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iii

முன்னுறை

“உழவுக்கும் ெ்சவுக்கும் வநதறன ெசய்மவநாம்” என்ற பழங்கூற்றுபபடி உணவு வழங்கும் 
உழவுத் த�ொழிலுக்கு அடுத்�படியொக தெசவுத் த�ொழிலை வணங்கி வருகிற்றொம்.றேல்நிலை 
மு�ைொம் ஆண்டில் தெசவு இலழகலைப பற்றியும்,  நூல் நூற்பு,  சொயமிடு�ல் ேற்றும் துணி 
�யொரிபபு ஆகிய பொடத் த�ொகுதிகலைக் கற்ற்றொம்.

�ற்தபொழுது இரண்டொம் ஆண்டில், பின்னல் த�ொழிற்சொலையில் றவலை வொயபலப தபறும் 
றெொக்கில் பின்னல்  ெதநாழில்  நுட்பத்தில் ஊலடபபின்னல்,  பொவு பின்னல் இயந்திரங்கலைப 
பற்றியும், அவற்றிற்கொ்ன இலழகள், கருவிகள், அவற்றிற்கிலடறய உள்ை றவறுபொடுகள், பின்னல் 
துணி குல்றபொடுகள் ஆகியவற்ல்றக் கொண்றபொம்.

துணி தயநாரிப்புப் ்பகுதியில், பொவு �யொரித்�ல்,டொபி, விலசத்�றி இயக்கங்கள், தடர்ரி 
தெசவு, தெசவு டிலசனகள் ேற்றும் தசயமுல்றப பயிற்சிகலைப பற்றி பயில்றவொம்.

சொயமிடு�லில், றவட், ரியொக்டிவ்,அ்னிலின கருபபு, டிஸபர்ஸ சொயங்கலைப பற்றியும், 
வண்ணங்களின றகொட்பொடு, அதில் நி்றம் தவளிரொத் �னலே றசொ�ல்னகலைப பற்றியும் அறிறவொம். 

அச்சிடும் முறைகளில் லகக்கட்லட அச்சிடு�ல், ஸகிரின அச்சிடு�ல், ஸதடனசில் அச்சிடு�ல் 
ேற்றும் உருலை அச்சு முல்ற வலககள் பற்றிப பயில்றவொம். அச்சிடும் பொணிகளில் றெரடி (அ) 
நீரொவி பொணி, சொயமிடும் பொணி, நீக்கும் பொணி, �லடதசயயும் பொணி, பதிக் அச்சு முல்ற ேற்றும் 
முடிச்சு இட்டு சொயமிடு�ல் ஆகிய பகுதிகலை விரிவொகக் கொண்றபொம்.இப பொடநூைொ்னது தெசவுத் 
துல்றயில் வைர்ந்து வரும் த�ொழில்நுட்பத்திற்குத் ற�லவயொ்ன அல்னத்து அடிபபலடகலையும் 
த�ளிவொகப புரிந்து தகொள்ளும் வண்ணம் வடிவலேக்கபபட்டுள்ைது.

எ்னறவ இபபொட புத்�கத்தில் இடம் தபற்றுள்ை இலணய�ை முகவரிகலை உபறயொகித்து 
பயன தபறுேொறும், றேற்படிபபிற்கொ்ன வழிகொட்டு�லை முனேொதிரியொக தகொண்டு உங்களுக்குத் 
�குந்� றேற்படிபபில்ன றேற்தகொண்டும், சுய த�ொழில் முல்னந்தும் வொழக்லகயில் உயர்ந்� 
நிலைலய அலடயவும் வொழத்துகிற்றொம்.

அனபுடன,
முல்னவர் ரொ.கு. பனனீர் தசல்வம்,
ப. கிருஷணமூர்த்தி,
ச. கொர்த்தி,
ச. ஜொனறசகர்,
ப. சிவரொஜன
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பபருளடக்ககiv

பபருளடக்கக

அலகு 

எண்
பரடத் தறலப்பு பக்க எண் மரதக

1

பின்்னல்கறல பதரழில்நுடபக

1-36 ஜூன்

1.1   பின்னல் கலை - அறிமுகம்

1.2  பின்னல் கருவிகள்  

1.3   பின்னல் ஊசிகள் மற்றும் இயங்கு நிலைகள்

1.4  பின்னல் இயந்திரங்கள்

1.5  பின்னல்கள் மற்றும் லையல்கள்

1.6  பின்னல் ஆலைகள் 

1.7   நவீ்ன பின்னல் தைொழில் நுட்பம் 37-40 ஜூறல

2

துணி தயரரித்தல்

41-70 ஜூறல

2.1   ்பொவு ையொரிதைல்

2.2  விலைதைறியின ்பொகங்களும் ்பயனகளும்

2.3  விலைதைறியின இயககங்கள்

2.4  முைனலம இயககங்கள்

2.5  இலை இயககங்கள் 

2.6  ைொர்பு இயககங்கள்

71-109 ஆகஸ்ட

2.7  விலைதைறி ைொபி

2.8  ஜககொர்டு இயந்திரம்

2.9  தநைவு டிலைனகள் – II

2.10  தைர்ரி தநைவு

2.11   தநைவுததுணி குலை்பொடுகளும், நிவர்ததி 

தையைலும்

2.12  துணியின எலை கைககீடடு முலை 110-113 பெப்டகபர்

2.13  நொைொ இல்ைொை ைறிகள் 114-118 அக்்டரபர்

பநெவியல் பதரழில்நுடபக
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பபருளடக்கக v

அலகு 

எண்
பரடத் தறலப்பு பக்க எண் மரதக

3

ெரயமிடுதல்

119-155 அக்்டரபர்

3.1   வவட ைொயங்கள்

3.2  ரியொகடிவ் ைொயங்கள் 

3.3   அனிலின கருப்பு

3.4  டிஸ்பர்ஸ ைொயங்கள்

3.5  வணைங்களின வகொட்பொடு

3.6  ைொயததைொழிலில் நீர் மொசு்பொடு 156-158 நவகபர்

4

அச்சிடுதல்

159-194 நவகபர்

4.1   அச்சிடுைல் அறிமுகம்

4.2  லகககடலை அச்சு முலை

4.3  ஸதைனசில் அச்சிடும் முலை

4.4  ஸகிரீன அச்சுமுலை

4.5  உருலை அச்சிடும் இயந்திரம்

4.6  ்பதிக அச்சுமுலை

195-201 டிெகபர்

4.7 அச்சிடும் ்பொணிகள்

கருததியில் மொதிரி வி்னொதைொள் 202-205

தையமுலை ்பயிற்சி வி்னொககள் 206-208

தையமுலை ்பயிற்சி விைககம் 209-222

தையமுலை மொதிரி வி்னொதைொள் 223-224

ைனிந்பர் ஆயவு (1) 225

ைனிந்பர் ஆயவு (2) 226

இலையைை முகவரிகள் 227

வமற்வகொள் நூல்கள் 228

மின்னூல் மதிப்பீடு
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vi புத்தகத்றத பயன்படுத்துவது எப்படிவ

்மறபடிப்பு 

வரய்ப்புகள்

(Higher Studies)

நீங்கள் வமல்நிலைப் ்படிப்ல்ப வைர்ச்சி த்பற்ை பிைகு 

தநைவியல் துலையில் எந்தைந்ை வமற்்படிப்ல்பத 

தைொைரைொம் என்பைற்கு ஏதுவொக இததைொழில் கல்வி 

ைொர்ந்ை ்படைய மற்றும் ்படை வமற்்படிப்புகளின ்படடியல் 

ைரப்்படடுள்ைது. 

கறைலின் 

்நரக்கஙகள் 

(Learning 

Objectives)

ஒவ்தவொரு ்பொைததிலும் நீங்கள் எைல்னப் ்பற்றிய 

அறிலவப் த்பைப்வ்பொகிறீர்கள் என்பலையும், எந்ை 

இைகலக அலையப் வ்பொகிறீர்கள் என்பலைப் ்பற்றியும் 

குறிககிைது.

உஙகளுக்குத் 

பதரியுமரவ

(Do You Knowவ)

உங்களின அறிலவத தூணடும் வநொககில், 

உரிய ்பொைததில் ்பொைம் ைொர்ந்ை நீங்கள் வமலும் 

அறிந்து தகொள்ை வவணடிய குறிப்பு, கூடுைல் 

நிகழகொை உணலமகள் ்பற்றிய ைகவல்கள் 

தகொடுககப்்படடுள்ை்ன.

விறைவுக் 

குறியீடு

(QR Code)

• உங்கள் தமொல்பலில், Google Play Store – லிருந்து 

QR Code Scanner – ஐ ்பதிவிைககம் தையயவும்

• QR Code – ஐ திைககவும்

• Scanner ்படைல்ன அழுததிய உைன வகமரொ 

திைககும்.

• அந்ை வகமரொலவ ்பொைததில் உள்ை QR Code – ஐ 

Scan தையயும்்படி ைரியொக கொடைவும்.

• வகமரொ, QR Code – ஐ ்படிதைவுைன,நீங்கள் 

கொைவவணடிய URL இலைப்பு திலரயில் 

வைொனறும்.

• அந்ை URL குறியீடலை Browse தையயும் 

த்பொழுது அந்ைப் ்பொைததிற்கு ைம்மந்ைப்்படை 

இலையைைததிற்கு வநரடியொகச் தைனறு உரிய 

ைகவல்கலைப் த்பைைொம். 

மரணவர் 

பெயல்பரடுகள்

நீங்கள், குறிப்பிடை ்பொைததிற்கு ைம்மந்ைப்்படடு, வைகரிகக 

வவணடிய தைொழில் நுட்பத ைகவல்களும், அவற்லைப் 

்பதிவவடடில் ்பதிதது ்பரொமரிதைல் ்பற்றியும் இங்கு 

ைரப்்படடுள்ைது. 

புத்தகத்றத பயன்படுத்துவது எப்படிவ

How to use the bookவ
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புத்தகத்றத பயன்படுத்துவது எப்படிவ vii

மதிப்பீடு 

(Evaluation)

உங்களின கற்ைல் திைல்னச் வைொதிததுக தகொள்ளும் 

வநொககில் ைங்களின ்பயிற்சிககொக எளிய, நடுதைர 

மற்றும் உயர்நிலை வி்னொககளின மொதிரி 

தகொடுககப்்படடுள்ைது. 

பெய்முறை 

(Practical)

ைங்கள் ்பொைம் ைொர்ந்ை தையமுலைகளின தைொகுப்பு 

மற்றும் மதிப்த்பண ்பங்கீடு ்பற்றிய விவரங்கள் இைம் 

த்பற்றுள்ை்ன.

தனி நபர் ஆய்வு 

(Case Study)

உங்கள் முனவ்னற்ைததிற்கொ்ன, முன உைொரைமொக, 

இததைொழிற்கல்வி ்பயினறு ைற்ைமயம் சுய தைொழில் 

முல்னந்து இததுலையில் சிைப்்பொகப் ்பணிபுரிந்து 

வரும் முன்னொள் மொைவர்களின சுய விவரம் 

ைரப்்படடுள்ைது.

இறணயதள 

முகவரிகள்  

(Web References)

நீங்கள், உங்களின அறிலவ வமலும் கணினி 

மூைம் வமம்்படுததிக தகொள்ை ஏதுவொக, ்பொைங்கள் 

ைொர்ந்ை இலையைை முகவரிகளின ்படடியல் 

தகொடுககப்்படடுள்ைது.

்மற்கரள் 

நூல்கள் 

(Reference Books)

நீங்கள், உங்களின அறிலவ வமலும் ்படிதது 

வமம்்படுததிக தகொள்ை ஏதுவொக, ்பொைங்கள் ைொர்ந்ை 

வமற்வகொள் நூல்களின ்படடியல் தகொடுககப்்படடுள்ைது. 
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viii

படடயப் படிப்புகள் 

• Diploma in Textile Technology
• Diploma in Handloom and Textile 

Technology 
• Diploma in Textile Designing and 

Weaving 
• Diploma in Man Made Fibre Technology
• Diploma in Textile Marketing and 

Management 
• Diploma in Garment Technology
• Diploma in Khadi and Handloom 

Technology
• Diploma in Textile Engineering
• Diploma in Textile Processing

்மறபடிப்பு வரய்ப்புகள்

படடப் படிப்புகள்

• B.Tech - Textile Technology
• B.Tech - Fashion Technology 
• B.Tech - Textile Chemistry 
• B.Tech – Handloom & Textile Technology
• Bachelor of Vocational Education 

(Textiles) 
• Bachelor of Science in Fashion 

Technology 
• B.Sc. Costume and Fashion Designing 
• B.Sc. Textile and Fashion Designing
• B.Sc. Textiles

்மறபடிப்பு வரய்ப்புகள்
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பின்னல்கலை த�ொழிலநுட்பம்  அலகு I 1

 ▶ 1.1 பின்னல் கலை - அறிமுகம்

 ▶ 1.2 பின்னல் கருவிகள் 

 ▶ 1.3 பின்னல் ஊசிகள் மற்றும் இயங்கு நிலைகள்

 ▶ 1.4 பின்னல் இயந்திரங்கள்

 ▶ 1.5 பின்னல்கள் மற்றும் லையல்கள்

 ▶ 1.6 பின்னல் ஆலைகள் 

 ▶ 1.7 நவீ்ன பின்னல் தைொழில் நுட்பம்

அலகு 1

பின்னல்கலல த�ொழிலநுட்பம்
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அலகு I  பின்னல்கலை த�ொழிலநுட்பம்2

 ▶ ்படம் 1.1 பின்னல் துணிகள்

இப்பொைத்தில், பின்னல் நூலுக்குரிய 

்பண்புகலையும், பின்னலுக்குப ்பயன்படும் 

தநசவியல் இலைகள், பின்னலுக்கொ்ன 

நூல்கலைத் தைரந்தைடுத்ைல், பின்னல் 

து ணி  –  த ந ச வு த்  து ணி  இ ல ை த ய 

தேறு்பொடுகள் ஆகியேற்லறைப ்பற்றி 

தைரிந்து தகொள்தேொம்.

்கற்றலின ந�ொக்கங்கள்

அறிமு்கம்

மூன்று  வித  ஆடை  தயாரிததலில் , 
நவீனமயமானது பின்னல் கடையய ஆகும். முதன் 
முதலில் டகப் பின்னல் (Hand Knitting) முடையில் 
கம்்பளி நூல் பின்னப்்பட்டு கம்்பளி உடைகள் 
தயாரிககப்்பட்ைன .  பின்னல்  இயந்திரம் 
கண்டுபிடிககப்்பட்ை பிைகு பின்னல் ஆடைகளின் 
்பயன்களும்  யதடைகளும்  அதிகரிததன . 
பின்னலுககுப் ்பயன்்படும் நூல்கள், நநசவிற்கு 
்பயன்்படும் நூல்களிலிருந்து யைறு்படுகின்ைன. 
இப்்பாைததில் பின்னல் நூலிற்கு யதடையான 

்பண்புகள், இதற்குப் ்பயன்்படும் நநசவியல் 
இடைகள், பின்னல் துணிககும் நநசவுத துணிககும் 
உள்்ள யைறு்பாடுகள், பின்னல் ஆடையின் 
்பயன்்பாடுகள்  மற்றும்  பின்னல்  ஆடை 
ை்ளர்ச்சிககான காரணஙகள் ஆகியைற்டைப் 
்பற்றிக காண்ய்பாம். 

1.1.1   பின்னல ்கலல வலையல்ற

 ▶ ்படம் 1.2 பின்னல்

சிறிய, கூர்டமயான ஊசிகளினால், நூடை 
ைட்ளயஙக்ளாககி, இவைட்ளயஙகள் ைழியய 
புதிய  நூல்  ைட்ளயஙகள்  ய க ா ர் தது 
பின்னப்்படுகின்ைன. இவைாறு பின்னுைதாலும், 
நதாைர்ச்சியாக  அதிக  ைட்ளயஙகட்ள 
உருைாககுைதாலும் ,  பின்னல்  துணிகள் 
உருைாகின்ைன.

1.1.2  பின்னல நூலின ்பண்பு்கள்

பின்னல் துணியின் அடமப்பும் , அத 
துணியின் ்பயன்்பாட்டையும் நிர்ணயம் நசய்யும் 
காரணிகளில் ,  பின்னல்  நூலின்  ்பண்புகள் 

பின்னல ்கலல - அறிமு்கம்

(Knitting Technology-Introduction)

1.1
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பின்னல்கலை த�ொழிலநுட்பம்  அலகு I 3

விைாமல் இருப்்பதற்கு நூலிற்கு உராய்வு 
எதிர்ப்புத  தன்டம  இருகக  நூலிற்கு 
நமழுகிை யைண்டும்.

6. அதிகபட்ச வலிமை
 பின்னல்  துணியில்  ஏற்்படுததப்்படும் 

பின்னல்கள் ஒன்டைநயான்று தாஙகிக 
நகாண்டிருப்்பதால், அறுந்து ய்பாகாமல் 
நீண்ை நாட்ளககு உடைககும் ைண்ணம் 
ைலிடமடயப் ந்பற்றிருகக யைண்டும். 

7. அதிக ்பட்ச நீளும் தன்டம
 பின்னல்  நூல்கள்  அதிக்பட்ச  நீளும் 

தன்டம  அதன்  ைலிடம  குடைப்ட்ப 
சரிநசய்கிைது. இதனால் நதாைர்ச்சியான 
அழுததததினால் நூல் அறுந்து ய்பாகாமல் 
எதிர்தது நிற்கிைது.

8. நன்கு வமையும் தன்மை
 நூலிற்கு நன்கு ைட்ளயும் தன்டம இருகக 

யைண்டும்.

1.1.3    பின்னலுககுப் ்பயன்படும் 

த�சவியல இலை்கள்  

(Textile Fibres for Knitting)

கம்்பளி மற்றும் ்பருததி இடைகய்ள, 
்பாரம்்பரியமாகப் பின்னலுககு ்பயன்்படுததப்்பட்ை 
முககியமான இடைகள் ஆகும். சிை ஃய்பஷன் 
உ்பயயாகததிற்காக, நசயற்டக இடைகளும், 
அைற்றின் இயற்டக இடைகளுைனான கைடை 
நூல்களும்  ்பயன்்பாட்டிற்கு  ைந்துள்்ளன .
அவவிடைகட்ளப் ்பற்றி இஙகு காண்ய்பாம்

அ) பருத்தி:
• ஈரப்்பததடத  எளிதில்  உறிஞ்சும் 

தன்டமயும், நல்ை மிருதுததன்டமயும் 
ந்பற்றுள்்ள ்பருததி இடையய, உள்்ளாடை 
பின்னல் ஆடைகள் தயாரிப்பில் அதிகம் 
்பயன்்படும் இடையாகும்.

• ‘நநப்’ இல்ைாத, குட்டை இடைகள் 
நீ க க ப் ்ப ட் ை ,  ந மன்டமய ான 
முறுககததுைன் உள்்ள நல்ை ந�ாடைரி 
நூல்க்ளான, S4, MCU5, சுவின் மற்றும் 

முககியததுைதடதப் ந்பற்றுள்்ளன. ந்பாதுைாக 
பின்னல்  துணிகள்  ந�ாடசரி  துணிகள் 
என்றும்  அடைககப்்படுகின்ைன .  பின்னல் 
துணிகள் தயாரிககப் ்பயன்்படும் ந�ாடசரி 
நூல்கள்  அதிக  நீளும்  தன்டமடயயும் , 
ைலிடமடயயும் ,மிருதுததன்டமடயயும் 
ந்பற்ைடையாக இருததல் யைண்டும். அதற்காக, 
நூற்்பாடைகளில்  நூற்கப்்படும்  ந்பாழுயத 
குட்டைஇடைகள்  நீககப்்பட்டு ,  முறுககம் 
குடைைாக அளிககப்்பட்டு, மிருதுைான நூைாக 
நூற்கப்்படுகிைது.எனயை பின்னல் துணிககு 
்பயன்்படும் பின்னல் நூலிற்கு கீழககாணும் 
்பண்புகள் யதடைப்்படுகின்ைன.
1. நல்ல சீரதன்மை
 நூலின் சீர்தன்டம, இடையின் நீ்ளதடதப் 

ந்பாறுதது அடமகிைது. நீண்ை இடைகளில் 
இருந்து நல்ை சீர்தன்டமயுடைய நூடைப் 
ந்பறுகியைாம்.

2. மிருதுவான முறுககம்
 குடைைான முறுககம் உடைய நூல்கள் 

பின்னல் துணிகளுககு மிருதுததன்டமயும் 
நமதநதன்ை தன்டமயும் அளிககிைது.

 40s ந�ாடைரி = 23.4 TPI
 80s யகாம்புடு = 34.6 TPI
3. குமைநத நூல நம்பர ைாறுபாடு
 நூல் நம்்பர் மாறு்பாடு, பின்னல் துணியில் 

ைலிந்த , நமலிந்த  (Thick & Thin) 
்பகுதிகட்ள ஏற்்படுததுகிைது. நல்ை பின்னல் 
நூலுககு நூல் நம்்பர் மாறு்பாடு  ±3 ககு 
இடையய இருகக யைண்டும்.

4. குமைபாடறை நூல
 நமலிந்த இைஙகள், தடிதத இைஙகள், இடை 

முடிச்சுகள் இைற்றிலிருந்து பின்னல் நூல் 
விடு்பட்டிருகக நல்ை கார்டிங நசய்த அல்ைது 
யகாம்பிங நசய்த நூடை ்பயன்்படுதத 
யைண்டும். இல்டைநயனில் பின்னடை 
உருைாககும் ந்பாழுது ஊசிகள் உடைய 
ைாய்ப்புள்்ளது.

5. உராய்வு எதிரப்புத் தன்மை
 பின்னல்  நூல்கள்  இயந்திரததில்  ்பை 

்பாகஙகளுைன் உராய்ைதால், நூல் அறுந்து 
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மற்றும் நசயற்டக இடைகய்ளாடு கைடை 
நூல்க்ளாகயைா ்பயன்்படுகின்ைன.

ஈ) மந்லான் இமைகள்
• முற்றிலும்  நசயற்டக  இடையான 

டநைான் இடை, மடிப்பு நிடைப்புத 
தன்டமயும்,ைடிை நிடைப்புததன்டமயும் 
ந்பற்றுள்்ளதால் பின்னலுககு அதிகம் 
்பயன்்படுகிைது.

• யமலும்  நமல்லிய  எடை ,  அதிக 
ைலிடம, நல்ை யதய்மான எதிர்ப்பு, 
விடரைாக உைரும் தன்டம ஆகியடை 
இவவிடையின் சிைப்புத தன்டமக்ளாகும்.

• எனயை இடை, சாகஸ், பி்ளவுஸ், 
சட்டைகள், டிராயர்கள், குைந்டத 
சூட்டுகள், டநட்டிகள், நீச்சலுடைகள், 
விட்ளயாட்டு  உடைகள்  மற்றும் 
டகயுடைகள் ஆகியடை தயாரிகக 
மிகப்  ந்பாருததமான  இடைகள்  
ஆகும்.

உ) பாலியெஸடர
• இவவிடைகள் அதிக ைலிடம, நீண்ை 

உடைப்பு தன்டம, யைதிப்ந்பாருட்களுககு 
எதிர்ப்புத தன்டம, அதிகம் சுருஙகாடம, 
மடிப்பு நிடைப்புத தன்டமககுப் ந்பயர் 
ந்பற்ைடையாகும்.

• பின்னல் ஆடைக்ளான, ைபுள் நிட்ஸ், 
கார்டிகன்ஸ், புல்ஓைர்ஸ், சாகஸ், 
சட்டைகள் மற்றும் ஜம்்பர்ஸ் ஆகியடை 
்பாலிநயஸ்ைர்  இடைகளிலிருந்து 
தயாரிககப்்படுகின்ைன.

ஊ) அகரிலிக இமைகள்
 அதிக ்பருமன், எடை குடைவு, நைதுநைதுப்பு, 

நமன்டம மற்றும் குடைந்த இழுடை 
ஆகியடை  அகரிலிக  இடைகளின் 
கைர்ந்திழுககும் தன்டமகள் ஆகும்.
• அைற்றின்  எடைகுடைவு  மற்றும் 

நைதுநைதுப்புத  தன்டமயால் , 

ைரைட்சுமி ்பருததி ைடககள் மிகப் 
ந்பாருததமாக உள்்ளன. 

• இதிலிருந்து ,  ்பனியன்கள்(vests) , 
ப்்ரஃப்ஸ், T.சர்ட், ய்பண்ட் மற்றும் 
சட்டைகள் தயாராகின்ைன.

• சாயமிைப்்பட்ை  நமர்ைடரஸ்டு 
்பருததிநூல்களும்  பின்னலுககுப் 
்பயன்்படுததப்்படுகிைது. 

ஆ) கம்பளி
• குளிர்காைஙகளில் நைதுநைதுப்ட்பத 

தரும் பின்னல் ஆடையான ஸ்நைட்ைர் 
தயாரிப்பில் கம்்பளி இடை அதிக 
அ்ளவில் ்பயன்்படுகிைது

• ஆஸ்தியரலியாவின் சிைந்த நமரியனா 
கம்்பளி, அர்நஜண்டினா, நியூஸிைாந்து, 
அநமரிககா மற்றும் ஐயராப்்பாவின் 
கிராஸ்பிநரட் கம்்பளி, இந்தியாவின் 
காஷ்மீரி கம்்பளி ஆகியடை நமன்டம, 
உயர்ைடக ,  ைலிடம  மற்றும் 
இழுடைத தன்டம ஆகிய ்பண்புகட்ள 
ந்பற்றிருப்்பதால் பின்னலுககு அதிகம் 
்பயன்்படுகின்ைன.

• யமற்காண் கம்்பளி இடைகளிலிருந்து 
நூற்கப்்படும் நூல்கள், புல் ஓைர்கள், 
கார்டிகன்கள், ஜம்்பர்கள், சாகஸ், 
டகயுடைகள், நதாப்பிகள் மற்றும் 
மஃப்்ளர்கள்  ய்பான்ை  ஆடைகள் 
பின்னுைதற்குப் ்பயன்்படுகின்ைன.

இ) விஸ்காஸ இமைகள்
• சாதாரண  விஸ்யகாஸ்  இடைகள் 

மற்றும் விஸ்யகாஸ் இடைத தயாரிப்பில் 
சிறு மாறுதல்களுைன் ந்பைப்்படும் 
்பாலியனாசிக  இடைகள் ,  அதிக 
அைர்ததியும் ,  அதிக  ைலிடமயும் 
உடையடை.

• இவவிடைகள்  உள்்பாைாடைகள் ,  
T.சர்ட்டுகள், விட்ளயாட்டு சட்டைகள் 
மற்றும் உள்்ளாடைகள் தயாரிகக தனி 
இடைக்ளாகயைா அல்ைது ்பருததி 
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எ) ஸபான்யடகஸ (Spandex)
 இது அதிக இழுடைத தன்டமகளுைன் 

உள்்ள இடை ஆகும். இடை இரப்்பர் 
தன்டம  ந்பற்றுள்்ளதால் ,  மற்ை 
இடைகளுைன் கைககும்ந்பாழுது அடை, 
ய்பாதுமான இழுடைத தன்டம மற்றும் 
பின்னல்  ஆடைகளுககான  பிடிப்பு  
சகதிடயப் ந்பறுகின்ைன. இவவிடைகளும் 
பின்னல் ஆடை தயாரிப்பில் ்பயன்்படுகிைது

கம்்பளி  பின்னல்  ஆடைகளுககுப் 
்பதிைாக  அகரிலிக  இடைகள் 
்பயன்்படுததப்்படுகின்ைன.

• அதனால் ,  ஸ்நைட்ைர் ,  சாகஸ் , 
சட்டைகள் மற்றும் ஜம்்பர்கள் ய்பான்ை 
ஆடைகள் அகரிலிக இடைகளிலிருந்து 
தயாரிககப்்படுகின்ைன.

1.1.4  பின்னல துணி – த�சவுத் துணி நவறு்பொடு்கள்

பின்னல துணி த�சவுத் துணி

பின்னல் கலை, கம்்பளியில் பினனுைலில் துேங்கி, 

்பருத்தி மற்றும் அல்னத்து கைலே தசயற்லக 

நூல்களும் பின்னலுக்குப ்பயன்படுகினறை்ன

முைன முைலில் ்பருத்தியில் 

தைொைங்கி, ்படடு மற்றும் ்பொலிதயஸைர 

ஆலைகைொக தநயயப ்பயன்படுகிறைது.

ஒற்லறை இலையி்னொல் பின்னப்படும் பின்னலும், 

்பொவுப பின்னலுக்கு தைொகுபபு நூல்களும் 

்பயன்படுகினறை்ன.

்பொவு மற்றும் ஊலை ஆகிய இரு ேலக 

நூல்கைொல் தநசவு தசயயப்படுகிறைது.

இேற்றின ேலைய அலமபபி்னொல் துணியின 

இழுலே மற்றும் நீடசித் ைனலம அதிகம்.

குலறைவு

பின்னல் அலமபபில்னப த்பொறுத்து நீடித்து 

உலைக்கும் ைனலம அதிகமொகும் அல்ைது 

குலறையும்

அதிக நொடகள் உலைக்கும்.

ஈரப்பைம் ஈரக்கும் ைனலம அதிகம். குலறைவு.

ேலைய அலமபபி்னொலும் இழுலேத் 

ைனலமயி்னொலும், நொைலைவில் துணி 

ைைரேலைகிறைது.

்பொவு நூலும் ஊலை நூலும் தசங்குத்ைொக 

பினனி இருப்பைொல், அதிக நொடகள் 

ஆ்னொலும் துணி ைைரேலைேதில்லை.

ஆந்திை பிைந�சம் – தடக்ஸலடல தடக்னொலஜி

• இப்பொைத் திடைத்தில் தநசவியல் இலைகள், நூல் ையொரிபபு, துணி ையொரிபபு, தநசவியல் 

இலைகளுக்கு தேதிப ்பைனிடுைல் (Chemical Processing), தநசவியல் இலைகள் தசொைல்னயிடுைல் 

மற்றும் தசொைல்னக் கருவிகள் (இயந்திரங்கள்), தநசவியலில் கணினிப ்பயன்பொடு, டிலசன 

மற்றும் துணி அலமபபு, தைொழில்நுட்பத் துணிகள் (Technical Textiles), மருத்துேத் துணிகள் 

(Medical Textiles) ஆகியலே முக்கியமொ்ன ்பொைங்கைொக லேக்கப்படடுள்ை்ன.

• தமலும், ்பள்ளிகளில் தைொழிற் கல்வி (Work Education)யொக, துணி டிலசன ஆலை தைொழில் 

நுட்பம் (Fabric Design Garment Technology – FDGT) எனனும் ்பொைம் லேக்கப்படடுள்ைது. 

இதில் ஆறு முைல் ்பனிதரண்ைொம் ேகுபபு ேலர நைத்ைப்படும் தநசவியல் ேடிேலமபபு (Textile 

Designing) ்பொைத்தில் கீழக்கண்ை ்பொைப்பகுதிகள் இைம் த்பற்றுள்ை்ன.

• துணியில் ேண்்ணம் தீடடுைல் (Fabric Painting)

• முடிச்சு இடடு சொயமிடுைல் (Tie & Dye)

• லகக்கடலை அச்சிடுைல் (Block Printing)

• ஸகிரீன அச்சிடுைல் (Screen Printing)

உங்களுககுத் த�ரியுமொ?
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மொணவர் தசயல்பொடு

1. பின்னல் இலைகளின ைனலமக்கு ஏற்்ப இலைகளின த்பயரகலைக் கூறுைல்.

2. அேரேர இைங்களில் புைக்கத்தில் இருக்கும் தநசவியல் இலைகலைச் தசகரித்து 

ேந்து ்பயிற்சி ஏடடில் ஒடடி, இலை த்பயர மற்றும் நூல் நம்்பர எழுதுைல்.

3. ஒரு பின்னல் துணி, ஒரு தநசவுத் துணி ஆகியேற்லறைப ்பயிற்சி ஏடடில் ஒடடி 

லேத்து, முக்கிய தேறு்பொடுகலை எழுதுைல்.

4. ்பல்தேறு பின்னல் ஆலைகளின ்பைங்கலைச் தசகரித்து, ்பயிற்சி ஏடடில் ஒடடுைல், 

அேற்றின த்பயரகலை எழுதுைல்.

மதிப்பீடு

I ஒரு மதிப்த்பண் வி்னொக்கள்

1. இந்தியொவில் அதிக்படசமொக, பின்னல் 

ஆலைகள் ையொரிக்கப்படும் இலை

அ) ்படடு

ஆ) ்பொலிதயஸைர

இ) ்பருத்தி

ஈ) கம்்பளி

2. இந்தியொவின சிறைந்ை கம்்பளி 

த்பறைப்படும் ்பகுதி

அ) கொஷ்மீர ஆ) ரொஜஸைொன

இ) ைமிழநொடு ஈ) தகரைொ

3. பின்னலுக்குப ்பயன்படும் ்பகுதி 

தசயற்லக இலை

அ) ்பொலிதயஸைர

ஆ) லநைொன

இ) அக்ரிலிக்

ஈ) விஸதகொஸ தரயொன

4. கம்்பளிக்குப ்பதிைொ்ன பின்னல் 

தசயற்லக இலை

அ) லநைொன

ஆ) ்பொலிதயஸைர

இ) ்படடு

ஈ) அக்ரிலிக்

விலட்கள்

1. இ, 2. அ, 3. ஈ, 4. ஈ

II மூனறு மதிப்த்பண் வி்னொக்கள்

1. பின்னல் கலை – ேலரயறுக்கவும்.

2. பின்னலுக்குப ்பயன்படும் 

முக்கியமொ்ன தநசவியல் இலைகள் 

யொலே?

3. பின்னலுக்குப ்பயன்படும் ்பருத்தி 

இலைகள் – குறிபபு எழுதுக.

4. பின்னலுக்குப ்பயன்படும் அக்ரிலிக் 

இலைகள் – குறிபத்பழுதுக.

5. ஸ்பொனதைக்ஸ இலைகள் ்பற்றிக் 

கூறுக.

III ஐந்து மதிப்த்பண் வி்னொக்கள்

1. பின்னல் நூலின முக்கியத் 

ைனலமகலை விைக்குக.

2. பின்னல் துணி - தநசவுத் 

துணி தேறு்பொடுகலை 

அடைேல்ணப்படுத்துக.

IV ்பத்து மதிப்த்பண் வி்னொக்கள்

1. பின்னலுக்குப ்பயன்படும் தநசவியல் 

இலைகலைப ்பற்றி விேரிக்க.
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இப்பொைத்தில், பின்னல் இயந்திரங்களின 

ேலககள், ஊலைப பின்னல் மற்றும் 

அ ை ன  ்ப ொ க ங் க ள் ,  க ரு வி க ளி ன 

தசயல்்பொடுகள், முகபபு ேலையம், பின 

ேலையம், ்பொவுப பின்னல் கருவிகள் 

ஆகியேற்றின தசயல்்பொடுகலைப ்பற்றி 

அறிந்து தகொள்தேொம்.

்கற்றலின ந�ொக்கங்கள்

அறிமு்கம்

பின்னல் இயந்திரஙகள் இருைடகப்்படும். 
அடை

1. ஊடைப் பின்னல் இயந்திரம்,
2. ்பாவுப் பின்னல் இயந்திரம் ஆகும்.

இவவிரு  பின்னல்  இயந்திரஙகளின் 
ைடரயடை ,  அைற்றின்  ்பாகஙகள்  மற்றும் 
நசயல்கள்  சிை  பின்னல்  நதாழில்நுட்்பச் 
ந ச ா ற் க ளு ம்  இ ப் ்ப ா ை த தி ல் 
அறிமுகப்்படுததப்்படுகின்ைன. 

1.2.1  ஊலடப் பின்னல ்கருவி்கள்  

(Parts of Weft Knitting)

ஊமடப் பின்னல வமரெமை

ஊடைப் பின்னல் என்்பது, ஒரு நூடைக 
நகாண்டு கிடைமட்ை ைழியில் ைட்ளயஙகட்ள 
உருைாககி, அவைட்ளயஙகள் ைழியய புதிய 
ைட்ளயஙகட்ள, ைட்ைைடிவில் அல்ைது தட்டை 
ைடிவில்  இயந்திரததின்  குறுககுைாககில் 
யதாற்றுவிததல் ஆகும்.

பின்னல ்கருவி்கள்

(Knitting Elements)

1.2

 ▶ ்படம் 1.3 ஊலை

a) ஃபிதரம் (Frame) 

ஊடைப் பின்னல் இயந்திரம் 
1) நூல் உட்நசலுததுதல்
2) பின்னல் கருவிகள்
3) துணி உள்ளிழுததல்
ஆகிய  மூன்று  முககிய  ்ப ா கஙகட்ளக 
நகாண்டுள்்ளது. 

இயந்திரததின் டமயப்்பகுதியான பின்னல் 
்பகுதியில் ஊசிகள், சிஙகர்கள், சிலிண்ைர், யகம்கள் 
மற்றும் ஃபீைர்கள் (அ) ஸ்ட்டரப்்பர்கள் ஆகியடை 
அைற்றின் தாஙகிகளின் யமல் டைககப்்பட்டுள்்ளன. 
நூல்  யகான்கள்  யமற்புைத  தாஙகிகளில் 
டைககப்்படுகின்ைன. 

 

 ▶ ்படம் 1.4 பிதரம்
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 ▶ ்படம் 1.6 ைொடச் ஊசிகள்

Hock

Latch Blade
Latch Spoon

Stem

Butt

Tail

 ▶ ்படம் 1.7 ைொடச் ஊசியின ்பொகங்கள்

2) சுருள் ைொடி ஊசி (Spring Bearded Needle)

இந்த ஊசியில், யமல் நகாககியின் தடைப் 
்பகுதி, நீண்டு முடனயில் ைட்ளந்து தாடி ய்பாை 
உள்்ளதால், இது தாடி ஊசி எனப்்படுகிைது. 
ஊசியின் தண்டுப் ்பகுதியில் இந்த தாடிப் ்பகுதி 
மூடிப் ந்பாருந்துமாறு குழி ய்பான்ை நைட்டுப் 
்பகுதி உள்்ளது. இந்த தாடிப் ்பகுதியிடன மூடி 
திைகக நைளியிலிருந்து பிரஸ்ைர் (Presser) 
என்ை ்பகுதி உள்்ளது.

b) ஊசி ேலககள் (Types of Needles) 

மூன்று ைடக பின்னல் ஊசிகள் உள்்ளன. 
அடை

 

 ▶ ்படம் 1.5 ஊசிகள்

1. தானியஙகி ஊசி (அ) ைாட்ச் ஊசி
2. சுருள் தாடி ஊசி (அ) ஸ்பிரிங பியர்நைட் 

ஊசி
3. காம்்பவுண்டு ஊசி

1) ைொனியங்கி ஊசி (Latch Needle)

இதன் நகாககிப்்பகுதிடய மூடிததிைககும் 
ைாட்ச்சிடன ,  எந்த  வித  ்பாகஙகட்ளயும் 
்பயன்்படுததாமல் நூல்ைட்ளயஙகய்ள மூடித 
திைப்்பதால் இது தானியஙகி ஊசி எனப்்படுகிைது. 
இதில், தடைப்்பகுதியில் நகாககிப் ்பகுதியும், 
தடைப்்பகுதிககுச் சற்று கீயை ைாட்ச் இடணப்பும் 
உள்்ளது. ைாட்ச்சின் முடனயில் ஸ்பூன் (அ) கப் 
ய்பான்ை ்பகுதி உள்்ளது. புதிய நூல் ைட்ளயதடதக 
யகார்கக ஊசி யமயை ஏறும் ந்பாழுது, நகாககியின் 
உள்ய்ள உள்்ள நூல் ைட்ளயம் ைாட்ச்டசத 
தள்ளிகநகாண்டு கீழிைஙகும். இப்ந்பாழுது ைாட்ச் 
திைககிைது . ஊசி  கீழிைஙகும்  ந்ப ாழுது 
தண்டுப்்பகுதியில் உள்்ள ்படைய ைட்ளயம் 
யமயை ஏறும். அப்ந்பாழுது, ைாட்ச்டச ்படைய 
ைட்ளயம் மூடிச்நசல்லும்.
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 ▶ ்படம் 1.10 சிங்கர

இது ஒரு நமல்லிய உயைாகத தகடு. 
இது நசஙகுததாக முன்னும் பின்னும் அருகருயக 
உள்்ள ஊசிகளினிடையய இயஙகுகிைது. இதன் 
மூன்று ்பணிகள்

1. ைட்ளயம்  உருைாககுதல்  ( L o op 
formation)

2. கீழிழுததல் (Holding down)
3. நூடை ஊசியின் யமயை தாண்டிச் நசல்ை 

டைததல் (Knocking Over) ஆகியடை 
ஆகும்

சிஙகரின்  முககியப்  ்பணி ,  புதிதாகக 
ய க ா ர் க க ப் ்ப ட் ை  நூல்கட்ள  பின்னல்  
மூைம்  ைட்ளயஙக்ளாக ,  மாற்றுைதற்கு 
உதவுகிைது.

d) டயல (Dial)

 ▶ ்படம் 1.11 ையல்

ையல்  என்்பது  இரட்டைப்  பின்னல் 
இயந்திரஙகளில் (Double Knit m/c) ்பயன்்படும் 
யமல்  எஃகு  ஊசிப்்படுடக  ஆகும் .  ையலின் 
்பள்்ளஙகளில்  ஊசிகள்  கிடைமட்ைமாக 
டைககப்்பட்டு, ையல் யகம்களின் மூைம், உள்ய்ள 
நைளியய இயஙகுகின்ைன. 

ெகா��
ப��

தா��
ப��

க�

த���
ப���ைன

 ▶ ்படம் 1.8 ைொடி ஊசி

3) கொம்்பவுண்டு ஊசி (Compound Needle)

 ▶ ்படம் 1.9 கொம்்பவுண்ட ஊசி

இதில், மிக நமல்லிய நைற்றிை எஃகுக 
குைாய் உள்்ளது. இதனுள், ஊசியில் நகாககிப் 
்பகுதிடய மூடி திைகக நமல்லிய எஃகுக குைாய் 
“நாககு” (Tongue) எனும் ்பகுதி உள்்ளது. 
இந்த ஊசி, ைாட்ச் மற்றும் பியர்நைட் ஊசிகளின் 
தன்டமகட்ள ஒருஙயக ந்பற்றுள்்ளது. 

c) சிங்கர (Sinker)
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அடமககப்்படும் ்பல்யைறு யகம் பிய்ளட்டுகளின் 
நதாகுப்பு ஆகம்.

ந்கம்்களின ்பலநவறு வல்க்கள்

1. ரன்னிங யகம்
2. கார்டு யகம்
3. கிளியரிங யகம்
4. ஸ்டிட்ச் யகம்
5. அப்துயரா யகம்
6. சிஙகர் யகம்

e) தகம்கள் (CAMS) 

பின்னல் யகம்கள் என்்படை கடினமாககப் 
்பட்ை  (இறுகிய)  எஃகுத  தகடுகள் .  இடை , 
ஊசியின்  முடன  (Butt) யின்  ்பாடதககாக 

f) லரசர (அ) ஜொக் (Raiser or Jack)

 ▶ ்படம் 1.13 ஜொக்

ஜாக என்்பது சார்பு ஊடைப் பின்னல் 
கருவியாகும். இது ைாட்ச் ஊசி யதர்வு நசய்ைதற்கும், 
இயககுைதற்கும், எளிதான முடையில் பின்னல் 
நடைந்பைவும் உதவுகிைது. ஊசி டைககப்்படும் 
ப்ரிக  தட்டில்  (Prick plate) ,  கீயை  ஜாக 
ந்பாருததப்்பட்டுள்்ளது .  ஊசி ,  ஜாக  மூைம் 
மடைமுகமாகக கட்டுப்்படுததப்்படுகிைது.

g) சிலிண்ைர (Cylinder)

 ▶ ்படம் 1.14 சிலிண்ைர

 ▶ ்படம் 1.12 தகம்கள்

்கொர்டு ந்கம் ்கொர்டு ந்கம்

ைனனிங 

ந்கம்

�ொகிங 

ஓவர்

கிளியரிங ந்கம் அப்துநைொ ந்கம்

்ஸடிடச் ந்கம்

(மொற்றக 

கூடியது)

ைனனிங 

ைனனிங 

பீடிங 

வலையம் இழுத்�ல

கிளியரிங
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இயந்திரப் பின்னலில் ஒரு ஊசிடயக 
நகாண்டு  பின்னப்்படும்  நசஙகுததான 
ைட்ளயஙகளுககு “யைல்ஸ்” என்று ந்பயர்.

1.2.4  ல�யல நீைம் (அ) வலைய நீைம் 

(Stitch length (or) Loop length)

டதயல் (அ) ைட்ளயம் எற்்படுததும் 
நூலின் அ்ளவு டதயல் நீ்ளம் (அ) ைட்ளய 
நீ்ளம் ஆகும்.

 ▶ ்படம் 1.17 லையல் நீைம்

1.2.5  தமஷின ந்கஜ்  

(Machine Gauge – GG)

ஓர்  அஙகுைததில்  உள்்ள  பின்னல் 
ஊசிகளின் எண்ணிகடகயய யகஜ் (GG) அல்ைது 
“நமஷின் யகஜ்” எனப்்படும்.

1.2.6 மு்கப்பு வலையம் (Face loop)

ைட்ளயம் உருைாகும் ந்பாழுது, புதிய 
ைட்ளயம்  ்படைய  ைட்ளயததினுள்ய்ள , 
பின்புைததிலிருந்து முன்புைமாக நைளிைரும். 
இதுயை முகப்பு ைட்ளயம் (அ) ஊடைப் பின்னல் 
ைட்ளயம் எனப்்படும்.

ைட்ைப் பின்னல் இயந்திரததில் ைட்ை 
ைடிைமாக  ஊசிகள் ,  ஊசிப்்படுடகயில் 
ந ்ப ா ரு த த ப் ்ப ட் டி ரு க கு ம் .  பி ன் ன ல் 
இயந்திரததில், பின்னல் ஊசி மிக முககியமான 
கருவியாகும். யகம்களின் உதவியுைன் ஊசிகட்ள 
யமலும்  கீழும்  இயககி ,  நூல் ,  பின்னல் 
ஆடையாகும்  நசயல்முடை  சிலிண்ைரில் 
நடைந்பறுகிைது.

1.2.2 ந்கொர்்ஸ (Course)

 ▶ ்படம் 1.15 தகொரஸ

பின்னல் துணியில் குறுககு ைசததில் 
உள்்ள பின்னல் ைரிகளுககு “யகார்ஸ்” என்று 
ந்பயர்.

1.2.3 நவல்ஸ (Wales)

 ▶ ்படம் 1.16 தேல்ஸ
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யதடைப்்படும் .  ்பாவுப்பின்னல்  நூல்கள் 
நசஙகுததாக நசலுததப்்பட்டு பின்னல் துணி 
தயாரிககப்்படுகிைது.

்பொவுப பின்னல் இயந்திரம் – அறிமுகம்

• ந்பரும்்பாைான  ்ப ாவுப்  பின்னல் 
இயந்திரஙகள் அகை ைசம் அல்ைது தட்டை 
ைடகயாக இருககின்ைன.

• நஜர்மனியின் திரு.கார்ல் யமயர் (Karl 
Mayar), ஆடைகள், வீட்டு ஃ்பர்னிஷிங 
துணிகள், நதாழிற்சாடைகள்  மற்றும் 
நதாழில்நுட்்ப  ஜவுளிகள்  ஆகிய 
உ்பயயாகஙகளில்  ்பாவுப்  பின்னல் 
து ணி க ளி ன்  ்ப ய ன் ்ப ா ட் டி ட ன க 
கண்ைறிந்தார்.

• இைருடைய ்பாவுப் பின்னல் இயந்திரஙகள் 
விற்்படனயில் முன்னணி ைகிககின்ைன.

 ▶ ்படம் 1.18 ேலையங்கள்

1.2.7 பின வலையம் (Back Loop) 

்ப ட ை ய  ை ட ்ள ய த தி ன் 
முன்புைததிலிருந்து ,  பின்புைததில்  புதிய 
ைட்ளயம் நைளிைந்தால், அது பின் ைட்ளயம் 
(அ) ்பர்ல் ைட்ளயம் எனப்்படும்.

்பொவுப பின்னல் ேலரயலறை

்பாவுப் பின்னல் என்்பது ்பாவு உருட்ளயில் 
நதாைர்ந்து ைரிடசயாக உள்்ள நூல்கட்ள, 
நசஙகுததாக நசலுததி பின்னப்்படுைதாகும். 
இதில்  ஒவநைாரு  ஊசிககும்  ஒரு  நூல் 

 ▶ ்படம் 1.19 ்பொவுப பின்னல் இயந்திரம்

Textile_Chapter_01.indd   12 01/11/2022   5:26:50 PM



பின்னல்கலை த�ொழிலநுட்பம்  அலகு I 13

அல்ைது  யரஷ்நசல்  இயந்திரஙகட்ளப் 
ந்பாறுதது ்பயன்்படுகின்ைன.

 ▶ ்படம் 1.20 நீடில் ்பொர

• ்பாவுப் பின்னலில், ஊசிகள் சுதந்திரமாக 
நசயல்்படுைதில்டை.

• ஊசிகள் தனிததனியாகயைா அல்ைது 
நதாகுப்்பாகயைா நீடில் ்பார் என்ை கம்பியின் 
யமல்  இடணககப்்படுகின்ைன .  நீடில் 
்பார் இயந்திரததின் முழு நீ்ளததிற்கும் 
அடமந்துள்்ளது.

1.2.9  ்பொவுப் பின்னல ்கருவி்கள்  

(Warp Knitting Elements)

கீழகாணும் ்பாவுப் பின்னல் கருவிகட்ளப் 
்பற்றி இஙகு விரிைாகக காண்ய்பாம். இடையய 
இப்பின்னல்  இயந்திரததில்  முககியமாக 
இயஙகும் கருவிக்ளாகும்

1. நீடில் ்பார்
2. சிஙகர் ்பார்
3. டகடு ்பார்
4. பிரஸ்ைர் ்பார்
5. ்பாவு உருட்ள
6. ய்பட்ைர்ன் வீல்
7. சஙகிலி இடணப்புகள்
8. ைாட்ச் ையர்
9. ட்ரிக பிய்ளட்

(அ) நீடில் ்பொர (Needle Bar)

• ்பாவுப் பின்னல் இயந்திரததில், ைாட்ச், 
ஸ்பிரிங பியர்ட் மற்றும் காம்்பவுண்டு  
ஆகிய மூன்று அடிப்்படை ஊசிகள், ட்டரகாட் 

1.2.8  ்பொவுப் பின்னல இயந்திைம் வல்கப்்பொடு

்பொவுப் பின்னல இயந்திைம்

டலை்கொட இயந்திைங்கள்

(சுருள் �ொடி ஊசி மறறும் ்கொம்்பவுண்டு ஊசி)

உள்ைொலட்கள்,

சடலட்கள்,

ஆலட்கள்,

த்பட லி்னன,

திலைச் சீலல்கள்,

லலனிங துணி்கள்,

பிைவு்ஸ்கள், 

குளியல ஆலட்கள்,

்கவுன்கள்

திலைச் சீலல்கள்,

த�ொழிறசொலல 

துணி்கள்,

மின்னணு 

ஜக்கொர்டு நல்ஸ,

திலைச் சீலல 

நல்ஸ,

ஃ்பவுண்நடஷன 

ஆலட்கள்

சிம்ப்ைக்ஸ

(ல்கயுல்ற்கள், 

உள்ைொலட்கள்)

ஜக்கொர்டு ப்ைஷ் துணி,

்கடடு ்கடடும் துணி்கள்,

்பைம் மறறும்

்கொய்கறிப் ல்ப்கள், 

அதி்க ல்பல துணி்கள்,

சொககுப் ல்ப்கள்,

குைல வடிவ வலலத் 

துணி்கள்

ஒறல்ற ஊசி ்பொர் இைடலட ஊசி ்பொர் ஒறல்ற ஊசி ்பொர் இைடலட ஊசி ்பொர்

ைொஷல இயந்திைங்கள்

(�ொனியஙகி ஊசி)
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அல்ைது  நான்கு  21 ”  அகை  ்பாவு 
உருட்ளகளிலிருந் ய த ா  நூல்கள் 
ந்பைப்்பைைாம்.

(ஈ) பிரஸ்ஸர ்பொர (Presser Bar)

• சுருள் தாடி ஊசிகள் உள்்ள ட்டரகாட் 
்பாவுப் பின்னல் இயந்திரஙகளில், பிரஸ்ைர் 
்பார் ்பயன்்படுகிைது.

• இயந்திரததின்  அகைம்  முழுைதும் 
நீண்டுள்்ள  பிரஸ்ைர்  ்பார் , முன்னும் 
பின்னும் இயஙக, யகம் அல்ைது கிராஙக 
இயககம் உதவுகிைது.

• ைட்ளயம் உருைாகும் ந்பாழுது, பிரஸ்ைர் 
்பார்  முன்  நகர்ந்து , ஊசியின்  தாடிப் 
்பகுதிடயத  தண்டில்  உள்்ள  குழியில் 
்பதியுமாறு, அழுததுகிைது. இதனால் நூல்  
ஊசியின் நகாககிடய தாண்டி கீழிைஙக 
ைசதியாகிைது.

(உ) டரிக் பிதைட (Trick Plate)

 ▶ ்படம் 1.22 டரிக் பிதைட

• ராஷல் ்பாவுப் பின்னல் இயந்திரஙகளின் 
ட்ரிக பிய்ளட் என்்பது ஊசிப் ்படுடகயாகக 
கருதப்்படுகிைது.

• ஏ நனனில் ,  ஊசி கள் ,  இதில் 
நைட்ைப்்பட்டுள்்ள  ட்ரிகபிய்ளட்டில் 
டைககப்்படுகின்ைன .  இயந்திரததின் 
அகைம் முழுைதும் நீண்டுள்்ளது.

• இது ைாட்ச் ஊசிகளின் யமலும் கீழுமான 
இயககதடதக கட்டுப்்படுததுகிைது.

• நீடில் ்பார், யகம் (அ) கிராஙக டிடரவ 
மூைம் இயககப்்படுகிைது.

(ஆ) சிங்கர ்பொர (Sinker Bar)

• சிஙகர்கள், ஊசிகளின் இடையய உள்்ள 
இடைநைளிகளில் டைககப்்படுகின்ைன.

• ஊசிகட்ளப் ய்பாையை, உயர்ந்த, நமலிந்த, 
எஃகு  சிஙகர்கள்  நதாகுப்புக்ளாக , 
ஒரு  ந ்ப ா துை ான  தண்டுைன் 
இடணககப்்படுகின்ைன. இதுயை சிஙகர் 
்பார் ஆகும்.

• சிஙகர் ்பார், இயந்திரததின் அகைததிற்கும் 
நீண்டுள்்ளது.

• ஊசிகளின் யகஜ்ககு சமமாக, சிஙகர்கள் 
கிடைமட்ைமாக அடமககப்்படுகின்ைன.

• ைட்ளயம்  உருைாகும்  ந்பாழுது , 
துணிடயக கட்டுப்்படுததுதல் சிஙகரின் 
்பணியாகும்.

• சிஙகர் ்பாரின், முன், பின் இயககஙகள், 
ஒரு யகம் அல்ைது கிராஙக இயககததின் 
மூைம் கிடைககின்ைன.

(இ) ்பொவு உருலைகள் (Warp Beams)

 ▶ ்படம் 1.21 ்பொவு உருலை

• டகடு  ்பார்களின்  (Guide  B ars) 
எ ண் ணி க ட க க கு  ச ம ம ா ன 
எண்ணிகடகயில்  அடமந்த  ்பாவு 
உருட்ளகளில்  இருந்து  ஊசிகளுககு , 
நூல்கள், ்பாவு நதாகுப்்பாக (Warp Sheet) 
நசலுததப்்படுகின்ைன.

• இதில் ்பை ்பகுதி பீம்கள் (Section Beams) 
உள்்ளன.

• ஒரு 84” அகை ்பாவு நதாகுப்பிற்கு, இரண்டு 
42” அகை ்பாவு உருட்ளகளிலிருந்யதா 
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மொணவர் தசயல்பொடு

1. ஊலைப பின்னல் கருவிகைொ்ன ஊசிகள், சிங்கர, தகம்கள், லரசர (ஜொக்) ஆகியேற்லறைச் 

தசகரித்து ்பயிற்சி ஏடடில் ஒடடுக.

2. தகொரஸ, தேல்ஸ, முகபபு ேலையம் மற்றும் பினேலையம் ஆகியேற்லறை நூல் 

மூைம் உருேொக்கி ்பயிற்சி ஏடடில் ஒடடுக.

I ஒரு மதிப்த்பண் வி்னொக்கள்

1. ஸடலரப்பரகள் எ்னப்படு்பலே

அ) ஊசிகள் ஆ) சிங்கரகள்

இ) தகம்கள் ஈ) ஃபீைரகள்

2. ைொனியங்கி ஊசி என்பது

அ) ைொடச் ஊசி

ஆ) ஸபிரிங் நீடில்

இ) பியரதைட ஊசி

ஈ) கொம்்பவுண்டு ஊசி

3. “பிரஸ்ஸர” ்பொகம் தைலேப்படும் ஊசி

அ) ைொடச் ஊசி

ஆ) ஸபிரிங் ஊசி

இ) பியரதைட ஊசி

ஈ) கொம்்பவுண்டு ஊசி

4. “ைங்க்” ்பொகம் உள்ை ஊசி

அ) பியரதைட ஊசி

ஆ) ைொடச் ஊசி

இ) கொம்்பவுண்டு ஊசி

ஈ) ஸபிரிங் ஊசி

5. பின்னல் துணியில் குறுக்கு ேச 

பின்னல் ேரிகள்

அ) தகொரஸ

ஆ) தேல்ஸ

இ) லையல் நீைம்

ஈ) தமஷின தகஜ்

6. கொரல் தமயர ்பொவுப பின்னல் 

இயந்திர நிறுே்னம் உள்ைநொடு

அ) அதமரிக்கொ

ஆ) இங்கிைொந்து

இ) தஜரமனி

ஈ) மதைசியொ

7. ஊசிகள் இக் கம்பியின தமல் 

இல்ணக்கப்படுகினறை்ன

அ) சிங்கர ்பொர

ஆ) நீடில் ்பொர

இ) லகடு ்பொர

ஈ) பிரஸ்ஸர ்பொர

8. சிங்கர ்பொரின முன-பின 

இயக்கங்கள் எைன மூைம் 

கிலைக்கினறை்ன?

அ) நீடில் ்பொர

ஆ) பிரஸ்ஸர ்பொர

இ) தகம் இயக்கம்

ஈ) லகடு ்பொர

9. பியரதைட ஊசியில், ஊசியின ைொடிப 

்பகுதிலய மூடித்திறைப்பது

அ) சிங்கர

ஆ) பிரஸ்ஸர

இ) தகம்

ஈ) ஜொக்

மதிப்பீடு

Textile_Chapter_01.indd   15 01/11/2022   5:26:51 PM



அலகு I  பின்னல்கலை த�ொழிலநுட்பம்16

10. ைொடச் ஊசிகளின தமலும் கீழுமொ்ன 

இயக்கத்லைக் கடடுப்படுத்துேது

அ) பிரஸ்ஸர ்பொர

ஆ) சிங்கர ்பொர

இ) சிலிண்ைர

ஈ) டரிக் பிதைட

11. பின்னல் இயந்திரத்தின இையம் எது?

அ) பிரஸ்ஸர ஆ) சிங்கர

இ) சிலிண்ைர ஈ) தகம்

விலட்கள்

1. ஈ, 2. அ, 3. இ, 4. இ, 5. அ,

6. இ 7. ஆ, 8. இ, 9. ஆ, 10. ஈ,

11. ஈ

II மூனறு மதிபத்பண் வி்னொக்கள்

1. ஊலைப பின்னல் – ேலரயறுக்க.

2. பின்னல் ஊசி ேலககள் யொலே?

3. சிங்கரின ்பணிகள் மூனறில்னக் 

கூறுக.

4. தகம்களின ்பல்தேறு ேலககள் 

யொலே?

5.  தகொரஸ, தேல்ஸ, தமஷின தகஜ் – 

குறிபத்பழுதுக.

6. முகபபு ேலையம், பின ேலையம் 

என்பலே யொலே?

7. ்பொவுப பின்னல் – ேலரயறுக்க.

8. ்பொவுப பின்னல் கருவிகள்  

யொலே?

9. பின்னல் ்பொவு உருலைகள் – 

குறிபத்பழுதுக.

10. பிரஸ்ஸர (Presser) மற்றும் அைன 

்பயன ்பற்றி விைக்குக.

III ஐந்து மதிபத்பண் வி்னொக்கள்

1. ஊலைப பின்னல் இயந்திரத்தின 

ஃபிதரம் ்பற்றி விேரிக்க.

2. ்பொவுப பின்னல் இயந்திரம் ேலககள், 

துணிகள் – அடைேல்ணலயத் ைருக.

IV ்பத்து மதிபத்பண் வி்னொக்கள்

1. மூனறு ேலக ஊசிகளின ்பைங்கலை 

ேலரந்து விேரிக்க.
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1.3.1  லொடச் ஊசி இயஙகு நிலல்கள் (Working Stages of Latch Needle)

அறிமு்கம்

ஊடைப் பின்னலில் ்பயன்்படும் ைாட்ச் 
ஊசியின்  இயஙகும்  நிடைகள் ,  ்ப ாவுப் 
பின்னலில் அதிகமாகப் ்பயன்்படும் பியர்நைட் 
ஊசி மற்றும் காம்்பவுண்டு ஊசி ஆகியைற்றின் 
இயஙகும்  நிடைகட்ளப்்பற்றி  கற்ய்பாம் .  
ைாட்ச்  ஊசி  மற்றும்  பியர்நைட்  ஊசி 
ஆ கி ய ை ற் றி ற் கி ட ை ய ய  உ ள் ்ள 
யைறு்பாடுகட்ளயும் அறிந்து நகாள்யைாம்.

இப்பொைத்தில் ைொடச் ஊசி மற்றும் பியரதைட 

ஊசிகளின இயங்கு நிலைகள், ைொடச் 

ஊசி மற்றும் பியரதைட ஊசிகள் இலைதய 

தேறு்பொடுகள் மற்றும் கொம்்பவுண்டு ஊசி 

இயங்கும் நிலைகள் ஆகியேற்லறைப 

்பற்றி அறிந்து தகொள்தேொம்.

்கற்றலின ந�ொக்கங்கள்

பின்னல ஊசி்கள் மறறும் இயஙகு நிலல்கள்

(Knitting Needles and Working stages)

1.3

 ▶ ்படம் 1.23 ைொடச் ஊசி இயங்கு நிலைகள்

1 – ஓய்வு நிம்ல
2 –  ்ல ா ட ச்  தி ை ப் பு 

நிம்ல
3 – கிளிெரிங் நிம்ல
4 – ஃபீடிங் நிம்ல
5  –  ந ா க கி ங்  ஓ வ ர 

நிம்ல
6 – பின்னல நிம்ல
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நூல், (ஃபீடிங நூல்) ஊசியின் நகாககிப் 
்பகுதிககுக சற்று கீயை ைந்து விடும்.

B. ஃபீடிங்  நிம்ல  (Feeding Posit ion) : 
இந்நிடையில்  யமயைறிய  ஊசி , 
கீழிைஙகும். அப்ந்பாழுது புதிய நூல், 
ஊசியின் நகாககிப் ்பகுதிககு ைந்தடையும். 

4. ஃபீடிங் நிம்ல (Feeding Position): ஊசி 
கீழிைஙகும் ந்பாழுது, புதிய நூல் ைட்ளயம் 
நகாககிப் ்பகுதியில் நசலுததப்்படுகிைது.

5. நாககிங் ஓவர நிம்ல (Knocking Over 
Position): ஊசி இன்னும் கீழிைஙகும் 
ந்பாழுது ்படைய ைட்ளயம், ைாட்ச்டச 
தள்ளி மூடியபிைகு யமயைறி ஊசியின் 
யமல்்பகுதியில் தாண்டிச் நசன்று, ஊசிடய 
விட்டு நைளியயை ஆரம்பிககும்.

6. பின்னல நிம்ல (Knitting Position): ஊசி 
அதன் மிகக கீழ நிடைககு ைரும்ந்பாழுது, 
்படைய ைட்ளயம் முழுைதும் நைளியயறி 
புதிய நூல் ைட்ளயததின் மீது பின்னைாக 
மாறுகிைது. அதன் நகாககியில் புதிய நூல் 
ைட்ளயம் இருககும். ஊசி மீண்டும் யமயைை 
ஆரம்பிககும் ந்பாழுது, புதிய நூல் ைட்ளயம் 
்படைய ைட்ளயம் ஆகிைது. சுைற்சி முடை 
மீண்டும் துைஙகுகிைது.

 ைாட்ச்  ஊசி  இயஙகும்  நிடைகள் 
பின்ைருமாறு

1. ஓய்வு நிம்ல (Rest Position): ஊசி ஓய்வு 
நிடையில் இருககும் ந்பாழுது ்படைய 
யகார்ஸின்  ைட்ளயதடதப்  பிடிததுக 
நகாண்டிருககும்.

2. ்லாடச் திைப்பு நிம்ல (Latch Opening 
Position): ஊசி யமயைை ஆரம்பிககும். 
இதனால் ்படைய ைட்ளயம் கீழிைஙகி, 
ைாட்ச்டசத திைககும். 

3. கிளிெரிங் நிம்ல (Clearing Position): 
ஊசி  உயர்ந்த  ்பட்ச  நிடைககு 
உயர்ததப்்படுகிைது. இப்ந்பாழுது ்படைய 
ைட்ளயம்  ைாட்ச்சிலிருந்து  விைகி , 
ஊசியின் தண்டுப் ்பகுதிககு ைந்தடைகிைது. 
புதிய நூல் ைட்ளயம் நகாககியின் கீயை 
ைந்துவிடுகிைது.

1.3.2  பியர்தடட ஊசி இயஙகு நிலல்கள் (Working Stages of Bearded Needle)

 ▶ ்படம் 1.24 பியரதைட ஊசி இயங்கு நிலைகள்

A – ரன்னிங் நிம்ல
B – ஃபீடிங் நிம்ல
C – ்்லண்டிங் நிம்ல
D – நிடடிங் நிம்ல

 பியர்நைட்  ஊசி  இயஙகும்  நிடைகள் 
பின்ைருமாறு

A. ரன்னிங் நிம்ல (Running Position): இந்த 
நிடையில் ஊசி யமயைறும். ஏற்கனயை, 
உருைான ்படைய நூல் ைட்ளயம், தண்டுப் 
்பகுதியில் இைஙகும். அப்ந்பாழுது புதிய 

A B C D
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D. நிடடிங் நிம்ல (Knitting Position): 
இந்நிடையில், ஊசி மிகவும் தாழந்த 
நிடைககு ைரும். அப்ந்பாழுது ஊசியில் 
உள்்ள ்படைய ைட்ளயம், ஊசியில் இருந்து 
நைளியயறி, புதிய ைட்ளயததின் மீது 
விழுந்து, பின்னடை உண்ைாககும். பின்னர், 
மீண்டும் ஊசி யமயைை ஆரம்பிககும். 
அப்ந்பாழுது, நகாககியில் உள்்ள ைட்ளயம், 
தண்டுப் ்பகுதிககு ைந்துவிடும். இது 
இப்ந்பாழுது ்படைய ைட்ளயம் ஆகும். 
பின்னர், புதிய நூல் நகாககியில் மாட்டி, புதிய 
ைட்ளயதடத ஏற்்படுதத ஆரம்பிககும். 
இவைாறு நதாைர்ச்சியாக பின்னல்கள் 
உருைாகி துணி பின்னப்்படுகிைது.

இப்ந்பாழுது, பிரஸ்ைர் ்பகுதி, ஊசியின் 
நகாககிப் ்பகுதிடய மூை ஆரம்பிககும். 
நகாககி மூடும் ந்பாழுது, தண்டில் உள்்ள 
குழியில் ்பதியும் ைடர பிரஸ்ைர் ்பகுதி 
அழுததும் . அதிகமாக  அழுததினால் , 
நகாககி உடைந்துவிடும்.

C. ்்லண்டிங் நிம்ல (Landing Position):  
இந்த நிடையில் ஊசி இன்னும் கீழிைஙகும், 
அப்ந்பாழுது, பிரஸ்ைர் நகாககிப் ்பகுதிடய 
மூடி  இருப்்பதால் , தண்டுப்  ்பகுதியில் 
உள்்ள ்படைய ைட்ளயம், நகாககிககுள் 
நுடையாமல், ஊசிடய விட்டு நைளியயை 
ஆரம்பிககும் .  பின்னர்  பிரஸ்ைர்  
நீஙகும்.

1.3.3  லொடச் ஊசி – பியர்தடட ஊசி இலடநய நவறு்பொடு்கள்

லொடச் ஊசி பியர்தடட ஊசி

1. இதில் ைொடச் மற்றும் ஸபூன த்பொனறை 

்பகுதிகள், ஊசியின தகொக்கிலய மூடி 

திறைக்க உ்பதயொகப்படுகினறை்ன.

இதில் ைொடச் ்பகுதி இல்லை.

2. இதில் தகொக்கிப ்பகுதி ேலையொது. தகொக்கிப ்பகுதி நனகு ேலைந்து 

ைண்டுைன தசரந்து மூடும்்படி உள்ைது.

3. தகொக்கி தகடடியொ்னது, ேலையொது; 

எளிதில் உலையொது.

ைலைப்பகுதி ேலைந்து தகொண்டிருப்பைொல், 

எளிதில் உலைந்துவிடும்.

4. தகொக்கிப ்பகுதி மூடி திறைக்க பிரஸ்ஸர 

(Presser) தைலேயில்லை.

பிரஸ்ஸர தைலேப்படுகிறைது.

5. ஊசி தமலும் கீழும் ஏறி இறைங்கும் 

த்பொழுது, ைொடச் ்பகுதியொல் நூலிற்கு 

அழுத்ைமும், அை்னொல் ்பஞ்சு கடடிக் 

தகொள்ளும் ேொயபபும் உள்ைது.

நூலிற்கு எந்ைவிைமொ்ன அழுத்ைமும், ்பஞ்சு 

கடடிக் தகொள்ளும் ேொயபபும் இல்லை.

6. ஊசி சற்று ைடிம்னொக இருக்கும். (ைொடச் 

்பகுதி த்பொருந்துேைற்கொக).

ஒதர ைண்டு ்பகுதி மடடும் உள்ைைொல் மிக 

தமலிந்ை ஊசியொக உள்ைது.

7. சற்று ைடிம்னொக இருப்பைொல், சிறு 

ேலையங்கலை உருேொக்க முடியொது.

சிறு ேலையங்கலை உருேொக்க முடியும்.

8. சற்று விலை உயரந்ைது. சற்று விலை குலறைந்ைது.

9. த்பொதுேொக இது ஊலைப பின்னலுக்குப 

்பயன்படுத்ைப்படுகிறைது. 

இது ்பொவுபபின்னலுக்குப 

்பயன்படுத்ைப்படுகிறைது. 
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1) ைனனிங நிலல

இந்நிடையில் ்படைய நூல் ைட்ளயம், 
தண்டுப் ்பகுதிடய ைந்தடைகிைது. யமயைறும் 
ஊ சி யி ன்  ்ப ா ட த யி ல்  பு தி ய  நூ ல் 
நசலுததப்்படுகிைது.

2) ஃபீடிங மறறும் கிளியரிங நிலல

• இந்த  நிடையில் ,  ஊசி  கீழிைஙகும் 
ந்பாழுது, ்படைய நூல் ைட்ளயம் யமயை  
நகர்கிைது. 

1.3.4  ்கொம்்பவுண்ட ஊசி இயஙகும் நிலல்கள் (Working Stages of Compound Needle)

 ▶ ்படம் 1.25 கொம்்பவுண்ட ஊசி இயங்கு நிலைகள்

• ஊசியின் நகாககிப் ்பகுதிககும், தண்டுப் 
்பகுதிககும் இடைப்்பட்ை இைதடத ைஙக 
்பகுதி மூைத துைஙகுகிைது.

3) �ொககிங ஓவர் மறறும் பின்னல நிலல

• ஊசி முழுைதுமாகக கீழ நிடைடய அடையும் 
ந்பாழுது  ைஙக  ்பகுதி , நகாககியிடன 
முழுைதுமாக மூடிவிடுகிைது.

• ்படைய நூல் ைட்ளயம், நகாககிப் ்பகுதிடய 
விட்டு நைளியயறி, புதிய நூல் ைட்ளயததின் 
யமல் பின்னைாக மாறுகிைது.

1 – ரன்னிங் நிம்ல
2  –  ஃபீடிங்  ைறறும் 

கிளிெரிங் நிம்ல
3  –  நாககிங்  ஓவர 

ைறறும் பின்னல 
நிம்ல

மொணவர் தசயல்பொடு

1. ைொடச் ஊசி இயங்கும் நிலைகலைப ்பயிற்சி ஏடடில் முழுப ்பக்கத்தில் ேலரக.

2. பியரதைட ஊசி இயங்கும் நிலைகலைப ்பயிற்சி ஏடடில் ஒரு முழுப ்பக்கம் ேலரக.

3. கொம்்பவுண்டு ஊசி இயங்கும் நிலைகலைப ்பயிற்சி ஏடடில் முழுப்பக்கம் ேலரக.
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I ஒரு மதிபத்பண் வி்னொக்கள்

1. ைொடச் ஊசியின இயங்கு நிலைகள்

அ) 3 ஆ) 4

இ) 5 ஈ) 6

2. நூல் தமதைறும் த்பொழுது, ைொ்னொக 

மூடுேது

அ) ைண்டுப்பகுதி ஆ) முல்ன

இ) ைொடச் ஈ) தகொக்கி

3. பியரதைட ஊசியில் தகொக்கிலய மூடி, 

திறைப்பது

அ) ைொடச் ஆ) பிரஸ்ஸர

இ) ைண்டு ஈ) முல்ன

4. கொம்்பவுண்டு ஊசியில் தகொக்கிலய 

மூடி, திறைப்பது

அ) ைொடச் ஆ) ைங்க்

இ) பிரஸ்ஸர ஈ) முல்ன

விலட்கள்

1. ஈ, 2. இ, 3. ஆ, 4. ஆ,

II மூனறு மதிபத்பண் வி்னொக்கள்

1. கொம்்பவுண்டு ஊசி இயங்கு நிலைகள் 

– ்பைங்கலை ேலரக.

2. பியரதைட ஊசி இயங்கு நிலைகள் – 

்பைங்கலை ேலரக.

III ஐந்து மதிபத்பண் வி்னொக்கள்

1. ைொடச் ஊசி – பியரதைட ஊசி 

இலைதய உள்ை தேறு்பொடுகலை 

அடைேல்ணயில் ைருக.

2. கொம்்பவுண்டு ஊசி இயங்கும் 

நிலைகலைப ்பைங்களுைன 

விேரிக்க.

IV ்பத்து மதிபத்பண் வி்னொக்கள்

1. ைொடச் ஊசி இயங்கும் நிலைகலைப 

்பைங்களுைன விைக்குக.

2. பியரதைட ஊசி இயங்கும் 

நிலைகலைப ்பைங்களுைன 

விைக்குக.

மதிப்பீடு

பின்னல் ஊசியின த்பயர கண்டுபிடித்ைேர

பியரதைட ஊசி வில்லியம் லீ

ைொடச் ஊசி தமத்யூைவுன தசனட

கொம்்பவுண்ட ஊசி ஜியொகொக் மற்றும் ்பொர்பர

உங்களுககுத் த�ரியுமொ?
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அறிமு்கம்

பின்னல் இயந்திரததின் ைடககளின் 
அட்ைைடணடயயும்  ஊடைப்  பின்னல் 
இயந்திரததின்  ைழியாக  நூல்  நசல்லும் 
்ப ாடதயின்  வி்ளககதடதயும் ,  ஊடைப் 
பின்னலுககும், ்பாவுப் பின்னலுககும் உள்்ள 
யைறு்பாடுகட்ளயும் விரிைாக காண்ய்பாம்

இப்பொைத்தில் பின்னல் இயந்திரங்களின 

இ ரு ே ல க க ை ொ ்ன  ஊ ல ை ப பி ன ்ன ல் 

இ ய ந் தி ர ம்  ம ற் று ம்  ்ப ொ வு ப பி ன ்ன ல் 

இ ய ந் தி ர ம்  ஆ கி ய ே ற் றி ன 

கு று ம் பி ரி வு க ல ை யு ம் ,  இ ரு 

இ ய ந் தி ர ங் க ளி ல ை த ய  உ ள் ை 

தேறு்பொடுகலையும், ஊலைபபின்னல் 

இ ய ந் தி ர ம்  த ச ய ல் ்ப டு ம்  வி ை த் ல ை 

்பைத்துைன அறிந்து தகொள்தேொம்.

்கற்றலின ந�ொக்கங்கள்

பின்னல இயந்திைங்கள்

(Knitting Machines)

1.4.1 பின்னல இயந்திைங்களின வல்க்கள் - அடடவலண

பின்னல இயந்திைங்கள் - Knitting Machines

Weft Knitting M/C

Latch Needle  

Type

Flat  

Knitting

Straight  

Bar

Single Needle 

Bar

Single 

Needle Bar

Spring Bearded 

Needle Type

Circular  

Knitting

Circular  

Knitting

Double 

Needle Bar

Double 

Needle Bar

Tricot M/C

(Spring Beard & 

Compound Needle)

Raschel M/C

(Latch Needle)

Warp Knitting M/C

1.4
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வடடப் ஊலடப் பின்னல இயந்திைத்தில 

நூல தசலலும் முல்ற

1. தாஙகி (Creel)
 பின்னலுககுப் ்பயன்்படுததும் நூல், யகான் 

(அ) சீஸ் ைடிைததில் உள்்ளது. இதடன 
பிடிததுக நகாள்்ளத தாஙகி உள்்ளது. 
அதில் நூல் யகான் ந்பாருததப்்படுகிைது.

2. ைழி நைததும் ைட்ளயம் (Guide ring)
 யகான் தாஙகியின் யமற்புைததில், ைழி 

நைததும் ைட்ளயம் ந்பாருததப்்பட்டுள்்ளது. 
இதன் ைழியாக பின்னல் நூல் நசன்று, 
யமல் நிறுதத இயககதடத அடைகிைது. 
ைழி நைததும் ைட்ளயம், யகான் தாஙகிககு 
யமற்புைததில் உள்்ளதால், யகானிலிருந்து 
எளிதில் நூல் நைளிச் நசன்று விை முடிகிைது.

3. யமல் நிறுதத இயககம் (Top Stop Motion)
 யகானிலிருந்து ைழி நைததும் ைட்ளயம் 

ைழியாக  நூல்  ைரும்  ந்பாழுது 
எப்ந்பாழுதாைது நூல் அறுந்து ய்பாகும், 
அப்ந்பாழுது இயந்திரதடத உைனடியாக 
தானாகயை நிறுததுைதற்கு யமல்நிறுதத  
இயககம் ்பயன்்படுகிைது.

ந ாம்  அணியும்  பின்னல்  ஆடை 
தயாரிப்பில்  அதிகம்  ்பயன்்படும்  ைட்ை 
ஊடைப்பின்னல் இயந்திரதடதப் ்பற்றி விரிைாகக 
காண்ய்பாம். 

1.4.2  ஒறல்ற தஜர்சி வடட ஊலடப் 

பின்னல இயந்திைம்

 ▶ ்படம் 1.26 ஒற்லறை தஜரசி ேடை ஊலைப பின்னல் இயந்திரம்

1
2

3

4

5
6

7
8

9
10

11
12

13

14

1. யகான் தாஙகி
2. யகான்
3. ைழி நைததும் ைட்ளயம்
4. யமல் நிறுதத இயககம்
5.   உட்நசலுததும் அழுதத 

அடமப்பு
6.    ்பாஸிடிவ நிறுதத இயககம்
7. மின் நிறுதத இயககம்
8. உட்நசலுததி
9. சிலிண்ைர்
10. ஊசி
11. துணி
12. இழு ்பைடக
13. கீழ இழுககும் உருட்ள
14. துணி உருட்ள
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இவவியககததினால் துணியில் எற்்படும் 
விரிசல் குடைடய தவிர்கக முடிகிைது.

7. உட்நசலுததி  (Feeder) (or) (Yarn 
Carriers)

 சிலிண்ைரில்  உள்்ள  ஊசிப்்படுடகயில் 
நூடை சீராக நசலுதத உதவுகிைது.

8. சிலிண்ைர் (Cylinder) / Knitting Units 
(Needles & Sinker)

 ைட்ைப் பின்னல் இயந்திரததில் ஊசிகள், 
ைட்ை  ைடிைமான  ஊசிப்்படுடகயில் 
ந்பாருததப்்பட்டிருககும் .  யகம்களின் 
உதவியுைன், ஊசிகட்ள யமலும் கீழும் 
இயககி, நூல் பின்னல் ஆடையாகும் 
நசயல்முடை சிலிண்ைரில் நடைந்பறுகிைது. 
சிலிண்ைரில்  உள்்ள  ஊசிப்்படுடக , 
“்பாடதகள்” (tracks) எனப்்படும்.

9. இழு ்பைடக (Stretch Board)
 சிலிண்ைரில்  இருந்து  கீழ  இைஙகும் 

துணிடய,  ஒயர சீராக இழு ்பைடகயானது, 
இரட்டை அடுககு மடிப்பு துணியாக மாற்றி 
கீழ இழுதது நகாடுககும் உருட்ளககு 
அனுப்புகிைது.

10. கீழ இழுககும் உருட்ள (Take Down 
Roller)

 இது இழு்பைடகயிலிருந்து நைளிைரும் 
பின்னல் துணிடய, கீயை உள்்ள துணி 
உருட்ளககு அனுப்புகிைது.

11. துணி உருட்ள (Cloth Roller)
 பின்னல் இயந்திரததின் கீழ உள்்ள துணி 

உருட்ள, கீழ இழுககும் உருட்ளயின் 
மூைமாக ைரும் துணிடய அகை ைசததில் 
சுருககமில்ைாமல் சுற்றிக நகாள்கிைது. 

4. உட்நசலுததும் அழுதத அடமப்பு (Input 
Tension Device)

 யமல் நிறுதத இயககததிலிருந்து நூல், 
ஊசிகட்ள  அடையும்  ந்பாழுது  நூல் 
சரியான அழுததததில் நசல்ை யைண்டும். 
அதற்கு உட்நசலுததும், அழுதத அடமப்பு 
்பயன்்படுகிைது.

5. ்பாஸிடிவ  உட்நசலுததும்  அடமப்பு 
(Positive Feed Device )

 நநகடிவ  உட்நசலுததும்  அடமப்பில் 
ஊசியானது யநரடியாக யகானிலிருந்து 
நூடை இழுததுக நகாள்கிைது.இதனால்  
நூல் அறுந்து ய்பாதல்,ஊசிககு அதிக அழுததம் 
ஏற்்பட்டு ஊசி உடைய ைாய்ப்புள்்ளது.ஆனால் 
்பாஸிடிவ உட்நசலுததும் அடமப்்பானது 
யகானிலிருந்து நூடை இழுதது ஊசிககு 
எந்தவித  அழுததமும்  இல்ைாமல் 
யதடையான அ்ளவு நூடை மட்டும் 
உட்நசலுததுகிைது.இதனால் அடிககடி நூல் 
அறுந்து ய்பாதல்,ஊசிகள் உடைதல் ய்பான்ை 
குடை்பாடுகள் எதுவுமின்றி உற்்பததி 
அதிகமாகிைது 

6. மின் நிறுதத இயககம்(Electrical Stop 
Motion)

 நூடை  இயந்திரததிற்கு  அனுப்பும் 
ந்பாழுது ,  நூலின்  அழுததததில் 
மாறு்பாடுகள் ஏற்்பட்ைாயைா அல்ைது 
அறுந்து  ய்பானாயைா ,  உைனடியாக 
இயந்திரதடத  நிறுததுகிைது .  எந்த 
இைததில் நூல் அறுந்து ய்பாய்விட்ைது 
என்்படதக  காட்ை ,  அந்த  இைததில் 
வி்ளககு  எரியும்  அடமப்பு  உள்்ளது . 
இடதக நகாண்டு, அறுந்து ய்பான நூடை, 
உைனடியாகக கட்டி சரி நசய்ய முடிகிைது. 

மொணவர் தசயல்பொடு

1. ேடைபபின்னல் இயந்திரத்தின புலகப்பைத்லை ்பயிற்சி ஏடடில் ஒடடி லேக்கவும்.

2. நீவிர தசனறு கண்டு ேந்ை ேடைப பின்னல் இயந்திரத்லைப ்பற்றி ்பயிற்சி ஏடடில் 

எழுதுக.
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1.4.3  ஊலடப்பின்னல – ்பொவுப்பின்னல நவறு்பொடு்கள்

வ.எண் ஊலடப்பின்னல ்பொவுப்பின்னல

1. தகொரஸின ேழிதய கிலைமடைமொக 

ேலையம் உருேொகிறைது.

ேலையம், தேல்ஸின ேழிதய 

தசங்குத்ைொக உருேொகிறைது.

2. ஒரு சுற்றுக்கு, 20 ஃ பீைரகளில் 20 

தகொரஸகள் உருேொகினறை்ன.

ஒரு பின்னல் சுற்றுக்கு, ஒரு தகொரஸக்கு 

ஆயிரக் க்ணக்கில் ேலையங்கள் 

உருேொகினறை்ன.

3. எண்்ணற்றை ஊசிகலைக் தகொண்டு 

ைனிநூலி்னொல் துணி பின்னப்படுகிறைது

ஒவதேொரு நூலிற்கும் ஒவதேொரு ஊசி 

தைலேப்படுகிறைது

4. நூல், தகொன (அ) சீஸ ேடிவிலிருந்து 

நூல் உடதசலுத்ைப்படுகிறைது.

்பொவு உருலையிலிருந்து, நூல் 

உடதசலுத்ைப்படுகிறைது.

5. த்பரும்்பொலும் நூற்கப்படை ஸ்பன 

நூல், ்பயன்படுைைப்படுகிறைது.

இதில் த்பரும்்பொலும், ஃபிைதமண்ட 

நூல்கள் ்பயன்படுத்ைப்படுகிறைது

6. இதில் டிலசல்ன மொற்றுேது 

கடி்னமொ்னது.

எளிைொக டிலசல்ன மொற்றைைொம்.

7. நீை ேசத்திலும், அகை ேசத்திலும் 

நீள்கினறை்ன

இலே, அகை ேசத்தில் மடடும் 

நீள்கினறை்ன.

8. குலறைந்ை இைமும், குலறைந்ை முைலீடும் 

குலறைந்ை தசைவும் ஆகிறைது

அதிக இைமும்,அதிக முைலீடும் அதிக 

தசைவும் ஆகிறைது.

9. துணியில் பின்னல் ஒதர சீரொக 

இருக்கொது

சீரொக இருக்கும்.

10. இத்துணிக்கு சுருளும் ைனலம 

உலையைொல் இத் துணிகலை 

கத்ைரித்து லைப்பது கடி்னம்.

இத்துணிக்கு சுருளும் ைனலம 

இல்ைொைைொல் எளிைொக தேடடி 

லைக்கைொம்.
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I ஒரு மதிப்த்பண் வி்னொக்கள்

1. ஊலைப பின்னல் இயந்திரத்தில் 

எதிலிருந்து நூல் த்பறைப்படுகிறைது? 

அ) தகொன

ஆ)  ்பொவு உருலை

இ) ஊலைக் குைல் 

ஈ) திரிேடைம்

2. ஊலைப பின்னலில், ஒரு சுற்றுக்கு 

20 ஃபீைரகளில் எத்ைல்ன தகரஸகள் 

உருேொகினறை்ன?

அ) 10

ஆ) 20

இ) 30

ஈ) 40

விலட்கள்

1. அ, 2. ஆ

II மூனறு மதிபத்பண் வி்னொக்கள்

1. ்பொஸிடிவ உடதசலுத்தும் அலமபபு – 

குறிபத்பழுதுக.

2. பின்னல் இயந்திரத்தின சிலிண்ைர 

்பற்றிக் கூறுக.

III ஐந்து மதிப்த்பண் வி்னொக்கள்

1. பின்னல் இயந்திரங்களின 

ேலககலை அடைேல்ணப்படுத்துக.

2. ஊலைப பின்னலுக்கும், ்பொவுப 

பின்னலுக்கும் உள்ை தேறு்பொடுகலை 

அடைேல்ணப்படுத்துக.

IV ்பத்து மதிபத்பண் வி்னொக்கள்

1. ஒற்லறை தஜரஸி ேடை ஊலைப 

பின்னல் இயந்திரம் ்பைம் ேலரந்து 

விேரிக்க.

