
Kokain udtræk fra kokablade  ”The Peruvian way” 

Bemærk: Dette eksempel gælder for 5 kg blade 
  
Råvarer der skal bruges: 

5 Kilo tørrede kokablade eller Koka-te blade   

 
Petroleum  
Solid Na2CO3  = natriumcarbonat = soda = et fast hvidt stof (bagepulver) 
Destilleret H2O = Destileret VAND, bruges normalt til at hælde på batterier 
H2SO4 5%  =  Svovlsyre  det vi skal bruge her er 5% Svovlsyre  Findes i bil batterier.  
Solid KMnO4 (6% opløsning anvendes) = Kaliumpermanganat (bruges mod eksem) 
NH4OH 10% = Ammoniumhydroxid (Ammoniakvand eller Salmiakspiritus) 
HCl 37%  = Saltsyre  
Acetone = opløsnings middel det skal være rent du kan ikke bruge Neglelak fjerner 
Diethyl ether  = Æter  ( der kan bruges rensebenzin i stedet eller mineralsk terpentin) 

  
Fremgangsmåde: 
  
5 kg tørrede Koka - blade snittes /knuses, og fyldes i en spand. 

 



  
En opløsning af 1 kg Na2CO3 (pulver SODA)  opløst i 10 L vand laves klar. 

 
 

Du tilsætter 2 liter væske for hvert kilo blade blade.  

Det er meget vigtigt at du gør det så bladene bliver blandet ordentligt med væsken, jeg bruger ½ 
kilo blade og 1. liter vand af gangen i en lille spand, som jeg så senere hælder sammen. 
Jeg gentager processen til jeg har 15 kilo blandede blade og soda vand i en spand. Det skal blive 
en stor grødet masse.   

 
  
Så hælder du alle de våde blade op i en åben 50L beholder.  
Lader det stå og trække i ca. 1 time derefter til sættes 25L petrolium. 

  
Blandingen Skal stå i 3 døgn (i alt ~ 72 timer), og i løbet af de 3 døgn skal der 
omrøres mindst 4 gange pr døgn. Blandings tid ca 10-15 minutter. Det gøres nemmest ved hjælp 
af en boremaskine monteret med en cement blander et værktøj der bruges af murere 
gipsarbejdere og stukkatører. 



 
  
Efter 3 døgn skal Petroleum adskilles fra bladene.  

Proceduren gennemføres på denne måde: alt Petroleum på toppen blev hældt ud i en anden 50L 
beholder, resten filtreres gennem en nylon strømper for at forhindre blade fra at komme ind i den 
modtagende beholder.  

De resterende blade er så samlet i strømpen den presses så det sidste petroleum også kommer 
ud. (her sidder meget af det gode) Alt benzin bliver hældt sammen i en ren 50L beholder. 

 
  



En 5% vandopløsning af H2SO4  skal bruges nu. Ca. !/2 liter 
Det fremstilles af destilleret vand og H2SO4 (SVOVL pulver) du kan også købe 5 – 7 % svovlsyre 
færdigblandet. 

 

Nu skal svovlsyren blandes i benzinen for at trække, det gode ud. 

 
2 ekstraktioner med 5% H2SO4 (svovlsyre)  skal udføres. Den første med 300ml den anden med 
100 ml. 
Ved hver ekstraktion skal beholderen rystet meget hårdt for at det blive ordentligt blandet.(nogle 
emulsioner vil forme sig, men næsten ingenting) herefter lader du det stå og skille i 30 minutter 
. Det sure vand (Svovlsyren) danner et lag på bunden, under Petroleum. Det skal du have ud, det 
kan løses ved at bruge det gamle suger i røret trick: Beholderen med væsken hæves 1 meter over 
jorden, vippes 45 grader,  så stikker du et plastik slange ned i beholderen så den kun suger det 
nederste væske op. Du suger i røret og når du er tæt på at få væske i munden sænker du slangen 
ned til dit modtager kar/spand.  
H2SO4 ( svovlsyren) strømmer nu ned i din modtagende beholder sammen med lidt petroleum hen 
mod slutningen. Nu har du ca.400ml af H2SO4, som vi kunne kalder ”Agua Rica”, og det petroleum 
der også kom med i bægeret. Nu gør du det samme igen, for at få det sidste med. Du tilsætter100 
ml og gentager egentlig processen fra før. 
Efter ca 30 min hælder du de 400 ml væske gennem et filter (et stykke lagen eller t shirt stof), og 
så er vi klar med ca 400 ml rødbrunt svovlsyre vand der indeholder cocainen.. 
  
