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மெல்ல கற்கும் ொணவர்களுக்கான ககயேடு 

+1 
 

அடிப்பகை இேந்திரவிேல் 

[ Basic Mechanical Engineering ] 

 

 

                

    

      

 

 

 

G.சுரேஷ், D.M.E... 

தியாகோசர் நன்முறை ரேனிறைப்பள்ளி, 
ததப்பக்குளம்,  

ேதுறே ோவட்டம். 

www.Padasalai.Net  - No.1 Educational Website in Tamilnadu

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.Net@gmail.com
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பகுதி – அ 

சரிோன விகைகேத் யேர்ந்மேடுத்து எழுதுக. 

1. மோழிற்சாகலயில் மபாருட்ககை உற்பத்தி மசய்பவர்  

அ) மேற்பாற்வையாளர்  ஆ) இேந்திர பணிோைர்  இ) மேலாளர்  ஈ) முதலாளி  

2. இேங்கிக் மகாண்டிருக்கும் இேந்திரத்கே மோையவா, அேன்மீது சாய்ந்து நிற்கயவா  

கூைாது என்ற பாதுகாப்பு  

அ) பணிேவை பாதுகாப்பு    ஆ) வகக்கருவி பாதுகாப்பு  

இ) இயந்திர பாதுகாப்பு    ஈ) இேந்திர பணிோைர் பாதுகாப்பு  

3. முேல் உேவி என்பது  

அ) ததாழிற்சாவலயில் உற்பத்தி தசய்யும் முவை ஆ) பணியாளர் பாதுகாப்பு முவை 

இ) இயந்திர பாதுகாப்பு முவை ஈ) மோழிற்சாகலயில் விபத்து ஏற்பட்ைால்   

மகாடுக்கப்படும் உைனடி சிகிச்கச முகற  

4. யபக்கிங் துண்டு எந்ே செேத்தில் பேன்படுத்ே யவண்டும்  

அ) இயந்திரங்கள் இயங்கும் மபாது              ஆ) இயந்திரங்கவள நிறுத்தப்படும் மபாது 

  இ) இேந்திரங்ககை இைம் ொற்றும் யபாது  ஈ) இயந்திர பாகங்கவள தபாருத்தப்படும் மபாது 

 5. ஒரு மபாருளின் நீை, அகல, உேரஅைவுகள் மேரியுொறு 120° யகாண இகைமவளியில் 

மபாருளின் முழுத்யோற்றம்  மேரியுொறு வகரயும் முகற இவ்வாறு அகைக்கப்படுகிறது. 

அ) ஆர்த்மதாகிராபிக் புதராதெக்சன் ஆ) ஐயசாமெட்ரிக் புமராமெக்சன் 

இ) முதல்மகாண புதராதெக்சன்  ஈ) மூன்ைாம் மகாண புதராதெக்சன் 

6. மபாருளின் முகனகளிலிருந்து பிம்பேைத்திற்கு (Plane of Projection) வகரேப்படும் யகாடுகளின் 

மபேர் 

அ) கற்பவைக் மகாடுகள்     ஆ) மேர்க்மகாடுகள்         இ) நீட்சிக்யகாடுகள்         ஈ) பிம்பக்மகாடுகள் 

7. யெல்பக்க யோற்றம் கீழ்கண்ை எந்ே ேைத்தில் மேரியும் 

அ) தசங்குத்து தளம்   ஆ) கிகைெட்ை ேைம்  

இ) புதராவபல்(Profile) தளம்  ஈ) துவண (Auxiliary) தளம் 

8. முேல்யகாண புமராமெக்சனில், யெல்பக்க யோற்றம் அகெயும் இைம் 

அ) முன்பக்க மதாற்ைத்தின் மேல்புைம் ஆ) முன்பக்க மதாற்ைத்தின் இடதுபுைம் 

இ) முன்பக்க மதாற்ைத்தின் ைலதுபுைம் ஈ) முன்பக்க யோற்றத்தின் கீழ்புறம் 

9. BIS என்பதின் விரிவாக்கம் 

அ) Bharath Industrial Society               ஆ) Bureau of Indian Standards  

இ) British Institute of Standars   ஈ) Bureu of Internal Standards 

10. ISI நிறுவனம் எந்ே ஆண்டு BIS மபேர் ொற்றம் மசய்ேப்பட்ைது? 

அ) 1947                        ஆ) 1983                    இ) 1987                        ஈ) 1999 

11. வகரப்பைத்தின் ேகலப்பு கட்ைத்தில் உள்ை எழுத்துகளின் அைவு 

அ) 10 மிமீ                ஆ) 6 மிமீ                  இ) 3 மிமீ.                    ஈ) 2 மிமீ 

12. யகாத்திக் எழுத்துககை எழுதும் முகற என்பது  

அ) எழுத்துககை ஒயர சீரான ேடிெனில் எழுதும் முகற 

ஆ) காலி கிராபிக் நிப்ஸ் முவையில் எழுதுைது 

இ) எழுத்துகளின் உயரத்திற்கு ஏற்ைைாறு அகலத்வதக் குவைத்தல் 

ஈ) எழுத்துகளின் அகலம் அதிகோகவும் சாதாரண உயரத்திலும் எழுதும் முவை 

13. வகரபைத்தில் அைவுக்யகாட்டிற்கு இகணோக யெல்பக்கம் எழுதும் முகற 

அ) அகலண்டு சிஸ்ைம்   ஆ) லீடர்வலன் முவை 

இ) நீட்டப்பட்டக் மகாடு முவை  ஈ) யுனிவடரக்சைல் சிஸ்டம் 

14. அம்புக்குறி ேகலப் பகுதியின் நீைம் ெற்றும் அகலத்தின் விகிேம் 

அ) 2:1                      ஆ) 1:2                      இ) 3:1                       ஈ) 5:2  
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15. 1000×700×25 அைவுள்ை வகரபைப்பலககயின் மபேர் 

அ) D0                     ஆ) D1                      இ) D2                      ஈ) D3 

16. 297×210 அைவுள்ை வகரபைத்ோளின் மபேர் 

அ) A0                      ஆ) A1                      இ) A2                      ஈ) A4 

17. கிகைெட்ை யகாடு ெற்றும் இகணயகாடுகள்  வகரே பேன்படுத்ேப்படும் வகரபைக்கருவி 

அ) T- வடிவ ெட்ைப்பலகக  ஆ) பாவகோனி 

இ) பிதரஞ்ச் ைவளவு    ஈ) டிராப்டர் 

18. ஃபிரீ ஹாண்ட் பைங்கள் வகரே பேன்படும் மபன்சில் 

அ) 2B தபன்சில்            ஆ) 4B தபன்சில்              இ) HB மபன்சில்                 ஈ) 2H தபன்சில் 

19. யகாண அைவுககை அைக்கவும், வகரேவும் பேன்படும் வகரபை கருவி 

அ) பங்கிடும் கருவி                                            ஆ) பாககொனி  

இ) கைராயம்                                                          ஈ) T- ைடிை ேட்ட பலவக 

20. யேரான யகாடுகள், வகைவான யகாடுகள் ஆகிேகவககைச் செபாகங்கைாகப் 

பிரிக்கப்பேன்படும் வகரபைக் கருவி 

அ) பங்கிடும் கருவி              ஆ) பாவகோனி         இ) கைராயம்               ஈ) இங்கிங் தபன் 

21. ஒரு மபாருளின் ெகறந்திருக்கும் உள்விவரங்ககைக் காட்ை பேன்படும் யகாடு 

அ) வேயக்மகாடு                 ஆ) தைட்டுக்மகாடு.           இ) ெகறவுக்யகாடு                 ஈ) நிழலிடும்மகாடு 

22. மபாருளின் மவட்ைப்பட்ைப் பகுதிகேக் காட்ை வகரயும் யகாடு 

அ) அளவுக்மகாடு                ஆ) நிைலிடும் யகாடு                 இ) ேவைவுக்மகாடு           ஈ) வேயக்மகாடு 

23. முழு மவட்டுத் யோற்றத்தில் மவட்டுத்ேை யகாணம் 

அ) 180°                 ஆ) 90°              இ) 60°               ஈ) 45° 

24. இகணப்பு ேண்டின் குறுக்கு மவட்டுத்யோற்றத்திகன வகரயும் மவட்டுத்யோற்றத்தின் மபேர் 

அ) அவர தைட்டுத் மதாற்ைம்                               ஆ) ரிவால்வுடு மவட்டுத் யோற்றம் 

இ) மலாக்கல் தைட்டுத் மதாற்ைம்                         ஈ) ஆப்தசட் தைட்டுத் மதாற்ைம் 

25. ஒரு மபாருளின் மவட்டுத் யோற்றத்திகனஅப்மபாருளுக்கு மவளியே வகரந்து காட்டும் 

யோற்றம் 

அ) அவர தைட்டுத் மதாற்ைம்                              ஆ) ரிமூவ்டு மவட்டுத் யோற்றம் 

இ) மலாக்கல் தைட்டுத் மதாற்ைம்                        ஈ) ஆப்தசட் தைட்டுத் மதாற்ைம் 

26. மேரிந்திராேகட்ைகைககை பற்றிே உேவிகே மபற எந்ே மசேல்முகற அல்லது விகச 

பேன்படுகிறது? 

அ. F1          ஆ. F8         இ. F3         ஈ. F5 

27. பின்வருபவனவற்றுள் எது வகரேல் திகசகே அறிே உேவுகிறது ? 

அ. ைழிகாட்டி பட்வட ( Navigation Bar)     ஆ. கனசதுரம் ( View Cube) 

இ. குறுக்கு இவழகள் (Cross Hairs)               ஈ. நிவலவே பட்வட (Status Bar) 

28. யகாட்டிகன ஒழுக்ககெவு மசய்ே பேன்படும் மசேல்முகற 

அ. OSNAP                ஆ. RIGHTALIGN            இ. ORTHO.           ஈ. XALIGN 

29. PL - கட்ைகைகே பேன்படுத்தி வகரேக் கூடிேது ____________________ 

அ. சாதாரண மகாடு              ஆ. பல யகாடு          இ பல மகாணம்          ஈ. தசங்குத்து மகாடு 

30. உங்களுகைே வகரேலில் ககைசிோக மசய்ேப்பட்ை மசேகல ேவிர்க்க பின்வரும் எந்ே சாவிச் 

யசர்ொனம் பேன்படுகிறது? 

அ. Ctrl +Shift + V              ஆ. Ctrl + C          இ.Ctrl + G            ஈ. Ctrl + Z 

31.மகாடுக்கப்பட்ைபணிப்மபாருள் அேயனாடு இகணே யவண்டிே 

மபாருளுைன்இகணவேற்காக, பணிப்மபாருளின்உண்கெோன அைவிற்யகாஅல்லது 

மிகக்குகறந்ேவித்திோசத்தில் மகாடுக்கப்பட்ைஎல்கலக்குள் இருக்கும்படி மசய்யும் 

முகறயின்மபேர் 

அ) லிமிட்ஸ்   ஆ) ஒரு முக மைறுபாடு  இ) ோறுபாடு  ஈ) மபாருந்தும் ேன்கெ 
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32. அச்சின்அைகவவிை, துகையின்அைவு குகறவாக உள்ைஇகணப்பு  

அ) அழுத்ேஇகணப்பு                                    ஆ) இவடதைளியுள்ளஇவணப்பு  

இ) இவடதைளியற்ைஇவணப்பு                 ஈ) ேழுவு இவணப்பு 

33. அச்சின்அைகவவிை, துகையின்அைவு அதிகொக உள்ைஇகணப்பு  

அ) அழுத்தஇவணப்பு                                  ஆ) இகைமவளியுள்ைஇகணப்பு  

இ) இவடதைளியற்ைஇவணப்பு                ஈ) ேழுவு இவணப்பு  

34. ஆோர அைவிற்கும் இருக்கும் அைவிற்கும் உள்ைவித்திோசம்  

அ) அதிகபட்சஎல்வல                                  ஆ) ொறுபாடு  

இ) ஏற்கப்படும் அளவு மைறுபாடு             ஈ) குவைந்தபட்சஎல்வல 

35. இகணப்பின் நுணுக்கம் மிக முக்கிேம் எனில், எவ்வககோன இகணப்கபயேர்ந்மேடுப்பாய்?  

