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1.1 - நீறர உயர்த்தும் முறைகளும் நீறர உயர்த்து ல்   

 த ொடர்பொன கணித் ல்களும் 

நீருயர்த் ல் 

நீர் மு லிலுள்ள நீறர ைற்றுதைொர் இடத்துக்கு புவியொீப்புவிறசயின் உ வியுடன் 

எடுத்துச் தசல்ல இயலொ  சந் ர்ப்பங்களில் அல்லது பொசனநீொின் அமுக்கத்ற  

அ ிகொிக்க தவண்டிய சந் ர்ப்பங்களில் பயன்படுத் ப்படும் முறையியதல நீருயர்த் ல் 

எனப்படும். 

 

பயிர்தசய் நிலத்துக்கு நீரப்பொசனம் தசய்வ ற்கொக நீறர பயிர்தசய் நிலத் ின் 

ைட்டத் ிலும் உயர்வொன ைட்டத்துக்கு உயர் து ல் தவண்டும். 

 

பயிர்தசய் நிலத்துக்கு நீரப்பொசனம் தசய்யதவண்டிய சந் ர்ப்பங்களில் நீர் மு லில் 

இருந்து பயிர்நிலம்வறர நீறரக் தகொண்டு தசல்வது அவசியைொகும். அவ்வொைொன 

சந் ர்ப்பங்களில் நீறர உயர்த்தும் முறைகள் றகயொளப்படும். 

 

 நீருயர்த் ல் முறைகள் 

 

நீர்பம்புதகொல் முறைறை தபொன்ை எளிய தபொைிகளில் த ொடங்கி,  ற்கொலத் ில் ைின் 

வலுவினொல் தசயற்படுத் ப்படும் விறனத் ிைனொன நீரப்பம்பி பயன்பொடு வறர 

நீருயர்த்  ல் முறைகள் விருத் ியறடந்துள்ளது. 

 

ைரபு ொீ ியொன நீருயர்த் ல் முறைகள் 

 

நீருயர்த் லுக்தகன பல்தவறு துறணப்பொகங்கள் பயன்படுத் ப்படுகின்ைது. 

இம்முறைகளின் விறனத் ிைன் ைிகக் குறைவொகும். அ ிக உயரத்துக்கு நீறர உயர்த்  

முடியொைலிருப்பதுடன் உயர்த் ப்படும் நீொின் தகொள்ளளவும் குறைவொகும்.   
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01. கயிறும் வொளியும் - Rope and Bucket lift 

கயிற்ைின் அந் த் ில் வொளிதயொன்றைக் கட்டி அ றனக் கிணற்ைினுள் 

இட்டு நீர் நிரப்பியதும் கயிற்ைிறன இழுப்ப ன் மூலம் நீர் 

உயர்த் ப்படும். ஓரளவுஆழத் ிலிருந்து  நீர்  உயர்த் ப்படும். 

 

02. துலொ - Counterpoise Bucket lift   

  

ைனி  வலுவினொல் தசயற்படுத் ப்படும் மு லொம் வறக தநம்பின் எளிய 

ஒழுங்கறைப்பொகும். 

உறு ியொன ஆ ொரதைொன்ைில் சைநிறலயொக 

றவக்கப்பட்ட குறுக்குக் தகொலிறன துலொ 

தகொண்டிருக்கும். இ ன் முன் அந் த் ில் 

தகொதலொன்றும் வொளியும் இறணக்கப்பட்டிருக்கும். 

பின் அந் த் ில் சுறையும்த ொங்கவிடப்பட்டிருக்கும். 

 

 03. கப்பி – Pulley 

கப்பியின் தைலொல் இடப்பட்ட கயிற்ைின் ஒரு அந் த் ில் 

இறணக்கப்பட்ட வொளியின் உ வியுடன் ஓரளவு ஆழத் ிலிருந்து 

நீர் உயர்த் ப்படும். 

 

 04. நீர்தகொலி - Scoop  

நீர்க்தகொலியிறன நீொில் இட்டு அ ன் ைறுமுறனறயப் பிடித்துத்  ள்ளுவ ன் மூலம் நீர் 

வயலுக்கு வீசப்படும். உச்சியில் பிறணக்கப்பட்ட ைரக்தகொல்கள் மூன்ைில் நீர்க் தகொலி 

தபொருத் ப்பட்டிருக்கும். 

உயரம் குறைவொன இடங்களுக்தக இ ன் மூலம் நீறர 

உயர்த் லொம்.  இது விறனத் ிைன் குறைவொன 

முறையொகும். 

குறைந்  பணச் தசலவு, த ொழினுட்பம் த றவயில்றல, 

எொிதபொருட் தசலவின்றை, சூழல் ைொசறடயொது. 
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04. நீர்ச் சில்லு (சூத் ிரம்) 

இந் ச் சக்கரத்ற  ைனி  வலு, விலங்கு வலு தகொண்டு, சக்கரத்ற  

சுழலச்தசய்து நீர் நிரப்பிய கிண்ணங்கறள தைதல உயர்த் ி 

பின்னர் தைதல உயர்ந்  கிண்ணங்களிலிருந்து நீர் ஊற்ைப்படும். 

 

05. பட்றட (Swing Basket)   

06. ஆக்கிைிடிசின்  ிருகு  

07. சியன் சில்லு (Persian Wheel) 

08. Chain Basket    

09. கைறல  

 

நீர்ப்பம்பிகள் - Water Pumps 

 

 நீர் மு லிலுள்ள நீறர உயர்த்துவ ற்தகொ த றவக்தகற்ப நீொின் அமுக்கத்ற  

அ ிகொிப்ப ற்தகொ பயன்படுத் த் க்க நீொியல் தபொைிகள் நீர்ப் பம்பிகள் எனப்படும். 

 நீர்ப் பம்பியின் த ொழிற்பொட்டின் அடிப்பறடயில் பம்பிகறள இரண்டொகப் 

பிொிக்கலொம். 

 

1. ைொைொ இடப்தபயர்ச்சிப் பம்பிகள் -  Positive Displacement Pumps 

2. ைொறும் இடப்தபயர்ச்சிப் பம்பிகள் - Variable Displacement Pumps 

 

ைொைொ இடப்தபயர்ச்சிப் பம்பிகள் -  Positive Displacement Pumps 

 அறைதயொன்ைினுள் தபொைிமுறையில் தவற்ைிடத்ற  உருவொக்கி, அ னுள் நீர் 

மு லிலிருந்து நீறர ஈர்த்துஎடுத்து, தபொைிமுறை வலு மூலைொக, அந்நீறர அறைக்கு 

தவளிதய அனுப்பும் பம்பிகள் ைொைொ இடப்தபயர்ச்சி பம்பிகள் ஆகும். 

 பம்பியிலிருந்து தவளிதயற்ைப்படும் நீொின் அளவு எந் தவறளயிலும் ைொைொது 

இருக்கும். இப்பம்பிகள் இரண்டு வறகப்படும் 

 

1. முன் பின்னொன இயக்கம் தகொண்ட பம்பிகள் Reciprocating pumps 

2. சுழலிப் பம்பிகள் Rotary pumps 

 

இவற்றுள் முன் பின்னொன இயக்கம் தகொண்ட வறகறயச் தசர்ந்  முசல (ஆடு ண்டு) 

நீர்ப்பம்பிதய (Piston Pumps)   பிரபல்யைொன ொகும். 
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முசல (ஆடு ண்டு) நீர்ப்பம்பி (Piston Pumps)   

ஆடு ண்டு அடங்கியுள்ள உருறளவடிவ அறையினுள் தபொைிமுறையொக தவற்ைிடத்ற  

உருவொக்கி, அ னுள் நீர் பிரவொகிக்கச் தசய்து, பின்னர் அவ்வறையினுள் அமுக்கத்ற  

அ ிகொிப்ப ன் மூலம் நீர் தவளிதய  ள்ளப்படும் /தபைப்படும். 

 

 

 

 

 

 ஆடு ண்டொனது உருறளயின் வழிதய கீழ்தநொக்கிச் தசல்லும் தபொது உைிஞ்சு 

வொல்வு மூடிக் தகொள்வத ொடு, தவளிப்படுத்தும் வொல்வு  ிைந்து தகொள்வ ொல் 

உருறளயினுள் உள்ள வளி தவளிதயறும். 

 ஆடு ண்டொனது தைல் தநொக்கிச் தசல்லும் தபொது தவளிப்படுத்தும் வொல்வு 

மூடிக்தகொள்வத ொடு, உருறளயினுள் ஆடு ண்டின் கீழ்ப்பகு ியில் தவற்ைிடம் 

உருவொகும். அப்தபொது உைிஞ்சு குழொயின் வழிதய உருறளயினுள் நீர் வந் றடயும். 

 ைீண்டும் ஆடு ண்டு கீழ்தநொக்கி வரும்தபொது உைிஞ்சல் வொல்வு 

மூடிக்தகொள்வத ொடு, தவளிப்படுத்தும் வொல்வு  ிைந்துதகொள்வ ொல் நீர் 

ஆடு ண்டிலிருந்து கீழ் தநொக்கிச் தசல்லும். 

 ஆடு ண்டு ைீண்டும் தைல்தநொக்கிச் தசல்லும்தபொது தவளிப்படுத்தும் வொல்வு 

மூடிக்தகொள் வ ொல், உருறளயின் தைல் அறையில் உள்ள நீர் தவளிப்படுத்து 

குழொயின் வழிதய தவளிதயறும். 

 உைிஞ்சல் வொல்வு  ிைந்து தகொள்வ ொல், உருறளயின் கீழ் அறையினுள் ைீண்டும் நீர் 

நிரம்பும். 

 ஆடு ண்டு வறக பம்பிகளில் ஆடு ண்டொனது தைலிருந்து கீதழ தசல்லல் அல்லது 

கீழிருந்து தைதலதசல்லலொனது ஓர் அடிப்பு (Stroke)  எனப்படும் 

 ஆடு ண்டுப் பம்பிகளில் நீர் இடம்தபயர்க்கப்படும் முறைக்கறைய அப்பம்பிகறள 

இரண்டு வறகயொகப் பிொிக்கலொம். 



NORTHEN PROVINCE TEACHERS                   N. Sajipirasath & J. Tharani                                         6 
 

 ஒன்றுவிட்தடொரு அடிப்பின்தபொது நீறர இடம்தபயர்க்கும் ஆடு ண்டுப் பம்பிகள் 

ஒன்ைிச் தசயற்பொட்டு ஆடு ண்டுப் (Single action piston)  பம்பிகள் எனப்படும் 

 ஒவ்தவொர் அடிப்பின்தபொதும் நீறர இடம்தபயர்க்கும் ஆடு ண்டுப் பம்பிகள் 

இரட்றடச் தசயற்பொட்டு ஆடு ண்டுப் (Double action piston) பம்பிகள் எனப்படும்.  

 

முசலப் பம்பிகளின் அனுகூலங்கள் முசலப் பம்பிகளின் பிர ிகூலங்கள் 

 

 ஒவ்தவொரு அடிப்பின் தபொதும் 

சிலிண்டொின் கனவளவுக்கு சைனொன 

கனவளவு நீர்   தவளிதயற்ைப்படும். 

 ஆடு ண்டின் இயங்கு வீ த்ற  

அ ிகொிப்ப ன் மூலம் தவளிதயற்ைப் 

படும் நீொின் தவகத்ற  

அ ிகொிக்கலொம். 

 நீர் தவளிதயற்றுவ ில் உயரம் 

தசல்வொக்குச் தசலுத் ொது. 

 ைனி வலு மூலம் த ொழிற்படுவ ொல் 

தசலவு குறைவு 

 வொல்வுகள் சிைந்  நிறலயில் 

கொணப்படுைொயின் விறனத் ிைன் 

அ ிகைொகும். 

 த ொங்கல் நிறல கழிவுநீறர பம்புவ ற்கு 

தபொருத் ைொற்ைது. 

 பம்றப நிறுவுவ ற்கு அ ிக இடவச ி 

த றவ 

 ஆரம்பச் தசலவு, பரொைொிப்புச் தசலவு 

அ ிகம், அடிக்கடி வொல்வுகறள 

பொிட்சிக்க தவண்டும். 

 

 

சுழலும் வறகப் பம்பிகள் (Rotary or Gear pump) 

 

 இந் ப் பம்பியில் பற்சில்லு மூலம் சுழற்சி விறசறய பிைப்பித்து இயங்கும் பம்பிகள் 

பற்சில்லுப் பம்பிகள் அல்லது சுழலும் வறகப் பம்பிகள் எனப்படும். 

  டிப்பொன பொகுநிறலத்  ன்றை தகொண்ட  ிரவங்கறளப் பம்புவ ற்கு இப்பம்பிகள் 

பயன்படுத் ப்படும். இந்  வறகப் பம்பிகள் நீர்ப்பொசனத் ில் பயன்படுத் ப்படைொட்டொது. 

