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gün azalması nedeniyle bu kaynakiann 2ü5ü yılında tükenebileccğinin tahmin edildiği raFür

edilrniştir [2J.

Fosil yakülar ile karşılaşhrıldığında, uygulama alanı en geniş olan yeniienebiİir enerji
kaynaklanndan birisi biyokütiedir. Biyokütle yalnız yenilenebilir çlmaşı ile değil. yeryüzündeki
pek çok bölgede yetiştirilebilıxesi. sosyo-ekonomik gelişme sağlama§tı çevrenin kçrunmasına
katkıda bulunması ve büyük potansiyele sahip olmaşı nedeniyle stratejik bir eıerji kaynağ olarak
kabul ediimektedir [3]. Avrupa Birliği, Kyoto Protok<ılü gereksinimlerini vç yüksek onerji
taleplerini karşılamak için olası enerji kaynağı olarak biyoyakıtlann kullanıIma§lnı teŞvik
etmtktedir. Bu nedenie ülkemizin de yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynığı oİan
biyoktıtleye yönelmesi ve biyokütlenin biyoyakıtlara dönüşüm proseslerini geiiştirmesi büyük
önçm taşımaktadır.

Biyokütle çeşitli prosesler sonucunda katı, §ıvı ve gaz üriiıılere dönüşerek orijinal hallerine
kıyasla daha yüksek ışıl değere sahip ve taşınabilmesi, depoianınası kolay yakıtlara
dönüştiirülebi lirler.

2. Biyokütle

2.1 Biwkitlenin Tanımı

Biyokütle, güneş enerjisini doğrudan fotokimyasal olaylar ile kimyasai bağlarında depolayan
organik maddedir ve bu maddelerjn kullanımı sonuçu oluşan diğer rnaddeler, yiızyıldan daha kısa
bir süreçte yeniienebilen karada ve suda yetişen bitkiler, hayvansal artıklar, besin endüstrisi vç
orman yan ürünleri ile kentsel atıklan içeren bütün maddeler "biyokütle", bu maddelerdsn clde
ediien enerji ise biyokütle enerjisi olarak tanımlanmaktadır [2].

Biyokütle, farklı süreçier uygulanarak faydatı enerji şekillerine dönüştiirülebilir. Dönüşiim
süreçlerini özellikle biyokütlenin miktan ve türi, iştenilen enerji şekli, çevresel ştandartlar.
ekonomik kaşullar ve uygulanan projenin özellikleri etkilemekıedir, Pek çok durumda istenen
gnerji şeklini öncçlikie uygulanan süreç ve ardından seçilen biyokütlenin tiiçii ve miktarı
belirlemçktedir. Biyokütle üç ana ürüne dönüştürülebilir: güç/ısı üretimi. yakıt ve ayauı,
kimyasallar. Biyokiitleden enerji elrie etmek İçin termal, 

-termokirny*uİ 
İ,- uıv*ıı;İ;;

Yöntemler oimak üzçre üç terncl süreç bulunmaktadır. Kimyasal yöntemler ise bİyokütİ*J;;
enerji elde etmek için dördüncü bir yöntemdir.

2,2. Biyoküiie Tiiriert

2,2,1 . §,nerj i Bitkitcri

İ,l:İ;_lll]..ü:i-r:İ [etimi için yetiştirilen bitkilerdir. En önernlileri, söğüt, okatiptlıs ve kavakğıDl Kİsa süreıle YetiŞtirilebilen mahşuller, süpürge dansı (sorgum) vu. otsu mahsuller; *,*ii,
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buğıİay vc ürpü gibi nişasta mahsulİeri; şeker kamışı ve pan{;ar gili Ş-l:j.mahsullefi; ÇeŞiıli otlar'

kabayonca ve at yenıi gibi yem *nır**iıl,i;;-r, rasuıyesı, ayçi|eği, pamuk ve ko]ıu ıohumu gıbı

