
Günümüzde kullanılan fosil ve 

yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir, 

nasıl oluşur, nasıl kullanılır, yararları ve 

zararları nelerdir?

DERSDERSDERSDERSĐĐĐĐN SORUMLUSU : Prof. Dr. N SORUMLUSU : Prof. Dr. N SORUMLUSU : Prof. Dr. N SORUMLUSU : Prof. Dr. ĐĐĐĐnci MORGnci MORGnci MORGnci MORGĐĐĐĐLLLL

KĐMYA EĞĐTĐMĐ



ENERJĐ NEDĐR ?
Bir cisimde bulunan, bir iş meydana getirmeye yarayan güce 
"enerji" denir. Akan suda, hareket eden bir cisimde, bir makinede 
ya da insanda her an bir iş meydana getirme gücü olduğuna göre, 
bunlarda enerji var demektir.



ENERJĐ ÇEŞĐTLERĐ
Enerji çeşitli şekillerde bulunabilir. Fakat bu şekillerin 
tamamı iki ana başlığa indirgenebilir. Bunlar kinetik 
enerji ve potansiyel enerjidir.
Kinetik enerji: Hareketin sebep olduğu enerjidir. 

Isı enerjisi:Isı sebebi ile oluşan enerji olup, 
aslında molekül ve atomların kinetik enerjisidir. 
Elektrik enerjisi:Elektrik yüklemesi sebebi ile 
ortaya çıkan enerjidir.Yüklenmiş partiküllerin 
hareket enerjisidir. 
Potansiyel enerji:Bir nesnenin konumundan 
dolayı,diğer  nesnelere bağlı olan 
enerjisidir.Depolanmış enerji olarak da 
adlandırılır. 
Kimyasal enerji:Atomlar arasındaki kimyasal 
bağlar sebebi ile oluşan enerji olup, kimyasal 
bağlar tarafından depolanmış olan enerjidir. 
Nükleer enerji: Atom çekirdeklerinin kararsızlığı
nedeni ile oluşan enerjidir. Bu durumdaki nesne, 
elektromanyetik dalga veya ışık yaydığı için 
yayınım enerjisi olarak da adlandırılır. Atom 
çekirdekleri tarafından depolanmış enerjidir.
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Fosil yakıtlar esas olarak hidrojen ve karbondan 
oluşur.Yanma sırasında  hidrojen fonksiyon görürken, karbon 
ise oksijenle birleşerek karbonmonoksit ve karbondioksite 
dönüşür Petrol, kömür ve doğalgaz fosil enerji 
kaynaklarıdır. Bunlar, meydana gelişlerinin şekli itibariyle 
yenilenmeleri çok uzun bir süre aldığından, yenilenmeyen 
kaynaklar olarak da adlandırılırlar.   

Fosil yakıtların tümünün bileşiminde az veya çok miktarda 
kükürt bulunur. Yanma sonucu bu kükürt SO2 ve SO3 
biçimine, kısaca bunların toplamını ifade eden SOx
emisyonuna dönüşür. 



Fosil yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan bir 
diğer kirletici NOx emisyonudur. Doğal gazın 
alevinin yüksek sıcaklıkta olması NOx üretimini 
artırmaktadır. NOx emisyonu CO2 gibi bir sera 
gazıdır. Ayrıca, NOx solunması koşulunda aside 
dönüşerek akciğer dokusunu tahrip etmektedir.



KKöömmüür yanabilen organik bir kayadr yanabilen organik bir kayadıır. Kr. Köömmüür bar başşllııca ca 
karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bilekarbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşşiminden iminden 
oluoluşşmumuşş olup, diolup, diğğer kaya tabakalarer kaya tabakalarıınnıın arasn arasıında damar nda damar 
haline uzunca bir shaline uzunca bir süüre (milyonlarca yre (milyonlarca yııl) l) ııssıı, bas, basıınnçç ve ve 
mikrobiyolojik etkilerin sonucunda meydana gelmimikrobiyolojik etkilerin sonucunda meydana gelmişştir.tir.



NASIL OLUNASIL OLUŞŞUR?UR?

