
 

 

 

பாடம் - உயிர் முறைறமகள் 

த ாழில்நுட்பவியல் 

 ரம் – 13 

த ரச்ச்ி – 2  

அரிமரம் மை்றும் 

அரிமரமல்லா  வளம்சார் 

உை்பக்திகள் பை்றி 

விசாரறை தசய்வார். 

 

 

 



த ரச்ச்ிமட்டம் – 2.1 இலங்றகயில் 

தபாருளா ார முக்கிய ்துவமுள்ள அரிமர 

இனங்கறள விசாரறை தசய்வார்

அரிமரம் 

வனங்களிலிருந்து பெற்றுக் பகொள்ளத்தக்க உற்ெத்திகள் வனம் சொரந்த 

உற்ெத்திகள் எனெ்ெடும். இது இரண்டு வககெ்ெடும் 

1. அரிமரம் சொரந்்த 

2. அரிமரம் சொரொத 

தளெொடத் தயொரிெ்பு, மற்றும் கடட்ுமொன பசயற்ெொடுகளுக்கொக 

வனத்தில் வளரக்்கெ்ெட்ட மரங்களிலிருந்து பெறெ்ெடுவது அரிமரம் 

எனெ்ெடும். அரிமரங்களொக கருங்கொலி, முதிகர, ததக்கு, நதுன், மில்ல 

மதகொகனி, ெலொ தெொன்றன ெயன்ெடுத்தெ்ெடுகின்றன. 

அரிமர ்தின் இயல்புகள் 

1. பெௌதிக இயல்புகள்  - உதொ : வரிகள் அகமந்திருத்தல் 

2. பெொறிமுகற இயல்புகள் - உதொ : ஆணி அகறயக்கூடிய தன்கம 

அரிமர ்தின் தபௌதிக இயல்புகள் 

1.  அரிமரங்கள் சுருங்குதலும் வீங்குதலும் (Shrinkage and swelling of timber) 

அரிமரத்கத உலரத்்தும் தெொது, அரிமரத்தில் அடங்கியுள்ள நீர ்

பவளிதயறுவதொல் அது சுருங்கும். அரிமரத்கத நீரில் ஊறவிடும் தெொது, 

அரிமரத்தினொல் நீர ்உறிஞ்செ்ெடுவதொல் அது விரிவகடயும். 

அரிமரத்கத ஆக்கும் கலங்களில் அதிகளவு நீர ்கொணெ்ெடும். 

அண்கமயில் தறிக்கெ்ெட்ட மரங்களிலிருந்து பெறெ்ெடும் 

அரிமரங்களில் 80% இலும் கூடியளவு நீர ்கொணெ்ெடும்.  

 



அரிமர ்தில் நீர் அடங்கியுள்ள வடிவங்கள் வருமாறு. 

1. சுயொதீன நீர ்

2. பிகணந்த நீர ்

அரிமர ்தில் நீர் அடங்கியிருக்கும் தவவ்தவறு நிறலகள் 

 

01. நார ்நிரம்பல் நிறல (Fibre Saturation Point FSP) 
 

சுயொதீன நீர ் பவளிதயறிய பின்னர,் பிகணந்த நீர ் உசச்அளவில் 

கொணெ்ெடும் நிலையே இதுவாகும். இச்சந்தர்ப்பத்லத அலையும் வலைேில் ஈை 

அாிமைத்தில் வடிவம் மாற்றமலைேமாட்ைாது. இந்நிலைலே அலைந்த பின்னர், நீர் 

வவளியேறுவதால் அாிமைத்தில் சுருக்கம் ஏற்படும். 

 

02. சமனிலை ஈைலிப்பு அைக்கம் (Equlibrium Moisture Content - EMC) 

ோயதனும் வவப்பநிலை மற்றும் ஈைப்பதனின் கீழ், நீண்ை காைத்துக்கு அாிமைத்லத 

வளிேில் திறந்து லவப்பதால் அாிமைத்திலிருந்து வளிக்கும், வளிேிலிருந்து 

அாிமைத்துக்கும் நீர் வசல்ைைானது சமனிலைோன ஒரு நிலைலே அலையும் 

அச்சந்தர்ப்பத்தில் அந்த அாிமைத்தில் அைங்கியுள்ள நீாின் அளவானது சமனிலை 

ஈைலிப்பு அைக்கப் (EMC) வபறுமானம் எனப்படும்.  சமனிலை ஈைலிப்பு அைக்க 

(EMC) நிலைேில் உள்ள ஓர் 

அாிமைத்துண்ைானது, சூழல் வவப்பநிலை 

குலறவலைந்து, சாாீைப்பதன் உேர்வாக 

உள்ள ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சூழலிலிருந்து நீர் 

மீண்டும் அாிமைத்தினுள் புகுவதால் 

விாிவலையும் 



2. அாிமை அைர்த்தி (Timber density) 

 அாிமைத்தில் கைச்சுவர்களுக்கும் காற்றிலைவவளிகளுக்கும் இலைேிைான விகித 

யவறுபாட்டின்படி அாிமைத்தின் அைர்த்தி யவறுபடும். 

 அைர்த்திலேக் குறிப்பிை அாிமைங்களின் அைர்த்தி கனமீற்றருக்கு கியைாகிைாம் 

என்னும் அைகினால் அளக்கப்படும். 

 அாிமைங்களின் அைர்த்திலேக் கணிக்கும்யபாது அாிமைத் துண்டின் கனவளவும், 

அதன் திணிவும் அளக்கப்படும். 

 உைர்ந்த அாிமைத்துண்டில் கைச்சுவலையும் கைக்குழிலேயும் வகாண்ைது, 

அக்கைக் குழிேின் உட்பகுதிேில் வளி,பிசின் யபான்ற பதார்த்தங்கள் காணப்படும். 

 அதற்கலமே அாிமைவலகத் தாவை இனங்களின் அாிமை அைர்த்திோனது 160-

1250 kg m3 வலை யவறுபடும். காைணம் அாிமைங்களின் கைச்சுவர் மற்றும் 

காற்றிலைவவளி என்பவற்றுக்கிலையேோன விகிதம் யவறுபடுவயத 

காைணமாகும். 

 கைக்குழிகலளயும் கைத்திலைவவளிகலளயும் புறக்கணிககும் பட்சத்தில் 

அைமைத்தின் அைர்த்தி ஒரு கனமீற்றருக்கு 1500 கியைாகிைாம் வலைோனது 

அாிமை அைர்த்தி யவறுபடுவதில் பின்வரும் காைணிகள் வசல்வாக்குச் வசலுத்தும். 

 கைன்கட்டுக்கள் 

 புலைக்கைவிலழேங்கள் 

 கைச்சுவாின் தடிப்பு 

 அாிமைத்தின் அைர்த்தி அதிகாிக்கும்யபாது அதன் வலிலம (Strength) அதிகாிக்கும் 

 

 

3. அாிமைங்களின் உறுதி 



புறத்யத இருந்து பிையோகிக்கப்படும் விலச காைணமாக அாிமைத்துண்டின் வடிவயமா 

பருமயனா (Shape or Size) யவறுபைாது இருக்கும் தன்லமயே அந்த அாிமைத்துண்டின் 

வலிலம எனப்படுகின்றது. 

அாிமை வலிலம வலககள் 

01. வநருக்கு வலிலம (Compressive strength ) 

அாிமைத்துண்டு, வநருக்கலுக்குக் காட்டும் எதிர்ப்புத் தன்லமயே வநருக்கு வலிலம 

எனப்படுகின்றது. (அாிமைத்துண்டு சிறிதாவதற்குக் காட்டும் தலைேிேல்பு) 

02. இழுலவ வலிலம (Tensile strength ) 

அைமைத்துண்டு, இழுலவக்குக் காட்டும் எதிர்ப்புத் தன்லமயே இழுலவ வலிலம 

எனப்படுகின்றது. (அாிமைத்துண்டு இழுலவக்கு எதிைாக காட்டும் தலைேிேல்பு) 

03. வகாய்வு வலிலம (Shear strength ) 

அாிமைத்துண்டின் ஒரு பகுதி மற்லறே பகுதிேிலிருந்து வழுக்கி யவறாதலுக்குக் காட்டும் 

எதிர்ப்புத்தன்லமயே வகாய்வு வலிலம எனப்படுகின்றது. (அாிமைத்துண்டின் ஒரு 

பகுதிேிலிருந்து மற்லறே பகுதி வழுக்கி யவறாகுவதற்கு வகாண்டுள்ள தலைேிேல்பு) 

04. கூனல் வலிலம (Bending strength) 

அாிமைத்துண்டு வலளதலுக்குக் காட்டும் எதிர்ப்புத் தன்லமயே கூனல் வலிலம 

எனப்படுகின்றது. வபாருளாதாை முக்கிேத்துவமுள்ள அாிமைங்கலள அவற்றின் வியசை 

வதாழிலுக்யகற்ப வலகப்படுத்தல் 

  கட்ைை நிர்மாணிப்புக்காகப் பேன்படுத்தும் அாிமைம்  

  தளபாைம் வசய்ேப் பேன்படுத்தும் அாிமைம் 

 அடித்தளக் கட்ைலமப்புகளுக்காகப் பேன்படுத்தும் அாிமைம்  

 எாிவபாருளாகப் பேன்படுத்தும் அாிமைம் 

 அைங்காைப் வபாருள்கள் வசய்ேப் பேன்படுத்தும் அாிமைம்  



  காகிதக் லகத்வதாழிலுக்காகப் பேன்படுத்தும் அாிமைம் 

கட்ைை நிர்மாணிப்புக்காகப் பேன்படுத்தும் அாிமைம் 

  வலிலமயும் நீடித்துலழக்கும் தன்லமயும். 

 அாிந்து நீண்ை அாிமைத்துண்ைங்கலளப் வபறக்கூடிே தன்லம 

உ - ம் : மருது, பாலை, இலுப்லப, கருவாலக, பைா, எண்வணய்மைம், (Hora) 

இயூக்கலிபர் (Eucalyptus microcorys) மிைலை (காட்ைாமணக்கு) (Milla) 

தளபாைம் வசய்ேப் பேன்படுத்தும் அாிமைம் 

 சுருங்கும் தன்லம குலறவான. அழகிே வாிகள் வகாண்ை , இயைசான 

(பாைம்குலறவான), உருப்படுத்தக்கூடிே தன்லமயுள்ள, யநர்த்திோக முடிப்புச் 

வசய்ேக்கூடிே அாிமைங்கள் வபாருத்தமானலவ. 