yağ mahsullcridir [4],

?.?.?, " Tgrımşni Aıı*i*r

Ttınmsal ahkiarbnşlıcq besix şldgşi_aınaeıyta ıanm YoJ3rıl ür*tiİen-biıküŞrjıı hıŞat Şonragı *him

alanlannda ya da işlcndiklcrı t**ısı*iJ*-ıirirn ,* *raıiitriYel PotansiYele sahiP olan kök" xP'

kabuk ve yapraklannı kaps*r §$ğdry;e.p,"nç onplan" tahıidan elde ediİeİı $afnaİ}* mı'}r §ğpl Yr

koçanl*n bu gruba şrnek vşriişbil|.-Xr"*ı, iç_ prrş- y_:*Tİİy k*bukİsn t,ğ me*,e

çııkirdekleri gibi yüksek atık potan*ıy*ıiJıuo uıy*rııtl*l*, bıı guptl ine*İ*n*bilir t§}. Üuııyı&

her yıl büyıık *ı{t*rı*gatanmsa1 bid;;;ür, oiuş*uırıu ,* ŞŞYııı qıüıniı kulİgnüı§rarğ*kİ**r'

En çok bitinentarıruşal ııfıklar, ş**rlu,i;#&-r;-i, pirinç kabukıan, hindict*n c*vizi kabukİan-

yer fıstığı knbulçtıın v*ı şanıındır [6].

2.2,3. §u §itki}eri

§uda yetişen bitkiterüi*ı biy*küıl* knyn*ğıı şiarah bullgnılmaktadır. Bu bitkiİ*rinYetiŞıne_ hııİannın

ve iiretktnlik s*viyeltrinin yük**k ?ın;uı, *ncrji kaynağ.ı *laıakkullanıİmalannı sağlamakı*dır

i7].

2.2.4. Algler

üiıniimfude, bazr alg çeşitleri gübr* ynpıınıada bnxı çeşitltri d* pda ve yem şııdiı§§isi*
kullanılmak üzere ]l*** tlaral yetiştiriinıektcdir. K*ıditiğinden yetişm bagı atglmin
toplanmasına tiair çalışmalar da bulunmaktadır [S]. Yenilenebilir nıerji kaynağt olarak ise

nıİkroalgltr uırın şüredir araştınlıııaktadır" Yükşek or*nda şçlüloz iç*rdikl*ri vç bakcrjler
tşrafından tğııııımen ayrışabildikleri için *naercbik döniişüm verimleri oldukça yükşekıif [9}.

2.7" "5 . ffen lş*i,{ ıı*iğr

Şchirxei atıkinr ise evŞtl ve tiü:ari kull*nıııı §üııu§u olşan ve bitki tiırevli organik madd*ier içeren
hanntizasy{ın ve çiip *tıkiannıian oluşur.

?. 3. Dütyıı' d* Biş,oİıiİiİo Poıaıırİş,gri

üiınYa ÇaPında !İV*tıtl1 ııretlıni, çoğuniu§u rabani bitkiler olmak üzert, yıtda 22ü milyar $n
olarak tahmin -İİr1l-*:r. Dünyanıİyıllı[ *CIe*l biyokatie yenilemesi ile yaklaşık oıaran *5iıs
EJlYıl değeri ıde bir enerji kaynafonın -1,1+!-g- İİşışİiımekte; Ü;ğ-rin ütiıııya birinçit çnerjiihtiYatının Yakl.aŞık ı! ı<a9 o]diPı ı*ıırtııieıte*ir. Ancak, ınevcut potansiplin wz,ınıİ italtında bir l*ısmının yakıt tıarşı*uii*nıidığını bçii*ikektdir [4].
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ktİııııııııı rıı;-iiLsıık lrt*riııi ııİuşturııı;ı|,t;ıılır. i{lül ı,ıiııııl;ı. "yı,ıııicııçiıılır *rı*rji Lıı,ııt"ı}.İ;ırırıııı

eııçr.ii k;ıı,ııııüı ninr,tk hııil;ıııını tlıfiılınıı. riiı;ıir, rtılffir- .icııiıırırı;ıi, iıiıİrıılik tı: 3';ıkıİiı?,ııİ*

