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ெதாகுப்பும்

தமிழ்ாடு ்பாடநூல் ேறறும் 
்கல்வியியல் ்பணி்கள் ்கழ்கம்

www.textbooksonline.tn.nic.in

நூல் அச்்ாக்்கம்

The wise
possess all

க ற க  க ச ட ற

விற்பலனக்கு அன்று

ii

AM_Tamil.indd   2 22-05-2018   04:49:06

www.Padasalai.Net



iii

முகப்புறைமுகப்புறை

மேல்நிலைப்பள்ளி முதைாம் ஆண்டு ்படிக்கும் ோணவரகளுக்கு 
அடிப்பலடத் தானியாங்கி ஊரதிப ப்பாறியியல் வழங்குவதில் நாங்கள் 
ப்பருலே பகாள்கிமறாம். கற்பவரகள், ஆசிரியரகள் ேறறும் ோநிைக் 
கல்வியியல் வளாச்சி ேறறும் ஆராய்ச்சி நிறுவளத்தினர அளித்த ஆதரவு 
ேறறும் உதவிக்கு ஆழோன நன்றியிலன பதரிவித்துக்பகாள்கிமறாம்.

ோணவரகள், அடிப்பலட கருத்துக்கலள பதளிவாகப புரிந்து பகாள்ளும் 
வலகயில் மிகுந்த கவனத்துடன் இந்தப புத்தகம் வடிவலேக்கப்பட்டுள்ளது. 
என்ஜினுலடய ்பல்மவறு ்பாகங்கலள நன்றாக புரிந்து பகாள்வதறகும் 
பசய்முலற மூைோக கறறுக்பகாள்வதறகும் அதறகான ்பயிறசிகள் 
்பரிந்துலரக்கப்பட்டுள்ளன.

பதாழில்சார கல்விக்குத் மதலவயான புதுலேயான எண்ணங்கலள 
ப்பறவும் ோணவரகளுக்கு ஊக்கேளிக்கும் விதோகவும் அலேந்துள்ளது.

தங்களின் மேைான விேரசன்ங்கலளயும், புத்தகத்லத மேம்்படுத்துவதறகான 
ஆமைாசலனகலளயும் வரமவறகிமறாம். திருத்த வழிமுலறகலள 
கருத்தில் பகாள்மவாம்  தங்களிள் ்பரிந்துலரகலள கருத்தில் பகாண்டு 
வருங்காைத்தில் நலடமுலறப்படுத்துமவாம்.     
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செய்முறை
செர்னியர் கொலிப்பர்  
 (VERNIER CALIPER) 1

செய்முறை 1

்�ொக்கம் (AIM)
சவர்னியர் கநாலிபெமரக் சகநாணடு உருமை வடிவப செநாருடகளின் சவளிவிட்ம், உள்விட்ம். ஆழம் 
ஆகிவறம்ற துல்லியைநாக அைக்கக்கறறுக் சகநாள்ளுதல்

்தறெயொன ெொதனஙகள் (Equipments Required)
சவர்னியர் கநாலிபெர்

பொகஙகள்
z	பீம் (BEAM)

z	சவளிபெக்க அைவிறகநான நிமைத்ததநாம் (Fixed Jaw for External Measurement)

z	உள்ெக்க அைவிறகநான நிமைத்ததநாம் (Fixed Jaw for Internal Measurement)

z	சவளிபெக்க அைவிறகநான ்கரும்தநாம் (Movable Jaw for External Measurement)

z	உள்ெக்க அைவிறகநான ்கரும் தநாம் (Movable jaw for Internal Measurement)

z	முதன்மை அைவுநகநால் (Main Scale)

z	ஆழத்மத அைபெதறகநான தணடு (Blade for Depth measurement)

z	திருத்தி அமைக்கும் விரல் பிடித்திருகு (Adjustable Finger Grip)

z	பூடடும் திருகநாணி (Locking Screw)

பீம் (Beam)
பீம் என்ெது சவர்னியர் கநாலிபெரின் அடிபெம்ெநாகம் ஆகும். இதன்மீது முதன்மை அைவுநகநால் (Main Scale Division) 
குறிக்கபெடடிருக்கும். இதில் உள்ை ஒவசவநாரு சிறிய நகநாடடின் அைவு 1 மிமீ ஆகும்.10 வது நகநாடுைடடும் ெறறு 
செரியதநாகவும் சதளிவநாகவும் குறிக்கபெடடிருக்கும்.
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3

செளிப்பக்க அல்்லது உள்ளபக்க அளவிறகொன நிற்லத்ததொறட  
(Fixed Jaw for External or Internal Measurement)
இது பீம் என்ெதன் இ்து கீழைறறும் நைல்பு்றத்தில் அமைந்துள்ைது. இந்த இரணடு தநாம்களும் ெட்த்தின் 
(Frame) ஒருங்கிமைந் தெநாகைநானபீமு்ன் (Beam) இமைக்கபெடடுள்ைது. பீமின் (Beam - ன்) பின் ெகுதியில் 
சவர்னியர்ெநாகம் (Vernier Unit) ்கர்கி்றது.

செளிப்பக்க அல்்லது உள்பக்க அளவிறகொன �கரும்தொறட  
(Movable Jaw for External or Internal Measurement)
சவளிபெக்க அைவுகமை அைக்கப ெயன்ெடும் ்கரும்தநாம்யும், உள்ெக்க அைவுகமை அைக்கப ெயன்ெடும் 
்கரும்தநாம்யும் ஒன்ந்றநாச்நான்று ்கர்ந்து செல்லுைநாறு அமைந்திருக்கும். நிமைத்தநாம் (Fixed Jaw) ைறறும் 
்கரும்தநாம் (Movable Jaw) ஆகிய இரணடிறகும் இம்யில் முதன்மை அைவுநகநால் (Main Scale) அைவுகள் 
துல்லியைநாக அமைக்கபெடடிருக்கும்.

பீமின் (Beam) மீது சவர்னியர் (Vernier)அைவுநகநால் ்கரும் நெநாது்கரும் தநாம்யும் (Movable Jaw) 
வைதுெக்கைநாக்கரும்,இதனநால் ்ைக்குத் நதமவயநான அைவுகமை அைக்கமுடிகி்றது.அைவுகமை அைந்த 
பி்றகு சவர்னியர் அைவுநகநால் (Vernier) நைலும் ்கரநாைல் இருபெதறகநாக பூடடும் திருகநாணி (Locking Screw)என்்ற 
அமைபமெக் சகநாணடிருக்கும். அைவுகமை மிகவும் துல்லியைநாக அைபெதறகுத் தகுந்த வநாறு நுணணிய 
திருத்தி அமைக்கும் திருகநாணி (Fine Adjusting Screw)என்்ற அமைபபும் சகநாடுக்கபெடடிருக்கும்.

மீச்சிறு ைதிப்பு ( Least Count)
அைக்கும் கருவியின் மூைம் அைக்கபெ்க் கூடிய மிகக்கும்றந்த அைவிறகு மீச்சிறு ைதிபபு (Least Count) என்று 
செயர்.முதன்மை அைவுநகநாலின் (Main Scales) ஒரு ைதிபபில் இருந்து சவர்னியர் அைவு நகநாலின் ஒரு பிரிவின் 
ைதிபமெ கழித்து கிம்பெது தநான்மீச்சிற்றைவு (Least Count) ஆகும்.

மீச் சிற்றைவு (Least Count) = முதன்மை அைவு நகநாலின் ஒருபிரிவு (Main Scale Division)

சவர்னியர் அைவு நகநாலின் ஒரு பிரிவு (Vernier Scale Division)

முதன்மை அைவு நகநாலின் ஒருபிரிவு= 1மிமீ, 

சவர்னியர் அைவு நகநாலின் ஒரு பிரிவு = 9/ 10= 0.9 மிமீ

மீச் சிற்றைவு= 1 - 0.9 = 0.1 மிமீ

உ்்லொகம்
இது நிக்கல் குநரநாமியம் ஸ்டீலினநால் தயநாரிக்கபெடுகி்றது

ஆழ அளவித்தணடு (Depth Bar)
இது சவர்னியர் கநாலிபெரின் முதன்மை அைவு நகநாலின் (Main Scale) பின்பு்றத்தில் அமைந்துள்ைது. இது 
ஆழத்தின் (Depth) அைவிமனத் துல்லியைநாக அைக்கப ெயன்ெடுகி்றது.

அளக்கும் முறை (Measuring Procedure)
z	முதன்மை அைவு நகநால் (Main Scale) க்ந்த சென்்ற தூரத்தின் அைமவக் குறித்துக் சகநாள்ை நவணடும்.

z	சவர்னியர் அைவு நகநாலில் எந்தநகநாடு முதன்மை அைவுநகநாலில் உள்ை நகநாடுகளில் ஒன்்றநாக 
இமைகி்றநதநா அந்த அைமவக் குறித்துக் சகநாள்ை நவணடும்.
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z	சவர்னியர் அைவு நகநாலில் உள்ை அைமவ மீச் சிறு அைவு்ன் (Least Count) செருக்க நவணடும். இது 
சவர்னியர் அைவு நகநாலின் ைதிபபு (Vernier Scale Reading)ஆகும்

z	சவர்னியர் அைவு நகநாலின் ைதிபமெ (Vernier Scale Reading) முதன்மை அைவு நகநாலின் ைதிபபு்ன் (Mail 
Scale Reading) கூட் நவணடும். இது நவ்ைக்குத் நதமவயநான அைவநாகும்.

