகும்.  இதன உடபுறைம் 
துல்லியமா்க கமஷினிங கசய்யபபடடு 
இருக்கும்.  இதில் பிஸ்்டன முனனும் 
பினனும் ந்கரும்படி அவமக்்கபபடடிருக்கும்.

பிஸடன்
உருவளயின உள்வள முனனும் பினனும் 
ந்கரும் பா்கம் ஆகும்.  இதில் பிஸ்்டன தணடு 
இவணக்்கபபடடிருக்கும்.

இவணப்புத்தண்டு
இதன ஒரு முவன பிஸ்்டனு்டனும், 
ம று மு வ ன  கி ர ா ங கு ்ட னு ம் 
இவணக்்கபபடடிருக்கும். கிராஙகின சுழலும் 
விவசவய முனபின வநர்வ்காடடில் ந்கரும் 
இயக்்கமா்க மாற்றித் தர இவணபபுத்தணடு 
பயனபடுகிறைது.

நவவல பசயயும் முவ்ற
முக்கிய இயக்கி மூைம் கிராஙவ்க சுழை 
கசய்யும்கபாழுது பிஸ்்டன முனனும் பினனும் 
ந்கர்கிறைது.

உறிஞ்சும் அவசவு (Suction Stroke)
இந்த அவசவினவபாது பிஸ்்டன வைதுபுறைம் 
ந்கர்வதா்க க்காண்டால் சிலிண்டரின இ்டது 
புறைம் கவற்றி்டம் ஏற்படடு, உறிஞ்சும் வால்வு 
திறைக்்கபபடுகிறைது. இதனால் உறிஞ்சும் 
குழாயின வழியா்க சிலிண்டருக்குள் திரவம் 
உறிஞ்சபபடுகிறைது.  இந்நிவையில் கவளிவயற்றும் 
வால்வு மூடிய நிவையில் இருக்கும்.

பவளிநயறறும் அவசவு (Delivery Stroke)
இந்த அவசவினவபாது பிஸ்்டன இ்டது 
புறைமா்க ந்கரும். இதனால் சிலிண்டரில் 
உறிஞ்சபபட்ட திரவத்தின மீது அழுத்தம் 
ஏற்படடு, கவளிவயற்றும் வால்வு 
திறைக்்கபபடுகிறைது. சிலிண்டரில் உள்ள 
திரவம் கவளிவயற்றும் குழாயின வழிவய 
அழுத்தத்து்டன கவளிவயற்றைபபடுகிறைது.  
இந்நிவையில் உறிஞ்சும் வால்வு மூடிய 
நிவையில் இருக்கும். 
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நவவல பசயயும் விதம்
எணகணய் கதாடடியில் பம்பு 
மூழ்கியிருக்குமாறு அவமக்்கபபடடிருக்கும்.  
முக்கிய இயக்கி மூைம், இயக்கும் 
பல்லிவண சுழல்கிறைது.  இதனால் 
இயக்்கபபடும் பல்லிவணயும் சுழல்கிறைது.  
இரு பற்சக்்கரங்களும் எதிகரதிர் திவசயில் 
சுழலும் வபாது, அவற்றின பற்்களுக்கு 
இவ்டவய உள்ள சிறிய இவ்டகவளியில் 
எணகணய் எடுத்து கசல்ைபபடடு 
கவளிவயறும் வழியா்க கவளிவயறுகிறைது.  
இவவாறு பற்சக்்கரங்களுக்கு இவ்டவய 
எணகணய் எடுத்துச கசல்ைபபடும்வபாது 
படிபபடியா்க அழுத்தத்வத அதி்கரித்து 
கவளிவயறும் வழியா்க கவளிவயறுகிறைது.

�யன்கள்
�	பற்சக்்கர பம்பு்களில் வநர் பல்லிவண 

க்காண்ட பம்பு, உயவு எணகணய், அதி்க 
பாகு நிவை க்காண்ட திரவங்கவள 
கவளிவயற்றை பயனபடுகினறைன.  கநளிவு 
பல்லிவண க்காண்ட பம்பு்கள் தணணீர் 
மற்றும் இரசாயனப கபாருட்கவள 
அதி்க வவ்கத்தில் கவளிவயற்றை 
பயனபடுத்தபபடுகினறைன.  கபாதுவா்க 
கியர் பம்பு மூைம் 140 கி.கி/கசனடி 
மீட்டர்2 அழுத்தமும், 450 லிட்டர் / நிமி்டம் 
எனறை அளவில் கவளிவயற்றும் திறைன 
க்காண்டது.

நவன் �ம்பு (Vane Pump)
அவமப்பு
வவன பம்பு்களில் அழுத்தத்வத உண்டாக்்க 
வவன்கள் பயனபடுத்தபபடுகினறைன.  
இபபம்பில் சுழலும் வடடு (Rotor Disc) 
உள்ளது.  இந்த வடடின சுற்றுபபுறைத்தில் 
ஆர திவசயில் துவாரங்கள் உள்ளன.  
இதில் வவன்கள் கபாருத்தபபடடிருக்கும்.  
வவன்கள் துவளயில் வமலும் கீழும் 
நழுவும்படி அவமக்்கபபடடிருக்கும்.  
சுழலும் வடடு, உவறையினுள் சுழலும்படி 
அவமக்்கபபடடிருக்கும் உவறையின வமயமும், 
சுழலும் வடடின வமயமும் விைகி இருக்கும்.  
எனவவ சுழலும் வடடு சுழலும்கபாழுது 

8.11 சுழலும் �ம்பு (Rotary Pump)
சுழலும் பம்பு்களில் கீழ்க்்கண்ட வவ்க்கள் 
உள்ளது.
 1. கியர் பம்பு (Gear Pump)
 2. வவன பம்பு (Vane Pump)
 3. வைாப பம்பு (Lobe Pump)

கியர் �ம்பு (Gear Pump)

ெவ�ேய��� வ�உ�ெச��� வ�

இய��� ப��ைன

இய�க�ப�� ப��ைன

உைற
ைமய அ��

கியர் பம்பு (Gear Pump)

ஒரு உள்ளீ்டற்றை உவறையினுள் இரணடு 
பற்சக்்கரங்கள் எதிகரதிர் திவசயில் 
சுழலும்படி அவமக்்கபபட்ட பம்பிற்கு, 
கியர் பம்பு எனறு கபயர். ஒரு பற்சக்்கரம் 
இயக்கும் பற்சக்்கரமாகும்.  மற்கறைானறு 
இயக்்கபபடும் பற்சக்்கரமாகும்.  இயக்கும் 
பற்சக்்கரம் அசசு்டன கபாருத்தபபடடு, முக்கிய 
இயக்கி மூைம் இயக்்கபபடும். உவறைக்கும், 
பற்சக்்கரங்களுக்கும் இவ்டவய மி்க குவறைந்த 
இவ்டகவளி இருக்குமாறு பற்சக்்கரங்கள் 
அவமக்்கபபடடிருக்கும்.
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அதிலுள்ள வவன்களுக்கு வமய 
விைக்கு விவசயின ்காரணமா்க தானா்க 
துவளயிலிருந்து கவளிவய ந்கரும். எனவவ 
உவறையின உடபரபவப அழுத்தத்து்டன 
கதாடடுக் க்காணடு ந்கரும். சிை பம்பு்களில் 
அழுத்தத்வத அதி்கரிக்்க வடடிலுள்ள 
துவளயின ஸ்பிரிங அவமக்்கபபடடிருக்கும்.

நவவல பசயயும் விதம்
சுழலும் வடடு சுழலும்வபாது, அடுத்தடுத்த 
இரணடு வவன்களுக்கு இவ்டவய 
எணகணய் எடுத்துச கசல்ைபபடுகிறைது.  
அவவாறு எடுத்துச கசல்லும்வபாது உள்வள 
வரும் திரவத்தின ்கன அளவு உயர்ந்து 
க்காணவ்ட வருமாறும், கவளிவயறும் 
திரவத்தின ்கன அளவு குவறைந்து க்காணவ்ட 

கசல்லுமாறும் அவமக்்கபபடடிருக்கும்.  
இவவாறு வருவதால் கவளிவயறும் 
திரவம் அதி்க விவசயு்டன கவளிவயறும்.  
கதாழிற்சாவையில் உள்ள இயந்திரங்களில் 
இபபம்பு்கள் பயனபடுத்தபபடுகினறைன.

இபபம்பு மூைம் 17.5 முதல் 70 கிகி/
கசமீ2 அழுத்தம் கிவ்டக்குமாறும்  (ஒரு 
அடுக்கு முவறை), 150 கிகி/கச.மீ2 அழுத்தம் 
கிவ்டக்குமாறும் (ஈரடுக்கு முவறை) 
அவமந்திருக்கும்.

நலோப் �ம்பு (Lobe Pump)
தனித்தனியா்க சுழலுகினறை இரு வைாப்கவள 
ஒரு உவறைக்குள் சுழைசகசய்து திரவத்வத 
உறிஞ்சி, கவளிவயற்றைப பயனபடும் 
சாதனத்திற்கு ‘வைாப பம்பு’ எனறு கபயர்.

ெவளிேயற்றும் வழிஉட்ெசல்லும் வழி

சுழலும் வட்டு
உைறேவன்

வவன பம்பு (Vane Pump)
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அவமப்பு
இரு வைாப்கள் ஒரு உவறைக்குள் 
த னி த் த னி ய ா ்க  சு ழ லு ம் ப டி 
கபாருத்தபபடடிருக்கும்.  உவறை கபரும்பாலும் 
வார்பபிரும்பினால் கசய்யபபடடிருக்கும்.  இரு 
வைாபபு்களும் தனித்தனியா்க சக்திவயப 
கபற்று சுழலும். இரணடும் ஒவர வவ்கத்தில் 
சுழலும்படி அவமக்்கபபடடிருக்கும். அதன 
அசசு,  எணகணய் ்கசிவு்கள் ஏற்ப்டாமல் 
இருக்கும்படி, உவறைக்கு கவளிவய 
நீட்டபபடடிருக்கும்.

உவறையில் ஒரு பகுதியில் 
உடகசல்லும் வழியும் (Inlet), எதிர்பக்்கத்தில் 
கவளிவய கசல்லும் வழியும் (Outlet) 
அவமக்்கபபடடிருக்கும்.

நவவல பசயயும் விதம்
இரு வைாப்களும் சுழலும் சக்திவயப கபற்று 
சுழல்கிறைது.  வைாப பற்்களுக்கும் கூடடிற்கும் 
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வைாப பம்பு (Lobe Pump)

குவறைந்த இவ்டகவளி இருபபதால், 
பற்்களானது உடகசல்லும் வழியா்க 
திரவத்வத இழுத்து கவளிவயறும் வழியா்க 
கவளிவய தள்ளுகிறைது.

மவரயோணி �ம்பு (Screw Pump)
இவவவ்க பம்பில் கநளிவு பள்ளங்கள் 
க்காண்ட மவரத்தணடு்கள் (Screw 
Rod) பயனபடுத்தபபடடு, திரவமானது 
கவளிவய தள்ளபபடுகிறைது.  பம்பு்களிவைவய 
கமனவமயா்க கசயல்ப்டக்கூடியது.  திரவத்வத 
விவரவில் கவளித்தள்ளும் குணமுவ்டய 
இவவவ்கப பம்பு்கள் நீர்மூழ்கி ்கபபல்்களில் 
கபருவாரியா்கப பயனபடுத்தபபடுகிறைது.

8.12  திரவவியல் நமோடடோர்  
(Hydraulic Motor)

அறிமுகம்
திரவவியல் வமாட்டார் எனபது திரவவியல் 
பம்பிற்கு எதிர்மாறைானதாகும்.  திரவவியல் 
(வைடராலிக்) சக்திவய இயந்திர சக்தியா்க 
மாற்றும் சாதனத்திற்கு “வைடராலிக் 
வமாட்டார்” எனறு கபயர்.

வைடராலிக் வமாட்டார் வவ்க்கள் 
அவனத்தும் வைடராலிக் பம்பு வபால் 
வவவை கசய்வதற்வ்கற்றைது. ஆனால் 
பம்பு வவ்க்களில் சிைவற்வறை மடடுவம 
வமாட்டாரா்கப பயனபடுத்தைாம்.

நமோடடோரின் சகதி
வமாட்டாரின இயந்திர சக்தி எனபது, 
அந்த வமாட்டாரின உடகசலுத்தும் 
திரவவியல் (Hydraulic) சக்திவயயும், அதன 
இயந்திரவியல் திறைவனயும் (Mechanical 
efficiency) கபாருத்தது.  வமாட்டாரின வவ்கம் 
எனபது உடகசலுத்தபபடும் எணகணய்யின 
அளவவப கபாறுத்தது.

வைடரோலிக கியர்
வைடராலிக் பம்பு, வைடராலிக் வமாட்டார் 
ஆகிய இரணடும் வசர்ந்த அவமபபிற்கு 
வைடராலிக் கியர் எனறு கபயர்.  இயந்திர 
இயக்்கத்தில் பல்லிவணப கபடடிக்கு 
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சமமானது.  பல்லிவணப கபடடியில் 
லீவர்்கவள மாற்றி பல்வவறு வவ்கங்கள் 
கபறுவவதப வபானறு வைடராலிக் 
கியரிலும் பல்வவறு வவ்கங்கவள மி்க 
எளிதில், மி்க விவரவில் கபறை முடியும்.

வைடரோலிக நமோடடோர் வவககள்
பம்பில் உள்ளது வபாைவவ பைவவ்க 
வமாட்டார்்கள் உள்ளன.  அவவயாவன
 1. சுழலும் இயக்்கம் க்காண்ட வமாட்டார்.
 2. வநர்க்வ்காடடில் முனனும் பினனும் 

ந்கரும் வமாட்டார்.
 3. மாறைாத வவ்கம் க்காண்ட வமாட்டார்.
 4. மாறுபடும் வவ்கம் க்காண்ட வமாட்டார்.

எனவவ பம்பு வபாைவவ இதிலும் 
பல்லிவண வமாட்டார் (கியர் வமாட்டார்) 
வவன வமாட்டார், ஆரம் வழி பிஸ்்டன ந்கரும் 
வமாட்டார், அசசின வழிவய பிஸ்்டன ந்கரும் 
வமாட்டார் எனப பைவவ்க்கள் உள்ளன.

8.13 வைடரோலிக சிலிண்டர்

வைடராலிக் சிலிண்டர்

திரவவியல் (Hydraulic) சக்திவய 
வநர்க்வ்காடடில் முனனும் பினனும் 
ந்கரும் சக்தியா்க மாற்றும் சாதனத்திற்கு 
‘வைடராலிக் சிலிண்டர்’ எனறு கபயர். 
இதற்கு ‘லீனியர்ஆக்சுவவட்டர்’ எனறை கபயரும் 
உணடு.  சிலிண்டரினுள் அவமக்்கபபடடுள்ள 

பிஸ்்டன, வைடராலிக் எணகணய் 
மூைம் முனனும் பினனும் வதவவயான 
அளவிற்கு ந்கரும்.  சிலிண்டரில் உடபக்்கம் 
முனனும் பினனும் ந்கரும் பிஸ்்டனுக்கும், 
சிலிண்டருக்கும் இவ்டகவளியில்ைாதிருக்்க 
பிஸ்்டன வவளயம் (Piston Ring) வ்காபவப 
வடிவ அல்ைது V-வடிவத்திணிபபு 
கபாருத்தபபடடிருக்கும்.

விவசவய கசலுத்தவும், ஒரு 
கபாருவளப பிடிக்்கவும் அல்ைது 
ந்கராதிருக்கும்படி கசய்யவும் அல்ைது 
ஏதாவது அவசவவ ஆரம்பித்து வவக்்கவும் 
அல்ைது நிறுத்தி்டவும் வைடராலிக் 
சிலிண்டர் பயனபடும்.

8.14 வைடரோலிக வோல்வு
அறிமுகம்
வைடராலிக் சுற்று்களின வழிவய 
திரவங்கவள அனுபபும்வபாது, சுற்றில் பாயும் 
திரவத்தின அளவு, திவச, அழுத்தம் இவற்வறை 
்கடடுபபடுத்த உதவும் சாதனத்திற்கு 
‘வைடராலிக் வால்வு’ எனறு கபயர்.

வைடராலிக் வால்வு்கள் கசயைாற்றும் 
விதத்வதப கபாறுத்துதான, வைடராலிக் 
சுற்றின கசயல் திறைவம (efficiency) 
அவமகிறைது.  வைடராலிக் சக்திவய 
வால்வு்கள்தான ்கடடுபபடுத்துகினறைன.

வ ை ட ர ா லி க்  சு ற் று ்க ளி ல் 
வதவவவயப கபாறுத்து பல்வவறு வால்வு்கள் 
பயனபடுத்தபபடுகினறைன.  அவவ்களில் 
முக்கியமானவவ
 1. திவசக் ்கடடுபபாடடு வால்வு
 2. அழுத்த விடுபபு வால்வு

திவசக கடடுப்�ோடடு வோல்வு
வைடராலிக் சுற்றில் திரவம் கசல்லும் 
திவசவய மாற்றியனுபப உதவும் வால்விற்கு 
திவசக்்கடடுபபாடடு வால்வு எனறு 
கபயர்.  இது இயந்திரத்தின கவவவவறு 
வழி்களுக்கு திரவத்வத திவச மாற்றி 
அனுபப பயனபடுகிறைது.  இதற்கு பிளஞ்சர் 
வால்வு, கசைக்ட்டார் வால்வு, மற்றும் கமயின 
வால்வு என பை கபயர்்கள் உணடு.

பிஸ்்டன  
தணடு

பிஸ்்டன வவளயம்

பிஸ்்டன
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திரவம் நுவழயும் மற்றும் கவளிவயறும் 
வழி்களின எணணிக்வ்கவயப கபாறுத்து 
‘திவசக் ்கடடுபபாடடு வால்வு’ கீழ்க்்கண்ட 
வவ்க்களா்கப பிரிக்்கபபடுகிறைது.
  அ) ஒரு வழி வால்வு (அ) கசக் வால்வு
  ஆ) இரு வழி வால்வு
  இ) மூனறு வழி வால்வு
  ஈ) நானகு வழி வால்வு

ஒரு வழி வோல்வு (அ) பசக வோல்வு

ஒரு வழி வால்வு (அ) கசக் வால்வு

ஒரு திவசயில் மடடும் எணகணய் 
பாய்வதற்கு வழிவயத் திறைந்து, 
எதிர்திவசயில் கசல்வதற்கு வழிவி்டாத 
வால்விற்கு ஒரு வழி பிளஞ்சர் (அ) கசைக்்டார் 
வால்வு எனறு கபயர்.  இதில் சுவிங 
வால்வு, பாபகபட வால்வு ஒனறின ப்டம் 
்காட்டபபடடுள்ளது.  இதில் சுருள் வில் ஒனறின 
மூைம் வால்வு மூடிக் க்காணடிருக்கும் 
நிவைவய ப்டத்தில் ்காணைாம்.  ஒரு பக்்கம் 
மடடும் திரவம் நுவழய முடியும்.

�ோன்கு வழி வோல்வு
B

E

A

P

நானகு வழி பிளஞ்சர் (அ) கசைக்ட்டார் வால்வு

இதில் கபாதுவா்க 4 வழி்கள் உள்ளன.
இவவவ்க வால்வில் ஸ்பூல் (Spool) (அ) 
பிளஞ்சர் (Plunger) எனபது ஒரு பக்்கம் 
தள்ளபபட்டால் Pயு்டன  Aவும்,  Bயு்டன  Eயும் 
இவணயும்.  மறுபக்்கம் தள்ளபபட்டால்,  
Pயு்டன  Bயும்,  Aயு்டன Eயும் இவணபபு 

கசய்யபபடும்.  இருபபக்்கச கசயைாற்றும் வவ்க 
சிலிண்டர்்கவள இயக்்கவும், ்கடடுபபடுத்தவும் 
இவவவ்க வால்வு பயனபடுத்தபபடுகிறைது.  

அழுத்த விடுப்பு வோல்வு (Pressure Relief 
Valve)

அழுத்த விடுபபு வால்வு

திரவவியல் சுற்றில் ஒரு குறிபபிட்ட 
அழுத்தத்தில் எணகணய் பாய்ந்து 
இயக்்கபபடுகிறைது.  அவவாறு பாய்ந்வதாடும் 
எணகணய் நிர்ணயம் கசய்யபபட்ட 
அளவிற்கு வமவை கசனறைால் திரவவியல் 
சுற்று பாதிபபுக்குள்ளாகும். எனவவ சுற்றில் 
உள்ள எணகணய் குறிபபிட்ட உசச 
அளவிற்கு வமல் கசல்ைாதவாறு, விடுபபு 
வால்வு ்கடடுபபடுத்தி திரவவியல் சுற்வறைப 
பாது்காக்கிறைது.

8.15  உருவவமககும் இயந்திரத்தின் 
திரவவியல் சுறறு (Hydraulic 
Circuit for Shaping Machine)

உருவவமக்கும் இயந்திரத்தின திரவவியல் 
சுற்றின முக்கிய பா்கங்களாவன:
 1. நிவையான இ்டபகபயர்சசி பம்பு.
 2. விடுபபு வால்வு.
 3. திவச ்கடடுபபாடடு வால்வு.
 4. பிஸ்்டனு்டன கூடிய சிலிண்டர்
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திவச ்கடடுபபாடடு வால்வின 
நிவை்கள் மாறும் கபாழுது P-யு்டன 
B-இவணக்்கபபடுகிறைது, எனவவ திரவம் 
பம்பிலிருந்து, சிலிண்டரின இ்டது 
பக்்கம் B வழியா்க கசலுத்தபபடுகிறைது.  
இதனால் பிஸ்்டன வைது புறைமா்க ந்கரும்.  
கவடடுளித்தவையும் வைது புறைம் ந்கரும்.  
இதற்கு திரும்பும் அவசவு எனறு கூறைைாம்.  
சிலிண்டரில் வைது புறைம் உள்ள எணகணய் 
A வழியா்க நுவழந்து E வழிவய எணகணய் 
கதாடடிவய அவ்டயும்.

நவகமோக திரும்பும் விதம்
சிலிண்டருக்குள் உள்ள ்கன அளவு 
வவறுபாடடினால்  முனவனாக்கிய 
அவசவவவி்ட பினவனாக்கிய அவசவில் 
பிஸ்்டன வவ்கமா்க திரும்புகிறைது.  பினவனாக்கிய 
அவசவில் சிலிண்டரின ்கன அளவில், 
பிஸ்்டன தணடின ்கன அளவவக் ்கழித்தால், 
சிலிண்டரின ்கன அளவு குவறையும்.  எனவவ 
திரவத்தின அழுத்தம் அதி்கரித்து பிஸ்்டன 
வவ்கமா்க பினவனாக்கி தள்ளபபடுகிறைது.  இதன 
்காரணமா்க கவடடுளித்தவை பினவனாக்கி 
வவ்கமா்க திரும்பும்.

