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විෂයය - ඉංජිපේරු තාක්ෂණපේදය
නිපුණතාව - විදුලි ජවය උත්පාදනය
සම්ප්පේෂණය පෙදාහැරීම භාවිතය පිළිෙඳ ව
විමර්ශනය කරයි.
නිපුණතා මට්ටම - 2.2 ශ්රී ලංකාපේ විදුලි
ෙලය සම්ප්පේෂණ හා පෙදාහැරීම.
පාඩම - 2 වන පාඩම.
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විදුලි ෙල සම්ප්පේෂණ හා විදුලි ෙල පෙදාහැරීම
විදුලි බලාගාරයේ සිට පාරිය ෝගිකයා දක්වා විදුලිය රැයගන ඒම ප්රධාන වශයයන් යකාටස් යදකකට
යවන් කර දැක්යේ.
1.

විදුලි බල සම්ප්යේෂණය

2.

විදුලි බල යබදා හැරීම

විදුලි ෙල සම්ප්පේෂණ

- විදුලි බලාගාරයේ සිට පාරිය ෝගික මධයස්ථානය අසල ඇති ජාල

උපයපාළ
ශක්තිය

දක්වා
මහා

විදුලි

පරිමාණ

වශයයන් රැයගන ඒමයි.

විදුලි ෙල පෙදාහැරීම- ජාල උපයපාළ

සිට

පාරිය ෝගිකයා දක්වා විදුලි ශක්තිය රැයගන යායම්ප්
ක්රියාවලිය.

ප්රශ්නය 01- විදුලි බල සම්ප්යේෂණ යනු කුමක් ද?

-

පිළිතුර- විදුලි බල සම්ප්යේෂණ යනු විදුලි බලාගාරයේ සිට පාරිය ෝගික මධයස්ථානය අසල ඇති ජාල
උපයපාළ දක්වා විදුලි ශක්තිය මහා පරිමාණ වශයයන් රැයගන ඒමයි.

ප්රශ්නය 02. විදුලි බල යබදාහැරීම යනු කුමක් ද?
පිළිතුර- විදුලි බල යබදාහැරීම යනු ජාල උපයපාළ සිට පාරිය ෝගිකයා දක්වා විදුලි ශක්තිය රැයගන
යායම්ප් ක්රියාවලිය.
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සම්ප්පේෂණ ජාලය- සම්ප්යේෂණ ජාල උප යපාළවල් හරහා එකියනකට සම්ප්බන්ධ වූ ජාලයක් පවතී.
එම යකාටස සම්ප්යේෂණ ජාලය යලස හැදින්යේ.

විදුලි ෙල ජාලය පහෝ ජාතික විදුලි ෙල ජාලය -කිසියම්ප් රටක විදුලි සම්ප්යේෂණ හා යබදාහැරීයම්ප්
ජාල යදක එකතු වූ විට එය විදුලි බල ජාලය යහෝ ජාතික විදුලි බල ජාලය යලස හැදින්යේ.

ශ්රී ලංකාපේ විදුලිය ජනනය කරනු ලෙන පවෝල්ටියතාව

- 11 kV සිට 12.5kV
-132kV සිට 220kV

ශ්රී ලංකාපේ සම්ප්පේෂණ පවෝල්ටියතාව

ප්රශ්නය 03විදුලිය සම්ප්යේෂණය සඳහා අධි යවෝල්ීයතා ාවිතා කිරීමට යහ්තු සඳහන් කරන්න.

පිළිතුර1. එකම ජව ප්රමාණයක් වැඩි යවෝල්ීයතා කින් සම්ප්යේෂණයේ දී අඩු ධාරාවක් ාවිතා වන බැවින්
සම්ප්යේෂණයේ දී ඇතියවන වි ව බැස්ම අඩුය.
2. අඩු ධාරාවක් ාවිතා වන බැවින් ජව හානිය අඩුයි.

3. අඩු ධාරාවක් ාවිතා වන බැවින් අඩු හරස්කඩ වර්ගඵලයක් සහිත විදුලි රැහැන් යයාදා ගත හැකි
නිසා ආර්ික වාසි ලැයේ.
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ජනන උපපපාල(Generation Substation)
▪

සාම්ප්ප්රදායික විශාල විදුලි ජනක සැලකීයම්ප් දී සාමානයයයන් විදුලිය ජනනය කරනු ලබන
යවෝල්ියතාව 11kv සිට 12.5kv අතර අගයන් යේ.