மதிப்பீடு

Textile_Chapter_01.indd   26 01/11/2022   5:26:53 PM



பின்னல்கலை த�ொழிலநுட்பம்  அலகு I 27

ஒறல்றப் பின்னல (சொ�ொ பின்னல)

இயந்திரததில் ஒரு ைரிடச ஊசிகட்ள 
நகாண்டு உருைாககும் பின்னல்கள் ஒற்டைப் 
பின்னல் எனப்்படும்.  இயந்திரததிற்கு ஏற்்ப  
ஒற்டை பின்னல் குைல் ைடிைததியைா அல்ைது 
தட்டை ைடிைததியைா இருககும். துணியின் 
இருபுை யதாற்ைமும் யைறு்படும். இததுணிகளின் 
ஓரஙகள் சுருளும். இப்பின்னல் துணிகளின் 
உற்்பததி அதிகம்.

இைடலடப் பின்னல

இயந்திரததில் இரண்டு ைரிடச ஊசிகட்ள 
நகாண்டு பின்னல் ஏற்்படுததப்்படுகிைது. இததுணி 
இரு புைமும் ஒயர யதாற்ைதடத அளிககும். 
இயந்திரததிற்கு ஏற்்ப இரட்டை பின்னல் குைல் 
ைடிைததியைா அல்ைது தட்டை ைடிவியைா 
ந்பைப்்படுகிைது. ஒற்டைப் பின்னடை ஒப்பிடும் 
ந்பாழுது இைற்றின் உற்்பததி யைகம் குடைவு.

1.5.2 சொ�ொ பின்னல

 ▶ ்படம் 1.27 சொைொ பின்னல் துணி

இ ப ்ப ொ ை த் தி ல்  பி ன ்ன ல் க ளி ன 

ேலககலையும்,  அலமபபுகலையும், 

லையல்களின ேலககலையும் ்பற்றி அறிந்து 

தகொள்தேொம்.

்கற்றலின ந�ொக்கங்கள்

அறிமு்கம்

நநசவுத  துணிகளில்  ்பண்புகளும் , 
அதன் நநசவுகட்ள ந்பாறுதது அடமகின்ைன. 
யதாற்ைமும்  அடதப்ய்ப ான்று  பின்னல் 
துணிகளின் ்பயன்்பாடுகள், யதாற்ைம், பின்னல் 
அடமப்பு ஆகியடை பின்னல்களின் ைடககட்ளப் 
ந்பாறுததும்  டதயல்களின்  ைடககட்ளப் 
ந்பாறுததும் அடமகின்ைன. பின்னல் ைடககட்ள 
்பற்றியும், டதயல்கள் ைடககட்ளப் ்பற்றியும் 
இப்்பாைததில் காண்ய்பாம்.

1.5.1 பின்னல வல்க்கள்

பின்னல்கள் மறறும் ல�யல்கள்

(Knits and Stitches)

பின்னல (Knit)

ஒறல்றப் பின்னல

Single Jersey Knit

1. சொ�ொ (Plain)

இைடலடப் பின்னல

Double Jersey Knit

1. ரிப் (RIB)

2. ்பர்ல (PURL)

3.  இண்டர் லொக 

(INTERLOCK)

1.5
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• எளிடமயான பின்னல் அடமப்பு முடை; 
ஆதைால் துணி உற்்பததி விகிதம் அதிகம்.

• சாதா  பின்னல்  துணி ,  முடனகளில் 
சுருளும் தன்டம ைாய்ந்தது.

1.5.3 ரிப் பின்னல

 ▶ ்படம் 1.29 ரிப பின்னல்

 ▶ ்படம் 1.30 ரிப பின்னல் துணி

இப்பின்னல் இரட்டை நஜர்சி முடைடயச் 
சார்ந்தது. இப்பின்னலில் ஒரு யைல் (Wale) 
முழுைதும் முகப்பு ைட்ளயஙக்ளாலும், அதன் 
அருகில் இருககும் யைலில் உள்்ள ைட்ளயஙகள் 
பின்  ைட்ளயஙக்ளாகவும்  மாறி  மாறிப் 
பின்னப்்படுைது,” ரிப் பின்னல்” ஆகும்.

இப்பின்னடை  உருைாகக ,  இரண்டு 
ைரிடச ஊசிகள் யதடைப்்படுகின்ைன.

ரிப் பின்னலின ்பண்பு்கள்

• ரிப்  பின்னல்  துணி  இருபுைமும்  ஒயர 
யதாற்ைதடத அளிககும்.

• அகை ைசததில் நன்கு நீளும் தன்டம 
உடையது.

• துணியின்  இருபுைமும்  நசஙகுததுக 
யகாடுகட்ள உருைாககும்.

 ▶ ்படம் 1.28 சொைொ பின்னல்

இப் ்ப ை ததில்  துணியில்  முக ப் பு 
யதாற்ைததில், முகப்பு ைட்ளயம் துணி முழுகக 
நதாைர்ந்து ைருைடத காட்டுகிைது. ஒற்டைப் 
பின்னல் (அ) சாதா பின்னல் என்்பது துணியில் 
்படைய ைட்ளயஙகள் ைழியய பின்னிருந்து 
முன்்பாக  இழுககப்்படும்  ைட்ளயஙகளின் 
நதாகுப்்பாகும்.

• இது  ந்பரும்்பாலும்  ஒற்டை  நஜர்ஸி  
ஊடைப்  பின்னல்  இயந்திரததில் 
பின்னப்்படுகிைது.

• இந்த  பின்னல்  அடமப்பு  மிகவும் 
எளிடமயானது.

• துணியில் பின்னல் யைகமாக உருைாகும்.
• சாதா  பின்னல்  துணி  முன்புைததில் 

தட்டையான  நசஙகுதது  ைரிகளும் , 
பின்புைததில்  கிடைமட்ைமான  ரிப் 
ைரிகளும் காணப்்படும்.

• கடைசியாக பின்னப்்பட்ை யகார்ஸிலிருந்து, 
ஒரு  பின்னடை  இழுககும்  ந்பாழுது , 
துணி முழுைதிலும் உள்்ள பின்னல்கள் 
ைரிடசயாகப் பிரிந்து ைரும்.

• பின்னலின் உயரமும் அகைமும் சமமாக 
இருககும்.

• அகைைசததில்  40% நீளும்  தன்டம 
நகாண்ைது.

• இப்பின்னல்  அடமப்பு  ந்பண்களின் 
ஸ்ைாககிஙஸ் , ்பனியன்கள் , ஆண்கள் 
மற்றும்  ந்பண்களின்  சட்டைகள் 
தயாரிப்பில் ்பயன்்படுகிைது.
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• இயதய்பால், துணி முழுைதும் ஒரு யகார்ஸ் 
முகப்பு ைட்ளயஙகட்ளக நகாண்டிருந்தால் 
அடுதத யகார்ஸ் பின்ைட்ளயஙகட்ள 
நகாண்டு பின்னப்்பட்டிருககும்.

• எனயை  இப்பின்னடை  நகாண்டு 
பின்னப்்படும்  துணிககு  நீ்ள  ைசததில் 
நீளும் தன்டம அதிகம். அகை ைசததில் 
நீளும் தன்டம குடைவு.

• முகப்பு  மற்றும்  பின்  ைட்ளயஙகள் 
ஒன்றுககு யமல் ஒன்ைாக இருப்்பதால் 
துணி சுருள்ைதில்டை.

• உற்்பததி குடைவு.
• ைட்ளயததின் நீ்ளம் அதன் அகைதடத 

ய்பால் இரு மைஙகாகும்.
• ்பர்ல் துணி கிடைமட்ை ைரிகட்ள துணியில் 

ஏற்்படுததும்.

1.5.5 இண்டர்லொக

 ▶ ்படம் 1.33 இண்ைரைொக் பின்னல்

 ▶ ்படம் 1.34 இண்ைரைொக் பின்னல் துணி

• முகப்பு ைட்ளயமும், பின் ைட்ளயமும் 
அருகருயக ைருைதால் துணி முடனகளில் 
சுருள்ைதில்டை.

• ரி ப்  பி ன் ன ல்  து ணி க ள் 
நைதுநைதுப்்பானடை.

• ரிப் பின்னல் துணிகளின் உற்்பததி விகிதம் 
குடைவு.

• ரிப் துணிகள் விடை அதிகம்.

ரிப்  பின்னல்  துணிகள் ,  ஸ்நைட்ைர் 
முடனப்்பகுதிகள்,  டகயில்ைாத ்பனியனின் 
முடனப்்பகுதிகள் மற்றும் கழுததுப்்பகுதிகள், 
ஸ்ைாககிஙஸின் பிடிப்புப்்பகுதி, சாகஸ் பிடிப்புப் 
்பகுதி தயாரிப்பில் அதிகம் ்பயன்்படுகிைது.

1.5.4 ்பர்ல பின்னல

 ▶ ்படம் 1.31 ்பரல் பின்னல்

 ▶ ்படம் 1.32 ்பரல் பின்னல் துணி

• இது  இரட்டை  நஜர்சி  துணிடய 
உருைாககும்.

• இந்த துணிகளில் முதல் யகார்ஸ் எந்த 
முடையில் பின்னப்்படுகிையதா, அடுதத 
யகார்ஸ் எதிர் முடையில் பின்னப்்படுகிைது.
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ைட்ளயம் நகாககிப்்பகுதிககு நசல்ைாமல் 
நகாககி மூைப்்பட்டு நகாககிடய விட்டு 
நைளியயறி புது நூல் ைட்ளயததின் மீது 
பின்னைாக விழும். இத டதயல் பின்னல் 
டதயல் எனப்்படும்.

2. மடிப்பு டதயல்
• யகம்களின்  நசயல்களினால்  ஊசி 

உயர்ததப்்பட்டு புதிய நூல் ைட்ளயம் 
நகாககியில் மாட்டிக நகாள்ளும். 

• ஆனால்  ்படைய  நூல்  ைட்ளயம் 
நகாககிப்  ்பகுதியிலிருந்து  தண்டுப் 
்பகுதிககு நசல்லும் அ்ளவிற்கு ஊசி 
உயர்ததப்்பைமாட்ைாது. 

• எனயை நகாககிப் ்பகுதி இரண்டு நூல் 
ைட்ளயஙகட்ள ந்பற்றிருககும்.

• இ ப் ந ்ப ா ழு து  ஊ சி  ந ன் கு 
யமயைற்ைப்்படும் ந்பாழுது, இரண்டு 
நூல்  ைட்ளயஙகளும்  தண்டுப் 
்பகுதிடய ைந்தடையும்.

• புதிய  நூல்  ைட்ளயம்  நகாககிப் 
்பகுதிடய ைந்தடையும்.

• பிைகு ,ஊசி  கீயை  இைஙகும்  ய்பாது 
இரண்டு ்படைய நூல் ைட்ளயஙகளும் 
யமயைறி ,  நகாககி  ்பகுதியினுள் 
ந ச ல் ை ா ம ல்  த டு க க ப் ்ப ட் டு 
ஊசிடயவிட்டு நைளியயறி புதிய நூல் 
ைட்ளயததின் மீது மடிப்பு டதயைாக 
விழும்.

3. மிதப்பு டதயல்
• ஊசி  யமயைறும்  ந்பாழுது  ்படைய 

நூல்  ைட்ளயம்  தண்டுப்  ்பகுதிடய 
ைந்தடையும்

• தற்ந்பாழுது , புதிய  நூல்ைட்ளயம் 
நகாககிப்்பகுதியில் மாட்ை யைண்டும்

• ஆனால் ,  புதிய  நூல்  ைட்ளயம் 
நகாககிப்  ்பகுதியில்  மாட்டும் 
அ்ளவிற்கு ஊசி உயர்ததப்்பைமாட்ைாது. 
எனயை, நகாககி ்பகுதியில் எந்த நூல் 
ைட்ளயமும் இருககாது. 

• இப்ந்பாழுது ,  ஊசி  கீழிைஙகும் 
ந்பாழுது  ்படைய  நூல்  ைட்ளயம் 
ஊசிடய  விட்டு  நைளியயறி  புதிய 

• இரண்டு  ரிப்  துணிகட்ள  ஒன்ைாக 
இடணதது  இண்ைர்ைாக  பின்னல் 
ந்பைப்்படுகிைது.

• இதனுடைய  சீரான  அடமப்பினால் 
ஆடைகளுககான மிகப் ந்பாருததமான 
துணியாக வி்ளஙகுகிைது.

• இது யமற்புைததில் தட்டையாக இருப்்பதால் 
நைட்டி, டதப்்பது எளிதாகிைது.

• இடை ஓரஙகளில் சுருள்ைதில்டை.
• இதன் தடிமன் அதிகம்.
• உற்்பததி யைகம் குடைவு.
• இரண்டு ரிப் யகார்ஸ்கட்ள ஒன்ைாகப் 

பின்னி, ஒரு இண்ைர்ைாக அடமப்பில் 
யகார்ஸ் ந்பைப்்படுகிைது.

• துணியின் இருபுைமும் ஒற்டை நஜர்சி 
அடமப்பு காணப்்படுகிைது.

• இது உள்்ளாடைகளுககும், ஸ்நைட்ைர்கள், 
சட்டைகளுககும் ்பயன்்படுகின்ைது.

1.5.6  ஊலடப்பின்னல ல�யல 

வல்க்கள்

1. பின்னல் டதயல் (Knit stitch)
2. மடிப்பு டதயல் (Tuck stitch)
3. மிதப்பு டதயல் (Float stitch)

 ▶ ்படம் 1.35 லையல்கள் ேலககள்

1. பின்னல் டதயல் (சாதா டதயல்)
 ய க ம் க ளி ன்  ந ச ய ல் க ளி ன ா ல் 

ஊசி ,  யதடையான  உயரததிற்கு 
யமயைற்ைப்்படும்  ந்பாழுது  நகாககி 
்பகுதியில் உள்்ள ்படைய நூல் ைட்ளயம் 
தண்டுப்  ்பகுதிடய  ைந்தடையும் . 
நகாககிப் ்பகுதிககு புது நூல் ைட்ளயம் 
ைந்து மாட்டிக நகாள்ளும். பிைகு ஊசி 
கீழிைஙகும் .  அப்ந்பாழுது  ்படையநூல் 
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மொணவர் தசயல்பொடு

்பல்தேறு பின்னல், லையல் துணிகலைச் 

தசகரித்து, ேலகப்படுத்துக, ்பயிற்சி 

ஏடடில் ஒடடி லேக்கவும். 

நூல்  ைட்ளயம்  இல்ைாததால் , 
துணியின்  பின்புைததில்  பின்னடை 
ஏ ற் ்ப டு த த ா ம ல்  மி த க கு ம் . 
பின்புைததில்  ஒரு  நீண்ை  மிதப்பு 
உண்ைாகும். 

• இதுயை மிதப்பு டதயல் (அ) விடு்பட்ை 
டதயல்(Miss Stitch) எனப்்படும்.

I ஒரு மதிப்த்பண் வி்னொக்கள்

1. ஒற்லறைப பின்னல் முலறை

அ) சொைொபின்னல் ஆ) ்பரல்

இ) ரிப ஈ) இண்ைரைொக்

2. துணியின இருபுறைமும் தசங்குத்து 

ேரிகலை ஏற்்படுத்தும் பின்னல்

அ) சொைொ ஆ) ரிப

இ) ்பரல் ஈ) இண்ைரைொக்

3. இரண்டு ரிப துணிகலை 

இல்ணத்துப த்பறுேது

அ) சொைொ ஆ) ரிப

இ) ்பரல் ஈ) இண்ைரைொக்

4. “விடு்படை லையல்” எ்னப்படுேது

அ) சொைொ லையல்

ஆ) பின்னல் லையல்

இ) மடிபபு லையல்

ஈ) மிைபபு லையல்

விலட்கள்

1. அ, 2. ஆ, 3. ஈ, 4. ஈ,

II மூனறு மதிப்த்பண் வி்னொக்கள்

1. பின்னல் ேலககலை 

அடைேல்ணயொக்குக.

2. ஒற்லறைப பின்னல் – குறிபத்பழுதுக.

3.  ஊலைப பின்னல் லையல் ேலககள் 

யொலே?

4. பின்னல் லையல் – குறிபத்பழுதுக.

III ஐந்து மதிப்த்பண் வி்னொக்கள்

1. சொைொ பின்னல் – விைக்குக.

2. ரிப பின்னல் – விைக்குக.

3. ்பரல் பின்னல் – விேரிக்கவும்.

4. இண்ைரைொக் பின்னல் – விைக்கவும்.

5. மடிபபு லையலை விைக்குக.

IV ்பத்து மதிப்த்பண் வி்னொக்கள்

1. மூனறு ேலக லையல்கலை 

விேரிக்கவும்.

மதிப்பீடு
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4. சட்டைகள் (Shirts)
5. ய்பாநனட் ைடைத துணிகள் (Bonnets)
6. மஃப்்ளர் (Muffler)

உள்ைொலட்கள் (Inner wears)

1. ்பனியன்கள்
2. ஜட்டிகள்
3. ட்ரஙகஸ் (Trunks) மற்ை ஆடைகள்

மற்றலவ

1. சாகஸ்
2. ஸ்ைாககிஙஸ்

1.6.2 தவளி ஆலட்கள்

1. புல ஓவர துணிகள்

Jumpers

 ▶ ்படம் 1.36 புல் ஓேர துணிகள்

• இடை டகடைதத சட்டை ய்பான்ை 
துணிகள்

இப்பொைத்தில் பின்னல் ஆலைகளின 

ேலககள், தேளி ஆலைகள், உள்ைொலைகள், 

மற்றை ஆலைகள் ஆகியலே ்பற்றி தைரிந்து 

தகொள்தேொம்.

பி ன ்ன ல்  து ணி க ளி ல்  ஏ ற் ்ப டு ம் 

குலறை்பொடுகலையும், அேற்றில் சிைேற்றின 

விைக்கங்கலையும் அறிந்து தகொள்தேொம்

்கற்றலின ந�ொக்கங்கள்

அறிமு்கம்

ந ைளி  ஆடை க்ள ான  பு ல் ஓை ர்  
துணிகள், டக இல்ைாதடை மற்றும் மஃப்்ளர் 
ய்பான்ைடை  ்பற்றியும் ,  உள்்ளாடைக்ளான 
ஜட்டிகள், ்பனியன்கள் ய்பான்ை துணிகட்ளப் 
்பற்றியும் ,  மற்ை  ஆடைக்ளான  சாகஸ் , 
ஸ்ைாககிஙஸ்  ்பற்றி  வி்ளககஙகட்ள  இஙகு 
காண்ய்பாம்.

1.6.1  பின்னல ஆலட்கள்-வல்க்கள்

பின்னல்  ஆடைகள்  3 பிரிவுக்ளாகப் 
பிரிககப்்படுகின்ைன

1. நைளி ஆடைகள்
2. உள்்ளாடைகள்
3. மற்ை ஆலைகள்

தவளி ஆலட்கள் (Outer Wears)

1. புல்ஓைர் (Pull Over)
2. கார்டிகன் (Cardigan)
3. டக இல்ைாதடை (sleeveless)

பின்னல ஆலட்கள் 

(Knit wears)

1.6
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 இடை  அடரகடக  (அ)  முழுகடக 
உடையதாகும். இைற்டை முன்புைம் திைகக 
இயலும். காைருைன் இருககும்.

5. வம்லத்துணி (Bonnet)

 ▶ ்படம் 1.40 ேலைத்துணிகள்

 இது  ைடை  ய்பான்ை  அடமப்ட்ப 
ந ்ப ற் று ள் ்ள த ா ல் ,  இ வ ை ா று 
அ ட ை க க ப் ்ப டு கி ன் ை து .  இ து 
குைந்டதகளுககு அதிகம் ்பயன்்படுகிைது.

6. மஃப்்ளர் (Muffler)

 ▶ ்படம் 1.41 மஃபைர (Muffler)

 குடைந்த  அகைமும் ,  அதிகமான 
நீ்ளமும் உடைய தட்டையான (அ) சுைல் 
ைடிை  பின்னல்  துணி , மஃப்்ளர்  என 
அடைககப்்படுகிைது . இது  ந்பாதுைாக 
குளிர் காைஙகளில் தடை மற்றும் கழுதடத 
சுற்றி அணிந்து நகாள்்ளப் ்பயன்்படுகிைது.

1.6.3 உள்ைொலட்கள் (Inner Wears)

1. பனிென்கள்: இடை உள்்ளாடைக்ளாகப் 
்பயன்்படுகின்ைன .  இடை  இரண்டு 
ைடகக்ளாகப் பிரிககப்்படுகின்ைன.

• இடை இறுககமானடை
• முன்புைம் திைகக இயைாது.

2. காரடிகன் (Cardigan)

 ▶ ்படம் 1.37 கொரடிகன

 இந்த புல் ஓைர் துணிகளில், முன்புைம் 
்பட்ைன்கள் டைககப்்பட்டிருககும். இடை 
ந்பரும்்பாலும்  யைறு  ஆடைகளுககு 
யமல்ய்ப ாடும்  யக ாட்துணிக்ளாக 
்பயன்்படுகிைது.

3. மக இல்லாதமவ (Sleeveless)

 ▶ ்படம் 1.38 லக இல்ைொைலே

 இந்த புல்ஓைர் துணிகள் டக இல்ைாமல் 
இருககும்.

4. ்சடமடகள் (Shirts)

 ▶ ்படம் 1.39 சடலைகள்
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3. ட்ரஙகஸ் (Trunks) 
 கால்்பகுதியுைன் கூடிய ஜட்டிகள்ட்ரஙகஸ் 

ஆகும்.

 ▶ ்பைம்1.45 டரங்க்ஸ

1.6.4 மற்ற ஆலட்கள்

1. காலுடை  (Socks): இடை  காைணி 
அணிைதற்கு முன் அணிைது. இைற்டை 
ந்பரும்்பாலும் ஆண்கள் அணிகின்ைனர். 
இதன் நதாைர்ச்சி குதிகாலுககுச் சற்று 
யமயை முடிந்துவிடுகிைது.

 ▶ ்படம் 1.46 கொலுலறை

2. ஸ்ைாககிஙஸ்  (Stackings) :  இடை 
ந்பண்களின்  காலுடையாகும் .  இடை 
முைஙகால்ைடர நீண்டிருககும்.

 ▶ ்படம் 1.47 ஸைொக்கிங்ஸ

a) ைட்ை கழுதது டக இல்ைாதது(RN vest)

 ▶ ்படம் 1.42 ேடை கழுத்து லக  

இல்ைொைது (RN vest)

b) ைட்ை கழுதது டகயுைன் கூடியது(RNS 
vest)

 ▶ ்படம் 1.43 ேடை கழுத்து லகயுைன 

கூடியது (RNS vest)

2. ஜட்டிகள் (Jetties / Briefs)

 ▶ ்படம் 1.44 ஜடடிகள்

 இடை இறுககமான, சிறிய, கால் ்பகுதி 
இல்ைாத பின்னல் துணியாகும். ஆண்கள் 
அணியும் இவைடகயான உள்்ளாடைகள் 
ஜட்டிகள் எனவும், ந்பண்கள் அணியும் 
இவைடகயான உள்்ளாடைகள் ய்பண்ட்டீஸ் 
எனவும் அடைககப்்படுகின்ைன. 
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1.6.5  பின்னல துணி்களின குல்ற்பொடு்கள் (Defects in Knitted Fabrics)

 ▶ ்படம் 1.48 பின்னல் துணி குலறை்பொடுகள்

உமடநத ஊசி

 வலிநத நூல யைலிநத நூல தமடபடட 
பின்னல

மிதப்பு துமை (்்லடர)

அ) பின்னல துணி குல்ற்பொடு்கள் – 

விைக்கம்

i. முழுமையின்மை – (Imperfection)
 ைட்ளயஙகள் முழுடமயற்று இருததயை 

இந்த குடை்பாடு ஆகும். இந்த சிறு டதயல் 
குடை்பாடு ஏற்்பைக காரணிகள்
1. கடினமான டிடசன்
2. ஊசியுைன் நதாைர்பின்றி ய்பாகுதல்
3. சிஙகர் மற்றும் ஊசிகள் சரியான 

நிடையில்  ந்பாருததப்்பைாமல் 
இருததல்

4. சுருள் தாடி ஊசி உடைந்து விடுைதால் 
நூல் ைட்ளயம் ஏற்்படுதத முடியாமல் 
டிடசன் ்பாதிககப்்படுகிைது.

ii. சிங்கர ைறறும் ஊசி வரிகள் (Sinker & 
Needle Lines) / (Vertical Lines)

 இது  ந ச ஙகு த த ா க  துணியில் 
ஏ ற் ்ப டு ம்  குட ை ய ா கு ம் . சி ங க ர் 
மற்றும் ஊசிகள், அைற்றின் அருகில் 
அடமந்துள்்ளைற்றிலிருந்து விைகுைதால், 
இககுடை  எற்்படுகிைது .  ைட்ளயம் 
உண்ைாககத யதடைப்்படும் நூடைவிை, 

அதிகமான நூயைா (அ) குடைைான நூயைா 
நசலுததப்்படுைதால் இககுடை ஏற்்படும்.

iii. ்்லடர (Ladder)
 பின்னும் ந்பாழுது ஒரு டதயல் அறுந்து 

விட்ைால், அந்த இைததில் யைல் அடமப்பு 
இல்ைாமல் துணியில் துட்ள ய்பான்ை விரிசல் 
ஏற்்படும். பின்னர் சரிவு ஏற்்படும். இதடன 
ைார்னிங ஊசி மூைம் சரி நசய்கியைாம்.

iv. ஸ்லர காலிங் (Slur Galling)
 நூலிற்கு  நகாடுககப்்படும்  அழுததம் 

அதிகரிப்்பதால்  நூல்  ைட்ளயம் 
இறுகி  இககுடை்பாடு  ஏற்்படுகிைது . 
இககுடை்பாட்டை மீண்டும் சரி நசய்ைது 
மிகவும் கடினம்.

v. ்வறுபாடுள்ை மதெலகள் (Variable 
Stitches)

 பின்னலில் நூல் தாயன ைட்ளயஙக்ளாகும் 
ந்பாழுது, அதற்குரிய நீட்சிததன்டமயில் 
குடைந்தால் ,  ைட்ளவுகள்  சீராக 
இல்ைாமல் பின்னல் அடமப்பில் ஒற்டை 
டதயல்கள் உருைாகி இம் மாதிரியான 
குடை ஏற்்படுகிைது. 
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மொணவர் தசயல்பொடு

1. நீவீர ேைக்கமொக அணியும் பின்னைொலைகளில் தேளி ஆலைகள், உள்ைொலைகலை 

ேலகப்படுத்தி எழுதுக.

2. பின்னைொலைகள் சிைேற்றின புலகப்பைங்கலை தசகரித்து ்பயிற்சி ஏடடில் ஒடடி 

லேக்கவும்.

3. உங்கள் வீடடில் உள்ை பின்னைொலைகளில் அல்ைது கலைகளில் கொணும் 

பின்னைொலைகளில் உள்ை குலறைகலைக் கண்டு, ்பயிற்சி ஏடடில் குறித்து லேக்கவும்.

I ஒரு மதிப்த்பண் வி்னொக்கள்

1. மஃபைர என்பது

அ) தேளி ஆலை

ஆ) உள்ைொலை

இ) மற்றைலே

ஈ) தநசவு ஆலை

2. டரங்க்ஸ என்பது

அ) ்பனியன

ஆ) உள்ைொலை

இ) தேளி ஆலை

ஈ) மற்றைலே

3. ஸைொக்கிங்ஸ என்பலே

அ) உைலில் அணிேது

ஆ) இடுபபில் அணிேது

இ) கொல்களில் அணிேது

ஈ) ைலையில் அணிேது

விலட்கள்

1. அ, 2. ஆ, 3. இ,

II மூனறு மதிப்த்பண் வி்னொக்கள்

1. பின்னல் ஆலைகளின மூனறு 

பிரிவுகள் யொலே?

2. தேளி ஆலைகள் யொலே?

3. உள்ைொலைகள் யொலே?

4. மஃபைர குறிபத்பழுதுக.

5. சொக்ஸ – சிறுகுறிபபு ைருக.

III ஐந்து மதிப்த்பண் வி்னொக்கள்

1. பின்னைொலை ேலககலை, 

உைொர்ணங்களுைன எழுதுக.

2. தேளி ஆலைகலை 

உைொர்ணங்களுைன விேரிக்க.

3. உள்ைொலைகலையும், மற்றை 

ஆலைகலையும் விேரிக்கவும்.

4. பின்னல் துணியில் ஏற்்படும் 

த்பொதுேொ்ன குலறை்பொடுகலை 

விைக்கவும்.

IV ்பத்து மதிப்த்பண் வி்னொக்கள்

1. பின்னல் ஆலை ேலககலை 

விைக்கவும்.

மதிப்பீடு
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 ▶ ்படம் 1.49 கனதேயர த்பல்டடுகள்

• கன்யையர் ந்பல்ட்டுகள்
• கண்நைய்னர்
• நதாட்டிகள்
• ்பைகுகள்
• கப்்பல்கள்
• விமானஙகள்
• விட்ளயாட்டுக காைணிகள்
• நமதடதகள் (Mattress)

1.7.2  த�ொழில நுட்பத் துல்றயில  

பின்னல ஆலட்கள்  

(Technical Textiles)

பின்னல் ஆடைகள் பின்ைரும் நதாழில் 
நுட் ்ப  துடை களில்  மிக  அதிக்ளவில் 
்பயன்்படுகின்ைன.

a) புவி த�ொழிலநுட்பத் துணி்கள்  

(Geo Textiles)

 ▶ ்படம் 1.50 ேடிகடடும் துணிகள்

புதிய இயந்திரங்கள், நூல் ேலககள் 

ம ற் று ம்  து ணி  க ட ை ல ம ப பு க ள் 

ஆகியேற்றின விலைேொக பின்னல் 

துணிகளின்பயன்பொடு, தைொழிற்சொலைகள் 

ம ற் று ம்  ம ரு த் து ே த்  து ல றை யி ல் 

அதிகரித்துள்ைது; பின்னல் துணியின 

்ப ை ே ல க ய ொ ்ன  த ை ொ ழி ல் நு ட ்ப 

உ ்ப த ய ொ க த் ல ை ப  ்ப ற் றி  அ றி ந் து 

தகொள்தேொம்.

்கற்றலின ந�ொக்கங்கள்

அறிமு்கம்

நத ாழில்  நுட்்பத  துணி  என்்பது 
ைைககமான ஆடை மற்றும் அைஙகாரஙகட்ளத 
தவிர யைறு ஒரு குறிப்பிட்ை உயர் நசயல்திைன் 
யதடைகட்ள பூர்ததி நசய்ய உருைாககப்்பட்ை 
துணி ரகஙக்ளாகும். 

தனிப்்பட்ை முடையில் உருைாககப்்பட்ை 
நதாழில் நுட்்பப் பின்னல்  நூல்(Technical 
Knit t ing  yar n) ,  நதாழில்நுட்்பத  துணி 
தயாரிப்பில் ்பயன்்படுகிைது. 

1 .7.1  த�ொழிறசொலலயில பின்னல 

துணியின ்பயன்கள்  

(Applications of Knitted Fabric in 

Industry – Industrial Textiles)

நதாழிற்சாடைகளில்  பின்ைரும் 
ைடககளில் அடிப்்படையாகப் பின்னல் துணி 
்பயன்்படுகிைது.

�வீ்ன பின்னல த�ொழில நுட்பம்

(Modern Knitting Technology)

1.7
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இருகடக உடைத துணிகள், அைஙகார 
உயைாக  உடைகள் ,  அைஙகார  இருகடகத 
துணிகள் ஆகியடை ட்டரகாட் மற்றும் ராஷல் 
இயந்திரஙகளின் ்பாவுப்பின்னல் துணிக்ளாகும்.

e) ்பொது்கொப்புத் துணி்கள் (Protective textiles)

 ▶ ்படம் 1.54 ்பொதுகொபபுத் துணிகள்

தீச்  சுைாடை  மற்றும்  தட்்ப  நைப்்பப் 
்பாதுகாப்புத  துணிகள்  பூச்சிக  நகால்லி 
வில்டைகள் அைஙகிய ட்பகள் ஆகியைற்றில் 
ட்டரகாட் மற்றும் ராஷல் இயந்திரஙகளில் 
தயாரிககப்்படும் துணிகள் மற்றும் ்பல்யைறு 
அ ட ம ப் பு ட ை ய  ை ட ை த  து ணி க ள் 
்பயன்்படுகின்ைன.

f) மூடலட ்கடடும் துணி்கள்  

(Packing Textiles)

 ▶ ்படம் 1.55 மூடலை கடடும் துணிகள்

முற்றிலும்  த ானியஙகி  க ட்டும் 
இயந்திரஙகளில், தட்டையான நீண்ை நமல்லிய 
துணிகள் ்பல்யைறு கட்டும் ்பயன்்பாடுகளுககு 
உ ்ப ய ய ா க ப் ்ப டு கி ன் ை ன .  இ த ற் கு  
ர ாஷல்  இயந்திரஙகளினால்  உற்்பததி 
நசய்யப்்படும் சிைப்்பாக ைடிைடமககப்்பட்ை 
சாககுத துணிகள் (Thin sacks)்பயன்்படுகின்ைன. 
உயர்  நசயல்்பாட்டு  இயந்திரததினால் 
த ய ா ரி க க ப் ்ப டு ம்  ந க ட் டி த து ணி க ள்  

கட்டுமான  ந்பாறியியல்  துடையில் 
பின்னல் துணியின் ்பயன்்பாடு மிக அதிகம்.

b) வீடடு உ்பநயொ்கத் துணி்கள்  

(Home Textiles)

 ▶ ்படம் 1.51 வீடடு உ்பதயொகத் துணிகள்

திடரச்சீடைகள் மற்றும் தடர விரிப்புகள், 
அைஙகார  துணிகள்  மிக  அதிகமாகப் 
்பயன்்படுகின்ைன.

c) மருத்துவத் துணி்கள் (Medical Textiles)

 ▶ ்படம் 1.52 மருத்துேத் துணிகள்

நமதடத உடைகள், கட்டு கட்டும் துணிகள், 
நசன்சார்கள் எடுததுச் நசல்லும் துணிகள், சககர 
நாற்காலி குஷன் இருகடககள், ்படுகடகப்புண் 
்பாதுகாப்புச் சிகிச்டச ஆடைகள், எலும்பு முறிவு 
கட்டுத துணிகள், நசயற்டக இரததக குைாய்கள் 
ஆகியைற்றிற்கு ராஷல் இயந்திரததில் தயாரான 
பின்னல் துணிகள் அதிக அ்ளவில் ்பயன்்படுகின்ைன.

d) வொ்க்னத்துல்ற துணி்கள்  

(Automotive Textile)

 ▶ ்படம் 1.53 ேொக்னத்துலறை துணிகள்
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ஜாகநகட்டுகள், காற்யைாட்ைமான காைணித 
துணிகள்  ஆகியடை  ்ப ா வு ப் பின்னல் 
துணிக்ளாகும்.

1.7.3  மற்ற �வீ்ன பின்னல ஆலட்கள்

1. ்காடு டிம்சன் துணிகள்  
(Striped Fabrics)

2. ஜககாரடு துணிகள்  
(Jacquard Fabrics)

3. யடரரி துணிகள்  
(Terry Fabrics)

4. இருமுக யடரரி துணிகள்  
(Double Faced Terry Fabrics  
(or) Notch)

5. ப்்ைடடட துணிகள்  
(Plated Fabrics)

6. ப்ைஷ் (அ) ஸம்லவர பின்னிெ துணி 
(Plush or Sliver Knitted Fabric)

(Stable fabrics), உயர்தர சூட்யகஸ்கள் மற்றும் 
ட்பகள் தயாரிககப் ்பயன்்படுகின்ைன.

g) விலையொடடுத் துணி்கள் (Sport Textiles) 

 ▶ ்படம் 1.56 விலையொடடுத் துணிகள்

MALIMO மல்டி ஆகஸியல் என்்பது 
ஒரு  உய ர்  ந த ாழில்  நுட் ்ப  பின்னல் 
இயந்திரமாகும். இதில் ்பல்யைறு ஊடை நசருகும் 
முடைகள்  மூைம்  மல்டி  ஆகஸியல்  துணி 
அடுககுகள்  தயாரிககப்்படுகின்ைன .  இடை 
நைன்னிஸ் மட்டைகள் (Rackets), ்பனி சறுககு 
கட்டைகள் ,  சறுககு  மற்றும்  ்பாதுகாப்பு 

மொணவர் தசயல்பொடு

1. வீடடு உ்பதயொகத் துணிகள் (Home textiles), மருத்துேத் துணிகள் (Medical textiles), 

ேொக்னத் துணிகள் (Automotive textiles), மூடலை கடடும் துணிகள் (Packing textiles), 

விலையொடடுத் துணிகள் (Sport Textiles) ஆகிய ேலககளில் உ்னக்குக் கிலைக்கும் 

துணி ேலககலைச் தசகரித்து ேகுப்பலறையில் அல்னேருக்கும் கொடைைொம்.

2. இேற்றின விைம்்பரத் துண்டுகலைச் தசகரித்து, ்பயிற்சி ஏடடில் ஒடைவும்.

3. அைவிற்தகற்்ப தேடடுைல், லைத்ைல் ஆகிய தசயல்கள் சொர்பொ்ன ்பைங்கலை தேடடி 

்பயிற்சி ஏடடில் ஒடைவும்.

4. சிை தைபிள்கலை T-சரட, ஃ்பொரமல் சரடடுகளிலிருந்து நகல் எடுத்து, ்பயிற்சி ஏடடில் 

ஒடைவும்.
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I ஒரு மதிப்த்பண் வி்னொக்கள்

1. விலையொடடு கொைணிகளில் 

்பயன்படும் துணி

அ) லகத்ைறித் துணி

ஆ) விலசத்ைறித் துணி

இ) பின்னல் துணி

ஈ) ஒடடும் துணி

2. சொக்குத் துணிகள் என்பலே

அ) ்பொதுகொபபுத் துணிகள்

ஆ) மூடலை கடடும் துணிகள்

இ) விலையொடடுத் துணிகள்

ஈ) மருத்துேத் துணிகள்

3. உயரைர சூடதகஸகள் ையொரிக்கப 

்பயன்படு்பலே

அ) தகடடித் துணிகள்

ஆ) சொக்குத் துணிகள்

இ) ேலைத் துணிகள்

ஈ) விலையொடடுத் துணிகள்

விலட்கள்

1. இ, 2. ஆ, 3. அ

II மூனறு மதிப்த்பண் வி்னொக்கள்

1. தைொழிற்சொலைகளில் பின்னல் 

துணி (Industrial textiles) ்பயன்படும் 

த்பொருடகள் யொலே?

2. தைொழில்நுட்பத் துலறை பின்னல் 

துணி ேலககள் (Technical textiles) 

யொலே?

3. புவி தைொழில் நுட்பத் துணிகள்  

(Geo Textiles) ்பயன்படும் துலறைகள் 

யொலே?

4. வீடடு உ்பதயொகத் துணிகள்  

(Home Textiles) யொலே?

5. மருத்துேத் துணிகள்  

(Medical Textiles) யொலே?

6. விலையொடடுத் துணிகள்  

(Sport textiles) யொலே?

மதிப்பீடு
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 ▶ 2.1 பாவு தயாரிததல்

 ▶ 2.2 விசைததறியின் பாகஙகளும் பயன்களும்

 ▶ 2.3 விசைததறியின் இயககஙகள்

 ▶ 2.4 முதன்சமை இயககஙகள்

 ▶ 2.5 இசை இயககஙகள் 

 ▶ 2.6 ைார்பு இயககஙகள்

 ▶ 2.7 விசைததறி டாபி

 ▶ 2.8 ஜககார்டு இயந்திரம்

 ▶ 2.9 நெைவு டிசைன்கள் – II

 ▶ 2.10 நடர்ரி நெைவு

 ▶ 2.11 நெைவுததுணி குசைபாடுகளும், நிவர்ததி நையதலும் 

 ▶ 2.12 துணியின் எசட கைககீட்டு முசை

 ▶ 2.13 ொடா இல்்ாத தறிகள்

அலகு 2

துணி தயாரிததல்
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விசைததறியில் உபயயாகபபடுததபபடும் 

கஞ்சியிட்ட பாவு உருசை தயாரிககப 

பயன்படும் பீம் வார்பிங இயந்திரம் (Beam 

Warping Machine) பற்றியும், பீம் பாவிற்கு 

கஞ்சியிடும் இயந்திரம் பற்றியும் அறிந்து 

நகாள்யவாம். யமைலும் கஞ்சியிட்ட பாவு 

நூ ல் க ச ை ,  த றி யி ல்  அ ச மை ப ப த ற் கு 

யமைற்நகாள்ைபபடும் அச்சுக யகார்ததல் 

மை ற் று ம்  ப ன் ச னை  ய க ா ர் த த ல் 

ந ை ய ல் மு ச ை க ள்  ப ற் றி யு ம்  ந த ரி ந் து 

நகாள்யவாம்.

கற்றலின் ந�ாககஙகள்

அறிமுகம்

விசைத்  தறிக்கான  பகாவு  உருசை 
தயகாரிககும்  சையல்முசையகானது ,  நூலின் 
செம்பர், பகாவின் நீைம் மற்றும் தறியின் வச் 

ஆகியவற்சைப் சபகாருத்து அசமகிைது. சபகாதுவகா் 
ைகாதகாரண விசைத்தறிககு கிசைமடை பகுதிப் 
பகாவு  பபகாடும்  இயந்திரத்தின்  மூலம்  பகாவு 
தயகாரிக்ப்படுகிைது. அதிபவ் விசைத்தறி்ளில் 
உபபயகா்ப்படுத்தப்படும் சமல்லிய தனி நூல் 
பகாவிற்கு ,  ்ஞ்சியிடுவதற்கு  ஏதுவகா்  பீம் 
வகார்ப்பிங் இயந்திரம் பயன்படுகிைது. கிசைமடை 
பகுதி  பகாவு  இயந்திரத்தில்  பகாவு  பபகாடும் 
சையல்முசை்சை பற்றி ெகாம் அறிந்திருககிபைகாம். 
இப்சபகாழுது பீம் வகார்பிங் இயந்திரத்தில் பகாவு 
தயகாரித்தல் பற்றியும், பிைகு பகாவிற்கு ்ஞ்சியிடடு 
தறியில் உபபயகாகிக் ஏதுவகா் ்ஞ்சியிடை தறி 
பகாவு உருசை தயகாரித்தல் பற்றியும் இப்பகாைத்தில் 
அறிந்து ச்காளபவகாம்.

பீம் வகார்ப்பிங் இயந்திரத்சதப் பற்றி 
சதரிந்து ச்காளவதற்கு முன் பீம் வகார்ப்பிங் 
இயந்திரத்திற்கும் கிசைமடை பகுதி பகாவு பபகாடும் 
இய ந் தி ர த் தி ற் கு ம்  இச ை ப ய  உளை 
பவறுபகாடு்சை பற்றி முதலில் அறிபவகாம்.

பாவு தயாரிததல்

(Warp Preparation)

2.1.1  பாவு இயந்திரஙகள் ஒப்பீடு  

கிடைமடை பகுதி பாவு நபாடும் இயந்திரததிறகும் அதிநேக பீம் ோர்பிங 

இயந்திரததிறகும் இடைநய உள்்ள நேறுபாடுகள்

கிடைமடை பகுதி பாவு நபாடும் இயந்திரம் அதிநேக பீம் ோர்ப்பிங இயந்திரம் 

முறுககு நூல் பாவு யபாட பயன்படுகிைது தனி நூல் பாவு யபாட பயன்படுகிைது

ப் நிைஙகசை நகாணட பாவு 

தயாரிகக்ாம்

ஒரு நிைம் நகாணட பாவு தயாரிகக்ாம்

தயாரிககபபடும் பாவின் நீைம் குசைவு பாவின் நீைம் அதிகம்

உற்பததி குசைவு உற்பததி அதிகம்

தாஙகிகளின் நகாள்திைன் குசைவு தாஙகிகளின் நகாள்திைன் அதிகம்

2.1
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்ஞ்சியிடடு,அசனத்து இசை்சையும் ஒன்று 
பைர்த்து, தறி பகாவு உருசைசய தயகார் சையய 
பவண்டும்.

பீம் ோர்ப்பிங இயந்திரததில் நூல் செல்லும் 

பாடத

தாஙகி (Creel)

நகாம்ப்

ேழி�ைததும் உருட்ள

ோர்ப்பர்ஸ் பீம்

தாஙகி (Creel)

இயந்திரத்தின் அசமப்பிற்கு ஏற்ைவகாறு 
சைவவ் வடிவ தகாங்கிபயகா (அல்லது) V வடிவ 
தகாங்கிபயகா பயன்படுத்தப்படுகிைது. இத்தகாங்கியில் 
400 முதல் 600 ப்கான்்ள சபகாறுத்தப்படடு 
அ தி லி ரு ந் து  நூ ல் ் ள  அ ச ன த் து ம் 
எடுக்ப்படடு,ப்காம்ப் வழிபய வகார்ப்பர்ஸ் 
பீசம  அசைகிைது .  இத்தகாங்கியிபலபய 
சபகாருத்தப்படடுளை மின் நிறுத்தும் அசமப்பு 
(E le c t r i c a l  Stop  Mot ion) ,  அழுத்தம் 
சைலுத்தும்  அசமப்பில்  நூல்  அறுந்து 
பபகானகால்,இயந்திரம் நிற்கும் படி சையகிைது. 

கிடைமடை பகுதி பாவு நபாடும் இயந்திரம் அதிநேக பீம் ோர்ப்பிங இயந்திரம் 

முதலில் பாவு பாவாச்யில் சுற்ைபபட்டு 

பிைகு பாவு உருசையில் சுற்ைபபடுகிைது.

பீம் வார்பபிங இயந்திரம் மூ்ம் 

தயாரிககபபட்ட பாவு உருசை கஞ்சி யபாடும் 

இயந்திரததிற்கு எடுததுச் நைல்்பபட்டு 

கஞ்சியிட்ட தறிபபாவு உருசையாக 

மைாற்ைபபடுகிைது.

2.1.2  பீம் ோர்ப்பிங இயந்திரததில் பாவு 

சுறறுதல்

பாவு நபாடும் செயல் முட்றகள்

பீம் ோர்ப்பிங இயந்திரம்

ோர்ப்பர்ஸ் பீம் தயாரிததல்

கஞ்சியிடும் இயந்திரததில்  

பாவு கஞ்சியிடுதல்

தறிப்பாவு உருட்ள  

(Weaver’s Beam) தயாரிததல்

முதலில்  தறிப்பகாவு  உருசையில் 
பவண்டிய பகாவு நூல்்ளின் எண்ணிகச்ககு 
ஏற்ைவகாறு வகார்ப்பர்ஸ் பீமில் சுற்ை பவண்டிய 
பகாவு நூல்்ளின் எண்ணிகச்சயயும், வகார்ப்பிங் 
பீம்்ளின் எண்ணிகச்சயயும் நிர்ணயித்துக 
ச்காளளுதல் பவண்டும்.

உதகாரணமகா் ,  2000 பகாவு  நூல்்ள 
ச்காண்ை தறி பகாவு உருசை தயகார் சையய 
பவண்டும் எனில் 400 இசை்ள ச்காண்ை 5 
வகார்ப்பர்ஸ் பீம்்சை, பீம் வகார்ப்பிங் இயந்திரத்தின் 
மூலம் தனித்தனிபய தயகாரிக் பவண்டும்.

5 வகார்ப்பர்ஸ் பீமில் உளை இசை்சை 
ஒன்றின்  ப ம ல்  ஒன் ை கா ்  ச ைலு த் தி 
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பமலும் இசை்ளுககு அழுத்தம் ச்காடுககும் 
அசமப்பு பகாவு உருசையில் பகாவு நூல் ைரியகான 
அழுத்தத்தில்  சுற்றும்படி  ச ையகிைது . 
தற்்காலத்தில்,ப்கானில் உளை நூல் முடிந்து 
விடைகால் தகானகா்பவ பவறு ப்காசன மகாற்றிக 
ச்காளளும்படியகான அசமப்பு்ள உபபயகா்த்தில் 
உளைன.

 ▶ பைம் 2.2 பீம் வார்பபிங இயந்திரம்

தாஙகி

நகாம்ப்

ோர்ப்பர்ஸ் பீம்

 ▶ பைம் 2.1 பீம் வார்பபிங இயந்திரததில் பாவு சுற்றுதல்

நகாம்ப் (Comb) 

தகாங்கியில் இருந்து நூல்்ள அசனத்தும் 
ப்காம்பில் உளை சீப்பு பபகான்ை பற்்ளுககிசைபய 
அசமந்து  வகார்ப்பர்ஸ்  பீமின்  அ்லத்திற்கு 
ஏற்ைவகாறு வரிசைப்படுத்தப்படுகிைது.  பகாவு 
நூல்்ளின்  எண்ணிகச்ககு  ஏற்ைவகாறு 
ப்காம்ப்்ளில் உளை பற்்ளின் எண்ணிகச் 
அசமயும்.

ேழி�ைததும் உருட்ள (Guide Rollers)

வழிெைத்தும் உருசை பகாவு உருசையுைன் 
இசணத்து சபகாருத்தப்படடுளைது. ப்காம்ப்பில் 
இருந்து  பகாவு  நூல்்ள  அசனத்சதயும் 
தகாளவடிவில்  வகார்ப்பர்ஸ்  பீமிற்கு  எடுத்து 
தருகிைது. வகார்ப்பர்ஸ் பீமின் அ்லம், தறி பீமின் 
அ்லத்திற்கு ைமமகா் இருககும். நூல் தகாள
(warp sheet) வகார்ப்பர்ஸ் பீமில் ைரியகான 
அ்லத்தில் ைரியகான அழுத்தத்தில் சுற்ைப்படுகிைது.
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4ஆவது  பீமில்  1600 ஆ்வும் ,  இறுதியில் 
5ஆவது  பீமில்  2000 இசை்ள  ச்காண்ை 
தகாைகாகிைது. ஒன்று பைர்க்ப்படை 2000 நூல்்ள 
்ஞ்சிபசை  உளை  சத காடடி  வழியகா் 
சைலுத்தப்படடு ்ஞ்சியிைப்படுகிைது.

்ஞ்சியிைப்படை பகாவு நூல்்ள உலர்த்தும் 
சவப்ப உருசையின் மீது படும்படி சைலுத்தி 
உலர்த்தப்படடு,இறுதியகா் ெமககு பதசவயகான 
சமகாத்த பகாவுநூல்்ளும் தறி பகாவு உருசையில் 

2.1.3  கஞ்சியிடடு தறி பீம் சுறறுதல் 

(weavers beam winding)

 ▶ பைம் 2.3 கஞ்சியிட்டு வீவர்ஸ் பீம் தயார் 

நையதல்

 ▶ பைம் 2.4 ‘ஸ்ய்ஷர்’ கஞ்சியிடும் 

இயந்திரம்

‘ ஸ் ப ல ஷ ர் ’  ் ஞ் சி யி டு ம் 
இயந்திரத்தின்(SLASHER Sizing Machine) 
மூலம்  வகார்ப்பர்ஸ்  பீமில்  உளை  பகாவு 
்ஞ்சியிைப்படடு தறிபகாவு பீம் தயகாரிக்ப்படுகிைது. 
‘ஸ்பலஷர்’ இயந்திரத்தில், வகார்ப்பர்ஸ் பீம்்ள 
வரிசையகா்  பமலும்  கீழும்  அடுககி ,  ஒரு 
பீமிலிருந்து நூல் தகாள அடுத்த பீமிற்கு வரும் 
சபகாழுது ,அந்த  பீமில்  உளை  அசனத்து 
நூல்்ளும் ஒன்று பைர்த்து ச்காளைப்படுகின்ைன. 
இபதபபகால்  அசனத்து  வகார்ப்பர்ஸ்  பீமில் 
உளை நூல்்ளும் ஒன்று பைர்க்ப்படுகின்ைன. 

உதகாரணமகா், முதல் பீமிலிருந்து 400 
நூல்்ள ச்காண்ை தகாள, இரண்ைகாவது பீமின் 
வழியகா் சைல்லும் சபகாழுது இரண்ைகாவது 
பீமில் உளை 400 நூல்்ளுைன் பைர்ந்து 800 
நூல்்ள ச்காண்ை தகாைகாகிைது. 

இவவகாபை மூன்ைகாவது பீமின் வழியகா் 
சைன்று  1200 நூல்்ள  ச்காண்ை தகாைகாகி, 

தமிழ�ாடடில் டகததறி மறறும் 

விடெததறி ச�ெோடலகள் உள்்ள 

முககிய �கரஙகள் மறறும் அஙகு 

தயாராகும் ரகஙகள்

ஆரணி ஒணணுபுரம் (பட்டு யைச்கள்) 

அருபபுக யகாட்சட, புவனைகிரி (மைதராஸ் 

துணிகள்)பவானி (ஜமைககாைம்), நையயாறு 

(நையற்சக பட்டுபபுடசவ), யகாயமுததூர் 

(லுஙகி, மைல்லு),நைன்னிமைச் (நபட்ஷீட், 

டவல்), தர்மைபுரி (்ாஙகிைாத, நபட்ஷீட்), 

ஈயராடு (நபட்ஷீட், டவல், யவட்டி) , 

சின்னைாைம்பட்டி மைற்றும் திணடுககல் 

(நையற்சகபபட்டு புடசவ), காசரககுடி 

(நைட்டிொடு புடசவகள், யவட்டிகள்), 

காஞ்சிபுரம் (பட்டுபபுடசவ, யவட்டிகள்), 

கரூர் (நபட்ஷீட், பர்னிஷிங துணிகள்), 

நைன்சனை (லுஙகி, ைட்சட, மைதராஸ் 

சகககுட்சடகள்), ராசிபுரம் (யகாசவ 

புடசவகள், டவல், ைட்சட), ராஜபாசையம் 

(லுஙகி), யை்ம் (நகாணட்ாம்பட்டி பட்டு 

யைச், யவட்டி), இைம்பிள்சை மைற்றும் 

யவம்படிதாைம் (பட்டு யைச், யகாசவ 

யகாரா பட்டு, யவட்டி), ைததியமைஙக்ம் 

(பட்டு, யகாராபட்டு, ைட்சட, யவட்டி) 

திருச்நைஙயகாடு (காடா, ்ாஙகிைாத, 

ைட்சட, யவட்டி), தாரமைஙக்ம் (புடசவ, 

ைட்சட), யவலூர் (புடசவ, லுஙகிகள்).

கு மை ா ர ப ா ச ை ய ம்  ( லு ங கி க ள் , 

சகககுட்சடகள், காடா),  பள்ளிபபாசையம் 

(நூற்பு ஆச்கள், லுஙகிகள்).

உஙகளுககுத சதரியுமா?
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1 மதிப்சபண் வினாககள்

1. பீம் வார்பபிங இயந்திரததில் ‘V’ 

வடிவ தாஙகியின் யகான்களின் 

நகாள்ைைவு

அ) 100 முதல் 200 

ஆ) 200 முதல் 300

இ) 300 முதல் 400

ஈ) 400 முதல் 600

2. வார்பபர்ஸ் பீமில் உள்ை பாவு 

நூல்களுககு கஞ்சியிடும் இயந்திரம்

அ) ஸ்ய்ாயர்

ஆ) ஸ்பீடு

இ) ஸ்ய்ஷர்

ஈ) வீல்

3. விழுது ெடுயவ பாவு நூல் யகார்ககும் 

பாகம்

அ) நடணட்

ஆ) விழுது கண

இ) பாவு கண

ஈ) நடம்பிள்ஸ்

4. பன்சனை கம்பிகளுககு இசடயய 

உள்ை இசடநவளி 

அ) விழுது கண 

ஆ) பாவு கண

இ) நடணட்

ஈ) நடம்பிள்ஸ் 

விடைகள்

1. ஈ 2. இ 3. ஆ 4. இ

மதிப்பீடு

(Weavers Beam) ைரியகான அழுத்தத்துைன் 
சுற்ைப்படுகின்ைன.

2.1.4  விழுது, பன்டன நகார்ததல்/அச்சு 

புடனததல்

a. விழுது நகார்ததல் (Drafting)

தறி  பகாவு  பீம்  தயகாரித்த  பிைகு  பகாவு 
உருசையில் உளை பகாவு நூசல விழுது்ளின் 
ெடுபவ உளை விழுது ்ண்்ளின் வழியகா் 
செைவிற்கு தக்வகாறு ப்கார்த்தல் பவண்டும். 

b. பன்டன நகார்ததல் (Denting)

விழுதில் ப்கார்த்த பகாவு நூசல, தறிககு 
ஏற்ை ெம்பருசைய பன்சனசய பதர்வு சையது, 
அப்பன்சனயில்  உளை  சைண்ட  வழிபய 
ப்கார்த்தல் பவண்டும். இரு பன்சன ் ம்பி்ளுககு 
இசைபயயுளை இசைசவளிககு சைண்ட என்று 
சபயர். சபகாதுவகா் ஒரு சைண்டிற்கு இரண்டு 
பகாவு நூல்்ள வீதம் ப்கார்ப்பகார்்ள.

c. அச்சுப் புடனததல் (Twisting)

அச்சுப்புசனத்தல்  என்பது  தறியில் 
ஏற்்னபவ செயது முடிக்ப்படை பசைய பகாவு 

நூல்்ளுைன் புதிய பகாவு நூல்்சை பெருககு 
பெர் எடுத்து இருமுசன்சையும் பைர்த்து 
முறுககி விடுதல் (அ) முடி பபகாடுதல் ஆகும். 
அச்சுப் புசனத்த  பின்பு  எல்ல கா  ப காவு 
நூல்்சையும், விழுது மற்றும் பன்சன வழியகா் 
மி்க  ்வனத்துைன்  முன்பக்ம்  இழுக் 
பவண்டும். அவவகாறு விழுது்ளின் வழியகா்வும் 
பன்சன வழியகா்வும் பசைய பகாவு நூல்்சை 
இழுககும்  சபகாழுது  முறுக்ம்  பிரியகாமல் 
பகார்த்து ச்காளளுதல் பவண்டும். 

மாணேர் செயல்பாடு

1. உள்ளூரில் நிகழததபபடும் பாபின் 

சுற்றுதல் மைற்றும் பாவு தயாரிககும் 

மு ச ை க ச ை  அ றி ந் து ,  ப ா ட க 

குறிபயபட்டில் குறிதது சவததல்.

2. அச்சு யகார்ததல், பன்சனை யகார்ததல் 

நையல்பாடுகள் (அ) அச்சுப புசனைததல் 

நையல்பாட்டில் ஈடுபடும் ஆட்களின் 

எ ண ணி க ச க ,  அ வ ர் க ளி ன் 

நையசககள் ஆகியவற்சை கவனிதது, 

குறிபயபட்டில் எழுதுதல்.

Textile_Chapter_02.indd   46 01/11/2022   5:27:35 PM



துணி தயாரிததல்  அலகு I I 47

II மூன்று மதிப்சபண் வினாககள்

1. பீம் வார்பபிங பாவு சுற்றும் 

நையல்முசைகசை 

அட்டவசைபபடுததுக.

2. பீம் வார்பபிங இயந்திரததில் 

நூல் நைல்லும் பாசதசய 

அட்டவசைபபடுததுக.

3. விழுது யகார்ததல், பன்சனை 

யகார்ததல் – குறிபநபழுதுக.

4. அச்சுப புசனைததல் பற்றி விவரி.

III ஐந்து மதிப்சபண் வினாககள்

1. பீம் வார்பபிங மைற்றும் கிசடமைட்ட 

பகுதி பாவு இயந்திரததிற்கும் 

இசடயய உள்ை யவறுபாடுகசை 

அட்டவசைபபடுததுக.

IV பதது மதிப்சபண் வினாககள்

1. பீம் வார்பபிங இயந்திரததில் பாவு 

சுற்றுதச் படஙகளுடன் விவரிகக.
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அறிமுகம்

துணி  தயகாரிக்  பயன்பைககூடிய 
இ ய ந் தி ர ம்  த றி  எ ன ப் ப டு கி ை து . 
இது,ச்்ளினகால் இயக்ப்படைகால் ச்த்தறி 
எனவும், மின் விசையினகால் இயக்ப்படைகால் 
விசைத்தறி  எனவும்  அசைக்ப்படுகிைது .
ச்த்தறியின் பகா்ங்்சைப் பற்றி ஏற்்னபவ 
படித்துளபைகாம். இப்பகாைத்தில் விசைத்தறியின் 

விசைததறியின் பாகஙகள் நபயர்கசையும், 

ஒவநவாரு பாகமும் அசமைககபபட்டுள்ை 

முசைசயயும், அவற்றின் பயன்கசைப 

ப ற் றி யு ம்  அ றி வ ய த  இ ப ப ா ட த தி ன் 

யொககமைாகும்.

கற்றலின் ந�ாககஙகள்

விடெததறியின் பாகஙகளும் பயன்களும்

(Powerloom Parts and its Uses)

2.2

 ▶ பைம் 2.5 விசைததறியின் பாகஙகளுககிசடயய பாவு நைல்லும் பாசத

பாவு உருட்ள

பின்தண்டு

புணிககுச்சி

பின்விழுது

முன்விழுது

ப
ன்

ட
ன

ச
�

ய
ய

ப்
ப

ட
ை

 து
ணி

வி
ட

ெ
மு

ள்

மு
ன்

த
ண்

டு

எமரி உருட்ள

அழுததம் தரும் கம்பி

துணி உருட்ள
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 ▶ பைம் 2.9 நடம்பிள்ஸ்

 ▶ பைம் 2.10 ொடா

 ▶ பைம் 2.11 பாவு உருசை

 ▶ பைம் 2.12 தார்குச்சி

 ▶ பைம் 2.13 பஃபபர்

பகா்ங்்சை பற்றியும், ச்த்தறி பகா்ங்்ளில் 
இ ரு ந் து  அ ச வ  எ வ வ கா று 
வித்தியகாைப்படுகின்ைன  என்பது  பற்றியும் 
்காண்பபகாம் .

2.2.1  விடெததறியின் பாகஙகள் 

ச்த்தறியின் துணிசெயயும் பவ்த்சத 
விை விசைத்தறியின் துணி செயயும் பவ்ம் 
அதி்மகாகும். ச்த்தறியில் ஒரு நிமிைத்திற்கு 
சும கா ர கா ்  3 0  -  6 0  ஊசை  நூல்்ள 
சைலுத்தப்படுகின்ைன .  ஆனகால்  ைகாதகாரண 
விசைத்தறியில் ஒரு நிமிைத்திற்கு 150 - 300 
ஊசை நூல்்ள சைலுத்தப்படுகின்ைன. எனபவ 
இவபவ்த்சத தகாங்்ககூடிய வச்யில் விசைத் 
தறியின் பகா்ங்்ள எவவகாறு அசமக்ப்படடுளைன 
என்பசதப் பற்றி இங்கு ்காண்பபகாம்.

 ▶ பைம் 2.6 விழுதுகள்

 ▶ பைம் 2.7 பன்சனை

 ▶ பைம் 2.8 பிககர்
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2.2.2  விடெததறியின் பாகஙகளின் செயல்கள்

பாகஙகள் செயல்கள் மறறும் பயன்கள்

விழுதுகள் புணி பிரிததல்

பன்சனை ஊசட நூச் துணியுடன் அடிததுச் யைர்ததல்

பிககர் ொடாசவ அடிதது நைலுததுதல்

நடம்பிள்ஸ் துணிசய அக் வைததில் சுருஙகாமைல் பார்தது நகாள்ளுதல்

தார்குச்சி ஊசட சுற்ை பயன்படும் குச்சி

ொடா தார்குச்சிசய புணிககிசடயய எடுததுச் நைல்லுதல்

புணிககுச்சிகள் பாவு இசைகளின் வரிசைசய நிர்ையிததல்

பாவு உருசை பாவுச் சுற்றி சவககபபடும் உருசை.

பமற்்ண்ை தறியின் முககிய பகா்ங்்சைப் 
பற்றியும் அவற்றின் சையல்்ள பற்றியும் ெகாம் 
அறிபவகாம்.கீழக்காணும் அடைவசணயில், 

தறியின்  ப கா ்ங் ்ள ,  ச்த் தறியிலும் , 
விசைத்தறியிலும் எவவகாறு மகாறுபடுகின்ைன 
என்பது குறிப்பிைப்படடுளைது.

2.2.3  விடெததறி பாகஙகள் – டகததறி பாகஙகள்- ஒப்பீடு

பாகஙகள் டகததறி விடெததறி

ொடா ொடா சிறிதாக இருககும் 

ஏநனைனில் இஙகு 

பயன்படுததும் தார்குச்சி 

(ஊசடககுைல்) சிறிதாகும்.

ொடா நபரிதாக இருககும். ஏநனைனில் 

தறியின் யவகததிற்கு ஈடு நகாடுகக 

ஏதுவாக பாகஸ் வுட் மைரததினைால் 

நையயபபடுகிைது.

பிககர் பிககர் யதககு 

மைரககட்சடயினைால் ஆனைது.

தறியின் யவகததின் காரைமைாக 

ப்மைானை அடிசய தாஙகுவதற்கு 

ஏதுவாக, பிககர், எருசமை நகாழுபபினைால் 

நையயபபட்டுள்ைது. மிகவும் நகட்டித 

தன்சமை வாயந்த பிைாஸ்டிககினைாலும் 

நையயபபடுகிைது.

 பன்சனை மூஙகில் பன்சனையும், 

இரும்புப பன்சனையும் 

பயன்படுததபபடுகிைது.

இரும்புப பன்சனை மைற்றும் 

பிததசை பன்சனை மைட்டுயமை 

உபயயாகிககபபடுகின்ைனை.

விழுதுகள் நூல் வசைய விழுதுகளும் 

இரும்பு கம்பிகைால் ஆனை 

விழுதுகளும்  

பயன்படுகின்ைனை.

இரும்பு கம்பிகைால் ஆனை விழுதுகள் 

பயன்படுகின்ைனை.
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பாகஙகள் டகததறி விடெததறி

நடம்பிள்ஸ் 

(விசை 

முற்கள்)

மைரததினைால் ஆனை நடம்பள்ஸ் 

பயன்படுகிைது. நடம்பிள்சஸை, 

நெைவாளி அடிககடி கைற்றி 

நபாருதத யவணடும். 

இஙகு யைடுமுள் என்று 

அசைககபபடுகிைது.

சுற்றும் தன்சமையுசடய இரும்பு முற்கள் 

கூடிய நடம்பிள் பயன்படுகிைது. இசத ஒரு 

முசை துணியின் ஓரஙகளில்(Selvedges) 

நபாருததிவிட்டால் துணி நெயது முடிககும் 

வசர மைாற்ை யவணடியதில்ச்.

பின்தணடு மைரததினைால் ஆனை உருசை 

பின்தணடாக பயன்படுகிைது. 

பின்தணடு அசையாமைல் 

இருககும். பின்தணடிற்கு 

எஙகிருந்தும் இயககம் 

கிசடபபதில்ச்.

இரும்பினைால் ஆனை அசையககூடிய 

உருசை வடிவ ைட்டஙகள் 

பின்தணடாக பயன்படுகின்ைனை. 

இவவசக பின்தணடு, புணிபிரிககும் 

நபாழுது, பாவு நூல்கசை தைர்வு 

நையய ஏதுவாக, முன்நைன்றும், ஊசட 

நூச் அடிததுச் யைர்ககும் நபாழுது, 

பாவு நூச் இழுதது பிடிகக ஏதுவாக 

பின் நைன்றும் இயஙகுகிைது. இவவாறு 

இயஙக பாட்டம் ஷாபடிலிருந்து யகம் 

மூ்ம் இயககம் கிசடககிைது.

தார்குச்சி (அ) 

ஊசடககுைல்

சிறிய பிைாஸ்டிக தார்குச்சிகள் 

உபயயாகபபடுததபபடுகின்ைனை. 

குசைவானை ஊசட நூல் 

சுற்ை்ாம்.

நபரிய பிைாஸ்டிக தார்ககுச்சிகள் 

உபயயாகபபடுததபபடுகின்ைனை. 

அதிகமைானை நூல் சுற்ை்ாம்.

பன்சனை 

ைட்டம் 

மைரததினைால் ஆனைது. 

யமைலிருந்து தறியின் 

ைட்டததினைால் இசைககபபட்டு 

நதாஙகியபடி இருககும். 

நெைவாளி சகயினைால் 

முன்னும் பின்னும் அசைதது 

நைலுததி ஊசட நூச் 

அடிதது யைர்ககிைார்.

இரும்பினைால் ஆனைது. ொடா ஓடும் 

ப்சக மைட்டும் மைரததால் நையயபபட்டு 

இசைககபபட்டிருககும். கீழிருந்து 

குததுககால் ஷாபட் மூ்ம் நின்ைபடி 

இருககும். கிராங மூ்ம் முன்னும் 

பின்னும் அசைந்து, நைலுததபபட்ட ஊசட 

நூச் அடிததுச் யைர்ககிைது.

பஃபபர் பயன்படுததபபடுவதில்ச் பிககர், ொடாசவ,ஒருநபட்டியிலிருந்து 

எதிர் நபட்டிககு அடிதது தள்ளும் 

யபாது, தறியின் பியரமில் பிககர் பட்டு 

உசடயாமைல் பார்தது நகாள்ைவும், 

பிககரின் யவகதசத குசைககவும் 

உதவுகிைது. பிைாஸ்டிககால் ஆனை 

உருசை வடிவ பஃபபர் அல்்து 

யதால் பட்சடகசை ‘’U’’ வடிவில் 

மைடிதது துசையிட்டு பஃபபராக 

பயன்படுததுகின்ைனைர்.
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பாகஙகள் டகததறி விடெததறி

புணிக 

குச்சிகள்

மைரததா்ானை புணிக குச்சிகள் 

பயன்படுகின்ைனை.

மைரம், இரும்பு, பிைாஸ்டிககில் ஆனை 

புணிககுச்சிகள் பயன்படுகின்ைனை.

பாவு உருசை மைரததினைால் ஆனைது. குசைந்த 

நீைம் உள்ை பாவு மைட்டுயமை 

உபயயாகபபடுததபபடுகிைது.

இரும்பினைால் ஆனைது. மிக நீைமைானை பாவு 

உபயயாகபபடுததபபடுகிைது.

துணி 

உருசை

மைரததினைால் ஆனைது. 

எமைரி யரா்ர் 

பயன்படுததபபடுவதில்ச்.

இரும்பினைால்ஆனைது.எமைரிஉருசையின் 

மூ்ம் இயககம் நபற்று துணி 

உருசையில் துணி சுற்றிக நகாள்கிைது.

I ஒரு மதிப்சபண் வினாககள்

1. டககட்சடயால் நையயபபட்டது

அ) ொடா

ஆ) பிககர்

இ) பன்சனை

ஈ) விழுதுகள்

2. விசைததறி பிககர் எதனைால் 

நையயபபட்டது?

அ) மைரககட்சட

ஆ) தகரம்

இ) எருசமை நகாழுபபு

ஈ) யதால்

மதிப்பீடு

உஙகளுககுத சதரியுமா?

விசைததறிசய 1787ஆம் ஆணடு எட்மைணட் 

கார்ட் சரட் என்பவர் கணடு பிடிததார்.

மாணேர் செயல்பாடு

1. விசைததறியின் பல்யவறு பாகஙகசைக குறிதது, படம் வசரயச் நையதல்.

2. விசைததறி பாகஙகள் ஒவநவான்றின் நையல்கசையும் அறிந்து எழுதுதல்.
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3. எமைரி உருசையினைால் இயககம் 

நபறுவது

அ) துணி உருசை 

ஆ) பின்தணடு உருசை

இ) பாவு உருசை

ஈ) நடம்பிள் உருசை

விடைகள்

1. ஆ 2. இ 3. அ

II மூன்று மதிப்சபண் வினாககள்

1. சகததறி, விசைததறியின் கீழகணட 

பாகஙகசை யவறுபடுததிக காட்டுக

அ) பன்சனை

ஆ) விழுதுகள்

2. சகததறிப பிககர், விசைததறிப 

பிககர்- யவறுபாடுகசை கூறுக.

3. சகததறி, விசைததறியில் உள்ை 

பன்சனைச் ைட்டததில் யவறுபாடுகசை 

கூறுக.

4. சகததறி, விசைததறியில், ொடா, 

புணிககுச்சிகளின் யவறுபாடுகசைக 

கூறுக.

III ஐந்து மதிப்சபண் வினாககள்

1. விசைததறியிலுள்ை பாகஙகளின் 

பயன்கசை அட்டவசைபபடுததுக.

2. சகததறி, விசைததறியில் 

உள்ை கீழகணட பாகஙகளின் 

யவறுபாடுகசைக கூறுக.

 நடம்பிள்ஸ், பஃபபர், புணிககுச்சிகள், 

IV பதது மதிப்சபண் வினாககள்

 எசவயயனும் ஆறு சகததறி, 

விசைததறி பாகஙகள் இசடயய 

உள்ை யவறுபாடுகசைக கூறுக.
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MOTOR
MOTOR 

PULLEY

MACHINE 

PULLEY

CRANK 

SHAFT

CRANK 

WHEEL

BOTTOM 

WHEEL

BOTTOM 

SHAFT
TAPPET

• ப ம கா ட ை கா ர்  மின்  விச ை ய கா ல் 
இயக்ப்படுகிைது.

• இதனகால் பமகாடைகாருைன் இசணந்துளை 
பமகாடைகார் புல்லி சுைல்கிைது.

• V சபல்ட மூலம் பமகாடைகார் புல்லியிலிருந்து 
மிஷின் புல்லிககு இயக்ம் கிசைககிைது.

• மிஷின் புல்லியகானது, கிரகாங்க ஷகாப்டடில் 
சபகாருத்தப்படடுளைதகால் கிரகாங் ைகாப்ட 
சுைல்கிைது.

• இதன்மூலம்  கிர காங்க  ஷகாப்டில் 
சபகாருத்தப்படடுளை கிரகாங்க பற்ைக்ரம் 
சுைல்கிைது. 

• இதனகால்  கிரகாங்க  பற்ைக்ரத்துைன் 
சதகாைர்பு ச்காண்டுளை பகாடைம்ஷகாப்ட 
ைக்ரமும்  (Bottom Wheel) உைன் 
சுைல்கிைது.

• இதனுைன்  ச ப காரு த் த ப் ப டடுளை 
பகாடைம்ஷகாப்ட சுைல்கிைது.

• கிரகாங்  ஷகாப்டமற்றும்  பகாடைம்ஷகாப்ட 
சுைற்சி, தறியின் அசனத்து பகா்ங்்சையும் 
இயககுகிைது.

விசைததறியில் முதன்சமை இயககஙகள், 

இசை இயககஙகள், ைார்பு இயககஙகள் 

எனை மூன்று வசகயானை இயககஙகள் 

நையல்படுகின்ைனை. இவவியககஙகளின் 

முககியததுவதசதப பற்றி அறிவயத 

இபபாடததின் யொககமைாகும்..

கற்றலின் ந�ாககஙகள்

அறிமுகம்

விசைத்தறியிலும்  மூன்று  முதன்சம 
இ ய க ் ங் ் ளு ம் ,  இ ர ண் டு  இ ச ண 
இயக்ங்்ளும் மைற்றும் ைகார்பு அல்லது ்காப்பு 
இ ய க ் ங் ் ளு ம்  ெ ச ை ச ப று கி ன் ை ன . 
இவவியக்ங்்சைப்  பற்றியும் ,  அதன் 
சையல்முசை்சைப் பற்றியும் இப்பகாைத்தில் 
விரிவகா்க ்காண்பபகாம்.

2.3.1 விடெததறி இயஙகும் விதம்

 ▶ பைம் 2.14 பற்ைககரஙகளின் இயககம் 

மைற்றும் அசமைபபு 

விடெததறியின் இயககஙகள்

(Motions of Power Loom)

2.3
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• பமற்்காண் ்ணககீடடிலிருந்து பகாடைம் 
ைகாப்டடில்  ஒரு  சுைற்சிககு  கிரகாங்க 
ைகாப்ட இரண்டு சுற்று சுற்றுகிைது என 
அறியலகாம். 

• அதன்படி ,  ச ் காடு க ் ப் ப டடுளை 
உதகாரணத்தில் ,  விசைத்தறியில்  ஒரு 
நிமிைத்தில்  300 ஊசை  இசை்ள 
சைலுத்தப்படும் .300 RPM அல்லது 
300 ஊசை இசை்ள / நிமிைம் என்று 
குறிக்ப்படுகிைது.(300Picks Per Minute-
300PPM) 

• பகாடைம் ஷகாப்டடின் ஒரு முழு சுற்றில், 
இரண்டு முசை புணி பிரிக்ப்படுகிைது;  
2 ஊசை நூல்்ள சைலுத்தப்படுகின்ைன.

• அபத பெரத்தில் கிரகாங் ஷகாப்ட 2 முசை 
சுைன்று ,  பன்சன  இரண்டு  ஊசை 
நூல்்சை துணியுைன் அடித்து பைர்ககிைது.

கிரகாங் ஷகாப்டடின்
        பவ்ம் =

பமகாடைகார் பவ்ம் x 
பமகாடைகார் புல்லியின் 

விடைம்
சமஷின் புல்லியின் 

விடைம்

பகாடைம் ஷகாப்டின்
        பவ்ம் =

கிரகாங்க ஷகாப்டின் 
பவ்ம் x கிரகாங்க ைக்ர 
பற்்ளின் எண்ணிகச்
பகாடைம் ைக்ர பற்்ளின் 

எண்ணிகச்

உதகாரணமகா் பமகாடைகாரின் பவ்ம் = 2400 RPM 

பமகாடைகார் புல்லியின் விடைம் = 2 inch மற்றும்

மிஷின் புல்லியின் விடைம் = 16 inch எனில் 

கிரகாங் ைகாப்ட பவ்ம் = 2400 × 2
16

 = 300 RPM

பகாடைம் ஷகாப்ட பவ்ம் = 300 × 48
96

 = 150 RPM

2.3.2  விடெததறியின் இயககஙகள் (Motions of Power Loom) 

விடெததறியின் இயககஙகள் 

(Motions of Power Loom)

புணிதி்றததல்

(Shedding)

ஊடை 

செலுததுதல்

(Picking)

ஊடை 

நூடல 

அடிததுச் 

நெர்ததல்

(Beating 

up)

பாவு 

சேளிவிடுதல் 

மறறும் துணி 

சுறறுதல் (Warp 

Let-Off and Cloth 

Take-Up Motion)

ஊடை 

நிறுதத 

இயககம்

(Weft 

Fork 

Motion)

பாவு 

காப்பு 

இயககம்

(Warp 

Protector 

Motion)

விடெமுள் 

இயககம் 

(Temple 

Motion)

பிநரக 

இயககம் 

(Break 

Motion)

முதன்டம இயககஙகள்

(Primary Motions)

இடண இயககஙகள்

(Secondary Motions)

ொர்பு / காப்பு 

இயககஙகள்

(Auxiliary Motions)
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2.3.3  முதன்டம இயககஙகள்

விசைத்தறியின் முதன்சம இயக்ங்்ள 
(Primary Motions)

1. புணிதிைத்தல் (Shedding)
2. ஊசை சைலுத்துதல் (Picking)
3. ஊசை நூசல அடித்துச் பைர்த்தல் (Beat-Up)

ஆகும்.

புணி தி்றததல் (Shedding)

பகாவு நூல்்சை இரண்டு அடுககு்ைகா்ப் 
பிரிககும் சபகாழுது, ெகாைகாசவ சைலுத்தககூடிய 
அைவிற்குப்  பிரியும்  இசைசவளிசய  புணி 
என்று அசைககிபைகாம். எனபவ பகாவு நூல்்சை 
இரண்டு அடுககு்ைகா்ப் பிரிககும் இயக்த்சத 
புணிதிைத்தல் என்கிபைகாம்.

 ▶ பைம் 2.15 தறியின் இயககஙகள்

புணி திைததல் வசககள் (Types of 

Shedding)

1. பைப்பட சஷடடிங்
2. ைகாபி சஷடடிங்
3. ஜக்கார்டு சஷடடிங்

ஊடை செலுததுதல் (Picking) 

இது ,  இரண்டு  அடுககு்ைகா் ப் 
பிரிக்ப்படை  பகாவின்  புணிககிசைபய  ஒரு 
பக்த்திலிருந்து  மறுபக்த்திற்கு  ஊசை 
சைலுத்தும் இயக்மகாகும்.

பிககிங ேடககள்

1. ப்கான் ஓவர் பிககிங் இயக்ம்(Cone Over 
Picking Motion)
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a) பாவுகாப்பு இயககம்  

(Warp Protector Motion)

விசைத்தறி இயங்கும்சபகாழுது,பிககிங் 
இயக்த்தில் ஏற்படும் குசைபகாடடின் ்காரணமகா் 
ெகாைகாவகானது ெகாைகாசபடடிககு சைல்லகாமல் 
பகாவு நூல்்ளின் இசைபய நின்றுவிடைகால், 
பீடஅப் ெசைசபற்று பகாவுநூல்்ள சமகாத்தமகா் 
அறுந்துவிடும். இசத தவிர்த்து, பகாவு நூல்்சை 
பகாது்காக் ,  தறிசய  இயங்்காமல்  நிறுத்த 
அசமக்ப்படடுளை இயக்பம பகாவு்காப்பு 
இயக்ம் எனப்படும்.

b) ஊடை நிறுதத இயககம்  

(Weft Fork Motion)

விசைத்தறி இயங்கும்சபகாழுது ெகாைகாவில் 
உளை  தகார்குச்சியில்  ஊசைநூல்  தீர்ந்து 
விடைகாபலகா,  அல்லது அறுந்து விடைகாபலகா 
தறிசய இயங்்காமல் நிறுத்த அசமக்ப்படடுளை 
இயக்ம் ஊசை நிறுத்த இயக்மகாகும்.

2. ப்கான் அண்ைர் பிககிங் இயக்ம்(Cone 
Under Picking Motion)

ஊடை அடிததுச் நெர்ததல் (Beat-up)

புதிதகா்ச்  சைலுத்தப்படை  ஊசைசய 
ஏற்்னபவ  செயயப்படை  துணியில்  உளை 
ஊசையுைன், பைர்ககும் இயக்த்சத ஊசை 
அடித்துச்  பைர்த்தல்  ( B e a t  – u p )  என 
அசைககின்பைகாம்.

அடிப்பசை இயக்த்தின் பமற்்ண்ை 
மூன்று சையல்்ளும் ஒன்சையடுத்து ஒன்று 
சதகாைர்ச்சியகா் ெசைசபறுவதகால் தறியில் துணி 
உருவகாக்ப்படுகிைது.

2.3.4  இடண இயககஙகள்  

(Secondary Motion)

பாவு சேளிவிடுதல் மறறும் துணி சுறறும் 

இயககம்

வி ச ை த் த றி யி ல்  மு த ன் ச ம 
இயக்ங்்ளினகால் ஊசை நூல் துணியுைன் 
அடித்துச் பைர்த்த பிைகு, ஒரு ஊசை நூலினகால் 
உருவகாக்ப்படை துணியின் அைவிற்கு துணி, 
துணி உருசையில் சுற்ைப்படுகிைது. இவவகாறு 
துணி சுற்ைப்படும் சபகாழுது சிறிதைவு பகாசவ 
பகாவு உருசையிலிருந்து இழுப்பதற்கு ஏதுவகா் 
உ ரு ச ை  த ை ர் த் த ப் ப ட டு  ப கா வு 
சவளிவிைப்படுகிைது .  துணி  சுற்றுவதற்கு 
7-ைக்ரதுணி  சுற்றும்  இயக்மும்  பகாசவ 
தைர்த்துவதற்கு ,  சலட  ஆஃப்  முசையும் 
பயன்படுத்தப்படுகின்ைன.

2.3.5  ொர்பு இயககஙகள்  

(Auxiliary Motions) 

ொதாரண விடெததறியில் கீழககண்ை ொர்பு 

இயககஙகள் உள்்ளன.

a) பகாவு ் காப்பு இயக்ம் (Warp Protector 
Motion) 

b) ஊசை நிறுத்த இயக்ம் (Weft Stop 
Motion)

c) விசைமுள இயக்ம் (Temple Motion)
d) பிபரக இயக்ம் (Break Motion)

மாணேர் செயல்பாடு

1.  வி ச ை த த றி யி ன்  ப ல் ய வ று 

பாகஙகசைக குறிதது, படம் வசரயச் 

நையதல்.

2.  விசைததறி பாகஙகள் ஒவநவான்றின் 

நையல்கசையும் அறிந்து எழுதுதல்.

3. முதன்சமை இயககஙகள், இசை 

இ ய க க ங க ள்  மை ற் று ம்  ை ா ர் பு 

இயககஙகளின் நபயர்கள் அறிதல். 

அவற்றின் நையல்கசை அறிந்து 

பாடககுறிபயபட்டில் எழுதுதல்.

4. பாவு நிறுதத இயககததிற்கும், பாவு 

காபபு இயககஙகைானை தைர்வுப 

பன்சனை இயககம் மைற்றும் நகட்டிப 

பன்சனை இயககம் ஆகியவற்றிற்கும் 

இசடயய காைபபடும் யவறுபாடுகசை 

எடுதது எழுதுதல்.
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I ஒரு மதிப்சபண் வினாககள்

1. ஊசட நூல் அறுந்துவிட்டால் தறிசய 

நிறுததும் இயககம்

அ) புணிதிைததல்

ஆ) ந்ட் ஆப யமைாஷன்

இ) பிககிங

ஈ) நவஃபட் யபார்க இயககம்

2. ந்ட் ஆப யமைாஷன் என்பது

அ) நெயத துணிசய சுற்றுதல்

ஆ) பாவு உருசையிலிருந்து 

பாவுநூச் விடுவிததல்

இ) பாவுநூச் இரணடாகப 

பிரிததல்

ஈ) பாவு நிறுதத இயககமைாகும்.

3. பாவு காபபு இயககததின் பயன்

அ) ஊசடநூல் அறுந்துவிட்டால் 

தறிசய நிறுதத

ஆ) பாவுநூல் அறுந்துவிட்டால் 

தறிசய நிறுதத

இ) ொடா பாவுநூல்களின் இசடயில் 

நின்றுவிட்டால் தறிசய நிறுதத

ஈ) நெயத துணி அறுந்துவிட்டால் 

தறிசய நிைதத.

விடைகள்

1. ஈ 2. ஆ 3. இ

II மூன்று மதிப்சபண் வினாககள்

1. புணிததிைததல் – குறிபபு வசரக.

2. ஊசடசய நைலுததுதல் இயககததின் 

யொககம் யாது?

3. ஊசட நூச் அடிததுச் யைர்ததல் 

இயககததின் யொககம் யாது?

4. பாவு நவளியிடுதல் இயககததின் 

யொககம் யாது?

5. துணி சுற்றுதல் – குறிபபு வசரக.

6. பாவு நிறுதத இயககததின் யொககமை 

யாது?

7. பியரக இயககததின் பயன் யாது?

III ஐந்து மதிப்சபண் வினாககள்

1. முதன்சமை நெைவு இயககஙகளின் 

வசககசை விைககுக.

IV பதது மதிப்சபண் வினாககள்

1. தறியின் இயககஙகசை பற்றி 

அட்டவசையுடன் விவரி?

மதிப்பீடு

c) விடெமுள் இயககம் (Temple Motion) 

விசைமுள இயக்மகானது துணியின் 
அ்லத்தில் ஏற்படும் சுருக்த்சத ்டடுப்படுத்த 
பயன்படுகிைது.  துணிசய முழு அ்லத்தில் 
நிறுத்தி  ஜமுளின்  ஓரத்தில்  பகாவிசை்ள 
அறுந்துபபகா்காமல்  பகாது்காக்  விசைமுள 
பயன்படுகிைது.

d) பிநரக இயககம் (Break Motion)

விசைத்தறி இயங்கிக ச்காண்டிருககும் 
சபகாழுது  இயக்த்தில்  ஏபதனும்  குசைவு 
ஏற்படைகால் பிபரக தகானகா் இயங்கி விசைத்தறி 
இ ய ங் ் கா ம ல்  ச ை ய கி ை து .  ப ம லு ம் 
விசைத்தறிசய இயககுபவர், சில பெரங்்ளில் 
தறிசய  நிறுத்த  பிபரக  பயன்படுகிைது .
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வி ச ை த் த றி யி ல்  ப கா ட ை ம்  ஷ கா ப் டி ல் 
அசமக்ப்படடிருககும்  பைப்பட  மூலமகா் 
புணித்திைககும் இயக்ம் ெசைசபறுகிைது. 

அடமப்பு

• A, B என்ை  இரண்டு  பைப்படடு்ள 
பகாடைம்ைகாப்ட ‘C’ –ன் சமயப்பகுதியில் 
எதிர் , எதிர்  திசையில்  அசமயும்படி 
சபகாருத்தப்படடுளைன.

• D, E என்ை இரு மிதி்ள ‘F’ என்ை ஒரு 
ஆதகாரத்தில் சபகாருத்தப்படடுளைன.