அ) அழுத்தஇவணப்பு                                    ஆ) இவடதைளியுள்ளஇவணப்பு  

இ) இகைமவளிேற்றஇகணப்பு                    ஈ) உராய்வு இவணப்பு 

36. ேகலகெொதிரி வடிவம் மசய்ேப்படும் மபாருள்  

அ) ெரம்  ஆ) உமலாகம்  இ) தேழுகு   ஈ) பிளாஸ்டிக் 

37. குகறந்ே அைவு ெட்டுயெ ொதிரி வடிவம் ேோரிக்கயேகவோன மபாருள்  

அ) ேரம்     ஆ) மேர்யொமசட்டிங்பிைாஸ்டிக் 

இ) தேழுகு     ஈ) ைார்ப்பு  

38. வார்ப்பை சாகலயில், யேகவேற்றமபருட்ககை நீக்கி ெண்கணசுத்ேப்படுத்தும் கருவி  

அ) ேண்தைட்டி            ஆ) காற்ைழுத்தி           இ) இரு முவைகரண்டி.       ஈ) சல்லகை 

39. அச்சு ெண்ணில் (Moulding Sand) கலந்துள்ை மூலப்மபாருள்  

அ) தேழுகு    ஆ) கண்ணாடி            இ) பகசமபாருள்           ஈ) ரப்பர் 

40. உள்ளிைற்றவார்ப்பு மசய்ேப்பேன்படும் மபாருள் எது?  

அ) டுைல் பின் ஆ) உள்ைகம்   இ) ோதிரி அச்சு.        ஈ) ைார்ப்பு தபட்டி  

41. அரிொன எதிர்ப்பு ேன்கெஎன்பது  

அ) இயற்பியல்பண்பு    ஆ) யவதியிேல்பண்பு  

இ) மின்னியல்பண்பு    ஈ) இயந்திரவியல்பண்பு  

42. மீள் ேன்கெஎன்பது  

அ) இயற்பியல்பண்பு    ஆ) இேந்திரவிேல்பண்பு  

இ) மின்னியல்பண்பு    ஈ) மைதியியல்பண்பு  

43. சிேறும் ேன்கெமகாண்ைமபாருள்  

அ) எஃகு   ஆ) காப்பர்   இ) வார்ப்பிரும்பு   ஈ) அலுமினியம்  

44. மீள்ேன்கெமகாண்ைஉயலாகத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு  

அ) எஃகு  ஆ) தேன்வேயாை எஃகு   இ) பித்தவள  ஈ) சுருள்வில் 

45. சுத்ேொன இரும்பின் அணு எண்  

அ) 16   ஆ) 26   இ) 36  ஈ) 46  

46. மின்ொற்றிகள் ேோரிக்க பேன்படும் எஃகு  

அ) கார்பன் எஃகு         ஆ) கலகவஎஃகு         இ) தைட்டுளி எஃகு         ஈ) அதிமைகஎஃகு  

47. மில்லிங்மவட்டுக்கருவிகள் ேோரிக்கப் பேன்படும் எஃகு  

அ) கார்பன் எஃகு      ஆ) மவட்டுளி எஃகு       இ) துருப்பிடிகாத எஃகு       ஈ) அதிமைகஎஃகு  

48. வார்ப்பிரும்பில்உள்ைகார்பனின் அைவு  

அ) 2% முதல்3% ைவர                                           ஆ) 2% முதல்4%ைவர  

இ) 2% முேல்4.5% வகர                                          ஈ) 2% முதல்5%ைவர 

49. கேட்கரடீங்மசய்யும் மபாழுது, எஃகு பாகத்தின் யெற்பரப்பில்யசர்க்கப்படுவது  

அ) கார்பன் ேற்றூம் வேட்ரென்         ஆ) கேட்ரென்             இ) கார்பன்             ஈ) வைட்ரென்.  

 

www.Padasalai.Net  - No.1 Educational Website in Tamilnadu

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.Net@gmail.com

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


G.SURESH. THIAGARAJAR MODEL HR SEC SCHOOL MADURAI.7871065258 5 

50. பேப்படுத்துவேன் யோக்கம்  

அ) அதிோை எதிர்ப்புத் தன்வேஅதிகரிக்க    ஆ) உமலாகத்தின் கடிைத்தன்வேவயஅதிகரிக்க  

இ) சிேறும் ேன்கெகேகுகறக்க                          ஈ) இயந்திரப்பணி தசய்யும் தன்வேவயமேம்படுத்த 

51. புறக்கடிகெகுேல்என்பது  

அ) பதப்படுத்தல்         ஆ) மிருதுைக்குதல்          இ) சேகனடிங்          ஈ) கடிைப்படுத்துதல்.  

52. யபக்கார்புகரசிங்கின் யபாது பேன்படுத்தும் மவப்பநிகல 

அ) 925°C             ஆ) 750°C to 850°C                  இ) 30°C to 50°C               ஈ) 500°C to 600°C 

53. V - வடிவ ோகைமகாண்ைபிடிப்பான்  

அ. தலக்வைஸ்            ஆ. மைண்ட்வைஸ்            இ. கபப்கவஸ்            ஈ. பின் வைஸ்  

54. குழிந்ேெற்றும் குவிந்ே (வகைவான) பரப்புககையேய்க்கபேன்படும் அரம்  

அ. தட்வடயாைஅரம்    ஆ. சதுர ைடிை அரம்  

இ. முக்மகாணைடிை அரம்   ஈ. அகரவட்ைவடிவ அரம்  

55. V - வடிவ பள்ைங்ககையேய்ப்பேற்கு பேன்படும் அரம்.  

அ. சதுர ைடிை அரம்    ஆ. முக்யகாணவடிவ அரம்  

இ. தட்வடயாைஅரம்   ஈ. அவரைட்டைடிை அரம் 

56. 40 முேல் 60 பற்கள் மகாண்ைஅரம்  

அ. கடிைோைஅரம்    ஆ. இரட்வடதைட்டு முவை அரம்  

இ. மிருதுவானஅரம்    ஈ. மிகமிருதுைாைஅரம்  

57. சிறு ஒேர்ககைஇறுக்கொகபிடிப்பேற்கும் ெற்றும் மவட்டித்துண்ைாக்குவேற்கும் பேன்படும் 

ககக்கருவி  

அ. ஸ்குரூ டிவரைர்   ஆ. பிகைேர்   இ. ஸ்மபைர்  ஈ. சுத்தியல்  

58. உருகைவடிவ கம்பியின் முகப்பில் கெேம் காணஉேவும் ககக்கருவி  

அ. தைளியளவு காலிபர்    ஆ. மென்னி காலிபர்  

இ. உள்ளளவு காலிபர்    ஈ. பங்கிடும் கருவி  

59. 30° யகாணஅைவு மகாண்ைபுள்ளிகுத்தும் கம்பியின் மபேர்  

அ. வேய புள்ளி குத்தும் கம்பி    ஆ. அளவு புள்ளி குத்தும் கம்பி 

இ. கூர்முவை தகாண்டபுள்ளி குத்தும் கம்பி  ஈ. ஆைப்புள்ளி குத்தும் கம்பி  

60. ககைசல் இேந்திரத்தில் உருகைவடிவ கம்பிகளின் கெேம் காணஉேவும் கருவி  

அ. ோர்க்கிங்மடபிள்    ஆ. அகனத்திற்கும் ஏற்ற சர்யபஸ் யகஜ்  

இ. V – பிளாக்    ஈ. ஆங்கிள் பிமளட் 

61. மவர்னிேர் காலிப்பரின் மீச்சிற்றைவு (நுணுக்கம்)  

அ. 0.01 மிமீ   ஆ. 0.02 மிமீ   இ. 0.001 மிமீ  ஈ. 0.1 மிமீ  

62. ஆன்வில் ெற்றும் திம்பிள் ஆகிே பாகங்கள் காணப்படும் அைக்கும் கருவி  

அ. தைர்னியர் காலிபர்       ஆ. தைர்னியர் உயர அளவி       இ. கெக்ராமீட்ைர்          ஈ. மரடியஸ் மகஜ் 

63. நிரந்ேரஇகணப்புக்கு எடுத்துக்காட்டு 

அ) மவல்டிங்இகணப்பு     ஆ) திருகு (அ) ேவர இவணப்பு  

இ) சாவி இவணப்பு     ஈ) கப்ளிங்இவணப்பு  

64. ெகர (அ) யபால்ட் இகேக் மகாண்டு குறிப்பிைப்படுகிறது  

அ) உச்சவிட்ைம்  ஆ) குவைந்தவிட்டம்  இ) பிட்ச் விட்டம்  ஈ) ேவரயிவடத்தூரம்  

65. வாஷரின் அைவு மபாதுவாக இகேக் மகாண்டு குறிப்பிைப்படுகிறது  

அ) தைளி விட்டம்.   ஆ) உள் விட்ைம்     இ) தடிேன்.     ஈ) சராசரி விட்டம்  

66. சாவி மசய்ேபேன்படும் உயலாகம்  

அ) டங்ஸ்டன்   ஆ) எஃகு   இ) ைார்ப்பிருப்பு   ஈ) காரீயம் 

67. மெட்ரிக் ெகரயின்யகாணம்  

அ) 55°        ஆ) 47°     இ) 60°    ஈ) 30° 
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68. அதிக இகைமவளி உள்ை சுைலும் சக்திகேக் கைத்ே இது பேன்படும்  

அ) பட்கை       ஆ) பல்லிவண              இ) சங்கிலி   ஈ) மின் ட்டார்  

69. இேக்கும் உருகையின் விட்ைம் 200. மீ., யவக விகிேம் 4 எனில் இேக்கப்படும் உருகையின் 

விட்ைம்  

அ) 100 .மீ           ஆ) 25 .மீ.   இ) 40 .மீ.   ஈ) 50 .மீ.  

70. பல்லிகணயின் யவகம் காணும் வாய்ப்பாடு  

அ) D1N1 = D2N2   ஆ) NT – NA  / NT ×100        இ) T1/ T2=N2/ N1            ஈ) RPM 

71. மின்யனாட்ைத்தின் அலகு  

அ) மைால்ட்   ஆ) ைாட்   இ) ஆம்பிேர்   ஈ) ஓம் மீட்டர்  

72. மின்னழுத்ேத்தின் அலகு  

அ) சதுரமீட்டர்  ஆ) தைப்பர்   இ) யவால்ட்   ஈ) கில்பர்ட் 

73. மின் ேகையின் அலகு  

அ) மீட்டர்              ஆ) ஓம்   இ) ைாட்ேணி  ஈ) கூலூம்  

74. மின்சக்தியின் அலகு  

அ) மைால்ட்   ஆ) ஆம்பியர்  இ) வாட்   ஈ) ஓம்  

75. ொறுதிகச மின்சாரத்தின் அகலவு யவகம்  

அ) 50 சுற்றுகள் / வினாடி     ஆ) மைால்ட்   இ) கூலும்   ஈ) மீட்டர்  

76. மின்சக்திகேஇேந்திர சக்திோகொற்றும் இேந்திரம்  

அ) கப்பாசிட்டர்         ஆ) மின் யொட்ைார்   இ) துைக்கி  ஈ) மின்ோற்றி  

77. 5 Hp முேல் 15 Hp வகர உள்ை மின்யொட்ைாருக்குப்பேன்படும் துவக்கி  

அ) ஸ்ைார் மைல்ைா துவக்கி    ஆ) D.O.L. துைக்கி  

இ) ஆட்மடாடிரான்ஸ்பார்ேர் துைக்கி                ஈ) சிலிப்ரிங் இன்டக் ஷன் மோட்டார் துைக்கி 

பகுதி – ஆ 

ஓரிரு வரிகளில் விகைேளிக்க 

1. மோழிற்சாகலகளின் வகககள் ோகவ? 

