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ARAÇLARDA YAKIT OLARAK                   
HĐDROJEN                    

KULLANILABĐLĐR MĐ?



Günlük Yaşam ile Đlişkisi:

Günümüzde araçlar yakıt olarak 
petrol ve yan ürünlerini 
kullanmaktadır. Fakat bu yakıtların 
çevreye birçok olumsuz etkileri 
vardır ve gün geçtikçe petrol 
rezervleri tükenmektedir. Bu yüzden 
tüm dünya çevreyle dost alternatif 
yenilenebilir enerji kaynağı
arayışındadır. Hidrojenin yakıt olarak 
kullanımı bu sorunlara bir çare 
olabilir.



Kimya KonularKimya Konularıı ile ile ĐĐlilişşkisi:kisi:
. Alternatif Enerji Kaynaklar. Alternatif Enerji Kaynaklarıı

. Hidrojen . Hidrojen EldesiEldesi
. . ÇÇeeşşitli yitli yööntemlerle elde edilen ntemlerle elde edilen 
hidrojenin(suyun elektrolizi,fosil hidrojenin(suyun elektrolizi,fosil 
yakyakııtlardan tlardan eldesieldesi,,ççeeşşitli itli hidrithidrit

bilebileşşiklerinden kimyasal iklerinden kimyasal 
yyööntemlerle ntemlerle eldesieldesi,vb.) ara,vb.) araççlarda larda 
alternatif enerji kaynaalternatif enerji kaynağığı olarak olarak 

kullankullanıımmıı
9. SINIF FOS9. SINIF FOSĐĐL YAKITLAR ve L YAKITLAR ve ÇÇEVRE EVRE 

KKĐĐRLRLĐĐLLĐĞĐĐĞĐ KONUSUKONUSU



Evet,araEvet,araççlarda yaklarda yakııt olarak hidrojen t olarak hidrojen 
kullankullanıılabilir!labilir!

Peki neden benzin yerine hidrojen Peki neden benzin yerine hidrojen 
yakyakııt olarakt olarak

kullankullanıılslsıınkinki??



ÇüÇünknküü benzin ve benzeri tbenzin ve benzeri tüürev rev 
yakyakııtlar tlar ççevre kirlilievre kirliliğğine yol ine yol 
aaççmaktadmaktadıır.Yanma sonucu havaya r.Yanma sonucu havaya 
azotoksitazotoksit((NOxNOx),),karbonmonoksitkarbonmonoksit(CO)(CO)
,yanmam,yanmamışış hidrokarbonlar(HC) hidrokarbonlar(HC) 
salsalıınmaktadnmaktadıır.Hidrojen enerjisinin r.Hidrojen enerjisinin 
kullankullanıılmaslmasıından ise atmosfere ndan ise atmosfere 
sadece su ve/veya su buharsadece su ve/veya su buharıı
atatıılmaktadlmaktadıır.Sadece hidrojenden r.Sadece hidrojenden 
yakma metoduyla enerji yakma metoduyla enerji eldesindeeldesinde
ççok az miktarda ok az miktarda NOxNOx aaççığığa a 
ççııkmaktadkmaktadıır.Yakr.Yakııt pili kullant pili kullanııllıırsa rsa 
ççevreye zararlevreye zararlıı hihiççbir emisyon bir emisyon 
oluoluşşmaz.maz.



ÇüÇünknküü petrol rezervleri petrol rezervleri 
ttüükenmek kenmek 

üüzeredir.Gzeredir.Güünnüümmüüzde zde 
bunun bilincinde olan bunun bilincinde olan 
firmalar (yenilenebilir firmalar (yenilenebilir 

bir enerji kaynabir enerji kaynağığı olan) olan) 
hidrojen enerjisi ile hidrojen enerjisi ile 

ççalalışışan arabalar an arabalar 
üüretmeye baretmeye başşlamlamışışttıır.r.







