
27. හිරු එළියෙමන් දීප්තිමත්ය 
සුළඟෙමන් සැහැල්ලුය. 

 
ෙද්ශගුණ විපර්යාසයට එෙරහිව කරන සටෙන්දී මුල්තැන 

දිය යුත්ෙත් පවාහන කටයුතු වලින් නිකුත්වන කාබන් පමාණය අඩු 
කිරීමටද ෙනොඑෙසේනම් විදුලිබල උත්පාදනය කිරීෙම්දී 
විදුලිබලාගාර මගින් ජනිතවන කාබන් පමාණය අඩුකිරීමටදැයි අප 
විසින් මුලින්ම තීරණය කළ යුතුය.  කාබන් විෙපෂණය ෙනොවන 
පුනර්ජනණීය (renewable) බලශක්ති පභවයක් විදුලිබලය 
නිපදවීම සදහා ෙයොදා ගතෙහොත් පවාහණ කටයුතු සදහා එම 
පිවිතුරු (clean) විදුලිය ෙයොදා ගැනීෙමන් රථවාහන වලින් 
විෙපෂණය වන කාබන් පමාණයද අඩුකල හැකිය.  

 
අප දැන් පවත්වාෙගන යන විදුලිබල ජාලය ඒ අයුරින්ම 

පවත්වාෙගන යමින් කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් විෙපෂණය සැෙහන 
දුරට අඩුකිරීමට තරම් ශඛ තාවයක් ඇති තාක්ෂණික විසඳුම් 
ෙලෝකය සතුව පවතීදැයි අෙමරිකාෙව් පින්ස්ටන් විශ්ව විද ාලෙය් 
පර්ෙය්ෂකයන් ෙදෙදෙනකු එක්ව කල සමික්ෂණයක මුලික 
අරමුණ විය.  

 
දැනට ෙලෝකය සතුව ඇති මූලික තාක්ෂණ විසඳුම් 15 ක් 

ෙයොදාගැනීෙමන් අඩුම වශෙයන් ඉදිරි පනස් වසර තුළ කාබන් 
විෙපෂණය සෑෙහන පමණකින් අඩු කල හැකි බව ෙම් සමීක්ෂණය 
අනුව ඔවුහු නිගමනය කෙලෝය. ෙම්වා අතර කාබන් භුගත කිරීෙම් 
සිට සුළං බලය, සුර්ය තාපබලය හා න ෂ්ථික බලය ෙයොදා ගැනීම 
දක්වා වූ විවිධ විසඳුම් ඇතුළත් විය. 

 
ශක්තිමත් ආර්ථික වර්ධනයක් පවත්වාෙගන යන අතරතුර 

කාබන් විෙපේෂණය සෑෙහන පමණකින් අඩු කල ආණ්ඩු, පාන්ත 
සහ ව වසාය සමාගම් පිළිබඳ ෙබොෙහෝ උදාහරණ ඇත. 
බිතාන ෙය් ඇතැම් පළාත් සභා තම බල පෙද්ශ තුළ කාබන් 
ඩෙයොක්සයිඩ් විෙපෂණය වීම 70% කින් අඩු කිරීමට සමත් වී 
තිෙබ්. 
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විදුලිබල නිෂප්ාදනය සඳහා ෙයොදාගත හැකි අඩු කාබන් 
තාක්ෂණය වර්ග ෙදකකට ෙවන් කළ හැකිය. ෙමයින් එක් 
වර්ගයක් විදුලිබලය විටින් විට පරිපූරක ෙලස ලබාදීමටත් අෙනක් 
වර්ගය විදුලිබලය ෙනොකඩවා ලබා දීමටත් ෙයොදා ගත හැකිය.  
පරිපූරක ෙලස විදුලි බලය ලබාදීම යන්ෙනන් අදහස් ෙකෙරන්ෙන් 
අවශ ය පමාණයට විදුලිබලය නිපදවීමට විවිධ බලශක්ති පභවයන් 
මාරුෙවන් මාරුවට ෙයොදා ගැනීමයි.  

 
පරිපුරක විදුලිබලය සදහා ෙයොදාගත හැකි ආර්ථික 

වශෙයන් ඵලදායක හා තාක්ෂණික පගතිය අතින් වඩාත්ම 
මුහුකුරාගිය බලශක්ති පභවය සුළං බලයයි. සුළං බලය ශක්ති 
පභවයක් වශෙයන් ෙයොදා ගැනීම අතින් අද ෙඩන්මාර්කය 
ෙපරමුණ ෙගන සිටී.  

