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ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ 

ഒരു ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത ്മുതൽ വ്യവ്സായം നടത്തുന്നതുവ്ചരയുള്ള എല്ലാത്തരം 

പ്പവ്ർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നതിന ്ഊർജ്ജം ആവ്ശ്യമാണ.് മരം, കൽക്കരി, മചെെ 

അചല്ലങ്കിൽ പാെക വ്ാതകം തുടങ്ങിയ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിച്ചുചകാണ്്ട ലഭിക്കുന്ന താപ 

ഊർജ്ജം നമ്മുചട ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഉപയയാഗിക്കുന്നു. ചപയപ്ടാൾ, ഡീസൽ തുടങ്ങിയ 

ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന ്ലഭിക്കുന്ന ഊർജം കാർ ബസുകൾ, പ്ടക്കുകൾ, ചപ്ടയിനുകൾ എന്നിവ് 

ഓടിക്കാൻ ഉപയയാഗിക്കുന്നു. ഫാക്ടറികളിൽ ഊർജം നൽകാൻ കൽക്കരിയും 

പ്പകൃതിവ്ാതകവ്ും ഉപയയാഗിക്കുന്നു. കൃഷിയിൽ ജലയസെനത്തിനായി പമ്പ ്ചസറ്റുകൾ 

പ്പവ്ർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന ്ഊർജം നൽകാൻ ഡീസൽ ഉപയയാഗിക്കുന്നു. ബൾബുകളും 

ടയൂബുകളും പ്പകാശ്ിപ്പിക്കുന്നതിനും യറഡിയയാ, ചടലിവ്ിഷൻ, വ്ീട്ടുപകരണങ്ങൾ, 

ഇലക്പ്ടിക് ചപ്ടയിനുകൾ, ഫാക്ടറി ചമഷീനുകൾ എന്നിവ് പ്പവ്ർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും 

വവ്ദ്യുയതാർജ്ജം ഉപയയാഗിക്കുന്നു. കൽക്കരിയുചട രാസ ഊർജ്ജം അചല്ലങ്കിൽ നദ്ിക്ക ്

കുറുചക നിർമ്മിച്ച ഉയർന്ന അണചക്കട്ടിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ജലത്തിനച്റ ചപാട്ടൻഷയൽ 

ഊർജ്ജം യപാചലയുള്ള ഊർജ്ജത്തിന്ചറ മറ്റ ്രൂപങ്ങചള രൂപാന്തരചപ്പടുത്തിയാണ ്

വവ്ദ്യുതി ഉത്പാദ്ിപ്പിക്കുന്നത.് വ്ാസ്തവ്ത്തിൽ, നമ്മുചട വദ്നംദ്ിന പ്പവ്ർത്തനങ്ങചളല്ലാം 

ഒരു രൂപത്തിലചല്ലങ്കിൽ മചറ്റാന്നിൽ ഊർജ്ജം ഉപയയാഗിക്കുന്നു. ഊർജം ഇചല്ലങ്കിൽ നമ്മുചട 

എല്ലാ പ്പവ്ർത്തനങ്ങളും നിലയ്ക്കും. ഉദ്ാഹരണത്തിന,് ഊർജം ഇചല്ലങ്കിൽ, നമുക്ക ്ഭക്ഷണം 

പാകം ചെയ്യായനാ ഫാക്ടറികളിൽ യപ്ന്തങ്ങൾ പ്പവ്ർത്തിപ്പിക്കായനാ കൃഷിയിൽ പമ്പ ്

ചസറ്റുകൾ പ്പവ്ർത്തിപ്പിക്കായനാ കഴിയില്ല. അതിനാൽ ഈ യലാകത്ത ്നമ്മുചട 

നിലനിൽപ്പിന ്ഊർജ്ജം അതയന്തായപക്ഷിതമാണ.് നമുക്ക ്ഊർജം പ്പദ്ാനം ചെയ്യാൻ 

കഴിയുന്ന വ്ിവ്ിധ യപ്സാതസ്സുകചളക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇയപ്പാൾ െർച്ച ചെയ്യും. 

 

ഊർജ്ജത്തിന്റെ നല്ല ഉെവിടം എന്തോണ്? 

നമ്മുചട വദ്നംദ്ിന ജീവ്ിതത്തിൽ, യജാലി ചെയ്യുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്ിവ്ിധ 

യപ്സാതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജം ഉപയയാഗിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഉപയയാഗിക്കുന്നു 

 നമ്മുചട ചപ്ടയിനുകൾ ഓടിക്കാൻ ഡീസൽ 

 നമ്മുചട ചതരുവ് ്വ്ിളക്കുകൾ കത്തിക്കാൻ വവ്ദ്യുതി 

 വസക്കിൾ െവ്ിട്ടാനുള്ള യപശ്ീ ഊർജ്ജം 

െില യജാലികൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇന്ധനം നാം തിരചെടുക്കുന്നത ്പല ഘടകങ്ങചള 

ആപ്ശ്യിച്ചിരിക്കുന്നു. െില ഘടകങ്ങളാണ ്

 കത്തുയമ്പാൾ അത് എപ്ത െൂട ്സവതപ്ന്തമാക്കും? 

 ധാരാളം പുക പുറന്തള്ളുന്നതിലൂചട ഇത ്എചന്തങ്കിലും പരിസ്ഥിതി പ്പശ്നം 

സൃഷ്ടിക്കുന്നുയണ്ടാ? 

 ഇത ്എളുപ്പത്തിൽ ലഭയമായണാ? 