▪

යමයස් ජනනය කරනු ලබන විදුලිය බලාගාර අසල ඇති අධිකර පරිණාමක මගින් අධි
යවෝල්ීයතාවක් බවට පත් කර සම්ප්යේෂණය යකයර්.

▪

යමයලස ජනන යවෝල්ීයතාවය,සම්ප්යේෂණ යවාල්ීයතාවයට වැඩි කර ගන්නා අධිකර
පරිණාමක ඇතුළු ආරක්ෂණ හා මිනුම්ප්යමවලම්ප් ක්රමානුකූලව සම්ප්බන්ධ කර ඇති විදුලි
බලාගාරයට අයත් යකාටස ජනන උප යපාලක් යලස හැදින්යේ .

▪

යමහි ඇති අධිකර පරිණාමකයේ ප්රාථමික දඟර තාරකා ආකාරයට ද්වීතීක දඟර යඩල්ටා
ආකාරයට සම්ප්බන්ධ කර ඇත.

තාරකා(star)

ප්රාතමිකය ≈12kv

පඩල්ටටා
(delta)

ද්වවිතිකය-132kv/220kv

ප්රශ්නය 04 - ශ්රී ලංකායේ ජනන යවෝල්ියතාව යකාපමණ ද ?
පිළිතුර- 11KV යහෝ 12.5KV
ප්රශ්නය 05- ජනන උප යපායළහි ඇති පරිණාමකයේ දඟර වල එතුම්ප් සම්ප්බන්ධ විය හැකි
ආකාරය සටහන් කරන්න

පිළිතුර- යමහි ඇති අධිකර පරිණාමක යේ ප්රාථමික දඟර තාරකා ආකාරයට ද්වීතීක දඟර
යඩල්ටා ආකාරයට සම්ප්බන්ධ කර ඇත.
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ජාල උපපපාළ (Grid substation)
•

ජාල උපයපාළ යනු සම්ප්යේෂණ යවෝල්ියතාව ශ්රී ලංකායේ ාවිතා වන පරිදි 132 kV හා
220kv, යබදා හෑරීයම්ප් යවාල්ියයතාව, ශ්රී ලංකායේ ාවිතා වන පරිදි 33kv යහෝ 11යි kv
දක්වා අවකර පරිණාමක ාවිතයයන් අඩු කරනු ලබන ස්ථානයයි.

•

යමහි ඇති අවකර පරිණාමක වල ප්රාථමික දඟර යඩල්ටා ආකාරයට ද ද්වවිතීක දඟර යඩල්ටා
ආකාරයට සම්ප්බන්ධ කර ඇත.

ප්රාථමිකය
𝟏𝟑𝟐𝐤𝐯/𝟐𝟐𝟎𝐤𝐯

පඩල්ටටා (delta)

ද්වවිතිකය-33kv

පඩල්ටටා
(delta)
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ප්රශ්නය 06
ජාල උපයපාළ යනු කුමක් ද?
.

පිළිතුර- ජාල උපයපාළ යනු සම්ප්යේෂණ යවෝල්ියතාව( 132 kV හා 220kv) අවකර පරිණාමක
ාවිතයයන් යබදා හෑරීයම්ප් යවාල්ියයතාව (33kv යහෝ 11 kv) දක්වා අවකර පරිණාමක
ාවිතයයන් අඩු කරනු ලබන ස්ථානයයි.

ප්රශ්නය 07
ජාල උප යපායලහි එහි ඇත්යත් කුමන වර්ගයේ පරිණාමකයක් ද?
එහි ඇතැම්ප් සමග සම්ප්බන්ධ ී ඇත්යත් එහි ඇති සම්ප්බන්ධ විය හැකි ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
•

පිළිතුර- යමහි ඇති අවකර පරිණාමක වල ප්රාථමික දඟර යඩල්ටා ආකාරයට ද ද්වවිතීක දඟර
යඩල්ටා ආකාරයට සම්ප්බන්ධ කර ඇත.