 
 සුළංබලය ෙයොදා විදුලි බලය නිපදවීමට ෙඩන්මාර්ක් 

වැසියන් පියවර ගත් අවදිෙය් ඒ සඳහා වැයවූ පිරිවැය ෙපොසිල 
ඉන්ධන ෙයොදා විදුලි බලය නිපදවනවාට වඩා ෙබෙහවින් වැඩි විය. 
එෙහත් සුළං බලෙය් ඇති අනාගත සඛ තාව වටහා ගත් 
ෙඩන්මාර්ක් රජය පිරිවැය පහළ බසින ෙතක්ම සිය රෙට් සුළං බල 
තාක්ෂණ සමාගම්වලට සුළං බල කුළුණු පිහිටුවීම සඳහා ආධාර 
සැපයීය. 

 
අද  සුළං බලය ෙයොදා වැඩිම විදුලි ධාරිතාවක් නිපදවන 

රටත් සුළං බල ටර්බයින තැනීම අතින් දියුණුම තාක්ෂණය සතු 
රටත් ෙඩන්මාර්කයයි. 

 
ෙම් වන විට ෙඩන්මාර්කෙය් විදුලි බලෙයන් 21%කක් 

සැපෙයන්ෙන් සුළං බලය උ පෙයෝගිකර ගැනීෙමනි. ෙම් සුළං විදුලි 
බලාගාර වලින 85%ක්ම අයත් වන්ෙන් පුද්ගලික හිමිකරුවන්ට 
සහ සමුපකාර සමාගම් වලටයි. ඒ අනුව විදුලිබලය සැපයීම 
අනුකමෙයන් ජනතාව අතට පත්ෙවමින් තිෙබන බව කිව හැකිය. 

 
රටවල් කිහිපයකම සුළං බලෙයන් ජනිතකරන විදුලිබලය 

ෙෆොසිල ඉන්ධන භාවිත ෙකොට නිපදවන විදුලි බලයට වඩා ලාභ 
දායක ෙවමින් පවතී.  එෙමන්ම සුළංබල විදුලි සැපයුෙම් වර්ධන 
ෙව්ගය 22% දක්වා ඉහළ ෙගොස්තිෙබ්. අෙමරිකා එක්සත් 
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ජනපදෙය්ද මුළු විදුලිය ඉල්ලුෙමන් 20% ක් සුළං බලය මගින් 
සපුරා ගත හැකි බව ඇස්තෙම්න්තු කර තිෙබ්. සුළං බලෙයන් ජනිත 
විදුලිෙය් ඒකක මිල (unit price) ඉදිරි වසර කිහිපය තුළ තවත් 20-
30% ත් අතර පමාණයකින් අඩුෙවතැයි සැලෙක්. ඒ අනුව විදුලිය 
නිපදවීම පිණිස සුළං බලය ෙයොදා ගැනීම ෙබෙහවින් මිල ඵලදායී 
(cost-effective) වනු ඇත. 
 

සුළං බලය ෙයොදා ගැනීම සඳහා ඇති පධානම අභිෙයෝගය 
වශෙයන් දැෙනන්ෙන් අවශ  තරම් සැෙරන් හමන සුළං 
නිරන්තරෙයන්ම ෙනොලැබීමට ඇති ඉඩ කඩයි. ෙවනත් අයුරකින් 
කිවෙහොත්  සුළ ෙඟ් අවිශ්වසනීය, විචල ය ස්වභාවයයි. නිරන්තරව 
එක සමාන ෙව්ගයකින් හා ජවයකින් සුළං හමනු ෙනොලබන බව 
සැබවකි. එෙහත් ෙම් අඩුව සපුරා ගැනීමට පාන්තය පුරා ෙතෝරාගත් 
ස්ථානවල සුළං බල කුළුනු ජාලයක් සවිකිරීෙමන් ඇති පමණ 
සැෙරන් හමන සුළං ඇති තැන් තට්ටු මාරුවට ෙයොදාගත හැකිය.  
ෙම් අනුව සුළං බලය උපෙයෝගී කරගැනීෙම්දී සියළුම සුළංබල 
කුළුණු දවස පුරාම එකවිට ෙයොදාගත ෙනොහැකිය. 

