
 

 

 

            

 

                

विज्ञान आश्रम पाबळ 

लेसर मशीन ररपोर्ट 

 

 

 



आजच्या युगात विजेचे महत्ि वनविटिाद आहे. पण याच बरोबर  विजिापर करत असताना त्यािर चालणाया 

उपकरणाांची त्याांच्या आिश्यकतेनुसार  काळजी न घेतली गेल्यास नुकसान होऊ शकते. आपल्या 

विकाणी होणारा िीजपुरििा,त्याची गुणित्ता ि विद्यतुउपकरनाांची आिश्यकता या बाबी प्रामुख्याने 

विजिापर करताना विचारात घ्याव्या लागतात.या बाबी लक्षात घेऊनच लेसर कवर्ांग मशीनसािी 

घ्याियाची काळजी खालीलप्रमाणे असेल: 

लसेर कट िंग मशीनसाठी लागणारा इलटेरिक सप्लाय: 

मखु्य प्रवाह: 

२३० व्होल्र् +-१०% 

हा सप्लाय मोजण्यासािी तुम्हाला  मल्र्ीमीर्रच्या प्रोब्स खालीलप्रमाणे जोडाव्या लागतील. 

         

          

 

अटथिंग व्होल् जे: 

०-१ व्होल्र् 

अवथिंग व्होल्रे्ज मोजण्यासािी  तुम्हाला  मल्र्ीमीर्रच्या प्रोब्स खालीलप्रमाणे जोडाव्या लागतील. 



 

 

अटथिंग-मखु्यप्रवाह व्होल् जे:  

२२० -२३०व्होल्रे्जपयिंत  

अवथिंग-न्युट्रल व्होल्रे्ज मोजण्यासािी तुम्हाला मल्र्ीमीर्रच्या प्रोब्स खालीलप्रमाणे जोडाव्या लागतील. 

 

 

 



तमुच्या जागवेरील सप्लायची तपासणी कशी कराल?? 

ज्या सप्लाय-बोडटमध्ये तुम्हाला लेसर मशीन जोडायचे आहे त्या विकाणी िर दाखिल्याप्रमाणे सप्लाय 

तपासनू पहा.वदिसातनू ३ िेळा याप्रमाणे १५ वदिस हा सप्लाय तपासनू घ्या ि नोंद िेिा. जर हा सप्लाय 

बदलणारा असेल तर खालीलप्रमाणे आिश्यक उपाय करून पाहािेत. 

तमुच्या टठकाणच्या सप्लायची गणुवत्ता व आवश्यक उपाय: 

जर तुमच्या विकाणाचा मखु्य प्रवाह २२०-२४० व्होल्  पयिंत असेल तर तो योग्य आहे . पण हा प्रिाह जर 

सतत बदलणारा असेल तर तुम्हाला प्रिाह एकसम िेिण्यासािी आिश्यक क्षमतेचा  (जोडलेल्या 

लोडप्रमाणे ) ि चाांगल्या कां पनीचा ऑ ांन-लाईन UPS  जोडािा लागेल. UPS ची वनिड आपल्याला 

लागणाऱ्या Back-up ि िीज िापरानुसार करािी.  

 

प्रवाहाच ेप्रकार व तयािंच ेकायय : 

मखु्य प्रवाह  व तो का बदलतो ?  

िीज आयोगाने वदलेल्या वनयमानुसार ग्राहकाला विद्यतु कपनीने घोवित दाबानुसार म्हणजेच २४०व्होल्र् 

प्रमाणे विद्यतु पुरििा करायला हिा. पण तरीही हा पुरििा सतत बदलत राहतो कारण विजेचे वितरण सिट 

विकाणी सारखेच होत नसते.एखाद्या विकाणाच्या  मागणीपेक्षा जास्त वकिा कमी  केलेला िापर विधतू 

दाबािर पररणाम करत असतो.उदा . ज्यािेळी आपण िरच्या मजल्यािर पाण्याचा नळ सुरु करतो ि 

त्याचिेळी जर कोणी खालील मजल्यािरील नळ सुरु केला तर िरच्या मजल्यािरील  नलातील पाण्याचा 

दाब कमी होतो .त्याचप्रमाणे मुख्य प्रिाहाचे होत असते. याचबरोबर योग्य नसणारी अवथिंग,विद्यतुताराांची  

जोडणी हे घर्कही पररणाम करत असतात. 

बदलणारा प्रवाह असल्यास काय कराल ?? 

