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විෂයය

- ඉංජිපේරු තාක්ෂණපේදය

නිපුණතාව

- විදුලි ජවය උත්පාදනය
සම්ප්පේෂණය පෙදාහැරීම
භාවිතය පිළිෙඳව
විමර්ශනය කරයි

නිපුණතා මට්ටම - 2.1 විදුලි ෙලාගාරයක
ක්රියාකාරිත්වය විමසා ෙලයි
පාඩම

- 2 වන පාඩම
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විදුලි ෙල ජනනය(Power Generation)
ලංකාවේ විදුලි බල අවශ්යතා ප්රධාන වශ්වෙන් සපුරා ගන්වන් ජල විදුලිවෙන් හා ව ාසිල ඉන්ධන
දහනෙ මගිනි.
එවහත් විදුලිබල ඉල්ලුම වැඩි වීම සහ ව ාසිල ඉන්ධන හිඟ වීමත් නිසා විකල්ල බලශ්ක්තීන් වොදා
ගැනීවේ අවශ්යතාව මතු වවමින් වී.

පුනර්ජනනීය ශක්ි ප්රභව (Renewable Energy Sources)
විදුලි බල ජනනෙ නැවත නැවතත් භාවිතෙට ගත හැකි හා භාවිතවෙන් සු නැවත ජනනෙ කළ හැකි
ශ්ක්ති ප්රභව පුනර්ජනනීෙ ශ්ක්ති ප්රභව වලස හැඳින්වවයි.
උදාහරණ - සූර්ෙ ශ්ක්තිෙ,
සුලඟ,
ජජව ස්කන්ධ
මුහුදු රළ
,

භූතා ෙ ආදිෙ දැක්තවිෙ හැක.

පුනර්ජනනීය පනාවන ශක්ි ප්රභව (Non Renewable Energy Sources)
භාවිතවෙන් සු නැවත නැවතත් භාවිත කළ වනාහැකි ශ්ක්ති ප්රභව පුනර්ජනනීෙ වනාවන ශ්ක්ති ප්රභව
වලස හඳුන්වනු ලැවේ. පුනර්ජනනීෙ වනාවන ශ්ක්ති ප්රභව කිහි ෙක්ත හත දක්තවා ඇත.
උදාහරණ - ව ාසිල ඉන්ධන
ව ට්ට්රල්ල,
ඩීසල්ල
භූමි වතල්ල වැනි ව ට්ට්වරාලිෙේ වතල්ල වර්ග
ගල්ල අඟුරු
ස්වාභාවික වායු.

ප්රශ්නය 01විදුලිෙ නි දවීම සඳහා වොදා ගන්නා පුනර්ජනනීෙ ශ්ක්ති ප්රභව ෙනු කුමක්ත ද?. ඒ සඳහා උදාහරණ 5ක්ත
සඳහන් කරන්න.

පිළිතුර- විදුලි බල ජනනෙ නැවත නැවතත් භාවිතෙට ගත හැකි හා භාවිතවෙන් සු නැවත ජනනෙ
කළ හැකි ශ්ක්ති ප්රභව පුනර්ජනනීෙ ශ්ක්ති ප්රභව වලස හැඳින්වවයි උදාහරණ - සූර්ෙ ශ්ක්තිෙ, සුලඟ,
ජජව ස්කන්ධ, මුහුදු රළ, භූතා ෙ
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සූර්ය ශක්ිය (Solar Energy)
සූර්ෙ ශ්ක්තිෙ විකිරණ වලසින් ෘථිවිෙ වවත ලඟාවේ. විකිරණ වලසින් ශ්ක්තිෙ ගමන් කිරීම සඳහා
මාධයෙක්ත අවශ්ය වනාවන අතර එෙ විදුත් චුේබක තරංග ආකාරවෙන් ආවලෝකවේ ප්රවේගවෙන්
ගමන් වකවර්.
ශ්ක්තිෙ විවිධ ශ්ක්ති වලස