• D, E என்ை இரு மிதி்ளும் முசைபய G, 
H என்ை இரு விழுது கீழைடைங்்ளுைன் 
(Lamp Rods) இசணக்ப்படடுளைன.

• J என்பது முன்விழுதுச் ைடைமகாகும். K 
என்பது பின் விழுதுச்ைடைமகாகும்.

• பமல் திருப்பு உருசை ஷகாப்ட ‘Q’, ஆனது N, P 
என்ை இரு உருசை்சைக ச்காண்டுளைது.

• N என்பது சிறு விடைம் ச்காண்ைதகா்வும், 
P என்பது சபரியவிடைம் ச்காண்ைதகா்வும் 
உளைது.

• J  மு ன் வி ழு து ச் ை ட ை ம்  M 
பதகால்படசை(Leather War) மூலம் N சிறு 
உருசையுைனும், K பின்விழுதுச்ைடைம் 
L பதகால் படசை மூலம் P உருசைச் 
ைடைத்துைன் இசணக்ப்படடுளைன.

• பைப்பட A மற்றும் B யகானது முசைபய 
D மற்றும் E மிதிச்ைடைங்்ளில் உளை 
R மற்றும் S என்ை உரகாயவு எதிர்ப்பு 
உருசை்சை(Anti Friction Rollers) 
சதகாடும்படி அசமக்ப்படடுளைன. 

த றி யி ன்  மு த ன் ச மை  இ ய க க ங க ள் 

பற்றியும்,அவற்றின் அசமைபபு மைற்றும் 

நையல்படும் விதம் பற்றியும் அறிந்து 

நகாள்யவாம்.

கற்றலின் ந�ாககஙகள்

2.4.1  நைப்சபட புணி தி்றககும் இயககம் 

(Tappet Shedding Mechanism)

 ▶ பைம் 2.16 புணித திைததல்

பகாவு நூல்்சை இரண்டு அடுககு்ைகா்ப் 
பிரிககும் சபகாழுது, ெகாைகாசவ சைலுத்தககூடிய 
அைவிற்குப்  பிரியும்  இசைசவளிசய  புணி 
(Shed) என்று  அசைககிபைகாம் .  இவவகாறு 
பகாவு  நூல்்சை  இரண்டு  அடுககு்ைகா்ப் 
பிரிககும் இயக்த்சத புணி திைககும் இயக்ம் 
(Shedding Mechanism)என்கிபைகாம்.ைகாதகாரண 

முதன்டம இயககஙகள்

(Primary Motions)

2.4
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 ▶ பைம் 2.17 புணித திைககும் விதம்

நைப்சபட

நைப்சபட

பாடைம் ஷாப்ட

மிதிச்ெடைம்

மிதிச்ெடைம்

ஆதாரம்

நலம்ப் ராடஸ்

நலம்ப் ராடஸ்

விழுதுகள்

விழுதுகள்

நதால் படடைகள்

நதால் படடைகள்

நமல் திருப்பு உருட்ள 

(சிறியது)

நமல் திருப்பு உருட்ள (சபரியது)

நமல் திருப்பு உருட்ள ொப்ட

உராயவு எதிர்ப்பு உருட்ளகள்

விழுதுககண்

விழுதுககண்

ஊடை நூல்
புணிக குச்சிகள்

பாவு
துணி

இயஙகும் விதம்:

• பமகாடைகார்  இயக்ப்படும்  சபகாழுது 
கிரகாங்ஷகாப்ட சுைல்கிைது.

• கிரகாங்ஷகாப்ட சுைலும்சபகாழுது அதனுைன் 
பற்ைக்ரங்்ளின் மூலம் சதகாைர்புசைய 
பகாடைம்ைகாப்ட சுைல்கின்ைது.

• பகாடைம்ைகாப்ட சுற்றும் சபகாழுது முதல் அசர 
சுற்றுககு ஒறு பைப்படடின் தடசை பகுதி 
உரகாயவு எதிர்ப்பு உருசைசய அழுத்துவதன் 
மூலம் மிதிசய கீபை அழுத்துகிைது. 

• எனபவ அந்த மிதியுைன் இசணக்ப்படை 
விழுதும் கீழிைங்கும்.

• இதனகால் பமல் திருப்பு உருசை்ள மூலம் 
மற்ை விழுது பமபல சைல்லும்.

• பின்னர்  பகாடைம்ைகாப்டடின்  அடுத்த 
அசரச் சுற்றுககு அடுத்த பைப்படடின் 
தடசைப் பகுதி அதன்கீழ உளை மிதிசய 
அழுத்துகிைது.

• அப்சபகாழுது அதனுைன் இசணந்துளை 
விழுது கீழிைங்கும்.
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 ▶ பைம் 2.18 கூம்பின் யமைல் ஊசட 

நைலுததுதல் இயககம்

இயஙகும் விதம்

• பமகாடைகார் இயக்த்தினகால் தறியின் பகாடைம் 
ஷகாப்ட சுற்றும் சபகாழுது, முதல் அசரச் 
சுற்றுககு, தறியின் ஒரு புைம் உளை பிககிங் 
பைப்பட, அதன் பமல் உளை மூககின் மூலமகா் 
பிககிங் உருசைசய அடித்துத்தளளும்

• இதனகால் பிககிங் ைகாப்ட உளபக்மகா் 
திருப்பப்படுகிைது.

• பிககிங்  ைகாப்டில்  சபகாருத்தப்படடுளை 
பிககிங் ச்யில் உளை பதகால் படசை, 
பிக்சர உள பக்மகா் அடித்துத் தளளும்.

• பிக்ச ர த்  தளளும்  ச ப காழுது , 
ெகாைகாப்சபடடியில்  பிக்சர  சதகாடடுக 
ச்காண்டிருககும்  ெகாைகா ,  பவ்மகா் 
புணிககுள சைலுத்தப்படுகிைது.

• ெகாைகாவில் உளை ஊசைக குச்சியில் இருந்து, 
ஊசை நூல் புணிககு மத்தியில் விழுந்து 
ெகாைகா எதிர் சபடடிககு வந்தசையும்.

• பின்னர் தறியின் பகாடைம் ஷகாப்டடின், மறு 
அசர சுற்றுககு, மறுபுைம் அசமந்துளை 
பிககிங் பைப்பட, மூககு மூலம் பிககிங் 
ஷகாப்சை உடபுைமகா் அடித்துத் தளளும்.

• இதனகால் முன்னர் கீழிைங்கிய விழுது, 
பமல் திருப்பு உருசையின் மூலம் பமபல 
ஏறும். இவவகாறு இரண்டு விழுது்ளும் 
மகாறி  மகாறி  ஏறி  இைங்கி  புணிசய 
உண்ைகாககுகின்ைன.

2.4.2  ஊடை செலுததுதல் இயககம் 

(Picking) 

இது  இரண்டு  அடுககு்ை கா ் ப் 
பிரிக்ப்படை  பகாவின்  புணிககிசைபய ,  ஒரு 
பக்த்திலிருந்து மறு பக்த்திற்கு ஊசைசயச் 
சைலுத்தும் இயக்மகாகும்.

பிககிங இயககம் இரண்டு ேடகப்படும்.

அ) கூம்பின் பமல் ஊசை சைலுத்துதல் இயக்ம்
ஆ) கூம்பின் கீழ ஊசை சைலுத்துதல் இயக்ம்

அ)  கூம்பின் நமல் ஊடை செலுததுதல் 

இயககம் (Cone Over Picking Motion)

அடமப்பு: 

• பகாடைம்ஷகாப்ட ‘A’ இல், ஒரு பக்த்தில் 
பிககிங் பைப்பட ‘B’ சபகாருத்தப்படடுளைது.

• பிககிங்  பைப்படடின்  முசன , பிககிங் 
உருசைC சய சதகாடடுகச்காண்டிருககும்.

• பிககிங் உருசை, சைங்குத்து பிககிங் ஷகாப்ட 
D-ல் சபகாருத்தப்படடுளைது.

• பிககிங் ஷகாப்டின் பமற்புைம் பிககிங் ச் E 
சபகாருத்தப்படடுளைது.

• இந்த பிககிங் ச்யில் பதகால்படசை ‘F’ 
சுற்ைப்படடிருககும்.

• ப த கா ல் ப ட ச ை யின்  நுனிய கானது 
அடிப்பக்த்தில் ெகாைகாப் சபடடியில் உளை 
பிக்ர் ‘G’ உைன் இசணக்ப்படடுளைது.

• பமற்கூறிய அசமப்பு பகாடைம் ஷகாப்டடின் 
மறுபக்த்திலும் அசமக்ப்படடிருககிைது.

• ஆனகால்,இரு பக்ங்்ளிலும் உளை இரு 
பிககிங்  பைப்படடு்ளின்  முசன்ள , 
எதிர்  எதிர்  திசையில்  இருககும்படி 
அசமக்ப்படடுளைது.
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• பிககிங் மிதியுைன் கூடிய பக் லீவர், 
தறியின்  பிபரமில் , ஸ்பிரிங்  G உைன் 
இசணக்ப்படடு சபகாருத்தப்படடுளைது.

• பக் லீவரின் மற்சைகாரு முசனப்பகுதி 
L  வடிவ  ைடைம்  J  யின்  மீது 
அழுத்தி க  ச ் காண்டிரு ககும் ப டி 
அசமக்ப்படடுளைது.

• L வடிவ ைடைத்தில் ைற்று ைகாயந்தபடி 
முசனப்பகுதியில் பிக்ர் L உைன் கூடிய 
பிககிங் ச் K சபகாருத்தப்படடுளைது.

• பிக்ர்  L,ெகாைகாப்சபடடியினுள ,ெகாைகா 
O சவ அடித்து சைலுத்தும் வண்ணம் 
சபகாருத்தப்படடுளைது.

• பக் லீவர் ஸ்பிரிங் G, பக் லீவசர பிககிங் 
உருசைசய  அழுத்திச்  சைன்ைபிைகு 
மீண்டும்  பசைய  நிசலசய  அசைய 
உதவுகிைது.

• பிககிங் ச் ஸ்பிரிங் M, பிககிங் ச் 
ெகாைகாசவ  அழுத்தி  சைலுத்திய  பிைகு 
மீண்டும்  பசைய  நிசலசய  அசைய 
உதவுகிைது.

• இதனகால் அதனுைன் இசணக்ப்படடுளை 
பி க கி ங்  ம ர க ச ் ,  ெ கா ை கா சவ 
எதிர்சபடடிககுத் தளளும்.

• அப்சபகாழுது ,  மகாற்ைப்படை  புணியில் 
மீண்டும் ஒரு ஊசை சைலுத்தப்படுைது.

• இவவகாறு  பிககிங்  ச்  மகாறி ,  மகாறி 
அடித்து  ெகாைகாவின்  மூலமகா்  ஊசை 
சைலுத்தப்படுகிைது.

ஆ)  கூம்பின் கீழ ஊடை செலுததுதல் 

இயககம் (Cone Under Picking Motion)

அடமப்பு

• த றியின்  இரு  ஓ ர ங் ்ளிலும் , 
பகாடைம்ஷகாப்ட Bல் வடைவடிவ  தடடு  A 
சபகாருத்தப்படடுளைது.

• இந்தத்  தடடில்  பிககிங்  உருசை  C 
சயப்  சபகாருத்த  ஏதுவகா்  தனித்தனி 
இசைசவளி்ள உளைன.

• அந்த  இசைசவளி்ளில்  பதசவயகான 
இ ை த் தி ல்  பி க கி ங்  உ ரு ச ை 
சபகாருத்தப்படடிருககும்.

 ▶ பைம் 2.19 கூம்பின் யமைல் ஊசட நைலுததுதல் இயககம்

பாடைம் ஷாஃப்ட

பிககிங நைப்சபட

பிககிங உருட்ள

பிககிங ஷாஃப்ட

பிககிங டக

நதால் ோர்

பிககர்

ஸ்பிரிங

நமல் பிராகசகட

கீழ பிராகசகட
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• இதனகால் பக் லீவர் L வடிவ ைடைத்சத 
கீழபெகாககி அழுத்துகிைது. 

• அச்ைடைத்துைன் இசணக்ப்படடிருககும் 
பிககிங் ச் முன்புைம் வந்து பிக்ர் மூலமகா் 
ெகாைகாசவ ஒரு சபடடியிலிருந்து, அடுத்த 
சபடடிககு அடித்துச் சைலுத்துகிைது.

• ஸ்பிரிங் M, G யின் மூலம் பக் லீவரும் 
பிககிங் ச்யும் மீண்டும் பசைய நிசலசய 
அசைகின்ைன.

செயல்படும் விதம்

• பகாடைம் ஷகாப்ட சுற்றும் சபகாழுது, அதில் 
சபகாருத்தப்படடுளை வடைவடிவத் தடடு 
சுற்றுகிைது.

• வடைவடிவ தடடில் சபகாருத்தப்படடிருககும் 
பிககிங்  உருசையகானது , பக்லீவரில் 
சபகாருத்தப்படடிருககும், பிககிங் மிதிசய 
கீழ பெகாககி அழுத்துகிைது.

 ▶ பைம் 2.20 கூம்பின் கீழ ஊசட நைலுததுதல் இயககம்

ேடை ேடிே தடடு

பாடைம்ஷாப்ட 

பிககிங உருட்ள

பகக லீேர்
பிககிங மிதி

பிராகசகட

பககலீேர்  

ஸ்பிரிங

ேழி�ைததி

L ேடிே ெடைம்

பிககிங டக

பிககர்

பிககிங டக  

ஸ்பிரிங

ராககிங ொப்ட

�ாைா

ஓேர் பிக, அண்ைர் பிக நேறுபாடுகள்

ஊடை நமல் செலுததுதல் ஊடை கீழ செலுததுதல்

• தறியின் யவகம் அதிகம் தறியின் யவகம் குசைவு

• அக்ம் குசைந்த தறிகளில் 

பயன்படுகிைது

ெடுததரமைானை அக்ம், அதிக அக்மைானை 

தறிகளில் பயனைபடுகிைது

• வலிசமை குசைந்த நூல், துணிகசை 

நெயய பயன்படுகிைது

பட்டு, செ்ான், யரயான் யபான்ை வலிசமையானை 

நூல், துணிகசை நெயயப பயன்படுகிைது.

• அதிக மின் ஆற்ைல் யதசவயில்ச் அதிக மின் ஆற்ைல் யதசவ

• தறிகளில் உள்ை பாகஙகளின் 

யதயமைானை, உராயவுத தன்சமை அதிகம்.

குசைவு
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செயயப்படை துணியில் உளை ஊசையுைன் 
செருககும்  இயக்த்சத ,  ஊசை  நூசல 
அடித்துச்  பைர்த்தல்  ( B e a t - U p )  என 
அசைககின்பைகாம்.

அடமப்பு:

• ெகாைகா  ஓடும்  J -மரச்  ைடைத்தில்  
உளை  C-பளைத்திற்கும்  B-பன்சன 
மூடிககும்  இசைபய ,  பன்சன  (A) 
சபகாருத்தப்படடுளைது.

• கிரகாங்க ஷகாப்ட E-ல் கிரகாங்க (F) உளைது. 
கிரகாங்கின் வடைவடிவமகான இயக்ம், 
பன்சனச் ைடைத்சத முன்னும் பின்னும் 
சைல்லும் இயக்மகா் மகாற்றுகிைது.

• கிரகாங்க (F)-ம், பன்சனச் ைடைம் D-ம், 
கிரகாங்க ச் (G) மற்றும் கிரகாங்க ஆணி 
(H) மூலம் இசணக்ப்படடுளைது.

• பன்சனச் ைடைத்தின் இரண்டு ்கால்்ளும் 
தசரயில் அசமந்துளை பன்சனக்கால் 
ஷகாப்டில் முன்னும், பின்னும் இயங்கும் 
வச்யில் சபகாருத்தப்படடுளைது.

2.4.3  ஊடை அடிததுச் நெர்ததல் 

இயககம் (Beat-Up) 

 ▶ பைம் 2.21 ஊசட அடிததுச் யைர்ததல் 

இயககம்

ந�ாககம்

பிககிங் இயக்த்தின் மூலம் புதிதகா்ச் 
சைலுத்தப்படை  ஊசைசய ,  ஏற்்னபவ 

 ▶ பைம் 2.22 ஊசட அடிததுச் யைர்ததல் இயககம்

பன்டன A

பன்டன மூடி B

பள்்ளம்

C

பன்டனச் ெடைம் D

E கிராங ஷாஃப்ட

F கிராங

கிராங டக

G

H

கிராங ஆணி

�ாைா ஓடும் 

மரச்ெடைம்

J
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செயல்படும் விதம்

• பமகாடைகார் இயக்த்தினகால் கிரகாங்க ஷகாப்ட 
சுற்றும்சபகாழுது, கிரகாங்க சுற்றுகிைது.

• கிரகாங்க சுற்றும் விசையகானது கிரகாங்க 
ச்சய  முன்னும் , பின்னும்  இயங்் 
சவககிைது.

• இதனகால் ,பன்சனச்  ைடைம்  முன்னும் , 
பின்னும் இயங்கி, ஊசைசய துணியில் 
அடித்துச் பைர்ககிைது.

 ▶ பைம் 2.23 கிராஙகின் பல்யவறு 

நிச்கள்

2.4.4  முதன்டம இயககஙகளின் கால அடைேடண

புணிததி்றததல் ஊடைடய செலுததுதல் ஊடை நூடல அடிததுச் நெர்ததல்

0/360° புணி மூடி 

இருககும்.

ொடா, ொடாபநபட்டியில் 

இருககும்.

பன்சனை துணிககும் 

விழுதிற்கும் மைததியில்  

இருககும்.

90° புணி மூடி 

இருககும்

ொடா, ொடாபநபட்டியில் 

இருககும்.

பன்சனைச் ைட்டம் இதற்கு முன் 

நைலுததபபட்ட ஊசடசய, 

துணியுடன் அடிததுச் யைர்ககும்.

180° புணி திைககத 

நதாடஙகும்.

ொடா, ொடாப 

நபட்டியிலிருந்து புைபபடும்.

பன்சனைச் ைட்டம் விழுதிற்கும் 

துணிககும் மைததியில் இருககும்.

270° புணி முழுவதும் 

திைந்திருககும்.

ொடா, புணிககு இசடயய 

நைன்று அடுதத நபட்டிசய 

அசடயும்.

பன்சனைச் ைட்டம் விழுதிற்கு மிக 

அருகில் இருககும்.

மாணேர் செயல்பாடு

1. புணி திைததல் இயககம் (Shedding) 

–  ப ட ம்  வ ச ர ந் து ,  அ த ன் 

நையல்பாட்டிசனை எழுதுதல்.

2. ஊசட நைலுததும் இயககம் (Picking) 

–  ப ட ம்  வ ச ர ந் து ,  அ த ன் 

நையல்பாட்டிசனை எழுதுதல்.

3. ஊசட நூச் அடிததுச் யைர்ததல் 

(Beat Up) – படம் வசரந்து அதன் 

நையல்பாட்டிசனை எழுதுதல்.

• இ ந் தி ய ா வி ல்  உ ள் ை  த றி க ளி ன் 

எணணிகசக – சுமைார் 5 மில்லியன்

• ொடா உள்ை தறிகளின் எணணிகசக 

– 1.8 மில்லியன் (45% in world)

• ச க த த றி  –  3 . 9 0  மி ல் லி ய ன் 

(85% in world) 

உஙகளுககுத சதரியுமா?
கிராங

கிராஙசக

கிராங ைாபடின் சமையம்

கிராங ஆணி

ஸ்ய் ைட்டம்

B
C
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I ஒரு மதிப்சபண் வினாககள்

1. புணி திைததல் யடபபட் எதில் 

நபாருததபபட்டுள்ைது?

அ) பாட்டம் ஷாபட்

ஆ) பிடிககும் நகாககி

இ) இழுககும் நகாககி

ஈ) யமைல் திருபபு உருசை

2. புணி திைததல் இயககததில் 

யடபநபட்களின் எணணிகசக

அ) 1 ஆ) 2 இ) 3 ஈ) 4

3. யமைல் திருபபு உருசையின் பயன்

அ) விழுதுகசை யமைய்ற்றுதல்

ஆ) ஊசட நைலுததுதல்

இ) ஊசட அடிததுச் யைர்ததல்

ஈ) தறிசய நிறுததுதல்

4. பிககிங ஷாபட் மீணடும் பசைய 

நிச்சய அசடய துசை நிற்பது

அ) பிககிங சக

ஆ) யமைல் திருபபு உருசை

இ) ஸ்சபரல் ஸ்பிரிங

ஈ) நபௌ ஸ்பிரிங

5. பாட்டம் ஷாபட்டின் ஒரு முழு 

சுற்றுககு எததசனை ஊசட நூல்கள் 

நைலுததபபடும்?

அ) 1 ஆ) 2 இ) 3 ஈ) 4

6. இயககபபட்ட யகான் பிககிங ஷாபட் 

பசைய நிச்ககு வரக காரைம்

அ) நைகஸ்ட்ராப

ஆ) ஸ்சபரல் ஸ்பிரிங

இ) யடபபட்

ஈ) திருபபும் உருசை

7. விட்டுச் நைல்்பபட்ட ஊசட நூச், 

துணியுடன் அடிததுச் யைர்பபது

அ) விழுதுகள்

ஆ) புணிபபன்சனை

இ) பன்சனை

ஈ) நடம்பள்ஸ்

8. பாட்டம் ஷாபட்டின் ஒரு முழுசுற்றுககு 

கிராஙக ஷாபட் எததசனைமுசை 

சுற்றும்?

அ) 1 ஆ) 2 இ) 3 ஈ) 4

9. புணி திைககப பயன்படும் தறியின் 

பாகம் எது?

அ) விழுது

ஆ) பன்சனை

இ) யமைல் திருபபு உருசை

ஈ) பிககர்

விடைகள்

1. அ 2. ஆ 3. அ 4. இ 5. ஆ 6. ஆ 7. இ  

8. ஆ 9. அ

II மூன்று மதிப்சபண் வினாககள்

1. பிககிங இயககததின் யொககம் 

என்னை? அதன் வசககள் யாசவ?

2. விசைததறியின் பாகஙகளின் 

நையல்கள் யாசவ?

3. விசைததறியின் முதன்சமை 

இயககஙகள் யாசவ?

4. யமைல் திருபபு உருசை மைற்றும் உராயவு 

எதிர்பபு உருசையினை பயன் யாது?

5. பின்தணடின் பயன் யாது? அது 

எஙகுள்ைது?

6. ஸ்சபரல் ஸ்பிரிங மைற்றும் பிககிங 

யடபபட்டின் பயன் யாது?

7. கிராஙக பகுதியின் பயன் யாது? அது 

எதனுடன் இசைககபபட்டுள்ைது?

III ஐந்து மதிப்சபண் வினாககள்

1. யகான் ஓவர் பிககிங - யகான் 

அணடர் பிககிங இசடயய 

உள்ை யவறுபாடுகசை 

அட்டவசைபபடுததுக.

IV பதது மதிப்சபண் வினாககள்

1. விசைததறியில் புணி திைததல் 

இயககம் நையல்படும் விததசத 

படததுடன் விவரி?

2. பீட்அப நமைககானிைம் விசைததறியில் 

நையல்படும் முசைசய விவரி?

3. யகான் ஓவர் பிககிங நையல்படும் 

விததசத படததுடன் விவரி?

4 யகான் அணடர் பிககிங நையல்படும் 

விததசத படததுடன் விவரி?

மதிப்பீடு
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• இதனுசைய இயக்ம் பன்சனக ்காலில், 
சபகாருத்தப்படடுளை ்ம்பி M லிருந்து 
ஆரம்பம் ஆகிைது.

• இந்த ்ம்பி, ‘K’ என்ை மங்கி சையல் லீவசர 
முன்னும், பின்னும் இயககுகிைது. 

• இந்த லீவரில் உளை இழுககும் ச்காககி 
(J), பரடசைட வீல் A -ல் உளை ஒவசவகாரு 
பல்சலயும் இழுககிைது.

• இந்த  இயக்மகானது  பரடசைட  வீலில் 
சபகாருத்தப்படடுளை  ஸ்ைகாண்ைர்ட 
வீல்  மூலம்  பைன்ஜ்  வீல்  –  பைன்ஜ் 
வீல்  பினியன்  –  ஸ்ைடவீல்  –  ஸ்ைடவீல் 
பினியன் ஆகியவற்சை சுைற்றி இறுதியில் 
எ ம ரி வீ ச ல  இ ய க கு ம் ச ப கா ழு து 
அதிலிருந்து எமரி உருசைககு இயக்ம் 
கிசைககிைது.

• பிடிககும்ச்காககி I, பரடசைட வீல் A 
மீண்டும்  திரும்பி  சுற்ைகாமல்  தடுத்து 
நிறுத்துகிைது.

• துணியில், அங்குலத்தில் உளை ஊசை 
இசை்ளின் எண்ணிகச்ககு தக்வகாறு 
சபண்டுலம் லிவரில் சபகாருத்தப்படடுளை 
பைஞ்ச் வீல் பற்்ளின் எண்ணிகச்சய 
அசமத்துக ச்காளைலகாம்.

செயல்படும் விதம்

• தறியின் பன்சனச் ைடைத்திலிருந்து, மங்கி 
சையில் லீவருககு இயக்ம் கிசைககிைது.
மங்கி சையில் லீவரிலிருந்து இழுககும் 
ச்காககியின் மூலம் பரடசைட வீலுககு 
இயக்ம் கிசைககிைது

துணி தயாரிபபில் இசை இயககஙகைானை 

துணி உள்ளிழுததல் (Cloth take-up) 

மைற்றும் பாவு தைர்ததுதல் (Warp let-off) 

ஆகியவற்றின் அசமைபசபப பற்றியும், 

அவற்றின் நையல்முசைகசைப பற்றியும் 

இபபாடததில் விரிவாகக காணயபாம்.

கற்றலின் ந�ாககஙகள்

அறிமுகம்

வி ச ை த் த றி யி ல்  மு த ன் ச ம 
இயக்ங்்ளினகால் ஊசை நூல் துணியுைன் 
அடித்து பைர்த்த பிைகு ஒர் ஊசை நூலினகால் 
உருவகாக்ப்படை  அைவிற்கு  துணி ,  துணி 
உருசையில் சுற்ைப்படுகிைது. இவவகாறு துணி 
சுற்ைப்படும்சபகாழுது  சிறிதைவு  பகாவு ,  பகாவு 
உருசை தைர்த்தப்படடு, சவளிபயற்ைப்படுகிைது. 
துணி  உளளிழுப்பதற்கு  7-ைக்ர  இயக்ம் 
பயன்படுத்தப்படுகிைது .  ப காசவ ,  ப காவு 
உருசையிலிருத்து தைர்த்துவதற்கு சையின் 
லீவர் மற்றும் எசை முசை பயன்படுத்தப்படுகிைது. 
இவவிரு இயக்ங்்சைப் பற்றி இப்பகாைத்தில் 
அறிந்து ச்காளபவகாம்.

2.5.1  ஏழு ெககரத துணி சுறறுதல் 

இயககம் (7 Wheel Take up Motion)

அடமப்பு

• இவவசமப்பில்  ஏழு  பற்ைக்ரங்்ள 
பயன்படுத்தப்படுவதகால்  ஏழு  ைக்ர 
அசமப்பு என்று அசைக்ப்படுகிைது.

இடண இயககஙகள்  

(Secondary Motions)

2.5
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• பிைகாஞ்சு்ளுககு  அருகில்  ப காவு 
உருசையில்  சபகாருத்தப்படடிருககும் 
ரஃபுல்ஸ்(Raffles) (D) மீது ைங்கிலி (E) 
சுற்ைப்படடிருககும் 

• ைங்கிலியின் ஒரு முசன, ச்காககி F மூலம் 
தறிச்ைடைத்துைனும், மறுமுசன மற்சைகாரு 
ச்காககியின் மூலம் பளுச்ைடைம் J உைனும் 
ஆணி மூலம் இசணக்ப்படடிருககும்.

• பளுச்ைடைம் , தறியின்  ைடைங்்ளுைன் 
G-என்னும் ஆதகாரத்தின் மூலம் பக்த்திற்கு 
ஒன்ைகா் சபகாருத்தப்படடிருககும்

• பளு ச் ை ட ை த் தில்  ப த சவ ப் ப டும் 
அழுத்தத்திற்கு ஏற்ைவகாறு பளுக்ற்்ள I 
சபகாருத்தப்படடிருககும்.

செயல்படும்முட்ற

• துணி  உளளிழுககும்  இயக்த்தின் 
மூலமகா்  பகாவு  உருசைககு  இயக்ம் 
கிசைககிைது.

• துணி உளளிழுககும் இயக்ம், துணிசய 
உடபுைம்  இழுககும்சபகாழுது ,  பகாவு 

• பரடசைட  வீலில்  இருந்து  அத்துைன் 
சதகாைர்ச்சியகா்  உளை  ைக்ரங்்ள 
இயக்ம்  சபற்று  இறுதியகா்  எமரி 
உருசைககு இயக்ம் கிசைககிைது.

• எமரி உருசையில் இருந்து அத்துைன் 
இசணத்து சபகாருத்தப்படடிருககும் துணி 
உருசைககு இயக்ம் கிசைத்து துணி 
உருசையில் துணி சுற்ைப்படுகிைது.

• இந்த அசமப்பில் பைஞ்ச்வீல் (Change 
Wheel) பற்்ளின் எண்ணிகச் துணியில் 
ஒரு அங்குலத்தில் உளை ஊசை்ளின் 
எண்ணிகச்சயக(Picks Per Inch – PPI) 
குறிககும்.

2.5.2  செயின் லீேர் எடை-பாவு 

த்ளர்ததல் இயககம் (Chain Lever 

and Weight Let off Motion)

அடமப்பு

• பகாவு  (A) சுற்ைப்படடிருககும்  பகாவு 
உருசை Bன் இரு ஓரங்்ளிலும் இரண்டு 
பிைகாஞ்சு்ள (C) சபகாருத்தப்படடிருககும்.

 ▶ பைம் 2.24 ஏழு ைககரத துணி உள்ளிழுததல் இயககம்

A நரடசெட வீல்

C

நெஞ்ச் வீல்

நெஞ்ச் வீல் பினியன் D

ஸ்ைட வீல் E

ஸ்ைட வீல் பினியன் F

எமரி வீல் G

H மர உருட்ள

பிடிககும்  

சகாககி

I

இழுககும்  

சகாககி

J

K மஙகிசையில் லீேர்

L  மஙகிசையில்  

லீேரின் ஆதாரம்

M

கம்பி

B ஸ்நைண்ைர்டு வீல்

சபண்டுலம் லீேர் N
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உருசையிலிருந்து  பதசவயகான  பகாவு , 
அதி் அழுத்தத்சத எதிர்த்துக ச்காண்டு 
சவளிவருகிைது. 

• சதகாைக்த்தில் பகாவு உருசையில் பகாவு 
அதி்மகா் இருககும்சபகாழுது,பளுக்ற்்ள 
பளுச்ைடைத்தின்  ்சைசி  முசனயில் 
இருக் பவண்டும்.

• பகாவு உருசையில், பகாவு குசையககுசைய, 
பளுக்ற்்சை  ஆதகாரத்சத  பெகாககி 
ெ்ர்த்திக ச்காண்பை வர பவண்டும். இதன் 
மூலம் பகாவு பதசவயகான அழுத்தத்துைன் 
சவளிவருகிைது.

 ▶ பைம் 2.25 பாவு நவளியிடுதல் இயககம்

பாவு 

உருட்ள 

  A

பாவு 

உருட்ள A

பாவு  

நூல்கள் 

   B

பாவு நூல்கள் 

B

பி்ளாஞ்சுகள் 

C

பி்ளாஞ்சுகள் C

ரஃப்ள்ஸ் 

 D

ரஃப்ள்ஸ் 

D

E ெஙகிலி

E ெஙகிலி

F சகாககி

F சகாககி

G 

பளுெடைததின் 

ஆதாரம்

H தறிச்ெடைம்
I 

பளு

I 

பளு

J 

பளுச்ெடைம்

   J 

பளுச்ெடைம்

மாணேர் செயல்பாடு

1. துணி உள்ளிழுததல் இயககம் அல்்து 

ஏழு ைககர இயககம் (Cloth Take Up 

or Seven Wheel Mot ion) – படம் 

வசரந்து, அதன் நையல்பாட்டிசனை 

எழுதுதல்.

2. பாவு நவளிவிடும் இயககம் (Negative 

let-off Motion) படம் வசரந்து, அதன் 

நையல்பாட்டிசனை எழுதுதல்.யமைற்காண 

இ ய க க ங க ள் ,  வி ச ை த த றி யி ல் 

நையல்படுதச்க கவனிதது, பாடக 

கு றி ப ய ப ட் டி ல்  த னி த  த னி ய ா க 

குறிததல்.

SIDE VIEW FRONT VIEW
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I ஒரு மதிப்சபண் வினாககள்

1. ஓர் அஙகு்ததில் உள்ை ஊசட 

நூல்களின் எணணிகசகசய 

நிர்ையிககும் ைககரம்

அ) ஸ்டட் வீல்

ஆ) யைன்ஜ் வீல்

இ) ராட்நைட் வீல்

ஈ) பீம் வீல்

2. ஸ்டட் வீல் நகாணட இயககம்

அ) புணிதிைததல்

ஆ) ஊசட நைலுததுதல்

இ) பாவு தைர்ததுதல்

ஈ) துணி உள்ளிழுககும் இயககம்

3. ஏழு ைககரஙகள் நகாணட இயககம்

அ) புணி திைததல்

ஆ) ஊசட நைலுததுதல்

இ) பாவு நவளியிடுதல்

ஈ) துணி உள்ளிழுககும் இயககம்

4. யைன்ஜ் வீல் எதில் 

நபாருததபபட்டுள்ைது.?

அ) நபணடு்ம் லீவர்

ஆ) தறியின் பியரம்

இ) பன்சனை

ஈ) இழுககும் நகாககி

5. பாவு நவளியிடும் இயககததிற்கு 

எதிலிருந்து இயககம் கிசடககிைது.

அ) பன்சனை

ஆ) யடக அப லீவர்

இ) பிககர்

ஈ) யபகநரஸ்ட்

விடைகள்

1. ஆ 2. ஈ 3. ஈ 4. அ 5. ஆ

II மூன்று மதிப்சபண் வினாககள்

1. இசை இயககஙகள் யாசவ?

2. ஏழு ைககரஙகளின் நபயர்கசைக 

குறிபபிடுக.?

3. பாவு நவளியிடும் இயககததில் ஏன் 

எசடககற்கசை தள்ளி சவகக 

யவணடும்?

III பதது மதிப்சபண் வினாககள்

1. 7-ைககரததுணி உள்ளிழுககும் 

இயககம் நையல்படும் முசைசயப 

படததுடன் விவரிகக.

2. பாவு நவளியிடுதல் இயககததின் 

அசமைபபும், நையல்படும் முசைசயப 

படததுடன் விவரிகக.

மதிப்பீடு
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2.6.1 பாவு காப்பு இயககஙகள்

ப காவு  ் கா ப் பு  இயக்ம்  இரண்டு 
வச்ப்படும்

a) தைர் பன்சன இயக்ம்
b) ச்டடிப் பன்சன இயக்ம்

a) த்ளர் பன்டன இயககம்  

(Loose Reed Motion)

இவவச் இயக்த்தில் ெகாைகா புணிககு 
மத்தியில்  நின்றுவிடைகால்  பன்சன  தன் 
உறுதியகான நிசலயிலிருந்து ைற்பை தைர்ந்து 
தறிசய நிறுத்தி பகாவு நூல்்சை அறுந்துவிைகாமல் 
தடுககிைது.

அடமப்பு

• பன்சன A யின் பமல்பகுதி, பன்சன 
மூடி B யிலும், கீழபகுதி தனித்து பிரியும் 
ைடைத்திலும் சபகாருத்தப்படடுளைது.

• தனித்துப் பிரியும் ைடைம், கீழபெகாககி 
அழுத்தப்படும் சபகாழுது பை்ர் G பமபல 
தூககும் வண்ணமும், ஸ்சபரல் ஸ்பிரிங் 
K பமல்பெகாககி இழுககும் வண்ணமும் 
சபகாருத்தப்படடுளைது.

• ஸ்பிரிங்  பமபல  சைல்லும்சபகாழுது , 
அத்துைன்  இசணக்ப்படடிருககும் 
த ண் டி ல்  ச ப கா ரு த் த ப் ப ட டு ள ை 
ைகபில் F ன் வசைவுப்பகுதி, ஃப்ரகாக 
Hககு  பமபல  சைல்லும்  வண்ணம் 
சபகாருத்தப்படடுளைது.

• பை்ர் G, பமபல சைல்லும் சபகாழுது,பஃப்பர் 
I  யின்  மீது  பமகாதி ,  அதனுைன் 

விசைததறியின் ைார்பு இயககஙகளில் 

ஒ ன் ை ா னை  ப ா வு க ா ப பு  இ ய க க த தி ன் 

அ வ சி ய ம்  ப ற் றி யு ம்  அ வ ற் றி ன்  இ ரு 

வசககைானை, தைர்பன்சனை இயககம், 

நகட்டிபபன்சனை இயககம் பற்றியும் 

மைற்நைாரு ைார்பு இயககமைானை ஊசட 

அறிமுள் இயககததின் அசமைபசபப 

பற்றியும், அசவ நையல்படும் முசைசயப 

பற்றியும் இபபாடததில் காணயபாம்.

கற்றலின் ந�ாககஙகள்

அறிமுகம்

பகாவு ்காப்பு இயக்ம் என்பது தறியில் 
மி்வும்  இன்றியசமயகாததகாகும் .  பிககிங் 
இயக்த்தில் ஏற்படும் ஏதகாவது ஒரு குசையின் 
்காரணத்தினகால் தறி இயங்கும்சபகாழுது, ெகாைகா 
ஒரு ெகாைகாப்சபடடியிலிருந்து, மறு சபடடிககு 
சைல்லகாமல் புணியின் ெடுபவ நின்று விடைகால், 
தறிசய  உைபன  நிறுத்த  பவண்டும் . 
இல்சலசயன்ைகால் பன்சன முன் வரும் சபகாழுது 
ெகாைகா நின்றுவிடை புணிப்பகுதியில் பகாவு நூல்்ள 
அதி் அழுத்தம் சபற்று அறுந்து விடும். இசத 
தவிர்த்து பகாவு நூல்்சைக ்காப்பதற்கு பகாவு 
்காப்பு  இயக்ம்  அசமக்ப்படடுளைது . 
பமலும்,ெகாைகாவில் உளை தகார் குச்சியில் ஊசை 
நூல்  அறுந்து  விடைகாபலகா  அல்லது  தீர்ந்து 
விடைகாபலகா,  தறிசய நிைத்துவதற்கு ஊசை 
அறிமுள இயக்ம் அசமக்ப்படடுளைது.

ொர்பு இயககஙகள்

(Auxiliary Motions)

2.6
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தூக்ப்படுகிைது. அதனுசைய வசைவகான 
பகுதி ஃபிரகாககின் பமபல சைல்கிைது.

•  பை்ர்  G பமபல  தூக்ப்படடு  பஃபசர 
அடித்தவுைன் ,  பிபரக  ச்ப்பிடி  அதன் 
நிசலயிலிருந்து  சவளிபய  வந்து  தறி 
நிறுத்தப்படுகிைது .

• இவவகாறு  தறி  இயங்கும்  சபகாழுது , 
புணிககிசையில் ெகாைகா நின்றுவிடைகால் 
பன்சன தைர்த்தப்படடு, தறி இயங்்காமல் 
நின்று ,  பகாவு  நூல்  அறுபைகாமல் 
்காக்ப்படுகிைது.

b) சகடடிப் பன்டன இயககம்  

(Fast Reed Motion)

தறி இயங்கும் சபகாழுது பன்சன ெடுவில் 
ெகாைகா நின்று விடைகால் இவவியக்ம் சையல்படடு 
தறியின் பிபரக மூலமகா் கிரகாங்க சுைல்வது 
நிறுத்தப்படுகிைது.

உளை, பிபரக J சவ தடடிவிடும் படி, 
அசமக்ப்படடுளைது.

• ெகாைகா, புணியில், பன்சனயின் ெடுவில் 
நின்றுவிைகாமல் இயங்கும்சபகாழுது ைகபில் 
ஃபிரகாககின்  மீது  பமகாதி , பன்சனசய 
தைர்வசையகாமல் பகார்த்துக ச்காளகிைது.

செயல்படும் விதம்

• ெகாைகா, ஒரு சபடடியிலிருந்து, மறுசபடடிககு 
ைரியகா்  சைன்றுவரும்  சபகாழுது , 
ைகபில் F பிரகாக H மீது பமகாதி,பன்சன 
தைர்வசையகாமல் பகார்த்துக ச்காளகிைது.

• பை்ர்  G,பப்ஃபருககு  கீபை  சைன்று , 
தறி  இயல்பு  நிசலயில்  இயங்கிக 
ச்காண்டிருககும்.

• புணிககுள மத்தியில் ெகாைகா சைல்லும் 
சபகாழுது , ெடுவில்  நின்று  விடுவதகால் 
ஏற்படும் அழுத்தத்தகால், ெகாைகாவினகால் 
பன்சன பின்பெகாககி அழுத்தப்படுகிைது.

• இதனகால்  ஸ்சபரல்  ஸ்பிரிங்க  K 
இழுக்ப்படடு  ைகபில்  F  பமபல 

 ▶ பைம் 2.26 தைர் பன்சனை இயககம்

பன்டன

பன்டன மூடி

நிறுததும் தண்டு

உராயவு எதிர்ப்பு உருட்ள

வில் தகடு

ைகபில்

நைகர்

ஃபிராக

பஃபர்

பிநரக டகப்பிடி

K ஸ்டபரல் ஸ்பிரிஙக
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• பிபரக G, பிபரக வீசல பதசவயகான 
சபகாழுது இயங்்காமல் இழுத்துப் பிடிககும்

• தறி  முன்பனகாககி  சைல்லும்சபகாழுது 
ஃபிரகாக D, ச்ப்பிடி C சய தடடிவிடும். 

செயல்படும் விதம்

• ெகாைகாப்  சபடடியில்  உளை  வில்த்டு 
A ஆனது ,  ெகாைகா ,  ெகாைகாப்சபடடிசய 
வந்தசையும்சபகாழுது  பின்பனகாககி 
அழுத்தப்படுகிைது.

• இதனகால் அதனுைன் இசணந்துளை பை்ர் 
பமபல தூக்ப்படுகிைது.

• அப்சபகாழுது  ஸ்பல  முன்பனகாககி 
சைல்லும்சபகாழுது ஃபிரகாககில் மகாடடிக 
ச்காளைகாமல் பமபல சைன்றுவிடும்.

அடமப்பு

• வில்த்டு  A இன்  வசைவுப்பகுதி 
ெ கா ை கா ப் ச ப ட டி யி ல்  மு ன் 
நீ ட டி க  ச ் கா ண் டி ரு க கு ம கா று 
சபகாருத்தப்படடுளைது.

• அதன்  பின்  பகுதியில்  பை்ர்  B 
இசணக்ப்படடு நிறுத்தும் தண்டு E உைன் 
சபகாருத்தப்படடுளைது.

• வில்த்டு  அழுத்தப்பைகாதசபகாழுது 
பை்ரின் கீழப்பகுதி ஃபிரகாக D யில் மகாடடிக 
ச்காளளும்படி சபகாருத்தப்படடுளைது.

• ஃபிரகாக D இசணப்புக ்ம்பி F ன் மூலம் 
கிரகாங்க ைகாஃப்ட J ல் சபகாருத்தப்படடிருககும் 
பிபரக G உைன் இசணக்ப்படடுளைது.

 ▶ பைம் 2.27 நகட்டிப பன்சனை இயககம்

வில் தகடு

நைகர்

டகப்பிடி

ஃப்ராக

நிறுததும் 

த|ண்டு

இடணப்பு கம்பி

பிநரக க்ளாக (Brake Clog)

ஸ்ைட

பிநரக வீல்

கிராஙக ஷாப்ட
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விடைகாபலகா  தறிசய  நிறுத்துவதற்கு  ஊசை 
அறிமுள இயக்ம் பயன்படுகிைது. 

அடமப்பு

• பக்வகாடடு ஊசை அறிமுள இயக்ம் 
தறியின் ஒருபுைம் சபகாருத்தப்படடிருககும்.

• பகாடைம்  ஷகாப்ட  Kல்  ப்ம்  J 
சபகாருத்தப்படடுளைது.

• சுத்தி  H இல்  இசணக்ப்படடுளை 
லிவர் I ஆனது ப்மின் மீது சதகாடடுக 
ச்காண்டிருககும்.

• அறிமுளளின் ஒரு முசன (B) பலைகான 
உபலகா்த்தகால்  ஆன  3  முட்ள 
ச்காண்டுளைது.

•  இந்த அறிமுள, ஆதகாரம் C மூலம், 
அறிமுள தண்டில் சபகாருத்தப்படடுளைது

• அறிமுளளின் மறுமுசன (D),ச்காககி 
பபகான்று வசைந்துளைது.

• அறிமுள  தண்டில்  பக்  லீவர் 
இசணக்ப்படடு  தறியின்  பிபரக 

• இதுபவ ,  ெகாைகாவகானது  சபடடிசய 
வந்தசையகாமல்  புணிககு  மத்தியில் 
நின்றுவிடைகாபலகா  அல்லது  ெகாைகா 
சவளிபய  வீைப்படைபலகா  வில்த்டு 
எந்தவித அழுத்தமும் சபைகாமல் அப்படிபய 
இருககும்.

• இதனகால் பை்ர் பமபல தூக்ப்பைகாமல் 
ஃபிரகாககில் மகாடடிக ச்காளளும் ஸ்பல 
முன்வரும்  சபகாழுது  ச்ப்பிடிசய 
தடடிவிடுகிைது .  பமலும்  இசணப்புக 
்ம்பியின்  மூலம்  பிபரகச்  இழுத்து 
கிரகாங்க ஷகாப்டின் சுைற்சிசய உைபன 
நிறுத்துகிைது.

• இதனகால் பன்சன முன்சைன்று அடிப்பது 
(Beat – Up) நிறுத்தப்படடு பகாவு அறுந்து 
பபகா்காமல் பகாது்காக்ப்படுகிைது.

2.6.2  பககோடடு ஊடை அறிமுள் 

இயககம் (Side Weft Fork Motion)

ெகாைகாவில் உளை தகார் குச்சியில் ஊசை 
நூல் அறுந்து விடைகாபலகா,  அல்லது தீர்ந்து 

 ▶ பைம் 2.28 பககவாட்டு ஊசட அறிமுள் இயககம்

ஜன்னல்

அறிமுள்

ஆதாரம்

சகாககிமுடன

அறிமுள் 

தண்டு

பககலீேர்

டகப்பிடி (Brake)

சுததியல்

சுததியல் லீேர்

நகம்

பாடைம் ஷாப்ட
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இதனகால்  அறிமுளளின்  ச்காககி 
பமபல  தூக்ப்பைகாமல்  அப்படிபய  
இருககிைது.

• .இதனகால் சுத்தியலில், ச்காககி மகாடடி, 
அறிமுள  தண்டு  இழுக்ப்படடு , 
அத்துைன்  இசணக் ப் ப டடுளை 
பக்லீவரின்  மூலம்  பிபரக  ச்ப்பிடி 
தடடி  விைப்படுகிைது .  இதனகால்  தறி  
நிறுத்தப்படுகிைது.

கேனததில் சகாள்்ள நேண்டியது

• இவவியக்ம் ,  தறியின்  ஒரு  பக்ம் 
மடடும் சபகாருத்தப்படுவதகால், இரண்டு 
ஊசை்ளுககு ஒரு முசைபய பவசல 
சையயும்.

• அறிமுளசை  ைரியகான  முசையில் 
அசம க ் காவி ட ை கா ல் ,  அறிமுள , 
ஜன்னலுககுள அதி்மகா் நுசைந்து ஊசை 
நூசல அறுத்து விடும். 

ச்ப்பிடிககு  அருகில்  இருககும்படி 
சபகாருத்தப்படடுளைது.

• அறிமுளளின் ச்காககி முசன D, சுத்தி  
H ல் அ்ப்படுமகாறு சபகாருத்தப்படடுளைது.

• தறி இயங்கும் நிசலயில் ஸ்பல முன்புைம் 
சைன்று  ஊசைநூசல  அடித்துச் 
பைர்ககும் சபகாழுது அறிமுள ைரியகா் 
நுசைவதற்்கா், ெகாைகா ஓடு பலச்யில் 
ஜன்னல் A சபகாருத்தப்படடுளைது.

செயல்படும் முட்ற

• பகாடைம்  ஷகாப்ட  சுற்றும்சபகாழுது , 
அதனுைன் இசணக்ப்படடுளை ப்ம் 
சுைல்கிைது.

• அதனகால் சுத்தியல் லீவர் பமலும், கீழும் 
சைல்லும் இயக்த்சதப் சபறுகிைது.

• பகாடைம்  ஷகாப்டலிருந்து  இயக்ம் 
சபறுவதகால் இரண்டு ஊசை நூல்்ளுககு 
ஒரு முசை பமலும், கீழும் சைல்கிைது.

ஊடை நூல் இருககும் சபாழுது இயஙகும் 

விதம் (In the presence of weft)

• தறி இயங்கும் சபகாழுது அறிமுளளுககும், 
ஜன்னலுககும்  இசைபய  ஊசை  நூல் 
இருககும்.

• இதனகால்  ஸ்பல  முன்வரும்சபகாழுது 
அறிமுளளின்  முன்பகுதி  ஊசை 
நூலகால் அழுத்தப்படடு ச்காககி முசன 
உயர்த்தப்படுகிைது.

• இதனகால் பின்பனகாககி சைல்லும் சுத்தியில், 
அறிமுளளின் ச்காககி மகாடைகாமல், தறி 
இயல்பு  நிசலயில்  ஓடிக  ச்காண்பை 
இருககும்.

ஊடை நூல் இல்லாத சபாழுது இயஙகும் 

விதம் (In the absence of weft)

• ஊசை  தீர்ந்து  பபகானகாபலகா  அல்லது 
அறுந்து  பபகானகாபலகா  அறிமுளளின் 
முசன, ஜன்னலின் உளபை நுசைகிைது. 

மாணேர் செயல்பாடு

1. நகட்டிபபன்சனை இயககம் நையல்படும் 

வி த த ச த  ப ட த து ட ன் எ ழு து த ல் . 

பககவாட்டு ஊசட அறிமுள் இயககம் 

(S i de  Wef t  Fo rk  Mo t i on )  படம் 

வசரந்து, அதன் நையல்பாட்டிசனை 

எழுதுதல்.

2. பாவு காபபு இயககம் தைர்வு பன்சனை 

இயககம் (Warp Protector Motion) 

(Loose Reed Motion) படம் வசரந்து, 

அதன்நையல்பாட்டிசனை எழுதுதல்.

3. நகட்டிப பன்சனை இயககம் (Fast 

Reed Motion) படம் வசரந்து, அதன் 

நையல்பாட்டிசனை எழுதுதல்.

4. ய மை ற் க ா ண  இ ய க க ங க ள் , 

விசைததறியில் நையல்படுவசதக 

கவனிதது, பாடக குறிபயபட்டில் குறிதது 

சவததல்.
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I ஒரு மதிப்சபண் வினாககள்

1. ஊசட அறிமுள் இயககததில் 

யகம்களுககு எதன்மூ்ம் இயககம் 

கிசடககிைது.

அ) பாட்டம் ஷாபட்

ஆ) யடபபட்

இ) பககலீவர்

ஈ) ஊசட இசை

2. ொடாவில் ஊசட நூல் தீர்ந்து 

யபானைால் அல்்து அறுந்து யபானைால் 

தறிசய நிறுததுவது.

அ) நவஃபட் யபார்க இயககம்

ஆ) தைர்வு பன்சனை இயககம்

இ) நகட்டிபபன்சனை இயககம்

ஈ) பாவு நிறுதத இயககம்

3. தைர்வு பன்சனை இயககததில் ொடா 

பன்சனைககு இசடயய நிற்காத யபாது 

பன்சனைசய தைர்வசடயாமைல் 

பார்ததுக நகாள்வது.

அ) டகபில்

ஆ) யடகர்

இ) பஃபபர்

ஈ) ஸ்பிரிங

4. பாவு காபபு இயககததின் ஒருவசக

அ) தைர் பன்சனை இயககம்

ஆ) ஊசட அறிமுள் இயககம்

இ) பாவு நவளியிடும் இயககம்

ஈ) துணி உள்ளிழுககும் இயககம்

5. புணிககு இசடயய ொடா நின்ைால் 

தறிசய உடயனை நிறுததும் இயககம்

அ) ஊசட நிறுதத இயககம்

ஆ) பாவு நூல் நிறுதத இயககம்

இ) பாவு நவளியிடும் இயககம்

ஈ) பாவு காபபு இயககம்

6. எததசனை ஊசட இசைகளுககு 

ஒருமுசை ஊசட அறிமுள் இயககம் 

நையல்படுகிைது?

அ) 1 ஆ) 2

இ) 3 ஈ) 5

விடைகள்

1. அ 2. அ 3. அ 4. அ 5. ஈ 6. ஆ

II மூன்று மதிப்சபண் வினாககள்

1. தைர் பன்சனை மைற்றும் நகட்டிபபன்சனை 

இயககஙகளின் இசடயய உள்ை 

யவறுபாடுகள் யாசவ?

2. நவஃபட் யபார்க இயககம் என்ைால் 

என்னை? அதன் அவசியம் யாது?

3. பாவு நிறுதத இயககததின் யொககம் 

யாது?

4. பாவு காபபு இயககம் என்ைால் என்னை? 

அதன் இருவசககள் யாசவ?

5. பாவு நிறுதத இயககம், பாவு காபபு 

இயககம் இசடயய யவறுபாடுகள் 

யாசவ?

III ஐந்து மதிப்சபண் வினாககள்

1. ைார்பு இயககஙகள் யாசவ? அசவ 

ஒவநவான்சைப பற்றியும்குறிபபு 

வசரக.

IV பதது மதிப்சபண் வினாககள்

1. நவஃபட் யபார்க இயககம் நையல்படும் 

முசைசய படததுடன் விைககுக.

2. தைர்வு பன்சனை இயககததின் 

அசமைபசபயும், நையல்படும் 

முசைசயயும் படததுடன் விவரிகக.

3. நகட்டிப பன்சனை இயககததின் 

அசமைபசபயும், நையல்படும் 

முசைசயயும் படததுடன் விவரிகக

மதிப்பீடு
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• கிசைபமகஸ்  ைகாபி  விசைத்தறியில் 
பயன்படுகிைது.

• தறியில் பிபரக ச்ப்பிடி அசமந்திருககும் 
பக்த்திற்ப்ற்ப, ைகாபி இயந்திரம், வலது 
ச் ைகாபி மற்றும் இைது ச் ைகாபி என இரு 
வச்்ைகா்ப் பிரிக்ப்படுகிைது.

• வலது புைம் பிபரக ச்ப்பிடி அசமந்துளை 
தறியின்  ைகாபி ,வலதுச்  ைகாபி  (Right 
Hand Dobby) எனவும், இைது புைம் 
பிபரக ச்ப்பிடி அசமந்துளை தறியின் 
ைகாபி,இைது ச் ைகாபி(Left Hand Dobby) 
எனவும் அசைக்ப்படுகின்ைன.

 ▶ பைம் 2.29 கிசையமைகஸ் டாபி

அடமப்பு

• இரண்டு  ஊசை  நூலுககு  ஒருமுசை 
சிலிண்ைரில் லகாகஸ் மகாறுகிைது.

• பகாடைம் ஷகாப்ட A இல் சபகாருத்தப்படடுளை 
L லீவர் (B) மற்றும் இசணப்பு ைகாப்ட (C) 
மூலம் T லீவருககு (D) பமலும், கீழும் 
சைல்லும் இயக்ம் கிசைககிைது.

இரணடுககும் யமைற்பட்ட விழுதுகசை 

நெைவிற்குத தககபடி இயஙகப பயன்படும் 

இ ய ந் தி ர மை ா னை  ட ா பி ச ய ப  ப ற் றி யு ம் 

விசைததறியில் பயன்படும் கிசையமைகஸ் 

டாபியின் அசமைபபு மைற்றும் நையல்படும் 

விதம் பற்றியும் நதரிந்து நகாள்ளுதல்.

கற்றலின் ந�ாககஙகள்

அறிமுகம்

பைப்பட புணி திைககும் இயக்ம் இரண்டு 
விழுது்சை இயககி, ைகாதகா செைவுத் துணி்ள 
தயகாரிக்ப்  பயன்படுகிைது .  இரண்டுககும் 
பமற்படை விழுது்சை ச்காண்டு,  சிறுசிறு 
டிசைன் ச்காண்ை செைவுத் துணி்சைத் தயகாரிக் 
ைகாபி இயந்திரம் பயன்படுகிைது. ச்த்தறியில் 
துணியின் ஜமுள பக்த்தில் பபடடு பகார்ைர்்ள 
செயவதற்கு லகாடடீஸ் ைகாபி மற்றும் உருசை 
ைகாபி  பயன்படுத்தப்படுகின்ைன .  ஆனகால் , 
விசைத்தறியில் பல விழுது்சைக ச்காண்டு 
சிறுசிறு டிசைன்்சை செயவதற்கு கிசைபமகஸ் 
ைகாபி பயன்படுகிைது. இந்த ைகாபியின் அசமப்பு, 
சையல்படும் விதம் பற்றி ்காண்பபகாம்.

2.7.1 கிட்ளநமகஸ் ைாபி

• 40 விழுது்ள வசர ரிபீட ச்காண்ை டிசைன் 
செயயலகாம்.

• துணி முழுவதும் சிறு, சிறு டிசைன்்சை 
ஏற்படுத்தலகாம்.

விடெததறி ைாபி

(Power Loom Dobby)

2.7
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• பீலர்்ள மூலம், ச்காககி்ளுககு இயக்ம் 
கிசைககிைது.

• ்யிறு்ளின்  மூலம்  விழுதின்  இரு 
பக்ங்்ளும்  ஜகாக  லீவர்  J,  M 
இசணக்ப்படடிருககும்.

செயல்படும் விதம்

• பகாடைம் ஷகாப்டடிலிருந்து T லீவருககு 
இயக்ம் கிசைத்தவுைன் பமல்்த்தியும், 
கீழ்த்தியும் முன்னும் பின்னும் சைன்று 
வர ஆரம்பிககின்ைன.

• லகாகஸில்  சபக  சபகாருத்தியிருககும் 
சபகாழுது, அதன்பமல் இருககும் ஃபீலரின் 
பின்பகுதி பமல் தூக்ப்படடு முன்பகுதி 
கீபை இைங்குகிைது.

• இதனகால் பீலருைன் இசணந்திருககும் 
ச்காககியகானது  கீழ  இைங்கி  முன் , 
பின்சைல்லும் ் த்தியில் மகாடடிக ச்காளகிைது.

• ்த்தியகானது, பின்பனகாககி இழுக்ப்படும் 
சபகாழுது ச்காககியுைன் இசணந்துளை 
ஜகாகலீவர் பமசலழும்.

• இதனகால் ஜகாகலீவரில் இசணந்துளை 
அச்சு பமபல தூக்ப்படுகிைது.

• இதனகால் T லீவரில் சபகாருத்தப்படடிருககும் 
பமல்்த்தி E கீழ்த்தி F முன்னும் பின்னும் 
சைல்லும் இயக்த்திசனப் சபறுகின்ைன.

• பமல்  ்த்தி  முன்பெகாககிச்  சைல்லும் 
சபகாழுது ,  கீழ்த்தி ,  பின்பெகாககி 
சைல்லுமகாறும், பமல் ்த்தி பின்பெகாககி 
சைல்லும்  சபகாழுது , கீழ  ்த்தியகானது 
மு ன் ப ெ கா க கி  ச ை ல் லு ம கா று ம் 
அசமக்ப்படடுளைன.

• ஜகாக லீவர்்ள J, M ஆனது, ஜகாகலீவரின் 
ஆதகாரம் K வினகால் சபகாருத்தப்படடுளைது.

• இந்த  ஜகாக  லீவர்்ள  ஒன்றுைன் 
ஒன்று  C  இசணப்பு  (L)  மூலம் 
இசணக்ப்படடுளைன.

• பமல் ச்காககி G, கீழச்காககி H மூலம், 
ஜகாக லீவர்்ளுககு மகாறி, மகாறி இயக்ம் 
கிசைககிைது.

• ச்காககி்ளுககு ்த்தி்ள மூலம் இயக்ம் 
கிசைககிைது.

• சிலிண்ைர் T யில் அசமந்துளை லகாகஸ் R 
்ளில் சபகாருத்தப்படடிருககும் சபகஸ் S ன் 
மூலம் வசைவகான பீலர் O விற்கும் பெரகான 
பீலர் P ககும் இயக்ம் கிசைககிைது.

 ▶ பைம் 2.30 கிசையமைகஸ் டாபி இயஙகும் விதம்

கீழொப்ட

ை லீேர்

இடணப்பு  

ொப்ட

லீேர்

நமல் கததி

கீழ கததி

நமல் சகாககி

கீழ 

சகாககி

லீேர்

ஜாக லீேர் J

ஜாக 

லீேரின் 

ஆதாரம்
இடணப்பு

ேட்ளவு லீேர்

ந�ரான பீலர்

லாகஸ்

சபகஸ்

சிலிண்ைர்
பீலர்களின் 

ஆதாரம்

P
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• வரிசையகா்  இசணக்ப்படடுளை 
லகாகஸ்்ளின்  முதல்  மற்றும்  ்சைசி 
லகாகஸ்்ள  இசணக்ப்படடு  ைங்கிலி 
ப்கார்சவ  பபகால்  மகாற்ைப்படுகிைது . 
இது லகாடடிஸ் (lattice) எனப்படுகிைது.
இது  ைகாபியில்  உளை  சிலிண்ைரில் 
சபகாருத்தப்படுகின்ைது.

• ைகாபியின் வச்ககு ஏற்ப சபக சபகாருத்தும் 
முசை மகாறுபடுகிைது.

மாணேர் செயல்பாடு

கிசையமைகஸ் டாபி (Cl imax Dobby) 

படம் வசரந்து, அதன் நையல்பாட்டிசனை 

எ ழு து த ல் .  அ த ன் மூ ் ம்  து ணி யி ல் 

யபாடபபடும் டிசைன்களின் மைாதிரிகசை 

வசரதல்.

• இதற்கு  மகாைகா்  லகாகஸில்  சபகஸ் 
இல்லகாதசபகாழுது  பீலருககு  எவவித 
இயக்மும் கிசைப்பதில்சல.

• இதனகால்  ச்காககி்ள  ்த்தியில் 
மகாடடுவதில்சல.

• எனபவ அச்சு்ள பமபல தூக்ப்பைகாமல் 
கீபைபய இருககும்.

• ஒவசவகாரு  ஜகாகலீவரும்  இரண்டு 
பீலர்்ைகால்  ்டடுப்படுத்தப்படுவதகால் 
இரண்டு  ஊசை  நூலுககு  ஒரு  முசை 
சிலிண்ைரில் லகாகஸ் மகாறுகிைது.

• ஒரு லகாகஸில்(lags) இரண்டு வரிசை 
துசை்ள உளைன.

• இவவிரண்டு வரிசை, இரண்டு ஊசை 
நூல்்சை குறிககிைது. 

• செைவு டிசைனுககு தக்படி லகாகஸில் 
சபகஸ்(pegs) சபகாருத்தப்படுகின்ைன.

I ஒரு மதிப்சபண் வினாககள்

1. கிசைமைாகஸ் டாபியில் அதிகபட்ை ரீபீட் 

நகாணட அச்சுகள்

அ) 30 அச்சுகள்

ஆ) 40 அச்சுகள்

இ) 50 அச்சுகள்

ஈ) 60 அச்சுகள்

II மூன்று மதிப்சபண் வினாககள்

1. கசைமைாகஸ் டாபியின் வசககள் 

யாசவ?

2. ்ாட்டிஸ் - குறிபபு வசரக.

III ஐந்து மதிப்சபண் வினாககள்

1. கசையமைகஸ் டாபிசய பற்றி குறிபபு 

வசரக

IV பதது மதிப்சபண் வினாககள்

1. கசையமைகஸ் டாபி இயஙகும் 

விததசத விவரிகக.

மதிப்பீடு
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ச்காண்ை டிசைசன செைவு சையவதற்கு ஜக்கார்டு 
இயந்திரம் பயன்படுகிைது. இவவியந்திரம் திரு 
பஜகாஸப் பமரி ஜக்கார்ட என்பவரகால் 1801 
ஆம் ஆண்டு ்ண்டுபிடிக்ப்படைது. இவருசைய 
சபயபர இவவியக்த்திற்கு சவக்ப்படைது. 
ஜக்கார்டு இயந்திரத்தின் அசமப்சபப் பற்றியும், 
தறியில் ஜக்கார்டு இயங்கும் விதம் பற்றியும் 
இப் பகாைத்தில் ்காண்பபகாம்.

2.8.1  நைப்சபட, ைாபி மறறும் ஜககார்டு 

ஒப்பீடு

ஜக்கார்டு  ஒரு  புணி  ஏற்படுத்தும் 
இயந்திரமகாகும். இவவியந்திரம் தறியின் பமல் 
பகா்த்தில் சபகாருத்தப்படடு இருககும். ைகாபியில் 
செயய முடியகாத சபரிய பபடடு்சை இந்த 
ஜக்கார்டின் உதவியகால் செைவு செயயலகாம். 

ஜக்கார்டு இயந்திரத்தின் அவசியம் பற்றியும் 
ஜக்கார்டு இயந்திரத்தின் வச்்ள பற்றியும் 
மற்றும் சிங்கிள லிஃப்ட சிங்கிள சிலிண்ைர் 
ஜக்கார்டு அசமப்பு மற்றும் பவசல சையயும் 
விதம் பற்றி சதரிந்து ச்காளபவகாம்.

கற்றலின் ந�ாககஙகள்

அறிமுகம்

துணியின் செைவிற்கு ஏற்ைவகாறு புணித் 
தி ை க ்  ப ய ன் ப டு ம்  இ ய ந் தி ர ங் ் ள 
பவறுபடுகின்ைன. செைவில் மகாறுபடை பகாவு 
இசை்ளின் எண்ணிகச் 40 வசர ச்காண்ை 
செைவு்சை ைகாபியில் செயயலகாம். மகாறுபடை 
பகாவு இசை்ளின் எண்ணிகச் 40ற்கு பமல் 

ஜககார்டு இயந்திரம்

(Jacquard Machine)

2.8

நைப்சபட, ைாபி ஜககார்டு புணி தி்றககும் இயந்திரஙகளுககிடைநய உள்்ள நேறுபாடுகள்

நைப்சபட ைாபி ஜககார்டு

டிசைன் அசமைபபு எளிய வடிவசமைபபு ெடுததர வடிவசமைபபு நபரிய, நுட்பமைானை 

வடிவசமைபபு

விழுதுகளின் 

எணணிகசக

6-10 விழுதுகள் 

வசர இயககும்

40 விழுதுகள் வசர 

இயககும் 

ஒவநவாரு பாவு 

நூல்களும் தனிததனியய 

இயககபபடுகிைது. 

100 முதல் ப் ஆயிரக 

கைககானை பாவு 

நூல்கசை தனிததனியய 

இயககும்.
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நைப்சபட ைாபி ஜககார்டு

தறியின் யவகம் மிக யவகம் யவகம் குசைவானை யவகம்

அசமைந்திருககும் 

நிச்

தறியின் கீயை 

அசமைந்துள்ைது

தறிககு யமைய் 

அசமைந்துள்ைது

தறிககு யமைய் 

அசமைந்துள்ைது

டிசைன் 

அசமைககும் விதம்

டிசைனுககு 

ஏற்ப நவவயவறு 

வசகயானை 

யடபநபட் நபாருதத 

யவணடும்

டிசைனுக 

யகற்ைவாறு 

்ாகஸில் நபக 

நபாருததி 

சிலிணடரில் 

நபாறுதத யவணடும்.

டிசைனுககு ஏற்ைவாறு 

துசையிடபபட்ட 

அட்சடகசை சிலிணடரில் 

நபாருதத யவணடும்.

அடகக விச் அடகக விச் 

குசைவு

விச் அதிகம் விச் மிக அதிகம்

உற்பததி வீதம் டாபி, ஜககார்டுசவ 

விட அதிக 

உற்பததி

உற்பததி குசைவு உற்பததி குசைவு

 ▶ பைம் 2.31 யடபநபட், டாபி, ஜககார்டு - யவறுபாடுகள்

Top Reversing
Roller

Heald Shas

Needle

T-Lever

Upper KnifeUpper Jack

Lower
Knife

Lever
Jack

Inside
Jack Lever

Head Shot

Outside
Jack Lever

S-Lever

Treber Lever

Feeler

PegLink

Pattern
Cylinder

Back
Lever

Connecting
Rod

Needle Board

Needle

Knife

Hook

Cylinder

Card

Neck Cord

Spring
Box

Spring

We

Cloth

Lease Rods

Tappets
Bottom Sha

Treadle
Levers

Anti Friction
Rollers

Fulcrum

Warp

நைப்சபட புணிததி்றததல் 

Tappet Shedding
ைாபி புணிததி்றததல் 

Dobby Shedding
சிததிர ச�ெவு புணிததி்றததல் 

Jacquard Shedding
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2.8.2 ஜககார்டு ேடககள்

ஜககார்டு

இயந்திர ஜககார்டு

Mechanical Jaquard

1. சிஙகிள் லிஃபட், சிஙகிள் 

சிலிணடர் ஜககார்டு

2. டபுள் லிஃபட் சிஙகிள் சிலிணடர் 

ஜககார்டு

3. டபுள் லிஃபட், டபுள் சிலிணடர் 

ஜககார்டு

4. லியனைா ஜககார்டு

5. கிராஸ் பார்டர் ஜககார்டு

6. ஓபன் நைட் ஜககார்டு

முழுடமயாக கணினி மூலம் 

கடடுப்படுததப்படுகி்றது

மின்னனு ஜககார்டு

(Electronic Jaquard)

2.8.3  ஜககார்டு இயஙகும் விதம்

கததி

ஊசி பலடக

சிலிண்ைர்

ஊசி ஸ்பிரிங

சகாககி

ஊசி

அடடை

 ▶ பைம் 2.32 சிஙகிள் லிபட், சிஙகிள் சிலிணடர் ஜககார்டு 
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அதற்்கான ஊசி்ளும் அசமக்ப்படடிருககும். 
(50 Rows × 8 Columns)

சிலிண்ைர் (Cylinder)

சிலிண்ைர் என்பது 4 பக்முளை நீை 
ைதுர  துசையிடை  மரச்ைடைமகாகும் .  இத் 
துசை்ளின்  எண்ணிகச்  இயந்திரத்தின் 
ஊசி்ளின் எண்ணிகச்ககு ைமமகா் இருககும். 
சிலிண்ைரின் ஒவசவகாரு பக்த்திலும், பமலும், 
கீழும்  இரண்டு  பித்தசை  துண்டு்ள 
சபகாருத்தப்படடு  இருககும் .  இப்பித்தசை 
துண்டு்ள அடசைசய சிலிணைரில் ைரியகா் 
சபகாருந்தும்படி பிடித்துக ச்காளளும். இதனகால் 
அடசையில் உளை துவகாரங்்ளும் சிலிண்ைரில் 
உளை துவகாரங்்ளும் ைரியகா் சபகாருந்தி வரும்.

கததிச் ெடைம் (Knife Bar)

ச்காககி்சை பமபல தூககுவதற்்கா் 
ச்காககி்ளுககுக கீபை ்த்திச் ைடைம் உளைது. 
ஒவசவகாரு வரிசை ஊககு்ளுககும் ஒவசவகாரு 
்த்தி உளைது. 400 ஊக சபடடியில் 8 ்த்தி்ள 
உளைன. 8 ்த்தி்ளும் கிரிப் பிைகாக மூலம் 
ஒன்ைகா் இசணக்ப்படடுளைன. 

துட்ளயிைப்படை அடடை (Punchied Card)

துசையிைப்படை  அடசை  ஆனது 
சிலிண்ைரில்  சபகாருத்தப்படடு  ஊசி்சை 
அழுத்துகிைது .  ஜக ் கா ர்டு  டிசைனின் 
வசர்டைத்தகாளில்  உளை  ஒவசவகாரு 
ஊசைககும் ஒரு அடசை உபபயகா்ப்படுத்தப்படும். 
ஒவசவகாரு  ஊசை  வரிசையில்  உளை 
புளளி்ளின்  படி  (End up)  அடசையில் 
துசையிைப்படுகிைது.

சிஙகள் லிப்ட சிஙகள் சிலிண்ைர்  

ஜககார்டு

இவவச் ஜக்கார்டில் ஒபர சிலிண்ைர் 
மடடும் இருககும், ஒவசவகாரு பகாவிசையும் 
ஒரு ஊககு / ச்காககி மற்றும் ஒரு ஊசியினகால் 
்டடுப்படுத்தப்படுகிைது.

ஜககார்டு இயந்திரததின் முககிய 

பாகஙகளும் அேறறின் நேடலகளும்

ஊக (HOOK) மறறும் ஊசி (NEEDLE)

சபகாதுவகா் ஜக்கார்டிலுளை ஊக (Hook) 
மற்றும் ஊசி்ளின்(Needles) எண்ணிகச்சயப் 
சபகாறுத்பத ஜக்கார்டின் திைன் ்ண்கிைப்படுகிைது 
400 Hook ஜக்கார்டில் 400 ச்காககி்ள மற்றும் 
400 ச்காககி்சை இயக் 400 ஊசி்ளும் 
இருககும். இசத ச்காண்டு 400 பகாவிசை்ள 
ச்காண்ை டிசைசன உருவகாக்லகாம். ச்காககியின் 
பமல் பகுதி ்த்தியில் மகாடடும் வண்ணமும், 
ெ டு ப் ப குதி  அத ற்கு ரி ய  ஊசியு ைனும் 
இசணந்துளைது. கீழபகுதி ஹகார்னஸ் ்யிற்றின் 
மூலம் ஹகார்னஸ் வடியுைன் இசணந்திருககும். 
ஜக்கார்டில்  ச்காககி்ள  சைங்குத்தகா் 
அசமக்ப்படடுளைன. ஊசியின் முன்புைம் 
சிலிண்ைசர பெகாககியும் ெடுப்பகுதி அதற்குரிய 
ச ் கா ககியுைன்  இசணந்தும்  பின்புைம் 
ஸ்பிரிங்குைனும் சபகாருத்தப்படடிருககும். 

ச்காககி்ள அசனத்தும் தனித்தனிபய 
ஒவசவகாரு  ஊசிமூலம்  கிசைமடைமகா் 
்டடுப்படுத்தப்படுகிைது. ச்காககி்ளும் ஊசி்ளும் 
குறிப்பிடை வரிசையில் அசமக்ப்படடுளைது. 
உதகாரணமகா், 400 ஊக ஜக்கார்டு சபடடியில் 
ஒவசவகாரு செடுககு வரிசைககும் 50 ஊககு்ள 
வீதம்  8 செடுககு  வரிசையில்  ஊககு்ளும் 
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ஜககார்டு ேடரகடைத தாளில் உள்்ள புள்ளிகளின் படி 

அடடைகள் துட்ளயிைப்படுகி்றது.

மிதிடய விடும் சபாழுது சிலிண்ைர் அடடைடய 

ஊசிகட்ள ந�ாககி எடுததுச் செல்லும்

புணிககிடைநய ஊடை நூல் 

உடசெலுததப்படுகி்றது

எந்சதந்த ஊசிககு ந�ராக துட்ள 

உள்்ளநதா அந்த ஊசிகள் அழுததப்பை 

மாடைாது.

அழுததப்பைாத ஊசியுைன் இடணககப்படை 

ஊக பின்நனாககி தள்்ளப்பைாமல் 

கததியின் நமநல இருககும்.

நமநல செல்லும் கததியில் ஊக 

மாடடிகசகாண்டு ஊக நமநல 

தூககப்படுகி்றது

நமநலழும் சகாககியில் 

இடணககப்படடிருககும் பாவு நூல்கள் 

நமநல தூககப்படடு புணியின் நமல் 

அடுககு உருோகும்.

எந்சதந்த ஊசிககு ந�ராக துட்ள 

இல்டலநயா அந்த ஊசிகள் பின்நனாககி 

அழுததப்படும்

அழுததப்படை ஊசியுைன் 

இடணககப்படடிருககும் சகாககி 

பின்நனாககி தள்்ளப்படுகி்றது

மிதிடய அழுததுேதால் கததிகள் சகாண்ை கிரிப் 

ப்்ளாக நமநல செல்கி்றது.

நமநல செல்லும் கததியில் மாடைாமல் 

சகாககி விலகி ஊக கீநே நின்று விடும்.

கீழ இருககும் ஊககில் 

இடணககப்படடிருககும் பாவு நூல்கள் 

கீநே நின்று புணியின் கீழ அடுககாகி்றது.

பாவு இடே நமநல இருககும் 

இைஙகள் (Mark) அடடை 

துட்ளயிைப்படுகி்றது.

பாவு கீநே இருககும் இைஙகள் 

(Blank) அடடை 

துட்ளயிைப்படுேதில்டல.

சிஙகிள் லிஃப்ட சிஙகிள் சிலிண்ைர் ஜககார்ட செயல்படும் விதம்
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• உயர் ர் படடுப்புைசவ மற்றும் துணி்ளில் 
டிசைன் ஏற்படுத்த உதவுகிைது

குட்றகள்

• ஜக்கார்டு சபகாருத்துவதற்கு ஆகும் சைலவு 
அதி்ம்

• ஜக்கார்டு துணி்ள விசல அதி்ம்
• உற்பத்தி பவ்ம் குசைவு

மாணேர் செயல்பாடு

ஜககார்டு மூ்ம் புணிததிைபபு முசை 

பற்றிய படம் வசரந்து, நையல்பாட்டிசனை 

எழுதுதல்.

மிதிசய  மிதிககும்  ச ப காழுது  4 
பக்முளை சிலிண்ைரகானது ¼ சுற்று சுற்றி 
அடசைசய மகாற்றுகிைது.

இவவச்  ஜக்கார்டில்  கீபை  மூடும் 
புணி (Bottom Closed Shed) ஏற்படுத்துகிைது.

இவவச் ஜக்கார்டு்ள ச்த்தறி்ளிலும் 
விசைத்தறி்ளிலும் அதி்ம் பயன்படுகிைது.

ஜககார்டு அசமைபபின் நிசை மைற்றும் 

குசைகள்

நிட்றகள்

• மி்ப்சபரிய  டிசைன்்சை  துணியில் 
ஏற்படுத்தலகாம்

• ைகாபிசய விை எளிதகான அசமப்பு முசை

I ஒரு மதிப்சபண் வினாககள்

1. 40 அச்சுகளுககு யமைல் உள்ை 

டிசைசனை துணியில் ஏற்படுதத 

உதவும் அசமைபபு

அ) டாபி

ஆ) யடபநபட்

இ) ஜககார்டு

ஈ) டிராப பாகஸ்

2. துசையிடபபட்ட அட்சடகசை 

டிசைன்கள் உருவாகக 

பயன்படுததும் அசமைபபு

அ) டாபி

ஆ) யடபநபட்

இ) ஜககார்டு

ஈ) டிராப பாகஸ்

3. ஜககார்டு இயந்திரததில் 

நகாககிகசை யமைய் தூககப 

பயன்படும் பாகம்

அ) ஊசி

ஆ) கததிச் ைட்டம்

இ) சிலிணடர்

ஈ) எசட கம்பிகள்

4. துசையிடபபட்ட அட்சடகசை எதில் 

நபாருதத யவணடும்

அ) விழுதுகள்

ஆ) நகாககி

இ) சிலிணடர்

ஈ) மிதிச் ைட்டம்

5. ஜககார்டில் நகாககிசய 

கட்டுபபடுததுவது

அ) ஊசி

ஆ) கததிைட்டம்

இ) சிலிணடர்

ஈ) எசட கம்பிகள்

6. 400 ஜககார்டில் உள்ை 

நகாககிகளின் எணணிகசக

அ) 400 ஆ) 420

இ) 800 ஈ) 200 

விடைகள்

1. இ 2. இ 3. ஆ 4. இ 5. அ 6. அ

மதிப்பீடு
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II மூன்று மதிப்சபண் வினாககள்

1. ஜககார்டு இயந்திரததின் அவசியம் 

யாது?

2. ஜககார்டு இயந்திரததில் சிலிைடர் 

குறிபபு வசரக.

3. ஜககார்டு இயந்திரததின் நகாககின் 

பயன் யாது?

4. ஜககார்டு இயந்திரததின் ஊசியின் 

பயன் யாது?

5. துசையிடபபட்ட அட்சடகள் குறிபபு 

வசரக.

6. ஜககார்டு அசமைபபின் நிசை மைற்றும் 

குசைகள் யாசவ?

7. ஜககார்டின் வசககள் யாசவ?

III ஐந்து மதிப்சபண் வினாககள்

1. யடபநபட், டாபி, ஜககார்டு 

புணிததிைததல்களின் 

யவறுபாடுகசை 

அட்டவசைபபடுததுக.

2. ஜககார்டு நையல்படும் விததசத 

அட்டவசைபடுதது.

3. ஜககார்டு இயந்திரததில் உள்ை 

பாகஙகசை கூறி அவற்சை பற்றி 

குறிபபு எழுதுக.

IV பதது மதிப்சபண் வினாககள்

1. சிஙகிள் லிபட், சிஙகிள் சிலிைடர் 

ஜககார்டு அசமைபபிசனை படம் வசரந்து 

அது நையல்படும் விததசத விவரி.
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செைவு உருவகாகின்ைது. இவவச் டிசைன்்சை 
உருவகாககுதல் பற்றியும், அந்த டிசைன்்ள 
துணியில்  ஏற்படுத்தும்  பதகாற்ைம்  பற்றியும் 
இப்பகாைத்தில் ்காண்பபகாம்.

பமலும் ைகாதகா செைவுைன் மிதப்பு செைசவ 
இசணப்பதன் மூலம் சபைப்படும் ஹக-எ-பபக 
செைவு பற்றியும் துணியில் துசை்ள அல்லது 
சிறு ்டைங்்சை பபகான்ை பதகாற்ைத்சத தரும் 
மகாகலிபனகா செைவு பற்றியும் மற்றும் துணியில் 
பதன்கூடு பபகான்ை அசமப்சப ஏற்படுத்தும் 
ஹனிப்காம்ப் செைசவப் பற்றியும் இப்பகாைத்தில் 
்காண்பபகாம்.

2.9.1 டுவில் ச�ெவின் ேடககள்

துணித் தயகாரிப்பில் ைகாதகா செைவிற்கு 
அடுத்தபடியகா்  உபபயகா்மகாவது  டுவில் 
செைவகாகும் .  டுவில்  செைவில்  உண்ைகாகும் 
மூசலவிடைக ப்காடு்சை சவவபவறு விதமகா் 
ம கா ற் றி  அசம த்து  ப ல  ச ெ ை வு ்சை 
உருவகாக்லகாம்.  அவற்றில் முககியமகானது 
குறுககு பவவி டுவில், செடுககு பவவி டுவில், 
சைமண்ட மற்றும் புபரகாக்ன் டுவில் ஆகும்.

டு வி ல்  ந ெ ை வி ன்  அ டி ப ப ச ட யி ல் 

அசமைககபபட்ட நெைவுகைானை யவவி 

டுவில், சடமைணட், புயராககன் டுவில் 

பற்றி அறிந்து நகாள்ளுதல்.

மைாகலியனைா, ஹக-எ யபக ஹனி யகாம்ப 

நெைவுகள் பற்றி அறிந்து நகாள்ளுதல்.

யமைலும் இந்த நெைவு டிசைன்களுககு 

டிராபட் பிைான், நபகபிைான் வசரதல் 

பற்றியும் மிதிகட்டுதல் பற்றியும் இந்த 

நெைவுகளினைால் நெயயபபட்ட துணியின் 

உ ப ய ய ா க ங க ள்  ப ற் றி யு ம்  அ றி ந் து 

நகாள்ளுதல்.

கற்றலின் ந�ாககஙகள்

அறிமுகம்

ெகாம் செைவுத் துணி்ளில் மூசலவிடைக 
ப்காடு்சை ஏற்படுத்தும் டுவில் செைவு பற்றி 
ென்கு அறிபவகாம். அந்த டுவில் செைவில் சில 
மகாற்ைங்்சை சையவதன் மூலம் பவவி டுவில், 
சைமண்ட, புபரகாக்ன் டுவில் பபகான்ை புதிய 

ச�ெவு டிடென்கள் – II 

(Weaves – II)

டுவில் ச�ெவு

(Twill Weave)

குறுககு நேவி 

டுவில்

(Wavy Twill – 

Across)

ச�டுககு நேவி 

டுவில்

(Wavy Twill – Along)

டைமண்ட

(Diamond)

புநராககன் டுவில்

(Broken Twill)

அலகு

2.9
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 ▶ பைம் 2.33 -10 x 6, 12 x 6 குறுககு 

யவவி டுவில் அசமைககும் விதம்

6x6 டுவில் செைவின் அடிப்பசையில் 
உருவகாக்ப்படை குறுககு பவவி டுவில் செைவின் 
பகாவு  இசை  வகாங்கும்  முசை  (Draft ing) 
டிசைனுககு கீபை ச்காடுக்ப்படடுளை பகாவு 
இசை்ளின் அசமப்பப ஆகும். சபக பிைகான் 
டுவில் செைவில் அசமகிைது.மிதி்சை (ஊசை) 
இயககும் வரிசை (Tredle Pressing Order ) 
1, 2, 3, 4, 5, 6 என்ை முசையில் அசமகிைது. 

 ▶ பைம் 2.34 -10x 6 ல் குறுககு யவவி 

டுவில் – டிசைன் – டிராபட் – நபக 

பிைான்- சட அப

2.9.2  குறுககு நேவி டுவில்  

(Way Twill Across)

டுவில் செைவில் ஏற்படும் மூசல விடைக 
ப்காடு்ள பகாவு வழியில் திருப்பும் சபகாழுது 
குறுககு பவவி டுவில் செைவு உருவகாகிைது. 
குறுககு பவவி டுவில் செைவின் அசமப்பு பற்றி 
கீழ ்காணும் உதகாரணம் மூலம் ்காண்பபகாம்.

6x6 டுவில் செைவில் பகாவு மற்றும் ஊசை 
இசை்ள 1, 2, 3, 4, 5, 6 என்ை முசைப்படி 
அசமக்ப்படுகிைது. குறுககு பவவி டுவில் அசமக் 
டுவில்  செைவில்  உளை  பகாவு  இசை்ளின் 
அசமப்சப மகாற்றி அசமக் பவண்டும். 6x6 
டுவில் செைவின் அடிப்பசையில் குறுககு பவவி 
டுவில் அசமக் குசைந்தபடைம் 10 பகாவிசை்ள 
எடுத்துக ச்காளை பவண்டும். [(6x2)-2]. பமலும் 
10ககும் பமற்படை 12, 14, 16 பபகான்ை அசனத்து 
இரடசை பசை எண்ணிகச்யிலும் பகாவிசை்சை 
எடுத்துக ச்காளைலகாம். ஊசை இசை்ளின் 
எண்ணிகச் 6 ஆ்பவ இருககும். அதகாவது 6x6 
டுவில் செைவின் அடிப்பசையில் குறுககு பவவி 
டுவிசல 10x6, 12x6, 14x6...ல் அசமக்லகாம்.

உதாரணம்

10 இசை்ளில் குறுககு பவவி டுவில் 
அசமககும் சபகாழுது பகாவு இசை்ளின் அசமப்பு 
முசை: 1, 2, 3, 4, 5, 6 / 6, 5, 4, 3, 2,1

1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2 ஆகும்.

10 பகாவு இசை்ளில் குறுககு பவவி 
டுவில் அசமககும் சபகாழுது [(10/2)+1=6]
ஆைகாவது பகாவு இசையிலிருந்து மூசல விடை 
ப்காடு்ளின் திசை, துணியின் குறுககு வைத்தில் 
திருப்பி  அசமக்ப்படுகிைது .  பமலும்  பகாவு 
இசை்ளின்  அசமப்பு  எப்சபகாழுதும்  1ல் 
ஆரம்பித்து 2ல் முடியும் படிபய இருககும். 

12 பகாவு இசை்ளில் குறுககு பவவி 
டுவில் அசமக் [(12/2)+1=7]ஏைகாவது பகாவு 
இசை்ளுககு பிைகு மூசலவிடைக ப்காடடின் 
திசை திரும்புகிைது.

1,2,3,4,5,6,1 / 1,6,5,4,3,2,1

1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 6, 5, 4, 3, 2
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6x6 டுவில் செைவின் அடிப்பசையில் செடுககு 
பவவி  டுவில்  6 x 1 0 ,  6 x 1 2 ,  6 x 1 4 . . . .ல் 
அசமக்லகாம்.

