
 
 

29. ෙදමුහුන් ඉන්ධන  
 
 
අෙප් පවාහණ කම සාර්ථකව විකාබනය (decarbonise) 

කරන්ෙන් ෙකෙසේද? ෙම් පශ්ණය වැදගත් වන්ෙන් ෙලෝකෙය් 
කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් විෙපෂනෙයන් තුෙනන් එකකට වගකිව 
යුත්ෙත් පවාහණ කටයුතු ෙහේතුෙකොට නිපදෙවන කාබන් 
ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණය නිසා වන බැවිනි. 

 
පවාහණ කටයුතු සඳහා පුනර්ජනණීය බලශක්තිය 

(renewable energy) ෙයොදාගන්නා රටවල් අතරින් ඉදිරිෙයන්ම 
සිටින්ෙන් බසීලයයි. ඒ බසීලෙය් වාහන ෙබොෙහෝමයක් දුවන්ෙන් 
උක් වගාෙවන් ලබා ගන්නා මධ සාරය පැසවීෙමන් නිපදවන 
එතෙනෝල් (ethanol) ඉන්ධන වශෙයන් ෙයොදා ගැනීම නිසාය. 
පසුගිය වසෙර් බසීලෙය් අෙලවි කළ වාහන වලින් තුෙනන් එකක්ම 
පැටල් ෙහෝ එතෙනොල් ෙහෝ භාවිතා කිරීමට හැකිවන පරිදි 
නිෂ්පාදනය ෙකොට තිබින. සාමාන  වර්ගෙය් වාහනත් ෙම් ෙදමුහුන් 
වාහනත් අතර මිෙලහි විෙශේෂ ෙවනසක් ෙනොමැත. ෙවළඳපල මිල 
මට්ටම අනුව පැටල් හා එතෙනොල් අතුරින් වඩා ලාභ ඉන්ධන 
වර්ගය ෙයොදා ගැනීමට වාහන හිමියාට ඉඩ ලැෙබන බැවින් ෙම් 
වර්ගෙය් වාහනවලට ඇති ඉල්ලුම වැඩිෙවමින් පවතී. අෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදය එතෙනොල් නිපදවන්ෙන් ඉරිඟු ධාන ය වලිනි. 
එෙහත් ඉරිඟු වගා කිරීෙම් සිට පිරිසුදු කරගැනීම දක්වා වූ විවිධ 
අවස්ථාවන් සඳහා භාවිත වන ෙෆොසිල ඉන්ධන පමාණය සැලකූ 
විට ඉරිඟු මගින් නිපදෙවන එතෙනොල් පවාහන කටයුතු විකාබනය 
කිරීෙම් ඵලදායීතාවය අතින් ඉතා ඉහල මට්ටමක ලා සැලකිය හැකි 
දැයි සැක සහිතය. 

 
එතෙනෝල් නිෂ්පාදනය අතින් ඉතා ඉහළ සඵලතාවක් 

ඇතැයි සැලෙකන ස්විච්ගාස් (switch grass) නමැති තෘණ ශාක 
වර්ගය එතෙනෝල් නිෂප්ාදනය සඳහා පහසුෙවන් ෙයොදාගත හැකිය. 
එෙහත් එමගින් පමණක් ෙලෝකෙය් සියළුම පවාහන කටයුතු සඳහා 
අවශ  ඉන්ධන සැපයීමට නම් පෘථිවි තලෙයන් 20%ක 
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පමාණයක සව්ිච්ගාස් වගා කල යුතුව ඇතැයි ගණන් බලා තිෙබ්. 
කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා දැනටමත් මිනිසුන් විසින් 
පතිස්ථාපනය කල ෙනොහැකි මට්ටමට භු-සම්පත් උපෙයෝගි 
කරෙගන ඇති බැවින් ස්විච්ගාස් වගාව සඳහා මහ ෙපොෙළොෙවන් 
තවත් අතිෙර්ක ඉඩ පමාණයක් ලබා ගැනීම අසීරුය. ඒ සා අතිෙර්ක 
ඉඩ පමාණයක් ලබා ගැනීමට නම් වර්තමාන කෘෂිකාර්මික භාවිතය 
මිහිතලයට පහසුෙවන් දරාගත හැකි ආකාරයට හැසිරවීෙම් විශාල 
විප්ලවයක් කළ යුතුය. 