      உ - ம் : யதக்கு, மயகாகனி, கருவாலக, மருது, முதிலை, நதுன், யவங்லக,     

சவண்ைலை, சவாந்தலை, வகாவைான் 

அடித்தளக்கட்ைலமப்பு வசதிகளுக்காகப் பேன்படுத்தும் அாிமைம் 

 நீடித்துiலழக்கத்தக்கதாக இருத்தல். அாிமைங்கள் வவளிச் சூழலுக்குத் திறந்து 

லவக்கப்படுவதால் நீண்ைகாைம் நிலைத்திருக்கக்கூடிே இேல்பு அதிகளவு 

காணப்பை யவண்டும். 

உ - ம் : 

1. யவலிக் கம்பங்கள் - யூக்கலிபட் ஸ், லமக்குயைாயகாாிஸ், யதக்கு, காட்ைாமணக்கு 

2. மின் கம்பங்கள் - யூக்கலிபட் ஸ், லமக்குயைா, யூக்கலிப்ைஸ், வகமல்டியூவைன்சின், 

யதக்கு, 

3. சிலிப்பர் கட்லை - யூக்கலிப்ைஸ், மருது 

 

எாிவபாருளாகப் பேன்படுத்தப்படும் அாிமைம் 



 இைகுவாகத் தீப்பற்றத்தக்கதாக இருத்தல். அதிகளவு வவப்பத்லதத் உற்பத்தி 

வசய்ேக்கூடிேதாகவும், இைகுவாக பிளக்கக்கூடிேதாகவும் இருக்க யவண்டும். 

 துர்மணம், புலக, சாம்பல் அற்றதாக (குலறவானதாக) இருத்தல். யவறு 

யதலவகளுக்காகப் பேன்படுத்த முடிோத அாிமைங்கலள இத்யதலவகளுக்காகப் 

பேன்படுத்தைாம். 

உ - ம் : இயூக்கலிப்ைஸ், றப்பர், கிளிசாிடிோ, அக்யகசிோ, அல்பசீோ, லபனசு, 

மயகாகனி 

அைங்காைப் வபாருள்கள் வசய்வதற்காகப் பேன்படுத்தப்படும் அாிமைம் 

உ - ம் : யதக்கு, கண்ைல், வவள்லளக்கருங்காலி 

காகிதக் லகத்வதாழிலுக்குப் பேன்படுத்தும் அாிமைம் 

 இதற்காக வமன் அாிமைம் (உதாைணம்: லபனசு), வன் அாிமைம் (உதாைணம்: 

அக்யகசிோ) யபான்றவற்லறயும் ஒருவித்திலைத் தாவைங்களாகிே பிைப்பங்வகாடி, 

தர்ப்லபப்புல், வநல் (லவக்யகால்) யபான்றவற்லறயும் பேன்படுத்தைாம். 

  

யதர்ச்சி மட்ைம் - 2.2 மைம் பதப்படுத்தல் மற்றும் நற்காப்பு 

வசய்தல் முலறகலள விசாைலண வசய்வர் 

அாிமைத்லதப் பதப்படுத்தல் 

 அாிமைங்களில் காணப்படும் நீாின் அளலவ ோயதனுவமாரு மட்ைத்திறகுக் 

குலறத்தைாகும். அாிமைங்கலளப் பதப்படுத்தல் எனப்படும். 

 அாிமைங்களுக்கு மிகக் குலறந்தளவு பாதிப்பு ஏற்படும் வலகேியையே இது 

யமற்வகாள்ளப்படும். 

 அாிமைம் பதப்படுத்தப்படும்யபாது அாிமைங்களில் காணப்படும் நீர் படிப்படிோக 



வவளியேறுவதற்கு இைமளிக்கப்படும். இவ்ஈைலிபபுச் சதவீதம் அகற்றப்படும் 

அளவு யநைத்திற்கற்ப யவறுபடும். 

 அாிமைத்தில் அைங்கியுள்ள நீாின் அளலவக் குலறத்தயை, அாிமைம் 

பதப்படுத்தலின் யகாட்பாைாகும். 

அாிமைம் பதப்படுத்தலின் அவசிேம் 

 அாிமைம் அழிவுறுவலதக் கட்டுப்படுத்தல்/நற்காப்புச் வசய்தல் 

 அாிமைம் சுருங்குவலதயும் விாிவலைவலதயும் தவிர்த்தல்.  

 அாிமைம் வகாண்டு வசல்ைலை எளிதாக்கல் 

 அாிமைத்லதத் தாக்கும் உேிாினங்களின் வதாழிற்பாட்லைக் கட்டுப்படுத்தல். 

 வபாறிகள் மூைம் அாிமைத்லதக் லகோள்வது இைகுவாதல்.  

 அாிமை நற்காப்பு இைகுவாதல். 

 அாிமைத்தின் வலிலமலே அதிகாித்தல்.  

 அாிமைத்லத யநர்த்திோக முடிப்புச் வசய்வது இைகுவாதல். 

அாிமைப் பதமாக்கலின்யபாது அாிமைங்களில் காணப்படும் நீாின் 

சதவீதத்லத அறியும் முலறகள் 

இதற்காக இைண்டு முலறகள் லகோளப்படுகின்றன. 

1. கனலிேில் உைர்த்தி நீர்ச்சதவீதத்லத அளத்தல் (Oven dry method) 

2. மின் ஈைலிப்புமானிேினால் நீர்ச் சதவீதத்லத அளத்தல் (Moisture meter) 

 

 

 

அாிமைப் பதப்படுத்தலின்மீது வசல்வாக்குச் வசலுத்தும் காைணிகள் 



1. வவப்பநிலை   

2. சாாீைப்பதன்   

3. வளியோட்ைம்   

4. அாிமைக் கட்ைலமப்பு  

5. வழங்கப்பபடும் வவப்பத்தினளவு 

அாிமைம் பதப்படுத்தும் முலறகள் 

 இேற்லக முலற (Natural) 

 வளிேில் உைர்த்தல் (Air drying) 

 வசேற்லக முலற (Artificial ஃ வபாறிமுலற (Mechanical) முலற 

 கனைடுப்பில் உைர்த்தல் (Kiln drying)  

  இைசாேனப் வபாருள்கள் மூைம் 

  நீைாவி மூைம்  

 யைடியோ மீடிறன் மூைம் (Radio frequency drying) 

 மின்சக்தி மூைம்  

 வவற்றிை முலற மூைம் (Vacuum drying) 

வளிேில் உைர்த்தல் (Air drying) 

 இேல்பான வவப்பநிலை, ஈைப்பதன் ஆகிேவற்றின் கீழ் அாிமைத்லத நிழைான 

ஓர் இைத்தில் குவித்து லவத்து நீர் வவளியேறிே இைமளிப்பயத இம்முலறேின் 

யபாது வசய்ேப்படுவதாகும். 

 இம்முலறேின்ேில், அாிமைத்தின் நீைைக்கச் சதவீதம் 20-28% இனால் 

குலறவலையும். 

 இவ்வாறாக சிை நாள்கள் (2 -4 மாதங்களுக்கு) வலை உைர்த்துவதால் 



அாிமைத்துண்டு சமநிலை ஈைலிப்புஅைக்கநிலைலே (EMC) அலையும். 

 அாிந்த அாிமைத்லதயும் அாிோத அாிமைத்லதயும் இவ்வாறாகப் பதப்படுத்தைாம். 

அனுகூைங்கள்: 

 சூழல் யநேமானது. 

 வபறுமதிமிகக் உபகைணங்கள் யதலவப்படுவதில்லை. 

பிைதிகூைங்கள்: 

 உைர்வு வீதம் மந்தமானது. 

 அதிக இைவசதி யதலவோதல். 

சூலளேிலனப் பேன்படுத்தி உைர்த்தல் 

 வவப்பநிலை,ஈைலிப்பு,வளிச்சுற்யறாட்ைம், ஆகிேன கட்டுப்படுத்தப்பட்ை 

(ஆளுலக) நிபந்தலனகளின் கீழ் நிகழும் ஓர் அலறேினுள் அாிமைம் 

பதப்படுத்தயை கனைடுப்பு முலறேில் அாிமைம் பதப்படுத்தல் எனப்படுகின்றது. 

 இதற்காக இைண்டு வலகோக கனைடுப்புக்கள் பேன்படுத்தப்படுகின்றது. 

 சூாிே வவப்பக் கனைடுப்பு (Solar)  

 நிேமக் கனைடுப்பு (Standard) 

சூாிே வவப்பக் கனைடுப்பு (Solar)  

இங்கு சூாிே வவப்பம் சூலளேினுட் வபறப்பட்டு அதன் மூைம் அாிமைம் உைர்த்தப்படும். 

இதற்காக வியசைமாகத் தோாிக்கப்பட்ை "வமல்வகனிஸ்" எனப்படும் வபாலித்தின் 

பேன்படுத்தப்படும். இலவ உள்வளடுக்கப்பட்ை சூாிே வவப்பத்லத வவளிவிைாது 

பாதுகாக்கும். உைர்வதற்கு ஏறத்தாழ 2 வாைங்கள் வசல்லும். 

நிேமக் கனைடுப்பு (Standard) 

 நிேமமான கனைடுப்பானது வளிேின் ஈைலிப்பு, வவப்பநிலை, வளிச் 



சுற்யறாட்ைம்ஆகிேகாைணிகலளத்யதலவக்யகற்பக்கட்டுப்படுத்துக்கூடிே 

ஒன்றாகும்.  

 துாிதமாக அாிமைத்லத உைர்த்திக் வகாள்வதில் இவ்வலகக் கனைடுப்பு முக்கிே 

இைத்லதப் வபறுகின்றது. 

 ஏலனே சூலளகலள விை விலைவாக உைர்த்தும் ஆற்றல் இவ்வலகச் 

சூலளகளுக்குண்டு. 

 உைர்வதற்கு ஏறத்தாழ 1வாைம் வசல்லும். வளிேில் 

உைர்த்தும்யபாதுஏற்படும்குலறபாடுகலளஇேன்றளவு இழிவளவாக்கைாம். 

அனுகூைங்கள்: 

 உைர்த்தல் வசேன்முலற துாிதமானது. 

 வளிேில் உைர்த்தும் முலறக்குச் சார்பாக இம்முலறேின் மூைம் அாிமைத்தின் 

நீைைக்கத்லத அதிக அளவு குலறத்துக்வகாள்ளைாம். 

பிைதிகூைங்கள்: 

 வசைவு உேர்வானது.  