6
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ප්රායද්වශීය (ප්රාථමික )උපයපාල (Primary substation)
ප්රාථමික උපයපායල දී දී විදුලිය යබදාහැරීයම්ප් යවෝල්ියතාව 33kv සිට 11kv දක්වා අවකර

▪

පරිණාමක ාවිතයයන් අඩු කරනු ලැයේ.
▪

ප්රාථමික උපයපාල අවකර පරිණාමක එකක් යහෝ කිහිපයක් තිබීමට පුළුවනි.

▪

යමහි දී අවකර පරිණාමක ප්රාථමික එතුම්ප් යඩල්ටා ආකාරයට සම්ප්බන්ධ කර ඇති අතර දිවිතික
එතුම්ප් ඩෙල්ටා ආකාරයට සම්ප්බන්ධ කර ඇත.

පඩල්ටටා(delta)

ප්රාථමිකය= 𝟑𝟑𝒌𝒗

ද්වවිතිකය=11kv

පඩල්ටටා(delta)

ප්රශ්නය 08- ප්රාථමික උපයපාල යනු කුමක් ද?.
▪

පිළිතුර- ප්රාථමික උපයපායල දී දී විදුලිය යබදාහැරීයම්ප් යවෝල්ියතාව 33kv සිට 11kv දක්වා
අවකර පරිණාමක ාවිතයයන් අඩු කරනු ලැයේ.

ප්රශ්නය 09
ප්රාථමික උපයපාල හි ඇති පරිණාමක වර්ගය, පරිණාමයේ ප්රාථමික හා එතුම්ප් සම්ප්බන්ධ ප්රාථමික හා
ද්වීතීක එතුම්ප් සම්ප්බන්ධ ී ඇත්යත් පිලිවලින්,
1. අධිකර,යඩල්ටා,තාරකා

4. අධිකර, යඩල්ටා, යඩල්ටා

2.අවකර,තාරකා,තාරකා

5. අධිකර, තාරකා, යඩල්ටා.

3.අවකර, යඩල්ටා, තාරකා.

පිළිතුර- 03
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8

පෙදාහැරීපම්ප් උපපපාළ (Distribution Substation)
▪

යබදාහැරීයම්ප් උපයපාළ අන් සෑම උපයපාළ ම කට ම වඩා යවනස් යේ. යබදාහැරීයම්ප් උපයපාළ
යනු එක් පරිණාමකයක් පමණි.

▪

එහි අමතර ඇත්යත් විදුලි රැහැන් වල ආරක්ෂාව සඳහා යයාදා ඇති විලායක හා ආරක්ෂණ
පිලියවන යේ.

▪

යබදාහැරීයමන් උපයපාලක දී යවෝල්ියතාව 11kv සිට 400kv දක්වා අඩු කිරීම සිදුයේ.
යමහි දී ඇති අවකර පරිණාමකය ප්රාථමික එතුම්ප් යඩල්ටා
තාරකා ආකාරයටත් සකසා ඇත

ආකාරයටත් දිවිතිකයේ එතුම්ප්

.
ප්රාථමිකය= 𝟏𝟏/𝟑𝟑𝒌𝒗

පඩල්ටටා(delta)

ද්වවිතිකය=400 v

තාරකා(star)

ප්රශ්නය 10යබදාහැරීයම්ප් උප යපාලක් යනු කුමක් ද?

පිළිතුරයබදාහැරීයමන් උපයපාලක දී යවෝල්ියතාව 11kv සිට 400kv දක්වා අඩු කිරීම සිදුයේ.

ප්රශ්නය 11 -යබදාහැරීයම්ප් උපයපාලක ඇති පරිණාමක වර්ගය නම්ප් කරන්න. එහි ප්රාථමික සහ
ද්වවිතීයික එතුම්ප් සම්ප්බන්ධ කර ඇත්යත් යකයස් ද?

පිළිතුර- අවකර පරිණාමකය. ප්රාථමික එතුම්ප් යඩල්ටා ආකාරයටත් දිවිතිකයේ එතුම්ප් තාරකා
ආකාරයටත් සකසා ඇත

.
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පහත තනි යර්ඛා සටහන මගින් සටහන මගින් දක්වා ඇත්යත් විදුලි බල ජාලයකින්
යකාටසකි.