İıç ui??,"l l.,;ıtı tıİy*kiii|ıı,'cıılıııı kıiışiiı,ii, *ii,l-i kıııı şrhirsel ıılıktır. t'i,|l"7 *ıvı fui3'r:ıi;i'rn1,; '"ş;'"o,İiİli,$

ı:,ıı tıi.ı tıli,iı lcılcıı t,ılıışııııışl tır I l 0 l.

İ ".l. Iİİ rİ İı' rn' 11 r' ll İ 7ıı İi İ} i İ t:, İ' o ı ıı ıı{f.l,gŞ

tjlk*miııl* ıılıitı r:ılilıııı,l*ıe tılııı lııı,tıkiiiIe enı:rjiıiııin; 'iı24'tı |ı,ıİ,*tİ1,v,ş k;,*tı ııtı1*İarırııl;ıx

{çiirlcrd*n}- nnf:"l'ii ı,üTıııı1 hıkını l"d iirı:ıiıtı çılışııııl;ırınıi* t r|ıı,i;, çı|;arı İ*.tr; üıl*ül,

ııı;ıifrl,iılltrrİün.'*;S'İ lıtrııli,§;}l }ıitki 1"(: arııklırı, §çrı ılığ},l,tı kı}ıır[;lırııııf;-ııı *rşlilırır"a,t*aÜİr

Il l].1"*tlltı l'ıtıı 'l"İİrkİ_r"t-ııİn ı.ılİıln şnı !ıiytıkiiı}c İirctiııı ı e cntrji tlt§*ri p.i\ri)İrııc?.,ı*üİr,

]'at*çı i^ iiırhıl,c'ıin 1ıllık e na iıi_ı*Lüılt ürııiitıı çc rıı*rji ıleğ*rı

1

l'inrrjl lltğerl
{il tıın tıtrdtğrr pğirııl}iii; tıiıii llr l'ıllıL l'ııiarııi,1 şl { }t ıııı}

Jİıkitc ı;ı}ıip tıiılıığıı ııığr;ıiik v* nıftç{}r.ıltıjik şıııılıır n*ıltııi1,1t ıırııı;ırıçılıh },ç ı.ırıııı ıçııı u!§un
İıir ülkçıJir. 'i"arını.sııi ıılııni*rıı, ııii;ık çıı ürııı;ııılık alanl;ırın. ttıpiınıı ]'iirli_vş'ııin {{ı§üi:lfıı 1,r,}*3.aİııııııın t|iıl}J"1;'ş,n, ıılııtrturıııııkııciır. (}nııiınlarııı yıllık lıiyııl*iitlt ı,eriınliiiğirıin l§§ ııiix,çç u**,
t;ınnııaI ıılıınİşrın lli{l nıill,ıın iJ)ıı },ğ ııllılıl;ıı"ııı l7{ ıııİl.vıııı ııııı olııe;ığı ıııhııriıı ctİitffıçkı.grlir, [iı
Çılİık İti lı.ıplını 5"tri ı,tıillıııı lıııı kurıı lıİyııktiılc ıııiktarıııı lııkıhiil rııııı;kırdir Iiİ|,