 பேிற்றிே உலழப்பு யதலவோதல் 

அாிமைம் பதப்படுத்தும்யபாது ஏற்பைக்கூடிே பழுதுகள் (அாிமைம் 

விகாைமலைதல்) 

அாிமைம் பதப்படுத்தும்யபாது அாிமைத்துண்ைத்தின் ஒவ்வவாரு பக்கமும் சீைாக 

உைைாலமோலும் (சுருங்காலமோலும்) வவளிப்புறப் பலைகள், உட்புறப் 

பலைகலளவிைத் துாிதமாக உைர்வதாலும் அாிமைமானது தற்காலிகமாகயவா, 

நிைந்தைமாகயவா பழுதலைே (விகாைமலைே) இைமுண்டு. அாிமைத்தில் பின்வரும் 

பழுதுகள் ஏற்படும். 



01. வவடிப்பு (rack) 

நீளப்பாட்டு அச்சின் வழியே அாிமை இலழேங்கள் { நார்கள் யவறாவதுண்டு. எனினும் 

இவ்வாறாக இலழேங்கள் {நார்கள் யவறாதைானது ஒரு பக்கத்திலிருந்து மறுபக்கம் 

வலை விோபிக்கமாட்ைாது. 

02. இலழேங்கள் அளறல் (Shake) 

வபாிே வவடிப்புகள் இவ்வலகேில் அங்கும். மைத்தின் உட்புற அமுக்கம் காைணமாக 

அல்ைது தறித்து வீழ்த்துவதால் இந்த நிலைலம ஏற்படும். இலழேங்கள் அளறைானது 

அதாவது யவறாதைானது வவவ்யவறு விதங்களில் நிகழும். 

 தண்டின் லமேவிலழேத்திலிருந்து ஆைம்பித்து ஆலை வழியே இலழேங்கள் 

யவறாதல் (Radial shake) 

 வளர்ச்சி வலளங்களின் வழியே யவறாதல் (Tangential shake) 

 பிளவு(Split) 

03. உருக்யகாட்ைம் (Warping) 

அாிமைத்துண்டின் ஆைம்பத்தளம் யவறுபடுதலையே இது குறிக்கின்றது. இது வவவ்யவறு 

வலகப்படும். 

 திருகல் { முறுகல் (Twisting) 

அாிமைப்பைலகவோன்று அல்ைது அாிந்த மைப்பகுதிவோன்று உைரும் யபாது அதன் நீள் 

அச்சின் வழியே சுருளிவடிவத்தில் திருகலுக்கு ஆளாகும். அாிமைப்பைலகேின் எல்ைாப் 

பிையதசங்களும் சமமான தடிப்லபக் வகாண்டிைாலமோல் இந்த நிலைலம ஏற்படும். 

 

 கிண்ண வடிவ வலளவு (Cupping) 

அாிந்த மைப்பகுதிவோன்றின் அகைமான தளத்தின் வழியே நிகழும் யகாணலையே இது 

குறிக்கின்றது. 



 வில் வலளவு (Bowing) 

அாிந்த மைப்பகுதிேின் நீள் அச்சின் வழியே நிகழும் யகாணலையே இது குறிக்கின்றது. 

 நீள்வலளவு (Spring / Crook ) 

அாிந்த மைத்தின் நீள அச்சின் வழியே நிகழும் விகாையம இதுவாகும். இங்கு அாிமைத்தின் 

சமதள யமற்பைப்புக்குப் பாதிப்பு ஏற்படுவதில்லை. 

 வநருக்கல் முறிவு (Compression failures) 

கடுலமோன காற்று மற்றும் வளர்ச்சித் தலகப்பு (பசழறவா ளவசநளள) காைணமாக, 

மைலவைத்துக்குக் குறுக்காக நிகழும் முறியவ (fracture)  இதற்குக் காைணமாகும். 

இதன்யபாது நார்க் கற்லறோனது குறுக்காக முறியும். 

அாிமைங்கலளப் பதமாக்குவதன் அனுகூைங்கள் 

 அாிமைம் அழிவலைவலதத் தடுக்க முடியும். 

 அாிமைங்கலளப் பேன்படுத்தும்யபாது அவற்றில் சுருக்கம், விாிவு, என்பன 

ஏற்படுவலதத்தடுத்துக் வகாள்ள முடியும் 

 அாிமைங்களுக்குச் யசதம் விலளவிக்கும் அங்கிகளின் வதாழிற்பாட்லைக் 

குலறத்தல்  (உ-ம். பூஞ்சணங்கள்) 

 அாிமைங்கலளப் பதமாக்கும்யபாது நீர் அகற்றப்படுவதுைன் அவற்றின் நிலறயும் 

குலறவலைவதால் வகாண்டு வசல்வது இைகுவாக இருக்கும். 

 வபாறிகள் மூைம் யவலை வசய்வது யமலும் இைகுவாக்கப்படும் 

 அாிமைங்களின் நற்காப்பு இைகுவாக்கப்பைல்  

 அாிமைங்களின் வலிலம அதிகாிக்கப்பைல் 

அாிமை நற்காப்புச் வசய்தல் 

 அாிமைத்லத பதப்படுத்தும் யபாது ஏற்படும் புறவாாிோன வபாறிமுலறப் 



பாதிப்புகளுக்கு யமைதிகமாக பல்யவறு காைணங்களால் அாிமைம் யசதத்துக்கு 

உள்ளாகும். அதலனத் தவிர்ப்பதற்காக அாிமை நற்காப்புச் வசய்தல் யவண்டும். 

 அாிமை நற்காப்பு என்பது, இைசாேனப் வபாருள்கலளப் பேன்படுத்தி, 

அாிமைத்லதச்யசதப்படுத்தும்உேிாிேற்காைணிகளால் ஏற்படுத்தப்படும் 

தாக்கங்கலள இழிவாக்குதைாகும். அதாவது, அாிமைத்தில்உள்ள, உேிாிேச் 

யசதப்படுத்தும் காைணிகளுக்கு திர்ப்புக் காட்டும் தன்லமலே ஏற்படுத்துதைாகும். 

 அாிமைத்லதச் யசதப்படுத்தும் உேிாிேற் காைணிகள் வருமாறு 

 பங்கசுத் வதாற்று, கலறோன் தாக்கம், பூச்சிகளின் தாக்கம், தண்டுத் 

துலளப்பான்களின் தாக்கம். 

 இலதவிை வபாறிகளில் காணப்படும் குலறபாடுகள், தீ யபான்ற காைணிகளும் 

காைணமாகும். 

 யமற்படி அாிமைச் யசதமாக்கிகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகலளக் 

குலறத்துக்வகாள்வதற்கு அதாவது தலைேிேல்லப விருத்திவசய்து 

வகாள்வதற்குப் பேன்படுத்தக்கூடிே இைசாேனப் பதார்தத் ங்கள் நற்காப்பிகள் 

என அலழக்கப்படும். 

அாிமை நற்காப்புப் பதார்ததங்கள் 

 அாிமை நற்காப்புப் வபாருள்கள் வகாண்டிருக்க யவண்டிே இேல்புகள் 

பின்வருமாறு. 

 பங்கசு,பூச்சிகள்யபான்றவற்றுக்குநச்சுத்தன்லமயுலைேதாகஇருத்தல்யவண்டும். 

 துாிதமாக அாிமைத்தினுள் வபாசிேக்கூடிேதாக இருத்தல் யவண்டும். 

 மனிதருக்யகா சூழலுக்யகா பாதிப்பு அற்றதாக இருத்தல் யவண்டும். 

 அாிமைத்தின் வலிலமலேப் பாதிக்காததாக இருத்தல் யவண்டும். 



 நற்காப்பிேிலுள்ள இைசாேனங்கள் நிலைோனதாேிருக்க யவண்டும். இைகுவில் 

கழுவிச் வசல்ைப்பைக்கூடிேதாயோ, பிாிலகேலைேக் கூடிேதாகயவா 

இருத்தைாகாது. 

 அாிமைங்களால் இைகுவில் உறிஞ்சப்பைக்கூடிேதாேிருத்தல் யவண்டும். 

அாிமைங்கள்மீது பூசி நற்காப்புச் வசய்ேப்பட்ை மைங்கள் 

பேன்படுத்தக்கூடிேதாேிருத்தல் யவண்டும். 

 இைகுவாகவும் குலறந்த விலைேிலும் வபற்றுக் வகாள்ளக்கூடிேதாய் இருத்தல் 

யவண்டும். 

 அதற்கலமே அாிமை நற்காப்புப் வபாருள்கலளப் பிைதானமாகப் பின்வருமாறு 

கூட்ைமாக்கைாம் 

 நீாில் கலைோத, தார் அைங்கிே எண்வணய் வலககள். 

 நீாில் கலைேக்கூடிே உப்புக்கள் - சிங்குக் குயளாலைட்டு 

 யசதனக் கலைசல்களில் அைங்கியுள்ள நற்காப்புப் வபாருள்கள் - யபாைன் 

(Boron) 

 நீாில் கலைோத, தார் அைங்கிே எண்வணய் வலககள். 

 இவ்வலக நற்காப்பிகளுக்கு நீைகற்றும் தன்லம காணப்படுவதுைன் அாிமைம் 

புறக் காைணிகளுக்கு (வவய்ேில் மலழ யபான்றன) முகங்வகாடுக்கும்யபாது 

வநளிதல், கீறல் விழல், வலளதல் யபான்றன ஏற்படுவதிலிருந்தும் வபருமளவு 

பாதுகாத்துக் வகாள்ளைாம். 

 அாிப்லப ஏற்படுத்தாததால்அவற்லறயும்பாதுகாக்கமுடியும்.  

இவற்லறப்  பேன்படுத்துவதிலுள்ள பிைதிகூைங்களாவன 

 விரும்பத்தாத மணம் ஏற்பைல் 



 நிறப்பூச்சுப் பூசுவதற்கு இேைாலம. 

  சிறிதளவு வழிந்யதாடும் தன்லம 

 ஒட்டிப்பிடிப்பதற்குக் கடினமாேிருத்தல் 

  லககளில் ஒட்டுவதால் பிடிப்பதற்குச் சிைமமாேிருத்தல் 

  உதாைணம் 

01. இருண்ை (கறுப்பு, கபிை) நிறத் திைவங்கள் ஆகும். 

02. இைசாேனப் வபாருள்களுைன் தார் யசர்ததுத் தோாிக்கப்பட்ைலவ.  

உதாைணம்: கிாியோயசாற் 

நீாில் கலைேக்கூடிே உப்புக்கள் 

 தலையுைன், கைல்நீருைன், அல்ைது நன்னருைன் வதாைர்புறும் 

அாிமைங்கலளப் பாதுகாப்பதற்கு இவ்வலக நற்காப்பிகள் 

வபாருத்தமானலவோகும். 

