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“Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve bağlanıp beslenen atlar

hazırlayın. Bununla hem Allah düşmanını, hem kendi düşmanınızı hem de
bunlar dışında sizin bilmediğiniz, fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları
korkutursunuz Allah yolunda ne sarf ederseniz, hiç haksızlık edilmeden
karşılığı size aynen ödenir.” (Enfal 60)

Hamd ve güzel övgü, yardımı ile İslam'a izzetini kazandıran, kahrı ile şirki zelil eden,
tuzakları ile kâfirleri sonlarına yaklaştıran ve âlemleri emriyle idare eden Allah'a mahsustur.
Salat ve selam kılıcı ile İslam'ın minarelerini aydınlatan Allah'ın Rasulü’ne, O'nun ehli beytine
ve ashabının üzerine olsun.
Bu kitap, Evrensel İslami Direniş çağrısına, Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye ithaf
edilen ve sadece Müslüman'ların hizmetine sunulan mütevazı bir çalışmadır.
Kitabın konusu ile alakalı birkaç hususu sizlere izah etmek istiyoruz. Öncelikle bu kitapla
amel edebilmek için herhangi bir kimya bilgisine ihtiyacınız olmadığını biliniz. Sadece kitapta
geçtiği şekilde maddeleri temin edip istediğiniz maddeyi ihtiyatlara uyarak yapabilirsiniz.
İhtiyaç duyacağınız yegâne şey Allah'a karşı takvalı ve ihlâslı olarak sebeplere sarılmanızdır.
Başarı ancak Allah iledir. Yine ilk etapta madde yapımında kitapta verilen en az ölçülerle
yetinilmesi, bu maddenin iyice tanınıp özellikleri anlaşıldıktan sonra çok miktarda yapılması
emni açıdan gereklidir. Kardeşlerden bunlara dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Binaenaleyh
kitabın baş kısmında geçen bütün ihtiyatlara her madde yapışınızda uymanız gerekmektedir.
Ve “ilk hata son hatadır” genel kaidesi hiçbir zaman unutulmamalıdır.
Rabbimizden dileğimiz bizim ellerimiz ile kâfirlere zarar verip, Müslümanların kalplerini
ferahlatması, salih amellerimizi kabul edip günahlarımızı bağışlamasıdır.

GENEL ĠHTĠYATLAR VE LABORATUVAR HAZIRLANMASINDA DĠKKAT EDĠLMESĠ
GEREKENLER
1- İlk hata son hatadır.
2- Eğitim alan şahıslar müderrisin gözetimi altında olmalıdır.
3- Laboratuvar ya da deney odası, malzemelerin kırılmalarına sebep oldukları için
hayvanlardan uzak olmalıdır.
4- Laboratuvarın zemini kaygan olmamalı aksine mat olmalıdır. Bu şekilde malzemelerin
düşüp kırılması engellenmiş ve eğitim alan şahısların çalışmaları güvenli hale
getirilmiş olur.
5- Laboratuvarın hava dolaşımını sağlayan havalandırma, aspiratör veya pervane olmalı
ya da üzeri açık bir alanda çalışmalar yapılmalıdır.
6- Her maddenin üzerinde o maddenin ismi, özellikleri, tehlikeli olup olmadığını belirten
genel bilgiler yazılmalıdır.
7- Birbirine yakın olmaları tehlike arz eden maddeler mümkün olduğunca birbirlerinden
uzakta tutulmalıdır. Örneğin asitler ile ana patlayıcı yapımında kullanılan maddeler.
8- Her hangi bir kaza sonucunda acil müdahale için gerekli olan malzemeler hazırlanıp
ilk yardım çantasında hazır bekletilmelidir.
9- İlk yardım çantasında olacak belli başlı malzemeler şunlardır:
A. Yanık ve yara kremi.
B. Nefes alamama, boğulma ve zehirlenmelere karşı Atropine ilacı. Bir beze konup
burundan çekme yoluyla alınan toz hali vardır. Damardan ve kastan iğne yoluyla da
alınabilir.
10- Mide zehirlenmelerine karşı şu karışım hazırlanır:
1- 2 gr. Mangal kömürü (toz haline getirilir), 1gr. Tannic acid C76H52O46 (eczanelerde
bulunur), 2 gr. magnezyum sütü (eczanelerde bulunur). Bu üç madde bir kaşık içerisinde
karıştırılır tek seferde yutulur.
11- Tannic acid bulunamadığı zaman evde hazırlanabilir: Çaydanlığın içine çok miktarda
çay konulur ve kaynatılmaya başlanır. Uzun süre kaynadıktan sonra çay süzülür
posası atılır çay suyu tekrar kaynatılmaya devam edilir. Daha sonra koyu bir kıvam
alan çay suyu güneşe serilip kurutulur. Kurutmadan sonra oluşan madde Tannic acid
tir.
12- Döküldüğü yeri yakan ya da zarar veren asitlerin zararlarını en aza indirmek için asit
giderici karışım hazırlanmalıdır. Bu karışım asit damlayan yere döküldüğü zaman
asidin yakıcılığını giderir. Bu karışım şu şekilde hazırlanır: 1lt. suya 20 gr. kabartma
tozu (NaHCO3) yada yemek sodası atılır (Na2CO3). Madde suyun içinde eriyinceye
kadar karıştırılır. Asit giderici karışımımız hazırdır. Daha sonra asit dökülen yere
döküp asidin özelliğini yok ederiz.
13- Patlayıcılar şahıslara ve konumlara ihtiram göstermezler.
14- Patlayıcı maddelerle uğraşırken korkmaksızın ihtiyatlı davranılmalı, gurura ve kibire
kapılmaksızın güven hissedilmelidir.
15- Her deneyin tekrarı yapılırken ilk kez çalışılıyormuş gibi davranılmalıdır.
16- Çalışma esnasında gerekli olan en az insan sayısıyla yetinilmelidir.
17- Uykulu veya dalgın haldeyken maddelerle uğraşılmamalıdır.
18- Eksik bilgilerle çalışma yapılmamalı ve başkalarına öğretilmemelidir.
19- İctihad yapılmaz. Yapılan hata yaralanma, uzvun kopması veya ölümle sonuçlanabilir.