• சிறு முதலீட்டுத் ததாழிற்சாவலகள் (Small Scale Industries)  

• ேடுத்தர முதலீட்டுத் ததாழிற்சாவலகள் (Medium Scale Industries), 

• அதிக முதலீட்டுத் ததாழிற்சாவலகள் (Large Scale Industries) 

2. இேந்திர பணிோைர் என்பவர் ோர்?  

பணிேவையில் உள்ள அவைத்து விதோை இயந்திரங்கவளயும், வகக்கருவிகவளயும் 

பயன்படுத்தி உமலாகப் பணிப்தபாருளில் மதவையாை உதிரிப்பாகங்கவள உருைாக்குபைமர 

இயந்திரப் பணியாளர் ஆைார். 

3. பாதுகாப்பு என்றால் என்ன?  

பாதுகாப்பு என்பது விபத்து ேற்றும் அசம்பாவிதம் எதுவும் ேடந்து விடாேல் இருக்க மிகவும் 

எச்சரிக்வகயுடனும், கைைத்துடனும், ேடந்து தகாள்ளுதல் ேற்றும் விதிமுவைகவளப் 

பின்பற்றி ேடத்தல், பாதுகாப்பு ஆகும் . 

4. பாதுகாப்பு குறிப்புகளின் வகககள் ோகவ?  

• பணிேவைக்காை பாதுகாப்பு குறிப்புகள்.  

• வகக்கருவிகளுக்காை பாதுகாப்பு குறிப்புகள்.  

• இயந்திரங்களுக்காை பாதுகாப்பு குறிப்புகள்.  

• இயந்திரப் பணியாளருக்காை பாதுகாப்பு கு றிப்புகள்.  

5. முேல் உேவி என்றால் என்ன?  

பாதுகாப்பாக இருந்தும், பணிேவையில் பணியாற்றும் மபாது பணியாளருக்கு ஏதாைது விபத்து 

ஏற்பட்டால் அைவர ேருத்துைேவைக்கு தகாண்டு தசல்தைற்கு முன்பு, உடைடியாக 

அளிக்கப்படும் ேருத்துை சிகிச்வசக்கு முதலுதவி (First Aid) என்று தபயர். 
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6. முேல் உேவிப் மபட்டியில் உள்ை ெருந்து மபாருட்கள் ோகவ? 

▪ டிஞ்சர் அமயாடின்  

▪ தடட்டால்  

▪ பர்ைால்   

▪ மபாரிக் பவுடர்   

▪ கட்டுத்துணி   

▪ பஞ்சு  

7. 5s ெற்றும் அேன் முக்கிேத்துவம் வகரேகற மசய்க 

5S அவேப்புமுவை என்பது பணியிடத்வத ஒழுங்கவேப்பதற்காை லீன் உற்பத்தி முவைகளில் 

(Lean Manufacturing tool) ஒன்ைாகும். இது சுத்தோை, ஒழுங்காை ேற்றும் பாதுகாப்பாை 

பணிச்சூழவல உருைாக்குகிைது, இது கழிவுகள், விபத்துகள் ஆகியைற்வை குவைக்கவும், 

உற்பத்தித்திைவை மேம்படுத்தவும் உதவுகிைது 

8. அசுத்ேம் ெற்றும் ொசுபாடு வகரேகற மசய்க 

அசுத்ேநிகல ( Contamination ) 

எந்த ஒன்றிலும் இயற்வகயாக அதிலிருக்கும் கூறுகள் ேற்றும் தபாருட்கள் தவிர மைதைான்று 

கலந்து இருந்தால் அது அசுத்தநிவல எைப்படும். 

ொசுபாடு ( Pollution )  

அசுத்தத்தின் அளவு அதிகோகி ேனிதர்கள், பிைஉயிரிைங்கள், தபாருட்கள், கட்டவேப்புகள் 

மபான்ைவைகளுக்கு தீங்கு விவளவித்தால் அது ோசுபாடு எைப்படும். 

9. கழிவுகளின் படிநிகலகே பட்டிேலிட்டு விைக்குக 

Reduce - குவைத்தல் 

Reuse - ேறுபயன்பாடு 

Recycle – ேறுசுழற்சி 

10. கழிவு ெற்றும் கழிவு யெலாண்கெ பற்றி வகரேகற மசய்க 

கழிவு என்பது ஒவ்தைாரு தசயல்முவையின் இறுதியிலும் மதவையில்லாேல் எஞ்சியிருக்கும் 

ஒன்ைாகும். 

கழிவு யெலாண்கெ : 

கழிவு மேலாண்வே என்பது கழிவுகவள திைம்படக்  வகயாளும் கவல ேற்றும் அறிவியல் ஆகும். 

சுற்றுச் சூழவல ோசுபடுத்தாேல் கழிவுகவளஅதன் ததாடக்கப் புள்ளியிலிருந்து இறுதி ைவர 

கைைோக வகயாளும் தசயல்முவைமய கழிவு மேலாண்வே எைப்படும். 

11. EMSன் விரிவாக்கம் என்ன? 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM 

12. ஆட்யைா யகடில் OSNAP ெற்றும் ORTHOMODE மசேல் முகறககை ஒப்பிடுக. 

ஆப்மெக்ட் ஸ்னாப் (Object Snap) 

• இந்த கட்டவள ைவரபடத்திலுள்ள முக்கிய புள்ளிகவள துல்லியோக குறிப்பிட 

பயன்படுைதாகும். 

• இக்கட்டவளவய இயக்க / நிறுத்த F3 தபாத்தான் பயன்படுகிைது. 

 

www.Padasalai.Net  - No.1 Educational Website in Tamilnadu

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.Net@gmail.com

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


G.SURESH. THIAGARAJAR MODEL HR SEC SCHOOL MADURAI.7871065258 8 

ஆர்த்யோ மசேல்முகற (ORTHO FUNCTION):  

• இந்த கட்டவளயாைது 0°, 90°, 180°, ேற்றும் 270° மபான்ை மகாண அளவுகளில் தசங்மகாண 

மகாடுகவள  ைவரய உதவுகிைது. 

• ஆர்த்மதா தசயல்முவைவய இயக்க / நிறுத்த  F8 தபாத்தான் பயன்படுகிைது. 

13. பின்வருவருனவற்கற பற்றி குறிப்பு வகரக.  

காண சதுரம்  

ைவரதலின் திவசவய காணவும், அறிந்து தகாள்ள பயன்படுகிைது. 

வழிகாட்டுப்பட்கை  

திவரவய மேலும் கீழும் ேகர்ந்த பயன்படுகிைது. 

14. வகரககல பரப்பு ெற்றும் பணியிைம் யவறுபடுத்துக.  

வகரககல பரப்பு  

• ைவரகவல பகுதியாைது ோணைர்களின் ைவரவு பகுதியாகும். 

• மகாடுகள், ைவளவுகள் ேற்றும் ைட்டம் மபான்ைைற்வை இங்கு ைவரய இயலும். 

பணியிைம் 

• இது பட்டியல்கள்,  கருவிப்பட்வடகள்  மபான்ை தட்டுகளின் ததாகுப்பாகும்.  

• புதிய பணிவய துைங்குைதற்கு பயன்படுகிைது  

15. “மபாருந்தும் ேன்கெ” என்றால் என்ன? 

அதிகபட்ச ேற்றும் குவைந்தபட்ச எல்வலகளுக்குள் தபாருட்கவள உற்பத்தி தசய்தால் ேட்டுமே 

அது இவணய மைண்டிய தபாருட்களுடன் நுணுக்கத்துடன்மிகச் சரியாக இவணயும். 

இத்தன்வேக்கு “தபாருந்தும் தன்வே”  என்று தபயர். 

16. “இகணப்பு” என்றால் என்ன? 

இரண்டு பாகங்கவள ஒன்றுடன் ஒன்று தபாருத்தும்மபாது அவத குறிப்பிட்ட பிடிப்புடமைா, 

அல்லது தளர்ச்சியுடமைா இவணந்து தபாருந்திக்தகாள்ளும். இதவை இவணப்பு என்கிமைாம். 

17. ஆோர அைவு என்றால் என்ன?  

ஆதார அளவு என்பது ஒரு தபாருளின் உயர்ந்தபட்ச எல்வலவயயும், குவைந்தபட்ச 

எல்வலவயயும் குறிப்பிடுைதற்கு ஆதாரோக உள்ள அளவுக்கு “ஆதார அளவு”  என்று தபயர்.  

18. ொறுபாட்டின் வகககள் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக 

• தபருேோறுபாடு என்பது ஆதார அளவிற்கும், உயர்ந்தபட்சஎல்வலக்கும் 

உள்ளவித்தியாசோகும்.  

• குருேோறுபாடு என்பது ஆதார அளவிற்கும் குவைந்தபட்ச எல்வலக்கும் உள்ள 

வித்தியாசோகும் 

19. ISO-வின்பணிகள் ோகவ? 

• ததாழில்நுட்ப மேம்பாட்டின் உதவியுடன் தபாருட்கவள மிகுந்த திைவேயுடனும், 

பாதுகாப்புடனும், தரத்துடனும் உற்பத்தி தசய்யஉதவி தசய்தல்.  

• ோடுகளுக்கிவடமய சுலபோக ைணிகம் தசய்ய சந்வதகவள ஏற்படுத்துதல்.  

• சுகாதாரம் ேற்றும் உபமயாகப் தபாருட்கள் ஆகியைற்வை மேம்படுத்த ததாழில்நுட்ப 

ஆமலாசவைகவள அரசாங்கத்திற்கு அளித்தல்.   
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20. BIS-ன்பணிகள் ோகவ? 

• ,ததாழிற்சாவல ேற்றும் வீட்டு உபமயாகப் தபாருட்களுக்கு மதசிய அளவில் தர நிர்ணயம் 

தசய்கிைது.  

• தரச் சான்றின்அவடயாளோக ISI என்ைகுறியீட்வட ைழங்குகிைது.  

• ஒரு தபாருளின்தரம், ேம்பகத் தன்வே, பாதுகாப்பு ஆகியைற்வைஉறுதி தசய்கிைது. 

21. ொதிரி வடிவம் ேோரிக்க பேன்படும் மபாருட்கள் ோகவ?  

▪ ேரம்  

▪ உமலாகம்  

▪ பிளாஸ்டர் 

▪ பிளாஸ்டிக் 

▪ தேழுகு  

22. அச்சு மபட்டியின் வகககள் ோகவ?  

▪ ஸ்ோப் ஃபிளாஸ்க்   

▪ பாக்ஸ் ஃபிளாஸ்க்  

23. அச்சு ெண்ணின் வகககள் ோகவ? 

▪ இயற்வக ேணல் 

▪ தசயற்வக மசர்ே ேணல்   

▪ சிைப்பு ேணல்  

24. திமிசின் (Rammer) பேன் என்ன?  

▪ ைார்ப்பட தபட்டியில் ேண்வண அழுத்தி நிரப்புைதற்கு பயன்படுகிைது  

25. ொதிரி வடிவம் மசய்ே பேன்படும் மபாருட்ககை எவ்வாறு யேர்ந்மேடுக்கலாம்?  