മുകളിചല െർച്ചചയ അടിസ്ഥാനമാക്കി, നല്ല ഊർജ്ജ യപ്സാതസ്സിനുള്ള ആവ്ശ്യകതകൾ 

എചന്താചക്കയാചണന്ന ്നമുക്ക ്എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ കഴിയും. ഒരു നല്ല ഊർജ്ജ യപ്സാതസ്സ ്

ഒന്നായിരിക്കും 

 ഒരു യൂണിറ്റ ്യവ്ാളിയം അചല്ലങ്കിൽ പിണ്ഡം ഒരു വ്ലിയ തുക യജാലി ചെയ്യും 

 എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ ്ചെയ്യാവ്ുന്നതാണ് 

 സംഭരിക്കാനും ചകാണ്ടുയപാകാനും എളുപ്പമായിരിക്കും 

 കൂടുതൽ ലാഭകരമായിരിക്കും 
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ഊർജത്തിന്റെ പരമ്പരോഗത സ്രോതസ്സുകൾ 

നൽകിയിരിക്കുന്ന വ്ിഷവൽ വ്യതയസ്ത തരം വവ്ദ്യുതി ഉൽപാദ്നത്തിന്ചറ പങ്ക ്

കാണിക്കുന്നു: 

 
ജജവ ഇന്ധനം 

ദ്ശ്ലക്ഷക്കണക്കിന ്വ്ർഷങ്ങൾക്ക ്മുമ്പ ്ഭൂമിക്കടിയിൽ കുഴിച്ചിട്ട സസയങ്ങളുചടയും 

മൃഗങ്ങളുചടയും അവ്ശ്ിഷ്ടങ്ങചള യഫാസിലുകൾ എന്ന ്വ്ിളിക്കുന്നു. ഈ യഫാസിലുകൾ 

യഫാസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്നറിയചപ്പടുന്ന മികച്ച ഇന്ധനങ്ങളാണ.് കൽക്കരി, ചപയപ്ടാളിയം, 

പ്പകൃതിവ്ാതകം എന്നിവ്യാണ ്യഫാസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുചട ഉദ്ാഹരണങ്ങൾ. 

ദ്ശ്ലക്ഷക്കണക്കിന ്വ്ർഷങ്ങൾക്ക ്മുമ്പ ്ഭൂമിക്കടിയിൽ കുഴിച്ചിട്ട സസയങ്ങളുചടയും 

മൃഗങ്ങളുചടയും അവ്ശ്ിഷ്ടങ്ങൾ വ്ിഘടിച്ചാണ ്അവ് രൂപചപ്പട്ടത.് വ്ായു കണികകൾ 

മാരകമാണ.് യഫാസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിക്കുയമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഉയപാൽപ്പന്നങ്ങൾ വ്ളചര 

അപകടകരമാണ.് ഈ ചെറിയ കണങ്ങൾ അനിശ്ചിതകാലയത്തക്ക ്വ്ായുവ്ിൽ 

നിലനിൽക്കും, ആഴ്ചകൾ വ്ചര, കിയലാമീറ്ററുകയളാളം സഞ്ചരിക്കാം. െിലയപ്പാൾ 10 

വമയപ്കാണിൽ താചഴ വ്യാസമുള്ള കണികകൾ ശ്വാസയകാശ്ത്തിനുള്ളിൽ ആഴത്തിൽ 

എത്താം. ഇതിലും ചെറിയ കണികകൾ രക്തപ്പവ്ാഹത്തിൽ പ്പയവ്ശ്ിക്കുകയും 

ശ്വാസയകാശ്ചത്ത പ്പയകാപിപ്പിക്കുകയും കനത്ത യലാഹങ്ങളും മാലിനയങ്ങളും യപാലുള്ള 

വ്ിഷ വ്സ്തുക്കളും ചകാണ്ടുയപാകുകയും ചെയ്യും. തുടർച്ചയായ എകസ്്യപാഷർ 

ജീവ്ിതകാലം മുഴുവ്ൻ, ഓക്സിജൻ വകമാറ്റം ചെയ്യാനും മലിനീകരണം ഒഴിവ്ാക്കാനുമുള്ള 

ഒരു വ്യക്തിയുചട കഴിവ്ിചന തടസ്സചപ്പടുത്തുന്നു. യരാഗം ബാധിച്ചവ്ർക്ക ്മാരകമായ 

ആസമ് ആപ്കമണങ്ങളും മറ്റ ്ഗുരുതരമായ ശ്വാസയകാശ് യരാഗങ്ങളും ബാധിയച്ചക്കാം. 

നമ്മുചട പവ്ർ പ്ലാനറ്ുകളിൽ ടർവബനുകളാണ ്വവ്ദ്യുതി ഉൽപ്പാദ്ിപ്പിക്കാൻ 

ഉപയയാഗിക്കുന്നത.് ഏറ്റവ്ും ലളിതമായ ടർവബനുകൾക്ക ്ഒരു െലിക്കുന്ന ഭാഗമുണ്്ട, യറാട്ടർ 

അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അസംബ്ലി. െലിക്കുന്ന പ്ദ്ാവ്കം യബ്ലഡുകളിൽ പ്പവ്ർത്തിക്കുകയും 

അവ്ചയ കറങ്ങുകയും യറാട്ടറിന ്ഊർജ്ജം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. യറാട്ടർ യബ്ലഡ്, 

യവ്ഗതയിൽ വഡനായമായുചട ഷാഫ്റ്റിചന മാറ്റുകയും ചമക്കാനിക്കൽ ഊർജ്ജചത്ത 

വവ്ദ്യുയതാർജ്ജമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യും. 
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റതർമൽ പവർ പ്ലോന്െ് 

താപ ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദ്ിപ്പിക്കുന്നതിന ്ഇന്ധനം കത്തിച്ച ്വവ്ദ്യുയതാർജ്ജമായി 

പരിവ്ർത്തനം ചെയ്യചപ്പടുന്നതിനാൽ താപവവ്ദ്യുത നിലയം എന്ന പദ്ം ഉപയയാഗിക്കുന്നു. 

വവ്ദ്യുതി ഉൽപ്പാദ്ിപ്പിക്കുന്നതിന ്ടർവബൻ തിരിക്കാൻ ഉപയയാഗിക്കുന്ന നീരാവ്ി 

ഉൽപ്പാദ്ിപ്പിക്കുന്നതിന ്ചവ്ള്ളം െൂടാക്കാൻ പവ്ർ യേഷനുകളിൽ പ്പതിദ്ിനം ധാരാളം 

യഫാസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിക്കാം. എല്ലാ പവ്ർ യേഷനുകളും കൽക്കരി അചല്ലങ്കിൽ 

എെപ്പാടങ്ങൾക്ക ്സമീപമാണ ്സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത.് ദ്ൂരയത്തക്ക ്കൽക്കരിയയാ 

ചപയപ്ടാളിയയമാ ചകാണ്ടുയപാകുന്നതിയനക്കാൾ കാരയക്ഷമമാണ് വവ്ദ്യുതി പ്പസരണം. 

