
 
 

26. ෙදව්ෙලොවට ඉණිමඟ?   
 
ෙද්ශගුණ විපර්යාස ගැටළුවට පිළිතුර ෙලස ෙබොෙහෝ 

ෙදෙනකුෙග් සිතට නැ ෙගන විසඳුම ඉන්ධන පිළිබඳ කාර්යක්ෂමතා 
ඉණිම ෙඟක ඉහළට ගමන් කිරීමයි.  ඉහළට පියතබන ඉනිකඩක් 
පාසා කාබන් විෙපෂණ පමාණය අඩුෙවතැයි සැලෙක්. 

 
ෙම් තර්කයට අනුව ඊෙය් ඉන්ධණය ගල් අඟුරුය. අද එය 

ඛනිජ ෙතල් වන අතර ෙහට පධාන ඉන්ධනය වන්ෙන් ගෑස් ෙහවත් 
ස්වභාවික වායුවයි. ඒ අනුව අප ෙදව්ෙලොවට ළංවන්ෙන්, ඉන්ධනය 
වශෙයන් කාබන් බිංදුවක් වත් වායුෙගෝලයට විෙපෂණය ෙනොවන 
හයිඩජන් භාවිතයට මුළු ෙලෝකයම මාරු වු විටය. 

 
තාක්ෂණික දියුණුව, ෙනොකඩවා ඉහළයන ෙතල් මිල, 

ෙතල් ළිං හිඟ වී යාෙම් තර්ජනය, පිවිතුරු ඉන්ධන (cleaner fuel) 
සඳහා දැඩි ඉල්ලුම යන සියළුම සාධක ගෑස් ඉන්ධන ආර්ථිකය 
දිරිමත් කරමින් සිටී. දියුණු තාක්ෂණය ෙයොදා ගෑස් අධිශීත දවයක් 
බවට පත් කිරීමට හැකිවීම  ඒ සඳහා ෙවෙසසින් තැනු ටැංකි නැව් 
මඟින් දුර බැහැර පෙද්ශවලට පවා ලාභදායක ෙලස ගෑස් 
පවාහණය කළ හැකිවීමට ෙහේතු විය. හැරත් මහාද්වීප හරහා 
භූමිවායු පරිවහණය පිණිස විශාල ඉන්ධන සමාගම් දැවැන්ත නළ 
ජාලයන් ෙගොඩනගමින් සිටී. ෙම් නිසා විසි එක්වන ශත වර්ෂෙය් 
පධාන ඉන්ධනය බවට පත්වන්ෙන් ගෑස් බව ෙපනීයයි. 

 
ගල් අඟුරුවලට වඩා ගෑස්වල මිල අධික වුවද විදුලි බලය 

නිෂ්පාදනය කිරීෙම්දී ගුණාත්මක අතින් එය ගල් අඟුරුවලට වඩා 
ෙබෙහවින් ඉදිරිෙයන් සිටී. ගෑස් දහනය කිරීෙමන් විදුලිය නිපදවන 
බලාගාර ඉදිකිරීමට යන වියදම ගල්අඟුරුතාප බලාගාර ඉදිකිරීමට 
වැයවන වියදමට වඩා අඩුය. අෙනක් අතට වඩා පහසුෙවන්ම විවිධ 
පමාණෙය් ගෑස් දහන බලාගාර ඉදිකළ හැකිය. ෙම නිසා විශාල 
පෙද්ශයකට විදුලිය සැපයීමට ඉදිකරන තනි දැවැන්ත ගල් අඟුරු 
තාප බලාගාරයකට වඩා පෙද්ශෙය් තැනින් තැන විවිධ පමාණෙය් 
ගෑස් දහන බලාගාර කිහිපයක් ඉදිකිරීෙමන් විදුලිය ෙබදාහැරීෙම්දී 
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ඇතිවන සම්ෙපෂණ ක්ෂයවීම (transmission loss) ද අවම කරගත 
හැකිය. ගෑස් දහන බලාගාර කියාත්මක කිරීම ෙමන්ම නිවා දැමීමද 
සැෙණකින් කල හැකිෙව්. එනිසා සුළං හා සුර්යතාප බලෙයන් 
විදුලිය නිපදවන අතර ඇතිවන මදි පාඩු පියවා ගැනීමට අවශ වු 
විටක ගෑස් දහන බලාගාර කඩිනමින් කියාත්මක කළ හැකිෙව්.  

