
vidusara gedara vidyagaraya 

විදුසර ගෙදර විද්යාොරය විගේෂාාංගේ පලවන ලිපි වැඩිදුරටත් කියවන්න.  

gedaravidyagaraya.blogspot.com  

ගසෝඩා ගරාකටය 
 

රරොකට්ටුවක් යනු ඉතො අධික රේගයකින් ඉහලට ගමන් කරන යොනයකටයි.එවැනි රරොකට්ටුවක් සෑදීම එතරම් 

රලරහසි වැඩක් රනරමයි.ඒ නිසො අද රගදර විදයොගොරරයන් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්රන් සැබෑ රරොකට්ටුවක ක්රියොව 

ආදර්ශනය කල හැකි ආදර්ශ රරොකට්ටුවක් සොදො ගන්න ආකොරයයි. 

 

 

 

අවශය රේවල් 

1.මිලිලීටර 500 ප්ලොස්ටික් බීම රබෝතලයක් 

2.තුනී කොඩරබෝඩ කැබැල්ලක්(බ්රිසල් රබෝඩ) 

3.ගනකම් කොඩරබෝඩ කැබැල්ලක්. 

4.රබෝතලය ඇතුල් කලහැකි PVC බටයක් (අඩි  2ක් පමණ දිග) 

5.රබර් බැලුමක් 

6.විනොකිරි රකෝප්පයක් පමණ (රබෝතලරයන් 1/3ක් පමණ) 

7.ආප්ප රසෝඩො (රේකින් පේඩර්) රම්ස හැඳි 4ක් පමණ 

8.රබර් පියක්   

 

1.පළමුරවන්ම තුනී කොඩරබෝඩ කැබැල්ල අරරගන 1-රූපරේ දැක්රවන ආකොරයට රක්න්ික ඛණ්ඩයක් කපො 

ගන්න.ඉන්පසුව එය රක්තුවක් ආකොරයට (රගොුවක් ආකොරයට) නමො අලවො ගන්න. 

 

 

2.2-රූපරේ දැක්රවන ආකොරයට රසන්ි මීටර දහයක් පමණ උස ආධොරක කැබලි තුනක් ගනකම් කොඩරබෝඩ 

කැබැල්රලන් කපො ගන්න. 

 

http://gedaravidyagaraya.blogspot.com/
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3.රබර් බැලූනය රගන 3-රූපරේ ආකොරයට එහි විවරයට මඳක් පහලින් කපො රවන් කරගන්න.ඉන්පසු රබර් 

බැලූනරේ විවරයට විරුේධ පැත්රත් යින් ඉඳිකුවක් ආධොරරයන් සිදුරු කර ගන්න.එම සිදුර  පැහැදිලිව රපරනන 

ආකොරයට රෙල්ට්ට පෑනකින් එම ස්ටථොනය සලකුණු කරගන්න.   

 

4.පසුව 4-රූපරේ ආකොරයට රබෝතලරේ යට පැත්රත් (අඩිය ඇති පැත්රත්) කලින් සකස්ට කර ගත් කොඩරබෝඩ 

රක්තුවද ,රබෝතලරේ ඉහල රකොටරස්ට පැත්තට වන්නට ගනකම් කොඩරබෝඩ ආධොරක තුනද  රබෝතලයට අලවො 

ගන්න. 
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දැන් අපි රරොකට්ටුව සොදොරගන අවසන්.මීළඟට හදන්න තිරයන්රන් රරොකට්ට අංගනයයි. 

 

5.5-රූපරේ ආකොරයට PVC බටය අංශක 60ක් පමණ ආනතව සිින පරිදි ලී කරුවක් ආධොරරයන් රපොළරේ සිුවො 

ගන්න. 

 

 

දැන් රරොකට්ටුව ගුවන් ගත කිරීමට අවශය සියලුම රේවල් සොදොරගන අවසන්.රම් රරොකට්ටුව රබොරහොම රේගරයන් 

ගමන් කර එකක්.ඒ නිසො ආරක්ෂක උපරදස්ට පිළිපැදීම වැදගත් වනවො. 

 

ආරක්ෂක උපදෙස් 

 

 

 

*රරොකට්ටුව ගුවන් ගත කිරීම සඳහො රහොඳින් ඉඩකඩ ඇති ස්ටථොනයක් රයොදො ගත යුතුයි. 

 

*රරොකට්ටුව කිසිම පුගලරයකු එල්ල කර ක්රියොත්මක රනොකළ යුතුයි. 

 

*රරොකට්ටුව ක්රියොත්මක කල පසු රරොකටරේ ක්රියොකරු, රරොකට්ටුරේ පිුපස පැත්රත් සිට මීටර 5ක් වත් දුරින් සිිය 

යුතුයි. 

 

*රරොකට්ටුව ක්රියොත්මක වීමට තරමක් කොලය ගත වන බැවින්,ක්රියොත්මක කල පසු ලඟට රගොස්ට පරික්ෂො කිරීරමන් 

වලකින්න. 

 

*ඇස්ට වල තවරො ගැනීරමන් වලකින්න. 

 

*සැමවිට දැනුමැති වැඩිහිිරයකුරේ සහරයෝගය ලබො ගන්න. 
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6.පළමුව රබෝතලරයන් 1/3ක් පමණ පිරරන පරිදි විනොකිරි වත් කරන්න. 

 

 

7.රපොලිතීන් කැබැල්ලක් රගන ආප්ප රසෝඩො එම රපොලිතීන් කැබැල්ලට හලො එය ික රවලොවකින් දිග හැරරන රලස 

කිහිප සැරයක් නවො ගන්න. ඉන්පසුව එය රබෝතලයට ප්රරේසරමන් ඇතුල් කරන්න. 

 

8.දැන් ඉක්මනින්  4-රූපරේ ආකොරයට සිදුරු කර සකස්ට කර ගත් බැලූන් පටලය රබෝතලරේ විවරය වැරසන පරිදි 

දමො රබර් පි ආධොරරයන් තද කරගන්න(බැලූනරේ සිදුර හරි මැද පහලින් තිබිය යුතුයි).ඉන්පසු රරොකටය අටවො 

ගත PVC බටය තුලට දමො ඈතට වී රරොකටය නිරීක්ෂණය කරන්න. 

 

වීඩිරයෝ සහ වැඩිදුර උපරදස්ට රමතැනින් ලබොගන්න. 
 

රසෝඩො රරොකටරේ ක්රියොකොරීත්වය 

 

රමම රසෝඩො රරොකටය ඉහලට ගමන් කිරීමට අවශය බලය සැපරයන්රන් එය තුල සිදුවන රසොයනික 

ප්රතික්රියොවකින්ය.රසෝඩියම් බයිකොබරන්ට්ට සහ විනොකිරි වල ඇති ඇසිික් අම්ලය එකිරනක ප්රතික්රියො කර කොබන් 

ඩරයොක්සයිඩ නිපදවයි.එම කොබන් ඩරයොක්සයිඩ රබෝතලය තුල එකතු වී එක්වරම පහලට විදීම නිසො ඇති වන 

රතරපුම් බලය රරොකට්ටුව ගමන් අවශය බලය සපයයි. 
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