ෘථිවිෙට ලැවේ. තා ෙ, ආවලෝකෙ ඉහත ශ්ක්තිෙ වලස වහෝ වවනත්

උ කරණ භාවිතවෙන් විවිධ කාර්ෙෙන් ඉටුකර ගැනීමට භාවිතා වේ.
උදාහරණ - ආහාර විෙළීම,
නිවවස් ආවලෝකනෙ
තා ෙ විවිධ කාර්ෙෙන් සඳහා ප්රවෙෝජනෙට ගත හැකි වේ.
සූර්ෙ තා විලෙනෙ සූර්ෙ තා ෙ භාවිතා වකාට විවිධ ද්රවය ගැනීම.

සූර්ය පකෝෂ(Solar Cells)
සූර්ෙ වකෝෂ ැනල භාවිතෙ මගින් සූර්ෙ ආවලෝකෙ විදුත් ශ්ක්තිෙ බවට රිවර්තනෙ වකවර්. සූර්ෙ
වකෝෂෙකින් ජනනෙ වවනුවේ සරල ධාරා (DC Current) වවෝල්ලීෙතාවෙකි . විදුලි බලෙ ප්රවෙෝජනෙට
වගන බැටරිෙ ආවරෝ ණෙ කර ගනී. අනතුරුව ප්රිවර්තනෙක්ත(Inverter) මගින් ප්රතයාවර්ථ විභවෙක්ත
බවට ත් වකාට ගෘහමෙ විදුලි අවශ්යතා සේූර්ණ කර ගත හැකෙ. සාමානයවෙන් සූර්ෙ වකෝෂ ැනල
නි දවනුවේ 0.5m2 ප්රමාණෙට ෙ. සූර්ය වකෝෂ ැනලෙක ක්රිොකාරීත්වෙට රසාෙනික ද්රවය භාවිතා
වනා වකවර්. එබැවින් රසාෙනික ප්රික්රිො ඇි වනාවන නිසා ආයු කාලෙ වැඩිෙ.

ප්රශ්නය 021.සූර්ෙ වකෝෂ හා සූර්ෙ තා ජනක ද්ධි මගින් සිදුවන ශ්ක්ති රිවර්තනෙ සඳහන් කරන්න.

පිළිතුර- සූර්ෙ ශ්ක්තිෙ

විදුත් ශ්ක්තිෙ
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සුළං ශක්ිය(Wind Energy)
පුනර්ජනනිෙ ශ්ක්ති විවශ්්ෂෙකි. ලංකාවේ ඇතැේ ප්රවද්ශ්වල අවුරුද්වද වැඩි කාල රාසෙක්ත තුළ සුළඟ
ලැවේ. සුළං වමෝල්ල සඳහා විවිධාකාර සුළං ව ි සහිත සුළං බලාගාර නිර්මාණෙ වකවර්. ලංකාවේ
විදුලි බලාගාරෙ හේබන්වතාට පිහිටුවා ඇි අතර සුළං විදුලි ජනක හෙක්ත ක්රිොත්මක වේ .
සුළං භාවිතවේ වාසි -:
1. සුළං වමෝල සැකසීමට ෙන විෙදමට අමතරව වවනත් විෙදේ අවම වීම.
2.

රිසර දූෂණෙ සිදු වනාවීම.

3. පුනර්ජනනීෙ ශ්ක්ති විවශ්්ෂෙක්ත වීම නිසා සේ ත් ක්තෂෙ වනාවීම.
අවාසි-:
1. ක්රිොකාරී වේගෙ සුළං දිශ්ා වලට අනුව වවනස් වීම.
2. සුළං වනාමැි අවස්ථාවල ක්රිොකාරීත්වෙ දුර්වල වීම.
3. භූ විෂමතා හා කාලගුණ විෂමතා බල ෑේ ඇි කිරීම.