MSR = 2.2 cm ; VSC = 4 
              = [2.2 cm+(4x0.01cm)] = 2.24 cm

சுழிப்பிறழ (Zeroerror)
சவர்னியர் கநாலிபெரின் நிமைத்ததநாம்யும் (Fixed Jaw)்கரும் தநாம்யும் (Movable Jaw) இமைந்திருக்கும் நெநாது 
இரணடு அைவுநகநால் ‘O’இருந்தநால் அதறகு சுழிபபிமழ (Zero Error)என்று செயர்.

்�ர்ப்பிறழ (Positive Error)
சவர்னியர் கநாலிப ெரின்நிமைத்ததநாம்யும் (Fixed Jaw)்கரும் தநாம்யும் (Movable Jaw) இமைந்திருக்கும் நெநாது 
முதன்மை அைவு (Main Scale) நகநாலின் அைமவ வி்சவர்னியர் அைவு (Vernier Scale) நகநாலின் அைவு அதிகைநாக 
இருந்தநால் அதறகு ந்ர்பபிமழ (Positive Error) என்று செயர். எனநவ அைவு கைக்கிடும் நெநாது கணடுபிடித்த 
அைவில் (Actual Reading)இருந்து ந்ர்பபிமழயின் அைமவக் (Positive Error Measurement) கழிக்க நவணடும்.

குறைப்பிறழ (Negative Error)
முதன்மை அைவு நகநாலின் ைதிபமெ வி்சவர்னியர் அைவு நகநாலின் இ்து ெக்கஅைவு ‘O’ மவவி்க் கும்றவநாக 
இருத்தநால் அதறகு கும்றபபிமழ (Negative Error) என்றுசெயர்.எனநவ அைவு கைக்கிடும் நெநாது கணடு பிடித்த 
அைவு்ன் (Actual Reading) கும்றபபிமழயின் அைமவக் (Negative Error Measurement) கூடடிக் சகநாள்ைநவணடும்.
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அளவுகள்
 அ) செளிவிடடம்

z	சகநாடுக்கபெட் செநாருமை நிமையநான ைறறும் ்கரும் தநாம்களுக்கு இம்நயமவக்க நவணடும்.

z	திருத்தி அமைக்கும் ைமரயநாணிமய (Fine adjusting screw) ்கர்த்தி பூடடும் ைமரயநாணிமய (Locking 
screw) இறுக்க நவணடும்.

z	இபநெநாது சவளிவிட்த்மத கநாை நவணடும்.

ெ.எண விளக்கம் அளவு (மி.மீ)

1. முதன்லேஅளவுமகால் –––––––– மி.மீ

2. பவரனியரஅளவுமகால் –––––––– மி.மீ

3. பிலழ (மநர (அ) குலற) –––––––– மி.மீ

ெரியொனஅளவு –––––––– மி.மீ

 ஆ) உள்விடடம்
z	சகநாடுக்கபெட் செநாருளின் உள்அைவுக்கு ஏறெ இருதநாம்கமையும் ்கர்த்த நவணடும்.
z	திருத்தி அமைக்கும் ைமரயநாணிமய (Fine adjusting screw) ்கர்த்தி பூடடும் ைமரயநாணிமய (Locking 

screw) இறுக்க நவணடும்.
z	இபநெநாது உள்விட்த்மதகநாை நவணடும்.

ெ.எண விளக்கம் அளவு (மி.மீ)

1. முதன்லே அளவுமகால் –––––––– மி.மீ

2. பவரனியர அளவுமகால் –––––––– மி.மீ

3. பிலழ (மநர (அ) குலற) –––––––– மி.மீ

ெரியொன அளவு –––––––– மி.மீ

 இ) ஆழம்
z	ஆழ அைமவ கநாைசவர்னியர் கநாலிபெரின் முதன்மை அைவு நகநாலின் பின்பு்றம் உள்ை ஆழ 

அைவித்தணம் (depth bar) ்கர்த்திகநாை நவணடும்.
z	ஆழ அைவித்தணம் (depth bar) துல்லிய ைநாக்கர்த்த திருத்தி ைமரயநாணிமய (Fine adjusting screw) 

்கர்த்தி பூடடும் ைமரயநாணிமய (Locking screw) இறுக்க நவணடும்.
z	இபநெநாது ஆழ அைமவ கநாை நவணடும்.

ெ.எண விளக்கம் அளவு (மி.மீ)

1. முதன்லே அளவுமகால் –––––––– மி.மீ

2. பவரனியரஅளவுமகால் –––––––– மி.மீ

3. பிலழ (மநர (அ) குலற) –––––––– மி.மீ

ெரியொனஅளவு –––––––– மி.மீ

முடிவு (Conclusion)
கணடுபிடித்த துல்லியைநான அைவுகமை அட்வமைபெடுத்த நவணடும்.
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செய்முறை

2

செய்முறை 2

்�ொக்கம் (AIM)
மைக்நரநாமீட்ரின் மூைம் ெணிப செநாருடகளின் சவளிவிட்த்தின் அைமவத் துல்லியைநாக அைக்கக் கறறுக் 
சகநாள்ளுதல்

்தறெயொன கருவிகள்
மைக்நரநாமீட்ர், ெணிப செநாருடகள்

பொகஙகள்
z	U-வடிவச் ெட்ம் (U Frame)

z	ஆன்வில் (Anvil)

z	தணடு (Spindle)

z	பூடடும் ்டடு (Lock Nut)

z	நெரல் அல்ைது சிலீவ (Barrel or Sleeve)

z	பிரதநான அைவுநகநால் (Major scale)

z	துமை அைவு நகநால் (Minor scale)

z	திம்பிள் (Thimble)

z	நரடெட (Ratchet)

z	வழுக்கநாத் தன்மையுள்ை பிடி (Knurled Grip)

அளவுகள்
மைக்நரநாமீட்ர் (Out Side Micrometer) கீழக்கண் அைவுகளில் கிம்க்கின்்றன

 1. 0 முதல் 25 மி.மீ வமர

 2. 25 முதல் 50 மி.மீவமர

 3. 50 முதல் 75 மி.மீவமர

 4. 75 முதல் 100 மி.மீவமர

றைக்்ைொமீடடர்  
 (Micro Meter)
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விளக்கம் (Description)
இது நெநால்ட ைறறும் ்ட தத்துவத்தின் அடிபெம்யில் அமைந்துள்ைது.நெரலின் (Barrel)மீது பிரதநான அைவு 
(Major scale) ைறறும் துமை அைவு (Minor scale) ஆகிய இரணடும் குறிக்கப ெடடிருக்கும். பிரதநான அைவு 
1 மிமீ ஆகவும் துமை அைவு 0.5 மிமீ ஆகவும் இருக்கும்.பிரதநான அைவு முகபபுக் நகநாடடின் நைலும்,துமை 
அைவு முகபபுக் நகநாடடின் கீழும் அமைந்திருக்கும். திம்பிள் (Thimble),ெநாகத்தின் சுற்றைவு 50 பிரிவுகைநாகப 
பிரிக்கபெடடு 5, 10, 15, …….. 45 என குறிக்கபெடடிக்கும். எனநவ திம்பிள் அமைபபின் ஒரு பிரிவின் அைவு  
0.01 மி மீ ஆகும்.

பிரதநான அைவுநகநாலின் ஒரு பிரிவு = 1 மிமீ
துமை அைவுநகநாலின் ஒரு பிரிவு =  0.5 மிமீ

எனநவ மீச்சிற்றைவு (Least Count) = 0.5
 50

 = 0.01 மிமீ

தணடு (spindle) ைறறும் ஆன்வில் (Anvil) ஆகியவறறின் முமனபெகுதி நதயைநானம் அம்யநாைல் 
இருபெதறகநாக கநார்மெடு முமன (Carbide Tip) செநாருத்தப ெடடிருக்கும்.

ஆன்வில் (Anvil) முமனபெகுதியும், தணடின் (Spindle) முமனபெகுதியும் இமையும் நெநாது முகபபுக் 
நகநாடடில் (index Lineல்) உள்ை ‘0’வும் திம்பிள் நகநாடு பூஜ்ஜியமும் ெந்திக்க நவணடும். இதறகு சுழிபபிமழ (zero 
error) என்று செயர்.
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்�ர்ப்பிறழ (Positive Error)
ஆன்வில் (Anvil) முமனபெகுதியும், தணடின் (Spindle) முமனபெகுதியும் இமையும் நெநாது முகபபுக் நகநாடடில் 
(index Lineல்) உள்ை ‘0’வும் திம்பிள் நகநாடு பூஜ்ஜியமும் ெந்திக்க நவணடும். பூஜ்ஜியத்மத வி் அதிகைநாக 
இருந்தநால் அதறகு ந்ர்பபிமழ (positive error) என்று செயர்.