 அாிமைத்தில் பூசிே பின்னர் நீர் ஆவிோகிச் வசல்வயதாடு, உப்பு அாிமைத்தின் 

மீது யதங்கிேிருப்பதால் இதன் விலளவாக அாிமைம் நற்காப்புக்குள்ளாகும். 

உதாைணம்: NAPCP, CCA 

  இவ்வலக நற்காப்பிகள் பிைதானமாக இைண்டு வலகப்படும். 

01. வகாப்பர்குயறாம் ஆசனிக்கு வலக (C.C.A) 

02. வசப்பு, குயறாமிேம், ஆசனிக்கு என்பன வவவ்யவறு விகிதங்களில் கைக்கப்பட்டு 

வபற்ற கைலவ யசதனக் கலைசல்களில் அைங்கியுள்ள நற்காப்புப் வபாருள்கள் 

 வவண்மதுசாைம், வபற்யறாலிேக் கலைசல்கள், டீசல், வாயு எண்வணய் யபான்ற 

யசதனக் கலைசல்களில் நற்காப்புப் பதார்த்தங்கலளக் கலைத்து இது 

தோாிக்கப்படும்.  



 அாிமைத்தின் மீது பூசும்யபாது கலைசலில் காணப்படும் வதாழிற்பாடுலைே 

இைசாேனப் பதார்த்தம் அாிமைத்தினுள் படிவதுைன் மதுசாைம் ஆவிோகும். 

அாிமைங்களுக்கு நற்காப்பிகலளப் பிையோகித்தல் 

நற்காப்புச் வசய்ேப்பை முன்னர் அாிமைத்தில் துவாைமிைல், சீவுதல் யபான்ற 

நைவடிக்லககள் பூர்த்திோக்கப்பட்டிருக்க யவண்டும். அவ்வாறில்ைாத சந்தர்ப்பங்களில் 

வபருமளவு நற்காப்பிகலளப் பின்னர் பிையோகிகக் யவண்டிேிருக்கும். 

அாிமைங்களுக்கு நற்காப்பிகள் பிையோகிககும் முலறகள் 

 தூாிலகேினால் பூசுதல்.  

  சிவிறல் (spraying) முலறேில் பூசுதல். 

 ஆழ்ததுதல் (dipping)  

  வவப்ப-குளிர் முலற (hot and cold method) மூைம் 

  பைவச் வசய்தல் மூைம் 

  அமுக்க மற்றும் வவற்றிைப் பாிகாிப்பு முலற மூைம். 

தூாிலகேினால் பூசுதல் 

 எளிலமோன இைகுவான ஒரு முலறோகும். 

 யசதனக் கலைப்பான்களில் கலைக்கப்பட்டுள்ள நற்காப்புப் வபாருள்கலளயும் 

கிையோயசாற் ஐ பூசுவதற்குப் பேன்படுத்தப்படும். 

 நிறப்பூச்சு பூசுவதற்காகப் பேன்படுத்தும் வலகத் தூாிலககலள இதற்காகப் 

பேன்படுத்தைாம். 

 சிவிறுதல் (spraying)  

 வபரும்பாலும், இருக்கும் இைத்தில் யசதத்துக்கு உள்ளாகியுள்ள அாிமைத்லத 

நற்காப்புச் வசய்வதற்காகயவ இம்முலற பேன்படுத்தப்படும். 



ஆழ்த்துதல் (dipping) 

 நற்காப்புப் வபாருட் கலைசலினுள் அாிமைத்லத ஆழ்த்திப் பின்னர் வவளியே 

எடுக்கப்படும். 

 எந்த வலகலே யசர்ந்த நற்காப்புப் வபாருள்கலள இம்முலறக்வகனப் 

பேன்படுத்த முடியுவமனினும் வபாதுவாக யசதனக் கலைப்பான்களில் கலைத்த 

நற்காப்புப் வபாருள்கலள அல்ைது கிாியோயசாற் ஐப் பேன்படுத்துவது 

வபாருத்தமானது. 

வவப்ப-குளிர் முலற (hot and cold method)  மூைம் 

 அாிமைத்லத, நற்காப்புக் கலைசலினுள் இட்டு, கலைசலும் அாிமைமும் 80 0Cவலை 

வவப்ப யமற்றப்படும். 

 பின்னர், கலைசல் முற்றாகக் குளிைவிைப்படும். 

 வவப்ப மற்றும் குளிர்ப்பாத்திைங்களாக இைண்டு பாத்திைங்கலளப் 

பேன்படுத்துவதால் இம்முலறலேத் துாிதமாக நைத்தைாம். 

 யவலிக் கம்பங்கலள கிாியோயசாற் மூைம் நற்காப்புச் வசய்வதற்காக இம்முலற 

லகோளப்படுகின்றது. 

பைவச் வசய்தல் (Diffiusion) 

 ஈைலிப்பான அாிமைத்துக்காக இம்முலற பேன்படுத்தப்படும். 

 அாிமைத்தில் குலறந்தபட்சம் 50%  ஈைலிப்பு அைங்கிேிருத்தல் யவண்டும். 

  மைத்லத அாிந்த உையனயே அதாவது 24 மணி யநைத்துள் அவ்வாிமைத்லத 

யபாைாக்சு  யபாாிக் அமிைக் கலைசலில் அமிழ்த்தி சிறிது யநைத்தில் வவளியே 

எடுத்து, உைர்வலதத் தாமதப்படுத்துவதற்காக யமற்பைப்புகள் ஒன்றுைவனான்று 

அலணந்திருக்குமாறு அடுக்கி (Blacking stacking)  மூடிலவக்கப்படும். 



அமுக்க - வவற்றிைப் பாிகாிப்பு 

  அாிமைத்தினுள் நற்காப்புப் வபாருள் புகும்யபாது அாிமைத்தில் உள்ள கைங்களின் 

அமுக்கத்லதக் குலறப்பதாலும் புறஅமுக்கத்லத அதிாிகாிபப் தன் மூைமும் யமலும் 

துாிதமாக நற்காப்புப் வபாருலள அாிமைத்தினுள் ஊடுபுகச் வசய்ேைாம். 

 இதன்யபாது வவற்றிைத்லதயும் அமுக்கத்லதயும் வவவ்யவறு முலறகளில் 

பிையோகித்துஅாிமைம் நற்காப்புச் வசய்ேப்படும். 

யதர்ச்சி மட்ைம் - 2.3 மைம் தைப்படுத்தல் பற்றி    

விசாைலண வசய்வர். 

அாிமை வணிகத்தின்  யபாது அாிமைத்தின் பண்புகலள அடிப்பலைோகக் வகாண்டு  

அாிமைத்லத வலகப்படுத்தல் அாிமைத் தைப்படுத்தல் எனப்படுகின்றது. 

அாிமைம் தைப்படுத்தலின் பிைதான யநாக்கங்கள் வருமாறு. 

 யதலவக்யகற்ப அாிமைந்வதாிவு வசய்வது இைகுவாதல். 

 ேதார்தத் ாீதிோன விற்ப லன விலைலேத் தீர்மானித்தல். 

 அாிமை களஞ்சிேசாலைகளில் வபறுமதிமிக்க இைவசதி வீண்விைேமாவலதத் 

தவிர்த்தல். 

அாிமைந் தைப்படுத்தலின் அவசிேம் 

 வபரும்பாைான சந்தர்பப் ங்களில் அாிமை விலளச்சல், தாவை இனம், தண்டின் 

சுற்றளவு ஆகிே வற்றுக்கலமே அாிமைத்தின் விலை தீைம்னிகக் ப்படும். இங்கு 

அாிமைத்தில் உள்ள பழுதுகயளா அாிமைத்தின் பண்புகயளா கவனத்திற் 

வகாள்ளப்படுவதில்லை.; 

 



அாிமைந்தைப்படுத்தலின் முக்கிேத்துவம் 

 அாிமைத்லத வகாள்வனவு வசய்பவர், விற்பலன வசய்பவர், மற்றும் 

அாிமைவிலனபவருக்கு, தமது முகாலமத்துவச் வசேற்பாடுகலளத் திட்ைமிட்டுக் 

வகாள்வதற்கும் நலைமுலறப்படுத்துவதற்கும் இைகுவாதல். 

 அாிமைக் களஞ்சிேசாலைகளில் தைம் குலறவான அாிமைத்லதக் 

களஞ்சிேப்படுத்துவதன் விலளவாக வபறுமதிமிக்க களஞ்சிே இைவசதி வீண் 

விைேமாவலதத்  தவிர்த்துக் வகாள்ளைாம். 

அைமைத்தின் தைப்பண்புகள், தைநிேமங்கள் 

  அாிமைக் குற்றிேின் (தண்டின்) நீளம் 

  அாிமைக் குற்றிேின் சுற்றளவு 

  அாிமைக் குற்றிேின் வடிவத்தில் உள்ள பினவருவன் சார்ந்த பழுதுகள் 

  வவட்டுக்கள் வடிவம் யநாிே தன்லம வாிகள் { மைலவைம் 

  தண்டின் வலளவு 

தண்டின் யமற்பைப்புப்பழுதுகள் 

 முடிச்சுகள் 

   முடிச்சுகளுக்கு இலைேிைான இலைவவளி 

  குண்டூசி முலனேளவுத் துலளகள் 

 நடுத்தை அளவுத் துலளகள்  

 வவடிப்புக்கள் 

 பிளவு 

தண்டு அந்தங்களில் உள்ள பழுதுகள் 

வன்லவை நடுப்பகுதிப் பழுதுகள் 

யமற்படி பழுதுகளின் தாக்கத்லத அளந்தறிவதற்கான பேன்படுத்தப்படும் அைகுகள் 



(units) 

01. Standard Nodes  (தைம் - வமாளிகள்) 

தண்டின் ஒவ்வவாரு 2 மீற்றர் நீளத்திலும் 2-6 வசன்றி மீற்றர் வலைேிைான விட்ைமுள்ள 

ஒரு கணு உள்ளயதாடு, இைண்டு கணுக்களுக்கு இலைேிைான இலைவவளி 1.5 

மீற்றாிலும் குலறோததாக உள்ள சந்தர்ப்பத்தில் வழங்கப்படும் அைகுகள் இைண்டு (2) 

ஆகும். 

02. Standard Bend  (தைம் - வலளவுகள்) 

தண்டினது அந்தத்தினது விட்ைத்தின் 10%  அளவான ஒரு வலளவு உள்ளதாேின் 

வழங்கப்படும் அைகுகள் ஒன்று (1) ஆகும். 