 
ෙම් ෙහේතුව නිසා බිතාන ෙය් සුළංබල කුළුණු ටර්බයින 

ෙයොදා  නිපදවන්ෙන්  ඒ මගින් වසරකට නිපදවිය හැකි මුළු විදුලි 
බල පමාණෙයන් 28%ක් පමනි. ෙකෙසේ ෙවතත් විදුලි බලය 
නිෂ්පාදනය සඳහා ෙයොදාගන්නා ඕනෑම බල ශක්ති පභවයක ෙම් 
හා සමාන අතිරික්ත ඇතිවිය හැකිය. උදාහරණයක් වශෙයන් ගත් 
විට බිතාන ෙය් විදුලි බලය ඉපදවීම සඳහා ෙයොදන න ෂ්ථික 
බලෙයන් භාවිත සඛ තාව වන්ෙන් 60% ක් පමණි. ගෑස් හා ගල් 
අඟුරු ෙයොදා දුවන විදුලි ටර්බයින වල බල සක තාවය පිළිෙවලින් 
60%ක් සහ 50%ක් ෙව්. සුළං බලය ෙයොදා ගැනීෙම්දී සුළඟ 
මඳවීෙමන් සිදුවන පාඩුව සුළං බල කුළුනු වල දිගු කාලීන 
විශ්වසනීයත්වය හා සුළං බලය ෙනොමිෙල් ලැබීම යන ෙහේතු නිසා 
වියැෙක්. ගල් අඟුරු තාප බලාගාරවල ඇති ටර්බයින ෙමන් ෙනොව 
සුළං බල ටර්බයින නිතර අළුත් වැඩියා කිරීම අවශ ය නැත. 
අළුත්වැඩියා කිරීම වුවද පහසුය, මිල අඩුය. 

 
එෙහත් අවාසනාවකට ෙමන් සුළං බලශක්තිය පිළිබඳව 

ජන මාධ ය විසින් ඇතිකර තිෙබන මතය යහපත් එකක් ෙනොෙව්. 
සුළංබල කුළුණු පක්ෂින්ෙග් මරණයට ෙහේතුවන බවත්, සුළංෙපති 
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නිසා ශබ්ද දුෂණය ඇතිවන බවත්, දැවැන්ත කුළුණු ඇසට පියකරු 
ෙනොවන බවත් ජන මාධ ය ෙල්ඛනවල නිරන්තරෙයන් උපුටා 
දක්වන විෙව්චන අතර කැපී ෙපෙන්. එෙහත් ඕනෑම උස කුළුණක් 
නිසා පක්ෂීන්ට අනතුරු සිදුවිය හැකිය. මුල්කාලෙය් සුළං බල 
කුළුනු වල භාවිතාකල ලැටිස්කමෙය් සුළංෙපති මත පක්ෂින් කූඩු 
සැදූ බැවින් ඒවා පක්ෂීන්ට ෙබෙහවින් අනතුරුදායක වු බව 
සැබවකි. එෙහත් වර්තමාන සුළංෙපති සුමට මතුපිටකින් යුක්ත 
බැවින් ඒවාෙය් කුරුළු කූඩු තැනීමට ෙනොහැක. 

 
ෙකෙසේ ෙවතත් සුළං බල කුළුණු නිසා මියයන පක්ෂී 

සංඛ ාවට වැඩි පක්ෂි සංඛ ාවක් අෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් 
බළලුන් විසින් මරා දමනු ලැෙබ්. දිගින් දිගටම ගල් අඟුරු දහනය 
කිරීෙමන් උගවන ෙද්ශගුණ විපර්යාසය නිසා මියයා හැකි පක්ෂි 
සංඛ ාව හා සසඳන විටද ෙමය ඉතා අල්ප පමාණයකි.  

 
ශබ්ද දුෂණය පිළිබඳ විෙව්චන නව කමෙය් සුළං බල 

ටර්බයින වලට අදාල නැත.  හඬ නගා කෑගැසීමකින් ෙතොරව 
සුළංබල කුළුනු යට සිට බාධාවකින් ෙතොරව කතා බහක් කර 
ගැනීමට ඉඩ ලැෙබන තරමට අද ඇති ෙබොෙහෝ සුළංබල ටර්බයින 
නිහඬය. සුළං බල කුළුණු ඇසට පියකරුද නැද්ද යන්න 
බලන්නාෙග් අභිමතය අනුව තීරණය වන්නකි. වඩා 
පියකරුවන්ෙන් සුළං බල කුළුනක්ද ෙනොඑෙසේනම් ගල්අඟුරු 
බලාගාරයක අහසට දුම්ෙරොටු දමමින් දිස්ෙවන දැවැන්ත දුම් 
කවුළුවක් දැයි බලන්නාෙගන් විමසා බැලිය යුතුය. ෙම් කිසිදු 
අල්ෙප්ච්ඡ ෙහේතුවක් අප වසන පෘථිවිෙය් අනාගතය තරම් 
වැදගත්විය ෙනොහැක. 

