විෂයය - තාක්ෂණදේදය සඳහා විදයාව
නිපුණතාවය - 14
නිපුණතා මට්ටම - 14.2
පාඩම- බහුඅවයවික ආශ්රිත නිෂ්පාදන
සඳහා භාවිතා කරන ආකලන ද්රවය

අන්තර්ගතය - බහුඅවයවීක ආශ්රිත නිෂ්පාදන සඳහා භාවිතවන ආකලන ද්රවය
සැකසුම - බස්නාහිර පළාත් අධ්යාපන දදපාර්තදේන්ුදේ විදයා අංශය දවනුදවන්
ආර්.එේ.එස්.එච්. රත්නායක - රත්නාවලී බාලිකා විදයාලය, ගේපහ

නිපුණතාවය - විවිධ් කර්මාන්ත සඳහා භාවිතා කරන බහුඅවයවික පිළිබඳව විමර්ශනය
කරයි.
නිපුණතා මට්ටම - බහුඅවයවික භාවිතදයන් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරිම සඳහා ආකලන
ද්රවය හා පිරවුේ දයාදා ගැනිම.
පාඩම- බහුඅවයවික ආශ්රිත නිෂ්පාදන සඳහා භාවිතා කරන ආකලන ද්රවය
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

පිරවුේ ද්රවය
වාණිජමය භ්ාණ්ඩ නිෂ්පාෙනපේදි බහු අවයවික ද්රවය ප්රමාණය අඩු කරමින් එම නිෂ්පාදිතපේ
අවශය පරිමාව පවත්වා ගැනිමට එක් කරන අංශුමය ද්රවය පිරවුම් ද්රවය පලස හැඳින්පේ.
පිරවුම් ද්රවය බහුඅවයවික ද්රවය වලට වඩා මිපලන් අඩු විය යුතුය. එපස්ම පිරවුම්
ද්රවය එක් කරන විට පභ්ෞතික ගුණාංගයන්ි අවශය ප්රමිතියට හානියක් පනාවන ආකාරයට
එක් කළ යුතු අතර පම මඟින් භ්ාණ්ඩ නිෂ්පාෙන පිරිවැය අඩු වන අතරම මිල අධික අමු ද්රවය
අපපත් යෑම මඟ හරවා ගත හැකිය.
පිරවුම් ද්රවය එකතුකිරිම මඟින් බහුඅවයවික ආශ්රිත නිෂ්පාෙනවල ෙැඩි බව,
ශක්තිමත් බව, හැඩය පනාපවනස් වීම, බිපෙන සුළු බව අඩු වීම වැනි ගුණාංග වැඩි දියුණු
කළ හැකිය. පමපස් වැඩි දියුණු කිරිම සඳහා ඒවා තැනී ඇති අංශුවල හැඩය, අංශු වල
විශාලත්වය, පෘෂ්ික වර්ගඵලය වැනි ගුණාංග වැෙගත් ය.
ටයර් නිෂ්පාෙනපේදි පිරවුමක් පලස කාබන් ේලැක් පයාො ගැපන්. කාබන් ේලැක්
පයාොගැනිම ටයරපේ පගවීම අඩු වීම සඳහා පමන්ම ටයරපේ ශක්තිමත් බව වැඩි කිරිමට ෙ
ොයක පේ.

1. වඩාත් පහාඳ පිරවුම් ද්රවයයක තිබිය යුතු ගුණාංග සහ එවැනි පිරවුම් ද්රවයයන්ි
වැෙගත්කම් පැහැදිලි කරන්න.

අන්තර්ගතය - බහුඅවයවීක ආශ්රිත නිෂ්පාදන සඳහා භාවිතවන ආකලන ද්රවය
සැකසුම - බස්නාහිර පළාත් අධ්යාපන දදපාර්තදේන්ුදේ විදයා අංශය දවනුදවන්
ආර්.එේ.එස්.එච්. රත්නායක - රත්නාවලී බාලිකා විදයාලය, ගේපහ

රාමු (frame) අංක 02

පපර රාමුපේ ගැටලු වලට පිළිතුරු
1. වඩා පහාඳ පිරවුම් ද්රවයයක් වීම සඳහා එය පයාො ගන්නා නිෂ්පාෙනපේ
ශක්තිය වැඩි කිරිමට සමත් විය යුතුය. එපස්ම එය අොල නිෂ්පාෙනය සකස්
කිරිමට පයාො බහුඅවයවිකයට වඩා මිල අඩු විය යුතු අතර නිෂ්පාෙනපේ
හැඩය පවත්වා පගන යෑම, බිපෙන සුළු බව අඩු කිරිමට හැකි විය යුතුය.

ආකලන සංදයෝග (Additives)
බහුඅවයවික පයාො ගනිමින් භ්ාණ්ඩ නිෂ්පාෙනපේ දි පිරවුම්වලට අමතර ව තවත්
රසායනික දුවය සුළු ප්රමාණවලින් එක් කරන අතර එම සංපයෝග ආකලන සංපයෝග පලස
හැඳින්පේ.
ආකලන ද්රවය එක් කිරිපමන් නිෂ්පාෙන ක්රියාවලිය පහසු කර ගැනිම හා නිෂ්පාෙන
වියෙම අඩු කිරිම, භ්ාණ්ඩපේ මතුපිට පෘෂ්ටපේ නිමාව වැඩි දියුණු කිරිම, නමයශීලිත්වය
ඇති කිරිම පමන්ම සුර්යාපලෝකයට ඔපරාත්තු දිපම් ස්වභ්ාවය වැඩි කිරිම සහ තාප
විපර්යාස වලට ඔපරාත්තු දීම යන අවශයතා සපුරා ගත හැක.