குறைப்பிறழ (Negative Error)
ஆன்வில் (Anvil) முமனபெகுதியும், தணடின் (Spindle) முமனபெகுதியும் இமையும் நெநாது முகபபுக் நகநாடடில் 
(index Lineல்) உள்ை ‘0’வும் திம்பிள் நகநாடு பூஜ்ஜியமும் ெந்திக்க நவணடும். பூஜ்ஜியத்மத வி் கும்றவநாக 
இருந்தநால் அதறகு கும்றபபிமழ (negative error) என்று செயர்.

திருகைவியின் மூைம் அைபெதறகு முன்ெநாக அதில் பிமழ இருக்கி்றதநா என்ெமத உறுதி செயது சகநாள்ை 
நவணடும்.பிமழயின் தன்மைமயக் (மிமக அல்ைது கும்ற) கண்றிந்து அதறகுத் தகுந்தவநாறு சைநாத்த அைவில் 
கூட்நவநா அல்ைது கழிக்கநவநா செயய நவணடும்.

சபரிய திருகளவி ( Large Micrometer)
திருகைவியின் (outside Micro meter) மூைம் அதனும்ய அதிகெடெ நீைத்மத ைடடும் அைக்க முடியும். உதநாரைைநாக 
0 to 25 மிமீ அைவுள்ை திருகைவியின் மூைம் அதிகெடெைநாக 25 மிமீ வமர ைடடும் அைக்க இயலும். இதறகு 
அதிகைநாக உள்ை அைமவ அைக்க நவணடுைநானல் ்நாம் அதறகு ஏற்றவநாறு செரிய திருகைவிமயத் 
நதர்ந்சதடுக்க நவணடும்.நதமவக்குத் தகுந்தவநாறு நீடடிபபு செயயும் ஆன்வில் (extended Anvil) அமைபமெ 
இமைத்து ெடிபெடியநாக செரிய அைவுள்ை செநாருடகமை அைக்கைநாம்.

அளக்கும் முறை
z	மைக்நரநாமீட்ரின் ஆன்வில் ைறறும் ஸ்பிணடிலுக்கு இம்நய செநாருமை மவக்க நவணடும்.

z	திம்பிமை நரடெட ைமரயநாணிமய ெயன்ெடுத்தி முறுக்க நவணடும்.

z	இபநெநாது அைவுகமை கநாை சவணடும் மைக்நரநாமீட்ரின் மீச்சிற்றைவு = மிமீ
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ெணிப செநாருமை அைக்கும் நெநாது பிரதநான அைவு (majorscale division), துமை அைவு (minor scale 
division),திம்பிள் அைவு (Thimble Division) ஆகிய மூன்று அைமவயும் கூட் வரும் சைநாத்தஅைநவ நதமவயநான 
அைவு ஆகும்.திம்பிள் அமைபபில் வரும் எணணிக்மகமய 0.01 ஆல் செருக்கிக்சகநாள்ை நவணடும்.

ெ.எண விளக்கம் அளவு (மி.மீ)

1. பிரதான அளவு மகால் அளவு –––––––– மி.மீ

2. துலண அளவுமகால் அளவு –––––––– மி.மீ

3. திம்பிள் அளவு –––––––– மி.மீ

4. பிலழ –––––––– மி.மீ

அளவு –––––––– மி.மீ

முடிவு
மைக்நரநாமீட்மரப ெயன்ெடுத்திப செநாருளின் சவளிவிட் அைமவத் துல்லியைநாக கைக்கிடடு 
அட்வமைபெடுத்த நவணடும்.
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செய்முறை 3

்�ொக்கம் (AIM)
சிலிண்ர் பிைநாக்,சிலிண்ர் செட,பிஸ்்ன் செட ஆகியவறறில் ெடிந்துள்ை கரி ெடிவத்மத நீக்குதல்

்தறெயொன ெொதனஙகள் (Equipments Required)
என்ஜின்

்தறெயொன கருவிகள் (Tools Required)
 1. இருமுமன ைமரத்திருகி சதநாகுபபு (Double End Spanner Set)
 2. திருபபுளி (Screw Driver)
 3. ைரச்சுத்தியல் (Wooden Hammer)
 4. ஸ்கிநரபெர் (Scrapper).

சிலிண்டர பிளாக் – ்படம்

செய்முறை

கரிப்படிெஙகறள நீக்குதல்  
 (Decarbonising) 3
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்தறெயொன சபொருள்கள் ( Materials Required)
 1. துணி (Cloth)
 2. ைணசைணசைய (Kerosene)
 3. உபபுக் கநாகிதம் ( Emery Sheet)
 4. கம்பி தும்பெநான் (Wire Brush)
 5. அழுத்தபெட் கநாறறு (Compressed Air)

சிலிண்டர பிளாக் – கரிப ்படிவம் நீக்கு வதறகு முன்

கரிபடிெத்றத நீக்குெதறகொன கொைணெஙகள் (Reasons for Decarbonising)
 1. மெைன்ெர் வழியநாக அதிக புமக சவளிநயறுதல்.
 2. முன் கூடடிநய எரிசெநாருள் எரிதல் (Pre Ignition).
 3. புமகபநெநாக்கியில் அதிக ெபதம் ஏறெடுதல் (Silencer).
 4. பின்நனநாக்கி சவடித்தல் (Back Firing).
 5. நதயவம்ந்த பிஸ்்ன் வமையங்கள் வழியநாக உயவு எணமைய எரியும் 

அம்றக்குள் சென்று எரிவதநால் அதிக கரி ெடிகி்றது.

செய்முறை (Procedure)
 1. முதலில் கநாற்றநாடிப ெடம்மய (Fan Belt) நீக்க நவணடும்.பின் ம்னநைநா,கநாற்றநாடி (Fan),தணணீர் ெம்ப 

(Water Pump),சவளிநயறறும் ென்ெடிைம் (Exhaut Manfold) ஆகிய அமனத்து இமைபபுகமையும் நீக்க 
நவணடும்.பின் கநாறறு வடிகடடி ( Air Filter),கைமவ கைக்கி (கநார்புநரட்ர்), உள்ளிழுக்கும் ென்ைடிைம் 
(Inlet Manifold) ஆகியவறறின் இமைபபுகமையும் நீக்க நவணடும்.

 2. பின்உயவு எணமைமய வடித்து வி் நவணடும்.பி்றகு எணசைய ெம்ப ைறறும் எணசைய செநாது 
இமைபபுக் (Oil main Gallery) குழநாமயயும் நீக்க நவணடும்.
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 3. இக்னிஷன் கநாயில்,டிஸ்டிரிபியூட்ர்,எரிசெநாருள் ெம்ப,எணமைய ெம்ப ஆகியவறறின் 
இமைபபுகமையும் துணடிக்க நவணடும்.

 4. வநால்வு மூடிமய (Valve Door)நீக்கிய பின் ந்பெட (Tappet). புஷரநாடு (Push Rod)ரநாக்கர் ஆர்ம் ( Rocker 
Arm),வநால்வு ஸ்பிரிங் (Valve Spring), தீபசெநாறிக்கடம் (Spark Plug), டீெல் சதளிபெநான் (Diesel Injector) 
ஆகியவறம்ற நீக்க நவணடும்.

 5. நைறகூறிய அமனத்து ெநாகங்கமையும் பிரித்த பின் ைரச்சுத்தியமை சகநாணடு சைதுவநாக அடித்து 
சிலிண்ர் தமைமயப பிரித்து சுத்தைநான இ்த்தில் மவக்க நவணடும்.

 6. கிரநாங்க் நஷபம் சுறறி பிஸ்்மன நைல் இறுதி நிமைக்கு (TDC) சகநாணடு வரநவணடும்.பி்றகு 
சுத்தைநான துணிமய ெயன்ெடுத்தி பிஸ்்ன் தமைப ெரபபில் உள்ை கரித்துகள்கமை ஸ்கிநரெர் சகநாணடு 
நீக்க நவணடும்.

சிலிண்டர பிளாக் – கரிப ்படிவம் நீக்கிய பிறகு

முன்சனச்ெரிக்றக 
ஒரு சிலிண்ரின் பிஸ்்ன் தமை ெரபமெ சுத்தம் செயயும்நெநாது ைற்ற சிலிண்ர்கமை துணியநால் மூ் நவணடும்.
இல்மைசயனில் ைற்றசிலிண்ர் பிஸ்்ன் ஆகிவறறில் கரித்துகள் ெடடு நெதத்மத உண்நாக்கி விடும்.

சபொருத்துதல் (Re assembling)
கரிபெடிவத்மத நீக்கிய பி்றகு ெநாகங்கள் அமனத்மதயும் பிரித்த மும்றக்கு எதிர் வரிமெயில் இமைக்க 
நவணடும்.

குறிப்பு
மீணடும் ெநாகங்கமை இமைக்கும் நெநாது எல்ைநா இமைபபுகளிலும் புதிய கசிவுநீக்கிமய (Gasket) செநாருத்த 
நவணடும்.

