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METANIN YANMASI 

Metan, 4 hidrojen atomunun 1 karbon atomuna kovalent bağlanmasıyla oluşur. Kimyasal formülü 𝐶𝐻4 

‘tür. Basit boğucu gazlardan olan metan; havadan hafif, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Havaya oranla 

daha hafif olduğundan dolayı, bulunduğu kapalı ortamın tavan kısımlarında toplanır. Metan, esas 

itibariyle zehirli bir gaz olmayıp dokular üzerinde bir etkisi yoktur. Ancak, fazla miktarda metan bulunan 

havada oksijen oranı düşük olacağından, havasız (oksijensiz) kalma sonucu ölüme neden olabilir. Metanın 

esas tehlikesi, yanıcı ve patlayıcı bir gaz olmasıdır. Tam yanma, % 9 metan ve % 91 oranındaki hava 

karışımında olur. Ancak, patlamayı doğuran ısı kaynağının şiddeti ve süresi, basınç ve kapalı ortamın 

şekli de patlamayı etkilediğinden, metanın % 4 -15 arasında tehlikeli olduğu kabul edilir ve bu oranda 

metan bulunan havaya madencilikle grizu adı verilir, 

 

 

 

 

 

 

Grizu patlaması, belli oranlardaki metan gazıyla havanın karışarak oluşturduğu patlamadır. Patlamanın 

gerçekleşebilmesi için en az % 12 oranında oksijen gerekmektedir. Havada % 5 - 6 oranında bulunan 

metan gazı ancak bir sıcaklık etkisiyle yanarken, metan gazı oranın % 5 - 15 olması durumunda patlayıcı 

özellik kazanır. En kolay patlama metan oranının % 8, en şiddetli patlama ise bu oranın % 9,5 olduğu 

durumlarda gerçekleşir.  

Metan gazının yanma reaksiyonu yukarıda gösterilmiştir. Aslında bu reaksiyon birkaç ara basamaktan 

oluşur. Birinci basamak oksidatif pirolizis olarak tanımlanır ve metan gazı, oksijenin etkisi ile karbon 

monoksit, hidrojen ve su olarak parçalanır. Bu reaksiyon aşağıda gösterilmiştir. 

Birinci basamak: Oksidatif Pirolizis 
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Birinci basamakta parçalanan metan gazının oluşturduğu hidrojen, ikinci aşamada ortamdaki oksijen ile 

reaksiyona girer, reaksiyon sonucunda su buharı, oksijen atomu ve enerji açığa çıkar. Bu reaksiyon 

milisaniyeden daha küçük bir zaman diliminde gerçekleşir. 

 

İkinci basamak: Hidrojenin ortamdaki oksijenle reaksiyonu 

 

 

 

 

 

Birinci basamakta gerçekleşen pirolizis sonucu ortaya çıkan karbon monoksit, ikinci aşamada oluşan 

oksijen atomu ile reaksiyona girer, reaksiyon sonucunda karbondioksit ve enerji açığa çıkar. Bu reaksiyon 

daha uzun süre içerisinde (birkaç milisaniyede) gerçekleşir. Yanma verimi açısından en önemli ve kontrol 

edilmesi gereken reaksiyondur. Eğer reaksiyonda tamamlanmamış yanma oluşursa, karbon monoksit 

bacadan dışarı atılır, bu is oluşumuna sebep olur.  

Üçüncü aşama: Karbon monoksitin oksijenle reaksiyonu 

 

 

 

 

 

 

 

Metan gazı tam yanma esnasında mavi parlak bir alev ile yanar, ortamdaki oksijen azlığından kaynaklanan 

kötü yanma esnasında ise sarı ışık yayarak yanar. 

 

 