8.16  இயந்திரவியல்  
இயககத்வதக கோடடிலும் 
திரவவியல் இயககத்தின் 
அனுகூலஙகள்

 1. சக்திவய கசலுத்தும் வபாது, ஏற்படும் 
கவபபத்வத எளிதில் நீக்குகிறைது.

 2. அதி்க திறைவம வாய்ந்தது.  
இயஙகும்வபாது சத்தம் ஏற்ப்டாது.

 3. அழுத்தம் மாறைாமல் ஒவர சீரா்க 
இருக்கும்.

 4. தி ர வ வி ய ல்  ச ா த ன ங ்க ள் 
உறுதியானவவ.

 5. பூடடி வவக்கும் சாதனம் எதுவும் 
வதவவயில்வை.

 6. அதி்கமான பளுவவ நிவையா்கவும், 
துல்லியமா்கவும் நிவை நிறுத்தும் 
தனவம க்காண்டவவ.

பசயல்�டும் விதம்
பம்பிலிருந்து திரவம் நிவையான ஒவர 
அளவில் திவச ்கடடுபபடுத்தும் வால்விற்கு 
கசலுத்தபபடுகிறைது. திவச ்கடடுபபடுத்தும் 
வால்வு நானகு வழி்கவளயும், மூனறு 
நிவை்கவளயும் க்காண்டது. திரவவியல் 
சுற்றில் அதி்க அழுத்தம் ஏற்பட்டால், அதவன 
விடுவிக்்க விடுபபு வால்வு உள்ளது.

பகுதி P-யு்டன பகுதி A 
இவணக்்கபபடுகிறைது.  திரவமானது 
அழுத்தத்து்டன பம்பிலிருந்து சிலிண்டரின 
வைது முவனக்கு, A வழிவய 
கசலுத்தபபடுகிறைது.  இதனால் பிஸ்்டன 
இ்டதுபுறைம் ந்கர்கிறைது.

உருவவமக்கும் இயந்திரத்தின 
கவடடுளித்தவை முனனால் ந்கர்ந்து 
ப ணி ப க ப ா ரு ளி ல்  உ வ ை ா ்க த் வ த 
கவடடிகயடுக்கிறைது.  எனவவ இதவன 
இவழக்கும் அவசவு’ எனறு கூறைைாம்.  
இவவவசவின வபாது சிலிண்டரின 
இ்டதுபுறைம் உள்ள திரவமானது, B-வழியா்க 
நுவழந்து E-வழியா்க வநரா்க எணகணய் 
கதாடடிவய கசனறைவ்டயும்.
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உருவவமக்கும் இயந்திரத்தின திரவவியல் சுற்று 
(Hydraulic Circuit for Shaping Machine)
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 16. சுழலும் அல்ைது ந்கரும் திரவவியல் 
சாதனங்களின திவசவய இயஙகிக் 
க்காணடிருக்கும் வபாவத எளிதில் 
மாற்றை முடியும்.

 17. சுழலும் அல்ைது ந்கரும் வவ்கம் 
மாறைாதிருக்கும்படியும், வதவவக்வ்கற்ப 
மாற்றியும் அவமத்துக் க்காள்ளைாம்.

 18. திரவவியலில் குவறைந்த படச 
சக்திவய கசலுத்தி, அதி்களவில் 
விவசபகபருக்்கம் கசய்யைாம்.

 19. தி ர வ வி ய ல்  ச ா த ன ங ்க ள் 
பயனபடுத்துவதால், இயந்திரங்கவள 
வடிவவமபபது எளிது.

 20. இயந்திரங்கவள நிறுவுவதும், 
பராமரிபபதும் எளிதா்க இருக்கும்.

 21. மின சாதனங்கள் பயனபடுத்தினால், 
ஆபத்து்கள் ஏற்படும் எனறு 
எதிர்பார்க்கும் இ்டங்களில் திரவவியல் 
சாதனங்கவளப பயனபடுத்தைாம்.

குவ்றகள்
�	எணகணய் ்கசிவு ஏற்பட்டால், தூசு 

துரும்பு்கவளகயல்ைாம் தனனு்டன 
வசர்த்து அசுத்தபபடுத்தும்.

�	அசுத்தங்கள் படிவதால் திரவவியல் 
குழாய்்கள் பயனற்று வபாய்விடும்.

�	திரவவியல் குழாய்்களில் அதி்க அழுத்தம் 
்காரணமா்க உவ்டபபு ஏற்பட்டால், 
அழுத்த எணகணய் நம் மீது விழுந்து 
ஆபத்து ஏற்ப்ட வாய்பபுணடு.

�	திரவவியல் எணகணய் ்கசிவு 
்காரணமா்க தீ மற்றும் விபத்து ஏற்ப்ட 
வாய்பபுள்ளது.

 7. திரவவியல் சாதனத்திற்கு வரும் 
எணகணய் நிறுத்தபபட்டால் கூ்ட, 
அதனுள் அழுத்தம் குவறைப்டாமல் 
கதா்டர்ந்து குறிபபிட்ட நிவையில் 
பிஸ்்டன கசயல்படும்.

 8. திரவவியல் சக்திவய எளிதா்க 
வதவவயான இ்டத்திற்கு பிரித்து 
எடுத்துச கசனறு பயனபடுத்த முடியும்.

 9. திரவவியல் இயக்்கத்தில் உள்ள 
்கடடுபபாடடு சாதனங்கவள இயக்குதல் 
மி்க எளிதா்க இருக்கும்.

 10. கபல்ட, கசயின, கிளடச, பிவரக், 
வ்கம், லிவர் வபானறை சாதனங்கள் 
வதவவயில்வை.

 11. திரவவியல் இயக்்கத்தினால் 
ந வ ்ட க ப று ம்  வ வ வ ை யி ன 
அவசவானது சுழலும்படிவயா, 
வநர்க்வ்காடடில் ந்கரும்படிவயா 
கதா்டர்சசியா்க இருக்கும்படிவயா, 
விடடு விடடு இருக்கும்படிவயா மாறைாத 
வவ்கத்தில் இருக்கும்படிவயா எளிதில் 
மாற்றி அவமக்்கைாம்.

 12. விவரந்து கசயல்ப்டக்கூடியது, 
நம்ப்கமானது.

 13. குறிபபிட்ட கசயல் நவ்டகபறை, 
இயந்திரவியல் நுடபத்வத வி்ட 
திரவவியல் சாதனம் அவமபபது எளிது.

 14. குவறைந்த இ்டம் வபாதுமானது.
 15. க வ கு தூ ர த் தி ல்  தி ர வ வி ய ல் 

சாதனத்வத அவமத்து க்காணடு, 
குறிபபிட்ட இ்டத்தில் வதவவயான 
கசயல் நவ்டகபறும்படி கசய்யைாம்.

பசயல்�ோடுகள்
�	மாணவர்்கவள அருகில் உள்ள பாலிக்டக்னிக், கபாறியியல் ்கல்லூரி்களுக்கு அவழத்துச 

கசனறு திரவவியல் சாதனங்கவள ்காணபித்து விளக்கிக் கூறுதல்.
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�குதி – அ 1 மதிபகபண
சரியோன விவடவய நதர்ந்பதடுத்து எழுதுக.
 1. திரவவியல் சக்திவய இயந்திர 

சக்தியா்க மாற்றும் சாதனத்தின கபயர் 
  அ) வைடராலிக் பம்பு
  ஆ) வைடராலிக் வமாட்டார்
  இ) வைடராலிக் சிலிண்டர்
  ஈ) வைடராலிக் வால்வு
 2. இம்கபல்ைர் எந்த பம்பில் உள்ளது
  அ) முனனும் பினனும் இயஙகும் பம்பு
  ஆ) கியர் பம்பு
  இ) வமய விைக்கு பம்பு
  ஈ) வவன பம்பு
 3. ்கபபல் மற்றும் ்க்டல் சார்ந்த துவறை்களில் 

பயனபடுத்தபபடும் பம்பு
  அ) வமய விைக்கு பம்பு
  ஆ) முனனும் பினனும் இயஙகும் பம்பு
  இ) சுழலும் பம்பு
  ஈ) சிறைபபு வவ்க பம்பு
 4. வைடராலிக் சுற்றில் பாயும் திரவத்தின 

அளவு, திவச, அழுத்தம் இவற்வறை 
்கடடுபபடுத்த உதவும் சாதனத்தின 
கபயர்

  அ) வைடராலிக் பம்பு
  ஆ) வைடராலிக் வமாட்டார்
  இ) வைடராலிக் சிலிண்டர்
  ஈ) வைடராலிக் வால்வு

�குதி   -  ஆ 3 மதிபகபண
ஓரிரு வரிகளில் விவடயளி
 5. திரவவியல் எனறைால் எனன?
 6. வமய விைக்கு பம்பின பயன்கள் 

யாவவ?
 7. ‘பிவரமிங’ எனறைால் எனன?
 8. வைடராலிக் சிலிண்டரின பயன்கள் 

யாவவ?

�குதி  -  இ 5 மதிபகபண
ஒரு �கக அளவில் விவடயளி
 9. வமய விைக்கு பம்பில் உள்ள ஐந்து 

கபரும்பிரிவு்கவள எழுது்க.
 10. முனனும் பினனும் இயஙகும் பம்பின 

வவ்க்கவள எழுது்க.

�குதி  -  ஈ 10 மதிபகபண
விரிவோன விவடயளி
 11. வமய விைக்கு பம்பிற்கும், முனனும் 

பினனும் இயஙகும் பம்பிற்கும் உள்ள 
வவறுபாடு்கள் யாவவ?

 12. உருவவமக்கும் இயந்திரத்தின 
திரவவியல் சுற்வறைப ப்டம் வவரந்து, 
கசயல்படும் விதத்திவன விளக்கு்க.

வினோககள்
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கற்றலின் ந�ோககம்
�	‘எண்ணுரு கட்டுப்பாடு’ குறித்தும் அவை எவைபாறு இயந்திரஙகவை 

கட்டுப்டுத்துகிறது என்து ்ற்றியும் மபாணைரகள் அறிந்து ககபாள்ளுதல்.
�	‘கணினி எனணுரு கட்டுப்பாடு’ குறித்தும் அைற்றின கூறுகவையும் (Elements), 

கூறுகளின கெயல்்பாடுகவையும் மபாணைரகள் கதரிந்து ககபாள்ளுதல்.
�	கணினி எண்ணுரு கட்டுப்பாட்டு இயந்திரஙகளின ைவககள் ்ற்றி விரிைபாக 

அறிந்து ககபாள்ளுதல்.
�	கணினி எண்ணுரு கட்டுப்பாட்டு இயந்திரத்திற்கபான திட்்ட கெயல்்பாடு (Programme) 

்ற்றி கதரிந்து ககபாள்ளுதல்.

1 7 5

ப�ோருளடககம் 
 9.1  அறிமுகம்
  9.2  எண்ணுரு கட்டுப்பாடு
  9.3  கணினி எண்ணுரு கட்டுப்பாடு
  9.4  கணினி எண்ணுரு கட்டுப்பாட்டு இயந்திரத்தின 

கூறுகள்
  9.5  கமனக்பாருள்
  9.6  உள்ளீட்டு ஊ்டகம்
  9.7  இயந்திரக் கட்டுப்பாட்டு அலகு
   அ) உள்ளீடு ஏற்கும் அலகு
   ஆ) நிவனைகம்

   இ) கெயல் முவறப்டுத்தும் அலகு
   ஈ) கைளியீட்டு முவனகள் 
  உ) மீள் தரவு அலகு
  9.8  இயக்கும் கருவிகள்
  9.9  இயந்திரக் கருவி
9.10  CNC இயந்திரஙகளின ைவககள்
9.11  CNC இயந்திரஙகளின அனுகூலஙகள்
9.12  CNC இயந்திரத்திற்கபான திட்்ட கெயல்்பாடு
9.13  CNC இயந்திரஙகளின ைைரச்சி

சி.என்.சி. இயந்திரம்  
(CNC Machine)

�ன்றிககு வித்ோகும் �லபலோழுககம் தீபயோழுககம்
என்றும் இடும்்� ்ரும் - குறள் 138

விளககம்
�லபலோழுககம் என்�து வோழக்கயில �ன்்மைககு வி்்யோக 
அ்மையும்.  தீபயோழுககம் என்�து எபந�ோதும் துன்�த்்நய 
்ரும். 

09

  ்பா்டம்

�ோடம் 09 சி.என.சி. இயந்திரம் (CNC Machine)
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1 7 6 பாடம் 09 சி.என்.சி. இயந்திரம் (CNC Machine)

9.1 அறிமுகம்
கதபாழிற்ெபாவலகளில் தயபாரிபபு ்ணி 
என்து மூலபக்பாருட்களில் இருந்து 
நமக்கு ததவையபான ்பாகஙகவை 
உருைபாக்குைதபாகும். இந்த ்ணி 
் ல் த ை று  மூ ல ப க ் பா ரு ட் க ள் , 
கைட்டுளிகள், மற்றும் இயந்திர 
கருவிகளின உதவியு்டன மனிதனபால் 
கெய்து முடிக்கப்டுகிறது.  இயந்திரப 
்ணி மூலம் தயபாரிபபு தைவலவயச் 
கெய்து முடிப்தற்கு குறிபபிட்்ட சில 
தகைல்களும், ெக்தியும் ததவைப்டுகிறது.  
கபாலபத்பாக்கில் இப்ணியில் ்ல்தைறு 
முவறகளும், கைவதைறு கதபாழில் 
நுட்்ஙகளும் அறிமுகப்டுத்தப்ட்டு 
்யன்டுத்தப்ட்டுள்ைன.  தயபாரிபபு ் ணியில் 
நவீன யுக்திகள் வகயபாைப்டுவகயில் அதில் 
மனிதனின ்ஙகளிபபு மிகவும் குவறந்து 
அப்ணிக்குத் ததவையபான ெக்திவயயும், 
விைரஙகவையும் இயந்திரஙகதை தரும் 
நிவல ஏற்்ட்டுள்ைது.

இ ய ந் தி ர ங க வ ை  ம னி த ன 
கட்டுப்டுத்திய கபாலம் மபாறி, தற்த்பாது 

அைற்றிற்கு ததவையபான கட்டுப்பாடுகவை, 
கைவதைறு ஆவண நிரல்கள் (Programme) 
மூலம் தரப்டும் நிவல ஏற்்ட்டுள்ைது.  
எனதை குவறந்த க்பாருட் கெலவில், அதிக 
நுணுக்கத்து்டன அதிக அைவில் உற்்த்தி 
கெய்யும் நிவல உருைபாகியுள்ைது.

9.2  எண்ணுரு கட்டுப�ோடு (Numerical 
Control)

என.சி. அவமபபில் குறிபபிட்்ட குறியீடுகவைக் 
ககபாண்்ட கெயல் கட்்டவைகள் தயபாரிபபு 
்ணிக்கபாக மனிதனின ்ஙகளிபபு 
ததவைப்டுகிறது.  ்குதி நிரல் எனப்டும் 
(Part Programme) இச்கெயல் திட்்டஙகள் சில 
குறிபபிட்்ட அட்வ்டகளிலும் நபா்டபாக்களிலும் 
தெமித்து வைக்கப்டுகினறன.  இத்தவகய 
உள்ளீட்டு ஊ்டகஙகளிலிருந்து கட்்டவைகள் 
பிறபபிக்கப்ட்டு, இயந்திரக் கருவிகள் ஒரு 
குறிபபிட்்ட ைரிவெயில் ்ணிகவைச் கெய்து 
முடிக்கினறன.

்ல்தைறு எண்ணுரு தரவுகவைக் 
ககபாண்்ட ்திவு கெய்யப்ட்்ட தகைல்கள் 
மற்றும் கட்்டவைகவைக் ககபாண்டு ஓர 
இயந்திரக் கருவியின கெயல்்பாடுகவை 
கட்டுப்டுத்துைதத “எண்ணுரு கட்டுப்பாடு” 
ஆகும்.

9.3 கணினி எண்ணுரு கட்டுப�ோடு
ஒரு அடிப்வ்ட எண்ணுரு கட்டுப்பாட்டு 
இயந்திரத்தின கெயல்்பாடுகள் கணினி 
மூலம் நிரைகிக்கப்டுமபானபால், அது 
‘கணினி எண்ணுரு கட்டுப்பாட்டு இயந்திரம்’ 
எனப்டும்.  இதில் உள்ை கணினி ஆவண 
நிரல்கள், இயந்திரஙகளின ்ணிகவை 
கெயல்்டுத்த ்யன்டுகினறன.

CNC இயந்திரஙகள் கண்டுபிடிப்தற்கு முனபு எண்ணுரு கட்டுப்பாட்டு இயந்திரஙகதை  (Numerical 
Controlled Machines) ்யன்பாட்டில் இருந்தன. இந்த எண்ணுரு கட்டுப்பாட்டு இயந்திரம் 1940 
ஆம் ஆண்டு அகமரிக்கபாவில் உள்ை மெபாசூகெட்ஸ் கதபாழில்நுட்் கல்லூரியில் ்ணி புரிந்த ஜபான 
டி.்பாரெனஸ் என்ைரபால் கண்டுபிடிக்கப்ட்்டது.  இவவியந்திரம் கணினி  (computer) மூலம் 
இயஙகினபால்  CNC இயந்திரம் என அவைக்கப்டுகிறது.

சி.என.சி கவ்டெல் இயந்திரம்
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1 7 7பாடம் 09 சி.என்.சி. இயந்திரம் (CNC Machine)

9.4  கணினி எண்ணுரு கட்டுப�ோட்டு 
இயந்திரததின் கூறுகள்

ஒரு கணினி எண்ணுரு கட்டுப்பாட்டு 
இயந்திரம் கீழக்கண்்ட கூறுகவை 
உள்ை்டக்கியது.
 1. கமனக்பாருள்
 2. இயந்திரக்கட்டுப்பாட்டு அலகு
 3. இயக்கும் கருவிகள்
 4. இயந்திரக்கருவி
தமற்கண்்ட கூறுகவைக் ககபாண்டு 
கெய்யப்டும் கெயல்்பாடுகள் கீழக்கண்்ட 
்ணிகவைக் ககபாண்்டதபாக இருக்கும்.
  அ)  தயபாரிக்கப்்ட தைண்டிய 

க்பாருளின ைவர்்டத்வத 
அடிப்வ்டயபாகக் ககபாண்டு 

ஆவண நிரலிவன (Programme) 
உருைபாக்குதல்.

  ஆ)  உள்ளீட்டு ஊ்டகத்திற்கபான 
தரவுகவை தயபாரித்தல்.

  இ)  கட்டுப்பாட்டு அலகிற்கு தரவுகவை 
உள்ளீடு கெய்தல்.

  ஈ)  இயந்திரத்திவனக் ககபாண்டு 
க்பாருவை தயபாரித்தல்.

9.5 பமைன்ப�ோருள் (Software)
கணினி எண்ணுரு கட்டுப்பாட்டு 
அவமபபின கமனக்பாருள் என்து 
இயந்திரம் கெயல்்்டத் ததவையபான 
கதபா்டரச்சியபான குறிபபுகள் அல்லது 
ஆவணகள், அைற்வற எழுத உதவும் 
கணினி கமபாழிகள், அைற்வற தெமிக்க 
உதவும் ்ல்தைறு உள்ளீட்டு ஊ்டகஙகள் 
ஆகியைற்வற ககபாண்்டதபாகும்.

எண்ணுரு கட்டுப்பாட்டு கருவிக்கு 
அளிக்கப்டும் குறிபபுகள் அல்லது 
ஆவணகள் இரண்்டடிமபான எண்முவறயில் 
ககபாடுக்கப்டுகிறது.  இம்முவறயில் 0 
மற்றும் 1 ஆகிய இரண்டு எண்ணுருக்கள் 
மட்டுதம ்யன்டுத்தப்டுகினறன.

9.6 உள்ளீட்டு ஊடகம் (Input Media)
்ல்தைறு தகைல்கவை தெமித்து வைத்து 
ததவைப்டும்த்பாது இயந்திரத்தின 
கட்டுப்பாட்டு அலகிற்கு அைற்வற அளிக்க 
கீழக்கண்்ட கைவதைறு உள்ளீட்டு 
ஊ்டகஙகள் ்யன்டுகினறன.
 1. புள்ளி குத்தப்ட்்ட அட்வ்டகள்
 2. புள்ளி குத்தப்ட்்ட நபா்டபாக்கள்
 3. கபாந்த விவெ நபா்டபாக்கள்
 4. பிைபாபபி தட்டுகள்.

புள்ளி குத்தப்ட்்ட அட்வ்டகள், 
்ல்தைறு தரவுகவை, புள்ளி குத்தப்ட்்ட 
துவைகளின மூலம் தெமிக்க 
்யன்டுகினறன. புள்ளி குத்தப்ட்்ட 
நபா்டபாக்கள் என்து கபாகிதம், பிைபாஸ்டிக் 

எண்ணுரு கட்டுப்பாட்டின 
அவமபபின கெயல்்பாடு

1 க்பாருளின 
ைவர்்டம்

2 கெயல் திட்்டமிடுதல்

3 ஆவண நிரல்கவை 
தயபாரித்தல்

4
துவையி்டப்ட்்ட 

அட்வ்ட / 
துவையி்டப்ட்்ட நபா்டபா 

தயபாரித்தல்

5 இயந்திரக் 
கட்டுப்பாட்டு அலகு

6 இயந்திரம்

7 தயபாரிக்கப்ட்்ட 
க்பாருள்
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இருபபின அது “சுைற்றி அவமக்கும் ைவக 
கட்டுப்பாட்டு அலகு” எனப்டும்.

சுைற்றி அவமக்க கூடிய ைவக

இ. ்னிதது நிறகும் வ்க
கட்டுப்பாட்டு அலகு, இயந்திரத்திலிருந்து 
ெற்று கதபாவலவில், தனியபாக 
அவமக்கப்ட்டிருந்தபால் அது ‘தனித்து 
நிற்கும் கட்டுப்பாட்டு அலகு’ எனப்டும்.

த��� ���� வைக

தனித்து நிற்கும் ைவக

இயந்திரக்கட்டுப்பாட்டு அலகு 
கீழக்கண்்ட கூறுகவை ககபாண்்டதபாகும்.
 1. உள்ளீடு ஏற்கும் அலகு (Input Reading 

Unit)
 2. நிவனைகம் (Memory Unit)
 3. கெயல்்டுத்தும் அலகு (Processing Unit)
 4. கைளியீட்டு அலகு (Output Unit)
 5. மீள்தரவு அலகு (Feedback Unit)

மற்றும் அலுமினிய சுருள்கைபால் ஆனது.  
கபாந்த விவெ நபா்டபாக்கள், பிைபாஸ்டிக்கபால் 
கெய்யப்ட்டு அதன மீது கபாமபா இரும்பு 
ஆக்வெடு பூெப்ட்டிருக்கும்.  இதில் 
அதிக தகைல்கவை தெகரிக்கலபாம்.  
தெகரித்தவத அழித்துவிட்டு, மீண்டும் புதிய 
தகைல்கவையும் ்திவு கெய்யலபாம்.