ප්රශ්නය 03
ාඩම ආරේභවේදී ලංකාවේ විදුලිබල අවශ්යතා සපුරා ගැනීමට ජල විදුලිෙ හා ව ාසිල ඉන්ධන දහනෙ භාවිත
කරන බව වසා ඇත.ඒ අනුව විකල්ල බල ශ්ක්තීන් වන්වන් ඉහත සඳහන් ක්රමවේදෙන් වදකට අමතරව භාවිත
කරන ශ්ක්ති ප්රභව වේ .

හත සඳහන් ශ්ක්ති ප්රභව අතුරින් විදුලි ජනනෙ කිරීම සඳහා පුනර්ජනනීෙ ශ්ක්ති ප්රභවෙක්ත වලස
සැලකිෙ හැකි වන්වන් කුමක්ත ද?
1. .යුවරනිෙේ
2. ඩීසල්ල
3. ගල්ල අඟුරු

4. ස්වාභාවික වායු
5. ජජව ස්කන්ධ.
පිළිතුර - 5
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ජජව ස්කේධ(Bio Mass) සහ ජජව වායු (Bio Gass)
රසාෙනික ශ්ක්තිෙ වලස ගබඩා වන ජජව ශ්ක්තීන් විදුලිෙ නි දවා ගැනීමට වොදා ගන්නා ආකාර
වදකකි.
1.

ජජව ස්කන්ධ

2.

ජජව වායු

ජජව ස්කේධ
ජජව ස්කන්ධ ෙනු ශ්ාක වකාටස් ආදිෙ ව ාදුවේ ජජව ස්කන්ධ වලස හැඳින්වේ. වේ අනුව දර ද
ජජව ස්කන්ධෙක්ත වේ.

ජජව වායුව
වායු මගින් විදුලිෙ නි දවීවේ දී ශ්ාක වකාටස් එවමන්ම මිනිසුන් සතුන් විසින් රිවභෝජනෙ කර බැහැර
කර ලබන අ ද්රවය ආදිෙ ද එක්ත වකාට කාලෙක්ත ගබඩා කර තැබීවමන් එෙ එයින් නිකුත් වන වායු
ඉන්ධන වශ්වෙන් භාවිතා කරයි.

මුහුදු රළ ශක්ිය(Ocean Wave Power)
ෘථිවිවේ සහ චන්ද්රොවේ ඇි ගුරුත්වාකර්ෂණ බල වහ්තුවවන් වඩදිෙ බාදිෙ සහ මුහුදු රළ ඇිවීම
සිදුවේ. එහි දී නි දවවන ශ්ක්තිෙ විදුලි බලෙ නි දවීම සඳහා වොදා ගත හැකිෙ. ශ්ක්තිෙ නි දවීම සඳහා
මුහුදු ක්රම වදෙකට භාවිතා කරයි.
1. වඩ දිෙ- බා දිෙ අතර ජලවෙ ඇි වන විශ්්ව ශ්ක්තිෙ ප්රවෙෝජනෙට ගැනීම.

2. සුළං තත්ත්වෙ අනුව මුහුදු රටවල ඇි චාලක ශ්ක්තිෙ ප්රවෙෝජනෙට ගැනීම.
ප්රශ්නය 04
ව ාසිල ඉන්ධන වැනි පුනර්ජනනීෙ වනාවන බලශ්ක්ති අධික භාවිතෙ නිසා හිඟ වීම සිදුවේ. ඒ අනුව විකල්ල
බලශ්ක්ති වකවරහි වර්තමානවෙ අවධානෙ වොමුව ිවේ. හත දැක්තවවන බලශ්ක්ති ප්රභව අතුරින් විකල්ල
බලශ්ක්ති ප්රභවෙ කුමක්ත ද?
1. දැවි වතල්ල භාවිතෙ
2. ගල්ල අඟුරු භාවිතෙ
3. ජජව ඉන්ධන භාවිතෙ
4. ජල විදුලි භාවිතෙ

5. ඉහත කිසිවක්ත වනාවේ
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භූ තාපය(Geo Thermal)
ෘථිවිවේ අභයන්තර නෂ්ික ක්රිො වහ්තුවවන් ඇිවවන තා ෙ සහ ෘථිවිෙ නිර්මාණවේ දී ජනනෙ වී
ඇි අභයන්තර තා ෙ භූ තා ෙ වශ්වෙන් සරලව දැක්තවිෙ හැක.