KKöömmüür, r, bitkilerinbitkilerin bataklbataklıık k 
alanlarda birikmesi sonucu olualanlarda birikmesi sonucu oluşşan an 

tabakalartabakalarıın den değğiişşime uime uğğramasramasıı
neticesi meydana gelmineticesi meydana gelmişştir. Bu tir. Bu 

tabakalar tabakalar üüzerine zerine ççeeşşitli itli 
çöçökeltilerin birikmesi ve yer keltilerin birikmesi ve yer 

hareketleri sonucu derinliklere hareketleri sonucu derinliklere 
ggöömmüülmlmüüşşttüür. Gr. Göömmüülmlmüüşş olan bu olan bu 

bitkiler; artan bitkiler; artan ııssıı ve basve basıınca maruz nca maruz 
kaldkaldııklarklarıında bnda büünyelerinde fiziksel nyelerinde fiziksel 
ve kimyasal deve kimyasal değğiişşikliikliğğe ue uğğrayarak rayarak 

kköömmüüre dre döönnüüşşüürler. Bu srler. Bu süürereçç
milyonlarca ymilyonlarca yııl il iççinde gerinde gerççekleekleşşir.ir.





•• KKöömmüür Dr Düünyada en yanyada en yaşşllıı bir bir şşekilde bulunan, ekilde bulunan, 
ggüüvenilir aynvenilir aynıı zamanda dzamanda düüşşüük maliyetlerle k maliyetlerle 
elde edilebilen temiz bir fosil yakelde edilebilen temiz bir fosil yakııttııddıır.r.

•• KKöömmüür kullanr kullanıımmıı, depolamas, depolamasıı ve nakliyesi ve nakliyesi 
aaççııssıından en gndan en güüvenli fosil yakvenli fosil yakııttttıır.r.

•• EndEndüüstriyel ve distriyel ve diğğer alanlarda elektrik er alanlarda elektrik 
enerjisinin rekabetenerjisinin rekabetççi fiyatlarla ve gi fiyatlarla ve güüvenilir venilir 
olarak temini aolarak temini aççııssıından, kndan, köömmüürrüün Dn Düünyada nyada 
yaygyaygıın bir n bir şşekilde bulunuekilde bulunuşşu ve bir u ve bir ççok ok üülke lke 
taraftarafıından ndan üüretiliyor oluretiliyor oluşşu tedarik de u tedarik de 
ggüüvenirlilivenirliliğği sai sağğlamaktadlamaktadıır.r.



•• Elektrik Enerjisi Elektrik Enerjisi ÜÜretiminde ucuz ve rekabetretiminde ucuz ve rekabetççi i 
bir yakbir yakııt olmast olmasıı nedeniyle Dnedeniyle Düünya elektrik nya elektrik 
üüretiminin yaklaretiminin yaklaşışık % 40 ' k % 40 ' ıı kköömmüürden rden 
karkarşışılanmaktadlanmaktadıır.r.





Yüzmilyonlarca yıldan bu yana denizlerde 
yaşayan ya da suların denizlere 

sürüklediği hayvan ve bitki kalıntılarının 
anaeorabik bir ortamda, uygun şartlar 

altında (sıcaklık, basınç ve 
mikroorganizmaların etkisiyle), toprak 

katmanlarının altında oluşmuş sıvı yakıt. 







Jeolojik ve jeofizik etütler sonucunda olası
petrol yatakları ve yerleri tesbit edilir sondaj ile 
kesin olarak varlığı isbat edilebilir. 
Petrol sondaj teknolojisi hem karada hemde
denizde petrol arama yapmak üzere geçtiğimiz
150 yılda çok gelişme göstermiştir. Bugün 2000 
metreyi aşan deniz derinliklerinde petrol sondajı
yapabilecek teknoloji mevcuttur 



Petrolün fiziksel özellikleri

• Yoğunluk
• Vizkosite
• Renk



Petrol  esas  itibariyle  birçok  hidrokarbonların   
karışımından  meydana  gelmiştir. Ayrıca  az  
miktarda  azot (N), kükürt (S)  ile,   eser  halinde 
de  olsa  metalik  elamanlar  mevcuttur.

Ham   Petrolün   Analizi
(C)   karbon             %   82.2   ile    %  87.7 arasında
(H)  Hidrojen          %   11.7   ile    % 14.7  arasında
(S)   Kükürt             %   0.1     ile    %  5.5      arasında
(N)  Azot                  %   0.1     ile    % 1.5       arasında
(O)  Oksijen            %   0.1     ile     % 4.5 arasında
Organik  Madde      %   0.1     ile     % 1.2    arasında

Kimyasal özellikleri



DÜNYADA PETROL NEREDE BULUNUYOR ?
Dünyadaki petrol ve gaz ticaret yoları

Avrupa, ABD ve Uzak Doğu Asya’ ya doğru 
yoğunlaşmaktadır.



