විෂයය - තාක්ෂණදේෙය සඳහා විෙයාව
නිපුණතාවය - 14
නිපුණතා මට්ටම - 14.1
පාඩම- බහුඅවයවික ද්රවය ආශ්රිත සරල
පරීක්ෂණ හා රබර් වල්කනයිස් කිරිම.

අන්තර්ගතය - බහුඅවයවික ද්රවය ආශ්රිත සරල පරීක්ෂණ, රබර් වල්කනයිස් කිරිම.
සැකසුම - බස්නාහිර පළාත් අධ්යාපන දෙපාර්තදේන්ුදේ විෙයා අංශය
එච්.දක්.ඒ.සඳමාලී - බප/ජය/ සිරි පියරතන ම.වි.

නිපුණතාවය - විවිධ් කර්මාන්ත සඳහා භාවිතා කරන බහුඅවයවික පිළිබඳව විමර්ශනය
කරයි.
නිපුණතා මට්ටම - බහු අවයවික දභෞතික ගුණ අනුව වර්ීකරණය කරයි.
පාඩම- බහු අවයවික ද්රවය ආශ්රිත සරල පරීක්ෂණ හා රබර් වල්කනයිස් කිරිම.
පාඩම අධ්යයනය කිරීම සඳහා පපාදු උපපෙස්
පමම පාඩම පියවර පාඩම් ක්රමය අනුව සකස් කර ඇත. ඒ අනුව සරල මට්ටපම් සිට සංකීර්ණ මට්ටම
ෙක්වා ක්රමපයන් විෂය කරුණු අන්තර්ගත කර ඇත. පාඩපම් අන්තර්ගතය රාමු (frame) පලස ෙක්වා
ඇති අතර පාඩම අධ්යයනය සඳහා පළමුව රාමුව පහාඳින් කියවන්න. අනතුරුව දී ඇති ප්රශ්න පහාඳින්
පිළිතුරු සපයන්න. පිළිතුරු සැපයීම අවසන් කිරිපමන් පසු පමණක් ඊළඟ රාමුව පවත පගාස් ඔපේ
පිළිතුරු වල නිරවෙයතාවය තහවුරු කර ගන්න. පමපලස එක් එක් රාමුව අධ්යයනය කරන්න. පාඩමක්
පහෝ නිපුණතා මට්ටමක් අවසානපේ වැඩිදුර අභ්යාස සපයා ඇති අතර පාඩම් අධ්යයනපයන් අනතුරුව
අභ්යාස වල නිරතවන්න.
රාමු (frame) අංක 01

රබර් සතු ඉහළ ප්රතයාස්ථතාව ඇතැම් නිෂ්පාෙන වලට බාධ්ාවකී. ස්වභ්ාවික
රබර් වල ඇති පපාලිඅයිපරාප්රීන් බහුඅවයවිකය ොම වශපයන් පැවතීම රබර් වල ඉහළ
ප්රතයස්තතාවයට පහ්තු පේ. රබර් හි පමම ප්රතයාස්ථතා ගුණය අවශය ප්රමාණයට
පාලනය කිරිමට පපාලිඅයිපරාප්රීන් ොම අතර හරස් බන්ධ්න ඇති කළ යුතුය.
සල්ෆර් ස්වභ්ාවික රබර් සමඟ මිශ්ර කර රත් කිරිපමන් ප්රතික්රියා කිරිමට
සලස්වනු ලබයි. පමහිදි පපාලිඅයිපරාප්රීන් ොමපේ ද්වවිත්ව බන්ධ්න වල එක්
බන්ධ්නයක් බිඳ වැටි පවනත් ොම සමඟ සල්ෆර් හරස් බන්ධ්න ඇති පේ. පමම
ක්රියාවලිය රබර් වල්කනයිස් කිරිම පලස හැඳින්පේ. හරස් බන්ධ්න මඟින් ොම
එකිපනක සම්බන්ධ් කළ විටදි ඒවාපේ ප්රතයාස්ත ගුණය අඩුපේ. එපමන්ම ඇදීපමන්
පසු නැවත මුල් පිහිටිමට යාපම් හැකියාව වැඩිපේ.

❖ පහත ෙැක්පවන ප්රකාශයට විෙයාත්මක පහ්තු ෙක්වන්න.

1. රබර් පටි නිෂ්පාෙනපේදි වල්කනයිස් රබර් භ්ාවිතය ස්වභ්ාවික රබර්
භ්ාවිතයට වඩා උචිත පේ.

අන්තර්ගතය - බහුඅවයවික ද්රවය ආශ්රිත සරල පරීක්ෂණ, රබර් වල්කනයිස් කිරිම.
සැකසුම - බස්නාහිර පළාත් අධ්යාපන දෙපාර්තදේන්ුදේ විෙයා අංශය
එච්.දක්.ඒ.සඳමාලී - බප/ජය/ සිරි පියරතන ම.වි.

රාමු (frame) අංක 02
පපර රාමුපේ ගැටලු සඳහා පිළිතුරු
1. හරස් බන්ධ්න පනාමැති ස්වභ්ාවික රබර් ආතතියට ලක්කළ විට ොමවල
පිහිටීම පවනස් පේ. ආතතිය ඉවත් කළ පසු සංපකෝචනය වූවත් නැවත මුල්
පිහිටිමට පනාපැමිපේ. පම් නිසා හැඩය, දිග, පළල යම් පවනසකට
භ්ාජනය පේ. එපහත් වල්කනයිස් කරන ලෙ රබර් භ්ාවිතපේදි ආතතිය ඉවත්
කළ පසු මුල් පිහිටිමට පැමිපණන අතර හැඩය ෙ පවනස් පනාපේ. එ නිසා
රබර් පටි නිෂ්පාෙනපේදි වල්කනයිස් කරන ලෙ රබර් භ්ාවිතය වඩාත් උචිත
පේ.