ைொறும் இடப்தபயர்ச்சிப் பம்பிகள் 

பம்பிகளின் நீர் தவளிதயற்ைல் வீ ம் நீறர உயர்த்தும் உயரத் ிற்கு அறைய ைொறுபடும் 

பம்பிகள் ைொறும் இடப்தபயர்ச்சிப் பம்பிகள் எனப்படும். 
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பின்வரும் வறகயொன ைொறும் இடப்தபயர்ச்சிப் பம்பிகள் கொணப்படும். 

1. றையநீக்கப்பம்பி - Centrifugal pump  

2. அச்சு வழிப் பொய்ச்சல் பம்பிகள் - Axial flow pump 

3. கலப்புப் பொய்ச்சல் பம்பிகள் - Mix flow pump 

4. வளி உயர்த் ற் பம்பிகள் - Air lift pump 

5.  ொறரப் பம்பிகள் - Jet pump 

 

றையநீக்கப்பம்பி - Centrifugal pump  

 கவசத் ினுள் கொணப்படும் பம்பி அச்சின் சுழற்சி கொரணைொக உருவொகும் றையநீக்க 

விறசயின் கொரணைொக நீறர உயர்த்தும் பம்பி றையநீக்கப் பம்பி எனப்படும். 

றையநீக்கப்பம்பியின் தகொட்பொடு வருைொறு. 

 ைறைப்பிட்ட உறையினுள் இ ழ்கறளக் தகொண்ட ஒரு சில்றல அ ொவது 

 ள்ளிறயச் (Impeller) சுழற்றுவ ன் மூலம் உருவொகும் றையநீக்க விறச கொரணைொக 

சில்லின் அந் த் ில் பொொிய அளவு  அழுத் ம் உருவொகும். 

 அ ன் விறளவொக றையத் ில் த ொன்றும் உைிஞ்சல் விறச கொரணைொக 

றையத்துடன் த ொடுக்கப்பட்டுள்ள குழொயின் மூலம் நீர் தைல் தநொக்கி 

இழுக்கப்படுவத ொடு, பொி ியில் இறணக்கப்பட்டுள்ள குழொயின் ஊடொக, அமுக்கம் 

கொரணைொக நீர் தைல் தநொக்கித்  ள்ளப்படும். 

 

த ொழிற்பொட்டுக்கறைய றையநீக்கப் பம்பிகள் இரண்டு வறகப்படும். 

1.  ொதன நிரப்பும் வறக (சுயைொக கொற்றை தவளிதயற்றும் பம்பி   (சுயமு லல் 

பம்பிகள்) - Self priming  

2.  ொதன நிரப்பொ  வறக சுயைொக கொற்றை தவளிதயற்ைொ  பம்பி (சுயமு லல் அற்ை 

பம்பிகள்) (Non-self priming)  

  

றையநீக்கப் பம்பியின் அறைப்பு 

 றையநீக்கப் பம்பிகள் இரண்டு பகு ிகறளக் தகொண்டது. 

 1. இயந் ிரப் பகு ி (தைொட்டொர்)                           

           2. பம்பிப் பகு ி 

 இயந் ிரப் பகு ியில் இருந்து சக் ி தபைப்படும். சுழலும் 

அச்சு பம்பியுடன் இறணக்கப்படுவ ொல் பம்பி 

த ொழிற்படுகின்ைது. 
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 றையநீக்கப்பம்பிகள் எொிதபொருள், ைின்சொரம் ஆகிய சக் ிகளொல் இயக்கப்படும். 

 பம்பி பகு ி பின்வரும் பகு ிகறளக் தகொண்டது. 

 1. இம்பிலர் இைக்றகச் சில்லு முடுக்கி (Impeller)  

 2. தவளியுறை (Casing) 

 

இம்பிலர் / இைக்றகச் சில்லு / முடுக்கி (Impeller) 

 கவசைிடப்பட்ட அறையினுள் சுழலும் உதலொகத்  ட்டு முடுக்கி எனப்படும். 

கவசைிடப்பட்ட அறையின் ைத் ிய புள்ளியில் தகொதலொன்றுடன் 

தபொருத் ப்பட்டுள்ளதுடன்  ட்டின்ைீது வறளவொன சிைகுகள் சிலவும் 

அறைக்கப்பட்டிருக்கும். 

 இ ன் அச்சு ைின் தைொட்டருடன் தபொருத் ப்பட்டுள்ளது. தைொட்டொர் 

த ொழிைப்டும்தபொது முடுக்கியொனது கவச அறையினுள் சுழலும். 

 முடுக்கி மூன்று வறகப்படும். 

 

 

 

 

தவளியுறை (Casing) 

இம்தபலறரச் சூழ உறை தபொன்று கொணப்படும். 

இ ில் நீறர உைிஞ்சும் குழொயும் (Suction pipe), நீறர தவளிதயற்றும் (Delivery pipe) 

குழொயும் தபொருத் ப்பட்டிருக்கும். 
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றையநீககப் பம்பிகளின் அனுகூலங்கள் 

 ஆரம்ப மு லீடு குறைவொனது 

 எளிய அறைப்றப உறடய ொக இருப்ப ொல் பரொைொிப்புச் தசலவு குறைவொனது 

 சிைிய அறைப்றப உறடய ொக இருப்ப ொல் குறைந்  இடவச ி தபொதுைொனது 

 றகயொளு ல் இலகுவொனது  

 நீரப்ப்ம்பிறய  ிருத்து ல் இலகுவொனது 

 நீறர தவளிதயற்று ல் ஒழுங்கொகவும் சீரொகவும் இருக்கும் 

 தபொதுவொக தூசு, ைணல், தசறு தபொன்ைவற்றையும் அகற்ைலொம் 

 ைின் எொிதபொருளினொல் தைொட்டொொிறன இயக்கலொம் 

றையநீககப் பம்பிகளின் பிர ிகூலங்கள் 

 நீர்ப்பம்பிறய இயக்க முன்பு உைிஞச்ல் குழொயும், இம்தபல்லரும் நீரொல் நிரப்பப்பட    

தவண்டும். 

 உயரைொன இடத் ிற்கு நீறரப் பொய்ச்ச முடியொது. 

 உைிஞ்சும் உயரம் 8 m க்கு ைட்டுப்படுத் ப்பட்டுள்ளது. 

 எொிதபொருள் பொவறனயொல் சூழல்ைொசறடயும். 

நீர்ப்பம்பிறயத் த ொிவு தசய்யும்தபொது கவனிகக் தவண்டிய கொரணிகள் 

 நீர்மு லின் ைீளநிரப்பல் வீ ம்  

 இைக்கல் வீ ம் 

 தைொத்  நிரல்  

 தபைக்கூடிய சத் ிமு ல் வறகயும் அளவும் 

 பம்பியின் உ ிொிப் பொகங்களுக்கொக கிரயமும் பயன்படு ன்றையும் 

 தசலுத் த் க்க விறல 

 நீொின்  ன்றை (உ ொரணம்:  ட்றடகள் மூடப்பட்ட  ள்ளி தகொண்ட பம்பி -             

                      சுத் ைொன நீறரப் பம்புவ ற்கு) 

  உத் ரவொ ச் சொன்று ழ் 

 பம்பிறயத் த ொழிற்படச் தசய்யத் த றவயொன வலு 
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நீர்ப்பம்பிறய நிறுவு ல் 

நீர்ப்பம்பியின் உொிய விறனத் ிைறனப் தபறுவ ற்கும் வலு விரயத்ற த் 

 விர்ப்ப ற்கும் பம்பிறயச் சொியொக நிறுவுவது அவசியைொகும். 

நீர்ப்பம்பிறய பரொைொித் ல் 

 நொளொந்  பரொைொிப்பு 

 வொரொந்  பரொைொிப்பு 

 ைொ ொந்  பரொைொிப்பு 

பம்பியில் ஏற்படத் க்க பிரச்சிறனகள் 

 முடுக்கி சுழல்கினற் தபொதும் நீர் தவளிதயைொறை 

 தபொ ியளவு நீர் பம்பப்படொறை 

 தவளிதயற்ைப்படும் நீொில் உொிய அமுக்கம் கொணப்படொறை 

 சிைிது தநரம் பம்பு ல் நறடதபற்று பினனர் நீர் தவளிதயற்ைம்  றடப்படொறை 

 பம்பி த ொழிற்பட அ ிக அலு த றவப்படல் 

 பம்பியிலிருந்து கசி ல் நிகழ் ல் 

 பம்பியில் இறரச்சல் ஏற்படல் 

 நீருயர்  ல் த ொடர்பொன கணித் ல்கள் 

உைிஞ்சல் நிரல்  

நீர் மு லின் நீர் ைட்டத் ிலிருந்து நீர்ப்பம்பியின் உைிஞச் ல் துவொரத் ின் ைத் ிய புள்ளி 

வறர நீர் உயர் த் ப்படும். நிறலக்குத்து உயரத் ின் அளதவ உைிஞச் ல் உயரம் 

எனப்படும். 

தவளிதயற்ைல் வீ ம்  

ஓரலகு தநரத் ினுள் பம்பப்படும் நீொின் கனவளவொகும். இது பம்பியின் தகொள்ளளவு 

எனப்படும். இது தசக்கனுக்கு லீற்ைர் எனும் அலகில் அளக்கப்படும். 
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வழங்கல் நிரல் / இைக்க நிரல்  

பம்பியின் உைிஞ்சல் துவொரத் ின் ைத் ிய தகொட்டிலிருந்து தைல்தநொக்கி நீறரத்  ள்ளி 

அனுப்பத் ப்ப உச்ச உயரத் ின்அளதவ வழங்கல் நிரல் எனப்படும். 

பிர ொன உரொய்வு இழப்பு 

குழொதயொன்ைின் ஊடொக நீர் தசல்லும்தபொது, குழொயின் உள்தைற்பரப்பினொல் 

ஏற்படுத் ப்படும் உரொய்வு கொரணைொக அமுக்கம் குறைவறடவ ொல், பொயும் நீொின் 

தவகம் குறைவறடயும். இது பிர ொன உரொய்வு இழப்பு எனப்படுகின்ைது. 

இைக்க வீ ம் / வழங்கல் வீ ம்  

அலகு தநரத் ில்பம்பப்படும் நீொின்கனவளறவதய இது குைிக்கின்ைது. இைக்க வீ த்ற  

அளக்கும் அலகு தசக்கனுக்கு லீற்ைர், நிைிடத்துக்கு லீற்ைர், ைணித் ியொலத்துக்கு லீற்ைர் 

ஆகும். 

தைொத்  நிரல் 

 பம்பியொனது நீர் ைட்டத்துக்கு 

தைதல அறைந்துள்ள ொயின்  

 பம்பியொனது நீர் ைட்டத்துக்குக் 

கீழொக அறைந்துள்ள ொயின் 
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நீர் வலு  

நீறரப் பம்புவ ற்கொக, பம்பிதயொன்ைினொல் வழங்க தவண்டிய தகொட்பொட்டு ொீ ியொன 

வலுதவ நீர் வலு எனப்படும். 
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1.2 - துளி ைற்றும் தூவல் நீர்ப்பொசன முறைகள் 

நுண் நீர்ப்பொசனம் - Micro Irrigation 

 ிட்டைிடப்பட்ட குழொய் முறைறைறயப் பயன்படுத் ி பயிர் த றவக்கு ஏற்ப 

ைட்டுப்படுத் ப்பட்ட அளவு நீறர அமுக்கத் ின் கீழ் ைண்ணின் குைிப்பிட்டபகு ிக்கு 

வழங்கு தல நுண் நீர்ப்பொசனைொகும். 

உச்ச விறளச்சல் ைற்றும்  ரைொன விறளச்சல் கிறடத் ல், அலகு உற்பத் ிச் தசலவு 

குறைவறட ல் தபொன்ைவற்ைொல் 

நுண் நீர்ப்பொசனமுறைகள் 

 துளி நீர்ப்பொசனம் - Drip Method of Irrigation - DMI 

 தூவல் நீர்ப்பொசனம் - Sprinkler method of Irrigation 

துளி நீர்ப்பொசனம்  

குழொய்த் த ொகு ியில் தபொருத் ப்பட்ட விதசட வறக துளிப்பொன்கள் (Drippers) அல்லது 

கொலிகள் (Emitter) மூலம் பயிொின் தவர்த ொகு ிக்கு துளிதுளியொக நீர் கிறடக்கச் 

தசய்யப்படும். 

துளி நீர்ப்பொசன த ொகு ியின் கூறுகள் 
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நொன்கு பிர ொன பகு ிகறளக் தகொண்டது. 

a. நீர்ப்பம்பி  

b. பிர ொன கட்டுப்பொட்டுப் அலகு  

c. பிர ொன ைற்றும் உப பிர ொன குழொய் வழிகள்  

d. பக்க குழொய்கள்  

நீர்ப்பம்பி 

நீொின் அமுக்கத்ற ச் சீரொன நிறலயில் தபணுவ ற்கொகப் தபொருத் ைொனத ொரு 

றையநீகக் ப் பம்பி பயன்படுத் ப்படும். 

பிர ொன கட்டுப்பொட்டு அலகு 

நீரவடிகட்டிகள் ைற்றும் அவற்றைச் சுயைொகதவ சுத் ம் தசய்யும் துறணக் கூறுகள்  

அமுக்கத்ற  சைன் தசய்யும் அல்லது கட்டுப்படுத்தும் உபகரணம் - நீொின் அமுக்கத்ற  

த றவயொன அளவு கட்டுப்படுத் ி வழங்கும்.  