 

ജലജവദ്യുത നിലയം 

ജലത്തിൽ നിന്ന ്നമുക്ക ്എങ്ങചന വവ്ദ്യുതി ലഭിക്കും? വ്ാസ്തവ്ത്തിൽ, ജലവവ്ദ്യുത 

നിലയങ്ങൾ വവ്ദ്യുതി ഉത്പാദ്ിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ജലവവ്ദ്യുത നിലയം, ടർവബൻ എന്ന ്

വ്ിളിക്കചപ്പടുന്ന ഒരു ചപ്പാപ്പല്ലർ യപാചലയുള്ള ഒരു കഷണം തിരിക്കുന്നതിന ്വ്ീഴുന്ന 

ചവ്ള്ളം ഉപയയാഗിക്കുന്നു, അത് വവ്ദ്യുത ജനയററ്ററിൽ ഒരു യലാഹ ഷാഫ്റ്റിചന 

തിരിക്കുന്നു, അത് വവ്ദ്യുതി ഉത്പാദ്ിപ്പിക്കുന്ന യമായട്ടാറാണ.് 

ഉയരത്തിൽ വ്ലിയ ഇടിവ്ുള്ള ഒരു വ്ലിയ നദ്ിയിൽ അണചക്കട്ട ്നിർമ്മിക്കുക എന്നതാണ ്

സിദ്ധാന്തം. അണചക്കട്ടിന ്പിന്നിൽ ധാരാളം ചവ്ള്ളം റിസർയവ്ായറിൽ സംഭരിക്കുന്നു. 

അണചക്കട്ടിനച്റ ഭിത്തിയുചട അടിഭാഗത്ത ്ചവ്ള്ളം കുടിക്കാനുള്ള സംവ്ിധാനമുണ്്ട. 

ഗുരുതവാകർഷണം അണചക്കട്ടിനുള്ളിചല ചപൻയോക്കിലൂചട വ്ീഴാൻ കാരണമാകുന്നു. 

ചപൻയോക്കിനച്റ അറ്റത്ത ്ഒരു ടർവബൻ ചപ്പാപ്പല്ലർ ഉണ്ട,് അത് െലിക്കുന്ന ചവ്ള്ളത്താൽ 

തിരിയുന്നു. ടർവബനിൽ നിന്നുള്ള ഷാഫ്റ്റ ്ജനയററ്ററിയലക്ക ്കയറുന്നു, അത് വവ്ദ്യുതി 

ഉത്പാദ്ിപ്പിക്കുന്നു. ജനയററ്ററുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വവ്ദ്യുതി വലനുകൾ എല്ലാ 

വ്ീട്ടിയലക്കും വവ്ദ്യുതി എത്തിക്കുന്നു. അണചക്കട്ട ്കടന്ന ്നദ്ിയിയലക്ക ്

ചടയിൽയറസിലൂചട ചവ്ള്ളം ചപ്പാപ്പല്ലറിചന മറികടന്ന ്തുടരുന്നു. 

 
 

പരമ്പരോഗത ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ ഉപസയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള 

രോസേതികവിദ്യയിറല റമച്ചറെടുത്തലുകൾ 

 

ബസയോമോര ്

ഓക്സിജനച്റ അഭാവ്ത്തിൽ നടക്കുന്ന അഴുകൽ പ്പപ്കിയയാണ ്അയനയറാബിക് 

ഡിയപ്ഗയഡഷൻ. ഈ പ്പപ്കിയയിൽ, മൃഗങ്ങളുചടയും സസയങ്ങളുചടയും അവ്ശ്ിഷ്ടങ്ങൾ 

ജലത്തിന്ചറ സാന്നിധയത്തിൽ വ്ായുരഹിത ബാക്ടീരിയകൾ (സൂക്ഷ്മജീവ്ികൾ) 

എളുപ്പത്തിൽ നശ്ിപ്പിക്കചപ്പടുന്നു. ഈ ബാക്ടീരിയകൾ മാലിനയങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന 
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കാർബൺ സംയുക്തങ്ങചള വ്ിഘടിപ്പിക്കുന്നു (കൂടുതൽ ഉെിതമായി, നശ്ിക്കുന്നു), 

 ഈ പ്പപ്കിയയിൽ, മീചെയ്ൻ, കാർബൺ വഡ ഓക്വസഡ്, വഹപ്ഡജൻ, വഹപ്ഡജൻ 

സൾവഫഡ് തുടങ്ങിയ വ്ാതകങ്ങൾ സവതപ്ന്തമാക്കചപ്പടുന്നു. അങ്ങചന 

സവതപ്ന്തമാക്കചപ്പടുന്ന വ്ാതകങ്ങളുചട മിപ്ശ്ിതചത്ത ബയയാഗയാസ ്എന്ന ്വ്ിളിക്കുന്നു, ഇത് 

ഒരു മികച്ച ഇന്ധനമാണ,് കാരണം അതിൽ 65% മീചെയ്ൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഇത ്

ജവലനമാണ.് വ്ീടുകളിചല ഗയാസ ്േൗവ്ിൽ ബയയാഗയാസ ്കത്തിക്കാം. അവ്യശ്ഷിക്കുന്ന 

അവ്ശ്ിഷ്ടങ്ങൾ വനപ്ടജൻ, യഫാസ്ഫറസ ്എന്നിവ്യാൽ സമ്പന്നമാണ,് അവ് വ്ളമായി 

ഉപയയാഗിക്കുന്നു. 

