ස්වෝත්සාහ්ෙන් කරන්න - අංක 14 (DO IT YOUR-SELF - # 14)
පූර්විකාව
අප ර්ෙහි ්ෙපහර (Two-stroke) සූෙර්ව වලෙ ආශක්ත වූ කණ්ඩාෙම් ෙක්නෙ ඇති අතර
චාොරූප ශිල්පෙ සහ VW බීෙල් රථ වලෙ ඇති කැමැත්තෙ එෙෙම බැදී පවතින බව ්බා්හෝ
ිෙ ෙක්නෙ ඇත. මාෙ එවැන්නකු බැින් ්ෙපහර සූෙර්ව බාිතා කරන්නන් මුහුණපාන
ප්රධානම අභි්ෙෝගෙක් වන එම රථ නිසි පරිදි නඩත්ු කර ගැනීමෙ අවශ්ෙ කාර්විකයින්
්සාො ගැනීමෙ ඇති අපහසුව සලකා බලා මිසින් ස්වෝත්සාහ්ෙන් දියුණු කරගත්
කාර්වික ඥානෙ DO-IT-YOURSELF නම්වූ ලිපි ්පළ මගින් සූෙර්ව ්ලෝලීන් සමග ්බො ගැනීමෙ
උත්සුක වු්නි. ඒවා එතරම් ප්රශසත මට්ේම් ඒවා ්නාවන බව මා අවංකවම පිළිගන්නා
නමුත් සුළුතරෙක් ්හෝ ඒවායින් ෙම් ප්ර්ෙෝජනෙක් ලත් බව මා ිශවාස කරි. සිංහ්ලන්
එම ලිපි ලිවීමෙ මා සු පාරිභාෂික වචන මාලාව ප්රමාණවත් ්නාවන මුත් එක් ලිපිෙක් ්හෝ
සිංහ්ලන් පල කළ යුු ෙැයි හැඟුණ බැින් අංක 14 ලිපිෙ ්ම්ස සිංහලෙ පරිවර්වථනෙ
්කාෙ ඉදිරිපත් කරි.
අ්නක් වැෙගත්ම සාධකෙ වනු්ේ තමන් බාිතා කරන සූෙර්ේ ක්්රිොකාරිත්වෙ පිලිබඳ
තමන්ෙ වැෙහීමක් ඇතිිෙ එෙ පහසු්වන් නඩත්ු කළ හැකි වීමයි. උො: තමන්ෙ ්රෝග
පීඩාවක් වූ ිෙ එෙ පැහැදිළිව ව්යයිද්ෙවරොෙ පැවසිෙ හැකිනම් නිවැරදි ්රෝග ිනිශෙකෙ
එළඹිෙ හැකිවීමයි. නැත්හාත් ප්රතිකාර වැර දී අුරු ආබාධ වැළඳිෙ හැකිෙ. සූෙරෙෙ
තමන්ෙම අලුත්වැඩිො කර ගැනීමෙ හැකිනම් එෙ ප්රශසත අයුරින් කරගත හැකිෙ . ම්ේ
අරමුණ මා ලත් අත්ෙැකීම් ඔබ සමග ්බො ගැනීමයි.
ඇ්ලක්ස රණසිංහ.

පිටාර වායු පරීක්ෂණ ( Emission Test ) වාර්තාව හෙවත් දුම් පරීක්ෂණ වාර්තාව ලබා
ගැනීමට හපර සැලකිලි මත් විය යුතු කරුණු කිහිපයක්.