Yapılan tahminlere göre dünyanın hafif petrol üretimi 2004-
2010 yılları arasında en yüksek noktasına ulaşacak ve ondan 
sonra azalmaya başlayacaktır. 

Bu tahmin ağır petrol rezervlerini ve petrollü kumları
içermemektedir. 

8,6 milyar m32000 yılı itibariyle kalan üretilebilir doğal gaz 
rezervi

47 milyon ton2000 yılı itibariyle kalan üretilebilir petrol 
rezervi

13,5 milyar m3Üretilebilir doğal gaz rezervi

153 milyon tonÜretilebilir petrol rezervi

19,8 milyar m3Keşfedilen doğal gaz rezervi

964 milyon tonKeşfedilen toplam petrol rezervi

Tablo: Türkiye’ nin petrol ve doğal gaz rezerv durumu



Doğalgaz da petrol gibi karbon bazlı bir fosil yakıttır. 
Oluşumu petrol ile aynıdır. Petrol gibi doğalgaz da çok 
eski tarihlerden beri bilinmekle ve kullanılmakla beraber; 
bugünkü konumuna gelişi, 1816 yılında ABD’nin 
Baltimore kentinin sokak lambalarının doğalgaz 
aracılığıyla aydınlatılmasıyla başlar.

Büyük oranda Metan (CH4), daha az oranlarda Etan
(C2H6), Propan (C2H8), Bütan (C4H10), Azot (N2), 
Karbondioksit (CO2), Hidrojensülfür (H2S), Helyum (He) 
içeren, renksiz, kokusuz, yüksek kalorili bir gaz yakıttır. 



Avantajları dezavantajları

• Doğal gazın kendisi zehirli değildir.Ancak kaçaklarda, 
havadaki gaz miktarının artmasıyla oksijen azalacağından 
boğulmaya yol açabilir.
• Kükürt doğal gazda yok denecek kadar azdır. Yanma 
sonucunda oluşan yanma ürünlerinin içinde kükürt 
bulunmaması alev veya dumanla temas eden yüzeylerde 
korozyon problemini ortadan kaldırmaktadır.
• Đçindeki % Karbon miktarının diğer yakıtlara göre az 
olması doğal gazın mavi ve mat bir alevle yanmasına neden 
olur. 



•Doğal gazın içindeki Hidrojen miktarı oldukça fazladır 
(yaklaşık % 24). Bunun sonucu olarak yanma ürünleri 
içindeki su buharı miktarı da fazladır.

•Doğal gazda bulunan Azot (N2) Oksijenle yüksek 
sıcaklıklarda (1900–2000 ˚C) reaksiyona girdiğinde Azot 
oksitler oluşmaktadır. Korozyona neden olan bu oluşumu 
engelleyen önlemler alınmalıdır.

•Yanma için gerekli hava miktarı daha azdır. Bu yüzden 
gazların yanma verimleri de yüksek olur. 



Fosil yakıtların kullanımının etkileri

1.Hava Kirliliği

2.Küresel Isınma ve Sera Etkisi

3.Asit Yağmurları





Yenilenebilir enerji (kaynakları), sürekli devam 
eden doğal süreçlerdeki varolan enerji akışından 
elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş ışığı, 
rüzgar, akan su (hidrogüç), biyolojik süreçler ve 
jeotermal olarak sıralanabilir.

En genel olarak, yenilenebilir enerji 
kaynağı ; enerji kaynağından alınan enerjiye 
eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından 
daha çabuk bir şekilde kendini 
yenileyebilmesi ile tanımlanır. 
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Güneşten gelen ve dünya atmosferi dışında şiddeti sabit ve 
1370 W/m2 olan ve yer yüzeyinde 0-1100 W/m2 değerleri 
arasında değişen yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. 

Güneş enerjisi, bilinen en eski birincil enerji kaynağıdır ve 
bütün enerji kaynakları güneş enerjisinden türemiştir. 
Temizdir, yenilenebilir ve dünyanın her tarafında yeterince 
vardır. Güneş'ten yeryüzüne 8 dakikada gelen enerji, tüm 
dünyada kullanılan enerji miktarına karşılık gelir. 