வளி ைற்றும் தவற்ைிடத்ற  விடுவிககும் வொல்வு  

அமுக்க ைொனி  

 நீர்ப்பிடிகள் அல்லது நீர்க் குழொய் வொயில்கள் - குழொயினூடு நீர் தசல்லுவற  

கட்டுப்படுத்  பயன்படுத் ப்படும். (நீர் வழங்கறலத் துண்டித் லும், ைீள வழங்கலும்) 
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நீர் அளவிட்டு உபகரணங்கள் - வழங்கப்படும் நீொின் அளறவ அளக்கும் உபகரணம்.  

பசறளறய நீருடன் தசர்த்துப் பிரதயொகிக்கும் சொ னம் - பொசனம் தசய்யும் நீருடதனதய 

பசறளறயயும் கலந்து அனுப்புவ ற்கொக பசறளத் த ொட்டிதயொன்றும் ஏறனய 

த றவயொன கூறுகளும் இருப்பது அவசியைொகும்.  

உப பிர ொன குழொய்த் த ொகு ி - களத் ின் ைறு அந் ம் வறர அ னுடன் இறணக்கப்பட 

தவண்டும். இந்  குழொய்கறளப் பரொைொிககும்தபொது தசர்நதுள்ள கழிவுகறள கழுவி 

அகற்றுவ ற்தகன கழுவியகற்ைல் வொல்வு தபொருத் ப்பட தவண்டும்.  

பக்க குழொய்கள் - பயிறரப் தபொறுத்து, பயிர் நிலத் ில் சொியொன இறடதவளிகளில் 

நிலத் ின் ைீது இடும் பக்கக் குழொய்களொக உறு ியொன தைல்லிய குழொய்கள் 

பயன்படுத் ப்படும்.  

ஒவ்தவொரு  ொவரத்துக்கும் சீரொக நீறர வழங்குவ ற்கொக பக்கக் குழொய்களின் உள்தள 

தபொருத்தும் வறக விழுக்கிகறளக் தகொண்ட த ொகு ிகள், குழொய்களின் தவளிதய 

தபொருத்தும் விழுக்கிகறளக் தகொண்ட த ொகு ிகள் என்ைவொைொக இரண்டு வறகயொக 

இவற்றைப் பிொிக்கலொம்.  

எளிறையொன துளி நீர்ப்பொசனத் த ொகு ிதயொன்ைிறனப் பரொைொிககும் 

வி ம் 

 உைிஞ்சல் குழொயில் நீர் நிரம்பியுள்ள ொ என்பற  உறு ிப்படுத் ிதகொள்ளல். 

 த ொகு ியின் வொல்வுகள் சீரொகத் த ொழிற்படுகின்ைனவொ எனப்பொிசீலித் ல். 

 நீொில் உள்ள இரசொயனப் தபொருள்கள் தகட்டியொனற த்  விர்ப்ப ற்கு. ைற்றும் 

அல்கொ வளர்ச்சிறயத்  விர்ப்ப ற்கு வடிகட்டிகறள பயண்படத் ல் 

துளி நீர்ப்பொசன முறையின் பயன்கள் 

 நீர்ப்பொசன விறனத் ிைன் உயர்வொக இருத் ல். 

 பயிர் தசய்றக பண்ணப்பட்டுள்ள முழு நிலப்பரப்புக்குைன்ைி, பயிொின் தவர் 

வலயத்துக்கு ைொத் ிரம் நீறர வழங்க முடியுைொ லொல் நீர் இழப்றப 

இழிவொக்கிக்தகொள்ள முடி ல்.  
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 கறளகள் த ொன்றுவது இழிவொ ல். 

 ைண்ணொிப்பு நிகழொறை. 

 நீருடன் தசர்த்து பசறளயும் வழங்க முடி ல். நுண் தபொசறணகறளயும் வழங்க 

முடி ல்.  

 அ ிக கொற்று வீசுகின்ை, உலர் வலயப் பிரத சம் ைற்றும் ஒழுங்கற்ை சொய்வுகறளக் 

தகொண்ட தைடுபள்ளைொன பயிர் நிலங்களுக்கும் தபொருத் ைொனறவ. 

தூவல் நீர்ப்பொசனம் 

ைண்ணின் தைலொன பகு ியில் தபொருத் ப்பட்ட தூவற்  றலகள் மூலைொக 

அமுக்கப்பட்ட நீரொனது தூவப்பட்டு ைண்ணின் தைற்பரப்பு முழுவதும் சீரொக நறனயச் 

தசய்யப்படும் நீர்ப்பொசனம் தூவல் நீர்ப்பொசனம் எனப்படும். 

தூவல் நீர்ப்பொசனத் த ொகு ிதயொன்ைின் பகு ிகள்  

1. நீர்ப்பம்பி 

2. பிர ொன கட்டுப்பொட்டு அலகு 

3. நீர் வடி 

4. அமுக்கக்கட்டுப்பொட்டு உபகரணம் 

5. வொயு, தவற்ைிட விடுவிப்பு வொல்வு 

6. அமுக்கைொனி 

7. நீர்க் குழொய்வொயில் 

8. நீர் அளவீட்டு ச் சொ னம் 

9. பிர ொன குழொய் 

10.  உப பிர ொன குழொய்த்த ொகு ி 

11. பக்கக் குழொய்த்த ொகு ி 

12. நிறலக்குத்துக் குழொய் 

13. பீச்சு முறனகள்  
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தூவல் முறை நீர்ப்பொசன த ொகு ிக்கும் துளி முறை நீர்ப்பொசன 

த ொகு ிககும் இறடயிலொன முக்கிய தவறுபொடு 

 தூவல் முறை நீர்ப்பொசன த ொகு ிதயொன்ைின் நிறலக்குத்துக்குக் குழொய்களும் பீச்சு 

முறனகளும் இருத் ல்,த ொழிற்படு வற்கு உயர் அமுக்கம் த றவயொ ல்.  

சிவிைல் முறை நீர்ப்பொசன த ொகு ிதயொன்ைின் த ொழிற்பொடு 

பம்பியினொல் அ ிக அமுக்கத்துடன் புகுத் ப்படும் நீரொனது, பிர ொன குழொய், 

பக்கக்குழொய்களின் வழிதய தசன்று நிறலக்குத்துக் குழொயின் உச்சியில் 

தபொருத் ப்பட்டுள்ள பீச்சு முறனயின் ஊடொக தூவலொக தவளிதய பரப்பப்படும். 

வட்டவடிவ நறனவுக் தகொலத்ற ப் தபைலொம். பீச்சு முறன தபொருத் ப்பட்டுள்ள 

நிறலக்குத்துக்குழொயின் அருதக அ ிக அளவு நீர் விழும் அத தவறள நறனயும் 

ஆறரயின் வழிதய அப்பொல் தசல்லும் தபொது விழும் நீொின் அளவு குறைவறடயும். 

எனதவ நிலம் சீரொக நறனவ ற்தகனின் நறனப்புக்தகொலம் தைற்படியும் (Overlap) 

வறகயில் அறைத்துக்தகொள்ளல் தவண்டும்.  

தூவல் நீர்ப்பொசன த ொகு ிகளின் பயன்கள் 

 கட்டற்ை நீர்ப்பொசன முறைகளில் நிகழுவது தபொன்ை நீொிழப்பு நிகழுவற  

இழிவொக்கிக் தகொள்ளலொம். 

 ைண் நறனக்கப்படும் ஆழத்ற  நன்கு கட்டுப்படுத் லொம். 

 நிலத்ற  ஒரு சீரொனவொறு நறனக்கலொம். 

 நீர்ப்பயன்பொட்டு விறனத் ிைறன அ ிகொி துக்தகொள்ளலொம். 
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 நீறர அளந்து, த றவயொன அளவுக்கு ைொத் ிரம் நீர்ப்பொய்ச்சமுடி லும் கணினி ைய 

 ன்னியக்க முறை மூலம் த ொகு ிறயக் கட்டுப்படுத் முடி லும். 

 நீர்ப்பொசனத் ிற்க்கொக நிலம் பயன்படுத்துவது அவசியைற்ைது. 

தூவல் நீர்ப்பொசன முறையின் ைட்டுப்படுத்தும் கொரணிகள் 

 நீர்ப்பொசனத் த ொகு ிறய அறைப்ப ற்கும் உயர் அமுக்கத் ில் நீறரப் பொய்ச்சு 

வ ற்குைொன ஆரம்பச் தசலவு (கிரயம்) உயர்வொன ொக இருத் ல். 

 நீறரத் தூவும்தபொது பயிர்த் ொவர இறலகளின் ைீதும் தவர்த்த ொகு ி பரம்பியிரொ  

ைண்ணின் ைீது விழுவ ொல் நீொிழப்பு ஏற்படல். 

 ஆவியொ ல் மூலம் நீொிழப்பு ஏற்படுத் ல். 

 சுத் ைொன,  ரைொன நீறரப் பயன்படுத்துவது அவசியைொ ல். 

 கொற்று வீசும் பிரத சங்களிலும் கொற்ைின் தவகம் உயர்வொன சந் ர்பப் ங்களிலும் நீர் 

தூவப்படும் தகொலம் சீரொன ொக இருக்கைொட்டொது. 
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1.3 - நிலம் பண்படுத் ல் நுட்பமுறை ைற்றும் அ னுடன் 

      த ொடர்புறடய உபகரணங்கள் 

பயிர்ச் தசய்றகயின் தபொது தபொருத் ைொனவொறு வித்துக்கறள அல்லது நொற்றுக்கறள 

நடுவ ற்கொக நிலத்ற த்  யொர்ப்படுத்து ல் ைற்றும் அ ன் மூலம் பயிொின் சிைந்  

வளர்ச்சிக்கொக தபௌ ிகச் சூழறலத்  யொர்படுத் ல் நிலம் பண்படுத் ல் எனப்படும். 

நிலம் பண்படுத் லின் பிர ொன தநொக்கங்கள் 

 ைண்ணின் தபௌ ிக நிறலறைறய தைம்படுத் ல். (ைண் இறழயறைப்பு, ைண் 

துணிக்றககளின் அளவு, ைண் த ொற்ைடர்த் ி) 

 தபொட்டியிடும் கறளகறள அழித் லும் பீறடக்கட்டுப்பொடும். 

 தபொருத் ைொன பொத் ியறைத் ல். 

நிலம் பண்படுத் லின் தபொது நறடதபறும் தசயற்பொடுகள் 

 ைண்ணின் நீர்பற்றும் ிைன் அ ிகொிக்கும். 

 ைண்ணின் நீறரப் ஊடுபுகவிடும் இயல்பு அ ிகொித்து ைண்ணீர்க் கொப்பு ஏற்படும். 

 ைண்ணின்  றட குறைவ ொல்  ொவர தவர்கள் இலகுவொக ஊடுருவும். 

 தச னப் தபொருட்கள் ைற்றும் பயிர் ைீ ிகள் ைண்ணுடன் கலக்கப்படும். 

 கறளக்கட்டுப்பொடு நறடதபறும். 

 தபருந்துறள, நுண்துறளகள் சை அளவில் கொணப்படுவ ொல் கொற்றூட்டம், 

நீர்ப்பற்றுந் ிைன், நீர்வடிப்பு ஆகியன சிைப்பு நிறலக்கு வரும். 

நிலம் பண்படுத் லின் தபொது நறடதபறும் தசயல்கள் 

 ைண்றணக் தகொத்து ல் 

 புரட்டு ல் 

 தூர்றவயொக்கு ல் 

 கலத் ல் 

 ைட்டைொக்கல் 
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பண்படுத் ல் படிமுறைகள் 

நிலம் பண்படுத் ல் தசயற்பொடு தைற்தகொள்ளப்படும் சந் ர்ப்பத்துக்கறைய நிலம் 

பண்படுத் ல் படிமுறைகள் இரண்டு வறகப்பபடும். 

1. ஆரம்ப நிலப்பண்படுத் ல் 

a. 1ம் பண்படுத் ல்  

b. துறணப் பண்படுத் ல் (இறடநிறல நிலம் பண்படுத்துறக) 

2. இறடப் பண்படுத் ல் 

நிலம் பண்படுத் ல் முறைகள் 

 உச்சப் பண்படுத் ல் 

 இழிவுப் பண்படுத் ல் 

 பூச்சியப் பண்படுத் ல் 

 தசைொக்கல் 

ஆரம்ப நிலப்பண்படுத் ல் - 1ம் பண்படுத் ல் 

 முன்னர் பயிர்தசய்  அல்லது பயிர்தசய்யொ  ஒரு நிலத் ின் இறுக்கைொன ைண்றணத் 

 ளர்த்துவ ற்கொக ைண்றணக் தகொத்து ல், புரட்டு ல் ஆகிய தசயல்கறள தசய் ல் 

ஆரம்ப நிலம் பண்படுத் ல் எனப்படும். 