පපාසිල ඉේධන(Fossil Fuel)
ව ාසිල ඉන්ධන භාවිතවෙන් විදුලිෙ ශ්ක්තිෙ නි දවීම
ව ාසිල ඉන්ධන විදුලි බලාගාර වල ව ට්ට්වරාලිෙේ, ගල්ල අඟුරු හා ස්වාභාවික වායු ව ාසිල ඉන්ධන
වැඩි වශ්වෙන් භාවිතා වවයි. ඉන්ධන මගින් විදුලිෙ ජනනෙ වබාවහෝ විට

හත

රිදි ශ්ක්ති

රිවර්තනෙක්ත සිදුවේ.

රසායනික ශක්ිය

තාප ශක්ිය

චාලක ශක්ිය පහෝ යාේික ශක්ිය

විදුත් ශක්ිය

ගල් අඟුරු(Coal)
ගල්ල අඟුරු දහනෙ කිරීවමන් ලබා ගන්නා තා ශ්ක්තිෙ මගින් ජලෙ වාෂ් බවට ත් වකාට හුමාල තල
බමරෙ භ්රමණෙ වකාට එමගින් විදුලි ජනකෙ ක්රිොත්මක කරනු ලැවේ.
අඟුරු භාවිතවේ අවාසි වලස අ ද්රවය මිශ්ර වී ිබීම නිසා දහනවේ දී කාබන්ඩවොක්තසයිඩ් වැනි අහිතකර වායු
රිසරෙට එක්ත වීම නිසා අේල වැසි ඇි කිරීමට දාෙක වීම රිසර රිසර උෂ්ණත්වෙ ඉහළ ොමට දාෙක වීම
දැක්තවිෙ හැක.

ප්රශ්නය 05
ශ්රී ලංකාවේ විදුලි බල උත් ාදනෙ සඳහා තා ශ්ක්තිෙ ප්රිශ්තෙක්ත වලස වැඩි වශ්වෙන් භාවිතාවට වොදා
ගැනීමට වහ්තු ාදක වූ සාධක තුනක්ත සඳහන් කරන්න.

පිළිතුර1. විදුලි ඉල්ලුම වැඩි වීම.
2. ජනනෙ හසු වීම.
3. ස්ථාවර සැ යුමක්ත ලබා ගත හැකි වීම.

4. අවනකුත් ප්රබල සීමා වීම.
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ස්වාභාවික වායු (Natural Gas)
ස්වාභාවික දහනෙ කිරීවමන් ලබා ගන්නා තා ශ්ක්තිෙ මගින් වායු තලබමරෙ භ්රමණෙ වකාට එමගින්
විදුලි ජනකෙ ක්රිොත්මක කරනු ලැවේ.

නෂ්ික ශක්ිය(Nuclear Power)
නෂ්ික විදුලි බලාගාර ද තා බලාගාර වන අතර එහි තා ශ්ක්තිෙ නි දවනුවේ නෂ්ික ප්රික්රිො
කාරක තුළයි. නෂ්ික දාම ප්රික්රිොවවදි දී නි දවන තා වෙන් හුමාල තලබමරෙ ක්රිො කරවා එමගින්
භ්රමණෙ වන විදුලි ජනකෙ හරහා විදුලිෙ නි ද වේ.
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ජල ශක්ිය(Hydro Power)
ජලවේ ගැේ වී ඇි ශ්ක්තිෙ විවිධ කාර්ෙෙන් සඳහා භාවිතා කළ හැකිෙ. ජලෙ ඉහල සිට හතට ගලා
ෙෑමට සලකා එහි ඇි විභව ශ්ක්තිෙ චාලක ශ්ක්තිෙ බවට හරවා කෘෂිකාර්මික කටයුතු මිනිසාවේ
එදිවනදා ජන අවශ්යතා සපුරා ගැනීම සඳහා අවශ්ය ස්ථානවලට රැවගන ොම සඳහා වොදා ගන්නා
අතර වේ ශ්ක්තිෙ ඉතා අඩු විෙදමකින් විශ්ාල රිමාණවෙන් විදුලි ජනනෙ කිරීම සඳහා වොදා ගනී .

