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11.1  DOĞAL GAZ

Doğal Gaz

Doğal gaz büyük oranda metan, az miktarda da etan, propan, azot, bütan ve karbondioksitten oluşan renksiz, 
kokusuz ve havadan hafif bir gazdır. En önemli özelliği temiz bir yakıt olması ve çevreyi kirletmemesidir. Gaz 
hâlinde olduğu için hava ile daha iyi bir karışım oluşturarak kolay yanar. Tam yandığında mavi bir alev oluşturur.

Doğal gaz boru hattı ile başta Rusya ve İran’dan olmak üzere, çeşitli ülkelerden ve sıvılaştırılmış olarak tan-
kerlerle Cezayir ve Nijerya’dan temin edilmektedir. Gaz hâlinde olması nedeni ile daha hassas kontrol edilebilme 
imkanı bulunmaktadır. Avrupa’da çok yaygın olarak kullanılan doğal gaz ülkemizde de 2002 yılına kadar İstanbul, 
Ankara, Bursa, Eskişehir ve İzmit’te kullanılırken, 2006 yılı başı itibariyle 16 şehir merkezinde kullanılmaktadır. 41 
şehir merkezinde doğal gaz dağıtım projesi kapsamında alt yapı çalışmaları sürdürülmekte, 15 şehir merkezi için 
ise ihale süreci devam etmektedir.

Kokusuz olması nedeniyle sızıntısı fark edilemeyeceğinden, özel olarak kokulandırılmıştır. Havadan hafif ol-
ması nedeniyle üstte toplandığında LPG’ye göre emniyet açısından bir avantaj teşkil etmektedir.

Gaz Hacmi

Gazın kapladığı hacim olarak tanımlanır. Birimi m3 dür. Gazın hacmi o andaki hâl büyüklüklerine bağlıdır. 
Basınç, sıcaklık ve nemin değişmesi durumunda kütle aynı olsa bile hacim değişmektedir.

Gazın Normal Hâli

Kuru hâldeki gazın normal hâli denildiğinde aşağıdaki büyüklükler anlaşılmaktadır.

 Normal sıcaklık  Tn = 273.15 K

 Normal basınç Pn = 101325 Pa veya N/m2

    = 1.01325 bar

    = 1013.25 mbar

 Gazın normal hâldeki büyüklükleri “n” indisi ile gösterilmektedir.

Gazın İşletme Hâli

İşletme sırasındaki gazın büyüklük değerleri, gaz sayacının bulunduğu ölçüm yerindeki veya brülör ya da be-
kin bulunduğu tüketim yerindeki hâl büyüklükleri ile tanımlanır. İşletme hâlindeki gazın durumunu gerçek sıcaklık, 
gerçek basınç ve nem büyüklükleri tanımlamaktadır. Ancak gazın termik hesabı yapılırken ve faturalandırmada 
işletme hâlinden normal hâline dönüşümü yapılmalıdır.

Basınç

Gaz Basıncı: Atmosfer basıncının üstündeki, ölçülen statik basınçtır.

Durgun Basınç: Durgun hâlde yani akış hâlinde bulunmayan gaz ortamı basıncıdır.

Akış Basıncı: Gazın akış hâlindeki basıncıdır.

Şebeke Basıncı: Binalarda bağlantı hattındaki şebeke borularında bulunan basınçtır.

Alçak Basınç: 100 mbar basıncın altındaki işletme basıncı, alçak basınç olarak tanımlanır.

Orta Basınç: 100 mbar ile 1 bar arasındaki işletme basıncı, orta basınç olarak tanımlanır.

İşletme Basıncı: Doğal gaz tesisatının herhangi bir bölümünde işletme hâlindeki basınç, işletme basıncı 
olarak tanımlanır.

Evlerdeki doğal gaz kullanımında, gaz tüketim cihazlarının anma bağlantı basıncı 20 mbar’dır. Bu durumda bi-
nanın gaz tesisatındaki toplam basınç kaybı, kabul edilebilen değeri (alçak basınç alanında en fazla 2-6 mbar’dır.) 
geçmemesi durumunda, binaya alt ana vanadaki akış basıncı veya sayaç basınç regülatörünün çıkış basıncı 
yeterlidir.
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• Türkiye’de kullanılmakta olan doğalgazın yoğunluğu 0.65 kg/m3 olup, alt ısıl değeri 8250 kcal/m3’tür.

• Hava ile gaz karışımı oranı % 5 - 10 olduğunda patlama riski ortaya çıkmaktadır.