9.7  இயந்திரக கட்டுப�ோட்டு அலகு 
(Machine Control Unit – MCU)

உள்ளீட்டு ஊ்டகஙகள் மூலம் க்றப்ட்்ட 
ஆவண நிரல்கவை கெயல்கைபாக மபாற்றி்ட 
உதவும் மினனணு சுற்றுக்கவை ககபாண்்ட 
இயந்திரக்கருவிதய “இயந்திரக் கட்டுப்பாட்டு 
அலகு” என அவைக்கப்டுகிறது.  இவை 
மூனறு ைவகப்டும்.
  அ)  ஒருஙகிவணந்த ைவக (Inbuilt type)
  ஆ)  சுைற்றி அவமக்க கூடிய ைவக 

(Swivel Type)
  இ)  தனித்து நிற்கும் ைவக (Stand Alone 

Type)

அ. ஒருங்கி்ைந்் வ்க
கட்டுப்பாட்டு அலகு, இயந்திரத்தின 
கட்்டவமபபிதலதய இவணந்திருபபின 
அது “ஒருஙகிவணந்த ைவக கட்டுப்பாட்டு 
அலகு” எனப்டும்.

இய��ர� க���பா��
அல� (MCU)

ஒருஙகிவணந்த ைவக

ஆ. சுழறறி அ்மைகக கூடிய வ்க
கட்டுப்பாட்டு அலகு, சுைலும் அவமபபின 
மூலம் இயந்திரத்து்டன இவணக்கப்ட்டு 
்ணியபாைர இருபபி்டத்வத க்பாறுத்து, 
சுைற்றி அவமத்து ககபாள்ளும் ைவகயில் 

XII BME_Tamil version CHAPTER 09.indd   178 1/12/2022   3:24:40 PM



1 7 9

இ
யந்

தி
ரக்

 க
ரு

வி

கெ
ய்மு

வ
றப

்டு
த்து

ம் 
அல

கு
கை

ளி
யீ

ட்டு
 

அல
கு

இ
யக்

கு
ம் 

கரு
வி

கள்
இ

யந்
தி

ரக்
 

கரு
வி

மீள்
தர

வு
 

அல
கு

உ
ள்

ளீ
ட்டு

 ஊ
்டக

ம்

மூ
ல

பக
்பா

ரு
ள்

 
்ணி

பக
்பா

ரு
ை

பாக
 

மபா
ற்ற

ப்
டுத

ல்

நக
ரவு

கள்
 மி

ன
 

து
டிப

புக
ை

பாக
 

மபா
ற்ற

ப்
டுத

ல்

இ
யந்

தி
ரக்

  
கட்

டுப
்பா

ட்டு
 அ

லகு

உ
ள்

ளீ
டு 

ஏற்
கு

ம் 
அல

கு

து
வ

ை
யி

்டப
்ட்

்ட  
அட்

வ
்ட/

 
து

வ
ை

யி
்டப

்ட்
்ட  

நபா
்டபா

நிவ
ன

ை
க 

அல
கு

XII BME_Tamil version CHAPTER 09.indd   179 1/12/2022   3:24:40 PM



1 8 0 பாடம் 09 சி.என்.சி. இயந்திரம் (CNC Machine)

உள்ளீடு ஏறகும் அலகு  
(Input Reading Unit)
உள்ளீட்டு ஊ்டகஙகளில் உள்ை ஆவண 
நிரல்கவை ்டிக்க உதவும் மின கபாந்த 
அவமபபிவன ‘உள்ளீடு ஏற்கும் அலகு’ 
எனகிதறபாம்.  இைற்றின ்ணிகைபாைன.
 1. உ ள் ளீ ட் டு  ஊ ்ட க ங க வ ை 

ஏற்றுக்ககபாள்ளுதல்
 2. அைற்றிலுள்ை ஆவண நிரல்கவை 

தெகரித்தல்
 3. அைற்வற கெயல் அலகிற்கு அனுபபி 

வைத்தல்
 4. உ ள் ளீ ட் டு  ஊ ்ட க ங க வ ை 

்த்திரப்டுத்துதல்.

நி்ைவக அலகு (Memory Unit)
உள்ளீடு ஏற்கும் அலகிலிருந்து க்றப்ட்்ட 
தகைல்கள், நிவனைக அலகில் தெமித்து 
வைக்கப்ட்டு, ததவைப்டும்த்பாது கெயல் 
அலகிற்கு அனுபபி வைக்கப்டும்.

பெயல அலகு (Processing Unit)
நிவனைக அலகிலிருந்து க்றப்ட்்ட 
தகைல்கள் கெயல் அலகில் கெயலபாக்கம் 
(Process) க்ற்று இயந்திரத்தின 
்ல்தைறு ்பாகஙகளுக்கு அனுப்ப்ட்டு 
கெயல்்டுத்தப்டுகினறன.  கெயல் 
அலகபானது, நிவனைக அலகிற்கும், 
கைளியீட்டு அலகிற்கும் இவணபபு ்பாலமபாக 
விைஙகுகிறது.

பவளியீட்டு அலகு (Output Unit)
கெயல் அலகின முகபபில் உள்ை க்டத்தி 
கம்பிகளின முவனகவை கைளியீட்டு அலகு 
எனகிதறபாம்.  நிவனைகத்தில் உள்ை, 
உள்ளீட்டு ஊ்டக ஆவண நிரல்கள், கெயல் 
அலகில் கெயல்்டுத்தப்ட்டு (Process) 
மிகக் குவறந்த மினனழுத்தம் ககபாண்்ட 
மின துடிபபுகைபாக கைளியீட்டு அலகில் 
கைளிப்டுகினறன.  இந்த மின துடிபபுகள் 
மினனணு, மின கபாந்த க்ருக்கிகள் 
(Amplifiers) மூலம் க்ருக்கம் கெய்யப்ட்டு, 
இயந்திரத்தின கைவதைறு இயக்கும் 

கருவிகவை (Drives & Slides) இயக்க 
உதவுகினறன.

மீள்்ரவு அலகு (Feedback Unit)
மீள்தரவு அலகு என்து சில மினனியல் 
மற்றும் மினனணுவியல் மீள்தரவு கருவிகள் 
அ்டஙகிய ைனக்பாருள் (Hardware) ஆகும்.  
இ்டபக்யரச்சி (Displacement) மற்றும் திவெ 
தைகம் (Velocity) த்பானற இயற்பியல் 
அைவுகவை மின துடிபபுகைபாக மபாற்ற இவை 
உதவுகினறன.

9.8  இயககும் கருவிகள்  
(Driving Devices)

இயந்திரக் கட்டுப்பாட்டு அலகிலிருந்து 
க்றப்டும் கட்்டவைகவைக் ககபாண்டு, 
இயந்திரஙகளின ்ல்தைறு நகற்றிகவை 
நுணுக்கமபாக இயக்க ் யன்டும் கைவதைறு 
ைவகயபான தமபாட்்டபாரகவையும், மற்றும் 
்ல்லிவணத் கதபா்டரகவையும் “இயக்கும் 
கருவிகள்” என அவைக்கிதறபாம்.

எ ண் ணு ரு க்  க ட் டு ப ் பா ட் டு 
இயந்திரத்தில் கெரதைபா தமபாட்்டபார (Servo 
Motor), ஸ்க்டப்ர தமபாட்்டபார (Stepper Motor), 
சினகுதரபாஸ் (Synchros) மற்றும் ரிெபால்ைர 
(Resolver) த்பானற இயக்கும் கருவிகள் 
்யன்டுகினறன.

9.9 இயந்திரககருவி (Machine Tool)
மூலபக்பாருளிலிருந்து, நமக்கு ததவையபான 
ைடிைத்தில், அைவில் உற்்த்தி 
க்பாருவை கெய்ய உதவும் உ்கரணதம 
இயந்திரக் கருவி எனப்டுகிறது.  ஒரு 
இயந்திரக்கருவிவயக் ககபாண்டு கைவதைறு 
விதமபான ்ல ்ணிகவைச் கெய்யலபாம்.

ஒரு இயந்திரக்கருவியில் 1) 
்ணிதமவ்ட 2) சுைற்றிகள் 3) கைட்டுளிகள் 
4) ஜிக்ஸ் & பிக்ெரஸ் எனப்டும் 
்ணிபக்பாருவை தபாஙகும் உ்கரணஙகள் 
5) குளிரூட்டும் திரை அவமபபு 6) பிசிறுகவை 
கைளிதயற்றும் அவமபபு மற்றும் இதர 
துவணக்கருவிகள் ஆகியவை அ்டஙகும்.
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9.10  கணினி எண்ணுரு கட்டுப�ோட்டு 
இயந்திரததின் வ்ககள் (Types 
of CNC Machine)

கணினி எண்ணுரு 
க ட் டு ப ் பா ட் டு 
இ ய ந் தி ர ங க ளி ன 
கெயல்கவைப க்பாருத்து 
அைற்வற க்பாதுைபாக 
நபானகு ைவககைபாகப 
பிரிக்கலபாம்.
 1. இயக்கும் கருவிகள் க்றும் ெக்தியின 

ைவகவயப க்பாருத்து (Power to the 
Drives)

  அ) மினனியல் 
  ஆ) திரைவியல்
  இ) கபாற்றியல்
 2. நகற்றிகளின நகரவைப க்பாறுத்து 

(Motion Control System)
  அ)  புள்ளியிலிருந்து புள்ளிக்கு நகரும் 

இயக்க கட்டு்பாட்டு அவமபபு
  ஆ)  கதபா்டர ைழி இயக்க கட்டு்பாட்டு 

அவமபபு
 3. மீள்தரவு அவமபவ் க்பாறுத்து 

(Feedback Control System)
  அ)  திறந்த ைவைய அவமபபு (Open 

Loop System)
  ஆ)  மூடிய ைவைய அவமபபு (Closed 

Loop System)
 4. அச்சு எண்ணிக்வகவய க்பாறுத்து
  அ) 2-அச்சு  ஆ) 3-அச்சு
  இ) 4-அச்சு  ஈ) 5-அச்சு

இயகக கட்டுப�ோட்டு அ்மைபபு  
(Motion Control System)
எண்ணுரு கட்டுப்பாட்டு இயந்திரத்தில் 
குறிபபிட்்ட இ்டஙகளில் அவமந்துள்ை 
க ை ட் டு ளி யு ம்  ் ணி ப க ் பா ரு ளு ம் , 
இ ய ந் தி ர ப ் ணி  க ெ ய் வ க யி ல் 
ஒனவறபக்பாறுத்து மற்கறபானறு 
இ்டம் மபாறும்.  இவைபாறு கைட்டுளியும், 
் ணி ப க ் பா ரு ளு ம்  இ ய ங கு ை வ த 
கட்டுப்டுத்தும் அவமபபு இயக்கக் 
கட்டுப்பாட்டு அவமபபு எனப்டுகிறது.

புள்ளியிலிருந்து புள்ளிககு �கரும் 
இயகக கட்டு�ோட்டு அ்மைபபு  
(Point to Point Motion Control System)
இவைவக கட்டுப்பாட்டு அவமபபில் 
இயந்திரப்ணி நவ்டக்றுவகயில், 
கைட்டுளி மற்றும் ்ணிபக்பாருள் 
ஆகியைற்றின இருபபி்டஙகள் (Location) 
மபாறுைதில்வல.  எனதை இந்த ைவக 
அவமபபு ‘இருபபி்ட அவமபபு’ எனவும் 
அவைக்கப்டுகிறது.

குறிபபிட்்ட நிவலயில் இயந்திரப்ணி 
முடிந்தவு்டன, கைட்டுளிதயபா அல்லது 
்ணிபக்பாருதைபா அல்லது இரண்டுதமபா, X 
மற்றும் Y அச்சுகவைப க்பாறுத்து, அடுத்த 
நிவல இயந்திரப்ணி கெய்ய தைறு 
நிவலகளுக்கு இ்டம் க்யருகினறன.  
எனதை இவைவமபபு புள்ளியிலிருந்து 
புள்ளிக்கு நகரும் அவமபபு எனப்டுகிறது.

இவைவக அவமபபு, துவையிடும் 
இயந்திரம், ஜிக் துவைக்ருக்கி இயந்திரம் 
மற்றும் ஸ்்பாட் கைல்டிங இயந்திரம் 
ஆகியைற்றில் கபாணப்டுகிறது.

ப்ோடரவழி இயகக கட்டு�ோட்டு அ்மைபபு 
(Continuous Path Motion Control System)
இவைவக கட்டுப்பாட்டு அவமபபில் 
கைட்டுளி மற்றும் ்ணிபக்பாருள் ஆகிய 
இரண்டும் இயந்திரப்ணி நவ்டக்ற்றுக் 
ககபாண்டிருக்கும்த்பாதத எல்லபா அச்வெப 
க்பாறுத்தும் இ்டம் க்யருகினறன.  இந்த 
அவமபபு ‘எல்வலக்தகபாட்டு கட்டுப்பாட்டு 
அவமபபு’ (Contouring System) எனவும் 
அவைக்கப்டுகிறது. இந்த அவமபபு 
க்ரும்்பாலும் மில்லிங இயந்திரத்தில் 
கபாணப்டுகிறது.

மீள் ்ரவு கட்டுப�ோட்டு அ்மைபபு 
(Feedback Control System)
எண்ணுரு கட்டுப்பாட்டு இயந்திரஙகளின 
இயக்கஙகள், உள்ளீட்டு ஊ்டகஙகள் மூலம் 
ககபாடுக்கப்ட்்ட அைவிற்கு ெரியபாக உள்ைதபா 
என ஒபபிட்டுப்பாரக்க உதவும் கட்டுப்பாட்டு 
அவமபபு ‘மீள்தரவு கட்டுப்பாட்டு அவமபபு’ 
என அவைக்கப்டுகிறது.
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தி்றந்் வ்ளவு அ்மைபபு  
(Open Loop System)
ஒரு எண்ணுரு கட்டுப்பாட்டு அவமபபில் 
மீள்தரவுக்கபான எவவித ஏற்்பாடும் 
கெய்யப்்டபாதிருந்தபால் அவைவமபபு 
“திறந்த ைவைவு அவமபபு” எனப்டும்.  
இைற்றில் உள்ளீட்டு ஊ்டகஙகள் 
அளிக்கும் இயக்கஙகவையும், சுைற்றி 
மற்றும் ்ணிதமவ்ட ஆகியைற்றின 
இயக்கஙகவையும் ஒபபிட்டுப ் பாரக்க இயலபாது.

மூடிய வ்ளவு அ்மைபபு  
(Closed Loop System)
இந்த அவமபபில் சுைற்றி மற்றும் ்ணிதமவ்ட 
(நகற்றி) ஆகியைற்றின இயக்க அைவுகள் 
அைக்கப்ட்டு உள்ளீட்டு அைவுகளு்டன 
ஒபபி்டப்டுகினறன.  இவவிரு அைவுகளிலும் 
தைறு்பாடு இருபபின, அவை கட்டுப்பாட்டு 
அலகில் ெரிகெய்யப்டுகினறன. மிக 
நுணுக்கமபாக இயந்திரப்ணி கெய்யப்்ட 
தைண்டிய இ்டஙகளில் இவைவமபபு 
்யன்டுத்தப்டுகினறது.

9.11  ப�ோதுவோை இயந்திரங்க்ளக 
கோட்டிலும் கணினி எண்ணுரு 
கட்டுப�ோட்டு இயந்திரங்களின் 
அனுகூலங்கள்

 1. தயபாரிபபு, திட்்டமி்டல் (Production. 
P lanning) எனனும் ்ணி 
எளிவமப்டுத்தப்டுகிறது.

 2. ஒரு கணினி எண்ணுருக்கட்டுப்பாட்டு 
இயந்திரத்தின ்ணிகள் என்து ்ல 
க்பாதுைபான இயந்திரஙகளின கமபாத்த 
்ணிகளுக்கு ெமமபாக உள்ைது.  
எனதை தைவல தநரம் குவறகிறது.

 3. ஒரு CNC இயந்திரம் நிறுைப்டுைதபால், 
்ல க்பாதுைபான இயந்திரஙகவை 
நிறுைத் ததவைப்டும் தவரப்ரபபின 
(Floor Space) அைவு குவறகிறது.

 4. உள்ளீட்டு ஊ்டகஙகவை தயபாரிக்க 
ஆகும் தநரம் க்பாதுைபான 
இயந்திரஙகளுக்கபான ஜிக்ஸ் மற்றும் 

பிக்ெரகவை தயபாரிக்க ஆகும் தநரத்வத 
வி்ட குவறவு.

 5. தயபாரிபபு ்ணியினத்பாது, குவறந்த 
எண்ணிக்வகயில் கூ்ட தயபாரிக்க 
முடியும் என்தபால், மூலபக்பாருள் 
வகயிருபபு குவறைபாக இருந்தபால் கூ்ட 
த்பாதுமபானது.

 6. உற்்த்தி க்பாருளின ைடிைவமபவ் 
(Design of a Component) 
ததவைப்டும்த்பாது எளிதபாகவும் 
விவரைபாகவும் மபாற்றிக் ககபாள்ைலபாம்.

 7. CNC இயந்திரத்தில் ்ணியபாைர 
்ஙதகற்பு குவறவு என்தபால் 
இயந்திரத்தின ்யன்பாடு (Machine 
Utilization) அதிகரிக்கிறது.

 8. CNC இயந்திரஙகளில் ஜிக்ஸ் மற்றும் 
பிக்ெரகள் ்யன்டுத்தப்டுைதில்வல.  
எனதை கைட்டுளி கெலவு (Tooling 
Cost) குவறகிறது.

 9. ஒரு குறிபபிட்்ட ்ணி நிவலயிதலதய 
(Setup) ்ல இயந்திரப ்ணிகள் கெய்ய 
முடிைதபால் தநரம் குவறகிறது.

 10. இதில் மிக நுணுக்கமபான 
இயந்திரப்ணி கெய்ய முடிைதபால், 
இவணத்துப பூட்டுதல் எளிதபாகிறது.  
கெலவு குவறகிறது.  க்பாருளின தரம் 
உயருகிறது.

 11. ்ணியபாைர மூலம் நிகழும் பிவைகள் 
குவறகிறது.  எனதை வீணபாதல் 
கைகுைபாக குவறகிறது.

 12. ஒரு ்ணியபாைதர ்ல CNC 
இயந்திரஙகவை தமற்்பாரவை கெய்ய 
இயலும் என்தபால், ் ணியபாைருக்கபான 
ஊதியம் குவறகிறது.

9.12  எண்ணுருக கட்டுப�ோட்டு 
இயந்திரததிறகோை திட்ட 
பெயல�ோடு (Programming for 
CNC Machines)

தயபாரிக்கப்்ட தைண்டிய க்பாருளின 
ைவர்்டத்வத அடிப்வ்டயபாகக்ககபாண்டு 
அவதப்ற்றிய ்ல்தைறு விைரஙகள் 
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ம்டஙகு ைைரச்சி அவ்டந்துள்ைது.  அைற்றில் 
கீழகண்்டவை குறிபபி்டத்தக்கவை.
 1. தநரடி எண்ணுருக்கட்டுப்பாடு (DNC – 

Direct Numerical Control)
 2. தகதைற்பு கட்டுப்பாடு (Adaptive Control)

ந�ரடி எண்ணுருககட்டுப�ோடு (Direct 
Numerical Control)
கதபாவலவில் க்பாருத்தப்ட்டுள்ை ஒரு 
கமயின ஃபிதரம் கணினியு்டன, ்ல 
எண்ணுரு கட்டுப்பாட்டுக் கருவிகள் 
இவணக்கப்ட்டு கட்டுப்டுத்தப்டுமபானபால், 
அந்த அவமபபு தநரடி எண்ணுரு கட்டுப்பாடு 
எனறவைக்கப்டுகிறது.  இவைவமபபின 
முக்கிய பிரிவுகைபாைன.
  அ) கமயின ஃபிதரம் கணினி
  ஆ) கமபாத்த நிவனைகம் (Bulk Memory)
  இ)  கணினி கட்்டவமபபு (Network 

System)
  ஈ)  எண்ணுருக்கட்டுப்பாட்டு 

இயந்திரஙகள் (NC Machines)

கமயின 
ஃபிதரம் 
கணினி

கமபாத்த 
நிவனைகம்

கணினி 
கட்்டவமபபு

எண்ணுருக் 
கட்டுப்பாட்டு 
கருவிகள்

 தநரடி எண்ணுருக்  
கட்டுப்பாட்டின (DNC) கூறுகள்

தநரடி எண்ணுரு கட்டுப்பாட்டு 
அவமபபின மூலம், ஒவகைபாரு 
இ ய ந் தி ர த் தி ற் கு ம பா ன  த னி த் த னி 
கட்டுப்பாட்டு அலகு, உள்ளீட்டு ஊ்டகஙகள் 
ஆகியவை தவிரக்கப்டுகினறன.  இந்த 
அவமபபு, இதனு்டன இவணக்கப்ட்்ட 
அவனத்து எண்ணுருக்கட்டுப்பாட்டு 
இ ய ந் தி ர ங க வ ை யு ம்  அ ை ற் றி ன 
்ணிகவையும் கைனித்து ககபாள்கிறது.  
இதற்கபாக ்யன்டுத்தப்டும் கணினி 
கட்்டவமபபு என்து உள்ைக ைவல 
அவமப்பாகதைபா (Local Area Network) 
அல்லது க்ரும் ் ரபபு ைவலயவமப்பாகதைபா 
(Wide Area Network) இருக்கலபாம்.

குறிபபுகைபாக தயபாரிக்கப்டுகினறன.  
க்பாருளின அைவுகள், ைடிைம், கைட்டும் தைகம், 
ஊட்்டம், கைட்டும் ஆைம், ்ணிகள் கெய்யப்்ட 
தைண்டிய ைரிவெ முவற, கைட்டுளி உதலபாகம், 
்ணிபக்பாருளின உதலபாகம் மற்றும் இதர 
விைரஙகள் குறிபபுகைபாக தயபாரிக்கப்ட்டு 
கட்டுப்பாட்டு அலகிற்கு உள்ளீடு கெய்யப்்ட 
தைண்டும்.  குறிபபுகவை தமற்கெபானன 
ைவகயில் தயபாரிக்கும் ்ணிவய ‘திட்்ட 
கெயல்்பாடு’ எனகிதறபாம்.

�ோகததிறகோை திட்ட பெயல�ோடு  
(Part Programme)
கணினி அல்லது கட்டுப்பாட்டு அலகிற்கு 
ஏற்ற முவறயில், தயபாரிக்கப்்ட தைண்டிய 
க்பாருளிவனப ்ற்றிய விைரஙகவைக் 
ககபாண்டு உருைபாக்கப்ட்்ட திட்்டத்திவன 
‘்பாகத்திற்கபான இயக்க திட்்டம்’ எனகிதறபாம்.  
இது கீழக்கண்்ட இரண்டு முவறகளில் 
உருைபாக்கப்டுகிறது.
 1. ெபாதபாரண திட்்ட கெயல்்பாடு (Manual 

Assisted)
 2. கணினி திட்்ட கெயல்்பாடு (Computer 

Assisted)
APT (Automatically Programmed Tools), 
ADAPT, EXAPT, SPLIT, PROMP ஆகிய 
கணினி உயரமட்்ட கமபாழிகள் ‘கணினி 
திட்்ட கெயல்்பாடு’ எழுத உதவுகிறது.

