சூரின ஒினிால் ீரப சூடாக்கும் கருயிகள் ற்ிஅடிக்கடி
ககட்கப்டும் ககள்யிகள்


ன் ாம் சூரின ஒினிால் ீரப சூடாக்கும் கருயிரன உகனாகப்டுத்த
கயண்டும்?



ம் ாட்டில் இக்கருயி, னன்டுத்தப்டுகிதா?



இக்கருயி வ்யாறு இனங்குகிது?



இக்கருயி இனங்கும் பர:



தட்ரட யடிய சூரின ஒி கேகரிப்ான் ன்ால் ன்?



சூரின ஒினிால் ீரப சூடாக்கும் கருயினில், னன்டுத்தப்டும் சூரின ஒி
கேகரிப்ான்கின் யரககள் னாரய?



தட்ரட யடிய சூரின ஒி கேகரிப்ான் ககாண்ட கருயிரன யாங்கும்காது
கயிக்க கயண்டினரய னாரய ?



சூடாக்கின ீரப கேநிக்கும் கதாட்டினின் ண்புகள் னாரய?



ல் கருயினின் குணாதேினங்கள் னாரய?



ஒருயர் யாங்க கயண்டின கருயினின் அயிர வ்யாரு ிர்ணனிப்து?



சூரின ஒினிால் ீரப சூடாக்கும் கருயினின் யிர ன்?



கருயிரன ிறுவுயதற்கா இடத்தின் அரநப்பு வ்யாறு இருக்க கயண்டும்?



யட்டின்
ீ
கநல் தநில்ாநல் கருயிரன கயறு ங்காயது காருத்த படிபநா?



கருயிக்கு ீர் யமங்குயதில் தரட இருந்தால் கருயி ன்யாகும்?



கநக பட்டநாக இருக்கும் ாட்கில் ன் ஆகும்?



இக்கருயி உகனாகப்டுத்துயதால், கேநிக்கக் கூடின நின்ோபம் நற்றும்
ணத்தின் அவு ன்?



இந்த கருயினன் யாழ்ாள் வ்யவு?



இக்கருயிரன இனக்குயதற்கு நின்ோபம் கதரயனா?



இக்கருயினால் சூடாக்கப்ட்ட ீர் வ்யவு கபம் கதாட்டினில் சூடாககய
இருக்கும்? சூரினன் இல்ாத யிடினற்கார காளதிலும் ீர் சூடாககய
இருக்குநா?
அபோங்கத்திிருந்து இக்கருயிக்கு கதனும் ஊக்கத்கதாரக அிக்கப்டுகிதா?



இக்கருயிரன யிிகனாகிக்கும் ிறுயங்கள் னாரய?



இக்கருயிரன இனக்குயதற்கா கதரயகள் னாரய?



இக்கருயிரன வ்யாறு பாநரிக்க கயண்டும் ?



கருயினின் ிபச்ேரகர ேரிகேய்யதற்கா குிப்புகள்
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ன் ாம் சூரின ஒினிால் ீரப சூடாக்கும் கருயிரன உகனாகப்டுத்த
கயண்டும்?
இந்த கருயிரனப் னன்டுத்திால், ின்யரும் னன்கரப் காம்.


இக்கருயிரனப் னன்டுத்துயதால், நக்கு நின்ோபம் நிச்ேநாயதால், ணத்ரத
கேநிக்காம். கநலும் இப்காளது நின்ோபம், யிர அதிகநாகவும், ேரினாக
கிரடக்ககறுயதும் இல்ர.



இக்கருயி சுற்றுப்புத்ரத நாசுப்டுத்தாது



இக்கருயி, யட்டுநாடினில்
ீ
அரநக்கப்டுயதால், ககய்ேரபக் (நின்ோபத்ரதக்
ககாண்டு தண்ணர்ீ சூடாக்கும் கருயி) காட்டிலும் ாதுகாப்ாதாகும்.