Hidrojenle Hidrojenle ççalalışışan otomobilan otomobil
11--dolum badolum bağğlantlantıılarlarıı

22--metal metal hidridhidrid hidrojen deposu hidrojen deposu 
33--emniyet emniyet subapsubapıı
44--solenoidsolenoid valfivalfi

55--basbasıınnçç, d, düüşşüürme rme subapsubapıı
66--solenoidsolenoid supap supap 

77--debi metre  debi metre  
88--II2 daII2 dağığıttııccııssıı

99--diferansiyel basdiferansiyel basıınnçç kont. kont. 
üüntesintesi

1010--4 yollu H2 da4 yollu H2 dağığıttııccııssıı
1111--emme emme manifoldumanifoldu

1212--H2 pH2 püüsksküürtme memeleri   rtme memeleri   
1313--doladolaşışım pompasm pompasıı

1414--ekzosgazekzosgazıı kanatkanatççığıığı
l5l5--ekzosekzos gaz/su gaz/su ııssıı esanjesanjöörrüü
1616--su psu püüsksküürtme deposu  rtme deposu  
l7l7--su psu püüsksküürtme pompasrtme pompasıı

1818--filtre  filtre  
1919--su dasu dağığıttııccııssıı

2020--su psu püüsksküürtme memeleri  rtme memeleri  
2 l 2 l --uyaruyarıı ggööstergesi  stergesi  

2222--depo kdepo kıısmsmıı havalandhavalandıırmasrmasıı
2323--elektronik kelektronik kııssıım m 



HEDEF ve DAVRANIŞLAR

Hedef 1:    Hidrojen atomunun öğrenciye kavratılması.
Davranışlar:    1) Hidrojen atomunun özellikleri açıklanır.

2) Hidrojenin eldesi açıklanır.
3) Hidrojenin depolanması ve iletimi açıklanır.
4) Hidrojenden enerji elde edilmesi açıklanır.
5) Hidrojenin dünyada yakıt olarak kullanımları örneklerle 

gösterilir.

Hedef 2:   Yakıt pillerinin öğrenciye kavratılması.
Davranışlar: 1) Yakıt pilleri açıklanır ve yapısı gösterilir. 

2) Yakıt pillerinin çalışma prensibi gösterilir ve çeşitleri
açıklanır.

Hedef 3: Fosil yakıtların öğrenciye kavratılması.
Davranışlar: 1) Fosil yakıtlar açıklanır.

2) Çevre kirliliği açıklanır.
3) Alternatif enerji kaynakları açıklanır.



HHĐĐDROJENDROJEN

Hidrojen bilinen tHidrojen bilinen tüüm yakm yakııtlar tlar 
iiççerisinde birim kerisinde birim küütle batle başışına en na en 
yyüüksek enerji iksek enerji iççerieriğğine sahiptir ine sahiptir 
((ÜÜst st ııssııl del değğeri 140.9 MJ/kg, alt eri 140.9 MJ/kg, alt 
ııssııl del değğeri 120,7 MJ/kg). 1 kg eri 120,7 MJ/kg). 1 kg 
hidrojen 2.1 kg dohidrojen 2.1 kg doğğal gaz veya al gaz veya 
2.8 kg petrol2.8 kg petrolüün sahip oldun sahip olduğğu u 
enerjiye sahiptir. Ancak birim enerjiye sahiptir. Ancak birim 
enerji baenerji başışına hacmi yna hacmi yüüksektir. ksektir. 
Hidrojen doHidrojen doğğada serbest halde ada serbest halde 

bulunmaz, bilebulunmaz, bileşşikler halinde ikler halinde 
bulunur. En bulunur. En ççok bilinen bileok bilinen bileşşiiğği i 

ise sudur.ise sudur.



. Güneş enerjisi, hidrojeni diğer 
elementlerden ayırmak için ideal bir 
enerji kaynağıdır. Dolayısıyla Güneş
enerjisi kullanılarak elde edilmiş
hidrojen yakıtı sonsuza kadar temiz 
enerji sağlayabilecek bir yakıttır.

. Mevcut koşullarda diğer 
yakıtlardan yaklaşık üç kat pahalıdır.

. Üretilen hidrojen boru hatları
veya tankerler ile büyük mesafelere 
taşınabilir(birçok durumda 
elektrikten daha ekonomik ve 
verimlidir).