T2

T1
11KV

132KV

132 KV

33KV

G
33KV
ජනන උපපපාල

ජාල උපපපාල

33KV
ප්ර

T3
T4
400KV

11KV

T5
400V

230V
𝟏∅

𝟑∅

එකලා ගෘහස්ථ පාරිපභෝගිකයා

පතකලා කුඩා පරිමාණ
කර්මාේත පාරිපභෝගිකයේ

T1- විදුලි බලාගාරයේ ස්විච් අංගනය. ජනන උපයපාල.
T2- ජාල උපයපාල.
T3- යබදාහැරීයම්ප් උපයපාල.
T4- ප්රායද්වශීය (ප්රාථමික) උපයපාල.
T5- යබදාහැරීයම්ප් උපයපාල.
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එකලා ගෘහස්ථ පාරිපභෝගිකයා

10

සම්ප්පේෂණය දි හා පෙදාහැරීපම්ප් දී භාවිතා කරන අතයවශය උපාංග හා
උපකරණ .
•

පරිණාමක

•

විදුලි රැහැන් යහෝ භූගත.

•

ආරක්ෂණ හා මැනුම්ප් යමවලම්ප්.

•

පරිවරණ.

1) පරිණාමක
•

විදුලි සම්ප්යේෂණය දි හා යබදාහැරීයම්ප් දී ප්රධාන වශයයන් අධිකර හා අවකර පරිණාමක ාවිතා
යවයි.

•

ජනන උපයපාල හා හා ජාල උප යපාළවල් ඉතා විශාල ප්රමාණය විශාල ධාරිතාවක් සහිත
පරිණාමක එකක් යහෝ වැඩි ගණනක් ාවිතා යවයි .

•

ශ්රී ලංකායේ

ාවිතාව අනුව යබායහෝ විට පරිනාමණයක ධාරිතාව 30MVA වලට වඩා වැඩි

අගයක් ගනී.
•

ප්රාථමික උපයපාල වල ඇති පරිණාමක මධයම ප්රමාණය වන අතර එම පරිණාමකයක් යබායහෝ
විට 5MVA යහෝ 10MVAපමණ ධාරිතාවකින් යුක්ත ය.

•

යබදාහැරීයම්ප් පරිණාමක වල ධාරිතාව යබායහෝ විට 1000KVA වලට වඩා අඩු අගයක් ගනී.

2)ආරක්ෂණ හා මැනුම්ප් පමවලම්ප්.
o ධාරා පරිණාමක

-ජනන හා ජාල උපයපාලවල පමණක් ඇත.

o වි ව පරිණාමක

- ජනන හා ජාල උපයපාලවල පමණක් ඇත.

o විලායක

- යබදාහැරීයම්ප් උප යපාළවල් පමණක් ඇත.

o සර්ජන ආරක්ෂණ - සෑම උපයපාලකම ම ඇත.
o භූගත සම්ප්බන්ධ.
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ස්වයං පරීක්ෂණ ප්රශ්න.
1) විදුලි සම්ප්යේෂණ සහ යබදාහැරීම්ප් ඒ යවනස පැහැදිලි කරන්න.
2) ජනනය සම්ප්යේෂණය සහ යබදාහැරීයම්ප් දී අතරමැදි අවස්ථාවක් හා යවෝල්ියතාවන් විස්තර
කරන්න.
3) සම්ප්යේෂණය අධි යවෝල්ීයතාවයකින් හා පාරිය ෝගිකයාට විදුලි සැපයුම අඩු
යවෝල්ියතාවයකින් සිදු කිරීමට යහ්තු සඳහන්න .
4) ශ්රී ලංකායේ යබදා හැරීයම්ප් උපපලක ඇති පරිණාමකයක එතුම්ප් සම්ප්බන්ධ වන ආකාරය රූප
සටහනකින් ඇඳ යපන්වන්න.
5) සම්ප්යේෂණ සහ යබදා හැරීම සඳහා ශ්රී ලංකායේ ාවිතා වන සම්ප්මත යවාල්ියතා සඳහන්
කරන්න.
ඒ ලබා යදන ආකාරය විස්තර කරන්න.
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