जर मुख्य प्रिाह  सतत बदलत राहत असल्यास तुम्हाला िीज कां पनीशी सांपकट  करून प्रिाह तपासनू 

घ्यािा लागेल ि त्यानुसार उपाय करािे लागतील. हा प्रिाह थोड्या प्रमाणात बदलत असेल तर तुम्ही 

Voltage Regulator अथाटत  व्होल्रे्ज स्रँ्वबलायजर वकां िा UPS िापरू शकता.  

 

न्युिल सप्लाय : 

न्युट्रल सप्लाय हा विद्युत प्रिाह वितरण होणाया विकाणाच्या सांदभट (Reference) वबांदूमधनू (Voltage 



Distribution point) घेतला जातो . या सप्लायच्या सांदभाटनुसारच मुख्य प्रिाह िाहत असतो.जेव्हा न्युट्रल 

सप्लाय हा जोडला गेलेला नसतो वकां िा काही कारणास्ति कमी येत असल्यास त्यािर जोडली गेलेली 

उपकरणे खराब होऊ शकतात.अशा परीवस्थत विजेचा धक्का बसण्याचा वह धोका असतो.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मखु्यतः सप्लाय जोडणी उघडी राटहल्यान ेटकिं वा सिंदर्य टबिंदू (Distribution point) व्यवटथथत जोडला 

गलेा नसल्यास अशी टथथती उद्भवत.ेअशा वळेी वर सािंटगतल्याप्रमाण ेन्यिुल सप्लाय चके करून 

घ्यावा व तो योग्य नसल्यास तमुच्या जवळील  टवद्यतु प्रवाह टवतरण किं पनीला कळवाव.े जर तरीही 

तमुचा प्रवाह योग्य यते नसले तर तमु्हाला थवतिंत्र न्यिुल सप्लाय घ्यावा लागले. यासाठी तमु्हाला 

अटथिंग सप्लाय प्रमाणचे सवय जोडणी करावयाची आहे.  

 

 

 

 

मुख्य प्रिाह ( R) मुख्य प्रिाह ( Y) 

                मुख्य प्रिाह ( B) 

       मुख्य प्रिाह ( Y)          मुख्य प्रिाह ( R) 

मुख्य प्रिाह ( B) 
न्युट्रल सप्लाय 

१. प्रिाहाची DELTA जोडणी २. प्रिाहाची STAR जोडणी 

सांदभट वबांदू 



खाली वचत्रात दाखविल्याप्रमाणे विद्युत प्रिाहाचे  वितरण  विद्युत कां पनी करत असतात. 

 

                                  टचत्र  : टवद्यतु प्रवाहाच े टवतरण- टवद्यतु किं पनी त ेग्राहक  

 

अटथिंग सप्लाय:  

अवथिंग सप्लाय हा असा सप्लाय असतो वक तो विद्युत उपकरणाांना जवमनीशी जोडतो. जेव्हा काही 

कारणास्ति मुख्य प्रिाह ि न्युट्रल सप्लाय एकमेकाांना जोडले जातात( short-circuit)  तेव्हा  उपकरण 

खराब होण्याची शक्यता असते  वकां िा याचिेळी विजेचा धक्का वह लाग ूशकतो अशािेळी अवथिंग सप्लाय हा 

जास्तीचा  प्रिाह जवमनीला जाऊ देतो ि त्यामुळे विजेचा धक्का वकां िा उपकरण खराब होण्याचा धोका 

र्ाळता येतो. अटथिंग सप्लाय हा नहेमी ०-१ व्होल्र् अस ूद्यािा, अन्यथा उपकरानाांमधनू जास्तीचा प्रिाह 

सतत िावहल्याने उपकरण खराब होऊ शकते.  

अवथिंग सप्लाय देण्यासािी उपकरणाच्या धातुयुक्त आिरणाला एक तार जोडून एका विवशष्ट पद्धतीने ती  

जवमनीमध्ये पुरािी लागते. लेजर मशीन सारख्या उपकरणासािी अवथिंग सप्लाय असणे खपूच महत्िाचे 

असते कारण जास्तीची विद्यतुधारा मुख्य लेजर र््युबिर ि लेजर र््युब सप्लायिर  पररणाम करते ि 

पररणामी र््युब खराब होऊ शकते. 