10 இசை்ளில் செடுககு பவவி டுவில் 
அசமககும்  சபகாழுது  ஊசை  இசை்ளின் 
அசமப்பு முசை

1, 2, 3, 4, 5, 6, / 6, 5, 4, 3, 2, 1
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2 

ஆகும்.
10 இசை்ளில் செடுககு பவவி டுவில் 

அசமககும் சபகாழுது [(10/2)+1=6] ஆைகாவது 
ஊசை  இசைககு  பிைகு  மூசல  விடைக 
ப்காடு்ளின் திசை துணியின் செடுககு வைத்தில் 
திருப்பி அசமக்ப்படுகிைது. பமலும் ஊசை 
இசை்ளின்  அசமப்பு  எப்சபகாழுதும்  1ல் 
ஆரம்பித்து 2ல் முடியும் படிபய இருககும்.

12 ஊசை இசை்ளில் செடுககு பவவி 
டுவில்  அசமக்  [(12/2)+1=7] ஏைகாவது 
ஊசை  இசைககுப்  பிைகு  மூசல  விடைக 
ப்காடடின் திசை திரும்புகிைது.

1,2, 3, 4, 5, 6, 1 / 6, 5, 4, 3, 2, 1 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 6, 5, 4, 3, 2

இபதபபகால்  8x8  டுவில்  செைவின் 
அடிப்பசையில் 8x14, 8x16, 8x18...... ஆகிய 
அைவு்ளில் செடுககு பவவி டுவில் அசமக்லகாம்.

 ▶ பைம் 2.36 - 6 x 10 6 x 12 ல் நெடுககு 

யவவி டுவில் அசமைககும் விதம்

ப காவு  இசை்ளின்  எண்ணிகச் 
அதி்மகாகும் சபகாழுது துணியில் உண்ைகாகும் 
குறுககு அசலக ப்காடு்ளின் (Wavy lines) 
உயரமும் அ்லமும் அதி்மகாகிைது.

 ▶ பைம் 2.35 குறுககு யவவி டுவில் துணி

இபதபபகால் 14x6, 16x6, 18x6..... . 
ஆகிய  அைவு்ளில்  குறுககு  பவவி  டுவில் 
அசமக்லகாம்.

ப மலும்  8 x 8  டுவில்  ச ெ ைவின் 
அடிப்பசையில் 14x8, 16x8, 18x8...... ஆகிய 
அைவு்ளில் குறுககு பவவி டுவில் அசமக்லகாம்.

2.9.3  ச�டுககு நேவி டுவில்  

(Wavy Twill Along)

டுவில் செைவில் ஏற்படும் மூசலவிடைக 
ப்காடு்சை ஊசை வழியில் திருப்பும் சபகாழுது 
செடுககு பவவி டுவில் செைவு உருவகாகிைது.

செடுககு பவவி டுவில் செைவின் அசமப்பு 
பற்றி கீழ ்காணும் உதகாரணம் மூலம் ்காண்பபகாம்.

குறுககு பவவி டுவில் அசமக் பகாவு 
இசை்ளின் அசமப்சப மகாற்றுவது பபகால 
செடுககு  பவவி  டுவில்  அசமக்  ஊசை 
இசை்ளின் அசமப்சப மகாற்ை பவண்டும். 
6x6 டுவில் செைவின் அடிப்பசையில் செடுககு 
பவவி டுவில் அசமக் குசைந்த படைம் 10 
ஊசை இசை்ள எடுத்துக ச்காளை பவண்டும். 
[(6x2)-2=10]. பமலும் 10ககும் பமற்படை 
12, 14, 16 பபகான்ை அசனத்து இரடசை பசை 
எண்ணிகச்யிலும் ,  ஊசை  இசை்சை 
எடுத்துக ச்காளைலகாம். பகாவு இசை்ளின் 
எண்ணிகச் 6 ஆ்பவ இருககும். அதகாவது 
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6x6 டுவில் செைவின் அடிப்பசையில் 
உருவகாக்ப்படை செடுககு பவவி டுவில் செைவின் 
பகாவு இசை வகாங்கும் முசை (Draft) 1, 2, 3, 4, 
5, 6 என்று இருககும்.சபக பிைகானின் அசமப்பு 
செடுககு பவவி டுவில் செைபவ ஆகும். மிதி்சை 
(ஊசை) இயககும் வரிசை (Tredle Pressing 
Order) டிசைனுககுப் பக்த்தில் ச்காடுக்ப்படடுளை 
சபக பிைகான் அசமப்பப ஆகும். ஊசை இசை்ளின் 
எண்ணிகச் அதி்மகாகும் சபகாழுது துணியில் 
உண்ைகாகும் செடுககு அசலக ப்காடு்ளின் 
உயரமும் அ்லமும் அதி்மகாகிைது. இபதபபகால் 
6x14, 6x16, 6x18...... ஆகிய அைவு்ளில் செடுககு 
பவவி டுவில் அசமக்லகாம்.

பமலும்  8  x  8   டுவில்   செைவின் 
அடிப்பசையில் 8 x 14, 8 x 16, 8 x 18... ஆகிய 
அைவு்ளில் செடுககு பவவி டுவில் அசமக்லகாம்.

2.9.4 டைமண்ட

டுவில் செைவில் ஏற்படும் மூசல விடைக 
ப்காடு்சை பகாவு வழியிலும் ஊசை வழியிலும் 
திருப்பும் சபகாழுது சைமண்ட செைவு உருவகாகிைது. 

சைமணட  செைவின்  அசமப்பு  பற்றி 
கீழ்காணும் உதகாரணம் மூலம் ்காண்பபகாம்.

6x6 டுவில் செைவில் பகாவு மற்றும் ஊசை 
இசை்ளில் 1, 2, 3, 4, 5, 6 என்ை முசைப்படி 
அசமக்ப்படுகிைது. சைமண்ட செைசவஅசமக் 
டுவில் செைவில் உளை பகாவு இசை்ள மற்றும் 
ஊசை இசை்ளின் அசமப்சப மகாற்றி அசமக் 
பவண்டும் .  குறுககு  பவவி  டுவிலின்  பகாவு 
இசை்ளின் அசமப்சபயும், செடுககு பவவி 
டுவிலின் ஊசை இசை்ளின் அசமப்சபயும் 
ஒ ன் றி ச ண த் து  ச ை ம ண் ட  ச ெ ை வு 
உருவகாக்ப்படுகிைது. அதன்படி 6x6 டுவில் 
செைவின் அடிப்பசையில் சைமண்ட செைவு 
அசமக்  1 0 x 1 0 ,  1 2 x 1 2 ,  1 4 x 1 4 . . . . . . . 
அைவு்சை  எடுத்துக  ச்காளைலகாம் . 
உதகாரணமகா் 10x10ல் சைமண்ட டிசைன் 
அசமக்  1,  2,  3,  4,  5,  6,  5,4,3,2 என்ை 
முசைசய பகாவு மற்றும் ஊசை இசை்சை 
அசமக்ப் பயன்படுத்த பவண்டும்.

 ▶ பைம் 2.37 நெடுககு யவவி டுவில்

 ▶ பைம் 2.38 - 6x 10 ல் நெடுககு யவவி 

டுவில் மைற்றும் – டிசைன் – டிராபட் – நபக 

பிைான்- சட அப
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பக்த்தில்  ச்காடுக்ப்படடுளை  ஊசை 
இசை்ளின் அசமப்பகாகும்.

பகாவு ஊசை இசை்ளின் எண்ணிகச் 
அதி்மகாகும் சபகாழுது துணியில் உண்ைகாகும் 
சைமண்ட அசமப்பு்ளின் அைவு சபரியதகாகிக 
ச்காண்பை பபகாகும். 

 ▶ பைம் 2.40 - 12 x 12 ல் சடமைணட்

 ▶ பைம் 2.41 சடமைணட் டுவில் 

நெைவுததுணி

இபதபபகால்  1 4 x 1 4 ,  1 6 x 1 6 , . . . . . . 
ஆகிய  அைவு்ளில்  சைமண்ட  டிசைன் 
அசமக்லகாம் . 

10x10ல் சைமண்ட செைவு உருவகாககும் 
முசை கீபை ச்காடுக்ப்படடுளைது

 ▶ பைம் 2.39 - 10 x 10 ல் சடமைணட் டுவில் 

அசமைககும் விதம்

I-முதலில் 10x10ல் இைது கீழ புை 6x6 
ல் டுவில் செைவு அசமக் பவண்டும்.

II-பிைகு 10x6ல் குறுககு பவவி டுவில் 
அசமக் பவண்டும்.

I I I -பிைகு  6x10ல்  செடுககு  டுவில் 
அசமக் பவண்டும்.

IV-பிைகு 10x10ல் இசை்ள அசமப்புப் 
படி சைமண்ட முடிக் பவண்டும்.

சைமண்ட செைவின் பகாவு இசை வகாங்கும் 
முசை  ( D r a f t i n g )  டிசைனுககு  கீபை 
ச்காடுக்ப்படடுளை  பகாவு  இசை்ளின் 
அசமப்பப ஆகும். மிதி்சை (ஊசை)இயககும் 
வரிசை (Treadle Pressing Order) டிசைனுககு 
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2.9.5 புநராககன் டுவில் (Broken Twill)

இந்செைவு ,  டுவில்  செைவில்  பெரகா் 
சைல்லும் இசை்சை ஆங்்காங்ப் தவிர்த்து 
சீரகா்  சைல்லும்  மூசல  விடைக  ப்காடு்ள 
உசைத்து ( Broken) உருவகாக்ப்படுகிைது.

Broken டுவில் செைவின் அசமப்பு பற்றி 
கீழ்காணும் உதகாரணம் மூலம் ்காண்பபகாம். 

6x6 டுவில் செைவில் பகாவு மற்றும் ஊசை 
இசை்ள 1, 2, 3, 4, 5, 6 என்ை முசைப்படி 
அசமக்ப்படுகிைது .  டுவில்  செைவின் 
அடிப்பசையில் புபரகாக்ன் டுவில் உருவகாக் 
இசை்ளின் அசமப்பு கீழ்ண்ைவகாறு எடுத்தல் 
தவிர்த்தல் முசைப்படி மகாற்ைப்படுகிைது.

எடுததல் தவிர்ததல் சமாதத இடேகள் 

கணககீடு:

எடுத்தல் = (டுவில் இசை்ள/2)

தவிர்த்தல் = (எடுத்தல் – 1)

சமகாத்த இசை்ள = (எடுத்தல் இசை்ள 
x டுவில் செைவின் இசை்ள)

டுவில் குறுககு நேவி டுவில், ச�டுககு நேவி டுவில், டைமண்ட ச�ெவுகளின் ஒரு ஒப்பீடு. 

ச�ெவு அ்ளவு Drafting (Ends) Treading (Pics) நதாற்றம்

டுவில் 6x6 யெர் 

(Straight)

1, 2, 3, 4, 5, 6

யெர்

(Straight)

1, 2, 3, 4, 5, 6

குறுககு 

யவவி 

டுவில்

10x6, 

12x6.....

திருபபுதல்

(Reverse)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2

யெர்

(Straight)

1, 2, 3, 4, 5, 6

நெடுககு 

யவவி 

டுவில்

6x10, 

6x12....

யெர்

(Straight)

1, 2, 3, 4, 5, 6

திருபபுதல்

(Reverse)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2

சடமைணட் 10x10, 

12x12

திருபபுதல்

(Reverse)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2

திருபபுதல்

(Reverse)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2

6x6 டுவில் செைவின்படி புபரகாக்ன் 
டுவில் அசமக்

எடுத்தல் இசை்ள (6/2) = 3 
தவிர்த்தல் இசை்ள (3-1) = 2.
சமகாத்த இசை்ள = (3x6) = 18
அபத பபகால் 8x8 டுவில் செைவின்படி 

புபரகாக்ன் டுவில் அசமக்

எடுத்தல் இசை்ள (8/2) = 4
தவிர்த்தல் இசை்ள (4-1) = 3
சமகாத்த இசை்ள (4x8) = 32
டுவில் - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 1, 2, 3, 4, 5, 6
மூன்று இசை்சை எடுத்தல் இரண்டு 

இசை்சை தவிர்த்தல் முசைப்படி

புபரகாக்ன் டுவில் - 1, 2, 3, 4, 5, 6,1, 
2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 
1, 2, 3, 4, 5,6 / 1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 6, 1, 2, 5, 6, 1, 4, 5, 6, 3, 4, 
5, 2, 3, 4 என்ை முசைப்படி பகாவு இசை்சை 
அசமக் பவண்டும்.
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புபரகாக்ன் டுவிலின் இசை வகாங்கும் 
முசை டிசைனககு கீபை ச்காடுக்ப்படடுளை 
பகாவு இசை்ளின் அசமப்பகாகும். மிதி்சை 
இயககும் வரிசை, பெரகா் அசமகிைது. 

2.9.6 ஹக-எ-நபக ச�ெவு

• இந்த வச் செைவு்ள ைகாதகா செைவில் 
ஆங்்காங்ப்  இசை்ளின்  மிதப்சப 
ஏற்படுத்தி உருவகாக்ப்படுகிைது.

• இந்த டிசைனகால் செயயப்படை துணியில், 
ைகாதகா செைவின் ச்டடித் தன்சமயும், மிதப்பு 
இசை்ளின் நீர் உறிஞ்சும் தன்சமயும் 
இசணந்திருப்பதகால், ஹக-எ-பபக செைவுத் 
துணி்ள, குளித்த பிைகு உைம்பு துவடடிக 
ச்காளளும் துவகாசலயகா் (Towel Fabric) 
மி்வும் பயன்படுகிைது. 

அடமககும் விதம்

• ஹக-எ-பபக செைவு்ள 6x6, 10x10, 14x14 
அைவு்ளில் அசமக்ப்படுகிைது. 

• ச்காடுக்ப்படடுளை  அைவில்  ைகாதகா 
செைசவ அசமத்து ெகான்கு பகுதி்ைகா்ப் 
பிரித்துக ச்காளை பவண்டும்.

• இரு  எதிர்  பகுதி்ள  ைகாதகா  செைவகா் 
விடடு விடடு மறு இரு எதிர் பகுதி்ளில் 

சமாததம் – 18 பாவிடேகள்

 ▶ பைம் 2.42 18x 6 ல் புயராககன் டுவில் அசமைததல் மைற்றும் டிசைன் – டிராபட் –  

நபக பிைான்- சட அப

மிதப்பு்ள  ( F l o a t s )  உண்ைகாக் 
பவண்டும்.

 ▶ பைம் 2.43 10 x 10 ல் ஹக-எ-யபக 

நெைவு அசமைககும் விதம்

 ▶ பைம் 2.44 ஹக எ-யபக-நெைவுத துணி

2.9.7 மாகலிநனா ச�ெவு

இந்த வச் செைவு துணியில் சிறு சிறு 
துவகாரங்்சை ஏற்படுத்தும். இதனகால் இந்த 
வச் செைசவ ச்காண்டு உருவகாககும் துணி்ள 
திசரச்  சீசல்ைகா்வும் ,  ப்காசை  ்கால 
ஆசை்ைகா்வும் பயன்படுகிைது.
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மகாகலிபனகா செைவில் துவகாரங்்சை 
உண்ைகாககும் விதம்

• மகாக லிபனகா செைவின் ஒரு ரீபீடடில் உளை 
பகாவிசை்ளின் முதல் பகாதி இசை்ள 
ஒன்று பைர்ந்து ச்காளகின்ைன. அபதபபகால் 
அடுத்த  பகாதி  இசை்ள  முதல்  பகாதி 
இசை்ளுைன் பைரகாமல் பிரிந்து ஒன்று 
பைர்ந்து ச்காளகின்ைன.

• இபதபபகால்  ஊசை  இசை்ளும்  இரு 
பகுதி்ைகா்ப்  பிரிந்து  ஒன்று  பைர்ந்து 
ச்காளகின்ைன. 

• உதகாரணமகா்  10x10ல்  மகாகலிபனகா 
அசமககும்  சபகாழுது  ஐந்து  பகாவு 
இசை்ள  ஒன்று  பைர்ந்து  ஐந்சதந்து 
பகாவு இசை்ளுககிசைபய இசைசவளி 
உண்ைகாகிைது. அபத பபகால் ஐந்து ஊசை 
இசை்ள  ஒன்று  பைர்ந்து  ஐந்சதந்து 
ஊசை  இசை்ளுககு  இசைபயயும் 
இசைசவளி உண்ைகாகிைது. பகாவு மற்றும் 
ஊசையில் எற்படும் இந்த இசைசவளி்ள 
ஒன்று பைர்ந்து துணியில் துவகாரங்்ள 
உண்ைகாகின்ைன. 

 ▶ பைம் 2.47 10 x 10 ல் மைாகலியனைா 

நெைவில் துவாரஙகள் உணடாகும்  

விதம்

மாகலிநனா அடமககும் விதம்

மகாகலிபனகா செைவு்ள 6x6, 10x10, 
14x14 அைவு்ளில் அசமக்ப்படுகிைது. 

• ச்காடுக்ப்படடுளை  அைவில்  ைகாதகா 
செைசவ அசமத்துக ச்காண்டு ெகான்கு 
பகுதி்ைகா் பிரித்துக ச்காளை பவண்டும்.

• இரு  எதிர்  பகுதி்ளில்  செைவில் 
புளளி்சை பைர்த்து பகாவு மிதப்பு்சையும் 
மறு  இரு  எதிர்  பகுதி்ளில்  ைகாதகா 
செைவின்  புளளி்சை  எடுத்து  ஊசை 
மிதப்பு்சையும் ஏற்படுத்த பவண்டும்.

 ▶ பைம் 2.45 10 x 10 ல் மைாகலியனைா 

நெைசவ அசமைககும் விதம்

 ▶ பைம் 2.46 மைாகலியனைா துணி
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 ▶ பைம் 2.48 10 x 10 ல் ஹனியகாம்ப 

நெைவு அசமைககும் விதம்

 ▶ பைம் 2.49 ஹனியகாம்ப நெைவுத துணி

மாணேர் செயல்பாடு

யவவி, சடமைணட், புயராககன் டுவில், 

மைாகலியனைா, ஹக-அ-யபக மைற்றும் 

ஹனியகாம்ப டிசைன்கசை வசரந்து, 

அவற்றின் டிராபட், நபக பிைான்கசை 

வசரதல்.

2.9.8  ஹனி நகாம்ப் ச�ெவு (அ) நதன் 

கூடு ச�ெவு

இந்த வச் செைவு்ளில் அசமந்துளை 
சைமண்ட வடிவ இசை மிதப்பு்ளும், ைகாதகா 
செைவு  பின்னல்்ளும்  ஒன்று  பைர் ந்து 
துணியில்  பமடு  பளைங்்சை  ஏற்படுத்தி 
அசை  ( ச ை ல் )  ப ப கான் ை  ப குதி ்சை 
உருவகாககுகிைது .

இந்த சைல்்ள பதன் கூடடில் உளை 
அசை்ள பபகான்றிருப்பதகால், இந்செைவிற்கு 
பதன்கூடு செைவு எனப் சபயரிைப்படைது.

இ ந் ச ெ ை வி ல்  ஒ ரு  ப கு தி யி ல் 
பகாவிசை்ளும்  ஊசை  இசை்ளும்  ென்கு 
பின்ன ைகாதகா செைவு ஏற்படடு துணி்ளுககு 
உறுதிசயயும்,  மறு பகுதியில் பகாவு,  ஊசை 
இசை  மிதப்பு்ைகால்  துணிககு  தண்ணீசர 
உறிஞ்சும் தன்சமயும் ச்காடுககிைது. 

உறுதித்  தன்சமயும் ,  உறிஞ்சும் 
தன்சமயும்  ஒருங்ப்  சபற்றிருப்பதகால் 
இந்செைவு்ளும்  ஹக-எ-பபக  செைவு்ள 
பபகான்பை  ஈரம்  துசைககும்  துவகாசலத் 
து ண் டு ் ள  ச ெ ய வ த ற் கு  அ தி ் ம்  
பயன்படுகிைது.

அடமககும் விதம்

ஹனி ப்காம்ப் செைவு்சை 6x6, 8x8, 
10x10..... பபகான்ை அைவு்ளில் அசமக்லகாம். 
முதலில் ஒரு புளளியின் மூசல விடைக ப்காடசை 
இரு திசை்ளிலும் (Left to Right & Right 
to Left) அசமத்து ஒரு ரீபீடடில் இரு சைமண்ட 
பகுதி்ள உண்ைகாக்ப்படுகின்ைன. பிைகு ஒரு 
சைமண்ட பகுதியில், மூசல விடை ப்காடு்சை 
ச த கா ை கா ம ல்  ப கா வு  இசை  சைமண்ட 
அசமக ் ப் படுகி ைது .  மறு  சைமண்ட  
பகுதியில் ,  ஊசை  சைமண்டை கா ் பவ  
விைப்படுகிைது. 
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I ஒரு மதிப்சபண் வினாககள்

1. துணியில் சிறுசிறு துவாரஙகசை 

ஏற்படுததும் நெைவு

அ) புயராககன் டுவில்

ஆ) மைாகலியனைா

இ) ஹனியகாம்ப

ஈ) ஹக – அ – யபக

2. கூடு யபான்ை அசமைபசப ஏற்படுததும் 

நெைவு 

அ) டுவில்

ஆ) ஹனியகாம்ப

இ) மைாகலியனைா

ஈ) ஹக – அ – யபக

3. ைாதா நெைவுடன் மிதபபு நெைசவ 

இசைதது நபறும் நெைவு

அ) டுவில்

ஆ) மைாகலியனைா

இ) ஹக – அ – யபக

ஈ) ஹனியகாம்ப

விடைகள்

1. ஆ 2. ஆ 3. இ

II மூன்று மதிப்சபண் வினாககள்

1. டுவில் நெைவின் வசககள் யாசவ?

2. குறுககு யவவி டுவில் – குறிபபு 

வசரக.

3. நெடுககு யவவி டுவில் – குறிபபு 

வசரக.

4. ஹக – அ – யபக நெைவு – குறிபபு 

வசரக.

5. மைாகலியனைா நெைவின் பயன்கள் 

யாசவ?

III ஐந்து மதிப்சபண் வினாககள்

1. ஹனியகாம் மைற்றும் அவற்றின் 

வசககசைப பற்றி விைககுக.

2. 3/3 பாயிணடட் டுவில் டிசைன், 

டிராபட், நபகபிைான், மிதிககும் விதம் 

ஆகியவற்சை குறிபபிடுக.

3. ஹனியகாம் 8x8 டிசைன்  

வசர கட்டததாளில் வசரந்து  

டிராபட், நபகபிைான்,  

மிதிககும்விதம் ஆகியவற்சை 

குறிபபிடுக.

4. 10 க்ஷ் 10 ஹக – அ – யபக டிசைன் 

வசரகட்டததாளில் வசரந்து  

டிராபட், நபகபிைான்,  

மிதிககும்விதம் ஆகியவற்சை 

குறிபபிடுக.

5. 10 x 10 ஹனியகாம் நெைவு வசரந்து 

டிராபட்பிைான், நபகபிைான் மிதிககும் 

விதம் ஆகியவற்சை வசரக.

 டிசைன் வசர கட்டததாளில் 

வசரந்து டிராபட், நபகபிைான், 

மிதிககும்விதம் ஆகியவற்சை 

குறிபபிடுக.

6. 10 x 10 மைாகலியனைா

7. 14 x 14 டயமைணட் டுவில் நெைவு

8. 6 x 6 டுவில் நெைசவ 

அடிபபசடயாகக நகாணடு 18 x 6 

புயராககன் டுவில் 

9. 10 x 6 குறுககு யவவி டுவில் 

10. 6 x 12 நெடுககு யவவி டுவில்.

மதிப்பீடு

I.

II.
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இவவச் துவகாசல துண்டு ர்ங்்சை 
மூன்று பிரிவு்ைகா்ப் பிரிக்லகாம்.

1. ைகாதகா துண்டு
2. ஹக-எ-பபக, ஹனிபஹகாம்ப் துண்டு
2. சைர்ரி துண்டு

இவற்றுள சைர்ரிதுண்டு்ளில் ஈரத்சத 
உறிஞ்சும் தன்சம மற்றும் மிருதுத்தன்சமயகானது 
மற்ை துண்டு்சை விை அதி்ம். அதகாவது இதில் 
்காணப்படும் சபல் அசமப்பகால் பமற்்காண் 
தன்சம்ள மி் அதி் அைவில் அசமந்து 
துண்டு்ைகா் பயன்படுகிைது. அன்ைகாை வகாழவில் 
பயன்படுத்தும் இந்த சைர்ரி துவகாசல துண்டு்ளின் 
செைசவ பற்றி சதரிந்து ச்காளவது அவசியமகாகும்.

2.10.1  சைர்ரி ச�ெவின் அடமப்பு

சைர்ரி செைவு சபல் செைவு, ைர்ககி செைவு, 
பதங்்காய  பூ  செைவு  என  பல  சபயர்்ளில் 
அசைக்ப்படுகிைது. சைர்ரி செைவு, துணியின் 
இரு புைங்்ளிலும் வசையங்்சை ஏற்படுத்துகிைது.

சைர்ரி  செைவில்  இரண்டு  விதமகான 
பகாவு்ள பயன்படுகின்ைன. அசவ

1. வசைய பகாவு (இலகுவகான தைர்ந்த பகாவு)
2. உளபகாவு  அல்லது  ஆதகாரப்  பகாவு 

(இழுவிசையுைன் கூடிய இறுக்மகான பகாவு) 

இவற்றுள வசையப் பகாவகானது துணியின் 
பமலும் கீழும் சைன்று துணியின் இருபுைமும் 
நூல்  வசையங்்சை  எற்படுத்துகிைது . 
இவவசையங்்ள  துணிககு  பூப்பபகான்ை 
மிருதுவகான சதகாடு உணர்சவ அளிககின்ைன, 

இ ப ப ா ட த தி ல்  ந ட ர் ரி  து ண டு க ளி ன் 

பணபுகள்,  வசககள்,  நடர்ரி டவல் 

தயாரிபபு, அசமைபபு, துணியின் வசககள், 

நடர்ரிசபல்கள் உருவாககம் நையய 

நிபந்தசனைகள், நடர்ரி நெைவு உருவாகும் 

வி த த தி ன்  மூ ன் று  நி ச ் க ள் 

ஆகியவற்சைப பற்றி அறியவாம்.

கற்றலின் ந�ாககஙகள்

 ▶ பைம் 2.50 நடர்ரி துணி

அறிமுகம்

ெகாம் ெம்முசைய அன்ைகாை வகாழகச்யில் 
பதசவககு ஏற்ப பல வச்யகான துணி்சை 
உபபயகா்ப்படுத்துகிபைகாம். இவற்றில் துண்டு்ள 
என அசைக்ப்படும் ஈரத்சத உறிஞ்சும் துணி்ள 
முககிய  பங்கு  வகிககின்ைன .  இவவச்த் 
துவகாசல துண்டு்ளில் எதிர்பகார்க்ப்படும் 
முககிய தன்சம்ள இரண்டு ஆகும்.

1. ஈரத்சத உறிஞ்சும் தன்சம
2. மிருது தன்சம.

சைர்ரி ச�ெவு

(Terry Weave)

2.10
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சைர்ரி ச�ெவு உருோகும் விதம்

a) ச�ெவு அடமப்பு 

× O
— F

O �
— L

O × — L

G FP G BP

G – உள பகாவு நூல்்ள (அ) ஆதகாரப் பகாவு 
(Ground Warp)
FP – பமல் சபல் பகாவு நூல் (Front Pile)
BP – கீழ சபல் பகாவு நூல் (Back Pile)
L – தைர் ஊசை்ள (Loose Picks)
F – உறுதியகான ஊசை (Fast Pick)

 ▶ பைம் 2.51 நடர்ரி நெைவு

இதில் பின்னலசமப்பு பிரத்பயகா்மகா் 
அ ச ம க ் ப் ப டு கி ை து .  உ ள  ப கா வி ன் 
பின்னலசமப்பு, ஊசை நூல்்சை எளிதகா் 
ெழுவச்  சையயுமகாறும் ,  ஊசை  நூல்்ளில் 
பிடிபைகாமல் இருககுமகாறு அசமந்திருககிைது. 
அபத  ைமயம்  வசைய  ப காவு  நூலின் 
பின்னலசமப்பு  ஊசை  நூலின்  மத்தியில் 
அ்ப்படும்படி அசமக்ப்படுகிைது.

சபல் அசமப்பு ஏற்பை, பகாவிசை்ளின் 
அசமப்பு கீழ ்காணும் முசையில் பின்னப்பை 
பவண்டும். 

பமல் சபல் அசமப்பு – 1 up 1 down 1 up
கீழ சபல் அசமப்பு – 1 down 1 up 1 down
முதல் உள பகாவு நூல் அசமப்பு – 2 up 1 down
இரண்ைகாம் உள பகாவு நூல் அசமப்பு – 2 down 1 up

பமலும் இவவசையங்்ள அதி் நீர் துளி்சை 
குசைந்த  பெரத்தில்  ஈர்த்து  ச்காளளும் 
தன்சமசயப் சபறுகிைது.

சைர்ரி செைசவ ச்காண்ை துணி்சை 
உருவகாக்,சைர்ரி இயக்த்துைன் கூடிய சிைப்புத் 
தறி்ள பயன்படுகின்ைன.

சைர்ரி டபல் துணியின் ேடககள்

1. ஒரு புைம் மடடும் சபல் உளை சைர்ரி 
துணி்ள (Single Side Terry)

2. இருபுைமும்  சபல்்ள  உளை  சைர்ரி 
துணி்ள (Double Side Terry)

ஊசை்சை அடித்து பைர்ககும் விதத்தில் 
ஊ ச ை ் ள  இ ர ண் டு  பி ரி வு ் ை கா ் ப் 
பிரிக்ப்படுகின்ைன.

அசவ 

1. தைர் ஊசை்ள (Loose Pick) – ¼” to 
½” (இசைசவளியில் நிறுத்தும் ஊசை 
நூல்்ள)

2. உறுதியகான ஊசை (Fast Pick) – துணிபயகாடு 
அடித்துச் பைர்ககும் ஊசை நூல்

2.10.2  சைர்ரி டபல்கள் உருோககும் 

விதம்

சைர்ரி டபல்கள் உருோககும் 

நிபந்தடனகள்

1. வசைய பகாவு நூல்்ள ஊசை நூல்்ளின் 
மத்தியில் அ்ப்படும் படியகான செைவு 
அசமப்சப ஏற்படுத்துவது.

2. வசைய பகாவு நூல் தைர்ந்து இருப்பது.
3. ஊசை  நூல்  பைர்த்து  சவக்ப்படடு 

பி ை கு  து ணி யு ை ன்  ப ை ர் த் து 
அடிக்ப்படுவது  பப கான்ை  மூன்று 
நிபந்தசன்ைகால்  பகாவு  வசையங்்ள 
துணியில்  ஏற்படுகின்ைன .

இந்த  நிபந்தசன்ளில்  ஏபதனும்  
ஒன்று  த வறின காலும்  ச ை ர் ரி  ச ெ ை வு 
ஏற்பைவகாயப்பில்சல.
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வசைய பகாவு, வசையங்்சை எற்படுத்த எதுவகா், 
தைர்ந்த தன்சமயிலும் சவக் பவண்டும்.

 ▶ பைம் 2.54 நடர்ரி நெைவில் பாவு 

உருசைகள் அசமைபபு

c) பன்டன பீடடிங (Beating) செயயும் விதம்

இவவச் செைவு செயயும் சபகாழுது, ஊசை 
நூசல புணிககிசைபய சைலுத்திய பின் துணியுைன் 
அடித்துச்  பைர்ககும்  இயக்மகான  பீடடிங் 
பவறுவிதமகா் சையய பவண்டும். மூன்று ஊசை 
சைர்ரி செைவில் முதல் ஊசை நூசல சைலுத்தி, 
பன்சன ச்காண்டு அடித்தச் பைர்ககும் பபகாது 
துணியுைன் பைர்க்காமல் சிறிது சதகாசலவில் 
(பதசவயகான தூரத்தில்) ¼” to ½” முன்னதகா் 
நிறுத்திவிை பவண்டும். அபதபபகால் இரண்ைகாவது 

டபல் மறறும் உள்பாவு அடமககும் விதம் 

முதல் 

உள் பாவு

யமைல் 

சபல்

இரணடாவது 

உள் பாவு

கீழ 

சபல்

வசைய  அல்லது  சபல்  ப காவு , 
வசையங்்சை  ஏற்படுத்தவும் ,  உளபகாவு 
அடித்தை துணிசய ஏற்படுத்தவும் பயன்படுகிைது.

 ▶ பைம் 2.53 நடர்ரி தறி

b) பாவு உருட்ள அடமப்பு

சைர்ரி செைவு தயகாரிப்பில் உள பகாவு மற்றும் 
வசைய பகாவு என இரண்டு பகாவு்ள பயன்படுகிைது. 
இதில் உளபகாவு உருசை கீபையும், வசைய பகாவு 
உ ரு ச ை  ப ம ப ல யு ம்  இ ரு க கு ம் ப டி 
அசமக்ப்படுகிைது. உளபகாவு உருசைசய அதி் 
இழுவிசையுைன் பிகு தன்சமயில் இருககுமகாறும் 

 ▶ பைம் 2.52 நடர்ரி நெைவில் நூல் நைல்லும் விதம்

உள்பாவு

ேட்ளயப்பாவு

பின் தண்டு

விழுதுகள் பன்டன

முள்தண்டு

கீழ இழுககும் உருட்ள

துணி உருட்ள
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சைர்ரி ச�ெவுகள்

சைர்ரி செைவியல் உளபகாவு மற்றும் 
வசைபகாவு 1ககு 1 அல்லது 2ககு 2 என்ை வச்யில் 
அசமயலகாம்.சைர்ரி செைவு்ள 4x3 ((2 வசைய 
பகாவு + 2 உளபகாவு) x 3 ஊசை),4x4, 4x5, 4x6 
அைவு்ளிலும் அசமக்ப்படுகிைது. 

மாணேர் செயல்பாடு

நடர்ரி தறியின் படம் வசரந்து,பாவு 

உருசை, வசையஙகள் உருவாககுதல், 

பீட் அப நையதல் ஆகிய விவரஙகசைக 

குறிதது சவததல். 

ஊசை நூசலயும் முதல் ஊசை நூலிற்கு அருகில் 
நிறுத்தி விை பவண்டும். பின் மூன்ைகாவது ஊசை 
நூசல  இதற்கு  முன்  சைலுத்திய  இரண்டு 
ஊசை்சையும் ஒன்ைகா் துணியுைன் அடித்துச் 
பைர்க் பவண்டும். இவவகாறு அடித்துச் பைர்ககும் 
சபகாழுது தைர்வகா் சவக்ப்படடுளை வசைய 
பகாவு நூல்்ள துணியின் இருபுைமும் வசையங்்சை 
எற்படுத்துகின்ைன. ைகாதகாரண இழுவிசையுைன் 
கூடிய உளபகாவு ஆதகார அடிப்பசை துணிசய 
உருவகாககுகிைது.

I ஒரு மதிப்சபண் வினாககள்

1. அதிக ஈரதசத உறிஞ்சும் துணிகள்

அ) யவட்டிகள்

ஆ) ைட்சடகள்

இ) யைச்கள்

ஈ) துணடுகள்

2. யதஙகாய பூ துவாச்கள் என்பசவ

அ) நடர்ரி நெைவு

ஆ) டுவில் நெைவு 

இ) ைாட்டின் நெைவு

ஈ) கியரப நெைவு

3. நடர்ரி நெைவில், இ்குவானை தைர்ந்த 

பாவு

அ) உள் பாவு

ஆ) நைஙகுததுப பாவு

இ) பந்துப பாவு

ஈ) வசையப பாவு

4. 3 பிக நடர்ரி நெைவில் முதல் இரணடு 

ஊசடகள்

அ) பககவாட்டு ஊசடகள்

ஆ) மைததிய ஊசடகள்

இ) தைர் ஊசடகள்

ஈ) உறுதியானை ஊசடகள்

விடைகள்

1. ஈ 2. அ 3. ஈ 4. இ

II மூன்று மதிப்சபண் வினாககள்

1. துணடுகளின் இருவசககசையும், 

அவற்றின் முககியப பணபுகசையும் 

எழுதுக.

2. நடர்ரி துணடு, ைாதா துணசட விட 

ஏன் பிரப்மைானைது?

3. நடர்ரி நெைவில் பயன்படும் இரு விதப 

பாவுகள் யாசவ?

4. நடர்ரி சபல் துணியின் வசககள் 

யாசவ?

5. நடர்ரி நெைவில் ஊசடகள் எததசனை 

விதமைாக அடிததுச் யைர்ககப 

படுகின்ைனை? அவற்சைக கூறுக.

6. நடர்ரி நெைவு உருவாகும் 3 நிச்கள் 

யாசவ?

7. நடர்ரி சபல்கள் உருவாககம் நையய 

நிபந்தசனைகசைக கூறுக.

III ஐந்து மதிப்சபண் வினாககள்

1. நடர்ரி நெைவின் அசமைபபு மைற்றும் 

துணியின் வசககசை விவரிககவும்.

IV பதது மதிப்சபண் வினாககள்

1. நடர்ரி நெைவு உருவாகும் விதததிசனை 

படததுடன் விவரிகக.

மதிப்பீடு
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2. ஊசை  எண்ணிகச்  ைரியில்லகாமல் 
இருத்தல் (Wrong Number of Picks)

3. துணி ஓரங்்ள சீரகா் இல்லகாதிருத்தல் 
(Bad Selvedge)

4. பன்சன வகாசர (Reediness)
5. ஊசை மிதப்பு்ள புசரவகாடைம் (Weft 

Floats).
6. பகாவு நூல் அறுந்திருத்தல் (Missing Ends)
7. இரடசை பகாவிசை்ள (Double Ends)
8. துசை்ள (Holes)
9. விசைமுள அசையகாைங்்ள (Temple Marks)
10. எண்சணய ்சை (Oil marks)
11. வலிந்த மற்றும் சமலிந்த இைங்்ள (Thick 

and Thin Places)

 ▶ பைம் 2.55 விரிைல்

2.11.2 காரணஙகளும், தவிர்ததலும்

1. ஊடை இல்லாமல் துணியில் விரிெல் 

ஏறபடுததுல்

துணியில்  குறுககு  வைத்தில்  ஊசை 
இசை இல்லகாமல் அந்த இைத்தில் இசைசவளி 
சதரிதபல  ஊசை  வழியில்  விரிைல்  என்ை 
குசைபகாைகாகும்.

நெைவுத துணி குசைபாடுகள் பற்றியும்  

மை ற் று ம்  கு ச ை ப ா டு க ள்  எ வ வ ா று 

ஏற்படுகின்ைனை என்பசதப பற்றியும் 

அவற்சை தவிர்ககும் முசைகசைப 

பற்றியும் நதரிந்து நகாள்யவாம்.

கற்றலின் ந�ாககஙகள்

அறிமுகம்

தறி  சதகாைர்ந்து  இயங்கும்  சபகாழுது 
பல்பவறு இயக்ங்்ளில் உளை பவறுபடை 
பகா்ங்்ளுககிசைபய ஏற்படும் உரகாயவு மற்றும் 
அழுத்தம் ் காரணமகா் அப்பகா்ங்்ள ெகாைசைவில் 
ப த ய ம கா ன ம ச ை கி ன் ை ன . 
இத் ப த ய ம கானங் ்ளின கால்  த றி ்ளின் 
சையல்பகாடு்ளில்  மகாற்ைங்்ள  விசைந்து 
துணி்ளில்  பல் பவறு  குசை ப காடு ்ள 
ஏற்படுகின்ைன. இத்தச்ய குசைபகாடு்ளினகால் 
செயயப்படுகின்ை துணியின் தரம் குசைகிைது. 
விசைத்தறி இயககுபவர்்ளின் ்வனக குசைவின் 
்காரணமகா்வும்  துணி்ளில்  குசைபகாடு்ள 
உருவ காகின்ைன .  இக  குசை ப காடு ்ள  
எவவகாறு ஏற்படுகின்ைன எனபசத பற்றியும், 
தவிர்ககும் முசை்ள பற்றியும் இப்பகாைத்தில் 
்காண்பபகாம்.

2.11.1   குட்றபாடுகள்

1. ஊசை  இல்லகாமல்  துணியில்  விரிைல் 
ஏற்படுத்துதல் (Weft Cracks) 

ச�ெவுததுணி குட்றபாடுகளும், 

நிேர்ததி செயதலும் 

(Fabric Defects and its Rectifications)

2.11
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 காரணஙகள் தவிர்ததல்

• பன்சனை தைர்வாக நபாருததபபட்டிருததல். • ஊசட நூச் துணியுடன் ைரியாக 

அடிததுச் யைர்ககும்படி, பன்சனைசயப 

நபாருததுதல்.

• துணி உள்ளிழுததல் இயககததில் 

இழுககும் நகாககி ஒன்றுககு யமைற்பட்ட 

பற்கசை இழுததல்.

• இழுககும் நகாககி ஒயர சீராக ஒவநவாரு 

பல்்ாக இழுககும்படி நபாருததுதல்.

• தறிசய நிறுததி மீணடும் நெயயும் 

நபாழுது துணி உருசைசய தைர்ததாமைல் 

நெயதல்.

• நெயபவர் தறிசய நிறுததி மீணடும் 

துவஙகும் யபாது துணி உருசைசய 

தைர்ததி ைரியாக நெயதல்.

• ஊசட நிறுதத இயககம் ைரிவர 

நையல்படாமைல் இருததல்.

• ஊசட நிறுதத இயககம் ைரிவர 

ெசடநபைச் நையதல்.

2. ஊடை எண்ணிகடக ெரியில்லாமல் 

இருததல் (Wrong Number of Picks) 

துணி செயதபிைகு அத்துணியில் பல்பவறு 
இைங்்ளில்  அங்குலத்தில்  உளை  ஊசை 

இசை்ளின் எண்ணிகச்சய பைகாதிககும் 
சபகாழுது  மிகுந்த  மகாறுபகாடு  வருதபல 
இககுசையகாகும்.

காரணஙகள் தவிர்ததல்

• யைஞ்ச் வீலில் உள்ை பற்களின் 

எணணிகசக தவறுத்ாக இருததல்.

• அஙகு்ததில் உள்ை ஊசட இசைகளுககு 

தககவாறு பற்களின் எணணிகசக உள்ை 

யைஞ்ச் வீச்ப நபாருததுதல்.

• பாவு உருசையின் அழுததம் 

அதிகமைாகயவா (அ) குசைவாகயவா 

இருததல்.

• பாவு உருசையில் பாவின்அைவிற்கு 

ஏற்ைவாறு எசடக கற்கசை ைரியாக 

மைாற்றுதல்.

• பன்சனை முன்புைம் அடிககும் நபாழுது 

இய்ைாக அடிததல்.

• பன்சனை ைரியானை அழுததததுடன் அடிககும் 

படி நபாருததுதல்.

• யரட்நைட் வீல் நகாககி ைரியாக 

நையல்படாமைல் இருததல்.

• யரட்நைட் வீல் நகாககி ஒயர சீராக 

ஒவநவாரு பல்்ாக இழுககும் படி 

நபாருததுதல்.

• எமைரியரா்ர் பிடிபபு குசைந்திருததல். • எமைரியரா்ர் ென்ைாக பிடிபபு உள்ைதாக 

நபாருததுதல்.
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 ▶ பைம் 2.56 ஓரக கசரகள் ைரியில்்ாமைல் 

இருததல்

3)  துணியின் ஓரஙகள்  

ெரியில்லாமல் இருததல்  

(Bad Selvedge)

துணியின் அ்ல வைத்தில் இரு ஓரங்்ள 
ைரியகா்  செயயப்பைகாமலும் ,  சீரற்றும் , 
அசலயசலய கா ் வு ம்  ் காண ப் ப டு த ல் 
இககுசைபகாைகாகும்.

காரணஙகள் தவிர்ததல்

• துணியின் ஓரபபகுதியில் யைர்ககபபடும் 

பாவிசைகள் யதசவயானை அைசவ 

விட அதிகமைாகயவா அல்்து 

குசைவாகயவா இருததல்.

• பாவு நூல் நெம்பருககு ஏற்ைவாறு தறியின் 

ஓரபபகுதியில் இசைகளின் எணணிகசக 

அசமைததல்.

• பாவின் அக்ம் துணியின் அக்தசத 

விட குசைவாகயவா அல்்து 

அதிகமைாகயவா இருததல்.

• பாவின் அக்தசத யதசவபபடும் துணியின் 

அக்ததிற்கு ஏற்ைவாறு பாவு தயாரிததல்.

• புணி ைரியானை அைவில் திைககாமைல் 

இருததல்.

• ொடா எந்த தசடயும் இன்றி எளிதில் 

நுசைதது நைல்வதற்கு ஏற்ைவாறு புணியின் 

அக்தசத அசமைததல்.

• விசை முற்கள் ைரியாக நபாருததப 

படாமைல் இருததல்.

• துணி ஓரஙகளில் ைரி விசைமுற்கசை 

(Temples) ைரியாக நபாருதத யவணடும்.

4) பன்டன ோடர (Readiness)

துணியின் சில இைங்்ளிபலகா அல்லது முழுவதுமகா்பவகா பகாவிசை்ள இரண்டிரண்ைகா் 
இசணந்து இசைசவளி சதரிவது பன்சன வகாசர எனப்படும்.

 ▶ பைம் 2.57 பன்சனை வாசர
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து ணி யி ன்  சி ல  இ ை ங் ் ளி ல்  
ெமககுத் பதசவயகான டிசைன் வடிவசமப்பின் 
படி பகாவு ஊசை இசை்ள பின்னப்பைகாமல் 
துணியின்  ப மல்  ஊசை  நூல்  நீண்டு  
சதரிவது (மிதந்து வருவது) ஊசை மிதப்பு 
எனப்படும்.

5) ஊடை மிதப்புகள் / புடரோடைம்  

(Weft Floats)

 ▶ பைம் 2.58 ஊசட மிதபபுகள்

காரணஙகள் தவிர்ததல்

• ஒரு அஙகு்ததில் உள்ை பாவு நூல்களின் 

எணணிகசகககு ஏற்ை நெம்பருசடய 

பன்சனைசய உபயயாகிககாமைல் இருபபது.

• ைரியானை நெம்பருசடய பன்சனைசய 

உபயயாகிததல்.

• அறுதது யபானை பாவிசைகசை பன்சனையில் 

மைாற்றி வாஙகிவிடுதல்.

• அறுந்து யபானை பாவிசைகசை ைரியாக 

பன்சனையில் யகார்ததல்.

• பின்தணடு ைரிவர நையல்படாமைல்  

இருததல்.

• பின்தணடு ைரியாக நையல்படும்படி 

நபாறுததுதல்.

காரணஙகள் தவிர்ததல்

• புணிசீராக ஏற்படாமைல் இருததல். • புணிகளின் அைவு சீராக இருககும் படி 

நபாருததுதல்.

• ஊசட அறிமுள் (Weft Fork) பாவு 

நூல்களுடன் பின்னி பாவு நூல்கசை 

அறுதது விடுதல்.

• ஊசட அறிமுள் ைரிவர இயஙகும் படி 

நபாருததுதல்.

• பழுதசடந்த பன்சனை கம்பிகள் (அ) விழுது 

கம்பிகளினைால் பாவிசைகள் ைரியாக 

யமைந்ைாமைல் இருததல்.

• பழுதசடந்த பன்சனை கம்பிகள் மைற்றும் 

விழுதுகசை ைரிநையது மைாற்றி நெயதல்.

• பாவு இசைகள் அறுந்திருததல். • பாவு இசைகள் அறுந்தால் அதசனை 

உடயனை முடிச்சிட்டு ைரிநையது நெயதல்.

6) பாவு நூல் இல்லாதிருததல் (Missing Ends)

துணியில்  சில  இைங்்ளிபைகா  அல்லது  முழுவதுபமகா  பகாவு  வழியில்  சில  பகாவு  நூல் 
இல்லகாமல் விரிைல் சதரிதல் இககுசைபகாைகாகும்.
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 ▶ பைம் 2.59 பாவு நூல் இல்்ாதிருததல்

காரணம் தவிர்ததல்

• நெயயும் நபாழுது பாவு நூல்கள் அறுந்து 

யபானைால், உடயனை ைரி நையயாமைல் 

தறிசய இயககுதல்.

• நெயயும் நபாழுது நெைவாளி கூர்ந்து 

கவனிதது நூல்கள் அறுந்து யபானைால் 

உடயனை இசைதது ைரி நையது நெயய 

யவணடும். 

7) இரடடைப் பாவிடேகள் (Double Ends)

துணியில் இரண்டு பகாவிசை்ள இசணந்து சதரிவது இககுசைபகாைகாகும்.

 ▶ பைம் 2.60 இரட்சடப பாவிசைகள்

காரணஙகள் தவிர்ததல்

• பாவில் இசைகள் கஞ்சி இடும் நபாழுது 

ஒட்டிக நகாணடு வருதல்.

• ஒட்டிக நகாணடிருககும் பாவிசைகசை 

கணடு பிடிதது ைரிவர யகார்ததல்.

• பாவிசைகசை விழுது மைற்றும் 

பன்சனையில் தவைாக வாஙகுதல்.

• அறுந்த பாவிசைகசை ைரியானை 

வரிசையில் விழுது மைற்றும் பன்சனையில் 

யகார்ததல்.
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8) துட்ளகள் (Holes) 

 ▶ பைம் 2.61 துசைகள்

துணியில் துசை்ள சதன்படுதல். 

காரணம் தவிர்ததல்

• துணி நெயயும் நபாழுது ொடாப  

நபட்டியின் சிறு பிசுறுகள் மைற்றும் 

தூசு, பஞ்சுகள் துணியின் ஊசடயில் 

மைாட்டிக நகாணடு நெைவாகிவிட்டபின் 

கவனைககுசைவாக அகற்றும் யபாது 

துணியில் துசைகள் உணடாகும்.

• இவவாறு ஏற்படும் நபாழுது உடயனை 

தறிசய நிறுததி நெைவானை பகுதிசய 

பிரிதது பிசுறுகசை நிதானைமைாக, ைரியாக 

எடுததுவிட்டு பின் தறிசய இயககுதல் 

யவணடும்.

9) விடெமுள் அடையா்ளஙகள்  

(Temple Marks)

துணியின் ஓரங்்ளில் ஊசி துவகாரங்்ள 
பபகான்ை  சிறு  ஓடசை்ள  ்காணப்படுவது 
இககுசைபகாைகாகும்.

 ▶ பைம் 2.62 விசைமுள் அசடயாைஙகள்

காரணஙகள் தவிர்ததல்

• விசை முள்ளில் உள்ை முற்கள் 

பழுதசடந்திருததல்.

• விசைமுள் முற்கசை ைரியானை 

இறுககததுடன் நபாறுததுதல்.

• விசைமுள்ளின் யமைல்மூடி அதிக 

இறுககமைாக இருததல்.

• துணியின் நகட்டிததன்சமைககு தகுந்த 

விசை முள் வசகசய பயன்படுததுதல்.
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10) எண்சணய கட்றகள் (Oil Marks) 

 ▶ பைம் 2.63 எணநையக கசை

துணியில் திடடுத்திடைகா் ஆங்்காங்ப் எண்சணயக்சை்ள படிந்து சதரிவது இககுசையகாகும்.

காரணம் தவிர்ததல்

• எணநையக கசை படிந்த சககசை 

துணியின் மீது சவபபது.

• தறி ஓட்டுெர் சககசை சுததமைாக 

சவததிருகக அறிவுறுததுதல்.

• தறியின் பாகஙகளுககு அதிகபடியாக 

எணநையிடுதல்

• தறியின் இயககஙகசை பழுது பார்ககும் 

நபாழுது துணிசய கசைபடா வணைம் 

பாதுகாததல். 

• தறியின் பாகஙகளுககு உயவிடும் 

நபாழுது எணநைய நதறிததல்

• தறியின் பாகஙகளுககு உயவிடும் நபாழுது 

எணநைய நதறிககா வணைமும் 

பார்ததுக நகாள்ளுதல்.

11) ேலிந்த மறறும் சமலிந்த இைஙகள்  

(Thick and Thin Place)

வலிந்த  இைம்  என்பது  ஒரு  ஊசை 
நூலின்  பமல்  மற்சை காரு  ஊசை  நூல் 
செருக்மகா் பமல் ஏறி சைல்வதகால் நி்ழகிைது. 

சமலிந்த  இைம்  என்பது  ஊசை  நூல்்சை 
அடித்துச் பைர்ககும் சபகாழுது, நிர்ணயிக்ப்படை 
அைவின்  படி  அது  ைரியகா்  துணியுைன் 
அடித்துச்  பைர்க்காமல்  விடடுவிடுவதகால் 
ஏற்படுகிைது. 

காரணஙகள் தவிர்ததல்

• துணி சுற்றும் 7 ைககர இயககததில் 

இழுககும் நகாககி ஒன்றுககு யமைற்பட்ட 

பற்கசை இழுபபதால் நமைலிந்த இடம் 

ஏற்படுகிைது.

• இழுககும் நகாககி ஒயர சீராக 

ஒருமுசைககு ஒரு பல்வீதம் இழுககும் 

வணைம் நபாருததுல்.
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I ஒரு மதிப்சபண் வினாககள்

1. ஊசட இசை இல்்ாமைல் குறுககு 

வைததில் இசடநவளி நதரிதலுககுப 

நபயர்

அ) நவஃபட்கிராகஸ்

ஆ) நவஃபட் புயைாட்ஸ்

இ) துசைகள்

ஈ) நடம்பிள் மைார்கஸ்

2. பன்சனை வாசர என்பது

அ) துணியின் யமைல் ஊசட நூல் 

நீணடு நதரிவது

ஆ) பாவிசைகள் இரணடிரணடாக 

இசைந்து இசடநவளி நதரிவது

இ) பாவு நூல்கள் இல்்ாமைல் விரிைல் 

நதரிவது

ஈ) பாவிசைகள் இசைந்து 

நதரிவது

3. வலிந்த மைற்றும் நமைலிந்த இடஙகள் – 

காரைம்

அ) விசைமுற்களில் உள்ை முற்கள் 

பழுதசடந்திருபபது

ஆ) ஒடிந்த பன்சனை கம்பிகள்

இ) பின்தணடு ைரிவர நையல்படாதது

ஈ) இழுககுக நகாககி ஒன்றுககும் 

யமைற்பட்ட பற்கசை இழுததல்

4. துணியின் ஓரஙகளில் சிறு 

துவாரஙகளுககு நபயர்

அ) துசைகள்

ஆ) நடம்பிள் மைார்கஸ்

இ) ஊசட மிதபபு

ஈ) பன்சனை வாசர

விடைகள்

1. அ 2. ஆ 3. ஈ 4. ஆ

II மூன்று மதிப்சபண் வினாககள்

1. நெைவுத துணியில் ஏற்படும் 

குசைபாடுகள் எசவயயனும் 

ஐந்திசனை கூறுக.

2. பன்சனை வாசர என்ைால் என்னை?

3. ஊசட மிதபபுகள் என்ைால் என்னை?

4. பாவு நூல் இல்்ாதிருததல் என்ைால் 

என்னை?

5. இரட்சட பாவிசைகள் (Double Ends) 

ஏற்படக காரைஙகள் யாசவ?

6. ஊசட மிதபபுகள் ஏற்படக 

காரைஙகள் யாசவ?

7. எணநைய கசை (Oil Marks) 

காரைம், தவிர்ககும் முசைகசைக 

கூறுக.

8. வலிந்த, நமைலிந்த இடஙகள் என்ைால் 

என்னை?

9. துணியில் துசைகள் ஏற்படக 

காரைம் யாது?

மதிப்பீடு

வி ச ை த் த றி ச ய  இ ய க கு ப வ ர் , 
விசைத் தறியின்  இயக்ங் ்ள  ை ரிவ ர 
ெசைசபறுகின்ைதகா  என்பசத  உன்னிப்பகா் 
்வனித்து குசையில்லகா துணிசய உருவகாக் 
பவண்டும். இல்சலசயனில் குசையுைன் கூடிய 
துணி  த ரமற்ைத காகி ,  வகாங்குபவகா ர கால் 
நிரகா்ரிக்ப்படடு ,  சபரும்  ெஷைத்சத 
ஏற்படுத்தும். 

மாணேர் செயல்பாடு

• குசைகள் ஏற்பட்ட நெைவுத துணி 

ஒன்றிசனை எடுததக நகாணடு, அதில் 

உள்ை குசைபாடுகசைக குறிததல்.

• இககுசைபாடுகசை நிவர்ததி நையயும் 

முசைகசை எழுதுதல்.
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10. நடம்பிஸ் மைார்கஸ் ஏற்படக காரைம் 

யாது?

III ஐந்து மதிப்சபண் வினாககள்

1. நவஃபட் கிராகஸ் மைற்றும், ராங ெம்பர் 

ஆப பிகஸ் என்பது என்னை? ஏற்படக 

காரைஙகள், தவிர்ககும் முசைகசை 

விைககுக.

2. துணியின் ஓரக கசரகள் 

ைரியில்்ாதிருததல் பன்சனை வாசர 

என்பது என்னை? காரைஙகள், 

தவிர்ககும் முசைகசை விைககுக.

3. ஊசட மிதபபுகள், பாவு நூல் 

இல்்ாதிருததல் என்பது என்னை? 

காரைஙகள் தவிர்ககும் முசைகள் 

கூறுக.

4. விசைமுள் அசடயாைஙகள்,  

வலிந்த மைற்றும் நமைலிந்த இடஙகள் 

என்பது என்னை? காரைஙகள், 

தவிர்ககும் முசைகசை விைககுக.

IV பதது மதிப்சபண் வினாககள்

1. நெயத துணியில் கீழகணட 

குசைபாடுகள், காரைஙகள் 

தவிர்ககும் முசைகசை விைககுக.

அ) வலிந்த மைற்றும் நமைலிந்த இடஙகள்

ஆ) விசைமுள் அசடயாைஙகள்

இ) ஊசட மிதபபுகள்

ஈ) ஊசட எணணிகசக 

ைரியில்்ாமைல் இருததல்.
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பதசவயகான சூத்திரங்்ள பற்றியும் இப்பகாைத்தில் 
்காண்பபகாம்.

2.12.1  துணியின் எடை கணககீடு 

விேரஙகள்

பாவு, ஊடை விேரஙகள்

• பகாவு இசை்ள/ அங்குலம் (பன்சனயில்) 
(Ends/ inch in reed) EPI

• ஊசை இசை்ள/ அங்குலம் (தறியில்) 
(Picks/ inch in loom) PPI

• பகாவின் நீைம் (ச்ஜத்தில்) (Tape Length 
in yards) WL

• ஊசையின் நீைம் (அங்குலத்தில்) (Length 
of Pick in inches) PL

துணி விேரஙகள்

• பகாவு இசை்ள/அங்குலம் (துணியில்)  
(Ends/inch in cloth) EPI

• ஊசை இசை்ள/ அங்குலம் (துணியில்)  
(Picks/ inch in cloth) PPI

• துணியின் நீைம் (ச்ஜத்தில்) (Length of 
cloth in yards) CL

• துணியின்  அ்லம்  (அங்குலத்தில் )  
(Width of cloth in inch) CW

நூலின் விேரஙகள்

• பகாவு நூலின் ெம்பர் (Count of warp)
• ஊசை நூலின் ெம்பர் (Count of weft)
• பகாவு நூலின் சுருக்ம் (Warp crimp %)

1. துணியின் எசட கைககிட்டிற்கு  

யதசவயானை விவரஙகசை அறிந்து 

நகாள்ளுதல்.

2. பாவு நீட்சி, ஊசட நீட்சி பற்றி அறிந்து 

நகாள்ளுதல், பணசனை ெம்பர், பாவு 

நூல் எசட,  ஊச ட நூல் எசட, 

து ணி யி ன்  எ ச ட  ஆ கி ய வ ற் ச ை 

க ை க கி டு ம்  மு ச ை ச ய  அ றி ந் து 

நகாணடு, கைககீடுகள் நையதல்.

கற்றலின் ந�ாககஙகள்

அறிமுகம்

ெமககுத் பதசவயகான துணியின் அைவு 
மற்றும் அசமப்பிற்ப்ற்ைவகாறு,பதசவப்படும் 
பகாவு  நூலின்  எசை  மற்றும்  ஊசை  நூலின் 
எசை, ஆகியவற்சை முன் கூடடிபய ்ணககிை 
பவண்டியது  முககியமகான  பதசவயகாகும் . 
இக்காலத்தில் துணி உற்பத்தி சையபவகார், தறி 
செயயும்  ெபர்்ளிைம்  நூசலக  ச்காடுத்து , 
அவருககு பதசவயகான நீைம், அ்லம் ச்காண்ை 
துணிசய செயது வகாங்கிக ச்காளகின்ைனர். 
அந்த துணிசய செயவதற்கு உரிய கூலிசய 
துணியின் நீைத்திற்கு ஏற்ைவகாறு ்ணககிடடு 
செயபவர்  சபற்றுக  ச்காளகிைகார் .  எனபவ 
மூலப்சபகாருட்சை ச்காடுககும் ெபருககும்  
துணிசய தயகாரிககும் செைவகாளிககும் செைவியல் 
்ணககீடு்ள முககியமகான ஒன்ைகாகும். இந்த 
செைவியல் ்ணககீடு்ள பற்றியும், அதற்குத் 

துணியின் எடை கணககீடடு முட்ற

(Cloth Weight Calculating Method)

2.12

Textile_Chapter_02.indd   110 01/11/2022   5:27:56 PM



துணி தயாரிததல்  அலகு I I 111

துணியின் அகலம் – அஙகுலததில்

துணிசய தறியிலிருந்து எடுத்த பிைகு 
துணியின் ஒரு ஜமுளிலிருந்து (Selvedge) 
மறு ஜமுள வசர உளை சமகாத்த அ்லத்சத 
அங்குலத்தில் ்ணககிடுதல்.

பாவு நூலின் �ம்பர்

துணி  தயகாரிப்பில் ,  பகாவு  தயகாரிக் 
பயன்படுத்தப்படும் நூலின் ெம்பர்.

ஊடை நூலின் �ம்பர்

துணி தயகாரிப்பில், பயன்படுத்தப்படும் 
ஊசையின் ெம்பர்.

பாவு நூலின் சுருககம்

துணி தயகாரிககும்சபகாழுது பகாவு நூல், 
ஊசை நூலிற்கு பமலும், கீழும் சைல்வதகால் 
பகாவு நூலில் சுருக்ம் ஏற்படுகிைது.அதனகால்தகான் 
துணி தயகாரிக் பயன்படுத்தப்படும் பகாவின் 
நீைம்  அதி்மகா்வும் ,  அந்த  பகாவினகால் 
தயகாரிக்ப்படை துணியின் நீைம் குசைவகா்வும் 
இருககிைது. எனபவ பகாவு நூலின் சுருக்த்சத 
(ைதவிகிதத்தில்) கீழ்ண்ைவகாறு ்ணககிைலகாம்.

பாவு நூலின்
    சுருக்கம் =

(பகாவின் நீைம் 
– துணியின் நீைம் )

× 100
துணியின் நீைம்

Wl CL
CL
�

�100 (அ) WL = CL × 100
100

��
�
�

�
�
�

warpcrimp%

ஊடை நூலின் சுருககம்

துணி தயகாரிககும் சபகாழுது ஊசை நூல், 
பகாவு  நூலிற்கு  பமலும் ,  கீழும்  சைல்வதகால் 
ஊசை  நூலிலும்  சுருக்ம்  ஏற்படுகிைது . 
அதன கால் த கான்  பன்சனயில்  ப காவின் 
அ்லத்சதவிை, அதகாவது ஒவசவகாரு ஊசைககும், 
உபபயகா்ப்படுத்தப்படை ஊசையின் நீைத்சதவிை, 
துணியின்  அ்லம்  குசைவகா்  இருககிைது . 
எனபவ  ஊசை  நூலின்  சுருக ் த்ச த 
(ைதவிகிதத்தில்) கீழ்ண்ைவகாறு ்ணககிைலகாம்.

• ஊசை நுலின் சுருக்ம் (Weft crimp %)
• பகாவு நூலின் பைதகாரம் (waste of warp%)
• ஊசை நூலின் பைதகாரம் (waste of weft%)

பாவு இடேகள்/ அஙகுலம் – பன்டனயில்

த றி யி ல்  ப கா வு  இ ச ை ் ளு க கு 
பயன்படுத்தப்படும் பன்சனயில், ஒரு அங்குல 
அ்லத்தில் உளை சமகாத்த பகாவு இசை்ளின் 
எண்ணிகச்.

ஊடை இடேகள்/ அஙகுலம் – தறியில்

தறியில் துணி செயயும்சபகாழுது, ஒரு 
அங்குல துணியின் நீைத்தில் அசமந்துளை 
ஊசை இசை்ளின் எண்ணிகச்.

பாவின் நீ்ளம் – சகஜததில்

குறிப்பிடை  நீை  துணிசய  தயகாரிக் 
பயன்படுத்தப்படை பகாவின் நீைம் (பைதகாரத்சத 
பைர்க்காமல்)

ஊடையின் நீ்ளம் – அஙகுலததில்

ஒ வ ச வ கா ரு  ஊ ச ை யி ன்  நீ ை ம் 
(அங்குலத்தில்) என்பது பன்சனயில் உளை 
பகாவின் அ்லத்திற்கு (அங்குலத்தில்) ைமமகாகும்.

பாவு இடேகள் / அஙகுலம்– (துணியில்)

துணிசய தறியிலிருந்து எடுத்த பிைகு, 
துணியின் ஒரு அங்குல அ்லத்தில் அைங்கியுளை 
பகாவு நூல்்ளின் எண்ணிகச்.

ஊடை இடேகள் / அஙகுலம் (துணியில்)

துணிசய, தறியிலிருந்து எடுத்த பிைகு, 
துணியில் ஒரு அங்குல நீைத்தில் அைங்கியுளை 
ஊசை நூல்்ளின் எண்ணிகச்.

துணியின் நீ்ளம் – சகஜததில்

துணிசய தறியிலிருந்து எடுத்த பிைகு, 
துணியின் சதகாைக்த்திலிருந்து, ்சைசிவசர 
உளை  சம கா த் த  நீைத்சத  ச ்ஜத்தில் 
்ணககிடுதல்.
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ஊசை நீைம் = துணியின் அ்லம் × (100 
+ ஊசைச் சுருக்ம்)

100
= 50 × (100 + 10)

100
= 55”

சமகாத்த பகாவு 
நூல்்ளின் 
எண்ணிகச்

=  (பகாவு நூல்்ள/அங்குலம் 
× துணியின் அ்லம்) + 
ஜமுளில் உளை கூடுதல் 
இசை்ள

= (84 × 50) + 84
= 4200 + 84
= 4284

துணியில் 
உளை 
பகாவின் 
எசை

=  சமகாத்த பகாவு நூல்்ளின் 
எண்ணிகச் × பகாவின் நீைம் 
ச்ஜத்தில் × (1/840)  
× (1/பகாவு நூலின் ெம்பர்)

=  4284 × 110 × (1/840)× (1/60)
= 9.35 lbs

துணியில் 
உளை 
ஊசையின் 
எசை

=  ஊசை இசை்ள/அங்குலம் 
× துணியின் நீைம்  
ச்ஜத்தில் × ஊசையின் 
நீைம் அங்குலத்தில்  
× (1/840) × (1/ஊசையின் 
செம்பர்)

=  78 × 100 × 55 × (1/840)  
× (1/60)

= 8.51 lbs

துணியின் 
எசை

=  பகாவின் எசை + ஊசையின் 
எசை

= 9.35 + 8.51
= 17.86 lbs

ஊசை நூலின் நீைம் (பன்சனயில் 
பகாவின் அ்லம்) துணியின் அ்லம் × 100

துணியின் அ்லம்

RW CW
CW
�

�100 (அ ) RW = Cloth Width 

× 100
100

��
�
�

�
�
�

WeftCrimp%

2.12.2 துணியின் எடை கணககீடு

ச்காடுக்ப்படை விபரங்்ள

• துணியின் நீைம் – 100 ச்ஜம்
• துணியின் அ்லம் – 50 அங்குலம்
• பகாவு நூல்்ள / அங்குலம் – 84
• ஊசை நூல்்ள / அங்குலம் – 78
•  பகாவு நூலின் ெம்பர் – 60
• ஊசை நூலின் ெம்பர் – 60
• பகாவு சுருக்ம் – 10%
• ஊசை சுருக்ம் – 10%

பமற்்ண்ை விபரங்்சைக ச்காண்டு 
துணியின் எசைசயக ்ணககிடுதல்

துணியின் எசை =  (துணியில் உளை பகாவின் 
எசை + துணியில் உளை 
ஊசையின் எசை)

பகாவின் நீைம் = துணியின் நீைம் × (100 
+ பகாவு சுருக்ம்)

100
= 100 × (100 + 

10)
100

= 110 ச்ஜங்்ள
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1) துணியின் நீைம் – 100 நகஜம்

• துணியின் அக்ம் – 90  

அஙகு்ம்

• பாவு நூலின் ெம்பர் – 2/20
s

• ஊசட நூலின் ெம்பர் – 10
s

• பாவு நூல் ஒரு அஙகு்ததில் – 44

• ஊசட நூல் ஒரு அஙகு்ததில் – 40

• பாவு சுருககம் – 8%

• ஊசட சுருககம் – 6%

2) துணியின் நீைம் – 24 நகஜம்

• துணியின் அக்ம் – 48 அஙகு்ம்

• பாவு நூலின் ெம்பர் – 40
s

• ஊசட நூலின் ெம்பர் – 40
s

• பாவு நூல் ஒரு அஙகு்ததில் – 64

• ஊசட நூல் ஒரு அஙகு்ததில் – 56

• பாவு சுருககம் – 6%

• ஊசட சுருககம் – 5%

3) துணியின் நீைம் – 50 நகஜம்

• துணியின் அக்ம் – 60 அஙகு்ம்

• பாவு நூலின் ெம்பர் – 2/40
s

• ஊசட நூலின் ெம்பர் – 20
s

• பாவு நூல் ஒரு அஙகு்ததில் – 56

• ஊசட நூல் ஒரு அஙகு்ததில் – 48

• பாவு சுருககம் – 6%

• ஊசட சுருககம் – 4%

மதிப்பீடு

I மூன்று மதிப்சபண் வினாககள்

1. குறிபபு வசரக – பாவு நூல்/

அஙகு்ம்(துணியில்)

2. துணியின் நீைம் – நகஜததில்

3. ஊசட நூல்/ அஙகு்ம் – துணியில்

4. துணியின் அக்ம் – அஙகு்ததில்

5. பாவு இசைகள்/ அஙகு்ம் – 

பன்சனையில்

6. ஊசட இசைகள்/ அஙகு்ம் – 

தறியில்

7. பாவின் நீைம் – நகஜததில்

8. ஊசடயின் நீைம் – அஙகு்ததில்

9. பாவு நூலின் ெம்பர், ஊசட நூலின் 

ெம்பர், பாவு நூலின் சுருககம் – 

குறிபபு வசரக.

10. பாவு நூலின் சுருககம் அறிய 

பயன்படும் சூததிரதசத எழுதுக.

11. பாவு மைற்றும் ஊசட நூலின் 

யைதாரம் கைககிட பயன்படும் 

சூததிரம் யாது?

II ஐந்து மதிப்சபண் வினாககள்

பின்வரும் விவரஙகசைக நகாணடு துணி 

தயாரிகக யதசவயானை பாவு மைற்றும் ஊசட 

நூல்களின் எசடசயயும், துணியின் 

எசடசயயும், கைககிடுக.

மாணேர் செயல்பாடு

நகாடுககபபட்ட துணியின் விவரஙகசைப பயன்படுததி, துணியின் எசடசயக 

கைககிடும் முசைகசை அறிதல், கைககிட்டு விசடசய எழுதுதல்.
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சைலுத்தும் முசை்சை மற்றும் குசை்சை 
பற்றி ்காண்பபகாம்.

�ாைா இல்லா தறிகள் (Shuttle less loom)

 ▶ பைம் 2.64 ொடா இல்்ாத தறிகளில் 

ஊசட நைலுததும் முசைகள்

ெகாைகா  இல்லகாத  தறி்ள  என்பது 
இரண்ைகா் பிரிக்ப்படை புணிககிசைபய ஊசை 
நூ ச ல  ச ை லு த் து வ த ற் கு  ெ கா ை கா ச வ 
பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலகா் பவறு ஊை்த்சத 
பயன்படுத்தி  ஊசை  நூசல  சைலுத்தும் 
தறி்ைகாகும்.

ெகாைகாத் தறி்ளுககும், ெகாைகா இல்லகாத 
தறி்ளுககும் இசைபயயுளை பவறுபகாடு்சைக 
ச ் காண்டு ,  ெ கா ை கா  இல்லகா  தறி ்ளின் 
முககியத்துவத்சத அறியலகாம்.

ொடா தறிககும், ொடா இல்்ாத தறிககும் 

இசடயய உள்ை யவறுபாடுகசை அறிந்து 

நகாள்யவாம்.

ொடா இல்்ாத தறிகைானை யரபபியர், 

பு ர ந ஜ க ச ட ல் ,  ஏ ர் ந ஜ ட் ,  வ ா ட் ட ர்  

ந ஜ ட்  த றி க ச ை  ப ற் றி  அ றி ந் து 

நகாள்யவாம்.

ெ ா ட ா  இ ல் ் ா த  த றி க ளி ன்  நி ச ை  

மை ற் று ம்  கு ச ை ப ா டு க ச ை  அ றி ந் து 

நகாள்யவாம்.

கற்றலின் ந�ாககஙகள்

அறிமுகம்

முதன்முதலில் ெகாைகா தறி்ளுககு மகாற்ைகா் 
1914-ஆம் ஆண்டு அசமரிக்கா உரிசமயுைன் 
ஏர்சஜட தறி்ள ்ண்டுபிடிக்ப்படைது. பிைகு 
1927-ம் ஆண்டு இருபுைமும் ஊசை நூசல 
சைலுத்தும்  வண்ணம்  ஏர்சஜட  தறி்ள 
்ண்டுபிடிக்ப்படடு வைக்த்திற்கு வந்தன. 
1923ல்  ருைல்ப்  பரகாஸ்  பமன்  என்பவரகால் 
கிரிப்பர்  எனப்படும்  புரசஜகசைல்  தறி்ள 
்ண்டுபிடிக்ப்படைன.பிைகு 1925ஆம் ஆண்டு 
ப்ப்லர் என அசைக்ப்படை முதல் பரப்பியர் 
தறி பஜகா்ன் ப்ப்லரகால் ்ண்டுபிடிக்ப்படைது. 
1930-1940 ்கால ்டைத்தில் நிசைய ப்ப்லர் 
தறி்ள  வைக்த்தில்  பயன்படுத்தப்படைன . 
இப்பகாைத்தில் ெகாைகா இல்லகா தறி்ளின் ஊசை 

�ாைா இல்லாத தறிகள்

(Shuttle less Looms)

2.13
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2.13.2 �ாைா இல்லாத தறிகளின் ேடககள்

2.13.1  �ாைாததறி - �ாைா இல்லாத தறி ஒப்பீடு

ே.எண் �ாைாத தறிகள் �ாைா இல்லாத தறிகள்

1 ஊசட நூச் நைலுததவதற்கு 

மைரததினைால் ஆனை ொடாககள் 

பயன்படுததபபடுகிைது.

ொடாசவத தவிர யரபபியர், 

புரநஜகசடல் (Gripper), காற்று 

மைற்றும் நீர் நைலுததும் ொசில்கள் 

பயன்படுததபபடுகின்ைனை.

2 உற்பததி குசைவு உற்பததி அதிகம்

3 தறி எற்படுததும் இசரச்ைல் அதிகம் இசரச்ைல் குசைவு

4 நெயயபபடும் துணியின் அக்ம் 

குசைவு

நெயயபபடும் துணியின் அக்ம் அதிகம்

5 ஒரு நிமிடததிற்கு நைலுததபபடும் 

ஊசடகளின் எணணிகசக குசைவு

ஒரு நிமிடததிற்கு நைலுததபபடும் 

ஊசடகளின் எணணிகசக அதிகம்

6 ொடாககள் பாவு நூலுடன் உராயந்து 

அடிககடி பாவு நூல்கசை அறுந்து 

யபாகச் நையயும்

அடிககடி நூல் அறுந்து யபாகாது

7 தார்குச்சி தனியய இயந்திரததின் 

மூ்ம் சுற்ைபபட யவணடும்

தார்குச்சி அவசியம் இல்ச்

8 தனி ெபர், யமைற்பார்சவ நையயும் 

தறிகளின் எணணிகசக குசைவு

ஒரு ெபர் சுமைார் 16 தறிகள் வசர 

யமைற்பார்சவ நையய்ாம்

9 ஒரு குறிபபிட்ட நீைததில் துணியில் 

காைபபடும் குசைபாடுகளின் 

எணணிகசக அதிகம்

குசைபாடுகளின் எணணிகசக 

குசைவு

�ாைா இல்லாத தறிகள்

நரப்பியர்

ஒறட்ற இரடடை ஏர்சஜட ோடைர் சஜட

புரசஜகடைல்

(கிரிப்பர்)
சஜட
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வந்து, அடுத்த ஊசைநூசல பிடித்துச் 
சைல்லும். தறியின் இரு ஓரங்்ளிலும் 
சபகாருத்தப்படடிருககும் மடிப்பு அசமப்பு, 
்த்தரித்து  விைப்படை  ஊசை  நூசல 
ஜமுள ஓரப்பகுதியில் மடித்து சைருகும். 
புரசஜகசைலின் எண்ணிகச், துணியின் 
அ்லத்திற்கு ஏற்ைவகாறு மகாறுபடும்.

• இத்ததறி்ளின் உற்பத்தி பவ்ம் 300PPM 
(Picks/Minute) ஆகும்.

 ▶ பைம் 2.66 புரநஜகசடல் தறி

2.13.5 ஏர் சஜட தறி

 ▶ பைம் 2.67 ஏர் நஜட் தறிகள்

2.13.3 நரப்பியர் தறி

 ▶ பைம் 2.65 யரபபியர் தறி

• பரப்பியர் தறி்ள சபகாதுவகா் ஒற்சை 
பரப்பியர், இரடசை பரப்பியர் என இரண்டு 
விதமகா்  உளைது .ஒற்சை  பரப்பியர் 
அசமப்பு தறியில், பரப்பியர் அசமப்பகானது 
துணியின் முழு அ்லத்திற்கும் நுசைந்து 
சைன்று ஊசை நூசல உடசைலுத்தும்.

• இரடசை பரப்பியர் முசையில், ஒருபுைம் 
இருந்து ,  ஒரு  பரப்பியர்  நூசல 
பிடித்து  எடுத்துச்  சைன்று  தறியின் 
மத்தியில்  எதிர்  ஓரத்திலிருந்து  வரும் 
மற்சைகாரு பரப்பியருககு நூசல தரும். 
மத்தியிலிருந்து நூசல வகாங்கிக ச்காண்டு 
பரப்பியர் மீண்டும் பசைய நிசலககுத் 
திரும்பும்.

• இந்த பரப்பியர்்ள, வசையக கூடிய 
பரப்பியர்்ைகா்வும், பெரகா் வசையகாமல் 
சைன்று  வரும்  பரப்பியர்்ைகா்வும் 
தறி்ளில் அசமந்துளைது.

• இதன் உற்பத்தி பவ்ம் 200 முதல் 260 
PPM (Picks/Minite) ஆகும்.

2.13.4 புரசஜகடைல் தறி

• இந்த தறி்ள, சில பெரங்்ளில் ஏவு்சண 
தறி்ள என்றும் அசைக்ப்படுகின்ைன. 
ஏசனனில் ,  சிறிய  புல்லட  பபகான்ை 
புரசஜகசைல் பிடிப்பகான், ஊசை நூசல 
பிடித்துக  ச்காண்டு ,  புணிககிசைபய 
பவ்மகா் சைலுத்தப்படுகிைது. பிைகு ஊசை 
நூசல விடடுவிடடு மீண்டும் மறுபக்ம் 
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• சபகாதுவகா்  நீசர  ென்கு  உறிஞ்சும் 
செைவியல்  இசை்ளுககு  இத்தறி 
சபகாருந்தகாது.

• அஸிபைட ,  செலகான் ,  பகாலிசயஸ்ைர் 
பபகான்ை சையற்ச் இசை்சை செயவதற்கு 
இத்தறி்ள பயன்படுகிைது.

• சிைப்ப கான  சவளித்பதகாற்ைத்துைன் 
கூடிய  தரமகான  துணி்சை  வகாடைர் 
சஜட தறி்சை பயன்படுத்தி தயகாரிக்  
முடியும்.

2.13.7  �ாைா இல்லாத தறிகளின் நிட்ற, 

குட்றகள்

நிட்றகள்

• செயத  துணி்ளில்  ்காணப்படும் 
குசைபகாடு்ள மி்க குசைவு.

• இத்தறி்ளின் இசரச்ைல் மி்க குசைவு.
• இத்தறி்ளின்  மூலம்  செயயப்படை 

துணி்ளின் தரம் அதி்ம்.
• தகார்குச்சியில்  ஊசைநூல்  சுற்றுதல் 

இத்தறி்ளில் கிசையகாது.
• தனி ெபர் அதி் தறி்சை பமற்ப்பகார்சவ 

சையவதகால் பவசலயகாட்ள குசைவு.
• உற்பத்தி பவ்ம் அதி்ம்.
• பரகாமரிப்புச் சைலவு மி்வும் குசைவு.
• எளிதில் இருப்பு சவக்க கூடிய வச்யில் 

உளை தறியின் பகா்ங்்ள.

குட்ற

• ெகாைகா உளை தறி்சை விை ெகாைகா இல்லகாத 
தறி்ளின் விசல அதி்ம்.

மாணேர் செயல்பாடு

• சகததறி, விசைததறி ஆகியவற்றிற்கும், 

ொடா இல்்ாத தறிகளுககும் இசடயய 

க ா ை ப ப டு ம்  ய வ று ப ா டு க ச ை ப 

பட்டியலிடுதல்.

• ெ ா ட ா  இ ல் ் ா த  த றி க ளி ன் 

சிைபபம்ைஙகசை எழுதுதல்

• சபகாதுவகா் சஜட தறி்ள ஏர் சஜட தறி்ள 
மற்றும் வகாடைர் சஜட தறி்ள என இரண்டு 
விதமகா் உளைது.

• ஏர்சஜட  தறியில்  அதிபவ்  ்காற்று 
சைலுத்தும் துவகாரங்்ளின் மூலம் ஒரு 
புைத்திலிருந்து, மற்சைகாரு புைத்திற்கு ஊசை 
நூல் சைலுத்தப்படுகிைது.

• தடிமனகான துணி்ள தயகாரிப்பில் எர்சஜட 
தறி்ள பயன்படுத்தப்படுகின்ைன.

• ஏசனனில் பருமன் குசைவகான நூசல 
புணிககிசைபய  ்காற்றின்  மூலம் 
சைலுத்துவது ்டினமகாகும்.

• இதன் உற்பத்தி பவ்ம் 660 PPM ஆகும்.

2.13.6 ோடைர் சஜட தறி

 ▶ பைம் 2.68 வாட்டர் நஜட் தறி

• நீசர அதிபவ்மகா் ஒபர பெர்ப்காடடுப் 
பகாசதயில்  அதி்  அழுத்தத்துைன 
சைலுத்தும் அசமப்பின் மூலம் ஊசை நூல் 
புணிககிசைபய சைலுத்தப்படுகிைது.

• தறியின்  அ்லத்திற்கு  ஏற்ைவகாறு  நீர் 
சைலுத்தும் அழுத்தம் மகாறுபடும். 
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I ஒரு மதிப்சபண் வினாககள்

1. சிறு பிடிபபான்கசை ஊசட நூச் 

எடுததுச் நைல்வதற்குப பயன்படுததும் 

தறி

அ) புரநஜகசடல்

ஆ) யரபபியர்

இ) ஏர்நஜட்

ஈ) வாட்டர் நஜட்

2. நையற்சக இசைகளுககு மைட்டும் 

பயன்படுததும் ொடா இல்்ாத தறி

அ) யரபபியர்

ஆ) ஏர்நஜட்

இ) வாட்டர் நஜட்

ஈ) புரநஜகசடல்

3. ஒரு நிமிடததிற்கு அதிக ஊசட 

நூல்கசை நைலுததும் தறி

அ) ொடாத தறி

ஆ) ஏர் நஜட்

இ) புரநஜகசடல்

ஈ) யரபபியர் தறி

4. தடிமைனைானை துணிகள் தயாரிகக 

பயன்படும் ொடா இல்்ாத தறி

அ) ஏர் நஜட்

ஆ) யரபபியர்

இ) புரநஜகசடல்

ஈ) வாட்டர் நஜட்

விடைகள்

1. அ 2. இ 3. ஆ 4. அ

II மூன்று மதிப்சபண் வினாககள்

1. ொடா இல்்ா தறிகளின் வசககள் 

யாசவ?

2. யரபபியர் தறிகள் பற்றி குறிபபு வசரக.

3. புரநஜகசடல் தறிகள் பற்றி குறிபபு 

வசரக.

4. ஏர்நஜட் தறிசயப பற்றி குறிபபு 

வசரக.

5. வாட்டர் நஜட் தறிசயப பற்றி குறிபபு 

வசரக.

III ஐந்து மதிப்சபண் வினாககள்

1. ொடா தறி, ொடா இல்்ாத தறிககும் 

இசடயய உள்ை யவறுபாடுகள் 

யாசவ?

2. ொடா இல்்ாத தறிகளின் நிசை, 

குசைகள் யாசவ?

மதிப்பீடு

உ்க ொடுகளில் ொடா இல்்ாத தறிகளின் பயன்பாட்டு விகிதாச்ைாரம்

1.6 6.35 9.28
4.26

15.3

77.97
90.67

இந்தியா இந்யதாயனைசியா ரஷயாஜபபான்பாகிஸ்தான்சீனைா அநமைரிககா

உஙகளுககுத சதரியுமா?

சேவநேறு �ாடுகளில் �ாைா இல்லாத தறிகளின் பயன்பாடடு விகிதாச்ொரம்

1.6 6.35 9.28
4.26

15.3

77.97
90.67
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 ▶ 3.1 வேட் சாயங்கள்

 ▶ 3.2 ரியாக்டிவ் சாயங்கள்

 ▶ 3.3 அனிலின் ்கருப்பு

 ▶ 3.4 டிஸ்பர்ஸ சாயங்கள்

 ▶ 3.5 ேண்ணங்களின் வ்காட்்பாடு

 ▶ 3.6 சாயத்தாழிலில் நீர் மாசு்பாடு

அலகு 3

சாயமிடுதல்
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• இப்்பாடததில், நீரில் ்கரையாத விரை 

உயர்்நத சாயமான வேட் சாயததின் 

்பணபு்கள் மற்றும் ேர்க்கள் ்பற்றியும், 

வேட் சாயமிடும் முரை்கள்,சாயமிடப் 

்பயன்்படும் இய்நதிைங்கள் மற்றும் 

அவ்விய்நதிைங்கரைப் ்பயன்்படுததி 

வேட் சாயமிடுதல் ்பற்றியும் அறி்நது 

்்காள்வோம்.

• வ ம லு ம்  ்க ர ை ே ன ே ா க் ்க ப் ்ப ட் ட 

்தாட்டிசசாயங்கள் ்பற்றியும் அேற்றின் 

ேர்க்கள் ்பற்றியும் இப்்பாடததில் 

்தரி்நது ்்காள்வோம்.