APT ADAPT EXAPT SPLIT PROMP

CNC இயந்திரத்தில் ்யன்டுத்தப்டும் 
கணிணி உயரமட்்ட கமபாழிகள்

9.13  எண்ணுரு கட்டுப�ோட்டு 
இயந்திரங்களின் வளரச்சி 
(Advancements in NC Machines)

எண்ணுரு கட்டுப்பாட்டு இயந்திரஙகள் 
நுண் கெயலிகளின (Microprocessor) 
உதவி ககபாண்டு கெயல்்்ட துைஙகிய 
பினனர, இத்துவறயின கதபாழில் நுட்்ம் ்ல 
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1 8 5பாடம் 09 சி.என்.சி. இயந்திரம் (CNC Machine)

்கநவறபு கட்டுப�ோடு (Adaptive Control)
இயந்திரப்ணி நவ்டக்றும் த்பாதத கைட்டும் 
தைகம், ஊட்்டம் மற்றும் கைட்டும் ஆைம் 
ஆகியைற்றின அைவுகள், நிரணயிக்கப்ட்்ட 

அைவுகளு்டன ஒபபி்டப்ட்டு பினபு 
தகைவமக்கப்ட்டு (மபாற்றி அவமக்கப்ட்டு) 
கெய்யப்டுகினறன.  எனதை இைற்வற 
‘தகதைற்பு கட்டுப்பாடு’ என அவைக்கிதறபாம்.

பெயல�ோடுகள்
�	மபாணைரகவை அருகில் உள்ை ்பாலிக்டக்னிக், க்பாறியியல் கல்லூரிகளுக்கு அவைத்துச் 

கெனறு CNC இயந்திரஙகவை கபாண்பித்து விைக்கிக் கூறுதல்.

விைோககள்
�குதி – அ 1 மதிபக்ண்
ெரியோை வி்ட்ய ந்ரந்ப்டுதது எழுதுக.
 1. தயபாரிபபு ்ணி என்து _________

ஆல் ெபாத்தியமபாகிறது.
  அ) மனிதன மற்றும் இயந்திரத்தபால்
  ஆ)  மூ ல ப க ் பா ரு ள்  ம ற் று ம் 

கைட்டுளிகைபால்
  இ)  மனிதன, இயந்திரம், மூலபக்பாருள் 

மற்றும் கைட்டுளிகைபால்
  ஈ)  மனிதன மற்றும் கைட்டுளிகைபால்.
 2. ஒரு என.சி. அவமபபில் இயக்கத்திட்்ட 

குறிபபுகள் _________ ஆக 
ககபாடுக்கப்டுகினறன.

  அ) தகைல்கள் 
  ஆ) எண்ணுரு தரவுகள்
  இ)குறியீடுகள்
  ஈ) மவர குறியீ்டபாக்கம்
 3. IC என்தன விரிைபாக்கம்
  அ) Information Control
  ஆ) Instruction Control
  இ) Internal Control
  ஈ) Integrated Circuits
 4. ஒரு என.சி. அவமபபில் மீள் தரவுக்கபான 

ஏற்்பாடு இல்லபாதிருபபின அவைவமபபு 
_________ எனப்டும்.

  அ)  புள்ளியிலிருந்து புள்ளிக்கு நகரும் 
அவமபபு

  ஆ) கதபா்டர ைழி ்பாவத அவமபபு
  இ) மூடிய ைவைவு அவமபபு
  ஈ) திறந்த ைவைவு அவமபபு

�குதி – ஆ 3 மதிபக்ண்
ஓரிரு வரிகளில வி்டயளி
 5. எண்ணுருக்கட்டுப்பாடு – ைவரயறு.
 6. இயந்திரக் கட்டுப்பாட்டு அலகின 

ைவககள் யபாவை?
 7. இயந்திரக் கட்டுப்பாட்டு அலகின 

கூறுகளில் எவைதயனும் மூனறிவன 
எழுதுக?

 8. உள்ளீடு ஏற்கும் அலகின ்ணிகள் 
யபாவை?

�குதி – இ 5 மதிபக்ண்
ஒரு �கக அளவில வி்டயளி
 9. எண்ணுருக் கட்டுப்பாட்டு அவமபபின 

கெயல்திட்்டம் ்ற்றிய மனைவர்்டம் 
ைவரக?

 10. உள்ளீட்டு ஊ்டகம் ்ற்றி விைரி?
 11. இயந்திரக் கட்டுப்பாட்டு அலகின 

ைவககளில் ஏததனும் ஒனறிவன 
்்டம் ைவரந்து விைக்குக.

�குதி – ஈ 10 மதிபக்ண்
விரிவோை வி்டயளி
 12. இயந்திரக் கருவி ் ற்றிய மனைவர்்டம் 

ைவரக.
 13. கணினி எண்ணுரு கட்டுப்பாட்டு 

இயந்திரஙகளின ைவககள் யபாவை?  
தமலும் புள்ளியிலிருந்து புள்ளிக்கு 
நகரும் அவமபவ் விைரி?
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கற்றலின் ந�ோககம்
�	தானியங்கியியல்: மனிதனின் உதவியின்றி தானாக செயல்்படும் இயந்திரங்கள்,  

அவை செயல்்படும் முவைகள், அதறகான தானியங்கி சதாழில் நுட்பங்கள், 
ஆகியைறவை அறிந்து சகாள்ளுதல்.

�	எந்திரனியல்: மனிதன் செயயக்கூடிய வைவைகவை, மனித நடைடிக்வககவை 
வ்பான்வை சதாழில் நுட்ப உதவிவய சகாண்டு இயங்கும் மனித இயந்திரங்கவை 
்பறறி மாணைரகள் அறிந்து சகாள்ளுதல்.

ப�ோருளடககம் 
  10.1  தானியங்கியியல் (Automation) – அறிமுகம்
  10.2  ைவககள்
  10.3  வதவைகள்
  10.4  நன்வம மறறும் குவை்பாடுகள்
  10.5  ்பயன்்பாடுகள்
  10.6  கூறுகள்
  10.7  எந்திரனியல் (Robotics) - அறிமுகம்
  10.8  மனித இயந்திரம் ைவரயவை

  10.9  சதாழில் துவையில் மனித இயந்திரம் 
்பயன்்படுத்துைதறகான குறிக்வகாள்கள்

10.10   மனித இயந்திரத்தின் நன்வமகள் 
10.11  மனித இயந்திரத்தின் முக்கிய கூறுகள்
10.12  அசிவமாவ் விதிகள்
10.13  மனித இயந்திரத்தின் வதவைகள்
10.14  மனித இயந்திரத்தின் ்பயன்்பாடுகள்
10.15  மனித இயந்திரத்தின் ்பாகங்கள்
10.16  மனித இயந்திரம் தயாரிக்கப் ்பயன்்படும் 

ச்பாருடகள்

தோனியங்கியியல் மறறும் 
எந்திரனியல்  

(Automation and Robotics)

எணபணென்� ஏணணெ எழுதபதன்� இவ்விரணடும்
கணபணென்� வோழும் உயிர்ககு - குைள் 392

விளககம்
எணணும் எழுததும் என்்ற அறிவுக கணகணள ப�ற்றவர்கநள 
உயிர் வோழநவோர் எனக கருதப�டுவோர்கள்.. 

10

  ்பாடம்

�ோடம் 10 தானியங்கியியல் மறறும் எந்திரனியல் (Automation and Robotics)
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தானியங்கியியலின் தந்வத 
என்ைவைக்கப்்படு்பைர நிவகாைா 
சடஸைா (Nikola Tesla), 
ஆண்டு : 1856-1943.

10.1  தோனியங்கியியல் அறிமுகம் 
(Introduction of Automation)

மனிதனின் உதவியின்றி ஒரு 
செயல்முவைவய அல்ைது நவடமுவைவய 
செயய ்பயன்்படும் சதாழில் நுட்பவம 
தானியங்கியியல் (Automation) எனப்்படும்.

நாம் வீடடில் ்பயன்்படுத்தும் 
தண்ணீவர சூவடறறும் ொதனம் (Heater) 
முதல், ச்பரிய சதாழிறொவைகளில் 
்பயன்்படுத்தப்்படும் கடடுப்்பாடடு அவமப்பு ைவர 
தானியங்கியியல் ்பயன்்படுத்தப்்படுகிைது.

இயந்திரவியல், திரைவியல், 
மின்னியல், மின்னணுவியல் மறறும் 
கணினி ொதனங்கள் ஆகியவை 
இவணந்து இயங்கும் ைவகயில் தானியங்கி 
இயந்திரங்கள் ைடிைவமக்கப்்படுகிைது.

நாம் அன்ைாடம் ்பயன்்படுத்தும் 
கடிகாரங்கள் முதல் நவீன 
சதாழிறொவைகளில் ்பயன்்படுத்தப்்படும் 
இயந்திரங்கள், விமானங்கள், கப்்பல்கள் 
மறறும் வ்பாக்குைரத்து ைாகனங்கள் 
வ்பான்ைைறறில் தானியங்கி சதாழில் 
நுட்பங்கள் (Automatic Mechanism) 
்பயன்்படுத்தப்்படுகிைது.

‘தானியங்கியியல்’  என்்பது 
ஆ ங் கி ை த் தி ல்  “ A u t o m a t i o n ” 
என்ைவைக்கப்்படுகிைது.  ்பண்வடய 
கிவரக்க சொறகைான ‘ஆடவடா’ (ச்பாருள்) 
மறறும் மாவடாஸ (நகரும்) என்்பதிலிருந்து 
“ஆடவடாவமஷன்” என்ை ைாரத்வத 
பிைந்தது.  இவ்ைாறு ஒரு ச்பாருள்  
தானாகவைா அல்ைது சுய ஆவணவய 
ச்பறவைா செயல்்படுமாயின் அவதப்்பறறிய 
அறிவியலுக்கு “தானியங்கியியல்” 
(Automation) எனப்்படும்.

10.2  தோனியங்கியியல் வணககள் 
(Types of Automation)

தானியங்கியியல் இரண்டு ைவகப்்படும்.
 1. கடடுப்்பாடு அடிப்்பவடயில் இயங்கும் 

தானியங்கி (Based on Control Automation)
 2. ்பயன்்பாடு அடிப்்பவடயில் இயங்கும் 

தானியங்கி (Based on Application 
Automation)

1.  கட்டுப�ோடு அடிப�ணடயில் இயங்கும் 
தோனியங்கி

அ) �குதி தோனியங்கி (Partial Automation)
இது மனிதன் மூைமாகவும், தானியங்கி 
மூைமாகவும் இவணந்து ச்பாருவை இயங்க 
வைப்்பது ்பகுதி தானியங்கி எனப்்படும்.

Steam

Drain

Thermometer

Cold water

Hot water

்பகுதி தானியங்கி

ஆ)  முழுணமயோன தோனியங்கி  
(Fully Automation)

மனித செயல்்பாடு இல்ைாமல் ஒரு ச்பாருள் 
தானாகவைா அல்ைது சூழ்நிவைக்கு ஏற்ப 
சுய ஆவண ச்பறவைா இயங்குைவத 
முழுவமயான தானியங்கி எனப்்படும்.

actuator
e.g., heater

Cold air
in

drive
signal

Feedback
signal

Temperature
struction

Sensor
e.g., temperature

probe

Controller
e.g., computer

hot air
out

முழுவமயான தானியங்கி (Whole Automation)
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2.  �யன்�ோடு அடிப�ணடயில் இயங்கும் 
தோனியங்கி 

அ)  கட்டிட தோனியங்கி முண்ற  
(Building Automation System):

வீடு, அலுைைகம், ்பல்வைறு கல்வி 
நிறுைனங்கள் மறறும் சதாழிறொவைகளில் 
்பயன்்படுத்தப்்படும் சூவடறறி (Heater) 
காறவைாடடத்வத ஏற்படுத்தும் மின்விசிறி 
(Fan), குளிரவிக்கும் ொதனம் (Air-
Conditioner) மறறும் ஒளி அவமப்பு (Lighting) 
ஆகிய ொதனங்கள் அவனத்வதயும் 

ஓரிடத்திலிருந்து கடடு்படுத்தும் ொதனத்வதக் 
சகாண்டு கடடு்படுத்தும் முவைக்கு கடடிட 
தானியங்கி முவை எனப்்படும்.  இதறகு 
வமயப்்படுத்தப்்படட கடடுப்்பாடடு தானியங்கி 
(Centralized control automation) முவை 
்பயன்்படுத்தப்்படுகிைது.

வணககள்
 1. தானியங்கி அலுைைகம்
 2. தானியங்கி வீடு

்பகுதி 
தானியங்கி

முழுவமயான 
தானியங்கி

2

அ

1

ஆ

தானியங்கியியல்

கடடுப்்பாடு 
அடிப்்பவடயில்  

இயங்கும் தானியங்கி
்பயன்்பாடு அடிப்்பவடயில் 

இயங்கும் தானியங்கி

சதாழிறதுவை 
தானியங்கி முவைகடடிட தானியங்கி

ஆஅ

தானியங்கி வீடு

தானியங்கி அலுைைகம் ைவரயறுக்கப்்படட நிரல் 
தானியங்கி

மாறைத்தக்க தானியங்கி

நிவையான தானியங்கி

XII BME_Tamil version CHAPTER 10.indd   188 1/12/2022   3:40:02 PM



1 8 9பாடம் 10 தானியங்கியியல் மற்றும் எந்திரனியல் (Automation and Robotics)

கடடிட தானியங்கி முவை

தானியியங்கி முவையில் இயங்கும் வீடு
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சதாழிறொவைகள் ைவர இம்முவை 
்பயன்்படுத்தப்்படுகிைது.
வணககள்
 1. நிவையான தானியங்கி (Fixed 

Automation)
 2. நிரல் தானியங்கி (Programmable 

Automation)
 3. மாறைத்தக்க தானியங்கி (Flexible 

Automation)

ஆ)  பதோழிறதுண்ற தோனியங்கி முண்ற  
(Industrial Automation System) 

மனித உதவியின்றி ச்பாருடகவை 
உற்பத்தி செயயும் சதாழிறொவைகளில் 
இயந்திரங்களின் செயல்முவைகவை கணினி 
ொதனங்களின் உதவிவயாடு தானியங்கி 
முவையில் செயல்்படுத்தும்முவை ஆகும்.

சிறிய குண்டூசி முதல் 
ச்பரிய இயந்திரங்கள் தயாரிக்கும் 

தானியியங்கி முவையில் இயங்கும் அலுைைகம்

சதாழிறதுவை தானியங்கி முவை (Industrial Automation System)
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�ணிபப�ோருளின் எணணிகணக மறறும் 
�ணிபப�ோருளின் வணககளுககும் உள்ள 
பதோடர்பு

Product
variety

Production quantity

Fixed
automation

Flexible
automation

Programmable
automation

100 10K 10L

1.  நிணையோன தோனியங்கி முண்ற  
(Fixed Automation System)

நிவையான தானியங்கி முவை என்்பது ஒரு 
அவமப்பு ஆகும்.  இதில் ஒரு தானியங்கி 
செயவை செயல்்படுத்த ைரிவெ, செயைாக்கம், 
உ்பகரணங்கள், கடடவமப்பு ஆகியைறவை 
ஒருங்கிவணத்து ைவரயவை செயது 
செயல்்படுத்தும் முவையாகும்.
நிணையோன தோனியங்கி முண்றயின் 
�ன்ணமகள்
�	இதில் இயந்திர ்பாகங்களின் இயக்கம் 

வைகமாகவும், திைவமயாகவும் உள்ைது.
�	அதிக செயல்திைன் சகாண்டது.
�	உற்பத்தி செைவு குவைைாக உள்ைது.
குண்ற�ோடுகள்
�	அதிக முதலீடு வதவை.
�	்பராமரிப்பு செைவு அதிகம்.

2.  நிரல் தோனியங்கி (Programmable 
Automation)

நிரல் தானியங்கி என்்பது ஓர வைவைவய 
செயய கணினி உதவியுடன் முன்கூடடிவய 
நிரவை தயார செயது, கணினி ஆவணயுடன் 
செயல்்படுத்துைதாகும். 

இவத பின்ைரும் முவைகளில் 
செயல்்படுத்தைாம் 

�	கம்ப்யூடடர எயடட டிவென் (கணினி 
ைவரயவை) (Computer Aided Design-
CAD)

�	கம்ப்யூடடர எயடட வமனுஃவ்பக்ெரிங் 
(கணினி ைழி உற்பத்தி) (Computer 
Aided Manufacturing-CAM

�	கம்ப்யூடடர இண்டகிவரடடட 
வமனுஃவ்பக்ெரிங் (கணினி ைழி 
ஒருங்கிவணந்த உற்பத்தி) Computer 
Integrated Manufacturing-CIM

நிண்றகள் (Advantages)
�	ச்பருமைவு உற்பத்தி செயயும் வ்பாது 

செைவு குவைகிைது.
�	உற்பத்தியின் வ்பாது, சநகிழ்வுத் 

தன்வமயில் மாறுதல் ஏற்படும்.

குண்றகள் (Disadvantages)
�	நிவையான தானியாங்கி முவைவய 

விட ைவரயறுக்கப்்படட நிரல் தானியங்கி 
முவையில் செைவு அதிகம் 

�	புதிய உற்பத்திக்கு, இம் முவையானது 
நீண்ட வநரம் எடுத்துக் சகாள்ளும். 

3.  மோற்றததகக தோனியங்கியியல் 
(Flexible Automation) 

குவைந்த்படெ மாறுதலுடன் உற்பத்தி 
நிவைக்கான இயல்வ்பக் சகாண்டவத 
மாறைத்தக்க தானியாங்கியியல் ஆகும் 

நிண்றகள் (Advantages)
�	இதன் மூைம் உற்பத்தி செயயப்்படும் 

ச்பாருடகளின் நுகரவுத் தன்வம அதிகம்.
�	இதறகாக ்பயன்்படும் ைடிைவமப்பு 

மாறைத்தக்கக் கூடியது. 
�	ச்பாருடகளின் ்பாகங்களில் அடிக்கடி 

மாறைத்வத ஏற்படுத்தைாம். 

குண்றகள் (Disadvantages)
�	சதாடக்க முதலீடு மிக அதிகம் 
�	மறை தானியாங்கியியவை விட ஒடடு 

சமாத்த செைவு அதிகம்.
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10.3  பதோழில் துண்றயில் 
தோனியங்கியின் நதணவகள் 
(Need of Automation in Industries)

சதாழில்துவையில் தானியங்கியியல் 
கீழ்க்கண்ட காரணங்களுக்காக அதிகம் 
வதவைப்்படுகிைது.
 1. உற்பத்திவய அதிகரிக்க
 2. தயாரிப்பு தரத்வத வமம்்படுத்த
 3. சதாழிைாைரகளின் உவைப்வ்ப 

குவைக்க
 4. உற்பத்தி செைவிவன குவைக்க
 5. ைைக்கமான அலுைைகப் ்பதிவைடு 

்பணிகவை குவைக்க
 6. ்பாதுகாப்பிவன வமம்்படுத்த
 7. எதிரகாை ்பணிகவை திடடமிடடு 

செயல்்படுத்த

10.4  பதோழில்துண்ற 
தோனியங்கியியலின் �ன்ணமகள் 
மறறும் குண்றகள்

தானியங்கி முவைவய சதாழிறொவைகளில் 
்பயன்்படுத்துைதின் மூைம் கீழ்கண்ட 
நன்வமகள் ஏற்படுகின்ைன.
 1. சதாழிைாைரகளுக்கான செைவினம் 

குவைகிைது.
 2. மின்ொரம் வெமிக்கப்்படுகிைது.
 3. ச்பாருட செைவு குவைகிைது.
 4. உற்பத்தி செயயப்்படும் ச்பாருடகளின் 

தரம் துல்லியம் அதிகரிக்கிைது.
 5. மனித உவைப்பு குவைந்து, 

இயந்திரப்்பணி அதிகரிக்கிைது.
 6. உற்பத்தி மறறும் உற்பத்தி திைன் 

அதிகரிக்கிைது.
 7. உற்பத்தி செயயப்்படும் ச்பாருடகளின் 

தரம் வமம்்படுகிைது.
 8. ஒடடு சமாத்த உற்பத்தி செைவு 

குவைகிைது.
 9. குவைைான இடம் வ்பாதுமானது.
 10. மனித உவைப்பு குவைகிைது.

 11. ஆ ்ப த் த ா ன  சூ ழ் நி வ ை க ளி ல் , 
இயந்திரங்கள் தானாகவை தன் 
இயக்கத்வத  கடடுப்்படுத்தி சகாள்ளும்.

 12. மருத்துைமவனகளில், அறுவை 
சிகிசவெ வநரம், மறறும் இதரப்  
்பணிகவை வமறசகாள்ளும வநரம் 
குவைகிைது.

 13. ்பராமரிப்பு வதவை குவைகிைது.
 14. ச்பாருடகளின் உற்பத்தி சீராக 

அவமகிைது.

குண்றகள்
�	அ தி க ப் ்ப டி ய ா ன  மு த லீ டு 

வதவைப்்படுகிைது.
�	எதிர்பாராத (அ) அதிகப்்படியான சதாடர 

செைவினங்கள் ஏற்படுகிைது.
�	இயந்திரங்கள் ்பழுது ஏற்படும்வ்பாது, 

அ தி க  எ ண் ணி க் வ க யி ல் 
சதாழிைாைரகவை வைவைக்கு அமரத்த 
வைண்டியுள்ைது.

�	தானியங்கி இயந்திரங்களுக்கு 
்பயன்்படுத்தப்்படும் மூைப் ச்பாருடகள் 
மூைமாக சுறறுசசூைல் ்பாதிக்கப்்படுகிைது.

�	தானியங்கி முவையில் இயங்கும் 
சூவடறறி (Heater) குளிர்பதனப்ச்படடி 
(Fridge), காறறு  சீரவமப்பு ச்படடி (Air 
conditioner) வ்பான்ைவைகள் சுறறுச 
சூைவை ்பாதிப்்பவதாடு மடடுமல்ைாமல் 
காைநிவை மாறைத்வத ஏற்படுத்துகிைது.

10.5  தோனியங்கியியல் �யன்�ோடுகள் 
(Application of Automation)

கீழ்கண்ட இடங்களில் தானியங்கியியல் 
்பயன்்படுகிைது.
 1. கணினி எண்ணுரு கடடுப்்பாடடு 

இயந்திரங்கள் (CNC Machines)
 2. தானியங்கி உற்பத்தி பிரிவுகள் 

(Automatic Production Wings)
 3. இயந்திரத்தின் உதிரிப்்பாகங்கவை 

ஒன்றிவணக்கும் பிரிவுகள் (Automatic  
assembly section)
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 4. மனித இயந்திரம் (Robo) தயாரிக்கும் 
சதாழிறொவை (Manufacturing of 
Robots)

 5. குறிப்பிடட வநரத்தில், குறிப்பிடட 
எண்ணிக்வகயில் உற்பத்தி 
ச்பாருடகவை தயாரிக்கும் இடங்கள்.