්මෝෙර්ව රථ පිොර ිෂ වායු පාලනෙ පිලිබඳ අප ර්ට් ෙ අන පනත් මගින් අනිවාර්ෙ කර ඇති
අතර වාර්වෂික ආොෙම් බලපත්්රෙ ලබා ගැනීමෙ ්පර ්බා්හෝ රථ වාහන පිොර ිෂ වායු
පරීක්ෂණෙ (Emission Test) ්හවත් ්පාදු්ව්ය අප කවුරුත් හඳුන්වන දුම් සහතිකෙ
ලබාගැනීමෙ ඉදිරිපත් කළයුුව ඇත. නවීණ රථවාහන වල ්මම පිොර ිෂ වායු පාලනෙ
සඳහා ්නා්ෙක් ඉ්ලක්ට්්්රානික පදධති මගින් පරිපූර්වණ කර ඇති නමුත් අප බාිතා
කරන පැරණි ්ෙපහර සූෙර වල එවැනි නවීණ උපාංග ්නාමැත. එබැින් කළ හැකි එකම
ිසදුම වනු්ේ හැකි උපරිම අයුරින් එංජි්ම් ප්රිතිෙ පවත්වා්ගන ොමයි. ඒ අනුව පහත
කරුණු ්ක්රහි සැළකිලිමත් වී්මන් උක්ත සඳහන් පිොර ිෂ වායු පරීක්්ෂණ්ෙන් නිසි ඵල
ලබා ගත හැකිවනු ඇත.
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1. කාබ්යයු්ර්වෙරෙ (carburetor) ප්රසශත ්ලස සුසර කිරීම්(Tuning precisely).
එංජිම ුළ ශක්තිෙ නිපෙවා ගනු ලබන්්න් ඉන්ධන ෙහන්ෙනි. ද්රව ඉන්ධන ්හවත්
්පට්්්රෝල් ෙහනෙ සඳහා නිෙිත අනුපාතෙෙ වාතෙ ්හවත් ඔක්ෂිජන් සමග ිශ්ර ්කාෙ
වාෂ්ප ්ලස එංජි්ම් ෙහන කුටීරෙ ්වත ලබාදීම මූලික වශ්ෙන් කාබ්යයු්ර්වෙරෙ මගින්
සිදුකරනු ලබයි. කාබ්යයු්ර්වෙරෙ නිෙිත ්ලස සුසර කරන අයුරු ්මහිදී ිසතර ්නාකරනු
ලබන අතර ්මෙෙ ්පර ඉදිරිපත් කළ DO-IT- YOURSELF - # 08, # 09 සෙ # 16 යන ලිපි ්පළ
කිෙවා බැලුව්හාත් ඒ පිලිබඳ සාමාන්්ෙ අව්බෝධෙක් ලැබිෙ හැකිෙ.්මහිදී අවධාරණෙ
කරනු්ේ කාබු්ර්වෙර්ේ ්ෙෝෂ සහිත වූ ිෙ

පිටාර වායු පරීක්ෂණ (Emission Test)

වාර්තාව හෙවත් දුම් පරීක්ෂණ වාර්තාහේ ප්රතිපලෙෙ සිදුවන බලපෑම අව්බෝධ
කරගැනීමෙ උත්සාහ කිරීමෙ. සාමාන්්ෙ අෙහස නම් එන්ජිම ුල ෙහනෙ සඳහා ්පට්්්රෝල්
්කාෙසකෙ වාතෙ ්කාෙස 14ක් (1:14) වන්ස ලබාදිෙ යුු බවෙ. ්මතරම් අධික වාත
්කාෙසක් ලබාදිෙ යුත්්ත් අප අවෙ ඇති වාත්ේ ඔක්සිජන් ඇත්්ත් 1/5 ක් පමණ වන
බැිනි. නමුත් සෑමිෙකම නිවැරදි ්ලස එෙ කළ ්නාහැකිෙ. ්වනසවන එන්ජින් භාරෙ ,
ඇක්සල්රෙරෙ ක්්රිො කරවන ආකාරෙ ්මන්ම එංජි්ම් උෂ්ණත්වෙ වැනි කරුණු මත ෙ
ිශ්රණෙ සරුවීම ්හෝ නිසරුවීම සිදුිෙ හැකිෙ. ිශ්රණෙ සරුවූ ිෙ අවශ්ෙ ඔක්සිජන්
්නාලැබී්මන් ්නාෙැවී ඉතිරිවන හයිධ්්රෝකාබන් අණු වර්වග රැසක් පිොර නලෙ ඔස්ස
අවෙ වාතෙෙ මුොහැරී්මන් නැවත රසාෙනික ප්රතික්්රිොවන්ෙ ලක්වී්මන් සිෙළුම ජීවීන්ෙ
අහිතකර ිෂ සහිත රසාෙනික ද්රව්ය්ෙ සාෙයි. කාබ්යයු්ර්වෙරෙක ඇති ෙම් ෙම් ්ෙෝෂ නිසාෙ
එනම් ්ජට් සිදුරු ිශාලවීම, ්චෝක් වෑල්ව්ය සම්පූර්වණ ්ලස ිවර ්නාවීම, එොර්වක්ලීනරෙ
සිරවීම නිසා ්චෝක් වීම වැනි ිිෙ ්ෙෝෂ මත ිශ්රණෙ සරුිෙ හැක.