3. liiy*küılr1,* Uşguiınıın i}iiniişüııı §iir*çlrri

[İiltlküll* ıiiiııiişiiııı prtı.ı*.ıirri, hiyııkiiliı.tİen yakıl r* lıiuı}ııısıi ıııştiıie iır*ıiınini anıuşiııl.an
Prtıı,ı-ıl*ııİir.İlu prtııc»lğr.ı;ıl,ıjriııti* biyıılıiiıleııiıı ılii,,ıük eııcrji içcriği, ıiiişülı _r.ıığ*ıluk ,*;;;;;
ıÇr,İ uk iarı ş.i b i ıi *ıııı,a ııuı i lıırİ ürifidilıı hnlıj ı rı iah i l i r,
lli-l'nktitlı'lr uYŞutııııııı diiniişiinı xiir*çtcri yııkın;ı, pir*li,ı, gıüiaşiırınş v* şıııiitştırnğ ııirnaküı*re ılört kıııt:şıırİı|* in*ğlçııçİilir İ I } ].
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3.i. Yakma

yakma, biyokütle enerjisinden faydalanabilınek için uygulanan temel bir proses olup, biyukütle

enerjisinin buhar ç*rriir].rı yardiııııyia i*r r*yu jektrit enerjisine dönüŞümü iÇin kullanılan Çıı

eskitekniktir [1a].

Doğrudan yakma §onucu üretilen enerji, ısl vğya 9*oI.Tğl,T,j,, 
yüı::1*]?l'mada, endüstriyel

proseslerde veya elektrik üretirnindg ı.uı*n,ıouilidr5]: yakma işlemlerinin ısıtr verimi

biyokiitlenin nem miktanna bağlıdır. rr*aİtıoİiİııi ıçıntuİlanılacak biYokütlenin nem iÇcriğinin

%50,yi geçmemesi istenir [16]; aksi takdirdc biyokütlenin ısıl değeri, ncmi buharlaŞtırmak iÇin

harcanan ısıdan daha düşük oİabilir. ğrtSü rıem İç*rnn tipik bir biYokütİe, Yo25 hava fazlası ile

sağlanan yakmaişlemi için ısıl verim %2ü,22 çivarında olur [17].

3.2. GaıIaşiırma

Gazlaştırma, biyokütlenin tipik oiarak 80ü-900'C'de kısmi oksidasyonu ile gerçekltştirilen ve

yakılabilir gaz karışımı elde edilen termokimyasal bir dönüşüm işlemidir [16].Biyokütle
gazlaşürma prosesleri genellikle, düşük v9 orta enerji içerikli gaz yakıttarın ve kimyasallann
üretimi amacıyla tasarl anmaktadır.

Gazlaştınna proseslerinde, katı yakıtlar kiil içerikleri hariç olmak üzere farklı bileşimlerdeki gaz
iirünİere tamamen dönüŞebilirltr. Katı ye sıvı ürünler neredeyse hiç oluşmaz. Gazlaştırnıa, yakma
teknolo.jiİerine göre daha çevreci bir teknolojidir ve biyokütlenin tamamen dönüştürülmesinin
Yaın sıra temiz bir gaz ürün elde edilir. Ayrıca, biyokütle|er yüksek oranda uçu.u madde ihtiva
ettiklerinden gazlaştırma işlemi koiayca gerçekleştirilebilir 1İs,ııl.cazlaştırma sonucunda elde
edilen gaz ürün ısı, buhar üretiminde ve birleşİk ısı ve güç tesislcrinde l«ıllanılabilir[2O].

3.3. Piroliz

Piroliz bİYokiıtlenin.. daha değerli b1l 
..y,rk,ju .dİ|tış*ıi*lmeşi için kullanılan en temeltermokimYasal dönüŞüm Prosesidir, BiYokütlenin oksijensiz ortamda isıı bozunma işlemi olaraktanımlanır, Piroliz iŞlemi ŞonuÇunda hiılrokarbon.u 

^Çin 
gaz, yağımsı yapıdt §ıvı ve karbgnçazengin katı ürün elde edilir [2l]. 