தோனியங்கியியலின் தந்ணத
நிகநகோைோ படஸைோ (1856-1943)

நிக்வகாைா சடஸைா 
(1856-1943) என்்பைர 
ச ெ ர பி ய - அ ச ம ரி க் க 
க ண் டு பி டி ப் ்ப ா ை ர . 
இைர மின்னியல் 
மறறும் இயந்திரவியல் 
ச்பாறியாைர ஆைார. 
மாறுதிவெ மின்ொர 
க ண் டு பி டி ப் பி ல் 
இைர ஆறறிய ்பங்கு 
முக்கியமானது ஆகும்.

நிகநகோைோ படஸைோ  
(1856-1943)

10.6  தோனியங்கியியல் கூறுகள் 
(Elements of Automation)

தானியங்கியியல் அவமப்பு பின்ைரும் 
கூறுகவை உள்ைடக்கியது.
 1. செயல்்பாடடு கூறுகள் (Action Element)
 2. உணர கருவி இயந்திர நுட்பம் (Sensor 

Mechanism)
 3. கடடுப்்பாடடு அைகு (Control Element)
 4. முடிசைடுத்தல் அைகு  (Decision 

Element)
 5. திடட கூறு அைகு (Program Element)

எந்திரனியல்  (Robotics)
10.7 அறிமுகம் (Introduction)

இ ய ந் தி ர வி ய ல் , 
மி ன் னி ய ல் , 
மின்னனவியல், கணினி 
அறிவியல் மறறும் பிை 
பிரிவுகவை உள்ைடக்கிய 
ச்பாறியியல் மறறும் 

அறிவியல் துவைகளின் சதாழில் நுட்பவம 
எந்திரனியல் (Robotics) எனப்்படும்.

எந்திரனியல் மூைமாக ஒரு இயந்திர 
மனிதன் (Robot) உருைாக்கப்்படும் விதம், 
வதவையான சதாழில் நுட்பம், வதவையான 
கருவிகள், அவத இயக்கும் விதம், அைறறின் 
்பயன்்பாடுகள், அைறறின் நிவை, குவைகள் 
ஆகியைறவைப் ்பறறி இப்்பகுதியில் காணைாம்.

ஒரு எந்திர மனிதவன 
உருைாக்குைதறகு ்பை ைவரயவைகள் 
்பரிந்துவரக்கப்்படடுள்ைன. ஒரு ைாரத்வத 
சகாண்டு அதன் உசெரிப்பு மூைம் ஒரு எளிய 
ச்பாருவை இயக்க வைத்தல், மனித உருைத்தில் 
உள்ை ஒரு ச்பாருவை,  மனிதவனப் வ்பாைவை 
செயல்்பட வைக்க ஒரு கடடவை (command) 
மூைம் மனித இயந்திரத்வத இயக்குைவத 
இதன் அடிப்்பவடயாகும்.

மனித இயந்திரம் சதாழில் நுட்ப 
அைவீடுகளின்்படி ்பை நிவைகளில் 
செயல்்படும் விதத்தில் உருைாக்கைாம்.  மனித 
இயந்திரத்வத “செக்வடர” என்்பைர முதன் 
முதலில் கண்டுபிடித்தார.  அதுவை ்பல்வைறு 
சதாழில் துவைகளில் ்பரைைாக ஏறறுக் 
சகாள்ைப்்படடு ்பயன்்படுத்தப்்படடு ைருகிைது.

முதல் மனித இயந்திரம்
உைகிவைவய முதன்முதைாக டிஜிடடல் 
மூைம் இயக்கப்்படும் மறறும் யூனிவமட 
என்ைவைக்கப்்படும் திடடமிடடு தானாக 
செயல்்படக் கூடிய மனித இயந்திரத்வத 
1954 ஆம் ஆண்டில் ஜாரஜ் சடவில் மறறும் 
வஜாெப் ரங்கல் ச்பரசஜர ஆகிவயார 
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மனித இயந்திரங்களுக்கு, மனிதவன 
வ்பான்று உயிவரா, சதாடு உணரவைா 
கிவடயாது.

மனித இயந்திர இயககங்களுககோன 
கட்டுப�ோடும் பதோடர்பும்
 1. சதாவை சதாடரபு (Communication)
  மனித இயந்திரத்தின் ஒவ்சைாரு ்பாகம் 

மறறும் செயவை கடடுப்்படுத்தவும், 
இயக்கவும் சதாவை சதாடரபு 
உதவுகிைது.

 2. வமற்பாரவை (Supervisory)
  மனிதன், மனித இயந்திரத்திறகு 

ச்பாதுைான நகரவுகள் அல்ைது 
நிவை மாறைங்கவை கடடவை மூைம் 
்பணிக்கிைார.  இக்கடடவைவய ச்பறறு, 
இயந்திர மனிதன் அதன் இயக்கிகளின் 
குறிப்பிடட இயக்கங்கவை முடிவு 
செயகிைது.

 3. ்பணிமவன தானியங்கி (Workshop 
Automation)

  மனிதன், மனித இயந்திரத்திறகு 
வைவைக்கான கடடவைவய 
்பணிக்கிைார.

 4. தாவன இயங்குதல் (Automation)
  மனித இயந்திரம், மனித செயல்்பாடு 

இல்ைாமல் அவனத்து ்பணிவயயும் 
உருைாக்கி, பூரத்தி செயயும் திைவன 
ச்பறைது.

10.9  பதோழில் துண்றயில் 
மனித இயந்திரம் 
�யன்�டுததுவதறகோன 
குறிகநகோள்கள்

 1. உற்பத்தி வநரத்வத குவைக்க
 2. சதாழிைாைரகளின் எண்ணிக்வக 

மறறும் வதவைவய குவைக்க
 3. ச்பாருடகளின் தரத்வத உயரத்த
 4. உற்பத்தி திைவன அதிகரிக்க
 5. ்பணிப்ச்பாருடகவை உற்பத்தி செயயப் 

்பயன்்படும் செயல்முவைகவை 
வமம்்படுத்த.

உருைாக்கினர.  1961 ஆம் ஆண்டில் சதாழில் 
துவையில் ்பயன்்படுத்தக் கூடிய மனித 
இயந்திரம் அசமரிக்காவில் உள்ை நியூ சஜரசி 
சஜனரல் வமாடடாரஸ ஆடவடா சமாவ்பல் 
சதாழிறொவையில் ்பயன்்பாடடுக்கு ைந்தது.

எந்திரவியலின் தந்ணத
ஜாரஜ் ொரைஸ சடவைால் ஜீனியர (பிப்ரைரி 
20, 1912 – ஆகஸடு 11 2011) என்்பைர மனித 
இயந்திரத்வத முதன் முதலில் உருைாக்கியைர 
ஆைார. இயந்திர 
ம னி த வ ன 
சதாழிறொவைகளில் 
உற்பத்தி வைவைக்கு 
முதன் முதலில் 
்பயன்்படுத்தியைரும் 
இைவர.

10.8 மனித இயந்திரம் வணரயண்ற

joint 2

joint 1

Link 1
Link 2

End of arm

Ground
Base

Link 0

மனித இயந்திரம் ைவரயவை

மனித நடைக்வககவை வ்பான்வை 
செயல்்படக்கூடிய மனித இயந்திரம் 
்பல்வைறு சதாழில்நுட்பங்கள் மூைம் 
உருைாக்கப்்படடு ்பயன்்படுத்தப்்படுகின்ைன.  
மனித இயந்திரம் ஆங்கிைத்தில் 
வராவ்பாட (Robot) என்ைவைக்கப்்படுகிைது.  
சதாழில் துவை மறறும் ஆ்பத்தான 
செயல்்பாடு மிகுந்த இடங்களில் உற்பத்தி 
செயல்முவைகளுக்காக மனிதவன 
வ்பான்வை செயைாறை மனித இயந்திரங்கள் 
்பயன்்படுகிைது.
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மனித இயந்திரம்

அவமப்பு 
அடிப்்பவட

அசசு ஒருங்கிவணப்பு அடிப்்பவட

்பணிப் 
ச்பாருள் அசசு 

அடிப்்பவட
வகாண 

ைடிை அசசு 
அடிப்்பவட

ஆஅ

1.  உதிரி்பாகங்கவை 
இவணக்கும் மனித 
இயந்திரம்

2.  சைல்டிங் செயயும் மனித 
இயந்திரம்

3.  கனரக மனித 
இயந்திரம்

4.  கனரக மனித 
இயந்திரம்

5.  மருத்துைமவனயில் 
்பயன்்படும் மனித 
இயந்திரம்

6.  சுத்தம் செயயும் மனித 
இயந்திரம்

7.  விைொய மனித 
இயந்திரம்

8.  வீடடு வைவைகவை 
செயயும் மனித 
இயந்திரம்

9.  மருத்துை 
சதாழிறொவையில் 
்பயன்்படும் மனித 
இயந்திரம்

10.  நாவனா மனித 
இயந்திரம்

்பயன்்பாடு அடிப்்பவட

அடிப்்பாக அசசு 
அடிப்்பவட

செவ்ைக 
ைடிை அசசு 
அடிப்்பவட

வமறவகாள் அசசு 
அடிப்்பவட

உருை அவமப்பு 
அடிப்்பவட

10.10  மனித இயந்திரததின் 
�ன்ணமகள்  
(Advantages of Robot)

 1. கனமான ச்பாருடகவை தூக்கி இடம் 
மாறைம் செயய

 2. அசுத்தமான கழிவுப்ச்பாருடகவை 
சுத்தப்்படுத்த

 3. அ்பாயகரமான சூழ்நிவைகளில் 
(சைள்ைம், தீ வி்பத்து, கடடிட இடி்பாடு, 
பூகம்்பம்) மீடபு ்பணியில் ஈடு்பட

 4. சதாழிறொவைகளில் உற்பத்தி 
்பணிவய வமறசகாள்ை

 5. ச்பரிய, கனமான இயந்திரப்்பாகங்கள் 
மறறும் ைாகன உதிரிப்்பாகங்கள், 
சதாழிறொவை மறறும் ைாகன 
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சதாழிறொவைகளில் இவணத்து 
பூடடுைதறகு

 6. சதாழிறொவைகளில் உற்பத்தி 
செயயப்்படும் ச்பாருடகவை ச்படடிகளில் 
திணித்து ஏறறுமதி செயய

 7. ஓரிடத்திலிருந்து மறசைாரு இடத்திறகு 
ச்பாருடகவை எடுத்துச செல்ை

 8. மருத்துை அறுவை சிகிசவெ 
வமறசகாள்ைப்்படும் இடங்களில்

 9. ஆயத தைைாட சதாழிறொவைகளில் 
ஆ்பத்து மிகுந்த ஆயுதங்கவை 
வகயாளுைதறகும்

 10. ம ரு த் து ை  ஆ ய வு க வ ை 
வமறசகாள்ைப்்படும் இடங்களிலும்

 11. அதிக அைவிைான ச்பாருடகவை 
உ ற ்ப த் தி  ச ெ ய ய ப் ்ப டு ம் 
சதாழிறொவைகளில், ச்பாருடகவை 
வகயாளுைதறகும் மனித இயந்திரம் 
்பயன்்படுகிைது.

குண்றகள்
�	மனித இயந்திரங்கவை நிறுை ஆரம்்பம் 

மறறும் சதாடர செைவினங்கள் மிக 
அதிகம்.

�	மனித இயந்திரங்கள் ்பயன்்படுத்துைதால் 
மனிதரகளுக்கு வைவையின்வம 
ஏற்படுகிைது.

�	குறிப்பிடட எல்வைக்கு அப்்பாற்படட மனித 
இயந்திரங்கவை அைெர காைங்களில் 
செயல்்படுத்துைதில் கடினம்.

10.11  மனித இயந்திரததின் முககிய 
கூறுகள் (Elements of Robot)

மனித இயந்திரங்கள் கீழ்க்கண்ட மூன்று 
முக்கிய கூறுகவை சகாண்டுள்ைது.
 1. இயந்திரவியல் கூறுகள் (Mechanical 

Elements)
 2. மின்னியல் கூறுகள் (Electrical 

Elements)
 3. கணினி நிரைாக்க குறியீடு (Computer 

Program Symbols)

வமறகண்ட மூன்று கூறுகவை 
அடிப்்பவடயாக சகாண்டு மனித 
இயந்திரமானது செயல்்படுகிைது.

10.12 அசிநமோவ் விதிகள் 
மனித இயந்திரத்தின் அடிப்்பவட 
சகாள்வககைாக ‘அசிவமாவ்’ என்்பைர 
சிை அடிப்்பவட விதிகவை ைகுத்துள்ைார.  
அதன்்படி
 1. ஒரு இயந்திர மனிதன், ஒரு மனிதவன 

காயப்்படுத்த கூடாது.
 2. செயைறை நிவையில் உள்ை ஒரு 

மனிதனக்கு தீங்கு விவைவிக்க 
அனமதிக்க கூடாது.

 3. ஒரு இயந்திர மனிதன், மனிதனால் 
சகாடுக்கப்்படட கடடவைகவை மடடும் 
செயல்்படுத்த வைண்டும். அத்தவகய 
கடடவைகள் எவதயும் ்பாதிக்கக்கூடாது.

 4. முதல் விதி அல்ைது இரண்டாைது 
விதியுடன் முரண்்படாத ைவர ஒரு 
மனித இயந்திரம் அதன் சொந்த 
இருப்வ்ப ்பாதுகாக்க வைண்டும்.

10.13  மனித இயந்திரததின் 
நதணவகள்

 1. உற்பத்தி செயயும் ச்பாருடகளின் 
தரத்வத வமம்்படுத்த

 2. உற்பத்தி வநரத்வத குவைக்க

ஐசக அசிநமோவ்  
(1920-1992)
ஐெக் அசிவமாவ் என்்பைர 
அசமரிக்க எழுத்தாைர மறறும் 
்பாஸடன் ்பல்கவைகைகத்தின் 
உ யி ர - வ ை தி யி ய லி ன் 
வ்பராசிரியராக ்பணிபுரிந்தைர. 
இ ை ர  அ றி வி ய ல் 
கண்டுபிடிப்புகள் ெம்மந்தமான 
500க்கு வமற்படட புத்தகங்களுக்கு ஆசிரியராக 
இருந்துள்ைார. மனித இயந்திரத்திறகான 
அடிப்்பவட விதிகவை ைகுத்தைர இைவர. அது 
இைரின் ச்பயரால் “அசிவமாவ் விதிகள்” என 
அவைக்கப்்படுகிைது.

XII BME_Tamil version CHAPTER 10.indd   196 1/12/2022   3:40:03 PM



1 9 7பாடம் 10 தானியங்கியியல் மற்றும் எந்திரனியல் (Automation and Robotics)

�யன்�ோட்டு அடிப�ணட  
(Based on Application System)
�	உதிரி ்பாகங்கவை இவணக்கும் மனித 

இயந்திரம்
�	சைல்டிங் செயயும் மனித இயந்திரம்
�	கனரக மனித இயந்திரம்
�	ராணுை மனித இயந்திரம்
�	மருத்துை மவனயில் ்பயன்்படும் மனித 

இயந்திரம்
�	சுத்தம் செயயும் மனித இயந்திரம்
�	விைொய மனித இயந்திரம்
�	வீடடு வைவைகவை செயயும் மனித 

இயந்திரம்
�	நாவனா மனித இயந்திரம்

அச்சு ஒருங்கிணணெபபு முண்ற 
(Coordinate System)
�	Cartesian coordinate system
�	Cylindrical coordinate system
�	Spherical coordinate system
�	Jointed-arm
�	SCARA

10.15  மனித இயந்திரததின் 
�யன்�ோடுகள்

 1. ச்பரும்்பாைான மனித இயந்திரங்கள் 
மனிதரகைால் முடியாத மிக 
அ்பாயகரமான செயல்கவை செயய 
்பயன்்படுகிைது.

 2. சைடிகுண்டு உள்ை ஒரு 
கடடிடத்திறகுள் செல்ைவும், மீடபு ்பணி 
வமறசகாள்ைவும் ்பயன்்படுகிைது.

 3. கனரக சதாழிறொவைகள், ைாகன 
சதாழிறொவைகள், மிக அதிக அைவில் 
உணவுப் ச்பாருடகவை உற்பத்தி 
செயயும் சதாழிறொவைகள் வ்பான்ை 
இடங்களில் மனித இயந்திரம் 
்பயன்்படுத்தப்்படுகிைது.

 3. வீணாகும் ச்பாருடகள் மறறும் 
கழிவுகவை குவைக்க

 4. தயாரிப்பு ச்பாருடகளின் அைவுகளில் 
மாறைம் நிகைாதிருக்க

 5. விவை உயரவை குவைக்க
 6. ெந்வதயில் உற்பத்தி அைவை 

அதிகரிக்க
 7. உவைப்பு ்பறைாக்குவைவய வ்பாக்க

மனித இயந்திரம் பசயல்�டும் விதம்
மனித இயந்திரம் செயல்்படும் விதங்கவை 
மூன்று பிரிவுகைாக ைவகப்்படுத்தைாம்.
 1. மனித இயந்திரம் சைளிப்புை உணரி 

(Sensor) மூைம் சூைவை உணரும்.  
்பாரவை மூைம், குரல் மூைம், சதாடுதல் 
மூைம் மறறும் அருகாவமயில் 
இருத்தல் மூைமாக சைளிப்புை சூைவை 
உணரும்.

 2. மனித இயந்திரம் உணரி மூைம் 
ச்பைப்்படட தகைல் அடிப்்பவடயில் 
முடிசைடுக்கும் தன்வம சகாண்டது.

 3. மனித இயந்திரம் உணரி மூைம் 
ச்பைப்்படும் தகைவைக் சகாண்டு எந்த 
்பணிவய முதலில் செயய வைண்டும் 
என்ை முடிவை எடுக்கும்.

10.14  மனித இயந்திரததின் 
வணககள்

மனித இயந்திரங்கள் இரண்டு ைவகயான 
அடிப்்பவடயில் இயங்குகிைது.
 1. அவமப்பு அடிப்்பவட (Based on 

Structure System)
 2. ்பயன்்பாடடு அடிப்்பவட (Based on 

Application System)
 3. அசசு ஒருங்கிவணப்பு முவை (Based 

on Coordinate System)
இைறவைக் சகாண்டு மனித இயந்திரங்கள் 
்பல்வைறு துவைகளில் ்பயன்்படுத்தப்்படுகிைது.
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10.16  மனித இயந்திரததின் 
�ோகங்கள்

 1. கடடுப்்பாடடு கருவி (Controller)
  க ணி னி  ச ம ன் ச ்ப ா ரு ை ா ல் 

இயங்கும் இந்த கடடுப்்பாடடு கருவி, 
மனித இயந்திரத்தின் மூவை 
என்ைவைக்கப்்படுகிைது.

 2. இயந்திர ்பாகங்கள்
  வ ம ா ட ட ா ர க ள் ,  பி ஸ ட ன் கள் , 

கிரிப்்பரஸ, ெக்கரங்கள், மறறும் 

மனித இயந்திரத்வத நகரத்துதல், 
பிடித்தல், திருப்புதல், உயரத்துதல் 
வ்பான்ை  செயல்கவை செயய உதவும் 
்பறெக்கரங்கள்.

 3. உணரி (Sensor)
  மனித இயந்திரத்தின் உடவை 

சுறறியுள்ை ்பகுதியில் உள்ை உணரி 
்பல்வைறு கடடவைகவை உள்ைாங்கி 
கடடுப்்பாடடு கருவிக்கு எடுத்து செல்லும் 
முக்கிய ்பாகமாகும்.
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(a) Polar

(d) Jointed-arm

(e) Scara

(c) Cartesian(b) Cylindrical

Robot Coordinate System

பசயல்�ோடுகள்
�	வராவ்பா ச்பாம்வமகவை ைாங்கி, அதன் உறுப்புகவை பிரித்து மறறும் வெரக்க ்பயிறசி 

அளித்தல்.
�	வரா்பாவில் உறுப்புகள் எவ்ைாறு இயங்குகிைது என்ை சதாழில்நுட்பத்வத மாணைர 

அறிந்து சகாள்ளுதல்.
�	அலுைைகம் மறறும் வீடுகளில் உள்ை மின்ொர ொதனங்கவை வகவ்பசி மூைம் எப்்படி 

இயக்குைது என்்பவத மாணைர அறிய செயதல்.

10.17  மனித இயந்திரம் தயோரிககப �யன்�டும் ப�ோருட்கள்
 1. ்பாலிஸடிரின்
 2. Plexiglass
 3. திடமான PVC
 4. ABS பிைாஸடிக்

 5. ்பாலி கார்பவனட
 6. ்பாலி எத்திலீன் மறறும் ்பாலிப்பு 

வராப்பிலீன்
 7. வநைான்.
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�குதி  -  அ 1 மதிப்ச்பண்
சரியோன விணடணய நதர்ந்பதடுதது எழுதுக.
 1. ‘வமயப்்படுத்தப்்படட கடடுப்்பாடடு 

தானியங்கி முவை’ என்்பது கீழ்கண்ட 
முவை ஆகும்.

  அ)கடடிட தானியங்கி முவை
  ஆ)சதாழிறதுவை தானியங்கி முவை
  இ)நிவையான தானியங்கி முவை
  ஈ)்பகுதி தானியங்கி முவை
 2. மனித இயந்திரத்தின் அடிப்்பவட 

சகாள்வககவை ைகுத்தைர
  அ) அசிவமாவ்
  ஆ) செக்வடர
  இ) ஜாரஜ் சடவில்
  ஈ) வஜாெப் ரங்கல் ச்பரசஜர
 3. ‘மனித இயந்திரத்தின் மூவை’ என்று 

அவைக்கப்்படும் ்பாகத்தின் ச்பயர 
  அ) உணரி
  ஆ) கடடுப்்பாடடு கருவி
  இ) பிஸடன்
  ஈ) ்பறெக்கரங்கள்
 4. மனித இயந்திரத்தில், ்பல்வைறு 

கடடவைகவை உள்ைாங்கி, 
கடடுப்்பாடடு கருவிக்கு எடுத்து செல்லும் 
முக்கிய ்பாகத்தின் ச்பயர

  அ) கடடுப்்பாடடு கருவி
  ஆ) ்பறெக்கரங்கள்
  இ) உணரி
  ஈ) பிஸடன்

வினோககள்
�குதி  -  ஆ 3 மதிப்ச்பண்
ஓரிரு வரிகளில் விணடயளி
 5. தானியங்கியியல் (Automat ion) 

என்ைால் என்ன?
 6. தானியங்கியியல் ைவககள் யாவை?
 7. கடடுப்்பாடடு அடிப்்பவடயில் இயங்கும் 

தானியங்கி முவைகள் யாவை?
 8. ்பயன்்பாடு அடிப்்பவடயில் இயங்கும் 

தானியங்கி முவைகள் யாவை?
 9. மனித இயந்திரம் எதறகுப் 

்பயன்்படுகிைது?