ිශ්රණෙ නිසරු වූ ිෙ ෙ වාත්ේ ිශාල වශ්ෙන් අන්තර්වගත ෙහනෙෙ සම්බන්ෙ ්නාවන
නයිට්්රජන් වායු එංජි්ම් ෙහන කුටීරෙ ුල ඇති අධික උෂ්ණත්වෙ ෙේත් ෙහන්ෙන්පසු
ඉතිරිව ඇති ෙම් ඔක්සිජන් ප්රමාණෙක් ඇත්නම් ඒ හා ප්රතික්්රිො ්කාෙ නයිට්්රජන්
ඔක්සයිඩ් , නයිට්්රජන් ඩ්ෙෝක්සයිඩ් වැනි වැනි ිෂ වායු වර්වග ගණනාවක් නිපෙවා පිොර
නලෙ ඔස්ස පරිසරෙෙ මුො හැ්ර්ව. ( ්මෙ ිසීර්වණ ්ලස පැහැදිළි කිරීමෙ මා සු රසාෙන
ිද්ො ෙැනුම ප්රමාණවත් ්නාවන බව අවංකවම සඳහන් කරි ).
්ම් අනුව එංජි්ම් ිශ්රණෙ සරු වූ ිෙ ්මන්ම නිසරු වූ ිෙෙ අති ෙරුණු ිෂ රසාෙන වර්වග
පරිසරෙෙ එංජි්ම් පිොර නලෙ ඔස්ස ගලා ෙන බව අව්බෝධ වනු ඇත. එබැින් තම
සූෙරෙ නිසි පරිදි නඩත්ු කිරීම පිටාර වායු පරීක්ෂණ (Emission Test) වාර්තාව ලබා
ගැනීමට පමණක්ම හනාව සාමාජීය යුතුකමක් ද වන බව අවහබෝධ කරගත යුතුය.
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2. සූෙර්ේ ඉේනීෂන් (Ignition) පදධති්ේ ඇති ්ෙෝෂ නිවැරදි කර ගැනීම
්බා්හෝ අවසථාවල ෙක්නෙ ලැ්බන කරුණක් නම් තම දිපහර සූෙරෙ පිොර වායු
(Emission Test) පරීෂණ්ෙන් අසමත් වූ වහාම කාබ්යයු්ර්වෙරෙ ්ක්රහි පමණක් අවධානෙ
්ොමු කිරීමෙ. එමගින් නිරපරා්ද කාබ්යයු්ර්වෙරෙෙ හානි පමුනුවා ගන්නා අවසථා ෙ ෙක්නෙ
ඇත. මා්ේ අත් ෙැකීම් අනුව ඉේනීෂන් පදධති්ේ ්ෙෝෂ ඇති ිෙෙ අසම්ූර්ණ දෙනයක්
සිදුවී්මන් පරීක්ෂණ්ෙන් අසමත් ්වයි. මන් ෙ නිවරදි ෙහනෙක් සිදුවීමෙ නම් ඉේනීෂන්
පදධති්ේ මනා ක්්රිොකාරිත්වෙක් තිබිෙ යුුෙ. අප කවුරුත් ෙන්නා පරිදි එංජි්ම් සම්පීඩන
පහර (Compression Stroke) අවසාන්ේ සපාර්වක් පලේ (Spark Plug) එක මගින් ඇති වන
පුළිගු්වන් ිශ්රණෙ ෙහනෙ ්වයි. සූෙර්ේ ඉේනීෂන් (Ignition) පදධති්ේ ඇති ්ෙෝෂ
්ේු ්කාේගන ිශ්රණෙ නිසි පරිදි (complete combustion) සිදු ්නාවී ්මන් අවසාන්ේ
පිොර වායු (Emission Test) පරීක්්ෂණෙෙ අහිතකර බලපෑම් ඇති කරනු ලබයි.