Güneş enerjisi kesikli ve değişken, günlük ve 
mevsimlik değişimler gösterir. Diğer kaynaklarla 
karşılaştırıldığında güneş enerjisinin yoğunluğu 
düşüktür. Güneş enerjisi fotosentetik ve fotokimyasal 
olayları başlatmak için gereken özelliklere sahiptir. 



TÜRKĐYE GÜNEŞ ENERJĐSĐ TABLOSU
3016 saat
2923 saat
2726 saat
2712 saat
2693 saat
2528 saat
1966 saat

Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
Ege Bölgesi
Đç Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi
Marmara Bölgesi
Karadeniz Bölgesi



Dışa bağımlı değildir.
Ekonomiktir

Doğal ve sağlığa zararsız 
malzemeler kullanır

Çevre değerlerini korur, 
Çevreye verilen zararları en 
aza indirir,

Doğal ısıtma ve soğutma 
sistemleri kullanarak binaların 
gereksiz ve aşırı ticari enerji 
tüketimlerini önler,

yokDoğrudan güneş enerjisini 
kullanır.

DEZAVANTAJLARAVANTAJLAR



KULLANIM ALANLARI

•Kullanım sıcak suyu eldesi
•Konut ısıtılması, soğutulması
•Sera ısıtılması
•Güneş ocakları ve fırınları
•Deniz suyundan tatlı su eldesi
•Tuz üretimi
•Sulama
•Endüstri için buhar üretimi
•Büyük ısıtma-soğutma sistemleri





Rüzgar enerjisi 
yenilenebilir enerji 
kaynakları içinde en 
gelişmiş ve ticari açıdan 
en elverişli türdür. 
Bütünüyle doğa ile uyumlu, 
çevreye zarar vermeyen 
ve tükenme ihtimali 
olmayan enerji kaynağıdır. 

Sera gazı emisyonlarını önlemenin ötesinde, rüzgar 
enerjisi civa, kükürt, kükürt dioksit, ve azot oksit 
gibi zararlı fosil kirleticileri önler, hava ve suyun 
daha temiz olmasını sağlar. Uygun rüzgar alanlarında 
fosil yakıtlar ve nükleer enerji ile rekabet edebilir. 



Rüzgar teknolojisi 
ilerledikçe ve kullanım 
alanları genişledikçe 
maliyetleri düşmektedir. 
Bu alanlar aynı zamanda 
tarım amaçlı olarak da 
kullanılabilir. Görsel ve 
estetik açısından 
olumsuz, gürültülü ve çok 
az da olsa kuş ölümlerine 
sebep olabilirler. 





Türbin için geniş yer gereklidirGelişen teknoloji ile birlikte 
enerji birim maliyetleri 
düşmektedir.

Görsel ve estetik olarak olumsuzdur. 
Gürültülüdürler ve kuş ölümlerine neden 
olur,radyo ve TV alıcılarında 
parazitlenme yaparlar Bu nedenle 
Đngiltere başta olmak üzere bir çok 
Avrupa ülkesinde büyük rüzgar 
türbinlerinin yarattığı çevre sorunları
nedeniyle milli park alanlarının sınırları
içine ve çok yakınlarına kurulması
yasaklanmıştır.

Dışa bağımlı değildir

Türbin için Geniş alanlar isteyebilirler 
Tek bir türbin için 700-1000 m2/MW. 
Rüzgar tarlalarının birim güç başına 
toplam gereksinimi ise 150-200 katı
kadardır. Türbinlerin kapladığı alan bunun 
%1-1.2 kadar olduğundan bu alanlar 
yinede tarım amaçlı kullanılabilir. 

Kararlı, güvenilir, sürekli bir 
kaynaktır.

DEZAVANTAJLARAVANTAJLAR





Yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde 
birikmiş olan ısının oluşturduğu ve 
sıcaklıkları atmosferik sıcaklığın üzerinde 
olan sıcak su, buhar ve gazlar olarak 
tanımlanır. 

Jeotermal enerji, yerkabuğunun 
derinliklerinden gelen ısının doğal olarak yer 
altındaki sulara aktarılması ve yeraltı sularının 
yeryüzüne çıkması ile oluşan enerji türüdür. 
Çevre dostudur, temizdir, suyun ısıtılması ve 
buharlaştırılması için fosil enerjiye gereksinimi 
yoktur 



Yapılarında bulunan hidrojen 
sülfür ve karbondioksit gibi 
gazların açığa çıkması
nedeniyle re enjeksiyon 
gereklidir.