�குதி   -  இ 5 மதிப்ச்பண்
ஒரு �கக அளவில் விணடயளி
 10. சதாழில் துவையில் தானியங்கியியல் 

எ ந் த  க ா ர ண ங் க ளு க் க ா க 
வதவைப்்படுகிைது?

 11. தானியங்கியியலின் ்பயன்்பாடுகள் 
யாவை?

 12. மனித இயந்திரத்தின் வதவைகள் 
யாவை?

�குதி   -  ஈ 10 மதிப்ச்பண்
விரிவோன விணடயளி
 13. தானியங்கியியலின் நன்வமகள் 

மறறும் குவைகவை விைக்குக?
 14. மனித இயந்திரத்தின் ்பாகங்கவை 

விைக்குக?  மனித இயந்திரம் 
தயாரிக்கப் ்பயன்்படும் ச்பாருடகள் 
யாவை?
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மோதிரி வினோததோள்

காைம் : 2.30 மணி மதிப்ச்பண் : 90

�குதி  -  அ
சரியோன விணடணயத நதர்ந்பதடுதது எழுதுக (15X1=15)
 1. கவடெல் இயந்திரத்வதக் கண்டுபிடித்தைர
  அ) சென்றி மாடஸவை  ஆ)எலிசைடனி
  இ) வஜம்ஸ நாஸமித்  ஈ) வமக்வகல் ுஃ்பாரவட

 2. ெரிவு உருவை செயய ்பயன்்படும் ்பாகம்
  அ) குறுக்கு நழுவி ஆ) காம்்பவுண்டு சரஸட இ) வெடில் ஈ) ஏப்ரான்

 3. துவையிடும் அைகின் உதடடு ெரிவுக்வகாணம்
  அ) 590 ஆ) 1180 இ) 120 முதல் 150 ைவர ஈ)1350

 4. துவையிடும் அைகில் உள்ை ்பள்ைத்தின் ச்பயர
  அ) V – ைடிை ்பள்ைம் ஆ) U – ைடிை ்பள்ைம்
  இ) சுருள் ைடிை ்பள்ைம்  ஈ) வநர ைடிை ்பள்ைம்

 5. உருைவமக்கும் இயந்திரத்தில் செயயும் வைவை
  அ) கவடெல்  ஆ)துவையிடுதல் இ) இவைத்தல்  ஈ) மவரயிடுதல்

 6. வைகமாக திரும்்ப செயயும் இயந்திர நுட்பத்தின் மூைம் முன்னம் பின்னம் நகரும் ்பாகம்
  அ) ்பணிவமவட ஆ) திமிசு  இ) வெடில் ஈ) குறுக்கு நழுவி

 7. உைர அவரப்புச செயலின் வ்பாது ஏற்படும் சைப்்பத்தின் அைவு
  அ) 200 C ஆ) 10000 C இ) 20000C  ஈ) 120000C

 8. அதிக கடினத்தன்வமயுவடய இயறவகயான கடின அவரப்புத் தூள்
  அ) மணல்  ஆ) எமரி   இ) வைரம் ஈ) சகாரண்டம்

 9. மில்லிங் இயந்திரத்தில் சைடடுக்கருவிகள் ச்பாருத்தப்்படும் ்பாகம்
  அ) தூண் ்பாகம் ஆ)சுைறறி இ) உசசிக்வக ஈ) சுைல் தண்டு

அடிப�ணட இயந்திரவியல் - கருததியல்
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 10. ்பணிவமவட நகரும் தூரத்வதக் கடடுப்்படுத்த உதவும் ்பாகம்
  அ) வெடில்  ஆ) திவெமாறறி
  இ) குறுக்கு நழுவி ஈ) செங்குத்து ஊடட மவர தண்டு

 11. ஆண்டுக்கு ஒரு முவை செயயும் ்பராமரிப்பு
  அ) ைைக்க ்பராமரிப்பு
  ஆ) தடுப்பு ்பராமரிப்பு
  இ) இயந்திரம் செயைறறு வ்பான வ்பாது வமறசகாள்ளும் ்பராமரிப்பு
  ஈ) ச்பரும்்பழுது ்பராமரிப்பு

 12. பிைாஸடிக் நிவை சைல்டிங் என்்பது 
  அ) அழுத்த சைல்டிங் ஆ)அழுத்தமில்ைா சைல்டிங்
  இ) உருகிய நிவை சைல்டிங் ஈ)ஆரக் சைல்டிங்

 13. இம்ச்பல்ைர எந்த ்பம்பில் உள்ைது
  அ) முன்னம் பின்னம் இயங்கும் ்பம்பு ஆ)கியர ்பம்பு
  இ) வமய விைக்கு ்பம்பு ஈ)வைன் ்பம்பு

 14. IC என்்பதன் விரிைாக்கம்
  அ) Information Control   ஆ)Instruction Control 
  இ) Internal Control ஈ) Integrated Circuit

 15. ‘மனித இயந்திரத்தின் மூவை’ என்று அவைக்கப்்படும் ்பாகத்தின் ச்பயர
  அ) உணரி ஆ) கடடுப்்பாடடு கருவி இ) பிஸடன் ஈ) ்பறெக்கரங்கள்

�குதி    -  ஆ
எணவநயனும் �தது வினோககளுககு ஓரிரு வரிகளில் விணடயளி (10X3=30)
 16. கவடெல் இயந்திரத்தின் ‘சுைல் விடடம்’ என்ைால் என்ன?
 17. பின்்பக்க ்பல்லிவணயின் ்பயன் யாது?
 18. ஆரம் ைழி நகரும் துவையிடும் இயந்திரத்தின் சிைப்பு அம்ெங்கள் மூன்றிவனக் கூறுக.
 19. துவையிடும் இயந்திரத்தில் ‘சைடடும் வைகம்’ என்்பவத ைவரயறு?
 20. கிைாப்்பர ்பாக்சின் ்பயவனக் கூறுக?
 21. வமயமில்ைா அவரப்பு செயல் என்ைால் என்ன?
 22. மில்லிங் என்ைால் என்ன?
 23. குறியீடு தவையின் ைவககள் யாவை?
 24. ்பராமரித்தலின் ைவககள் யாவை?
 25. வகஸ சைல்டிங்கின் மூன்று ைவக தீசசுடரகள் யாவை?

மாதிரி வினாத்தாள்
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 26. வமய விைக்கு ்பம்பின் ்பயன்கள் யாவை?
 27. உள்ளீடு ஏறகும் அைகின் ்பணிகள் யாவை?
 28. ்பயன்்பாடவட அடிப்்பவடயாகக் சகாண்டு இயங்கும் தானியங்கி முவைகள் யாவை?

�குதி   -  இ
எணவநயனும் ஐந்து வினோககளுககு ஒரு �கக அளவில் விணடயளி   (5X5=25)
 29. டரட வைத்திறகும், வகப்ஸடன் வைத்திறகும் உள்ை வைறு்பாடுகள் ஏவதனம் ஐந்திவனக் 

கூறுக.
 30. துவையிடும் இயந்திரத்தின் அைவை எவ்ைாறு குறிப்பிடுைாய?
 31. உருைவமக்கும் இயந்திரத்தின் ைவககவை ைரிவெப்்படுத்துக.
 32. அவரப்பு ெக்கரத்வத ‘சீர செயதல்’ ்பறறி ்படத்துடன் விைக்குக?
 33. ொதாரண மில்லிங் இயந்திரத்திறகும், அவனத்திறகும் ஏறை மில்லிங் இயந்திரத்திறகும் 

உள்ை வைறு்பாடுகள் யாவை?
 34. கிரீஸ மூைம் உயவிடல் ்பறறி ்படம் ைவரந்து விைக்குக?
 35. வகஸ சைல்டிங் ொதனங்கள் இரண்டிவன ்படத்துடன் விைக்குக?

�குதி   -  ஈ
விரிவோன விணடயளி (2X10=20)
 36. கவடெல் இயந்திரத்தின் ்படம் ைவரந்து ்பாகங்கவை குறிக்க?

(அல்ைது)
  துவையிடும் இயந்திரத்தில் ‘சுைறறி’ இயங்கும் விதத்வத ்படத்துடன் விைக்குக.

 37. உருைவமக்கும் இயந்திரத்தில் ்பணிப்ச்பாருவை பிடிக்கும்    முவைகள் இரண்டிவன 
்படத்துடன் விைரி?

(அல்ைது)
  மில்லிங் சைடடுக் கருவியின் ்படம் ைவரந்து, முக்கிய ்பாகங்கவையும், வகாணங்கவையும் 

விைக்குக.
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சி. இரவி
எண்.3 ்பாபு நகர, வஜாைார வ்படவட,
வைலூர மாைடடம் - 635851

கல்விததகுதிகள்
�	1987 மாரச – 10 ஆம் ைகுப்பு வதரசசி அரசு ஆண்கள் வமல்நிவைப்்பள்ளி வஜாைார வ்படவட.
�	1989 ஏப்ரல் – 12 ஆம் ைகுப்பு வதரசசி (ச்பாது இயந்திரவியல் பிரிவு) அரசு ஆண்கள் 

வமல்நிவைப்்பள்ளி நாடைம் ்பள்ளி வைலூர மாைடடம் 635852. 
�	1993 மாரச – B.Sc (கணிதம்)  வதரசசி மஜ்ெருல் உலும் கல்லூரி ஆம்பூர.

�ணி அனு�வம்
�	1994 – 1997 J.T.C சநடசைாரக் நிறுைனத்தில் உதவியாைர ்பணி.
�	1997 – 2003 சிங்கப்பூரில் தனியார கடடுமான நிறுைனத்தில் உதவியாைர ்பணி.
�	2003 – 2010 சுய சதாழில் (செங்கல் சதாழிறொவை) மறறும் RK இன்டரவநஷனல் 

பிவரவைட லிமிசடட நிறுைனத்தில் வமற்பாரவையாைர ்பணி.
�	2010 - 2016 Matrix Skill Development company சைளிநாடு கம்ச்பனிகளுக்கு ்பயிறசி 

அளித்து ஆடகவை அனப்பும் நிறுைனத்தில் வமற்பாரவையாைர ்பணி.
�	2016 முதல் CRS agarbathies company private limited Jolarpettai என்ை ஊதுைரத்தி 

தயாரிக்கும் கம்ச்பனி நடத்தி ைருகிவைன்.  இந்நிறுைனத்தில் தறவ்பாது 300 க்கும் வமற்படட 
ஊதுைரத்தி தயாரிக்கும் இயந்திரங்கவை ்பயன்்படுத்தி 500 க்கும் வமற்படட ந்பரகளுக்கு 
வைவைைாயப்பு  ைைங்கி உள்வைன்.

வமறகண்ட சதாழில்கவை நான் செயைதறகு எனக்கு அடிப்்பவடயாக இருந்தது என்னவடய 
ஆரம்்பக்கல்வியும், 11 மறறும் 12 ஆம் ைகுப்பில் நான் ்பயின்ை ச்பாது இயந்திரவியல் என்ை 
சதாழிறகல்வியும் மறறும் என்னவடய சதாழிறகல்வி ஆசிரியர திரு. சி.இரவிைரமன் 
அைரகளின் ஊக்குவிப்புவம காரணம் என்்பவத சதரிவித்துக் சகாள்கிவைன்.

உறுதிபமோழி 
வமவை சகாடுக்கப்்படடுள்ை அவனத்தும் உண்வம என்றும், எனது ்பணிகவை ஆரைத்துடனம் 
அரப்்பணிப்புடனம் செயது ைருகிவைன் என உறுதி அளிக்கிவைன்.

தங்கள் உண்வமயுள்ை,
(சி. இரவி)
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முன்னோள் மோணெவர்

அ.பசந்தில் குமோர், 
ஸ்ரீ ெக்தி இன்ஜினியரிங்,

A – 15, சிடவகா சதாழிறவ்படவட, 
வ்பஸ – 3, கிண்டி,

சென்வன – 600 032

கல்வி தகுதிகள்:
�	நான் திருைண்ணாமவை மாைடடம் ஆரணி நகரத்தில் உள்ை அரசினர ஆண்கள் 

வமல்நிவை ்பள்ளியில் 12ம் ைகுப்பு ச்பாது இயந்திரவியல் (தறவ்பாது – அடிப்்பவட 
இயந்திரவியல்) சதாழிறகல்வி ்பாடப்பிரிவில் 72% மதிப்ச்பண் ச்பறறு மாரச 1991ல் வதரசசி 
அவடந்வதன்.

�	செங்கல்்படடு மாைடடம், உத்திரவமரூரில் உள்ை மீனாடசி அம்மாள் ்பாலிசடக்னிக் 
கல்லூரியில் இயந்திரவியல் பிரிவில் D.M.E ்படித்து 76% ச்பறறு 1994ல் வதரசசி அவடந்வதன்.

�ணி அனு�வம்
�	1994 – 2007 ம் ஆண்டு ைவர இரு சிறிய நிறுைனங்களில் CNC இயந்திர ்பயிறசியாைராக 

ஆரம்பித்து, வமைாைராக ்பணிபுரிந்வதன்.
�	2007ம் ஆண்டு ஜப்்பான் நாடடிறகு சென்று ஓராண்டு காைம்   Design Engineer ஆக 

்பணிபுரிந்வதன்.
�	2008 – 2013 ஆம் ஆண்டு ைவர சென்வனயில் உள்ை அசமரிக்க நிறுைனத்தில் Design 

Engineer ஆக ்பணிபுரிந்வதன்.
�	2013 ம் ஆண்டிலிருந்து, ஸ்ரீ ெக்தி இன்ஜினியரிங் என்ை சிறிய நிறுைனத்வத சொந்தமாக 

ஆரம்பித்து நடத்தி ைருகிவைன். 
�	ஒழுக்கம் அயராத உவைப்பு, அரப்்பணிப்பு, வ்பான்ைைறவை ்பயிறறுவித்த எனது 

சதாழிறகல்வி ஆசிரியரகள் திரு. ்பைநிவைலு மறறும் திரு. வைல்முருகன் ஆகிவயாவர என் 
ைாழ்வின் உயரவுக்கு காரணம் என்்பவத சதரிவித்துசகாள்கிவைன்.

உறுதிபமோழி
வமவை சகாடுக்கப்்படடுள்ை அவனத்தும் உண்வம என்றும், எனது ்பணிகவை ஆரைத்துடனம் 
அரப்்பணிப்புடனம் செயது ைருகிவைன் என உறுதி அளிக்கிவைன்.

தங்கள் உண்வமயுள்ை,
(அ.செந்தில் குமார)
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M. சூர்யோ,
கைர வொம்ஸ டிடிவக நகர,
வமறகு தாம்்பரம்,
சென்வன 600 045. 

கல்வித தகுதிகள்
நான், திருைண்ணாமவை மாைடடத்தில் உள்ை ைந்தைாசி நகரில், அரசினர ஆண்கள் 
வமல்நிவைப் ்பள்ளியில் சதாழிறகல்விப் ்பாடப்பிரிைான ச்பாது இயந்திரவியல் (தறவ்பாது 
அடிப்்பவட இயந்திரவியல்) பிரிவில் இரண்டு ஆண்டுகள் ்படித்து வதரசசி ச்பறவைன்.
பின்பு சென்வனயில் உள்ை ்பாரத் சதாழில்நுட்பக் கல்லூரியில் (நிகரநிவை ்பல்கவைக்கைகம்) 
இைங்கவை சதாழில்நுட்பவியல் (B.Tech) (கடடிடவியல்) நான்கு ஆண்டுகள் ்படித்து 65% 
மதிப்ச்பண்கள் ச்பறறு 2015ல் வதரசசி ச்பறவைன்.

�ணி அனு�வம்
2015ம் ஆண்டு பிரஸடிஜ் கம்ச்பனியுடன் இவணந்து மனித ைைம் வதரந்சதடுக்கும் 
கம்ச்பனிவய ஆரம்பித்வதன். 2016 – 2017ம் ஆண்டில் வமடைாக்கத்தில் உள்ை AGS 
கடடுமானக் கம்ச்பனியின் வகொ கிராண்ட (CASA GRAND) திடட்பணியில் வமைாைராக 
்பணிபுரிந்வதன். 2018ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்திலிருந்து GS கடடுமானக் கம்ச்பனி ஆரம்பித்து 
சொந்தமாக நடத்தி ைருகிவைன்.

�யன்�ோட்டு தி்றணம
கான்கிரிடடில் ்பயன்்படுத்தப்்படும் சிசமண்டிறகு ்பதிைாக அவத ைலிவமயும், ஆயுவையும் 
சகாண்ட Fluorescent Light tube ்பவுடர என்ை ச்பாருவை ்பயன்்படுத்தி கடடுமானப் ்பணிகவை 
செயது ைருகிவைன். ைைக்கமாக ்பயன்்படுத்தும் கான்கிரீட கைவைவய விட இதன் ைலிவமயும், 
ஆயுளும் அதிகமாக உள்ைது.

�ணி ஈடு�ோடு
 1. கைப் ச்பாறியாைர
 2. கடடிட ைடிைவமப்பு

உறுதிபமோழி
வமவை சகாடுக்கப்்படடுள்ை அவனத்தும் உண்வம என்றும், எனது ்பணிகவை ஆரைத்துடனம் 
அரப்்பணிப்புடனம் செயது ைருகிவைன் என உறுதி அளிக்கிவைன்.

தங்கள் உண்வமயுள்ை
இடம்: சென்வன

M. சூரயா
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 1. “Elements of Workshop Technology” by S.K. Hajra choudhury and A.k.Hajra choudhury 
and Nirjhar Rry, Media promotors & publishers pvt. Ltd, Mumbai – 400 007.

 2. “Basic Mechanical Engineering” by T.S. Rajan New age International publishers, 3rd 
Edition.

 3. “Machine Tool Practices” by Richard R. Kibbe and Roland O.Meyer, John.E.Neely, 
Werren.T. White, 8th Edition, publisher Name.Pearson/practice Hall, vpper saddle 
River, New Jersey, Columbus, ohio.

 4. ‘Welding’ by A.C. Davies combridge low price Edition, 10th Edition.

 5. “Welding and welding Technology” by Richard.L. Little, Mc Graw Hill Education 
(India) Privated Ltd, New Delhi.

 6. “Fundamentals of Hydraulic Engineering” by Alan L.Prasuhn, Oxford Univercity press.

 7. “Pumps & Hydraulics” by Rex Miller, mark Richard Miller, Harry stewart published 
by wiley publishing Inc.

 8. “Hydraulics Laboratory Mannual” by S.K. likhi, New age International Publishers New 
Delhi – 110 002

 9. “Computer Numerical control Mechining and Turning centers” by Robert Quesada, 
published by pearson/prentice Hall, Upper saddle River, New Jersy, coloumbus, ohio.

 10. “Robotics and Industrial Automation” by R.K. Rajput, s.chand & company Ltd, Ram 
Nagar, New Delhi – 110 055

 11. “Automation and Human performance theory and applications” by Raja parasuraman 
and Mustapha Moulaua.  Published by Lawrence Erlbaum Associates publishers 
Mahwah, New jersey.

 12. “Robotics” by Ellen Thro published by Facts on File, Inc

நமறநகோள் நூல்கள்
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ச�ொருளடக்கம்

அடிப�றட இயந்திரவியல்  
செய்முறை -1  

வ.எண் நாள் செய்முடை ்பயிற்சி ச்பயர் ்பக்கம் ஆசிரியர் 
ட்கசயாப்பம்

1. மு்கபபு ்கடைதல் 216

2. மு்கபபு ்கடைதல் மற்றும் ெரிெம 
உருடை ்கடைதல் 218

3. ்படிக்கட்டு ்கடைதல் 220

4. ்படிக்கட்டு ்கடைதல் மற்றும் முடை 
ெரிவாககுதல் 222

5. ெரிவு உருடை ்கடைதல் 225

6. சொரசொரப்பாககுதல் 227

7. ்பள்ைம் சவட்டுதல் 229
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குறிபபு
அடைத்து அைவு்களும் மில்லி மீட்ைரில் ச்காடுக்கப்பட்டுள்ைது.  ்பணிபச்பாருளின் அைவு 20 
mm விட்ைம் அல்்லது அந்தந்த ்பகுதி்களில் கிடைககும் மூ்லபச்பாருட்்களின் (Raw Materials)  
அைவு்கடைப ச்பாறுத்து செய்யப்படும் ்பணிபச்பாருட்்களின் (MS Round Rod) அைவு்கடை 
ததடவயாைால் மாற்றிக ச்காள்ை்லாம்.

்கறடெல் இயந்திரத்தில் செய்முறை செய்்வதற்கு முன் ்க்வனிக்க வ்வண்டியற்வ
்கடைெல் இயந்திரத்தில் தவட்ல செய்வதற்கு முன் ்பணிபச்பாருடை எந்சதந்த முடையில் 
பிடிக்க தவண்டும் என்்படத சதரிந்து ச்காள்ை தவண்டும்.  ்பணிபச்பாருளின் வடிவம், விட்ைம், 
எடை, உத்லா்கம், செய்ய தவண்டிய தவட்ல ஆகியவற்றிற்கு ஏற்்ப சவட்டும் தவ்கம், மற்றும் 
சவட்டுளிடயத் ததர்ந்சதடுக்க தவண்டும்.

சவட்டுளிடய சவட்டுளிக்கம்்பத்தில் ச்பாருத்த தவண்டிய முடைடய நன்கு சதரிந்து 
ச்காண்ைால் மட்டுதம, ்கடைெல் இயந்திரத்தில் தவட்ல  செய்ய முடியும்.

எைதவ, ்பணிபச்பாருடைப பிடிககும் முடை, சவட்டும் தவ்கம், சவட்டுளியின் வட்க்கள், 
சவட்டுளிடய அடமககும் முடை ஆகியவற்டை சதரிந்துச்காள்தவாம்.

�ணிபச�ொருறளப பிடித்தல்

்பணிபச்பாருடைப பிடித்தல்

அடிப�றட இயந்திரவியல்
செய்முடை 

XII BME_Tamil version Practicals.indd   210 1/12/2022   5:20:20 PM



2 1 1அடிப்படை இயந்திரவியல் - செய்முடை

நான்கு தாடை ்கவ்வியில் ெர்ஃத்பஸ் த்கஜ் மூ்லம் ்பணிபச்பாருடை சுழற்றியில் உள்ை 
்கவ்வியின் டமயத்தில் அடமத்தல்.

மூன்று தாடை ்கவ்வியில் ்பணிபச்பாருள் பிடிக்கப்பட்டுள்ைடதக ்காண்்க.

நான்கு தாடை ்கவ்வியில் ெதுர மு்கபபுடைய ்பணிபச்பாருடையும் பிடிக்கமுடியும் என்்படத 
்பைத்தில் ்காண்்க.

ச்வட்டும் வ்வ்கம் (Cutting Speed)
தவ்கம் என்்பது ஒரு ச்பாருள், ஒரு நிமிை தநரத்தில் எவ்வைவு தூரம் ந்கர்கிைது என்்படதக 
குறிககும்.  ்கடைெல் இயந்திரத்டதப ச்பாறுத்தவடரயில், ்பணிபச்பாருளின் ்பரிதியில் உள்ை 
ஒரு புள்ளி ஒரு நிமிை தநரத்தில் வட்ைப்பாடதயில் சுற்றும் சமாத்த தூரம் சவட்டும் தவ்கம் 
எைப்படும்.