 
ෙමවැනි විවිධ බාධක පැවතියද ජපානය වැනි රටවල 

පවාහන කම දියුණුවන ආකාරය සලකා බැලුවිට විසඳුම් 
සම්බන්ධෙයන් නිසි ඵලදායී අදහස් ඇතිකර ගැනිම අසීරු ෙනොෙව්.  

 
අෙමරිකාෙව් ෙෆෝඩ් ෙමෝටර් රථ සමාගම ඉන්ධනයක් 

වශෙයන් හයිඩජන් ෙයොදාගැනීෙම් පර්ෙය්ෂණ සඳහා ආෙයෝජන 
කරන අතරතුර ජපානෙය් ෙටොෙයෝටා සහ ෙහොන්ඩා සමාගම් වඩා 
කාර්යක්ෂම රථ වාහන නිපදවීමට පවීණ ඉංජිෙන්රුවන් ෙපළඹවීය. 
ඔවුන් විසින් ෙසොයාගත් විප්ලවීය නව තාක්ෂණික විධිකම අනුව 
ෙෆොසිල ඉන්ධන භාවිතය  හරි අඩකින් අඩුකල හැකි වාහන 
නිපදවීමට හැකි විය. හයිබිඩ් ෙනොෙහොත් ෙදමුහුන් (hybrid) 
ඉන්ධන වාහන යනුෙවන් හැඳින්ෙවන ෙම් වාහන වල ෙපටල් 
මගින් දුවන එන්ජිම සමඟ දියුණු තාක්ෂණය අනුව කියාකරන 
කාර්යක්ෂම විදුලි ෙමෝටරයක්ද බල උත්පාදනය සඳහා ෙයොදා 
ගැෙන්.  

 
ෙම් තාක්ෂණය අනුව ෙටෙයෝටා සමාගම නිපදවු 

'ෙටොෙයෝටා පියුස්' (Toyota Prius) යන නමින් හැඳින්ෙවන 
කාරයට නැගී පථම වරට ගමන් කරන විට ෙකතරම් නිහඬ බවක් 
දැෙනන්ෙන් දැයි කිවෙහොත් එහි ඇන්ජිම නතර වී ඇති බවක් 
හැ ෙඟ්. වාහනෙය් ෙව්ගය අඩුවන විට හා වාහන තදබදයකදී 
අතරමග නතරවී සිටින විට පැටල් ඇන්ජිම වහා නතර වී වාහනයට 
බලය සැපයිෙම් කටයුත්ත විදුලි ෙමෝටරයට පවරා ෙදනු ලබයි.  
ඉන්ධන ටැංකිය නැවත පිරවීමකින් ෙතොරව කිෙලෝමීටර් දහසක් 
ගමන් කල හැකි ෙම් 'ෙටොෙයෝටා පියුස්' රථය වාහන ෙවළඳ 
ෙපොෙල් ඉතා ජනපිය විය. දැනට ෙවළඳ ෙපොෙලහි ඇති සම 
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පමාණෙය් වාහන අතුරින් අඩුෙවන්ම කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් 
විෙපෂණය කරන වාහනය 'ෙටොෙයෝටා පියුස්' ය. 

 
ඔස්ෙටලියාව, එක්සත් ජනපදය වැනිරටවල ෙබෙහවින් 

ජනපිය ෙෆෝවීල් වාහනයක් වන 'ෙටොෙයෝටා ලෑන්ඩ්කෲසර්' 
වර්ගෙය් රථයක් හා සැසඳූ විට 'පියුස්' රථය හාවිතා කරන ඉන්ධන 
පමාණය හා විෙපෂණය කරන කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණය 
70%කින් පමණ අඩුය. හුෙදක් පතිශතයක් වශෙයන් ගත්විට ෙම් 
සංඛ ාව ෙද්ශගුණය ස්ථාවර කිරීම සදහා 2050 වනවිට අප විසින් 
අඩුකලයුතු ෙවතැයි විද ාඥයන් විසින් සලකනු ලබන කාබන් 
ඩෙයොක්සයිඩ් පතිශතය හා සමනය.  