 

अटथिंग सप्लाय करत असताना वापरण्याच ेमखु्य घ क: 

 

अटथिंग सप्लाय वाहक ( Earth Continuity Conductor) : हा भाग अवथिंग सप्लाय मशीनच्या 

िेगिेगळ्या भागाला जोडत असतो ि सिट भागातनू एका वबांदतू येऊन अवथिंग लीड ला जोडला जातो . हा 

भाग विद्युत प्रिाहाचा  सांिाहक असायला हिा ि त्याचा रोध खपूच कमी कमी असायला हिा.तो १ ओहम 

च्याही कमी असािा लागतो. िाहकाची जाडी वह इलेवक्ट्रक िायररां ग मध्ये जोडल्या गेलेल्या िायरच्या 

व्यासाच्या वनम्यापेक्षा कमी नसािी. 

अटथिंग लीड: (Earthing Lead)   

अवथिंग लीड हा अवथिंग सप्लाय िाहक  ि अवथिंग प्लेर् (Earthing plate) याांना जोडणारा िाहक असतो. हा 

िाहक कुिेही खांवडत नसल्यास चाांगला असतो. मुख्यत: यासािी ताांब्याची तार िापरली जाते. या 

िाहकाची जाडी वह इलेवक्ट्रक िायररां ग मध्ये जोडल्या गेलेल्या िायरच्या व्यासाच्या वनम्यापेक्षा कमी 

नसािी. 

अटथिंग इलरेिोड (Earthing Electrode) : हा भाग  अवथिंग पद्धतीचा शेिर्चा भाग असनू तो 

जमीवनमध्ये गाडला जातो. या प्लेर्चा रोध खपूच कमी असायला हिा ि त्याने येणारा सप्लाय सुलभ ररत्या 

जवमनीला द्यायला हिा.याशािी तुम्ही ताांबे वकां िा लोखांड िापरू शकता . 

जर वह प्लेर् ताांब्याची असेल तर खालील आकार घ्यािा:  2’ x 2’ x 1/8”(600x600x300 mm) 

जर वह प्लेर् लोखांडाची असेल तर खालील आकार घ्यािा : 2’ x2’ x ¼” (600x600x6 mm) 

साध्या अवथिंग जोडणीसािी: धातचूा पाईप व्यास २५mm, १ इांच ि लाांबी २ मीर्र (६ फुर्) असािी . 

 

अटथयग सप्लाय कसा करतात? 

अवथिंग सप्लाय करण्याच्या सावहत्यािरून त्याचे खालील प्रकार पडतात. 

प्ल े अटथिंग : 

प्लेर् अवथिंग करत असताना तुमहाला  ताांब्याचा 60cm x 60cm x 3.18mm आकाराचा वकां िा 60cm x 60cm 

x 6.35 mm आकाराचा लोखांडाचा पत्रा घ्यािा लागेल. यासािी जवमनीमध्ये ३वमर्र पयिंत खड्डा घ्यािा 



लागतो ि त्यामध्ये खाली वदल्याप्रमाणे सावहत्याचा िापर करून जवमनीमध्ये पुरािा लागतो. 

खाली वचत्रात दाखविल्याप्रमाणे प्लेर् अवथिंगची रचना असते: 

 

 

पाईप अटथिंग : 

या अवथिंग पद्धतीमध्ये काही विवशष्ट आकाराचा स्र्ील वकां िा आच्छावदत लोखांडाचा पाईप जवमनीमध्ये 
पुरला जातो.या  पाईपचा आकार हा अवथिंग करण्याच्या विकाणाचा मातीचा प्रकार ि मातीतील पाण्याचा 
प्रकार यािर अिलांबनू असते. मुख्यत: 40mm (1.5in) व्यासाचा ि 2.75m (9ft) in लाांबीचा पाईप जमीन जर 
कोरडी असेल तर िापरला जातो.जवमनीतील पाण्यानुसार पाईप हा वकती पुरािा हे िरविले जाते. मुख्यत: 
वह खोली 4.75m (15.5ft) पयिंत असते . 

खाली वचत्रात दाखविल्याप्रमाणे पाईप अवथिंगची रचना असते: 



 

 

 

रॉड अटथिंग : 

हा अवथिंग प्रकार पाईप अवथिंग प्रमाणेच असनू यामध्ये ताब्याचा 12.5mm (1/2 inch) व्यास वकां िा 16mm 
(0.6in) व्यासाचा स्र्ीलचा वकां िा 25mm (1inch) व्यासाचा GI pipe  िापरला जातो. या रॉडला 2.5m (8.2 ft)  
या लाांबीपयिंत पुरािे लागते. खाली वचत्रात दाखविल्याप्रमाणे पाईप अवथिंगची रचना असते: 

 

 

 

  

 



रासायटनक अटथिंग सप्लाय पध्दती  : 