Doğal Gaz Ekonomiktir.

Doğal gaz özellikle yoğuşmalı kazan (veya duvar tipi yoğuşmalı kazan) ile kullanıldığında kömür ve fuel oil’e 

göre çok daha ekonomik ısıtma imkanı sağlar. Kazan verimlerindeki artışlar dikkate alındığında doğal gazın diğer 

yakıtlara göre en az %10 mertebesinde yakıt ekonomisi sağladığı söylenebilir. İlâve olarak temizlik, depolama, 

yakıt hazırlama ve kül atma maliyetleri gözönüne alınırsa, doğal gaz yakılmasının işletme maliyetlerinde önemli 

kazançlar sağladığı söylenebilir. Yapılan bir çalışmaya göre doğal gaz yakılması hâlinde sadece işletme giderle-

rinde fuel oil’e oranla yıllık tüketiminin %1’i mertebesinde bir tasarruf sağlanmaktadır. Kömür olması hâlinde bu 

kazanç çok daha yüksek olacaktır. Doğal gaz kazanları yatırım maliyeti olarak da avantajlıdır.

Doğal Gaz Temiz Bir Yakıttır.

Doğal gazın temiz bir yakıt olması kazan bakım ve işletmesi açısından önemli bir avantaj sağlar. Fuel oil veya 

kömür yakılması hâlinde kalorifer kazanı ısıtma yüzeyleri üzerinde biriken kül ve kurum tabakası hem yüzeyleri 

aşındırır hem de ısı geçişini engelleyerek kazan verimini düşürür. Bu yüzden kazan boruları haftada en az bir kere 

temizlenmek zorundadır. Halbuki doğal gaz kullanımında böyle bir sorun yoktur. Aynı zamanda kazan daireleri de 

kirlenmez. Bu nedenle doğal gazlı kazan daireleri de kirlenmez. Bu nedenle doğal gazlı kazan ve cihazlar mutfak 

gibi yaşam mahallerine bile yerleştirilebilirler.

Doğal Gaz Havadan Hafiftir.

Doğal gazın diğer önemli bir özelliği havadan hafif olmasıdır. Dolayısı ile hava içinde yükselme eğilimindedir. 

Gaz kaçakları hava ile karışmadan önce yükseklerde toplanır. Bu yüzden havalandırma bacalarından kolaylıkla 

dışarı atılabilirler.

Doğal Gaz Kuru Bir Gazdır.

İçinde su buharı bulunmaz. Vidalı birleşmelerde doğal gazın kuru olması özelliğinden dolayı teflon özel sızdır-

mazlık malzemesi kullanılmalıdır. Ancak yanma ürünü baca gazları içinde su buharı oranı bütün yakıtlardan daha 

yüksektir (yaklaşık %19 mertebesindedir). Bu nedenle bacalar izolasyonlu olmalı ve baca içerisine paslanmaz 

çelik baca borusu yapılmalıdır.

Doğal Gaz Zehirsizdir.

Doğal gazın en önemli özelliklerinden birisi zehirsiz olmasıdır. Doğal gazın solunması hâlinde zehirleyici ve 

öldürücü etkisi yoktur. Ancak ortamda çok fazla birikmişse teneffüs edilecek oksijen azaldığından dolayı boğulma 

tehlikesi vardır. Yanma ürünü gazlar ortama yayılırsa, diğer yakıtlarda olduğu gibi içerisindeki CO nedeniyle zehir-

leme yapabilir. Banyo ve yatak odalarına gazlı cihaz tesisi yasaktır. Cihazlar havalandırılan mutfak, kapalı balkon, 

koridor gibi mahallere yerleştirilebilir.

Kokusuz Bir Gazdır.

Şehirde dağıtım yapılmadan önce içine özel olarak koku verici katılmaktadır. Böylece ortamda gazın varlığını 

hissetmek mümkün olmaktadır.

Doğal Gaz Çevreyi Kirletmeyen Bir Yakıttır.

Çevreyi kirleten üç ana faktör doğal gaz dumanı içerisinde bulunmamaktadır. Bunlardan birincisi kükürt oksit-

lerdir. Bu madde duman gazındaki ve havadaki nemle, sülfrik aside dönüşür. Böylece hem kazan borularını, hem 

de asit yağmurları ile çevreyi aşındırır ve tahrip eder. Bunun için Doğal gaz çevreye en az zarar veren fosil yakıtıdır.