ம் ாட்டில் இக்கருயி, னன்டுத்தப்டுகிதா?
ஆநாம், ஒரு யருடத்தில், ாடு பளயதும், 20,000திற்கும் கநற்ட்ட, யட்டு
ீ
உகனாக கருயிகள் ிறுயப்டுகிது.
இக்கருயி வ்யாறு இனங்குகிது?
இக்கருயி இனங்கும் பர நிக ிதாதாகும். பக்கினநாக இபண்டு
யிதிகின் அடிப்ரடனில் இரய இனங்குகிது. அரயனாய


• கருப்புிம் சூரின ஒிரன, நிக அதிகநாக உிஞ்ேகூடின தன்ரநரனபரடனது.
கய, இக்கருயினில் சூரின ஒிரன அதிகநாக உிஞ்சுயதற்கு, கறுப்புி பப்பு
உகனாகப்டுத்தப்டுகிது.



கயனிில் ிறுத்தப்டும் கார் நற்றும் ஸ்கின் உள்குதி அதிக சூடாக இருக்கும்.
கன்ால், கண்ணாடி ஜன்ல்கள் யமினாக உள்க புகுந்து கேல்லும்
கயப்நாது, கயிகன யப இனாது. இதால், அரடக்கப்ட்டு சூரின
கயப்த்திால் ஸ் சூடாகியிடும்.

இகதகால், கண்ணாடி குமாய்கில் கேலுத்தப்டும் ீர், சூரின ஒினிால்
சூடாக்கப்டுகிது.
இக்கருயி இனங்கும் பர:


யட்டு
ீ
உகனாகத்திற்கு னன்டும் கருயினாது, சூடுீர் கேநிப்பு கதாட்டி நற்றும்
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ஒன்று அல்து  தட்ரட யடிய சூரின ஒி கேகரிப்ான்கரக் ககாண்டதாக
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இந்த கேகரிப்ான்கள், சூரினர காக்கி, சூரின கதிர்கர கேகரிக்கும் யரகனில்
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இருக்கும்.



இந்த கேகரிப்ான்களுக்குள் அரநக்கப்ட்டிருக்கும் கறுப்புி பப்பு, சூரின
ஒிரன உிஞ்ேி, ீருக்கு அனுப்பும்.



சூடாக்கப்ட்ட ீர், கயப்ம் கயிகன படினாத யரகனில் அரநக்கப்ட்டுள்
கதாட்டினில் கதக்கப்டும். இதால் ீர் சூடாககய ாதுகாக்கப்டும்.



சூடு ீர் நற்றும் ோதாபண ீர் ஆகினயற்ின் அடர்த்தி கயறுாடு காபணநாக ீர்
சூடாக்கும் தட்டு நற்றும் கதாட்டி ஆகினயற்ிற்கு இரடகன ீர் சுற்ிக்
ககாண்டிருக்கும்.

தட்ரட யடிய சூரின ஒி கேகரிப்ான் ன்ால் ன்?


இந்த குதிகன சூரின ஒி பம் தண்ணரப
ீ
சூடாக்கும் கருயினின் பக்கினநா
குதினாகும்.



சூரின ஒிரன உரிஞ்ே தட்டு யடிய குதி ககாண்டுள்து. இது, சூரின கதிர்கர
திகாக்கும் க்கத்தில், அக்கதிர்கர அதிக அவு கேகரிக்க, ேிப்பு காருால்
பாம் பூேப்ட்டிருக்கும்.



இந்த உரிஞ்ோன், குமாய்கள் நற்றும் தகடிாா அரநப்பு. ீர் குமானின்
யமினாக கேல்லும், தகடாது சூரின கதிரப கேகரித்து, ீருக்கு ாய்ச்சும்.