 
ෙද්ශගුණ විපර්යාසයට එෙරහිව කල හැකි ෙහොඳම කියාව 

හයිඩජන් ආර්ථිකයක් එනෙතක් බලාෙගන සිටීම ෙනොව තම 
පවුෙල් වාහනය වශෙයන් පියුස් වැනි ද්විත්ව ඉන්ධන වාහනයක් 
මිලදී ගැනීමයි. 

 
විදුලිබල ජාලය විකාබනය කිරීම සඳහා තවත් ෙබොෙහෝ 

ෛවකල්පික පවාහන තාක්ෂණයන් ෙයොදා ගත හැක. විද ත් 
වාහන එක් විසඳුමකි. 'ඉෙලක්ෙටොනික් කාර්' නමින් හැඳින්ෙවන 
විද ත් වාහන 10,000 කට අධික සංඛ ාවක් පංශය දැනටමත් 
භාවිතා කරයි. ඒ හැර  තවත් ආකර්ෂණීය තාක්ෂණයන් යුෙරෝපය 
විසින් හඳන්වා දී ඇත. ෙකොම්ෙපස්ඩ්-එයාර් කාර් (compressd-air 
car) ෙහවත් සම්පීඩිත වායු ෙයොදා දුවන වාහන ඉන් එක් වර්ගයකි. 

 
ෙඩන්මාකය වැනි රෙටක ජීවත්වන පවුලකට 

ෙකොම්ෙපස්ඩ්-එයාර් කාරය ඉතා වැදගත්විය හැකිය. ඒ ෙබොෙහෝ 
විට තම පවුල සතු සුළං බල ශක්තිය ෙයොදා කියාකරන විදුලි බල 
ජනකෙය් විද ත් බලය භාවිත කිරීෙමන් සිය වාහනය කියාකරවීමට 
අවශ  වාතය නිවෙසේදීම සංෙකෝචනය කර ගැනීමට ඔවුන්ට 
හැකිෙවන බැවිනි. විශාල සමාගම් විසින් න ෂ්ථික ෙහෝ හයිඩජන් 
බලය ෙයොදා නිපදවන විදුලි බලය හාවිතා කරන අෙමරිකානු 
පවුලක් හා ෙම් තත්ත්වය සසඳා බැලූ විට ෙවනස මැනවින් ෙත්රුම් 
ගත හැකිය. ෙම් අනුව නව තාවයකින් බැලූවිට ෙද්ශගුණික 
විපර්යාසයකට එෙරහිව කරන කටයුතු මගින් අපූරු ආර්ථික 
අභිවෘද්ධියකට මඟ සැලසිය හැකිය. 
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 නාවික හා ගුවන් ගමනා ගමනය වැනි දැවැන්ත 
පරිමාණෙය් පවාහණ කටයුතු සම්බන්ධෙයන් අපට කුමන විධි 
කමයන් අනුගමනය කිරීමට සිදුෙව්ද?  නැව් ගමන් සඳහා භාවිත 
කරන ඝණ ෙෆොසිල් ඉන්ධන පරිසරයට අත න්තෙයන්ම 
හානිදායක දූෂකයක් වන්ෙන් ය. ගතවූ වසර කිහිපය තුළ භාන්ඩ 
පරිවහණ නැව් ගමනාගමනය 50% කින් වැඩිවිය. ෙම් ගුදම් නැව්  
දැඩි වායු දුෂණයට ෙහේතුෙවයි. මන්ද ෙම් නැව් වලට බල ශක්තිය 
සැපෙයන්ෙන් ඛනිජ ඉන්ධන පිරිපහදු වී ඉතිරිෙවන ඝණ දැවිෙතල් 
උපෙයෝගී කර ගැනිෙමනි. ෙම දැවි ෙතල් ෙකෙතක් ඝණ දැයි 
කිවෙහොත් නැව් යාන්තණය තුළ ඇති පයිප්ප වලින් යැවීමට ෙපර 
ඒවා උනුසුම්ෙකොට දාවනය කළ යුතුය. 
 