ഇന്ധനമോയി മൃഗങ്ങളുറട ചോണകം 

ഇന്തയയിചല പല പ്ഗാമങ്ങളിലും, ഉണക്കിയ മൃഗങ്ങളുചട ൊണകം (യദ്ാശ്യുചട രൂപത്തിൽ) 

ഇയപ്പാഴും ഗാർഹിക ആവ്ശ്യങ്ങൾക്ക ്ഇന്ധനമായി ഉപയയാഗിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, 

ഇനിപ്പറയുന്ന മൂന്ന ്കാരണങ്ങളാൽ െൂട ്ലഭിക്കുന്നതിന ്മൃഗങ്ങളുചട ൊണകം യനരിട്ട ്

കത്തിക്കുന്നത ്ബുദ്ധിശ്ൂനയമാണ:് 

 മൃഗങ്ങളുചട ൊണകത്തിൽ വനപ്ടജൻ, യഫാസ്ഫറസ ്എന്നിവ്യുചട സംയുക്തങ്ങൾ 

അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അവ് സസയങ്ങളുചട വ്ളർച്ചയ്ക്ക ്ആവ്ശ്യമായ 

യപാഷകങ്ങളാണ.് ൊണകം കത്തിച്ചാൽ, ഈ യപാഷകങ്ങൾ നശ്ിപ്പിക്കചപ്പടും, 

അതിനാൽ മെിയലക്ക ്തിരിചക നൽകാനാവ്ില്ല. 

 ൊണകപ്പിൊക്ക ്കത്തുന്നതിനാൽ ധാരാളം പുക ഉയരുകയും ഇത് അന്തരീക്ഷ 

മലിനീകരണത്തിന ്കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. 

 ൊണക പിൊക്ക ്കാരയക്ഷമമായി കത്തുന്നതിനാൽ, അവ്യുചട ഉപയയാഗം 

ഗണയമായി ഇന്ധനം പാഴാക്കുന്നു. 

അതിനാൽ മൃഗങ്ങളുചട ൊണകം യനരിട്ട ്കത്തിക്കുന്നതിനുപകരം, ൊണകം ആദ്യം 

സംസ്കരിക്കണം, അങ്ങചന അത് കത്തിക്കുന്നതിന ്മുമ്പ ്സുപ്പധാന യപാഷകങ്ങൾ 

വ്ീചണ്ടടുക്കും. വ്ാസ്തവ്ത്തിൽ, മൃഗങ്ങളുചട ൊണകചത്ത ബയയാഗയാസ ്എന്ന ശ്ുദ്ധമായ 

ഇന്ധനമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും, കൂടാചത സുപ്പധാന യപാഷകങ്ങൾ 

യകടുകൂടാചതയിരിക്കുന്ന അവ്ശ്ിഷ്ടങ്ങൾ കൃഷിയിൽ വ്ളമായി ഉപയയാഗിക്കാം. ഇത ്

യനടിചയടുക്കുന്ന പ്പപ്കിയചയ അനിയയറാബിക് ഡിപ്ഗയഡഷൻ എന്ന ്വ്ിളിക്കുന്നു. 

 

രണ്്ട തരം ബയയാഗയാസ ്പ്ലാന്റുകളാണ ്നമ്മുചട രാജയത്ത ്ഉപയയാഗിക്കുന്നത.് അവ്ർ - 

 ഫിക്സഡ്-യഡാം തരം 

 യലാട്ടിംഗ ്ഗയാസ ്യഹാൾഡർ തരം 

ഈ ചെടികളിൽ ഉപയയാഗിക്കുന്ന പ്പധാന അസംസ്കൃ ത വ്സ്തു  മൃഗങ്ങളുചട ൊണകമാണ ്

(പശ്ു-ൊണകം, കുതിര, ആന, ആട ്മുതലായവ്). സസയാവ്ശ്ിഷ്ടങ്ങളായ 

പച്ചക്കറിയത്താലുകൾ, പഴങ്ങളുചട പൾപ്പ,് മനുഷയ വ്ിസർജയങ്ങൾ എന്നിവ് മൃഗങ്ങളുചട 

ൊണകത്തിൽ യെർക്കാം. 

 

ബസയോഗയോര് പ്ലോന്െുകൾ 

 

ഫിക്സഡ്-സഡോം ജടെ ്ബസയോഗയോര ്പ്ലോന്െ ്

ഇഷ്ടികയും സിമനറ്ും ഉപയയാഗിച്ച ്നിർമ്മിച്ച വഡജേർ എന്നറിയചപ്പടുന്ന 

താഴികക്കുടത്തിനച്റ ആകൃതിയിലുള്ള ഭൂഗർഭ ടാങ്ക ്ഡിയാണ ്പ്ലാനറ്ിൽ ഉള്ളത.് 

താഴികക്കുടത്തിനച്റ പരിധിക്ക ്സമീപം ഒരു ഗയാസ ്ഔട്ടച്ലറ്റ ്ജി നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

വഡജേറിനച്റ ഒരു വ്ശ്ത്ത ്ഇൻചലറ്റ ്യെമപ്ർ I ആണ,് സ്ലറി അവ്തരിപ്പിക്കാൻ 

ഉപയയാഗിക്കുന്നു (ഇത ്മൃഗങ്ങളുചട ൊണകവ്ും ചവ്ള്ളവ്ും യെർന്നതാണ)്.  
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വഡജേറിനച്റ മറുവ്ശ്ത്ത ്ഒരു ഔട്ടച്ലറ്റ് യെംബർ O നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഔട്ടച്ലറ്റ ്

യെമ്പർ ഓവ്ർയലാ ടാങ്ക ്എഫുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

മൃഗങ്ങളുചട ൊണകവ്ും ചവ്ള്ളവ്ും കലർത്തിയാണ ്എം മിക്സിംഗ് ടാങ്കിൽ സ്ലറി 

തയ്യാറാക്കുന്നത.് ഇൻചലറ്റ ്യെമ്പർ I വ്ഴി സ്ലറി വഡജേറിയലക്ക ്ചകാണ്ടുവ്രുന്നു. ഇത ്

വഡജേറിൽ 50 മുതൽ 60 ദ്ിവ്സം വ്ചര പുളിക്കാൻ അനുവ്ദ്ിക്കും. ഈ കാലയളവ്ിൽ, 

ൊണകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വ്ായുരഹിത ബാക്ടീരിയകൾ ജീർണനം നടത്തുന്നു, 

അതിനച്റ ഫലമായി ബയയാഗയാസ ്വ്ികസിക്കുന്നു. ഈ ബയയാഗയാസ ്താഴികക്കുടത്തിൽ 

യശ്ഖരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. താഴികക്കുടത്തിൽ വ്ാതകം യശ്ഖരിക്കചപ്പടുയമ്പാൾ, അതിനച്റ 