-- --"ğ"'

Piroliz §onucu elde, edilen gaz, slvı ve katı ürünlerin oranı_ |ıvçırla-oo _:*^ı:- -.R_ı^*ina veÇalışma koşullanna bağlıdır.}irlıİ, uıi* ul1, 
.ulSula.lan piroliz yiintemine ve

ittiiı pil;;;i;ldii Eıd; ffiŞ,ti lİ"u,*}il 3tT;* ;ş*Xrlh'*Ş
uYgulanmaktadır' Örneğin; uzun ;ü.; v.1 |tııtiıt ,,J*lİ*ıu.oa gerçekleşen piroliz sonucu,,dsmaksimum katı ürün u'İ*in*, Yüd;;,.-kırtl,Ü;;;ffi siiıede gerçekleşen piroliz §onu*üııda
ff lil Hil #, #x ş;ru tı ** iİ i lTİxl 

Ş',iff i o,-; ; 
- 

*".;n. k ı ş ;;;;;; * o n,.,n ou
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?k.çül.t prğ*s" lğ,ri ÇaİıŞIııa Şarlİarına bağiı olarak en sğn*l tıırişınıia "yııvüış" yıı 'ulııtlı" üılilrflk
grup|aıdınlab.iİir..YavaŞ ı'c hızlı terimleri tşrifi ıanı yağtlııııınış teriınteİılir vtı xtirç İl* ışıt*ııı lıırı
fuakkırıda kesin bir lanııııIama iÇerrnezler. Yava,t ve hır^lı piı*lixin çkstrçııı d*ftrrluri arııgıııılıı
?alanŞıkgerıigbir,*ra|ı[ta 3'çılan bir çok ç*lışma bulunıı:ııılıın yğ yııviış ya cla hıÜı piı.ııliz ıı|ıırjık
qını§İa*ğınlata*makıbdırtrar [İ5J. Pir*liı yönremieri ve koşullrırı TaLirı i''ıie v*riinıçıkİ*ıeiİr,

y. Ü&4y ye ri,ğ"l ıSrHhüiscdıyrmarı* rlJnŞlYŞ

Tablş 2. Pimliı yörrırnıleri çş tir.*llik}ıırİ

*Nr*Iiz Y8uigmi kılna §ürçri i*ıtma iiın §ı*ııiılık []rfinlgr
ü*.furıiıaçvcırı cil*ier çok düşük ,1txl rıılun kılıııllrü
Ya*şag çİı{}*İz 5-3ü dakika ıiüşük 6üö vıığ. üıtıı.kaıı üdin
Llıılı *çıılu ö-§-5 şanive eok viitışek il50 lıivııvıığ
İ <i *an ı-ı)kşeiı ç.fi§fl 1ıiy*vığ

<i ıanive vtiksek {(i50 K.imyuga|lar. ıııx
Uilra, aiıtıliı- <S,5 şanir.e ç*k rüksek ıüt}ü Kiıııyıısallar. *ae
vakııııı üirırliz 2-30 sanive oruı 4ü0 hivçv$&
itriılyrsşiçşliz <l0 sanir,ç vüiıseh .,;§0{) bivrıvıtğ
bü*a*wirçlız <iü sanive yükçek :,70$ }i_ryıtpş"olt4ır

YauaŞ Pirtıliz, ırzıln §ürğde gerçekleştirilen ve biyokiitlenin dııha değerli ürüııierc diinüşüıııünü
sağtrarııak aınacı ile uygutanan piroliz yöntemidir. üeleng§scl pir*ıliı, tıiyoki,itictleki çOğuİişaıelül*ı-ik polimerlerden oluşan organik bilcşiklerin. oksijensiz ort§n,ıdü, İııı etkisiyl; ÜÖ;bÇruıduıulmaşıçhr l?61. Yaı,aş piroliz, gel*nckscl olşrıık oduıı kiimürii nrctirnınoe
uygulanmaktadır.

Y:zlı_pirolız, yüksek §ığaklıktğ kısa sürede ger.çekieşn bir tonııokirnyasnt döniişiim pro*csidir,
İLıY*kİd;le, havasız orüarnda aniden ı§ıtılır, buhar çıkar vc. yoğuıılaşarak koyu ır*Hrlr*rgi bİ,
sYiya dönüşür |27 J81. Oluşan sıvı iirün_ pllnlİ §ıvı§ır pirotitik 

_yığ, biyo-yağ, biyııçctr<ıı,İıy*_
Yakıt, odun yağı, odun distilatı gibi birçok şekilde adlandınlır [29l.