இந்த உிஞ்ோன், காிரகால் ாதிக்கப்டாநல் இருக்க, கட்டி ஒன்ில்
ரயக்கப்ட்டிருக்கும். ின்குதி நற்றும் க்கயாட்டில், உிஞ்சும் தகட்டிற்கும்
கட்டிக்கும் இரடகன உள் இரடகயினில் கயப்ம் கடத்தடாத
காருள்கால், ிபப்ப்ட்டிருக்கும். இதால் கயப் இமப்பு இருக்காது.
கட்டினின் பன் குதி, கண்ணாடினிால் படப்ட்டிருக்கும்.



சூரின ஒிரன கேகரிக்கும் தட்டுகள் காதுயாக 1 x 2 நீ ட்டர் பப்யில்
கிரடக்கும்.

சூரின ஒி பம் தண்ணரப
ீ
சூடாக்கும் கருயி

சூரின ஒினிால் ீரப சூடாக்கும் கருயினில், னன்டுத்தப்டும் சூரின ஒி
கேகரிப்ான்கின் யரககள் னாரய?


காதுயாக யட்டு
ீ
உகனாகத்திற்கு னன்டுத்தப்டும் கருயினில், தட்ரட யடிய
கேகரிப்ான்கள் உகனாகப்டுத்தப்டும். இரய நற் கேகரிப்ான்கர யிட

es

.o

காற்று கயிகனற்ப்ட்ட குமாய் அரநப்ிா கேகதிப்ானும்
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உகனாகடுத்தப்டுகிது. ஆால் இவ்யரக கிரடப்து அரிது.
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யிரனில் குரயாரய.



நின் உற்த்தி நற்றும் கதாமிற்ோரகில் கதிர் குயிப்பு கேகரிப்பு அரநப்ர
ககாண்ட கேகரிப்ான் உகனாகப்டுத்துயது ல்து.

காற்று கயிகனற்ப்ட்ட குமாய் அரநப்ர ககாண்ட கேகரிப்ான் னன்டுத்தப்டும்
சூரின ஒினிால் ீரப சூடாக்கும் கருயி

தட்ரட யடிய சூரின ஒி கேகரிப்ான் ககாண்ட கருயிரன யாங்கும்காது
கயிக்க கயண்டினரய னாரய ?


இந்தின தபச்ோன்று கமகம் (BIS) சூரின ஒினால் ீரிர சூடாக்கும் கருயினில்
காருத்தக்கூடின கேகரிப்ான்கின் ண்புகர ிர்ணனித்துள்து. இதால் ISI
பத்திரபபரடன கேகரிப்ான்கரகன உகனாகடுத்த கயண்டும்.



உிஞ்சும் தகட்ரட தனாரிக்க உகனாகப்டுத்தப்ட்ட காருட்கள், உிஞ்சும்
ண்ரபரடன பாம், கண்ணாடி படினின் தபம், கட்டி தனாரிக்க
னன்டுத்தின காருட்கள், கயப்த்ரத கடத்த இனாத காருின் கநாத்தம்,
ஆகின கயிக்கப்ட கயண்டின யிரனங்கள் ஆகும்.

சூடாக்கின ீரப கேநிக்கும் கதாட்டினின் ண்புகள் னாரய?


யட்டில்
ீ
உகனாகடுத்தும், சூரின ஒினால் ீரிர சுடாக்கும் கருயினில் சுடுீர்
கதக்க கதாட்டினாது, இபண்டு கதாட்டினிர ஒன்னுள் ஒன்ாக காருத்தின
அரநப்ிர உரடனது.



இவ்யிபண்டு கதாட்டிக்கும் இரடகன உள் இரடகயிரன கயப்த்ரத கடத்த
இனாத காருட்கால் ிபப்ி இருப்ார்கள். உள் கதாட்டினாது காதுயாக
கேம்ிால் அல்து ஸ்ரடன்கஸ் ஸ்டிிால் அரநக்கப்ட்டு இருக்கும்.