முடிவு (Conclusion)
என்ஜினில் ெடிந்துள்ை கரிபெடிவங்கமை நீக்கி சுத்தம் செயது மீணடும் செநாருத்த நவணடும்.
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செய்முறை

செய்முறை 4

்�ொக்கம் (AIM)
சகநாடுக்கபெட் என்ஜினில் இருந்து கநார்புநரட்ர் சதநாகுபமெப பிரித்துப ெரிநெநாதித்து ெர்வீஸ் செயது மீணடும் 
செநாருத்துதல்.

்தறெயொன ெொதனஙகள் (Equipments Required)
செடநரநால் என்ஜின்.

்தறெயொன கருவிகள் (Tools Required)
 1. இருமுமன ைமரத் திருகி சதநாகுபபு (Double End Spanner Set)

 2. திருபபுளி (Screw Driver)

 3. நகநா ைறறும் ந்நா நகநா நகஜ் (Go – No Go Gauge)

 4. செரியதநாக்கி கநாடடும் கணைநாடி 10 x (Magnifying Glass 10x)

்தறெயொன சபொருள்கள் ( Materials Required)
 1. சைல்லிய துணி (Soft Cloth)

 2. செடநரநால் நதமவயநான அைவு (Petrol Sufficient Amount)

 3. கும்றந்த அழுத்தக் கநாறறு (Low Pressure Air)

 4. சைல்லிய தும்பெநான் (Fine Brush)

 5. ஸ்பிரிட சென்ெநார் தநாள் (Sprit Sensor Paper)

4கொர்பு்ைடடர்  
 (Carburettor)
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காரபுமரட்டர – மகாட்டு வலர்படம்

காரபுமரட்டர ்படம் 1
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காரபுமரட்டர ்படம் 2

பிரிக்க ்ெணடிய கொைணெஙகள் (Reasons for Dismantling)
 1. கநார்புநரட்ரில் இருந்து எரிசெநாருள் கநாறறு கைமவ என்ஜினுக்கு வருவதில்மை.
 2. என்ஜின் சுமைமய இழுக்கவில்மை.
 4.  3. வநாகனத்தின் மைநைஜ் கும்றவு.
 5. நவகமூடடும் ெம்பில் நகநாைநாறு.
 6. என்ஜிமன இயக்க ஆரம்பிபெதில் நகநாைநாறு.
 7. இயக்கத்தின் நெநாது என்ஜின் திடீசரன்று நின்று விடுதல்.
 8. தயநாரிபெநாைரநால் ெரிந்துமரக்கபெட் கநாைம் முடிவம்தல்.

கழறறுதல் (Removal)
 1. எல்ைநா விதைநான முன்சனச்ெரிக்மக ்்வடிக்மககமைக் கம்பிடித்து வநாகனத்தில் இருந்து 

கநார்புநரட்மர கழற்ற நவணடும்.
 2. முதலில் கநார்புநரட்ரில் இருந்து செடநரநாமை ஒரு குடுமவயில் நெமித்து ெநாதுகநாபெநான இ்த்தில் 

மவக்க நவணடும்.
 3. செடநரநால் வரும் இன்சைட இமைபமெ துணடிக்க நவணடும்.நைலும் இன்சைட இமைபபு ச்கிழும் 

தன்மை உம்யதநாக இருந்ததநால் அதமன கிளிப மூைம் அம்க்க நவணடும்.
 4. பின்பு கநாறறு வடிகடடியில் இருந்து வரும் இமைபமெ துணடிக்க நவணடும்.
 5. என்ஜின் உள்ளிழுக்கும் ென்ைடிைத்தில் இருந்து கநார்புநரட்மர பிரித்து ்ல்ை கநாறந்றநாட்முள்ை 

அம்றயில் ஒரு உநைநாக தடடில் மவக்க நவணடும்.
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பிரித்தல் (Dismantling)
 1. முதலில் கநார்புநரட்ரின் நைல் மூடிமய தகுந்த கருவிகமைக் சகநாணடு கழற்ற நவணடும்.
 2. மிதமவயின் நைல் உள்ை பின்மன சவளிநய எடுக்க நவணடும்.
 3. மிதமவமய சவளிநய எடுத்து சுத்தைநான துணிமயக் சகநாணடு தும்க்க நவணடும். மிதமவயில் 

ஏநதனும் கும்ற உள்ைதநா என்ெமத அறிய அதமன ஒரு குடுமவயில் மவத்து அதன் நைல்  ஒரு 
எம்யுள்ை செநாருமை மவத்த பின்னர் மிதமவ மூழகும் அைவிறகு எரி ெநாரநாயத்மத ஊற்ற நவணடும்.

 4. மிதமவமய அநத நிமையில் சிறிது ந்ரம் மவக்க நவணடும். பி்றகு மிதமவமயச் சுறறி ஸ்பிரிட 
சென்ெநார் தநாமை மவத்து மிதமவயில் சவடிபபு உள்ைதநா என்று நெநாதிக்க நவணடும்.

 5. மிதமவமய நெநாதமன செயது ெநார்த்து மிதமவயின் கும்றெநாடம் நீக்க நவணடும் அல்ைது புதியது 
ைநாற்ற நவணடும். 

 6. ஸ்்நார்டிங் ெர்க்யூடம் தகுந்த கருவிகமைக் சகநாணடு பிரித்து அதில் உள்ை லீவர், ஸ்்நார்டிங் 
வநால்வு,வநாஷர் ஆகியவறம்ற தனித்தனிநய வரிமெயநாக கழறறி மவக்க நவணடும்.

 7. ெகிர்ந்தளிக்கும் நெநாக்குக் குழநாமய தகுந்த கருவிகமைக் சகநாணடு பிரிக்க நவணடும்.அங்கிருக்கும் 
கசிவு நீக்கிமய கழற்ற நவணடும்.

 8. சையின் செடம் சவளிநய எடுக்க நவணடும்.
 9. சவளிநயறறும் ெகுதியில் உள்ை வநால்மவத் தனியநாக பிரித்து எடுக்க நவணடும்
 10. ஐடிலிங் நெநார்ட அடெஸ்டசைணட ஸ்குருமவ ஸ்பிரிங்கு்ன் எடுத்து அதன் முமன ெநாதிக்கபெ்நாைல் 

தடடில் மவக்க நவணடும்.
 11. மெசைட செட, அடெஸ்டிங் ஸ்குரு ஆகியவறம்ற ெரியநான கருவிகமைக் சகநாணடு பிரித்து எடுக்க 

நவணடும்.
 12. திரநாடடில் வநால்வு ்ன்்றநாக உள்ைதநா என்ெமதச் நெநாதித்துபெநார்க்க நவணடும். 

பழுதுபொர்த்தல் (Servicing)
 1. பிரித்த அமனத்து ெநாகங்கமையும் செடநரநால் மூைம் சுத்தம் செயய நவணடும்

 2. சுத்தம் செயத பின் சைல்லிய துணி சகநாணடு அமனத்து ெநாகங்கமையும் தும்க்க நவணடும்.

 3. சிறிய ெநாமதகமை சைல்லிய தும்பெநான் மூைம் சுத்தம் செயய நவணடும்

 4. கும்றந்த அழுத்த கநாறம்றக் சகநாணடு எல்ைநா ெநாகங்கமையும் சுத்தம் செயய நவணடும்.

்ெொதறன செய்தல் (Inspection)
 1. கநார்புநரட்ரின் சவளிபெகுதி உம்ந்து உ ள்ைதநா என்ெமத செரிதநாக்கி கநாடடும் கணைநாடி (Magnifying 

Glass) மூைம் ெரிநெநாதிக்க நவணடும்.
 2. அதில் சவடிபபு இருந்தநால் முழுவதும் புதியது ைநாற்ற நவணடும்.
 3. 3. திரநாடடில் வநால்வில் ஏநதனும் கும்ற உள்ைதநா என நெநாதிக்க நவணடும்
 4. சையின் செடம் நகநா ைறறும் ந்நா நகநா நகஜ் சகநாணடு நெநாதிக்க நவணடும்
 5. ஐடிலிங் அடெஸ்டிங் ஸ்குரு முமன ்ல்ை நிமையில் உள்ைதநா என நெநாதித்து ெநார்த்த பின் ெரியில்மை 

எனில் புதியது ைநாற்ற நவணடும்.

