
FOSİL YAKITLAR



Küresel Isınma

� Küresel ısınma, yerküre 
yüzeyinin ortalama 
sıcaklığında yükseliş
göstermekte. 1800’lerin 
sonlarından beri küresel 
ortalama sıcaklık 0.4 ilâ 0.8 
derece C civarında arttı. Birçok 
uzman’ın yaptığı hesaplara 
göre 2100 yılına kadar 
ortalama sıcaklık 1.4 ilâ 5.8 
derece C daha artacak. Bu 
artış oranı geçmiş artış
oranlarından çok daha fazla 
olabilir.



Küresel ısınma’nın sebepleri

� Sera etkisi, güneş ışığını, gazları , atmosferdeki parçacıkları kapsayan 
karmaşık bir işlemle Yerküre’nin yüzeyini ısıtıyor. Sera gazları, ısıyı
dünyanın atmosferine hapseden gazlara verilen isimdir. (En zararlı sera 
gazı, karbondioksittir. Kyoto Anlaşması, karbondioksidin yanısıra metan ve 
nitrus oksid gazlarının salınımını da düşürmeyi öngörüyor.)

� Küresel ısınmaya katkıda bulunan ana insan aktiviteleri: fosil yakıtların 
yakılması (kömür, petrol ve doğal gaz) ve ormanların yokedilmesidir. En çok 
yakıt tüketimi: otomobillerde, fabrikalarda, elektrik santrallerinde meydana 
gelmektedir. Fosil yakıtlarının yakılması ile karbondioksit gazı (kimyasal 
formülü CO2) açığa çıkmaktadır. CO2 ısının uzaya çıkışını yavaşlatan bir 
sera gazı’dır. Ağaçlar ve diğer bitkiler besin üretmek için havadaki CO2’i 
fotosentez ile kullanırlar. Ormanların yokedilmesi, bitkiler tarafından yok 
edilen gaz miktarı oranını indirgeyerek ya da ölü bitki örtüsü ayrıştırılması ile 
CO2’ nin çoğalmasına katkıda bulunuyor.



Küresel ısınma, ya da bu mesele için Dünya yüzeyinin herhangi “hatırı sayılır”
düzeyde artışı, güneşle başlar. Bol güneşli bölge aktivitelerinin sebep olduğu 
ufak dalgalanmalar dışında, güneşten dünyamıza ulaşan radyasyon miktarı
yıldan yıla ve yüzyıldan yüzyıla oldukça sabit kalmıştı. Eğer atmosferin dış
katmanına doğru gitseydiniz ve düz bir yüzeyi güneş‘ in ışınlarına dik olarak 
birkaç yıl gün ışığı saatlerinde tutsaydınız, metrekare başına ortalama olarak 
yüzeye vuran 1,368 Watt lık bir enerji bulurdunuz.

Bu enerjinin hepsi dünyamız tarafından emilmez tabi. Kabaca, dünyaya çarpan 
toplam güneşsel (solar) enerjinin yüzde 30’u bulutlar, atmosferik aerosoller, 
yansıtıcı yer yüzeyleri, ve hatta okyanus yüzeyi, tarafından uzaya geri yansıtılır. 
Geri kalan yüzde 70’i toprak, hava ve okyanuslar tarafından emilir. Emilen ışık, 
çoğunlukla: ultraviyole formda, görülür, ve kızılötesi’ne yakın formdaki solar 
radyasyondur.

ISINAN GEZEGENİMİZ!



Enerji Tüketimi 



Fosil Yakıtlar

� @Kömür

� @Petrol

� @Doğal Gaz



YAKITLAR

� Fosil yakıtlar yeryuzunde doğal olarak bulunan ve gunes enerjisi ile 
senteze uğramıs bitkisel

� maddelerin kalıntılarından ibaret olan organik maddelerdir.
� Dunya yakıt rezervi : 717 milyar TEP
� Bunun %62’ si katı yakıtlar
� %20’ si petrol
� %18’ i doğalgazdır.
� Enerji kaynakları yakıt olarak dort grupta toplanarak ozellikleri

incelenmektedir.
� - Katı
� - Sıvı
� - Gaz
� - Atık yakıt



KATI YAKITLAR

� Baslıcaları linyit ve taskomuru. Katı yakıtlar 
cesitli tiplerdeki komur olarak incelenmektedir.

� Komur, havanın oksijeni ile direk olarak 
yanabilen genellikle %55-90 karbon iceren
organik

� bitkisel kokeni olan, sert ve yandığı zaman, 
ozelliğine gore, değisik miktar ve bilesimde kul

� bırakan katı bir yakıt turudur.



SIVI YAKITLAR

� Ham petrolun rafinerisi ile elde edilen urunlerdir. 
Sıvı yakıtlar genel olarak bes gruba ayrılır.

� - Motorin
� - Hafif fuel-oil
� - Orta fuel-oil
� - Ağır fuel-oil
� - Cok ağır fuel-oil
� Yakıt yağlarının sınıflandırılmasında esas olarak 

viskozite değerleri goz onune alınır.