கயி கதாட்டினாது, ஸ்ரடன்கஸ் ஸ்டீல் தகட்டிாகா யர்ணம் பூேப்ட்ட
ஸ்டீிாகா அல்து அலுநிினத்திாகா அரநக்காம்



கதற்கநாஸ்டாட்டிால் இனங்கக்கூடின நின்ோப சூடாக்கும் ிகநன்ட்டுகர
இதனுள் காருத்தாம். இரய சூரினன் இல்ாத ாட்கள் நற்றும் ீர் அதிகநாக
கதரயப்டும் ாட்கில் உகனாகடுத்தாம்.



கதாட்டினில் ககாள்யாது கேகரிப்ாின் பப்ரய காருத்தது.
உதாபணநாக ஒரு ேதுப நீ ட்டர் பப்ிர ககாண்ட கேகரிப்ான் இருந்தால், 50
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ிட்டர் ககாள்வுள் கதாட்டினிர ரயத்துக்ககாள்ாம். நிககரின
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அல்து நிகச்ேிின கதாட்டிகனா கருயினின் தித்ரத குரத்துயிடும்.

w

w

w

.tn

ல் கருயினின் குணாதேினங்கள் னாரய?



ஒரு ல் கருயிக்கு பக்கினநாது, கதரயப்டும் சுடு ீரின் அவுக்கு தகுந்தார்
கால், கருயினின் கேகரிப்ான் பப்வு இருத்தள் கயண்டும். உதாபணத்திற்கு,
யட இந்தின சூழ்ிரகில், குிர்காத்தின் காது இருக்கும் ஒரு கயனிா
ாில், ஒரு ேதுப நீ ட்டர் பப்ிர ககாண்ட கேகரிப்ான் 50 ிட்டர் ீரப 3040oC கயப் அவுக்கு சூடாக்க படிபம்.



இந்தினாயில் தனாபாகும் கருயினில் உள் கேகரிப்ான் பப்வு 2 ேதுப நீ ட்டர்
இருக்கும். இது 100ி தண்ணரப
ீ
சூடாக்கும் தின் ககாண்டது.



உிஞ்சும் தகட்ரட கேய்ன னன்டுத்தப்டும் காருட்கள் தபநாதாக அரநதல்
கயண்டும். கநலும், அதன் கநல் பூேப்டும் பாநாது தபநாதாகவும் இருக்க
கயண்டும். (ிரன உற்த்தினார்கள், கருயினில் BIS ஆல் அங்கீ கரிக்கப்ட்ட
சூரின ஒி கேகரிக்கும் தகட்டிர னன்டுத்துகிார்கள்).



கருயினாது திடநா அரநப்ில் ிருயப்ட்டு, தத்தில் உறுதினாக
காருத்தப்ட கயண்டும். இது கயகநா காற்ிிருந்து கருயிரன ாதுகாக்கும்.

ஒருயர் யாங்க கயண்டின கருயினின் அயிர வ்யாரு ிர்ணனிப்து?


நது கதரயனா அரய காட்டிலும் ேிின கருயிரன யாங்குதல் ல்து.
கருயினின் ககாள்ரயக் காட்டிலும் அதிகநா சுடுீர் கதரயப்டும் காளது,
நற் சூடாக்கும் பரகர ரகனாாம். இதன் பம் கருயி நிகுந்த
தினுடன் இனங்கும்.



கருயி யாங்கும் பன் ஒரு ாளுக்கு கதரயனா சுடுீரப கணக்கிடுயது ல்து.
கருயினாது ல் கயனில் ாில் ஒரு குிிட்ட அவு ீரபகன சூடுடுத்தும்.
கநலும், சுடுீரின் கயப்நாது, சூரின ஒி கேகரிக்கும் பப்வு நற்றும்
கதாட்டினின் ககாள்ரய காருத்தது. காதுயாக சுடுீரின் கயப்ம் 50-60oC ஆக
இருக்கும். இது குிக்க கதரயனா ீரின் கயப்த்ரதயிட (40oC) நிக
அதிகநாது. கீ கம ககாடுக்கப்ட்டுள் அட்டயரணரன னன்டுத்தி நது
கதரயரன கணக்கிடாம்.