മർദ്ദം വ്ർദ്ധിച്ചുചകാണ്ടിരിക്കുന്നു. വ്ർദ്ധിച്ച മർദ്ദം കാരണം, വഡജേറിചല ഉപയയാഗിച്ച 

സ്ലറി ഔട്ട്ചലറ്റ ്യെമ്പർ O വ്ഴി ഓവ്ർയലാ ടാങ്കിയലക്ക ്പുറന്തള്ളുന്നു. ഈ സ്ലറി പ്ലാന്റിൽ 

നിന്ന ്പുറചത്തടുക്കുന്നു. വനപ്ടജൻ, യഫാസ്ഫറസ ്സംയുക്തങ്ങൾ എന്നിവ്യാൽ സമ്പന്നമായ 

ഇത ്മികച്ച വ്ളമാണ.് ഗയാസ ്ഔട്ടച്ലറ്റ ്ജി ഒരു േൗവ്ിയലാ ബർണറിയലാ വപപ്പ ്വ്ഴി 

ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വ്ാതക സമ്മർദ്ദം കുറയുയമ്പാൾ, കൂടുതൽ വ്ാതകം 

ഉൽപ്പാദ്ിപ്പിക്കുന്നതിന ്പുതിയ സ്ലറി വഡജേറിയലക്ക ്യെർക്കുന്നു. അങ്ങചന 

വ്ാതകത്തിന്ചറ തുടർച്ചയായ വ്ിതരണം നിലനിർത്തുന്നു. 

 

സലോട്ിംഗ ്ഗയോര ്സ ോൾഡർ തരം ബസയോഗയോര ്പ്ലോന്െ ്

ഇഷ്ടികയും സിമനറ്ും ചകാണ്്ട നിർമ്മിച്ച വഡജേർ എന്ന ഭൂഗർഭ ടാങ്ക ്ഡി ആണ ്ഈ 

പ്ലാനറ്ിലുള്ളത.് ഒരു പ്ഡം ആകൃതിയിലുള്ള ഗയാസ ്യഹാൾഡർ ജി വഡജേറിചല സ്ലറിക്ക ്

മുകളിലൂചട ഒഴുകുന്നു. പ്ഡം ഉരുക്ക ്ചകാണ്ടാണ ്നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത,് അത് വ്ിപരീത 

സ്ഥാനത്ത ്ചപാങ്ങിക്കിടക്കുന്നു, അങ്ങചന വ്ാതകം അതിൽ യശ്ഖരിക്കും. പ്ഡമ്മിനച്റ 

മുകളിൽ ഒരു ഗയാസ ്ഔട്ടച്ലറ്്റ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

വഡജേറിന ്ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഭിത്തിയുണ്്ട, അത് അതിചന I, O എന്നിങ്ങചന രണ്്ട 

അറകളായി വ്ിഭജിക്കുന്നു. ഇൻചലറ്റ ്യെമ്പർ I ഒരു മിക്സിംഗ് ടാങ്ക ്M യുമായി 

ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ഔട്ടച്ലറ്റ ്യെമ്പർ O ഒരു ഓവ്ർയലാ ടാങ്കുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു 

F. മിക്സിംഗ് ടാങ്കിൽ M സ്ലറി തയ്യാറാക്കുന്നത ്മൃഗങ്ങളുചട ൊണകവ്ും ചവ്ള്ളവ്ും 

കലർത്തുന്നു. ഇൻചലറ്റ് യെമ്പർ I വ്ഴി സ്ലറി വഡജേറിയലക്ക ്ചകാണ്ടുവ്രുന്നു. ഏകയദ്ശ്ം 50 

- 60 ദ്ിവ്സയത്തക്ക ്സ്ലറി വ്ായുരഹിതമായ നശ്ീകരണത്തിന ്വ്ിയധയമാവ്ുകയും 

ബയയാഗയാസ ്വ്ികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്ഡം ജിയിൽ വ്ാതകം യശ്ഖരിക്കുന്നു. പ്ഡമ്മിൽ 

കൂടുതൽ വ്ാതകം യശ്ഖരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച ്അതിനച്റ മർദ്ദം വ്ർദ്ധിക്കുന്നു, അതിനച്റ 

ഫലമായി ഉപയയാഗിച്ച സ്ലറി ഔട്ട്ചലറ്റ ്യെമ്പർ O വ്ഴി ഓവ്ർയലാ ടാങ്കിയലക്ക ്എഫ.് ഈ സ്ലറി 

പുറചത്തടുക്കുന്നു. വ്ളമായി ഉപയയാഗിക്കുന്നു. പ്ഡമ്മിനച്റ മുകളിലുള്ള ഗയാസ ്ഔട്ടച്ലറ്റ ്

ഒരു വപപ്പ ്ഉപയയാഗിച്ച ്ഗയാസ ്േൗവ്ിയലക്ക ്ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 

ഒരു ഇന്ധനറമന്ന നിലയിൽ ബസയോഗയോരിന്റെ ്പസയോജനങ്ങൾ 

 ബയയാഗയാസ ്പുകയില്ലാചത കത്തുന്നു, അതിനാൽ വ്ായു മലിനമാകിലല് 

 ബയയാഗയാസിന ്ഉയർന്ന കയലാറി മൂലയമുണ്്ട. 