03. Standard Bores, Shot & pin holes  (தைம் - துலளகள்) 

125 x 125 mm பைப்பளவில்ஊசித்துலளகள் (Pin holes) 15-30 வலைேில்உள்ள சந்தர்ப்ப 

ங்களில்வழங்கப்படும் அைகுகள் அலை (1/2) ஆகும். 

மைக்குற்றி இை: 02 எனும் தைத்துக்குக் கீழ்ப்பட்ை மைக்குற்றிகள் விறகு வலகலேச் 

யசர்ந்தலவ ஆகும். 

 அாிமைம் தைப்படுத்தலின் அடிப்பலைோன முலறகள் 

01. பைன் { விலளச்சல் முலற (Yeild method) 

பழுதுகளின்றி நல்ை நிலைேிலுள்ள அாிமைக் கனவளவு எவ்வளவு என்பயத 

இம்முலறேின் கவனத்திற்வகாள்ளப்படுகின்றது. அதாவது, அாிமைக் குற்றிேினது 

கனவளவினது எத்தலன சதவீதமான அாிமைம், அதன் தைத்லதத் தீர்மானிககும் 

மட்ைத்திை காணப்படுகினற் து ஆகும். 

02. வவட்ைல் முலற (Cutting system) 

அாிந்த மைம் வதாைர்பாகயவ இந்த முலற பேன்படுத்தப்படுகினற் து. அாிந்த மைத்தில் 

சிறந்த முகப்புக்வகாண்ை பைப்பளவினது சதவீதமாக இது கணிகக் ப்படும். 



03. இழுலவ முலற 

அாிந்த மைத்துக்காகயவ இந்த முலறயும் பேன்படுத்தப்படும். அதாவது அாிமைத்தின் 

வபாருத்தப்பாடு எந்திைவிேல் ாீதிேில்கணிக்கப்படும். இந்த முலறலேக் லகோண்டு 

அாிமைத்லதத் தைப்படுத்தும் யபாதுஒவ்யவார்அாிமைத்துண்டிலும் அதன் நீளம் x அகைம் x  

உேைம் (தடிப்பு) சார்பாக அதன் தைத்துக்கு அலமே அதில் அைங்கிேிருக்க யவண்டிே 

இழிவு வலிலமேின் அளவு குறிப்பிைப்படும். 

  

யதர்ச்சி மட்ைம் - 2.4 வன அளவீட்டில் பேன்படும் 

முக்கிேமான சிை அளவீடுகலள வபறுவர். 

வனக் குடித்வதாலக (காட்டுக்குடித்வதாலக) மதிப்பீடு வசய்து மைங்களின் 

தகவல்கலளச்  

யசகாித்தல் வன அளலவேிேல் எனப்படும். 

வன அளவிேலின் முக்கிேத்துவம் வருமாறு 

 காடு வசய்லக பண்ணல், காட்டிலிருந்து வபறும் மை உற்பத்திகலள விற்பலன 

வசய்தல்  

      ஆகிேவற்றின்  யபாது,  

 யபண்தகு காட்டுமுகாலமக் யகாட்பாடுகலள நலைமுலறப்படுத்தும்யபாது, 

 எதிர்காை அாிமைக் யகள்விலேக் கணித்தல் மற்றும் அக்யகள்விலே ஈடுவசய்தல்  

  வதாைர்பான திட்ைங்கலள வகுத்தலின் யபாது  

 

வன அளவிேலில் பேன்படுத்தப்படும் அளவீடுகள் மற்றும் உபகைணங்கள் 



01. மை அளவுயகால் (Wooden Scale) 

தறித்து வீழ்த்திே மைத்தில் நிைத்துைன் மீந்துள்ள அடிக்கட்லைப் பகுதிேின் (stump) 

விட்ைம் அல்ைது தண்டினது கீழ் அந்தத்தினது முகப்பின் விட்ைத்லதத் துணிவதற்காகப் 

பேன் படுத்தப்படும் உபகைணயம இதுவாகும். 

02. இடுக்கிமானி (Calliper) 

நின்ற நிலைேில் உள்ள மைங்களினதும் தறித்து வீழ்த்திே மைங்களினதும் விட்ைத்லதத் 

துணிவதற்காகப் பேன்படுத்தும் ஓர் உபகைணயம இதுவாகும். 

03. அளக்கும் நாைா (Tape) 

ஏறத்தாழ 1.5 cm அளவு அகைமும் வவவ்யவறு நீளமும் வகாண்ை, பிளாத்திக்கு, உருக்கு 

யபான்ற மூைப் வபாருள்களால் ஆக்கப்பட்டுள்ள  இது மைத்தின் சுற்றளலவ 

அளப்பதற்காகப் பேன்படுத்தப்படும்.அளக்கும் நாைாவின் இறுதி அந்தம் ஒரு 

வகாளுக்கிலேக் வககாண்ைது. அதலன, மார்பு மட்ைத்தில் மைப் பட்லையுைன் 

இலணத்து, நாைாலவ மைத்லதச் சுற்றிவைக் வகாண்டுவசல்ை முடியுமாதைால் வபாிே 

மைங்களின் சுற்றளலவக் கூை தனியே ஒருவாினால் அளக்க முடியும் 

04. Swedish bark gauge  (சுவீடிஷ் பட்லை மானி) 

மைத்தினது பட்லைேின் தடிப்லபத் துணிவதற்காக இந்த உபகைணம் பேன் 

படுத்தப்படுகின்றது. பட்லைேின் தடிப்லபக் கணித்தறிந்த பின்னர் பட்லை நீக்கிே 

அாிமைக் குற்றிேின் விட்ைத்லதக் கணித்தறிந்து வகாள்ளைாம். 

மைப்பட்லைேினது தடிப்பு அறிேப்பட்டுள்ளதாேின், பட்லை நீக்கிே தண்டின்  

 விட்ைத்லதப் பின்வரும் சமன்பாட்டிலனப் பேன்படுத்திக் கணிக்கைாம். 

d1 = d - 2t 

d1 = பட்லை நீக்கிே தண்டின் விட்ைம் 



d = பட்லையுைன் தண்டின் விட்ைம் 

t = பட்லைேின் தடிப்பு 

நின்ற நிலைேில் உள்ள மைவமான்றின் விட்ைத்லத அல்ைது சுற்றளலவப் 

வபறுவதற்காக,  

 அவ்வளவீட்லைப் வபறுவதற்குாிே உேைத்லதத் தீர்மானிப்பதற்காக, நிேமமான 

விதிகள்  

 உண்டு. இந்த உேைம்  மார்பு மட்ை உேைம் எனக் கருதப்படும். 

சருவயதச ாீதிேில் ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்ை மார்பு மட்ை உேைம் 1.3 மீற்றர் ஆகும்.  

 அவ்வுேைம் வதாிவு வசய்ேப்பட்டுள்ளலமக்கான காைணங்கள் வருமாறு. 

வபருந்வதாலகோன மைங்களில் வாசிப்புக்கலள வபறுயபறு வசதிோக அலமதல். 

 

மைத்தின் அடிவாைத்தில் முட்புதர்கள், புல் யபான்றலவ வளர்ந்திருக்குமாதைால்  

 அவற்லறக் கலளவதற்கு ஏற்படும் யமைதிக வசைலவத் தவிர்த்தல். 

வபரும்பாைான மைங்களின் அடிவாைப்பகுதி பருத்த அசாதாைணமான உலதப்பு  

 வளர்ச்சிலேக் (buttress) காட்டுதல். மார்பு மட்ைத்லத அலையும்யபாது அது    

இழிவாக இருத்தல். 

 

 

மைவமான்றின் உேைத்லத அளப்பதன் முக்கிேத்துவம் 

நிற்கும் நிலைேில் உள்ள மைத்தின் அாிமைக்கனவளலவக் கணிப்பதற்காக 

அாிமை விலளச்சலின் அளலவ அண்ணளவாக மதிப்பிடுவதற்காக (Estimate) 

வன முகாலமேின் மூைம் அளக்கப்படும் வவவ்யவறு உேை வலககள் 



வமாத்த உேைம் (Total Height - TH) 

இது மைத்தின் உச்சிேிலிருந்து நிைமட்ைம் வலைேிைான யநைான தூைம் ஆகும். மைத்தின் 

உேைப் வபறுமானத்லத மீற்றாிகளில் முதைாம் தசம தானம் வலை திருத்தமாகக் 

குறிப்பிடுதல் யவண்டும். 

உதாைணம் : 5.4 m 

தண்டின் உேைம் (Bole Height - BH) 

மைத்தின் விதானத்லத உருவாக்குவதில் பங்களிப்புச் வசய்துள்ள உேிர்ப்பான மற்றும் 

மாித்த கிலளகள் ஆைம்பிக்கும் இைத்திலிருந்து நிைமட்ைம் (அடிமைம்) வலைேிைான 

உேையம தண்டின் உேைம் எனப்படுகின்றது. 

வபாறிேியைற்றத்தக்க உேைம் (Mechinable Height)) 

நிைமட்ைத்திலிருந்து தண்டின் விட்ைம் (பட்லையுைன்) 10 cm வலைேிைான உேையம 

இதுவாகும். வணிகப் வபறுமானமுள்ள தண்டின் உேைம் (Commerciable height) நிை 

மட்ைத்தில் இருந்து அாிமைமாகப் பேன்படுத்தக்கூடிே தண்ைாகப் வபறக்கூடிே மைத்தின் 

உேைமாகும். 

அடிக்கட்லை உேைம் (Stump Height) 

மைத்லதத் தறித்து வீழ்த்திே பின்னர் நிைத்துைன் இலணத்த நிலைேில் உள்ள மைத்தின் 

அடிவாைத்தண்டுப் பகுதியே இதுவாகும். 

 

மைவமான்றின் உேைத்லத அளக்கும் முலறகள் 

01. கண்மட்ைத்தில் யநாக்கி மைத்தின் உேைத்லத மதிப்பிைல். 

அனுகூைங்கள்: 

அனுபமிக்க ஒருவைால் மிக இைகுவாகச் வசய்ேைாம். 



உகப்பற்ற வானிலை நிலைலமகளிலும் கூை மைங்களின் உேைத்லத அளந்து  

 வகாள்ளைாம். 

பிைதிகூைங்கள்: 

இதற்காக அனுபவவாேிைான அறிவு யதலவோதல். 

02. தனிக்யகால் முலறேில் மைத்தின் உேைத்லத மதிப்பிைல். 

அனுகூைங்கள்: 

யநடிோக மைத்தின் உேை வாசிப்லபப் வபறைாம். 

பிைதிகூைங்கள்: 

அைர்ந்த காடுகளில் லகோள்வது கடினமானது. 