}Iı7"lı. piraliz, biyokütle bir veya bir kaç saniye 673-923 K ı}rıı§ı sıcaklıktıı ka|acıık
Şekİldeuygulanrnakta<iır. Geleneksel pirolizde olduğu gibi- bazı öz*l kimyasnllanıı ş-çıJjİı-İJnızh pirolizde de düşüktilr. Biyokütlenin hızlı ı§ıtılrnı§ıt biyokiitlede bulunan ioıi,ngrikbileŞ*nlerin kırılmasına nedğn olmakta vc bunun sonucun<ia da oksijcnlcnnıiş *d;;;
Polimertcrden oluşan, ağırlıkça %60-?ü öru*ı!l biriııeil gaı ürünler tılÜşnaktaşır. ı{ııiı;;-i;ncticeŞinde çtde edilen iirünün hıziı ve etkiii bir şekil<ie soğutulması ,* ,.rtttir,ie k;ü i;ü;cilrgleri *peıifi k ürünterin ol uşıımunu sağlamaktalı İ tlO].

}]İİP''Ç pirolizinde başlıca etkenler, pfo§e§ değişkenleri ve biyakütlş ozcilikleridir. proşcştıcğiŞkenlcri, sıcaklık, p,t*" hı1,,. g# ortamın ljİelliklcri, reaktörıc kalma sürcsi, rcakttirsttmetrisi ve katalizör iken pirolizi etkiieyen biyokütle ıizstÜkleri ır* nrg,ı;jk ,rÖ;;;'İÖİ,;YaPı§l, neın içcriği, gözenckilııgı, kiıl miktan, ,,ç.,*, uılcşcnleri, ian; İÖ;;,, ısıl cieğeri, sabit

9g

Scanned by CamScanner



V, öZ^y vr di*,/ lsşi"ll?aN Aüııı*ııı*ın- rÜaxİT {

kırıııın\uç:ucu ııııııııç {ırünı, ryııiıoe.ıı;giıin 
tırıı.nı..,- İ,Y:ıi':;'iİrffiİlİ,,İl-X.!İ;§ffi§;

it:çrisiııtıu, rcıktörıtc. 1,1i," it,",ı,,,, *|ll§i\,llll]]l,,iİ,lllİ]l";;,;,;, ,ıı ı iııiiıı n,,i"" cl,iç ttlılııt{tıııt,

,t.,[işkcıılcrtlir, I(cıxtiirtle kıs:ı kılıııiı ,ll,-_:], -:llş;,,_ffii;;i,;;,l" 
n",kni""",ı rlı;ıı ı t,ı ııııı çl,h

kıişılık, ı"çıkıiirıie uzııtı kalıno uı,r**,'*o]İ}ffi;--i--ı,ı,İi-i,it"nıiıkgiıııııııı 
ç}ı;ıı' çı'ı'iııi ı'lı1*

ctliİınçkte,lir [3I ],

.l. l- .§ıı,ıiıı,r t ı r iıı iı

liiyııkiitlenin $tvı yakıtlarıı diinüştürülnıçşiııin ııılliıçı, kultıııııııı giiÇ *rlıııı' *İiŞrı' *ıırryi

içeriklerine **ırıp 
"*tlrı'r-1 1-r.lr* ;;;;**,;üerin; dtp*ı,,iiirı,iı,u*uiıı*, Pr'ııılıxt;ııı*lıiİııı*ıÇiıı*Y ı'*

ıloğnııİnn yarulıil ,,nniur**u kuıııınııııınn olnnnk İiııııyııı ,]*ı,* t -ıırli yakıılarıır ı'Ç kiııııx*;ıİ[;ı:tı*

cltlcsi için kullnnılııı 1,ığların tirctilıııc-iji, lı5|.'I':tı ,,;'1.1i ıiriiiı 5ıl'ı tılıtuğtırıtllııı tİıılııı