උෂ්ණත්වය ඉහළ යාපම්දි ප්ලාස්ටික් ද්රවය ද්රව බවට පත් පේ. උණු කළ
විට විවිධ් ද්රව ප්ලාස්ටික් වල දුස්රාවිතාවයන් විවිධ් පේ. ප්ලාස්ටික් පයාො පගන
භ්ාේඩ නිෂ්පාෙනය සිදු පකපරන්පන් රත් වු ද්රව ප්ලාස්ටික්, අච්චු ( mold ) තුලට
පයාො සිසිලනය කිරිම මඟිනි. දුස්රාවිතාව වැඩි ප්ලාස්ටික් ද්රවය පයාො පගන
භ්ාේඩ නිෂ්පාෙනපේදි අච්චුව ( mold ) ද්රව ප්ලාස්ටික් පගන යන නළ පද්වධ්තිය
ආදිය විපශ්ෂපයන් සකස් කළ යුතුය.
ප්ලාස්ටික් ෙහනය වීපම්දි බහු චක්රීය ඇපරාමැටික සංපයෝග නිෂ්පාෙනය
පේ. පම් නිසා ප්ලාස්ටික් උණු කිරිම පාරීසරික ගැටලුවක් බවට පත් ව ඇත. එපස්ම
භ්ාවිතයට පගන ඉවත් කිරිපම්දි ප්ලාස්ටික් මයිපක්රෝ අංශු පලස පරිසරයට එක්වීම
ෙ පරිසරික ගැටලු වලට තුඩු පද්ව.

❖ පහත ෙැක්පවන ප්රශ්න වලට පකටි පිළිතුරු සපයන්න.
1.

බහුඅවයවික වල වාසි හා අවාසි පමානවාෙ?

2.

බහුඅවයවික පිළිස්ීම පනාකළ යුත්පත් ඇයි?

අන්තර්ගතය - බහුඅවයවික ද්රවය ආශ්රිත සරල පරීක්ෂණ, රබර් වල්කනයිස් කිරිම.
සැකසුම - බස්නාහිර පළාත් අධ්යාපන දෙපාර්තදේන්ුදේ විෙයා අංශය
එච්.දක්.ඒ.සඳමාලී - බප/ජය/ සිරි පියරතන ම.වි.

රාමු (frame) අංක 03
පපර රාමුපේ ගැටලු සඳහා පිළිතුරු
1.
වාසි
1. පහසුපවන් නිපෙවිය හැකි වීම.
2. අඩු ඝනත්වය නිසා බරින්
අඩුවීම.
3. තාප සන්නයනය අඩුවීම.
4. පිරිවැය අඩුවීම.
5. විෙුත් පරිවාරක පලස පයාො
ගත හැකි වීම.

අවාසි
1. උෂ්ණත්වය ෙරා ගැනිපම්
හැකියාව අඩුය.
2. විෂ සහිත වීම.
3. ගිනි ගන්නා සුළු වීම.
4. ශක්තිමත්බව අඩුවීම.
5. පාරිසරික හානිය අධික වීම

2. බහුඅවයවික ද්රවය පිලිස්ීපම්දි පිට කරනු ලබන විෂ වායු ( ඩයිඔක්ීන්,
ෆියුරූන් ) සහ ඉතා කුඩා අංශු මිනිසාපේ පසෞඛ්යයට අහිතකර පේ.
විපශ්ෂපයන් පිලිකා සෑදිපම් අවොනම, ස්වසන ආබාධ් වැනි පසෞඛ්ය ගැටලු
ඇති වීමට ඉඩ ඇත.
ප්ලාස්ටික් කාබනීක සංපයෝග වල දිය පේ ෙැයි පරීක්ෂා කර බැලිම සඳහා සරල
පරීක්ෂණයක් සිදු කළ හැකිය.
අවශය ද්රවය - පප්රටල් සහ සෘජුපෆෝම්
ක්රමය - භ්ාජනයකට පප්රටල් ස්වල්පයක් පගන ඒ තුලට සෘජුපෆෝම් කැබැල්ල
ෙමන්න. අනතුරුව ලැපබන ද්රාවණය විදුරු මුහුණතක් මත තබා වියලීමට
ඉඩ හරින්න.
නිරීක්ෂණය - විදුරු මුහුණත තුනී පටලයක් සෑපද්ව. පමය සෘජුපෆෝම් වලට වඩා
පවනස් ගුණ පපන්වයි.

1. කාබනීක සංපයෝග සඳහා උොහරණ 2ක් පෙන්න.

රාමු (frame) අංක 4
පපර රාමුපේ ගැටළු සඳහා පිළිතුරු
1. පබනීන්, පමතපනෝල්

අන්තර්ගතය - බහුඅවයවික ද්රවය ආශ්රිත සරල පරීක්ෂණ, රබර් වල්කනයිස් කිරිම.
සැකසුම - බස්නාහිර පළාත් අධ්යාපන දෙපාර්තදේන්ුදේ විෙයා අංශය
එච්.දක්.ඒ.සඳමාලී - බප/ජය/ සිරි පියරතන ම.වි.