▪ உற்பத்தி தசய்யப்படும் ைார்ப்புகளின் எண்ணிக்வக 

▪ ைார்ப்பின் தரம்  

▪ ைார்ப்பின் அளவு ேற்றும் ைடிைம்  

▪ அச்சு  

▪ ைார்ப்பின் மேற்பரப்புத் தன்வே 

▪ ைார்ப்பின் நுணுக்கம் 

26. மபாறியிேல்பண்புகள் சிலவற்கற கூறு?  

• இயற்பியல் பண்புகள்  

• மைதியியல் பண்புகள்  

• இயந்திரவியல் பண்புகள்  

• மின்னியல் பண்புகள்  

• தைப்பவியல் பண்புகள் 

27. மின்னிேல் பண்புகள் மூன்றிகன கூறுக.  

▪ மின்தவட தாங்கும் தன்வே  

▪ மின்கடத்தும் தன்வே 

▪ தைப்ப குணகத்வத தாங்கும் தன்வே   

▪ தைப்ப மின்மைற்றுத்தன்வே  

28. எஃகின் வகககள் ோகவ?  

▪ கார்பன் எஃகு  

▪ அதிமைக எஃகு  

▪ ஸ்தடயின்தலஸ் ஸ்டீல்  

▪ தைட்டுளி எஃகு  
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29. கார்பன் எஃகின் மூன்று வகககள் ோகவ?  

▪  Low Carbon Steel (அ) Mild Steel (கார்பன் அளவு 0.3% கலந்திருககும்)  

▪  Medium Carbon Steel (கார்பன் அளவு 0.3% முதல 0.6% ைவர) 

▪  High Carbon Steel (கார்பன் அளவு 0.6% முதல 1.5% ைவர) 

30. துருப்பிடிக்காே எஃகு என்றால்என்ன?  

இதில் தேல்லிய ஆக்வசடு படலம் உள்ளதால் மைதிவிவை புரியாேல் தடுக்கிைது மேலும், இதில் 

இந்த உமலாகத்தில் துருகவைகள் (Stains) ஏதும் படிைதில்வல எைமை, இதவை துருப்பிடிக்காத 

எஃகு (Stainless Steel) என்று அவழக்கிமைாம். 

31. மவப்பப்டுதி குணொற்றம் மசய்யும் முகறககை ோகவ?  

▪ மிருதுைாக்குதல்   

▪ ோர்ேவலசிங்  

▪ கடிைப்படுத்துதல்   

▪ பதப்படுத்துதல்  

▪ புைக்கடிைோக்குதல்  

32. கீழ் ெற்றும் யெல்முக்கிே மவப்பநிகலஏன்றால்என்ன்? 

• உமலாகங்கவள தைப்பப்படுத்தும் தபாழுது குறிப்பிட்ட தைப்பநிவலயில் அதன் உள் 

அவேப்பு ோறுபடத் துைங்கும். இந்த குறிப்பிட்ட தைப்பநிவலக்கு "கீழ் 

முக்கியதைப்பநிவல" என்று தபயர்.  

• மேலும் அந்த உமலாகங்கவள ததாடர்ந்து தைப்பப்படுத்திைால், அதன் உள் அவேப்பு 

முழுைதும் ோறிவிடும். உமலாகங்களின் உள் அவேப்பு முழுைதும் ோற்ைப்பயன்படும் 

தைப்ப நிவலக்கு ‘மேல் முக்கியதைப்பநிவல’ என்று தபயர். 

33. பிடிப்பான் (கவஸ்) என்றால் என்ன?  

பணிப்தபாருட்களில் துவளயிடுதல், மதய்த்தல், தசதுக்குதல் அறுத்தல் மைவலச் தசய்யும் 

தபாழுது, அைற்வை இறுக்கிப் பிடிக்கப் பயன்படும் சாதைத்திற்கு பிடிப்பான் (Vice) என்று தபயர்.  
 

34. அரத்தின் ேரத்கே மபாறுத்து அேன் வககககை கூறு.  

• கடிை அரம்- 20-25 பற்கள்/ அங்குலம்  

• பாஸ்டர்டு அரம்- 25- 30 பற்கள் / அங்குலம்  

• தசகண்ட்கலட் அரம்- 35 – 40 பற்கள் / அங்குலம்  

• மிருதுைாை அரம் - 40 – 60 பற்கள் / அங்குலம்  

• மிகமிருதுைாை அரம் - 80 – 100 பற்கள் / அ ங்கு லம்  

35. யைப் ( Tap ) என்றால் என்ன? 

 ேட்டின் உட்புைvேவரமபால, துவளயின் உட்புைத்தில் ேவரயிட பயன்படும் 

வகக்கருவிமய“மடப்” எைvஅவழக்கப்படுகிைது. 

36.. கெேப்புள்ளி குத்தும் கம்பி (Centre Punch) என்பது ோது?  

 
 

37. அைவுயகாலின் வகககளில் ஏயேனும் மூன்றிகனக் குறிப்பிடுக.  

▪ அவைைரும் பயன்படுத்தும் அளவுமகால்  

▪ ைவளயும் தன்வே தகாண்ட அளவுமகால்  

▪ குறுகலாை அளவுமகால்  

38. மவர்னிேர் காலிபரின் மூலம் துகையின் ஆைத்கே எவ்வாறு அைக்கலாம்?  

முக்கிய அளவுமகாலின் பின்புைம் நீளைாட்டத்தில் குறுகிய பள்ளம் தைட்டப்பட்டு, அதில் ஒரு 

சிறிய தகடு தைர்னியர் அளவுமகாலுடன் மசர்ந்து ேகரும்படி அவேக்கப்பட்டிருக்கும். 

இத்தகட்டின் மூலம் துவளகளின் ஆழத்வத அளக்கலாம். 

 

 

 

பணிப்தபாருளில் துவளயிடும் புள்ளியில், புள்ளி குத்த உதவுகிைது  
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39. கெக்யரா மீட்ைரின் கூட்டுப்பிகை என்றால் என்ன?  

ஆன்வில் முவையும், திம்பிள் முவையும் ததாட்டுக் தகாள்ளும் மபாது, முக்கிய அளவுமகாலில் 

உள்ள பூஜ்ஜியமும், திம்பிளில் உள்ள பூஜ்ஜியமும் முன்கூட்டிமய சந்திக்காேல் நின்றுவிட்டால் 

இதற்கு கூட்டுப்பிவழ என்று தபயர். 

40. கெக்யரா மீட்ைரின் குகறப்பிகை என்றால் என்ன?  

ஆன்வில் முவையும், திம்பிள் முவையும் ததாட்டுக் தகாள்ளும் மபாது, முக்கிய அளவுமகாலில் 

உள்ள பூஜ்ஜியமும், திம்பிளில் உள்ள பூஜ்ஜியமும் சந்திக்காேல் தண்டிவிட்டால் அதற்கு 

‘குவைப்பிவழ’ என்று தபயர்.. 

41. அைவிகளின் ேரங்களின் (Grades of Gauges) வகககள் ோகவ? 

• பணிேவை அளவி  

• ஆய்வு அளவி  

• அதிநுணுக்க தவலவே அளவி  

42. ெகரயிகைத்தூரம் என்றால் என்ன?  

ஒரு ேவரயின் உச்சிக்கும் அடுத்துள்ள ேவரயின் உச்சிக்கும் இவடமய உள்ள தூரம் 

“ேவரயிவடதூரம்” எைப்படும்.  

43. யபால்ட்டின்வககககைக் கூறுக 

• பகுதிேவர மபால்ட் (Through Bolt)  

• முழுநீளேவர மபால்ட் (Tap Bolt)  

• இருபக்கேவர மபால்ட் (Stud Bolt) 

44. சங்க் சாவி வகககள் ோகவ?  

▪ இவணச்சாவி   

▪ சரிவுச் சாவி  

▪ முவைமேடு தகாண்டசாவி   

▪ ஃதபதர்சாவி   

45. கீழ்கண்ை ெகரகளின் யகாணங்ககை கூறுக.  

▪ பிரிட்டிஷ் ஸ்மடண்ட்டர்டு விட்தைார்த்ேவர (BSW Thread) மகாணம் 55℃ 

▪ தேட் ரிக் ேவர (Metric Thread) மகாணம் 60℃ 

▪ அக்மிேவர (Acme Thread) மகாணம் 29℃ 

46. ெகரயின்வடிவங்ககை கூறுக 

• பிரிட்டிஷ் ஸ்மடண்ட்டர்டு விட் தைார்த் ேவர (BSW Thread)  

• பிரிட்டிஷ் அமசாசிமயஷன்ேவர (BA Thread)  

• தேட்ரிக் ேவர (Metric Thread)  

• அக்மிேவர (Acme Thread) 

47.. RPM விைக்குக 

ஒரு புள்ளியாைது ஒரு நிமிட மேரத்தில் சுற்றும் சுற்ைளின் எண்ணிக்வக RPM  எைப்படும். 

48. சுைல் சக்திகேக் கைத்தும் முகறகள் கவ?  

▪ பட்வட முவை  

▪ பல்லிவண முவை   

▪ சங்கிலி முவை  

▪ கிளட்சு முவை  

▪ கயிறு முவை   
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49. ஏயேனும் இரண்டு பல்லிகணகள் பற்றி விைக்குக?  

யேர்பல்லிகண(Spur Gear)  

உருவளைடிை உமலாகத்தின் அதன் சுற்றுப் பரப்பில் அச்சுக்கு இவணயாக பற்கள் 

தைட்டபட்டிருக்கும், அதற்கு மேர்பல்லிவண என்று தபயர். 

சரிவுப்பல்லிவண(Bevel Gear)  

சரிவு உருவளயின் மேற்பரப்பில் பற்கள் தைட்டப்பட்டிருக்கும் அதற்கு சரிவு பல்லிவண என்று 

தபயர் 

50. மசேலற்ற பல்லிகணகள் (Idle Gear) என்றால் என்ன?  

முதல் பல்லிவணப் தபாருத்தப்பட்ட அச்சிற்கும், கவடசி பல்லிவணப்  தபாருத்தப்பட்ட 

அச்சிற்கும் இவடதைளி இருப்பின் அவதபூர்த்தி தசய்ய பல்லிவணகள் பல தபாருத்தப்படும். 

இப்பல்லிவணக்கு தசயலற்ை பல்லிவண (Idle Gear) என்று தபயர். 

51. மின்சார யொட்ைார்களில் சிலவற்கற பட்டிேலிடுக.  

▪ ஸ்குரில் மகஜ் ைவக 

▪ சிலிப்ரிங் ைவக  

▪ ஸ்பிலிட்ஃமபஸ் இன்டக்ஷன்  மோட்டார்  

▪ கப்பாசிட்டர் இன்டக்ஷன்  மோட்டார்  

▪ ரிப்பல்ஷன்  மோட்டார்  

52. தூண்டு மின் யொட்ைாரில் பேன்படுத்ேப்படும் துவக்கிகளின் வகககள் ோகவ?  

▪ வரக்ட்ஆன்வலன் துைக்கி (D.O.L)  

▪ ஸ்டார் - தடல்டாதுைக்கி (Star Delta)  

▪ ஆட்மடாமின்ோற்றி துைக்கி (Auto Transformer)  

▪ சிலிப்ரிங் இன்டக் ஷன் மோட்டார் துைக்கி (Spliring Induction Motor)  

53.மின்யொட்ைாரின் பாதுகாப்பிற்காக துவக்கியுைன் மபாருத்ேப்பட்டுள்ை பாதுகாப்பு சாேனங்கள்  

ோகவ?  