 இவ்வொைொக ைண்றணக் தகொத் ிப் புரட்டுவ ொல் கீழ் ைண்பறட தைதல வருவத ொடு, 

தைல் ைண்பறட கீதழ தசல்வதுடன் கறளகறளயும் கட்டுப்படுத்தும்.  

துறணப் பண்படுத் ல் (இறடநிறல நிலம் பண்படுத்துறக) 

 ஆரம்ப நிலம் பண்படுத்துறக தசய்யப்பட்ட நிலத் ில் தபொிய ைண் குற்ைிகறள 

 ிரள்கறளத் தூர்றவயொக்கு ல், கறளகறளயும் ஏறனய த றவயற்ை 

தபொருள்கறளயும் அப்புைப்படுத் ல், ைண்றண நன்கு கலந்து தைலும் 

தூர்றவயொக்கல், ைட்டைொக்கல் ஆகிய கருைங்கறள தசய் ல் இறட நிறல நிலம் 

பண்படுத் ல் எனப்படும். 

 இறடநிறல நிலம் பண்படுத் லின்தபொது பயிர்ச்தசய்றகக்குப் தபொருத் ைொன 

வறகயில் பொத் ிகள் அறைத் ல் வரம்புகள் சொல்கள் அறைத் ல், நடுறகக் குழிகள் 

 யொர்படுத் ல் தபொன்ை தசயற்பொடுகளும் அடங்கும். 
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இறடப் பண்படுத் ல் 

யொத னும் விவசொய நிலத் ில் பயிறரத்  ொபித்  பின்னர், அ ொவது பயிர், அப்பயிர் 

நிலத் ில் இருக்கும் நிறலயில் தசய்யப்படும் தசயல்கள் இறடப்பண்படுத் ல் 

எனப்படும். 

இறடப் பண்படுத் லின்தபொது பின்வரும் தசயற்பொடுகள் தசய்யப்படும். 

 பயிர்த்  ொவரத்ற ச் சூழ ைண்றண இளக்கு ல், பயிர்த்  ொவரங்கறளச் சூழ ைண் 

அறணத் ல், பசறளயிடல், கறளக்கட்டுப்படுத் ல் 

நிலம் பண்படுத்தும் உபகரணங்கள் 

நிலம் பண்படுத் ல் கருைங்கறள இலகுப்படுத் ிக் தகொள்வ ற்கொகப் பயன்படுத்தும் 

உபகரணங்கள் நிலம் பண்படுத்தும் உபகரணங்கள் எனப்படும். 

ைண் பண்படுத் ல் உபகரணங்கறள வறகப்படுத் ல் 

a. பண்படுத்தும் உபகரணங்கறள பயன்படுத்தும் சந் ர்ப்பங்களுக்கறைய 

வறகப்படுத் ல். 

b. பண்படுத் ல் உபகரணங்கறள இயக்குவ ற்குப் பயன்படுத்தும் வலுவுக்கறைய 

வறகப்படுத் ல். 

பண்படுத்தும் உபகரணங்கறள பயன்படுத்தும் சந் ர்ப்பங்களுக்கறைய 

வறகப்படுத் ல். 

ஆரம்ப நிலம் பண்படுத் ல் உபகரணங்கள் 

ஆரம்ப நிலம் பண்படுத் ல் உபகரணங்கள் மூலம் ைண்றணக் தகொத்து ல், ைண்றணப் 

புரட்டு ல் ஆகிய கருைங்கள் தசய்யப்படும். அ ன் விறளவொக ைண்ணின் இறுக்கைொன 

 ன்றை குறைவறடவத ொடு, கொற்றூட்டம், அறைப்பு ஆகிய தபௌ ிக நிறலறைகளும் 

விருத் ியறடயும். 
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ஆரம்ப நிலம் பண்படுத் ல் உபகரணங்கள் வருைொறு. 

ைண்தவட்டி, முள்ளு ைண்தவட்டி, நொட்டுக் கலப்றப, இலகு இரும்புக் கலப்றப, கீழ் 

ைண் புரட்டி, அச்சுத்  கட்டுக் கலப்றப, வட்டத் கட்டுக் கலப்றப, யப்பொனிய  ிறச 

ைொற்ைத் கு கலப்றப. 

ைண்தவட்டி  

 றகயொல் இயக்கும் ஓர் உபகரணைொகும். 

 தைட்டு நிலம், தசற்று நிலம் ஆகிய இரண்டிலும் பயன்படுத்துவ ற்தகற்ை 

எளிறையொன ஓர் உபகரணைொகும். 

 உருக்கினொலொன தவட்டு அலறகயும் தபரும்பொலும் ைரக்றகப்பிடிறயயும் 

தகொண்டது.  

முள்ளு 

 சிற்ைளவுப் பயிர் நிலங்களில் பயன்படுத் லொம். 

 கூர் முறனகறளக்தகொண்ட உருக்கு அலறகயும் தபரும்பொலும் 

ைரக்றகப்பிடிறயயும் தகொண்டது. 

 ைி ிமுள்ளு, முள்ளு ைண்தவட்டி, றகமுள்ளு என தவவ்தவறு முள்ளு வறககள் 

உள்ளன. 

 முள்ளு ைண்தவட்டி ைி ிமுள்ளு றகமுள்ளு 
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நொட்டுக் கலப்றப 

 புை வலுவொக தபரும்பொலும் விலங்கு வலுறவப் பயன்படுத் ி இயக்கப்படும் ஓர் 

உபகரணைொகும். 

 இம்ைரக்கலப்றப ைீது பிரதயொகிக்கப்படும் புைவலுவொனது பின்வரும் 

விடயங்களுக்தகற்ப தவறுபடும். 

 ைண் வறக 

 நிலத்த ொற்ை தவறுபொடு 

 கலப்றப அலகின்  ன்றையும் 

வடிவமும் 

 உழும் ஆழமும் உழு வீ மும்  

 இவ்வுபகரணம் தசற்று (வயல்) நிலங்களில் பயன்படுத் ப்படுவத ொடு, இ ன் மூலம் 

ைண்றணத் த ொண்டுவது ைொத் ிரதை நிகழும். 

இதலசொன இரும்புக் கலப்றப 

 இக்கலப்றபறய இயக்கு வற்கு விலங்கு வலு பயன்படுத் ப்படும். 

 இ ன் மூலம், ைண்றணத் த ொண்டு லொனது கலப்றப அலகினொல் 

தசய்யப்படுவத ொடு, அவ்வொறு தவட்டப்பட்ட ைண்ணொனது அச்சுத் கட்டின் மூலம் 

புரட்டப்படும். 

 தசற்று நிலப் பயிர்ச் தசய்றகயின்தபொது தபொிதும் பயன்படுத் ப்படும். 

 ைண்றணத் த ொண்டும் ஆழத்ற  ைிக நன்ைொகக் கட்டுப்படுத் லொம். 

அச்சுத்  கட்டுக் கலப்றப 

 நொன்கு சக்கர உழவு இயந் ிரத்துடன் இறணத்து (தபொைிவலு மூலம்) இயக்கலொம். 

 ைண்றண தவட்டு  றலயும் புரட்டு  றலயும் ைிக விறனத் ிைனுடன் தசய்ய 

வல்லது.  

 கலப்றப அலகின் கீழ்ப்பகு ியினொல் ைண் 

தவட்டப்படுவத ொடு, அ ன் தைல் உள்ள வறளவொன 

அச்சுத்  கட்டின் மூலம் அம்ைண் புரட்டப்படும். 

த றவக்தகற்ப உழும் ஆழத்ற  ைண்றண தவட்டும் 
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ஆழத்ற  உழவு இயந் ிரத் ின் நீொியல் த ொகு ியொலும் தவட்டும் அகலத்ற  

கலப்றபயின் குறுக்குக் தகொலின் மூலமும் கட்டுப்படுத் லொம். 

 கற்பொங்கொன,  ொவர தவர்கள் உள்ள நிலத் ில் கொணிகளில் பயன்படுத் ப்படுவது 

கடினைொனத னினும் பயிர் வறககதகற்ப தவட்டும் ஆழத்ற ச் தசப்பம் தசய்து 

தகொள்வது இலகுவொனது. 

யொப்பொனிய ைொற்ைத் க்க கலப்றப 

 இரண்டு சக்கர உழவு இயந் ிரத்துடன் இறணத்து அ ன் வலுவின் மூலம் 

இயக்கலொம். 

 முன்பக்கத் ில் கூர் வடிவமுள்ள 2-3 அச்சுத்  கடுகள் உண்டு. அறவ தசப்பஞ் 

தசய்யக் கூடியவொைொக கலப்றபயின் உடற் பொகத்துடன் தபொருத் ப்பட்டுள்ளன. 

ைண்றணப் புரட்டும்  ிறசறய, அச்சுத் கட்டினொல் 

தசப்பஞ் தசய்யலொம். 

 நிலச் சில்லின் மூலம் ஆழத்ற க் கட்டுப்படுத் லொம். 

ைண்பொளம் சீரொகப் புரட்டப்படும். 

 கற்பொங்கொன ைற்றும் ைரதவர்கள் உள்ள கொணிகளில் 

உழவு தசய்வ ற்குப் தபொருத் ைொன ல்ல. 

வட்டத்  ட்டுக்கலப்றப 

 நொன்கு சக்கர உழவு இயந் ிரத்துடன் இறணத்து, அ ன் வலுவினொல் இயக்கலொம். 

 ட்டுக்கள் மூலம் ைண் பொளங்கள் தவட்டிப் புரட்டப்படும். 

 தசற்றுப்பொங்கொன ஒட்டும்  ன்றையுள்ள ைண்ணிலும் கற்பொங்கொன, தவர்கள் உள்ள 

நிலத் ிலும் உழவு தசய்யலொம். 

 ைண்றண தவட்டும் தகொணத்ற  நிறலக்குத் ொகவும் 

கிறடயொகவும் தசப்பம் தசய்து ைொற்ைியறைத்து உழவு 

தசய்யலொம்.  
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கீழ் ைண் கலப்றப - கீழ் ைண் புரட்டி  

பயிர் நிலத் ில் த ொடரந்தும் சை அளவு ஆழத் ிதலதய உழுவ ொல் உழவு தசய்யப்படும். 

ைண் பறடக்கு கீதழ கடினப்பறடதயொன்று (Hard pan)) உருவொகும். அ றன 

உறடப்ப ற்கு இக்கலப்றப தபொருத் ைொனது. 

இறடநிறல (துறண) நிலம் பண்படுத் ல் உபகரணங்கள் 

ஆரம்பநிலம் பண்படுத் ல் தசய்யப்பட்ட நிலங்களில் ைண்  ிரறளகறளத் தூர்றவ 

யொக்கல், ஐறையொக்கல், ைட்டைொக்கல், பொத் ியறைத் ல் ஆகியவற்றுக்கொகப் பயன் 

படுத் ப்படும் பல்தவறு உபகரணங்கள் துறணப் பண்படுத் ல் உபகரணங்கள் 

எனப்படும்.  

 ைண்தவட்டி, முள்ளு ைண்தவட்டி, தகொளுக்கிக் (முள்ளு) கலப்றப, சுழல் 

கலப்றப, வட்டத் ட்டு ஹதரொ, ைட்டக்கலப்றப (பரம்படி கருவி), வரம்பு - சொல் 

அறைக்கும் கருவி) 

தகொளுக்கிக் கலப்றப / பற்கலப்றப 

 தைட்டு நிலங்களில் பற்றைகறள அகற்றுவ ற்கும் தசற்று நிலங்கள் 

அடிக்கட்றடகறளப் புற ப்ப ற்கும்அல்லது அகற்றுவ ற்கும் பயன்படுத் ப்படும். 

 ஒரு  டறவ உழவு தசய்  நிலத் ில் இறடநிறல நிலம் 

பண்படுத் லுக்கு இக்கலப்றப பயன்படுத் ப்படும்.   

 இறடப் பண்படுத் லுக்கும் பயன்படுத் லொம். 

 தகொளுக்கி அலகுகள் உறு ியொன வக்கொித்  ஒரு தகொலுடன் 

இறணக்கப்பட்டுள்ளன. அக்தகொல்களின் த ொகு ி கலப்றபச் சட்டத்துடன் 

இறணக்கப்பட்டுள்ளது. மூன்று சந் ி இறணப்பின் (Three-point Hitch) மூலம் நொன்கு 

சக்கர உழவு இயந் ிரத்துடன் இறணத்து இயக்கப்படும். 

 தகொளுக்கிகள் மூலம் ைண் த ொண்டப்படுவத ொடு, தபொிய ைண்பொளங்கள் 

உறடக்கப்படும். 
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 ைண்ணின் ைீது தகொளுக்கிறய இழுத்துச் தசல்லும்தபொது ைண் தைற்பரப்பு 

ஓரளவுக்கு ைட்டைொக்கப்படும். 

 பிர ொன சட்டகத் ில் அலகுகறளக் தகொண்ட தகொல்கயில் உள்ள விற்கள் 

கொரணைொக உழவின்தபொது கலபறப தச ைறடவது  விர்க்கப்படும். 

வட்டத் ட்டு ஹதரொ கலப்றப 

 இது நொன்கு சக்கர உழவு இயந் ிரத்துடன் இறணத்து இயக்கப்படும். 