கற்றலின் ந�ாககஙகள்

 ▶ படம் 3.1 வேட் சாயம்

அறிமுகம்

VAT என்ற  ஆங்கில  வார்த்தைக்கு 
தை மி ழி ல்  ” த தை ா ட் டி ”  எ ன று  த ெ ய ர .  வ வ ட் 
ச ா ய ்த தி ன  ் ை ட் ்ர ஜ வ ே ற ்ற ம்  அ ் ை தை ல் 

மறறும் க்்ர்ததைல் ஆகிய தசயல்கள் தெரிய 
ொ்ததி்ரம் அல்லது ததைாட்டியில் ந்ைதெறுவதைால் 
இசசாய்ததிறகு ததைாட்டிச சாயங்கள்(VAT 
DYES) எேப் தெயர வநதைது. டிரியன வ்க 
மீ ன க ளி ன  த ச தி ல் க ளி லி ரு ந து  க ண் டு 
பி டி க் க ப் ெ ட் ை  ் ை டி ரி ய ன  ெ ர ப் பி ள் ( D y e 
Ty r i a n  P u r p l e )  எ ன ்ற  நி ்ற வ ம  மி க ப் 
ெ ழ ் ம ய ா ே து .  அ தை ன  பி ன  ’ இ ண் டி வ க ா 
தெ்ரா’(Indigo Fera)எனறு அ்ழக்கப்ெடும் 
அவுரிச தசடியின இ்லகளிலிருநது தெ்றப்ெட்ை 
இ ண் டி வ க ா  எ ன ்ற  க ரு நீ ல  நி ்ற ச  ச ா ய ம் 
கண்டுபிடிக்கப்ெட்ைது. அவுரிச தசடியிலிருநது 
தெ்றப்ெடும்  இண்டிவகாவின  அளவு  மிகக் 
கு்்றவாேதைாகவும் வி்ல அதிகமாேதைகவும் 
இருநதைதைால், சுமார 50 ஆண்டுகளுக்கு முனபு 
இண்டிவகா நி்ற்த்தை நிலக்கரி்த தைாரிலிருநது 
தசயற்கயாக்த  தையாரிக்க்த  துவங்கிேர . 
இது தசயற்க இண்டிவகா என்ற்ழக்கப்ெட்ைது. 
அதைனபி்றகு 30 ஆண்டுகளுக்கு முனபிருநதுதைான 
ெ ல் வ வ று  வ ் க ய ா ே  நி ்ற ங் க ளு ை ன 
வ வ ட் ச ா ய ங் க ள்  த ச ய ற ் க ய ா க ்த 
தை ய ா ரி க் க ப் ெ டு கி ன ்ற ே .  இ தை ே ா ல் ,  வ வ ட் 
சாய்ததின ெயனொடு அதிகமாயிறறு. இநதை 
வ வ ட்  ச ா ய ்த தி ன  ெ ண் பு க ள் ,  ச ா ய மி டு ம் 
மு்்றகள் ,  ஆகியவற்்றப்  ெறறி  விரிவாக 
காண்வொம்.

3.1.1  நேட் சாயமிடல்-அடிபபடட

• நீரில் க்்ரயாதை வவட் சாயங்க்ள முதைலில் 
்ைட்்ரஜவேறறிவயாடு  வி்ேபுரியச 
த ச ய தை ா ல் ,  அ ் வ  ் ை ட் ்ர ஜ னு ை ன 

நேட் சாயஙகள்

(Vat Dyes)

3.1
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டைட்்ரஜநேறறி (அல்லது) குட்றபபாோக 

பயன்படும் நேதிப்பாருள்

வ ச ா டி ய ம்  ் ை ட் வ ்ர ா  ச ல் ் ெ ட் - 
(்ைட்வ்ராஸ் )- (Na2S2O4)

கட்ரபபாோக பயன்படும் நேதிப்பாருள்

வசாடியம் ்ைட்்ராக்்சடு – (காஸ்டிக் 
வசாைா)- NaOH

வதை்வதயனில்  காலி  தசயவாோக 
சாதைா்ரண உப்பு (வசாடியம் குவளா்்ரடு-NaCl) 
ம ற ்ற  வ வ தி ப் த ெ ா ரு ட் க ளு ை ன 
ெயனெடு்ததைப்ெடுகி்றது.

3.1.2 நேட் சாயத்தின் பண்புகள்

• வவட் சாயம் நீரில் க்்ரயாது

• மற்ற சாயங்க்ளப் வொல வவட் சாய்த்தை 
வந்ரடியாகச சாயமிை இயலாது.

• தசல்லுவலாஸ் இ்ழக்ளச சாயமிை, 
வ வ ட்  ச ா ய ங் க ள்  மு க் கி ய ம ா க ப் 
ெ ய ன ெ டு கி ன ்ற ே .  ச ா ய மி டு தை லி ல் 
க ா ்ர உ ப் ் ெ ப்  ெ ய ன ெ டு ்த து வ தை ா ல் , 
பு வ ்ர ா ட் டி ன  த க ா ண் டு ள் ள  க ம் ெ ளி 
ம ற று ம்  ெ ட் டு  ஆ கி ய  வி ல ங் கு 
இ்ழக்ளச  சாயமிடும்  தொழுது , 
்ைட்்ரஜன அயனிகளின அழு்ததை்த்தை 
( p H )  க ட் டு ப் ெ டு ்த தை  வ வ ண் டி ய து 
அவசியமாகி்றது.எேவவ,வவட் சாயங்கள் 
ெ ரு ்த தி  ம ற று ம்  ச ண ல்  வ ெ ா ன ்ற 
தசல்லுவலாஸ்  இ்ழக்ள  மட்டுவம 
சாயமிை அதிகம் ெயனெடுகின்றே.

• து ் வ ்த தை லு க் கு ( Wa s h i n g )  ச ா ய ம் 
தவளி்ரா்த தைன்மயில் வவட் சாயம் மிகச 
சி்றநதைது.

• உ்ராயவிோல்(Rubbing Fastness) சாயம் 
தவளி்ரா்த தைன்ம மிக கு்்றவு. 

• வவட் சாயங்கள் வி்ல உயரநதை்வ.
• ஜீ ன ஸ்  துணி ் ய ச  சாய மிை  வ வட் 

சாயங்கள் அதிகம் ெயனெடுகின்றே.

இ்ணநது ்ைட்்ரஜவேற்றம் அ்ைநது 
லியுவகா வசரமங்களாக மாறிவிடுகின்றே.

• இநதை  லியுவகா  வசரமங்க்ள ,  கா்ர 
உப்புக்க்்ரசலில் க்்ர்தது, லியுவகா வவட் 
க்்ரச்ல உருவாக்க வவண்டும்.

• பி்றகு, லியுவகா வவட் சாயக் க்்ரசலில், 
ெரு்ததி  நூ்ல  தசலு்ததி , சாயமிட்டு , 
பி்றகு, காறறு ெடும்ெடி உல்ர்வ்ததைால், 
லியுவகா வசரமங்கள் ஆக்சிஜவேற்றம் 
அ்ைநது ,  ெ்ழய  க்்ரயாதை  வவட் 
சாயமாக நூலில் மாறிவிடுகின்றது. இதைன 
பி்றகு, இசசாயங்கள் தகாதிக்கும் வசாப்புக் 
க்்ரசலில் கூை க்்ரயாது. அதைோல் நி்றம் 
தவளி்றாது.

• எேவவ வி்ல அதிகமுள்ள நி்றம் நீங்காதை 
வவட் சாயங்கள் வி்ல மதிப்பு மிக்க 
ெரு்ததிநூல் ஆ்ைக்ளச சாயமிை அதிக 
அளவில் ெயனெடு்ததைப்ெடுகின்றே.

கட்ரயாத நேட் சாயம்

லியுநகா நேட் சாயம்

நேட் சாயம் கட்ரசல்

நேட் சாயமிட்ட நூல்

மீண்டும் கட்ரயாத நேட் சாயம்

டைட்்ரஜநேற்றம்

கா்ர உபபுக  

கட்ரசலில் கட்ரத்தல்

நூலிறகு சாயமிடுதல்

ஆகசிஜநேற்றம்
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வவதியியல் அ்மப்்ெப் தொறு்ததும், 
சாயமிடும் மு்்ற்யப் தொறு்ததும் வவட்சாயம் 
ெல்வவறு வ்ககளாகஅ்மநதுள்ளது. 

I – வேதி அரமப்பின் ்படி வேட் சாயததின் 

ேர்க்கள்

I (a) இயறடக இண்டிநகா (Natural Indigo)

 ▶ படம் 3.2 அவுரிச ்சடி

• இயற்க கரிமச சாயங்களிவலவய மிக்க 
மதிப்பு்ையதைாகவும், முக்கியமாேதைாகவும் 
இண்டிவகா கருதைப்ெடுகி்றது.

• அவுரிச தசடியின ஒவதவாரு இ்லயிலும் 
0.5% நி்ற்ததுகள்கள் அைங்கியுள்ளே.

• தசடி வளரநது முழு வளரசசி அ்ையும் 
வ்்ர, இ்லயின நி்றமளிக்கும் தைன்மயும் 
ெடிப்ெடியாக அதிகமாகி்றது.

3.1.3 நேட் சாயத்தின் ேடககள்

நேட் சாயம்

நேதி அடைபபின்படி

இண்டிகாய்டு

நேட் சாயஙகள்

ஆந்தி்ர குவிேன்

நேட்சாயஙகள்

சாயமிடும் முட்றபபடி

IN

IW

IK

சி்றபபு முட்ற

இயறடக இண்டிநகா

்சயறடக இண்டிநகா

• தசடியில் உள்ள ெ்ழய இ்ல்ய விை, 
புதிய இ்ல அதிக நி்ற்ததுகள்க்ளப் 
தெறறுள்ளது.

 ▶ படம் 3.3 அவுரிச ்சடி்கரை 

ஊைரேததல் (steeping Vat)

 ▶ படம் 3.4 அவுரிச ்சடி சாரை அடிதது 

சுழற்றும் ்தாட்டி (Beating Vat)
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I (c) ஆந்தி்ர குவிேன் நேட்  

(Anthraquinone Vat Dyes)

இவவ்க சாயங்கள் நிலக்கரி்ததைார 
வி ் ள த ெ ா ரு ள ா ே  ஆ ந தி ்ர  சீ னி லி ரு ந து 
தையாரிக்கப்ெடுகின்றே. இ்வ ெல நி்றங்கள் 
தகாண்ை்வ. தைறகால்ததில் அதிக அளவில் 
ெயனெடுகின்றே. இவற்்ற லியுவகா க்்ரசலாக 
மாற்ற,  வலி்மமிக்க கா்ர உப்புக் க்்ரசல் 
வதை்வப்ெடுகின்றது. எேவவ, இ்வ விலங்கு 
இ்ழக்ளச சாயமிை ெயனெைாது.

II சாயமிடும் முரைரயப் ்்பாறுதது வேட் 

சாயங்களின் ேர்க்கள்

II(a) IN முட்ற (Indanthrene Normal) 

இ ம் மு ் ்ற யி ல்  ச ா ய க் க ் ்ர ச ் ல 
தையாரிக்கவும்,சாயமிைவும் உகநதை தவப்ெநி்ல 
60°C ஆகும்.இதைறகு அைர கா்ர உப்பு வதை்வ. 
இவவ்கக்கு மினோறெகுப்பியாே(Electrolyte) 
சாதைா்ரண உப்பு வதை்வயில்்ல.

II(b) IW முட்ற (Indanthrene Warm)

இம்மு்்றயில் சாயக்க்்ரசல் தையாரிக்கவும், 
சாயமிைவும் உகநதை தவப்ெநி்ல 50°C ஆகும். 
கணிசமாே அளவு கா்ரஉப்பு வதை்வ. வமலும் 
இம்மு்்றக்கு மினோறெகுப்பியாே சாதைா்ரண 
உப்பு சிறிதைளவு வதை்வப்ெடுகி்றது.

II(c) IK முட்ற (Indanthrene Kold)

இம்மு்்றயில் சாயக்க்்ரசல் தையார 
தசயவதைறகாே தவப்ெநி்ல 40°C ஆகும்.
சாயமிடுவதைறகாே தவப்ெநி்ல 20°C ஆகும்.
வமலும் இம் மு்்றக்கு வலி்ம கு்்றநதை கா்ர 
உப்பும், கணிசமாே அளவு சாதைா்ரண உப்பும் 
வதை்வ.

II(d) சி்றபபு முட்ற (Special Method)

வவட் கருப்புச சாயங்க்ள சாயமிை 
இம்மு்்ற ெயனெடுகி்றது. இம்மு்்றக்கு அைர 
கா்ர உப்புக் க்்ரசல் வதை்வப்ெடுகி்றது. சாதைா்ரண 
உ ப் பு  வ தை ் வ யி ல் ் ல .  ச ா ய மி ை  உ க ந தை 
தவப்ெநி்ல 83°C முதைல் 90°C ஆகும்.

 ▶ படம் 3.5 இயற்ர்க இணடிவ்கா ்கட்டி

இயறடக இண்டிநகா பிரித்்தடுத்தல் 

(Extraction of Natural Indigo)

அவுரிச் ்சடிகடை சிறுதுண்டுகைாக 

�றுககுதல்.

ஊ்ற டேககும் கலனில் �றுககிய 

்சடிகடை அடுககி, கலன் நிட்றயும் ேட்ர 

நீர் நி்ரபபி, 9–14 ைணி ந�்ரம் ஊ்றடேத்தல்.

ஊ்ற டேககும் கலனிலிருந்து ்ப்றபபட்ட 

தி்ரேத்டத, அடிககும் கலனிறகு ைாறறி 

�ன்கு அடித்து சுழலவிடும் ்பாழுது தி்ரேம் 

முதலில் ஆ்ரஞ்சு நி்றம், பி்றகு ைஞ்சள் நி்றம், 

இறுதியாக ஆலிவ் நி்றம் அடடகி்றது.

சகக்ரம் சுழல்ேது நிறுத்தபபட்டு  

கட்ரசடல ்தளிய டேத்தல்.

பி்றகு நீட்ர ்ேளிநயறறி,கசடு 

உல்ரடேககபபட்டு இயறடக இண்டிநகா 

கட்டி (Indigotin) கிடடககி்றது.

I (b) ்சயறடக இண்டிநகா (Synthetic Indigo)

தசயற்கஇண்டிவகாவின தையாரிப்பு 
1875 ஆம் ஆண்டிலிருநது துவக்கப்ெட்ைது.
நி ல க் க ரி ்த தை ா ரி ன  வி ் ள  த ெ ா ரு ள ா ே 
நாப்தைலீனிலிருநது  தசயற்க  இண்டிவகா 
தையாரிக்கப்ெட்ைது. இச தசயற்க இண்டிவகா 
சாயங்கள், அதிக அளவில் தையாரிக்கப்ெடுவதைால், 
இ்வ அதிக அளவு ெயனொட்டில் உள்ளே. 
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டைட்்ரஜநேற்ற முட்றயில் நேட் 

சாயமிடும் 4 நிடலகள் 

1. வவட்  சாய்த்தை  ்ைட்்ரஜவேற்றம் 
அ்ையச தசயது, லியுவகா வசரமமாக 
மாறறி, நீர்ததை கா்ர உப்பு க்்ரசலில் 
க்்ர்ததைல் (Reduction & Dissolving) or 
(Vatting).

2. க்்ரசலில் நூ்ல தசலு்ததி சாயமிடுதைல்.
(Dyeing).

3. சாயமிட்ை  நூ்ல  ஆக்சிஜவேற்றம் 
அ்ையசதசயது, லியுவகா வவட் சாய்த்தை, 
மீண்டும் ெ்ழய க்்ரயாதை வவட் சாயமாக 
நி்ல நிறு்ததுதைல். (Oxidation).

4. ஆ க் சி ஜ வ ே ற ்ற ம்  அ ் ை ந தை  நூ ் ல 
தகாதிக்கும் வசாப்புக் க்்ரசலில் அலசி, 
பி்றகு  நீரில்  அலசுதைல் . (Soaping & 
Washing).

3.1.4  பருத்தி நூலிறகு ்தாட்டி 

முட்றயில் நேட் சாயமிடுதல்

நதடேயாே ்பாருட்கள்

நேதிப ்பாருட்கள்
்ேளிர் 

நி்றம்

�டுத்த்ர 

நி்றம்

அடர்  

நி்றம்

சாயததூள் அைவு 1% 2% 3%

வசாடியம் 

ரைட்ைாக்ரசடு
2% 4% 6%

வசாடியம் 

ரைட்வைாசல்ர்பட்
1% 2% 3%

நீர் 1 : 20

பிரிவு

்ேபபநிடல

NaOH

 g/litre

Na
2
S

2
O

4
  

g/litre

NaCl

 g/litre

சாயககட்ரசல்

தயார் ்சய்ய

(Vatting)

சாயமிட

(Dyeing)

IN முரை 60°C 60°C 1.5-10 1.5-10 வதரேயில்ரை

IW முரை 50°C 50°C 0.4-4.5 0.4-6.25 3.25

IK முரை 40°C 20°C 0.4-3 0.4-4.5 6.60

சாயக கட்ரசல் தயார் ்சய்தல்

வ ழ க் க ம ா க  வ வ ட்  ச ா ய ங் க ள் 
் ை ட் ்ர ஜ வ ே ற ்ற  மு ் ்ற யி வ ல வ ய 
சாயமிைப்ெடுகின்றே. முதைலில் சாய்ததூளுைன 
சிறிதைளவு ைரக்கித்ரட் ஆயில் மறறும் தவநநீர 
கலநது  ெ்சயாகக்  கு்ழக்க  வவண்டும் . 
இதைனுைன காஸ்டிக் வசாைா வதை்வயாே அளவு 
வசரக்கப்ெடுகி்றது. இக்க்்ரசலுைன வசாடியம் 
்ைட்வ்ரா சல்்ெட் தூ்ள (்ைட்வ்ராஸ்) 
தமதுவாக க்்ரச்ல கலக்கி விட்டுக் தகாண்வை 
தூவ வவண்டும். பி்றகு இக்க்்ரச்ல நனகு 
கலக்கி  விட்டு  60°C தவப்ெநி்லயில்  10 
நி மி ை ங் க ள்  எ வ வி தை  ம ா ற ்ற மு ம்  இ ன றி 
்வ்ததிருக்க  வவண்டும் .  10  நிமிை்ததில் 
சாய்ததூள் முழுவதும் நனகு ்ைட்்ரஜவேற்றம் 
அ்ைநதிருக்கும். இம் மாற்ற்த்தை க்்ரசலின 
நி்ற்ததில் ஏறெடும் மாற்ற்ததிலிருநது அறியலாம். 
இப்தொழுது சாயக் க்்ரசல் சாயமிை்த தையார 
நி்லயில் உள்ளது.

சாயமிடுதல்

ச ா ய ்த த தை ா ட் டி யி ல்  உ ள் ள  நீ ரி ன 
தவப்ெநி்ல்ய 80°C க்கு உயர்ததி ஏறகேவவ 
தையாரிக்கப்ெட்டுள்ள சாயக்க்்ரச்ல வசர்தது 
நனகு கலக்கிவிை வவண்டும். சாயமிை வவண்டிய 
நூ்ல நீரில் ந்ே்ததுப் பிழிநது சாயக்க்்ரசலில் 
தசலு்ததை வவண்டும்.  சாயம் முழுவ்தையும் 
நூல் ஈரக்கும் வ்்ர நனகு சாயமிை வவண்டும்.  
ச ா ய மி டு ம்  த ெ ா ழு து  நூ ல்  மு ழு வ து ம் 
சாயக்க்்ரசலினுள் காறறுப்ெைாமல் நனகு 
மூழ்கி  இருக்கவவண்டும் .  இல்்லதயனில் 
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ெயனெடு்ததைப்ெடுகி்றது. இநதை இயநதி்ர்ததில், 
துணி மிகுநதை அழு்ததை்ததுைன சாயமிைப்ெடுவதைால் 
இவவியநதி்ரம் பினேலா்ைகளுக்கு ஏற்றதைல்ல. 
இவவியநதி்ர்ததில் ஒவ்ர வந்ர்ததில் 100 கிவலா 
எ்ையுள்ள துணி்யச சாயமிை இயலும். 

 ▶ படம் 3.7 திை்நத நிரை ஜிக்்கர் 

இய்நதிைம்

 ▶ படம் 3.8 மூடிய நிரை ஜிக்்கர் 

இய்நதிைம்

ெகுதி ஆக்சிஜவேற்றம் (Partly Oxidation) 
நிகழக்கூடும். சாயமிட்ை பி்றகு நூ்ல பிழிநது 
காறறுெடும்ெடி  உல்ர  ்வக்க  வவண்டும் . 
இதைோல்  நூலில்  உள்ள  சாய்ததுகள்கள் 
அ்ே்ததும் ஆக்சிஜவேற்றம் அ்ைநது, க்்ரயாதை 
ெ்ழய வவட் சாயங்களாக மாறிவிடுகின்றே. 
உலர்ததிய பி்றகு, நூ்ல தகாதிக்கும் வசாப்புக் 
க்்ரசலில் தசலு்ததி,பி்றகு நீரில் ந்ே்ததுப் 
பிழிநது உல்ர ்வக்க வவண்டும். இதைோல் 
நூலுைன  வி்ே  புரியாதை  அதிகப்ெடியாே 
சாய்ததுகள்கள் தவளிவயறிவிடுகின்றே.

3.1.5  துணிககு நேட் சாயமிட பயன்படும் 

இயந்தி்ர முட்றகள்

1. ஜிக்கரசாயமிடும் மு்்ற (Jigger Dyeing 
Method) 

2. பிக்தமண்ட் வெடிங்  மு்்ற  (Pigment 
Padding Method)

3. ஸ்வைண்ட்ஃொஸ்ட் வமால்ட்ைன தமட்ைல் 
மு்்ற (Stand Fast Molten Metal Method) 

1. ஜிககர் சாயமிடும் முட்ற

ஜிக்கர இயநதி்ரம் தெரும்ொலும் தநயதை 
துணிக்ள  (Woven Fabrics) சாயமிைப் 

A B

துணி உருடைதுணி உருடை

சாயககட்ரசல்

ேழி�டத்தி உருடை

நீ்ராவிக குழாய்

சாயக கழிவுநீர் 

்ேளிநயறும் குழாய்

சாயத் ்தாட்டி

 ▶ படம் 3.6 ஜிக்்கர் சாயமிடும் இய்நதிைம்
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உரு்ள தொரு்ததைப்ெட்டுள்ளது. க்்ரச்ல 
தவப்ெப்ெடு்ததை  நீ்ராவி  தசல்லும்  குழாய , 
சாயக்க்்ரசலின உட்பு்றம் தொரு்ததைப்ெட்டுள்ளது. 
தைறகாலங்களில் வமறபு்ரம் மூடியுைன கூடிய 
ஜி க் க ர  இ ய ந தி ்ர ங் க ள்  ச ா ய மி ை ப் 
ெயனெடுகின்றே.

ஜிககர் சாயமிடும் இயந்தி்ரத்தின் அடைபபு

இவவியநதி்ர்ததில்  துருப்பிடிக்காதை 
எஃகிோல் தையார தசயயப்ெட்ை சாயமிடும் 
ததைாட்டியும் ,  வழி  நை்ததும்  உரு்ளகளும் 
அ்மக்கப்ெட்டுள்ளே .ெை்ததில்  உள்ளெடி 
ததைாட்டியின இரு ஓ்ரங்களிலும் ஒவதவாரு 

நேடல ்சய்யும் விதம்

ஜிக்்கர் சாயமிடும் இய்நதிைததின் நிரை, 

குரை்கள்

நிட்றகள்

• து ணி  அ க ல  வ ச ்த தி ல் 
உ ட் த ச லு ்த தை ப் ெ டு வ தை ா ல் ,  சீ ்ர ா க 
சாயமிைப்ெடுகி்றது(EvenDyeing).

• சாயக்க்்ரசல்  மீது  மிகக்  கு்்றநதை 
அளவிறவக தவளிப்பு்றக் காறறு ெடுவதைால் 
ஆக்சிஜவேற்றம் கு்்றக்கப்ெடுகி்றது(Less 
O x i d a t i o n ) .  மு ழு ் ம ய ா க 
சாயமிடுவதைறகு முனொக ஆக்சிஜவேற்றம் 
அ்ைநதைால் சாயக் க்்ரசலில் உள்ள 
வவதிப்தொருள்களின விகிதைம் கு்்றநது 
சாய்ததூள் வீழ்ெடிவாகும்.

குட்றகள்

•  இ தி லு ள் ள  கு ் ்ற ெ ா டு  ய ா த தை னி ல் , 
சாயமிடும்  தொழுது  நூலின  வமறபு்ற 
இ ் ழ க ள் ,  உ ட் பு ்ற  இ ் ழ க ் ள  வி ை 
வவகமாக  சாயக்க்்ரச்ல  ஈரப்ெதைால் 
வமறபு்ற்ததில்  மட்டுவம  தெரும்ொலும் 
ச ா ய மி ை ப் ெ டு கி ்ற து .  ( S u r f a c e 
Dyeing)

2. பிக்ைண்ட் நபடிங முட்ற

பிக்தமண்ட்  வெடிங்  மு்்றயில்  ெல 
வ ழி க ளி ல்  ச ா ய மி ட் ை ா லு ம் ,  வ ெ ட்  
ஸ் டீ ம்  மு ் ்ற வ ய  தை ற க ா ல ்த தி ல்  அ தி க ம் 
ெயனெடுகி்றது.

• முதலில் ஒரு குறிபபிட்ட நீைமுள்ை துணிடய இரு 

உருடைகளில் ஏதாேது ஒரு உருடையில் சுறறிக 

்காள்ை நேண்டும்
படி 1

• பி்றகு துணியின் நுனிடய ேழிகாட்டும் உருடைகள் 

ேழிநய படத்தில் காட்டியுள்ைபடி ்காண்டு ்சன்று 

ைற்்றாரு உருடையில் சுற்ற நேண்டும்
படி 2

• இப்பாழுது ்தாட்டியில் சாயககட்ரசடல நி்ரபப 

நேண்டும்.ஒரு உருடையிலிருந்து துணி 

இழுககபபட்டுமுழுேதுைாக சாயககட்ரசலில் முழ்கி 

்சன்று அடுத்த உருடையில் சுற்றபபட நேண்டும்

படி 3

• A உருடையிலிருந்து துணி சாயககட்ரசலின் ேழியாக 

B உருடைககு ்சல்லும்படி நைாட்டர் மூலம் B 

உருடைடய சுழல விட நேண்டும்.இதோல் 

துணியாேது A உருடையிலிருந்து முழுேதுைாக 

சாயமிட்டு B உருடையின் நைல் சுற்றபபடுகி்றது.

படி 4

• பி்றகு நைாட்டர் மூலம் A உருடைடய சுழல விட்டு, 

மீண்டும் B உருடையிலிருந்து A உருடைககு 

துணிடய சுறறும் ்பாழுது துணிககு சாயம் �ன்கு 

ஏறிவிடுகி்றது.

படி 5
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• இவவாறு துணி தசல்லும் தொழுது, 15–30 
விோடிகளில்  லியுவகா  வசரமங்கள் , 
நீ ்ர ா வி யி ல்  உ ள் ள  ஈ ்ர ப் ெ தை ்த தி ன 
உதைவியால்  துணியில்  நனகு  ஈர்ததுக் 
தகாள்ளப்ெடுகி்றது.

• இ று தி யி ல்  ச ா ய ம்  ஆ க் சி ஜ வ ே ற ்ற ம் 
அ்ைநது , மீண்டும்  க்்ரயாதை  வவட் 
சாயமாக மாறுகி்றது.

• பி ்ற கு  து ணி  வ ச ா ப் பு க்  க ் ்ர ச லி ல் 
த ச லு ்த தை ப் ெ ட் டு  அ தி க ப் ெ டி ய ா ே 
சாயக்க்்ரசல் தவளிவயற்றப்ெடுகி்றது.

பிக்்மணட் வ்படிங முரையின் நிரை, 

குரை்கள்

நிட்றகள்

1. பிக்தமண்ை  வெடிங்  மு்்றயில்  வவட் 
சாயமிடுவதைால் துணியில் சாயம் சீ்ராக 
ெ்ரவுகி்றது.

2. சாய்த  ததைாட்டியில்  தசலு்ததைப்ெட்ை 
துணி ,  உல்ர்வக்கும்  அ்்றயினுள் 
தசலு்ததைப்ெட்டு உல்ர ் வப்ெதைால்,துணியில் 
உள்ள வவட் சாய்ததுகள்கள் உலரநது 
விடுகின்றே .  இதைோல்  அடு்ததுள்ள 
வவதி்த  ததைாட்டியில்  துணி  நு்ழயும் 
தொழுது சாய்ததுகள்கள், ததைாட்டியில் 
உள்ள  ்ைட்்ரஜவேற்ற  க்்ரசலில் 
கலநதுவிைாமல் தைடுக்கப்ெடுகி்றது.

வெடிங் – உலர்ததுதைல் – வெடிங் – ஸ்டீமிங் 
– வாஷிங் என்ற வரி்சயில் ந்ைதெறும் வெட் 
ஸ்டீம்  மு்்றயில்  துணிக்கு  பினவருமாறு  
சாய்த்தை பினவரும் வவட் சாயமிைப்ெடுகி்றது.

• முதைலில் துணி்யச சாய்த ததைாட்டியில் 
தசலு்ததை வவண்டும்.

• ச ா ய ்த த தை ா ட் டி யி ல்  உ ள் ள  வ ெ டி ங் 
உரு்ளயினமூலம்  சாயக்க்்ரசலில் 
உள்ள சாயம்  துணியின  வமல்  ெடிய 
்வக்கப்ெடுகி்றது.

• பி்றகு  உலர்ததும்  தசயல்  மு்்றயின 
மூலம் துணி உலர்ததைப்ெட்டு, பி்றகு வவதி்த 
ததைாட்டியில்தசலு்ததைப்ெடுகி்றது.

• வவதி்த  ததைாட்டியில்(Chemical Pad) 
காஸ்டிக் வசாைா, ்ைட்வ்ராஸ் மறறும் 
சாதைா்ரண உப்பு கலநதை வவதிக்க்்ரசல் 
உள்ளது. இ்தததைாட்டிக்குள் சாயமிைப்ெட்ை 
துணி தசலு்ததைப்ெடுகி்றது.

• அ ப் த ெ ா ழு து  வ வ ட் டி ங்  (Vatt ing) 
த ச ய ல் மு ் ்ற ய ா ே து  து ணி யி வ ல வ ய 
ந ் ை த ெ ற று  து ணி க் கு ள்  ச ா ய ம் 
ஊ டு ரு வு கி ்ற து . இ தை ே ா ல்  து ணி யி ன 
அ்ே்தது ெகுதிகளுக்கும் சாயம் சீ்ராகப் 
ெ்ரவி விடுகி்றது.

• பி்றகு வி்ேக்கு உட்ெடு்ததைப்ெட்ை துணி, 
காறறு நு்ழய முடியாதை மறறும் நீ்ராவி 
நி்்றநதை ஒரு தசவவக வடிவ தெரிய 
ததைாட்டியில் உள்ள உரு்ளகளின வமல் 
தசலு்ததைப்ெடுகி்றது. 

சாயத்்தாட்டி உலர்த்தும் 

அட்ற

நேதித்்தாட்டி நீ்ராவி அட்ற ஆகசிஜநேற்ற அட்ற நசாபபு கட்ரசல்

 ▶ படம் 3.9 வ்பட் ஸடீம் முரை

பிழியும் 

உருடைகள்
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டின உவலாகம் ஆகிய்வ கலநதை உவலாகக் 
கல்வ நி்ரப்ெப்ெட்டுள்ளது.

• இக்கல்வயின உருகுநி்ல 71°C ஆகும்.
உவலாகக் கல்வ 90°C முதைல் 100°C 
தவப்ெநி்லயில்  உருகிய  நி்லயில் 
்வக்கப்ெடுகி்றது. 

• ‘ ’ U ’ ’  வ டி வ க்  கு ழ ா யி ன  வ ம ற பு ்ற 
ொக்ததில், மிகச சிறிதைளவு லியுவகா வவட் 
சாயக்க்்ரசல் மிதைக்க விைப்ெடுகி்றது. 

• சாயமிடும் வொது, சாயக் க்்ரசலின 
அளவு கு்்றநது விைாமல் தமனவமலும் 
க்்ரசல் வசரக்கப்ெடுகி்றது.

• கருவியின மறத்றாரு ொக்ததில் கிளாெரஸ் 
உப்புக்க்்ரசல்  மிதைக்கவிைப்ெடுகி்றது . 
இயநதி்ரம்  இயங்கும்  வொது ,  துணி 
அகல  வச்ததில் ,  சாயக்  க்்ரசலின 
வழிவய கீழ் வநாக்கி சீ்ராே வவக்ததில் 
தசலு்ததைப்ெடுகி்றது. 

• ச ா ய க் க ் ்ர ச ் ல க்  க ை ந து ,  து ணி 
உருகிய கல்வ்ய கைநது, கிளாெரஸ் 

குட்றகள்

1. இம்மு்்ற வி்லயுயரநதை மு்்றயாகும்.
எேவவ  வி்லயுயரநதை  துணிகளுக்கு 
சாயமிை மட்டுவம இம்மு்்ற ஏதுவாக 
உள்ளது.  

2. உலர்ததும் அ்்ற, ஓர அதிகப்ெடியாே 
மு்்றயாகவவ கருதைப்ெடுகி்றது. இதைோல் 
சாயமிடும் தசலவும் அதிகரிக்கி்றது.

3. ஸநடண்ட் ஃபாஸட் நைால்ட்டன் ்ைட்டல் 

முட்ற (Stand Fast Molten Metal Method)

சாயமிடும் முட்ற

• ஸ்வைண்ட்ஃொஸ்ட் வமால்ட்ைன தமட்ைல் 
சாயமிடும்  மு்்ற ,  சமீெ  காலமாக 
அதிகமாகப் ெயனெட்டு வருகி்றது. 

• இக்கருவியில்  முக்கியமாக  5  அடி 
உய்ரமுள்ள ஒரு ‘U’ வடிவ இரும்புக் 
குழாய உள்ளது. இதில் உருகிய நி்லயில் 
உள்ள பிஸ்ம்த, வகட்மியம், ஈயம் மறறும் 

A

B

C

D

E G

F H I

J

 ▶ படம் 3.10 ஸவடணட் ஃ்பாஸட் வமால்ட்டன் ்மட்டல் முரை 

பாகஙகள்

A - சாயமிட நேண்டிய துணி

B - லியுநகா நேட் 

சாயககட்ரசல் 

C - உநலாகக கலடே

D – ேழி�டத்தி

E -  கிைாபர்ஸ உபபுக கட்ரசல் 

F – ஆகசிஜநேற்றம் 

G - பிழியும் உருடைகள் 

H - நசாபபுக கட்ரசல் 

I –  நீர் 

J - சாயமிட்டதுணி
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3.1.6  கட்ரேேோககபபட்ட ்தாட்டிச் 

சாயஙகள் (Solubilised Vat Dyes)

வவட் சாயங்கள் சில சமயங்களில் நீரில் 
க்்ரயும் தைன்ம உ்ையதைாகப் தெ்றப்ெடுகின்றே. 
“லியுக�ோ எஸ்டர்” எேப்ெடும்  இநதை  வவட் 
சாயங்கள்  க்்ரவே  வாக்கப்ெட்ை  ததைாட்டி 
சாயங்கள்  (அ)  இண்டிவகாசால்  எனறும் 
அ்ழக்கப்ெடுகின்றே. இ்வ து்வ்ததைலால் 
நி்றம் தவளிரவதில்்ல. இவற்்றக் தகாண்டு 
தவளிரநதை  நி்றங்கள்  மறறும்  சில  அைரநதை 
நி்றங்க்ள மட்டுவம சாயமிை இயலும்.

மற்ற வவட் சாயங்கவளாடு ஒப்பிடும் 
தொழுது, ஆக்சிஜவேற்றக் கு்்றொடு, ஜமுள் 
ெகுதிகளில்  மட்டும்  உண்ைாகும் ,  அைரநி்ற 
கு்்றொடுகள் ஏதுமினறி இவவ்கச சாயங்கள் 
எளிதைாகச சாயமிைப்ெடுகின்றே.

கட்ரேேோககபபட்ட நேட் சாயத்தின் 

வியாபா்ர ்பயர்கள்

• ஆநதி்ரசால்
• வசண்ைசால்
• தசாலிைான
• ஆரவிண்வைன
• வகம்ெசால்
• வநவிசால் ஆகும்.

உப்புக்  க்்ரசல்  அடுக்கு  வழியாக 
தவளிவயறுகி்றது .  கிளாெரஸ்  உப்பு , 
வவட் சாய்த்தை இறுதியாக துணியில் 
நி்லப்ெடு்ததை து்ண நிறகி்றது

• உ ரு கி ய  உ வ ல ா க க் க ல ் வ யி ன 
வழியாக  துணி  கைக்கும்  தொழுது , 
துணியில் உள்ள லியுவகா வவட்சாயம், 
இ்ழகளின  இ்ையில்  நனகு  ெ்ரவி 
நி ் ல ப் ெ டு ்த தை ப் ெ டு கி ்ற து .  உ வ ல ா க க் 
கல்வ  ஒரு  தவப்ெக்கை்ததியாகவும் , 
க ா ற று ்த  தை ் ை ய ா க வு ம்  ம ற று ம் 
சாயமிடும்  ததைாட்டியாகவும்  (Pad)  
தசயல்ெடுகி்றது. 

• உவலாகக் கல்வயின தி்ரவப் ெண்ொல், 
சாயமிடும்  தசயல் ,  சீ்ராகவும்  ஒவ்ர 
மாதிரியாகவும்  நைக்கி்றது .  ஆோல் 
கருவி்ய விட்டு தவளிவயறும் துணி, 
சி றி தை ள வு  உ வ ல ா க ்த ் தை யு ம்  உ ை ன 
எடு்ததுச தசல்கி்றது. 

• இ ரு ப் பி னு ம்  ெ ரு ்த தி  ஆ ் ை க ் ள 
வ வ ட்  ச ா ய மி ை  இ து வ வ  தை கு ந தை 
மு்்றயாகக் கருதைப்ெடுகி்றது. துணி்யச 
சாயமிை , சிறிதைளவவ  லியுவகா  வவட் 
சாயக்க்்ரச்லப்  ெயனெடு்ததுவதைன 
மூ ல ம்  நி ்ற ்த தி ன  சீ ர தை ன ் ம 
உறுதிப்ெடு்ததைப்ெடுகி்றது.

இண்டிநகா சாயமிட்ட ்டனிம் துணி

்ெசவு 3/1 டிரில் ்ெசவு

்பாவு நூல் ்ெம்்பர் மற்றும் நீைம் 7
s
OE, 10000 ்்கஜம்

தணணீர் 34,8 லிட்டர்

வே்கம் ஒருமணி வெைததிற்கு 1150 ்்கஜம்

இழுரே ேலிரம 9000 கிைாமிற்கு வமல்

சுருக்்க சதவீதம் 3%க்கு அதி்கம் இருக்்கக்கூடாது

குரை்பாடு்களின் அைவு 40 point/100 yards

28 point/100yards (Export)

உஙகளுககுத் ்தரியுைா?
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I ஒரு ைதிப்பண் விோககள்

1. மீன்்களின் ்சதில்்களிலிரு்நது 

்்பைக்கூடிய சாயம்

அ) லியுவ்கா

ஆ) ரடடிரியன் ்பர்ப்பிள்

இ) வசணடசால்

ஈ) வ்கம்்பசால்

2. இயற்ர்க இணடிவ்கா வேட்சாயம் 

எதிலிரு்நது ்்பைப்்படுகிைது?

அ) ச்ணல் ்சடி

ஆ) ்கனிமங்கள்

இ) அவுரிச்சடி

ஈ) ஆ்நதிைசீன்

3. வேட் சாயததின் வேறு்்பயர்

அ) ்தாட்டிச சாயம்

ஆ) ரியாக்டிவ் சாயம்

இ) புவைாசியான் சாயம்

ஈ) அமிைச சாயம்

4. குரைப்்பானா்க ்பயன்்படும் 

வேதிப்்்பாருள்

அ) வசாடியம் ரைட்ைாக்ரஸைடு

ஆ) வசாடியம் குவைாரைடு

இ) வசாடியம் ்கார்்பவனட்

ஈ) வசாடியம் ரைட்வைா சல்ர்பட்

5. ்காஸடிக் வசாடாவின் வேதிக்குறியீடு

அ) Na
2
S

2
O

4
 ஆ) NaOH

இ) Na
2
CO

3
 ஈ) NaCl

6. ‘U’ ேடிேக் குழாயில் கிைா்பர்ஸ 

உப்பின் ்பயன்

அ) குரைப்்பான்

ஆ) நிரை நிறுதது்பரே

இ) ்காலி்சயோன் 

ஈ) விரனயூக்கி

7. லியூவ்கா வசர்மம் _________ ல் 

்கரையும்

அ) நீர்

ஆ) அமிைம் 

இ) ்காை உப்புக் ்கரைசல்

ஈ) வசாப்பு

8. நீரில் ்கரையும் வேட் சாயம்

அ) இணடி்காயடு 

ஆ) இணடிவ்காசால்

இ) ரடடிரியன் ்பர்பிள்

 ஈ) ஆ்நதிைசீன்

9. வேட் ்கருப்பு சாயதரத சாயமிட 

்பயன்்படும் முரை 

அ) IKமுரை 

ஆ) IWமுரை 

இ) IN முரை 

ஈ) சிைப்புமுரை

10. ்காலி ்சயோனா்க ்பயன்்படும் உப்பு

அ) வசாடியம் ்கார்்பவனட் 

ஆ) வசாடியம் குவைாரைடு

இ) வசாடியம் ரைட்வைாசல்ர்பட்

ஈ) வசாடியம் ரைட்ைாக்ரஸைடு

ைதிபபீடு

ைாணேர் ்சயல்பாடு

1. வேட் சாயங்களின் முக்கியததுேதரதப் ்பற்றி எழுதுதல்.

2. வேட் சாயங்களின் ்பணபு்கரை எழுதுதல்.

3. வேட் சாயமிடும் முரை்கரை எழுதுதல்.

4. ்பருததி நூரை வேட் சாயமிட்டுக் ்காணபிததல்.
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விடடகள்

1. ஆ 2. இ 3. அ 4. ஈ 5. ஆ 6 ஆ 7. இ 8. ஆ 

9. ஈ 10. ஆ 

II மூன்று ைதிப்பண் விோககள்

1. வேதித ்தாட்டி என்்பது யாது?

2. வேட் சாயமிடுதலில் ்காஸைடிக் 

வசாடாவின் ்பஙகு, அதன் 

வேதிக்குறியீடு, வேதிப்்்பயர் 

ஆகியேற்ரை எழுது்க.

3. ஜிக்்கர் சாயமிடும் இய்நதிைததின் 

ென்ரம, தீரம்கள் யாரே?

4. ்கரைேனோக்்கப்்பட்ட 

்தாட்டிசசாயங்கள் குறிப்பு  

ேரை்க.

5. வேட் சாயததின் முக்கியப் ்பணபு யாது?

6. இயற்ர்க இணடிவ்கா 

பிரித்தடுததரை விைக்கு்க.

7. ஜிக்்கர் சாயமிடும் இய்நதிைம் 

்சயல்்படும் முரைரய விைக்கு்க.

8. வேட்சாயததின் ்பணபு்கள் யாரே?

9. சாயமிடும் முரைரயப் ்்பாறுதது 

வேட் சாயததின் ேர்க்கரைக்  

கூறு்க.

10. ்கரைேனோக்்கப்்பட்ட 

வேட்சாயததின் வியா்பாைப் ்்பயர்்கள் 

யாரே?

11. வேட் சாயமிடுதலில் ரைட்வைாஸ 

்பஙகு, அதன் வேதிக்குறியீடு, 

வேதிப்்்பயர் ஆகியேற்ரை  

எழுது்க.

III ஐந்து ைதிப்பண் விோககள்

1. ஜிக்்கர் சாயமிடும் இய்நதிைம் ்படம் 

ேரை்நது விைக்கு 

IV பத்து ைதிப்பண் விோககள்

1. ஸவடணட்ஃ்பாஸட் வமால்ட்டன் 

்மட்டல் முரையில் வேட் 

சாயமிடுதரைப் ்படததுடன் விேரிக்்க.

2. பிக்்மணட் வ்படிங முரையில்  

வேட் சாயமிடுதரைப் ்படததுடன் 

விேரிக்்க.
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ரியாகடிவ் சாயஙகள்

(Reactive Dyes)

தொருட்கள் கா்ர உப்பு வசர்ததை பி்றகு நூலுைன 
வ வ தி வி ் ே பு ரி கி ன ்ற ே .  எ ே வ வ ,  இ ் வ 
ரியோக்டிவ் சோயங�ள் எனறு தெயர தெற்றே.

3.2.1 ரியாகடிவ் சாயஙகளின் பண்புகள்

• இவவ்கச சாயங்கள் எளிதில் நீரில் 
க்்ரயக் கூடிய்வ.

• மற்ற சாயங்க்ளப் வொல் இல்லாமல், 
இவவ்கச சாயங்கள் ெரு்ததியில் உள்ள 
தசல்லுவலாஸ் உைன வவதி வி்ே புரிநது 
வகாவவலனட் ொண்ட் (Co-Valent Bond) 
மூலம் இ்ணநது விடுகின்றே. எேவவ 
சாயநி்லப்பு்ததைன்ம அதிகம்.

• மிக எளி்மயாே மு்்றயில் இவவ்கச 
சாயங்க்ள சாயமிைலாம்.

• சாயமிை  ஆகும்  தசலவு  கு்்றவாக 
இருக்கும்.

• ரியாக்டிவ சாயங்களுக்கு ஒளியிோல் 
நி்றம் தவளி்ராது.

• உ்ராயவிோல் நி்றம் தவளி்ரா்த தைன்ம 
நடு்ததை்ரமாேது.

• சாயக்க்்ரசலில்  சாதைா்ரண  உப்்ெச 
வசரப்ெதைால் நூல், சாய்த்தை வி்்ரவில் 
ஈரக்கி்றது.ஆோல் கா்ர உப்்ெ வசரக்கும் 
த ெ ா ழு து தை ா ன ,  ச ா ய ்த து க ளு க் கு ம் , 
இ்ழக்கும் இ்ைவய வவதிவி்ே நிகழ்நது 
சாயம் நூலில் நி்லப்ெடு்ததைப்ெடுகி்றது.

• சாயமிட்ை நூ்ல 5% அசிடிக் அமிலக் 
க்்ரசலில்  5 நிமிைம்  வி்ே  புரியச 
தசயதைால் சாய்ததூள் தவளிவயறி,நூலின 
நி்றம் தவளிரும்.

ஆைஞ்சு, பிஙக், ்மஜ்நதா, டர்க்கீஸ புளு 

வ்பான்ை ேண்ணங்கரை எளிரமயான 

முரையில் சாயமிட ரியாக்டிவ் சாயங்கள் 

்பயன்்படுததப்்படுகின்ைன. இசசாயங்களின் 

்ப ண பு ்க ர ை யு ம் ,  ே ர ்க ்க ர ை யு ம் , 

சாயக்்கரைசல் தயாரிததல் மற்றும் 

ச ா ய மி டு ம்  மு ர ை ்க ர ை ப்  ்ப ற் றி யு ம் 

இப்்பாடததில் அறி்நது ்்காள்வோம்.

கற்றலின் ந�ாககஙகள்

 ▶ படம் 3.11 ரியாக்டிவ் சாயம்

அறிமுகம்

ரியாக்டிவ சாயங்கள் வியாொ்ர ரீதியாக 
பு க � ோ சி ய ோ ன்  ச ோ ய ங � ள்  எ ே 
அ்ழக்கப்ெடுகின்றே. முதைலில் தசல்லுவலாஸ் 
இ்ழக்ளச சாயமிை உருவாே சாயங்கள், 
குளிரமு்்ற புவ்ராசியான சாயங்கள் (Cold 
Method Procion Dyes) ஆகும். இச சாயங்கள் 
1 9 5 6 இ ல்  இ ம் பீ ரி ய ல்  த க மி க் க ல் 
இ ண் ை ஸ் டி ரி ஸி ே ா ல்  ( I C I ) 
கண்டுபிடிக்கப்ெட்ைே. இநதை சாய்ததின மூலப் 

3.2
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3.2.3  ரியாகடிவ் சாயமிடுதலில் 

கேேத்தில் ்காள்ை 

நேண்டியடே

1. pH அைவு: (டைட்்ரஜன் அயனிகளின் 

அழுத்தம்)

ரியாக்டிவ சாயமிடுதைல் தெரும்ொலும் 
கா்ர்ததைன்மயில் ந்ைதெ்றவவண்டும். எேவவ 
சாயக் க்்ரசலின pH அளவு 11 முதைல் 11.5க்கு 
இ்ைப்ெட்ைதைாக இருக்க வவண்டும்.

2. ்ேபபநிடல

ரியாக்டிவ சாயங்களின வ்கக்கு ஏறெ 
அதைன தவப்ெநி்ல்ய நிரணயிக்கவவண்டும்.

3. மின்ோறபகுபபி

சாய்ததின நி்ற அள்வப் தொறு்தது, 
மினோறெகுப்பியாே (Electrolyte) சாதைா்ரண 
உ ப் ் ெ  ச ரி ய ா ே  வி கி தை ்த தி ல் 
உெவயாகப்ெடு்ததைவவண்டும்.

4. காலம்

தொதுவாக 60 முதைல் 90 நிமிைங்கள் 
வ்்ர சாயம் வதைாய்ததைல் ெடிப்ெடியாக ந்ைதெ்ற 
வவண்டும்

5. நீரின்அைவு

 ச ா ய மி டு ம்  த ச ய ல்  ச ரி ய ா க 
ந்ைதெறுவதைறகு  தவளிர  நி்ற்ததிறகு  1:20 
மறறும் அைர நி்ற்ததிறகு 1:15 என்ற அளவிலும் 
நீர ெயனெடு்ததைப்ெை வவண்டும்.

குளிர்நிடல ரியாகடிவ் சாயமிடுதலில் இரு 

நிபந்தடேகள்

1. ரியாக்டிவ சாயங்களின தி்ரவப் ெண்ொல், 
இசசாயங்க்ள க்்ரசலாக மாறறியபினபு, 
உ ை ே டி ய ா க  ச ா ய மி ை வ வ ண் டு ம் . 
க்்ரச்ல நீண்ை வந்ரம் ்வ்ததிருநதைால் 
வதை்வயாே நி்ற்த்தை விை தவளிரநதை 
நி்றவம கி்ைக்கும். எேவவ ரியோக்டிவ் 

3.2.2  ரியாகடிவ் சாயஙகளின் 

ேடககள்(Classification of 

Reactive Dyes)

ச ா ய மி டு ம்  த ெ ா ழு து 
ெ ய ன ெ டு ்த தை ப் ெ டு ம்  த வ ப் ெ  நி ் ல யி ன 
அ டி ப் ெ ் ை யி ல்  ரி ய ா க் டி வ  ச ா ய ங் க ள்  3 
பிரிவுகளாகப்  பிரிக்கப்ெடுகின்றே .

1. குளிரநி்லசசாயம்(Procion- M).
2. தவப்ெநி்லசசாயம்(Procion-H).
3. த்ரமசால் சாயங்கள்.(Medium Brand)

1) குளிர்நிடலச்சாயம் (Procion- M).

இவவ்கயாே சாயங்களில் இ்ரண்டு 
குவளாரின அணுக்கள் இருக்கும். இ்வகளின 
வி்ேபுரியும் தி்றன அதிகம். சாதைா்ரண அ்்ற 
தவப்ெநி்லயில்  (25°C to  40°C)நனகு 
சாயமிைலாம். எேவவ இவற்்ற, குளிர நி்ல 
(Cold Brand) ரியாக்டிவ சாயங்கள் எனறு 
அ்ழக்கி்றாரகள். 

2) ்ேபபநிடலச்சாயம் (Procion-H).

இவவ்கயாே ரியாக்டிவ சாயங்களில் 
ஒ வ ்ர  ஒ ரு  கு வ ள ா ரி ன  அ ணு  ம ட் டு ம் 
இ ரு க் கு ம் .  ஆ க வ வ  இ தை ன  வி ் ே பு ரி யு ம் 
தி்றன கு்்றவு. எேவவ இவவ்கச சாயங்கள் 
6 0 ° C  t o  8 0 ° C  த வ ப் ெ நி ் ல யி ல் 
சாயமிைப்ெடுகி்றது .

3) ்்ரைசால் சாயஙகள் (Medium Brand)

இ வ வ ் க ய ா ே  ச ா ய ங் க ளி ல் , 
வி ் ே பு ரி யு ம்  ெ கு தி  வி ் ே ல்  ச ல் ெ ா ன 
(Vinyl Sulphon) எனறு அ்ழக்கப்ெடுகி்றது. 
இதைன  வி்ேபுரியும்  தைன்ம  மிதைமாேதைாக 
இ ரு க் கு ம் .  இ வ வ ் க ய ா ே  ச ா ய ங் க ள் , 
எ ளி தி ல்  த வ ளி வ ய ற ்ற க் கூ டி ய  தை ன ் ம 
( d i s c h a r g e a b l e )  த ெ ற று  இ ரு ப் ெ தை ா ல் , 
டி ஸ் ச ா ர ஜ்  பி ரி ண் டி ங் கி ல் 
ெயனெடு்ததைப்ெடுகின்றே .
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சாயககட்ரசல் தயாரித்தல்

இப்ெ்சயுைன வமலும் சிறிது நீர வசர்தது 
க்்ரசலாக்க வவண்டும்.பி்றகு தையாரிக்கப்ெட்ை 
க்்ரசலின ொதி அள்வயும், வதை்வயாே 
அளவு சாதைா்ரண உப்்ெயும் வசர்தது,நூலின 
எ்ை்ய  வொல்  20 மைங்கு  நீருைன  நனகு 
கலக்கி விைவவண்டும்.

சாயமிடுதல்

• நனகு நீரில் ந்ே்ததுப் பிழியப்ெட்ை நூ்ல 
சாயக் க்்ரசலில் தசலு்ததி 5 நிமிைங்கள் 
சாயமிை வவண்டும்.

• பி்றகு நூ்ல தவளிவய எடு்தது, ஏறகேவவ 
தையாரிக்கப்ெட்ைதில் மீதைமுள்ள ொதி அளவு 
சாயக்க்்ரச்ல ,  சாய்தததைாட்டியில் 
மீண்டும் வசர்தது நனகு கலக்கி விை 
வவண்டும்.

• பி்றகு  தவளிவய  எடுக்கப்ெட்ை  நூ்ல 
மீண்டும் சாயக்க்்ரசலினுள் தசலு்ததி, 
வமலும்  5  நிமிைங்களுக்கு  சாயமிை 
வவண்டும்.

• வ தை ் வ ய ா ே  அ ள வு  வ ச ா டி ய ம் 
காரெவேட்்ை  மூனறு  ொகங்களாகப் 
பிரி்தது 10 நிமிைங்களுக்கு ஒரு ொகமாக 
சாயக்க்்ரசலில் வசர்தது நனகு கலக்கி 
விட்டு சாயமிை வவண்டும்.

• பி்றகு வமலும் 15 முதைல் 20 நிமிைங்களுக்கு 
சாயமிடுதைல் ந்ைதெறுகி்றது. இவவாறு 
தமா்ததைம் சுமார 1 மணி வந்ரம் சாயமிடுதைல் 
ந்ைதெறுகி்றது.

• பி ்ற கு  நூ ் ல  த வ ளி வ ய  எ டு ்த து ப் 
பிழிநது மீண்டும் குளிரநதை நீரில் அலசி, 
பிழியவவண்டும்.

• பி ்ற கு  வ ச ா ப் பு க்  க ் ்ர ச லி ல்  த க ா தி 
நி்லயில் 15 நிமிைங்கள் வி்ேபுரியச 
தசயவதைால்  நூலின  வமறபு்றம்  உள்ள 
அ தி க ப் ெ டி ய ா ே  ச ா ய ்த தூ ள் க ள் 
தவளிவயறிவிடுகின்றே. 

• பி்றகு நூ்ல தவளிவய எடு்ததுப் பிழிநது 
நிழலில் உல்ர ்வக்க வவண்டும்.

சோயக்�ர�சரை 4 மணி கே�த்திற்குள் 
சோயமி்ட கேண்டும்.

2. வமலும் புக�ோசியோன் M சோயமிடும் க�ோது 
�ர�சலின் வேப�நிரை 40°C க்கு கமல் 
உயர்த்்தக் கூ்டோது.

3.2.4  ரியாகடிவ் சாயத்டத குளிர் 

முட்றயில் சாயமிடுதல்.

சாயமிடுதல் ்சயல்்பாடு்கள்

சாயபபடச தயாரித்தல்

சாயககட்ரசல் தயாரித்தல்

சாயமிடுதல்

நீரில் �டேத்துப பிழிதல்

நசாபபுக கட்ரசலில் 

்சலுத்திப பிழிதல்

உலர்த்துதல்

சாயபபடச தயாரித்தல்

முதைலில் நூல் அல்லது துணியின எ்ை்ய 
அறிநது தகாண்டு, வதை்வயாே நி்ற அளவிறகு்த 
தைக்கவாறு சாய்ததூளின அள்வ கணக்கிட்டு 
அ்தை சிறிது குளிரநதை நீருைன வசர்தது ெ்சவொல் 
கு்ழ்ததுக் தகாள்ள வவண்டும்.
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3.2.5  ரியாகடிவ் சாயத்டத ்ேபப 

முட்றயில் சாயமிடுதல்

சாயபபடச தயாரித்தல்

சாயககட்ரசல் தயாரித்தல்

சாயம் நதாய்த்தல்

நீரில் �டேத்து பிழிதல்

நசாபபுக கட்ரசலில்  

்சலுத்தி பிழிதல்

உலர்த்துதல்

சாயபபடச தயாரிபபு

வதை்வயாே அளவு சாய்த தூளுைன 
சிறிதைளவு தவநநீர வசர்தது சாயப்ெ்ச தையாரிக்க 
வவண்டும்.

சாய்ககட்ரசல் தயாரிபபு

• ஒரு  ததைாட்டியில் ,  சிறிதைளவு  நீருைன 
தையாரிக்கப்ெட்ை சாயப்ெ்ச்ய வசர்தது 
க்்ரசலாக்கி நனகு கலக்கி விை வவண்டும்.

நி்ற அைவு ைறறும் நேதிப ்பாருட்கள் அைவின் விகிதம்

நி்ற அைவு சாதா்ரணஉபபின் அைவு NaCl நசாடா ஆஷின் அைவு (Na
2
CO

3
)

1% 30 கிைாம் / லிட்டர் 3 கிைாம் / லிட்டர்

2% 40 கிைாம் / லிட்டர் 4 கிைாம் / லிட்டர்

3% 50 கிைாம் / லிட்டர் 5 கிைாம் / லிட்டர்

• இ வ வ ா று  தை ய ா ர  த ச ய தை  ச ா ய க் 
க ் ்ர ச ் ல யு ம் ,  வ தை ் வ ய ா ே  அ ள வு 
ச ா தை ா ்ர ண  உ ப் ் ெ யு ம் ,  ச ா ய ்த 
ததைாட்டியில்  உள்ள  20 மைங்கு  நீருைன 
வசர்தது கலக்கிவிை வவண்டும்.

சாயம் நதாய்த்தல்

• சாயமிைப்ெை வவண்டிய நூ்ல குளிரநதை 
நீரில்  ந்ே்ததுப்  பிழிநது  தகாள்ள 
வவண்டும்.

• ததைாட்டியில்  உள்ள  சாயக்க்்ரலின 
தவப்ெநி்ல்ய  60°C-க்கு  உயர்ததை 
வவண்டும்.

• இப்வொது  நூ்ல  சாய்தததைாட்டியில் 
தசலு்ததி, அடு்தது அ்்ரமணி வந்ர்ததில் 
80°C-க்கு தவப்ெநி்ல்ய உயர்ததி நனகு 
சாயமிை வவண்டும்.

• பி்றகு  வதை்வயாே  அளவு  வசாடியம் 
காரெவேட் க்்ரச்ல சாய்த ததைாட்டியில் 
வசர்தது நனகு கலக்கி 30-45 நிமிைம் நூல் 
மீண்டும் சாயமிைப்ெடுகி்றது.

• தமா்ததைமாக நூ்லச சாயமிைசுமார 1¼ 
மணி வந்ரம் ஆகும்.

• பின நூ்ல தவளிவய எடு்தது முதைலில் 
தவனனீரிலும் ,  பி்றகு  தைண்ணீரிலும் 
ந்ே்ததுப் பிழிய வவண்டும்.

• பி்றகு வசாப்புக் க்்ரசலில் தகாதி நி்லயில் 
தசலு்ததி, அதிகப்ெடியாே சாய்ததுகள்க்ள 
தவளிவயற்ற வவண்டும்.

• பி்றகு நூல் தவளிவய எடுக்கப்ெட்டு பிழிநது 
உல்ர ்வக்கப்ெடுகி்றது 

Textile_Chapter_03.indd   135 01/11/2022   5:28:46 PM



அலகு I I I  சாயமிடுதல்136

சாயம் ைறறும் நேதிப ்பாருட்கள் அைவின் விகிதம்

சாயத்தின் அடர்த்தி சாதா்ரண உபபின் அைவு NaCl நசாடா ஆஷின் அைவு (Na
2
CO

3
)

1% 30 கிைாம் / லிட்டர் 3 கிைாம் / லிட்டர்

2% 40 கிைாம் / லிட்டர் 4 கிைாம் / லிட்டர்

3% 50 கிைாம் / லிட்டர் 5 கிைாம் / லிட்டர்

I ஒரு ைதிப்பண் விோககள்

1. புவைாசியான் ்ேப்்பமுரையில் 

சாயமிடத வதரேயான ்ேப்்பநிரை 

அைவு

அ) 10°C - 20°C
ஆ) 25°C - 50°C
இ) 60°C - 80°C
ஈ) 100°C – 120°C

2.  ரியாக்டிவ் சாயமிடும் ்்பாழுது 

சாயக்்கரைசலின் pH அைவு 

_________

அ) 8 – 8.5

ஆ) 9 – 9.5

இ) 10 – 10.5

ஈ) 11 – 11.5

3.  ரீ-ஆக்டிவ் சாயமிடுதலில்  

சாதாை்ண உப்புடன்  

வசர்க்்கப்்படும் மற்்ைாரு 

வேதிப்்்பாருள்

அ) வசாடியம் குவைாரைடு

ஆ) வசாடியம் ்கார்்பவனட்

இ) வசாடியம் சல்ர்படு

ஈ) வசாடியம் ரைட்ைாக்ரசடு

4. மி்கவும் பிை்காசமான நிைங்கள் 

சாயமிட ஏற்ை சாயம்

அ) ரியாக்டிவ் சாயம் 

ஆ) வெைடிசசாயம்

இ) வெப்தால் சாயம்

ஈ) டிஸ்பர்சல் சாயம்

ைதிபபீடு

ைாணேர் ்சயல்பாடு

1. ரி ய ா க் டி வ்  ச ா ய ங ்க ளி ன் 

்பணபு்கள்,்பயன்்கள்,ேர்க்கரை 

எழுதுதல்.

2. ்பருததி நூரை குளிர் முரையிலும், 

்ேப்்ப முரையிலும் சாயமிட்டுக் 

்காணபிததல்.

3. ச ா ய மி டு ம்  ் ச ய ல் மு ர ை ்க ர ை 

எழுதுதல்

• 1 9 5 6  –  ல்  ரீ -  ஆ க் டி வ்  ச ா ய ம் 

அறிமு்கப்்படுததப்்பட்டது.

• 9000- ்கைர்்கள், 50000 ேர்தத்கப் 

்்பயரில் உற்்பததி ்சயயப்்பட்டு 

விற்்பரன ்சயயப்்படுகின்ைது.

உஙகளுககுத் ்தரியுைா?
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5. சாயக்்கரைசரை விரைோ்க ஈர்க்்க, 

சாயக்்கரைசலில் வசர்க்்கப்்படும் 

வேதிப்்்பாருள் 

அ) வசாடியம் குவைாரைடு

ஆ) வசாடியம் ்கார்்பவனட்

இ) வசாடியம் சல்ர்படு 

ஈ) வசாடியம் ரைட்ைாக்ரசடு

6. ரியாக்டிவ் சாயமிடுதலில் 

சாயக்்கரைசரை நூலுடன் 

விரனபுரியச ்சயது நூலில் 

நிரை நிறுதத வசர்க்்கப்்படும் 

வேதிப்்்பாருள் 

அ) வசாடியம் குவைாரைடு

ஆ) வசாடியம் ்கார்்பவனட்

இ) வசாடியம் சல்ர்படு

ஈ) வசாடியம் ரைட்ைாக்ரசடு

விடடகள்:

1. இ 2. ஈ 3. ஆ 4. அ 5. அ 6. ஆ

II மூன்று ைதிப்பண் விோககள்

1. ரியாக்டிவ் சாயங்களின் ேர்க்கள் 

யாரே?

2. ரியாக்டிவ் குளிர்நிரைசசாயம் 

Procion- (M) என்ைால் என்ன?

3. ரியாக்டிவ் ்ேப்்ப நிரைசசாயம் 

Procion- (H) என்ைால் என்ன?

4. குளிர்நிரை ரியாக்டிவ் சாயமிடுதலில் 

்கரடப்பிடிக்்க வேணடிய இரு 

நி்ப்நதரன்கள் யாரே?

5. ரியாக்டிவ் சாயமிடுதலில் வசாடா 

ஆஸ ்பஙகு, அதன் வேதிக்குறியீடு, 

வேதிப்்்பயர் ஆகியேற்ரை எழுது்க.

6. ரியாக்டிவ் சாயமிடுதலில் சாதாை்ண 

உப்பின் ்பஙகு, அதன் வேதிக்குறியீடு, 

வேதிப்்்பயர் ஆகியேற்ரை எழுது்க.

III ஐந்து ைதிப்பண் விோககள்

1. ரியாக்டிவ் சாயததின் ்பணபு்கரை 

விைக்கு்க.

2.  ்பருததி நூலிற்கு குளிர்முரை 

ரியாக்டிவ் சாயமிடுதல் விைக்கு்க.

3. ்பருததி நூலிற்கு ்ேப்்பமுரை 

ரியாக்டிவ் சாயமிடுதல் விைக்கு்க.
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அனிலின் கருபபு

(Aniline Black)

்ைட்வ்ரா  குவளா்்ரடு  என்ற  அனிலின 
உ ப் ் ெ  தை ா மி ்ர ச ல் வ ெ ட்  எ ன ்ற  ஆ க் சி ஜ ன 
வ ச ர ம ்த து ை னு ம் , த ெ ா ட் ை ா சி ய ம் 
்ைகுவ்ராவமட் என்ற ஆக்சிஜவேறறியுைனும் 
வசர்தது ஆக்சிஜவேற்றம்  அ்ையச  தசயது, 
நூ லி ல்  அ னி லி ன  க ரு ப் பு  ச ா ய ம் 
தெ்றப்ெடுகி்றது .

3.3.1  அனிலின் கருபபுச் சாயத்தின் 

பண்புகள்

• இ வ வ ் க  ச ா ய ்த தி ற கு  ெ ய ன ெ டு ம் 
அனிலின உப்பிறகு ”அனிலின ்ைட்வ்ரா 
குவளா்்ரடு” எனறும், ”அவல் உப்பு" 
எனறும் தவவவவறு தெயரகள் உண்டு.

• இது  ெரு்ததி  நூல்  மறறும்  துணிக்கு 
சாயமிை அதிகம் ெயனெடுகி்றது.

• இ ச ச ா ய ்த ் தை  ச ா ய ்த த தை ா ட் டி யி ல் 
வந்ரடியாக க்்ர்தது சாயமிை முடியாது.
இசசாயமாேது ஆக்சிஜவேற்றம் மூலவம 
துணியில் ஏற்றப்ெடுகி்றது. 

• சாயமிடும் தொழுது, முதைலில் நீலநி்ற 
இண்ைமின (Indamine) உருவாகி்றது. 
பி ்ற கு  ெ ச ் ச நி ்ற  எ ம ்ர ா ல் டி ன 
(Emeraldin) உருவாகி்றது. இது வமலும் 
ஆக்ஸிஜவேற்றம் அ்ைநது கருப்புநி்ற 
்நக்்ரானிலின (Nigranilne) உருவாகி்றது.

• ் ந க் ்ர ா னி லி ன  உ ை ே டி ய ா க 
்ைட்்ரஜவேற்றம்  அ்ையச  தசயது 
மீண்டும் எம்ரால்டிோக மாற்றப்ெடுகி்றது.

• எம்ரால்டின வமலும் ஆக்ஸிஜவேற்றம் 
அ்ைநது, ெச்ச நி்றம் தெ்றாதை அனிலின 

்கருப்புச சாயங்களில் மி்கவும் ்்கட்டித 

தன்ரம ோய்நததும்,  அடர்ததியான 

்கருப்பு நிைம் ்்காடுக்்கக் கூடியதுமான 

சாயம், அனிலின் ்கருப்புச சாயம் ஆகும்.

அனிலின் ்கருப்பு ்பருததி மற்றும் ்கம்்பளி 

இரழ்களுக்கு ்்கட்டியான ்கருப்பு சாயமிட 

அதி்க அைவில் ்பயன்்படுகிைது. அனிலின் 

்கருப்புச சாயததின் ்பணபு்கள், சாயமிடும் 

முரை்கள், நிரை்கள்,குரை்கள் ்பற்றி 

இப்்பாடததில் ்தரி்நது ்்காள்வோம்..

கற்றலின் ந�ாககஙகள்

 ▶ படம் 3.12 அனிலின் ்கருப்பு

அறிமுகம்

அனிலின  கருப்பு  சாயம்  1863 -ஆம் 
ஆண்டு ஜான ்லட்புட் எனெவ்ரால் கலிக்வகா 
அசசிடுதைலுக்கு(Cal ico  Pr int ing)முதைன 
மு தை லி ல்  ெ ய ன ெ டு ்த தை ப் ெ ட் ை து .  அ னி லி ன 

3.3
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நிட்றகள்

• இ ம்  மு ் ்ற  எ ளி ் ம ய ா ே து ம் 
சிக்கேமாேதுமாே மு்்றயாகும்.

• ெ ரு ்த தி  இ ் ழ க ளு க் கு  ச ா ய மி ை 
இம்மு்்ற ெயனெடுகி்றது.

குட்றகள்

• இநதை கருப்பு நி்றம் வி்்ரவில் ெச்ச 
நி்றமாக மாறுகி்றது.

• த வ ண் ் ம ய ா க் கு தை லி ே ா ல்  நி ்ற ம் 
தவளிரகி்றது.

b) ஆக்ஸிஜவனற்ை முரை அனிலின் 

்கருப்பு(Aged Aniline Black)

இ ம் மு ் ்ற யி ல்  ஆ க் ஸி ஜ வ ே ற ்ற ம் 
ெலநி்லகளில் ந்ைதெறுகி்றது.

முதலில் நூடல அனிலின் உபபு,நசாடியம் 

குநைாட்ரட், தாமி்ர சல்நபட் ,அநைானியம் 

குநைாட்ரட் கலந்த கட்ரசலில் சிறிது  

ந�்ரம் ்சலுத்துதல்.

்ேளிநய எடுத்து உலர்த்துதல். படிபபடியாக 

நூல் ஆகஸிஜநேற்றம்அடடந்து முதலில் 

இண்டமின் நிடல, அடுத்து எை்ரால்டின் 

நிடலடய அடடயும்

பி்றகு நூடல கந்தக அமிலம், ்பாட்டாசியம் 

டட குந்ராநைட்(ஆகஸிஜநேறறி)கலந்த 

கட்ரசலில் ்சலுத்தி விடேயுரியச்  

்சய்தல்.

்ேளிநய எடுத்து உலர்த்துதல்.  

படிபபடியாக நூல் நைலும் 

ஆகஸிஜநேற்றம்அடடந்து பச்டசநி்றம் 

்ப்றாத அனிலின் கருபபு உருோகும்.

கருப்ொக (Ungreenable Aniline Black) 
சாயவமற்றப்ெடுகி்றது.

3.3.2  அனிலின் கருபபு சாயமிடும் 

முட்றகள்

அனிலின் கருபபுச் சாயமிட மூன்று 

முட்றகள் உள்ைே.

a) ஒற்்ற்த ததைாட்டி அனிலின கருப்பு (Single 
Bath Aniline Black) 

b) ஆக்ஸிஜவேற்றமு்்ற அனிலின கருப்பு 
(Aged Aniline Black)

c) நீ்ராவி மு்்ற அனிலின கருப்பு (Steamed 
Aniline Black)

a) ஒற்ரைத்தாட்டி அனிலின் ்கருப்பு(Single 

Bath Aniline Black)

அனிலின் கருபபு சாயத்தூள்,ஆகசிஜநேறறி 

(்பாட்டாசியம் டடகுந்ராநைட்),ஆகஸிஜன் 

நசர்ைம் (தாமி்ர சல்நபட்), Hclஅல்லது கந்தக 

அமிலம் ஆகியேறட்ற ஒந்ர ்தாட்டியில் 

கலத்தல் நேண்டும்

சாயத்துகள் ஆகஸிஜநேற்றம் அடடந்து 

கருபபு நி்றத்டத அடடந்தவுடன் சாதா்ரண 

்ேபபநிடலயில் நூடல ்தாட்டியில் 

்சலுத்துதல்

சாயககட்ரசலின் ்ேபபநிடலடய  

60°Cககு உயர்த்துதல்

நூல் கருபபு நி்றம் ்பறும்  

ேட்ர சாயமிடுதல்

்ேளிநய எடுத்து பிழிந்து உலர்த்துதல்
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ஆக்ஸி-தசல்லுவலாஸ் உருவாகி ெரு்ததிக்கு 
ொதிப்்ெ ஏறெடு்ததும்.ஆோல் புவ்ராட்டிோல் 
ஆே  கம்ெளி  இ்ழகளின  வமல்  அனிலின 
க ரு ப் பு  ச ா ய மி டு ம்  த ெ ா ழு து  ஆ க் ஸி -
தசல்லுவலாஸ் உருவாவதில்்ல.

ெ ரு ்த தி  இ ் ழ க ் ள  வி ை  க ம் ெ ளி 
இ ் ழ க ளு க் கு  இ ம் மு ் ்ற  மி க வு ம் 
தொரு்ததைமாேதைாகும். ஏதேனில் இம் மு்்றயில் 
நூ ல் ,  ஆ க் ஸி ஜ வ ே ற ்ற ம்  அ ் ை யு ம் வ ெ ா து 
த ச ல் லு வ ல ா ஸ ா ல்  ஆ ே  ெ ரு ்த தி யி ல்  

1 ைதிப்பண் விோககள்

1. ்்கட்டிததன்ரம ோய்நத 

்கருப்புசசாயம் 

அ) வேட் சாயம் 

ஆ) அமிைசசாயம்

இ) அனிலின்்கருப்பு 

ஈ) வெைடிச சாயம்

2. அனிலின் உப்பின் வேதிப்்்பயர்

அ) அனிலின் குவைாரைடு

ஆ) அனிலின் ரைட்வைா  

குவைாரைடு

இ) அனிலின் சல்வ்பட்

ஈ) அனிலின் குவைாரைட்

3. அனிலின் ்கருப்புநிைச சாயமிடும் 

்கரைசலில் வசர்க்்கப்்படும் அமிைம்

அ) ்க்நத்க அமிைம் 

ஆ) ஆர்்கானிக் அமிைம்

இ) டார்டாரிக் அமிைம் 

ஈ)  ்பார்மிக் அமிைம்

ைதிபபீடு

• இம்மு்்ற அதிக அளவில் அசசிடுவதைறகுப் 
ெயனெடுகி்றது.

• இம் மு்்றயிோல் வந்ரம் மிசசப்ெடு்ததைப் 
ெடுகி்றது

c) நீ்ராவிமுட்ற அனிலின் கருபபு (Steamed Aniline Black)

Dystar ்ெசவியல் சாய தயாரிப்புநிறுேனம் 

பு து ே ர ்க  ்க ரு ப் பு  ச ா ய த ர த 

அறிமு்கப்்படுததியுள்ைது.“லீோ பிக்ஸ எக்வ்கா 

பிைாக்”(Leva Fix Eco Black)ேர்கரய 

சார்்நதது. இச சாயம் துரேததலுக்கு ெல்ை 

நிரைப்புததன்ரமரய ்்பற்றுள்ைது 

உஙகளுககுத் ்தரியுைா?

ைாணேர் ்சயல்பாடு

1. அ னி லி ன்  ்க ரு ப் பு ச  ச ா ய த தி ன் 

்பணபு்கரை எழுதுதல்

2. அனிலின் ்கருப்புச சாயமிடும் மூன்று 

முரை்கரையும் விைக்கி எழுதுதல்.

முதலில் நூடல அனிலின் உபபு,நசாடியம் 

குநைாட்ரட்,தாமி்ர சல்நபட் ,அநைானியம் 

குநைாட்ரட் கலந்த கட்ரசலில் சிறிது  

ந�்ரம் ்சலுத்துதல்.

ஆகஸிஜநேற்றம்  அதிக 

்ேபபநிடலயில்நீ்ராவியிோல் 

�டட்பறுகி்றது. நூலில் உள்ை உபபு 

ஆகஸிஜநேற்றம் அடடந்து முதலில் 

இண்டமின் பி்றகு எை்ரால்டிோக  

ைாறுகி்றது.

பி்றகு நூல் ்பாட்டாசியம்-டடகுந்ராநைட் 

கந்தக அமிலம் கலந்த கட்ரசலில் 

்சலுத்தபபட்டு, நீ்ராவியின் மூலம் 

ஆகஸிஜநேற்றம் அடடந்து  

அனிலின் கருபபு நி்றத்டத  

அடடகி்றது.
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4. அனிலின் ்கருப்புநிைச சாயமிடும் 

்கரைசலில் வசர்க்்கப்்படும் 

ஆக்ஸிஜவனற்றி

அ) தாமிை சல்வ்பட்

ஆ) ்்பாட்டாசியம் ரட குவைாவமட் 

இ) வசாடியம் அசிவடட் 

ஈ) அலுமினியம் சல்வ்பட் 

விடடகள்:

1. இ 2. ஆ 3. அ 4. ஆ

II மூன்று ைதிப்பண் விோககள்

1. அனிலின் ்கருப்புச சாயமிடும் நூல் 

அரடயும் ஆக்ஸிஜவனற்ைததின் 

மூன்று நிரை்கள் யாரே?

2. அனிலின் ்கருப்புச சாயமிடும் மூன்று 

முக்கிய முரை்கள் யாரே?

3. ஆக்ஸிஜவனற்ை அனிலின் ்கருப்புச 

சாயததில் ்பயன்்படுததப்்படும் 

வேதிப்்்பாருட்்கள் யாரே?

III ஐந்து ைதிப்பண் விோககள்

1. ஒற்ரைத ்தாட்டி அனிலின்  

்கருப்புச சாயமிடும் முரைரய 

விைக்கு்க?

2. ஆக்ஸிஜவனற்ை முரை அனிலின் 

்கருப்புச சாயமிடும் முரைரய 

விைக்கு்க.

3. நீைாவி முரை அனிலின் 

்கருப்புசசாயமிடும் முரைரய 

விைக்கு்க

4. அனிலின் ்கருப்புச சாயததின் 

்பணபு்கள் யாரே?

IV பத்து ைதிப்பண் விோககள்

1. அனிலின் ்கருப்புச சாயததின் 

தன்ரம்கரை, ஒன்ரைத ்தாட்டி 

முரையில் அனிலின் ்கருப்புச 

சாயமிடும் முரைரயயும் விைக்கு்க.
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டிஸபர்ஸ சாயஙகள்

(Disperse Dyes)

சாயமாகும். எேவவ இசசாயம் “தசயற்க 
இ்ழகளின சாயம்” எனறு அ்ழக்கப்ெட்ைது. 
டிஸ்ெரஸ் சாய்ததின ெண்புகள்,  ெயனகள், 
சாயமிடும்மு்்றகள்  ெறறி  இப்ொை்ததில் 
காண்வொம்.

1924-ம் ஆணடு வ்பட்லீ மற்றும் எலிஸ 

என்்பேர்்கைால் அஸிவடட் இரழ்களுக்கு 

சாயமிடக் ்கணடு பிடிக்்கப்்பட்ட சல்வ்பா 

ரி ஸி வ ன ா லி க்  அ மி ை ம்  ( S R A ) 

் ெ ா தி த த ல் வி ர ன யூ க் கி ய ா ்க 

பிற்்காைததில் ரெைான், ்பாலி்யஸடர் 

இரழ்களுக்கு சாயமிடப் ்பயன்்பட்டது. 

1953 ஆம் ஆணடு இசசாயங்கள் டிஸ்பர்ஸ 

சாயங்கள் என்று அரழக்்கப்்பட்டன. 

உஙகளுககுத் ்தரியுைா?

3.4.1 டிஸபர்ஸ சாயத்தின் பண்புகள்

• டிஸ்ெரஸ் சாயங்கள் நீரில் க்்ரயாது.
• டிஸ்ெரஸ் சாய்ததின மூலக்கூறுகளின 

அளவு மிகச சிறியது.
• இசசாயங்கள் தசயற்க இ்ழகளுக்கும், 

அசிவைட்  இ்ழகளுக்கும்  சாயமிைப் 
ெயனெடுகின்றே.

• ஒளியிோல் நி்றம் தவளி்ரா தைன்ம - நனறு.
• து்வ்ததைலுக்கு நி்றம் தவளி்ரா தைன்ம - 

சுமார முதைல் நனறு.
• டி ஸ் ெ ர ஸ்  ச ா ய மி டு தை ல்  அ தி க ெ ட் ச 

தவப்ெநி்லயில் தசயல்ெடு்ததைப்ெடுகி்றது.
• டிஸ்ெரஸ்  சாயமிடுதைல்  அமில்ததின 

து்ணயுைன ந்ைதெறுகி்றது.

்சயற்ர்க இரழ்களுக்கு சாயமிடப் 

்பயன்்படும் டிஸ்பர்ஸ சாயததின் ்பணபு 

்பற்றியும் சாயமிடும் முரை்கள் ்பற்றியும் 

இப்்பாடததில் ்தரி்நது ்்காள்வோம்

கற்றலின் ந�ாககஙகள்

 ▶ படம் 3.13 டிஸ்பர்ஸ சாயம்

அறிமுகம்

தசயற்க இ்ழகளின மூலக்கூறுகள் 
அளவில் மிகச சிறியதைாக இருக்கின்றே. வவட், 
் ை ்ர க் ட்  ம ற று ம்  அ மி ல ச  ச ா ய ங் க ளி ல் 
மூலக்கூறுகளின அளவு தசயற்க இ்ழகளின 
மூலக்கூறுக்ள விை தெரியதைாக உள்ளதைால், 
இசசாயங்க்ள  தசயற்க  இ்ழகளுக்கு 
சாயமிை  ெயனெடு்ததை  இயலாது .  எேவவ 
தசயற்க இ்ழகளின மூலக்கூறு அள்வவிை, 
சிறிய மூலக்கூறுகளால் ஆே சாயங்களின 
வ தை ் வ  அ தி க ம ா யி ற று .  அ தை ற க ா க 
கண்டுபிடிக்கப்ெட்ை  சாயவம  ”டிஸ்ெரஸ்” 

3.4
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• எ ளி தி ல்  வ டி க ட் டு ம்  அ ள வி ற கு 
க ் ்ர ச லி ன  ெ ா ய தி ்ற ன  (Viscosity) 
இருக்க வவண்டும்.

• இதைறகாக, வதை்வயாே அளவு தவநநீ்்ர 
வசரக்கலாம். தகாதிநீ்்ரப் ெயனெடு்ததைக் 
கூைாது.

• க்்ரசல் தையார தசயயும் வொது சிறு 
கட்டிகள்  உண்ைாகலாம் .  இவற்்ற 
வடிகட்டி நீக்க வவண்டும்.

• இ ்த து ை ன  ச ா ய க் க ் ்ர ச லி ல்  உ ள் ள 
சாய்ததுகள்க்ள சிறு சிறு துகள்களாகப் 
பி ரி ்த து  ச ா ய க் க ் ்ர ச லி ல்  க ் ்ர க் க , 
டிஸ்ெரஸிங்  வி்ேயூக்கி  க்்ரசலில் 
வசரக்கப்ெட்டு நனகு கலக்கப்ெடுகி்றது.

• டி ஸ் ெ ர ஸி ங்  வி ் ே யூ க் கி ய ா க , 
சாய்ததூளின அளவில் 1 முதைல் 1½ ெங்கு 
வசாப்புக் க்்ரசல் க்்ரக்கப்ெடுகி்றது.

• இவவாறு  சாய்ததுகள்க்ள  சிறுசிறு 
துகள்களாக சி்தைவு்றச தசயயும் தொழுது, 
சாயக் க்்ரசலின pH 4 to 5.5 என்ற 
அளவில் சரியாக நி்ல நிறு்ததை வவண்டும். 
இதைறகாக சாயமிடும் தொழுது வசாடியம் 
அசிட்வைட்டும் ,  அசிட்டிக்  அமிலமும் 
சாய்ததுைன க்்ரக்கப்ெடுகின்றே. 

a) நகரியர் முட்றயில் பாலி்யஸடர் 

நூலிறகு டிஸபர்ஸ சாயமிடுதல்

வ க ரி ய ர  மு ் ்ற யி ல்  ச ா ய மி டு தை ல் 
ெழ்மயாே மு்்றயாகும். நடு்ததை்ர அல்லது 
தவளிர  நி்றங்க்ளச  சாயமிை  இம்மு்்ற 
உகநதைதைாகும்.

இம் மு்்றயில் வகரியர வி்ேயூக்கி 
ஃ பீ ே ா ல்  மூ ல ம்  ெ ா லி த ய ஸ் ை ர  நூ ் ல 
விரிவ்ையச தசயது டிஸ்ெரசிங் வி்ேயூக்கி 
மூலம்  சாய்த்தை  சிறு  துகள்களாக  மாறறி 
நூலிறகுச சாயம் ஏற்றப்ெடுகி்றது.

 ▶ படம் 3.14 நூரை விரிேரடயச ்சயது 

டிஸ்பர்ஸ சாயவமற்றுதல்

• டிஸ்ெரஸ் சாய்ததின சில வ்க வியாொ்ரப் 
தெயரகள் டிஸ்ெரசல், சிொதசட் ஆகும்.

3.4.2 டிஸபர்ஸ சாயமிடும் முட்றகள்

a) வகரியர  ெயனெடு்ததி  சாயமிடுதைல் 
(Carrier Method)

b) உ ய ர  த வ ப் ெ நி ் ல  ம ற று ம்  உ ய ர 
அழு்ததை்ததில்  சாயமிடுதைல் .  (High 
Temperature & High Pressure Method-
HTHP)

c) ததைரவமாசால் மு்்றயில் சாயமிடுதைல்.
(Thermosal Method)

வ ம ற க ண் ை  மூ ன று மு ் ்ற க ளி லு ம் 
ச ா ய மி ை  கீ ழ் க் க ண் ை  வி தை ்த தி ல்  மு தை லி ல் 
சாயக்க்்ரசல் தையார தசயய வவண்டும்

சாயமிடத் நதடேயாே ்பாருட்கள்

சாயததூளின் 

அைவு

- 0.5% to 1.5%

டிஸ்பர்ஸிங 

(்ொதிததல்) 

விரனயூக்கி

- 1 கிைாம்/லிட்டர்

வ்கரியர் 

(ஃபீனால்)

- 3 கிைாம்/லிட்டர் 

(வ்கரியர் முரைக்கு 

மட்டும்)

அசிட்டிக் அமிைம் - 2 கிைாம்/லிட்டர்

வசாடியம் 

அசிட்வடட்

- 1 to 2 கி/லிட்டர்

pH - 4 to 5.5

நீர, தவப்ெநி்ல, அழு்ததைம் ஆகியவற்்ற 
சாயமிடும்  மு்்றக்கு  ஏற்றவாறு  மாறறிக் 
தகாள்ள வவண்டும்

சாயக கட்ரசல் தயார் ்சய்தல்

• இவவ்கச சாயங்க்ள சாயக்க்்ரசலில் 
மிக  நுண்ணிய  துகள்களாக  க்்ரக்க 
வவண்டும்.
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இம்மு்்றயில், முதைலில் வதை்வயாே 
அளவு சாய்ததூள், வகரியர (ஃபீோல்) மறறும் 
அ்ே்தது வவதிப் தொருட்க்ளயும், சாயமிை 
வவண்டிய துணியின எ்ை்யப் வொல் 40 
மைங்கு  நீரில்  நனகு  க்்ர்ததுக்  தகாள்ள 
வவண்டும்.

க்்ரசலின தவப்ெநி்ல்ய 60°Cக்கு 
உயர்ததி 15 நிமிைம் சாயமிை வவண்டும்.

பி்றகு அடு்ததை 15 நிமிை்ததிறகுள் சாயக் 
க்்ரசலின தவப்ெ நி்ல்ய 60°C லிருநது 
90°Cக்கு உயர்ததி சாயமிடுதைல் வவண்டும். 
பி்றகு 90°C தவப்ெநி்லயிவலவய ொலியஸ்ைர 
நூல், நூல்தநம்ெருக்கு ஏறெ 60-120 நிமிைங்கள் 
சாயமிைப்ெடுகி்றது.

பி்றகு சாயக்க்்ரசலின தவப்ெநி்ல்ய 
600C ஆக கு்்ற்தது, சாயக் க்்ரசலில் இருநது 
நூல் தவளிவய எடுக்கப்ெட்டு பிழியப்ெடுகி்றது. 
பிழியப்ெட்ை நூல், நீரில் அலசி எடுக்கப்ெடுகி்றது.

 ▶ படம் 3.16 HTHP ்ேப்்பநிரையும் ்காை அைவும்

்
ே

ப
ப

நி
ட

ல

ந�்ரம்

 ▶ படம் 3.15 வ்கரியர் முரை ்ேப்்பநிரையும், ்காை அைவும்

்
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ப
ப

நி
ட

ல

b) உயர் ்ேபபநிடல (HT) ைறறும் 

உயர்அழுத்தத்தில் (HP) பாலி்யஸடர் 

நூலிறகு சாயமிடுதல்

உ ய ர  த வ ப் ெ நி ் ல  ம ற று ம்  உ ய ர 
அழு்ததை்ததில் ொலிதயஸ்ைர நூலிறகு சாயமிை 
தைனி்ததுவமாக வடிவ்மக்கப்ெட்ை மூடியுைன 
கூடிய ததைாட்டி/ொ்ததி்ரம் ெயனெடுகி்றது.