HĐDROJEN HAKKINDA GENEL BĐLGĐ ve 
KULLANIM ALANLARI

Renksiz, yanıcı bir gazdır. Diğer kimyasallarla çabuk 
reaksiyona girer. Fiziksel özellikleri şu şekildedir: 
Moleküler Ağırlık 2,016

Kaynama Noktası (1 atm) -252.87 oC Yoğunluk,sıvı (b.pt) 
0.071 kg/l
Spesifik Isı (b.pt) 3.41 J/gm oC
Yoğunluk,gaz (b.pt.,1 atm)(15 C, 1 atm) 0.0852 kg/m3
Isıl kapasite 14.32 Joule/kg K
Spesifik ağırlık,gaz (Hava:1) 0.07
Kritik Sıcaklık -239.9 oC
Kritik Basınç 12.8 atm
Kullanıldığı yerler:
Rafineride desülfirizasyon ve hidrokraking işlemlerinde
Düz cam üretiminde
Işıl işlemlerde koruyucu ve reaktif atmosfer bileşeni olarak
Enerji santral ekipmanlarının soğutulmasında
Bitkisel yağların katılaştırılmasında
Roket yakıt karışımlarında



Hidrojenin diğer benzin türevleriyle karşılaştırılması:



Hidrojen enerji sistemi şu 
kısımlardan oluşur:

- Hidrojen üretimi
- Depolama ve iletim
- Enerji çevrimi



Hidrojen Hidrojen ÜÜretimi:retimi:
Hidrojen Hidrojen üüretme teknolojileri retme teknolojileri şşööyle sayyle sayıılabilir:labilir:

1.1.KKöömmüür, dor, doğğalgaz, benzin gibi fosil yakalgaz, benzin gibi fosil yakııtlardan termokimyasaltlardan termokimyasal
yyööntemlerle hidrojen elde edilmesi. Buharla reaksiyon yntemlerle hidrojen elde edilmesi. Buharla reaksiyon yööntemi ntemi 
en en ççok kullanok kullanıılan ylan yööntemdir. Burada fosil yakntemdir. Burada fosil yakııt bir nikel esaslt bir nikel esaslıı
katalizkatalizöör vasr vasııtastasıı ile buharla reaksiyona girer ve hidrojen aile buharla reaksiyona girer ve hidrojen aççığığa a 
ççııkar. Ayrkar. Ayrııca ca biomasbiomas’’dandan prolizproliz
yyööntemi ile elde edilen ntemi ile elde edilen biobio--yayağğ’’dan da benzer dan da benzer şşekilde buharla ekilde buharla 
reaksiyon ile hidrojen elde edilir.reaksiyon ile hidrojen elde edilir.
2.2.Suyun elektrolizi ile hidrojen elde edilmesi. Elektrik enerjisi Suyun elektrolizi ile hidrojen elde edilmesi. Elektrik enerjisi 
kullanarakkullanarak
su hidrojen ve oksijene ayrsu hidrojen ve oksijene ayrııllıır.r.
3.3.FotoelektrokimyasalFotoelektrokimyasal yyööntemle gntemle güüneneşş enerjisinden hidrojen enerjisinden hidrojen 
elde etme.elde etme.
Elektroliz yElektroliz yöönteminin bir benzeridir. Elektrik aknteminin bir benzeridir. Elektrik akıımmıı suya suya 
batbatıırrıılmlmışış ggüüneneşş pillerinden elde edilir. Normal elektroliz pillerinden elde edilir. Normal elektroliz 
yyöönteminden daha verimlidir.nteminden daha verimlidir.
4.4.FotobiyolojikFotobiyolojik yyööntemle yentemle yeşşil yosunlardan doil yosunlardan doğğal fotosentez al fotosentez 
faaliyetlerinden faydalanarak hidrojen elde etme.faaliyetlerinden faydalanarak hidrojen elde etme.
5.5.ÇÇeeşşitli itli hidrithidrit bilebileşşiklerinden kimyasal yiklerinden kimyasal yööntemlerle hidrojen ntemlerle hidrojen 
elde etme. Bunlarelde etme. Bunlarıın en n en öönemlisi nemlisi sodyumborohidritsodyumborohidrit’’tirtir..



Hidrojenin Depolanması ve Đletimi

. Hidrojen, gaz halinde, sıvı halinde veya bir kimyasal bileşik 
içinde depolanabilir. Daha çok gaz halinde saklanmaktadır. Fakat 
düşük yoğunluklu olduğundan çok yer kaplar. Bunun için basınçlı
tanklarda ve tüplerde sıkıştırılmış olarak saklanır. Tank 
malzemeleri hafiflik ve güvenlik açılarından geliştirilmektedir.

. Sıvı hidrojen daha az yer kaplar. Fakat hidrojenin 
sıvılaştırılması için çok yüksek enerji (sıvılaştırılan hidrojenin 
enerji değerinin 1/3’ü kadar) gerekir.