 
දැන් අෙප් අවධානය සූර්යබලය ෙයොදාගන්නා තාක්ෂණ 

තුනක් ෙදස ෙයොමුකරමු.  ඒවා සූර්ය තාපෙයන් ජලය රත්කිරීම, 
සූර්යතාපක (solarthermal) පුවරු හා පකාශ-ෙවෝලටීය ෙකෝෂ 
(photovoltaic cells) ෙලස හැඳින්ෙව්. සූර්ය තාපෙයන් ජලය 
රත්කිරීම ඉතාමත්ම සරල වුද ෙබොෙහෝවිට නිෙවසව්ල විදුලි බිල 
අඩුකර ලීමට බහුල ෙලස ෙහේතුවන්නා වුද තාක්ෂණයයි. 
දක්ෂිණාර්ධෙගෝලෙය් පිහිටි නිෙවස්වල උතුරට මුහුනලා ඇති 
පියස්ෙසේද උත්තරාර්ධ ෙගෝලෙය් ඇති නිෙවස් වල දකුණට මුහුන 
ලා ඇති පියස්ෙසේද සවිෙකෙරන සූර්යතාප උණුවතුර උපකරණ 
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විෙශේෂ නඩත්තුවකින් ෙතොරව ෙබොෙහෝකල් භාවිතා කළ හැකිය. 
ෙම් සූර්යබල ජලතාපකයන්ට සාමාන ෙයන් ගෑස් ෙහෝ 
විදුලිබලෙයන් පණගැන්ෙවන බූස්ටරයක් ෙයදිය යුතුෙව්. 

 
සූර්යතාපශක්තිය ෙයොදා විදුලිබලය නිපදවන බලාගාර වල 

ධාරිතාවය සාමාන ය නිෙවසක විදුලි බල ශක්ති ඉල්ලුම ඉක්මවා 
යයි. ෙම් බලාගාර කියාකරන්ෙන් අතිකාර්යක්ෂම සූර්යතාප පුවරු 
(solar panel) මතට පතිත වන හිරුරැස් විදුලිය හා තාපය බවට පත් 
කිරීෙමනි. ෙම් සඳහා ෙනොෙයකුත් මාදිලිෙය් සූර්යතාප පුවරු 
ෙයොදාගත හැකි අතර ඒවා දැන් දැන් වඩා පහසු මිලට අෙලවි ෙව්. 
තව ෙනොෙබෝ කලකින්ම සූර්යතාප පුවරු ෙයොදා ගැනීෙමන් 
නිපදෙවන විදුලිය සුළං බලෙයන් අද නිපදෙවන විදුලිධාරිතා 
පමාණය හා සමානුපාතිකව වැඩි වනු ඇත. සුළං බලය හා 
සුර්යතාප පුවරු කදිම හවුල්කරුවන් වශෙයන් සැලකිය හැකිය. 
සුළං බලය සඳහා සුළඟ මඳවූ විට රැස් විහදමින් දිදුලන හිරුෙග් 
එළිය ෙබොෙහෝවිට ෙසේවයට ෙයොදාගත හැකි වනු ඇත.  

 
එෙහත් ෙබොෙහෝ අය විශ්වාස කරන පරිදි නියම සූර්යබල 

තාක්ෂණය පකාශ-ෙවෝල්ටීය ෙකෝෂයයි (photovoltaic cell). එම 
නිසා සැබෑ විමුක්තිය නම් පකාශ-ෙවෝල්ටීය ෙකෝෂ ෙයොදා ඔෙබ්ම 
විදුලිය නිෂ්පාදනය කර ගැනීමයි. වරක් ෙම් සඳහා අවශ  මුලික 
උපකරණ මිල දී ගත් පසු තවදුරටත් ඔබට විදුලි සමාගම් වල බල 
සැපයුම් මත යැපීමට අවශ ය ෙනොෙව්. අෙනක් අතට ජාලයකට 
සම්බන්ධ ෙනොවී ඔෙබ්ම බැටරි කාන්ඩයක් උපෙයෝගිකර ගන්නා 
විෙටක හැෙරන්නට එය නඩත්තුව අතින්ද ඉතා පහසුය. 