இம்மு்்றயில்முதைலில் வதை்வயாே அளவு 
ச ா ய ்த தூ ள்  ம ற று ம்  அ ் ே ்த து 
வவதிப்தொருள்க்ளயும் சாயமிை வவண்டிய 
துணியின எ்ை்ய வொல 40 மைங்கு நீரில் நனகு 
க்்ர்ததுக் தகாள்ள வவண்டும்.

க்்ரசலின தவப்ெநி்ல்ய 60°Cக்கு 
உயர்ததி சாயமிை வவண்டிய ொலிதயஸ்ைர நூ்ல 
க்்ரசலில் தசலு்ததி 15 நிமிைம் சாயமிை வவண்டும்.

பி ்ற கு  அ டு தை தை  ½  ம ணி  வ ந ்ர ்த தி ல் 
சாயக்க்்ரசலின தவப்ெநி்ல்ய 130°Cக்கு 
உ ய ர ்த தை  வ வ ண் டு ம் .  பி ்ற கு  அ வ தை 
த வ ப் ெ நி ் ல யி வ ல வ ய  6 0  நி மி ை ம்  நூ ல் 
சாயமிைப்ெடுகி்றது.
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(Thermo Fixing) எனகிவ்றாம்.  நி்ற்ததின 
அளவிறகு ஏற்றவாறு ததைரவமா பிக்சிங் வந்ரம் 
மாறுெடுகி்றது.

அ தை ன பி ்ற கு  து ணி ய ா ே து  நீ ரி ல் 
அ ல ச ப் ெ ட் டு  நி ் ல நி று ்த தை ப் ெ ை ா தை 
சாய்ததுகள்கள் தவளிவயற்றப்ெடுகின்றே.

ததைரவமாசால் மு்்றயில் சாயமிடுதைலின 
ெயனகள்

• சாயமிை ஆகும் வந்ரம் மிகக் கு்்றவு.
• வகரியர வவதிப்தொருள் வதை்வயில்்ல.
• ந ல் ல  பி ்ர க ா ச ம ா ே  நி ்ற ங் க ள் 

கி்ைக்கப்தெறுகின்றே.
• சாயக் க்்ரசலில் உள்ள சாயம் வீணாகாமல் 

முழுவதுமாக ெயனெடு்ததைப்ெடுகி்றது.

குட்றகள்

• அதிகெட்ச தவப்ெநி்லயிோல் நி்ற்ததின 
அளவு மாறுவதைறகு வாயப்புள்ளது.

• அதிகெட்ச தவப்ெநி்லயிோல் நூல் அதைன 
வலி்ம்ய சிறிது இழக்கி்றது.

• இம்மு்்றயில் சாயமிை ஆகும் தசலவு 
அதிகம்.

ைாணேர் ்சயல்பாடு

• டிஸ்பர்ஸ சாயததின் ்பணபு்கரை 

எழுதுதல்.

• ்பாலி்யஸடர் நூலிற்கு டிஸ்பர்ஸ 

சாயமிடும் முரையிரன எழுதுதல்.

நனகு சாயமிட்ைவுைன சாயக்க்்ரசலின 
தவப்ெநி்ல்ய 60°C வ்்ர கு்்ற்தது, நூல் 
த வ ளி வ ய  எ டு ்த து  நீ ரி ல்  அ ல ச ப் ெ ட் டு 
பிழியப்ெடுகி்றது.

இம்மு்்றயில் அதிகெட்ச தவப்ெநி்ல 
மறறும் அழு்ததைம் ொலிதயஸ்ைர இ்ழ்ய 
நனகு விரிவ்ையச தசயவதைால் ொலிதயஸ்ைர 
நூலில் சாயம் ஏறுகி்றது.

இம்மு்்றயின மூலம், சாயம் வீணாவது 
தைடுக்கப்ெடுகி்றது. 98% சாயம் முழு்மயாக 
நூலில் நி்லநிறு்ததைப்ெடுகி்றது.

c) ்தர்நைாசால் முட்றயில் பாலி்யஸடர் 

துணிககு சாயமிடுதல்

இம்மு்்றயில் 3 உரு்ளகள் (Padding 
M a n g l e s )  த க ா ண் ை  இ ய ந தி ்ர ம்  மூ ல ம் 
சாயக்க்்ரசல், உரிய வவதிப் தொருட்களுைன 
துணியின வமல் ெடிய ்வக்கப்ெடுகி்றது.

பினேர, அகசசிவப்பு கதிரகளின (Ultra 
Red Rays) மூலம் 100°C தவப்ெநி்லயில் 
துணி உல்ர ்வக்கப்ெடுகி்றது.

பி்றகு 205°C தவப்ெநி்லயில் உள்ள 
அ்்றயில் துணி 60 முதைல் 90 விோடிகளில் 
(1  நிமிைம்  முதைல்  11/2  நிமிைம்)  கைநது 
த ச ல் லு ம ா று  த ச லு ்த தை ப் ெ டு கி ்ற து .  இ ந தை 
தவப்ெ்ததைால், நூல் நனகு விரிவ்ைநது வமவல 
ெ டி ந து ள் ள  ச ா ய ்த ் தை  உ ள் ளி ழு ்த து க் 
தகாள்கி்றது .  இ்தைவய  வ்தர்கமோ  பிக்சிங 
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I ஒரு ைதிப்பண் விோககள்

1. ்சயற்ர்க இரழ்கரைச சாயமிட 

ஏற்ைச சாயம்

அ) வெைடிச சாயம்

ஆ) அமிைச சாயம்

இ) வெப்தால் சாயம்

ஈ) டிஸ்பர்ஸ சாயங்கள்

2. ்பாலி்யஸடர் நூலிற்கு சாயமிட ஏற்ை 

சாயம்

அ) வெப்தால் சாயம்

ஆ) டிஸ்பர்ஸ சாயம்

இ) புவைாசியான்

ஈ) அனிலின் சாயம்

3. டிஸ்பர்ஸ சாயமிடும் ்்பாழுது 

சாயத ்தாட்டியில் ரைட்ைஜன் 

அயனி்களின் அழுததம் (pH) அைவு

அ) 4 - 5.5

ஆ) 6 – 6.5 

இ) 7 – 7.5 

ஈ) 8 – 8.5

4. டிஸ்பர்ஸ சாயமிட ்பயன்்படும் வ்கரியர்

அ) ரைட்வைா குவைாரிக் அமிைம் 

ஆ) பீனால்

இ) ்க்நத்க அமிைம்

ஈ) வசாடியம் அசிட்வடட்

விடடகள்:

1. ஈ 2. ஆ 3. அ 4. ஆ

II மூன்று ைதிப்பண் விோககள்

1. டிஸ்பர்ஸ சாயமிடும் முரை்கள் 

யாரே?

2. ்பாலி்யஸடர் சாயமிட ஏற்ை 

சாயேர்க எது?ஏன்?

3. டிஸ்பர்சல் சாயத்தாட்டியில் P
H
 

நிரை நிறுதத ்பயன்்படும் வேதிப் 

்்பாருள்்கள் யாரே?

4. வ்கரியர் முரையில் சாயமிட 

வதரேயான ்்பாருட்்கள், அேற்றின் 

அைவு்கள் ஆகியேற்ரை குறிப்பிடு்க.

5. ்தர்வமாசால் சாயமிடும் முரை – 

குறிப்பு ேரை்க.

6. ்தர்வமாசால் சாயமிடுதலின் நிரை, 

குரை்கள் யாரே?

III ஐந்து ைதிப்பண் விோககள்

1. டிஸ்பர்ஸ சாயததின் ்பணபு்கள் 

யாரே?

2. ்பாலி்யஸடர் நூலிற்கு ்தர்வமாசால் 

முரையில் சாயமிடும் விததரத 

விைக்கு்க.

3. வ்கரியர் சாயமிடுதல் முரைரய 

ேரை்படம் மூைம் விைக்கு்க.

4. ்பாலி்யஸடர் நூலிற்கு சாயமிடும் 

்்பாதுோன முரைரய விைக்கு்க.

5. உயர்்ேப்்பநிரை மற்றும் உயர் 

அழுததததில் ்பாலி்யஸடர் 

இரழ்களுக்கு சாயமிடுதல் விைக்கு்க.

IV பத்து ைதிப்பண் விோககள்

1. டிஸ்பர்ஸ சாயமிடும் முரை்கள் ்பற்றி 

விேரி?

ைதிபபீடு
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நி்றங்களின வகாட்ொடு ெறறி ததைரிநது தகாள்வது 
அவசியமாே ஒன்றாகும். நாம் ெல நி்றங்க்ள 
தகாண்ை வண்ண ஆ்ைக்ள தையாரிக்கும் 
தொழுது சரியாே நி்றங்க்ள இ்ண்ததைல் 
வவண்டும். அவவாறு இல்்லதயனில் டி்சனின 
தைன்ம மாறி அதைன அழகும், ஈரப்பு தைன்மயும் 
கு்்றநதுவிடும. எேவவ நி்ற்ததின வகாட்ொடு 
மறறும் தைன்மகள் ெறறியும், நி்றங்கள் எவவாறு 
உ ரு வ ா கி ன ்ற ே  எ ன ெ து  ெ ற றி யு ம் ,  எ ந தை 
நி ்ற ்த து ை ன  எ ந தை  நி ்ற ்த ் தை  இ ் ண ்த து 
ெயனெடு்ததைலாம்  எனெது  ெறறியும்  நாம் 
விரிவாகக் காண்வொம்.

3.5.1  நி்றகநகாட்பாட்டின் ேடககள் 

(Classification of Colour Theory)

நி்றக் வகாட்ொடு (Colour theory) 
இ்ரண்டு விதைமாக பிரிக்கப்ெடுகின்றே. அ்வ

1. ஒளிக் வகாட்ொடு (Light theory)
2. நி்றமிக் வகாட்ொடு (Pigment theory) 
ஆகும்

ஒளிக நகாட்பாடு (Light theory) 

ஒளிக் வகாட்ொடு எனெது சூரிய ஒளி 
முதைறதகாண்டு  ததைா்லக்காட்சி  மறறும் 
கணினிகளில் ஒளியிோல் நி்றங்கள் உருவாகும் 
மு்்ற ெறறியதைாகும். இநதை நி்றங்கள் முதைன்ம 
நி்றங்கள், இ்ண நி்றங்கள் மறறும் வழிநி்ல 
நி்றங்கள் எே பிரிக்கப்ெட்டுள்ளே.

நி்றமிக நகாட்பாடு (Pigment theory)

நாம் துணி்ய சாயமிை ெயனெடு்ததும் 
சாயங்களின கல்வ மறறும் வீட்டிறகு அடிக்கும் 

• இப்்பாடததில் நிைமிக் வ்காட்்பாடு மற்றும் 

ஒ ளி க் வ ்க ா ட் டி ன்  அ டி ப் ்ப ர ட 

நிைங்கள்,இர்ண நிைங்கள்,ேழிநிரை 

நிைங்கள் ்பற்றியும்,அரே உருோகும் 

விதம் ்பற்றியும் அறி்நது ்்காள்வோம்

• நிைங்களின் தன்ரம்கள், அேற்றின் 

்பல்வேறு ்கைப்பு்கள் ்பற்றியும் ்தரி்நது 

்்காள்வோம்

• ச ா ய நி ர ை ப் பு த  த ன் ர ம க் ்க ா ன 

வ ச ா த ர ன ்க ள்  ்ப ற் றி  ் த ரி ்ந து 

்்காள்வோம்

கற்றலின் ந�ாககஙகள்

அறிமுகம்

மனிதைனின வாழ்வில் நி்றங்களின ெங்கு 
முக்கியமாே  ஒன்றாகும் .  மனிதைனின  மே 
அ ழு ்த தை ்த ் தை யு ம் ,  ம ே நி ் ல ் ய யு ம் , 
மகிழ்சசி்யயும் பி்ரதிெலிக்கும் வல்ல்ம்ய 
நி்றங்கள் தெறறுள்ளே. ஒவதவாரு நி்ற்ததிறகும் 
ஒவதவாரு சி்றப்பு்த தைன்ம உண்டு. அ்வ 
மனிதைனின மேதில் ெல்வவறு மவோ ொவங்க்ள 
ஏறெடு்ததுகின்றே. அன்றாை வாழ்க்்கயில் 
ெல வண்ண ஆ்ைகள் அணிவ்தையும், தைன 
வீ ட் டி ற கு  பி டி ்த தை  வ ண் ண ்த ் தை ப்  பூ சி 
அ ழ வ க ற று வ ் தை யு ம்  ம கி ழ் ச சி யி ன 
த வ ளி ப் ெ ா ை ா க க்  க ரு து கி வ ்ற ா ம் .  எ ே வ வ 
நூலிறகும், துணிக்கும் ெல்வவறு வண்ணங்களில் 
சாயமிட்டு, அசசிட்டு ெயனெடு்ததும் நாம் இநதை 

3.5

ேண்ணஙகளின் நகாட்பாடு

(Colour Theory)
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Magenta Cyan

Yellow

ெச்சசிகப்பு

நீலம்

 ▶ படம் 3.17 ஒளிக் வ்காட்்பாடு

இ ந நி ்ற ங் க ள்  R G B  எ ே 
அ்ழக்கப்ெடுகி்றது.அடிப்ெ்ைஒளி நி்றங்கள் 
அ்ே்ததும ஒன்றாக கலக்கும் வொது நமக்கு 
தவள்்ள நி்றம் கி்ைக்கி்றது. 

இடண நி்றஙகள் (Secondary Colors)

ெச்ச + நீலம் = சியான நீலம் (Cyon)
நீலம் + சிவப்பு = தமஜநதைா (Magenta)
சிவப்பு + ெச்ச = மஞசள் (Yellow)

3.5.3  நி்றமிக நகாட்பாடு  

(Pigment theory)

 ▶ படம் 3.18 நிைமிக் வ்காட்்பாடு

த ெ யி ண் டி ங்  க ல ் வ  ஆ கி ய ் வ  நி ்ற மி க் 
வகாட்ொட்டின அடிப்ெ்ையில் உருவாகி்றது.
நி்றமிக் வகாட்ொைாேது தநசவியல் து்்றயில் 
மிக முக்கியமாே ெங்கு வகிக்கி்றது. 

நி்றககலபபின் மூன்று பிரிவுகள்.

• முதைன்ம  நி்றங்கள்  (அ) அடிப்ெ்ை 
நி்றங்கள் (Primary Colours)

• இ்ண நி்றங்கள் (அ) இ்ரண்ைாம் நி்ல 
நி்றங்கள் (Secondary Colours)

• வழிநி்ல நி்றங்கள் (அ) மூன்றாம் நி்ல 
நி்றங்கள் (Tertiary Colours)

முதன்டை நி்றஙகள் (அ) அடிபபடட 

நி்றஙகள்

அடிப்ெ்ை நி்றங்கள் எனெ்வ மற்ற 
நி்றங்கள் உருவாகக் கா்ரணமாே முதைன்ம 
வண்ணங்கள் ஆகும்.

இடண நி்றஙகள் (அ) இ்ரண்டாம் நிடல 

நி்றஙகள்

இ்ரண்ைாம் நி்ல நி்றங்கள் எனெ்வ 
இ்ரண்டு அடிப்ெ்ை நி்றங்க்ள இ்ணப்ெதைால் 
உருவாகும் நி்றங்கள் ஆகும்.

ேழிநிடல நி்றஙகள் (அ) மூன்்றாம் நிடல 

நி்றஙகள்

வழிநி்ல நி்றங்கள் எனெ்வ இ்ரண்டு 
இ்ண நி்றங்க்ள ஒன்றாகக் கலக்கும் தொழுது 
தெ்றப்ெடும் நி்றங்கள் ஆகும.

3.5.2 ஒளிக நகாட்பாடு (Light Theory)

அடிபபடட நி்றஙகள் (Primary Colours)

சிவப்பு (RED)

ெச்ச (GREEN)

நீலம் (BLUE) ஆகும்.

தமஜநதைா

Textile_Chapter_03.indd   148 01/11/2022   5:28:49 PM



சாயமிடுதல்  அலகு I I I 149

• இது தவதுதவதுப்பு, தவப்ெம் மறறும் 
உணரவு கிளரசசி ஆகியவற்்ற குறிக்கும் 
தைன்ம தெற்றது.

• தவப்ெ்த்தை உருவாக்கும் குளிர கால 
ஆ்ைகளில், சிவப்பு மறறும் சிவப்பு கலநதை 
நி்றங்கள் ெயனெடுகின்றே.

ைஞ்சள் (Yellow)

• இநதை நி்றம் பி்ரகாசமாேதும் விழாக்கால 
உறசாக்த்தையும் தகாடுக்கும் தைன்ம 
தகாண்ைது.

• வ க ா ் ை  க ா ல ்த தி ல்  அ ணி யு ம் 
ஆ்ைகளில் இதைன இ்ணப்பு நி்றங்கள் 
ெயனெடுகின்றே.

நீலம் (Blue) 

• இ ந தை  நி ்ற ம்  வ லி ் ம ் ய யு ம் , 
குளிரசசி்யயும் குறிக்கி்றது.

• இநதை  நி்ற்த்தை  மற்ற  நி்றங்கவளாடு 
இ ் ண க் கு ம்  த ெ ா ழு து ,  க வ ே ம ா க 
இ்ண்ததைல் வவண்டும்.

3.5.4 நி்றஙகளின் பல்நேறு ேடககள்

1. வண்ண ஒப்பு்ம நி்றங்கள்( Harmony of 
Colours)

2. எதிரி்ை நி்றங்கள் (Complementary 
Colours or Contrast)

3. டிண்ட் (Tint)
4. வேடு(Shade)
5. உ்ைநதை நி்றங்கள் (அ) வைான (Tone)
6. தவப்ெ நி்றங்கள் (Warm colours)
7. குளிர நி்றங்கள் (Cool colours)

1.ேண்ண ஒபபுடை நி்றஙகள்( Harmony of 

Colours)

நி ்ற வ ட் ை ்த தி ல்  அ ரு க ரு வ க 
அ்மநதுள்ள நி்றங்கள் ஒப்பு்ம நி்றங்கள் 
ஆ கு ம் .  உ தை ா ்ர ண ம ா க  ம ஞ ச ள்  நி ்ற ்த ் தை 
எடு்ததுக்  தகாண்ைால்  மஞசள்  -  ஆ்ரஞசு , 
மஞசள் – ெச்ச ஆகிய்வ ஒப்பு்ம நி்றங்கள் 
ஆகும் .

அடிபபடட நி்றஙகள் (Primary Colours)

1. நீலம் (Blue / Cyan)
2. சிவப்பு / மஜநதைா (Red / Magenta)
3. மஞசள் (Yellow)

இ ந நி ்ற ங் க ள்  C M Y  எ ே 
அ ் ழ க் க ப் ெ டு கி ்ற து .  அ டி ப் ெ ் ை  நி ்ற மி க் 
வகாட்ொட்டின நி்றங்கள் ஒன்றாக கலக்கும் 
வொது தவளிரநதை கருப்பு நி்றம் கி்ைக்கி்றது. 
அவ தவளிர கருப்பு நி்ற்த்தை, அைர கருப்ொக 
மாற்ற கருப்பு நி்றம் (Black)வதை்வப்ெடுகி்றது.
எேவவ நி்றமிக் வகாட்ொட்டில் கருப்பு நி்றமும் 
ஒரு அடிப்ெ்ை நி்றமாகும்.எேவவ நி்றமிக் 
வகாட்ொட்டின அடிப்ெ்ை நி்றங்கள் CMYK 
ஆகும்(K எனெது கருப்பு நி்ற்த்தை (Black) 
குறிக்கி்றது.)

இடண நி்றஙகள் (Secondary Colours)

சிவப்பு + மஞசள் = ஆ்ரஞசு (Orange)
மஞசள் + நீலம் = ெச்ச (Green)
நீலம் + சிவப்பு = ஊதைா (Violet)

மூன்்றாம் நிடல நி்றஙகள் (Tertiary Colours)

முதைன்ம மறறும் இ்ண நி்றங்க்ள 
இ்ண்தது தெ்றப்ெடும் நி்றங்கள் மூன்றாம் 
நி்ல நி்றங்கள் எனறு அ்ழக்கப்ெடுகின்றே.

சிவப்பு + ஆ்ரஞசு, மஞசள் + ஆ்ரஞசு, 
ெச்ச + மஞசள், நீலம் + ெச்ச, சிவப்பு + 
ஊதைா, நீலம் + ஊதைா வொன்ற நி்றங்கள் மூன்றாம் 
நி்ல நி்றங்கள் ஆகும்.

அடிபபடட நி்றஙகளின் தன்டைகள்

ஒவதவாரு நி்ற்ததிறகும் தவவவவறு 
வி தை ம ா ே  தை ன ் ம க ள்  உ ண் டு .  அ தை ன 
தைன்மக்வகற்றவாறு, ஆ்ை ெயனொட்டி்ே 
அறிநது நி்றங்க்ள ஆ்ைகளில் ெயனெடு்ததை 
வவண்டும்.

சிேபபு (Red) 

• இயற்கயிவலவய வலி்மயாே சிவப்பு 
நி்றம், காண்வொர கண்க்ளக் கவரகி்றது.
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 ▶ படம் 3.21 டிணட்,வேடு,உரட்நத 

நிைங்கள் உருோகும் விதம் 

டிண்ட்

 ▶ படம் 3.22 டிணட்

டிண்ட்  எனெது  மற்ற  நி்றங்களுைன 
தவண்்ம்யக் கலப்ெதைாகும். 

நேடு

 ▶ படம் 3.23 வேடு

வேடு எனெது மற்ற நி்றங்களுைன கருப்பு 
நி்ற்த்தை கலப்ெதைாகும்.

 ▶ படம் 3.19 ஒப்புரம நிைங்கள்

எதிரிடட நி்றஙகள் (Contrast Colours)

 ▶ படம் 3.20 எதிரிரட நிைங்கள்

நி்றவட்ை்ததில் எதிர எதிவ்ர அ்மநதுள்ள 
நி்றங்கள் எதிரி்ை நி்றங்கள் எேப்ெடுகின்றே.

(எ.கா.) சிவப்பு நி்ற்ததின எதிரி்ை ெச்ச

மஞசள் நி்ற்ததின எதிரி்ை ஊதைா

நீல நி்ற்ததின எதிரி்ை ஆ்ரஞசு ஆகும்.

ஒரு  அடிப்ெ்ை  நி்ற்ததின  எதிரி்ை 
ஆேது  மற்ற  இரு  அடிப்ெ்ை  நி்றங்க்ள 
இ்ண்தது தெறும் இ்ணநி்றம் ஆகும். 
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3.5.5  சாய நிடலபபுத்தன்டைடய 

நிர்ணயிககும் கா்ரணிகள்

தொதுவாக  சாயநி்லப்பு்த  தைன்ம 
மூ ன று  க ா ்ர ண ங் க ் ள ப்  த ெ ா று ்த து 
அ்மகி்றது .

1. நூலிறவகற்ற வ்கயில் சரியாே சாய்த 
வதைரவு (Proper selection of dyes)

2. தை்ரமாே  சாய்த்தைப்  ெயனெடு்ததுதைல் 
(Using good quality of dyes)

3. சாயமிடும் மு்்ற (Dyeing method)

1. சரியாே சாயத் நதர்வு

துணி  அல்லது  நூலிறகுச  சாயமிை 
ெல்வவறு வ்கயாே சாயங்கள் சந்தையில் 
உள்ளே. ஒளி, உ்ராயவு, து்வ்ததைல், வியர்வ 
ஆ கி ய வ ற றி ற கு  ெ ா தி க் க ா ம ல்  இ ரு க் கு ம் 
தைன்மயாே சாய நி்லப்பு்த தைன்ம ஒவதவாரு 
சாய்ததிறகும்,சாயமிடும் தநசவியல் இ்ழயின 
வ்கக்வகற்றவாறு மாறுெடும். சில சாயங்கள் 
து்வ்ததைலுக்கு அதிகமாக நி்றம் தவளிரும் 
தைன்ம்ய தெறறுள்ளது. வவறு சில சாயங்கள், 
ஒ ளி யி ே ா ல்  நி ்ற ம்  த வ ளி ரு ம்  தை ன ் ம 
தெறறுள்ளது,எேவவ நூலிறகு சாயமிை ஏற்ற 
ச ரி ய ா ே  ச ா ய ்த ் தை  வ தை ர ந த தை டு ப் ெ து 
முக்கியமாேதைாகும்.

2. த்ரைாே சாயத்டதப பயன்படுத்துதல்

சாயங்க்ள வாங்கும் தொழுது தை்ரமாே 
நிறுவேங்களால் தையார தசயயப்ெடும் சாய்த்தை 
வாங்க  வவண்டும் .  சாயமிடுவதைறகு  முன 
சாய்ததின தை்ர்த்தை வசாதை்ே தசயதை பி்றவக 
சாயமிடுதைல் வவண்டும்.

3. சாயமிடும் முட்ற

• ச ா ய க் க ் ்ர ச லி ல்  ெ ய ன ெ டு ம் 
வவதிப்தொருட்களின அளவுகள் சரியாக 
இரு்ததைல் வவண்டும். 

• நூ்ல தசலு்ததி சாயமிடும் தொழுது 
தவப்ெநி்ல, வந்ரம் ஆகியவற்்ற சரியாக 
வமறதகாள்ளுதைல் வவண்டும்.

உடடந்த நி்றஙகள் (அல்லது) நடான் 

 ▶ படம் 3.24 வடான்

கருப்பு மறறும் தவண்்மயுைன (Grey) 
மற்ற நி்றங்க்ள கல்ததைல் ஆகும்.

்ேபப நி்றஙகள் (Warm colours)

சிவப்பு ,  மஞசள் ,  ஆ்ரஞசு  நி்றங்கள் 
தவப்ெ நி்றங்கள் ஆகும்.

குளிர் நி்றஙகள் (Cool colours)

நீலம், ெச்ச, ஊதைா நி்றங்கள் குளிர 
நி்றங்கள் ஆகும்.

 ▶ படம் 3.25 குளிர் மற்றும் ்ேப்்ப 

நிைங்கள்
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நசாதடே முடிவு சாயமிட்ட நூலின் 

தன்டை

்ேள்ரைத 

துணி்கள் அதி்க நிைம் 

்்பற்றிருததல் 

சாய நிரைப்பு 

தன்ரம மி்க 

குரைவு

்ேள்ரைத துணி்கள் 

குரைோன நிைம் 

்்பற்றிருததல்

சாய நிரைப்புத 

தன்ரம ெடுததைம்

்ேள்ரைத துணி்கள் 

நிைம் ்்பைவில்ரை 

என்ைால்

ெல்ை சாய 

நிரைப்புத 

தன்ரம

b) உ்ராய்விறகு நி்றம் ்ேளி்ராத் 

தன்டைககாே நசாதடே

உ்ராயவிறகு நி்றம் தவளி்ரா்த தைன்ம்ய 
க்க�ோக் மீட்டர் (Crock Meter) என்ற கருவியின 
மூலம் வசாதிக்கலாம்.

க் வ ்ர ா க் கி ங்  ( C ro c k i n g )  எ ன ெ து 
துணி்ய உ்ராயவிறகு உட்ெடு்ததும் தொழுது 
நி்றம் ஒரு துணியிலிருநது மறத்றாரு துணிக்கு 
மாறும் தைன்ம்ய குறிக்கும்.

 ▶ படம் 3.26 க்வைாக் மீட்டர்

க்வ்ராக் மீட்ைரில் துணி இரு மு்்றயில் 
வசாதை்ே தசயயப்ெடுகி்றது

1. உலர வதையப்பு (Dry rubbing)
2. ஈ்ர்த வதையப்பு (Wet rubbing)

உலர் நதய்பபு

14cmx5cm நீள அகல அளவுக்ளக் 
தகாண்ை சாயமிட்ை மறறும் சாயமிைப்ெைாதை 
உ ல ர  து ணி க ் ள  எ டு ்த து  த க ா ண் டு , 
இ்ரண்்ையும்  ஒன்றாக  ்வ்தது  கருவியில் 

• சாய்ததிறவகற்ற சரியாே பினசிகிச்ச 
மு்்ற்ய வதைரநததைடு்ததைல் வவண்டும்.

வ ம ற கூ றி ய ் வ  ச ா ய நி ் ல ப் பு ்த 
தைன்ம்ய நிரணயம் தசயயும் கா்ரணிகளாகும்.

3.5.6  சாய நிடலபபுத் தன்டைககாே 

நசாதடேகள்

a) து்வ்ததைலுக்கு நி்றம் தவளி்ரா்த தைன்ம 
(Colour Fastness to washing)

b) உ்ராயவிறகு நி்றம் தவளி்ரா்த தைன்ம 
(Colour Fastness to Rubbing)

c) வியர்வக்கு நி்றம் தவளி்ரா்த தைன்ம 
(Colour Fastness to Perspiration)

d) ஒளிக்கு நி்றம் தவளி்ரா்த தைன்ம (Colour 
Fastness to Light)

a) துடேத்தலுககு நி்றம் ்ேளி்ராத் 

தன்டைககாே நசாதடே

• ெரு்ததி மறறும் கம்ெளியால் ஆே 5cmx5cm 
நீள அகலம் தகாண்ை சாயமிைப்ெைாதை இரு 
தவள்்ள்த துணிக்ள வதைரநததைடு்தது 
அவறறின ஒரு ெக்க ஓ்ரங்க்ள மட்டும் 
ஒனறு வசர்தது ்தைக்க வவண்டும்.

• சாயமிட்ை நூல்களின மாதிரிக்ள இநதை 
இரு  தவள்்ள்த  துணிகளுக்கி்ைவய 
ெ்ரப்ெ வவண்டும்.

• இ்ரண்டு  துணிகளுக்கி்ைவய  நூ்ல 
ெ ்ர ப் பி ய  பி ்ற கு  து ணி க ளி ன  ம ற ்ற 
மு்ேக்ள வசர்தது ்தைக்க வவண்டும்.

• இவதை வொல் இ்ரண்டு மாதிரிக்ள தையார 
தசயது 5g/litre அளவு வசாப்புக் க்்ரசல் 
உள்ள குவ்ளயில் ½ மணி வந்ரம் மூழ்க 
்வ்தது கலக்க வவண்டும்.பி்றகு துணி்ய 
சு்ததைமாக நீரில் அலச வவண்டும்.

• பி்றகு ்தை்ததை துணி்ய பிரி்தது துணிக்ள 
நனகு காறறில் உல்ர ்வக்க வவண்டும்.

த வ ள் ் ள ்த  து ணி க ளி ல்  நி ்ற ம் 
ஏ றி யி ரு க் கு ம் அ ள ் வ க்  த க ா ண் டு , 
து்வ்ததைலுக்கு நி்றம் தவளி்ரா்த தைன்ம்ய 
வசாதை்ே தசயய வவண்டும். 
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நசாதடேயிடும் முட்ற

• முதைலில்  ஒரு  மாதிரி்ய  pH 8.0 
உள்ள  க்்ரசலில்  தசலு்ததி  அ்்ற 
தவப்ெநி்லயில் சுமார 30 நிமிைம் வி்ே 
புரியச தசயய வவண்டும்

• பி்றகு  மறத்றாரு  மாதிரி்ய  pH 5.5 
உள்ள  க்்ரசலில்  தசலு்ததி  அ்்ற 
தவப்ெநி்லயில் சுமார 30 நிமிைம் வி்ே 
புரியச தசயய வவண்டும்

• பி்றகு இ்ரண்டு மாதிரிக்ளயும் 37°C 
முதைல் 40°C யில் காறறு ெைாமல் 4 மணி 
வந்ரம் ்வ்ததைல் வவண்டும்

• பி்றகு  மாதிரிக்ளப்  பிரி்தது  60°C 
தவப்ெநி்லயில் உலர்ததை வவண்டும்

• பி்றகு மாதிரிகள் தெறறுள்ள நி்ற்த்தை 
கிவ்ர ஸ்வகலுைன ஒப்பிட்டு வியர்வக்கு 
நி்றம் தவளி்ரா்த தைன்ம்ய வசாதை்ே 
தசயயலாம்.

d) ஒளிககு நி்றம் ்ேளி்ராத் தன்டைககாே 

நசாதடே

ஒளிக்கு நி்றம் தவளி்ரா்த தைன்ம்ய 
வ ச ா தி க் க  ் ம க் வ ்ர ா வ ச ா ல்  த ை ஸ் ை ர 
ெயனெடு்ததைப்ெடுகி்றது.

 ▶ படம் 3.27 ரமக்வைாசால் ்டஸடர்

• இ ய ந தி ்ர ்த தி ல்  உ ள் ள  பி டி ப் ெ ா னி ல் 
தொறு்ததும் அளவிறகு தைக்கவாறு நீள 
அ க ல ங் க ் ள  த க ா ண் ை  ச ா ய மி ட் ை 
துணி்ய  தவட்டி  எடு்ததுக்  தகாள்ள 
வவண்டும்.

நனகு  வதையப்பிறகு  உட்ெடு்ததும்  தொழுது 
தவள்்ள துணி தெறறிருக்கும் நி்ற்த்தை கிவ்ர 
ஸ்வகலுைன  ஒப்பிட்டு  உ்ராயவிறகு  நி்றம் 
தவளி்ரா்த தைன்ம வசாதை்ேயிைப்ெடுகி்றது.

ஈ்ரத் நதய்பபு

ஈ்ர்தவதையப்பு எனெது ஈ்ர்த துணிக்ள 
வ ம ற கூ றி ய  த ச ய ல் மு ் ்ற க் கு  உ ட் ெ டு ்த தி 
வசாதை்ேயிடுதைல் ஆகும்.

c) வியர்டேககு நி்றம் ்ேளி்ராத் தன்டை 

நசாதடே

கட்ரசல் விடேயூககி தயார் ்சய்தல்

1. 0 . 5 கி / லி  ஹிஸ்டி்ைன  வம ாவோ-
் ை ட் வ ்ர ா கு வ ள ா ் ்ர டு  வ ம ா வ ே ா 
் ை ட் வ ்ர ட் ,  5 கி / லி  வ ச ா டி ய ம் 
குவளா்்ரடு, 

 2 .5கி/லி  ்ைவசாடியம்  ்ைட்்ரஜன 
ஆர்தவதைா  ொஸ்வெட்  (pH 8.0 க்கு 
உயர்த்்தப�ட்டது), 

 0 . 1 N ( n o r m a l i t y )  வ ச ா டி ய ம் 
்ைட்்ராக்்ஸடு கலநதை க்்ரச்ல தையார 
தசயது தகாள்ள வவண்டும்.

2. 0 . 5 கி / லி  ஹிஸ்டி்ைன  வம ாவோ-
் ை ட் வ ்ர ா கு வ ள ா ் ்ர டு  வ ம ா வ ே ா 
் ை ட் வ ்ர ட் ,   5 கி / லி  வ ச ா டி ய ம் 
குவளா்்ரடு, 

 2 .5கி/லி  ்ைவசாடியம்  ்ைட்்ரஜன 
ஆர்தவதைா ொஸ்வெட்/லி (pH 5.5க்கு 
உயர்த்்தப�ட்டது), 

 0 . 1 N ( n o r m a l i t y )  வ ச ா டி ய ம் 
்ைட்்ராக்்ஸடு கலநதை க்்ரச்ல தையார 
தசயது தகாள்ள வவண்டும்.

3. 6 cm x 6 cm அளவிறகு க்ததைரிக்கப்ெட்ை 
இரு சாயமிைாதை துணிகளுக்கு இ்ையில் 
சாயமிட்ை  நூ்ல  ்வ்தது  சுறறிலும் 
்தை்தது  விை  வவண்டும் .இது  வொல் 
இ்ரண்டு  மாதிரிக்ள  தையார  தசயது 
தகாள்ள வவண்டும்
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ைாணேர் ்சயல்பாடு

• ஒளிக் வ்காட்்பாடு (Light theory) மற்றும் 

நிைமிக் வ்காட்்பாடு (Colour theory) 

ஆ கி ய ே ற் றி ன்  அ டி ப் ்ப ர ட ்க ர ை 

அறிதல்.

• இ ே ற் றி ற் கி ர ட வ ய  உ ள் ை 

வேறு்பாடு்கரை ்பட்டியலிடுதல்.

• ச ா ய க் ் ்க ட் டி த  த ன் ர ம ர ய ச 

வசாதிததரைப் புரி்நது ்்காணடு 

எழுதுதல்.

• துணி  த ொரு்த தைப்ெட் ை  பி டி ப்ெ ா் ே 
கருவியில் தொரு்ததை வவண்டும்.

• கருவியில் உள்ள விளக்கு மூலம் சுமார 
72 மணி வந்ரம் துணி மீது ஒளி ெடுமாறு 
தசயயப்ெடுகி்றது.

• பி ்ற கு  து ணி ் ய  பு ளு  ஸ் வ க லு ை ன 
ஒ ப் பி ட் டு ம் ( அ ல் ல து )  க ணி னி  நி ்ற 
(computer colour matching) ஒப்பீட்டு 
அ்மப்பு மூலம் ஒப்பிட்டும் ஒளிக்கு நி்றம் 
தவளி்ரா்த தைன்ம வசாதிக்கப்ெடுகி்றது.

I ஒரு ைதிப்பண் விோககள்

1. ஒளிக்வ்காட்்பாட்டின்்படி முதன்ரம 

நிைங்கள்

அ) சிேப்பு, ்பசரச, நீைம்

ஆ) சிேப்பு, மஞ்சள்,நீைம்

இ) சிேப்பு, மஞ்சள்,்பசரச

ஈ) சிேப்பு, நீைம், ஆைஞ்சு

2. நிைமிக்வ்காட்்பாட்டின் ்படி முதன்ரம 

நிைங்கள்

அ) சிேப்பு, ்பசரச, நீைம்

ஆ) சிேப்பு, மஞ்சள், நீைம்

இ)  சிேப்பு, மஞ்சள், ்பசரச

ஈ) சிேப்பு, நீைம், ஆைஞ்சு

3. ்ேப்்பதரத உ்ணர்ததும் நிைம் 

என்்பது

அ) சிேப்பு ஆ) நீைம்

இ) ்பசரச  ஈ) ஊதா

4. குளிர்சசியான நிைம் என்்பது

அ) சிேப்பு

ஆ) நீைம் 

இ) மஞ்சள் 

ஈ) ஆைஞ்சு

5. ்ேள்ரை நிைததுடன் மற்ை 

நிைங்கரை ்கைப்்பதற்குப் ்்பயர்

அ) வேடு

ஆ) டிஸ்கார்டு

இ) டிணட்

ஈ) உரட்நத நிைங்கள்

6. சிேப்பு நிைததின் எதிரிரட

அ) மஞ்சள் 

ஆ) ்பசரச 

இ) ஊதா

ஈ) ஆைஞ்சு

7. நீைநிைததின் எதிரிரட

அ) மஞ்சள்

ஆ) ஆைஞ்சு

இ) ஊதா

ஈ) சிேப்பு

8. மற்ை நிைங்களுடன் ்கருப்பு நிைதரத 

்கைப்்பதற்குப் ்்பயர்

அ) டின்ட் 

ஆ) வேடு 

இ) ஊதா 

ஈ) வடான்

ைதிபபீடு
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9. க்வைாக் மீட்டரின் ்பயன்்பாடு

அ) உைாயவுக்கு நிைம் ்ேளிைாத 

தன்ரம வசாதிப்பு

ஆ) துரேததலுக்கு நிைம் ்ேளிைாத 

தன்ரம வசாதிப்பு

இ) வியர்ரேக்கு நிைம் ்ேளிைாத 

தன்ரம வசாதிப்பு

ஈ) ஒளிக்கு நிைம் ்ேளிைாத தன்ரம 

வசாதிப்பு

விடடகள்:

1. அ 2. ஆ 3. அ 4. ஆ 5. இ 6. ஆ 

7. ஈ 8. ஆ 9. அ

II மூன்று ைதிப்பண் விோககள்

1. ஒளிக் வ்காட்்பாட்டின் ்படி முதன்ரம 

நிைங்கள் மற்றும் இர்ண நிைங்கள் 

யாரே?

2. நிைமிக் வ்காட்்பாட்டிள் ்படி  

முதன்ரம மற்றும் இர்ண நிைங்கள் 

யாரே?

3. ்்பாதுோ்க நிைங்கள் எததரன 

விதமா்கப் பிரிக்்கப்்படுகின்ைன?

4. சிேப்பு நிைததின் தன்ரம்கள் 

யாரே?

5. மஞ்சள் நிைததின் தன்ரம்கள் 

யாரே?

6. நீை நிைததின் தன்ரம்கள் யாரே? 

7. ேண்ண ஒப்புரம என்ைால் என்ன? 

உதாை்ணம் தரு்க

8. எதிரிரட என்ைால் என்ன? 

உதாை்ணம் தரு்க

9. டிணட், வேடு – குறிப்பு ேரை்க

10. சாயநிரைப்புத தன்ரமரய 

நிர்்ணயிக்கும் ்காைணி்கள் யாரே?

11. சாயநிரைப்புத தன்ரமக்்கான 

வசாதரன முரை்கள் யாரே?

12. துரேததலுக்கு நிைம் ்ேளிைாத 

தன்ரமயின் வசாதரன முரை 

அட்டேர்ணரய எழுது்க.

III ஐந்து ைதிப்பண் விோககள்

1. அடிப்்பரட நிைததின் தன்ரம்கரை 

விைக்கு்க.

2. ேண்ண ஒப்புரம, எதிரிரட நிை 

ேட்டததுடன் – விைக்கு்க.

3. துரேததலுக்கு நிைம் ்ேளிைாத 

தன்ரமக்்கான வசாதரன 

முரைரயப் ்பற்றி விேரி.

4. உைாயவிற்கு நிைம் ்ேளிைாத 

தன்ரம வசாதரன முரைரயப் ்பற்றி 

விைக்கு்க.

5. உைர் வதயப்பு, ஈைத வதயப்பு ்பற்றி 

விைக்கு்க.

6. வியர்ரேக்கு நிைம் ்ேளிைாத 

தன்ரமக்்கான வசாதரன முரைரய 

விைக்கு்க.

IV பத்து ைதிப்பண் விோககள்

1. நிைமிக் வ்காட்்பாடு, ஒளிக்வ்காட்்பாடு 

நிைேட்டங்களுடன் விைக்கு.
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சாயத்்தாழிலில் நீர் ைாசுபாடு

(Water Pollution in Dyeing)

சாயக் கழிவுநீ்ரால் ஏறெடும் நீர மாசுொடு, 
சுறறுச சூழ்நி்லயில் மாசுொட்டில் 20 சதைவீதைமாக 
இருக்கி்றது எனெதும் கவனிக்க்த தைக்க ஒன்றாகும். 
சாயக் கழிவு நீ்ரால் ஏறெடும் நீர மாசுொடு 
ெறறியும் அதை்ே்த தைவிரக்க தசயய வவண்டிய 
வழிமு்்றகள் ெறறியும் இப்ொை்ததில் காண்வொம்.

3.6.1  சாயக கழிவு நீ்ரால் ஏறபடும் 

ைாசுபாடுகள் ேடககள்

 ▶ படம் 3.29 சாயநீர் ்ேளிவயறுதல்

நிைததடி நீர் மாசரடதல்  

(Ground Water Pollution)

சாயவமறறும் ஆ்லகளில், நூலிறகு 
சாயவமறறும் தொழுது சாய்ததுைன வசர்தது 
ெ ல் வ வ று  வ வ தி ப்  த ெ ா ரு ட் க ள் 
ெயனெடு்ததைப்ெடுகின்றே. சாயமிட்ை பி்றகும் 
அ்வ  சாயக்கழிவு  நீரில்  க்்ரநதுள்ளே . 
சாயவமறறிய பி்றகு ஆ்லயிலிருநது சாயக்கழிவு 
நீ்்ர  தவளிவயறறும்வொது ,  அநதை  நீர ,  நீர 
நி்லகளில் கலநது நில்ததிோல் உறிஞசப் 

ச ா ய க்  ்க ழி வு  நீ ை ா ல்  நி ை த த டி  நீ ர் 

மாசு்படுதல் ்பற்றியும், அதரன தவிர்க்்கச 

்சயய வேணடிய ேழிமுரை்கள் ்பற்றியும் 

அறி்நது ்்காள்வோம்.

கற்றலின் ந�ாககஙகள்

 ▶ படம் 3.28 சாயத்தாழிலில் நீர் மாசு்பாடு

அறிமுகம்

மனிதைனின  அடிப்ெ்ை்த  வதை்வகள் 
உணவு, உ்ை, இருப்பிைம் ஆகும். இ்ரண்ைாவது 
அடிப்ெ்ை்த வதை்வயாே உ்ை்ய்த தையாரிக்கும் 
மு்்றகள்  ெலவ்கயில்  வளரசசி  தெறறு 
வருகின்றே .  அ்ேவருவம  விதைவிதைமாே 
ஆ ் ை க ள்  அ ணி வ தி ல்  மி கு ந தை  வி ரு ப் ெ ம் 
தகாண்டுள்ளேர.  துணிகளில் நி்றங்களின 
ெங்கு மிகவும் அவசியமாே ஒன்றாகும். எேவவ, 
சாயமிடுதைல் து்்ற, தநசவியல் அடிப்ெ்ை்த 
து்்றகளில் ஒன்றாக விளங்குகி்றது. சாயமிடுதைல் 
எநதை அளவிறகு முக்கியவமா, அவதை அளவிறகு 

3.6
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மாறிவிடுகி்றது. வமலும் நில்ததைடி நீரில் உள்ள 
உ ப் பு ்த  தை ன ் ம யு ம்  அ தி க ரி ப் ெ தை ா ல் , 
ம னி தை ர க ளு க் கு  ெ ல் வ வ று  வி ய ா தி க ள் 
உருவாகின்றே. சாயக் கழிவு நீ்ரால், விவசாய 
நிலங்கள் யாவும், ெயிரகள் வி்ளவிக்க இயலாதை 
நிலமாக மாச்ைநதுவிடுகின்றே. உலக அளவில் 
சாயக் கழிவு நீ்ரால் ொதிக்கப்ெடும் முக்கிய 
நாடுகளாக இநதியா, வங்கவதைசம், ொகிஸ்தைான 
ஆகிய நாடுகள் உள்ளே.

நுண்ணுயிரிகள் நதான்றுதல் (Microbial)

நீர நி்லகளின வமறபு்றம் நி்றம் ெைரவதைால் 
சூரிய கதிரகள் உட்தசல்லாமல் ஒளிசவசரக்்க 
தை்ைப்ெட்டு ெல்வவறு நுண்ணுயிரிகள் வதைானறி 
நீ்்ர மாசுெடு்ததுகின்றே. 

காறறு ைாசுபாடு (Air Pollution)

ெல வவதிப் தொருட்கள் கழிவு நீரில் 
கலப்ெதைால், அதில் இருநது வரும் துரநாற்ற்ததைால் 
காறறு  மாசுெட்டு ,  அதை்ே  சுவாசிக்கும் 
ம னி தை ர க ளு க் கு  ெ ல் வ வ று  தீ ங் கு க ள் 
வி்ளகின்றே.

3.6.2  சாயத் ்தாழிலில் நீர் ைாசுபாட்டட 

நீககும் முட்றகள்

• எநதைவிதை ொதிப்பும் ஏறெடு்ததைாதை இயற்கச 
சாயங்க்ள ெயனெடு்ததுதைல்.

• எநதை விதை வவதிப்தொருட்களும் இல்லாமல், 
எளிதில் துணியில் ஏறும் சாயங்க்ள 
ெயனெடு்ததுதைல்.

• காறறு சாயமிடுதைல் மு்்றயில், கு்்றவாே 
நீ்்ர ெயனெடு்ததி எளிதில் சாயவமறறுதைல்.

• சாயக் கழிவு நீ்்ர சு்ததிகரி்தது மீண்டும் 
சாயமிை ெயனெடுதைல் ஆகிய மு்்றகளால் 
நீர மாசுொடு மிக கு்்றயும்.

3.6.3  சாயக கழிவு நீட்ர 

சுத்தபபடுத்துதல்

• சாயக் கழிவு நீ்்ர சு்ததைப்ெடு்ததுவதைறகாே 
தசயல்மு்்றகள் இ்ரண்டு முக்கியமாே 
நி்லகளில் ந்ைதெறுகி்றது.

ெடுகி்றது .  இதைோல்  நீரில்  உள்ள  இரும்பு , 
குவ்ராமியம், தமக்னீசியம், தைாமி்ரம், து்ததைநாகம், 
க ா ல் சி ய ம்  ஆ கி ய வ ற றி ன  அ ள வு க ள் 
அதிகரிக்கின்றே. இதைோல், இ்தைப் ெருகும் 
மனிதைரகளுக்கும் மற்ற உயிரிேங்களுக்கும் 
ெல்வவறு ொதிப்புகள் ஏறெடுகின்றே.

ஆறறு நீர் ைாசடடதல்  

(River Water Pollution)

 ▶ படம் 3.30 சாயநீைால் ஆற்றுநீர் 

மாசரடதல்

ச ா ய வ ம ற று ம்  ஆ ் ல க ளி லி ரு ந து 
தவளிவயறும் சாயக் கழிவு நீர ஆறு, குளம் 
ஆகியவறறில்  கலநது  நீர  ெயனொட்டிறகு 
தைகுதியில்லாதை நீ்ராக மாசுெடுகி்றது.

நிலம் ைாசடடதல் (Land Pollution)

 ▶ படம் 3.31 சாயநீைால் நிைம் மாசரடதல்

ச ா ய க் க ழி வு  நீ ர  நி ல ்த தி ே ா ல் 
உறிஞசப்ெடும் தொழுது, அநதை நில்ததில் உள்ள 
நில்ததைடி நீரில் சாயக் க்்ரசல் கலப்ெதைால் 
நில்ததைடி  நீர  நி்றம்  தெறறு  ெயேற்றதைாக 
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ஓர  ஊரில்  ெல  சாயப்ெட்ை்்றகள் 
இருப்பின அவரகளின சாயப்ெட்ை்்றக் கழிவு 
நீ ் ்ர  சு ்த தி க ரி க் க  அ ் ே வ ரு ம்  வ ச ர ந து 
சு ்த தி க ரி ப் பு  நி ் ல ய ம்  அ ் ம ்த தை ா ல் , 
சி க் க ே ம ா ே தை ா க வு ம்  சு ற று ப் பு ்ற ்த தி ற கு 
ொதிப்ெ்ையா வண்ணமும் இருக்கும்.

ைாணேர் ்சயல்பாடு

சைரேப் ்பட்டரை்கைால் (Bleaching 

factories) ்ேளிவயற்ைப்்படும் ்கழிவு 

நீர், ஓரட்கள்,ஆறு்களில் உள்ை நீரை 

மாசு்படுததுதல் விேரிதது எழுதுதல்.

ைதிபபீடு

II மூன்று ைதிப்பண் விோககள்

1. சாயக் ்கழிவு நீைால் எற்்படும் 

மாசு்பாடு்கள் யாரே?

2. சாயக் ்கழிவு நீரை சுததப்்படுததும் 

்சயல்முரை்கள் யாரே?

3. சாயக் ்கழிவு, நீரில் ்கைப்்பதால் 

எ்நத, எ்நத வேதிப் ்்பாருட்்கள் 

அதி்கரிக்கின்ைன? 

4. சாயக் ்கழிவு நீைால் ஆற்று நீர் 

மாசரடதல் ்பற்றி கூறு்க.

5. சாயக் ்கழிவு நீைால் நிைம் மாசரடதல் 

்பற்றி கூை்க.

6. சாயக் ்கழிவு நீைால் ்காற்று மாசு்பாடு 

ஏற்்படுதல் ்பற்றி கூறு்க.

 ▶ படம் 3.32 சாயக் ்கழிவு நீரை 

சுததப்்படுததும் அைகு

• முதைலாவதைாக மினசா்ர தகட்டியாக்குதைல் 
(Electro Coagulation) மு்்றயில் 
சாய்ததுகள்கள்  தகட்டியாக்கப்ெட்டு 
நீக்கப்ெடுதைல். 

• இ்ரண்ைாவதைாக தை்லகீழ் சவவூடு ெ்ரவல் 
மு்்றயில் (Reverse Osmosis Process 
- RO) கழிவு நீரில் உள்ள உப்புகள் 
நீக்கப்ெடுகின்றே.

• பி்றகு மணல் வடிகட்டிகள் மூலமாகவும் 
ஆவியாதைல்  மூலமாகவும்  அ்ே்தது 
அசு்ததைங்கள் வடிகட்ைப்ெடுகின்றே.

இவவா்றாக சாயக் கழிவு நீரில் உள்ள 
உப்புகளும், சாய்ததின நி்றமும் நீக்கப்ெட்டு 
நீர சு்ததைப்ெடு்ததைப்ெடுகி்றது.

எேவவ  சாயெட்ை்்ற  ததைாைங்கும் 
தொழுவதை சாயக்கழிவு நீ்்ர சு்ததிகரிக்கும் 
ஆ்ல்யயும் அ்மக்க வவண்டும்.

 ▶ படம் 3.33 சாயக் ்கழிவு நீரை 

சுததப்்படுததும் ்தாட்டி
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 ▶ 4.1 அச்சிடுதல் அறிமுகம்

 ▶ 4.2 ககககடகடை அச்சு முகை 

 ▶ 4.3 ஸ்டைன்சில் அச்சிடும் முகை

 ▶ 4.4 ஸகிரீன் அச்சுமுகை

 ▶ 4.5 உருகை அச்சிடும் இயந்திரம்

 ▶ 4.6 பதிக அச்சுமுகை 

 ▶ 4.7 அச்சிடும் பாணிகள்

அலகு 4

அச்சிடுதல்
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அச்சிடுதலின் அடிபபகடை,  பலவகக 

அச்சிடும் முகைகள், அச்சிடுதலுககும் 

சாயமிடுதலுககும் உள்ை வவறுபாடுகள் 

ஆகியனவறகைப பறறி இபபாடைத்தில் 

அறிந்து ்காள்வவாம்.

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

அறிமுகம்

பி ரி ண் டி ங்  எ ன ்ற  ச � ொ ல்  ல த் தீ ன 
ச � ொ ழி யி லி ரு ந் து  உ ரு வ ொ ன து .  இ த ற் கு 
அழுத்துதல்  எனறு  செயர் .  உருவங்்களை 
�ரக்கடளடை்களில்   ச�துககி  நி்றங்்களைத் 
சதொடடு துணி்களில் அழுத்தபெடடு டிள�ன 
உருவொக்கபெடுவதொல் அச்சிடுதல் (பிரிண்டிங்) 

எனறு  அளைக்கபெடடைது .  அச்சிடுவதொல் 
துணியொனது அைகுெடுத்தபெடுகி்றது. கி.மு.
(செொ.ஆ.மூ) இரண்டைொம் நூற்்றொண்டில் சீனர்்கள் 
ஸசடைனசில் தயொர் ச�ய்து அவற்ள்றப ெயனெடுத்தி 
துணிளய அச்சிடடு அைகுெடுத்தினொர்்கள். 
இ ள த  ஜ ப ெ ொ னி ய ர் ்க ள்  ம � லு ம் 
ந வீ ன ப ெ டு த் தி ன ொ ர் ்க ள் .  கி . பி  3 2 7 ஆ ம் 
ஆண்டிமலமய இந்தியொவில் ெல்மவறு அைவு்களில் 
�ரக்கடளடை்களில்  உருவங்்களை  ச�துககி 
சவவமவ்றொன  நி்றங்்களைப  ெயனெடுத்தி 
துணி்களில் அச்சிடுவது, வைக்கத்தில் இருந்தது. 
இனள்றய நவீன ்கொலத்தில் அச்சிடும் சதொழில் 
நுடெம் மி்கபசெரிய வைர்ச்சி ்கண்டுள்ைது. 
தொனியங்கி இயந்திரங்்கள் மூலம் துணி்களில் 
சதொடைர்ச்சியொ்க  அச்சிடைபெடுகி்றது .  அச்சுத் 
சதொழில் நுடெத்தின ெல்மவறு முள்ற்களைப 
ெற்றி இபெொடைத்தில் ்கொண்மெொம். 

அச்சிடுதல் அறிமுகம்

(Introduction of Printing)

 ▶ படம் 4.1 அச்சிடடை துணி

4.1
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161அச்சிடுதல்  அலகு IV

4.1.1 சோயமிடுதல், அச்சிடுதல் - ஒப்பீடு

வ.எண் சோயமிடுதல் அச்சிடுதல்

1 சாயமானது ககரசலாக 

பயன்படுத்தபடுகிைது.

சாயமானது பகச (Paste) வடிவில் 

பயன்படுத்தபபடுகிைது.

2 துணியின் இருபுைமும் ஒவர சமயத்தில் 

சீராக சாயமிடை முடியும்.

துணியில் வதர்தடுககபபடடை 

இடைத்தில், ஒரு புைம் மடடுவம 

டிகசன் அச்சிடை முடியும்

3 துணி சாயமிடை, உலரந்த நிகலயில்  

இருகக வதகவயில்கல.

அச்சிடை துணி உலரந்த நிகலயில் 

இருகக வவண்டும்.

4 சாயமிடை, அதிக தண்ணீர வதகவபபடும். அச்சிடை, குகைந்த அைவு தண்ணீர 

இருந்தால் வபாதுமானது.

5 எளிய இயந்திரஙககை பயன்படுத்தி 

சாயமிடைலாம்.

அச்சிடை ்தாகுதி இயந்திரஙககை 

பயன்படுத்த வவண்டும்.

6 சாயமிடடை துணி எளிதில் உலராது எளிதில் உலரும்

7 சாயஙகளின் வகககளுககு ஏறப பின் 

சிகிச்கச முகைகள் மாறுபடும்

நீராவியில் ்சலுத்துதல் என்ை 

பின் சிகிச்கச முகை 

பயன்படுத்தபபடுகிைது

4.1.2 அச்சிடுதல்-மூலப்்போருடகளும் அவறறின் உபநயோகமும்

மூலப்்போருள்கள் ்பயரகள் பயன்போடு

சாயமருந்து அல்லது 

பிக்மண்ட நிைமிகள் 

(Dye Stuff or Pigment)

வேரடிச்சாயஙகள், ரியாகடிவ் 

சாயஙகள், வவட சாயஙகள்,  

டிஸபரசல் சாயஙகள், 

பிக்மண்டுகள்

அச்சுபபகச தயாரிகக 

பயன்படும் முதன்கமயான 

மூலப்பாருள்.

ஈரபபடுத்துபகவ 

(Wetting Agent)

டைரககி்ரட ஆயில்,கிளிசரின்,  

ஆலிவ் ஆயில் 

சாய மருந்கத ஈரபபடுத்தப 

பயன்படுகிைது.

இதனால் சாய மருந்து 

ககரயாமல் கடடிகைாவது 

தடுககபபடுகிைது.
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மூலப்்போருள்கள் ்பயரகள் பயன்போடு

டிஸபரசிங ஏ்ெண்ட 

(Dispersing Agent)

அசிடவடைான், யூரியா, கிளிசரின் சாயமருந்தில் உள்ை 

மூலககூறுககை சிறு, சிறு 

துகள்கைாக சிகதத்து,  

எளிதில் ்சயறகக இகையால் 

ஆன துணியில் எறறுகிைது.

்கடடிபபான் 

(Thickener)

மாவுப பகச, வவலம்பிசின், 

பிரிடடீஷ் கம், வஜ்ஜிரம், 

சாயகககரசகல பாகுத்தன்கம 

உகடையதாக மாறைப 

பயன்படுகிைது.

டீ-ஃவபாமிங ஏ்ெண்ட 

(Foaming Agent)

எ்மல்சிகபடு கபன் 

ஆயில்,சிலிகான் டீவபாமரஸ

அச்சுபபகசயில் 

காறறுககுமிழகள் உருவாவகத 

தடுககிைது.

ஆகஸிகடைசிங மறறும் 

்ரடியூசிங ஏ்ெண்ட 

(Oxidising & Reducing 

Agent)

வசாடியம் குவைாவரட 

்பாடடைாசியம் குவைாவரட

வசாடியம் கைடவரா சல்கபட

அச்சிடடை டிகசனில் உள்ை 

நிைஙகள் நிகலத்து நிறகப 

பயன்படுகிைது. சாயத்கத 

கைடரெவனறைம் அகடையச் 

்சய்து ககரககவும்,மீண்டும் 

ஆகசிெவனறைமகடையச் ்சய்து 

துணியில் நிகல நிறுத்தவும் 

பயன்படுகிைது.

ஆகஸிென் வகரியரஸ 

(Oxygen Carriers)

்பாடடைாசியம் ்பரவரா 

சயகனடு

நீராவியினால் பின் சிகிச்கச 

்சய்யும் ்பாழுது துணியில் 

ஆகஸிென் உருவாகி, துணி 

வசதமகடைவகத தவிரகக 

பயன்படுகிைது.

அமிலஙகள் மறறும் 

காரஙகள் (Alkalies & 

Acids)

சிடரிக அமிலம், டைாரடைாரிக 

எமிடிக அமிலம்

அனிலின் கருபபுச் சாயஙகள், 

ககரவனவாககபபடடை 

வவடசாயஙகள் ்காண்டு 

அச்சிடும் ்பாழுது சாயத்கத 

நிகலநிறுத்துபகவயாக 

பயன்படுகிைது.

ஸ்வல்லிங ஏ்ெண்ட 

(Swelling Agent)

டகர குவைாவரா ்பன்சீன் பாலி்யஸடைர வபான்ை 

்சயறகக நூல் துணிககை 

அச்சிடும்்பாழுது இகைககை 

விரிவகடையச் ்சய்து 

அச்சுபபகச துணியுடைன் 

இகைகக பயன்படுகிைது.
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4.1. 3  அச்சிடும் முற்றகள் (METHODS OF PRINTING)

ககககடகடை அச்சுமுகை (Hand Block Printing)

மரத்தால் சிறு பிைாககுகள் தயார்சய்து, அதன்மீது டிகசகன ்சதுககி, அச்சுபபகசகயத் 

்தாடடு துணியில் அச்சிடுதல்.

ஸகரீன் அச்சு முகை (Screen Printing)

 மரச்சடடைஙகளில் வகல வபான்ை துணி (Mesh) ்பாருத்தி அதன்வமல் உருவஙககை 

ஏறபடுத்தி அச்சுபபகசகயக ்காண்டு வழிபபான்கள் மூலமாக அச்சிடுவது 

இம்முகையாகும்.

ஸ்டைன்சில் அச்சுமுகை (Stencil Printing)

 அடகடை அல்லது தாமிரத்தகடடில் டிகசகன ்வடடி எடுத்து ஸ்டைன்சில் தயாரித்து 

அச்சுபபகச ்காண்டு அச்சிடைபபடுவது இம்முகையாகும்.

உருகை அச்சுமுகை (Roller Printing)

 தாமிர உருகைகளின் வமல், உருவஙககை ்பாறித்து, அதில் அச்சுபபகச இடடு துணியில் 

்தாடைரச்சியாக அச்சிடைபபடுவது இம்முகையாகும்.

பதிக அச்சுமுகை (Batik Printing)

இது தடுககும் அச்சுமுகையாகும். ்மழுககப பயன்படுத்தி டிகசகன துணியின் மீது 

அச்சிடடு பிைகு சாயம் ஏறறி டிகசன் ஏறபடுத்துவது இம்முகையாகும்.

அச்சிடும் முகைகள்
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I ஒரு மதிப்்பண் வினோககள்

1. அச்சிடுவதறகு முன் துணியானது 

________ ்சய்யபபடடிருகக 

வவண்டும்.

அ) ஸகவரிங

ஆ) முழு ்வண்கமயாககம்

இ) கஞ்சியிடுதல்

ஈ) பாதி ்வண்கமயாககம்

2. அச்சுபபகசயில் சாயத்கத ஈரபபடுத்த 

்பாதுவாகப பயன்படுத்தபபடுவது.

அ) கிளிசரின்

ஆ) சூடைான நீர

இ) அசிடவடைட

ஈ) டைரககி்ரட ஆயில்

3. அச்சுப பகசயில் திககனரின் பயன்

அ) சாயத் தூகை ககரகக

ஆ) பாகுத் தன்கமயாகக

இ) காறறுககுமிழ உருவாகுவகதத் 

தடுகக

ஈ) உருவஙகள் நிகலத்து நிறக

4. உருவஙகள் துணியில்  

நிகலத்து நிறக அச்சுபபகசயில் 

வசரககபபடுவது

அ) அசிடவடைான்

ஆ) வசாடியம் குவைாவரட

இ) யூரியா

ஈ) டைரககி்ரட ஆயில்

5. டைரககி்ரட ஆயிலின் பயன்

அ) சாயத் தூகை ஈரபபடுத்த

ஆ) உருவத்கத நிகலநிறுத்த

இ) சாயத் தூகை ககரகக

ஈ) காறறிலுள்ை ஈரத்கத ஈரகக

6. டீ – ஃவபாமிங ஏ்ெண்ட 

அச்சுபபகசயில் வசரககபபடுவதின் 

வோககம்

அ) சாயத் தூகை ககரகக

ஆ) ்கடடியாகக

இ) காறறுககுமிகைத் தடுகக

ஈ) காறறிலுள்ை ஈரத்கத ஈரகக

7. ்மஷ் துணி மரச்சடடைஙகளில் 

பிகைககபபடடு அச்சிடும் முகை

அ) கககடகடை அச்சிடுதல்

ஆ) ஸகிரீன் அச்சிடுதல்

இ) உவலாக உருகை அச்சிடுதல்

ஈ) பதிக அச்சிடுதல்

8. பதிக அச்சிடும் முகை என்பது

அ) சாயத்கத தடுத்து அச்சிடும்முகை

ஆ) உவலாக உருகை அச்சிடுதல்

இ) ககககடகடை அச்சிடுதல்

ஈ) ஸ்டைன்சில் அச்சுமுகை

விறடகள்

1. ஆ 2. ஈ 3. ஆ 4. ஆ 5. அ 6. இ

7. ஆ 8. அ

II மூன்று மதிப்்பண் வினோககள்

1. அச்சுபபகசயில் ககரபபான் 

பயன்ககைக கூறுக.

2. ்கடடிபபான் பயன்ககைக கூறுக.

3. ்கடடிபபான்களின் ்பயரககைக 

கூறுக.

4. டீ – வபாமிங ஏ்ெண்டின் பயன் 

என்ன?

5. ஸ்வல்லிங ஏ்ெண்ட பயன் என்ன?

6. அச்சிடும் முகைகள் யாகவ?

7. டகரகவைாவரா ்பன்சீன் பயன் 

யாது?

III ஐந்து மதிப்்பண் வினோககள்

1. சாயமிடுதல் அச்சிடுதலுககு இகடைவய 

உள்ை வவறுபாடுகள் யாகவ?

2. அச்சுபபகசயில் வசரககபபடும் 

மூலப்பாருடககையும் அவறறின் 

பயன்ககையும் கூறுக.

மதிப்பீடு 
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அச்சிடும்  முள்ற  எவவைவு  ெைள�யொன 
அச்சிடும் முள்ற எனெளத அறியலொம். 

இம்முள்ற, ெருத்தி, ெடடு, லினன மெொன்ற 
துணி்களில் அச்சிடை ஏற்்றது. ம�லும் சுற்றுபபு்றச் 
சூைலுககு  எவவித  ெொதிபபும்  ஏற்ெடுத்தொத 
அச்சிடும் முள்ற இதுவொகும்.

ள்கக்கடளடை மூலம் அச்சிடும் முள்றயில் 
இனறும் ெல்மவறு �ொநிலங்்களில் ெல்மவறு 
வள்கயொன துணி்கள் அச்சிடைபெடுகின்றன.

4.2.1  றகககடறட அச்சுமுற்ற- 

்சயல்முற்றகள்

• டிள�ன உருவொககுதல்
• ள ்க க ்க ட ள டை யி ன  மீ து  ம த ள வ ய ொ ன 

டிள�னின ம்கொடு்கள் வளரதல்
• வளரந்த  டிள�னெடி  ள்கக்கடளடையில் 

டிள�ளன ச�துககுதல்
• அச்சிடும் ம�ள� தயொர்ச�ய்தல்
• அச்சுபெள� ச�த்ளத தயொர் ச�ய்தல்
• அச்சுபெள� தயொர் ச�ய்தல்
• அச்சிடுதல்
• பினசிகிச்ள� ச�ய்தல்

 ▶ படம் 4.3 ககககடகடையில் 

டிகசன் வகரதல்

ம ர க க ட க டை க ளி ல்  உ ரு வ ங க க ை 

(டிகசன்ககை) ்சதுககி அச்சுபபகச 

தயார ்சய்து, துணியின் மீது பல்வவறு 

நி ை ங க க ை க  ் க ா ண் டு  அ ச் சி டு ம் 

மு க ை ய ா ன  க க க க ட க டை  அ ச் சு 

முகைகயப (Hand Block Printing) பறறி 

இபபாடைத்தில் காண்வபாம்.

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

 ▶ படம் 4.2 ககககடகடை

அறிமுகம்

து ணி  அ ச் சி டு ம்  மு ள ்ற ்க ளி ல்  மி ்க 
எளிள�யொனதும், ்களலநயம் மிக்கதும், சு�ொர் 
2000 வருடைங்்கள் ெைள�யொனது�ொன அச்சிடும் 
மு ள ்ற  ள ்க க ்க ட ள டை  அ ச் சு மு ள ்ற ய ொ கு ம் . 
முதனமுதலில் சீனொவில்தொன இந்த அச்சிடும் 
முள்ற உருவொக்கபெடடைது. 

கி .மு .  868  –  ல்  உருவொக்கபெடடை 
ள்கக்கடளடை, பிரிடடிஷ் அருங்்கொடசிய்கத்தில் 
ளவக்கபெடடுள்ைது. இதிலிருந்து ள்கக்கடளடை 

றகககடறட அச்சு முற்ற

(Hand Block Printing)

4.2
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நீககிவிடடு கூர்ள�யொன உளிச்கொண்டு சு�ொர் 
¼ அங்குலம் அைவிற்கு டிள�ளனத் தவிர �ற்்ற 
ெகுதி்கள் சவடடி எடுக்கபெடுகின்றன. இதனொல் 
பி ை ொ ககி ன  ம � ற் பு ்ற ம்  டி ள � ன  ெ கு தி ்க ள் 
முனநினறு ்கொணபெடும்.

டிள�னில் உள்ை ச�ல்லிய ம்கொடு்கள் 
உ ம ல ொ ்க த்  து ண் டு ்க ள ை ப  ெ ய ன ெ டு த் தி 
உருவொக்கபெடுகின்றன.

பிைொககு்கள் தயொரிக்கபெடடை பி்றகு, 10 
மு த ல்  1 5  ந ொ ட ்க ள்  வ ள ர  எ ண் ச ண யி ல் 
ஊ ்ற ள வ க ்க ப ெ டு கி ன ்ற ன .  இ த ன ொ ல் 
அச்சுக்கடளடை்கள் மிருதுவொகின்றன.

4.2.4 அச்சு நமறச தயோர ்சயதல்

• அச்சும�ள�ககு  எவவித  குறிபபிடடை 
அ ை வு ம்  கி ள டை ய ொ து .  அ ச் சி டு ம்  
துணியின  அ்கலத்ளதவிடை  ம�ள�யின 
அ்கலம் ,  �ற்று  அதி்க�ொ்க  இருக்க 
மவண்டும். 

• இ த ன  ம � ற் ெ கு தி யி ல்  மி ரு து வ ொ ்க 
இ ரு ப ெ த ற் ்க ொ ்க  ்க ம் ெ ளி த்  து ணி யு ம் , 
ச வ ண் ள � நி ்ற  ெ ரு த் தி  து ணி யு ம் 
சுருக்கமில்லொ�ல் செொருத்தபெடுகின்றன.

• அச்சு ம�ள�, ��தை�ொ்கமவொ அல்லது 
�ொய்வொ்கமவொ இருக்கலொம். (flat one or 
slanting one)

• அ ச் சி டு ெ வ ரி ன  உ ய ர த் தி ற் ம ்க ற் ெ 
ம � ள � யி ன  உ ய ர ம்  அ ள � ந் தி ரு க ்க 
மவண்டும்.

• ம�ள�யின  ம�ல்  ஓரம்  முழுவதிலும் 
�ரச்�டடைத்ளத  (Wooden Railing) 
ஆ ணி ்க ள ை க  ச ்க ொ ண் டு  அ டி க ்க  
மவண்டும்.

• இம் �ரச்�டடைத்தில், ஒரு ரிபீட தூர அைவில் 
ஒவசவரு �ரபெடளடைளய (Wooden Strip) 
செொருத்த மவண்டும். இவற்ள்ற, ரிபீடடின 
அைவிற்குத்  தகுந்தொற்மெொல்  �ொற்றி 
அள�க்க மவண்டும்.

4.2.2 டிறசன் உருவோககுதல்

ம த ள வ ய ொ ன  உ ரு வ ங் ்க ள ை  
வ டி வ ங் ்க ள ை  டி ள � ன ்க ள ை  ச வ ள் ள ை 
நி்றத்தொளில்  ச�ல்லிய  ம்கொடு்கள்  �ற்றும் 
புள்ளி்கைொல் சதளிவொ்க ்கறுபபுநி்ற ள�யினொல் 
வளரய மவண்டும்.

4.2.3 றகககடறட தயோர ்சயதல்

 ▶ படம் 4.4 டிகசன் உருவாககபபடடை 

அச்சுககடகடை

அச்சிடுவதற்கு �ரக்கடளடை்களிலிருந்து 
பிைொககு்கள் தயொரிக்கபெடுகின்றன. இதற்கு 
ம த க கு  � ர க ்க ட ள டை ்க ள்  அ தி ்க  அ ை வி ல் 
ெயனெடுத்தபெடுகின்றன. முதலில், டிள�னின 
நீ ை ,  அ ்க ல த் ள த  வி டை  சி றி து  அ தி ்க � ொ ன 
அ ை வு ்க ளி ல்  ம த க கு ்க ட ள டை ள ய  
எடுத்துக ச்கொண்டு, அதன ம�ற்பு்றம் ம�டு 
ெ ள் ை ங் ்க ள்  இ ன றி  � � � ொ ்க க 
சீர்ெடுத்தபெடுகி்றது.

ஒவசவொரு பிைொககிலும் 2 முதல் 3 
வடடை வடிவ சிறிய துவொரங்்கள் இடைபெடுகின்றன. 
இதனொல் ,  ்கொற்்றொனது  இவற்றின  வழிமய 
ச�ல்வதற்கும், அதி்கபெடியொன அச்சுபெள�ளய 
நீக்கவும் ெயனெடுகி்றது.

த ய ொ ரி க ்க ப ெ ட டை  பி ை ொ க கு ்க ளி ன 
ம�ற்ெகுதியில்  ்கொர்ென  தொளையும் ,  அதன 
ம�ல்  தயொரிக்கபெடடை  டிள�ன  சவள்ளை 
நி ்ற த் த ொ ள ை  ள வ த் து ,  அ ழு த் த � ொ ்க 
வ ள ர ய ப ெ டு கி ்ற து .  பி ்ற கு  இ ர ண் ள டை யு ம் 
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ஒடடிகச்கொள்ளும். பி்றகு அச்சிடும்செொழுது 
ஓரபெகுதியில் உள்ை அச்சுபெள� கீழி்றங்கி 
து ணி யி ன  மீ து  டி ள � னி ன  எ ல் ள ல க கு ம் 
அதி்க�ொ்க ெரவி ச�ல்லிய விளிம்பு்கள் (Sharp 
edges) கிளடைக்கொது. 

 ▶ படம் 4.6 ககககடகடைகய அச்சுபபகச 

்மத்கதயில் கவத்து எடுத்தல்

• அச்சு ம�ள�யின மீது, அச்சிடை மவண்டிய 
துணிளய  சுருக்கமில்லொ�ல்  விரித்து 
ளவக்க மவண்டும்.

• அ ச் சு க  ்க ட ள டை யி ல்  உ ள் ை 
டி ள � ன ,  அ ச் சு ப ெ ள � ள ய  ந ன கு 
எடுத்துகச்கொள்ளு�ொறு ,  அச்சுபெள� 
ச�த்ளதயில் ெல்மவறு ெக்கங்்களிலும் 
(Different directions) அச்சுக்கடளடை 
ளவத்து எடுக்கபெடுகி்றது.

• இ த ன ொ ல்  டி ள � னி ன  ஒ வ ச வ ொ ரு 
ெொ்கத்திலும் அச்சுபெள� �� அைவில் 
ெரவுகி்றது.

 ▶ படம் 4.7 ககககடகடையில் அச்சிடுதல்

• துணியின  ம�ல்  அச்சிடை  மவண்டிய 
இடைத்தில்  அச்சுக்கடளடைளய  ளவத்து , 

4.2.5 அச்சுப்பறச ்மதறத தயோரிததல்

 ▶ படம் 4.5 அச்சுபபகச ்மத்கத

2x2 அடி அைவுள்ை சிறு �ரக்கடளடையின 
ம � ற் பு ்ற ம்  � ட டை ங் ்க ள்  அ ள � த் து  அ த ன 
உ ள் ெ கு தி யி ல்  ்க ம் ெ ளி த்  து ணி யு ம் 
அதனம�ல் ெகுதியில் நீர் உறிஞ்சும் ெருத்தி  
துணியும் ஸெொனச் ெகுதியும் அள�க்கபெடுகி்றது.
இ ந் த  ச � த் ள த யி ல்  ம த ள வ ய ொ ன  அ ை வு 
அச்சுபெள� ஊற்்றபெடுகி்றது.

4.2.6 அச்சுப்பறச தயோரிததல்

கடைரகட சாயத்தூள் 50 கிராம்

கிளிசரின் 50 கிராம்

சூடைான நீர 250 கிராம்

பகச 550 கிராம்

யூரியா 10 கிராம்

கடை-வசாடியம் பாஸவபட 20 கிராம்

நீர 70 கிராம்

்மாத்தம் 1000 கிராம்

ம � ற் ்க ண் டை  அ ை வு ்க ளி ல் 
மவதிபசெொருள்்களைக ்கலந்து, அச்சுபெள� 
தயொர் ச�ய்யபெடுகின்றது.

4.2.7  அச்சிடுதல்

முதலில் தயொரிக்கபெடடை அச்சுபெள�ளய, 
அச்சுபெள� ச�த்ளதயில் மதளவயொன அைவு 
ஊற்றி நனகு ெரவும்ெடி ச�ய்ய மவண்டும். 
அச்சுபெள� அதி்க�ொனொல், அச்சுக்கடளடைளய 
அதில் ளவத்து எடுககும்செொழுது, அச்சுபெள� 
்க ட ள டை யி ன  இ ரு  ஓ ர ப ெ கு தி யி லு ம் 
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• ெ ல நி ்ற ங் ்க ள்  ச ்க ொ ண் டை  டி ள � ள ன 
அ ச் சி டை ,  ஒ வ ச வ ொ ரு  நி ்ற த் தி ற் கு ம் 
தனித்தனி  அச்சுபெள�  ச�த்ளதயும் , 
டி ள � னி ற் ம ்க ற் ்ற வ ொ று  த னி த் த னி 
ள ்க க ்க ட ள டை ்க ள ை யு ம்  த ய ொ ரி க ்க 
மவண்டும்.

• முதலில் துணி முழுவதும் ஒரு நி்றத்தினொல் 
அச்சிடடு, பி்றகு இரண்டைொவது நி்றம் 
அச்சிடை மவண்டும் அடுத்து மூன்றொவது 
நி்றமும், இவவொறு சதொடைர்ச்சியொ்க அச்சிடை 
மவண்டும்.

• அச்சிடும் �ொயங்்களுககுத் தக்கவொறு பின 
சிகிச்ள� முள்ற்கள் ச�ய்யபெடுகின்றன.

• ஆ ன ொ ல்  எ ல் ல ொ வ ள ்க  அ ச் சி டு ம் 
முள்ற்களுககும் நீரொவியிடுதல் செொதுவொன 
பின சிகிச்ள� முள்றயொகும்.

்கடளடையின ம�ல் உள்ை ள்கபபிடிளய 
இடைதுள்கயினொல் உறுதியொ்க பிடித்துக 
ச்கொள்ை மவண்டும்.

• வலது  ள்கயினொல்  ்கடளடையின  மீது 
இரண்டுமுள்ற தடடைபெடுகி்றது.

• பி ்ற கு  து ணி ள ய  ஒ ரு  ள ்க யி ன ொ ல் 
பிடித்துக  ச்கொண்டு  �றுள்கயினொல் 
அச்சுக்கடளடையுடைன துணி எழும்ெொதவொறு 
அ ச் சு க ்க ட ள டை ள ய  பி ரி த் து  எ டு க ்க 
மவண்டும்.

• மீண்டும்  அச்சுக்கடளடைளய  எடுத்து , 
ெ ள � ள ய த்  ச த ொ ட டு ,  அ டு த் து 
அச்சிடைககூடிய ெகுதியில் ளவத்து டிள�ன 
அச்சிடைபெடுகி்றது.

• முதல் ரிபீடடும், இரண்டைொவது ரிபீடடும் 
�ரியொ்கப செொருந்தி வரு�ொறு அச்சிடை 
மவண்டும்.

 ▶ படம் 4.8 கககடகடை அச்சு முகையின் பயன்கள்

திளரச்சீளல துணி அச்சிடுதல்,ளெ்கள் அச்சிடுதல்,தற்்கொலத்தில் மி்கவும் பிரெல�ொ்க உள்ை 
்கலம்்கொரி ம�ளல்கள் அச்சிடுதலில் ள்க்கடளடை அச்சுமுள்ற ெயனெடுகி்றது.

4.2.8  றகககடறட அச்சுமுற்றயின் பயன்கள்

விைககு்கள்

புத்த்க  
அடளடை்கள்

திளரச்சீளல்கள்

வளலத்துணி்கள் ச�த்ளத

ளெ்கள்

ஓவியங்்கள்

தளலயளண 
உள்ற்கள்
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I 1 மதிப்்பண் வினோககள்

1. ககககடகடை அச்சுமுகையில் 

்மல்லிய வகாடுகள் எகத 

பயன்படுத்தி ஏறபடுத்துவாரகள்

அ) உவலாகத்தகடு

ஆ) ்மழுகு

இ) வடைபர

ஈ) ஆணி

2. ககககடகடை அச்சுமுகையில் 

மரககடகடையில் டிகசன் பகுதிகய 

தவிர மறை இடைஙகள் எந்த அைவு 

்வடடி எடுகக வவண்டும்.

அ) 1/16 அஙகுலம்

ஆ) 1/4 அஙகுலம்

இ) 1/4 ்ச. மீ

ஈ) 1/8 அஙகுலம்

3. பிைாககுகள் தயாரிககபபடடை பின் 

எண்்ைய்யில் ஊைகவபபதன் 

வோககம்

அ) மிருதுவாகக

ஆ) கடினமாகக

இ) பகசகய ஈரகக

ஈ) நீண்டை ோள் உகைகக

4. பிைாககுககை ஊைகவகக எந்தப 

்பாருள் பயன்படுத்தபபடுகிைது.

அ) நீர

ஆ) எண்்ைய்

இ) சூடைான நீர

ஈ) கிளிசரின்

மதிப்பீடு

இந்தியாவில் கககடகடை அச்சிடுதல் உள்ை இடைஙகள்

• தமிழோடு – குமாரபாகையம்

• ஆந்திர பிரவதசம் – கைதராபாத்,

• மசூலிபபடடினம் (கலம்காரி)

• குெராத் – அைமதாபாத் (வபத்பூர), குடச், வபாரபந்தர, ராஜ்வகாட

• ராெஸதான் – பகரு, சிற்ைாளி, சஙகனர, ்ெய்பூர, வொத்பூர

• மத்திய பிரவதசம் – பாக, இன்வடைார, மாண்டசார, புரைன்பூர

• உத்தர பிரவதசம் – ்பனாரஸ (கககடகடை தயார ்சய்தல்), ஃபருககாபாத், பிைககுவான் 

வமறகு வஙகாைம் – ்கால்கத்தா, ்சராம்பூர

உஙகளுககுத ்தரியுமோ?

மோணவர ்சயல்போடு

1. துணிககு அச்சிடுதலில் ககககடகடை அச்சுமுகையின் பயன் அறிதல்,எழுதுதல்.

2. அச்சுக கடகடைககான டிகசன் ஒன்கை வகரதல்.

3. அந்த டிகசகன எவ்வாறு அச்சுக கடகடையாக மாறறுவது என்பதகன விவரித்து 

எழுதுதல்.

4. ் காடுககபபடடை ்வள்கைத் துணியில் ஓர அச்சுக கடகடையினால் அச்சிடடு காண்பித்தல். 
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5. மிகபபைகமயான அச்சிடும் முகை

அ) ஸபிவர அச்சுமுகை

ஆ) ஸகிரீன் அச்சுமுகை

இ) பதிக அச்சுமுகை

ஈ) ககககடகடை அச்சுமுகை

6. ககககடகடை அச்சிடை அச்சுப பகசயில் 

வசரககபபடும் மாவுப்பாருளின் பயன்

அ) ்கடடிபபான்

ஆ) ககரபபான் 

இ) நிகலநிறுத்த

ஈ) விகரவில் உலர

7. பிைாககுகள் எவ்வகக மரககடகடையில் 

உருவாககபபடுகின்ைன?

அ) வவபப மரககடகடை

ஆ) வதககு மரககடகடை

இ) கருவவல மரககடகடை

ஈ) ரபபர மரம்

விறடகள்

1. (அ) 2. (ஆ) 3. (அ) 4. (ஆ) 5. (ஈ) 

6. (அ) 7. (ஆ)

II 3 மதிப்்பண் வினோககள்

1. ககககடகடையில் டிகசன் 

உருவாககும் விதத்கத கூறுக.

2. ககககடகடையில் அச்சிடை அச்சுபகச 

்மத்கத தயாரித்தல் பறறி கூறுக.

3. ககககடகடை அச்சுமுகைககு 

வதகவயான உபகரைஙகள் 

யாகவ?

4. டிகசனில் ்மல்லிய வகாடுகள் 

எவ்வாறு அகமககபபடுகின்ைன? 

ஏன்?

5. அச்சுபபகச ்மத்கதயில் அதிக 

அச்சுபபகச ஊறைககூடைாது. ஏன்?

6. ககககடகடை அச்சுமுகையின் 

பயன்கள் யாகவ?

7. ககககடகடை தயாரிககத் 

வதகவயான ்சயல்முகைகள் 

யாகவ?

8. ககககடகடை அச்சிடை அச்சுபபகசயில் 

உள்ை மூலப்பாருள்கள் யாகவ?

IIII 5 மதிப்்பண் வினோககள்

1. ககககடகடைகய பயன்படுத்தி 

அச்சிடும் ்சயகல விைககுக.

IV 10 மதிப்்பண் வினோககள்

1. ககககடகடை டிகசன் 

உருவாககபபடுவதிலிருந்து,  

அச்சிடடு உலரகவககும் முகை  

வகர உள்ை ்சயல்பாடுககை 

விைககுக.
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6  மு த ல்  8  –  ம்  நூ ற் ்ற ொ ண் டு 
்கொல்கடடைத்தில் இந்தியொவில் குபதர்்கள் இந்த 
அச்சிடும் ்களலளய அறிமு்கபெடுத்தினொர்்கள். 
பி்றகு மு்க�தியர்்கள், ரொஜபுத்திரர்்கள் ்கொலத்தில், 
துணிககு அச்சிடடு அைகுெடுத்த ஸசடைனசில் 
முள்ற ெயனெடுத்தபெடடைது. 

4.3.1  ஸ்டன்சில் தயோரிகக பயன்படும் 

்போருடகள் மறறும் கருவிகள்

1. ெயனெடுத்தபெடடை எகஸமர பிலிம் (அல்லது)
2. ஐவரி மெபெர் (அல்லது)
3. ெொண்ட மெபெர் (அல்லது)
4. தொமிரத் த்கடு (அல்லது)
5. தடி�னொன அடளடை (அல்லது)

ஸ்டைன்சில் ்வடடும் கருவிகள்

• கூர்ள�யொன ்கத்தி
• உபபுத் தொள்
• ச�டடைல் ரூலர்
• பிரஷ்

4.3.2  ஸ்டன்சில் அச்சிடும் முற்ற –

்சயல்முற்றகள்

1. டிள�ன மதர்வு ச�ய்தல்
2. அடளடை அல்லது உமலொ்கத்த்கடு்களின 

ம�ல் டிள�ளன ஏற்ெடுத்துதல்.
3. டி ள � ள ன  கூ ர் ள � ய ொ ன  மு ள ன 

உளடைய உளி, ரம்ெம் அல்லது ்கத்திளய 
ெயனெடுத்தி சவடடுதல்.

