ජීව වායුව
නිෂ්පාදනය

ඩෝක ් හයිඩ් ව්යාුරව්ය, ජල ව්යාෂත භා නයිට්රයහ
ඔ් හයිඩ් ව්යාුර ෝේ.
ඔ් සිජන් ධහිත මාක කකීම බැ් ීරරිකා ක්රිනකාකධන
විට දභත හඳභන් තරිිර මීෝත්න් ව්යාුරව්ය ව්යැඩිපුධ
නිෂතාදනක
ෝේ,
ඊට
අමතධව්ය
කාබන්
ඩ්ෝක ් හයිඩ්, ජල ව්යාෂත, භා ෝව්යනත් ව්යාුර (හල්ෆර්
ඩ්ෝක ් හයිඩ්, නයිට්රයහ ඔ් හයිඩ්) ආීම ව්යාුර නිතද
ෝේ.

වර්්ය
ජීව වායුව යනු?
කාබනික ද්ර ව්ය ව්යාුරෝධ කක ුටීරධක්  ුළ ීරධයක
ව්යන විට එහි ඇත්ෝත් ඔ් සිජන් ධහිත මාක ක් ,
එවිට කාබනික ද්ර ව්යක ිරධාතත් ිරීමමට හභාාී  ව්යන
බැ් ීරරිකා ව්යලින් බහුලව්යම නිුටත් කධන්ෝන්
මීෝත්න් ව්යාුරව්යයි.

කි.ග්රෑ 1කින් යැෝෙන ජීව
වායු (ඝන මී්ත )

ෝග ම

0.037

ඌධන්ෝේ අතද්ර ව්ය

0.080

එළුව්යන්ෝේ අතද්ර ව්ය

0.080

දව්යතලන ආභාධ

0.075

තය ෝක ල

0.065

අත විසින් ීරව්ය ව්යාුරව්ය ිරකල භඳුන්ව්යන්ෝන ෝේ
මීෝත්න් (CH4) ව්යාුරව්යයි.

ෝගව්යුළ අතද්ර ව්ය
0.060
ජීව වායු යන්ත්රඳයක් තුලු  කයයුුල ෝය ්ය් ජීතක

ජීව වායු ජනක යන්ත්රඳය යනු ුමක්ද?

ද්ර වය්

එනේ හාමාන
දිරිරීමේ ද්ර ව්ය ාාවිතා කධ
හාදාගන්නා ව්යාුරෝධ කක ුටීරධක්  ුළල කාබනික
ද්ර ව්ය ිරධාතත් කධගැීමමටත් දන් ිටටව්යන ව්යාුරව්ය ැසහ
කධ ගැීමමටත් හාදාගන්නාතද්කතිකයි.
ජීව වායු නිෂ්පාදන ක්රිදයාවය ය දවරටත් ….
හාමාන ෝක ේෝත හ්  හැීමෝේීම ්රරකාන ව්යයෝකන්
ක්රිනකාත්මක ව්යන්ෝන් ඔ් සිජන් හහිත මාක ක
ීරව්යත්ව්යන බැ් ීරරිකා ව්යර්ග ෝේ. එමනිහා ීරධය
ක්රිනකාව්යලිෝීීම
බහුලව්ය
ිටටව්යන්ෝන්
කාබන්

හෑෝභේ. එහි නිෂතාදන විකදම රු 70,000-90,000
තමය ෝේ
ෝමම ක්රරමෝීීම නිව්යහක ව්යැසිිරි  තද්කතික තව්යා
ීරධකකට හේබන්ක කල භැිර අතධ එමගින් ිටටව්යන
අතද්ර ව්ය ව්යල ෝභ ීරව්ය ව්යාුරෝව්යහි අහිතකධ ිරසිව්ය් 
අඩංගු ෝන ෝේ. දුඟද්  ිටටවීමද සිදු ෝන ෝේ.

හාමාන ෝකන් 4 ෝදෝනුටෝගන් ුරත් තවුලකට
ෝේල් 3කට අව්යය ආභාධ ිටීමම හඳභා ීරව්ය ව්යාුරව්ය
ඝන මීටධ 1.5-2්  අතධ ්රරමායක්  අව්යය ෝේ.
චීන ක්ර කය
දැනට ලංකාෝේ බහුලව්යම ාාවිතහ ව්යන ක්රරමකයි,
ිරනතතා අතද්ර ව්ය ඇුළල්කල භැිරක. ීරව්ය ව්යාුරව්ය
ැසෝඳන ෝක ටහ හථිධව්ය ීරධකකටම හවි කධ ඇත.
හාමාන නිව්යහකට ඝන මීටධ 6-8 අතධ ීරධකක් 

ශ්රීු ය් ගක්
ශ්රීු ල්  ගමග ලංකාෝේ ීරව්ය ව්යාුර ් ෝෂේරවෝී
පුෝධ ගාමිෝකුටව්යන
ගතව්යංය
මභතාෝේ
නිර්මායකිර. ව්යර්ෂ 2006 ීම තමය සිට
්රරාෝක ගිකව්ය අත්භදා බලා ඇති අතධ දැනට
තව්යතින සිකලුම ක්රරමව්යලට ව්යඩා ්රරමායෝකන් ුටඩා
ක භැිර අතධ, කාර්ක් ෂමතාව්යෝකන් දභලක.
ෝමහි ඇති විෝයේෂිත අංගක නේ ිරධාතත් වූ ද්ර ව්ය
ව්යලින් ෝක ටහ්  නැව්යත ීරධකකට ඇුළල්වීමට තැති
ද්ර ව්ය කාුවව්ය්  ාාවිත ිරීමමයි. එමගින් ීරධකක ුළල
පීඩනක භා ආේලිකතාව්යක තාලනක වීමද සිදු ෝේ.
හාමාන නිව්යහකට හෑෝභන ඝන මීටධ 4 ක ීරව්ය
ව්යාුර ජනක තද්කතික්  හඳභා අඩි 11්  ිරග අඩි 6් 
ත ල භූමි ්රරමානක්  හෑෝභේ.

ජනක

න

න

SPDA

එක
ක්ර කයි

වාසි
ෝ්ොඩි
ෝමම තද්කතිකකට ිරනකට අතද්ර ව්ය ිරෝල 7් 
තමය ඇුළල් කල භැිරනේ 4 ෝදෝනුටෝගන්
හමන්විත නිව්යහකට ිරනකට අව්යය අභාධ ්රරමායක
ිටහ ගැීමමට අව්යය ගෑහ ්රරමායක නිතදව්යා ගත
භැක. හාමාන නිව්යහකට ඝන මීටධ 4-6 අතධ
ීරධකක්  හෑෝභේ එහි විකදම රු 80000 තමය ෝේ

දභල ගුයාත්මක බවින් ුරත් කාබනික
ෝත ෝභ ධ
ීරධයක ව්යන අතද්ර ව්ය තභසුෝව්යන්
ක මනාකධයක
ලිතට, ෝතට්රයල් එංිමමට අව්යය ගෑහ

න

ශ්රීු ය් ගක් ජීව වායු ජනකය දාදා නික ප ප
පි්ද් ෝපෝනන ආකාතය.
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