. Katı şekilde hidrojen depolaması için metal hidritler
kullanılmaktadır. Hidrojen gazı metal hidrit tarafından sünger gibi 
çekilerek gözenekleri içinde depolanır. Ancak metal hidritler çok 
ağırdır. On kat daha hafif malzeme olarak karbon nanoyapıları
geliştirilmektedir.



Hidrojenden Enerji Elde Edilmesi

. Hidrojenden şu yöntemlerle enerji elde edilir:

- Yakma: Hidrojen benzin ve doğal gaz gibi yakılabilir. 
Benzin ve doğal gaza üstünlüğü emisyonlarının azlığıdır. 
Karbondioksit çıkmaz. Sadece benzin ve doğal gaza göre çök 
az miktarda NOx çıkar. Askeri ve endüstriyel amaçlar için 
hidrojen gaz türbinleri ve arabalar için içten yanmalı motorlar 
geliştirilmektedir.

-Yakıt pili: Yakıt pili elektrolizin tersidir. Hidrojen ve 
havadaki oksijen birleştirilerek elektrik akımı elde edilir. 
Özellikle otomobiller olmak üzere bütün uygulamalarda tercih 
edilen yöntemdir. Hidrojeni yakmaya göre daha verimlidir. 
Çevreye zararlı hiç emisyonu yoktur. Çeşitli yakıt pili tipleri 
vardır. Bunlar anod ve katod arasındaki elektrolit malzemeye 
göre farklılık gösterir.



Yakıt Pilleri

Bir yakıt pili kimyasal bağ enerjisini elektrik 
enerjisine dönüştüren elektro-kimyasal bir 
aygıtıdır.Yakıtı güce çevirmede bir içten yanmalı
motordan iki yada üç kat daha fazla verime 
sahiptir. Bir yakıt pili yakıt ve havanın oksijenini 
kullanarak elektrik, su ve ısı üretir. Hidrojen yakıt 
olarak
kullanıldığında tek emisyon sudur. Hidrojeni Yakıt 
olarak kullanan bir Yakıt pilinde gerçekleşen 
anot,Katot ve toplam pil reaksiyonları şöyle 
açıklanabilir:
Anot: H2 → 2H+ + 2e-
Katot: 1/2O2 + 2H+ + 2e- → H2O
=============================
Pil: H2 + 1/2O2 → H2O + ısı



Yakıt Pilinin Yapısı









Yakıt pilleri (Fuel Cell) nasıl 
çalışır?

Sistem üç ana parçadan meydana gelir. 
Anot, membran ve katot. Anot'a gelen
hidrojen molekülleri önce proton ve Tek 
hücreli yakıt pilinin seması
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.



Yakıt Pili Çeşitleri

Polimer membran yakıt pilleri (PEFC)
Alkali yakıt pilleri (AFC)
Erimiş karbonat yakıt pilleri (MCFC)
Fosforik asit yakıt pilleri (PAFC)
Katı oksit yakıt pilleri (SOFC)
Direkt metanol yakıt pilleri (DMFC)



Yakıt Pillerinin Karşılaştırılması



YAKIT PĐLLERĐNĐN KULLANIM ALANLARI

Yakıt pilleri hareketli ve sabit sistemlerde güç
kaynağı olarak kullanılmaktadır. Hareketli 
kaynaklar arasında otomobiller, otobüsler ve 
uzay araçları bulunmaktadır. Sabit kaynaklar 
arasında ise taşınabilir
güç üniteleri, büyük binaların elektrik gücünün 
sağlanmasında (örneğin Los Angeles şehrinde 
bir yüksek binanın elektrik enerjisi alkali yakıt 
pili sistemiyle tamamen hidrojen enerjisi yakıt 
kullanılarak sağlanmaktadır) ve hızlı alış-veriş
makinelerinin elektriğinin sağlanmasında 
kullanılmaktadır.













•Fosil yakıtlar, mineral yakıtlar olarak da bilinir, hidrokarbon içeren kömür, 
petrol ve doğal gaz gibi doğal enerji kaynaklarıdır. Fosil yakıtların kullanımı çok 
geniş bir endüstriyel alanda mümkündür.