Doğal kaynaklar 
kullanılır, dışa 
bağımlı değildir

Çevre dostudur. 
Suyun ısıtılması ve 
buharlaştırılması için 
fosil enerjiye ihtiyaç
duymaz 

DEZAVANTAJLARAVANTAJLAR





Suyun potansiyel 
enerjisinin kinetik 
enerjiye 
çevrilmesiyle elde 
edilen enerjidir. Bu 
şekilde ilk büyük 
tesis 1895'de 
Niyağara şelalesi 
üzerinde kurulmuştur 



HĐDROELEKTRĐK SANTRALLER
Suyun üst seviyelerden alt 

seviyelere düşmesi sonucu açığa 
çıkan enerji, türbinlerin dönmesini 

sağlamakta ve elektrik enerjisi elde 
edilmektedir.  Hidrolik potansiyel , 

yağış rejimine bağlıdır.



•Hidrolik enerji, kirlilik oluşturmaz, 
doğal kaynak kullanıldığından dışa bağımlı
değildir. 

•Yapılan yatırım enerji üretimi yanında, 
sulama amaçlı olarak da kullanılabilir. 



•Hidroelektrik santraller ilk yatırım 
maliyeti yönünden özel haller ve doğal 
gazlı santraller dışında termik ve 
nükleer santrallerle rekabet edecek 
durumdadır.

•Đşletilmesi ekonomik ve çevreye zararı
en az olan santrallerdir.

•Bununla birlikte, bu enerji kaynağının 
yatırım maliyeti yüksek, inşaat süresi 
uzundur ve aşırı yağışlardan olumsuz 
etkilenebilmektedir.



GELGĐT 
ENERJĐSĐ

DALGA 
ENERJĐSĐ



Dünyada kendisinden yararlanılabilir 
gel - git enerjinin yaklaşık 63.000 
MW civarında olduğu tahmin 
edilmektedir. Yararlanılışındaki
tekniğin zorluğu dolayısıyla, bugün 
pilot tesislerin dışında, sadece
Fransa'da kayda değer bir tesis 
vardır ve bu 1966 yılından beri 260 
MW kapasite ile faaliyet halindedir.



Dalga enerjisi üreten 
makineler, enerjiyi ya
okyanusun yüzeyindeki 
dalgalardan, ya da 
suyun altındaki 
dalgalanmalardan elde 
ediyorlar. 

Deniz dalga 
enerjisinin temelinde 
yine rüzgar enerjisi 
yatmaktadır. 



Yapılan yatırım sadece enerji için değil 
sulama-taşkın amaçlı
kullanılabilmektedir.

Doğal kaynaklar kullanılır dışa bağımlı
değildir.

Yağışlara bağlı olumsuz etkilenmesi 
söz konusudur.

Acil Durumlarda hızla devreden 
çıkarılabilir

Toplam Đnşaat süresi uzundurEnerji ihtiyacında çok hızlı devreye 
girer 

Yatırım Maliyetleri fazladırKirlilik Yaratmaz
DEZAVANTAJLARAVANTAJLAR





Hidrojen 1500'lü yıllarda keşfedilmiş, 
1700'lü yıllarda yanabilme özelliğinin 
farkına varılmış, evrenin en basit ve en 
çok bulunan elementi olup, renksiz, 
kokusuz, havadan daha hafif ve 
tamamen zehirsiz bir gazdır. Güneş ve 
diğer yıldızların termonükleer 
tepkimeye vermiş olduğu ısının yakıtı
hidrojen olup, evrenin temel enerji 
kaynağıdır. 





Hidrojenden nasıl elektrik edilir. Yakıt pilleri nedir?

Hidrojenden elektrik yakıt pilleri sayesinde elde edilir. Yakıt pilleri 
sistem itibarı ile bir akü bataryasına, çalışması prensibi ile de içten 
yanmalı motorlara benzer. Akü bataryası gibi kutuplarından elektrik 
enerjisi alınmasına rağmen bu enerjiyi akü bataryası gibi depolanmış olan 
enerjiden değil ürettiği enerjiden verir.
Enerjiyi kendine Hidrojen sağlandığı sürece verir. Aynı içten yanmalı
motora yakıt verilip bir jeneratörden elektrik elde edilmesine benzer. 
Benzin verdiğiniz sürece elektrik elde edersiniz ayrıca elde edeceğiniz 
egzoz gazı,gürültüsü,aşınan parçaları da önemli bir dezavantajıdır. Yakıt 
piline hidrojen verdikçe elektrik alırsınız atık olarak sadece saf su geriye 
kalır birazda ısı, hepsi bu kadar. Gürültü yok, hareketli parça yok, 
egzoz gazı yok, sessiz bir kimyasal reaksiyondan ibaret olan bir 
olay.Ayrıca yakıt pilinde verim içten yanmalı motorlara nazaran iki kat 
kadar daha yüksektir.