இது மீட்ைர்/நிமிைத்தில் குறிபபிைப்படுகிைது.
சவட்டும் தவ்கம் = πDN

1000
  மீட்ைர் / நிமிைம்

இங்கு D = ்பணிபச்பாருளின் விட்ைம் (mm)
N = சுழற்றியின் தவ்கம் (RPM)
π = 22/7  (or) 3.14
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அட்ட்வறை 
�ணிபச�ொருள் 
உவ�ொ்கம்

ச்வட்டுளி உவ�ொ்கம்
றைஸ்பீடு 

ஸ்டீல்
டஙஸ்டன் ஸ்டீற�ட்

டமல்டு ஸ்டீல்
டை ்கார்்பன் 
ஸ்டீல்

வார்பபு எஃகு
வார்பபு இரும்பு
அலுமினியம்
பித்தடை

30 மீ/நிமிைம்
26 மீ/நிமிைம்

15 மீ/நிமிைம்
22 மீ/நிமிைம்
90 மீ/நிமிைம்
61 மீ/நிமிைம்

80 மீ/நிமிைம்
65 மீ/நிமிைம்

80 மீ/நிமிைம்
80 மீ/நிமிைம்
400 மீ/நிமிைம்
200 மீ/நிமிைம்

58 மீ/நிமிைம்
50 மீ/நிமிைம்

42 மீ/நிமிைம்
50 மீ/நிமிைம்
330 மீ/நிமிைம்
33 மீ/நிமிைம்

ச்வட்டுளியின் ்வற்க்கள்
்கடைெல் சவட்டுளி்கள் அது தயாரிக்கப்படும் முடைடயப ச்பாறுத்து பின்வருமாறு பிரிக்க்லாம்.
 1. ச்கட்டியாை சவட்டுளி (Solid Tool)
 2. வில்ட்ல ச்பாருத்தப்பட்ை சவட்டுளி(Tipped Tool)
 3. சவட்டுளி பிடிப்பானில் செரு்கப்பட்ை சவட்டுளி துண்டு (Tool bit Inserted in the Tool holder)

செய்யப�ட வ்வண்டிய வ்வற�றயப ச�ொறுத்து  
ச்வட்டுளி்கறளப பின்்வருமொறு பிரிக்க�ொம்:
 1. ்கடைெல் சவட்டுளி (Turning Tool)
 2. மடர சவட்டுளி(Thread cutting Tool)
 3. மு்கபபு ்கடைெல் (Facing Tool)
 4. வடிவ சவட்டுளி (Forming Tool)
 5. சவட்டித் துண்ைாககும் சவட்டுளி (Parting Tool)
 6. ்பள்ைம் சவட்டும் சவட்டுளி (Grooving Tool)
 7. துடைச்பருககும் சவட்டுளி (Boring Tool)
 8. உள் மடர சவட்டும் சவட்டுளி (Internal Thread Cutting Tool)
 9. சொரசொரப்பாககும் சவட்டுளி (Knurling Tool)

ஊட்டம் தரும் முறைறயப ச�ொறுத்து ச்வட்டுளி்கறளப பின்்வருமொறு பிரிக்க�ொம்:
 1. வ்லகட்க வட்க சவட்டுளி (Right Hand Tool)
 2. இைகட்க வட்க சவட்டுளி (Left Hand Tool)
 3. வட்ை முடை ச்காண்ை சவட்டுளி (Round Nose Tool)
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ச்வட்டுளிறய ச்வட்டுளிக ்கம்�த்தில் ச�ொருத்தும் முறை

ெரியொன முறை

்கடைெல் இயந்திரத்தில் சவட்டுளியின் சவட்டு முடை, சுழற்றியின் டமய அச்சுககு ெரியாை 
உயரத்தில் இருககும்்படி ச்பாருத்த தவண்டும்.

த்வைொன முறை – 1

சுழற்றியின் டமய அச்சிலிருந்து சிறிது அதி்கமாை உயரத்தில் சவட்டுளிடயப ச்பாருத்திைால், 
்பணிபச்பாருளில் சவட்டுளியின் முன் ்பகுதி உராய்ந்து, சவட்டும் ெகதிடய இழககும்.  
சவட்டுளியும் ததய்ந்து விடும்.
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2 1 4 அடிப்படை இயந்திரவியல் - செய்முடை

தவைாை முடை – 2

சுழற்றியின் டமய அச்சிலிருந்து சிறிது தாழவாை உயரத்தில் சவட்டுளிடயப ச்பாருத்திைால், 
சவட்டு முடையின் சவட்டும் திைன் குடையும்.  சவட்டும் ஆழம் தரும்ச்பாழுது, ்பணிபச்பாருள் 
சவட்டுளியின் தமல் ஏறி, சவட்டுளியின் சவட்டுமுடை உடைந்து விடும்.  ்பணிபச்பாருளும் 
தெதம் அடையும்.

ச்வட்டுளி ்கம்�த்தின் ்வற்க்கள் (Types of Tool Post)
ஒற்றை மறரயொணி ச்வட்டுளி ்கம்�ம் (Single Screw Tool Post)
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2 1 5அடிப்படை இயந்திரவியல் - செய்முடை

நொன்கு ்வழி ச்வட்டுளி ்கம்�ம் (Four way Tool Post)
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வதற்வயொன ்கருவி்கள்
 1. மு்கபபு ்கடைெல் செய்யும் சவட்டுளி
 2. ஷக ொவி
 3. சவட்டுளி பிடிப்பான்
 4. சவட்டுளி ்கம்்பம்
 5. அைவுத்கால்
 6. சவர்னியர் ்காலிப்பர்
 7. சவர்னியர் சவளியைவு ்காலிப்பர்
 8. சவர்னியர் உள்ைைவு ்காலிப்பர்
 9. ெர்ஃத்பஸ் த்கஜ்

வநொக்கம்
�	ச்காடுக்கப்பட்ை உருடைவடிவ ்பணிபச்பாருளின் முன் மு்கபபில் ்கடைெல் செய்து 

தட்டையாை ்பரபட்ப ஏற்்படுத்துதல்.

ச்வட்டுளி அறமத்தல்
்கடைெல் இயந்திரத்தின், சவட்டுளி ்கம்்பத்தில் ்கடைெல் அச்சின் ெரியாை உயரத்திற்கு 
மு்கபபு சவட்டுளிடய (Facing Tool) ச்பாருத்த தவண்டும். ்காம்்பவுண்டு சரஸ்ட் ்பா்கத்டத 00 

த்காணத்தில் இருககும்்படி அடமக்க தவண்டும்.

�ணிபச�ொருறள பிடித்தல்
 1. இயந்திரப்பணி செய்ய தவண்டிய ்பணிபச்பாருடை, ்கடைெல் இயந்திரத்தின் ்கவ்வியில் 

(Chuck) ச்பாருத்த தவண்டும்.
 2. ச்பாருத்தப்பட்ை ்பணிபச்பாருள், ்கடைெல் அச்சின் டமயத்தில் அடமந்துள்ைதா, எை 

ெர்ஃத்பஸ் த்கஜ் மூ்லம் தொதிக்க தவண்டும். 

மு்கபபு ்கறடதல் (Facing)

செ
ய்முடை
01
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2 1 7அடிப்படை இயந்திரவியல் - செய்முடை

செய்முறை – 1

செயல் – 1

ச்வட்டு வ்வ்கம் அறமத்தல்
C.S = πDN

1000
 மீட்ைர் / நிமிைம்

என்ை சூத்திரத்டதப ்பயன்்படுத்தி, 
்பணிபச்பாருளுககுத்கற்்ப சுழற்றியின் 
சவட்டுதவ்கத்டத அடமத்துக ச்காள்ை 
தவண்டும்.

செய்முறை
இயந்திரத்டத இயககி சவட்டுளி ்கம்்பத்தில் 
ச்பாருத்தப்பட்டுள்ை, சவட்டுளிடய குறுககு 

ந்கற்றியின் மூ்லம் ்பணிபச்பாருளின் 
அச்சுககு செங்குத்தா்க ஊட்ைம் ச்காடுத்து 
உருடை வடிவ ்பணிபச்பாருளின் முன் 
மு்கபட்ப இயந்திர ்பணி செய்ய தவண்டும்.

முடிவு
ச்காடுக்கப்பட்ை ்பணிபச்பாருளில் முன் 
மு்கபபில் ்கடைெல் செய்து ததடவயாை 
தட்டை ்பரபபு கிடைத்தவுைன் 
தொதித்துப்பார்த்து ஆய்விற்கு அனுப்ப 
தவண்டும்.
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வதற்வயொன ்கருவி்கள்
 1. மு்கபபு ்கடைெல் செய்யும் சவட்டுளி
 2. ெரிெம ்கடைெல் சவட்டுளி
 3. ஷக ொவி
 4. சவட்டுளி பிடிப்பான்
 5. சவட்டுளி ்கம்்பம்

 6. அைவுத்கால்
 7. சவர்னியர் ்காலிப்பர்
 8. சவர்னியர் சவளியைவு ்காலிப்பர்
 9. சவர்னியர் உள்ைைவு ்காலிப்பர்
 10. ெர்ஃத்பஸ் த்கஜ்

வநொக்கம்
�	ச்காடுக்கப்பட்ை உருடைவடிவ ்பணிபச்பாருளில் முன் மு்கபபில் ்கடைெல் செய்து 

தட்டையாை ்பரபட்ப ஏற்்படுத்துதல் மற்றும் ச்காடுத்துள்ை அைவிற்கு ெரிெம 
உருடை ்கடைெல் செய்தல்.

ச்வட்டுளி அறமத்தல்
்கடைெல் இயந்திரத்தின், சவட்டுளி 
்கம்்பத்தில் ்கடைெல் அச்சின் ெரியாை 
உயரத்திற்கு மு்கபபு சவட்டுளி மற்றும் ெரிெம 
்கடைெல் செய்யும் சவட்டுளி ஆகியவற்டை  
ச்பாருத்த தவண்டும். ்காம்்பவுண்டு சரஸ்ட் 
்பா்கத்டத 00 த்காணத்தில் இருககும்்படி 
அடமக்க தவண்டும்.

�ணிபச�ொருறள பிடித்தல்
 1. இயந்திரப்பணி செய்ய தவண்டிய 

்ப ணி ப ச ்ப ா ரு ட ை ,  ்க ட ை ெ ல் 
இயந்திரத்தின் ்கவ்வியில் (Chuck) 
ச்பாருத்த தவண்டும்.

 2. ச்பாருத்தப்பட்ை ்பணிபச்பாருள், 
்கடைெல் அச்சின் டமயத்தில் 
அடமந்துள்ைதா, எை ெர்ஃத்பஸ் த்கஜ் 
மூ்லம் தொதிக்க தவண்டும். 

ச்வட்டு வ்வ்கம் அறமத்தல்
C.S = πDN

1000
 மீட்ைர் / நிமிைம்

என்ை சூத்திரத்டதப ்பயன்்படுத்தி, 
்பணிபச்பாருளுககுத்கற்்ப சுழற்றியின் 
சவட்டுதவ்கத்டத அடமத்துக ச்காள்ை 
தவண்டும்.

மு்கபபு ்கறடதல் மற்ைம்  
ெரிெம உருறள ்கறடதல்  
(Facing and Plain Turning)

செ
ய்முடை
02
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2 1 9அடிப்படை இயந்திரவியல் - செய்முடை

 2. ததடவயாை விட்ைம் கிடைககும் வடர 
குறுககு ந்கற்றிககு, சிறிது சிறிதா்க 
ஊட்ைம் ச்காடுத்து, த்கதரடை ந்கற்றி, 
்கடைெல் செய்து முடிக்க தவண்டும்.

 3. ்கடைெல் செய்யும்த்பாது சவளியைவு 
்காலிப்பர், உள்ைைவு ்காலிப்பர் 
ஆகியவற்றின் உதவியால், அடிக்கடி 
்பணிபச்பாருளின் அைடவ ெரி்பார்க்க 
தவண்டும்.

 4. துல்லியமாை நீைம், விட்ைம் கிடைக்க 
நுணுக்க சவட்டுளிடயப ்பயன்்படுத்த 
தவண்டும்.

முடிவு
ெரியாை அைவு ்படி ்பணிபச்பாருடை செய்து 
முடித்தபின் தொதித்துப்பார்த்து ஆய்விற்கு 
அனுப்ப தவண்டும்.

மு்கபபு ்கறடெல் செய்தல்
இயந்திரத்டத இயககி சவட்டுளி ்கம்்பத்தில் 
ச்பாருத்தப்பட்டுள்ை, சவட்டுளிடய குறுககு 
ந்கற்றியின் மூ்லம் ்பணிபச்பாருளின் 
அச்சுககு செங்குத்தா்க ஊட்ைம் ச்காடுத்து 
உருடை வடிவ ்பணிபச்பாருளின் முன் 
மு்கபட்ப இயந்திர ்பணி செய்ய தவண்டும்.

அளவுககுறியீடு செய்தல்
ெரிெம உருடை ்கடைெல் செய்ய தவண்டிய 
நீைத்திற்கு அைவுககுறியீடு செய்தல் 
தவண்டும்.

செய்முறை
 1. இயந்திரத்டத இயககி ததடவயாை 

ஆழத்திற்கு குறுககு ந்கற்றிடய 
அடமத்த பின், சவட்டுளிடயப 
்பணிபச்பாருளுககு இடணயா்க, 
த்கதரஜ் மூ்லம் ஊட்ைம் ச்காடுத்து 
்கடைெல் செய்ய தவண்டும்.

Æ20 Æ16

30

செய்முறை – 2

செயல் – 1
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வதற்வயொன ்கருவி்கள்
 1. மு்கபபு ்கடைெல் செய்யும் சவட்டுளி
 2. ெரிெம ்கடைெல் சவட்டுளி
 3. ஷக ொவி
 4. சவட்டுளி பிடிப்பான்
 5. சவட்டுளி ்கம்்பம்
 6. அைவுத்கால்
 7. சவர்னியர் ்காலிப்பர்
 8. சவர்னியர் சவளியைவு ்காலிப்பர்
 9. சவர்னியர் உள்ைைவு ்காலிப்பர்
 10. ெர்ஃத்பஸ் த்கஜ்

வநொக்கம்

�	ச்காடுக்கப்பட்ை உருடைவடிவ ்பணிபச்பாருளில் ச்காடுத்துள்ை அைவிற்கு 
்படிக்கட்டு ்கடைெல் செய்தல்.

ச்வட்டுளி அறமத்தல்
்கடைெல் இயந்திரத்தின், சவட்டுளி 
்கம்்பத்தில் ்கடைெல் அச்சின் ெரியாை 
உயரத்திற்கு மு்கபபு சவட்டுளி மற்றும் ெரிெம 
்கடைெல் செய்யும் சவட்டுளி ஆகியவற்டை  
ச்பாருத்த தவண்டும். ்காம்்பவுண்டு சரஸ்ட் 
்பா்கத்டத 00 த்காணத்தில் இருககும்்படி 
அடமக்க தவண்டும்.

�ணிபச�ொருறள பிடித்தல்
இயந்திரப்பணி செய்ய தவண்டிய 
்பணிபச்பாருடை, ்கடைெல் இயந்திரத்தின் 
்கவ்வியில் (Chuck) ச்பாருத்த தவண்டும்.

ச்பாருத்தப்பட்ை ்பணிபச்பாருள், 
்கடைெல் அச்சின் டமயத்தில் 
அடமந்துள்ைதா, எை ெர்ஃத்பஸ் த்கஜ் 
மூ்லம் தொதிக்க தவண்டும். 

ச்வட்டு வ்வ்கம் அறமத்தல்
C.S = πDN

1000
 மீட்ைர் / நிமிைம்

என்ை சூத்திரத்டதப ்பயன்்படுத்தி, 
்பணிபச்பாருளுககுத்கற்்ப சுழற்றியின் 
சவட்டுதவ்கத்டத அடமத்துக ச்காள்ை 
தவண்டும்.

மு்கபபு ்கறடெல் செய்தல்
இயந்திரத்டத இயககி சவட்டுளி ்கம்்பத்தில் 
ச்பாருத்தப்பட்டுள்ை, சவட்டுளிடய குறுககு 
ந்கற்றியின் மூ்லம் ்பணிபச்பாருளின் 
அச்சுககு செங்குத்தா்க ஊட்ைம் ச்காடுத்து 
உருடை வடிவ ்பணிபச்பாருளின் முன் 
மு்கபட்ப இயந்திர ்பணி செய்ய தவண்டும்.

அளவுககுறியீடு செய்தல்
ச்காடுத்துள்ை அைவிற்கு ்பணிபச்பாருளில் 
்படிக்கட்டு ்கடைெல் செய்ய அைவுககுறியீடு 
செய்தல் தவண்டும்.

�டிக்கட்டு ்கறடதல் (Step Turning)

செ
ய்முடை
03
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விட்ைத்தின் அைவிற்கும், அதற்்காை 
நீைத்திற்கும் ்கடைெல் செய்ய 
தவண்டும்.

 4. துல்லியமாை நீைம், விட்ைம் கிடைக்க 
நுணுக்க சவட்டுளி ்பயன்்படுத்த 
தவண்டும்.

 5. ்க ட ை ெ ல்  ச ெ ய் யு ம் த ்ப ா து 
சவளியைவு, உள்ைைவு ்காலிப்பர் 
ஆகியவற்றின் உதவியால்,  அடிக்கடி 
்பணிபச்பாருளின் அைடவ ெரி்பார்க்க 
தவண்டும்.

முடிவு
ெரியாை அைவு்படி ்பணிபச்பாருடை செய்து 
முடித்தபின் தொதித்துப்பார்த்து ஆய்விற்கு 
அனுப்ப தவண்டும்.

செய்முறை
 1. இயந்திரத்டத இயககி ததடவயாை 

ஆழத்திற்கு குறுககு ந்கற்றிடய 
அடமத்த பின், சவட்டுளிடயப 
்பணிபச்பாருளுககு இடணயா்க, 
த்கதரஜ் மூ்லம் ஊட்ைம் ச்காடுத்து 
்கடைெல் செய்ய தவண்டும்.

 2. ்பணிபச்பாருளில் ்கடைெல் செய்ய 
தவண்டிய சிறிய விட்ைம், ச்பரிய விட்ைம் 
ஆகியவற்றின் சமாத்த நீைத்திற்கு 
த்கதரஜ் மூ்லம் சவட்டுளிககு ஊட்ைம் 
ச்காடுத்து ்கடைெல் செய்ய தவண்டும்.

 3. ச்பரிய விட்ைம் கிடைத்த பிைகு, சிறிது 
சிறிதா்க குறுககு ந்கற்றி மூ்லம் 
ஊட்ைம் ச்காடுத்து த்கதரஜ் மூ்லம் 
்பணிபச்பாருளுககு இடணயா்க 
சவட்டுளிடய ந்கர்த்தி, சிறிய 

Æ18 Æ16

30

15

Æ20

செய்முறை – 3

செயல் – 1
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வதற்வயொன ்கருவி்கள்
 1. மு்கபபு ்கடைெல் செய்யும் சவட்டுளி
 2. ெரிெம ்கடைெல் சவட்டுளி
 3. முடை ெரிவாககும் வடிவ சவட்டுளி
 4. ஷக ொவி
 5. சவட்டுளி பிடிப்பான்

 6. சவட்டுளி ்கம்்பம்
 7. அைவுத்கால்
 8. சவர்னியர் ்காலிப்பர்
 9. சவர்னியர் சவளியைவு ்காலிப்பர்
 10. சவர்னியர் உள்ைைவு ்காலிப்பர்
 11. ெர்ஃத்பஸ் த்கஜ்

வநொக்கம்

�	ச்காடுக்கப்பட்ை உருடைவடிவ ்பணிபச்பாருளில் ச்காடுத்துள்ை அைவிற்கு  ெரிெம  
்கடைெல் செய்து அதன் முடைடய ெரிவாககுதல்.

ச்வட்டுளி அறமத்தல்
்கடைெல் இயந்திரத்தின், சவட்டுளி 
்கம்்பத்தில் ்கடைெல் அச்சின் ெரியாை 
உயரத்திற்கு மு்கபபு சவட்டுளி மற்றும் ெரிெம 
்கடைெல் செய்யும் சவட்டுளி ஆகியவற்டை  
ச்பாருத்த தவண்டும். ்காம்்பவுண்டு சரஸ்ட் 
்பா்கத்டத 00 த்காணத்தில் இருககும்்படி 
அடமக்க தவண்டும்.

�ணிபச�ொருறள பிடித்தல்
இயந்திரப்பணி செய்ய தவண்டிய 
்பணிபச்பாருடை, ்கடைெல் இயந்திரத்தின் 
்கவ்வியில் (Chuck) ச்பாருத்த தவண்டும்.

ச்பாருத்தப்பட்ை ்பணிபச்பாருள், 
்கடைெல் அச்சின் டமயத்தில் 
அடமந்துள்ைதா, எை ெர்ஃத்பஸ் த்கஜ் 
மூ்லம் தொதிக்க தவண்டும். 

ச்வட்டு வ்வ்கம் அறமத்தல்
C.S = πDN

1000
 மீட்ைர் / நிமிைம்

என்ை சூத்திரத்டதப ்பயன்்படுத்தி, 
்பணிபச்பாருளுககுத்கற்்ப சுழற்றியின் 
சவட்டுதவ்கத்டத அடமத்துக ச்காள்ை 
தவண்டும்.

�டிக்கட்டு ்கறடதல் மற்றும் 
முறன ெரி்வொககுதல்  (Step 

Turning and Chamfering)

செ
ய்முடை
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மு்கபபு ்கறடெல் செய்தல்
இயந்திரத்டத இயககி சவட்டுளி ்கம்்பத்தில் ச்பாருத்தப்பட்டுள்ை, சவட்டுளிடய குறுககு 
ந்கற்றியின் மூ்லம் ்பணிபச்பாருளின் அச்சுககு செங்குத்தா்க ஊட்ைம் ச்காடுத்து உருடை வடிவ 
்பணிபச்பாருளின் முன் மு்கபட்ப இயந்திர ்பணி செய்ய தவண்டும்.

Æ18 Æ16

30

15
3x45°

Æ20

செய்முறை – 4

செயல் – 1

XII BME_Tamil version Practicals.indd   223 1/12/2022   5:20:22 PM



2 2 4 அடிப்படை இயந்திரவியல் - செய்முடை

ஆகியவற்றின் உதவியால், அடிக்கடி 
்பணிபச்பாருளின் அைடவ ெரி்பார்க்க 
தவண்டும்.

 4. துல்லியமாை நீைம், விட்ைம் கிடைக்க 
நுணுக்க சவட்டுளிடயப ்பயன்்படுத்த 
தவண்டும்.