 ബയയാഗയാസ ്ഉൽപ്പാദ്ിപ്പിക്കുന്നതിന ്ആവ്ശ്യമായ അസംസ്കൃ ത വ്സ്തുക്കൾ (ൊണകം) 

വ്ിലകുറെതും പ്ഗാമങ്ങളിൽ സുലഭവ്ുമാണ.് 

 ബയയാഗയാസ ്പ്ലാന്റിൽ അവ്യശ്ഷിക്കുന്ന അവ്ശ്ിഷ്ടം മികച്ച വ്ളമാണ.് 

എന്നിരുന്നാലും, ഒരു പരിമിതിയുണ്്ട. ബയയാഗയാസ ്പ്ലാനറ്ിന ്ഉയർന്ന പ്പാരംഭ ചെലവ്ുണ്്ട, 

ഇത ്ഒരു ശ്രാശ്രി പ്ഗാമീണ ഇന്തയക്കാരന ്താങ്ങാനാവ്ുന്നതിലും അപ്പുറമാണ.്  
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ഈ പ്പശ്നം മറികടക്കാൻ, ഖാദ്ി ആൻഡ് വ്ിയല്ലജ ്ഇൻഡസ്പ്ടീസ ്കമ്മീഷനും മറ്റ ്

ഏജൻസികളും കമ്മയൂണിറ്റി പ്ലാന്റുകൾ എന്നറിയചപ്പടുന്ന വ്ലിയ ബയയാഗയാസ ്പ്ലാനറ്ുകൾ 

നിർമ്മിക്കുചമന്ന ്സജീവ്മായി വ്ാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഇത ്ഒരു കമ്മയൂണിറ്റിയിചല നിരവ്ധി 

കുടുംബങ്ങൾക്ക ്ബയയാഗയാസും വ്ളവ്ും വ്ിതരണം ചെയ്യാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്

തിരിക്കുന്നു. ഇതിനായി കർഷകർക്ക ്സർക്കാർ വ്ായ്പയും സബ്സിഡിയും നൽകുന്നു. 

ഇന്തയയിചല പ്ഗാമീണ യമഖലയിചല ഊർജാവ്ശ്യത്തിനച്റ 70 ശ്തമാനത്തിലധികം ഈ 

പ്ലാനറ്ുകൾ വ്ഴി നിറയവ്റ്റാനാകും. ബയയാഗയാസ ്പ്ലാനറ്ുകൾ കർഷകർക്ക ്വ്ലിയ 

അനുപ്ഗഹമാണ.് 

 

കോറ്റ് ഊർജ്ജം 

െലിക്കുന്ന വ്ായുവ്ിചന കാറ്റ് എന്ന ്വ്ിളിക്കുന്നു. കാറ്റിന ്ഊർജമുണ്്ട. അതിന ്സാധനങ്ങൾ 

എടുത്ത ്പറക്കാൻ കഴിയും; അതിന ്മണൽക്കൂമ്പാരങ്ങൾ ഉയർത്താനും 

മണൽക്കൂനകളിയലക്ക ്കൂമ്പാരം കൂട്ടാനും കഴിയും; വ്ൻ മരങ്ങൾചക്കതിചര 

വ്ീശ്ിയടിക്കുകയും അവ്ചയ തകരുകയും ചെയ്യും. കാറ്റിന ്തകർക്കാനും 

നശ്ിപ്പിക്കാനുമുള്ള ഊർജം വ്ളചര കൂടുതലാചണന്നാണ ്ഇത ്കാണിക്കുന്നത.് എന്നാൽ ഈ 

കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജചത്ത പ്കിയാമകമായി ഉപയയാഗിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി മനുഷയനാണ.് 

കാറ്റിന ്ലഭിക്കുന്ന ഊർജ്ജം അതിന്ചറ ഉയർനന് യവ്ഗത മൂലമാണ,് അതായത്, കാറ്റിന ്

ഗതിയകാർജ്ജമുണ്്ട, ഇത ്കാറ്റിനച്റ ഈ ഗതിയകാർജ്ജമാണ,് ഇത ്യജാലി ചെയ്യാൻ 

ഉപയയാഗിക്കുന്നു. മുൻകാലങ്ങളിൽ, കാറ്റിനച്റ ഊർജ്ജം ധാനയങ്ങളിൽ നിന്ന ്ചതാണ്ട 

നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി മനുഷയൻ വ്ിയനാവ്ിംഗിൽ ഉപയയാഗിച്ചിരുന്നു. ഗതാഗത 

ആവ്ശ്യത്തിനായി നദ്ികളിലും കടലുകളിലും കപ്പൽ യബാട്ടുകൾ ഓടിക്കുന്നതിലും 

കാറ്റാടി യപ്ന്തങ്ങളിൽ നിലത്തു നിന്ന ്ചവ്ള്ളം പമ്പ ്ചെയ്യുന്നതിനും ധാനയങ്ങൾ ചപാടിച്ച ്

മാവ് ്ലഭിക്കുന്നതിനും. വൈഡറുകൾ എന്ന ്വ്ിളിക്കചപ്പടുന്ന എഞ്ചിനില്ലാത്ത വ്ിമാനങ്ങൾ 

അവ്യുചട പറക്കലിന ്പൂർെമായും കാറ്റിനച്റ ഊർജ്ജചത്ത ആപ്ശ്യിച്ചിരിക്കുന്നു. 

എന്നിരുന്നാലും, ഈ ദ്ിവ്സങ്ങളിൽ, കാറ്റിനച്റ ഊർജ്ജം വവ്ദ്യുതി ഉൽപ്പാദ്ിപ്പിക്കാൻ 

ഉപയയാഗിക്കുന്നു. 

കടലിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജം 

 

ജടഡൽ എനർജി 

യവ്ലിയയറ്റ ശ്ക്തിചയ പുനരുപയയാഗിക്കാവ്ുന്ന ഊർജ്ജ യപ്സാതസ്സായി 

തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു, കാരണം സൗരയൂെത്തിനച്റ പരിപ്കമണ ചമക്കാനിക്സാണ് 

യവ്ലിയയറ്റങ്ങൾക്ക ്കാരണമാകുന്നത.് ഊർജ്ജത്തിനച്റ മൂല യപ്സാതസ്സ ്ഭൂമി-െപ്ര 

വ്യവ്സ്ഥയുചട പരിപ്കമണ ഗതിയകാർജ്ജമാണ,് കൂടാചത ഭൂമി-സൂരയൻ സിേവ്ും. ഈ പ്ഭമണ 

സംവ്ിധാനങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഊർജ്ജത്തിനച്റ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവ്ാത്ത അളവ് ്