சுடு ீர் கதரயரன கணக்கிட னன்டும் அட்டயரண
உகனாகம்
யாிரன உகனாகடுத்தி குிக்கும்

60oC கயட்ம் ககாண்ட சுடுீர் கதரய
ஒரு ருக்கு ஒரு குினலுக்கு 10-20ி
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7-10 ிட்டர்
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குமாய் திந்த ிரனில் கரயிங்
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யட்டில்
ீ
குிப்தற்கு
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10-15 ிநிட குினலுக்கு 20-30 ிட்டர்
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சுடுீர் நற்றும் ீரப கந்து ரயர் பம்
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குினலுக்கு

கேய்யதற்கு
டப்ில் குிப்தற்கு (ஒரு பர ிபப்ி)
சுடு ீர் நற்றும் ீர் கரய தரும் யாஷ்

50-75 ிட்டர்
ஒருயருக்கு ஒருாளுக்கு 3-5 ிட்டர்

கறின் (ரக களவுதல், ல் துக்குதல்
பதின)
ேரநனலுக்கு

ஒருயருக்கு ஒரு ாளுக்கு 2-3 ிட்டர்

ாத்திபம் துக்கும் இனந்திபம்

ஒரு தடரயக்கு 40-50ிட்டர்

துணி துரயக்கும் இனந்திபம்

ஒரு தடரயக்கு 40-50 யிட்டர்

குிப்பு 600ேி கயப்பரடன சுடுீரிர கணக்கில் ககாண்டு கநக உள்
நதிப்ீடுகள் யரபனறுக்கப்டுள்து. இந்த சுடுீபாது, தண்ணருடன்
ீ
கந்து
கதரயனா சுடுிரக்கு ககாண்டு யபப்ட கயண்டும். இவ்யாறு கப்தன்
பம் அவு அதிகநாக கிரடக்ககூடும்.
கரின அயிா சூரின ஒினிால் ீரப சூடாக்கும் கருயி

சூரின ஒினிால் ீரப சூடாக்கும் கருயினின் யிர ன்?


இக்கருயினின் நதிப்பு  காபணிகர காருத்தது. அரயனாய, கருயினின்
ககாள்வு, சூரின ஒினற் ாட்கில் ீரப சூடு கேய்பம் பர, உள் நற்றும்
கயி கதக்க கதாட்டிகள் உற்த்தி கேய்ன னடுத்தப்ட்ட காருள், சூடாகின
ீரப குினல் அரக்கு டுத்து கேல் ஆகும் குமானின் ீம் நற்றும்
உற்த்தினாரின் கனர்.



ஒரு 2 ேதுப நீ ட்டர் பப்பு ககாண்ட BIS அங்கீ கரிக்கப்ட்ட ஒரு சூரின ஒி
கேகரிக்கும் தகட்டுடன் இந்தினாயில் உருயாக்கப்ட்ட கருயினின் (சுடுீர்
யிிகனாக குமாரன தயிர்த்து) யிர ரூாய் 15,000 -த்திிருந்து 20,000 யரப
ஆகும். இவ்யிர, உற்த்தினாரப காறுத்து நாறுடாம்.

கருயிரன ிறுவுயதற்கா இடத்தின் அரநப்பு வ்யாறு இருக்க கயண்டும்?


இக்கருயி இனங்குயதற்கு ாள் பளயதும் தரடனில்ாத சூரின ஒி கிரடப்து,
அடிப்ரட கதரயனாகும்.
ோதாபணநாக, கருயிகள் யட்டின்
ீ
கநல் தத்தில் ிறுயப்டும்.



கருயினின் சூரின ஒி கேகரிப்ான்கள் சூரினர காக்கி அரநக்கப்ட்டிருக்க
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கயண்டினிருப்தால், காதுயாக இரய கதற்கு காக்கி அரநக்கப்ட்டிருக்கும்.
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இதால் கதற்கு, யடக்கு நற்றும் கிமக்கு ஆகின திரேகில் சூரின ஒிக்கு தரட
இருக்ககூடாது.



