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KÖMÜRÜ OLUŞTURAN BİTKİSEL MATERYALİN

YAPITAŞLARI

Bitkilerin temel biyokimyasal yapıtaşları karbonhidratlar,

proteinler, lignin ve lipidlerdir. Formülleri Cn(H2O)n olarak

yalınlaştırılabilen karbonhidratların başlıcaları früktoz, nişasta,

hemiselüloz ve selülozdur. Nişastalar bitkilerin kısa süreli enerji

ihtiyacını karşılayan yapılar olup bitkilerin ölümünden sonra

suyun da etkisi ile kolayca hidrolize olurlar.Hemiselüloz ve

selüloz hücre duvarlarında yeralır, bitkilerin dayanıklılığını

sağlar. Bitkilerin ölümünden sonra da uzun zaman varlıklarını

koruyabilmektedirler. Proteinler azot içeren bileşiklerdir.

Kolayca hidrolize olurlar. Lipidler organizmaların ürettikleri

bileşikler olup suda çözünmezler, ancak belirli çözücülerde

çözünebilirler. Algler yağ asitleri bakımından diğer

organizmalara göre daha zengindir. Mumlar, yağ asitlerinin

enzimler etkisi ile biyokimyasal sentzlenmesi sonucu oluşurlar.

Lignin ve benzerii bileşikler yüksek bitkilerin önemli yapı taşları

olup turbadaki aromatik bileşiklerin başlangıç maddesi olarak

kabul edilirler.







Turbalaşmanın erken sürecinde turbalıkta en şiddetli bozunma, oksijenin sınırlı 

ölçüde nüfuz edebildiği turbanın hemen yüzeyinde veya en çok 50 cm derinliğine 

kadar bir zonda gerçekleşir. Bu zonda aerobik bakteriler, aktinomycler ve 

mantarlar aktiftir. Bozunma bunlar sayesınde hücre duvarlarından önce (ki buralar 

dırençli olan lignin ve selülozdan ibarettir) bitki hücresinin yumuşak kısımlarından 

itibaren başlar. Dokulardan hidrokarbonlar çıkarılır, geriye oksijen ve karbonca 

zengin bölümler kalır. Bozunma sonucu ortaya çıkan organik bileşikler 

(monomerler, polimerler ve organometaller) oldukça kompleks moleküler yapılara 

sahiptirler. Bunların içinde hümik asit denen organik moleküler kompleksın, 

kömürleşmenin sonraki evrelerinde oldukça belirleyici bir rolü olduğuna inanılır. 

Ayrıca hüminitler bataklık ortamındaki organik maddelerin homojenizasyonunu 

sağladıklarından önemlidırler. Bu süreçte organik bileşiklerde serbest karbonhidrat 

ve serbest aminoasitlerce  (lipid ve protein) önemli derecede bir farklılaşma 

gerçekleşir. Gerçekten Brown (1972) bir turbanın ilk 10 cm’lik kısmında %28 

oranında bulunan şeker ve aminoasitlerin 120 cm derinlikte %12’ye indiğini; 

proteinlerdeki azot açısından bu oranın %40’tan %15’e çekildiğini belirtmektedir. 

Ortaya çıkan nitrat ise yeraltısuyu dolaşımı sayesınde turbadan 

uzaklaştırılmaktadır.



Turbanın üstteki 1 m’si içinde gerçekleşen bu süreç denitrifikasyon

olarak anılır. Bu evreyi demetanizasyon evresi izler ki, bu evrede

turba hidrojence çok daha fazla fakirleşip karbonca

zenginleştiğinden turbanın organik madde içeriği oransal olarak

giderek zenginleşir. Yine bu evrede ortaında varolan kükürt

bakterilerinin etkisi ile bir miktar kükürt de ortaından uzaklaşırılır

(desülfürizasyon). Turbalaşmanın bu erken evrelerinde dayanıklı

moleküler yapıları nedeniyle serbest selüloz hala varlığını korur.





TURBA KAHVERENGİ KÖMÜR

%NEM >75 <75

%KARBON (kuru külsüz bazda) Çoğunlukla <60 Çoğunlukla >60

SERBEST SELÜLOZ VAR YOK

KESİLEBİLİRLİK Kesilebilir Kesilemez