याच बरोबर तुमचा अवथिंग सप्लाय िरील पध्दतीनुसार योग्य व्होल्रे्ज देत नसेल तर अवथिंग करण्याच्या 
काही रासायवनक  पध्दती आहेत वक ज्या तुम्हाला  अवथिंग सप्लायर कडून करिनू घ्याव्या लागतात. 
यामध्ये मुख्यत: जवमनीची क्षमता तपासली जाते जर जमीन योग्य प्रमाणात सुिाहक नसेल तर त्यामध्ये 
रसायने र्ाकून वतला सुिाहक बनविली जाते. अशा  पध्दती मध्ये अवथिंगला िारां िार पाणी देण्याची 
आिश्यकता नसते. िर दाखविल्याप्रमाणेच एक प्रकार वनिडून पत्रा, रॉड वकां िा पाईप िापरला जातो ि 
त्याभोिती रसायनाच्या बँग्स िेिल्या जातात. रसायनाच्या रासायवनक अवभक्रीयेमुळे जवमनीची 
सुिाहकता िाढते ि अवथिंग सप्लाय जवमनीला सुलभरीत्या वदला जातो. 

 

अटथिंग सप्लाय करण्याची पद्धती : 

 अवथिंग सप्लाय करत असताना खालील पद्धती कराव्या लागतात. 

 प्रथमतः  5x5ft (1.5×1.5m) लाांबीरुां दी ि 20-30ft (6-9 meters) खोलीचा जवमनीमध्ये एक खड्डा 
घ्या.  या खड्ड्याचा आकार जवमनीच्या सांरचनेिर अिलांबनू असेल. 

 यानांतर िर साांवगतल्याप्रमाणे आपल्या वनिडीनुसार 2’ x 2’ x 1/8”(600x600x300 mm) आकाराचा 
ताांब्याचा पत्रा घ्या ि त्याला उभ्या पद्धतीने जवमनीमध्ये गाडा. 

 यानांतर दोन िेगळ्या विकाणाहून अवथिंग लीडस घेऊन त्याला  नर् ि बोल्र््स  लाऊन घ्या  

 जोडणीच्या विकाणी ग्रीसलाऊन घ्या यामुळे गांज िगेैरे पकडला जाणार नाही  

 यानांतर अवथिंग रॉड १ फुर् िर िेऊन जवमनीमध्ये गाडा 

 हे करत असताना सुिाहकता िाढविण्यासािी अवथिंग प्लेर् च्या बाजलूा १ फुर्ापयिंत कोळश्याची 
पािडर ि मीि र्ाकािे. याननांतर अवथिंग लीडस घेऊन त्याला मवशनच्या धातचू्या भागाला जोडा. 

 यानांतर तुमचा अटथिंग सप्लाय वर सािंटगतल्याप्रमाण ेएकदा तपासून पहा. तो ०-१ व्होल्र् च्या 
दरम्यान दाखवायला हवा. 

 

जर तमुचा  अटथिंग सप्लाय ०-१ व्होल् च्या दरम्यान यते नसल्यास काय कराल ? 

 

जर अवथिंग सप्लाय ०-१ व्होल्र् च्या दरम्यान येत नसल्यास तुम्हाला एकतर अवथिंग सप्लायर कडून 
रासायवनक अवथिंग करून घ्यािी लागेल. काही िेळा बोडटमध्ये येणारा अवथिंग सप्लाय हा ०-१ व्होल्र् च्या 
दरम्यान दाखवितो परां तु मवशन च्या बाजलूा तो बदलणारा असतो अशा िेळी तुम्हाला हा सप्लाय कोणत्या 
इलेक्ट्रॉवनक/इलेवक्ट्रक उपकरणामुळे बदलतोय हे पहाबे लागेल उदा. आमच्या येथे लेसरमशीनसािी 



येणारा अवथिंग सप्लाय हा १२-१३ व्होल्र् दाखित होता परां तु हाच सप्लाय मुख्य बोडाटमध्ये ०-१ व्होल्र् 
मध्ये दाखित असे. उपकरणाांची तपासणी केल्यािर असे अढळून आले वक UPS नांतर हा सप्लाय बदलत 
आहे. त्यामुळे आम्ही हा सप्लाय Isolation transformer र्ाकून िेगळा केला याचबरोबर काही Filtering 
capacitors र्ाकून या सप्लायला योग्य बनविण्यात आले.  

 

 

अशाप्रकारे विजेिर कोणतेही उपकरण जोडत असताना िरीलप्रमाणे दक्षता घ्यािी . 

 

 

 

                                  ------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                          
                                                                           by  

                                                              Suhas Labade , 

                                     Vigyan ashram Fablab, Pabal 
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