• ஸ்டைன்சில் தயாரிபபு முகை பறறியும், 

ஸ்டைன்சிகலப பயன்படுத்தி அச்சிடும் 

அ டி ப ப க டை  மு க ை க க ை 

பறறியும்,அச்சிடுவதறகு வதகவயான 

கருவிகள் பறறியும் இபபாடைத்தில் 

்தரிந்து ்காள்வவாம்.

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

 ▶ படம் 4.9 ஸ்டைன்சில் தயாரிபபு.

அறிமுகம்

சீனொவில் இம்முள்ற ்கண்டைறியபெடடு, 
ஜபெொன மெொன்ற நொடு்களில் வைர்ச்சி அளடைந்து, 
அதி்கைவில் அச்சிடும் முள்றயொ்க �ொறியது.

18 – ம் நூற்்றொண்டில் அச�ரிக்கர்்கள் 
ஸ ச டை ன சி ல்  மூ ல ம்  வ ொ ல் ம ெ ப ெ ர்  
த ய ொ ரி த் து ,  வீ ட டி ன  சு வ ர் ்க ள ை 
அைகுெடுத்தினொர்்கள். அக்கொலங்்களில் மிகுந்த 
ஆடைம்ெரமிக்க முள்றயொ்க ்கருதபெடடைது.

ஸ்டன்சில் அச்சு முற்ற

(Stencil Printing)

4.3
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 ▶ படம் 4.11 ஸ்டைன்சில் டிகசன்கள்

4. உ ப பு த் த ொ ள ை ப  ெ ய ன ெ டு த் தி 
ஸசடைனசிலின சவடடைபெடடை ெகுதி்களை 
��பெடுத்துதல்.

5. டிள�ன சவடடைபெடடை த்கடு்களைச் சுற்றி 
�ரச்�டடைங்்களை செொருத்துதல்.

6. அச்சுபெள� தயொர் ச�ய்தல்.
7. அச்சிடும் ம�ள� தயொர் ச�ய்தல்.
8. அ ச் சு ப ெ ள � ள ய  ெ ய ன ெ டு த் தி 

அச்சிடுதல்.

4.3.3 டிறசன் நதரவு ்சயதல்

ஸசடைனசில் முள்றயில் அச்சிடை, பூக்கள், 
இளல்கள் ,  �ரங்்கள் ,  ெ்றளவ்கள்  அல்லது 
விலங்கு்கள் மெொன்ற இயற்ள்க வடிவங்்கள், 
ஜி ம ய ொ ச � ட ரி க  வ டி வ ங் ்க ள் ,  ந ம் ெ ர் ்க ள் , 
்கொர்டடூன்கள், புத்த்கங்்களில் உள்ை ்கொடசி்கள், 
ச � ொ ந் த � ொ ்க  வ ள ர ய ப ெ ட டை  ஓ வி ய ங் ்க ள் 
இ வ ற் றி ல்  ஏ ம த னு ம்  ஒ ன ள ்ற த்  ம த ர் வு 
ச�ய்யலொம்.

ம த ர் வு  ச � ய் ய ப ெ ட டை  டி ள � ன , 
ச த ளி வ ொ ்க ,  ச ெ ரி த ொ ்க  அ ல் ல து  சி றி த ொ ்க 
இருக்க மெொடமடைொ்கொபபியளர ெயனெடுத்தி 
அச்சிடும் ெரபபிற்கு ஏற்ெ �ொற்றிகச்கொள்ை 
மவண்டும் . 

 ▶ படம் 4.10 ஸ்டைன்சில் தயாரிகக பயன்படும் கருவிகள்
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 ▶ படம் 4.14 டிகசன் ்வடடுதல்

• இந்த  டிள�ன  ெகுதி்கள்  முற்றிலும் 
கீமை விைொ�ல் இருக்க, மதளவபெடடை 
இடைங்்களில் டிள�னின �த்தியில் சில 
இளணபபு்கள் (Artistic Ties) ்களல 
உணர்வுடைன அள�க்கபெடுகின்றன.

• ஸ ச டை ன சி ல் ்க ளி ன  ஓ ர ப ெ கு தி ்க ள் 
� ர ச் � ட டை ங் ்க ளு டை ன  ஆ ணி ய டி த் து 
இளணக்கபெடுகின்றன.

• இதனொல் அச்சுபெள�, டிள�ன ெகுதிளய 
விடடு சவளிமய்றொ�ல் தடுக்கபெடுகி்றது.

• ஒ வ ச வ ொ ரு  நி ்ற த் தி ற் கு ம்  த னி த் த னி 
ஸசடைனசில் தயொரிக்கபெடுகி்றது.

• இரண்டு  அல்லது  அதற்கு  ம�ற்ெடடை 
நி்றங்்களை  தனித்தனி  ஸசடைனசிலொ்க 
த ய ொ ர் ச � ய் யு ம்  ச ெ ொ ழு து ,  � ரி வ ர 
ச ெ ொ ரு ந் தி வ ரு � ொ று  டி ள � ன 
சவடடைபெடுகி்றது.

• இ த ன ொ ல்  ஸ ச டை ன சி ல் ்க ள்  � ரி ய ொ ்க 
ச ெ ொ ரு த் த ப ெ ட டு  அ ச் சி டு ம் ச ெ ொ ழு து 
டிள�ன முழுள� செறுகி்றது.

4.3.6  அடறட ஸ்டன்சில் தயோரிததல் 

(Card Board Stencil Preparation)

 ▶ படம் 4.15 அடகடை ஸ்டைன்சில்

4.3.4  தகடு அல்லது அடறடயின் நமல் 

டிறசறன ஏறபடுததுதல்

மதர்ந்சதடுக்கபெடடை  டிள�ளன  ஒரு 
்கொர்ென தொள் ச்கொண்டு , ஒரு சவண்ள�த் 
தொளில் வளரய மவண்டும்.அவவொறு வளரயும் 
மெொது ,ஸசடைனசில்  சவடடும்மெொது  கீமை 
வி ை ொ வ ண் ண ம்  உ ரி ய  இ ள ண ப பு ்க ளு டை ன 
வளரதல் மவண்டும். 

 ▶ படம் 4.12 காரபன் தாள் கவத்து 

்பன்சில் ்காண்டு டிகசன் வகரதல்

4.3.5  தோமிர ஸ்டன்சில் தயோரிததல் 

(Copper Stencil Preparation)

 ▶ படம் 4.13 தாமிர ஸ்டைன்சில்

• வ ள ர ய ப ெ ட டை  டி ள � ன  த ொ ள் ,  ஒ ரு 
மிருதுவொன  தொமிரத்த்கடடின  ம�ல் 
ஒடடைபெடுகி்றது.

• அ ந் த  த ொ மி ர த் த ்க ட டி ல் ,  டி ள � ன 
ள ்க  ர ம் ெ ம்  அ ல் ல து  உ ளி ய ொ ல் 
அறுத்சதடுக்கபெடுகி்றது.
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a) பிகச�ண்ட  நி்றங்்களை  ெயனெடுத்தி 
தயொர் ச�ய்யும் அச்சுபெள�

b) �ொயத்தூளை ெயனெடுத்தி தயொர் ச�ய்யும் 
அச்சுபெள�

a)  பிக்மண்ட நிைஙககை பயன்படுத்தி 

தயார ்சய்யும் அச்சுபபகச

• பிகச�ண்ட ்கலர்்கள் தண்ணீரில் ்களரயொத 
தனள�யுளடையளவ

• இந்த வள்கயில் அச்சிடுதல் எளிது
• இ ள வ  து ணி யி ன  மீ து  எ � ல் ்ஸ ன 

ளெண்டைர்,சிந்தடிக சரசின ்கலளவயினொல் 
ஒடடைளவக்கபெடுகி்றது.

• இ ந் த  அ ச் சு ப ெ ள � ,  ள ெ ண் டை ர் 
எ�ல்�ன முதலில் தயொர்ச�ய்து,பி்றகு 
அத்துடைன பிகச�ண்ட நி்றத்ளத ்கலந்து 
தயொரிக்கபெடுகி்றது.

• உமலொ்க  தொமிர  ஸசடைனசில்்களைப 
மெொலமவ, முதலில் அடளடையில் டிள�ன 
வளரயபெடடு சிறு இளணபபுக்களுடைன 
சவடடைபெடுகி்றது.

• ச வ ட டை ப ெ ட டை  மு ள ன ்க ள் 
ஓ ர்  உ ப பு க ்க ொ கி த த் தி ன ொ ல் 
மிருதுவொக்கபெடுகின்றன.

• டிள�ன அடளடைககு நீர் எதிர்பபுத்தனள� 
அளிபெதற்்கொ்க, அடளடையின ம�ற்பு்றத்தில் 
உ ரு கி ய  ெ ொ ர பி ன  ச � ழு கு ப பூ ச் சு 
அளிக்கபெடுகி்றது.

4.3.7 அச்சுப்பறச தயோர ்சயதல்

அச்சுபெள� தயொர் ச�ய்தல் செொதுவொ்க 
இரண்டு விதங்்களில் தயொரிக்கபெடுகின்றன.
அளவ

கபண்டைர எமல்சன் தயாரிகக வதகவயான ்பாருடகள்

றபண்டர கறரசல் தயோர ்சயதல்

அகரகமன்SLN கபண்டைர துணியில் பிக்மண்டகடை 

ஒடடைகவககிைது

200 பகுதி

எமல்சிஃகபயர W ்கடடிபபடுத்துபகவ 5 பகுதி

யூரியா பின்்சய்முகைககாக ஈரபபதத்கத 

தகக கவககிைது

50 பகுதி

கடைஅவமானியம் 

பாஸவபட(DAP)

அச்சுபபகச துணியில் விகரவில் 

ஒடடைகவககிைது

30 பகுதி

மண்்ைண்கைய் கலத்தல் 665 பகுதி

நீர 50 பகுதி

்மாத்தம் 1000 பகுதி

கபண்டைர எமல்சன் தயார  

்சய்யும் முகை

முதலில் நீர்,ளெண்டைர், எ�ல்சிிஃளெயர், 
�ண்சணண்ளண இவற்ள்ற மி்க அதி மவ்கத்தில் 
இயங்கும்,்கலககும் இயந்திரத்தின உதவியொல் 
நன்றொ்க  ்கலந்து  ,  ளெண்டைர்  எ�ல்�ளன 

ச ்க ட டி ய ொ க ்க  ம வ ண் டு ம் ,  பி ்ற கு  
இத்துடைன யூரியொ, ளடைஅம�ொனியம் ெொஸமெட 
ஆகியவற்ள்ற நனகு ்கலந்து ளெண்டைர் எ�ல்�ன 
்க ல ள வ ள ய  த ய ொ ர்  ச � ய் து  ச ்க ொ ள் ை 
ம வ ண் டு ம் . இ க  ்க ல ள வ  ெ ொ ல்  ம ெ ொ ல 
சவண்ள�யொ்க இருககும்
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4.3.8 அச்சிடுதல்

ோடடு முகை(Country Method)

 ▶ படம் 4.16 ோடடு முகையில் அச்சிடுதல்

அ ச் சி டை  ம வ ண் டி ய  து ணி ள ய 
அச்சும�ள�யின  மீது ,  சுருக்கமில்லொ�ல் 
விரித்து, டிள�ன ஸசடைனசிளல எடுத்து �ரியொன 
இடைத்தில் ளவத்து,பிரஸ மூலம் ஸசடைனசிலின 
ம�ற்பு்றம் மதய்க்க மவண்டும்.

இதனொல் அச்சுபெள�, ஸசடைனசிலில் 
உள்ை டிள�ன வழியொ்க கீழ் இ்றங்கி, துணியில் 
டிள�ன  அச்சிடைபெடுகி்றது.  இதுமவ  நொடடு 
முள்றயில் (Country Method) ஸசடைனசில் 
அச்சிடுதலொகும்.

ஏவராகிராப முகை (ஸபிவர பிரிண்டிங)

 ▶ படம் 4.17 ஏவராகிராப முகையில் அச்சிடுதல்

ஸபிமர பிரிண்டிங் முள்றயில் அச்சிடை 
டிள�ன �ற்றும் அச்சிடும் ம�ள� தயொரித்தல் 
மெொன்ற அளனத்து ச�யல்்களும் ஸசடைனசில் 
பி ரி ண் டி ங் கி ல்  கூ ்ற ப ெ ட டை ள வ ம ய  ஆ கு ம் . 
அச்சிடுவதற்கு  �டடும் ,  அச்சுபெள�  ஒரு 

பிக்மண்ட அச்சுபபகச தயார ்சய்தல்

அகரகமன் பிக்மண்ட நிைம் 50 பகுதி

கபண்டைர எமல்சன் 940 பகுதி

பிக்ஸர LLL (அச்சுபபகசகய 

நிகல நிறுத்தி)

10 பகுதி

பிகச�ண்ட அச்சுபெள� தயொர் ச�ய்ய 
ஏற்்கனமவ தயொர் ச�ய்து ளவத்துள்ை ளெண்டைர் 
எ�ல்�னுடைன மதளவயொன அைவு அகரள�ன 
பிகச�ண்ட நி்றம் �ற்றும் பிக்ஸர் ம�ர்த்து 
ந ன கு  ்க ல ந் து  அ ச் சு ப ெ ள �  த ய ொ ர் 
ச�ய்யபெடுகி்றது.

b)  சாயத்தூகை பயன்படுத்தி தயார  

்சய்யும் அச்சுபபகச

்கடடிபபடுத்துபகவ  

(வசாடியம் அல்ஜிவனட)

600 பகுதி

ரியாகடிவ் சாயத்தூள் 60 பகுதி

யூரியா (ஈரபபடுத்த) 100-150 பகுதி

்ரஸிஸட சால்ட L 

(நீராவியிடுதலில் ஏறபடும் 

ககரககை நீககப 

பயன்படுகிைது)

10 பகுதி

வசாடியம் காரபவனட 

(ரியாகடிவ் சாயத்கத 

நிகலநிறுத்தும் கார உபபு)

30 பகுதி

நீர 150-200 பகுதி

்மாத்தம் 1000 பகுதி

ம�ற்்கொண் மவதிபசெொருட்களை நனகு 
்கலந்து அச்சுபெள� உருவொக்கபெடுகி்றது.

இம் முள்றளய ெயனெடுத்தி அச்சிடடை 
துணிககு  ்கண்டிபெொ்க ,ஸடீமிங்  எனபெடும் 
(நீரொவியில் 7 -10 நிமிடைம் ளவத்திருத்தல்) 
ச�யல்முள்றயும்,ம�ொபபிங் ச�யல்முள்றயும் 
ச�ய்ய மவண்டும்

Textile_Chapter_04.indd   175 01/11/2022   5:29:34 PM



அலகு IV அச்சிடுதல்176

I 1 மதிப்்பண் வினோககள்

1. அடகடை ஸ்டைன்சில் நீடித்து உகைகக 

__________ பூச்சு அளிகக 

வவண்டும்.

அ) ்மழுகு

ஆ) குவராமியம்

இ) உவலாகப பூச்சு

ஈ) மண்்ைண்்ைய்

2. ஏவராகிராப முகையில் அச்சிடை 

பயன்படுவது.

அ) வடைபர

ஆ) தாமிரத்தகடு

இ) ஸபிவரகன்

ஈ) பிரஷ்

ஸ பி ம ர  ்க ன  ( S p r a y  G u n )  மூ ல ம் 
சதளிக்கபெடுகி்றது .  இதற்கு  ஏமரொகிரொப 
முள்ற (Aerograph Method) எனறு செயர். 
ெலநி்றம் உளடைய டிள�ன அச்சிடை ஒவசவொரு 
நி ்ற த் தி ற் கு ம்  த னி த் த னி  ஸ ச டை ன சி ல் 
மதளவபெடுகி்றது.

4.3.9  ஸ்டன்சில் அச்சுமுற்ற  

நிற்ற குற்றகள்

நிகைகள்

1. எளிள�யொனதும், ச�லவு அதி்கமில்லொத 
முள்றயொகும்.

2. கு ள ்ற ந் த  அ ை வு  அ ச் சி டை  த ய ொ ரி ப பு 
முள்றககு ஏற்்றதொகும்.

3. வ ண் ண  ஒ ப பு ள �  மி ்க ச் � ரி ய ொ ்க 
இருககும்.

மதிப்பீடு

• மி லி ட டை ரி  ஸ ் டை ன் சி ல்  மு க ை 

ராணுவத்தில் பயன்படுத்தபபடும் 

தகலக கவசஙகள், தைவாடைஙகள், 

வ ா க ன ங க ள்  மு த லி ய வ ற றி ல் 

ஸ ் டை ன் சி ல்  மு க ை யி ல்  த ா ன் 

அ ச் சி டை ப ப டு கி ை து .  எ ன வ வ  இ து 

மி லி ட டை ரி  ஸ ் டை ன் சி ல்  மு க ை 

எனபபடுகிைது. 

உஙகளுககுத ்தரியுமோ?

குகைகள்

1. முழுள�யொன டிள�ன உருவொககுவது 
்கடினம்.

2. அதி்க  அைவு  அச்சிடுவதற்கு  ஏற்்றது 
அல்ல.

மோணவர ்சயல்போடு

• அடகடை ஸ்டைன்சில் தயாரிபபு முகையிகன குறித்தல்.

• தாமிர ஸ்டைன்சில் தயாரிபபு முகையிகன குறித்து கவத்தல்.

• இரண்டிறகும் உள்ை வவறுபாடுககை அடடைவகைபபடுத்து.

• ோடடு முகையில் அச்சிடுதலுககும், எவராகிராஃப முகையில் அச்சிடுதலுககம் உள்ை 

வவறுபாடடிகன குறித்து கவத்தல்.

• ஓர அடகடை ஸ்டைன்சில் மூலம், ோடடு முகையில் துணியின் வமல் அச்சிடடுக 

காண்பித்தல்.
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3. ஸபிவரகன் பயன்படுத்தி அச்சிடும் முகை

அ) ககககடகடை அச்சிடுதல்

ஆ) ஸ்டைன்சில் அச்சிடுதல்

இ) ஸகிரீன் அச்சிடுதல்

ஈ) பதிக அச்சுமுகை

4. ோடடு முகையில் ஸ்டைன்சில் அச்சிடை 

உதவுவது

அ) ஸபிவரகன் ஆ) வடைபர

இ) அச்சககடகடை ஈ) பிரஷ்

விறடகள்

1. (அ) 2. (இ) 3. (ஆ) 4. (ஈ)

II 3 மதிப்்பண் வினோககள்

1. ஸ்டைன்சில்களின் ஓரஙகளில் 

மரச்சடடைஙககை இகைபபதின் 

அவசியம் யாது?

2. அடகடை ஸ்டைன்சிலின் வமறபுைம் 

்மழுகுபபூச்சு ஏன் அளிககபபடுகிைது?

3. தாமிர ஸ்டைன்சில் தயாரித்தகல பறறி 

எழுது.

4. அடகடை ஸ்டைன்சில் தயாரித்தகல 

பறறி எழுது.

III 5 மதிப்்பண் வினோககள்

1. ஸ்டைன்சில் அச்சிடை அச்சுபபகச 

தயாரித்தகல விைககுக.

2. தாமிர ஸ்டைன்சில் தயாரிபபு மறறும் 

அச்சிடுதகல விைககுக. 

3. அடகடை ஸ்டைன்சில் தயாரிபபு மறறும் 

அச்சிடுதகல விைககுக. 

4. ஏவராகிராப முகையில் அச்சிடுதகல 

விைககுக. 
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அ ச் சி ட டை ன ர் .  அ வ வ ொ று  உ ரு வ ொ க கு ம் 
ஸ ச டை ன சி ல் ்க ளி ல் ,  எ ழு த் து ்க ள்  � ற் று ம் 
உருவங்்கள் முழு உருவத்துடைன இல்லொ�ல் 
இ ள டை யி ள டை ம ய  உ ள டை ெ ட டை  நி ள ல யி ல் 
்கொணபெடுவது  ஒரு  செருங்குள்றயொகும் . 
இ க கு ள ்ற ள ய  நீ க கு ம்  மு ய ற் சி யி ல் 
உருவொனதுதொன ஸகிரீன அச்சுமுள்றயொகும்.

4.4.1  ஸகிரீன் அச்சுமுற்ற - ்சயல் 

முற்றகள்

a) டிள�ன தயொர் ச�ய்தல்
b) ஸகிரீன தயொர் ச�ய்தல்
c) ஸகிரீன ம�ல் டிள�ளன  

உருவொககுதல்
d) ஸகிரீன அச்சும�ள� தயொர்  

ச�ய்தல்
e) அச்சுபெள� தயொர் ச�ய்தல்
f) அச்சிடுதல்

a) டிகசன் தயார ்சய்தல்

 ▶ படம் 4.19 ஸகிரீன் பிரிண்டிங டிகசன்

ஸகிரீன் பிரிண்டிஙகிறகாக டிகசன்தயார 

்சய்தல், ஸகிரீன் தயார ்சய்தல், அச்சிடும் 

வமகச தயார ்சய்தல், அச்சுபபகச தயார 

்சய்தல், அச்சிடுதல் ஆகியவறகைப பறறி 

அறிதவல இபபாடைத்தின் வோககமாகும்.

த ா னி ய ங கி  ஸ கி ரீ ன்  பி ரி ண் டி ங 

இயந்திரத்தின் அகமபபு மறறும் அச்சிடும் 

முகை பறறியும் அறிந்து ்காள்வவாம்.

உருகை ஸகிரீன் மூலம் அச்சிடும் முகை 

பறறியும் ்தரிந்து ்காள்வவாம்.

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

 ▶ படம் 4.18 ஸகிரீன் அச்சுமுகை

அறிமுகம்

ெல நூற்்றொண்டு்கைொ்க த்கரத்த்கடு்களில் 
(Tin plates) எழுத்துக்களின வடிவங்்களை 
சவடடி  எடுத்து ,  ஸசடைனசில்  உருவொககி 

ஸகிரீன் அச்சுமுற்ற

(Screen Printing)

4.4
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அதி்க அைவில் துணி அச்சிடை மவண்டி 
இருபெதொல் ,  சுலெ�ொ்க  தூககி ,  விளரவொ்க 
அச்சிடுவதற்கு ஏதுவொன வள்கயில் ஸகிரீன 
பிமரம் இமல�ொ்க இருபெது அவசியம். 

2 அங்குல விடடைமுள்ை உருளை வடிவ 
துத்தநொ்கக  குைொய்்களை  மதளவயொன  நீை 
அ்கலத்தில்  சவடடி  ம்கஸசவல்டிங்  மூலம் 
இளணத்து பிமரம் தயொரிக்க மவண்டும். 

பி ம ர மி ன  இ ரு பு ்ற மு ம்  இ ர ண் டு 
ள்கபபிடி்களை இளணத்து தூககி பிடிபெதற்கு 
வ�தியொ்க அள�த்துக ச்கொள்ை மவண்டும். 
இதளன ச�டடைல் பிமரம் என அளைபெர்.

இ ம த ம ெ ொ ல்  � ர ச் � ட டை ங் ்க ள ை ப 
ெயனெடுத்தி டிள�னின நீை, அ்கலத்திற்ம்கற்ெ 
�ரபிமரம்்கள் தயொரிக்கபெடுகின்றன. 

�ரச்�டடைங்்களை  மதர்ந்சதடுககும் 
ச ெ ொ ழு து  நீ ண் டை  ந ொ ட ்க ள்  உ ள ை க ்க க 
கூடியதொ்கவும், தண்ணீரில் ஸகிரீளன ்கழுவும் 
செொழுது ஊறி வளைந்து ச்கொடுக்கொ�லும், 

ச�ல்லிய ஒளி ஊடுருவிச் ச�ல்லும் 
்கொகிதத்தில் (Transperent Plastic Sheet) 
உருவங்்களை ஒளி ஊடுருவொத ்கருபபு நி்ற 
ள�  ச்கொண்டு  (Indian Ink) வளரயபெடை 
ம வ ண் டு ம் .  த ற் ்க ொ ல த் தி ல்  ்க ணி னி ள ய 
ெயனெடுத்தி மதளவயொன டிள�ன்களை ம்கடமவ 
டிமரசிங் மெபெரில் எளிதொ்க ்கருபபு நி்றத்தில் 
அச்சிடைலொம். 

b) ஸகிரீன் பிவரம் தயார ்சய்தல்

 ▶ படம் 4.21 ஸகிரீன் பிவரம் தயார ்சய்தல்

 ▶ படம் 4.20 ஸகிரீன் அச்சுமுகையின் பல்வவறு நிகலகள்
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 ▶ படம் 4.23 ்வவ்வவறு வககயான 

ஸகிரீன்கள்

ம த ள வ ய ொ ன  அ ை வு ள் ை  து ணி ள ய 
ம த ர் ந் ச த டு த் து  நீ ரி ல்  ந ன ்ற ொ ்க  ந ள ன க ்க 
மவண்டும். ஈர�ொன துணி, இழுத்துப ெரபெ 
எளிதொ்கவும், பி்றகு உலர்ந்த நிளலயில் நொனகு 
பு்றமும்  விள�யுடைன  இருக்க  ஏதுவொ்கவும் 
இ ரு க கு ம் .  ஸ கி ரீ னி ல்  ச ெ ொ ரு த் த ப ெ ட டை 
துணியில் ,  இருடடைள்றயில்  எ�ல்�ன  பூச்சு 
பூ�பெடுகி்றது.

 ▶ படம் 4.24 ஸகிரீன் தயார ்சய்து 

அச்சிடுதல்

இருககு�ொறு மதககு, ்கருங்்கொலி, மவல�ரம் 
மெொன்ற �ரங்்களின �டடைங்்களை மதர்வு ச�ய்ய 
மவண்டும்.

 ▶ படம் 4.22 ஸகிரீன் துணிகய 

மரச்சடடைத்வதாடு பிகைத்தல்

ஆ ர ம் ெ  ்க ொ ல த் தி ல்  மி ்க  ச � ல் லி ய 
ெருத்தி இளை்கைொலொன ஆர்்கண்டி துணிமய 
ஸகிரீன  தயொரிக்கப  ெயனெடுத்தபெடடைது . 
ஆ ன ொ ல்  ச த ொ டை ர் ச் சி ய ொ ்க  அ ச் சி டு ம் 
செொழுது ,ெருத்தி  துணி  சதொய்வு  அளடைந்து 
வி டு வ த ொ ல்  � ரி வ ர  டி ள � ள ன ,  து ணி யி ல் 
அ ச் சி ல்  மு டி வ தி ல் ள ல .  அ த ன ொ ல்  மி ்க 
ச � ல் லி ய  இ ள ை ்க ை ொ ன  ெ ட டு  து ணி ள ய 
ஸகிரீன  துணியொ்க  ெயனெடுத்தினர் .

பி ன ன ர்  ள ந ல ொ ன ,  ெ ொ லி ச ய ஸ டை ர் 
துணி்கள், ெடடு துணிளய விடை ச�ல்லியதொ்கவும் 
சநடுநொட்கள் உளைக்கக  கூடியனவொ்கவும் 
இருபெதொல், ளநலொன, ெொலிஸடைர் துணி்களை 
ஸகிரீன துணி்கைொ்க உெமயொகிக்க ஆரம்பித்தனர். 
இளவ ச�ஷ் கிைொத் (Mesh Cloth) எனறும், 
மெொல்டிங்கிைொத் (Bolting Cloth) எனறும், 
ஸகிரீன  கிைொத்  (Screen Cloth) எனறும் 
அளைக்கபெடுகி்றது. 

துணிககு அச்சிடை 120 எண், 180 எண் 
ச � ஷ்  ள ந ல ொ ன  து ணி ்க ள் 
ெயனெடுத்தபெடுகின்றன .  (இந்த  எண்்கள் 
து ணி யி ல்  ஒ ரு  கு றி ப பி ட டை  ெ ர ப பி ல்  
உ ள் ை  து ள ை ்க ளி ன  எ ண் ணி க ள ்க ள ய 
குறிககி்றது.)
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• எகஸமெொசிங்  செடடியின  ம�லுள்ை 
்க ண் ண ொ டி யி ன  மீ து  வ ள ர ய ப ெ ட டை 
ஒ ளி   ஊ டு ரு வ க கூ டி ய  த ொ ள ை , 
்கண்ணொடி மீது முழுள�யொ்க ெடியும் 
ெ டி   சு ரு க ்க மி ல் ல ொ � ல்  ச ெ ொ ரு த் த 
மவண்டும்.

• பி ்ற கு  த ய ொ ரி க ்க ப ெ ட டை  ஸ கி ரீ னி ன 
எ�ல்�ன  பூ�பெடடை  சவளிப  ெகுதிளய 
டிள�னம�ல் ளவத்து அதன உடபு்றம் 
துணிளய விரித்து அதன ம�ல் அழுத்தம் 
ச்கொடுபெதற்கு  �ணளல  சீரொ்க  ெரபெ 
மவண்டும்.

• பி்றகு மின இளணபளெ ச்கொடுத்து ஐந்து 
டயூபளலட்களிலிருந்தும் ஒளிளய ஸகிரீன 
மீது உமிைச் ச�ய்ய மவண்டும். 

• ஐந்து நிமிடைம் ்கழித்து மின இளணபளெ 
துண்டித்து விடடு ஸகிரீன ம�ல் உள்ை 
�ணளல நீக்க மவண்டும். 

• இவவொறு ஒளிபெடைச் ச�ய்யும்செொழுது ஒளி 
ஊடுருவொ ள�யினொல் உண்டைொக்கபெடடை 
டிள�ன  ெகுதி்களில்  உள்ை எ�ல்�ன 
ச ்க ட டி ய ொ க ்க ப ெ டு வ தி ல் ள ல , 
�ற்்ற  ெகுதி்களில்  உள்ை  எ�ல்�ன 
ஒளிபெடுவதனொல் ச்கடடியொகி்றது. 

 ▶ படம் 4.27 ஸகிரீனின் வமல் தண்ணீகர 

விகசயாக பாய்ச்சுதல்

• பி்றகு எகஸமெொஸ ச�ய்யபெடடை ஸகிரீன 
பிமரள� சவளிமய எடுத்து குளிர்ந்த நீளர 
உள்ளும், பு்றமும் ெரவலொ்க விள�யுடைன 

c) எகஸவபாஸிங ்சய்தல் (புககபபடை 

முகையில் ஸகிரீன் தயார ்சய்தல்)

 ▶ படம் 4.25 எகஸவபாசிங பாகஸ

எகஸவபாசிங பாகஸ

எகஸமெொசிங் ெொகஸ 5 அடி நீைமும், 
3 அடி அ்கலமும் ச்கொண்டைது. 5/6 அல்டரொ 
ள வ ல ட  டி யூ ப ள ல ட ்க ள்  3  அ ங் கு ல 
இ ள டை ச வ ளி யி ல்  கி ள டை � ட டை � ொ ்க 
செொருத்தபெடடுள்ைது. ம�ற்பு்றம் 8 அல்லது 
9  அங்குல  உயரத்தில்  நனகு  தடி�னொன  
(5 மி.மீ.) ்கண்ணொடி செொருத்தபெடடுள்ைது. 
இருடடைொன அள்றயில் ளவத்து,அதில் உள்ை 
விைககு்களுககு மினஇளணபபு ச்கொடுககும்ெடி 
அள�க்கபெடடுள்ைது.

 ▶  படம் 4.26 எகஸவபாசிங  

(டிகசகன ஸகிரீனில் ்காண்டு வருதல்)
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d) அச்சுபபகச தயார ்சய்தல்

பிகச�ண்ட நி்றங்்களை ெயனெடுத்தி 
தயொர் ச�ய்யும் அச்சுெள�

• பிகச�ண்ட ்கலர்்கள் தண்ணீரில் ்களரயொத 
தனள�யுளடையளவ.

• இந்த வள்கயில் அச்சிடுதல் எளிது.
• இ ள வ  து ணி யி ன  மீ து  எ � ல் ்ஸ ன 

ளெண்டைர்,சிந்தடிக சரசின ்கலளவயினொல் 
ஒடடைளவக்கபெடுகி்றது.

• இ ந் த  அ ச் சு ப ெ ள � ,  ள ெ ண் டை ர் 
எ�ல்�ன முதலில் தயொர்ச�ய்து,பி்றகு 
அத்துடைன பிகச�ண்ட நி்றத்ளத ்கலந்து 
தயொரிக்கபெடுகி்றது.

ெொய்ச்சி  ஸகிரீன  ெரபபு  முழுவதும்  
ெடும்ெடி ச�ய்ய மவண்டும். 

• ச�ஷ் துணியில் ஒளிெடைொ�ல் ச்கடடி ஆ்கொத 
எ�ல்�ன ெகுதி்கள் (டிள�ன ெகுதி்கள்) 
நீரில்  ்களரந்து  டிள�ன  சவளிபெடைத் 
சதொடைங்கும் . டிள�ன  தவிர்த்து , �ற்்ற 
ஒளிெடடு ச்கடடியொன எ�ல்�ன ெகுதி்கள் 
நீரில் ்களரவதில்ளல.

• டிள�ன முழுள�யொ்க சவளிபெடடுள்ை 
நிளலளய உறுதி ச�ய்து ச்கொண்டு சூரிய 
ஒளியில் உலர விடை மவண்டும். எ�ல்�ன 
ெகுதிளய உறுதி ச�ய்ய எனொ�ல் செயினட 
பூ�பெடுகி்றது.

கபண்டைர எமல்சன் தயாரிகக வதகவயான ்பாருடகள்

நவதிப் ்போருள் ்சயல் அளவு

அகரகமன்SLN 

கபண்டைர

துணியில் பிக்மண்டகடை  

ஒடடைகவககிைது

200 பகுதி

எமல்சிஃகபயர W ்கடடிபபடுத்துபகவ 5 பகுதி

யூரியா பின்்சய்முகைககாக ஈரபபதத்கத தகக 

கவககிைது

50 பகுதி

கடைஅவமானியம் 

பாஸவபட(DAP)

அச்சுபபகச துணியில் விகரவில் 

ஒடடைகவககிைது

30 பகுதி

மண்்ைண்்ைய் கலத்தல் 665 பகுதி

நீர 50 பகுதி

்மாத்தம் 1000 பகுதி

கபண்டைர எமல்சன் தயார ்சய்யும் முகை

முதலில் நீர்,ளெண்டைர், எ�ல்சிிஃளெயர், 
�ண்சணண்ளண இவற்ள்ற மி்க அதி மவ்கத்தில் 
இயங்கும் ,்கலககும் இயந்திரத்தின உதவியொல் 
நன்றொ்க  ்கலந்து  ,  ளெண்டைர்  எ�ல்�ளன 
ச்கடடியொக்க மவண்டும், பி்றகு இத்துடைன 
யூரியொ, ளடைஅம�ொனியம் ெொஸமெட ஆகியவற்ள்ற 
நனகு ்கலந்து ளெண்டைர் எ�ல்�ன ்கலளவளய 
த ய ொ ர்  ச � ய் து  ச ்க ொ ள் ை  ம வ ண் டு ம் .  
இக்கலளவ  ெொல்  மெொல  சவண்ள�யொ்க 
இருககும்

பிக்மண்ட அச்சுபபகச தயார ்சய்தல்

அகரகமன் பிக்மண்ட 

நிைம்

50 பகுதி

கபண்டைர எமல்சன் 940 பகுதி

பிக்ஸர LLL (அச்சுபபகசகய 

நிகல நிறுத்தி)

10 பகுதி

பிகச�ண்ட அச்சுபெள� தயொர் ச�ய்ய 
ஏற்்கனமவ தயொர் ச�ய்து ளவத்துள்ை ளெண்டைர் 
எ�ல்�னுடைன மதளவயொன அைவு அகரள�ன 
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அ ச் சி டை  ம வ ண் டி ய  து ணி ள ய  சி று 
குண்டூசி்களினொல் இளணக்க மவண்டும்.

 ▶ படம் 4.29 ஸகிரீகன பயன்படுத்தி 

அச்சிடுதல்

• அச்சிடை மவண்டிய இடைத்தில் ஸகிரீளன 
ள வ த் து  சி றி த ை வு  அ ச் சு ப ெ ள � ள ய 
ஸகிரீனின  உடபு்றம்  ஊற்றி ,  மடைெர் 
என்ற இரபெரினொல் ஆன வழிபெொனொல்  
வழிக்க  மவண்டும் .  மடைெரின  நீைம் 
ஸகிரீனின உடபு்ற அ்கலத்திற்கு ���ொ்க 
இருககும்.

• ஸ கி ரி னி ல்  டி ள � ன  ெ கு தி யி ல் 
உ ள் ை   து வ ொ ர ங் ்க ளி ன  வ ழி ய ொ ்க 
அச்சுபெள�  இ்றங்கி  துணியின  மீது 
அச்சிடைபெடுகி்றது.

• முதல் ரிபீட அச்சிடடை பி்றகு, ஒரு ரிபீட 
விடடு அடுத்த ரிபீட அச்சிடை மவண்டும். 
இவவொறு  துணி  முழுவதும்  அச்சிடடை 
பி்றகு, மீண்டும் ்கொலியொ்க உள்ை ரிபீட 
அச்சிடைபெடுகின்றது.

• முதல் ரிபீடடின அருகிமலமய அடுத்த 
ரிபீடளடை அச்சிடடைொல், ஸகிரீன ிஃபிமரமின 
அ்கலம் டிள�ளன விடை அதி்க அ்கலம் 
ச ்கொண்டைதொல்  ஏற்்கனமவ  அச்சி டடை 
டிள�னின  ம�மல  ெடிந்து  டிள�ளன 
அழிககும். 

• துணியின  ம�ல்  ஸகிரீளன  ளவத்து 
அச்சிடடு ஸகிரீளன ம�மல எடுககும் 
செொழுது, துணியுடைன ம�ர்த்து வரொ�ல் 
தடுக்க மவண்டும். 

பிகச�ண்ட நி்றம் �ற்றும் பிக்ஸர் ம�ர்த்து 
ந ன கு  ்க ல ந் து  அ ச் சு ப ெ ள �  த ய ொ ர் 
ச�ய்யபெடுகி்றது.

e)  ஸகிரீன் பிரிண்டிங அச்சிடும் வமகச 

தயார ்சய்தல்

 ▶ படம் 4.28 அச்சுவமகச

சு�ொர்  3 அடி  அ்கலத்தில்  100 அடி 
நீ ை த் தி ல்  ம � ள �  அ ள � த் து க  ச ்க ொ ள் ை 
மவண்டும்.

ம�ள�யின ஓரத்தில் நீை வொடடைத்தில் 
2x2 அங்குலத்தில் �ரச்�டடைங்்களை அள�த்துக 
ச்கொண்டு அவற்றில் 1.5 அடி அல்லது 2 அடி 
இ ள டை ச வ ளி  வி ட டு  கு றி யீ டு  அ ள � த் து க 
ச ்க ொ ள் ை  ம வ ண் டு ம் .  ம � ள � யி ன  மீ து 
மிருதுவொன  தனள�ளயப  செறுவதற்்கொ்க , 
அைவுகம்கற்ெ  ஸெொஞ்ச்  ஒடடி  அதனமீது 
�லிவொன விளலயில் கிளடைககும் துணி்களை 
4  அல்லது  5  �டிபெொ்க  இழுத்துப  ெரபபி 
ம�ள�யின ஓரத்தில் இழுத்து ஆணி அடிக்க 
மவண்டும். ம�ள�யின மீது சுருக்கம் இல்லொது 
இழுத்துப ெரபபிய துணி, அதன கீழ் உள்ை 
ஸெொஞ்சில் அழுத்திப ெதிந்து அச்சிடும் ெரபளெ 
��நிளலபெடுத்தும். 

f) ஸகிரீகன பயன்படுத்தி அச்சிடுதல்

• அச்சிடை  மவண்டிய  துணிளய  அச்சு 
ம�ள�யின மீது எவவித சுருக்கமில்லொ�ல் 
விரித்து  ளவக்க  மவண்டும் .  பி்றகு 
ம�ள�யின  ம�ல்  உள்ை  துணியுடைன 
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4.4.2  தோனியஙகி மடடப் படுறக ஸகிரீன் 

அச்சுஇயந்திரம் (Automatic Flat 

Bed Screen Printing Machine)

• இது ஒரு நவீனபெடுத்தபெடடை தொனியங்கி 
� ட டை  ெ டு ள ்க  ஸ கி ரீ ன  பி ரி ண் டி ங் 
முள்றயொகும். 

• இவவியந்திரத்தில் 30 அடி நீைமுள்ை ஒரு 
ம�ளடையின இருெக்கங்்களிலும் இரண்டு 
உருளை்கள் அள�க்கபெடடு, முளனயற்்ற 
தடித்த ஒரு ரபெர் ெடளடை (Endless Thick 
Apron) உருளையின ம�ற்பு்றம் சுற்றி 
வருகி்றது.

• அச்சிடைபெடை மவண்டிய துணி உருளையில் 
சுற்்றபெடடு வழி்கொடடி உருளையின வழியொ்க 
இயந்திரத்தின ஒரு ெக்கத்தில் நுளைகி்றது. 

• ர ப ெ ர்  ெ ட ள டை யி ல்  ெ ள �  உ ரு ள ை 
ெள�ளய பூசுகி்றது. ம�ல் உள்ை அழுத்த 
உ ரு ள ை ய ொ ன து ,  து ணி ள ய  ர ப ெ ர் 
ெடளடையுடைன அழுத்தி ஒடடை ளவககி்றது.  

• ெல  நி்றங்்களை  ச்கொண்டை  டிள�ளன 
அச்சிடை  மவண்டும் எனில்  ஒவசவொரு 
நி்றத்திற்கும்,தனித்தனிமய ஸகிரீன தயொர் 
ச�ய்தல் மவண்டும்.

ஸகிரீன் அச்சிடும் இயந்திரஙகள் 

ஸகிரீன அச்சுமுள்றயில் துணி்களில் 
மீது ெல்மவறு நி்றங்்களை ெயனெடுத்தி ள்க்கைொல் 
அச்சிடும் முள்றயில் மநரம் அதி்க�ொவதொல் 
உற்ெத்தி குள்றகி்றது. ஆனொல் அமத ச�யளல 
இயந்திரத்ளத ெயனெடுத்தி அச்சிடும் செொழுது 
ம ந ர ம்  கு ள ்ற வ ம த ொ டு ,  உ ற் ெ த் தி யு ம் 
அ தி ்க ரி க கி ன ்ற து .  ஸ கி ரீ ன  அ ச் சி டு ம் 
இயந்திரங்்கள் இரண்டு வள்கபெடும். அளவ

1. தொனியங்கி  �டடைப  ெடுள்க  ஸகிரீன 
அச்சுஇயந்திரம்

2. உருளை ஸகிரீன அச்சுஇயந்திரம்

உலரததுதல்

அழுதத உருறள

அச்சிடட துணி

ஸகிரீன்

பறச
நீரோல் கழுவுதல்

ரப்பர படறட

அச்சிட நவண்டியத துணி

வழி�டததும் 

உருறளகள்

 ▶ படம் 4.30 தானியஙகி மடடை படுகக ஸகிரீன் அச்சிடும்  

இயந்திரத்தில் துணி ்சல்லும் முகை
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3. ஆட்களின மதளவ குள்றவு. இதனொல் 
அச்சிடும் ச�லவும் குள்றகி்றது.

 ▶ படம் 4.32 தானியஙகி ஸகிரீன்  

அச்சிடும் முகை

4.4.3  உருறள ஸகிரீன் அச்சு இயந்திரம் 

(Rotary Screen Priting Machine)

இவவள்க அச்சிடும் இயந்திரத்தில் 16 
வள்க நி்றங்்களில் டிள�ன்களை ஒமர சீரொ்க 
சதொடைர்ச்சியொ்க அச்சிடைலொம். �ற்்ற அச்சிடும் 
மு ள ்ற ்க ள ை  வி டை  இ ம் மு ள ்ற யி ல்  ம வ ்க ம் 
அதி்க�ொ்கவும், சி்றபெொன முள்றயிலும் டிள�ன 
அச்சிடைபெடுகி்றது.

உருளை ஸகிரீன அச்சிடும் இயந்திரம் 
நொனகு ெகுதி்கைொ்க பிரிக்கபெடடுள்ைது. 

1. அ ச் சி டை ப ெ டை  ம வ ண் டி ய  து ணி ள ய 
உடச�லுத்தும் ெகுதி

2. அச்சிடும் ெகுதி 
3. உலர்த்தும் ெகுதி
4. பிமைடடியர் �ற்றும் ம�்கரிபபு ெகுதி.

உருகை ஸகிரீன் அச்சிடும் இயந்திரத்தின் 

்சயல்பாடுகள்

• து ணி  உ ரு ள ை யி லி ரு ந் து  அ ச் சி டு ம் 
ெகுதிககு துணி ச�ல்கி்றது.

• டிள�ன எகஸமெொஸ ச�ய்யெடடை உருளை 
ஸகிரீன உள்ை இடைத்திற்குள் துணி 
நுளைகி்றது.

• ம � மி க கு ம்  ்க ல னி ல்  உ ள் ை 
அ ச் சு ப ெ ள � ய ொ ன து  உ ரு ள ை 
ஸகிரீனுககுள்  ஒரு  குைொயின  மூலம் 
அழுத்தத்துடைன ச�லுத்தபெடுகி்றது.

• ர ப ெ ர்  ெ ட ள டை  கி ளி ப பு ்க ள்  மூ ல ம் 
சதொடைர்ச்சியொ்க ந்கரொ�ல் ஒரு ரிபீட தூரம் 
விடடு, விடடு ந்கர்கி்றது.

 ▶ படம் 4.31 தானியஙகி ஸகிரீன் 

அச்சுமுகையில் ஸகிரீன் அகமபபு முகை

• ர ப ெ ர்  ெ ட ள டை யி ன  ம � ற் ெ கு தி யி ல் 
ஸகிரீளன பிடித்துகச்கொள்ை தொங்கி்கள் 
அள�க்கபெடடுள்ைன. 

• ரபெர் ெடளடை ஒரு ரிபீட தூரம் ந்கர்ந்து 
நிற்கும் ��யம் ஸகிரீன தொனொ்க கீழி்றங்கி 
துணியின மீது ெடிகி்றது. உடைனடியொ்க 
அச்சுபெள�  ஸகிரீனின  உடபு்றத்தில் 
ஊற்்றபெடடு ஒரு மடைெரொல் அச்சுபெள� 
முனனும்  பினனு�ொ்க  வழிக்கபெடடு 
கீ ம ை  உ ள் ை  து ணி யி ல்  டி ள � ன 
அச்சிடைபெடுகி்றது. 

• உடைமன ஸகிரீன ம�ல் எழும்புகி்றது. பி்றகு 
ரபெர் ெடளடை முனமநொககி ந்கர்கி்றது. ரபெர் 
ெடளடை நின்றவுடைன மீண்டும் ஸகிரீன 
கீழி்றங்கி அச்சிடைபெடுகி்றது. இவவொம்ற 
துணி முழுவதும் அச்சிடைபெடுகி்றது.

• ரபெர் ெடளடையின �றுமுளனயில் துணி 
தனியொ்க பிரித்சதடுக்கபெடடு டிளரயர்்கள் 
வ ழி ம ய  ச � ன று  உ ல ர் த் த ப ெ ட டு 
ம�்கரிக்கபெடுகி்றது. ரபெர் ெடளடையில் 
உள்ை  ெள�  நீர்த்சதளிபெொன  மூலம் 
்கழுவி தூய்ள�யொக்கபெடடு சதொடைர்ந்து 
ெயனெடுத்தபெடுகி்றது.

ேன்கமகள்

1. 12 நி்றங்்கள் ெயனெடுத்தி டிள�ன்களை 
ஒமர ��யத்தில் அச்சிடைலொம்.

2. உற்ெத்தி அதி்கம்.
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பயன்கள்

1. �ற்்ற அச்சிடும் முள்ற்களை ஒபபிடும் 
மெொது அதி்க உற்ெத்தி கிளடைககி்றது.

2. துணி அச்சிடும் ெரபபு முழுவதும் சீரொ்க 
டிள�ன அச்சிடைபெடுகி்றது.

3. உற்ெத்தி ச�லவு மி்கவும் குள்றவு.

 ▶ படம் 4.35 உருகை ஸகிரீன் அச்சு 

இயந்திரம்

 ▶ படம் 4.36 உருகை ஸகிரீனுககுள் 

அச்சுபபகசகய ்சலுத்துதல்

• உருளை ஸகிரீனில் உள்ை வழிபெொன 
மூ ல ம்  அ ச் சு ப ெ ள �  வ ழி க ்க ப ெ ட டு , 
டிள�ன  வழியொ்க  துணியில்  இ்றங்கி 
அச்சிடைபெடுகி்றது.

• அச்சிடைபெடடை துணி, உலர்த்தும் அள்றககு 
ச்கொண்டு ச�ல்லபெடுகி்றது.

• உலர்த்தும்  அள்றயில்  அச்சிடைபெடடை 
து ணி யி ல்  உ ள் ை  அ ச் சு ப ெ ள � 
நிளலநிறுத்தபெடுகி்றது.

• து ணி  மு ழு வ து ம்  அ ச் சு ப ெ ள � 
ச்கடடிபெடுத்தபெடடு அடுக்கபெடுகி்றது.

 ▶ படம் 4.34 உருகை ஸகிரீனில் 

அச்சுபபகச ்வளிவயறி அச்சிடுதல்

 ▶ படம் 4.33 உருகை ஸகிரீன் அச்சிடும் இயந்திரம் அகமபபும், ்சயல்படும் விதமும்

அச்சிடப்பட 

நவண்டிய துணி

வழி�டததும்  

உருறளகள்

அச்சிடும்  

உருறள ஸகீரின்கள்

்வளிநயறறும் 

விசிறி

மடிககும் 

அறமப்பு

அச்சிடப் படட 

துணி

மடிககும் பகுதிஅச்சிடும் பகுதிஅனுப்பும் பகுதி

உலரததும் 

பகுதி
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I 1 மதிப்்பண் வினோககள்

1. ஸகிரீன் ்சய்யப பயன்படும் துணி

அ) பாலி்யஸடைர

ஆ) பருத்தி

இ) சைல்

ஈ) கேலான்

2. அச்சுபபகச வழிககப பயன்படும் 

வடைபர எதனால் ஆனது

அ) இரும்பு தகடு

ஆ) பிைாஸடிக

இ) ரபபர

ஈ) தகரம்

3. அச்சுபபகசகய உருகையின் 

உள்வை ்சலுத்தி அச்சிடைபபடும் முகை

அ) ஸகிரீன் பிரிண்டிங

ஆ) வராடடைரி ஸகிரீன்

இ) தடகடை அச்சு ஸகிரீன் பிரிண்டிங

ஈ) ஸ்டைன்சில் பிரிண்டிங

4. ஸகிரீனில் உள்ை டிகசன் 

ககரயாமல் இருகக __________ 

பூச்சு அளிகக வவண்டும்.

அ) ்மழுகுபபூச்சு

ஆ) எனாமல் ்பயிண்ட

இ) டைரபன்கடைன்

ஈ) மண்்ைண்்ைய்

விறடகள்

1. (ஈ) 2. (இ) 3. (ஆ) 4. (ஆ)

II 3 மதிப்்பண் வினோககள்

1. ஸகிரீன் அச்சுமுகைககு ஸகிரீன் 

தயாரித்தகல விைககுக?

2. ஸகிரீன் அச்சுமுகைககான 

அச்சுபபகசயில் உள்ை 

மூலப்பாருள்கள் யாகவ?

3. அச்சுபபகச தயாரித்தகல  

விைககுக.

மதிப்பீடு

மோணவர ்சயல்போடு

• புககபபடை முகையில் ஸகிரீனில் டிகசகன தயார ்சய்தகலக குறித்தல்.

• ஸகிரீன் மூலம் ஆடகைால் அச்சிடுதகல எழுதுதல்.

• தடகடை ஸகிரீன் மறறும் உருகை ஸகிரீன் அச்சு இயந்திரம் படைஙககைச் வசகரித்து 

ஒடடுதல். 

• ஒரு ஸகிரீன் மூலம், துணியின் வமல் வேரடியாக அச்சப பகசயினால் அச்சிடடுக 

காண்பித்தல்.

பிரிண்டிங ்சயல்முற்ற அச்சுப்பறசககு நதறவயோன போய தன்றம

உருகை அச்சுமுகை 370 CPS (Colour Paste Viscosity)

ஸகிரீன் அச்சுமுகை 8000 – 10000 CPS (Colour Paste Viscosity)

உஙகளுககுத ்தரியுமோ?
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4. எகஸவபாசிங ்படடி தயார ்சய்தகல 

விைககுக.

5. தடகடை ஸகிரீன் முகையின் 

ேன்கமகள் யாகவ?

6. ஸகிரீனில் டிகசன் தயார 

்சய்யபபடடை பிைகு டிகசன் 

ககரயாமல் இருகக என்ன ்சய்ய 

வவண்டும்?

III 5 மதிப்்பண் வினோககள்

1. எகஸவபாசிங ்சய்யபபடும் 

முகைகயக கூறுக.

2. ஸகிரீன் அச்சு வமகச தயார 

்சய்தகலக கூறுக.

3. உருகை ஸகிரீன் அச்சிடும் 

இயந்திரத்தின் ்சயல்ககை 

வரிகசபபடுத்தி விைககுக.

IV 10 மதிப்்பண் வினோககள்

1. ஸகிரீன் அச்சுமுகைககு ஸகிரீன் 

தயாரித்தகலயும், அச்சிடும் 

முகைகயயும் விவரிகக.

2. தானியஙகி ஸகிரீன் அச்சு  

இயந்திரம் ்சயல்படுதகலப 

படைத்துடைன் விவரிகக.
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அறிமுகம்

தொமிரத்த்கடு்களில் அச்சு உருவொக்கபெடடு 
பி்றகு மினமுலொம் பூச்சு (Electro Plate) முள்றயில் 
குமரொமியம் பூ�பெடடு, நீண்டை நொள் உளைககும் 
தனள� உளடையதொ்க �ொற்்றபெடடு அச்சிடும் 
உருளை தயொரிக்கபெடுகி்றது. ஒரு உருளை 
அச்சிடும் முள்ற சதொடைர் அச்சுமுள்றயொகும்.
அதி்க  நீைம்  ச்கொண்டை  துணி்களை  அச்சிடை 
இம்முள்ற ஏற்்றதொகும்.

உ ரு க ை  அ ச் சி டு ம்  இ ய ந் தி ர த் தி ன்  

முககிய பாகஙகளின் பயன்ககையும், 

அச்சிடும் முகைகயயும்,  இயந்திரம் 

இயஙகும் விதத்கதயும் இபபாடைத்தில் 

அறியலாம்.

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

உருறள அச்சிடும் இயந்திரம்  

(Roller Printing Machine)

4.5

4.5.1  ஒறற்ற நி்ற உருறள  அச்சிடும் இயந்திரம் - (Single Colour Roller Printing Mechine)

B

A

C

D
H

I

J

F
E

G

பாகஙகள்
A - ள�ய அழுத்த உருளை
B - பினபு்ற ்கொரி்க துணி
C - அச்சிடைபெடைமவண்டிய துணி
D - ்கலர் டைொகடைர்
E - டிள�ன உருளை
F - ிஃெர்னிஷிங் உருளை
G - அச்சுபெள�த் சதொடடி
H - லிண்ட டைொகடைர்
I - அச்சிடைபெடடை துணி
J - முடிவற்்ற ்கம்ெைம்

 ▶ படம் 4.37 உருகை அச்சு இயந்திரம்
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டி ள � ன  உ ரு ள ை யி ன  ம � ற் பு ்ற த் தி ல் 
ஒடடிகச்கொள்ளும்.

எனமவ  டிள�ன  உருளை  மீண்டும் 
அ ச் சு ப  ெ ள � ள ய  ச த ொ டு வ த ற் கு  மு ன 
இத்தூசு்களை நீக்க மவண்டும். இத்தூசு்களை 
லினட டைொகடைர் வழித்து அ்கற்றுகி்றது. லிண்ட 
டைொகடைரின கூர்முளன்களின இயக்கம் டிள�ன 
உ ரு ள ை  இ ய க ்க த் தி ற் கு  எ தி ர ொ ்க 
அள�க்கபெடுகி்றது.

ஃபரனிஷிங உருகை (Furnishing Roller)

இந்த உருளை �ரத்தொல் ச�ய்யபெடடை 
உருளையொகும். இதன ம�ற்ெகுதியில் இரபெர் 
உள்ற ச்கொண்டு மூடைபெடடுள்ைது. இது டிள�ன 
உருளைககு  கீமை  டிள�ன  உருளையுடைன 
ம�ர்ந்தவொறும்,அச்சுபெள� சதொடடியில் ெொதி 
அ ை வு  மூ ழ் கி  இ ரு க கு ம் ெ டி யு ம் 
அ ள � க ்க ப ெ ட டு ள் ை து .  இ ந் த  உ ரு ள ை 
அச்சுபெள�ளய சதொடடியிலிருந்து எடுத்து 
டிள�ன உருளையின ம�ல் ச�லுத்துகி்றது.

இயந்திரம் ்சயல்படும் விதம்

• ிஃெர்னிஷிங் உருளை அச்சுபெள�ளய டிள�ன 
உருளையின மீது ச�லுத்துகி்றது.

• டி ள � ன  உ ரு ள ை யி ன  மீ து ள் ை 
அச்சுபெள�ளய ்கலர் டைொகடைர் பிமைடு 
வழிககி்றது.

• இதனொல் டிள�ன செொறிக்கபெடடுள்ை 
துவொரங்்களை தவிர �ற்்ற இடைத்தில் உள்ை 
அச்சுபெள� வழிக்கபெடுகி்றது.

• பி ன  ச த ொ டை ர்  ்க ொ ரி ்க த்  து ணி யு டை ன , 
அ ச் சி டை ப ெ டை  ம வ ண் டி ய  து ணி 
ச�லுத்தபெடுகி்றது. 

• இ ரு ம் பு  உ ரு ள ை க கு ம் ,  டி ள � ன 
உ ரு ள ை க கு ம்  இ ள டை ம ய  து ணி 
வரும்செொழுது நன்றொ்க அழுத்தபெடடு 
டிள�ன அச்சிடைபெடுகி்றது. 

• அ ச் சி டை ப ெ ட டை  து ணி  இ ய ந் தி ர த் தி ன 
ம�ற்ெகுதிககு  வரும்  செொழுது , துணி 
தனியொ்கப பிரித்சதடுக்கபெடுகி்றது.

அகமபபு

இரும்பு உருகை (அ) கமய அழுத்த 

உருகை (Central Pressure Cylinder)

இ வ வு ரு ள ை  இ ய ந் தி ர த் தி ன 
ம�ற்ெகுதியில் அள�க்கபெடடுள்ைது. இரும்பு 
உருளையின ம�ற்ெரபபு முழுவதும் ரபெரொல் 
சூைபெடடு மிருதுவொக்கபெடுகி்றது. அதளன 
சதொடைர்ந்து  ்கம்ெளித்  துணியும்  (Woollen 
Blanket) அதனுடைன  பினசதொடைர்  ்கொரி்கத் 
துணியும் (Back Grey Cloth) ச�லுத்தபெடுகி்றது. 

முடிவறை கம்பைம் மறறும் பின்்தாடைர 

காரிகத்துணி (Back Grey Cloth)

து ணி யி ன  ம � ல்  அ ச் சி டை ப ெ டு ம் 
அச்சுபெள� ,  துணியில்  ஊடுருவி ,  அழுத்த 
உருளையின  ச�னள�யொன  ம�ற்பு்றத்தில் 
ெடிவளத தடுககி்றது.

டிகசன் உருகை (Design Roller or 

Engraved Roller)

டி ள � ன  உ ரு ள ை  த ொ மி ர த் த ொ ல் 
ச�ய்யபெடடு அதில் டிள�ன 1/16 அங்குலம் 
ஆைத்திற்கு  செொறிக்கபெடடுள்ைது .  இந்த 
உருளையொனது  ள�ய  உருளைககுக  கீமை 
அத்துடைன ம�ர்ந்தவொறு செொருத்தபெடடுள்ைது. 
இ த ன  ம � ற் ெ கு தி யி ல்  இ ர ண் டு  டை ொ க டை ர் 
பிமைடு்கள் செொருத்தபெடடு உள்ைன. 

அளவ

1. ்கலர் டைொகடைர்
2. லிண்ட டைொகடைர் ஆகும்

கலர டைாகடைர (Colour Doctor)

டிள�ன  உருளையின  ம�ல்  உள்ை 
அதி்கபெடியொன  அச்சுபெள�ளய  வழிக்கப 
ெயனெடுகி்றது.

லிண்ட டைாகடைர (Lint Doctor)

அ ச் சு ப ெ ள �  ஒ ட டு ம்  த ன ள � 
செற்றுள்ைதொல்,அச்சிடடைபி்றகு சில இளை்கள், 
நூல்்கள் �ற்்றம் சவளிமய உள்ை தூசு்கள், 
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இரும்பு உருகை (அ) கமய அழுத்த 

உருகை (Central Pressure Cylinder)

இ வ  உ ரு ள ை  இ ய ந் தி ர த் தி ன 
ம�ற்ெகுதியில் அள�க்கபெடடுள்ைது. இரும்பு 
உருளையின ம�ற்ெரபபு முழுவதும் இரபெரொல் 
சூைபெடடு மிருதுவொக்கபெடுகி்றது. அதளன 
சதொடைர்ந்து  ்கம்ெளித்  துணியும்  (Woollen 
Blanket) அதனுடைன  பினசதொடைர்  ்கொரி்கத் 
துணியும் (Back Grey Cloth) ச�லுத்தபெடுகி்றது. 

பின்்தாடைர காரிகத்துணி (Back Grey Cloth)

அச்சிடைபெடும் துணியின ம�ல் அச்சிடைப 
ெயனெடும் அச்சுபெள�, துணியில் ஊடுருவி, 
அழுத்த உருளையின ச�னள�யொன ம�ற்பு்றம் 
ெடிவளத தடுககி்றது.

டிகசன் உருகை (Design Roller or 

Engraved Roller)

டி ள � ன  உ ரு ள ை  த ொ மி ர த் த ொ ல் 
ச�ய்யபெடடு அதில் டிள�ன 1/16 அங்குலம் 
ஆைத்திற்கு செொறிக்கபெடடுள்ைது. இவவுருளை 

 ▶ படம் 4.38 பல வண்ைஉருகை அச்சு இயந்திரம்

4.5.2 பல வண்ண உருறள அச்சிடும் இயந்திரம் (Multi Colour Roller Printing Machine)

பாகஙகள்
A - ள�ய அழுத்த உருளை
B - முடிவற்்ற ்கம்ெைம்
C - பினபு்ற ்கொரி்க துணி
D - அச்சிடைபெடைமவண்டிய துணி
E - ிஃெர்னிஷிங்
F - டிள�ன உருளை
G - ிஃெர்னிஷிங் உருளை
H - அச்சுபெள�த் சதொடடி
I - லிண்ட டைொகடைர்
J - அச்சிடைபெடடை துணி

ஐ ந் து  வ ண் ண  உ ரு ள ை  அ ச் சி டு ம் 
இயந்திரத்தில் ஒரு ள�ய அழுத்த உருளை  
உள்ைது. ம�லும் ஐந்து அச்சுபெள� சதொடடி 
வண்ணத்திற்கு  ஏற்்றவொறு  செொறிக்கபெடடை 
ஐந்து  தொமிர  உருளை்கள்  �ற்றும்  ஐந்து 
ிஃெர்னிஷிங் உருளை்களும் அள�க்கபெடடுள்ைன.

டி ள � ன  ச ெ ொ றி க ்க ப ெ ட டை  த ொ மி ர 
உ ரு ள ை யு ம் ,  அ ச் சு ப ெ ள �  ச த ொ ட டி யு ம் , 
ிஃெர்னிஷிங் உருளையும்,்கலர் டைொகடைர்,லிண்ட 
டைொகடைர் ஆகிய அளனத்தும் ம�ர்ந்து ஓர் அச்சிடும் 
ச த ொ கு தி  எ ன று  அ ள ை க ்க ப ெ டு கி ்ற து . 
அச்சிடும்செொழுது ஒவசவொரு சதொகுதியும் 
ள�ய உருளையின �ரியொன அழுத்தத்திற்கு 
உடெடு�ொறு ச�ய்யபெடடு, அவற்றிற்கு இளடைமய 
துணி ச�லுத்தபெடடு அச்சிடைபெடுகி்றது. இந்த 
இயந்திரத்தில் அச்சிடைபெடடை துணியொனது முன 
பு்றத்தில் அடிபெக்கத்திலிருந்து 12 அடி முதல் 
14 அடி  வளர  ச�ங்குத்தொ்க  ம�ல்  மநொககி 
ச�ல்லு�ொறு அள�க்கபெடுகி்றது. இதனொல், 
அச்சிடும் இயந்திரத்ளத இயககுெவர் துணியில் 
உள்ை குள்றெொடு்களைக ்கண்டைறிந்து உடைமன 
அககுள்ற்களைக ்களைய ஏதுவொகி்றது.
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• டி ள � ன  உ ரு ள ை யி ன  மீ து ள் ை 
அச்சுபெள�ளய ்கலர் டைொகடைர் பிமைடு 
வழிககி்றது.

• இதனொல் டிள�ன செொறிக்கபெடடுள்ை 
துவொரங்்களை தவிர �ற்்ற இடைத்தில் உள்ை 
அச்சுபெள� வழிக்கபெடுகி்றது.

• பின சதொடைர் ்கொரி்கத் துணியுடைன, அச்சிடைபெடை 
மவண்டிய துணி ச�லுத்தபெடுகி்றது. 

• துணி இரும்பு உருளைககும், டிள�ன 
உருளைககும் இளடைமய வரும்செொழுது 
ந ன ்ற ொ ்க  அ ழு த் த ப ெ ட டு  டி ள � ன 
அச்சிடைபெடுகி்றது. 

• அ ச் சி டை ப ெ ட டை  து ணி  இ ய ந் தி ர த் தி ன 
ம�ற்ெகுதிககு  வரும்  செொழுது , துணி 
தனியொ்கப பிரித்சதடுக்கபெடுகி்றது.

இ வ வ ொ று  ஐ ந் து  அ ச் சி டு ம் 
சதொகுதி்களிலும், ஐந்து வண்ணங்்கள் ஒன்றன 
பின ஒன்றொ்க அச்சிடைபெடுகி்றது.

4.5.3  உருறள அச்சு இயந்திரததின் 

நிற்ற, குற்றகள்

நிகைகள்

1. ஒரு �ணி மநரத்திற்கு 900 முதல் 3500 
மீடடைர் வளர அச்சிடைலொம்.

2. தவ்றொன இளணபபு்கள் (அ) இளணபபுக 
குறி்கள் இதில் ஏற்ெடுவதில்ளல.

3. ள ்க க ்க ட ள டை  அ ச் சி டு த லி ல்  ச ெ ்ற க 
்கடின�ொன  மி்க  ச�ல்லிய  சவளிக 
ம்கொடு்களும், நனமுள்றயில் அச்சிடுதலும் 
உருளை அச்சு முள்றயில் கிளடைககின்றன.

4. இ து  ஒ ரு  ச த ொ டை ர் ச் சி ய ொ ன 
அச்சுமுள்றயொகும்.

குகைகள்

1. குள்றந்த  அைவு  துணிளய  அச்சிடை 
ஏற்்றதல்ல.

2. உருளை்களின  அைவிற்கு ,  டிள�ன 
ரிபீடடு்கள் ்கடடுபெடுத்தபெடுகின்றன.

3. உருளை அச்சிடும் இயந்திரத்தின விளல 
அதி்க�ொகும்

இ ரு ம் பு  உ ரு ள ை க கு க  கீ ம ை  அ த் து டை ன 
ம�ர்ந்தவொறு செொருத்தபெடடுள்ைது. இதன 
ம�ற்ெகுதியில் இரண்டு டைொகடைர் பிமைடு்கள் 
செொருத்தபெடடு உள்ைன.அளவ

1. ்கலர் டைொகடைர்
2. லிண்ட டைொகடைர் ஆகும்

1. கலர டைாகடைர (Colour Doctor)

டிள�ன  உருளையின  ம�ல்  உள்ை 
அதி்கபெடியொன  அச்சுபெள�ளய  வழிக்கப 
ெயனெடுகி்றது.

2. லிண்ட டைாகடைர (Lint Doctor)

அ ச் சு ப ெ ள �  ஒ ட டு ம்  த ன ள � 
செற்றுள்ைதொல் ,  சில  இளை்கள் ,  நூல்்கள் 
�ற்றும் சவளிமய உள்ை தூசு்கள், டிள�ன 
உருளையின ம�ற்பு்றத்தில் ஒடடிகச்கொள்ளும்.

எனமவ  டிள�ன  உருளை  மீண்டும் 
அ ச் சு ப  ெ ள � ள ய  ச த ொ டு வ த ற் கு  மு ன 
இத்தூசு்களை நீக்க மவண்டும். இத்தூசு்களை 
லினட டைொகடைர் வழித்து அ்கற்றுகி்றது. லிண்ட 
டைொகடைரின கூர்முளன்களின இயக்கம் டிள�ன 
உ ரு ள ை  இ ய க ்க த் தி ற் கு  எ தி ர ொ ்க 
அள�க்கபெடுகி்றது.

ஃபரனீஷிங உருகை (Furnishing Roller)

இந்த உருளை �ரத்தொல் ச�ய்யபெடடை 
உருளையொகும். இதன ம�ற்ெகுதியில் இரபெர் 
உள்ற ச்கொண்டு மூடைபெடடுள்ைது. இது டிள�ன 
உருளைககு  கீமை  டிள�ன  உருளையுடைன 
ம�ர்ந்தவொறும்,அச்சுபெள� சதொடடியில் ெொதி 
அ ை வு  மூ ழ் கி  இ ரு க கு ம் ெ டி யு ம் 
அ ள � க ்க ப ெ ட டு ள் ை து .  இ ந் த  உ ரு ள ை 
அச்சுபெள�ளய அச்சுபெள� சதொடடியிலிருந்து 
எ டு த் து  டி ள � ன  உ ரு ள ை யி ன  ம � ல் 
ச�லுத்துகி்றது.

்சயல்படும் விதம்

• ிஃெர்னிஷிங்  உருளை  அச்சுபெள�ளய 
டிள�ன உருளையின மீது ச�லுத்துகி்றது.
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I 1 மதிப்்பண் வினோககள்

1. டிகசன் உருகையின் வமல் உள்ை 

தூசிககை வழிககப பயன்படுவது

அ) லிண்ட டைாகடைர

ஆ) கலர டைாகடைர

இ) கழிவுத் துணி

ஈ) கேலான் துணி

2. பல வண்ை உருகை அச்சிடும் 

இயந்திரத்தில் துணி அச்சிடடை பிைகு 

__________ அைவு ்சஙகுத்தாக 

்சல்ல வவண்டும்.

அ) 4-6 அடி

ஆ) 12-14 அடி

இ) 12-14 ்ச. மீ.

ஈ) 12-14 அஙகுலம்

3. டிகசன் உருகையின் மீதிருந்து 

அதிகபபடியான அச்சுபபகசகய 

வழிபபது.

அ) லின்ட டைாகடைர

ஆ) கலர டைாகடைர

இ) பின்புை காடைா துணி

ஈ) ஃபரனீஷிங உருகை

4. உருகை அச்சிடுதலில் கமய 

உருகையில் சாயம் படைாமல் 

தடுபபது.

அ) டைாகடைர பிவைடு

ஆ) வழிகாடடி உருகை

இ) முடிவறை கம்பைம்

ஈ) ஃபரனீஷிங உருகை

5. டிகசன் உருகை எதனால் ஆனது?

அ) தாமிரம்

ஆ) இரும்பு

இ) துத்தோகம்

ஈ) ஃபரனீஷிங உருகை

6. டிகசன் உருகையில் எந்த அைவு 

ஆைத்தில் டிகசன் ்சதுககபபடை 

வவண்டும்?

அ) 1/4 அஙகுலம்

ஆ) 1/16 அஙகுலம்

இ) 1/16 அடி

ஈ) 1/4 அடி

7. முடிவறை கம்பைத்தின் பயன்

அ) கமய உருகையில் அச்சுபபகச 

படைாமல் தடுகக

மதிப்பீடு

மோணவர ்சயல்போடு

• உருகை அச்சு இயந்திரம் மறறும் 

பல நிை உருகை அச்சு இயந்திரம் 

ஆ கி ய வ ற றி ன்  ப ய ன் ப ா ட டி க ன 

அறிந்து குறித்து கவத்தல்.

• உருகை அச்சு இயந்திரம் – படைம் 

வகரந்து ்சயல்பாடடிகன எழுதுதல்.

• பல நிை உருகை அச்சு இயந்திரம் 

– படைத்துடைன் ்சயலிகன எழுதுதல்.

உ ல க  அ ை வி ல்  அ தி க ம ா க  ப ய ன் ப டு ம் 

அச்சுமுகைகளின் பயன்பாடடு விகிதஙகள்

• தானியஙகி உருகை ஸகிரீன் அச்சு  

முகை – 60%

• தானியஙகி மடடைபடுகக ஸகிரீன் 

அச்சு முகை – 18%

• மறை அச்சிடும் முகைகள் – 22%

உஙகளுககுத ்தரியுமோ?
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ஆ) டிகசன் உருகையின் வமல் 

அதிகபபடியான அச்சுபபகசகய 

வழிகக.

இ) டிகசன் உருகையில் 

தூசுபடைாமல் தடுகக.

ஈ) டிகசன் வகாடுகள் ஏறபடைாமல் 

தடுகக.

விறடகள்

1. (அ) 2. (ஆ) 3. (ஆ) 4. (இ) 5. (அ)

6. (ஆ) 7. (அ)

II 3 மதிப்்பண் வினோககள்

1. உருகை அச்சு இயந்திரத்தில் உள்ை 

கமய அழுத்த உருகைகயப பறறி 

எழுதுக.

2. கமய அழுத்த உருகையின் மீது 

்சலுத்தபபடும் காடைாத்துணியின் 

பயன் என்ன?

3.  ஃபரனீஷிங உருகையின் 

உபவயாகம் யாது?

4. கலர டைாகடைரின் ்சயல் யாது?

5. லிண்ட டைாகடைரின் ்சயல் யாது?

6. உருகை அச்ச முகையில் கிவரகிைாத் 

(காடைா துணியின்) பயன் என்ன?

III 5 மதிப்்பண் வினோககள்

1. உருகை அச்சு இயந்திரத்தின் 

பாகஙககையும் பயன்ககையும் 

கூறுக.

2. பின்்தாடைர காரிகத் துணி மறறும் 

ஃபரனீஷிங உருகையின் 

பணிககைப பறறி கூறுக.

3. ஓர உருகை அச்சிடும் இயந்திரம் 

்சயல்படும் முகைகய படைத்துடைன் 

விைககுக.

IV 10 மதிப்்பண் வினோககள்

1. பல வண்ை உருகை அச்சிடும் 

இயந்திரம் ்சயல்படும் முகைகய 

படைத்துடைன் விவரிககவும்.
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அறிமுகம்

ெதிக பிரிண்டிங் அச்சிடுவது எளிதொன 
முள்றயொகும். ளெ்கள், ம�ளல்கள், குர்தொக்கள் 
அச்சிடை இந்த அச்சுமுள்ற ெயனெடுத்தபெடுகி்றது. 
்க னி � ங் ்க ளி லி ரு ந் து  எ டு க ்க ப ெ டு ம் 
இயற்ள்கவள்கச் �ொயங்்கள் ெதிக அச்சிடும் 
முள்றககு ெயனெடுத்தபெடுகின்றன.

்மழுககப பயன்படுத்தி தகடை்சய்யும் 

பாணியில் டிகசகன அச்சிடும் முகையான 

ப தி க  அ ச் சி டு ம்  மு க ை க ய ப  ப ற றி 

இபபாடைத்தில் அறிந்து ்காள்வவாம்.

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

பதிக அச்சுமுற்ற 

(Batik Printing)

 4.6.1 பதிக அச்சிடும் முற்ற

 ▶ படம் 4.39 பதிக அச்சு முகை

ெதிக அச்சிடும் முள்ற எனெது தளடை 
ச�ய்யும் ெொணியில் (Resist Style) அச்சிடும் 
முள்றயொகும். இம்முள்றயில் டிள�ன ெகுதி்கள் 
ச�ழுகினொல்  வளரயபெடுகி்றது  அல்லது 
ச�ழுகினொல் அச்சிடைபெடுகி்றது. ஒரு ெொளனயில் 
சூடுெடுத்தி உருக்கபெடடை ச�ழுள்க ஒரு ெடளடை 
பிரஷ்சினொல்  மதொய்த்து  எடுத்து ,  டிள�ன 

வளரயபெடுகி்றது. பி்றகு மநபதொல் �ொயத்தினொல் 
சவளிர் நி்றத்தில் துணி �ொயமிடைபெடுகி்றது. 
எ வ வி த  சூ ழ் நி ள ல யி லு ம்  ச � ழு கு ப பூ ச் சு 
அளிக்கபெடடை துணிளய சூடுெடுத்தககூடைொது.

பி ்ற கு  து ணி ள ய  உ ல ர ள வ த் து , 
�ொயமிடடை  ெகுதியில்  ஏற்்கனமவ  �ொயமிடடை 

4.6
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I 1 மதிப்்பண் வினோககள்

1. பதிக அச்சுமுகை எந்த பாணிகய 

அடிபபகடையாகக ்காண்டைது?

அ) சாயமிடும் பாணி

ஆ) நிைம் நீககும் பாணி

இ) தகடை ்சய்யும் காணி

ஈ) வேரடி பாணி

2. பதிக அச்சுமுகையில் 

பயன்படுத்தபபடும் சாயம்

அ) வேரடிச்சாயம்

ஆ) வவடசாயம்

இ) வேபதால் சாயம்

ஈ) அமிலச் சாயம்

3. பதிக அச்சுமுகையில் சாயம் தடுககும் 

சாதனம்

அ) குவராமியம்

ஆ) தாமிரம்

இ) ்மழுகு

ஈ) பகச

4. பதிக அச்சுமுகையில் ்மழுகுப 

்பாருடககை நீகக

அ) ்காதிககும் வசாபபுக ககரசலில் 

்சலுத்துதல்

ஆ) நிைம் நீககும் வவதிப்பாருடககை 

பயன்படுத்துதல்

இ) அமிலக ககரசலில் ்சலுத்துதல்

ஈ) டைரபன்கடைன் ககரசலில் 

்சலுத்துதல்

விறடகள்

1. (இ) 2. (இ) 3. (இ) 4. (அ)

II 5 மதிப்்பண் வினோககள்

1. பதிக அச்சிடுதலில் உள்ை 

்சயல்முகைககை விைககுக.

 ▶ படம் 4.40 பதிக அச்சுமுகையில்  

அச்சிடடை வசகல

மோணவர ்சயல்போடு

• பதிக அச்சு இடுதல் முகை பறறி 

்தளிவாக அறிதல்.

• டிகசன் வகரதல், ்மழுகு இடுதல் 

பறறி அறிதல்.

• துணியின் மீது ்மழுகிடடு சாயமிடுதல், 

்சய்து காண்பித்தல்.

ச வ ளி ர்  நி ்ற ம்  ம த ள வ ப ெ ட டை  இ டை ங் ்க ளி ல் 
ச�ழுகினொல்  டிள�ன  வளரயபெடுகி்றது . 
பி ்ற கு  மு த லி ல்  � ொ ய மி ட டை  நி ்ற த் ள த  வி டை , 
சிறிது அடைர்ந்த நி்றத்ளத ச்கொண்டை மநபதொல் 
�ொயத்தினொல்  துணி  �ொயமிடைபெடுகி்றது .

இவவொறு  டிள�ன  மூனறு  அல்லது 
ந ொ ன கு  மு ள ்ற  ச வ வ ம வ று  ெ கு தி ்க ளி ல் 
வளரயபெடடு அடுத்தடுத்து அடைர் நி்றங்்களில் 
�ொயமிடைபெடுகி்றது.  எல்லொ நி்றங்்களையும் 
து ணி யி ல்  ஏ ற் றி ய பி ்ற கு  து ணி  நீ ரி ல் 
மவ்களவக்கபெடுகி்றது.

அபசெொழுது அதி்க சூடடினொல் ச�ழுகு 
உ ரு கி ,  து ணி ள ய  வி ட டு  வி ல கி ,  நீ ரி ன 
ம�ற்புரத்திற்கு வருகி்றது. 

இம்முள்றயின  இறுதியில்  எந்சதந்த 
இடைத்தில் எந்த நி்றத்தின மீது ச�ழுகு டிள�ன 
வளரயபெடடைமதொ  அந்த  நி்றத்தில்  டிள�ன 
சவளிபெடுகி்றது. 

மதிப்பீடு
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து ணி யி ல்  ம த ள வ ய ொ ன  இ டை த் தி ல் 
� ட டு ம �  டி ள � ன ்க ள் ,  ெ ல நி ்ற ங் ்க ளி ல் 
உருவொக்கபெடுவது இம்முள்றயொகும். (எ.்கொ.) 
ள்கக்கடளடை, ஸசடைனசில் பிரிண்டிங் முதலியன.

எ ல் ல ொ  ெ ொ ணி ்க ளி லு ம்  மி ்க வு ம் 
முககிய�ொனதும் அதி்க அைவில் ெயனெடுவதும் 
ம ந ர டி ப  ெ ொ ணி ய ொ கு ம் .  து ணி யி ன  ம � ல் 
அச்சுபெள�ளயக ச்கொண்டு டிள�ன மநரடியொ்க 
அச்சிடைபெடுகி்றது .  பி்றகு  துணியில்  உள்ை 
டிள�னில், நீரொவி ெடும்ெடி ச�ய்து டிள�ன 
ச ்க ட டி ய ொ க ்க ப ெ டு கி ்ற து .  நீ ர ொ வி ள ய ப 
ெயனெடுத்துவதொல் இது நீரொவி ெொணி எனறும் 
அளைக்கபெடுகி்றது.

 ▶ படம் 4.42 வேரடி பாணியில் ஸகிரீகனப 

பயன்படுத்தி அச்சிடுதல்

பயன்கள்

1. இது  ஒரு  எளிள�யொன  அச்சிடும் 
முள்றயொகும்.

2. அதி்க ச�லவில்லொத முள்ற
3. எளிள� அல்லது ்கடின�ொன அள�பளெ 

உ ள டை ய  டி ள � ன ்க ள ை  எ ளி தி ல் 
அச்சிடைலொம்.

அறிமுகம்

து ணி ்க ள ை  அ ச் சி டை ப  ெ ய ன ெ டு ம் 
�ொயங்்கள்  ஒவசவொனறும்  சவவமவ்றொன 
ெண்பு்களைப செற்றிருககின்றன .  இதனொல் 
ஒ வ ச வ ொ ரு  வ ள ்க  � ொ ய த் ள த யு ம்  அ ச் சி டை 
சவவமவ்றொன ெொணிளய (Style) ள்கயொை 
மவண்டியுள்ைது.

அச்சிடுவதில் உள்ை பாணிகள்

1. மநரடி (அ) நீரொவி ெொணி (Direct Style)
2. நி்றம் நீககும் ெொணி (Discharge Style)
3. தளடை ச�ய்யும் ெொணி (Resist Style)

4.7.1  ந�ரடி (அ) நீரோவி போணி  

(Direct or Steam Style)

 ▶ படம் 4.41 வேரடி (அ) நீராவி பாணி

அச்சிடும் போணிகள் 

(Styles of Printing)

4.7

அச்சிடுதலில் உள்ை பாணிகைான, வேரடி, 

நிைம் நீககுதல் மறறும் தகடை ்சய்யும் 

ப ா ணி க க ை  ப ற றி  இ ப ப ா டை த் தி ல் 

காண்வபாம்

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

Textile_Chapter_04.indd   197 01/11/2022   5:29:39 PM



அலகு IV அச்சிடுதல்198

a) நிைம் நீகக முகை (White Discharge Style)

முதலில் துணியொனது நொபதொல் அதன 
மெஸ உடைன �ொயமிடைபெடுகி்றது.

பினபு  அச்சுபெள�  கிழ்்கண்டைவொறு 
தயொரித்து அச்சிடைபெடுகி்றது.

ரஙவகாலிட 60 முதல் 100 கிராம் 

வகர

கிளிசரின் 50 முதல் 75 கிராம் வகர

ஸடைாரச் 

வகாந்துபபகச

380 முதல் 500 கிராம் 

வகர

தண்ணீர 325 முதல் 410 மி.லி 

வகர

்மாத்தம் 1000 கிராம்

ம � ற் ்க ண் டை வ ொ று  த ய ொ ரி க ்க ப ெ ட டை 
அச்சுபெள�ளய (Printing Paste) ச்கொண்டு 
அச்சிடடு, பி்றகு உலர்த்த மவண்டும். பி்றகு 
நீரொவியில் 5 நிமிடைங்்கள் ளவத்திருந்து, பி்றகு 
சவளிமய எடுத்து ம�ொபபிங் ச�ய்தல் மவண்டும்.
இபசெொழுது  ெடைத்தில்  ்கொடடியுள்ைவொறு 
சவண்ள� நி்ற டிள�ன கிளடைககும். 

 ▶ படம் 4.44 நிைம் நீகக முகை

b)  நிைம் நீககி நிைம் ்காைரதல் முகை 

(Colour Discharge)

 ▶ படம் 4.45 நிைம் நீககி நிைம்  

்காைரதல் முகை

4.7.2  நி்றம் நீககும் போணி  

(Discharge Style)

முதலில்  துணிககு  �ொயமிடைபெடடு , 
பி ்ற கு  நி ்ற ம்  நீ க கு ம்  ம வ தி ப ச ெ ொ ரு ள ை ப 
ெயனெடுத்தி அச்சிடும் செொழுது குறிபபிடடை 
ெ கு தி யி ல்  நி ்ற ம்  நீ க ்க ப ெ ட டு  ச வ ண் ள �  
டி ள � ன  உ ரு வ ொ க ்க ப ெ டு கி ்ற து .  இ த ன ொ ல் 
�ொயமிடடை வண்ண பினனணியில் சவள்ளை  
நி ்ற த் தி ல்  ( Wh ite  D i s ch arge )  டி ள � ன  
செ்றபெடுகி்றது.

நி்றம் நீககும் மவதிபசெொருளுடைன மவறு 
நி்ற�ளிககும் மவதிபசெொருள் ம�ர்த்து �ொயமிடடை 
துணியின மீது அச்சிடும் செொழுது �ொயமிடடை 
வண்ண பினனணியில் மவறு நி்றத்தில் டிள�ன 
செ்றபெடுகி்றது. இது ்கலர் டிஸ�ொர்ஜ் (Colour 
Discharge) எனபெடுகி்றது. 

 ▶ படம் 4.43 நிைம் நீககும் பாணி

நிைம் நீககும் பாணியில் அச்சிடும் ்சயல்கள்

1. அச்சிடுவதற்கு துணிளய தயொர் ச�ய்தல்
2. நி ்ற ம்  நீ க கு ம்  ெ ொ ணி க கு  ஏ ற் ்ற 

�ொய�ருந்ளதக ச்கொண்டு �ொயமிடுதல்.
3. அச்சிடுவதற்கு அச்சுபெள�ளய தயொர் 

ச�ய்தல்.
4. அச்சுப ெள�ளயக ச்கொண்டு டிள�ளன 

துணியில் அச்சிடுதல்.
5. உலர்த்துதல்.
6. நீரொவியின அழுத்தத்தில் மவ்களவத்தல்.
7. ம�ொபபிங் ச�ய்தல், நீரில் நளனத்தல்.
8. உலர்த்துதல்.
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சவளிமயறிவிடுகி்றது .  இதனொல்  அபெகுதி 
சவண்ள�யொ்க ்கொடசியளிககும்.

 ▶ படம் 4.46 தகடை ்சய்யும் பாணி

வதகவயான ்பாருடகள்

்ரஸிஸட ஏ்ென்ட 100 மி.லி முதல் 

300 மி.லி

பிரிடடிஷ் கம் 600 கிராம்

வதகவயான 

அைவுநீர

100 மி.லி முதல் 

250 மி.லி

்மாத்தம் 1000 பாகம்

அச்சிடுதலில் உள்ை நிகலகள்

• �ொயத்ளத தளடை ச�ய்யும் 
மவதிபசெொருட்களை ச்கொண்டு  
அச்சிடுதல்

• உலர்த்துதல்
• �ொயமிடுதல்
• உலர்த்துதல்
• நீரொவியிடுதல்
• ம�ொபபிங் ச�ய்தல்

ம�ற்்கண்டை முள்றயில் அச்சுபெள� தயொர் 
ச�ய்து முதலில் துணியில் டிள�ளன அச்சிடை 
மவண்டும். சிறிது உலர்த்திய பி்றகு குளிர்நிளலச் 
�ொய�ொன புமரொசியொன �ொயத்தில் �ொயமிடடு, 
5 முதல் 15 நிமிடைங்்கள் வளர நீரொவியில் (Rapid 
ager) ளவத்திருந்து பின ம�ொபபிங் ச�ய்தொல் 
அச்சிடடை  இடைத்தில்  உள்ை  ச�ழுகு  நீங்கி 
சவண்ள� நி்றத்தில் டிள�ன உருவொகும்.