▪ மோமைால்ட் (No Volt Coil) காயில்  

▪ ஓைர்மலாடு ரிமல (Over Load Relay)  

54. மின் யொட்ைாருக்கு துவக்கியின் யேகவோது? 

மோட்டாவர துைக்கும் மபாது மின்ைழுத்தத்வத குவைத்து மின்மைாட்டத்வத கட்டுப்படுத்தி 

துைக்கவும், மோட்டார் ஓடதுைங்கிய பின் முழு அளவு மின்ைழுத்தத்வத தசலுத்தி ததாடர்ந்து 

ஓடச்தசய்திடவும் துைக்கி பயன்படுகிைது 
 

பகுதி - இ 

ஒரு பக்க அைவில் விகைேளி. 

1. விபத்து ஏற்படுவேற்கான காரணங்கள் ோகவ?  

▪ ஓய்வின்வே, தூக்கமின்வே.  

▪ தசய்ய மைண்டிய மைவலயில் அைசரம் காட்டுதல் .  

▪ உடல் ஒத்துவழப்பின்றி மைவல தசய்தல்.  

▪ சுற்றுப்புைச் சூழல் குவைபாடு.  

▪ மைவலயின் மபாது கைைக் குவைவு, மதவையின்றி மபசுதல்.  

2. ககக்கருவிகளுக்கான பாதுகாப்பு குறிப்புககை பட்டிேலிடுக. 

▪ அளவுக் கருவிகவள பயன்படுத்திய பின் அதற்குரிய இடத்தில் வைக்க மைண்டும்.  

▪ இயந்திரத்திற்கு அருகில் மதவையில்லாத கருவிகவள வைக்கக் கூடாது.  

▪ சுழலும் ேற்றும் ேகரும் தபாருள்களின் மீது அளவுகள் எடுப்பமதா, குறிப்பமதா கூடாது.  

▪ மின் சாதைங்களின் மீது வகக்கருவிகவள வைக்கக்கூடாது.  

▪ அளக்கும் கருவிகவள தேன்வேயாக வகயாண்டால் அதன் ஆயுள் நீடிக்கும்.  
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3. இேந்திரங்களுக்கான பாதுகாப்பு குறிப்புகள் ோகவ?  

▪ பணியாளர்  ேன்கு இயக்கத் ததரிந்த இயந்திரங்கவள ேட்டுமே இயக்க மைண்டும்.  

▪ கூராை கருவிகவள இயந்திரங்களின் மேல் வைக்கக் கூடாது.  

▪ இயந்திரங்களில் ஏமதனும் வித்தியாசோை சப்தம் ஏற்பட்டால் உடமை இயந்திரத்வத 

நிறுத்தி விட மைண்டும்.  

▪ பழுதவடந்துள்ள இயந்திரங்களின் மேல் “பழுதவடந்துள்ளது” என்று எழுதி வைக்க 

மைண்டும். 

▪ இயந்திரங்களுக்கு அவ்ைப்மபாது உயவிட மைண்டும். 

 

4. இேந்திர பணிோைருக்கான பாதுகாப்பு குறிப்புகள் ோகவ? 

▪ கழுத்துப் பட்வட அணியக் கூடாது.  

▪ மதாளில் துவடப்பதற்காை சிறு துண்டுத்துணிகவள வைத்திருக்கக் கூடாது.  

▪ இயங்கிக் தகாண்டிருக்கும் இயந்திரத்வதத் ததாடமைா, அதன் மீது சாய்ந்து நிற்கமைா 

கூடாது.  

▪ மதாலிைாலாை காலணிகவள ேட்டுமே அணிய மைண்டும்.  

▪ பணியாளர் தளர்ந்த ஆவடகவள அணியக் கூடாது.  

 

5. 5s ஐ வரிகசப்படுத்தி ஆங்கில எழுத்துைன் எழுதுக. 

1S    -  Sort  

2S    -  Set in order  

3S     - Shine  

4S     - Standardize  

5S     - Sustain  

6. யசமிப்பு மகாள்கலன்களின் மவவ்யவறு வண்ணங்ககை குறிப்பிட்டு அேன் உபயோகத்கே 

கூறுக 

சிைப்பு       -     ேக்காத கழிவுகள் ேற்றும் அபாயகரோை கழிவுகள் 

பச்வச    -      ேக்கும் கழிவுகள் 

ேஞ்சள்   -     கண்ணாடி மபான்ைவைகள் 

கருப்பு    -     மின் ேற்றும் மின்ைணு கழிவுகள் 

நீலம்     -      உமலாகம் மபான்ைவைகள் 

7.ேகலப்புக்கட்ைத்தில் குறிப்பிை யவண்டிேவற்கற பட்டிேலிடுக 

• ைவரபடத்தின் தவலப்பு 

• ைவரபடத்தின் எண்  

• படத்தின் தபயர் (தவலப்பு)  

• புதராதெக்சன் ைவக  

• தபாருள்  

• அளவு விகிதம்  

• மேற்பரப்பின் தன்வே  

• டாலரன்ஸ் ேற்றும் பிை குறிப்புகள் 
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8. ஏற்கப்படும் அைவு றுபாடு என்றால் என்ன? இரு வககககை விைக்குக.  

உயர்ந்தபட்ச எல்வல குவைந்தபட்ச எல்வல ஆகிய இரண்டு அளவுகளுக்கும் உள்ள 

வித்தியாசத்திற்கு “ஏற்கப்படும் அளவு” என்று தபயர். ஏற்கப்படும் அளவு மைறுபாட்வடக் 

குறிப்பிடுைதில் இரு ைவககள் உள்ளை. 

ஒருமுகயவறுபாடு:  

ஏற்கப்படும் அளவு மைறுபாடு முழுைதும் ஆதார அளவிலிருந்து கூடுதல் பக்கோக அல்லது 

குவைவு பக்கோக ேட்டும் தகாடுக்கப்பட்டால் அதற்கு ஒருமுக மைறுபாடு முவை என்று தபயர். 

இருமுகயவறுபாடு :  

ஏற்கப்படும் அளவு மைறுபாடு முழுைதும் ஆதார அளவிலிருந்து கூடுதல் பக்கம், குவைவு பக்கம் 

ஆகிய இரண்டும் இருக்கும்படி தகாடுக்கப்பட்டால் அதற்கு இருமுக மைறுபாடு முவை என்று 

தபயர். 

9. இகணப்பின்அகெப்பு முகறகள் (System of fit) பற்றி விைக்குக. 

இவணப்பின்அவேப்பு முவைவயமதர்ந்ததடுப்பதற்கு அச்சு ேற்றும் துவள ஆகிய இரண்டில் 

ஒன்வைநிவலயாை அளவு தகாண்டதாகவும், ேற்தைான்வைோறுபடும் அளவு தகாண்டதாகவும் 

இருக்குோறு வைத்துக்தகாள்ளமைண்டும். நிவலயாை அளவு தகாண்டதபாருத்தும் பாகத்வதப் 

தபாறுத்து, அவைஇரண்டு ைவகயாக பிரிக்கப்படுகிைது. 

• துவளஅடிப்பவடஅவேப்பு முவை 

• அச்சு அடிப்பவடஅவேப்பு முவை 

10. அச்சு ெண்ணின் பண்புககை விைக்குக.  

▪ காற்று புகுந்து தசல்லும் தன்வே   

▪ பிளாஸ்டிக் தன்வே   

▪ ஒட்டிக் தகாள்ளும் தன்வே 

▪ ஒன்ைாக இவணயும் தன்வே   

▪ தைப்பம் தாங்கும் தன்வே  

▪ தூளாகும் தன்வே  

11. அச்சுக் கருவிகள் (Moulding Tools) வரிகசப்படுத்துக.  

▪ ேண்தைட்டி 

▪ சல்லவட 

▪ திமிசு 

▪ கரவண 

▪ தூக்கி 

▪ ேட்டக்மகால் 

▪ ைார்ப்பு ஊற்றும் குழாய் 

▪ ஸ்மைப் 

▪ மகட்கட்டர் 

▪ டிரா ஸ்வபக் 

▪ காற்று அழுத்தி 

 

12. மபாறியிேல் மபாருட்களின் பண்புககை கூறி ஏயேனும் இரண்டிகனப் பற்றி குறிப்பு .  

• இயற்பியல் பண்புகள்  

• மைதியியல் பண்புகள்  

• இயந்திரவியல் பண்புகள்  

• மின்னியல் பண்புகள்  

• தைப்பவியல் பண்புகள்  
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இேற்பிேல் பண்புகள்  

தபாறியியல் தபாருட்கவள பயன்படுத்தும்மபாதும், அவத பயன்படுத்தி உபகரணங்கள் 

தயாரிக்கும் மபாதும், அதற்குத் மதவையாை இயற்பியல் பண்புகவள ரிந்து வைத்திருக்க 

மைண்டும். இயற்பியல் பண்புகள் என்பது, அடர்த்தி, உருகுநிவல, நீளும் தன்வே, உள்ளார்ந்த 

தைப்பம் ஆகும். 

மின்னிேல் பண்புகள் 

1. மின்தவட தாங்கும் தன்வே   

2. மின்கடத்தும் தன்வே  

3. தைப்ப குணகத்வத தாங்கும் தன்வே   

4. தைப்ப மின்மைற்றுத்தன்வே   

13. மவப்பப்படுத்தி குணொற்றம் மசய்வேன் யோக்கங்களில் ஏயேனும் ஐந்திகனஎழுதுக.  

▪ உமலாகத்தின்  நீள்விவச தன்வேமேம்படுத்தப்படுகிைது.  

▪ உமலாகத்தின் உள் அவேப்பில் உள்ள தகட்டிப்பு தன்வே மிருதுைாக்கப்படுகிைது.  

▪ துகள் அளவு ோற்ைப்படுகிைது.  

▪ எளிதாக இயந்திரப்பணி தசய்ய உமலாகங்கள் மிருதுைாக்கப்படுகிைது.  

▪ காந்தப்பண்புகள் ோற்ைம் தசய்யப்படுகிைது.  

14. ஒரு மவர்னிேர் காலிபரின் மெயின் ஸ்யகலில் மிமீ யகாடுகள் உள்ைது. மெயின் ஸ்யகலில் 49 

பிரிவு தூரத்கே எடுத்து, மவர்னிேர் ஸ்யகலில் 50 செ பாகங்கைாக பிரிக்கப்பட்டிருப்பின் அேன் 

நுணுக்கம் என்ன?  

முக்கிய அளவுமகாலின் ஒரு சிறு பிரிவின் ேதிப்பு = 1 மி.மீ  

தைர்னியர் ஸ்மகலில் ஒரு சிறு பிரிவின் ேதிப்பு = 49 / 50mm  

தைர்னியர் காலிபரின் நுணுக்கம் = 1 மு.அ.பி. – 1 தை .அ.பி  

= 1 - 49/50  

= 50 - 49 / 50  

= 1/ 50  

தைர்னியர் காலிபரின் நுணுக்கம் = 0.02 மி.மீ 

 

15. மெட்ரிக் கெக்யரா மீட்ைரில் திம்பிகை ஒரு முழுச்சுற்று சுற்றினால், ஸ்பிண்டிலானது 0.5 மிமீ 

தூரம் ேகரும். திம்பிளில் மொத்ேம் 50 பிரிவுகள் உள்ைன. எனில் அேன் நுணுக்கம் ோது?  

                                         

16. அைவிகள் பேன்படுத்துவேன் ேன்கெகள் ோகவ?  

• விவரைாக, எளிதாக மசாதிக்கலாம்  

• நுணுக்கோை கருவிகவளப் பயன்படுத்துைவத விட அளவிகள் பயன்படுத்திைால் தசலவு 

குவைவு  

• திைவேயற்ைைர்களும் அளவிகவளப் பயன்படுத்தி மசாதவை தசய்யலாம்.  