 இ ன் அச்சுடன் தபொருத் ப்பட்ட சில  கட்டுத் த ொகு ிகள் உண்டு. ஒரு 

த ொகு ியில் ஏழு (07)  கடுகள் கொணப்படும்.  

 முன்னொல் தசல்லும்  கட்டுத் த ொகு ியின் 

விளிம்புகள் அறலயறைப்புக் தகொண்டறவ. 

பின்னொல் தசல்லும்  கட்டுத் த ொகு ியின் விளிம்பு 

ஒப்பைொனது. முன்னொல் தசல்லும்  கடுகள் மூலம் 

ைண்  ிரறளகள் தூர்றவயொக்கப்படும். பின்னொல் 

தசல்லும்  கடுகள் மூலம் ைண் 

சைைட்டைொக்கப்படும். 

 அ ற்கறைய  கட்டுக் கலப்றபறய பயன்படுத் ி ைண்றணப் புரட்டிய தைட்டு 

நிலங்களில் தபொிய ைண் பொளங்கறள உறடத்துத் தூர்றவயொக்கல், ைட்டைொக்கல், 

கல த் ல் தபொன்ை சில கருைங்கறள ஏககொலத் ில் இ ன் மூலம் தசய்யலொம்.  

  கட்டு வொிறசகள் இரண்டிறனயும் ைண்ணின்  ன்றைக்தகற்பச் தசப்பம் தசய்து 

தகொள்ளலொம். 

சுழல் கலப்றப (Rotovator) 

 றகயினொலும் எொிதபொருள் / பற்ைொி வலுவினொலும் இரண்டு சக்கர, நொன்கு சக்கர 

உழவு இயந் ிரங்களுடன் இறணத்தும் இயக்கக்கூடிய சுழல் கலப்றப வறககள் 

உள்ளன.  

 ைண்றணச் சிைிய துண்டுகளொக 

உறடத்துத் தூர்றவயொக்குவத  இ ன் 

பிர ொன த ொழிலொகும்.  
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 தைட்டுநில, தசற்று நிலப் பயிர்ச்தசய்றகக்கொகப் பயன்படுத் க்கூடிய சுழல் கலப்றப 

வறககள் உற்பத் ி தசய்யப்பட்டுள்ளன. இறவ இறடப்பண்படுத்துறகக்கும் 

பயன்படுத் க் கூடியவொைொக சிைிய அளவுறடயனவொக ஆக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இக்கலப்றபயினொல் ைண்றணத் தூர்றவயொக்குவ ில் அலகுகளின் எண்ணிக்றக, 

அலகுகள் சுழலும் தவகம், உழவு இயந் ிரம் இயங்கும் தவகம் ஆகியன தசல்வொக்குச் 

தசலுத்தும். 

 நொன்கு சக்கர உழவு இயந் ிரங்களின் PTO  ண்டுடன் (வலு தபறு  ண்டுடன்) இது 

இறணக்கப்படும். 

 த ொழிற்படும் ஆழத்ற க் கட்டுப்படுத்துவ ற்கு நிலச்சில்தலொன்று உள்ளது. 

றக ைட்டக் கலப்றப 

 றகயொல் இயக்கும் ைிக எளிறையொன ஓர் உபகரணம் ஆகும். 

 தசற்று நிலப் பயிர்ச் தசய்றகயில் பரவலொகப் பயன்படுத் ப்படுகின்ைது. 

ைட்டக்கலப்றப 

 நொன்கு சக்கர உழவு இயந் ிரத்துடன் இறணத்துப் பயன்படுத் ப்படும். 

 இது விவசொய நிலத்ற  ைட்டப்படுத்துவ ற்கும் ஒழுங்கற்ை கொரணிகறளச் 

சீரொக்குவ ற்கும் பயன்படுத் ப்படுகின்ைது. உ ொரணை: நீர்ப்பொசன வழிகள் 

அறைத் ல் 

வரம்பு சொல் அறைக்கும் உபகரணம்  

 றகயொல் இழுத்துச் தசல்லத் க்க ொிஜர் உபகரணங்கறள விவசொயிகள் பரவலொகப் 

பயன்படுத்துவர். இது ைிக எளிறையொன ஓர் உபகணரைொகும். 

 பயிர்ச் தசய்றகக்கொன தபொிய நிலப்பரப்புக்களில் வரம்பு சொல்கள் அறைப்ப ற்கொக 

இரண்டு சக்கர, நொன்கு சக்கர, உழவு இயந் ிரங்களுடன் இறணத்துப் 

பயன்படுத் க்கூடிய வரம்பு சொல் அறைக்கும் உபகரணங்கள் உற்பத் ி 

தசய்யப்பட்டுள்ளன. 
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 உபகரணத்ற  இழுத்துச் தசல்லும்தபொது சொல்கள் த ொண்டப்படுவத ொடு அவ்வொறு 

த ொண்டியகற்ைப்படும் ைண் அ ன் இரு பக்கங்களிலும் குவிவ ொல் வரம்பு 

உருவொகும். 

ைடட் வொொி / வொொிக்கலப்றப 

 தைட்டு நிலப் பயிர்ச் தசய்றகயிலும் தசற்று நிலப் பயிர்ச் தசய்றகயிலும் 

பயன்படுத் லொம். 

 இரண்டு சக்கர, நொன்கு சக்கர உழவு இயந்; ிரங்களுடன் இறணத்து இயக்கலொம். 

 வயல் துண்டங்கள் ைீது இழுத்துச் தசல்லும்தபொது ைண் ைட்டப்படுத் ப்படும். 

த றவயற்ை தபொருள்கறள அப்பொல் இழுத்துச் தசல்வ ற்கும் இ றனப் 

பயன்படுத் லொம். 

இறடப்பண்படுத் ல் உபகரணங்கள் 

களத் ில் பயிர்கறளத்  ொபித்  பின்னர், அப்பயிர்நிலத் ிலிருந்து விறளதபொருறள 

அறுவறட தசய்வது வறரயிலொன கொலத் ில் அம்ைண்ணில் தசய்யப்படும் 

தசயல்களுக்கொகப் பயன்படுத் ப்படும் உபகரணங்கதள இறடப்பண்படுத் ல் 

உபகரணங்கள் ஆகும். 

 ைண்தவட்டி, றகமுள்ளு, றகக்தகொலி, தஹொ வறக உபகரணங்கள், MI -தஹொ, V 

அலகு தஹொ, மூன்று இறணப்பு கல்டிதவட்டர் (Cultivator), கறளகட்டும் கருவி 

(Weeder), யப்பொனிய சுழல் கறளகட்டி, தகொதனொ கறளகட்டி (Cono Weeder) 

தஹொ வறக உபகரணங்கள் 

 பயிர் வொிறசகளுக்கு இறடதய சிைிய கறளப்பூண்டுகறளக் கறள ல்ஈ குன்று 

குழியொகக் கொணப்படும் நிலத்ற , பயிர்த்  ொவரங்களுக்குச் தச ம் விறளயொவொறு 

சீரொக்கு ல், பயிர் வொிறசகளுக்கு இறடதய சிைிய சொல்கள் அறைத் ல் 

தபொன்ைவற்றுக்கொக இவற்றைப் பயன்படுத் லொம். 

 றகயொல் இயக்கும் ைிக எளிறையொன ஓர் உபகரண வறக ஆகும். 
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யப்பொனிய சுழல் கறளகட்டி 

 றகயொல் இயக்கக்கூடிய இந்  உபகரணம் தசற்று நிலப் பயிர்ச்தசய்றகயில் 

பயன்படுத் ப்படுகின்ைது. 

 வொிறசயில் தநல் பயிொிடப்பட்டுள்ள வயல்களில் 

கறளகட்டுப்படுத்து வ ற்கொக இ றனப் பயன்படுத் லொம்.  

 ைிக இதலசொன ொக அ ொவது பொரம் குறைந்  ொக ஆக்கப்பட்டுள்ள இ றன 

முன்தனொக்கியும் பின்தனொக்கியும்  ள்ளும் தபொது பற்சில்லுகளொல் பிடுங்கப்படும் 

கறளப் பூண்டுகள் ைண்ணினுள் புற யும். நீர்ப்பொங்கொன நிலத் ில் எளி ில் 

இழுத்துச் தசல்லக்கூடியவொைொக ஆக்கப்பட்டுள்ள இந்  உபகரணம் தசற்ைில் 

புற வற த்  விர்ப் ப ற்கொக, இதலசொன  ட்றடயொன ைி றவத்  ட்தடொன்று 

தபொருத் ப்பட்டுள்ளது. 

 ைண்ணுடன் பசறள தசர் துக் கலப்ப ற்கும் இ றனப் பயன்படுத் லொம். 

தகொதனொ கறளகட்டி  

 றகயினொல் இயக்கக்கூடிய இது தசற்று நிலப் பயிர் 

தசய்றகயில் பயன்படுத் ப்படும். 

 கறளகட்டுப்படுத்துவ ற்கு ைட்டுைன்ைி பசறளயிடுவ ற்கும் பயன்படுத் ப்படும்.  

நிலம் பண்படுத்துவற்கொக உபகரணங்கறளத் த ொிவு தசய்யும் 

தபொது கவனஞ் தசலுத்  தவண்டிய விடயங்கள் 

ஆரம்ப நிலம் பண்படுத் ல் உபகரணங்கள் த ொிவு தசய் லின் தபொது 

 இவற்றைப் பயன்படுத்துவ ற்கொக ைண் ஈரலிப்புறடய ொக இருத் ல் 

அவசியைொகும். எனதவ ைறழ தபொழிந்  பின்னர் அல்லது நீர்ப்பொசனம் தசய்து, 

ைண்களக்தகொள்ளளவுநிறலறயஅறடந் பின்னர் உபகரணங்கறளப் பயன்படுத்  

தவண்டும். 
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 குைி த் நிலத் ில் பயிொிட எ ிர்பொர்க்கும் பயிர் வறகக்கறைய ைண்றண இளக்க 

தவண்டிய ஆழம்  ீர்ைொனிக்கப்படுைொ லொல் அ ற்குப் தபொருத் ைொன 

உபகரணத்ற த் த ொிவு தசய்து தகொள்வது முக்கியைொனது. 

இரண்டொம் நிறல நிலம் பண்படுத் ல் உபகரணங்கள் த ொிவு தசய்யும் 

தபொது  

 இவ்வுபகரணங்கள் ஆரம்ப நிலப்பண்படுத்துறக உபகரணங்கறள விட 

இதலசொனறவயொக இருத் ல் தவண்டும். 

பண்படுத் ல் உபகரணங்கறள பரொைொி  ல் 

 துப்பரவு தசய் ல் 

 பயன்படுத் ிய பினனர் நன்கு சுத் ிகொித்து உலர்த் ிக் களஞ்சியப்படுத் ல். 

 தசப்பனிடல் 

 த ய்ந்  பழு றடந்  பகு ிகளுக்குப் ப ிலொக பு ிய பகு ிகள் தபொருத்து ல். 

 உரொய்வு நீக்கு ல் 

 உபகரணங்கறள நீணட் கொலம் களஞ்சியப்படுத் ி றவப்ப ொயின் அவற்ைின் 

அலகுகறள எண்தணயில் அைிழ்த் ி றவத் லும், அறசயும் ைற்றும் சுழலும் 

பொகங்களின் உரொய்றவக் குறைப்ப ற்கொக ைசதகண்தணய் இடலும். 

 பொதுகொத் ல் 

 உபகரணக் களஞ்சியசொறலறய ைறழ, பனி தபொன்ைவற்ைின்  ொக்கத் ிலிருந்து 

பொதுகொத் ல். 
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1.4 : சிைிய எஞ்சின்கள் ைற்றும் உழவு இயந் ிரங்களின் 

த ொழிற்பொட்றட  விசொரறண தசய்வொர் 

எஞ்சின்  

தைொட்டொர் வொகனதைொன்றை இயக்குவ ற்குத் த றவயொன வலுறவ / தபொைி 

வலுறவப் பிைப்பிக்கும் மூலம் எஞ்சின் ஆகும். 

எொிதபொருளில் அடங்கியுள்ள இரசொயனச் சக் ிறய தவப்பச் சக் ியொக ைொற்ைி அ ன் 

மூலம் உருவொக்கும் அமுக்கத்ற  தைொட்டொர் வொகனத்ற ச் தசலுத்துவ ற்கொகப் 

பிரதயொகிக்கப்படும். 

 

 

 

எஞ்சினின் பிர ொன பகு ிகள் அப்பகு ியின் த ொழில் 

ஆடு ண்டு      கனச் தசயன்முறைக்குத் துறணயொ ல் 

எஞ்சின்  றல தநருக்கலின்தபொதும்  கனத் ின் தபொதும் 

உருறள வளிறய சிறைப்படுத் ி 

றவப்ப ற்கொன இடைொக அறை ல். 

வொல்வுகள் உருறளயினுள் பு ி ொக வொயுறவ 

உள்தளடுத் லும்                                         

எொித்  வொயுறவ தவளிதயற்று லும். 