 අභ වකාශෙය්දී චන්දිකා මගින් නිරීක්ෂණය කළ විට 
ෙලෝකෙය් ඇති ෙබොෙහෝ නැව් මාර්ගවලට ඉහලින් නිරන්තරෙයන් 
පාෙහේ දිස් ෙවන තද දුම් ෙරොටු කදම්බයක් දැකිය හැකිය. නැවි 
මාර්ග පුරාම දක්නට ලැෙබන ෙම් දුමාරය නිකුත්වන්ෙන් නැව්වල 
ඇති දුම් බට වලිනි. එෙහත් ෙම් පශණ්යට ඉතා පහසු විසඳුමක් 
තිෙබ්. දැනට  සියවසකට මඳක් වැඩි කාලයකට ෙපර නැව්ගමන් 
වලට බල ශක්තිය සැපයුෙන් සුළඟ මගිනි.  ඒ අනුව වඩා නූතන 
සුළංබල හා සුර්ය බල තාක්ෂණය උපෙයොගි කරගන්නා 
කාර්යක්ෂම ඇන්ජින් යන්ත ෙයොදා ගැනීෙමන් අපට ෙම් ශත 
වර්ෂය මැද භාගය වන විට නාවික පවාහන කටයුතු සහමුලින්ම 
විකාබනය කළ හැකි විය යුතුය. 
 
 ගුවන්යානා  සඳහා ඉහළ ඝණත්වයකින් යුත් දැවි ඉන්ධන 
අවශ ය. ඒ නිසා ඒවා සැපයිය හැක්ෙක් ෙෆොසිල ඉන්ධන ෙයොදා 
ගැනීෙමන් පමනි. 1992 වන විට ගුවන් ගමන් නිසා නිකුත් වු 
කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණය  මුළු විෙපෂණ පමාණෙයන් 2% 
කක් පමණක් වු නමුත් එවක සිට තත්ත්වය ෙබෙහවින් ෙවනස් වී 
ඇත. අද අෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය්  දැෙවන ෙෆොසිල ඉන්ධන 
පමාණෙයන් 10%ක්ම භාවිත වන්ෙන් ගුවන් ගමන් සඳහාය. ෙම් 
නිසා වඩාත්ම සීඝෙයන් වැඩිවන අෙමරිකානු කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් 
හා නයිටස් ඔක්සයිඩ්  විෙපෂණ පභවය  ගුවන් ගමන්ය. 1997- 
2017ත් අතර තුර අෙමරිකානු ගුවන් මගීන් ෙග් සංඛාව ෙදගුණ 
ෙවතැයි අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්. ෙම් අතර  2030 වන විට බිතාන ෙය් 
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කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් විෙපෂණෙයන් හතෙරන් පංගුවක්ම ජනිත 
වනු ඇත්ෙත් ගුවන් යානා වලින් බව ගණන් බලා තිෙබ්.  
 
 ගුවන් යානා පවාහණෙය්දී නිකුත්වන විවිධ රසායන 
දවය වල පතිකියා ඇතැම් විට  එකිෙනකට ෙවනස් පතිඵල ලබා 
ෙද්.  එයට ෙහේතු කිහිපයකි. එකක් ෙබොෙහෝ විට නවීන ගුවන් යානා 
ගමන් කරන්ෙන් ෙටොෙපොස්පියරයට ආසන්නෙයනි.  එබැවින් 
ගුවන් යානා මගින් නිකුත් කරන ජල වාෂ්ප, නයිටස්  ඔක්සයිඩ් සහ 
සල්ෆර් ඩෙයොක්සයිඩ් මගින් ෙටොෙපොස්පියරයට ඇතිවන බලපෑම 
අති විෙශේෂය. උදාහරණයක් වශෙයන් ගත්විට  ගුවන් යානා වලින් 
නිකුත්වන නයිටස් ඔක්සයිඩ් ෙටොෙපොස්පියරෙය් සහ පහළ 
ස්ටැෙටොස්පියරෙය් ඇති ඕෙසෝන් වැඩි කිරීමට දායක වන නමුත් 
ඉහළ  ස්ටැෙටොස්පියරෙය් ඇති  ඕෙසෝන් පමාණය අඩුකිරීමට 
දායක ෙව. අෙනක් අතට ගුවන් යානා වලින් නිකුත්වන සල්ෆර් 
ඩෙයොක්සයිඩ් වායුෙගෝලෙය් සිසිලස වැඩි කිරීමට යම් පමණකට 
දායක ෙවයි.  
 