•Kömür yanabilen organik bir kayadır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen 
gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş olup, diğer kaya tabakalarının arasında 
damar haline uzunca bir süre (milyonlarca yıl) ısı, basınç ve mikrobiyolojik etkilerin 
sonucunda meydana gelmiştir.
•
Petrol halk arasında, yalnız belirli bir yakıtı (Benzin, Gazyağı, Dizel - Motorin , 
Motor yağı, Fuel oil) olarak bilinmesine rağmen, aslında petrol kelimesi doğal halde 
bulunan ve yeraltından çıkarılan işlenmemiş ham petrol anlamına gelmektedir.
Petrol, hidrokarbonların karışımından meydana gelmiş olup, her zaman sabit bir 
kimyevi bileşimi yoktur. Değişik kimyasal içeriğe sahip hidrokarbonların biraraya 
gelerek oluşturduğu değişik kimyevi bileşimde olan çok sayıda petrol tipi 
bulunmaktadır (Örneğin: parafin bazlı petrol, asfalt bazlı petrol gibi)

FOSĐL YAKITLAR



Kömür
Petrol çıkarılması



Örneğin benzinde yaygın olarak bulunan 2,2,4-Trimetilpentanın ifadesi: 
C8 H18 biçiminde olup oksijen ile ısıveren tepkimesi şöyledir:

C8H18(s) + 12.5O2(g) → 8CO2(g) + 9H2O(g) + ısı

Petrolün veya benzinin kısmı yanması karbon monoksit ve/veya nitrik asit
gibi zehirli gazların yayımına yol açar:

C8H18(s) + 12.5O2(g) + N2(g) → 6CO2(g) + 2CO(g) + 2NO(g)
+ 9H2O(g) + ısı

.Doğal gaz, halk arasında gaz olarak da adlandırılır, ana bileşeni metan
olan gaz halindeki bir fosil yakıttır. Petrol, doğal gaz ve kömür
yataklarında bulunur. Metanla zenginleştirilmiş gazlar, fosil olmayan ve 
oksijensiz bozunan organik maddeler ile üretildiklerinde, biyogaz adını
alır.



Đnsanlar tarafından fosil yakıtların yakılması, açığa çıkan karbondioksit gazı ve 
diğer zararlı gazlar, büyük oranda çevre kirlenmesine yol açmaktadır.
Sera etkisi ve iklim felaketleri de önemli bir çevre sorunudur.Sera etkisine yol 
açan en önemli etken karbondioksittir.Karbondioksit miktarı her geçen gün 
artıyor.Kömür,linyit,benzin,doğalgaz,fueloil yanması ile açığa çıkan 
floroklorohidrokarbon(FCLHK),kükürt dioksitleri,metan ve diğer iz gazları ve 
özellikle karbondioksit atmosferin ısınmasına ve böylece sera etkisine yol açıyor.
Bu yüzden karbondioksit ve diğer gazların havadaki miktarlarını azaltmaya 
çalışılmalıdır.Bu da fosil yakıtların yerine güneş enerjisi,rüzgar,su ve jeotermal 
enerji gibi doğal enerji kaynaklarından yararlanmak ile olur.Günümüzde ise 
yenilenebilir alternatif enerji kaynağı olarak hidrojen enerjisinden de 
yararlanılmaya başlanılmıştır.

Çevreye Etkileri





ALTERNATĐF ENERJĐ KAYNAKLARI

Alternatif Enerji Türü Kaynak veya yakıtı

1 Nükleer Enerji                                 Uranyum gibi ağır elementler
2 Güneş Enerjisi                                                Güneş
3 Rüzgar Enerjisi                                       Atmosferin hareketi
4 Dalga Enerjisi                                         Okyanus ve denizler
5 Doğal Gaz                                               Yer altı kaynakları
6 Jeo-termal Enerji                                       Yer altı suları
7 Hidrolik potansiyel                                           Nehirler
8 Hidrojen                                                     Su ve hidroksitler
9 Bio-mass, bio-dezel ve bio-gas Biyolojik artıklar, yağlar







SONUÇ:

� Hidrojen enerjisi çevreyi temiz 
tutması ve yenilenebilir bir kaynak 
olması dolayısıyla araçlarda yakıt 

olarak kullanılabilir.



ÖĞRENME ve ÖĞRETME ETKĐNLĐKLERĐ

. Öğrencilere araçlarda yakıt olarak nelerin kullanıldığı
sorulur ve çevreye olan zararlarından bahsedilir.Böylece 
sınıfta beyin fırtınası yapılıp,öğrencilerin neler bildikleri 
gözlenir.

. Öğrencilere hidrojen enerjisi ile çalışan araçlarla ilgili 
çıkan haberler okunarak gündelik yaşamdaki önemi 
belirtilir.

. Öğrecilerden yenilenebilir enerji kaynaklarını
araştırmaları istenebilir.