ජල විදුලි ෙල ජනනය (hydro power Generation)
විදුලි බල ජනනෙ සඳහා විවිධ බලශ්ක්තීන් භාවිතා කරයි. වොදා ගන්නා බල ශ්ක්තිෙ අනුව බලාගාර
වර්ීකරණෙ කළ හැක.
ප්රධාන වශ්වෙන් විදුලි බලාගාර වර්ග 2 කි.
1. ජල විදුලි බලාගාර
2. තා විදුලි බලාගාර
තා විදුලි බලාගාර භාවිතා කරන ශ්ක්ති ප්රවේද අනුව නැවත වර්ීකරණෙ කළ හැක.
1. ඩීසල්ල විදුලි බලාගාර
2. වායු විදුලි බලාගාර
3. ගල්ල අඟුරු විදුලි බලාගාර
4. ස්වාභාවික වායු විදුලි බලාගාර
5. භූ තා විදුලි බලාගාර
මීට අමතරව හත දැක්තවවන ආකාරෙට ද විදුලිෙ ජනනෙ කරයි.
1. සුළං විදුලි බලාගාර
2. මුහුදු තරංග වල ශ්ක්තිෙ භාවිතවෙන්
3. උදේ රළ භාවිතවෙන්

ප්රශ්නය 06
තා විදුලි බලාගාර වලට සාවේක්තෂව ජල විදුලි බලාගාරෙන්හි ඇි වාසිදාෙක තත්ත්වෙන් හා අවාසි
වමානවාද?

සැකසුම - අචිනි උපේක්ෂා ගුණවර්ධන
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පිළිතුර 1. ගල්ල අඟුරු ඛනිජ වතල්ල හා වායු ලබාගැනීම සඳහා වමන් ම කැණීේ හා ප්රවාහනෙ
සඳහා

විෙදේ දැරීමට සිදු වනා වීම

2. තා විදුලි බලාගාර වලට සාවේක්තෂව නඩත්තුව හසු වීම හා විෙදම අඩු වීම
3. තා විදුලි බලාගාර වලට සාවේක්තෂව ඉතා දිගු කලක්ත වත්වා වගන ො හැකි වීම
4. ජලෙ පුනර්ජනනෙ කළ හැකි ක්රමෙක්ත වීම
5. විදුලිෙ නි දවීම සඳහා ෙන විෙදම ඉතා අඩු වීම
6. විදුලි බලාගාර සඳහා අවශ්ය ජලාශ්ෙ ඉදිකිරීේ නිසා අතුරු ඵලෙ වලස ධීවර කර්මාන්තෙ
දියුණු වීම

අවාසි
ඉදිකිරීම සඳහා විශ්ාල ප්රාේධනෙක්ත වැෙ වීම.