 
අෙමරිකානු එක්සත් ජනපදෙය් අළුතින් ඉදිවන 

තාපබලාගාර වලින් 90%ක්ම දහන ඉන්ධන වශෙයන් භාවිතා 
කරන්ෙන් ගෑස්ය. ෙලොව පුරා අළුතින් ඉදිවන බලාගාර වලින් වැඩි 
පමාණයක් ඉන්ධන වශෙයන් ෙයොදා ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් ගෑස්ය. එෙහත් ගෑස්වලට එයටම ආෙව්නික වු පශ්ණ 
ඇත්ෙත්ය. පෙව්සෙමන් භාවිතා ෙනොකළෙහොත් ගෑස්වලින් 
සිදුවියහැකි අනතුරු වැඩිය. විශාල ගෑස් ගබඩා හා නළ මාර්ග 
තස්තවාදී පහාරයන්ටද පහසුෙවන් ලක් විය හැකිය. දහනය ෙනොවු 
මීෙත්න් පබල හරිතාගාර වායුවක් වන බැවින්  ගබඩාකර තැබිෙම්දී 
ගෑස් කාන්දු ෙනොවී තබා ගැනීමටද වග බලා ගත යුතුය. පිසුම් 
කටයුතු සදහා ෙයොදාගැනීම පිණිස ගෑස් ෙබදාහරින යකඩ නළ 
මාර්ග පරණවීම ෙබොෙහෝ නගරවල ගෑස්වායුව කාන්දුවීමට ෙහේතු 
වන බව අපි දනිමු. 

 
ඒ ෙකෙසේෙවතත් දැනට ෙලෝකෙය් කියාත්මකවන සියළුම 

ගල් අඟුරු තාපබලාගාර කිසියම් ෙහයකින් ගෑස් බලාගාර බවට 
පරිවර්තනයකල හැකිනම් වායුෙගෝලයට විෙපෂණයවන මුළු 
කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණෙයන් 30%ක පමාණයක් වහාම අඩු 
කල හැකිය. එෙහත් හුෙදක් ඒ මගින්ම පමණක් ෙද්ශගුණ 
විපර්යාසය වැලැක්වීම කල ෙනොහැකිය. 

 
ෙම් අනුව බැලූවිට දහන ඉන්ධනයක් වශෙයන් හයිඩජන් 

භාවිතා කිරීම තරම් මහඟු ෙදයක් මිහිපිට ෙනොමැති බව 
ඇ තැෙමකුට පැවසිය හැකිය. එෙහත් ඉන්ධනයක් වශෙයන් 
හයිඩජන් වලට මාරුවීමට  අපසතුව ඇති සම්භාවිතාව කුමක්ද? 

 
"හයිඩජන් ආර්ථිකය" (hidrogen economy)යන ෙයදුම 

ෙලෝකයට හඳුන්වාදුන් දා සිට ෙගෝලීය උණුසුම වැඩිවීම මර්දනය 
කරන මහා ඖෂධය හයිඩජන් ඉන්ධන භාවිතය වනු ඇතැයි 
ෙබොෙහෝ අය විශ්වාස කලහ. එෙහත් කරුණු ඇති සැටිෙයන් විමසා 
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බැලු කල ඒ සම්බන්ධෙයන් උද්ගතවන අසීරුකම් මැනවින් වටහා 
ගත හැකිය. 