• மேற்பார்வையாளர்கள் மதவை இல்வல 

• உற்பத்தி அதிகரிக்கிைது. 
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17. அைவிகளின் வகககள் ோகவ? 

• சிலிப்மகஜ்  

• மரடியஸ்மகஜ் 

• தடப்த்மகஜ் 

• லிமிட்மகஜ்  

• பிமளட்ேற்றும் ஒயர் மகஜ்  

• பீலர் மகஜ்  

• தடலஸ்மகாபிக்மகஜ்  

• தடம்பிமளட்மகஜ் 

18. ஆக்சா பியைடு உகைவேற்கான காரணங்ககையும் பற்கள் ெழுங்குவேற்கான காரணங்ககையும்   

கூறுக.  

ஆக்சாபியைடு உகைவேற்கான காரணங்கள்  

▪ சீராை மைகம் ேற்றும் அழுத்தம் தகாடுத்து அறுக்காதது.  

▪ சரியாக இறுக்கிப் பிடிக்காதது  

▪ பாதி அறுத்த பின்பு இவடயில் சரியாை முவையில் எடுக்காதது.  

▪ சரியாை பிச் உவடய பிமளவட மதர்ந்ததடுக்காதது.  

▪ முவைத் மதய்ந்து மபாை பிமளவட ததாடர்ந்து பயன்படுத்துைது.  

▪ மைவலயில் கைைக் குவைவு.  

ஆக்சாபியைடு முகன யேய்வேற்கான காரணங்கள்  

▪ பிமளவட விட அறுக்கப்படும் உமலாகம் கடிைோக இருப்பது.  

▪ அதிக அழுத்தம் ேற்றும் மைகம் தருைது.  

▪ பிமளடு பின்மைாக்கி ைரும் மபாது அதிக அழுத்தம் தருைது.  

▪ சரியாை இவடதைளியில் பிமளவட தபாருத்தாதது .  

▪ குளிர்விக்கும் திரைம் பயன்படுத்தாவே.  

19. ேற்காலிக ெற்றும் நிரந்ேரஇகணப்பு பற்றி உோரணத்துைன் விவரி  

 

ேற்காலிகஇகணப்பு மபாருட்கள்  

• இவணக்கப்பட்டஇருபாகங்கவள எவ்வித மசதமுமின்றி எளிதில் பிரிக்கமைா, 

ேறுபடியும் இவணக்கமைா முடியுோைால் அந்த இவணப்பிற்கு தற்காலிக 

இவணப்பு  என்று தபயர்.  

• ஸ்குரூ, மபால்ட், ேட், ஸ்டட்ஸ், சாவிகள் ேற்றும் கப்ளிங் ஆகிய தபாருட்கள் 

தற்காலிக இவணப்பு தபாருட்கள் ஆகும்.  

நிரந்ேர இகணப்பு மபாருட்கள்  

• இவணக்கப்பட்ட இருபாகங்கவள எவ்வித மசதமுமின்றி பிரிக்க முடியவில்வல 

என்ைால் அந்த இவணப்பிற்கு நிரந்தர இவணப்பு என்று தபயர்.  

• தைல்டிங், ரிதைட், சால்டரிங்ஆகியவை நிரந்தர இவணப்பு தபாருட்கள் ஆகும். 

20. ெகரயின் வகககள் ெற்றும் பேன்ககைக் கூறுக  

• வலக்கக ெகர  - மபால்ட் ேற்றும் ேட் பாகங்களில் பயன்படுகிைது 

• இைக்கக ெகர. – மிதிைண்டியின் இடது பக்க தபடல் , கல்வலக் கருவி , ோவு அவரக்கும்  

• இயந்திரத்தில் பயன்படுகிைது 

• ஒரு புரி ெகர – திருகாணி ேற்றும் திருகுக் தகாண்ட தகாக்கிகளில் பயன்படுகிைது. 

• பல புரி ெகர     – மகட் ைால்வுகள் , தசங்குத்து டயட் மலத் , மபாை மூடிகளில் 

பயன்படுகிைது. 

• மவளிப்பக்க ெகர – திருகாணி , மபால்ட் ேற்றும் ேவரயிடும் கருவிகளில் 

பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

.  
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21. வாஷர்என்றால் என்ன? அேன்பேன்ககைக் கூறுக  

ேட்படியும் பரப்பு ஒழுங்கற்ைதாக இருப்பின் ேட்டிற்கு கீமழ பயன்படுத்தப்படும், துவள தகாண்ட 

உமலாக ைவளயம் ைாஷர் எைப்படும். தபாதுைாக, ைாஷரின் அளவு, அதன் துவளயின் 

விட்டத்தின் அளவை தகாண்டு தசால்லப்படுகிைது.  

பேன்கள்  

▪ ேட் சேோக படிய  

▪ ேட் மீது தசலுத்தும் அழுத்தம் சீராக அவேய  

▪ மபால்ட்டின் தவலபாகத்வத விட துவள தபரிதாக இருக்கும் தபாழுதும் ைாஷர்               

பயன்படுகிைது. 

22. சாவிகளின் வககககை கூறுக  

சங்க் சாவி 

▪ இவணச்சாவி   

▪ சரிவுச் சாவி  

▪ முவைமேடு தகாண்டசாவி   

▪ ஃதபதர்சாவி   

▪ உட்ரஃப்சாவி  

யசடில் சாவி இரண்டு வககப்படும்  

▪ ைாமலாமசடில் சாவி (Hollow saddle key)  

▪ தட்வடமசடில் சாவி (Flat saddle key) 

உருகை சாவி (Round key)  

▪ சரிவு உருவளச் சாவி  

▪ சரிசே உருவள சாவி 

23. யேர்திகச மின்யனாட்ைம் ெற்றும் ொறுதிகச மின்யனாட்ைம் ஒப்பிடுக.  

 

யேர்த்திகசமின்சாரம் 

 

ொறுதிகசமின்சாரம் 

 

  

யேரடியாை மின்மைாட்டமுவையாகும்  

  

 

 

திவசோறும் மின்மைாட்டமுவையாகும்  
 

 

அவலவு மைகம் இல்வல   

 

 

 

அவலவு மைகம் உண்டு  
 

 

மின்சுவேயுடன் இவணத்தால் ேட்டுமே 

மின்மைாட்டம் தசலவிடப்படும்  
 

 

மின்பளுைாைது மின்தவட, 

கப்பாசிட்டன்ஸ் ேற்றும் இன்டக்டன்ஸ் 

ஆகியைற்வை தபாருத்து அவேயும்  
 

 

இது ஒரு மின்ைழுத்தமுவையாகும்  
 

 

சிங்கிள் ஃமபஸ் முவை, மூன்று ஃமபஸ் 

முவைஉள்ளை  
 

 

துருை அவேப்பு உள்ளை  
 

 

இதில் துருை அவேப்பு இல்வல 
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24. சாவியின்முக்கிே அைவுகள் ோகவ? 

• D - உருவளதண்டின்விட்டம்  

• T - சாவியின்தடிேன் 

• W - சாவியின்அகலம்  

• R - சாவியின்ஆரம்  

• L - சாவியின்நீளம்  

• d - சாவியின்விட்டம்  

 

25. ஃபிைமிங்கின் வலக்கக விதிகே பைம் வகரந்து விவரி.  

 

 

படத்தில் காட்டியைாறு ைலக்வக தபருவிரல், ஆள்காட்டிவிரல் ஆகியைற்வை ஒன்றுக்தகான்று 

தசங்குத்தாக வைத்துக் தகாண்டு ேடுவிரவல உள்ளங்வகக்கு தசங்குத்தாக இருக்கும்படி வைத்துக் 

தகாண்டால், ஆள்காட்டிவிரல் காந்தமகாடுகளின் திவசவயயும், தபருவிரல் மின்கடத்தி ேகரும் 

திவசவயயும் குறிப்பதாகக் தகாண்டால், ேடுவிரலாைது தூண்டப்பட்ட மின்மைாட்டத்தின் 

திவசவயக் குறிக்கும். 

 

26. ஃபிைமிங்கின் இைக்கக விதிகே பைம் வகரந்து விவரி. 

படத்தில் காட்டியைாறு இடக்வகதபருவிரல், ஆள்காட்டிவிரல் ஆகியைற்வை ஒன்றுக்தகான்று 

தசங்குத்தாகவைத்துக் தகாண்டு ேடு விரவல உள்ளங்வகக்கு தசங்குத்தாக இருக்கும்படி வைத்துக் 

தகாண்டால், ஆள்காட்டிவிரல் காந்தமகாடுகளின் திவசவயயும் ேடுவிரல் மின்மைாட்டம் பாயும் 

திவசயாகவும் குறிப்பதாகக் தகாண்டால், தபருவிரல் கடத்தி ேகரும் திவசவயக் குறிக்கும் . 
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பகுதி – ஈ 

 

1. இேந்திர பணிோைரின் கைகெகள் ெற்றும் ோட்டு வைர்ச்சியில் அவர்களின் முக்கிே கைகெகள் 

பற்றி விைக்குக 

இேந்திர பணிோைரின் கைகெகள் 

• அவைத்து கருவிகவளயும் பயன்படுத்த ததரிந்து வைத்திருக்க மைண்டும்.  

• பணிேவையில் உள்ள அவைத்து விதோை இயந்திரங்கவளயும் இயக்கத் ததரிந்து 

வைத்திருக்க மைண்டும்.  

• இயந்திரங்கவள பராேரித்து, பக்குைோக பயன்படுத்துதல் மைண்டும்.  

• முக்கியோக ைவரபடத்வதப் பார்த்து தபாருளின் உண்வேயாை ைடிைம் என்ை, எவ்ைவக 

உமலாகத்தால் ஆைது, என்பவத ததளிைாகப் புரிந்து தகாள்ளுதல் மைண்டும்.  

• ததாழிற்சாவலயின் முழு முன்மைற்ைத்திற்கு உறுதுவணயாக இருக்க மைண்டும் .   

ோட்டு வைர்ச்சியில் அவர்களின் முக்கிே கைகெகள் 

• இயந்திரப் பணியாளர் அடிப்பவடயில் தன்னுவடய தபாருளாதாரத் மதவைக்காக 

உவழக்கிைார். ஒரு தனி ேனிதனின் தபாருளாதாரம் உயர்ந்தால் ோட்டின் தபாருளாதாரம் 

உயரும் என்பமத உண்வே.  

•  ஒரு ததாழிற்சாவல சிைந்த ைளர்ச்சிவய அவடகிைது. இதன் மூலம் மைவல ைாய்ப்பு 

அதிகரிக்கிைது.  

• குவைந்த அளவில் ஒரு தபாருள் உற்பத்தியாகிைது என்ைால் அதன் விவல கண்டிப்பாக 

அதிகரிக்கும். இதைால் எவ்விதப் பயனும் இல்வல.  

• அதிக அளவில் உற்பத்தி தசய்யப்படும் தபாழுது அதன் விவல குவைகிைது. எைமை, 

ைாங்குபைரின் எண்ணிக்வக தபருகுகிைது.  

• எைமை ஒவ்தைாரு ததாழிற்சாவலயும், பணிேவைகளும் எப்மபாதும் திைவேயுள்ள 

இயந்திரப் பணியாளவரமய ேம்பியுள்ளது. 