இறணப்புக்தகொல்கள் ஆடு ண்றடயும் சுழற்ைித் ண்றடயும் 

இறணத்து வலு வழங்கு ல். 
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சுழற்ைித் ண்டு ஆடு ண்டுகளின் வலுறவச் தசகொித்து 

சுழற்சிப் தபொைிமுறைச் சக் ிறய 

வழங்குவ ில் பங்களித் ல். 

எஞ்சின்ைறட உருறளகள், சுழற்ைித் ண்டு, பிர ொன 

தபொ ிறககறளத்  ொங்கியிருத் ல். 

எொிதபொருள் புகுத் ிப் பம்பி உருறளயினுள் உயர் அமுக்கத் ில் டீசல் 

புகுத்து ல் 

இயக்க வழங்கித்  ண்டு வொல்வுகறளத்  ிைத் லும் மூடு லும் 

பைப்புச் சில்லு சக் ிறயக் களஞ்சியப்படுத் ல். 

த ொழிற்பொட்டுக்கொகப் பயன்படுத்தும் பிர ொனைொன அடிப்புகளின் படி (Stroke) 

எஞ்சின்கள் இருவறகப்படும்  

 ஈரடிப்பு - Two Stroke 

 நொலடிப்பு - Four Stroke 

ஈரடிப்பு எஞ்சின் 

எஞ்சினின் சுழற்ைித் ண்டு சுழலும் ஒவ்தவொரு  டறவயிலும் ((Cycle)  கனச் 

தசயன்முறை நிகழும் வறக எஞ்சின் ஈரடிப்பு எஞ்சின் எனப்படும். 
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நொலடிப்பு எஞ்சின்  

எஞ்சியின் சுழற்ைித் ண்டு சுழலும்தபொது பிர ொனைொன நொன்கு அடிப்புகளில்  கனச் 

தசயன்முறை பூர்த் ியறடயும் எஞ்சின் நொலடிப்பு எஞ்சின் ஆகும். 

இது நொன்கு அடிப்புக்கறளக் தகொண்டுள்ளது. 

 உைிஞ்சலடிப்பு 

 தநருக்கலடிப்பு 

 வலு அடிப்பு 

 தவளிதயற்ைல் அடிப்பு 

 

இழுறவப் தபொைி   

 இழுறவப்தபொைி என்பது சுய வலுவினொல் இயங்குவதும் சில்லுகறள அல்லது 

முடிவிலொவொர்கறளக் தகொண்டதுைொனம் விவசொய 

உபகரணங்கறளயும் தபொைிகறளயும் இழுப்ப ற்கொக 

இயக்குவ ற்கொகப் பயன்படுத் ப்படுவதுைொன ஒரு வலு 

அலகு ஆகும்.  

 இரண்டு சக்கர இழுறவப்தபொைி, நொன்கு சக்கர இழுறவப் 

தபொைி என இரண்டு வறகயொன இழுறவப் தபொைிகள் 

உள்ளன. 
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இழுறவப் தபொைியின் பிர ொன பகு ிகள்  

 உட்டகன எஞ்சின்  

 பிடி  

 தசலுத் ல் துறணப்தபொைிகள்  

 தவற்றுறைப்படுத் ி அலகு 

 முடிவுச் தசலுத்துறக  

 பிற்சில்லுகள்  

 முற்சில்லுகள்  

 சுக்கொன் தபொைிமுறை  

 நீொியற் கட்டுப்படுத் ியும் 

த ொடுறவத் த ொகு ியும்  

  டுப்பு  

 வலுதபறு அலகு  

 இழுறவப்தபொைியின் கப்பிகள்  

 கட்டுப்பொட்டுப்படல் 

எொிதபொருள் த ொகு ியும் வளி தூய் ொக்கிகளும் 

 எஞ்சினில் வலு பிைப்பிப்ப ற்கொக, எொிதபொருறளயும் வளிறயயும் 

 கனைறடயச் தசய்வது அவசியைொகும். அ ற்குத் த றவயொன கூறுகறளக் 

தகொண்ட த ொகு ி எொிதபொருள் த ொகு ியொகும்.  

 எொிதபொருள்  கனைறடவ ற்கொக அது சிைிய துணிக்றககளொக 

உறடக்கப்படுவதும் எொிபற்று நிறலறய அறடந் ிருப்பதும் அவசியைொகும். 
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 எொிதபொருறளச் சிறு துணிக்றககளொக உறடக்கும் கருைம் மூக்கினொல் 

(Nozzle) ஆற்ைப்படும். 

 எொிதபொருள் த ொகு ிகள் இரண்டு வறகப்படும்  

1. தபற்தைொல் எொிதபொருள் த ொகு ி: எொிதபொருள் களஞ்சியத்த ொட்டி, 

எொிதபொருள்வடி, ஊட்டும்   பம்பி, கொபன் தசர் கருவி 

 

 

 

 

2. டீசல் எஞ்சின் த ொகு ி: எொிதபொருள் களஞ்சியத்த ொட்டி, எொிதபொருள்வடி, 

ஊட்டும்   பம்பி, மூக்கு (Nozzle) 

 

 

 

 

 

வளி தூய் ொக்கி  

 எொிதபொருள் த ொகு ியில் உள்ள வளிறயச் சுத் ிகொிக்கும் அலகு ஆகும்.  

 வளிறயச் சுத் ிகொித்து சுத் ைொன வளிறய உருறளயினுள் அனுப்புவது இ ன் 

த ொழிலொகும். 
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எொிதபொருள் த ொகு ி 

குளிர்த்தும் த ொகு ியின் த ொழில்கள் ைற்றும் த ொழிற்பொடு  

 எஞ்சிதனொன்ைின் குளிதரற்றும் த ொகு ியின் பிர ொனைொன த ொழில் உயர் 

விறனத் ிைன் கிறடக்கும் தவப்பநிறல வீச்சினுள் எஞ்சிறன 

றவத் ிருத் லொகும். 

 எஞ்சின் குளிதரற்ைலுக்கொக நீர் 

ைட்டுைன்ைி வளியும் பயன் 

படுத் ப்படும். 

 இழுறவப்தபொைிகள், ைற்றும்  ற்கொல பு ியவறக வொகனங்களிலம் நீொினொல் 

குளிதரற்றும் முறைதய தபொிதும் பயன்பொட்டில் உள்ளது. இ ன் மூலம் எஞ்சின் 

நன்கு குளிதரற்ைப்படும். 

 குளிதரற்றுவ ற்கொகப் பயன்படும் நீர் எஞ்சினின் உருறளத் துறளகள் ைற்றும் 

எஞ்சின்  றலயின் நீர் தசல் வழியின் (குழிகளின்) வழிதய தசன்று அங்கு 

பிைப்பிக்கப்படும் தவப்பத்ற  க ிர்த் ியின் ஊடொக வளிைண்டலத் ில் 

விடுவிக்கப்படும். 

 த ொழிற்படும் தபொது எஞ்சினில் உற்பத் ியொகும் அ ிக தவப்பத்ற க் 

குறைப்ப ற்கு ைசதகண்தணய் துறணயொகும்.  
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 ைசதகண்தணய்யினொல் தவப்பம் உைிஞ்சப்பட்டு எண்தணய் வீழ்த ொட்டி 

வழிதய அவ்தவப்பம் வளிைண்டலத் ில் விடுவிக்கப்படும். 

வலு ஊடுகடத் ல் த ொகு ி 

 உற்பத் ியொகும் இடத் ிலிருந்து த றவயொன இடம் வறரயில் வலுறவக் 

தகொண்டு தசல்லதல வலு ஊடுகடத் ல் எனப்படுகின்ைது  

 விறச பிைப்பிக்கப்படும் இடத் ிலிருந்து, விறச த றவப்படும் பிைித ொரு 

இடத்துக்கு விறசறயப் பயணிக்கச்தசய் தல வலு ஊடுகடத் ல் எனப்படும். 

இ ற்தகன வொர், கப்பி, பற்சில்லுகள் ஆகியன பயன்படுத் ப்படும். 

 எஞ்சினின் சுழற்ைித்  ண்டில் உருவொகும் சுழற்சிறய சில்லுகளின்பொல் தகொண்டு 

தசன்று சில்லுகறளச் சுழற்சி, அ ன் த ொழிற்பொட்டுக்கு உ வும் த ொகு ிதய வலு 

ஊடுகடத் ல் த ொகு ியொகும். 

இரண்டு சக்கர இழுதபொைியின்  நொன்கு சக்கர இழுறவப் தபொைியின் வலு 

ஊடுகடத் ல் த ொகு ி         வலு ஊடுகடத் ல் த ொகு ி 

 



NORTHEN PROVINCE TEACHERS                   N. Sajipirasath & J. Tharani                                         38 
 

V நொடொ (V-belt)  

 இரண்டு சக்கர இழுதபொைிகளில் எஞ்சினில் பிைப்பிக்கப்படும் வலு எஞ்சினின் 

பிைப்புச் சில்லுடன் இறணக்கப்பட்ட கப்பியின் (Pully) வழிதய V நொடொ மூலம் 

பிடி வறரயில் ஊடுகடத் ப்படும்/தகொண்டு தசல்லப்படும். 

 

 

 

 நொன்கு சக்கர இழுதபொைிகளில் பைப்புச் சில்லுடன் இறணந் வொறு பிடி அலகு 

(Clutch unit) அறைந்துள்ளறையொல் வலு ஊடுகடத் லுக்கொக V - நொடொ 

பயன்படுத் ப்படுவ ில்றல. 

பிடி (Clutch)  

 எஞ்சிறனயும் வொகனத் ின் சில்லுகறளயும் த ொடுக்கும் த ொகு ியின் சந் ியொக 

இ றனக் குைிப்பிடலொம்.  

 வலு ஊடுகடத் லின்தபொது 

எஞ்சினுக்கும் துறணப்தபொைிப் தபட்டிக்கும் இறடதயயொன ஒரு பொிைொற்ை 

ஊடகைொகவும் இது பயன்படுகின்ைது.  

 கியர்-வீ  விகி த்ற ப் தபொருத் ியறைப்ப ற்கொக துறணப்தபொைிறயத் த ொிவு 

தசய்யும் தபொது எஞ்சினொல் வழங்கப்படும் வலுறவத் துண்டிப்ப ற்கொகவும் ைீளத் 

த ொடர்புறுத்துவ ற்கொகவும் இது பயன்படும். 

துறணப்தபொைிப்தபட்டி (Gear box) 

 எஞ்சினில் இருந்து பிடியின் ஊடொக துறணப்தபொைிப் தபட்டிக்குக் கிறடக்கும்  

தபொைிமுறைச்சக் ியில் தபொ ிந்துள்ள சுழற்சி எத் னத்ற  சந் ர்ப்பத்துக்தகற்ப  

அ ிகொித்து தசலுத்து ல் சில்லுகளுக்கு அனுப்புவத  இ ன் மூலம் 

தசய்யப்படுவ ொகும்.  
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 தசலுத்தும்தபொது முன்தனொக்கி ைட்டுைன்ைி எ ிர்ப்புைைொக ைொற்ைிப் 

பின்தனொக்கிச் (Reverse) 

தசலுத்துவ ற்கும் துறணப் 

தபொைிப் தபட்டி பயன் 

படுத் ப்படும். 

 சிைிய துறணப்தபொைிச் சில்தலொன்ைின் அ ொவது பற்சில்தலொன்ைின் மூலம் 

தபொிய பற்சில்தலொன்றைச் சுழற்றுவ ொல் க ி குறைவறடயும். முறுக்கம் 

அ ிகொிக்கும்.  

 அவ்வொைொன தபொிய துறணப்தபொைிதயொன்ைின் மூலம் சிைிய துறணப் 

தபொைிதயொன்ைிறனச் சுழற்றுவ ன் மூலம் க ிறய அ ிகொித்துக்தகொள்ளலொம்.  

 பற்கள் தகொண்ட சில்லுகள் அ ொவது பற்சில்லுகள் இரண்டு  ண்டுகளுக்கு 

இறடதய ஒரு சொலகம் தபொன்று த ொழிற்படுவ ொல் வலு ஊடுகடத் ப்படும்.  

 இப்பற்சில்லுகள் வழுக்கிச் தசல்வது கிறடயொது. த றவயொன துறணப்தபொைி 

தவகத்ற ப் தபறுவ ற்கொக துறணப்தபொைிப் தபட்டியில் உள்ள பற்சில்லுகறள, 

கறவதயொன்ைின் துறணயுடன் அங்குைிங்குைொக அறசப்ப ன் மூலம் 

த ொடர்புபடுத் ிக் தகொள்ளலொம். 

