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ඉංජිනේරු තාක්ෂනයනදී  ිවිව  වස්ථා ා සලී  ද්රසය වස්ය නල් සුරවසා ැනීමට  

ිවිව  ආවුද සා උපකවනය භාිවත කිරීට  සිදුනේ. 

  

මැනිමේ හා සලකුනු කිරීමේ උපකරන. 

වාමේ මකෝදුව Steel Ruler 

ටල නනයොකනය සානේ සලිේ නිපදසා ඇත. 

නටට්රික් ඒ කකක සලිේ 5. mm සි ද, බ්රිතානයය කකක සලිේ 1/64“ සි  ද 

පාඨාංක ලබා ැත සනක. 

එක් ඒ වේතයක සි  පාඨාංක ්ලකුණු කව වති නි්ා ටනීමට පසුරය.                              

M-W -P 

මිනුේ පටිය Measuring Tape 

 Cm සා වැල් සලිේ පාඨාංක දක් ඒසා ඇත. 

 ක්ෂනිකස සනකිනලනය නි්ා භාිවතය පසුරි. 

P – M -W 

මට්ටේ ලීය Straightedge 

 පෘ්ථඨයක ්ටතලා බස පරීක්ෂා කිරීට  භාිවත කවි. 

 ලී නසෝ නලෝස සලිේ නිපදසා ඇත. 

W – M-P 
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මුලු මට්ටම Try square. 

 කද සා තලය වතව 95º ක පවතවයක් ඒ පිහිටුසා ඇත. 

 දාවයක  ලම්බක නේඛා නිේටාණය  සා පෘ්ථඨ නදකක් ඒ වතව ලම්සක බස 

පරීක්ෂා කිරීට  නයොදා ැීම. 

M-W-P 

මෙදුේ කටුව Divider 

 එක් ඒ මිම්ටක් ඒ තසත් තනනයක  පි පත් කිරීට  සා සක්ර සනඩ 

්ලකුණු කිරීට  නයොදා ැීම. 

  M-P 

M-W 

මැදි මප ොංචිය Center punch 

 සිදුවක් ඒ ිවදිට  නපව එහි නක් ඒේද්රය ්ලකුණු කිරීට  සා 

නලෝස ටත ්ලකුණු ඇී ට  නයොදා ැීම. 

වරක්කලය Marking Gauge 

 ලීයක දාවයක  ්ටාේතවස නේඛා ඇී ට  නයොදා ැීම.  

W-M-P 

M-W-P 

   අදින කටුව Scriber. 

 තද පනතලි පෘ්ථඨ ටත නේඛා,්ලකුණු නයී ට  භාිවත 

කවි.  
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මල්ටී මීටරය Multi Meter 

 ඉනලක් ඒනරෝනික ක් ඒන්ේත්රනද නසෝල්ටීයතාස, ාවාස, සා 

ප්රතිනවෝ ය සනීම වාශි ටනීමට  නයොදා ැීම  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

මයිමරෝමීටරයMicrometer. 

 සියුම් මිනුම් ලබා ැනීමට  සා පරීක්ෂා කිරීට  භාිවත කවි. 

 වභයේතව මිනුම් ැනීමට  භාිවත කල නනයොසනක. 

 

 
M-P 

තල ආමානය Feeler Gauge. 

 පෘ්ථඨ නදකක් ඒ වතව සියුමි පවතව ටනීමට  නයොදා ැීම. 

M 

M-P 

කැලිපරය Caliper 

 පෘ්ථඨ නදකක් ඒ වතව පවතව ටනීමට  

නයොදා ැීම 

නිමයෝේ මටස්ටරය Neon Tester. 

 ්ේනයායක ිවදුලිය ැලා යාටක් ඒ සිදුනේදනි බනලිට  නයොදා ැීම. 

M 
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අත් කියත Hand Saw. 

 දිැ සා න්ේටීමී වක  ඇති දත් ැණනය වනුස ිවිව  සේැ ඇත. 

 දනස නකො ථ් නසේ කව ැනීමට ්දසා භාිවත කවි. 

කුඩා රාමු කියත Coping Saw. 

 සිහිේ තලයකිේ ්ටේිවතය. 

 කසාකාව සනඩ කනපීට  ුරදුුරය. 

 තලය පසුරනසේ කනනඩනයුරලුය. 

W 

 

  

කැපීමේ හා සැහීමේ උපකරණ 

තහඩු කියත Tenon Saw. 

 දනස මූට්ටු සල නසේත්තු කනපීට  නයොදා ැීම. 

මලෝහ කියත Hack Saw. 

 නලෝස දඩු,බ ,කුට්ටි නකො ථ් කිරීට  නයොදා ැීම. 

තහඩු කතුර Snip. 

 තුීම නලෝස තසඩු,P.V.C තසඩු නටේට නපොලිය ථ් රිේ සනනි තුීම තසඩු 

කනපීට  භාිවත කවි. 

 නටය උදු තල තසඩු කතුව,සක් ඒ තල තසඩු කතුව,නපොදු තසඩු කතුව සා 

ථ්නකොච් තසඩු කතුව නල් සේැ කිහිපයක් ඒ ඇත.  

w 

w-m 

M 

M 
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ෙොංකු කතුර Bench shear. 

 තසඩු කතුවකිේ කනපිය නනයොසනකි ඝනය නලෝස තසඩු සනනි දන කනපීට  

නයොදා ැීම. 

අත් විදුේ යේත්රය.Hand Drill 

 කුඩා ප්රටාණනද සිදුරු ිවී ට  භාිවත කවි. 

