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 Фосилна горива су руде формиране 
природним процесима, као што 
је анаеробна декомпозиција покопаних 
мртвих организама, која садржи енергију 
која потиче из 
древне фотосинтезе.[1] Старост организама 
и фосилних горива која су из њих настала је 
типично више милиона година, а понекад 
премашује 650 милиона година.[2] Фосилна 
горива имају висок садржај угљеника и 
јављају се у виду нафте, угља, и природног 
гаса. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%99%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D1%99
https://sr.wikipedia.org/wiki/Prirodni_gas
https://sr.wikipedia.org/wiki/Prirodni_gas


Подела фосилних горива 



Угаљ 

 

 Угаљ је органогено седиментна стена 
мрке до црне боје, која има 
способност да гори и може се користи 
као гориво. Настао је акумулацијом 
остатака копнених, ређе водених 
биљака и ретко од фито- и 
зоопланктона, у слатководној средини. 
Врсте угља: лигнит,[13] смеђи угаљ, мрки 
угаљ, камени угаљ и антрацит.[14][15] 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%92%D0%B8_%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%99
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%99&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%99&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%99&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0


Нафта 
 
 Сирова нафта. 

 Нафта је сложена смеша различитих једињења, 
углавном 
угљоводоника: алкана, циклоалкана и ароматичн
их угљоводоника. Настала је од биљних и 
животињских остатака дуготрајном 
фосилизацијом без присуства ваздуха у дубини 
Земљине коре. 

 Нафта је један од најважнијих руда, због својих 
деривата. До уљасте тамне течности (црно злато), 
се долази бушењем бушотина са површине до 
лежиста које може бити на дубини од више 
хиљада метара. 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8


Земни гас 
 
 Продукција земног гаса у m³ годишње 

 Природни или земни гас је природно гасовито 
фосилно гориво са високим садржајем метана. 
Редовно је присутан у налазиштима нафте (гасна 
капа изнад лежишта) и сирова нафта на излазу 
из бушотине га садржи у издвојеном или у 
раствореном облику. По свом хемијском саставу 
овај гас је смеса нижих алкана од којих највећи 
део садржи од један до четири атома угљеника у 
молекулу. Садржај појединих угљоводоника у 
природном гасу се разликује од налазишта до 
налазишта 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD


Алтернативе 
 

 Како природи треба више времена да створи нове 
резерве фосилних горива, долази до смањења 
постојећих залиха. Због велике потражње долази до 
уништавања залиха, самим тим до пораста цене 
ресурса. Због последица дугогодишње експлоатације 
и прераде сировина, мора се пронаћи адекватна 
замена за све необновљиве сировине и њихове 
деривате. Неки од обновљивих видова енергије су: 

 хидроелектрична, 
 нуклеарна енергија, 
 соларна енергија, 
 геотермална енергија, 

 енергија ветра. 
 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/Geotermalna_energija
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0


Утицај фосилних горива 
 Фосилна горива се налазе у распону од 

запаљивих материјала са ниским односом 
угљеника и водоника попут метана, до 
текуће нафте и незапаљивих материјала који се 
састоје од готово чистог угљеника, као антрацитни 
угаљ. Метан се може пронаћи у 
пољима угљоводоника, сам и са нафтом. Опште 
је прихваћено да су фосилна горива 
формирана од фосилизираних остатака мртвих 
биљака и животиња који су били изложени топлоти 
и притиску у Земљиној кори стотинама милиона 
година, ова биогеничка теорија је први пут 
представио Георг Агрикола 1556. године и 
касније Михаил Ломоносов у 18. веку. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%99%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Georgius_Agricola&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2


Како су фосилна горива 

добила  име? 

Фосилна горива добивају своје име по 

формирању из мртвих биљних и 

животињских материја које су се 

сакупљале и грејале током милиона 

година. Према америчком 

Министарству енергетике, фосилна 

горива се користе за производњу више 

од 85 одсто енергије коју држава 

користи. 



Електрична енергија 

Сам угаљ обезбеђује половину 
електричне енергије у Сједињеним 
Државама. Америчко Министарство 
енергетике очекује да ће око 90 
процената електрана изграђених 
између 2009. и 2029. године користити 
природни гас. Очекује се да ће и 
употреба фосилних горива порасти 
због повећаних потреба за 
електричном енергијом. 



Грејање 

 

 Нафта и природни гас обично се 

користе за грејање домова, као и за 

обезбеђивање топлоте за индустријску 

употребу. 

 



Превоз 

 

 Уље испоручује 99 одсто енергије за 

аутомобиле у облику бензина и дизела. 

Технологије природног гаса такође се 

развијају за аутомобиле. 

 



Граница 

 

Фосилна горива су необновљиви 

извори, што значи да је понуда 

ограничена. Што се више фосилних 

горива користи, неискориштени 

ресурси ће се скупље скупити и цијене 

ће расти. 

 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 
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