 
පළමුෙකොටම හයිඩජන් කියාකරන්ෙන් බලශක්ති 

වාහකයක් ෙහවත් බලය රඳවන බැටරියකට සමානව බව වටහා 
ගැනීම වැදගත්ය. එහි ෙත්රුම හයිඩජන් තුළ රඳවන බල ශක්තිය 
ෙවනත් ශක්ති පභවයක් ෙයොදා උපයා ගත යුතු බවයි. එෙහත් ඒ 
සඳහා ෙයොදන ශක්ති පභවය ෙෆොසිල ඉන්ධන නම් හයිඩජන් 
බලශක්තියක් බවට ෙපරළන කියාවලිෙය්දී කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් 
වායුව විෙපෂණයවීම අනිවාර්යය. 

 
'හයිඩජන් ඉන්ධන ෙකෝෂ' (Hydrogen fuel cells)  

හයිඩජන්  ආර්ථිකෙය් බලය ෙලස සැලෙකයි. සරල අන්දමින් 
විස්තර කලෙහොත් හයිඩජන් ඉන්ධන ෙකෝෂ යනු හයිඩජන් හා 
ඔක්සිජන් ඇතුල්කර ජලය හා විදුලිබලය පිටකරන, කිසිදු චලන 
ෙකොටසකින් ෙතොර කුඩා ෙපට්ටියක් වශෙයන් සැලකිය හැකිය. 

 
ෙම අතුරින් වඩාත් බලාෙපොෙරොත්තු තබාගත හැකි ඵලදායී 

ඉන්ධන ෙකෝෂ වර්ගය හැඳින්ෙවන්ෙන් 'දවීභුත කාබෙන්ට් ඉන්ධන 
ෙකෝෂ' (molten carbonate fuel cells) යනුෙවනි. එෙහත් ෙම් 
වර්ගෙය් ඉන්ධන ෙකෝෂ  වලින් විදුලිය නිපදවීමට ෙසන්ටිෙගඩ් 
600° ක් තරම් ඉහල උෂ්ණත්වයක් අවශ ය. හැරත් ෙම් ඉන්ධන 
ෙකෝෂ අති විශාලය. එමගින් කිෙලෝ ෙවොට් 250ක ධාරිතාවයක 
විදුලි බලය නිපදවා ගැනිමට නම් දුම්රිය මැදිරියක් තරම් විශාල 
දවීභුත කාබෙන්ට් ඉන්ධන ෙකෝෂයක් අවශ ය. එබැවින් ෙම් 
වර්ගෙය් ඉන්ධනෙකෝෂ වාහන සඳහා භාවිත කිරීම අපහසුය.  

 
පරිවහන කටයුතු සඳහා බලශක්තියක් වශෙයන් හයිඩජන් 

භාවිත කළ හැකිවන්ෙන් වඩා අඩු උෂ්ණත්වයක් යටෙත් කියාකරන 
පමාණෙයන් කුඩාවූ ඉන්ධන ෙකෝෂ නිපදවා ගත හැකි වු විටදීය. 
ෙෆෝඩ් ෙමෝටර්ස් සහ බීඇම්ඩබ් සමාගමද ඇතුළුව වාහන නිෂ්පාදන 
සමාගම් ගණනාවක්ම වඩා කාර්යක්ෂම හයිඩජන් ඉන්ධන ෙකෝෂ 
නිපදවා ගැනීම සදහා පර්ෙය්ෂණ කරමින් සිටී. අෙමරිකාෙව් බුෂ් 
පාලන තන්තයද හයිඩජන් ෙයොදා ගමන් කළ හැකි 'පීඩම්කාර්' 
යනුෙවන් හැඳින්ෙවන වාහනයක් නිපදවීම සඳහා ෙකෙරන අත්හදා 
බැලීම් ෙවනුෙවන් ෙඩොලර් බිලියන 1.7ක් ආෙයෝජනය කෙළේය. 
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හයිඩජන් ආර්ථිකයක් පැමිනිවිට වාහන සදහා ඉන්ධනහල් 