ආකලන ද්රවය

භ්ාණ්ඩ නිෂ්පාෙනය කරන උෂ්ණත්වපේ දී ගලා යාපම් ගුණාංග වැඩි කිරිමට හා එම අච්චු
ි ඇතුලත බිත්ති සමඟ ඇලීම නැති කිරිමට ආකලන ද්රවය එක් කරයි.

1. ආකලන ද්රවය එකතු කිරිපම් වැෙගත්කම පැහැදිලි කරන්න?

අන්තර්ගතය - බහුඅවයවීක ආශ්රිත නිෂ්පාදන සඳහා භාවිතවන ආකලන ද්රවය
සැකසුම - බස්නාහිර පළාත් අධ්යාපන දදපාර්තදේන්ුදේ විදයා අංශය දවනුදවන්
ආර්.එේ.එස්.එච්. රත්නායක - රත්නාවලී බාලිකා විදයාලය, ගේපහ

රාමු (frame) අංක 03
පපර රාමුපේ ගැටලු වලට පිළිතුරු
ආකලන ද්රවය භ්ාවිතා කිරිපම් වැෙගත්කම
•
•
•
•

නිෂ්පාෙන ක්රියාවලිය පහසු කර ගැනිමට
නමයශීලීත්වය ඇති කර ගැනිමට
මතුපිට පෘෂ්ඨපේ නිමාව වැඩි දියුණු කිරිමට
ගිනි ගැනිපම් නැඹුරුව අවම කර ගැනිමට

ප්ලාස්ිසයිසර්
ප්ලාස්ික් භ්ාණ්ඩවල නමයශීලී ගුණය ඇති කිරිමට පයාොගන්නා ආකලන ද්රවය
පපාදුපේ ප්ලාසිසයිසර් පලස හැඳින්පේ. ජල නල ආදී PVC නිෂ්පාෙන ෙෘඩ වන
අතර විදුලි රැහැන් ආදිපයි බාිර ආවරණ ඉතා නමයශීලී පේ. එපස් වීමට පහ්තුව
එම නිෂ්පාෙනවල ගුණ පවනස් වන්පන් ඒවාට එක් කළ ප්ලාස්ිසයිසර් ප්රමාණය
අනුවය.

ප්ලාස්ික භ්ාණ්ඩ ගිනි ගැනිමට ඇති ඉඩකඩ අඩු කිරිම සඳහා ෆයර් රිටඩන්ට්ස්
(fire retardants) පලස හඳුන්වන ආකලන ද්රවය එක් කරයි.
එපස්ම කල්පැවැත්ම වැඩි කිරිමට, පාරජම්බල කිරණ අවපශෝෂණයට,
ඝර්ෂණය නිසා හට ගන්නා ස්ිති විෙුතය ඇතිවීම වැලැක්විම ආදිය සඳහා ෙ
ආකලන ද්රවය එකතු කරනු ලැපේ.

ආකලන ද්රවය වල අහිතකර බලපෑේ

වර්තමානපේදි ආහාර ද්රවය, පාන වර්ග ඖෂධ් වර්ග ආදිය ඇසිරීම ප්ලාස්ික් භ්ාවිතා
කිරිම විශාල වශපයන් සිදු පේ.
ආහාර ද්රවය, පාන වර්ග ඖෂධ් වර්ග ආදිය ඇසිරීම සඳහා පයාො ගන්නා ප්ලාස්ික්
භ්ාජන වල ප්රතික්රියා පනාකර ලෙ ඒකාවයවික සුළු ප්රමාණ වලින් පවති. එපස්ම පම්වා
සඳහා පයාො ගන්නා තැපල්ට් වැනි ආකලන සංපයෝග අන්තරාසර්ග පද්ධ්තියට හානි
පමුණුවයි.

1.

ආකලන ද්රවය එකතු කිරිපම් අවාසි පමානවාෙ?

අන්තර්ගතය - බහුඅවයවීක ආශ්රිත නිෂ්පාදන සඳහා භාවිතවන ආකලන ද්රවය
සැකසුම - බස්නාහිර පළාත් අධ්යාපන දදපාර්තදේන්ුදේ විදයා අංශය දවනුදවන්
ආර්.එේ.එස්.එච්. රත්නායක - රත්නාවලී බාලිකා විදයාලය, ගේපහ

රාමු (frame) අංක 4
පපර රාමුපේ ගැටලු වලට පිළිතුරු
1. ප්ලාස්ික වර්ග නිෂ්පාෙනපේදි පයාො ගන්නා ආකලන සංපයෝග ( නිෙසුන් පලස
තැපල්ට් වැනි සංපයෝග) අන්තරාසර්ග පද්ධ්තියට හානි පමුණුවයි. ආහාර ද්රවය,
පානීය ජලය ආදීය ඇසුරුම් කිරිමට පයාොගන්නා ප්ලාස්ික් භ්ාණ්ඩ අශ්රිත ව එවැනි
විෂ ද්රවය තිබිය හැක.

අන්තර්ගතය - බහුඅවයවීක ආශ්රිත නිෂ්පාදන සඳහා භාවිතවන ආකලන ද්රවය
සැකසුම - බස්නාහිර පළාත් අධ්යාපන දදපාර්තදේන්ුදේ විදයා අංශය දවනුදවන්
ආර්.එේ.එස්.එච්. රත්නායක - රත්නාවලී බාලිකා විදයාලය, ගේපහ