കാരണം വടഡൽ പവ്റിന ്ഭാവ്ിയിചല ഊർജ്ജത്തിനും വവ്ദ്യുതി ഉൽപാദ്നത്തിനും 

വ്ലിയ സാധയതയുണ്്ട. എന്നിരുന്നാലും, യവ്ലിയയറ്റത്തിൽ നിന്ന ്ഊർജം 

ഊറ്റിചയടുക്കുന്നതുചകാണ്്ട മാപ്തം െപ്രൻ ഊർജം നഷട്ചപ്പടാത്തതിനാൽ ഇചതാരു ശ്ാശ്വത 

െലന യപ്ന്തമായണാ എന്ന കാരയത്തിൽ തർക്കമുണ്്ട. വ്ാസ്തവ്ത്തിൽ, ഒരു തന്മാപ്ത യപാലും 

െലിക്കാത്തിടയത്താളം (അത് അസാധയമാണ)് സമുപ്ദ്ങ്ങളിചല എല്ലാ ഗതിയകാർജ്ജവ്ും 

തീർന്നുയപായാലും, െപ്രൻ ഭൂമിചയ വ്ലംവ്യ്ക്കുന്നത ്തുടരും. ഇത ്െപ്രൻ വ്ളചര വ്ലുതും 

ഒരു വ്ലിയ ഊർജ്ജം ഉള്ളതും മാപ്തമല്ല, പിണ്ഡത്തിൽ ഘർഷണയമാ മാറ്റയമാ 

ഇല്ലാത്തിടയത്താളം കാലം ഒരു വ്ലിയ പിണ്ഡചത്ത (ഈ സാഹെരയത്തിൽ ഭൂമിചയ) പ്ഭമണം 

ചെയ്യാൻ കഴിയും. പരിപ്കമണം ചെയ്യുന്നു.  
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വടഡൽ പവ്ർ വ്ിശ്വസനീയമായി പ്പവ്െിക്കാവ്ുന്നതാണ ്(കാറ്റ ്ഊർജ്ജം, സൗയരാർജ്ജം 

എന്നിവ്യിൽ നിന്ന ്വ്യതയസ്തമായി). കടലിയലക്കുള്ള ഇടുങ്ങിയ തുറസ്സിനു കുറുചക ഒരു 

അണചക്കട്ട ്നിർമ്മിച്ച് വടഡൽ എനർജി ഉപയയാഗചപ്പടുത്തുന്നു. വടഡൽ എനർജിചയ 

വവ്ദ്യുതിയാക്കി മാറ്റാൻ അണചക്കട്ട ്തുറക്കുന്ന ഭാഗത്ത ്ഒരു ടർവബൻ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

സമുപ്ദ്ത്തിചല അണചക്കട്ടുകളിചല വടഡൽ വവ്ദ്യുതി ഉൽപ്പാദ്നത്തിനച്റ കാരയക്ഷമത 

പ്പധാനമായും 10 മീറ്റർ വ്ചരയാകാവ്ുന്ന യവ്ലിയയറ്റത്തിന്ചറ ഉയർച്ച താഴ്ചയുചട ഉയരചത്ത 

ആപ്ശ്യിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 

സവവ ്എനർജി 

കടൽത്തീരത്തിനടുത്തുള്ള കൂറ്റൻ തിരമാലകൾ ഉൾചക്കാള്ളുന്ന ഗതിയകാർജ്ജം വവ്ദ്യുതി 

ഉൽപ്പാദ്ിപ്പിക്കാൻ ചകണിയിലാക്കാം. കടലിനു കുറുചക വ്ീശ്ുന്ന ശ്ക്തമായ കാറ്റാണ് ഈ 

തിരമാലകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത.് തിരമാലകൾ ശ്ക്തമായിരിക്കുന്നിടത്ത ്ഇത് കൂടുതൽ 

ലാഭകരമായിരിക്കും. 

 

ഓഷ്യൻ റതർമൽ എനർജി 

സമുപ്ദ്ങ്ങളിചല ഊഷ്മളമായ ഉപരിതല ജലവ്ും തണുത്ത ആഴത്തിലുള്ള സമുപ്ദ് പ്പവ്ാഹവ്ും 

തമ്മിലുള്ള താപനില വ്യതയാസത്തിൽ നിന്ന ്ഉത്ഭവ്ിക്കുന്ന ഊർജ്ജചത്ത 

വവ്ദ്യുയതാർജ്ജയമാ മറ്റ ്ഉപയയാഗപ്പദ്മായ ഊർജ്ജ രൂപങ്ങയളാ ആക്കി മാറ്റുന്നു. ഒ.ടി.ഇ.സി 

എന്ന െുരുക്കയപ്പരിലാണ ്ഇത് അറിയചപ്പടുന്നത.് ഉഷ്ണയമഖലാ ഭൂമധയയരഖയുചട 20° 

െുറ്റളവ്ിൽ - ഒരു ഹീറ്റ ്എഞ്ചിൻ പ്പവ്ർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന ്ആഴത്തിലുള്ളതും ആഴം 

കുറെതുമായ ജലങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന താപനില വ്യതയാസം OTEC 

ഉപയയാഗിക്കുന്നു. സമുപ്ദ്ങ്ങൾ തുടർച്ചയായി സൂരയനാൽ െൂടാക്കചപ്പടുകയും ഭൂമിയുചട 

ഉപരിതലത്തിന്ചറ ഏകയദ്ശ്ം 70% ആവ്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ, ഈ താപനില 

വ്യതയാസത്തിൽ വ്ലിയ അളവ്ിലുള്ള സൗയരാർജ്ജം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഇത ്മനുഷയ 

ഉപയയാഗത്തിനായി ടാപ്പുചെയ്യാൻ സാധയതയുണ്്ട. ഈ യവ്ർതിരിവ് ്വ്ൻയതാതിൽ 

ലാഭകരമായി നടത്താനായാൽ, അത് മനുഷയരുചട െില ഊർജപ്പശ്നങ്ങൾക്ക ്പരിഹാരമാകും. 