  
En løsning på 6% KMnO4 (Kaliumpermanganat pulver blandes med denatureret vand) laves og 



køles ned i køleskabet 4-5 grader (bør gøre på forhånd). 
Du laver så en gryde med is klumper og bægeret der indeholder det rødbrune Agua Rica sættes i 
vandet indtil det når en temperatur på 4-5 ° C. Farven på væsken er som røde øl. 

  
Så tilsætter du under kraftig omrøring 16 ml af din KMnO4 opløsningen det fortsætter du med med 
et mellemrum på 5-10 minutter det gør du 8 gange så du i alt har tilsat 128ml. Efter sidste 
tilsætning lader du det stå i 30 minutter og så hælder du opløsningen gennem et lagen filter 
MnO2 opholder sig nu på filteret og den flydende (oxideret Agua Rica) er nu temmelig farveløs. 



 
  
En 10% w / w opløsning af NH4OH (ca.7 -10 % Salmiakspiritus) 

Skal du blande i bægeret, ganske langsomt og det skal ske under stille omrøring. Du 
tilføjer  NH4OH (ca.7 -10 % Salmiakspiritus) indtil pH værdien er lige under 10. Denne passage 
gøres meget omhyggeligt og sørg for at ph ikke er over 10, da det ville skade dit alkaloid. 
Medens du tilføjer salmiakken dannes der hvide partikler der hæfter sig til bægeret og din rørepind 
Kokain  begynder nu en koncentration og efter ca 20-30 minutter hælder du væsken gennem et 
filter dit Kokain er nu på filtreret. En masser af materiale blev også tilbage på din rørepind og på 
bægeret. 
  
Alt dette (bægeret røre pinden og stoffet på filtret) lader du tørre helt tørt, natten over, har du travlt 
kan det gøres i en ovn, men ikke over 50 grader.  

 
Dit materiale fra filtret hælder du i bægeret med resterne på kanterne og røre pinden sammen med  
100-150ml æter det meste af materialet bliver opløst, der kan dog være noget brunligt klister / slam 
i bunden, det er sandsynligvis en lille smule vand og nogle uorganisk salte det gør intet.,  
Nu hælder du den KoKain indeholdende æter ud på en tallerken eller andet du har med stor 
fordampnings overflade, du lader æteren fordampe, pas på det er brandfarligt…ingen åben ild. 
 Når alt er fordampet er der en meget flot krystal formation og den hvide freebase / Kokain skrabes 
sammen med et barberblad og det vejer ca 20 - 24 g.alt efter planten. 



 
  
 Udbytte (Kokain Base): 23.13g Kokain Base / 4750g blade = 0,48% 

 
  
  



Nu skal det laves til det hvide-pulver (Kokain HCL salt ( kokain hydrocloid)) 

(I dette afsnit kan du bytte æteren ud med rensebenzin eller mineralsk terpentin, målene er det 
samme) 
  
240 ml acetone skal tørres med vandfrit Kaliumpermanganat og så tilsætter du HCl (Saltsyren) 
(6.58ml) og tilføjet til det. Beregningen blev udført, da der kun bruges 230ml acetone. 
  
Du tager dit pasta og opløser det i 240 ml æter så tilføjer du acetone / HCl-opløsning under stadig 
omrøring 

Du dækker glasset med et glas låg for at forhindre opløsningsmidlerne i at fordampe. Så venter du 
i 30 minutter så falder processen til ro og væsken bliver klarere Så tilfører du under omrøring 
acetone / HCl lidt efter lidt, indtil der ikke er mere synlig reaktion (dette kan du kun se, når 
opløsningen er i ro, er klar og ikke-mælkeagtig, ellers kan du ikke bedømme hvor meget du skal 
tilsætte). 

 
  
 Du lader det stå i ca. 3 timer så hælder du opløsningen og krystallerne gennem et filtrer. Filtratet 
tørre du nu og når det er tørt det vejer ca. 22 - 24 g. dette er det rene produkt. 



 

 
 Udbytte (Kokain HCl): 24,14 g Kokain HCl / 4750g blade = 0,5% 
  
  
  
  
Processen kan nemt skaleres ned med den eneste forholdsregel at bruge mere H2SO4 end 
proportional tilsvarende da det ville være meget upraktisk at bruge mindre end 50 ml i en 2 fase 
ekstraktion. Bare huske på, at jo mere H2SO4 du bruger jo mere kokain basen taber du, når 
du bundfald den med ammoniak (0,17 g hver 100 ml), selv om tabet er rimeligt at betragte 
2 ekstraktioner af 70ml og 50 ml til 500-1000gr af blade. 

 

Oversat fra en hollandsk op skrift der er lavet af en coca producent fra Peru. 