சபொருத்துதல் (Re assembling)
 1. பிரித்த மும்றக்கு தமை கீழ மும்றபெடி அசெம்பிளிங் செயய நவணடும்.
 2. செநாருத்தும் நெநாது கசிவு நீக்கி, வநாஷர் நெநான்்றவறம்ற புதியதநாக ைநாற்ற நவணடும்

முடிவு
சகநாடுக்கபெட் கநார்புநரட்மர நெநாதித்து ெர்வீஸ் செயது, என்ஜினில் செநாருத்த நவணடும்.
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எணசணெய் பம்ப்  
 (Oil Pump) 5

செய்முறை

செய்முறை 5

்�ொக்கம் (AIM) 
என்ஜினிலிருந்து எணசைய ெம்மெ கழறறி,ெரிநெநாதித்து,ெர்வீஸ் செயது மீணடும் செநாருத்துல்

்தறெயொன ெொதனஙகள் ( Equipments Required)
என்ஜின்

்தறெயொன கருவிகள் (Tools Required)
 1. இருமுமன ைமரத் திருகி சதநாகுபபு (Double End Spanner Set)

 2. ஃபீைர் நகஜ் (Feeler Gauge)

 3. திருபபுளி (Screw Driver)

 4. வமைய ைமரத் திருகி (Ring Spanner)

்பறசக்கர வலக எண்பணய் ்பம்ப
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்தறெயொன சபொருடகள் (Materials Required)
 1. துணி (Waste Cotton)

 2. ைணசைணசைய (Kerosene)

 3. ெமெ நீக்கி (Degreaser)

 4. உயவு எணசைய SAE 30 (Lubricating Oil SAE 30)

 5. உபபு கநாகிதம் (Emery Sheet) 

பிரிக்க ்ெணடிய கொைணெஙகள் (Reasons for Dismantling)
 1. உயவு எணசைய அழுத்தம் கும்றவு.
 2. எணசைய வடிகடடியில் அம்பபு.
 3. உள்ளிழுக்கும் எணசைய வடிகடடியில் தைர்வு.
 4. எணசைய வடிகடடியில் துவநாரம்.
 5. தயநாரிபெநாைர் ெரிந்துமரத்த கநாைம் முடிமவம்தல்.

பிரித்தல் (Dismantling)
 1. எஞ்ஜிமன இயக்க ஆரம்பித்து நதமவயநான சவபெம் (700 C) அம்யும் வமர இயக்க நவணடும்.
 2. பின்னர் என்ஜிமன நிறுத்திவிடடு ெறறு ந்ரம் கழித்து எணசைய சதநாடடியில் இருந்து எணசைமய 

வடித்து எடுக்க நவணடும்
 3. எணசைய ெம்நெநாடு இமைந்து உள்ை உள்ளிழுக்கும்,சவளிநயறறும் இமைபபுகமை கழற்ற 

நவணடும்.
 4. ெகிர்விமய (Distributor) பிரித்த பி்றகு கிரநாங்க் நகசில் இருந்து எணசைய ெம்மெ சவளிநய எடுக்க 

நவணடும்.
 5. ெம்பின் இயக்கும் ெறெக்கரம் (Drive Gear), இயக்கபெடும் ெறெக்கரம் (DrivenGear) ஆகிய வறம்ற 

தனித்தனிநய பிரித்து அமனத்து ெநாகங்கமையும் ெமெ நீக்கி (Degreaser)ைறறும் ைணசைணசைய 
(Kerosene) மூைம் சுத்தம் செயய நவணடும்.

்ெொதித்தல் (Inspection)
 அ) பறெக்கை ெறக எணசணெய் பம்ப் (Gear Type Oil Pump)

 1. ெறெக்கர வமக எணசைய ெம்பில் உள்ை ெறெக்கரங்களில் ெறகளின் நதயைநானத்மத அறிந்து 
சைல்லிய உபபு கநாகிதத்தின் மூைம் நதயத்து நைறெரபமெ சுத்தம் செயய நவணடும்.

 2. ெம்பின் தணடுக்கும் (Pump Shaft) ெம்ப கூடடிறகும் (Pump Body)இம்பெட் இம்சவளிமய (Pump 
Shaft to Body Clearence) நெநாதிக்க நவணடும்.

 3. இயக்கும் ெறெக்கரத்திறகும்,தணடிறகும் இம்பெட் இம்சவளிமய (Drive Gear to Spindle Clearance) 
நெநாதிக்க நவணடும்.

 4. ெறெக்கரத்திறகும் ெம்ப கூடடிறகும் இம்பெட் இம்சவளிமய (Gear to Body Clearance) நெநாதிக்க 
நவணடும்

 5. ெம்ப தணடு வழிகநாடடிக்கும்,வழிகநாடடித் தநாங்கிக்கும் இம்பெட் இம்சவளி (Pump Shaft guide to 
guide bush Clearance) ஆகிய வறம்ற அைந்து ெநார்க்க நவணடும்.
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சுழலி வலக  எண்பணய் ்பம்ப
 ஆ) சுழலி ெறக எணசணெய் பம்ப் (Rotor type oil pump)

 1. சவளிபபு்ற சுழலிக்கும், ெம்ப கூடடிறகும் இம்பெட் இம்சவளி (Outer Rotor to Body Clearance)
 2. ெம்பின் தணடிறகும்,சுழலிக்கும் இம்பெட் இம்சவளி (Pump Shaft to Rotor Clearance) நெநான்்றவறம்ற 

நெநாதமன செயய நவணடும்.

சபொருத்துதல் (Re assembling)
 1. எணசைய ெம்ப சதநாகுபமெ கிரநாங் நகஸில் செநாருத்தும் நெநாது நகம் தணம் சுழறறிக் சகநாணந் 

செநாருத்தும் ைமரயநாணிமய (Fixing Bolt) முடுக்க நவணடும்.
 2. அழுத்த விடுவிக்கும் வநால்வநானது (Pressure Relief Valve)ெம்பபு்ன் இமைந்து இருந்தநால் அதில் உள்ை 

மூடி (Cover),ஸ்பிரிங் (Spring) ,திருத்தி அமைக்கும் ஆணி (Adjusting Screw) ஆகிய ெநாகங்கமை பிரித்து 
சுத்தம் செயது ெரியநான மும்றயில் செநாருத்த நவணடும் 

 3. எணசைய சதநாடடியில் (Oil Sump) நதமவயநான அைவு உயவு எணசைமய ஊறறிய பி்றகு எஞ்சிமன 
ஸ்்நார்ட செயய நவணடும்.எஞ்சின் நவகத்மத ெடிபெடியநாக அதிகரித்து உயவு எணசையின் 
அழுத்தத்மத அழுத்தம் கநாடடியின் மூைம் (Pressure gauge) நெநாதித்து தயநாரிபெநாைரநால் ெரிந்துமரக்கபெட் 
அைநவநாடு ஒபபிடடு ெநார்க்க நவணடும் .

முன்சனச்ெரிக்றக  (Caution)
சகநாடுக்கபெடடுள்ை என்ஜின்களும்ய தயநாரிபெநாைர்கைநால் ெரிந்துமர செயயபெட் இம்சவளிகளின் 
அைமவ ஒபபிடடு ெநார்த்து இம்சவளி அதிகைநாக இருத்தநால் ெம்மெ ெயன்ெடுத்தக் கூ்நாது

ெம்பின் ெறகளில் அல்ைது சுழலியில் ஏநதனும் சவடிபபு அல்ைது உம்பபு ஏறெடடு இருந்தநால் 
அதமன நீக்கி விடடு புதியது செநாருத்த நவணடும்.

முடிவு (Conclusion) 
சகநாடுக்கபெட் என்ஜினிலிருந்து எணசைய ெம்மெ கழறறி ெரிநெநாதித்து ெர்வீஸ் செயயும் நெநாதமனமய 
செயது முடிக்க நவணடும்.
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செய்முறை

செய்முறை 6

்�ொக்கம் (AIM)
ஏ.சி இயந்திர செடநரநால் ெம்மெப கழறறிப ெரிநெநாதித்து, ெர்வீஸ் செயது மீணடும் செநாருத்துதல்.

்தறெயொன ெொதனஙகள் (Equipments Required)
செடநரநால் இயந்திரம்

்தறெயொன கருவிகள் (Tools Required)
 1. திருபபுளி (Screw Driver)

 2. இரு முமன ைமரத்திருகி (Douable End Spanner)

 3. தநாமிரக் கம்பி (Copper Wire)

 4. வருவி (Scriber)

6இயந்திை சபட்ைொல் பம்ப்  
 (A.C Mechanical Pump)

இயந்திர ப்பட்மரால் ்பம்ப ்படம்
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்தறெயொன சபொருடகள் ( Materials Required)
 1. சைல்லிய பிரஷ (Fine Brush)

 2. செடநரநால் (Petrol)

 3. துணி (Cloth)

 4. அழுத்தக் கநாறறு (Compressed Air)

பிரிக்க ்ெணடிய கொைணெஙகள் (Reasons for Dismantling)
 1. எஞ்சிமன ஸ்்நார்ட செயயும் நெநாது எரிசெநாருள் ெபமை ஆவதில்மை.
 2. கீழ அம்றயில் செடநரநால் கசிவு
 3. நெநாக்குத் துவநாரம் வழியநாக செடநரநால் கசிவு.
 4. எஞ்சின் ஸ்்நார்ட ஆகவில்மை
 5. தயநாரிபெநாைர் ெரிந்துமரத்த கநாைம் முடிவம்தல்

இயந்திர ப்பட்மரால் ்பம்ப மகாட்டு வலர்படம்

பிரித்தல் (Dismantling)
 1. ெம்மெ பிரிபெதறகு முன் எல்ைநா எச்ெரிக்மக ்்வடிக்மககமையும் நைற சகநாள்ை நவணடும்.
 2. ெம்பின் நைல் ெகுதியில் உள்ை வடிகடடி,வநால்வு தநாங்கி சதநாகுபபு,ரபெர் கசிவு நீக்கி,வடி கடடும் ெநாகம் 