1x2 நீ ட்டர் அவுரடன சூரின ஒி கேகரிப்ான் கேனல்ட, 3 ேதுப நீ ட்டர்
அயிற்கு ிமல் அற் பப்வு கதரய.



ிறுயப்டும் குதி ேநநாகவும், நரம ீர் யடிபம் இடநற்தாகவும், படிந்தயரப
குினரக்கு அருகாரநனில் இருப்து ல்து.



அக்கருயினின், அடிப்குதினிிருந்து 2.5 நீ உனபத்தில் தண்ணபாது
ீ
கிரடக்க
கயண்டும்.

யட்டின்
ீ
கநல் தநில்ாநல் கருயிரன கயறு ங்காயது காருத்த படிபநா?


கருயினாது குினரக்கு அருகாரநனில் உள் கதற்கு காக்கின சுயர்கில்
காருத்தப்டாம். இருப்ினும் இவ்யாறு காருத்துயது கடிநாகவும் நற்றும்
அதிக கேவும் ஆகும்.



இவ்யாறு காருத்தும் கருயி பரனாக காருத்தப்ட கயண்டும்.



ளது ார்ப்தற்கு படிபம் யரகனில் காருத்த கயண்டும்.



குினரக்கு அருகாரநனிககன காருத்தப்டுயதால், சுடுீர்யிிகனாக
குமானிற்காகும் கேவு கம்நினாகும்.

கருயிக்கு ீர் யமங்குயதில் தரட இருந்தால் கருயி ன்யாகும்?


கருயி ேரினாக இனங்குயதற்கு, 2.5நீ உனபத்திிருந்து தரடனின்ி ீர் யமங்கப்ட
கயண்டும்.



தண்ணர்ீ தரடனின்ி கிரடக்காது ன்னும் சூழ்ிரனில், தினாக ஒரு தண்ணர்ீ
கதக்க கதாட்டினிர ிறுய கயண்டும். இதன் ககாள்வு குரந்தது கருயினின்
ககாள்யிற்கு ிகபாக இருக்க கயண்டும்.



கல் காளது தண்ணர்ீ கிரடப்தில் தரட இருந்தால், கருயி ீரப சூடாக்குயதில்
கரிதவு ாதிப்பு இருக்காது. ஆால் நீ ண்டும் தண்ணர்ீ கிரடக்கும் அரப
சுடுீரப உகனாகடுத்த இனாது.

கருயினால் தண்ணரப
ீ
சூடாக்கும் கேனல்ாடு தரடடும்.



ஆால் ஓபவு சூரின ஒி காணப்ட்டால், ஒிக்கு தகுந்தார் கால் ீர்
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கநக பட்டநாக இருக்கும் ாட்கில் ன் ஆகும்?
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சூடாக்கப்டும் யாய்ப்பு உள்து.



சூரின ஒிபடன் கேர்ந்து நின்ோபம் பநாகவும் ீரப சூடாக்கும் யரகனில்
கருயிபடன் கதரயனா உகபணங்கர காருத்துயதால், கநகபட்டநா
ாட்கிலும் தண்ணரப
ீ
சூடாக்கும் யாய்ப்பு உள்து.

இக்கருயி உகனாகப்டுத்துயதால், கேநிக்கக் கூடின நின்ோபம் நற்றும்
ணத்தின் அவு ன்?
கீ கம ககாடுக்கப்ட்டுள் அட்டயரணனில், இந்தினாயின்  குதிகில்,
இக்கருயி உகனாகப்டுத்துயதால் கேநிக்கக் கூடின ணம் நற்றும் நின்ோபம்
அவுகர காணாம்.
2 ே.நீ . பப்வு ககாண்ட 100 ி. ீரப சூடாக்கும் தினுள் கருயி
னன்ாட்டின் பம் கேநிக்கப்டும் நின்ோபம் நற்றும் ணம்.
யட இந்தின