වලින් හයිඩජන් ලබා ගැනීමට අපට සිදුෙව්.  ෙම් සඳහා මධ ම 
ස්ථානයක නිපදවන හයිඩජන් රෙට් විවිධ තැන්වල පිහිටි ඉන්ධන 
හල් වලට ෙබදා හැරිය යුතුය. ගැටළුව මතුවන්ෙන් ෙමවිටයි. ෙබදා 
හැරීෙම් වඩා පහසු කමය ටැංකිසහිත ටක්රථ ෙයොදා දව හයිඩජන් 
රෙට් තැනින් තැන පිහිටි ඉන්ධන හල් වලට පවාහනය කිරීමයි. 
එෙහත් හයිඩජන් වායුව දවීකරණය කල හැක්ෙක් ෙසන්ටිෙගඩ් 
සෘණ -253° තරම් අතිශයින් ශීතකරණය වු තත්ත්වයක් යටෙත් 
පමණි. ආර්ථික ඵලදායක භාවය බැලූ විට ෙමවැනි මට්ටමකට 
වායුව ශීතකරණය කිරීම සුදු අලිෙයක් බවට පත්ෙව්. හයිඩජන් 
කිෙලෝ ගෑමයක් දවීකරණය කිරීමට අවශ  කරන බලශක්ති 
පමාණය අනුව හයිඩජන් බලශක්තිෙයන් 40% ක්ම ෙයොදාගැනීමට 
සිදුවන්ෙන් ෙමෙසේ ශීතකරණය සඳහාය. අෙනක් අතට විදුලිබලය 
ෙයොදා හයිඩජන් කිෙලෝගෑමයක් දවීකරණය කිරීමට කිෙලෝෙවොට් 
පැය 12-15 අතර පමාණයක විදුලි බලය වැය ෙවයි.  සාමාන ය 
තත්වයන් යටෙත් විදුලිබල ජාලය මගින් ඒ කියන විදුලිබල 
පමාණය ඉපදවීෙම්දී කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් වායුව කිෙලෝ ගෑම් 10 
ක් විෙපෂණය ෙවයි. හයිඩජන් කිෙලෝගෑමයක ඇති බලශක්ති 
පමාණය පැටල් ලීටර 3.5ක ඇති බල ශක්තියට සමානය. ෙම් නිසා 
විදුලිබල ජාලය ෙයොදා දවීකරණය කරන ලද හයිඩජන් කිෙලෝ 
ගෑමයක් දැවීෙම්දී  පැටල් ලීටර 3.5ක් දැවීෙම්දී නිකුත්වන කාබන් 
ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණයම වකකාරෙයන් නිකුත් වන බව කිව හැක. 

 
ඒ අනුව දවීකරණය වූ හයිඩජන් වායුව ෙයොදා ගැනීම නිසා 

පරිසරයට ඇතිවන බලපෑම හා සාමාන ය ෙමොටර් රියක් ධාවනය 
විෙම්දී පරිසරයට ඇතිවන බල පැමත් අතර එතරම් ෙවනසක් 
ෙනොමැත. 

 
ෙම් සඳහා එක විසඳුමක් විය හැක්ෙක් හයිඩජන් වායුව 

අඩවශෙයන් සම්පීඩනය ෙකොට භාවිතයට ෙයොදා ගැනීමයි. ෙමහිදී 
එහි ඉන්ධන වටිනාකම සියයට 15 කින් ක්ෂයවන නමුත් සම්පීඩිත 
හයිඩජන්ෙබදාහැරීෙම්දී ගෑස් සිලින්ඩර වල අඩංගු ෙකොට 
පවාහණය කළ හැක.  ෙකෙසේෙවතත් ෙම් සඳහා වැඩිදියුණු කරන 
ලද කැනිස්ටර සිලින්ඩර භාවිත කළද ෙටොන් 40ක ටක් රථයකින් 
වෙරකට පවාහණය කල හැක්ෙක් කිෙලෝගෑම් 400 ක සම්පීඩිත 
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හයිඩජන් පමාණයක් පමනි.  ෙම් අනුව සැසඳු විට ෙටොන් 26ක 
පැටල් බවුසරයක ෙගනයන ඉන්ධන හා සමාන බලශක්තියක් 
පවාහණය කිරීමට සම්පීඩිත හයිඩජන් ටක් රථ පහෙලොවක්වත් 
අවශ ය. එම හයිඩජන් ටක් රථ කිෙලෝමීටර 500ක් දුර ගමන් 
කිරීමට වැයවන ඉන්ධන පමාණය ඒ මගින් පවාහණය කරනුලබන 
හයිඩජන් ඉන්ධන පමාණෙයන් 40% කට සමානය. 