முதலில் துணி மநபதொல் அதன மெஸ 
�ொயத்ளத ச்கொண்டு �ொயமிடைபெடுகி்றது. பி்றகு 
கீ ழ் ்க ண் டை வ ொ று  அ ச் சு ப ெ ள �  த ய ொ ரி த் து 
அச்சிடைபெடுகி்றது.

சாயமருந்து  

(Vat dyes)

நிைத்தின் அைவுககு 

ஏறைவாறு

்ரஙவகாலிட 100 கிராம்

்பாடடைாசியம் 

காரபவனட

50 கிராம்

கிளிசரின் 50 முதல் 100 கிராம்

ஸடைாரச் 

டிராககசான்

375 முதல் 500 

கிராம்

தண்ணீர நிைத்தின் அைகவப 

்பாருத்து

்மாத்தம் 1000 கிராம்

இ த ன ொ ல்  அ ச் சி டை ப ெ ட டை  இ டை த் தி ல் 
உ ள் ை   ெ ள ை ய  நி ்ற ம்  நீ ங் கி , பு தி ய  நி ்ற ம் 
அச்�ொகி்றது.

4.7.3  தறட ்சயயும் போணி  

(Resist Style of Printing)

இபெொணியில் டிள�ன, நி்றம் நீககும் 
ெ ொ ணி ள ய  ம ெ ொ ன ம ்ற  அ ச் சி டை ப ெ டு கி ்ற து . 
ஆ ன ொ ல்  ச � ய் மு ள ்ற  பி ன னி ரு ந் து  
மு ன ன த ொ ்க  ச � ய ல் ெ டு த் த ப ெ டு கி ்ற து . 
இபெொணியில்  முதலில்  டிள�ன ,  ச�ழுகு 
�ற்றும் சரகசின முதலொன விளனயூககி்கள் 
ச ்க ொ ண் டை  ெ ள � யி ன ொ ல்  து ணி யி ன  மீ து 
அ ச் சி டை ப ெ டு கி ்ற து .  அ டு த் து 
� ொ ய க ்க ள ர � லி ல்  து ணி  ச � லு த் தி 
�ொயமிடைபெடுகி்றது. டிள�ன ெகுதியில் �ொயம் 
ெரவொ�ல் ச�ழுகு தடுத்து விடுகி்றது. பி்றகு 
துணிளய சவந்நீரில் ச�லுத்தினொல் டிள�ன 
ெ கு தி யி ல்  உ ள் ை  ச � ழு கு ம் , � ற் ்ற 
ம வ தி ப ச ெ ொ ரு ட ்க ளு ம்  ்க ள ர ந் து 
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� ொ ய மி ட டை  பி ன ன ணி யி ல்  வ ட டை � ொ ன 
சவண்ள�யொன டிள�ன கிளடைககும்.

மோணவர ்சயல்போடு

• வேரடி பாணியில் அச்சிடுதகலப பறறி 

விவரித்து எழுதுதல். இது, நீராவி 

பாணி எனபபடுவதன் காரைத்கத 

எழுதுதல்.

• சாயமிடும் பாணி, தகடை்சய்யும் பாணி, 

நிைம் நீககும் பாணியில் ேகடை்பறும் 

அச்சிடும் ்சயல்ககை விைககுதல். 

4.7.4  முடிச்சிடடு சோயமிடுதல் (அ) கடடி 

றவதது சோயமிடுதல்  

(Tie and Dye Method)

மு டி ச் சி ட டு  � ொ ய மி டு ம்  ெ ொ ணி யு ம் 
தளடை  ச�ய்யும்  ெொணிமய  ஆகும் .  முதலில் 
ச�ழுகு தடைவிய நூல்்களை, துணியின ம�ல் 
மதளவயொன இடைங்்களில் உறுதியொ்க சுற்றி 
விடடு,  பி்றகு �ொதொரளண சவபெநிளலயில் 
�ொயக்களர�லில் ச�லுத்த மவண்டும். ச�ழுகு 
தடைவிய  நூல்்கள்  உள்ை  ெகுதியில்  �ொயம் 
ஊடுருவ முடியொது. பி்றகு துணிளய எடுத்து 
நூ ல் ்க ள ை  நீ க கி ப  ெ ொ ர் த் த ொ ல் ,  து ணி யி ல் 

 ▶ படம் 4.47 பலவிதமான முடிச்சிடடு சாயமிடுதல் முகைகள்
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I 1 மதிப்்பண் வினோககள்

1. ்பாதுவாக அதிக அைவில் பயன்படும் 

பாணி

அ) வேரடி (அ) நீராவி பாணி

ஆ) நிைம் நீககும் பாணி

இ) சாயமிடும் பாணி

ஈ) தகடை ்சய்யும் பாணி

2. முதலில் சாயமிடடு, பிைகு அச்சிடும் 

பாணி

அ) நீராவி

ஆ) நிைம் நீககும் பாணி

இ) சாயமிடும் பாணி

ஈ) தகடை ்சய்யும் பாணி

3. முதலில் அச்சிடடு பிைகு சாயமிடும் 

பாணி

அ) நீராவி பாணி

ஆ) நிைம் நீககும் பாணி

இ) சாயமிடும் பாணி

ஈ) தகடை ்சய்யும் பாணி

4. தகடை ்சய்யும் பாணியில் தகடை 

்சய்யும் ்பாருைாக பயன்படும் ்பாருள்

அ) ்மழுகு

ஆ) குவராமியம்

இ) மாரடைண்ட உபபு

ஈ) நிைம் நீககும் வவதிப்பாருள்

5. தகடை ்சய்யும் பாணியில் 

பயன்படுத்தபபடும் சாயம்

அ) வேரடிச் சாயம் 

ஆ) வவடசாயம்

இ) புவராசியான் சாயம் 

ஈ) டிஸபரசுடு சாயம்

விறடகள்

1. அ 2. ஆ 3. ஈ 4. அ  5. இ

II 3 மதிப்்பண் வினோககள்

1. அச்சிடும் பாணிகள் யாகவ?

2. தகடை ்சய்யும் பாணி என்ைால் 

என்ன?

3. நிைம் நீககும் பாணி என்ைால் என்ன?

4. கடடி கவத்து சாயமிடுதல் – குறிபபு 

வகரக.

5. வேரடி அச்சிடும் பாணியின் 

ேன்கமகள் யாகவ?

6. முடிச்சிடடு சாயமிடும் பாணியில் 

ஏன் வசாபபுக ககரசலில் ேகனகக 

வவண்டும்?

III 5 மதிப்்பண் வினோககள்

1. நிைம் நீககும் பாணியில் அச்சிடும் 

்சயல்ககை வககபபடுத்தும்  

அடடைவகனகய குறிபபிடுக.

2. நிைம் நீககும் பாணியில் அச்சுபபகச 

தயார ்சய்தகல குறிபபிடுக.

3. தகடை ்சய்யும் பாணியில் அச்சிடும் 

்சயல்களின் அடடைவகைகயக 

குறிபபிடுக.

4. தகடை ்சய்யும் பாணிககு அச்சுபபகச 

தயாரித்தகல விைககுக.

5. கடடி கவத்து சாயமிடும் முகையில் 

ேகடை்பறும் ்சயல்ககை 

அடடைவகைபபடுத்துக.

மதிப்பீடு
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பகுதி–அ

I  அனைத்து விைாக்களுககும் வினையளிக்கவும்: 15 x 1 = 15

சரியான விடைடயத் தேர்ந்ேடுத்து எழுேவும்:

1.	 தானியங்கி	ஊசியில்	க்காககினய	மூடித்	திறப்பது	

அ.	 பிரஸ்ஸர்	 ஆ.	 லேட்ச்

இ.	 ைங்க	 ஈ.	 ்பட்

2.	 ்பனியனில்	கெங்குத்து	வரி்கனை	ஏற்படுத்தும்	பினைல்	

அ.	 ொதா	 ஆ.	 ்பர்ல்

இ.	 ரிப	 ஈ.	 இணைர்ோக

3. சுருள் தாடி ஊசியில் ஊசியின தாடிப ்பகுதினய மூடித்	திறப்பது

அ.	 சிங்்கர்	 ஆ.	 பிரஸ்ஸர்

இ.	 ல்கம்	 ஈ.	 ஜாக

4. ரியாகடிவ் ொயமிடுதலில் ்காலி கெயவான

அ.	 தாமிர	ெல்ல்பட்	 ஆ.	 ொதாரண	உபபு

இ.	 லொைா	ஆஷ்	 ஈ.	 ்காஸடிக	லொைா

5.	 னைட்ரஜலைறற	முனற	ொயமிடுதல்	

அ.	 னைரகட்	ொயம்	 ஆ.	 லேபதால்	ொயம்

இ.	 லவட்	ொயம்	 ஈ.	 ரியாகடிவ்	ொயம்

6.	 கெயறன்க	இனை்கனை	ொயமிை	உ்கநதது

அ.	 லவட்	ொயம்	 ஆ.	 ரியாகடிவ்	ொயம்

இ.	 அனிலின்கருபபு	 ஈ.	 டிஸ்பர்ஸடு	ொயம்

 மாதிரி வினாத்ோள்

மாதிரி 

வினாத்ோள்

காலம்: 3:00 மணி மதிப்பணகள்: 90

கேெவியல்	கதாழில்நுட்்பம்	்கருத்தியல்	

லேல்நினே	இரணைாம்	ஆணடு

  மாதிரி வினாத்ோள்
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7.	 ்பைங்்காே	அச்சுமுனற

அ.	 ன்கக்கட்னை	அச்சிடுதல்	 ஆ.	 ஸகைனசில்	அச்சிடுதல்

இ.	 ஸகிரீன	அச்சிடுதல்	 ஈ.	 உருனை	அச்சிடுதல்

8.	 ஸகிரீன	ஃபிலரமில்	அச்சுப	்பனெனய	வழிக்கப	்பயன்படுவது	

அ.	 அச்சுக்கட்னை	 ஆ.	 ஸ்பானச்

இ.	 லை்பர்	 ஈ.	 பிரஷ்

9.	 ்பதிக	அச்சுமுனறயில்	ொயம்	தடுககும்	க்பாருள்

அ.	 ஸகிரீன	 ஆ.	 லை்பர்

இ.	 ஸபிலர	்கன	 ஈ.	 கேழுகு

10.	 ்பாவு	நூல்்கனை	வலினே	அனையச்	கெயயும்	கெயல்

அ.	 சிஞ்சிங்	 ஆ.	 ்கஞ்சியிடுதல்

இ.	 ஸ்கவரிங்	 ஈ.	 பளீச்சிங்

11.	 ொதா	கேெனவயும்	மிதபபு	கேெனவயும்	உள்ைைககிய	கேெவு

அ.	 கிலரப	கேெவு	 ஆ.	 ொதா	கேெவு

இ.	 ைனில்காம்ப	கேெவு	 ஈ.	 ோகலிலைா	கேெவு

12.	 ஆங்கிே	முனறயில்	ஒரு	சிட்ைம்	என்பது	

அ.	 9000மீ	 ஆ.	 1000மீ

இ.	 120	க்கஜம்	 ஈ.	 840	க்கஜம்

13.	 லேைர்	என்பது

அ.	 நூறபு	குனற்பாடு	 ஆ.	 கேெவுக	குனற்பாடு

இ.	 பினைல்	குனற்பாடு	 ஈ.	 ொயமிடுதல்	குனற்பாடு

14.	 உராயவிற்காை	ொயநினேபபுத்	தனனேனயக	்காணும்	்கருவி	

அ.	 கலராக	மீட்ைர்	 ஆ.	 அம்மீட்ைர்

இ.	 லவால்ட்	மீட்ைர்	 ஈ.	 Uவடிவக	குைாய

15.	 ்பனைய	்பாவு	நூல்்களுைன	புதிய	்பாவு	நூல்்கனை	முறுககி	விடுதல்	

அ.	 அச்சு	ல்கார்த்தல்	 ஆ.	 ்பனனை	ல்கார்த்தல்

இ.	 அச்சுப	புனைத்தல்	 ஈ.	 அச்சுப்பனனை	ல்கார்த்தல்

பகுதி ஆ

எனவலயனும்	10	விைாக்களுககு	சுருக்கோ்க	வினையளிக்கவும்	 10 x 3 = 30

(வினா எண 27க்கு கணடிபபாக விடையளிக்கவும்)

16.	 பினைல்	்கனே	வனரயறுக்க	

17.	 சிங்்கர்,	ஊசி	-	்பயன	யாது?

18.	 வணண	ஒபபுனே,	எதிரினை	என்பனவ	யானவ?
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19.	 லவட்	ொயமிடும்	சிறபபு	முனற	–	குறிபக்பழுது்க.

20.	ரியாகடிவ்	ொயமிடுதலில்	லவதி	உபபு்களின	கெயல்்கள்	யானவ?

21.	 உருனை	அச்சு	முனறயில்	னேய	அழுத்த	உருனையின	கெயல்	யாது?

22.	ொயப்பட்ைனற	்கழிவு	நீரால்	ஏற்படும்	ோசு்கள்	யானவ?

23.	முடிச்சு	இட்டு	ொயமிடுதல்	–	குறிபபு	வனர்க.

24.	விழுதின	கெயல்்கள்	யானவ?

25.	 ்பாவு	உருனையில்	சுறறுதல்	–	விைககு்க.

26.	கேெவுத்துணி	–	பினைல்	துணிககு	இனைலய	3	லவறு்பாடு்கனை	எழுது்க.

27.	உள்ைானை	துணி்கைா்க	ஏன	பினைல்	துணினய	்பயன்படுத்துகிலறாம்?

28.	ைாபியின	வன்க்கள்	யானவ?	அதன	்பயன	யாது?

பகுதி–இ

எனவலயனும்	5	விைாக்களுககு	(ஒரு	்பக்க	அைவில்)	வினையளிக்கவும்	 5 x 5 = 25

(வினா எண35க்கு கணடிபபாக விடையளிக்கவும்) 

29.	லேட்ச்	ஊசி	–	பியர்கைட்	ஊசி	இனைலய	லவறு்பாடு்கனை	அட்ைவனணப்படுத்து்க.	

30.	நிறக	ல்காட்்பாட்டினை	நிறவட்ைங்்களுைன	விைககு்க.	

31.	 இயறன்க	இணடில்கா	பிரித்கதடுத்தனே	விவரிக்கவும்.

32.	தாமிர	ஸகைனசில்	தயாரித்து,	அச்சிடுதனே	விைக்கவும்.	

33.	ல்கரியர்	முனறயில்	டிஸ்பர்ஸ	ொயமிடுதல்	வனர்கட்ைத்துைன	விைககு்க.	

34.	பினவரும்	விவரங்்கனைக	க்காணடு,	கேயயப்பட்ைதுணியின	எனைனயக	்கணககிடு்க,

	 துணியின	நீைம்	=	100	க்கஜம்,

	 துணியின	அ்கேம்:	50”

	 ்பாவுநூல்்கள்	/அங்குேம்	-	84

	 ஊனை	நூல்்கள்	/	அங்குேம்	–	78

	 ்பாவு	நூல்்கள்	கேம்்பர்	–	60
s

	 ஊனை	நூல்்கள்	கேம்்பர்	–	60
s

	 ்பாவு	சுருக்கம்	–	10%

	 ஊனை	சுருக்கம்	–	10%

35.	வனரக்கட்ைத்தாளில்	டினென,	டிராபட்,	க்பகபிைான	வனர்க.	

	 8	x	16	கேடுககு	லவவி	டுவில்	கேெவு.
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பகுதி ஈ

கீழ்காணும்	விைாக்களுககு	இரணடு	்பக்க	அைவில்	விரிவாை 

வினையளிக்கவும்		 2 x 10 = 20

36.	 ஒறனற	கஜர்சி	வட்ை	ஊனைப	பினைல்	இயநதிரம்	்பைம்	வனரநது,	கெயல்்படும்	விதத்னத	

விவரிக்க.

அல்ேது 

	 ல்பட்	ஸடீம்	முனறயினைப	்பைத்துைன	விவரிக்கவும்.	

37.	ஊனை	அறிமுள்	இயக்கத்தினைப	்பைத்துைன	விவரிக்கவும்.	

அல்ேது

	 தானியங்கி	ேட்ைப	்படுன்க	ஸகிரீன	அச்சுமுனற	்பைம்	வனரநது,	அச்சிடும்	முனற	்பறறி	

விவரிக்கவும்.

*****
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ைகுதிறII

வேட் சாயங்கள்

25. a)  க�ொடுக�ப்பட்டுள்ள  நூலிற்கு  1% 
வேட்  சொயமிடும்  கசயல்முறைறய 
எழுதவும். 

 b)  சொயமிட  வதறேயொன  சொயத்தூள 
மற்றும்  வேதிப  க்பொருட்�ற்ள 
�ணககிடவும்

 c)  சொயக�றைசல்  தயொர்  கசய்து 
சொயமிட்டு �ொட்டு�.

26. a)  க� ொடுக�ப ்பட்டுள்ள  நூலிற்கு 
3% வேட் சொயமிடும் கசயல்முறைறய 
எழுதவும். 

 b)  சொயமிட  வதறேயொன  சொயத்தூள 
மற்றும்  வேதிப  க்பொருட்�ற்ள 
�ணககிடவும்

 c)  சொயக�றைசல்  தயொர்  கசய்து 
சொயமிட்டு �ொட்டு�.

27. a)  க�ொடுக�ப்பட்டுள்ள நூலிற்கு இரு 
நிைங�ள வசர்த்து 3% வேட் சொயமிடும் 
கசயல்முறைறய எழுதவும். 

 b)  சொயமிட  வதறேயொன  சொயத்தூள 
மற்றும்  வேதிப  க்பொருட்�ற்ள 
�ணககிடவும்

  c)  சொயக�றைசல்  தயொர்  கசய்து 
சொயமிட்டு �ொட்டு�.

ைகுதிற–றI

கீழ்காணும் நெசவு டிசசன்கசை ேசைந்து 

டிைாப்ட், நெக்பிைான மற்றும் மிதி ்கட்டும் 

முசைசய குறிக்்கவும்.

1. 6 × 6  மொகலிவனொ கெசவு 
2. 8 × 8  மொகலிவனொ கெசவு
3. 10 × 10  மொகலிவனொ கெசவு
4. 12 × 12  மொகலிவனொ கெசவு
5. 10 × 6  ஹக – எ – வ்பக கெசவு
6. 10 × 10 ஹக – எ – வ்பக கெசவு
7. 10 × 6  குறுககு வேவி டுவில்
8. 14 × 6  குறுககு வேவி டுவில்
9. 14 × 8  குறுககு வேவி டுவில்
10. 16 × 8  குறுககு வேவி டுவில்
11. 6 × 10  கெடுககு வேவி டுவில்
12. 6 × 14  கெடுககு வேவி டுவில்
13. 8 × 14  கெடுககு வேவி டுவில்
14. 8 × 16  கெடுககு வேவி டுவில்
15. 10 × 10 றடமண்ட் டுவில்
16. 12 × 12 றடமண்ட் டுவில்
17.  14 × 14 றடமண்ட் டுவில்
18. 16 × 16 றடமண்ட் டுவில்
19. 8 × 8 ஹனி வ�ொம்ப கெசவு
20. 10 × 10 ஹனி வ�ொம்ப கெசவு
21. 12 × 12 ஹனி வ�ொம்ப கெசவு
22. 16 × 16 லொர்ஜ் ஹனிவ�ொம்ப கெசவு
23. 20 × 20 லொர்ஜ் ஹனிவ�ொம்ப கெசவு
24. 24 × 24 லொர்ஜ் ஹனிவ�ொம்ப கெசவு

செய்முறை பயறற்சி வ

நெசவியல் ந�ாழில்நுட்ெம் - நசய்முசை

வமல்நிசை இைண்ாம் ஆணடு
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  c)  சொயக�றைசல் தயொர் கசய்து சொயமிட்டு 
�ொட்டு�.

33. a)  க�ொடுக�ப்பட்டுள்ள நூலிற்கு இரு 
நிைங�ள வசர்த்து 3% கேப்பமுறை 
ரியொகடிவ் சொயமிடும் கசயல்முறைறய 
எழுதவும். 

 b)  சொயமிட  வதறேயொன  சொயத்தூள 
மற்றும்  வேதிப  க்பொருட்�ற்ள 
�ணககிடவும்

 c)  சொயக�றைசல்  தயொர்  கசய்து 
சொயமிட்டு �ொட்டு�.

ச்கக்்கட்ச் அச்சுமுசை

34. a)  அச்சுப்பறச தயொர் கசய்தல் மற்றும் 
ற��ட்றடறய ்பயன்படுத்தி அச்சிடும் 
முறை ்பற்றியும் வி்ளககி எழுதவும்.

 b)  க�ொடுக�ப்பட்ட  துணியில்  அச்சிட 
அச்சுப்பறச தயொர் கசய்து, ற�க�ட்றட 
்பயன்படுத்தி அச்சிட்டு �ொட்டவும். 

ஸந்னசில் அச்சுமுசை

35. a)  அச்சுப்பறச தயொர் கசய்தல், மற்றும் 
ஸகடனசிறல ்பயன்படுத்தி அச்சிடும் 
முறை ்பற்றியும் வி்ளககி எழுதவும்.

 b)  க�ொடுக�ப்பட்ட துணியில் அச்சிட, 
அச்சுப்பறச  தயொ ர்  கசய்து , 
ஸகடனசிறல ்பயன்படுத்தி அச்சிட்டு 
�ொட்டவும். 

ஸகிரீன அச்சுமுசை

36. a)  அச்சுப்பறச தயொர் கசய்தல் மற்றும் 
ஸகிரீன ்பயன்படுத்தி அச்சிடும் முறை 
்பற்றியும் வி்ளககி எழுதவும்.

 b)  க�ொடுக�ப்பட்ட துணியில் அச்சிட, 
அச்சுப்பறச தயொர் கசய்து, ஸகிரீன 
்பயன்படுத்தி அச்சிட்டு �ொட்டவும். 

்கணினியில் டிசசன ேசை�ல்

37. 6×6 டுவில் கெசறே ்பயன்படுத்தி 14×6 
குறுககு வேவி டுவில் டிறசறன 70×60 
எனை  அ்ளவில்  MS paint software 
உ்பவயொகித்து ேறைந்து �ொட்டுதல்.

குளிர்முசை ரியாக்டிவ் சாயங்கள்

28. a)  க�ொடுக�ப்பட்டுள்ள  நூலிற்கு  1% 
குளிர்முறை  ரியொகடிவ்  சொயமிடும் 
கசயல்முறைறய எழுதவும். 

 b)  சொயமிட  வதறேயொன  சொயத்தூள 
மற்றும்  வேதிப  க்பொருட்�ற்ள 
�ணககிடவும்

  c)  சொயக�றைசல்  தயொர்  கசய்து 
சொயமிட்டு �ொட்டு�.

29. a)  க�ொடுக�ப்பட்டுள்ள  நூலிற்கு  3% 
குளிர்முறை  ரியொகடிவ்  சொயமிடும் 
கசயல்முறைறய எழுதவும். 

 b)  சொயமிட  வதறேயொன  சொயத்தூள 
மற்றும்  வேதிப  க்பொருட்�ற்ள 
�ணககிடவும்

 c)  சொயக�றைசல்  தயொர்  கசய்து 
சொயமிட்டு �ொட்டு�.

30. a)  க�ொடுக�ப்பட்டுள்ள நூலிற்கு இரு 
நிைங�ள வசர்த்து 3% குளிர்முறை 
ரியொகடிவ் சொயமிடும் கசயல்முறைறய 
எழுதவும். 

 b)  சொயமிட  வதறேயொன  சொயத்தூள 
மற்றும்  வேதிப  க்பொருட்�ற்ள 
�ணககிடவும்

 c)  சொயக�றைசல்  தயொர்  கசய்து 
சொயமிட்டு �ொட்டு�.

நேப்ெமுசை ரியாக்டிவ் சாயங்கள்

31. a)  க�ொடுக�ப்பட்டுள்ள  நூலிற்கு  1% 
கேப்பமுறை ரியொகடிவ் சொயமிடும் 
கசயல்முறைறய எழுதவும். 

 b)  சொயமிட  வதறேயொன  சொயத்தூள 
மற்றும்  வேதிப  க்பொருட்�ற்ள 
�ணககிடவும்

 c)  சொயக�றைசல் தயொர் கசய்து சொயமிட்டு 
�ொட்டு�.

32. a)  க�ொடுக�ப்பட்டுள்ள  நூலிற்கு  3% 
கேப்பமுறை ரியொகடிவ் சொயமிடும் 
கசயல்முறைறய எழுதவும். 

 b)  சொயமிட  வதறேயொன  சொயத்தூள 
மற்றும்  வேதிப  க்பொருட்�ற்ள 
�ணககிடவும்
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40. 10×10 ஹனி வ�ொம் கெசவு டிறசறன 
80×80 எனை அ்ளவில் MS paint software 
உ்பவயொகித்து ேறைந்து �ொட்டுதல்.

41. 10×10 ஹக எ வ்பக கெசவு டிறசறன 
80×80 எனை அ்ளவில் MS paint software 
உ்பவயொகித்து ேறைந்து �ொட்டுதல்.

42. 10×10மொகலிவனொ டிறசறன 80×80 எனை 
அ்ளவில் MS paint software உ்பவயொகித்து 
ேறைந்து �ொட்டுதல்.

38. 6×6 டுவில் கெசறே ்பயன்படுத்தி 6×14 
கெடுககு வேவி டுவில் டிறசறன 60×70 
எனை  அ்ளவில்  MS paint software 
உ்பவயொகித்து ேறைந்து �ொட்டுதல்.

39. 6×6டுவில் கெசறே ்பயன்படுத்தி 12×12 
றடமண்ட் டுவில் டிறசறன 60×60 எனை 
அ்ளவில் MS paint software உ்பவயொகித்து 
ேறைந்து �ொட்டுதல்.

Textile_Practical.indd   208 01/11/2022   5:33:27 PM



209

நசய்முசை ெயிற்சி விைக்்கம்

ைகுதிற–றI

கீழ்காணும் நெசவு டிசசன்கசை ேசைந்து டிைாப்ட்,  

நெக்பிைான மற்றும் மிதி ்கட்டும் முசைசய குறிக்்கவும்.

1)  10 × 10 ல் மொகலிவனொ கெசவு 2)  10 × 10 ல் ஹக – எ – வ்பக கெசவு

4)  6 × 10 ல் கெடுககு வேவி டுவில் கெசவு3)  10 × 6 ல் குறுககு வேவி டுவில் கெசவு

செய்முறை பயறறளி ம்
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5)  10 × 10 ல் றடமண்ட் டுவில் கெசவு 6)  10 × 10 ல் ஹனி வ�ொம்ப கெசவு
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ைகுதிற–றI I

வேட் சாயமிடு�ல்

1) a)  க�ொடுக�ப்பட்டுள்ள நூலிற்கு 1% வேட் சொயமிடும் கசயல்முறைறய எழுதவும். 
 b)  சொயமிட வதறேயொன சொயத்தூள மற்றும் வேதிப க்பொருட்�ற்ள �ணககிடவும்
 c)  சொயக�றைசல் தயொர் கசய்து சொயமிட்டு �ொட்டு�.

வேட் சாயமி்த் வ�சேயான நொருட்்கள், 

்கருவி்கள்

1. நூல்
2. டம்்ளர்
3. ஹீட்டருடன கூடிய சொயத்கதொட்டி
4. சுழற்றும் �ண்ணொடி குச்சி�ள அல்லது 

இரும்பு குச்சி�ள
5. வேதியியல் தைொசு
6. வதறேயொன அ்ளவு கமனனீர்
7. சொயத்தூள மற்றும் உ்பவேதிப க்பொருட்�ள

வ�சேயான வேதிப் நொருட்்கள்

ெசயத்தூவற

அளவு

செசடியம்ற

மைடசரசற

ெலமைட

செசடியம்ற

மைடரசிமெடு

1% 1% 2%

2% 2% 4%

3% 3% 6%

நீர் 1:20

்கணக்கீடு

நூலின எறட – 10 கிைொம்

சொயத்தூள அ்ளவு – 1%

சொயத்தூள எறட � � �
1

100
10 1000

= 100 மி.கி

வசொடியம் றஹட்ைொகறசடு அ்ளவு = 2%
வசொடியம் றஹட்ைொகறசடு எறட 

  � � � �
2

100
10 1000 200  மி.கி

வசொடியம் றஹட்வைொ சல்ற்பட் அ்ளவு = 1%
வசொடியம் றஹட்வைொ சல்ற்பட் எறட 

� � � �
1

100
10 1000 100  மி.கி

நீரின அ்ளவு = 1: 20 

� � �20 10 200  ml

சாயக் ்கசைசல் �யார் நசய்�ல்

ேழ க � ம ொ �  வ ே ட்  ச ொ ய ங � ள 
ற ஹ ட் ை ஜ வ ன ற் ை  மு ற ை யி வ ல வ ய 
சொயமிடப்படுகினைன. முதலில் சொயத்தூளுடன 
சிறித்ளவு டர்ககிகைட் ஆயில் மற்றும் கேந்நீர் 
�லந்து  ்பறசயொ�க  குறழக�  வேண்டும் . 
இதனுடன �ொஸ்டிக வசொடொ வதறேயொன அ்ளவு 
வசர்க�ப்படுகிைது. இக�றைசலுடன வசொடியம் 
றைட்வைொ சல்ற்பட் தூற்ள (றைட்வைொஸ்) 
கமதுேொ� �றைசறல �லககி விட்டுக க�ொண்வட 
தூே வேண்டும். பிைகு இக�றைசறல ெனகு 
�லககி  விட்டு  60 0c  கேப்பநிறலயில்  10 
நி மி ட ங � ள  எவ்வித  மொற்ைமும்  இனறி 
றேத்திருக�  வேண்டும் .  10  நிமிடத்தில் 
சொயத்தூள முழுேதும் ெனகு றைட்ைஜவனற்ைம் 
அறடந்திருககும். இம் மொற்ைத்றத �றைசலின 
நிைத்தில் ஏற்்படும் மொற்ைத்திலிருந்து அறியலொம். 
இபக்பொழுது சொயக �றைசல் சொயமிடத் தயொர் 
நிறலயில் உள்ளது.

சாயமிடு�ல்

சொயத்கதொட்டியில்  உள்ள  நீரின 
கேப்பநிறலறய  8 0 0 C  ககு  உயர்த்தி 
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நூறல �ொற்று்படும்்படி உலை றேக� வேண்டும். 
இதனொல்  நூலில்  உள்ள  சொயத்து�ள�ள 
அறனத்தும் ஆகசிஜவனற்ைம் அறடந்து, �றையொத 
்பறழய வேட் சொயங�்ளொ� மொறிவிடுகினைன. 
உலர்த்திய பிைகு, நூறல க�ொதிககும் வசொபபுக 
�றைசலில் கசலுத்தி,பிைகு நீரில் ெறனத்துப 
பிழிந்து உலை றேக� வேண்டும். இதனொல் 
நூலில் உள்ள அதி�ப்படியொன சொயத்து�ள�ள 
கேளிவயறிவிடுகினைன.

ஏற்�னவே தயொரிக�ப்பட்டுள்ள சொயக�றைசறல 
வசர்த்து ெனகு �லககிவிட வேண்டும். சொயமிட 
வேண்டிய நூறல நீரில் ெறனத்துப பிழிந்து 
சொயக�றைசலில் கசலுத்த வேண்டும். சொயம் 
முழுேறதயும் நூல் ஈர்ககும் ேறை ெனகு சொயமிட 
வேண்டும். நூல் முழுேதும் சொயக�றைசலினுள 
�ொற்றுப்படொமல் ெனகு மூழ்கி இருக�வேண்டும். 
இல்றலகயனில் ்பகுதி ஆகசிஜவனற்ைம் (Partly 
Oxidation) நி�ழககூடும். சொயமிட்ட பிைகு 

குளிர்முசை ரியாக்டிவ் சாயமிடு�ல்

2) a)  க�ொடுக�ப்பட்டுள்ள நூலிற்கு 1% குளிர்முறை ரியொகடிவ் சொயமிடும் கசயல்முறைறய 
எழுதவும். 

 b)  சொயமிட வதறேயொன சொயத்தூள மற்றும் வேதிப க்பொருட்�ற்ள �ணககிடவும்
 c)  சொயக�றைசல் தயொர் கசய்து சொயமிட்டு �ொட்டு�.

ரியாக்டிவ் சாயமி்த் வ�சேயான 

நொருட்்கள், ்கருவி்கள்

1. நூல்
2. டம்்ளர்
3. ஹீட்டருடன கூடிய சொயத்கதொட்டி

4. சுழற்றும் �ண்ணொடி குச்சி�ள அல்லது 
இரும்பு குச்சி�ள

5. வேதியியல் தைொசு
6. வதறேயொன அ்ளவு கமனனீர்
7. சொயத்தூள மற்றும் உ்பவேதிப க்பொருட்�ள

வ�சேயான நொருட்்கள்

ெசயத்தின்றஅடர்த்தி ெசதசரணறஉப்பின்றஅளவுறNaCl செசடசறஆஷின்றஅளவுற(Na
2
CO

3
)

1% 30 கிைாம் / லிட்்ர் 3 கிைாம் / லிட்்ர்

2% 40 கிைாம் / லிட்்ர் 4 கிைாம் / லிட்்ர்

3% 50 கிைாம் / லிட்்ர் 5 கிைாம் / லிட்்ர்

நீர் 1:20

்கணக்கீடு

நூலின எறட = 10 gm
சொயத்தின அ்ளவு = 1%

சொயத்தின எறட 1
100

10 1000 100mg

நீரின அ்ளவு � � �20 10 200ml
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வசாடியம் குவைாசைடு அைவு

ெசயத்தூவறஅளவு செசடியம்றகுசளசமரடு/லி செசடியம்றகுசளசமரடுற/200ml

1% 30 கி

30

1000

× 200 = 6 கிைாம்

2% 40 கி

40

1000

× 200 = 8 கிைாம்

3% 50 கி

50

1000

× 200 = 10 கிைாம்

வசாடியம் ்கார்ெவனட் அைவு

ெசயத்தூவறஅளவு செசடியம்ற

 சர்ைச்ட/லி

செசடியம்ற சர்ைச்ட/200ml

1% 3 கி 3

1000

× 200 × 1000 = 600  மி.கி

2% 4 கி 4

1000

× 200 × 1000 = 800  மி.கி

3% 5 கி 5

1000

× 200 × 1000 = 1000  மி.கி

உலர்த்துதல

ெசயப்ைமெறதயசரித்தல

ெசயி மரெலறதயசரித்தல

ெசயம்றசதசயத்தல

நீரிலறநம்த்துப்றபிழிதல

செசப்புிற மரெலிலறசெலுத்திப்றபிழிதல

சாயமிடு�ல் நசயல்ொடு்கள்

சாயப்ெசச �யாரித்�ல்

முதலில்  நூல்  அல்லது  துணியின 
எறடறய அறிந்து க�ொண்டு, வதறேயொன நிை 

அ்ளவிற்குத் தக�ேொறு சொயத்தூளின அ்ளறே 
�ணககிட்டு அறத சிறிது குளிர்ந்த நீருடன 
வசர்த்து  ்பறசவ்பொல்  குறழத்துக  க�ொள்ள 
வேண்டும்.

சாயக்்கசைசல் �யாரித்�ல்

இப்பறசயுடன வமலும் சிறிது நீர் வசர்த்து 
�றைசலொக� வேண்டும்.பிைகு தயொரிக�ப்பட்ட 
�றைசலின ்பொதி அ்ளறேயும், வதறேயொன 
அ்ளவு சொதொைண உபற்பயும் (க்பொதுேொ� 30 
கிைொம் / 1000மி.லி)வசர்த்து,நூலின எறடறய 
வ்பொல்  20  மடஙகு  நீருடன  ெனகு  �லககி 
விடவேண்டும்.

சாயம் வ�ாய்த்�ல்

• ெனகு நீரில் ெறனத்துப பிழியப்பட்ட நூறல 
சொயக �றைசலில் கசலுத்தி 5 நிமிடங�ள 
சொயமிட வேண்டும். பிைகு நூறல கேளிவய 
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கமொத்தம் சுமொர் 1 மணி வெைம் சொயமிடுதல் 
ெறடக்பறுகிைது.

• பிைகு  நூறல  கேளிவய  எடுத்துப 
பிழிந்து மீண்டும் குளிர்ந்த நீரில் அலசி, 
பிழியவேண்டும்.

• பிைகு  வசொபபுக  �றைசலில்  க�ொதி  
நிறலயில் 15 நிமிடங�ள விறனபுரியச் 
கசய்ேதொல் நூலின வமற்புைம் உள்ள 
அதி� ப ்படிய ொன  ச ொ ய த்தூள�ள 
கேளிவயறிவிடுகினைன. 

• இதனொல்  நூலின  வமற்புைம்  உள்ள 
அதி� ப ்படிய ொன  ச ொ ய த்தூள�ள 
கேளிவயறிவிடுகினைன. 

• பிைகு நூறல கேளிவய எடுத்துபிழிந்து 
நிழலில் உலை றேக� வேண்டும்.

எடுத்து, ஏற்�னவே தயொரிக�ப்பட்டதில் 
மீதமுள்ள ்பொதி அ்ளவு சொயக�றைசறல, 
சொயத்கதொட்டியில் மீண்டும் வசர்த்து ெனகு 
�லககி விட வேண்டும்.

• பிைகு  கேளிவய  எடுக�ப்பட்ட  நூறல 
மீ ண் டு ம்  ச ொ ய க � ற ை ச லி னு ள 
கசலுத்தி ,வமலும்  5 நிமிடங�ளுககு 
சொயமிட வேண்டும்.

• வதறேயொன  அ்ளவு  வ ச ொடியம் 
�ொர்்பவனட்றட  (க்பொதுேொ�  3 கி  / 
1000மி .லி )  மூனறு  ்பொ�ங�்ளொ�ப 
பிரித்து 10 நிமிடங�ளுககு ஒரு ்பொ�மொ� 
சொயக�றைசலில் வசர்த்து ெனகு �லககி 
விட்டு சொயமிட வேண்டும்.

• பிைகு வமலும் 15 முதல் 20 நிமிடங�ளுககு 
சொயமிடுதல் ெறடக்பறுகிைது. இவ்ேொறு 

நேப்ெமுசை ரியாக்டிவ் சாயமிடு�ல்

3. a)  க�ொடுக�ப்பட்டுள்ள நூலிற்கு 1% கேப்பமுறை ரியொகடிவ் சொயமிடும் கசயல்முறைறய 
எழுதவும். 

 b)  சொயமிட வதறேயொன சொயத்தூள மற்றும் வேதிப க்பொருட்�ற்ள �ணககிடவும்
 c)  சொயக�றைசல் தயொர் கசய்து சொயமிட்டு �ொட்டு�.

ரியாக்டிவ் சாயமி்த் வ�சேயான 

நொருட்்கள், ்கருவி்கள்

1. நூல்
2. டம்்ளர்
3. ஹீட்டருடன கூடிய சொயத்கதொட்டி

4. சுழற்றும் �ண்ணொடி குச்சி�ள அல்லது 
இரும்பு குச்சி�ள

5. வேதியியல் தைொசு
6. வதறேயொன அ்ளவு கமனனீர்
7. சொயத்தூள மற்றும் உ்பவேதிப க்பொருட்�ள

சதமையச்றசைசருட வ

ெசயத்தின்றஅடர்த்தி ெசதசரணறஉப்பின்றஅளவுறNaCl செசடசறஆஷின்றஅளவுற(Na
2
CO

3
)

1% 30 கிைாம் / லிட்்ர் 3 கிைாம் / லிட்்ர்

2% 40 கிைாம் / லிட்்ர் 4 கிைாம் / லிட்்ர்

3% 50 கிைாம் / லிட்்ர் 5 கிைாம் / லிட்்ர்

நீர் 1:20
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வசாடியம் குவைாசைடு அைவு

ெசயத்தூவறஅளவு செசடியம்றகுசளசமரடு/லி செசடியம்றகுசளசமரடுற/200ml

1% 30 கி/லி 30

1000

× 200 = 6 கிைாம்

2% 40 கி/லி 40

1000

× 200 = 8 கிைாம்

3% 50 கி/லி 50

1000

× 200 = 10 கிைாம்

செசடியம்ற சர்ைச்டறஅளவு

ெசயத்தூவறஅளவு செசடியம்ற சர்ைச்ட/லி செசடியம்ற சர்ைச்ட/200ml

1% 3 கி/லி 3

1000

× 200 × 1000 = 600  மி.கி

2% 4 கி/லி 4

1000

× 200 × 1000 = 800  மி.கி

3% 5 கி/லி 5

1000

× 200 × 1000 = 1000  மி.கி

்கணக்கீடு

நூலின எறட   = 10 gm

சொயத்தின அ்ளவு  = 1%

சொயத்தின எறட   1
100

10 1000 100mg

நீரின அ்ளவு    � � �20 10 200ml

உலர்த்துதல

ெசயப்ைமெறதயசரித்தல

ெசயி மரெலறதயசரித்தல

ெசயம்றசதசயத்தல

நீரிலறநம்த்துப்றபிழிதல

செசப்புிற மரெலிலறசெலுத்திப்றபிழிதல

சாயமிடு�ல் நசயல்ொடு்கள் சாயப்ெசச �யாரிப்பு

வதறேயொன அ்ளவு சொயத் தூளுடன 
சிறித்ளவு கேந்நீர் வசர்த்து சொயப்பறச தயொரிக� 
வேண்டும்.

சாய்க்்கசைசல் �யாரிப்பு

• ஒரு  கதொட்டியில் ,  சிறித்ளவு  நீருடன 
தயொரிக�ப்பட்ட சொயப்பறசறய வசர்த்து 
�றைசலொககி  ெனகு  �லககி  விட  
வேண்டும்.

• இவ்ேொறு தயொர் கசய்த சொயக �றைசலும், 
வதறேயொன அ்ளவு சொதொைண உபபும், 
சொயத் கதொட்டியில் உள்ள 20 மடஙகு 
நீருடன வசர்த்து �லககிவிடப்படுகிைது.
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வசர்த்து ெனகு �லககி 30-45 நிமிடம் நூல் 
மீண்டும் சொயமிடப்படுகிைது.

• கமொத்தமொ� நூறலச் சொயமிடசுமொர் 1¼ 
மணி வெைம் ஆகும்.

• பின நூறல கேளிவய எடுத்து முதலில் 
கேனனீரிலும் ,  பிைகு  தண்ணீரிலும் 
ெறனத்துப பிழிய வேண்டும்.

• பிைகு  வசொபபுக  �றைசலில்  க�ொதி 
நிறலயில்  கசலுத்தி , அதி�ப்படியொன 
ச ொ ய த்து �ள �ற்ள  கேளிவய ற் ை  
வேண்டும்.

• பிைகு நூல் கேளிவய எடுக�ப்பட்டு பிழிந்து 
உலை றேக�ப்படுகிைது 

சாயமிடு�ல்

• சொயமிடப்பட வேண்டிய நூறல குளிர்ந்த 
நீரில்  ெறனத்துப  பிழிந்து  க�ொள்ள 
வேண்டும்.

• கதொட்டியில்  உள்ள  சொயக�றைலின 
கேப்பநிறலறய  600C-ககு  உயர்த்த 
வேண்டும்.

• இபவ்பொது  நூறல  சொயத்கதொட்டியில் 
கசலுத்தி, அடுத்து அறைமணி வெைத்தில் 
800C-ககு கேப்பநிறலறய உயர்த்தி ெனகு 
சொயமிட வேண்டும்.

• பிைகு  வதறேயொன  அ்ளவு  வசொடியம் 
�ொர்்பவனட் �றைசறல சொயத் கதொட்டியில் 

ச்க்கட்ச் அச்சுமுசை

4. a)  ற��ட்றட அச்சுமுறைக�ொன அச்சுப்பறச தயொர் கசய்தல், மற்றும் ற��ட்றடறய 
்பயன்படுத்தி அச்சிடும் முறை ்பற்றியும் வி்ளககி எழுதவும்.

 b)  க�ொடுக�ப்பட்ட துணியில் அச்சிட, அச்சுப்பறச தயொர் கசய்து, ற�க�ட்றட ்பயன்படுத்தி 
அச்சிட்டு �ொட்டவும். 

ச்கக்்கட்ச் அச்சு முசைக்கு வ�சேயான 

நொருட்்கள்

• அச்சிட வேண்டிய துணி
• ற�க�ட்றட
• அச்சுப்பறச கமத்றத
• வமற்புைம்  ்பல  அடுககு  துணி�்ளொல் 

மிருதுேொக�ப்பட்ட அச்சு வமறச
• அச்சுப்பறச

அச்சுப்ெசச �யார் நசய்�ல்

பிிசமெண்டறநிுங மளறையன்ைடுத்திறதயசர்ற

செயயும்றஅச்சுப்ைமெ

• பிககமண்ட் �லர்�ள தண்ணீரில் �றையொத 
தனறமயுறடயறே

• இந்த ேற�யில் அச்சிடுதல் எளிது
• இறே  துணியின  மீது  எமல்்ஸன 

ற்பண்டர்,சிந்தடிக கைசின �லறேயினொல் 
ஒட்டறேக�ப்படுகிைது.

• இந் த  அச்சு ப ்பற ச ,  ற்பண்டர் 
எமல்சன முதலில் தயொர்கசய்து,பிைகு 
அத்துடன பிககமண்ட் நிைத்றத �லந்து 
தயொரிக�ப்படுகிைது.

மைண்டர்றஎமெலென்றசதமையச்றசைசருட வ

சைதிப்சைசருவ செயல அளவு

அக்ைசமனSLN செண்ர் துணியில் பிக்நமணட்ச் ஒட்்சேக்கிைது 200 ெகுதி

எமல்சிிஃசெயர் W ந்கட்டிப்ெடுத்துெசே 5 ெகுதி
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சைதிப்சைசருவ செயல அளவு

யூரியா பினநசய்முசைக்்கா்க ஈைப்ெ�த்ச� �க்்க 

சேக்கிைது 

50 ெகுதி

ச்அவமானியம் 

ொஸவெட்(DAP)

அச்சுப்ெசச துணியில் விசைவில் 

ஒட்்சேக்கிைது

30 ெகுதி

மணநணணநணய் ்கைத்�ல் 665 ெகுதி

நீர் 50 ெகுதி

நமாத்�ம் 1000 ெகுதி

செண்ர் எமல்சன �யார் நசய்யும் முசை

முதலில் நீர்,ற்பண்டர், எமல்சிிஃற்பயர், 
மண்கணண்கணய் இேற்றை மி� அதி வே�த்தில் 
இ ய ங கு ம் , � ல க கு ம்  இ ய ந் தி ை த் தி ன 
உதவியொல்(stirrer) ெனைொ� �லந்து, ற்பணடர் 
எமல்சறன க�ட்டியொக� வேணடும், பிைகு 
இத்துடன யூரியொ, றடஅவமொனியம் ்பொஸவ்பட் 
ஆகியேற்றை ெனகு �லந்து ற்பண்டர் எமல்சன 
�லறேறய தயொர் கசய்து க�ொள்ள வேண்டும்.
இக  �லறே  ்பொல்  வ்பொல  கேண்றமயொ� 
இருககும்.

பிக்நமணட் அச்சுப்ெசச �யார் நசய்�ல்

அக்ைசமன பிக்நமணட் 

நிைம்

50 ெகுதி

செண்ர் எமல்சன 940 ெகுதி

பிக்்ஸர் LLL (அச்சுப்ெசசசய 

நிசை நிறுத்தி)

10 ெகுதி

பிககமண்ட் அச்சுப்பறச தயொர் கசய்ய 
ஏற்�னவே தயொர் கசய்து றேத்துள்ள ற்பண்டர் 
எமல்சனுடன வதறேயொன அ்ளவு அகைறமன 
பிககமண்ட் நிைம் மற்றும் பிக்ஸர் வசர்த்து 
ெ ன கு  � ல ந் து  அ ச் சு ப ்ப ற ச  த ய ொ ர் 
கசய்யப்படுகிைது.

அச்சுப்ெசச நமத்ச� �யாரித்�ல்

2×2 அடி அ்ளவுள்ள சிறு மைக�ட்றடயின 
வமற்புைம்  சட்டங�ள  அறமத்து  அதன 
உள்பகுதியில் �ம்்பளித் துணியும் அதனவமல் 

்பகுதியில்  ்பருத்தி  நீர்  உறிஞ்சும்  ஸ்பொனச் 
்பகுதியும் அறமக�ப்படுகிைது.இந்த கமத்றதயில் 
வ த ற ே ய ொ ன  அ ்ள வு  அ ச் சு ப ்ப ற ச 
ஊற்ைப்படுகிைது.

அச்சிடு�ல் உெ்கைணங்கசைத் 

�யார்ெடுத்து�ல்

முதலில் தயொரிக�ப்பட்ட அச்சுப்பறசறய, 
அச்சுப்பறச கமத்றதயில் வதறேயொன அ்ளவு 
ஊற்றி ெனகு ்பைவும்்படி கசய்ய வேண்டும். 
அச்சுப்பறச அதி�மொனொல், அச்சுக�ட்றடறய 
அதில் றேத்து எடுககும்க்பொழுது, அச்சுப்பறச 
� ட் ற ட யி ன  இ ரு  ஓ ை ப ்ப கு தி யி லு ம் 
ஒட்டிகக�ொளளும். பிைகு அச்சிடும்க்பொழுது 
ஓைப்பகுதியில் உள்ள அச்சுப்பறச கீழிைஙகி 
துணியின  மீது  டிறசனின  எல்றலககும் 
அதி�மொ� ்பைவி கமல்லிய விளிம்பு�ள (Sharp 
edges) கிறடக�ொது. 

அச்சிடு�ல்

• அச்சு வமறசயின மீது, அச்சிட வேண்டிய 
துணிறய  சுருக�மில்லொமல்  விரித்து 
றேக� வேண்டும்.

• அ ச் சு க  � ட் ற ட யி ல்  உ ள ்ள 
டிறசன ,  அச்சுப்பறசறய  ெனகு 
எடுத்துகக�ொளளுமொறு ,  அச்சுப்பறச 
கமத்றதயில்  ்பல்வேறு  ்பக�ங�ளில் 
(Different directions) அச்சுக�ட்றட 
றேத்து எடுக�ப்படுகிைது.

Textile_Practical.indd   217 01/11/2022   5:33:31 PM



 செய்முறை பயறறளி ம்218

• முதல் ரிபீட்டும், இைண்டொேது ரிபீட்டும் 
சரியொ�ப க்பொருந்தி ேருமொறு அச்சிட 
வேண்டும்.

• ்பலநிைங�ள  க�ொண்ட  டிறசறன 
அச்சிட ,  ஒவ்கேொரு  நிைத்திற்கும் 
தனித்தனி  அச்சுப்பறச  கமத்றதயும் , 
டிறசனிற்வ � ற் ைே ொறு  தனித்தனி 
ற�க �ட்றட �ற்ளயும்  தய ொ ரி க � 
வேண்டும்.

• முதலில் துணி முழுேதும் ஒரு நிைத்தினொல் 
அச்சிட்டு , பிைகு  இைண்டொேது  நிைம் 
அச்சிட வேண்டும் அடுத்து மூனைொேது 
நிைமும், இவ்ேொறு கதொடர்ச்சியொ� அச்சிட 
வேண்டும்.

• அச்சிடும்  சொயங�ளுககுத்  தக�ேொறு 
பினகசயல்முறை�ள கசய்யப்படுகினைன.

• ஆனொல்  எல்லொேற�  அச்சிடும் 
முறை�ளுககும் நீைொவியிடுதல் க்பொதுேொன 
பினகசய்முறையொகும்.

• இதனொல்  டிறசனின  ஒவ்கேொரு 
்பொ�த்திலும் அச்சுப்பறச சம அ்ளவில் 
்பைவுகிைது.

• துணியின  வமல்  அச்சிட  வேண்டிய 
இடத்தில்  அச்சுக�ட்றடறய  றேத்து , 
�ட்றடயின வமல் உள்ள ற�பபிடிறய 
இடதுற�யினொல் உறுதியொ� பிடித்துக 
க�ொள்ள வேண்டும்.

• ேலது  ற�யினொல்  �ட்றடயின  மீது 
இைண்டுமுறை தட்டப்படுகிைது.

• பிைகு  துணிறய  ஒரு  ற�யினொல் 
பிடித்துக  க�ொண்டு  மறுற�யினொல் 
அச்சுக�ட்றடயுடன துணி எழும்்பொதேொறு 
அச்சுக�ட்றடறய  பிரித்து  எடுக� 
வேண்டும்.

• மீண்டும்  அச்சுக�ட்றடறய  எடுத்து , 
்பற சறயத்  க த ொ ட்டு ,  அடுத்து 
அச்சிடககூடிய ்பகுதியில் றேத்து டிறசன 
அச்சிடப்படுகிைது.

ஸந்னசில் அச்சு முசை

5. a)  ஸகடனசில் அச்சு முறைக�ொன அச்சுப்பறச தயொர் கசய்தல், மற்றும் ஸ்கடனசிறை 
்பயன்படுத்தி அச்சிடும் முறை ்பற்றியும் வி்ளககி எழுதவும்.

 b)  க�ொடுக�ப்பட்ட துணியில் அச்சிட, அச்சுப்பறச தயொர் கசய்து, ஸ்கடனசிறை ்பயன்படுத்தி 
அச்சிட்டு �ொட்டவும். 

ொட்டு முசையில் ஸந்னசில் அச்சு 

முசைக்கு வ�சேயான நொருட்்கள்

• அச்சிட வேண்டிய துணி
• ஸகடனசில்
• பிைஷ்
• வமற்புைம்  ்பல  அடுககு  துணி�்ளொல் 

மிருதுேொக�ப்பட்ட அச்சு வமறஜ
• அச்சுப்பறச

அச்சுப்ெசச �யார் நசய்�ல்

பிிசமெண்டறநிுங மளறையன்ைடுத்திறதயசர்ற

செயயும்றஅச்சுைமெ

• பிககமண்ட் �லர்�ள தண்ணீரில் �றையொத 
தனறமயுறடயறே

• இந்த ேற�யில் அச்சிடுதல் எளிது

• இறே  துணியின  மீது  எமல்்ஸன 
ற்பண்டர்,சிந்தடிக கைசின �லறேயினொல் 
ஒட்டறேக�ப்படுகிைது.

• இந் த  அச்சு ப ்பற ச ,  ற்பண்டர் 
எமல்சன முதலில் தயொர்கசய்து,பிைகு 
அத்துடன பிககமண்ட் நிைத்றத �லந்து 
தயொரிக�ப்படுகிைது.
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செண்ர் எமல்சன வ�சேயான நொருட்்கள்

சைதிப்சைசருவ செயல அளவு

அக்ைசமனSLN 

செண்ர்

துணியில் பிக்நமணட்ச்  

ஒட்்சேக்கிைது

200ெகுதி

எமல்சிிஃசெயர் W ந்கட்டிப்ெடுத்துெசே 5ெகுதி

யூரியா பினநசய்முசைக்்கான ஈைப்ெ�த்ச� �க்்க 

சேக்கிைது

50ெகுதி

ச்அவமானியம் 

ொஸவெட்(DAP)

அச்சுப்ெசச துணியில் விசைவில்  

ஒட்்சேக்கிைது

30ெகுதி

மணநணணநணய் ்கைத்�ல் 665ெகுதி

நீர் 50ெகுதி

நமாத்�ம் 1000ெகுதி

செண்ர் எமல்சன �யார் நசய்யும் முசை

முதலில் நீர்,ற்பண்டர், எமல்சிிஃற்பயர், 
மண்கணண்கணய் இேற்றை மி� அதி வே�த்தில் 
இ ய ங கு ம் , � ல க கு ம்  இ ய ந் தி ை த் தி ன 
உதவியொல்(stirrer) ெனைொ� �லந்து, ற்பணடர் 
எமல்சறன க�ட்டியொக� வேணடும், பிைகு 
இத்துடன யூரியொ, றடஅவமொனியம் ்பொஸவ்பட் 
ஆகியேற்றை ெனகு �லந்து ற்பண்டர் எமல்சன 
�லறேறய  தயொர்  கசய்து  க�ொள்ள 
வேண்டும் .இக  �லறே  ்பொல்  வ்பொல 
கேண்றமயொ� இருககும்.

பிக்நமணட் அச்சுப்ெசச �யார் நசய்�ல்

அக்ைசமன பிக்நமணட் நிைம் 50 ெகுதி

செண்ர் எமல்சன 940 ெகுதி

பிக்்ஸர் LLL (அச்சுப்ெசசசய 

நிசை நிறுத்தி)

10 ெகுதி

பிககமண்ட் அச்சுப்பறச தயொர் கசய்ய 
ஏற்�னவே தயொர் கசய்து றேத்துள்ள ற்பண்டர் 
எமல்சனுடன வதறேயொன அ்ளவு அகைறமன 
பி க க மண்ட்  நி ை ம்  ம ற் று ம்  பி க்ஸ ர்  
வசர்த்து  ெனகு  �லந்து  அச்சுப்பறச  தயொர் 
கசய்யப்படுகிைது. 

அட்ச் ஸந்னசில் �யாரித்�ல் (Card Board 

stencil Preparation)

• உவலொ�  தொமிை  ஸகடனசில்�ற்ளப 
வ்பொலவே, முதலில் அட்றடயில் டிறசன 
ேறையப்பட்டு சிறு இறணபபுக�ளுடன 
கேட்டப்படுகிைது.

• கே ட் ட ப ்ப ட் ட  முறன�ள  ஓ ர் 
உபபுக�ொகிதத்தினொல்  மிருதுேொக�ப 
்படுகினைன.

• டிறசன அட்றடககு நீர் எதிர்பபுத்தனறம 
அளிப்பதற்�ொ�, அட்றடயின வமற்புைத்தில் 
உருகிய  ்பொ ைபின  கமழுகுபபூச்சு 
அளிக�ப்படுகிைது.

அச்சிடு�ல்

நசடடுற்மு(CountryறMethod)

அ ச் சி ட  வ ே ண் டி ய  து ணி ற ய 
அச்சுவமறசயின மீது, சுருக�மில்லொமல் விரித்து, 
டிறசன ஸகடனசிறல எடுத்து சரியொன இடத்தில் 
றேக� வேண்டும் அச்சு ்பறசயில் கதொய்த்த, 
பிைஸ மூலம் ஸகடனசிலின வமற்புைம் வதய்க� 
வேண்டும்.இதனொல் அச்சப்பறச, ஸகடனசிலில் 
உள்ள டிறசன ேழியொ� கீழ் இைஙகி, துணியில் 
டிறசன அச்சிடப்படுகிைது. இதுவே ெொட்டு முறையில் 
(Country Method) ஸகடனசில் அச்சிடுதலொகும்.
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ஸகிரீன அச்சு முசைக்கு வ�சேயான 

நொருட்்கள்

• அச்சிட வேண்டிய துணி
• ஸகிரீன
• அச்சுப்பறச 
• வமற்புைம்  ்பல  அடுககு  துணி�்ளொல் 

மிருதுேொக�ப்பட்ட அச்சு வமறஜ
• வட்பர்

ஸகிரீன பிரிணடிங அச்சிடும் நசயல் 

முசை்கள்

a) அச்சுப்பறச தயொர் கசய்தல்
b) ஸகிரீன அச்சுவமறச தயொர் கசய்தல்
c) அச்சிடுதல்

ஸகிரீன அச்சு முசை

6. a)  அச்சுப்பறச தயொர் கசய்தல், மற்றும் ஸ்கிரீன ்பயன்படுத்தி அச்சிடும் முறை ்பற்றியும் வி்ளககி 
எழுதவும்.

 b)  க�ொடுக�ப்பட்ட துணியில் அச்சிட, அச்சுப்பறச தயொர் கசய்து, ஸ்கிரீன ்பயன்படுத்தி 
அச்சிட்டு �ொட்டவும். 

a) அச்சுப்ெசச �யார் நசய்�ல்

பிிசமெண்டறநிுங மளறையன்ைடுத்திறதயசர்ற

செயயும்றஅச்சுப்ைமெ

• பிககமண்ட் �லர்�ள தண்ணீரில் �றையொத 
தனறமயுறடயறே

• இந்த ேற�யில் அச்சிடுதல் எளிது
• இறே  துணியின  மீது  எமல்்ஸன 

ற்பண்டர்,சிந்தடிக கைசின �லறேயினொல் 
ஒட்டறேக�ப்படுகிைது.

• இந்த அச்சுப்பறச, ற்பண்டர் எமல்சன  
முதலில் தயொர்கசய்து,பிைகு அத்துடன 
பி க க மண்ட்  நி ை த்ற த  � ல ந்து 
தயொரிக�ப்படுகிைது.

செண்ர் எமல்சன வ�சேயான நொருட்்கள்

சைதிப்சைசருவ செயல அளவு

அக்ைமினSLN செண்ர் துணியில் பிக்நமணட்ச் ஒட்்சேக்கிைது 200 ெகுதி

எமல்சிிஃசெயர் W ந்கட்டிப்ெடுத்துெசே 5 ெகுதி

யூரியா பினநசய்முசைக்்கா்க ஈைப்ெ�த்ச� �க்்க 

சேக்கிைது. 

50 ெகுதி

ச்அவமானியம் 

ொஸவெட்(DAP)

அச்சுப்ெசச துணியில் விசைவில் 

ஒட்்சேக்கிைது

30 ெகுதி

மணநணணநணய் ்கைத்�ல் 665 ெகுதி

நீர் 50 ெகுதி

நமாத்�ம் 1000 ெகுதி

செண்ர் எமல்சன �யார் நசய்யும் முசை

முதலில் நீர்,ற்பண்டர், எமுல்சிிஃற்பயர், 
மண்கணண்கணய் இேற்றை மி� அதி வே�த்தில் 
இ ய ங கு ம் , � ல க கு ம்  இ ய ந் தி ை த் தி ன 
உதவியொல்(stirrer) ெனைொ� �லந்து, ற்பணடர் 
எமல்சறன க�ட்டியொக� வேணடும், பிைகு 

இத்துடன யூரியொ, றடஅவமொனியம் ்பொஸவ்பட் 
ஆகியேற்றை  ெனகு  �லந்து  ற்பண்டர்  
எமல்சன  �லறேறய  தயொர்  கசய்து  
க�ொள்ள  வேண்டும் .இக  �லறே  ்பொல் 
வ்பொல கேண்றமயொ� இருககும்
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• அச்சிட வேண்டிய இடத்தில் ஸகிரீறன 
றேத்து  சிறித்ளவு  அச்சப்பறசறய 
ஸகிரீனின உட்புைம் ஊற்றி வட்பர் எனை 
இைப்பரினொல் ஆன ஒரு ேழிப்பொனொல் 
ேழிக�  வேண்டும் .  வட்பரின  நீ்ளம் 
ஸகிரீனின உட்புை அ�லத்திற்கு சமமொ� 
இருக�ம்.
• ஸகிரினில்  டிறசன  ்பகுதியில் 

உள்ள  துேொைங�ளின  ேழியொ� 
அச்சுப்பறச இைஙகி துணியின மீது 
அச்சிடப்படுகிைது.

• முதல் ரிபீட் அச்சிட்ட பிைகு, ஒரு ரிபீட் 
விட்டு அடுத்த ரிபீட் அச்சிட வேண்டும். 
இவ்ேொறு துணி முழுேதும் அச்சிட்ட 
பிைகு, மீண்டும் �ொலியொ� உள்ள ரிபீட் 
அச்சிடப்படுகினைது.

• முதல் ரிபீட்டின அருகிவலவய அடுத்த 
ரிபீட்றட  அச்சிட்டொல் ,  ஸகிரீன 
ிஃபிவைம் டிறசறன விட அதி� அ�லம் 
உறடயதொல் ,ஏற்�னவே  அச்சிட்ட 
டிறசனின வமவல ்படிந்து, டிறசறன 
அழிககும். 

• துணியின வமல் ஸகிரீறன றேத்து 
அச்சிட்டு ஸகிரீறன வமவல எடுககும் 
க்பொழுது, துணியுடன வசர்த்து ேைொமல் 
தடுக� வேண்டும். 

• ்பல நிைங�ற்ள க�ொண்ட டிறசறன 
அச்சிட வேண்டும் எனில் ஒவ்கேொரு 
நிைத்திற்கும் ,தனித்தனிவய  ஸகிரீன 
தயொர் கசய்தல் வேண்டும்.

MS paint software ல் நெசவு டிசசன 

ேசை�ல்

7. 6×6 டுவில் கெசறே ்பயன்படுத்தி 12×12 
றடமணட்  டுவில்  டிறசறன  60×60 
எனை  அ்ளவில் MS paint software 
உ்பவயொகித்து ேறைந்து �ொட்டுதல்.

  Computer
  Start Menu
  All Programmes
  Accessories

பிக்நமணட் அச்சுப்ெசச �யார் நசய்�ல்

அக்ைசமன பிக்நமணட் நிைம் 50 ெகுதி

செண்ர் எமல்சன 940 ெகுதி

பிக்்ஸர் LLL (அச்சுப்ெசசசய 

நிசை நிறுத்தி)

10 ெகுதி

பிககமண்ட் அச்சுப்பறச தயொர் கசய்ய 
ஏற்�னவே தயொர் கசய்து றேத்துள்ள ற்பண்டர் 
எமல்சனுடன வதறேயொன அ்ளவு அகைறமன 
பிககமண்ட் நிைம் மற்றும் பிக்ஸர் வசர்த்து 
ெ ன கு  � ல ந் து  அ ச் சு ப ்ப ற ச  த ய ொ ர் 
கசய்யப்படுகிைது.

b) ஸகிரீன பிரிணடிங அச்சிடும் வமசச  

�யார் நசய்�ல்

சுமொர் 3 அடி அ�லத்தில் 100 அடி 
நீ்ளத்தில் வமறச அறமத்துக க�ொள்ள வேண்டும்.
வமறசயின ஓைத்தில் நீ்ள ேொட்டத்தில் 2×2 
அஙகுலத்தில் மைச்சட்டங�ற்ள அறமத்துக 
க�ொண்டு அேற்றில் 1.5 அடி அல்லது 2 அடி 
அல்லது 1 ரிபீட் தூைம் இறடகேளி விட்டு குறியீடு 
அறமத்துக க�ொள்ள வேண்டும். வமறசயின 
மீது மிருதுேொன தனறமறயப க்பறுேதற்�ொ�, 
அ்ளவுகவ�ற்்ப ஸ்பொஞ்ச் ஒட்டி அதனமீது மலிேொன 
விறலயில் கிறடககும் துணி�ற்ள 4 அல்லது 5 
மடிப்பொ� இழுத்துப ்பைபபி வமறசயின ஓைத்தில் 
ஆணி அடிக� வேண்டும். வமறசயின மீது 
சுருக�ம் இல்லொது இழுத்துப ்பைபபிய துணி, 
அதன கீழ் உள்ள ஸ்பொஞ்சில் அழுத்திப ்பதிந்து 
அச்சிடும் ்பைபற்ப சமநிறலப்படுத்தும். 

c) ஸகிரீசன ெயனெடுத்தி அச்சிடு�ல்

• அச்சிட  வேண்டிய  துணிறய  அச்சு 
வமறசயின மீது எவ்வித சுருக�மில்லொமல் 
விரித்து  றேக�  வேண்டும் .  பிைகு 
வமறசயின  வமல்  உள்ள  துணியுடன 
அச்சிட  வேண்டிய  துணிறய  சிறு 
கு ண் டூ சி � ளி ன ொ ல்  இ ற ண க �  
வேண்டும்.

Textile_Practical.indd   221 01/11/2022   5:33:33 PM



 செய்முறை பயறறளி ம்222

  MS Paint (Paint Window Opens)
  MS Paint Window
  New File (New file opens)
   Properties (Image Properties window 

opens)
  Select Pixel Ratio Button
  Enter width pixel and height pixel
   (width pixel = Ends,  

Height Pixel = picks)
   Example  

(60 width pixel × 60 Height pixel)
  (New File opens in white colour)

நெசவு ேசை�ல் (Weave Creation)

• புதிய ற்பல் 60 ்பொவிறழ�ற்ளயும், 60 
ஊறட இறழ�ற்ளயும் க�ொண்டிருககும்.

• இதறன Magnifier Tool, உ்பவயொகித்துப 
ற்பல் அ்ளறே க்பரிது்படுத்தி (Ctrl + G) 
உ்பவயொகித்து 60×60 ேறை �ட்டத்தொ்ளொ� 
MS Paint window – ல் ்பொர்க�லொம்.

• வமலும்  இந்த  அ்ளேொனது  window 
– விற்கு கீவழயுள்ள Task Bar – ல் 
குறிபபிடப்பட்டிருககும்.

• பிைகு க்பனசில் டூல் (Pencil Tool) எடுத்துக 
க�ொண்டு Edit Colour – ல் ஏதொேது ஒரு 

ேண்ணத்றத ‘Left Click’ மூலம் எடுத்துக 
க�ொள்ள வேண்டும்.

• பிைகு  க்பனசில்  டூலினொல்  ஒவ்கேொரு  
Pixel  –  றயயும்  எடுத்துக  க�ொண்ட 
ேண்ணத்தில் வதறேககு ஏற்ைேொறு நிைப்ப 
வேண்டும்.

• Pencil எந்த பிகக்ஸல்லின வமல் உள்ளவதொ 
அந்தப பிகக்ஸல்லின எண்ணிகற�றய 
Task Bar –ல் �ொணலொம்.

 12×12 Diamond Twill கெசவு ேறைதல்
• 60×60 அ்ளவில் எடுத்துக க�ொள்ளப்பட்ட 

ேறை�ட்டத்தொளின வமல் இடது மூறலயில் 
்பனனிகைண்டு  ்பொவிறழ�ள  மற்றும் 
்பனனிகைண்டு ஊறட இறழ�ளில் 12×12 
றடமண்ட் டுவில் கெசறேப க்பனசில் 
tool உ்பவயொகித்து உருேொககிக க�ொள்ள 
வேண்டும்.

• பிைகு இந்த ஒரு ரிபீட் டுவில் கெசவிறன Select, 
Copy (Ctrl + C), Paste (Ctrl + V) Options 
உ்பவயொகித்து, ்பல ரிபீட்டு�ற்ள கதொடர்ச்சியொ� 
உருேொககி 60×60 இறழ�ளிலும் டுவில் 
கெசறே நிைப்ப வேண்டும்.

• இபவ்பொது ெமககு வதறேயொன 12×12 
றடமண்ட்  டுவில்  கெசவு  60×60- ல் 
கிறடககும். 
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ைகுதிற-றI

• க�ொடுக�ப்பட்ட கெசறே ேறை�ட்டத் தொளில், க�ொடுக�ப்பட்ட அ்ளவில் ேறைந்து  
அதற்�ொன டிைொபட், க்பகபி்ளொன, மிதி�ட்டும் முறைறயக குறித்தல். 10

ைகுதிற–றI I

• வேட் சொயக�றைசல் தயொரித்தல் மற்றும் சொயமிடும் முறையிறனப ்பற்றி எழுதுதல். 10
• க�ொடுக�ப்பட்ட நூலிற்கு க�ொடுக�ப்பட்ட நிை அ்ளவில் வேட் சொயமிட வதறேயொன  

சொயத்தூள மற்றும் உ்பவேதிபக்பொருட்�ளின அ்ளவு�ற்ளக �ணககிடுதல். 5
• வமற்�ண்ட அ்ளவு�ளின்படி, சொயக�றைசல் தயொர் கசய்து, க�ொடுக�ப்பட்ட நூறலச்  

சொயமிடுதல். 20
அலலது

• குளிர் முறை ரியொகடிவ் சொயக�றைசல் தயொரித்தல் மற்றும் சொயமிடும் முறையிறனப  
்பற்றி எழுதுதல். 10 

• க�ொடுக�ப்பட்ட நூலிற்கு க�ொடுக�ப்பட்ட நிை அ்ளவில் குளிர் முறை ரியொகடிவ்  
சொயமிட வதறேயொன சொயத்தூள மற்றும் உ்பவேதிபக்பொருட்�ளின அ்ளவு�ற்ளக 
�ணககிடுதல். 5 

• வமற்�ண்ட அ்ளவு�ளின்படி, சொயக�றைசல் தயொர் கசய்து, க�ொடுக�ப்பட்ட நூறலச்
 சொயமிடுதல். 20

அலலது

• கேப்பமுறை ரியொகடிவ் சொயக�றைசல் தயொரித்தல் மற்றும் சொயமிடும்  
முறையிறனப ்பற்றி எழுதுதல். 10 

• க�ொடுக�ப்பட்ட நூலிற்கு க�ொடுக�ப்பட்ட நிை அ்ளவில் கேப்பமுறை ரியொகடிவ்  
சொயமிட வதறேயொன சொயத்தூள மற்றும் உ்பவேதிபக்பொருட்�ளின அ்ளவு�ற்ளக 
�ணககிடுதல். 5

• வமற்�ண்ட அ்ளவு�ளின்படி, சொயக�றைசல் தயொர் கசய்து, க�ொடுக�ப்பட்ட  
நூறலச் சொயமிடுதல்.

செய்முறமெசதிரிறற்சத்தசவ

 சலம்ற3றமெணிற சமெசத்தறமெதிப்சைண்ற50

நெசவியல் ந�ாழில்நுட்ெம் - நசய்முசை

வமல்நிசை இைண்ாம் ஆணடு

செய்முறைசமாறற்ச வசவ
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• ற�க�ட்றட அச்சுமுறைககு அச்சுப்பறச தயொர் கசய்தல் மற்றும் ற��ட்றடறய  
்பயன்படுத்தி அச்சிடும் முறை ்பற்றியும் வி்ளககி எழுதவும். 15

• க�ொடுக�ப்பட்ட துணியில் அச்சிட அச்சுப்பறச தயொர் கசய்து, ற�க�ட்றட  
்பயன்படுத்தி அச்சிட்டு �ொட்டவும் 20

அலலது

• ஸகடனசில் அச்சுமுறைககு அச்சுப்பறச தயொர் கசய்தல், மற்றும் ஸகடனசிறல  
்பயன்படுத்தி அச்சிடும் முறை ்பற்றியும் வி்ளககி எழுதவும். 15

• க�ொடுக�ப்பட்ட துணியில் அச்சிட, அச்சுப்பறச தயொர் கசய்து, ஸகடனசிறல  
்பயன்படுத்தி அச்சிட்டு �ொட்டவும். 20

அலலது

• ஸகீரீன அச்சுமுறைககு அச்சுப்பறச தயொர் கசய்தல் மற்றும் ஸகிரீன ்பயன்படுத்தி  
அச்சிடும் முறை ்பற்றியும் வி்ளககி எழுதவும். 15

• க�ொடுக�ப்பட்ட துணியில் அச்சிட, அச்சுப்பறச தயொர் கசய்து, ஸகிரீன ்பயன்படுத்தி  
அச்சிட்டு �ொட்டவும். 20

அலலது

• க�ொடுக�ப்பட்ட டிறசறன, க�ொடுக�ப்பட்ட அ்ளவில் �ணினியில் MS Paint software 
உ்பவயொகித்து ேறைந்து �ொட்டுதல். 20

• இதற்�ொ� வமற்க�ொள்ளப்பட்ட கசய்முறையின ்படிநிறல�ற்ள அட்டேறணப்படுத்துதல். 15

ைகுதிற–றI I I

• ேொய்கமொழித்வதர்வு 5

்பகுதி – I 10  மதிபக்பண்

்பகுதி – II 35 மதிபக்பண்

்பகுதி – III  5  மதிபக்பண்

கமொத்தம் 50 மதிபக்பண்
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வணக்கம் !  ந ான் ,  1 9 8 1  –  8 3 
்க ல்விய ாண்டு்களில்  வ வம் ்ப டி த ாளம்  
அரசினர் வேல்நிலைப் ்பள்ளியில் வேல்நிலைத் 
ததாழிற்கல்விப் பிரிவான “Textile Technology” 
பிரிவில்  ஆங்கிை  வழியில்  ்பயின்வறேன் .  
பி றேகு ,  B . த ்க ா ே ா ர ்ப ா லளயம்  S S M 
்ப ாலிதெகனிககில்  1 9 8 3  –  8 5  ்கல்வி 
ஆண்டு்களில்  டிப்ளோ  இன்  தெக்ஸலெல் 
பிராசஸிங்  ்படிப்பில் ,  Lateral  entr y ஆ்க 
இரண்ொம் ஆண்டு வசர்ந்து ்பயின்று, மூன்றோம் 
ஆண்டில், முதல் ோணவனா்க Gold Medal 
த்பறவறேன் .  1 9 8 5  முதல்  ்பத்தாண்டு்கள் 
தசன்லன, BINNY LIMITED நிறுவனத்தில் 
வேற்பார்லவயாளரா்கப் ்பணியாறறிவனன். 
அதறகுப் பிறேகு மும்ல்ப Khatau Voiles இன் 

தசன்லன  பிரிவு  Indokem P vt .  Ltd-ல் 
வேற்பார்லவயாளரா்கச் வசர்ந்து தறத்பாழுது, 
அதன்  கிலளப்பிரிவான  ்கரூர்  Loom Tex 
Exports, திருப்பூர் East Coast Clothing 
Company., ேறறும் Zen Linen International 
ஆகிய 3 நிறுவனங்்களின் General Manager 
(Technical) ஆ்க ்பணியாறறி வருகிவறேன்.
நான் ்பதிதனான்று, ்பனிதரண்ொம் வகுப்பில் 
தநசவியல் ததாழில் நுட்பம் ்பயின்றே வ்பாது 
த்பறறே  அடிப்்பலெ  அறிவவ  என்னுலெய 
வேன்லேககு  மூை  ்காரணோகும் .  எனது 
வருங்்காைம் .  தநசவுத்ததாழில்  சார்ந்வத 
இருககும் என என்லன முடிவு தசயய லவத்தது 
எனது  வேல்நிலை  ்படிப்வ்ப  ஆகும் .  இத் 
தருணத்தில் தமிழ்க அரசு ்பள்ளிக ்கல்வித் 
துலறேககும் ,  வவம்்படிதாளம்  அரசினர் 
வேல்நிலைப்  ்பள்ளிககும் ,  ்பயிறறுவித்த 
ஆ சி ரி ய ர் ்க ளு க கு ம்  ே ற று ம்  எ ன து 
குடும்்பத்தாருககும்  எனது  உளோர்ந்த 
நன்றியிலனப்  ்பணிவுென்  ததரிவித்துக 
த்காள்கிவறேன் .  இப்பிரிலவ  வதர்ந்ததடுத்து 
்பயிலும்  நீங்்கள்  அலனவரும்  தநசவியல் 
ததாழில் நுட்பத்லத நன்கு ்பயின்று உங்்கள் 
வாழ்வில் அலனத்து வேன்லேயும் த்பறறுவாழ 
வாழ்த்துகிவறேன்.

தனிநபர் ஆய்வு

M. சரவணக்குமார், D.T.P., 

ராக்கிபபட்டி, சசலம்

1

தனிநபர் ஆய்வு
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ந ான்  வவம்்படிதாளம்  அரசினர் 
வேல்நிலைப்  ்பள்ளியில் ,  1983-85 ்கல்வி 
ஆண்டு்களில்  வ ே ல்நிலை  வகு ப் பில் 
ததாழிற்கல்விப் பிரிவான Textile Technology 
(English Medium) ்பயின்று வதர்ச்சி த்பறவறேன். 
பின்னர் ,  B .  த்காோர்பாலளயம்  S S M 
்பாலிதெகனிககில் டிப்ளோ இன் தெக்ஸலெல் 
பிராசஸிங் பிரிவில் 1985-87 ்கல்வியாண்டு்களில் 
்பயின்று வதர்ச்சி த்பறவறேன். அதன் பிறேகு எனது 
தாயாரின் ஆதரவில்,  முதலில் Bleaching, 
பிறேகு  Manual dyeing ேறறும்  Tub Dip 
முலறேயில் லெரகட, வநப்தால்-வ்ப்ஸ, சல்்பர் 

பிளாக, வவட, வரேஸால் ஆகிய சாயங்்கலளப் 
்பயன்்படுத்தி சாயமிடடு வந்வதன். பின்னர், 
Cabinet Dyeing Machine அலேத்து ததாழிலை 
வி ரி வு  ்ப டு த் தி வ ன ன் .  த ற த ்ப ா ழு து 
்கா்கா்பாலளயம், வவம்்படிதாளம் சாலையில் 
துர்்கா லெயிங் ஆலையில், H.T.H.P. முலறேயில் 
Cheese Dyeing யில் Polyester ககு Dispersed 
dyeing தசயது தருகிவறோம். நான் +2 தநசவியல் 
ததாழில்நுட்பம் தெகனாைஜி ்பயின்றே வ்பாது 
சாயமிடுதலில் கிடடிய அடிப்்பலெ அறிவவ 
என்னுலெய இவவளர்ச்சிககு அடித்தளோ்க 
அலேந்தது. எனககு இத்தருணத்தில் அறிவு 
நல்கிய   தமிழ்க  அரசு  ்பள்ளிக  ்கல்வித் 
துலறேககும் ,  வவம்்படிதாளம்  அரசினர் 
வேல்நிலைப்  ்பள்ளிககும் ,  ்பயிறறுவித்த 
ஆ சி ரி ய ர் ்க ளு க கு ம்  ே ற று ம்  எ ன து 
குடும்்பத்தாருககும் உளோர்ந்த நன்றியிலனப் 
்பணிவுென் ததரிவித்துக த்காள்கிவறேன். இப் 
பிரிவில் ்பயிலும் நீங்்களும் ்பயிலும் ்காைத்தில் 
நீங்்கள் த்பறும் அறிலவக த்காண்டு, பிற்காைத்தில் 
என்லனப்வ்பான்று சுயத்ததாழில் ததாெங்கி, 
வேன்லேயலெய வாழ்த்துகிவறேன்.

தனிநபர் ஆய்வு

2

R. ச�ாவிநதராஜ், D.T.P., 

�ா�ாபாளையம், சசலம்.

தனிநபர் ஆய்வு
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இணையதள முகவுி 227

www.google.com 

www.wikipedia.org 

www.textilelearner.com 

www.fiber2fashion.com 

www.onlineclothingstudy.com 

www.m.indiamart.com/dyeingmachine 

www.voltas.com/textilemech 

www.nptel.ac.in. 

www.slideshare.net. 

www.teonline.com. 

www.textilefashionstudy.com 

www.handlooms.nic.in. 

www.textmin.nic.in. 

www.cooptex.gov.in 

www.tn.gov.in/department/10 

www.textilecalculation.blogspot.com

www.textileLearner.blogspot.com

www.fashion2appreal.blogspot.com

www.explainthatstuff.com

www.textileschool.com

www.woodprintblock.com

www.craftandartisans.com

www.theindianblockcompany.com

www.samibatik.com

இணையதள முகவரிகள்
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மேறமகோள் நகள228

1. KNITTING TECHNOLOGY DEPT. OF TEXTILE TECHNOLOGY

THIYAGARAJAR POLYTECHNIC 

SALEM-5

2. +2 TEXTILE TECHNOLOGY S.V. RANGASAMY

B. KRISHNAMOORTHI

N.S. MANOKARAN

P. SIVARAJAN

S. KARTHI

TAMILNADU TEXT BOOK SOCIETY

CHENNAI-6.

3. KNITTING Dr. ANBUMANI. N 

NEW AGE INTERNATIONAL (p) Ltd,

NEW DELHI& CHENNAI

4. KNITTING AND APPAREL TECHNOLOGY K. SUKUMAR,

S.S.M.I.T.T, KOMARAPALAYAM

5. FABRIC FORMING B. HASMUKRAI 

S.S.M.I.T.T, KOMARAPALAYAM

6. A GUIDE OF TEXTILE DESIGNING IIHT, SALEM

7. TEXTILE DESIGN AND COLOUR WILLIAM WATSON

8. TECHNOLOGY OF DYEING Dr. V.A. SHENAI ,BOMBAY

9. TEXTILE WET PROCESSING D. JOTHI, S. JEYAPRAKASAM 

S.S.M.I.T.T, KOMARAPALAYAM

10. TECHNOLOGY OF TEXTILE PRINTING S. UDHAYA MARTHANDAN, 

S.S.M.I.T.T, KOMARAPALAYAM

11. USE OF MS PAINT FOR JACQUARD

GRAPH DESIGNING AND PRINTING

Dr R G PANNEER SELVAM

INDIAN JOURANAL OF FIBRE AND

TEXTILE RESEARCH

NISCAIR PUBLICATIONS

NEW DELHI

மேறமகோள் நூலகள்
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கல்வி ஆல�ோசகர் மற்றும் வல்லுநர்

முனைவர் ப�ோன். குமோர்,

இனை இயக்குைர் (�ோடத்திடடம்),

மோநி�க் கல்வியியல் ஆரோய்ச்சி மற்றும் �யிற்சி நிறுவைம்,  

பசன்னை.

�ோடநூல் வல்லுநர்

முனைவர் ரோ. கு. �ன்னீர் பசல்வம்

[இயக்குநர் (ஓய்வு) I.I.H.T., வோரைோசி (UP)]

இனை ல�ரோசிரியர், 

KCG ப�ோழில்நுட�க் கல்லூரி, கோரப�ோக்கம், பசன்னை.

�ோடநூல் கூர்்ந�ோய்வோளர்

முனைவர் சு. அம்சமணி,

துனைத்�ன�வர், அவிைோசிலிஙகம் மகளிர் �ல்கன�க்கழகம், 

லகோனவ.

ெதாழிற்கல்வி - ெநசவியல் ெதாழில்நுட்பம்

்கருத்தியல் மறறும் ெசய்முறை  -  மமல்நிறை இரண்ாம் ஆணடு

நூ�ோசிரியர்கள் மற்றும் லம�ோய்வோளர்கள்

புத்�க வடிவனமபபு மற்றும் வனர�டம்

உ�யோ இன்ஃல�ோ

குலரோம்ல�டனட, பசன்னை.

அடனட வடிவனமபபு 

கதிர் ஆறுமுகம்

�ர கடடுப�ோடு

கோமோடசி �ோ�ன்

ஒருஙகினைபபு

ரலமஷ் முனிசோமி

�ோட நூ�ோசிரியர்கள்

திரு.�. கிருஷ்ைமூர்த்தி

ப�ோழிற்கல்வி ஆசிரியர்

அரசிைர் லமல் நின�ப �ள்ளி

லவம்�டி�ோளம், லச�ம் மோவடடம்.

திரு.ச. கோர்த்தி

ப�ோழிற்கல்வி ஆசிரியர்

அரசிைர் ஆணகள் லமல்நின�ப �ள்ளி

குமோர�ோனளயம், நோமக்கல் மோவடடம்.

திரு.எஸ். ஜோன்லசகர்

ப�ோழிற்கல்வி ஆசிரியர்

புனி� மரியன்னை லமல் நின�ப �ள்ளி

திணடுக்கல், திணடுக்கல் மோவடடம்.

திரு.�. சிவரோஜன்

ப�ோழிற்கல்வி ஆசிரியர்,

நஞசப�ோ மோநகரோடசி ஆணகள்  

லமல்நின�ப �ள்ளி

திருபபூர், திருபபூர் மோவடடம்.

�ோட ஒருஙகினைப�ோளர்கள்

முனைவர் அ. இளஙலகோவன்

(மோநி� நல்�ோசிரியர் விருது-2018),

உ�வி ல�ரோசிரியர்

 மோநி�க் கல்வியியல் ஆரோய்ச்சி மற்றும் �யிற்சி நிறுவைம், 

பசன்னை.

�ோ. ம�ர்விழி

�டட�ோரி ஆசிரியர்,

 மோநி�க் கல்வியியல் ஆரோய்ச்சி மற்றும் �யிற்சி நிறுவைம், 

பசன்னை.

இ்நநூல் 80 ஜி.எஸ்.எம். எலிகணட லமபலித்ல�ோ �ோளில் அச்சிடப�டடுள்ளது. 

ஆபபசட முனையில் அச்சிடலடோர்:

கன� மற்றும் வடிவனமபபுக் குழு

EMIS ப�ோழில்நுட�க் குழு

இரோ.மோ.சதீஸ்  

மோநி� ஒருஙகினைப�ோளர் ப�ோழில்நுட�ம், 

கல்வி லம�ோணனம �கவல் முனைனம, 

ஒருஙகினை்ந� �ள்ளிக்கல்வி இயக்ககம்.

க. �. சத்தியநோரோயைோ, 

�கவல் ப�ோழில்நுட� ஆல�ோசகர், 

கல்வி லம�ோணனம �கவல் முனைனம, 

ஒருஙகினை்ந� �ள்ளிக்கல்வி இயக்ககம்.

இரோ. அருண மோருதி பசல்வன்,

ப�ோழில்நுட� திடட�ணி ஆல�ோசகர்,  

கல்வி லம�ோணனம �கவல் முனைனம, 

ஒருஙகினை்ந� �ள்ளிக்கல்வி இயக்ககம்.
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