Yakıt pilleri (Fuel Celi) nasıl çalışır?

Yakıt pillerini çalışma özelliklerine göre

bir çok çeşitleri olmakla birlikte en çok

kullanılan tipi PEMFC ( proton değişim

membran) tipidir. Sistem üç ana

parçadan meydana gelir. Anot,

membran ve katot. Anot'a gelen

hidrojen molekülleri önce proton ve

elektronlarına ayrılır. Proton ortada

bulunan membran tarafından çekilir ve

membrandan geçerek katotta bulunan

havanın içindeki oksijen ile birleşir.

Anotta biriken elektronlar ,anot ile 

katot arasında dışarıdan kurulan bir 

kapalı devre teşkil edildiğinde, bu 

devre üzerinden akarak, katotta 

birleşip saf su meydana getirerek bu 

çevrimde, ısı,saf su ve elektrik enerjisi 

elde edilerek çevrim tamamlanır.



HĐDROJEN ÜRETĐMĐ
Hidrojen enerji sisteminin yeni olmasına karşın hidrojen üretimi 
yeni değildir. Şu anda dünyada her yıl 500 milyar m3 hidrojen 
üretilmekte, depolanmakta, taşınmakta ve kullanılmaktadır. En 
büyük kullanıcı payına kimya sanayii, özellikle petrokimya sanayii
sahiptir.

HĐDROJENĐN TAŞINMASI

Hidrojen gazı, doğal gaz veya hava gazına benzer olarak borular 
aracılıyla her yere kolaylıkla ve güvenli olarak taşınabilmektedir. 
Hidrojen boru ile taşınmasına, Texas'da petrol sanayi tarafından 
kullanılmakta olan ve 80 km uzunluğuna sahip boru şebekesi ile 
Almanya'da Ruhr havzasında 1938 yılında işletmeye açılan ve bugün 
15 atmosfer basınç altında hidrojen taşımaya devam eden 204 km'lik
boru hattı örnek olarak gösterilebilir Basınçlı hidrojenin, çelik tüpler 
içine yerleştirerek taşınması, bu güne kadar geliştiren bir çok deneme 
amaçlı hidrojenle çalışan taşıtta kullanılan yöntem olmuştur



HĐDROJENĐN DEPOLANMASI 

Hidrojenin belki de en önemli özelliği, depolanabilir olmasıdır

• Hidrojen petrole göre 4 kat fazla hacim kaplar; hidrojenin 
kapladığı hacmi küçültmek için hidrojeni sıvı halde 
depolamak gereklidir. Bunun için de yüksek basınç ve 
soğutma işlemine ihtiyaç vardır. Sıvılaştırılmış hidrojen 
yüksek basınç altında çelik tüpler içinde depolanabilir. 
Uzay programlarında, roket yakıtı olarak sürekli şekilde 
kullanılan sıvı hidrojen bu yöntemle depolanmaktadır. 
Dünyadaki en büyük sıvı hidrojen tankı, Kennedy Uzay 
Merkezinde olup 3400 m3 sıvı hidrojen alabilmektedir. Bu 
miktar hidrojenin yakıt olarak değeri 29 milyon Mega 
Joule veya 8 milyon kW-saat'e karşılık gelmektedir.



•Hidrojen kimyasal olarak metallerde, alaşımlarda 
ve geçis metallerde hidrür olarak 
depolanabilmektedir. Özellikle son 10 yıldır 
yüksek depolama kapasiteleri nedeniyle 
alüminyum ve bor içeren kompleks hidrürlerle
yoğun olarak çalışılmaktadır. Bor içeren kompleks
hidrürler sıvı koşullarda kullanılması nedeni ile de 
önem taşımaktadır .



HĐDROJEN ENERJĐSĐ TEKNOLOJĐSĐNĐN DÜNYADAKĐ
GELĐŞĐMĐ

• Japonya'da WE-NET (World Energy Network) projesi ile Tokyo 
metropolitan bölgesinde hidrojen kullanımı ile oluşacak azot oksit 
emisyonundaki azalma potansiyeli araştırılmaktadır. Gelecekte de 
Pasifik denizinin ekvator bölgesinde yapay bir adada solar 
radyasyon kullanarak deniz suyundan elektrolizle hidrojen üretmeyi 
planlamaktadırlar.