உபகைணங்கலளப் பேன்படுத்தி மைத்தின் உேைத்லத அளத்தல். 

வநஞ்சலறமட்ை விட்ைத்லத (DBH) அளத்தல் 

அளப்பதற்காக சர்வயதச ாீதிேில் ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்ை உேைமாகத் தலைேிலிருந்து  

 1.3m உேைத்திலுள்ள இைம் கருத்திற் வகாள்ளப்படும். 

மைத்தின் வநஞ்சலற மட்ை உேைத்லத அளக்கும் விதிமுலறகளும் உள்ளன. 

மைத்தண்டின் விட்ைத்லத அளப்பதற்காக யநைடிோக அளவு நாைாலவப் பேன்படுத்த 

முடியும். அல்ைது சாதாைண அளக்கும் நாைாவிலனப் பேன்படுத்தி தண்டின் சுற்றளவு 

அளக்கப்பட்டு விட்ைம் கணிக்கப்படும்.   

 

தறிககப்பட்ை மைவமான்றின் அாிமைக் கனவளலவ அறிதல் 

கீயழயுள்ள உருவிற் காட்டிேவாறு தாிக்கப்பட்ை மைத்தின் மைக்குற்றிேின் பை 

இைங்களில்  

 AB,BC,CD என்றவாறு அலைோளமிைப்படும். 



 

நிலைத்த மைவமான்றின் அாிமைக் கனவளலவத் துணிதல் 

உருலளவடிவான தண்லைக் வகாண்ை மைவமான்றின அாிமைக் கனவளலவத் துணிதல் 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

யதர்ச்சி மட்ைம் - 2.5 மைமல்ைாத வள உற்பக்திகள் 

உற்பக்தி வசய்வதற்காக வதாழில்நுட்ப முலறலமகலள 



லகோள்வார். 

வனங்களிலிருந்து வபற்றுக் வகாள்ளத்தக்க அாிமைம் தவிர்ந்த உற்பத்திகள் மைமல்ைாத 

அல்ைது அாிமைம் சாைாத உற்பத்திகள் எனப்படும். 

பண்லைக்காைம் முதயை மனிதன் காடுகளிலிருந்து அாிமைத்துக்கு யமைாக பல்யவறு  

 வித்து வலககள், பட்லை வலககள், மைர் வலககள், யதன், பழ வலககள், காளான்  

 வலககள், கிழங்கு வலககள் யபான்றவற்லறப் வபற்றுக் வகாண்ைார்கள் 

அாிமைமல்ைாத வனஞ்சார்ந்த உற்பத்திகலள அடிப்பலைோகக் வகாண்ை 

லகத்வதாழில்களும் தற்யபாது உருவாகி உள்ளது. 

அாிமைமல்ைாத காடு சார்ந்த  உற்பத்தகள் 

உணவு 

உதாைணம் : யதன், காளான், கிழங்கு வலக, பழவலக, கூந்தற்பலன(கித்துள்) மாவும்  

   பதநீரும். 

ஒளசதம் 

உதாைணம் : வபருமருந்துக்வகாடி, இலுப்லப, யவம்பு, சந்தனம், கற்றாலழ 

உணயவா ஒளசதயமா அல்ைாதலவ 

உதாைணம் : பிைம்பு, மூங்கில், சிறுமூங்கில், பன்புல்வலக, கூந்தற்பலன (கித்துள்), 

இலைக் காம்பும் (மீன்பிடி உபகைணம்) இலையும். 

 

அாிமைமல்ைாத காடுசார்ந்த உற்பத்திகலள அடிப்பலைோகக் வகாண்ை 

லகத்வதாழில்கள் 

தாவைச் சாறு சார்ந்த லகத்வதாழில்கள் 



தாவைச் சுைப்புகள் சார்ந்த லகத்வதாழில்கள் 

பல்யவறு தாவைச் சாறுகள், அழகுசாதனக் (Cosmetics) 

லகத்வதாழிலுக்காகப் பேன்படுத்தப்படும் சிை சந்தர்ப்பங்கலள 

பிள்லளக் கற்றாலளப் பிாித்வதடுப்பானது, தலைமேிர் நிபந்தலனப் படுத்திோகவும்  

 (Conditioner) சருமப் யபாசிப்புப் வபாருளாகவும் பேன்படுத்தப்படுகின்றது. 

வபருமஞ்சட்வகாடிேின் நீர்முலறப் பிாித்வதடுப்பு மற்றும் மதுசாைப் பிாித்வதடுப்பு  

சருமம்உைர்வலதத்தவிர்ப்பதற்கும் சர்மம் வவண்லமப் வபாலிவுக்குமாகப் பேன் 

படுத்தப்படுகின்றது. 

சந்தன எண்வணய் சருவ வவண்லமப் வபாலிவுக்காகப் பேன்படுத்தப்படுகின்றது. 

கறுவா, எண்வணய்ப்புல், கைாம்பு, வாசலனப் புல் (வைமன் கிைாஸ்), 

யதாைம்பழத்யதால்,  

யைாசா மைர் யபான்றலவ வாசலனத் திைவிே உற்பத்திக்காகப் பேன் 

படுத்தப்படுகின்றன. தாவைங்களின் வவவ்யவறு பகுதிகளிலிருந்து 

பிாித்தடுக்கப்படும் எளிதிைாவிோகும் (நறுமண) சாற்வறண்வணய் வலககள் 

இதற்காகப் பேன் படுத்தப்படும். 

குளிேல் பூச்சு மற்றும் உைற் பூச்சு வலககள் தோாிப்பு 

பப்பாசிப் பாலைக் வகாண்டு சவர்க்காைம், அழுக்ககற்றி உற்பத்தி வசய்தல். 

சவர்க்காை உற்பத்திக்காக நல்வைண்வணய் பேன்படுத்துதல். 

 

 

சந்லதேில் கிலைக்கும் பல்யவறு சம்பூ(Shampoo) வலககலள உற்பத்தி வசய்வதற்காக, 

தாவைச் சாறுகள் பேன்படுத்தப்படுகின்றது. 



பிள்லளக் கற்றாலள, மருயதாண்டி (Henna), நீைம், வநல்லி, வவந்தேம், எலுமிசலச; 

சிை தாவைச் சாறுகளில் { சுைப்புகளில் அதிக அளவில் மருத்துவக் 

குணமுள்ளலவோகும், எனயவ மருத்துவக்குணமுள்ள பல்யவறு உற்பத்திகளுக்காக 

இலவ பேன் படுத்தப்படுகின்றது. அவ்வுற்பத்திப் வபாருள்களுக்கு நல்ை யகள்வி உண்டு. 

உதாைணம்: பிள்லளக்கற்றாலளச்சாறு, இலைக்கஞ்சி, ஒளசத பானங்கள்,  

   நல்வைண்வணய், யவம்பு, யவப்வபண்வணய், ஆத்தவாாிச்சாறு 

  

அைங்காைப் வபாருள் உற்பத்திக் லகத்வதாழில் 

அைங்காைப் வபாருள் உற்பத்திக் லகத்வதாழில் மூைப்வபாருள்களாக அாிமைமல்ைாத 

காடு சார்ந்த உற்பத்திகள் பேன்படுத்தப்படும். 

உதாைணம்: மூங்கில், சிறு மூங்கில், பிைம்பங்வகாடி சார்ந்த உற்பத்திகள், சிை வலகத்  

   தாவை இலைகலள, வநாதிக்கச் வசய்வதன் மூைம் எாிவபாருள் உற்பத்தி  

   வசய்தல். 

01. பிைம்பு 

இைங்லகேில் ஈைவைேக் காடுகளில் உைர் வைேங்களின் சிை பிையதசங்களிலும் 

ஆற்யறாைங்களிலும் வவள்ளச்சமவவளிகளில் இப் பிைம்பு வலககள் வளர்கின்றன. 

இைங்லகேில் 10 வலக இனங்கள் காணப்படுகினற் ன. அவற்றில் 7 இைங்லகக்யக  

உாிேலவகளாகும். 

வவகு பிைம்பு, வதுரு வகாடி தம்பவபாடு வகாடி வவண்பிைம்பு 

குகுளு வகாடி வமல்லிே பிைம்பு வபாைன்னறுவ பிைம்பு 

மஞ்சள் பிைம்பு 

முட்களுள்ள, வலளயும் தன்லமயுலைே தண்லைக்வகாண்ை ஒரு தாவைமாகக்  



 காணப்படும். 

பிைம்புத் தாவைத்தின் தண்டு மூைப்வபாருளாகப் பேன்படும். 

பிைம்பினால், கூலை வலக, பால் வடி, வபட்டி, வட்டில், இடிேப்பத்தட்டு, சுளகு,  

 நாற்காலிகள், யமலசகள், பூந்தட்டு யபான்றலவயும் உற்பத்தி வசய்ேப்படுதல் 

02. மூங்கில், சிறுமூங்கில் 

இைங்லகேில் 30 வலகோன மூங்கில் இனங்கள் காணப்படுகினற் ன. இவற்றில் 8 வலக 

இைங்லகக்குாிேலவோகும். 20 வலகோனலவ வவளிநாடுகளில் இருந்து இங்கு 

வகாண்டு வைப்பட்ைலவகளாகும். இைங்லகேில் வபருமளவில் பேன்படுத்தப்படும் 

மூங்கில் வலககள் 

சிறுமூங்கில் { காட்டுச் சிறு மூங்கில் 

மூங்கில் ஃ மஞ்சல்மூங்கில் 

வபருமூங்கில் 

மூைப்வபாருளாகம் காற்றுக்குாிே தண்டுகள் வபற்றுக்வகாள்ளப்படுகினறன.

 மூங்கிலின்  வேது, 5 வருைங்களாகும்யபாது வவட்டுவதற்குத் தோைாகின்றது. 

இத்தாவைங்களின் தண்டுகள் பல்யவறு யவலைகளுக்காகப் பேன்படுத்தப்படும். 

  கட்ைை நிைமாணிப்பு விளக்கு மலறப்பு சலமேைலற உபகைணஉற்பத்தி

 வபன்சிற் தாங்கி  விாிப்புக்கள், மலறப்புக்கள் உற்பத்தி 

கைதாசி உற்பத்தி, புல்ைாங்குழல், நூல் 

03. திப்பிலிப்பலன (கித்துள்) 

கிததுள் மைத்தின் தண்டு உருலள வடிவமாக அலமந்திருப்பதுைன் 15 - 20 மீற்றர் 

உேைத்திற்கு வளரும். தண்டு மிகவும் வலிலமோனது. 

மூைப்வபாருளாக பின்வருவன பேன்படுத்தப்படுகின்றன. 