ஆகியவறம்ற கழறறி தடடில் மவத்நதன்.
 3. ெம்ப நைல் அம்ற,கீழ அம்ற ைநா்றநாைல் இருபெதறகு வெதியநாக குறியீடு செயத பி்றகு அவறம்ற 

இமைக்கும் ைமரயநாணிகமைக் கழற்ற நவணடும்.
 4. பிரிக்கும் நெநாது ்யநாபரம் ஆனது நைல் ெக்க அம்றயு்ன் ஒடடிக் சகநாள்ை வநாயபபு உள்ைது.எனநவ 

எச்ெரிக்மகயு்ன் பிரிக்க நவணடும்
 5. கீழ கூடடில் ரநாக்கர் ஆர்மை இமைக்க கூடிய பிடிபபு ைமரயநாணிமயக் (Grub Screw) கழறறி தனியநாக 

மவத்நதன்.
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ஆய்வு ைறறும் பழுதுபொர்த்தல் (Inspection and Servicing)
 1. வடி கடடும் ெநாகம் ெழுதம்ந்து உள்ைதநா என ெரிநெநாதிக்க நவணடும்.
 2. ்யநாஃபரம் ெழுதம்ந்து உள்ைதநா என ெரிநெநாதித்து ெநார்க்க நவணடும் ெழுதம்ந்து இருந்தநால் ைநாறறி 

வி் நவணடும்.
 3. வநால்வு தநாங்கி சதநாகுபபில் உள்ை இன்சைட வநால்வு ைறறும் அவுடசைட வநால்வு ஆகியமவ ெரியநாக 

நவமை செயகி்றதநா என நெநாதித்து ெநார்க்க நவணடும்.
 4. பிரித்த அமனத்து ெநாகங்கமையும் தும்பெநான் (Brush) மூைம் செடநரநால் சகநாணடு சுத்தம் செயய 

நவணடும்.
 5. ஸ்பிரிங் ைறறும் வநால்வு இருக்மககள் ஆகியமவ ெழுதம்ந்து உள்ைதநா என ெரிநெநாதிக்க நவணடும்.
 6. ெழுது இருந்தநால் அமத ைநாறறிவி் நவணடும்.

சபொருத்துதல் (Reassembling)
 1. வநால்வு தநாங்கி சதநாகுபமெ உரிய இ்த்தில் செநாருத்தி ைமரயநாணிமய ்ன்்றநாக முடுக்க நவணடும்.
 2. கீழ ெக்க கூடடில் ்யநாஃபரம் சதநாகுபமெ அழுத்தி பிடித்துக் சகநாணடு அதநனநாடு ரநாக்கர் ஆர்மை 

இமைக்க நவணடும்.
 3. ரநாக்கர் ஆர்ம் கழன்று வி்நாதெடி அதறகுரிய ைமரயநாணிமயக் (Screw) சகநாணடு முடுக்க நவணடும்.
 4. கீழ ெக்க கூடடிலும்,்யநாபரம் ைறறும் நைல் ெக்க கூடடிலும் உள்ை துவநாரங்கள் ந்ரநாக இருக்கும்ெடி 

மவத்துக் சகநாணடு இமைபபு ைமரயநாணிகமை முடுக்க நவணடும்.

முடிவு
ெர்வீஸ் செயத செடநரநால் ெம்மெ ெரியநான அைவு ைறறும் அழுத்தத்து்ன் செடநரநாமை சவளிநயறறுகி்றதநா என 
நெநாதித்த பி்றகு என்ஜின்னில் செநாருத்த நவணடும்.
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செய்முறை

7
ஒலி குறைப்பொன்  

 (Sliencer)

செய்முறை 7

்�ொக்கம் (AIM)
ஒலி கும்றபெநாமன (Silencer) கழறறி,ெரிநெநாதித்து,ெர்வீஸ் செயது மீணடும் செநாருத்துதல்

்தறெயொன ெொதனஙகள் (Equipments Required)
ஏநதனும் ஒரு வநாகனம் (Vehicle)

்தறெயொன கருவிகள் (Tools Required)
 1. இரு முமன ைமரத் திருகி சதநாகுபபு (Double End Spanner Set)

 2. திருபபுளி (Screw Driver)

 3. சுத்தியல் (Hammer)

 4. ைரச்சுத்தியல் (Wooden Mallet)

 5. அறுக்கும் வநாள்பிடி ைறறும் வநாள் (Hack Saw Frame with Blade)

கழிவு வாயுக்கலள பவளிமயறறும் அலேபபு
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INLET

INLET OUTLET

OUTLET

ஒலி குலறப்பான் ்படம்

்தறெயொன சபொருள்கள் ( Materials Required)
 1. துணி (Cotton waste)

 2. ைணசைணசைய (Kerosene)

 3. நீைைநான கம்பி (Long rod)

 4. கம்பி தும்பெநான் (Wire brush)

பிரிப்பதறகொன கொைணெஙகள் (Reasons for Dismantling)
 1. என்ஜின் இழுமவத் தி்றன் கும்றவு 

 2. என்ஜின் ஸ்்நார்ட ஆவதில்மை

 3. மெைன்ெரில் கரும்புமக சவளிநயறுவது

 4. என்ஜின் பின்நனநாக்கி எரிதல், (Back fring )எணசையக் கசிவு ( Oil leakage)

 5. ெபதம் அதிகம்

ஒலி குலறப்பான் உள்ளகம்
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பிரித்தல் (Dismantling)
 1. மெைன்ெர் ைவுணடடிங் நெநால்ட ைறறும் கிைநாம்புகமை நீக்க நவணடும்

 2. சவளிநயறறும் ென்ைடிைத்தில் (Exhaust Manifold) இமைக்கக் கூடிய ைமரயநாணிகமை (Bolts) 
கழறறி,சவளிநயறறும் அமைபபின் சதநாகுபமெ தனியநாக பிரித்து எடுக்க நவணடும் 

 3. சவளிநயறறும் குழநாய (Exhaust Pipe), ஒலி கும்றபெநான் (Silencer) ஆகியவறம்ற தனித்தனிநய பிரிக்க 
நவணடும்.

 4. ஒலி கும்றபெநாமன (Silencer) முதலில் ைரச்சுத்தியல் சகநாணடு ெக்க வநாடடிலும்,நைலும் கீழும் 
தடடுவதன் மூைம் உள்நை உள்ை கரித்துகள் அம்பமெ நீக்க நவணடும்.

 5. ஒலி கும்றபெநாமன (Silencer) ்ன்்றநாக சவபெபெடுத்தி சிறிது குளிர்வித்த பி்றகு ைர சுத்தியல் மூைம் 
சைதுவநாக தடடியும், நீைைநான கம்பி மூைம் முன் பின் ்கர்த்தியும் கரிபெடிவத்மத நீக்க நவணடும் 

 6. கம்பி அல்ைது கம்பி தும்பெநான் (Wire brush)மூைம் கரிபெடிவத்மத நீக்க நவணடும்.

குறிப்பு
விமனயூக்கியு்ன் (Catalytic Convertor) இமைந்த ஒலி கும்றபெநானநாக இருந்தநால் அதன் வமக ைறறும் தன்மை 
ஆகியவறம்ற அறிந்து ெரியநான மும்றயில் ெர்வீஸ் செயய நவணடும்.

மிக அதிகைநாக கரி ெடிந்திருந்தநால் ஒலி கும்றபெநாமன வநாள் பிடி அரம் சகநாணடு அறுத்து கரிெடிவத்மத 
நீக்கிய பின் மீணடும் ெற்றமவபபு (Welding) செயய நவணடும்

சபொருத்துதல் (Re assembling)
 1. ஒலி கும்றபெநான் சதநாகுபபில் உள்ை ெநாகங்கமை பிரித்ததறகு எதிர் மும்றயில் (Reverse Process) 

வரிமெபெடி இமைக்க நவணடும் 
 2. ஒலி கும்றபெநாமன செநாருத்தும் நெநாது வநாஷர்,கசிவு நீக்கி ஆகியவறம்ற புதியதநாக செநாருத்த நவணடும்

விலனயூக்கியுடன் இலணந்த பவளிமயறறும் அலேபபு

முடிவு (Conclusion)
சகநாடுக்கபெட் வநாகனத்திலிருந்து பிரித்த ஒலி கும்றபெநாமன ெர்வீஸ் செயது ெரியநான மும்றயில் மீணடும் 
செநாருத்த நவணடும்.
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செய்முறை

8பிஸடன் சதொகுப்பு  
Piston Assembly

செய்முறை 8

்�ொக்கம் (AIM)
பிஸ்்ன் சதநாகுபமெ பிரித்து, ெரிநெநாதித்து ெர்வீஸ் செயது மீணடும் செநாருத்துதல்

்தறெயொன ெொதனஙகள் (Equipments Required)
என்ஜின்

்தறெயொன கருவிகள் (Tools Required)
 1. இருமுமன ைமரத் திருகி சதநாகுபபு ( Double End Spanner Set)

 2. வமைய ைமரத் திருகி (Ring Spanner)