கிமக்கிந்தின

கதன்ிந்தின

கநற்கு

குதி

குதி

குதி*

இந்தின
குதி*

ஒரு யருடத்தில்
உகனாகப் டுத்தும்
ாட்கள்

200 ாட்கள்

200 ாட்கள்

250 ாட்கள்

250 ாட்கள்

950

850

1200

1300

ஒரு யருடத்தில் பள
தினுடன் கருயி
உகனாகிக்கப்ட்டால்,
கேநிக்கடும் நின்ோபம்
(கிகா யாட் நணி
கபங்கள்)
த்தபப்ட்ட நின்ோபம் கட்டணத்தில் கேநிக்கப்ட்ட ண அவு

4800

5200

6000

6500

7200

7800

4250
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4750

w

ரூ. 6 / KWH

3400

w

ரூ. 5 / KWH

3800

w

ரூ 4/KWH

* கதன்ிந்தின குதிகளுக்கு கங்களூர் கா ிரகிலும் கநற்கு இந்தின
குதிகளுக்கு பூகயின் காிரகர அடிப்ரடனாக ககாண்டு கநக உள்
அட்டயரண தனாரிக்கப்ட்டுள்து.
இந்த கருயினன் யாழ்ாள் வ்யவு?
ோதாபணநாக பாநரிப்புகர காறுத்து BIS ிர்ணனப்டி தனாரிக்கப்ட்ட
கருயிகள் 15 ிருந்து 20 யருட காம் யரப உரமக்கும்
இக்கருயிரன இனக்குயதற்கு நின்ோபம் கதரயனா?
இக்கருயி இனங்குயதற்கு நின்ோபம் கதரயனில்ர. ஆால் சூரினர கநகம்
படின காங்கில், ீரப சூடுடுத்துயதற்கு நின்ோபத்ரத உகனாகிக்காம்.
இக்கருயினால் சூடாக்கப்ட்ட ீர் வ்யவு கபம் கதாட்டினில் சூடாககய
இருக்கும்? சூரினன் இல்ாத யிடினற்கார காளதிலும் ீர் சூடாககய
இருக்குநா?


இக்கருயினால் சூடாக்கப்ட்ட ீர் கயப்த்ரத கடத்த இனாத கதாட்டினில்
கேநிக்கப்டுகிது. இந்த கதாட்டினாது 24 நணி கபம் ீரப சூடாககய
ரயத்திருக்கும் தின் யாய்ந்தது.



ஆககய பதல் ாள் சூடாகின ீர் அடுத்தாள் காரனில் சூடாககய கிரடக்கும்.

அபோங்கத்திிருந்து இக்கருயிக்கு கதனும் ஊக்கத்கதாரக அிக்கப்டுகிதா
?
நத்தின அபேின் புதின நற்றும் புதுப்ிக்க கூடின ஆற்ல் அரநச்ேகம் பம்
இக்கருயிரன ிறுவுயதற்கா கடர அிக்கிது. இவ்யரகனா கடன்கள்
நிகக்குரந்த யட்டினில் கதேினநனநாக்கப்ட்ட யங்கிகால்
அிக்கப்டுகிது.
இக்கருயிரன யிிகனாகிக்கும் ிறுயங்கள் னாரய?
50க்கும் கநற்ட்ட BIS ஆல் அங்கீ கரிக்கப்ட்ட யிிகனாகஸ்தர்கள் இக்கருயிரன
அிக்கிார்கள்

w
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நற்றும் பாநரிப்பு நிகச்ேிப்ாக இருக்கும்.
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கீ கம ககாடுக்கப்ட்டுள்ரயகர கயித்து ககாண்டால் கருயினின் தின்
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இக்கருயிரன இனக்குயதற்கு ேிப்பு னிற்ேிகள் தும் கதரயனில்ர ினும்
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இக்கருயிரன இனக்குயதற்கா கதரயகள் னாரய ?