• Almanya'da Münih havaalanında çalışan otomobil ve otobüslerin 
hidrojen enerjisi kullanması yönündeki projenin yanı sıra Neurenburg
yakınlarında mini bir hidrojen enerji sisteminin kurulduğu bir 
program yürütülmektedir Solar-Wasserstoff-Bayern burada güneş
hidrojen tesisi, depolama sistemi ve hidrojen kullanma sistemleri 
kurmuştur 



• Siemens Kaliforniya'da 200 konutun elektrik ve ısı ihtiyacını
karşılamak üzere 250kW'lık gaz türbinli, yakıt hücreli bir  sistemi 
kurmuştur .

Đzlanda'da hükümet, üniversiteler, taşıma şirketleri, fabrikalar ve çok 
uluslu otomobil ve petrol şirketleri konsorsiyumu oluşturulmuş ve 2030 
yılına kadar Đzlanda'nın tamamen hidrojen enerjisine geçmesi
planlanmıştır. Dünyanın ilk hidrojen dolum istasyonu Shell tarafından 
Đzlanda'da açılmıştır. 





Daimler Chrysler 70 kişi 
taşıma kapasiteli

"CITARO" adlı hidrojen 
enerjisi ile çalışan

toplu taşıma aracı üretti
Hidrojen enerjisi dizüstü

bilgisayardan
sonra cep telefonlarına uygulandı

Hidrojen Enerjisi ile çalışan 
Bisiklet



Hidrojen Enerjisinin Konutlara Uygulanması







Biyokütle teknolojisi organik kökenli atık/artık 
maddelerden hem enerji eldesine hem de atıkların 
toprağa kazandırılmasına imkan vermektedir. 
Biomas enerji, uygun bitkilerin yetiştiriciliğine 
bağlı olduğu için yenilenebilir, çevre dostu ve yerli 
kaynak olarak değer kazanmaktadır.



Klasik ve modern anlamda olmak üzere iki grupta ele almak 
mümkündür. 

1.Birincisi ormanlardan elde edilen yakacak odun ve yine 
yakacak olarak kullanılan bitki ve hayvan atıkları(tezek gibi)
oluşur.

2.Đkincisi yani modern biyokütle enerjisi ise; enerji   
ormancılığı ve orman-ağaç endüstrisi atıkları, tarım 
kesimindeki bitkisel atıklar, kentsel atıklar, tarıma dayalı
endüstri atıkları olarak sıralanır.





Biyodizel, kolza (kanola), ayçiçek, soya, aspir gibi yağlı
tohum bitkilerinden elde edilen yağların veya hayvansal 
yağların bir katalizatör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile
(metanol ve ya etanol ) reaksiyonu sonucunda açığa çıkan 
ve yakıt olarak kullanılan bir üründür. Evsel kızartma 
yağları ve hayvansal yağlar da biyodizel hammaddesi 
olarak kullanılabilir.

Biyodizel petrol içermez; fakat saf olarak veya her
oranda petrol kökenli dizelle karıştırılarak yakıt olarak 
kullanılabilir.
Saf biyodizel ve dizel-biyodizel karışımları herhangi bir 
dizel motoruna, motor üzerinde herhangi bir modifikasyona 
gerek kalmadan veya küçük değişiklikler yapılarak 
kullanılabilir. 



Biyodizelin Hammaddesi ‘Kanola’

� Kanola birim alanda diğer yağ bitkilerine kıyasla 
daha yüksek oranda ürün ve yağ verirken yağ bitkileri 
arasında en ucuza elde edilen yağı sağlar.

Yetişme devresi oldukça kısadır, kışa ve yaza uyumlu 
çeşitleri vardır. 



Biyodizel üretiminin 
çeşitli metodları
olmakla birlikte 
günümüzde en yaygın 
olarak kullanılan 
yöntem 
transesterifikasyon 
yöntemidir.
Transesterifikasyon;
yağ asitlerinin
(bitkisel yağlar, evsel 
atık yağlar, hayvansal 
yağlar) bazik bir 
katalizör eşliğinde 
alkol (metanol,etanol
vb.) ile esterleşme 
reaksiyonudur.  