 3. சவளிபெக்க கநாலிபெர் (Outside Caliper)

 4. பீைர் நகஜ் (Feeler Gauge)

 5. சுத்தியல் (Hammer)

 6. இரும்புத்துணடு (Steel Drift)

 7. சவர்னியர் கநாலிபெர் (Vernier Caliper)

 8. வமைய அழுத்தி (Ring Compressor)

 9. வமைய விரிபெநான் (Ring Expander)

்தறெயொன சபொருள்கள் ( Materials Required)
 1. துணி (Cotton Waste)
 2. உபபுத்தநாள் (Emery Sheet)
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பிஸடன் ேறறும் இலணபபுத் தண்டு - மகாட்டு வலர்படம்
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பிரிக்க ்ெணடிய கொைணெஙகள் (Reasons for Dismantling)
 1. என்ஜின் நவகம் கும்றந்து இருத்தல்

 2. ெயனுறு ஆற்றல் அைவு (BHP) கும்றதல் 

 3. அதிக எரிசெநாருள் செைவு

 4. சிலிண்ரில் அழுத்தம் கும்றதல்

 5. ஒலி கும்றபெநானில் கரும்புமக சவளிநயறுதல்

 6. அதிக உயவு எணசைய செைவு

 7. என்ஜின் ெபதம் அதிகம்

 8. தயநாரிபெநாைர் ெரிந்துமரத்த கநாைம் முடிவம்தல்

பிஸடன் ேறறும் இலணபபுத் தண்டு ்படம் 1

பிரித்தல் (Dismantling)
 1. எல்ைநா விதைநான முன்சனச்ெரிக்மகயு்ன் சிலிண்ர் செட,கிரநாங்க் நகஸ் ஆகியவறம்ற கழறறி 

என்ஜின் ஸ்்நாணடில் மவக்க நவணடும்.
 2. கனக்டிங்க்ரநாடு செரிய முமன இமையும் இ்த்தில் எண குத்தூசி (Number Punch) மூைம் சுத்தியல் 

உதவியு்ன் குறியீடு (Mark) செயய நவணடும் 
 3. ஸ்நெனர் உதவியு்ன் கனக்டிங்க்ரநாடு செரிய முமனமய கழற்றநவணடும் பின்னர் சிலிண்ர் செட 

வழிநய பிஸ்்ன் அசெம்ளிமய சவளிநய எடுக்க நவணடும் .
 4. நெரிங்க் நதயந்து உள்ைதநா என நெநாதமனயி் நவணடும் நதயந்து இருத்தநால் ரீகணடிெனிங்க் செயது 

செநாருத்த நவணடும். 
 5. இநத நெநான்று ைற்ற பிஸ்்ன் அசெம்ளிமய கழறறி தடடில் (Tray) மவக்க நவணடும்.
 6. பிஸ்்ன் அசெம்ளியில் உள்ை ெர்க்ளிபமெ ைநாற்ற நவணடும்.
 7. பிஸ்்ன் ரிங்மக ெரிநெநாதிக்க நவணடும் நதமவயநாக இருபபின் புதிய ரிங் ைநாற்ற ஏறெநாடு செயய 

நவணடும்
 8. பின்னர் பிஸ்்ன் அசெம்ளிமய சிலிண்ர் பிைநாக்கில் செநாருத்த ைர சுத்தியமை ெயன்ெடுத்த நவணடும்
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பிஸடன் ேறறும் இலணபபுத் தண்டு ்படம் 2

சபொருத்துதல் (Re assembling)
 1. கழறறிய மும்றக்கு தமைகீழ மும்றபெடி செநாருத்த நவணடும்
 2. சிலிண்ரில் உயவு எணசைய விடடு பிஸ்்ன் அசெம்ளிமய செநாருத்த நவணடும்.

முடிவு (Conclusion)
பிஸ்்ன் சதநாகுபமெ நெநாதமன செயது முடிந்த பி்றகு மீணடும் செநாருத்த நவணடும்.
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செய்முறை

9
தணணீர் பம்ப்  
 (Water Pump)

செய்முறை 9

்�ொக்கம் (AIM)
சகநாடுக்கபெடடுள்ை என்ஜினிலிருந்து தணணீர் ெம்மெ பிரித்து,ெரிநெநாதித்து ெர்வீஸ் செயது மீணடும் 
செநாருத்துதல் 

்தறெயொன ெொதனஙகள் (Equipments Required)
என்ஜின்

்தறெயொன கருவிகள் (Tools Required)
 1. இரு முமன ைமரத் திருகி சதநாகுபபு (Double End Spanner Set)

 2. உருவி (Puller)

 3. உநைநாக குத்தூசி (Drift Punch) 

 4. சுத்தியல் (Hammer)

தண்ணீர ்பம்ப ்படம்
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்தறெயொன சபொருள்கள் ( Materials Required)
 1. ைணசைணசைய (Kerosene)
 2. துணி (Cotton )

பிரிக்க ்ெணடிய கொைணெஙகள் (Reasons for Dismantling)
 1. உருமை தநாங்கியில் (Bearing) ெபதம்

 2. என்ஜினின் சவபெம் அதிகம்

 3. ெம்பிறகும் எஞ்சின் சிலிண்ருக்கும் இம்நய தணணீர் கசிவு

 4. கநாற்றநாடி ெடம் (Fan Belt) அதிகைநான இறுக்கம் அல்ைது தைர்வினநால் தணணீர் சுழறசி அம்யவில்மை.

 5. தயநாரிபெநாைரநால் ெரிந்துமரக்கபெட் கநாைம் முடிவம்தல்

தண்ணீர ்பம்ப மகாட்டு வலர்படம்

பிரித்தல் (Dismantling)
 1. தணணீர் ெம்மெ கழறறுவதறகு முன் நரடிநயட்ரின் கீழெக்க நதக்கியில் (Lower Tank) உள்ை இமைபபு 

குழநாமய நீக்கி தணணீமர சவளிநயற்ற நவணடும்.

 2. கநாற்றநாடிப ெடம்மய (Fan belt) கழற்ற நவணடும்.

 3. மும்றபெடி கநாற்றநாடிமய (Fan) கழறறிய பி்றகு நீர் நைலும்றயில் உள்ை தணணீமர சவளிநயற்ற 
நவணடும்.

 4. ம்னநைநாமவ கழற்ற நவணடும்

 5. குளிர்விக்கும் மும்றயில் உள்ை ெம்ப சதநாகுபமெ என்ஜினிருந்து தனியநாக பிரித்து எடுக்க நவணடும்.
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 6. தணணீர் ெம்பில் உள்ை கநாற்றநாடி கபபிமய (Fan Belt Pulley) ெரியநான கருவிகமை உெநயநாகித்து கழற்ற 
நவணடும்

 7. சதர்நைநாஸ்ந்ட வநால்மவ கழற்ற நவணடும்

சுத்தம் செய்து பரி்ெொதித்தல் (Cleaning and Inspection) 
 1. என்ஜினிலிருந்து சவளிநய எடுத்த தணணீர் ெம்பின் ெநாகங்கமை ெமெ நீக்கியின் (Degreaser) மூைம் 

சுத்தம் செயய நவணடும்.

 2. உநைநாக குத்தூசி,பித்தமை சுத்தியல் அல்ைது ைர சுத்தியல் ஆகியவறம்ற உெநயநாகித்து சைதுவநாக 
தடடி ெம்ப தணம் (Pump shaft) சவளிநய எடுக்க நவணடும்.

 3. விமெயூடடி (Impeller) உம்ந்துள்ைதநா என நெநாதிக்க நவணடும்

 4. ெம்ப தணடின் (Pump Shaft) அமெமவ நெநாதித்து அதிகைநாக இருந்தநால் புதியது ைநாற்ற நவணடும்.

 5. தநாங்கிமய நெநாதித்து தைர்ச்சி அதிகைநாக இருந்தநால் அமத ைநாற்ற நவணடும்.

எச்ெரிக்றக (Caution)
தணணீர் ெம்மெ மீணடும் இமைபெதறகு முன்ெநாக நீர்க் கசிவு தடுபெநான் (Water Seal) எணசைய கசிவு தடுபெநான் 
(Oil Seal), கசிவு நீக்கி (Gasket) ஆகியவறம்ற புதியதநாக ைநாற்ற நவணடும்.

சபொருத்துதல் (Re assembling)
கழறறிய மும்றக்குத் தமைகீழ மும்றபெடி தணணீர் ெம்ப சதநாகுபமெ (Water pump Assembly)என்ஜினில் செநாருத்த 
நவணடும்.