 

2. கழிவு ஆோரங்ககை மசேல்வழி வகரபைம் மூலம் விைக்குக. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கழிவுகளின் 
ஆதாரங்கள் 

வீட்டுக்கழிவுகள் ததாழிற்சாவல 
கழிவுகள் 

நிறுைை 
அலுைலகக்கழிவுகள் 

 
மைளாண்கழிவுகள் 

அபாயகரோை 
கழிவுகள் 

அபாயேற்ை 

கழிவுகள் 

ேக்கும் 
கழிவுகள் 

ேக்காத 

கழிவுகள் 

ேக்கும் 
கழிவுகள் 

ேக்காத 

கழிவுகள் 

 

அபாயகரோை 
கழிவுகள் 
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3. பைம் 1 முேல் 4 வகர உள்ை வகரபைங்களுக்கான வினாக்களுக்கு விகைேளி 

 

 

அ) மகாடுக்கப்பட்ை பாகத்தின் பேன் ோது? 

சுழலும் சக்திவய கடந்த பயன்படுகிைது 

ஆ) மகாடுக்கப்பட்ை பாகத்தின் மவளிவிட்ைம் என்ன? 

தைளிவிட்டம் Ø40  

இ) மகாடுக்கப்பட்ை பாகத்தின் நீைம் என்ன? 

பாகத்தின் நீளம் 38 

ஈ) மகாடுக்கப்பட்ை பாகத்தின் ெகரயின் அைவு என்ன? 

ேவரயின் அளவு M5  

உ) V- வடிவ பள்ைத்தின் யகாண அைவு என்ன? 

மகாண அளவு 39˚  

ஊ) கெேத்துகையின் விட்ைம் ோது? 

விட்டம் Ø12  

எ) V- வடிவ பள்ைத்தின் ஆைம் என்ன? 

ஆழம் 7.5 
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4. 

                                                          

அ) மகாடுக்கப்பட்ை பாகத்தில் உள்ை PCD(Pitch Circle Diameter) யின் அைவு என்ன? 

90 P.C.D  

ஆ) மகாடுக்கப்பட்ை பாகத்தில் எத்ேகன சிறுதுகைகள் யபாைப்பட்டுள்ைது? 

8 சிறுதுவளகள் மபாடப்பட்டுள்ளது  

இ) மகாடுக்கப்பட்ை பாகத்தின் ‘மவளிவிட்ைம்‘ என்ன? 

தைளிவிட்டம் 115 mm 

ஈ) மகாடுக்கப்பட்ை பாகத்தின் “ேடிென் அைவு“ (Thickness) என்ன? 

தடிேன் அளவு 18 mm 

உ) மகாடுக்கப்பட்ை பாகத்தில் அடுத்ேடுத்துள்ை இரண்டு துகைகளுக்கிகையே உள்ை யகாணத்தின் 

அைவு என்ன? 

45˚ 
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5.. 

                              

அ) மகாடுக்கப்பட்ை பாகத்தில் உள்ெகர (tap) யபாைப்பட்ை துகைகளின் எண்ணிக்கக ோது? 

இரண்டு  

ஆ) பள்ைத்தின் (Groove) ஆரம் என்ன? 

R 5 

இ) பைத்திலுள்ை பாகத்தின் நீைம் என்ன? 

நீளம் 56 mm 

ஈ) பைத்திலுள்ை பாகத்தின் அகலம் என்ன? 

அகலம் 14 mm 

உ) பைத்திலுள்ை பாகத்தின் உேரம் என்ன? 

உயரம்  30 mm 

ஊ) பைத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ை A, B, C ன் அைவுகள் ோது? 

A –  25 mm 

B – 5.5 mm 

C – 30 mm 
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6. 

 

அ) பைத்தில் காட்ைப்பட்டுள்ை ோங்கு சட்ைத்தின் (Bracket) மொத்ே அைவுகள் (நீைம், அகலம், 

உேரம்) ோது? 

100 X 90 X 90 mm 

ஆ) ோங்கு சட்ைத்தின் அடிப்பாகத்தின் வடிவம் ெற்றும் அேன் அைவு ோது? 

தசவ்ைகம் ,100 X 18 mm 

இ) ோங்கு சட்ைத்தில் உள்ை துகையின் அைவு என்ன? 

துவளயின் அளவு Ø28  

ஈ) ோங்குசட்ைத்தின் யெல்புற வகைவின் ஆரம் என்ன? 

ைவளவின் ஆரம் R28 

7. “மபாருந்தும் ேன்கெ” பற்றிே விைக்கத்தில் பேன்படுத்ேப்படும் முக்கிே வகரேகறககை 

ஏயேனும் ோன்கிகனஎழுதுக. 

ஆோர அைவு 

ஆதார அளவு என்பது ஒரு தபாருளின் உயர்ந்தபட்ச எல்வலவயயும், குவைந்தபட்ச 

எல்வலவயயும் குறிப்பிடுைதற்கு ஆதாரோக உள்ள அளவுக்கு “ஆதார அளவு”  என்று தபயர்.  

இருக்கும் அைவு   

ஒரு தபாருவள உற்பத்தி தசய்து முடித்த பிைகு இருக்கக்கூடிய அளவிற்கு “இருக்கும் அளவு” 

என்று தபயர். 

ொறுபாடு  

ோறுபாடு (Deviation) என்பது ஆதார அளவிற்கும், இருக்கும் அளவிற்கும் உள்ள 

வித்தியாசோகும் .  

பூஜ்ேக்யகாடு  

அளவின் எல்வல அளவுகள், இவணப்பின் தரம் ஆகியைற்வை ைவரபடத்தில் விளக்கும் மபாது, 

ஆதார அளவை குறிக்கும் மகாட்டிற்கு பூஜ்யக்மகாடு என்று தபயர். 
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8. இகணப்பின்வகககள் மூன்றிகனப் பற்றி விைக்குக. 

 

1. இவடதைளியுள்ள இவணப்புகள்  

2. அடித்து ஏற்றும் இவணப்புகள்   

3. இவடதைளியற்ை இவணப்புகள்  

 

இகைமவளியுள்ைஇகணப்புகள் 

அச்சின்அளவைவிட, துவளயின்அளவு அதிகோக இருந்தால், அந்தஇவணப்பு 

“இவடதைளியுள்ளஇவணப்பு” எை அவழக்கப்படுகிைது.  
எடுத்துக்காட்டு: புஷ் தாங்கி(Bearing) ேற்றும் மசைல் தாங்கி இந்தைவகஇவைப்புகள் 

இைணக்கப்பட்டு இருக்கும். 

 

அழுத்ேஇகணப்பு இகணப்புகள் 

அச்சின்அளவைவிட, துவளயின்அளவு குவைைாக இருந்தால், அந்தஇவணப்பு 

‘அழுத்தஇவணப்பு’ எை அவழக்கப்படுகிைது. மேலும் இது பிரஸ் பிட்(Press fit) எைவும் உராய்வு 

இவணப்பு (Friction fit) எைவும் அவழக்கப்படுகிைது. 

 

இகைமவளிேற்றஇகணப்புகள்   

அச்சின்அளவும், துவளயின்அளவும் சேோக இருப்பின்அந்தஇவணப்பு 

“இவடதைளியற்ைஇவணப்பு” எை அவழக்கப்படுகிைது. மேலும் இது ‘ேழுவு இவணப்பு’ (Slip fit) 

அல்லது தள்ளு இவணப்பு (Push fit) எைவும் அவழக்கப்படுகிைது. 

 

9. வார்ப்பு மசய்ேப்பேன்படும் கருவிககை வரிகசப்படுத்துக. ஏயேனும் இரண்டிகன பைம் 

வகரந்து பேகனத் ேருக.  

ஸ்யவப்(Swab)  

இது சிறிய பிரஷ் ஆகும். அச்சிலிருந்து ோதிரி ைடிைத்வத எடுப்பதற்கு முன்ைர், ோதிரி 

ைடிைத்வத சுற்றி சிறிதளவு தண்ணீர் தசலுத்த swab பயன்படுகிைது. 

                              

கரகண (Trowel)  

இது ேரப்பிடியுடன் தபாருத்தப்பட்டுள்ள உமலாகத் தகடு ஆகும். இது ைார்ப்பின் பரப்வப 

மிருதுைாக ோற்ைவும், மசதேவடந்த பகுதிவய சரி தசய்யவும் பயன்படுகிைது. தகட்டின் முவை 

சதுர (அ) ைட்டைடிவில் இருக்கும். 
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10. மின்சாரஉகலகேப் பற்றி மேளிவானபைதுைன் விைக்குக 

 

 
 

• உமலாகங்கவள தைப்பப்படுத்தி குணோற்ைம் தசய்ய மின்சாதைங்கவள பயன்படுத்தி 

தைப்பப்படுத்தும் உவலக்கு மின்சாரஉவல என்று தபயர். 

• இந்த மின்சாரஉவலயினுள் மூன்று அவைகள் உள்ளை. அவை தைப்பஅவை, 

மசாக்கிங்(Soaking) அவை ேற்றும் குளிர்விக்கும் அவைஎை மூன்று பிரிவுகளாக 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.  

• ததர்மோஸ்மடட்(Thermostat) மூலம் உவலயினுள் தைப்பம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிைது. 

தைப்பஅளவை  ததர்மோகப்புல்(Thermocouple) மூலம் அளக்கப்படுகிைது.  

• தைப்பப்படுத்தி குணோற்ைம் தசய்யமைண்டிய தபாருவள தகட்டில் வைத்து 

உவலயினுள் ததாடர் இரும்புப்பட்வட(Iron Belt Conveyers) மூலோக அனுப்பப் படுகிைது.  

• அப்தபாருள் தைப்பஅவையில் தைப்பப்படுத்தப்படுகிைது, மசாக்கிங்அவையில்(Soaking 

zone) அமத தைப்பநிவலயில் பராேரிக்கப்படுகிைது.  

• பிைகு அப்தபாருள் குளிர்விக்கும் அவையில் குளிர்விக்கப்படுகிைது. இம்முவையில் ததாடர் 

இரும்புப்பட்வடவய(Iron Belt conveyers) இயக்கவும், மைகத்வதகூட்டவும், குவைக்கவும் 

கட்டுப்பாட்டுச் சாதைங்கள் உள்ளை. 

 

11. மவர்னிேர் காலிபரின் பைம் வகரந்து அேன் அகெப்கபவிைக்குக?  

 

 

 

• தைர்னியர் காலிப்பர் என்பது நுணுக்கோைஅளக்கும் கருவியாகும். இது பிதரஞ்ச் கணித 

அறிவியல் அறிஞர் பியர் தைர்னியர் என்பைரால் 1830 ஆண்டு ைடிைவேக்கப்பட்டது. 

எைமைஇவததைர்னியர் காலிப்பர் எைஅைர் தபயராமலமய அவழக்கப்படுகிைது. 
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தபாதுைாகதைர்னியர் காலிப்பரின் நுணுக்கம் என்பது தேட்ரிக்முவையில் 0.02 மி.மீ. 

ஆகும். பிரிட்டிஷ்முவையில் 0.001 அங்குலம் ஆகும்.  

• தைர்னியர் காலிப்பர் என்பது தபாருளின் தைளியளவு, துவளயின் உள்விட்டம் ேற்றும் 

துவளயின் ஆழம் ஆகியைற்வைக்காணபயன்படுகிைது. இதில் முக்கிய அளவுமகால், 

தைர்னியர் அளவு மகால் என்ை இரண்டு முக்கிய பாகங்கள் உள்ளை. முக்கிய அளவு 

மகாலின் முன் பகுதியில் நிவலத்தாவடஉள்ளது. ேகரும் 

தாவடவயக்தகாண்டுள்ளதைர்னியர் அளவு மகால் என்பது முக்கிய அளவு மகாலின் மேல், 

ேகரும் ைவகயில் அவேக்கப்பட்டுள்ளது.  