දිපහර සූෙර්ේ ඉේනීෂන් (Ignition) පදධතිෙ පහත සඳහන් උපාංග වලින් සමන්ිත වනු
ඇත.
(අ)

ඉේනීෂන් ්කායිල් (Ignition Coil)එක. (ආ) හයි්ෙන්ෂන් ්කායිල් එක (H.T.Coil) (ඇ)

කන්ෙෑක්ට් බ්ය්්රකර්ව ්පාඉන්ට් (C.B.Point) (ඈ) කන්්ඩන්සර්ව (Condenser) (ඉ) සී.ඩී.අයි. (C.D.I.)
(ඊ) පිකප ්කායිල් ( Pick-up/Pulsar Coil) ( උ) පුලිගු ්පනුව ( Spark Plug) ( ඌ) පලේ වෙරෙ ( Plug
Lead) සහ ්මම උපාංග එකි්නක සම්බන්ෙ කර ඇති වෙර ජාලෙෙ අඩංගු වනු ඇත. සැ: යු:
මුල් යුග්ේ නිෂ්පාධන වල කන්ෙෑක්ට් බ්ය්්රකර්ව් (C.B.Point) ක්්රම්ෙන් සමන්ිත වු අතර
පසුකාලීන නිෂ්පාෙන වල සී.ඩී.අයි. (C.D.I.) ්හවත් Capacitor Discharge Ignition system වලින්
සමන්ිත එංජින් සහිත සූෙර බාිතෙෙ පැිණ ඇත.
සී.ඩී.අයි. (C.D.I.) ක්්රමෙ වඩාත් ක්්රමවත්ව ක්්රිො කරන අතර එවැනි සූෙරෙක ෙහණ්ෙන්
පසු 2 T සුවඳ නාසෙෙ ්නාෙැ්නන තරම්ෙ.
3. සයිලන්සර්ේ (silencer) ඇති අවහිරතා නිසා ෙ පිොර වායු (Emission Test) පරීක්ෂණෙ
අසමත් ිෙ හැක. ි්ශෂ්ෙන් දිපහර සූෙර්ේ 2 T ිශ්රණෙ නිසා සයිලන්සරෙ
ඉක්මනින් අවහිර වනු ෙක්නෙ ලැ්බ්ය. ඒ ුළ තැන්පත්ව ඇති ්තල් අපද්රව්ය්ෙ ්ේු
්කාේගන පරීක්ෂණ උපකරණ නිවැරදි කිෙවීම්් (Correct Readings) ලබා ්නා්ෙනු ඇත.
එබැින් ඒ පිළිබඳවෙ පරීක්්ෂණෙෙ ්පර සැලකිලිමත් ිෙ යුුෙ.
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උක්ත සාධක වලෙ අමතරව අප්ේ පාලන්ෙන් පරිබාහිර කරුණු කිහිපෙක් නිසාෙ පිටාර
වායු පරීක්ෂණෙ අහිතකර ප්රථිපල ලැබීමෙ ්ේුවනු ෙක්නෙ ලැ්බ්ය. එනම් ඉන්ධන වල
ප්රිතිෙ,ප් රීක්ෂණෙ සිදුකරනු ලබන කාර්විකයින්්ේ පුහුණුව ්හෝ ආකල්ප (Skill &
Attitudes) සහ පරීක්ෂණෙ සිදුකරනු ලබන උපකරණ වල නිරවද්ෙ තාවෙ ෙන කරුණු්ව්ය.
්ක්ස ්වතත් තමන්්ේ පැත්්තන් නිවැරදි පරිදි සූෙර්ේ නඩත්ු කෙයුු සිදු කර
ගැනී්මන් සූෙර්ේ පරීක්ෂණ ප්රථිපල සාර්වථක කරගත හැකි වනු ඇත.
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