படிந்தயரப சுடுீரப காரனிகா அல்து நாரனிகா (ஒரு தடரயகன)
உகனாகடுத்துயது ல்து. அடிக்கடி சுடுீர் குமாரன திப்தும், படுயதும்
நின்ோப கேநிப்ர கம்நினாக்கும்.



நின்ோபத்திலும் இனங்குநாறும் இருந்தால் கதர்கநாஸ்டாட்ரட நிகக் குரந்த
கயப்த்தில் இடுயது ல்து.



யடஇந்தின யாிரனில் ககாரட காத்தில் குிப்தற்கு சுடுீர் அயேினம்
இல்ர. அத்தருணங்கில் ீரப ன்ாக கயிகனற்ி, கேகரிப்ான்கர
படிரயப்து ல்து. ககாரட காங்கிலும் சுடுீர் கதரயப்ட்டால், கதிர்
கேகரிப்ான் கநல்குதிரன கதரயனா அகய திந்து ரயப்து ல்து.



கதிர் கேகரிப்ான் தூசு டியதால் கருயினின் தின் கம்நினாகும். கய யாபம்
ஒரு பர தகட்டிர சுத்தம் கேய்யது ல்து..

இக்கருயிரன வ்யாறு பாநரிக்க கயண்டும் ?


யட்டு
ீ
உகனாக கருயிக்கு அதிக பாநரிப்பு கதரயனில்ர. குமானில் கேிவு
இருந்தால் அரத ேரி கேய்ன கயண்டும்.



தண்ணரின்
ீ
தபம், கடிநாக இருந்தால், தகட்டில் ஒருயித டிவு ற்டும்.
யிிகனாகஸ்தரப கதாடர்பு ககாண்டு, திபயத்திால் இரத ீக்க கயண்டும்.



உரடந்த கண்ணாடிகரபம் யிிகனாகஸ்தகப ேரிகேய்ன கயண்டும்.



If outside exposed surfaces are painted, the paint may have to be redone every 2-3
years to prevent corrosion of the surfaces.

கயிகன யர்ணம் பூேப்ட்ட குதிகள் இருந்தால் இபண்டு பன்று
யருடங்களுக்கு ஒருபர யர்ணம் பூே கயண்டும்.
ிபச்ேிரகள்

ிபச்ேிரக்குரின காபணங்கள்


குமானில் ீர் உள்யபப்பு இல்ர.



ீரப கயிகனற்றும் குமானில் யால்வ் படி

குமானில் சுடு தண்ணர்ீ



கதிர் கேகரிப்ான் கநல் ிமல் யிளதல்.



தகட்டின் யமினாக ீர் கேல்ாநல்
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சுடு ீர் உகனாகம் அதிகநாக இருத்தல்.
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ற்டுயது. உற்த்தினாரிடம் கதாடர்பு
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இருத்தல்.இது தகட்டின் கநல் டிநத்தால்
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குமானில் காற்று அரடப்பு.
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ீர் சூடாகயில்ர



w

குிர்ந்த ீர் யபப்பு இருந்தாலும்

இருத்தல்.

w

யபயில்ர

ககாள்யது ல்து.



கநகம் படி இருத்தல்


சுடுீர் பளரநனாக

அதிகநாக உகனாகித்தல்



சூடாகயில்ர அல்து காதின

சுடு ீர் குமாரன அடிக்கடி தித்தல்/படுதல்



அவு சுடுீர் கிரடப்தில்ர.

கேகரிப்ான் அளக்காதல்.



கேகரிப்ாில் அரடப்பு ற்டுதல்

சுடுீர் ேிின அகய கிரடத்தல்



கதிர் கேகரிப்ாில் காற்று அரடத்து
ககாள்ளுதல்



உள்யபப்பு கயியபப்பு குமாய்கில் அரடப்பு
ற்டுதல்.
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Source : http://mnes.nic.in/