ÖĞRENCĠLERĠN DĠKKAT ETMESĠ GEREKEN HUSUSLAR
1- Öğrencilere kullanılacak madde ve malzemelerin tanıtılması gerekir.
2- Deney esnasında kullanılacak bütün malzemeler deney öncesi hazırlanıp deney
masasında hazır bulundurulmalıdır.
3- Elektrik, ateş, tüp gibi hassas şeyler laboratuvardan uzak tutulmalıdır.
4- Deneyler açık havada ya da havalandırma bulunan yerlerde yapılmalıdır.
5- Fünye maddeleri gibi darbeye, ısıya hassas maddeleri taşırken kendi hacimlerinin üç
katı su, taşındıkları kaba eklenerek taşınma esnasında bu hassas maddelerin
patlama riskleri giderilir.
Not: Fünye maddelerini, su ekleyerek plastik kaplarda taşımak en güvenli yol olarak
görülmüştür. Taşıma işlemi bittikten sonra filtre kâğıdı ile su-madde karışımı süzülür.
Filtre kâğıdında kalan maddemizin güneşte kurutulmasında bir sakınca yoksa
güneşte kurutulur, madde eski halini alır ve tekrar kullanıma hazır hale gelir.
6- Müderrisin kullanılacak olan maddelerin tehlikeli olup olmadığını yada maddeyi hangi
kullanım şeklinin tehlikeli hale getirdiğini öğrencilerine anlatması gerekir. İçerisinde ne
olduğu kendi üzerinde yazılı bulunan kaplar; yazı ile sınırlı kalınmayıp kontrol edilerek
de içerik olarak emin olunmalıdır.
7- Laboratuvarın malzemelerini kesinlikle dışarı çıkarmamalıyız.
8- Tecrübe yaparken en az miktarlarda deneme yapılır. Kaza sonucu meydana gelecek
zararlar en aza indirgenmiş olur.
9- Laboratuvarda ağır başlı olunması gerekir. Deney esnasında kesinlikle şakadan uzak
durulmalıdır.
10- Deneylerde müderrisin talimatlarının dışına çıkılmamalı, küçük büyük, önemli
önemsizde olsa ictihadlardan uzak durulmalıdır.
11- Deney esnasında deneye yoğunlaşmalı, aklımız deneyde olmalıdır.
12- Tecrübelerden sonra malzemelerin temizlenip yerli yerine konulması gerekir.
13- Tecrübe esnasında ağız, burun, göz kaşımak yasaktır.
14- Tırnaklar her zaman kısa olmalıdır.
15- Fünye maddeleri gibi hassas maddeler her zaman ayrı yerde, ayrı odalarda
bulunmalıdır. Ayrı odalarda muhafaza etmek gibi bir seçenek yoksa diğer
maddelerden en az yedi metre uzakta tutulmalıdır.
16- Deneylerde eldiven, maske ve gözlük mutlaka takılmalıdır.