 වසශ්ය සිදුනේ ිව්ථකම්භය  වනුට ිවදුම් කටු ටාරු කල සනක. 

 ිවදුලිනයේ සා වතිේ ක්රියාත්ටක කවනය ිවදුම් යේත්ර ඇත. 

කපන කටු Chisels. 

 නලෝස නකො ථ් කනපීට/රැහීට සනනි කේයයේ ්දසා නයොදා ැීම. 

 ිවිව  වසශ්යතාසේ  වනුස භාිවත ක  සනකි සනය න්ේ කපනය කටු සේැ 

4ක් ඒ ඇත. 

 

යත්ත Plane. 

 ලීයක නසෝ ලෑල්ලක ටතුපි  ටට් ම් කිරිට  නයොදා ැීම. 

 ටාවම් යත්ත./ටට් ම් යත්ත/කන  යත්ත/තට්ටු යත්ත/පුලුක් ඒ 

යත්ත/නබොවදම් යත්ත/පිහිය යත්ත ආී  නල් සවැ කිහිපයක් ඒ 

භාිවතනද පසති. 

පීර File. 

 වනයසශ් ය නලෝස නකො ්ථ නැසා නලෝස නකො ් වසශ්ය 

ආකාවය  ්ක්ා ැනීමට  භාිවත කවි. 

 දිැ,සනඩය සා කනපුට වනුස පීරි සේැ වාශියක් ඒ ඇත. 

රාස්පය Rasp 

 දාව සක්ර සනඩ ැා ැනීමට ,වබේ,සම් ආදිය ැෑට  නටය නයොදා 

ැනි. 

 දත් සල ථ්සභාසය වනුස නම්සා සේැ කිහිපයක් ඒ ඇත. 
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ගැලවීේ හා සවිකිරී මේ උපකරණ 

ඉස්කුරුප්පු නියන Screw Drive 

 ඉ ථ්කුරුප්පු ඇනය ැනලවීට  සා ්ිව කිරීට  නයොදා ැීම. 

 සනඩය සා ප්රටානයය වනුස සේැ වාශියක් ඒ ඇත. 

මෙමක න යතුර Double ended wrench 

 වසහිව නනයොවු ථ්ා ානය සල පිහිටි නපො  ඇනය නසෝ මුරිේචි තද කිරිට  නසෝ 

බුරුල් කිරිට  නයොදා ැීම. 

මප ප් මිටියේ යේත්රය Pop Rivet machine 

 ිවදිනය ලද සිදුවක  ැනලනපනය නපොප් මිටියම් ඇනයයක් ඒ නයොදා මිටියම් 

යේත්ර නයේ ඇනයනද ූරව ඇී නටේ නකො ථ් සිවවී ඇනයය මිටියම් නේ. 

මිටිය Hammer 

 අඩු මිටිය - කම්බි ඇනය ැනසීට සා ැනලනවීට. 

 මෙෝල මපති මිටිය - ඇනය ැනසීට සා මිටියම් කිරිට. 

 ඉදිමපති මිටිය හා හරස් මපති මිටිය-තසඩු සල කානු ්ක ථ් කිරීට   

 

අතමක ලුව Mallet 

 නියනය භාිවතනදී  එහි මි   තට්ටු කිරීට  භාිවත කවි. 

 තුීම තසඩු තලා ැනීමනම්ී  සා සනඩ ැ්ා ැනීමට  ැේනයා වතනකොලු සේැද ඇත. 
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රැචට්ටුව Ratchet  

 නපො  සනඩි ඇනය ඉක් ඒටනිේ ැනලවීට  සා තද කිරීට  නයොදා ැනි. 

වයාවථ ය යතුර Toque wrench 

 යම්කිසි සයසේා යක  ඇනය මුරිච්චි තද කිරීට කල සනක. 

 

සීරුමාරු යතුරු Adjustable wrench  

 ඇනයනද හි්  වනුස සනු සීරුටාරු කල සනක. 

ෙසත මූට්ටුව Universal joint/U.joint 

 ඇනයයක් ඒ එක එල්ලනද පිහිටුසා නනයොටනති ිව ක එය ැනලවීට  නසෝ තද 

කිරීට  නයදා ැීම 

 නටටගිේ බලය යම් නකෝණයකිේ සවසා ලබා දිය සනක. 

  

  

ඇලේ යතුරු Allan keys 

 පට් ම් ආකාවය  හි් සාවා ඇති ඇනය ැනලවීට  සා තද කිරිට  

නයොදා ැීම 

 Star, Philips, සා Socket නල් සේැ කිහිපයකි.  

ස්පැනරය Spanner 

 සනඩි බලයක් ඒ නයදා ඇනය මුරිච්චි තද කිරීට සා ැනලවීට කල සනක. 
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ෙඩු අඩුව Vice 

 යම් කෘතියක නකො ථ් කනපිනම්දි, ිවදිනටදි, පීරි ැනනම්ී  හිවකව වල්ලා 

ැනීමට  නයොදා ැීම. 

 

 

අත් අඩුව Pliers 

 යටක් ඒ දනඩිස වල්ලා ැනීමට,කම්බි නයනවීට,කනපීට යනය කාේයයේ ්දසා නපොදු වත් 

වඩුස භාිවත කවිැ 

 ිවනශ්ේ් කාේයයේ ්දසා ස නයනසන වඩුස,පනතලි වඩුස,ටාරු වඩුස නල් සේැ 

ඇත. 

කරේපය Cramps 

 සනඩ නකො ථ් එක  හිව කව තබා ැනීමට  භාිවත කවි. 

R.R.Susinidu pawan. 

0757450356. 

 