 
අෙනක් ගැටළුව හයිඩජන් ඉන්ධන ඔෙබ් රථයට ෙපොම්ප 

කිරීමයි. ෙම සදහා ඔෙබ් රථෙය් ඇති සාමාන ය පැටල් ටැංකියට 
වඩා දස ගුණයක් විශාල සුවිෙශේෂ අධිපීඩන ඉන්ධන ටැංකියක් 
රථයට සවිකල යුතුය.  එෙසේ කලද ෛදනික උණුවීම නිසා එම 
ටැංකිෙය් ඇති ඉන්ධණ වලින් දිනකට 4% පමාණයක් වාෂ්ප වී යනු 
ඇත. උදාහරණයක් වශෙයන් නාසා (NASA) ආයතනය 
අභ වකාශ ගතකරන 'ස්ෙප්ස් ෂටලය' එක ගමනක් සඳහා ඉන්ධන 
වශෙයන් හයිඩජන් ලීටර 100,000 ෙගනයයි. එෙහත් ඒ සෑම 
ගමනකදීම උණුව වැයව යන හයිඩජන් ඉන්ධන පමාණයට හිලව් 
කිරීමට අතිෙර්ක හයිඩජන් ලීටර 45,000ක් ෂටලයට ලබාදීමට 
නාසා ආයතනය වග බලා ගනී. 

 
හයිඩජන් පරිවහණය කිරීමට ඇති තවත් විකල්පයක් නම් 

නළ මාර්ග ඔස්ෙසේ ෙබදා හැරීමයි. එෙහත් නළ මාර්ග ඇතිරීම 
වියදම් අධික කටයුත්තක් වන්ෙන් ඒ මගින් ෙගනයන හයිඩජන් 
කිසිෙසේත්ම කාන්දු වීමට ෙනොහැකි වන ෙලස නල මාර්ග සැකසිය 
යුතු බැවිනි. දැනට  ගෑස් පරිවහණය කරන නළ මාර්ග 
වැඩිදියුණුෙකොට ෙම් සඳහා ෙයොදා ගත හැකි වූවද මධ ම නිෂ්පාදන 
ඒකකයක සිට රට පුරා විවිධ තැන්වලට නළ ජාලාව දිගු කිරීම 
අතිශයින් වියදම් සහිත කටයුත්තක් විය හැකිය.  

 
තවත් කමයක් විය හැක්ෙක් ස්වාහාවික භූමිවායුෙවන් 

ඉන්ධන ගබඩාවලදීම  හයිඩජන් වායුව ෙපරා ගැනීම විය හැකිය. 
ෙම් නිසා අඩුම වශෙයන් පවාහණය සම්බන්ධෙයන් මතුවන ගැටළු 
මඟහරවා ගත හැකි ෙව්. එෙහත් ෙකලින්ම ගෑස් වාහන වලට 
ෙයොදාගන්නවාට වඩා ෙම් කමය අනුව 5%  වැඩි කාබන් 
ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණයක් ගෑස්වලින් හයිඩජන් වායුව ෙවන් කර 
ගැනීෙම්දී විෙපෂණය ෙව්.  
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ෛසද්ධාන්තිකව බැලූ විට  ගෘහ කර්මාන්තයක් වශයෙයන් 
විදුලි බලය ෙයොදා හයිඩජන් නිෙවස්වලදීම නිෂ්පාදණය කළ හැක. 
එෙහත් ඒ සඳහා දැරීමට සිදුවන පිරිවැය අති විශාලය. අෙමරිකානු 
එක්සත් ජනපදය වැනි රටවල විදුලි බලාගාර සඳහා තවමත් වැඩි 
වශෙයන් ෙයොදා ගැෙනන්ෙන් ෙපොසිල ඉන්ධන බැවින් එමගින් 
ලැෙබන විදලි බලය ෙයොදා ගෘහ කර්මාන්තයක් වශෙයන් හයිඩජන් 
නිපදවීම කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් විෙපෂණය තව තවත් වැඩි කිරීමට 
ෙහේතුෙව්. 