கித்துள் இலை கித்துள் பாலள 

கித்துள் மட்லை 

கித்துள் இலை வீட்டு அைங்காைப் வபாருளாகப் பேன்படுத்தப்படுகிறது. பல்யவறு  

 அைங்காை யவலைப்பாடுகலள யமற்வகாள்ளப் பேன்படுகிறது. யமலும் அைங்காைப்  

 வபாருள்களான வட்டி, கூலை, வபட்டி, லகப்லப என்பவற்லற தோாிக்கவும் 

பேன்படும். 

கித்துள் வித்தில் இருந்து வபாத்தான் வலககள் தோாிக்கப்படும். 

கித்துளின் பதனீாில் இருந்து கருப்பட்டி தோாிக்கப்படுகினறது. 

கித்துள் தண்டின் நடுப்பகுதி உணவாகவும் மருந்தாகவும் பேன்படும். 

அாிமைம் அல்ைாத காடு சார்ந்த உற்பத்திகள் தோாிக்கும் வசேன்முலற பின்வரும்  

 படிமுலறகலளக் வகாண்ைது 

வபாருள்கலளச் யசகாித்தல்.   பிாித்வதடுத்தல்.  உற்பத்தி வசய்தல். 

  

 தாவைச் சுைப்புகள் 

 தாவை இலழேங்கள் அல்ைது கைங்களில் உருவாகி கைத்திலை வவளிகளில் அல்ைது  

 சுைப்பிகளில் யதங்கிேிருந்து தாவைங்களில் துலளகலள அல்ைது காேங்கலள  

 ஏற்படுத்தும் யபாது அவற்றினூைாக வடியும் திைவ நிலைேிைான பதார்த்தயம தாவைச் 

சுைப்பு எனப்படும்.உ - ம் : பால், குங்கிலிேம், பிசின், வைசின், பதனீர், பைாப்பால் 

இரு வலகத் தாவை இலழேங்களில் இலவ காணப்படுகின்றன. 

1. பால் இலழேங்கள் - இலவ சிை தாவை இனங்களில் மாத்திைம் காணப்படும்.  

இவற்றினுள் காணப்படும் பால் பல்யவறு இேல்புகலளக் காட்டும். 

உ - ம் பால் - இறப்பர் பால் (வபாலிப்புயைாப்பின்), பப்பாசி (பப்யபன்) 



வைசின் - லபனசு (ஒலியோவைசின்) 

பதனீர் - வதன்லன, பலன, திப்பிலிப் பலன (கித்துள்) (சுக்குயைாசு) 

இப்பால்களில் நீரும் யமலும் பல்யவறு இைசாேனச் யசர்லவகளும் காணப்படும். 

எனயவ இலவ ஒளைத உற்பத்திேிலும் லகத்வதாழில் உற்பத்திகளிலும் 

பேன்படுத்தப்படுவதால் வணிகத் துலறேிலும் முக்கிேத்துவம் வபறுகின்றன. 

2. சுைப்பிலழேங்கள் - சிை தாவைங்களில் வவட்டு அல்ைது காேப்படுத்தலை  

யமற்வகாள்ளாது உருவாகும் சுைப்புகளாகும். இக்கைங்கள் தாவைத்தின் பல்யவறு 

இைங்களில் அலமந்திருக்கும் தாவை இலைகள், தண்டின் உாிேம், அமுதப்லப, 

மேிர்கள் யபான்ற இைங்களில் இந்த சுைப்பிக் கைங்கள் காணப்படும். 

உ - ம் எலுமிச்லச, யதாலை யபான்றவற்றின் யதாலில் 

மைர்களின் அமுதம். 

ஊனுண்ணித் தாவைங்களின் மூைம் வவளியேற்றப்படுகின்ற  

 சமிபாட்டுச்சாறு (வநப்பந்திசு-வகண்டித் தாவைம்) 

நீர் சுைக்கும் சுைப்பிகள் (காட்டுச் யசம்பு யபான்ற இலைகள், புல்) 

தாவைச் சுைப்புகலளச் யசகாிக்கும் முலறகள் 

இச்சுைப்புகலள தாவைத்திலிருந்து வவளியேறும் இைத்திற்யகற்ப இேற்லகோகயவ 

அலவ வவளிக்கசிே விைப்பட்டு அல்ைது அவ்விலழேத்தில் துலளேிைல், வவட்டுதல், 

கீறுதல் யபான்ற முலறகலளப் பேன்படுத்தி வவளிக்கசிே விைப்பட்டுச் யசகாிக்கப்படும். 

வர்த்தகாீதிோகத் தாவை வவளிக்கசிவு உற்பத்திேின்யபாது இேற்லகச் சூழலில்  

 காணப்படும் தாவைத்லத அதற்காகப் பேன்படுத்துவதற்குப் பதிைாக 

பேிர்ச்வசய்லகலே யமற்வகாண்டு அதிலிருந்து தாவை வவளிக்கசிவுகலளப் வபற 

யவண்டும்.இதனால் காடுகளில் உள்ள தாவைங்களுக்கு ஏற்பைத்தக்க பாதிப்லபக் 



குலறக்கைாம். இது தாவைப்பாதுகாப்பிற்கு மிக முக்கிேமானதாகும். 

வபரும்பாைான தாவைச் சுைப்புக்கள் உாிேக் கைன்களினுள்யள அல்ைது உாிே  

 இலழேத்தினுள்யளயுள்யள சுைப்பிப் பகுதிகளின் உள்யளயே காணப்படும். 

தாவைத்லதச் சிலதக்கும்யபாது பினவரும் விைேத்லத கவனத்திற் வகாள்ள யவண்டும். 

சுைப்பி காணப்படும் இலழேம் 

சுைப்பு அலமந்துள்ள இைம் (சுைப்பிகள், கைன்கள்) 

அலவ அலமந்துள்ள ஆழம் 

கைன்கள் தாவைத்தினுள் அலமந்துள்ள யகாணம் 

காேம் குணமலைவதற்கு எடுக்கும் காைம் 

 

தாவைங்களிலிருந்து யசகாிக்கப்படும் சாறுகள் 

  இறப்பர்ப் பால் 

  பப்பாசிப் பால் 

  மைமுந்திாிலகப் பிசின் 

  லபனசுப் பிசின் 

  பதனீர் ( வதன்லன, பலன, கித்துள் (கூந்தற்பலன)) 

   பிள்லளக் கற்றாலளச் சாறு 

 

01. இறப்பர்ப் பால் யசகாித்தல் 

இறப்பர் பால் என்பது இறப்பர் மைத்தின் (Hevea brasiliensis) உாிேத்தில் உள்ள பால் 

(latex) ஆகும். இறப்பர் பால் காணப்படும் பாற்கைன்கள் யமற்பட்லைேின்  

 வமன்லமோன பகுதிகளில் சிறிதளவு காணப்படுவதுைன் அதிகமான அளவு  



 உாிேத்தியையே காணப்படுகின்றது. 

இறப்பர் பால் வவட்டுவதற்கு மைத்தின் தண்டு குலறந்தது 50 cm சுற்றளலவக்  

 வகாண்டிருக்க யவண்டும். இதற்கு வியசை வலக கத்தி பேன்படுத்தப்படும். 

நிைமட்ைத்திலிருந்து 120 cm உேைத்தில் 30 0C சாய்வில் மிக வமல்லிே பலைோக 

பட்லை வவட்டி அகற்றப்படும். தாவைத் தண்டின் அலைப்பங்கிற்யக இவ்வாறான வவட்டு 

இைப்படும். 

வவட்டின் கீழ் பகுதிேினூைாக வடியும் சுைப்பிலன யசகாிக்க பாத்திைவமான்று லவக்க  

 யவண்டும். 

தண்டில் ஆழமாக வவட்டும்யபாது அக்காேம் ஆறுவதற்கு அதிக காைம் எடுக்கும். 

அதிகாலை யவலளேில் வவட்டுவதால் அதிகளவு பாலை யசகாிக்க முடியும். 

மலழ காைங்களில் வவட்டுக்கு சற்று யமைாக வபாலித்தன் மலழக்கவசம்  

 வபாருத்தப்படும். 

02. பப்பாசிப்ப் பால் (பப்யபேின்) யசகாித்தல் 

பப்யபேின் (Papain) எனப்படுவது பப்பாசிக் (Carica papaya L.) காேிலிருந்து 

வபறப்படும் உைர் பாைாகும். 

பப்பாசிப் பால் யசகாிக்கும் முலற 

முற்றிே எனினும் பழுக்காத பப்பாசிக் காய்கள் இதற்காகத் வதாிவு வசய்ேப்பைல்  

 யவண்டும். (பூத்து 3 – 4 மாதங்கள் கழிந்த காய்கள் மிகச் சிறந்தலவ) 

முதைாவது சந்தர்பப் த்தில் பப்பாசிக்காேில் நிலைக்குத்தாக வவட்வைான்று இடுவது  

யபாதுமானது. எனினும் 3, 4 வவட்டுக்களும் யபாைைாம். ஒரு வவட்டின் ஆழம் 1 - 

2mm ஆகவிருத்தல் யவண்டும். இந்த வவட்டுக்கள் எல்ைாம் பப்பாசிக்காேின் 

அடிேில் சந்திக்க யவண்டும். 



வவட்டுவதற்காகக் கலறேில் உருக்கினாைான (Stainless steel) நீண்ை 

தடிவோன்றுைன் வபாருத்தப்பட்ை வவட்டும்அைகு பேன்படுத்தப்படும். 

முதல் யசகாிப்பின் பின் 4 - 5 நாட்கள் இலைவவளிகளில் மீண்டும் மீண்டும் பால் 

யசகாிக்க முடியும். 

பால் சுைத்தல் 4 - 6 நிமிைங்களில் நின்று விடும். பால்யசகாிப்பதற்காக 

பிளாத்திக்கிைான அல்ைது துருப்பிடிக்காத உருக்குப் பாத்திைங்கள் பேன்படுத்தைாம். 

யசகாிக்கப்பட்ை பால் பாத்திைங்கள் வபாலிதீனினால் மலறப்பிட்ை மூைப்பைக்கூடிே  

 மூடிலேக் வகாண்ை வபட்டிேில் லவத்து நிழைான இைத்தில் லவக்க யவண்டும். 

பால் யசகாிக்கப்படும் யபாது கழிவுப் வபாருள்கள், பூச்சிகள் என்பன யசைாதவாறு  

 பாதுகாத்தல் யவண்டும். 