GAZ YAKITLAR

� Gaz yakıtların sıvı ve katı yakıtlara gore uc ustunlukleri
vardır:

� 1- Fiziksel yukleme-bosaltma islemi olmaksızın merkeze 
pompalanabilirler

� 2- Tamamen yandıkları icin kul ve baska atık madde 
bırakmazlar

� 3- Gaz alevi kolay kontrol edilebildiğinden, en az olcude
duman cıkarırlar.

� En buyuk sorun depolama zorluğudur. Esas olarak doğal 
gaz ve yapay gaz yakıtlar olarak

� ikiye ayrılırlar.



GAZ YAKITLARININ 
SINIFLANDIRILMASI

� Doğal Gaz

� Sıvılastırılmıs Doğal Gaz (LNG)

� Komur Gazı (Hava gazı)

� Su Gazı

� Komurun Gazlastırılması

� Sıvılastırılmıs Petrol Gazları (LPG)



ATIK YAKITLAR
� Yurdumuzda cıkan bitkisel atıklar su sekilde sıralanabilir;
� a) Prina: Zeytin kuspesinin preslenmesi ile elde edilen 

prinanın yağ oranının %8’ e
� indirilmesi ile olusturulur (4250 – 5150 kcal/kg)
� b) Valonya (palamut kuspesi): (4480 kcal/kg)
� c) Pamuk sapı: Mevsimlik, depolanma ihtiyacı var. (4075 

– 4390 kcal/kg)
� d) Ağac yongası: Sert ağaclarda (mese, gurgen) 4390 

kcal/kg, yumusaklarda (cam, ıhlamur,
� kavak) 4500 kcal/kg alt ısıl değerleridir.
� e) Fındık kabuğu: 3800 kcal/kg
� f) Diğer atıklar: Endustriyel yağlar, lastik, cop, naylon, 

kağıt-torba bez, ustupu gibi
� endustriyel atıklardır.



Fosil Yakıt Tüketimi 
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Enerji – Çevre ve Sürdürülebilir 
Gelişme Arasındaki İlişki



Yenilenemez kaynaklar; kömür, petrol, doğal gaz,v.s. 
gibi insanlar tarafından sürekli tüketilen, tüketildikçe de 
sürekli çevreye zarar veren ve zaman içerisinde azalan 
kaynaklardır. Tüketilmesiyle oluşan çevre kirliliği iklim 
değişikliklerine, dolayısıyla da; sellerin 
oluşumu,kutuplardaki buzulların erimesi ve sıcaklıkların 
artmasına yol açmaktadır. Bunların sonucunda, canlı
yaşamının tehdit altında olmasıyla, sürdürülebilir 
gelişmenin tersine bir durum gelişmektedir. Yenilenemez 
enerji kaynakları, sürdürülebilir gelişme ile ters orantılı, 
çevre kirliliği ile de doğru orantılıdır. Fosil enerji 
kaynaklarının ağırlıklı kullanımı çevreye, canlılara ve 
gelecek nesillere karşı olan sorumluluğun yerine 
getirilmediğinin göstergesidir. Artık tersine bir yaklaşımla, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması zorunludur. 
Enerji kaynak kullanımı ve temiz bir çevre birlikte 
düşünülmesi gerekmektedir.



Enerji kullanımını, çevresel etkileri ve sürdürülebilir gelişme 
açısından değerlendirildiğinde aralarında güçlü bir
ilişki olduğu açıktır. Sürdürülebilirliğin oluşabilmesi için 
yenilenebilir enerji kaynak kullanımının artırılması,
çevre kirliliğinin azaltılması, enerji kaynaklarının verimli 
kullanılması gerekmektedir. Enerjinin üretim ve tüketim
esnasında ortaya çıkan çevresel problemleri en aza 
indirgeyen ve kaynakların ekonomik ve güvenilir bir şekilde
optimum planlaması yapılmalıdır.



Fosil yakıtlar dünyanın sonunu 
hazırlıyor 
� Artan enerji ihtiyacının sağlanmasına 

yönelik fosil yakıtların tüketilmesi, 
dünyanın sonunu hazırlıyor. Bilim adamları
fosil yakıtların tüketimindeki artışın küresel 
sıcaklığı her geçen gün daha fazla 
tetiklediği görüşünde. 



� Fosil yakıt tüketimi böyle sürecek olursa, CO2'in ek 
etkisiyle dünya ortalama sıcaklığındaki artışı, 2025 
yılında 1.25, 2050 yılında 2.2, 2075 yılında 3.5 ve 2100 
yılında 5.4 derece olabileceği hesaplanmaktadır. Hatta 
hızlı bir tüketim temposuyla 2050 yılında dünya ortalama 
sıcaklığındaki artışın 3-5 derece arasında olacağı da 
sağlanmaktadır. İlk bakışta küçük gibi görünebilen bu 
sıcaklık artışlarının olası etkileri, ne yazık ki dünyadaki 
yaşamı alt üst edebilecek kadar büyüktür. Çünkü her bir 
derecelik artış, kuzey ve güney yarım kürede iklim 
kuşaklarına 160 kilometrelik yer değiştirtebilecek, 5 
derecelik artış ise kutuplardaki buz erimeleri sonucu 
denizlerin 1 metreden den daha çok yükselmesine, pek 
çok yerin sular altında kalmasına, göllerin kurumasına, 
tarımsal kuraklığa ve toprak erozyonlarına neden 
olabilecektir 
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