முடிவுச் தசலுத்துறக (Final drive) 

இரண்டு சக்கர இழுறவப் தபொைிகளில் இந்  அலகு கிறடயொது. அ ொவது நொன்கு சக்கர 

இழுறவப் தபொைிகளில் ைொத் ிரதை இது உண்டு. வந் றடந்  சுழற்சிக் க ிறய 900 

யினொல்  ிருப்பி, முறுக்குக் (Torque) க ியொக அச்சுத் ண்டு வழிதய சில்லுகளுக்கு 

அனுப்புவத  இ ன் த ொழிலொகும். 
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அச்சுத்  ண்டுகள் (Axle Shaft)  

 எஞ்சினிலிருந்து துறணப்தபொைிப் தபட்டிக்கு ஊடொக தவற்றுறைப்படுத் ிறய 

(differencial) அறடயும் சுழற்சி விறசயொனது அச்சுத்  ண்டுகளின் மூலதை 

தவற்றுறைப்படுத் ியிலிருந்து தசலுத் ல் சில்லு வறரயில் ஊடுகடத் ப்படும்.  

 இழுறவப் தபொைிகளில் அச்சுத் ண்டுகளுடதனதய சில்லு 

தபொருத் ப்பட்டுள்ளன.  

 டயர் தபொருத் ப்பட்ட ொிம் ைற்றும் குடம் (Hub) அச்சுத் ண்டுடன் 

இறணக்கப்படும். 

 

 

 

 

 

வலு ஊடுகடத் ல் நிகழும் வி ம் 
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ைின் ைற்றும் எொிபற்ைல் த ொகு ி 

உொிய தநரத் ில் எொிதபொருள் அறையினுள் எொிதபொருறளத்  கனைறடயச் தசய்வ ற்கு 

எொிபற்ைல் த ொகு ி அவசியைொகும். 

எொிபற்ைல் இரண்டு வறகப்படும். 

1.  ீப்தபொைி எொிபற்ைல்              

Spark Ignition 

2. தநருக்கல் எொிபற்ைல் 

Compression Ignition 

 ீப்தபொைி எொிபற்ைல் 

தபற்தைொல் எஞ்சின்களில்  கனச் தசயன்முறைறயத் த ொடங்குவ ற்கொக, ைின் 

 ீப்தபொைி பயன்படுத் ப்படுகின்ைறையொல் அக்தகொட்பொடு  ீப்தபொைி எொிபற்ைல் 

எனப்படுகின்ைது. 

தநருக்கல் எொிபற்ைல்  

டீசல் எஞ்சின்களில்  கனச் தசயன்முறைறயத் த ொடங்குவ ற்கொக, ைின்  ீப்தபொைி 

பயன்படுத் ப்படுவ ில்றல. தநருக்கிய வளியினுள் சிைிய துணிக்றககளொக டீசல் 

எொிதபொருறள உட்பொய்ச்சு ல் மூலதை அது தசய்யப்படும். இங்கு பயன்படும் 

தகொட்பொடு, தநருக்கல் எொிபற்ைல் எனப்படும். 

 எொிபற்ைல் த ொகு ியின் த ொழிற்பொட்டுக்குத் த றவயொன ைின்னொனது 

தைொட்டர் வொகன ைின்கலவடுக்கினொல் (Battery) வழங்கப்படும்.  

 எொிபற்ைல் ஆளி மூலம் ைின்கலவடுக்குக்கும் எொிபற்ைல் த ொகு ியின் ஏறனய 

பொகங்களுக்கும் இறடதய த ொடர்பு  ஏற்படுத் ப்படும். 

நீொியல் த ொகு ி (Hydraulic System) 

 இது நொன்கு சக்கர இழுறவப் தபொைிகளில் ைொத் ிரம் உண்டு.  

 இரண்டு சக்கர இழுறவப்தபொைிகளில் கொணப்படுவ ில்றல. எனினும், இரண்டு 

சக்கர, இழுறவப் தபொைியுடன் இறணத்துப் பயன்படுத்தும் சிைிய ஒன்ைிறணந்  

அறுவறடப் தபொைியில் ைொத் ிரம் எளிய நீொியல் த ொகு ி உள்ளடங்கியுள்ளது.  
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 நொன்கு சக்கர இழுறவப் தபொைிகளில், கலப்றப வறககறள உயர்த்து ல், 

 ொழ்த்து ல், யொத னும் சுறைறய இழுத்துச் தசல்லு ல் தபொன்ை கருைங்களின் 

தபொது நீொியல் வலுத் த ொகு ி பயன்படுத் ப்படலொம்.  

 இ ன் தபொது ைசதகண்தணய்றயப் பம்பி அ ன் மூலம் வலுறவப் 

பிைப்பிப்ப ற்கொக நீொியல் வலுப் பம்பி (Hydraulic Pump) பயன்படுத் ப்படும்.  

 நீொியல் வலுத் த ொகு ிக்குொிய தநம்றப இயக்குவ ற்கொன றசறகறய 

வழங்குவ ற்கொக இரண்டு சிைிய தநம்புகள் பயன்படுத் ப்படும்.  

 இந்  தநம்பு அடங்கியுள்ள அலகு எப்தபொதும் சொர ி ஆசனத் ின் வலது புைத்த  

அ ிலும்  ொழ்வொன ைட்டத் ில் அறைந் ிருக்கும்.  

 நீொியல் வலுப் பம்பியொனது, சொர ி ஆசனத் ின் கீழ் இழுறவப்தபொைியின் 

உடற்பகு ியினுள் அறைந் ிருக்கும்.  

 நீொியல் வலுப் பம்பியுடன் இறணந்  இரண்டு தநம்புகள், மூன்று இறணப்பு 

பக்க தநம்புகள் இரண்டுடன் த ொகுக்கப்பட்டுள்ளன. 

ைசகிடு த ொகு ி  

 எஞ்சினில் சொர் இயக்கம் நிகழும் இடங்களில் ைசகு இட்டு அவ்விடங்களில் 

உரொய்றவக் குறைப்பத  ைசகிடும் த ொகு ியின் பிர ொனைொன த ொழிலொகும்  

 ைசகிடுவ ற்கொக ைசகு 

வறககள் பயன் 

படுத் ப்படும்.  

 ைசகுப் தபொருளினொல் 

தைற்பரப்புகளுக்கு 

இறடயிலொன உரொய்வு குறைக்கப்படுவத ொடு, ஓர் உதலொகப்பகு ிக்கும் 

ைற்றுதைொர் உதலொகப் பகு ிக்கும் இறடதய ஒரு பறட தபொன்று த ொழிற்படும்  
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ைசகிடு த ொகு ிகளின் த ொழில்கள்  

 அறசயும்/இயங்கும் பகு ிகளுக்கு இறடதய ஒப்பைொன த ொடர்றப 

ஏற்படுத்து ல். 

 த ொழிற்படு பகு ிகளுக்கு இறடதய உரொய்றவ இழிவொக்கல். 

 த ய்ந்து தவைொகிய சிறுசிறு உதலொகப் பகு ிகறளயும் நுண்ணிய 

துணிக்றககறளயும்  ிரட்டு ல். 

 த ய்வுக்கு எ ிரொகச் தசயற்படல். 

 உட்பகு ிகள் துருப்பிடிப்பற த் 

 விர்த் ல். 

 முத் ிறரயிடு தபொருளொகச் 

தசயற்படல். 

ைசதகண்றணய்யின் இயல்புகள்  

1. தகட்டியொன  ன்றை 

2. உறையும் இயல்பு இழிவொனது. 

3. த ொழிற்படு பகு ிகளின் தவப்ப 

நிறலறய நிறலப்படுத் ி றவத் 

 ிருத் ல். 

4. ஒட்சிதயற்ைத்ற த்  விர்த் ல். 

5. நீொியல் உறு ிநிறல (Hydraulic 

Stability) 

உயர்வொன ைற்றும்  ொழ்வொன தவப்பநிறலகளில் நீொியல்  ிரவத் ின் இயல்புகள் 

ைொற்ைைறடயொ ிருத் ல், உறை தலொ ஆவியொ தலொ நிகழொறை. 

ைசதகண்தணய் வறககள் ைற்றும் அவற்ைின் பயன்பொடு  

 இங்கு முக்கியைொன ொக அறையும் கொரணி எண்தணய்யின் பிசுக்குறை அ ொவது 

 ிரவப்பொய்வுக்கு எ ிர்ப்புக் கொட்டும்  ன்றை ஆகும். 

 பிசுக்குறை அ ிகொிக்கும்தபொது பொய்வுத் ன்றை குறைவறடவத ொடு 

உற ப்பின் கீழ் த ங்கியிருக்கும் ஆற்ைல் அ ிகொிக்கும்.  

 பிசுக்குறை குறைவொயின் நன்கு பொயக்கூடிய ொகும். 

 தபரும்பொலொன நொடுகளில் SAE எண்ணிடல் மூலதை எண்தணய்கள் 

வறகப்படுத் ப்பட்டுள்ளன. 
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 SAE - Society of Automotive Engineers Pertroleum 

 API - American Petroleum Institute 

 SAE தபறுைொனம் உயர்வொன எண்தணய்களின் பிசுக்குறை உயர்வொனது. 

ைசதகண்தணய்களின் பயன்பொடு. 

 டீசல் எஞ்சினுக்கு - SAE 30, SAE 

40 

 துறணப்தபொைிப்தபட்டிக்கு - 

SAE 90 

 முடிவுச் தசலுத்துறக, நீொியல் 

வலுத்த ொகு ிகள் - SAE 90 

 தபற்தைொல் எஞ்சின் - SAE 30 

இழுறவப்தபொைிகளின் வலு இறணப்புக் கூறுகள்.  

• நொன்கு சக்கர இழுறவப் தபொைியுடன் இறணத்துப் பயன்படுத் ப்படும் 

தபரும்பொலொன கலப்றப வறககள் ைற்றும் ஏறனய உபகரணங்கறள 

இறணப்ப ற்கொக மூன்று இட இறணப்பு (Three Point Linkage) 

துறணயொகும்  

• இழுறவப் தபொைியின் பின்புைத்த , கீழ் இறணப்புகள் இரண்டும், தைல் 

இறணப்பு ஒன்றும் கொணப்படும்.  

• இவற்றுள் கீழ் இறணப்புக்களிரண்டுள் வலது புைத்த   உள்ள  இறணப்றப  

ைொத் ிரம் தசப்பம் தசய்யலொம். 

• இவ்விறணப்புடன் உபகரணங்கறளத் த ொடுக்கும் தபொது, இழுறவப் 

தபொைி, குைித்  உபகரணத் ின் அருதக தகொண்டு தசல்லப்படும்.  

• கீழ்ப்புை இறணப்பிடத்ற த்  ொழ்த் ி உபகரணத் ின் இறணப்பு ஆணிகள் 

அண்ைிக்கும் தபொது இழுறவப்தபொைிறய நிறுத் ிக் தகொள்ளல் தவண்டும். 

• மு லில் தசப்பம் தசய்ய முடியொ  புயைொகிய இடது பக்கப் புயம் 

இறணக்கப்படும்.  
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• பின்னர் தசப்பஞ்தசய்து வலது பக்கப் புயமும், இழுறவப் தபொைியுடன் 

இறணக்கப்பட்டு, பின்னர் தைல் இறணப்புடன் உபகரணம் 

இறணக்கப்படும்.  

• உழும் உபகரணங்கறள முப்புள்ளியில் இறணத் ல் 

• பூட்டு ம் முறை - Left Side Ling, Right Side Ling, Top Ling - LRT 

• கழற்றும் முறை - Top Ling, Right Side Ling, Left Side Ling - TRL 

வலு தவளிவழங்கித்  ண்டு (வலு தபறும்  ண்டு) - Power take off shaft 

 வலு தபறும்  ண்டொனது இழுறவப் தபொைியுடன் இறணத்து  இயக்கும் 

இயந் ிதரொபகரணங்கறள இயக்குவ ற்கும் பயன்படுத் ப்படும். 

 த ொடொி (trailer) தபொன்ை இழுத்துச் தசல்ல தவண்டிய உபகரணங்கறள 

இழுறவப் தபொைியுடன் இறணப்ப ற்கொக இறணப்புத்  ண்டு 

பயன்படுத் ப்படும். 

 நொன்கு சக்கர ைற்றும் இரண்டு சக்கர இழுறவப்தபொைிகளுடன் இறணக்கத் க்க 

உபகரணங்கள் 

 நொன்கு சக்கர இழுறவப்தபொைி 

 உழு ல் -  கட்டுக் கலப்றப, யப்பொனிய ைொற்ைத் க்க கலப்றப, அச்சுத் கட்டுக் 

கலப்றப 

 ைண்  ிரறளகறளத் தூர்றவயொக்கல் - சுழல் கலப்றப, தகொளுக்கிக்கலப்றப, 

ைட்டப்பலறக 

 ைட்டப்படுத் ல் - ைட்டக்கலப்றப, ைட்டைொக்கி  

 இரண்டு சக்கர இழுறவப்தபொைி 

 உழு ல் - அச்சுத்  கட்டுக் கலப்றப, யப்பொனிய ைொற்ைத் க்க கலப்றப 

  ிரறளகறளத் தூர்றவயொக்கல் - சுழல் கலப்றப 

 ைட்டைொக்கல் – ைட்டக்கலப்றப 
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1.5 : பயிர்ப்பொதுகொப்பு உபகரணங்கறளப் 

பயன்படுத்துவது த ொடர்பொன பொிச்சயத்ற ப் தபறுவொர். 