 5. முடை ெரிவாககும் வடிவ 
சவட்டுளிடயப ்பணிபச்பாருளின் 
முன் முடையில் சதாடும்்படி டவத்து 
குறுககு ந்கற்றிககு ஊட்ைம் தந்து முடை 
ெரிவாககுதல் செய்ய தவண்டும்.

முடிவு
ெரியாை அைவு்படி ்பணிபச்பாருடை செய்து 
முடித்தபின் தொதித்துப்பார்த்து ஆய்விற்கு 
அனுப்ப தவண்டும்.

அளவுககுறியீடு செய்தல்
ச்காடுத்துள்ை அைவிற்கு ்பணிபச்பாருளில் 
்படிக்கட்டு ்கடைெல் செய்ய அைவுககுறியீடு 
செய்தல் தவண்டும்.

செய்முறை
 1. இயந்திரத்டத இயககி ததடவயாை 

ஆழத்திற்கு குறுககு ந்கற்றிடய 
அடமத்த பின், சவட்டுளிடயப 
்பணிபச்பாருளுககு இடணயா்க, 
த்கதரஜ் மூ்லம் ஊட்ைம் ச்காடுத்து 
்கடைெல்  செய்ய தவண்டும்.

 2. ததடவயாை விட்ைம் கிடைககும் வடர 
குறுககு ந்கற்றிககு, சிறிது சிறிதா்க 
ஊட்ைம் ச்காடுத்து, த்கதரடை ந்கற்றி, 
்கடைெல் செய்து முடிக்க தவண்டும்.

 3. ்கடைெல் செய்யும்த்பாது சவளியைவு 
்காலிப்பர், உள்ைைவு ்காலிப்பர் 
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வதற்வயொன ்கருவி்கள்
 1. மு்கபபு ்கடைெல் செய்யும் சவட்டுளி
 2. ெரிெம ்கடைெல் சவட்டுளி
 3. முடை ெரிவாககும் வடிவ சவட்டுளி
 4. ஷக ொவி
 5. சவட்டுளி பிடிப்பான்
 6. சவட்டுளி ்கம்்பம்
 7. அைவுத்கால்
 8. சவர்னியர் ்காலிப்பர்
 9. சவர்னியர் சவளியைவு ்காலிப்பர்
 10. சவர்னியர் உள்ைைவு ்காலிப்பர்
 11. ெர்ஃத்பஸ் த்கஜ்

வநொக்கம்
�	ச்காடுக்கப்பட்ை உருடைவடிவ ்பணிபச்பாருளில் ச்காடுத்துள்ை அைவிற்கு  ெரிவு 

உருடை  ்கடைெல் (Taper Turning)  செய்தல்.

ச்வட்டுளி அறமத்தல்
்கடைெல் இயந்திரத்தின், சவட்டுளி 
்கம்்பத்தில் ்கடைெல் அச்சின் ெரியாை 
உயரத்திற்கு மு்கபபு சவட்டுளி மற்றும் ெரிெம 
்கடைெல் செய்யும் சவட்டுளி ஆகியவற்டை  
ச்பாருத்த தவண்டும். ்காம்்பவுண்டு சரஸ்ட் 
்பா்கத்டத 00 த்காணத்தில் இருககும்்படி 
அடமக்க தவண்டும்.

�ணிபச�ொருறள பிடித்தல்
இயந்திரப்பணி செய்ய தவண்டிய 
்பணிபச்பாருடை, ்கடைெல் இயந்திரத்தின் 
்கவ்வியில் (Chuck) ச்பாருத்த தவண்டும்.

ச்பாருத்தப்பட்ை ்பணிபச்பாருள், 
்கடைெல் அச்சின் டமயத்தில் 
அடமந்துள்ைதா, எை ெர்ஃத்பஸ் த்கஜ் 
மூ்லம் தொதிக்க தவண்டும். 

ச்வட்டு வ்வ்கம் அறமத்தல்

C.S = πDN
1000

 மீட்ைர் / நிமிைம்

என்ை சூத்திரத்டதப ்பயன்்படுத்தி, 
்பணிபச்பாருளுககுத்கற்்ப சுழற்றியின் 
சவட்டுதவ்கத்டத அடமத்துக ச்காள்ை 
தவண்டும்.

மு்கபபு ்கறடெல் செய்தல்
இயந்திரத்டத இயககி சவட்டுளி ்கம்்பத்தில் 
ச்பாருத்தப்பட்டுள்ை, சவட்டுளிடய குறுககு 
ந்கற்றியின் மூ்லம் ்பணிபச்பாருளின் 
அச்சுககு செங்குத்தா்க ஊட்ைம் ச்காடுத்து 
உருடை வடிவ ்பணிபச்பாருளின் முன் 
மு்கபட்ப இயந்திர ்பணி செய்ய தவண்டும்.

அளவுககுறியீடு செய்தல்
ச்காடுத்துள்ை அைவிற்கு ்பணிபச்பாருளில் 
்படிக்கட்டு ்கடைெல் செய்ய அைவுககுறியீடு 
செய்தல் தவண்டும்.

ெரிவு உருறள ்கறடதல்  
(Taper Turning)

செ
ய்முடை
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2 2 6 அடிப்படை இயந்திரவியல் - செய்முடை

 5. ்பணிபச்பாருளில் ததடவயாை 
ெரிவு கிடைககும் வடர குறுககு 
ந்கற்றி மற்றும் ்காம்்பவுண்டு சிட்லடு 
இவற்றின் மூ்லம் ஊட்ைம் ச்காடுத்து, 
ெரிவுக ்கடைெல் செய்தல் தவண்டும்.

 6. இவ்வாறு ெரிவுக ்கடைெல் 
செய்யும்த்பாது, சிறிய விட்ைத்திலிருந்து, 
ச்பரிய விட்ைத்டத தநாககி ்கடைெல் 
செய்ய தவண்டும்.

முடிவு
ச்காடுக்கப்பட்ை ்பணிபச்பாருளில் 
ச்காடுத்துள்ை அைவிற்கு ெரிவுக ்கடைெல் 
செய்த பின், தொதித்துப்பார்த்து ஆய்விற்கு 
அனுப்ப தவண்டும்.

செய்முறை
 1. ்காம்ச்பௌண்டு சரஸ்ட் திருப்ப 

தவண்டிய த்காணம்

  tan  θ  =  D-d
2l

  என்ை சூத்திரத்டதப ்பயன்்படுத்தி 
ெரிவின் அைடவக ்காண தவண்டும்.

 2. ்கணககிட்ை்படி ததடவயாை 
த்காணத்திற்கு, ்காம்்பவுண்டு சரஸ்டை 
திருபபி அடமக்க தவண்டும்.

 3. குறுககு ந்கற்றியின் மூ்லம் 
த த ட வ ய ா ை  ஆ ழ ம் 
அடமத்துகச்காள்ை தவண்டும்.

 4. பிைகு, ந்கற்றியின் மூ்லம் ததடவயாை 
ஆழம் அடமத்துகச்காள்ை தவண்டும்.

30

16

Æ20

செய்முறை – 5

செயல் – 1
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2 2 7

வதற்வயொன ்கருவி்கள்
 1. மு்கபபு ்கடைெல் செய்யும் சவட்டுளி
 2. ெரிெம ்கடைெல் சவட்டுளி
 3. முடை ெரிவாககும் வடிவ சவட்டுளி
 4. ஷக ொவி
 5. சவட்டுளி பிடிப்பான்
 6. சவட்டுளி ்கம்்பம்
 7. அைவுத்கால்
 8. சவர்னியர் ்காலிப்பர்
 9. சவர்னியர் சவளியைவு ்காலிப்பர்
 10. சவர்னியர் உள்ைைவு ்காலிப்பர்
 11. ெர்ஃத்பஸ் த்கஜ்

வநொக்கம்

�	ச்காடுக்கப்பட்ை உருடைவடிவ ்பணிபச்பாருளில் ச்காடுத்துள்ை அைவிற்கு  
சொரசொரபபு ்பரபட்ப ஏற்்படுத்துதல்.

ச்வட்டுளி அறமத்தல்
்கடைெல் இயந்திரத்தின், சவட்டுளி 
்கம்்பத்தில் ்கடைெல் அச்சின் ெரியாை 
உயரத்திற்கு மு்கபபு சவட்டுளி மற்றும் ெரிெம 
்கடைெல் செய்யும் சவட்டுளி ஆகியவற்டை  
ச்பாருத்த தவண்டும். ்காம்்பவுண்டு சரஸ்ட் 
்பா்கத்டத 00 த்காணத்தில் இருககும்்படி 
அடமக்க தவண்டும்.
�ணிபச�ொருறள பிடித்தல்
இயந்திரப்பணி செய்ய தவண்டிய 
்பணிபச்பாருடை, ்கடைெல் இயந்திரத்தின் 
்கவ்வியில் (Chuck) ச்பாருத்த தவண்டும்.

ச்பாருத்தப்பட்ை ்பணிபச்பாருள், 
்கடைெல் அச்சின் டமயத்தில் 
அடமந்துள்ைதா, எை ெர்ஃத்பஸ் த்கஜ் 
மூ்லம் தொதிக்க தவண்டும். 

ச்வட்டு வ்வ்கம் அறமத்தல்

C.S = πDN
1000

 மீட்ைர் / நிமிைம்

என்ை சூத்திரத்டதப ்பயன்்படுத்தி, 
்பணிபச்பாருளுககுத்கற்்ப சுழற்றியின் 
சவட்டுதவ்கத்டத அடமத்துக ச்காள்ை 
தவண்டும்.

மு்கபபு ்கறடெல் செய்தல்
இயந்திரத்டத இயககி சவட்டுளி ்கம்்பத்தில் 
ச்பாருத்தப்பட்டுள்ை, சவட்டுளிடய குறுககு 
ந்கற்றியின் மூ்லம் ்பணிபச்பாருளின் 
அச்சுககு செங்குத்தா்க ஊட்ைம் ச்காடுத்து 
உருடை வடிவ ்பணிபச்பாருளின் முன் 
மு்கபட்ப இயந்திர ்பணி செய்ய தவண்டும்.

அளவுககுறியீடு செய்தல்
ச்காடுத்துள்ை அைவிற்கு ்பணிபச்பாருளில் 
்படிக்கட்டு ்கடைெல் செய்ய அைவுககுறியீடு 
செய்தல் தவண்டும்.

செொரசெொரப�ொககுதல்  
(Knurling)

செ
ய்முடை
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2 2 8 அடிப்படை இயந்திரவியல் - செய்முடை

 4. துல்லியமாை நீைம், விட்ைம் கிடைக்க 
நுணுக்க சவட்டுளிடயப ்பயன்்படுத்த 
தவண்டும்.

 5. சொரசொரப்பாககும் சவட்டுளிடயச் 
சுழலும் ்பணிபச்பாருளின் மீது டவத்து, 
அழுத்தி, த்கதரடை ்பணிபச்பாருளின் 
அச்சிற்கு இடணயா்க செலுத்தி ஊட்ைம் 
ச்காடுக்க தவண்டும்.

 5. த த ட வ ய ா ை  நீ ை த் தி ற் கு , 
சொரசொரப்பாை ்பரபபு கிடைத்தபிைகு, 
சவட்டுளிடயப பின்தைாககி எடுக்க 
தவண்டும்.

முடிவு
ச்காடுக்கப்பட்ை ்பணிபச்பாருளில் 
ச்காடுத்துள்ை அைவிற்கு, சொரசொரப்பாை 
்பரபபு கிடைத்தவுைன், தொதித்துப்பார்த்து 
ஆய்விற்கு அனுப்ப தவண்டும்.

செய்முறை
 1. இயந்திரத்டத இயககி ததடவயாை 

ஆழத்திற்கு குறுககு ந்கற்றிடய 
அடமத்த பின், சவட்டுளிடயப 
்பணிபச்பாருளுககு இடணயா்க, 
த்கதரஜ் மூ்லம் ஊட்ைம் ச்காடுத்து 
்கடைெல்  செய்ய தவண்டும்.

 2. ததடவயாை விட்ைம் கிடைககும் வடர 
குறுககு ந்கற்றிககு, சிறிது சிறிதா்க 
ஊட்ைம் ச்காடுத்து, த்கதரடை ந்கற்றி, 
்கடைெல் செய்து முடிக்க தவண்டும்.

 3. ்கடைெல் செய்யும்த்பாது சவளியைவு 
்காலிப்பர், உள்ைைவு ்காலிப்பர் 
ஆகியவற்றின் உதவியால், அடிக்கடி 
்பணிபச்பாருளின் அைடவ ெரி்பார்க்க 
தவண்டும்.

Æ18

30

15

Æ20

செய்முறை – 6

செயல் – 1
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2 2 9

வதற்வயொன ்கருவி்கள்
 1. மு்கபபு ்கடைெல் செய்யும் சவட்டுளி
 2. ெரிெம ்கடைெல் சவட்டுளி
 3. சவட்டித்துண்ைாககும் சவட்டுளி
 4. ஷக ொவி
 5. சவட்டுளி பிடிப்பான்
 6. சவட்டுளி ்கம்்பம்
 7. அைவுத்கால்
 8. சவர்னியர் ்காலிப்பர்
 9. சவர்னியர் சவளியைவு ்காலிப்பர்
 10. சவர்னியர் உள்ைைவு ்காலிப்பர்
 11. ெர்ஃத்பஸ் த்கஜ்

வநொக்கம்

�	ச்காடுக்கப்பட்ை உருடைவடிவ ்பணிபச்பாருளில் ச்காடுத்துள்ை அைவிற்கு   
ச்காடுக்கப்பட்ை ஆழம் மற்றும் அ்க்லத்திற்கு ்பள்ைம் சவட்டுதல்.

ச்வட்டுளி அறமத்தல்
்கடைெல் இயந்திரத்தின், சவட்டுளி 
்கம்்பத்தில் ்கடைெல் அச்சின் ெரியாை 
உயரத்திற்கு மு்கபபு சவட்டுளி மற்றும் ெரிெம 
்கடைெல் செய்யும் சவட்டுளி ஆகியவற்டை  
ச்பாருத்த தவண்டும். ்காம்்பவுண்டு சரஸ்ட் 
்பா்கத்டத 00 த்காணத்தில் இருககும்்படி 
அடமக்க தவண்டும்.
�ணிபச�ொருறள பிடித்தல்
இயந்திரப்பணி செய்ய தவண்டிய 
்பணிபச்பாருடை, ்கடைெல் இயந்திரத்தின் 
்கவ்வியில் (Chuck) ச்பாருத்த தவண்டும்.

ச்பாருத்தப்பட்ை ்பணிபச்பாருள், 
்கடைெல் அச்சின் டமயத்தில் 
அடமந்துள்ைதா, எை ெர்ஃத்பஸ் த்கஜ் 
மூ்லம் தொதிக்க தவண்டும். 

ச்வட்டு வ்வ்கம் அறமத்தல்

C.S = πDN
1000

 மீட்ைர் / நிமிைம்

என்ை சூத்திரத்டதப ்பயன்்படுத்தி, 
்பணிபச்பாருளுககுத்கற்்ப சுழற்றியின் 
சவட்டுதவ்கத்டத அடமத்துக ச்காள்ை 
தவண்டும்.

மு்கபபு ்கறடெல் செய்தல்
இயந்திரத்டத இயககி சவட்டுளி ்கம்்பத்தில் 
ச்பாருத்தப்பட்டுள்ை, சவட்டுளிடய குறுககு 
ந்கற்றியின் மூ்லம் ்பணிபச்பாருளின் 
அச்சுககு செங்குத்தா்க ஊட்ைம் ச்காடுத்து 
உருடை வடிவ ்பணிபச்பாருளின் முன் 
மு்கபட்ப இயந்திர ்பணி செய்ய தவண்டும்.

அளவுககுறியீடு செய்தல்
ச்காடுத்துள்ை அைவிற்கு ்பணிபச்பாருளில் 
்படிக்கட்டு ்கடைெல் செய்ய அைவுககுறியீடு 
செய்தல் தவண்டும்.

�ள்ளம் ச்வட்டுதல்   
(Grooving)

செ
ய்முடை
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2 3 0 அடிப்படை இயந்திரவியல் - செய்முடை
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செய்முறை – 7

செயல் – 1
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2 3 1அடிப்படை இயந்திரவியல் - செய்முடை

 5. சவட்டித்துண்ைாககும் சவட்டுளிடயப 
்பள்ைம் சவட்ை தவண்டிய இைத்தில் 
குறுககு ந்கற்றியின் மூ்லம் 
சிறிதைவிற்கு, ஊட்ைம் ச்காடுத்து 
ததடவயாை நீைத்திற்கு த்கதரடை 
நீைவாககில் ந்கர்த்தி ்கடைெல் செய்ய  
தவண்டும்.

 6. ததடவயாை  ஆழம் மற்றும் நீைம் 
கிடைககும்வடர தமற்்கண்ை 
முடையில் சிறிது சிறிதா்க ்கடைெல் 
தவட்ல செய்து ததடவயாை 
அைவிற்கு ்பள்ைம் சவட்டி எடுக்க 
தவண்டும்.

முடிவு
ச்காடுக்கப்பட்ை ்பணிபச்பாருளில் 
ச்காடுத்துள்ை அைவிற்கு  ்பள்ைம் சவட்டி 
எடுத்த பின், தொதித்துப்பார்த்து ஆய்விற்கு 
அனுப்ப தவண்டும்.

செய்முறை
 1. இயந்திரத்டத இயககி ததடவயாை 

ஆழத்திற்கு குறுககு ந்கற்றிடய 
அடமத்த பின், சவட்டுளிடயப 
்பணிபச்பாருளுககு இடணயா்க, 
த்கதரஜ் மூ்லம் ஊட்ைம் ச்காடுத்து 
்கடைெல்  செய்ய தவண்டும்.

 2. ததடவயாை விட்ைம் கிடைககும் வடர 
குறுககு ந்கற்றிககு, சிறிது சிறிதா்க 
ஊட்ைம் ச்காடுத்து, த்கதரடை ந்கற்றி, 
்கடைெல் செய்து முடிக்க தவண்டும்.

 3. ்கடைெல் செய்யும்த்பாது சவளியைவு 
்காலிப்பர், உள்ைைவு ்காலிப்பர் 
ஆகியவற்றின் உதவியால், அடிக்கடி 
்பணிபச்பாருளின் அைடவ ெரி்பார்க்க 
தவண்டும்.

 4. துல்லியமாை நீைம், விட்ைம் கிடைக்க 
நுணுக்க சவட்டுளிடயப ்பயன்்படுத்த 
தவண்டும்.
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்பாைநூல் வல்லுநர்
முடைவர் பி. மணிவண்ணன், 
த்பராசிரியர், 
இந்துஸ்தான் ்பல்்கட்லக ்கழ்கம், 
த்கைம்்பாக்கம், சென்டை.

தம்லாய்வாைர்
எஸ். இராதைந்திரபூ்பதி, 
த்பராசிரியர், 
அண்ணா ்பல்்கட்லக்கழ்கம், சென்டை.

சதொழிற்்கல்வி -அடிப�றட இயந்திரவியல் 
்கருத்தியல் & செய்முறை   -  வமல்நிற� இரண்டொம் ஆண்டு

நூ்லாசிரியர்்கள் மற்றும் தம்லாய்வாைர்்கள்

்பாைநூல் ஆசிரியர்்கள்
சி. இரவிவர்மன், 
(மாநி்ல நல்்லாசிரியர் விருது-2015) 
சதாழிற்்கல்வி ஆசிரியர்,
அரசு ஆண்்கள் தமல்நிட்லப ்பள்ளி,
நாட்ைைம்்பள்ளி, திருப்பத்தூர் மாவட்ைம்.
்பா. பிர்பா்கரன், 
சதாழிற்்கல்வி ஆசிரியர்,
அரசு ஆண்்கள் தமல்நிட்லப ்பள்ளி,
வந்தவாசி, திருவண்ணாமட்ல மாவட்ைம்.
ந. ்பழநிதவலு, 
சதாழிற்்கல்வி ஆசிரியர்,
அரசு ஆண்்கள் தமல்நிட்லப ்பள்ளி,
ஆரணி, திருவண்ணாமட்ல மாவட்ைம்.
ஆர். ஆறுமு்கம், 
சதாழிற்்கல்வி ஆசிரியர்,
அரசு ஆண்்கள் தமல்நிட்லப ்பள்ளி,
ஒண்டிபபுதூர், த்காடவ மாவட்ைம்.
அ. மதுடரமுத்து, 
சதாழிற் ்கல்வி ஆசிரியர்,
அரசு ஆண்்கள் தமல் நிட்லப்பள்ளி,
மகுைஞொவடி, தெ்லம் மாவட்ைம்.

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம். எலி்கண்ட் தமபலித்ததா தாளில் அச்சிைப்பட்டுள்ைது. 
ஆபசெட் முடையில் அச்சிட்தைார்:

்பாை ஒருங்கிடணப்பாைர்்கள்
முடைவர் அ. இைங்த்காவன்,  
(மாநி்ல நல்்லாசிரியர் விருது-2018) 
உதவி த்பராசிரியர், 
மாநி்ல ்கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் ்பயிற்சி நிறுவைம், 
சென்டை
்பா. ம்லர்விழி, 
்பட்ைதாரி ஆசிரியர், 
மாநி்ல ்கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் ்பயிற்சி நிறுவைம், 
சென்டை.

புத்த்க வடிவடமபபு மற்றும் வடர்பைம்
ஆதராககியம் ச்பலிகஸ்
சென்டை.
அட்டை வடிவடமபபு 
்கதிர் ஆறுமு்கம்
தர ்கட்டுப்பாடு
அருண் ்காமராஜ் ்பழனிொமி
சைரால்டு வில்ென்.
ஒருங்கிடணபபு
ரதமஷ் முனிொமி

்கட்ல மற்றும் வடிவடமபபுக குழு

2 3 2

்கல்வி ஆத்லாெ்கர் மற்றும் வல்லுநர்
முடைவர் ச்பான். குமார்,
இடண இயககுைர் (்பாைத்திட்ைம்),
மாநி்லக ்கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் 
்பயிற்சி நிறுவைம், சென்டை.

EMIS சதாழில்நுட்்பக குழு
இரா.மா.ெதீஸ்  
மாநி்ல ஒருங்கிடணப்பாைர் சதாழில்நுட்்பம், 
்கல்வி தம்லாண்டம த்கவல் முடைடம, 
ஒருங்கிடணந்த ்பள்ளிக்கல்வி இயக்க்கம்.

்க. ்ப. ெத்தியநாராயணா, 
த்கவல் சதாழில்நுட்்ப ஆத்லாெ்கர், 
்கல்வி தம்லாண்டம த்கவல் முடைடம, 
ஒருங்கிடணந்த ்பள்ளிக்கல்வி இயக்க்கம்.

இரா. அருண் மாருதி செல்வன், 
சதாழில்நுட்்ப திட்ை்பணி ஆத்லாெ்கர்,  
்கல்வி தம்லாண்டம த்கவல் முடைடம, 
ஒருங்கிடணந்த ்பள்ளிக்கல்வி இயக்க்கம்.
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குறிபபு்கள்
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குறிபபு்கள்
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