PATLAYICI YAPIMINDA KULLANILACAK BAZI ARAÇ VE GEREÇLER

Çeşmeli Süzme Hunileri ve Taşıyıcısı

Cam Huniler

Filtre Kağıdı ve tertibi

Sıvı Maddeleri Çekmek İçin Damlalar

Isıtma ve Karıştırma Beherleri

Termometre

Dereceli Tüpler

Daire Şeklinde Şişeler

Koni Şeklinde Cam Kaplar

Ph Papers (Turnusol Kağıtları)

ISITMA ESNASINDA DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN KURALLAR
1- Isıtılması ihtiyaç duyulan madde tüp veya elektrikli ısıtıcı yardımıyla ısıtılır. Bu esnada
saç, sakal tüpten, alevden uzak tutulmalıdır.
2- Tüpü, ocağı yakarken önce kibrit yakılır sonra gaz açılır.
3- Isıtmak istediğimiz sıvı ya da katı maddeleri bir cam bardak içine koyarak ısıtırız.
Isıtmaya geçmeden önce cam bardakları güzelce kurulamalıyız. Bardağın bir tarafı
kuru bir tarafı ıslak olacak olursa, kuru taraf daha çabuk ısınır ve bardak kırılır.
4- Camları direk ateşe temas ettirmemeliyiz. Çünkü kırılma tehlikesi olabilir. Tüpün
üzerine bir tabak koyarız tabağın içine de cam bardağımızı koyarız.
5- Ateş her zaman laboratuvardan, diğer maddelerden uzakta olmalıdır.
6- Isıtma esnasında plastik eldivenlerimizi çıkartmalıyız.

7- Cam bardaklar ısıtma işleminden sonra tahta ya da kumaşın üzerine konulur. Direk
beton üzerine konulmaz.
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CAM TÜPLERĠ KULLANIRKEN DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR
Cam tüpü madeni bir çubuk yardımıyla alev üzerinde tutarız.
Cam tüpü alev üzerinde tutarken yüzümüzü alevden uzakta tutmalıyız.
Cam tüpü ısıtırken yukarıdan ısıtmaya başlamalı sonra yavaş yavaş alta doğru
inmeliyiz.
Yüz, zararlı gaz çıkışından dolayı tüpün ağzından uzakta tutulur.

ASĠTLERLE ÇALIġIRKEN DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR
Asitleri koymak için kullanacağımız kapların kırık, çatlak olmadığından emin olmalıyız.
Kapları taşırken hem ağız kısmından hem de altından tutarak taşımalıyız ki düşürme
ihtimalini en aza indirelim.
Az miktarda asit kullanacaksak damla ya da şırınga kullanırız.
Asitlerin yoğunluğunu azaltırken asidi suya dökeriz, suyu aside değil. Su aside
döküldüğü zaman ani sıcaklık artışı olur. Cam kırılabilir.
Asitlerle çalışırken plastik değil cam kaplar kullanırız.
CĠVA ĠLE ÇALIġMA ESNASINDA DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR

1- Civa ile direkt el teması yapılmaz.
2- Civa yere düşerse damla yardımı ile alınır. Ya da şırınga ile alınır. Yere düşen
parçaların üzerine Nitrik asit dökeriz. Civa, nitrik asit ile reaksiyona girer ve zehirli
olma özelliğini yitirir.
3- Civayı taşırken, içinde civa bulunan kabın içine bir miktar su dökeriz. Civa suyun
içinde olduğundan öldürücü gaz çıkışı engellenmiş olur. Aksi halde zehirli gaz çıkar.
Kapalı ortamlarda öldürücü etkisi vardır.
PH PAPER (TURNUSOL KAĞIDI)
Her hangi bir sıvının asit mi baz mı olduğunu anlamaya
yarayan kağıttır. Kağıt açık turuncu renkte olup kırmızıdan
başlayıp mora doğru giden 14 renk içermektedir. Bazik madde
asidin tam zıttı olan madde demektir. Asit ile baz karıştığında
asitli maddenin asidik özelliği gider. Biz bir maddenin asit mi baz
mı olduğunu bu kağıdı kullanarak nasıl anlarız?
1-Sıvımızın içine bir parça turnusol kâğıdını batırır hemen
çıkarırız. Kâğıt hemen maddenin asitliğine göre renk
değiştirecektir. Çok kuvvetli asit ise birinci rengi, zayıf asit ise
altıncı rengi, nötr madde ise 7. rengi, zayıf baz ise 8. rengi, çok
kuvvetli baz ise 14. rengi alır. Renkler ve numaralar ph kağıdı (turnusol) satın aldığımızda
kağıtla birlikte satılmaktadır. Bizim yapacağımız maddenin içine kağıdı sokup kağıdın aldığı
rengi tabloda bulmaktır.

2-PH kağıdının 1-6 ya kadar olan bölümü asittir. 7. bölüm nötrdür (sudur). 8–14 arası ise
bazdır. Turnusol kağıdını kırtasiyelerden, laboratuvar malzemesi satan dükkanlardan temin
edebiliriz.

PATLAYICI YAPIMI ĠÇĠN GEREKLĠ MADDELER VE TEMĠN YERLERĠ
Maddenin
Türkçe İsmi
Oksijen Suyu

Maddenin
İngilizce İsmi
Hydrogen Peroxide

Formül

Nerede Bulunur

H2O2

Eczanelerde %3-6. Saç boyamak için
kuaförlerde %18-20-35. Hastanelerde
%50 terkizlerinde bulunur.
Termometrelerde, dolgu için dişçilerde,
tansiyon cihazlarında.
Eczanelerde yara temizlemede
Eczanelerde yara temizlemede
Beyaz kömür de denir. Dağcılık
malzemesi satan yerlerde. Süper
marketlerde Mangal kömürü ile birlikte
satılır.
Tıbbi testler için kullanılır.
Kumaş boyamada ve lehim telinde
bulunur.
Azot gübresi olarak bilinir. Çuvaldaki
%33 yazısı saf halde olduğunu belirtir.
Ziraatçılarda bulunur
Ziraatçılarda Şeker gübresi olarak
bilinir. İlaç sanayisinde, kimyevi
reaksiyonlarda kullanılır.
Et muhafazasında kullanılır.
Üreye nitrik asit dökülerek elde edilir.
Yol yapımında zift ile karıştırılır.
Ziraatçılarda Gübre olarak satılır. Beyaz
yuvarlak şekildedir. Çuvalda %46 yazar.
Ziraatçılarda bulunur. Tarlaya, bostana,
üzümlere serpilir. Sarıdır.
Kibrit yapımında kullanılır.
Kuyu ve varillerdeki suyu temizlemede
kullanılır. Yüzme havuzlarında ayak
mantarı bulaşmaması için kullanılır.
Kuyumcularda, fotoğrafçılarda
kullanılır. Altın suyu da denir.
Limon Tuzu
Araba akülerinde kullanılır.
Tuz Ruhu
Sirke
Tırnak boyasını temizlemede kullanılır.
Eczanelerde satılır.
Boyacılarda, sobacılarda bulunur.
Bakkallarda, marketlerde bulunur.