ෙලාගාර වර්ීකරණය
ජල විදුලි ෙලාගාර වර්ීකරණය

ධාරිතාව මත දනේ වූ වර්ීකරණෙ

ජල හිස අනුව
අඩු හිස සහිත බලාගාර H≤ 15m

ඉතා අඩු ධාරිතා බලාගාර 0.1MWදක්තවා
අඩු ධාරිතා බලාගාර 1MW-10MW
මධයම ධාරිතා බලාගාර100MWදක්තවා

මධයම හිස සහිත බලාගාර15<H≤70
ඉහළ හිස සහිත බලාගාර70<H≤250
ඉතා ඉහල හිස සහිත බලාගාරH≥250

අධි ධාරිතා බලාගාර100MW වැඩි

සැකසුම - අචිනි උපේක්ෂා ගුණවර්ධන
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විදුලි ෙලාගාරයක ක්රියාකාරිත්වය

විදුලි ෙලාගාරය

දැක්තවවන්වන් විදුලි බලාගාරෙක පිරිසැලැස්ම හත පිරිසැලැස්ම ට අනුව ජල
විදුලි බලාගාරෙක ක්රිොකාරීත්වෙ වමවස් විස්තර කළ හැක ව ෝෂක ප්රවද්ශ්ෙ
ජලවිදුලිබලාගාර තනනු ලබන්වන් ඉතා වහාඳ වර්ෂා තනෙක්ත නිරතුරුවම ලැවබන ප්රවද්ශ් වල වේ දාන
ව ෝෂක ප්රවද්ශ් වලස හැඳින්වේ ජලාශ්ෙ හත ව ෝෂක ප්රවද්ශ්වෙන් ගලා එන ජල මාර්ග ජලෙ මාර්ගෙ හරස්
කර වේල්ලලක්ත බැඳ එහි ජලෙ රැස්කර ගැනීමට ජලාශ්ෙක්ත තනනු ලබයි පීඩන උමග ජලාශ්වේ
ජලෙ
ජලාශ්වේ ඇි ජලෙ පීඩන මගක්ත මගින් ජල හිසක්ත ලබාගත
ජනක මැදිරිය
පපෝෂක ප්රපේශය
හැකි
ස්ථානෙකට රැවගන ෙයි ලාශ්වේ වේල්ලවල්ල සිට සෘජුවම
ජල
හිසක්ත වී
නේ
පීඩන උමගක්ත
අවශ්ය වනාවේ එබැවින්
සර්ජන කුටීරය
වික්තවටෝරිො
රන්වදණිගල හා
පේල්ල
පේට්ුව
රන්ටැවේ විදුලි
බලාගාරවල පීඩන උමගක්ත වනාමැත
කපාට
වකාත්මවල්ල
ඉහළ
ය
වකාත්මවල්ල වැනි බලාගාරවල පීඩන උමගක්ත ඇත
තලෙමරය
වමම උමං මාර්ගවෙන් ව ම උමං මාර්ගෙ වකාන්ීට්ට් ආස්තරණෙ
පහල ඇල
කරනු ලබන අතර විෂ්කේභෙ ක්රමවෙන්
අඩුවන වලස සකසයි
සර්ජන කුීරෙ උමං මාර්ගෙ
නල වැල
වකළවර ඇි වමම
සර්ජන කුීරෙ මගින්
පීඩන උමඟ
වකවරනුවේ හදිසිවේ
ජනකෙ නැවැත්වීමට සිදුවන අවස්ථාවක
තලබමරෙ ට සැ වෙන ජල සැ යුම නවතන අවස්ථාවේදී
ඇිවන අධික පීඩනෙ සංතුලනෙ කිරීමයි එවස් නැිනේ අධික පීඩනෙ නිසා නලවැල්ල
ජලාශය
විනාශ් වී ො හැක නල වැල අධික
පීඩන අධික බෑවුමක්ත
පිටර නලය
ජලවේ පීඩනෙ තවත් වැඩි කර ගනු
ලැවේ වමම නල වැල

පපෝෂක ප්රපේශය- ජල විදුලි බලාගාර තනනු ලබන්වන් ඉතා වහාඳ වර්ෂා තනෙක්ත නිරතුරුව ම
ලැවබන ව ෝෂක ප්රවද්ශ් වලස හැඳින්වේ.