 
පකාශ-ෙවෝල්ටීය ෙකෝෂ ඒ මතට වැෙටන හිරු එලිය විදුලි 

බලය බවට පත් කරයි. සාමාන  නිවසකට අවශ ය කරන කිෙලෝ 
ෙවොට් 1.4ක විදුලි බලයක් ලබා ගැනිමට ෙවොට් 80 ෙහෝ 160 
පමාණෙය් පකාශ-ෙවෝල්ටීය පුවරු 10 ක් පමාණවත් ෙව්. 

 
සමශීෙතෝෂ්ණ රටවල පකාශ-ෙවෝල්ටීය ෙකෝෂ වඩාත් 

කාර්යක්ෂම ෙලස කියාකර විය හැකිවන්ෙන් වායු සමන යන්ත 
කියාත්මක කිරීම සඳහා අතිෙර්ක විදුලිබලය අවශ යවන ගිම්හාන  
කාලෙය්දීය. ෙම් නිසා පකාශ-ෙවෝල්ටීය ෙකෝෂ හිමි කරුවන්ට සිය 
අතිෙර්ක විදුලිය ජාතික විදුලි ජාලයට විකිණිය හැකිය. එමගින් 
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ජපානය වැනි රටවල ෙබොෙහෝ පකාශ-ෙවෝල්ටීය ෙකෝෂ හිමි 
ෙගහිමිෙයෝ මසකට ෙඩොලර් 50කට කිට්ටු අතිෙර්ක ආදායමක් ලබා 
ගනිති.  පකාශ ෙවොල්ටීය ෙකෝෂ මගින් ගෘහ මට්ටෙමන් 
නිෂ්පාදනය ෙකෙරන විදුලිය ජාතික විදුලි ජාලය සඳහා මිලදී 
ගැනීෙම් වැඩ සටහන් දැනට රටවල් 15ක පමණ කියාත්මක ෙව්. 
පකාශ-ෙවෝල්ටීය තාක්ෂණෙය් මිල සෑෙහන ෙව්ගෙයන් පහළ 
බසිමින් තිෙබන බැවින් වසර 2010 වන විට ෙම් තාක්ෂණය ඒ 
සඳහා වැයවන මිලට සාෙප්ක්ෂව ෙබෙහවින් ලාභදායී වනු ඇතැයි 
සැලෙක්. 

 
ෙම් හැෙරන විට මවිසින් සාකච්ඡා ෙනොකල සූර්යතාපක 

චිමිනි (solar chimney), උදම් රළ (tidal wave) හා තවත් ෙබොෙහෝ 
පුනර්ජනණීය (renewable) බලශක්ති පභවයන්ද ඇත. ෙෆොසිල 
ඉන්ධන ෙමන් ක්ෂය වීමක් ෙනොමැති ෙමකී සියළු බල ශක්ති 
පභවයක්ම අද ෙහෝ ෙහට කිසියම් තැෙනක විදුලි බල නිෂ්පාදනය 
සඳහා ෙයොදාගැෙනනු ඇත. 

 
පුනර්ජනණීය (renewable) බලශක්ති පභව අපට කියා 

ෙදන එක් පාඩමක් නම් තාපබලාගාර මගින් විදුලිය නිපදවීෙම් 
කියාවලිෙය්දී ජනිත වන කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් අඩු කිරීම එක 
පුනර්ජනණීය බල ශක්ති පෙභ්දයක් පමණක් ආෙද්ශ කර 
ගැනීෙමන් කළ ෙනොහැකි බවයි. ඒ ෙවනුවට විවිධ පුනර්ජනණීය 
බල ශක්ති තාක්ෂණ කම ෙයොදාගත යුතුය. ෙම් කම අතුෙරන් 
වඩාත් ගැලෙපන තාක්ෂණ කම ෙයොදාගැනීෙමන් වසර 2050 වන 
විට කාබන් විෙපෂණය 70% කින් අඩුකර ගැනීමට අප සමත් විය 
යුතුය. 
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