*iuı,işt,nno kçııınesi'bu pri***i tıınıııılanıık için,kahııl giirıııliştiir"

§ıvılaştırnıa vc piroliz benzer proseslcrdir. L.{cr iki tçrıııııkiınYa**l Pr{ıxt-§ı* ** tıi3.*k{H}ı' 'ıtı ı

iiriinler* ılönüşiir. Sıı,ılııştırnra prosesinJt asıl lıctltıi', hiiyiik nıtılçkiillii yıPıl;ırııı liYSLiİı ltŞİıİıı'ir

ilıır,esi iic b,)nınarık kiiçi.ık nıulcküilii yapılara dtiııiişiiınii ııçıiccşinılü §ll'ı iiriin Çİıİı- c|m*Lttr,

[3?]. Gcncl olırak *İuİuşt,*,u prııs*si İdğ: şİ: ıı..pirııli;ı istı 923 -" lü73 li sıe;ıkİıLl:ırt arıı*tŞtr*

gıırçtklcşir. Basınç, sıvilaştınıııı prasesiıde 5-2ü h,IPtı" pirııliz Prıııt:siıııie i*c t}"İ - {},5 }|Pa

arıısıııdır ıl*ğişııektedir. §ıvılaştırnı;ı prostsinılc tıiyoki*lcniıı kıırııtıılııınsı g*r*kxı*a .Çıirı:ıiıı
prusesinılc ii'ıo",İ** iştemi gğrcklidiİ. §ıvılaştırıııa işlcnıttrindı: sıklıkla kullııııl** k;ıı*İiaiirİıır

ıılkıli iıiılrtıksitter ve kşİiıonatlıu,dtr.Kııııılizörlerin sıvılaştııııııı işlcırıi sırırŞıııd;ı lıııı utırıı}, ıı.ı.*ıl

tıir ro1 iisttendiklçrine dair çok tıztanıırıl*ıırır bıılunnıaktşılır.§ıvılnşiırıııiı İşl*ııılrrİ ğürııll}iL,İ*

1{iksek tıasınçlı İıidrojeııatnıoşferiııdc gtırçeklı-ştirilnıektcdir [4].

5. D*ğ*rltndirnıt v* Önerller

Biytıkütitnin 1,apısında kiıııyıısal enerji olarak depo edilıııiş ııııtrjiıriıı çsıış kıl"nığı
giintştir ve bu ınerji fotoseııiez ile dtpo}aı,ıır. Yani giiıı.ı:ş ürnürjisiııiıı bi5nkiitlıı tıiçimiİıılcki
d*poİanmıot cncrjiYc tliiniişürnü, insın Yaşaııı için cşastır. 1,1r*r''*,, ur*tnik nııdılçttıriıı viıkılııı,ı:ı
§oıltıü1,l iırtıYı Çıkan karlıonıiitksit ise, ctaha Eııcı} hu ınatitlı,lcriıı oluşııısı sırıışıııdı :ıııııç*i*erd*ıı
ılınnııŞ olduğundan, biYokiıtl*dcn cncrji clde ürdilıııcsi sırıışııtdı çtvrc, knrtıtıntiişksit *ııiınııırı
açıxıııilıın korııı.ıı.ıruş.olacaktır Il7,?2].Mllyonlarcu yıldı ulıışıın itısil ş,ulİİl*.rn kışıı slirç iÇinıl+
Yııkılıııusıııııı ıılıııtısicrıitki karlı<ındiçkit deııgesiniıı lıtızıı}ıırısı;; yrrİ"Ü;;;;";;'İ;l,r*-*u'no*r,
ularııkkiirı,sel ıxınınıının tııışladığı bııiirtilnıiştirİlU1, J!rı ı'tl
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