ජලාශය

-ඉහත ව ෝෂක ප්රවද්ශ්වෙන් ගලා එන ජල මාර්ග ජලෙ මාර්ගෙ හරස් කර වේල්ලලක්ත
බැඳ එහි ජලෙ රැස් කර ගැනීමට ජලාශ්ෙක්ත තනනු ලබයි.

පීඩන උමඟ -

ජලාශ්වේ ජලෙ ජලාශ්වේ ඇි ජලෙ පීඩන මගක්ත මගින් ජල හිසක්ත ලබාගත හැකි

ස්ථානෙකට රැවගන ෙයි.
▪

ජලාශ්වේ වේල්ලවල්ල සිට සෘජු වම ජල හිසක්ත වී නේ පීඩන උමඟක්ත අවශ්ය
වනාවේ.

සැකසුම - අචිනි උපේක්ෂා ගුණවර්ධන
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▪

එබැවින් වික්තවටෝරිො රන්වදණිගල හා රන්ටැවේ විදුලි බලාගාරවල පීඩන
උමඟක්ත වනාමැත. වකාත්මවල්ල ඉහළ වකාත්මවල්ල වැනි බලාගාරවල පීඩන
උමඟක්ත ඇත.

▪

උමං මාර්ගෙ වකාන්ීට්ට් ආස්තරණෙ කරනු ලබන අතර විෂ්කේභෙ ක්රමවෙන්
අඩුවන වලස සකසයි.

සර්ජන කුටීරය- උමං මාර්ගෙ වකළවර ඇි වමම සර්ජන කුීරෙ මගින් වකවරනුවේ හදිසිවේ
ජනකෙ නැවැත්වීමට සිදුවන අවස්ථාවක තලබමරෙ ට සැ වෙන ජල සැ යුම නවතන අවස්ථාවේ දී
ඇි වන අධික පීඩනෙ සංතුලනෙ කිරීමයි .එවස් නැිනේ අධික පීඩනෙ නිසා නල වැල්ල විනාශ් වී ො
හැක. නල වැල අධික පීඩන අධික බෑවුමක්ත ජලවේ පීඩනෙ තවත් වැඩි කර ගනු ලැවේ.

පහත වීඩිපයෝව නරඹේන.

https://www.youtube.com/watch?v=_c9tBOjny28
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තලෙමර(Turbine)
ජල විදුලි බලාගාරවල ජනකෙ ක්රිොත්මක කිරීම සඳහා භාවිතා වන තල-බඹර හත රිදි වර්ීකරණෙ
කළ හැක.
ජල විදුලි බලාගාරෙක්ත සඳහා තල බඹරෙක්ත වතෝරාගැනීවේදී සැලකිලිමත් විෙ යුතු කරුණු=
1. ජල හිත අදාළ ස්ථානවේ(water Head)
2. ජල රිමාව (Volume of Water)

තලෙමර

ප්රික්රියක වර්ගය

ෆ්රේසිස්

ආපේී වර්ගය

අවර පපි

ස්ිර පපි සහිත

පපල්ටේ විල්

වක්රාස්්්පලා

කේලේ තලෙමන

ප්රශ්නය 07
ජල විදුලි බලාගාරෙක්ත සඳහා තල බමරෙක්ත වතෝරාගැනීවේදී මූලික වන කරුණු වදක සඳහන් කරන්න
පිළිතුර ජල හිස සහ අදාළ ස්ථානවේ ජල රිමාව
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ෆ්රැේසිස්(Francis) තලෙමරය

•

ෆ්රැන්සිස් තල බමරෙ ෙ ප්රික්රිෙක වර්ගෙකි.

•

මධයම ජල සහිත බලාගාර සඳහා භාවිතා වේ.

•

අක්තෂෙ සිරස් අතට සවි කරනු ලැවේ.

•

වේග නිෙතව තබා ගැනීම සඳහා ජල ධාරාව ාලනෙ කිරීමට ගවනරෙ මගින් විකට්ට් වේට්ට්ටු
ඇරීම වැසීම සිදුවේ.