பீறடக் கட்டுப்பொட்டு உபகரணங்கள் 

• பீறடநொசினி பிரதயொகிப்ப ற்கொகப் பயன்படுத்தும் உபகரணங்கள், பீறடக் 

கட்டுப்பொட்டு உபகரணங்கள் எனப்படும்  

• பீறடநொசினிகள் பிரதயொகிப்ப ற்கொக,  ிரவச் சிவிைி, தூள் சிவிைி, என இரண்டு 

வறகச் சிவிைிகள் பயன்படுத் ப்படுகின்ைன. 

•  ிரவச் சிவிைிகறளப் பின்வருைொறு இரண்டு வறகயொகப் பிொிக்கலொம்  

 றகயினொல் இயக்கும்  ிரவச் சிவிைிகள் 

 தபொைியினொல் இயக்கும்  ிரவச் சிவிைிகள் 

• றகயினொல் இயக்கும்  ிரவச் சிவிைிகறள இரண்டு வறகயொகப் பிொிக்கலொம். 

 முசல வறக (Piston type) 

 தநருக்கல் (Compression) வறக 

முசல வறக, த ொளில் கொவும் (Knapsack),  ிரவச்சிவிைிதயொன்ைின் பகு ிகள் 
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முசல வறக த ொளிற்கொவும்  ிரவச் சிவிைியின் த ொழிற்பொடு 

  ிரவக் கலறவறயச் சிவிைியின் த ொட்டியில் நிரப்பி மூடிறய இறுக்கைொக மூடு ல்.  

 முசலத்ற  இயக்கும் றகப்பிடிறயச் சீரொக தைல்தநொக்கி உயர்த்து லும் கீழ்தநொக்கிப் 

ப ித் லும் 

 றகப்பிடிறய தைல்தநொக்கி உயர்த்தும் தபொது அ னுடன் இறணந்துள்ள முசலம் 

தைல்தநொக்கித்  ள்ளப்படும் 

 உட்புகு வொல்வு  ிைந்து அ னூடொக  ிரவக் கலறவ உருறளயினுள் புகு ல். 

  ிரவக்கலறவ புகுந்  பின்னர் அவ்வொல்வு மூடிக்தகொள்ளல். 

 உருறளயினுள் உள்ள  ிரவக்கலறவ, தவளிப்படு வொல்றவத்  ிைந் வொறு அமுக்க 

அறைறய அறட ல். 

 அமுக்க அறையினுள்  ிரவக் கலறவ புகுந் வுடன் தைற்படி வொல்வு 

மூடிக்தகொள்ளல். 

 இவ்வொைொக 12-15  டறவகள் றகப்பிடிறய தைலும் கீழுைொக அறசக்கும் தபொது 

 ிரவக்கலறவத் த ொட்டியில் உள்ள  ிரவக் கலறவயிலிருந்து ஒரு குைித்  அளவு 

கலறவ, 

 அறையினுள்ளும் தபொைி ி வொல்வு (Trigger Valve) வறரயிலொன குழொயினுள்ளும் 

அமுக்கத் ின் கீழ் தசரும். 

 இவ்வொைொக  ிரவக் கலறவயொனது அமுக்க அறையினுள் புகும்தபொது 

அவ்வறையில் உள்ள வளி தநருக்கப்பட்டு அமுக்க அறையின் தைற்பகு ியில் 

த ங்கியிருக்கும். 

 அமுக்க அறையினுள்,  ிரவக்கலறவ முற்றுமுழு ொக அமுக்கத்துக்கு உள்ளொகிய 

பின்னர் றகப்பிடிறய இனியும் இயக்க முடியொ  நிறல த ொன்றும். 

 இச்சந் ர்ப்பத் ில் தபொைி ி வொல்றவத்  ிைப்ப ொல், அமுக்கத்துக்கு உள்ளொகியுள்ள 

 ிரவக் கலறவ குழொயீட்டியின் (Lance) ஊடொகச் தசன்று பீச்சு முறனயின் ஊடொக 

சிறுதுளிகளொக தவளிதய சிவிைப்படும். 
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 முசல வறகச் சிவிைியில், மூடிய உருறளவடிவ அறைதயொன்ைினுள்  ிரவக் கலறவ 

முசலத் ின் மூலம் அமுக்கத்துக்கு உட்படுத் ப்படுவ ன் மூலதை சிவிறுவ ற்குத் 

த றவயொன அமுக்கம் வழங்கப்படுகிைது.  

தைன்ைகட்டு வறகத்  ிரவச் சிவிைி 

தைன்ைகட்டு வறகத்  ிரவச் சிவிைிகளில், இழுபடுந் ன்றையுள்ள த ொல் 

தைன்ைகதடொன்று சுருங்கு ல்,  ளரு ல் மூலதை சிவிைலுக்குத் த றவயொன அமுக்கம் 

வழங்கப்படுகின்ைது. 

தநருக்கல் வறக சிவிைி 

 றகப்பிடிறய இயக்கும்தபொது பம்பி த ொழிற்பட்டு த ொட்டியினுள் வளி புகு ல் 

 அவ்வொறு புகும் வளியொனது த ொட்டியில்  ிரவக் கலறவ ைட்டத்துக்கு தைல் ஒன்று 

தசர்ந்து தநருக்கலுக்கு உள்ளொ ல். 

 அ ன் மூலம்  ிரவக் கலறவ ைீது அமுக்கம் ஏற்படல். 

 இவ்வமுக்கம் கொரணைொக, பீறடநொசினித் ிரவக் கலறவ குழொயின் வழிதய 

தசல்லல். 

 தபொைி ி வொல்றவத் (Trigger Value)  ிைந் வுடன் பீச்சு முறனயினூடொக  ிரவக் 

கலறவ சிறு துளிகளொக களத் ில் சிவிைப்படும். 

 

 

 

 

தூள் சிவிைி 

றகயொல் இயக்கும் வறக, தபொைியினொல் இயக்கும் வறக என இரண்டு வறகப்படும்  
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தூள் சிவிைியின் த ொழிற்பொடு 

 சிவிைியின் த ொட்டியினுள் தூறள நிரப்பி, றகப்பிடிறயக் றகயொல் சுழற்று ல். 

 அப்தபொது எளிறையொன துறணப் தபொைித்த ொகு ிதயொன்ைின் (Gear) மூலம் 

அ னுடன் த ொடர்புறடய கலக்கியும் விசிைியும் (Fan) சுழற்ைப்படுவ ன் 

மூலம் கலக்கியின் ஊடொக 

விசிைியின் பொல் தூள் தசன்று, 

பீச்சுமுறனக்கு ஊடொக வளியுடன் 

தவகைொக களத் ில் சிவிைப்படும். 

குைிப்பு : த ொளில் கொவும் சிவிைியினொல்    

     ிரவம், தூள், சிறுைணி தபொன்ை எந் தவொரு வறகறயயும் சிவிை முடியும். 

வலு த ளிகருவி 

 இது 2 பகு ிகறளக் தகொண்டது. 

 இயந் ிரப் பகு ி   த ளிகருவிப் பகு ி 

  ிரவம், தூள், சிறுைணிகறளக் தகொண்ட இரசொயனப் தபொருள் இடும் த ொட்டிறய 

நிரப்பி, மூடியினொல் இறுக்கைொக மூடு ல். 

 எொிதபொருள் த ொட்டியில் 25:1 விகி த் ில் தபற்தைொல் : ைசதகண்தணய் (2T) 

என்பவற்றைத் த றவயொன அளவுக்கு இட்டு, மூடிறய இறுக்கைொக மூடு ல். 

 சிவிைியின், சிைிய எஞ்சினின் த ொழிற்பொட்றடத் த ொடங்கு ல். அ ன்மூலம், 

அ னுடன் இறணந்  விசிைித்  ட்டினொல் கொற்றுத்  ொறர உற்பத் ி தசய்யப்படும். 

(அக்கொற்றுத் ொறர தபொிய வறளகுழொய்க்கு அனுப்பப்பட்டு, தைல ிக சிைிய 

குழொதயொன்ைினொல் இரசொயனப் தபொருள் இடப்பட்டுள்ள த ொட்டிக்கு (வளித் ொறர) 

கொற்றுத்  ொறர அனுப்பப்படும்) 

 இக்கொற்றுத்  ொறர மூலம் உள்தள உள்ள தபொருள் /  ிரவம் கலக்கப்பட்டு, முன் 

அமுக்கத்துக்கு உட்படுத் ப்படும். 
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குைிப்பு: 

 ஆர்முடுக்கு தநம்பின் இடத்ற  ைொற்றுவ ன் மூலம் எஞ்சினின் தவகத்ற  

கூட்டிக் /குறைத்துக்தகொள்ளலொம்.  

 அ ற்கறைய விசிைியினொல் உற்பத் ி தசய்யப்படும் கொற்றுத் ொறரயின் க ியும் 

கூடும் / குறையும். கட்டுப்பொட்டு தநம்பின் இடத்ற  ைொற்றுவ ன் மூலம் ஒரு 

 டறவயில் த ொட்டியிலிருந்து தவளிதய தசலுத் ப்படும் இரசொயனப் 

தபொருளின் அளறவயும் கூட்டிக் / குறைத்துக் தகொள்ளலொம். 

 தூள் / சிறுைணி நிறலயில் இரசொயனப் தபொருள் இடப்படும் த ொட்டியிலிருந்து 

அப்தபொருள், ஓரளவு தபொிய குழொயின் மூலம் வறளகுழொயின் தைல் அந் ம் வறர 

அனுப்பப்படும். 

 வறளகுழொயின் பீச்சு முறனறய, அ னூடொகச் சிவிைவுள்ள 

இரயொனப்தபொருளின் தபௌ ிக நிறலக்தகற்ப ( ிரவம், தூள், சிறுைணி) 

ைொற்ைியறைத்துக் தகொள்ளலொம்.  

 வறளகுழொயின் நீளத்ற , தைல ிக குழொய்ப் பகு ிகறளச் தசர்த்து நியை 

நீளத்ற  விட 1.5 - 2 ைீற்ைர்வறர அ ிகொித்துக்தகொள்ளலொம். 

சிவிைிறய  ரங்கணிப்ப ன் (Calibrate) முக்கியத்துவம் 

சிவிறுவ ற்கொகப் பயன்படுத்தும் பீச்சு முறனயின்  ன்றை, பிரதயொகிக்கப்படும் 

இரசொயனப் தபொருள் ஆகியவற்றுக்கு அறைய, ஒரு தஹக்கடயொில் பிரதயொகிக்க 

தவண்டிய இரசொயனப் தபொருளின் அளவு தவறுபடுைொறகயொல், சிவிைிறயத் 

 ரங்கணிப்பது முக்கியைொன ொகும் 

சிவிைிதயொன்ைிறனத்  ரங்கணிக்கும் வி ம் 

 சிவிைியின் தகொள்ளளவு = x litres  

 ஒரு தஹக்கடயொில் பிரதயொக்க தவண்டிய இரசொயனப் தபொருளின் அளவு = y 

litre /ha  
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 பிரதயொகிப்பவர் ஒரு தஹக்டயொில் சிவிறும் இரசயொனக். கலறவயின் அளவு = z lit / 

ha 

 ஒரு  டறவயில் த ொட்டியில் கலக்கதவண்டிய இரசொயனப்தபொருளின் அளவு Q 

ஆயின்  

சிவிைியின் சிவிைல் வீ த்ற க் கொணு ல் 

 சிவிைியின் த ொட்டியில் நீர் நிரப்பு ல் 

 ஒரு நிைிடத்துக்கு 15  டறவகள் வறரயிலொன க ியில் தநம்றப ஒரு நிைிடதநரம் 

தைலும் கீழுைொக அறசத்து பீச்சுமுறனயின் ஊடொக தவளிதயறும் நீறரப் 

பொத் ிரதைொன்ைில் தசகொித்துக்தகொள்ளல். 

 இவ்வொைொக சில  டறவகள் தசய்து சரொசொிப் தபறுைொனத்ற ப் தபறு ல் 

 அது, ஒரு நிைிடத் ில் A லீற்ைர் எனக் கருதுதவொம். 

 ஒரு நிைிடத் ில் சிவிைப்படும் பரப்பளறவத் துணி ல். (SWATA) 

• பீச்சு முறனயின் ஊடொக  ிரவக்கலறவ சிவிைப்படும் அகலத்ற  அளத் ல் = W 

ைீற்ைர் 

• சிவிைிறய இயக்குபவர் ஒரு நிைிடத் ில் நடந்துதசல்லும் தூரம் = L ைீற்ைர் 

• ஒரு நிைிடத் ில்  ிரவக்கலறவ சிவிறும் பரப்பளவு = WL 

• ஒரு தஹக்டயொில்  ிரவக்கலறவ சிவிறுவ ைகுச் தசலவொகும் கொலம் = T ஆயின் 

•  இ ற்கறைய ஒரு தஹக்டயொில் சிவிை தவண்டிய  ிரவக்கலறவயின் அளவு 

 

சிவிைிறயப் பரொைொிக்கும் வி ம்  

 சுத் ிகொித் ல் 

 தபொசிவு  விர்த் ல் 

 ைசகிடு ல் 

 பழுது பொர்த் ல் 