BĐYODĐZEL ÜRETĐM YÖNTEMĐ



Özellikleri 

• Ana ham maddesi “bitkisel ve hayvansal yağlar”dır. Kullanılan 
yağların yeni veya atık olmasının önemi yoktur.

• Motorin kullanılan her motorda hiç bir ayar ve değişiklik 
gerektirmeksizin kullanılabilir. 

• Motorin ile kolayca karıştığı için saf veya karışım olarak 
kullanılabilir. 

• %30 lara varan düzeyde yakıt ekonomisi sağlar.

• Motorine göre daha yüksek performanslıdır.

• Yenilenebilir enerji kaynağıdır.
• Çevrecidir



BBĐĐYOGAZYOGAZ

Hayvansal ve bitkisel atHayvansal ve bitkisel atııklarklarıın n çüçürrüüttüülmesiyle lmesiyle 
üüretilen metan gazretilen metan gazıınnıı depolayarak tehlikeli ve depolayarak tehlikeli ve 
ççevreye zararlevreye zararlıı olabilecek bir gazolabilecek bir gazıı enerjiye enerjiye 

ddöönnüüşşttüürmek mrmek müümkmküün. Metan gazn. Metan gazıı daha sonra daha sonra 
yakyakıılarak enerji elde ediliyor. larak enerji elde ediliyor. 



Üretimi

Fermantasyon: Fermantatif  bakteriler olarak isimlendirilen bakteri 
grupları organik maddeleri parçalayarak CO2, asetik asit ve büyük bir 
kısmını da çözülebilir uçucu yağ asitlerine dönüştürür.

Asetik Asidin Oluşumu: Bir kısım bakteriler, 

CH3 (CH2)2 COOH + 2H2O → 2CH3 COOH + 2H2 
Diğer bir kısım bakteriler ise

2CO2 + 4H2 → CH3COOH + 2H2O

Metan Gazının Oluşumu: Metan bakterileri 

CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O(% 30)
CH3COOH → CH4 + CO2(%70)



Biyogaz üretimi için kullanılan organik içerikli maddeler

Bitkisel Artıklar Đnce kıyılmış sap, saman, anız ve mısır 
artıkları, şeker pancarı yaprakları ve çimen artıkları gibi 
bitkilerin işlenmeyen kısımları ile bitkisel ürünlerin işlenmesi 
sırasında ortaya çıkan artıklardır. Bitkisel artıkların 
kullanıldığı biyogaz tesislerinin işletilmesi sırasında proses 
kontrolü büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle kırsal 
kesimlerde bitkisel artıklardan biyogaz eldesi 
önerilmemektedir. 

Hayvansal Atıklar Sığır, at, koyun, tavuk gibi hayvanların 
dışkıları, mezbahane atıkları ve hayvansal ürünlerin işlenmesi 
sırasında ortaya çıkan Atıklar özellikle kırsal kesimler için 
önerilen biyogaz tesislerinde kullanılmaktadır. 



Organik Đçerikli Şehir ve Endüstriyel Atıklar

Kanalizasyon ve dip çamurları, kağıt sanayi ve gıda sanayi 
atıkları, çözünmüş organik madde derişimi yüksek 
endüstriyel ve evsel atık sular biyogaz üretiminde 
kullanılmaktadır. Bu atıklar Özellikle belediyeler ve büyük 
sanayi tesisleri tarafından yüksek teknoloji kullanılarak 
tesis edilen biyogaz üretim merkezlerinde kullanılan 
atıklardır.



Biyogaz Avantajları

• Ucuz - çevre dostu bir enerji ve gübre 
kaynağıdır.

• Atık geri kazanımı sağlar.

• Biyogaz üretimi sonucu hayvan gübresinde 
bulunabilecekyabancı ot tohumları çimlenme 
özelliğini kaybeder



• Biyogaz üretimi sonucunda hayvan gübresinin kokusu 
hissedilmeyecek ölçüde yok olmaktadır.

• Hayvan gübrelerinden kaynaklanan insan sağlığını ve 
yeraltı sularını tehdit eden hastalık etmenlerinin büyük 
oranda etkinliğinin kaybolmasını sağlamaktadır.



BĐYOGAZIN KULLANIM ALANLARI

Doğrudan yakma-Isınma ve ısıtma

Biyogazın Motorlarda Kullanımı

Biyogazın Enerji Amaçlı Kullanılması





HAZIRLAYANLAR:
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