ප්රශ්නය 08
1.ප්රික්රිෙක වර්ගවේ තලබමරෙක චාලක ශ්ක්තිෙ ඇි වීම වකවරහි උ වෙෝී කර ගන්නා සාධක 2
සඳහන් කරන්න
පිළිතුර ජල හවර් පීඩනෙ සහ චලනෙ
2.අඩු වහෝ මධයම ජලෙ වැඩි ජල ප්රවාහෙක්ත සහිත ස්ථාන වලට සුදුසු කුමන වර්ගවේ තලබමර ද?
පිළිතුර
ප්රික්රිෙක වර්ගවේ තලබමර
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කේලාේ(Kaplan) තලෙමරය

•

ප්රිීෙක වර්ගවේ තලබමරෙ කි.

•

තල වවනස් කළ හැකි වන අතර අඩු ජල හිසක්ත සහ වැඩි ජල ධාරාවක්ත සහිත ස්ථානවලට වමෙ
වඩාත් වෙෝගය වේ.

පහත වීඩිපයෝව නරඹේන.
https://www.youtube.com/watch?v=3BCiFeykRzo
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පපල්ටේ විල් (Pelton Wheel)

•

ඉහළ ජල හිසක්ත සහිත බලාගාර සඳහා භාවිතා වවයි.

•

ආවේී වර්ගවේ තල බමනෙකි.

•

වජට්ට් මගින් තල බම නවේ බකට්ට්ටු මතට ජලෙ විදිනු ලබයි.

•

ඉන් ඇිවවන ආවේගෙ මගින් භ්රමණෙ සිදුවේ.

•

භ්රමණ තල වබාකුටු ආකාරෙට තනා ඇත්වත් වනාසලෙ තුළින් විදින ජලෙ බකට්ට් එකට වැඩි
වද ැත්තට විහිදී ෙෑම නිසා ආවේී බලෙක්ත ඇි කිරීම සඳහා ෙ.

ප්රශ්නය 09
උස ජල හිසක්ත සහ අඩු ජල ප්රවාහෙක්ත සඳහා වඩාත් සුදුසු කුමන වර්ගවේ තලබමර ද?
පිළිතුර
ආවේී වර්ගවේ තලබමර
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ස්වයං පරීක්ෂණ ප්රශ්න.
1. පුනර්ජනනීෙ සහ පුනර්ජනනීෙ වනාවන ශ්ක්තීන් අතර වවනස ැහැදිලි කරන්න.
2. පුනර්ජනනීෙ සහ පුනර්ජනනීෙ වනාවන ශ්ක්ති ප්රවේද නේ කරන්න.
3. ඉහත ප්රභවෙන් භාවිතවෙන් විදුත් ශ්ක්තිෙ නි දවීවේ දී ශ්ක්ති රිවර්තනෙ සිදු වන ආකාරෙ
විස්තර කරන්න.
4. ජල හිස අනුව වොදා ගන්නා තල බමර වර්ග වල විවිධත්වෙ ැහැදිලි කරන්න
5. ජල විදුලි බලාගාරෙක මූලික සැලැස්ම වකි සටහනක්ත මගින් ඇද දක්තවන්න.
6. විවිධ සාධක මත ජල විදුලි බලාගාර වර්ීකරණෙ වකවර්. වමම වර්ීකරණ ක්රම වදකක්ත
සඳහන් කරන්න.
7. සූර්ෙ ශ්ක්තිෙ විදුලි ශ්ක්තිෙ බවට රිවර්තනෙ කර ගන්නා ආකාරෙ ැහැදිලි කරන්න.

8.

රිසර හිතකාමී ලාභදායී හා අනවරත සැ යුමක්ත ලබා දීම සඳහා වඩාත් සුදුසු ප්රභව වෙෝජනා
කරන්න.

සැකසුම - අචිනි උපේක්ෂා ගුණවර්ධන