யசகாிக்கப்பட்ை புத்தம்புதிே பால் (fresh latex) இேன்றளவு விலைவாக 

உைர்த்தப்பைல் யவண்டும். அதன் ஈைலிப்பு 5% வலை குலறக்கப்படுதல் யவண்டும். 

உைன்பாலை உைர்த்தும் முலறகள் (Drying methods of fresh latex) 

பப்யபனின் தைம் அலத உைர்த்தும் முலறகளில் தங்கியுள்ளது. இதற்காக மூன்று 

முலறகள் பேன்படுத்தப்படுகின்றன. 

1. சூாிே ஒளிேில் உைர்த்தல் 

2. அடுப்புக்களில் உைர்த்தல் 

3. சிவிறி உைர்த்தல் (Spray drying) 

 

03. லபனசு வைசின் யசகாித்தல் 

 நன்கு வளர்ந்த, பட்லை நன்கு இறுக்கமாகப் வபாருந்தியுள்ள ஆயைாக்கிேமான  

 தாவைத்திலிருந்து வைசின் வபறப்படும். 



 நிை மட்ைத்திலிருந்து 60 - 90 cm உேைத்தில் 25 cm நீளமான வவட்டு (கூாிே கத்தி 

அல்ைது லகக்யகாைாாி மூைம்) இைப்பை யவண்டும். 

 அதிக வைசிலனப் வபறுவதற்கு V வடிவ வவட்டுகள் பை இைப்பை யவண்டும். 

 இந்த வவட்டுகளின் கீழ் அந்தத்தில் வைசிலனச் யசகாிப்பதற்கான பாத்திைம்  

 வபாருத்தப்பை யவண்டும். 

தாவை பிாித்வதடுப்பு 

ஒரு குறிபப் pைட் முலறலேப் பேன்படுத்தி தாவைப் பாகங்களிலிருந்து பிாிதn; 

தடுக்கப்படும் தாவை எண்வணய், வைசின் வலககள் தாவை பிாித்வதடுப்பு எனப்படும். 

தாவை பிாித்வதடுப்பின் முக்கிேத்துவம் 

1. தாவை பிாித்வதடுப்புகள் வபாருளாதாை முக்கிேத்துவம் வாய்ந்தது. 

2. இதில் அைங்கியுள்ள இைசாேனக் கூறுகளின் காைணமாக தனிததுவமான மணம்  

 கிலைக்கின்றது. 

3. வவண்சந்தனத்திலிருந்து வபறப்படும் சந்தன எண்வணயும், வள்ளப்பட்லைேில் 

இருந்து வபறப்படும் அகாவூட் வைசினும் மிக அதிக விலைக்கு விற்கப்படுகின்றது. 

(நறுமண லதைம், மூலிலக தோாிப்புக்கு) 

 சந்தன மை வைசின் - சன்ையைால் இைசாேனம் 

 வள்ளப்பட்லை (ஆகாவூட் எண்வணய், வைசின்) - அகயைாபியூைான், 

யுவைஸ்யமன்,  

             குைாயசன் 

 தாவை பிாித்வதடுப்புகள் இைண்டு வலகப்படும். 

1. ஆவிப்பறப்புள்ள எண்வணய் - Valatille oils 

2. ஆவிப்பறப்பற்ற எண்வணய் - Non Valatille (Fixed) oils 



 ஆவிபப்றப்புள்ள எண்வணய் 

உ - ம் : சந்தன எண்வணய், கறுவா எண்வணய், ஏை எண்வணய், யூக்கலிப்ைஸ் இலை  

  எண்வணய், வவட்டி யவர் (சவன்தைா) எண்வணய், மிளகுவித்து எண்வணய்,  

  கைாம்புஇலைஎண்வணய், சித்ைவனல்ைாஎண்வணய்,மல்லிலகஎண்வணய், 

யைாசா எண்வணய் 

 ஆவிப்பறப்பற்ற எண்வணய் - தாவைங்களில் நிலைோகக் காணப்படும் 

எண்வணய்  

 வலககளும், தாவைச்சாற்றில் காணப்படும் பல்யவறு யசர்லவகளும் ஆவிப்பறப்பற்ற  

 யசர்லவகள் எனப்படும். 

உ - ம் : யதங்காய் எண்வணய், ஒலிவ் எண்வணய், யசாள எண்வணய், வ ாவ ாபா  

  எண்வணய், கடுகு எண்வணய், சூாிே காந்தி எண்வணய், பாம் எண்வணய் 

 

தாவை பிாித்வதடுப்புகள் எடுக்கப்படும் முலறகள் 

1. ஆவிப்பறப்புள்ள எண்வணய் 

 கலைப்பான் மூைம் 

 காய்ச்சி வடித்தல் மூைம் - 

 1. நீாில் காய்ச்சி வடித்தல் 

2. நீைாவிேில் காய்ச்சி வடித்தல் 

  

 

2. ஆவிப்பறப்பற்ற எண்வணய் 

 அமுக்கத்லதப் பிையோகித்தல் மூைம் –  



1. சூைான நிலைலமேின் கீழ்  2. குளிைான நிலைலமேின் கீழ் 

 கலைப்பான் மூைம் 

ஆவிப்பறப்பற்ற எண்வணலே பிாித் வதடுத்தல் 

1. அமுக்கத்தின் கீழ் பிாித்வதடு த்தல் (வநருக்குவதன் மூைம் எண்வணய் பிாித்வதடுப்பு) 

உ - ம் : யதங்காேிலிருந்து எண்வணலே யவறாக்கல். 

 யதங்காய் துருவிேபின் அல்ைது சிறு துண்டுகளாக வவட்டிே பின் நன்கு 

உைர்த்தப்படும். அதன்பின் எண்வணய் யவறாக்கும் இேந்திைத்தின் மூைம் 

அலைத்து பிழிவதன் மூைம் எண்வணய் யவறாக்கப்படும். 

 எள், கடுகு யபான்ற வித்துக்களிலிருந்தும் எண்வணய் பிாித்வதடுக்கப்படுகிறது. 

இங்கு வித்துக்கள் வவேிலில் உைர்த்தப்பட்டு இேந்திைம் ஒன்றில் யபாட்டு 

அலைத்து பிழிவதன் மூைம் எண்வணய் பிாித்வதடுக்கப்படும்.. 

2. கலைப்பானாக நீலைப் பேன்படுத்தி பிாித்வதடுத்தல். 

நன்கு உைர்ந்த யதங்காய் வமல்லிேதாகத் துருவப்படும். அது வபாிே பாத்திைவமான்றில்  

இைப்பட்டு நீர் ஊற்றப்பட்டு 3-4 மணித்திோைங்கள் அவிக்கப்படும். அதன் பின் இந்தத் 

யதங்காய் பிழிேப்பட்டுத் யதங்காேப் பால் வபற்றுக் வகாள்ளப்படும். அந்தத் யதங்காய்ப் 

பால் அடுப்பில் லவக்கப்பட்டுச் சிை மணித்திோைேங்களுக்குக் வகாதிக்கச் வசய்ேப்படும். 

அங்கு யதங்காய்ப்பாலிருந்து எண்வணய் யவறாகி நீாின் யமல் மிதக்கும். இவ்வாறு நீாில் 

மிதக்கும் எண்வணய்ப்பலை அகற்றப்பட்டுக் வகாதிக்கச் வசய்து  நீைானது ஆவிோக்கல் 

மூைம் வவளியேற்றப்படும். இவ்வாறு உற்பத்திோக்கப்பட்  

யதங்காய்எண்வணய்பாத்திைங்களில் யசகாிகக் ப்படும். 

ஆவிப்பறப்புள்ள எண்வணய் பிாித்வதடுத்தல் 

தாவைத்தின் வித்து, பூ, பூஅரும்பு, இலைகள், யவர், தாவைப் பட்லை யபான்ற எல்ைாப் 



பகுதிகளிலிருந்தும் ஆவிப்பறப்புலைே எண்வணய்பிாிவதடுக்க முடியும். இது பை 

முலறகளில் வசய்ேப்படுகிறது. 

 நீாில் காய்ச்சி வடித்தல் - Hydro distillation 

 நீைாவிேில் காய்ச்சி வடித்தல் - Steam distillation 

நீாில் காய்ச்சி வடித்தல் ஃ நீைாவிேல் காய்ச்சி வடித்தல் 

 நீாில் காய்ச்சி வடிக்கும் யபாது குறிப்பிட்ை  தாவைப் பாகங்கலள நீாில் இட்டுக்  

 வகாதிக்கச்  வசய்யும் ஆவிோக வவளியேறும் ஆவிபறப்புள்ள எண்வணய்கலள  

 மீண்டும்  ஒடுங்கச் வசய்வதன் மூைம் பிாித் வதடுக்கைாம். 

 நீைாவிேில் காய்ச்சி வடித்தலின் யபாது தாவைப் பாகங்களினூைாக நீைாவிலேச் 

வசலுத்தி  

 ஆவிோகச் வசய்து எண்வணய் பிாித்வதடுக்கப்படும். 

 கலைப்பான் மூைம் ஆவிபப் றப்புலைே எண்வணய் பிாிப்பு - Solvent 

Extraction  -  இங்கு தாவைப் பாகங்கள் யசதனக் கலைப்பானில்நன்கு 

கலைக்கப்பட்டு பின்னர் அந்த யசதனக் கலைப்பானில்கலைந்துள்ள ஆவிப்பறப்புள்ள 

எண்வணய் பிாித்வதடுக்கப்படும். 

 தாவைப் பாகங்கள் மிகச் சிறிேனவாக வவட்டி எடுக்கப்பட்டு, ஆவிப்பறப்புள்ள  

 எண்வணய்கள் கலைப்பானில் கலைவதற்கு ஏற்றவாறு இேந்திைங்களின் உதவியுைன்  

 நீண்ை காைம் மாறா யவகத்தில் கைக்கப்படும். 

 பின்னர் கலைப்பாலன ஆவிோக்கி ஆவிப்ப றப்புள்ள எண்வணய் 

பிாித்வதடுக்கப்படும். 

 கலைப்பானாக Hexane, Di-chloro Methane யபான்ற இைசாேனப் பதார்த்தங்கள்  

 யசாடிோகப் பேன்படுத்தப்படும். 



 தாவைச்சாறு சார்ந்த  உற்பத்திகள் 

1. பீலைநாசினி உற்பத்தி 

2. வாசலனத் திைவிே உற்பத்தி 

3. நறுமண எண்வணய் உற்பத்தி 

4. திைவப்பசலள உற்பத்தி 

5. அழகுசாதனப் வபாருள் உற்பத்தி 

6. கழுவிகள் (ஷம்பூ) உற்பத்தி 

7. பானவலக தோாித்தல் 