. Öğrencilerden yakıt olarak hidrojenin kullanıp 
kullanılamayacağı konusunu araştırmaları
istenir.Böylece araştırmalarından dünyada yapılan 
çalışmaları bulmuş olurlar ve yeni bir olay olduğu için 
alternatif enerji kaynakları konusuna olan ilgileri daha da 
artmış olur.



ÖLÇME ve DEĞERLENDĐRME

.Soru sorma yöntemi kullanılır:

1)Alternatif enerji kaynağı olarak hidrojen enerjisini kullanma 
niye tercih edilmelidir?
2)Hidrojen hangi yöntemlerle elde edilebilir?
3)Araçlarda yakıt olarak kullanımda hidrojenin diğer benzin 
türevlerine olan üstünlükleri nelerdir?
4)Yakıt pili ve yapısını açıklayınız.
5)Hidrojeni yakıt olarak kullanan bir yakıt pilindeki anot,katot 
ve toplam reaksiyonlar nasıldır?

. Öğrencilerden 2 gruba ayrılmaları istenip, birisinin yakıt 
olarak hidrojenin,diğerinin ise benzinin kullanılmasının 
savunmaları istenir.Böylece bir tartışma ortamı sağlayarak 
öğrencilerin bilgileri sınanabilir.



AŞAĞIDAKĐLERDEN HANGĐSĐ FOSĐL YAKITLARDANDIR?

KÖMÜR
SERA
ETKĐSĐ

GÜNEŞ
ENERJĐSĐ

RÜZGAR

PETROL

DOĞALGAZ

HĐDROLĐK
ENERJĐ

KARBON

HĐDROJEN

OKSĐJEN

KÜRESEL
ISINMA

ĐKLĐM
DEĞĐŞĐKLĐĞĐ

Yapılandırılmış Grid Yöntemi kullanılır:



FOSĐL YAKITLARIN KULLANILMASINDAN DOĞAN ÇEVRE SORUNLARI 
AŞAĞIDAKĐLERDEN HANGĐLERĐDĐR?

KÖMÜR
SERA
ETKĐSĐ

GÜNEŞ
ENERJĐSĐ

RÜZGAR

PETROL

DOĞALGAZ

HĐDROLĐK
ENERJĐ

KARBON

HĐDROJEN

OKSĐJEN

KÜRESEL
ISINMA

ĐKLĐM
DEĞĐŞĐKLĐĞĐ



AŞAĞIDAKĐLERDEN HANGĐLERĐ FOSĐL YAKITLARIN YAPISINDAKĐ
ELEMENTLERDENDĐR?

KÖMÜR
SERA
ETKĐSĐ

GÜNEŞ
ENERJĐSĐ

RÜZGAR

PETROL

DOĞALGAZ

HĐDROLĐK
ENERJĐ

KARBON

HĐDROJEN

OKSĐJEN

KÜRESEL
ISINMA

ĐKLĐM
DEĞĐŞĐKLĐĞĐ



AŞAĞIDAKĐLERDEN HANGĐLERĐ YENĐLENEBĐLĐR ENERJĐ
KAYNAKLARIDIR?

KÖMÜR
SERA
ETKĐSĐ

GÜNEŞ
ENERJĐSĐ

RÜZGAR

PETROL

DOĞALGAZ

HĐDROLĐK
ENERJĐ

KARBON

HĐDROJEN

OKSĐJEN

KÜRESEL
ISINMA

ĐKLĐM
DEĞĐŞĐKLĐĞĐ



Aşağıdakilerden hangileri hidrojeni elde etme yöntemleridir?
(CVP: Kırmızı renkliler )

Aşağıdakilerden hangileri hidrojen atomunun özellikleridir?
(CVP: Yeşil renkliler )

Kimyasal bağ enerjisini elektrik enerjisine çeviren elektrokimyasal aygıta ne denir?
(CVP: Mavi renk )



KAYNAKLAR:

.www.emo.org.tr/resimler/ekler/3fwww.metalurji.org.tr/dergi/d
ergi134/d134_101105.pdf

. 010d6bc392b90_ek.pdf -(hidrojen enerjisi ve geleceği)

. me.erciyes.edu.tr/sunalan/alt-ener-kay.pdf –(alternatif enerji 
kaynakları-Doç.Dr.   sebahattin ünalan)

. www.obitet.gazi.edu.tr/sunular/20.ppt

. tr.wikipedia.org/wiki/Fosil_yakıtlar