முடிவு (Conclusion)
தணணீர் ெம்மெ பிரித்து,ெரிநெநாதித்து,ெர்வீஸ் செயது மீணடும் செநாருத்த நவணடும்.
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செய்முறை

10டீெல் சதளிப்பொன்  
 (Diesel Injector)

செய்முறை 10

்�ொக்கம் (AIM)
டீெல் என்ஜினிலிருந்து டீெல் சதளிபெநாமன பிரித்து ெரிநெநாதித்து மீணடும் செநாருத்துதல்

டீசல் பதளிப்பான் ்படம் 1

்தறெயொன ெொதனஙகள் (Equipments Required)
டீெல் என்ஜின்

்தறெயொன கருவிகள் (Tools Required)
 1. இரு முமன ைமர திருகி சதநாகுபபு (Double End Spanner Set)

 2. வமைய ைமர திருகி சதநாகுபபு (Ring Spanner Set)

 3. திருபபுளி (Screw Driver)

 4. சுத்தியல் (Hammer)
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்தறெயொன சபொருடகள் ( Materials Required)
 1. துணி (Cotton Waste)

 2. ைணசைணசைய (Kerosene)

 3. சைல்லிய இரும்பு கம்பி (Thin Steel Wire)

 4. சிறிய தகடுகள் (Shims)

 5. கம்பித்தும்பெநான்  (Wire Brush)

 6. மிருதுவநான தும்பெநான் (Soft Brush)

டீசல் பதளிப்பான் மகாட்டு வலர்படம்

பிரிக்க ்ெணடிய கொைணெஙகள்
 1. என்ஜினின் நவகம் கும்றவநாக இருத்தல். 

 2. என்ஜின் இழுமவத்தி்றன் கும்றவு. 

 3. சதளிபெநான் வழியநாக டீெல் சதளிக்கபெடுவதில்மை. 

 4. என்ஜின் நவகம் விடடு விடடு ைநாறிக்சகநாணந் இருத்தல். 

 5. தயநாரிபெநாைர் ெரிந்துமரத்த கநாைம் முடிவம்தல்.
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கழறறுதல் (Removal)
 1. டீெல் இன்செக்ென்  ெம்பிலிருந்து வரும் டீெல் குழநாய இமைபமெ துணடிக்க நவணடும்.
 2. டீெல் சதளிபெநானில் இருந்து கசிவநாகும் டீெல் செல்ைக்கூடிய குழநாய (Leak Off Pipe) இமைபமெத் 

துணடிக்க நவணடும்.
 3. உரிய ைமரத் திருகி (Spanner) சகநாணடு சிலிண்ர் தமையிருந்து டீெல் சதளிபெநாமன கழற்ற நவணடும்.
 4. கழறறிய டீெல் சதளிபெநாமன தூசு ெ்நாத, கநாறந்றநாட்முள்ை இ்த்தில் மவக்க நவணடும்.

பிரித்து, சுத்தம் செய்தல் (Dismantling and Cleaning)
 1. ெரியநான ைமரத் திருகி, திருபபுளிமயக் சகநாணடு டீெல் சதளிபெநான் தணடு, ஸ்பிரிங், வநாஷர், திருத்தி 

அமைக்கும் ஸ்குரூ ஆகிய ெநாகங்கமை பிரித்து தடடில் மவக்க நவணடும்.

 2. பிரித்த அமனத்து ெநாகங்கமையும் சுத்தைநான ைணசைணசையநால் கழுவ நவணடும்.

 3. பின்னர் பிரித்த ெநாகங்கமை துணியினநால் சுத்தம் செயய நவணடும்.

 4. இன்செக்்ர் ெநாடி, ்நாசில் ஆகியவறறில் சவடிபபு இருக்கி்றதநா என நெநாதமன செயய நவணடும்.

 5. சவடிபபு இருந்தநால் புதியது ைநாற்ற நவணடும்.

 6. டீெல் உள்வழி (Inlet), கசிவுபெநாமத ஆகியமவ அம்பபு இன்றி உள்ைதநா என நெநாதித்து ெநார்க்க 
நவணடும்.

 7. ்நாசிலின் கீழப ெகுதியில், டீெல் சவளிநயறும் துவநாரங்களில் ெடிந்துள்ை கரிெடிவத்மத நீக்கி சுத்தம் 
செயய நவணடும்.

டீசல் பதளிப்பான் ்படம் 2
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சபொருத்துதல் (Re assembling)
பிரித்த மும்றக்கு தமைகீழ மும்றப ெடி எல்ைநா ெநாகங்கமையும் வரிமெயநாக இமைக்க நவணடும்.

குறிப்பு
z	பிரித்து சுத்தம் செயயபெட் டீெல் சதளிபெநாமன நெநாதமனக்கநாக அனுபெ நவணடும்.

z	டீெல் சதளிபெநானில் அழுத்தத்திறகநான நெநாதமன (Pressure Test),சதளிபபிறகநான நெநாதமன (Spray 
Test), கசிவிறகநான நெநாதமன (Leak Off Test ஆகியமவ நைறசகநாள்ைபெட் பி்றகு டீெல் சதளிபெநாமன 
ெயன்ெடுத்த நவணடும்.

முடிவு (Conclusion) 
டீெல் என்ஜினிலிருந்து டீெல் சதளிபெநாமனப பிரித்து ெரிநெநாதித்து செநாருத்த நவணடும்.
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மேைாய்வாளரகள் & ேறு்பரிசீைலனயாளர
முலனவர .D. கமணஷ், உதவி ம்பராசிரியர,
இயந்திரப ப்பாறியியல்துலற, கிண்டி ப்பாறியியறகல்லூரி, 
அண்ணா ்பல்கலைக்கழகம், பசன்லன.

போழிப்பயரப்பாளரகள்
முலனவர எம். பசந்தில்குோர, இலணபம்பராசிரியர,
ஆட்மடா போல்பல்துலற,
எம்.ஐ.டி. அண்ணா ்பல்கலைக்கழகம், பசன்லன.
முலனவர மக. அருணாசைம், இலணபம்பராசிரியர., 
ஆட்மடா போல்பல்துலற, 
எம்.ஐ.டி. அண்ணா ்பல்கலைக்கழகம், பசன்லன.

சதொழிறகல்வி -அடிப்பறட தொனியஙகி ஊர்திப் சபொறியியல் - செய்முறை  
்ைல்நிற்ல முத்லொம் ஆணடு

நூைாசிரியரகள் ேறறும் மேைாய்வாளரகள்

தர கட்டுப்பாடு
ப்பலிக்ஸ
பசன்லன
புத்தக வடிவலேபபு 
ப்பலிக்ஸ
பசன்லன

ஒருங்கிலணபபு
ரமேஷ் முனிசாமி

்பாடநூல் வல்லுநரகள்
முலனவர ஏ. நடராஜன், ம்பராசிரியர, 
இயந்திரப ப்பாறியியல்துலற, கிண்டி ப்பாறியியற கல்லூரி,
அண்ணா ்பல்கலைக்கழகம், பசன்லன.

முலனவர ்ப. விஜய்பாைன், ம்பராசிரியர,
இயந்திரப ப்பாறியியல்துலற, 
இந்துஸதான் பதாழிறநுட்்பம் ேறறும் அறிவியல் கல்லூரி,
பசன்லன.

்பாடநூல் ஆசிரியரகள்
க. சத்தியமூரத்தி, பதாழிறகல்வி ஆசிரியர,
பசன்லன ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி,
லசதாபம்பட்லட, பசன்லன.
ஆ. ்பாண்டியன், பதாழிறகல்வி ஆசிரியர,
நீைாம்்பாள் சுபரேணியம் மேல்நிலைப்பள்ளி,
மசைம்.
இரா.மச. முரளிதரன், பதாழிறகல்வி ஆசிரியர,
டி.வி.எஸ. மேல்நிலைப்பள்ளி,
ேதுலர.
்ப. சரவணன், பதாழிறகல்வி ஆசிரியர,
நீைாம்்பாள் சுபரேணியம் மேல்நிலைப்பள்ளி,
மசைம்.
ம்ப.ச. ்பயானி, பதாழிறகல்விஆசிரியர,
அறிஞர அண்ணா அரசினர மேல்நிலைப்பள்ளி, பூவிருந்தவல்லி,
பசன்லன.
நா. ேணவாளன், பதாழிறகல்விஆசிரியர (ஓய்வு),
பஜனரல்கரியப்பா மேல்நிலைப்பள்ளி,
பசன்லன.

்பாட ஒருங்கிலணப்பாளரகள்
அ. இளங்மகாவன், விரிவுலரயாளர,
ோவட்ட ஆசிரியர கல்வி ேறறும் ்பயிறசி நிறுவனம், 
திரூர, திருவள்ளூர ோவட்டம்
க.ரவிச்சந்திரன், முதுநிலைப்பட்டதாரி ஆசிரியர,
தந்லத ப்பரியார அரசினர மேல் நிலைப்பள்ளி,
புழுதிவாக்கம், காஞ்சிபுரம் ோவட்டம்.
்பா.ேைரவிழி, ்பட்டதாரி ஆசிரியர,
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி,
்பாடியநல்லூர,
திருவள்ளூர ோவட்டம்.

மேற்படிபபு ேறறும் பதாழில் வழிகாட்டல்
முலனவர.மத. சங்கர சரவணன், துலண இயக்குநர,
தமிழநாடு ்பாடநூல் ேறறும் கல்வியியல் ்பணிகள் கழகம், 
பசன்லன.

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ.எம். எலிகண்ட் மேபலித்மதா தாளில் அச்சிடப்பட்டுள்ளது. 
ஆபபசட் முலறயில் அச்சிட்மடார:
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குறிப்புகள்
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