 
අෙනක් අතට ගෘහකර්මාන්තයක් වශෙයන් හයිඩජන් 

නිෂ්පාදනය කිරීම ෙබෙහවින් අනතුරුදායකය. හයිඩජන් වායුවට 
ගන්ධයක් ෙනොමැත, කාන්දුවීෙම් පවණතාවය වැඩිය, තදින් ගිනි 
ගන්නා සුළුය, එය දැෙවන විට ගිනි දැල්ලක් ෙනොපෙන්. 

 
ෙම් නිසා හයිඩජන් දැවී නිකුත්වන ගිනි දැනගැනීමට ගිනි 

නිවන භටයන් පිදුරු මුස්නක් හාවිතා කරති. පිදුරු මුස්න ගිනි ගත් 
විට නිකුත් වන ගිනිදැල්ල ඔස්ෙසේ ෙගොස් හයිඩජන් ගින්ෙන් පභවය 
ෙසොයා ගැනීමට ගිනිනිවන හමුදා පුහුණු වී සිටිති. 

 
පරිවහන කටයුතු පිළිබඳ සියළු බාධක ජයෙගන අප 

අවසානෙය් වාහන සඳහා හයිඩජන් ඉන්ධන ෙයොදා ගැනීම ආරම්භ 
කෙළේය සිතමු. එවිට හයිඩජන් ඉන්ධන වලින් දුවන ෙෆෝවීල් 
රථෙය් රියැදුරු අසුෙන් ඔබට ඉඳගැනීමට ලැබුෙණ් යැයි 
ෙමොෙහොතකට සිතමු. ඔෙබ් වාහනෙය් ඉන්ධන ටැංකිය ඉතා 
විශාලය. එය ෙගෝලාකාර හැඩයක් ගනී. මන්ද, සාමාන ය 
උෂ්ණත්වයට පත්වන විට හයිඩජන්වලට පැටල් ෙමන් තුන්දහස් 
ගුණයක ඉඩක් අවශ යය. දැන් ගැටළුව ඔෙබ් වාහනෙය් අසුනක් 
මත ගත ඇතිල්ලීෙමන් ඇතිවන ස්ථිතික විදුලිය නිසා ෙහෝ 
කිෙලෝමීටර 1.6ක් ඈතින් හටගන්නා විදුලි ෙකටීමක් මගින් ෙහෝ 
ඔෙබ් හයිඩජන් ටැංකියට වහා ගිනි ඇවිලීමට සමත් ආෙරෝපණයක් 
ඇති වීමට තිෙබන ඉඩ කඩයි. හයිඩජන් ඉන්ධන මගින් දුවන 
වාහනයක්  අනතුරට ලක්වීම යනු සිතා ගැනීමට පවා අසීරු 
බියජනක සිදුවීමකි. 

 
පෙව්සම් සහිතව හයිඩජන් භාවිත කිරීෙම් කමයක් 

ෙසොයාගනු ලැබුවද  ඉන්ධන බවට හයිඩජන් ෙපරලීෙම්දී ඇතිවන 
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කියාදාමය හරහා දැවැන්ත කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණයක් 
විෙපෂණය ෙකෙර්. එය හයිඩජන් ෙයොදා ගැනීෙමන් 
ඉටුකරගැනීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු වූ අරමුණට මුළුමනින්ම 
පතිවිරුද්ධය.  

 
එනිසා හයිඩජන් ආර්ථිකයක් මගින් පරිසර විපර්යාසයට 

විසඳුම් ලබාදිය හැකි වන්ෙන් අෙප් විදුලිබල ජාලය සහමුලින්ම 
කාබන් විරහිත ඉන්ධන වලින් පවත්වාෙගන යා හැකි නම් පමණි. 
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