 ෙබොෙහෝ විට වඩාත්ම වැදගත් බලපෑම ෙකෙරන්ෙන් ගුවන් 
යානා ගමන් කරන විට එහි පසු පසින් දිෙවන ධාරාවක් ෙමන් දිස් 
ෙවන ජල වාෂ්ප මගිනි. ඇතැම් තත්ත්වයන් යටෙත් ෙම් වායු 
ධාරාවන් නිසා සියිරස්(cirrus) නම් ෙකඳි වලාකුළු වර්ගය ජනිත 
ෙවයි. පෘථිවිෙයන් 30%ක් පමණ ආවරණය වන්ෙන් ෙම් සියිරස් 
වර්ගෙය් වලාකුළු වලිනි.  ෙම් සියිරස් වලාකුළු වලින් 1% කක් 
පමණ ජනිත වන්ෙන් ගුවන් යානා නිසා වන බැවින් ගුවන් ගමන් 
ෙගොලීය උණුසුම වැඩිකිරීෙම් ලා සැළකිය යුතු පමණකින් දායක 
ෙවතැයි සිතිය හැක. 
 
 ෙකෙසේ ෙවතත් දැනට වඩා තරමක් පහළින් ගුවන් යානා 
ගමන් කිරීමට විධි විධාන ෙයදුව ෙහොත් ගුවන් යානා නිසා ජනිත 
වන සියිරස් වළාකුළු පමාණය අඩකින් අඩු කල හැකිවන අතර  
කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් විෙපෂනණයද එමගින් 4% කින් අඩු කල 
හැකිය.  එෙසේ  පහළින් ගමන් කිරීම නිසා යුෙරෝපය හරහා යන 
ගුවන් යානයක ගමන් කාලය ෙවනස් වන්ෙන් විනාඩියකටත් අඩු 
පමාණයකිනි. 
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 දුර ගමන් යාෙම්දී ෙජට් ගුවන් යානා ෙවනුවට අතිසීඝ 
දුම්රිය භාවිතා කිරීම යුෙරෝපීයයන් හා ජපනුන් අතර ෙබොෙහෝදුරට 
වැඩි වීමට ඉඩ තිෙබ්. එෙහත් ඔස්ෙටලියානුවන්,  කැෙන්ඩියානුවන් 
හා අෙමරිකානුවන් සඳහා එවැනි පහසු විකල්පයක් ෙනොමැත.  
අෙනක් අතට තවත් සැලකිය යුතු කලක් ගතෙවන ෙතක් ෙෆොසිල 
ඉන්ධනවලින් ෙතොරව දුවන විශාල පමාණෙය් ගුවන් යානයක් 
නිපදවිය හැකියයි සිතීම අසිරුය. 
 
 හුදු විෙව්ක සුවෙයන් අනුන ෙසපලිනය (zeppelin) වැනි 
පාෙවන ගුවන්යානා භාවිතා කිරීෙම් යුගයකට ආපසු ගමන් කිරීමට 
අපට ෙනොහැකිය.  එබැවින් අනිකුත් ෙබොෙහෝ පවාහණ අංශ 
විකාබනය කිරීෙමන් පසුව වුවද කාලයක් ගත වන ෙතක්ම කාබන් 
ඩෙයොක්සයිඩ් විෙපෂනෙය් මුලික පභවයක් වශෙයන් ගුවන් ගමන් 
ඉතිරි ෙවනු ඇත. 
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