ലഭയമായ ചമാത്തം ഊർജ്ജം തരംഗ ശ്ക്തി യപാചലയുള്ള മറ്റ ്സമുപ്ദ് ഊർജ്ജ 

ഓപഷ്നുകയളക്കാൾ ഒയന്നാ രയണ്ടാ ഓർഡറുകൾ കൂടുതലാണ,് എന്നാൽ താപനില 

വ്യതയാസത്തിനച്റ ചെറിയ വ്ലിപ്പം ഊർജ്ജം യവ്ർതിരിചച്ചടുക്കുന്നത ്ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും 

ചെലയവ്റിയതുമാക്കുന്നു. അതിനാൽ, നിലവ്ിലുള്ള OTEC സിേങ്ങളുചട ചമാത്തത്തിലുള്ള 

കാരയക്ഷമത 1 മുതൽ 3% വ്ചര മാപ്തമാണ.് 

 

ജിസയോറതർമൽ എനർജി 

ഭൂമി ഉള്ളിടയത്താളം കാലം ജിയയാചതർമൽ എനർജി നിലവ്ിലുണ്്ട. "ജിയയാ" എന്നാൽ ഭൂമി, 

"താപം" എന്നാൽ െൂട.് അതിനാൽ, ജിയയാചതർമൽ എന്നാൽ ഭൂമി-താപം എന്നാണ ്

അർത്ഥമാക്കുന്നത.് ഉപരിതലത്തിനടിയിൽ ആഴത്തിൽ, ചവ്ള്ളം െിലയപ്പാൾ െൂടുള്ള 

പാറയയാട ്യെർന്ന ്െുട്ടുതിളക്കുന്ന െൂടുചവ്ള്ളയമാ നീരാവ്ിയയാ ആയി മാറുന്നു. 

െൂടുചവ്ള്ളത്തിന ്300 ഡിപ്ഗി ഫാരൻഹീറ്റിലധികം (148 ഡിപ്ഗി) താപനിലയിൽ എത്താൻ 

കഴിയും ചസൽഷയസ)്. ഇത് തിളച്ച ചവ്ള്ളയത്തക്കാൾ െൂടാണ് (212 ഡിപ്ഗി എഫ ്/ 100 ഡിപ്ഗി 

ചസൽഷയസ)്. വ്ായുവ്ുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താത്തതിനാൽ അത് നീരാവ്ിയായി 

മാറുന്നില്ല. ഈ െൂടുചവ്ള്ളം ഭൂമിയിചല വ്ിള്ളലിലൂചട മുകളിയലക്കു വ്രുയമ്പാൾ നാം 

അതിചന െൂടുനീരുറവ് എന്ന ്വ്ിളിക്കുന്നു. പാറകളിൽ കുടുങ്ങിയ നീരാവ്ി വപപ്പിലൂചട 

ടർവബനിചലത്തി വവ്ദ്യുതി ഉൽപ്പാദ്ിപ്പിക്കുന്നു. 
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നയൂക്ലിയർ എനർജി 

ഊർജത്തിനച്റ മചറ്റാരു പ്പധാന രൂപമാണ് നയൂക്ലിയർ എനർജി, ഓയരാ ആറ്റത്തിനുള്ളിലും 

കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഊർജ്ജം. പ്ദ്വ്യവ്ും ഊർജവ്ും സൃഷ്ടിക്കായനാ നശ്ിപ്പിക്കായനാ 

കഴിയില്ല എന്നതാണ ്പ്പപഞ്ച നിയമങ്ങളിചലാന്ന.്  

എന്നാൽ അവ് രൂപത്തിൽ മാറ്റാവ്ുന്നതാണ.് പ്ദ്വ്യചത്ത ഊർജമാക്കി മാറ്റാം. ഇങ്ങചന 

ചെയ്യുയമ്പാൾ ഒരു ആറ്റത്തിന്ചറ നയൂക്ലിയസ ്വ്ിഭജിക്കചപ്പടാം, അത് വ്ലിയ അളവ്ിൽ 

ഊർജ്ജം പുറത്തുവ്ിടുന്നു. ഊർജം താപവ്ും പ്പകാശ് ഊർജവ്ുമാണ.് ഐൻേീൻ പറെത ്

വ്ളചര ചെറിയ അളവ്ിലുള്ള പ്ദ്വ്യത്തിൽ വ്ളചര വ്ലിയ അളവ്ിൽ ഊർജ്ജം 

അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ.് ഈ ഊർജം, സാവ്ധാനം പുറയത്തക്ക ്വ്ിടുയമ്പാൾ, 

വവ്ദ്യുതി ഉൽപ്പാദ്ിപ്പിക്കാൻ ഉപയയാഗിക്കാനാകും. ഒറ്റയടിക്ക ്പുറയത്തക്ക ്വ്ിടുയമ്പാൾ, 

ഒരു അണുയബാംബിചലന്നയപാചല അതിശ്ക്തമായ സ്യഫാടനം നടത്താനാകും. 

 

ഒരു ആണവ് നിലയം യുയറനിയം "ഇന്ധനം" ആയി ഉപയയാഗിക്കുന്നു. വ്ിഭജനം എന്ന 

വ്ാക്കിനച്റ അർത്ഥം യവ്ർപിരിയുക എന്നാണ.് ഒരു ആയറ്റാമിക് പവ്ർ പ്ലാന്റിനച്റ 

റിയാക്ടറിനുള്ളിൽ, യുയറനിയം ആറ്റങ്ങൾ നിയപ്ന്തിത ചെയിൻ റിയാക്ഷനിൽ 

യവ്ർചപടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷനിൽ, ആറ്റത്തിനച്റ പിളർപ്പിലൂചട 

പുറത്തുവ്രുന്ന കണികകൾ യപായി മറ്റ ്യുയറനിയം ആറ്റങ്ങചള പിളർത്തുന്നു. 

പുറത്തുവ്ിടുന്ന ആ കണങ്ങൾ ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷനിൽ മറ്റ ്ആറ്റങ്ങചള പിളർത്തുന്നു. 

ആണവ് നിലയങ്ങളിൽ, വ്ിഭജനം വ്ളചര യവ്ഗത്തിൽ യപാകാതിരിക്കാൻ നിയപ്ന്തണ 

ദ്ണ്ഡുകൾ ഉപയയാഗിക്കുന്നു. പ്പതികരണം നിയപ്ന്തിച്ചിചല്ലങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക ്ഒരു 

അണുയബാംബ് ഉണ്ടാകാം. പ്പതികരണം യറഡിയയാ ആക്ടീവ്് പദ്ാർത്ഥങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 

ഈ ചമറ്റീരിയൽ റിലീസ ്ചെയ്താൽ ആളുകചള യവ്ദ്നിപ്പിക്കും, അതിനാൽ ഇത ്ഒരു 

യസാളിഡ് രൂപത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. 
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