• நிவலத்தாவடேற்றும் ேகரும் தாவடஆகிய இரண்டு 

தாவடகளுக்கிவடமயஅளக்கமைண்டிய தபாருவளவைத்து, அதன் தைளி 

அளவுகவளஅளக்கலாம். முக்கிய அளவுமகால் ேற்றும் தைர்னியர் அளவுமகால் ஆகிய 

இரண்டும் காட்டும் அளவுகவளகுறித்துக்தகாள்ளமைண்டும்.  

• முக்கிய அளவு மகாலின் பின்புைம் நீளைாட்டத்தில் குறுகிய பள்ளம் தைட்டப்பட்டு, அதில் 

ஒரு சிறிய தகடு தைர்னியர் அளவு மகாலுடன் மசர்ந்து ேகரும்படி அவேக்கப்பட்டிருக்கும். 

இத்ததகட்டின் மூலம் துவளகளின் ஆழத்வதஅளக்கலாம் 

 

12. மவளிேைவு கெக்ராமீட்ைகரப்பற்றி பைம் வகரந்து விைக்குக?  

 

• வேக்மராமீட்டர் என்பது மிகவும் நுணுக்கோகஅளக்கும் கருவிகளில் 

முக்கியோைஒன்ைாகும். சிறிய பணிப்தபாருட்களின் நீளம், அகலம் ேற்றும் தடிேன் 

ஆகியைற்வைஅளக்கவும் சிறு கம்பி, ையர் ஆகியைற்றின் விட்டத்வதகாணவும் 

வேக்மராமீட்டர் பயன்படுகிைது. தேட்ரிக்அளவில் 0.01 மிமீ நுணுக்கோகவும் 

பிரிட்டிஷ்அளவில் 0.001 அங்குலம் நுணுக்கோகவும், அளக்கவேக்மராமீட்டர் 

பயன்படுகிைது. இவ்ைாறு இது தபாருளின் தைளியளவுகவளஅளக்கபயன்படுைதால் 

இவ்ைவக வேக்மராமீட்டர் தைளியளவு வேக்மராமீட்டர் என்று அவழக்கப்படுகிைது. 

• இந்த‘U’- ஃபிமரமின் ைலது முவையில் ‘சிலீவ்’ எைப்படும் தைற்றிடக்குழாய்ஒன்று 

தபாருத்தப்பட்டு அதன் உட்புைம் ேவரயிடப்பட்டுள்ளது. சிலீவின் மேற்புைம் அளவுகள் 

குறிக்கப்பட்டுள்ளது. இதவை முக்கிய அளவுமகால் என்கிமைாம்.  

• ேவரயிடப்பட்டஸ்பிண்டில் ஒன்று குழாய்ைடிை (Thimble) திம்பிள் உடன் 

இவணக்கப்பட்டிருக்கும். திம்பிவளதிருகிைால் ஸ்பிண்டிலாைது ஆன்விவலமோக்கி 

ேகரும். திம்பிளின் தைளி முவையில் உள்ளசரிவின் சுற்றுப்பரப்பில் அளவுகள் 

குறிக்கப்பட்டிருக்கும். இதற்கு ‘திம்பிள் அளவுமகால்’ என்றுதபயர்.  

• திம்பிளின் பின் முவையில் ‘மரட்சட்ஸ்டாப்’ இவணக்கப்பட்டிருக்கும். 

மரட்சட்ஸ்டாப்வபதிருகும் மபாது குறிப்பிட்டஅழுத்தத்திற்கு மேல் 

• திருகிைால் ேழுைல் ஏற்பட்டு, ஸ்பிண்டில் ேகருைவததடுக்கிைது. எைமை, 

நுணுக்கோகஅளக்கலாம்.  

• வேக்மராமீட்டரில் திம்பிவளஒரு முழுச்சுற்று சுற்றும் தபாழுது, ஸ்பிண்டில் ேகரும் தூரம் 

அதன் ேவரயிவடத்தூரம் எைப்படும். 
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13. மவர்னிேர் காலிப்பருக்கும், கெக்ராமீட்ைருக்கும் உள்ையவறுபாடுகள் ோகவ?  

 

 

வரிகச 

எண் 
 

 

மவர்னிேர் காலிப்பர் 
 

 

கெக்யராமீட்ைர் 
 

 

1. 

 

ஒரு தபாருளின் தைளியளவு, 

உள்ளளவு ேற்றும் ஆழம் ஆகிய 

மூன்று அளவுகவளயும் ஒமர 

தைர்னியர் காலிப்பர் மூலம் அளக்க 

முடியும்.  
 

 

ஒரு தபாருளின் தைளி அளவை 

அளக்க, தைளியளவு வேக்மரா 

மீட்டரும், துவளயின் விட்டத்வத 

அளக்க உள் அளவு வேக்மரா மீட்டரும் 

துவளயின் ஆழத்வத அளக்க ஆழம் 

அளக்கும் வேக்மரா மீட்டரும் 

பயன்படுகிைது.  
 

 

2. 

 

தபாதுைாக, தைர்னியர் காலிப்பரின் 

நுணுக்கம் தேட்ரிக் முவையில் 0.02 

மிமீ ேற்றும் பிரிட்டிஷ் முவையில் 0.01 

அங்குலம் ஆகும்.  
 

 

தபாதுைாக, வேக்மராமீட்டரின் 

நுணுக்கம் தேட்ரிக் முவையில் 0.01 

மிமீ ேற்றும் பிரிட்டிஷ் முவையில் 0.001 

அங்குலம் ஆகும்.  
 

 

3. 

 

தைர்னியர் காலிப்பரின் முக்கிய 

அளவுமகாலின் மேல் பக்கம் அங்குல 

அளவும் கீழ் பக்கம் மிமீ அளவும் 

குறிக்கப்பட்டிருப்பதால் ஒமர 

தைர்னியர் காலிப்பரிமலமய மிமீ (அ) 

அங்குல அளவை ஒமர சேயத்தில் 

அளக்கலாம்.  
 

 

மில்லிமீட்டரில் அல்லது 

அங்குலத்தில் அளக்க தைவ்மைறு 

தனித்தனி வேக்மராமீட்டர்கள் 

மதவை.  
 

 

4. 

 

1200 மிமீ ஒமர தைர்னியர் காலிப்பவர 

பயன்படுத்தலாம்.  
 

 

அளக்க மைண்டிய அளவைப் 

தபாருத்து தைவ்மைறு அளவுகளில் 

தனித்தனி வேக்மரா மீட்டர்கள் 

கிவடக்கின்ைை.  
 

 

 

5. 

 

நிவலத்தாவட, ேகரும் தாவட ஆகியை 

ஒன்வை ஒன்று ததாடுதவல அவ்ைளவு 

துல்லியோக உணர முடியாததால் 

அளக்கும் அளவில் சிறு ோறுதல்கள் 

ஏற்படலாம்.  
 

 

மரட்சட் மூலம் ஸ்பிண்டில் ேகர்ைது 

கட்டுப்படுத்தப்படுைதால் 

எடுக்கப்படும் அளவு துல்லியோக 

அவேகிைது.  
 

15. யேர் பட்கை முகறகே பைத்துைன் விவரி.  

இரு உருவளகளின் மேல் சுற்றுப்பரப்பில் பட்வட மேராக, குறுக்கிடாேல் 

இவணக்கப்பட்டிருக்கும் முவைக்கு, மேர்பட்வட முவை என்று தபயர். பட்வடக்கும் 

உருவளக்கும் இவடமய பிடிப்புத்தன்வே சற்று குவைவு. இம்முவையில் இரு உருவளகளும் ஒமர 

திவசயில் சுழலும். இயங்கும் உருவள ைலஞ்சுழியாக சுற்றிைால், அதனுடன் இவணந்து 

இயக்கப்படும் உருவளயும் ைலஞ்சுழியாக சுழலும். 
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14. ேற்காலிகெற்றும் நிரந்ேர இகணப்புகளுக்கிகையேோன யவறுபாடுககை வரிகசப்படுத்துக.  

 

 

ேற்காலிகஇகணப்பு 

 

 

நிரந்ேர இகணப்பு  

 

 

பாங்கவள மசதமின்றி 

பிரிக்கலாம்.  
 

 

பிரிக்க இயலாது. தபாருள் 

மசதவடயும்  

  

மதய்த்த பாகங்கவள ோற்றிக் 

தகாள்ளலாம்  
 

 

ோற்ை இயலாது. பாகம் பழுதவடயும்  

 

 

இவணத்தல், பிரித்தல் எளிது  
 

 

இவணத்தல், பிரித்தல் கடிைம்  

 

 

இவணப்பின் ைலிவே குவைவு  

 

 

இவணப்பின் ைலிவே அதிகம்  

  

தசலவு குவைவு  
 

 

தசலவு அதிகம், பணவிவரயம் 

 

 

 

16. குறுக்குப்பட்கை முகறயிகன பைத்துைன் விவரி. 

 

 

இம்முவையில் இரு உருவளகளும் குறுக்குைாட்டில் இவணக்கபட்டிருக்கும். இம்முவையில்  

உருவளக்கும் பட்வடக்கும் இவடமய ஏற்படும் பிடிப்புத் தன்வே அதிகம்.  

இரு உருவளகளும் எதிதரதிர் திவசயில் சுழலும். இயங்கும் உருவள ைலஞ்சுழியாக சுற்றிைால் 

இயக்கப்படும் உருவள இடஞ்சுழியாக சுழலும். பட்வட தளர்ச்சியவடந்து விட்டால் நீளத்வதக் 

குவைத்து சரிதசய்து தகாள்ளலாம். 
 

17. மோைர் மின் சுற்று, பக்கமின் சுற்று பைம் வகரந்து விைக்குக.  

 

                                
இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மின்தவடகவள ததாடர்ச்சியாக (படத்தில் காட்டியைாறு) 

இவணக்கப்பட்ட மின்சுற்றுக்கு ததாடர் மின்சுற்று என்று தபயர். 

ததாடர்மின்சுற்று  

V = V1 + V2 + V3  

R = R1 + R2 + R3  
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I = same for all elements  

 

பக்கமின்சுற்று (Parallel Circuit) 

 
 

இரண்டு அல்லது அதற்கு ட்ட மின்தவடகவளப் படத்தில் ாாட்டியைாறு எல்லா மின்தவடகளின் 

ஆரம்பமுவைகள் ஒன்ைாகவும், முடிவு முவைகள் ஒன்ைாகவும் இவணக்கப்பட்ட மின்சுற்றுக்கு 

பக்க மின்சுற்று என்று யர்.  

பக்க மின்சுற்றில்  

V = V1 = v2 = v3  

I = I1 + I2 + I3  

I/R = I/R1 + I/R2 + I/R3 

18.மின்யொட்ைாரின் அகெப்கப பைம் வகரந்து விைக்குக. 

• ஸ்மடட்டார் (Stator) 

• மராட்டார்(Rotor) 

ஸ்யைட்ைார் (Stator):  இது தேல்லிய தகடுகளால் அடுக்கப்பட்ட குழாய் ைடிைோைது. 

அதன் உட்புைத்தில் அச்சிற்கு இவணயாக நீளைாட்டத்தில் வைண்டிங் காயில்கவள  

 

பதிப்பதற்காக பள்ளங்கள் தைட்டப்பட்டிருக்கும் மதவையாை மைகத்திற்கு ஏற்ப 2, 4, 6, 8 மபான்ை 

துருைங்களுக்காக வைண்டிங் தசய்யப்பட்டிருக்கும். 

யராட்ைார் (Rotor): மின்மோட்டாரில் உள்ள மின்காந்த அவேப்பில் சுழலும் பாகோகும். 

வைண்டிங்கிற்கும் மின்காந்த புலத்திற்கும் இவடமய ஏற்படும் ததாடர்பிைால் மராட்டார்க்கு 

சுழல்விவச கிவடக்கிைது. 
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