Civa

Mercury

Etil Alkol
Metil Alkol
Heksamin

Ethyl Alcohol
Metyhl Alcohol
Hexamine

C2H5OH
CH3OH
C6H12N4

Sodyum Azid
Kurşun Nitrat

Sodium Azide
Lead Nitrate

NaN3
Pb(NO3)2

Amonyum Nitrat

Ammonium Nitrate

NH4NO3

Potasyum Nitrat

Potassium Nitrate

KNO3

Sodyum Nitrat
Üre Nitrat
Baryum Nitrat
Üre

Sodium Nitrate
Urea Nitrate
Barium Nitrate
Urea

Kükürt

Sulfur

Potasyum Klorat
Potasyum
Permanganat

Potassium Chlorate
Potassium
Permanganate

Nitrik Asit

Nitric Acid

Sitrik Asit
Sülfürik Asit
Hidroklorik Asit
Asidik Asit
Aseton

Citric Acid
Sulfuric Acid
Hydrochloric Acid
Acetic Acid
Acetone

C6H8O7
H2SO4
HCl
CH3COOH
C3H6O

Alüminyum Tozu
Şeker

Aluminium Powder
Sugar

Al
C12H22O11

Hg

NaNO3
CO(NO3) 2
Ba(NO3) 2
CO(NH2) 2
S
KClO3
KMnO4

HNO3

Gliserin
Mangal Kömürü
Sabun
Mum

Glycerin
CharCoal
Soap
Wax

C3H5(OH) 3
C6H6O
C17H35COONa
CH3 (CH2) 14C
(CH2)29CH3
Na2CO3
NaHCO3

Eczanelerde bulunur.
Bakkallarda, marketlerde bulunur.
Bakkallarda, marketlerde bulunur.
Bakkallarda, marketlerde bulunur.

Sodyum Karbonat
Sodyum bi
Karbonat
Tuz
Vazelin
Talaş
Amonya

Sodium Carbonate
Sodium Bi
Carbonate
Salt
Vaseline
Wood Powder
Ammonia

NaCl
C12H32-C20H40
C6H10O5
NH3-NH4OH

Bakkallarda, marketlerde bulunur.
Bakkallarda, marketlerde bulunur.
Marangozlarda bulunur.
Eczanelerde bulunur.

Formaldehyde

Formaldehyde

HCHO

Tıbbi test yapan yerlerde bulunur.

Toluene

Toluene

Penta Eritritol

Penta Eritritol

Glikol

Glykol

Hidrazine
Anhedrous
Hidrazin hidrat

Hydrozine
Anhydrous
Hydrazine Hydrate

DiMethyl Aniline

Di Mtyhl Aniline

Zinc

Zinc

Fosfor

Phosphorous

P4 & P

Phenol

Phenol

C6H5OH

C6H9CH3

C2H6O2
N2H4
N2H5OH

C6H5N(CH3)2
Zn

Yemek sodası
Kabartma tozu

Yağlı boyaları, kaplamaları, plastik
yapıştırıcıyı eritmede kullanılır
Tıbbi yağlarda ve haşerat zehirlerinde
bulunur.
İlaç firmalarında ve araba boyasının
muhafazasında kullanılır. Antifriz.
Motorlarda yakıt olarak kullanılır. İlaç
ve maden sanayisinde kullanılır.
Plastik sanayisinde ve ilaç depolarında
kullanılır. Strafor yapımında da
kullanılır.
Keten ve yün kumaşlarının yapımında
pamuğu temizlemede kullanılır
Siyah renkli pudradır. Dökümcülük ve
maden sanayisinde kullanılır
Laboratuvar ve kimyevi madde satan
yerlerde bulunur. Apatite ve Fluro
Apatite ismiyle de saf olarak bulunur.
Naylon yapımında, boya yapımında, ilaç
sanayinde bulunur.

TANIMLAMALAR
Patlayıcı:
Herhangi bir dış etki ile (fünye gibi) ve kısa bir zaman diliminde, reaksiyonun başladığı ilk
noktadan dışa doğru genişleyerek büyük bir gaz kütlesine dönüşebilen ve kuvvetli bir basınç
meydana getiren kimyevi bileşen ya da fiziki karışımlardır.
Patlama reaksiyonunun gerçekleĢmesi için önemli bir Ģart:
Patlama reaksiyonunun gerçekleşmesi için gereken en önemli şart; maddenin katı ya da
hamurumsu bir halden gaz haline büyük bir sürat ile dönüşebilmesidir. Patlamanın kuvveti,

patlama reaksiyonun sürati ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla patlama reaksiyonunun hızı
arttıkça, patlamanın kuvveti de artar.
Patlamanın Tanımı:
Reaksiyonun başladığı yerden, kimyevi bileşen ya da fiziki karışım ile elde edilen
maddenin tüm alanına aynı anda bu reaksiyonun ulaşmasıdır.
PATLAMA ÇEġĠTLERĠ
1) Kimyevi Patlama: Patlayıcı maddenin çok seri, ani ve çok büyük güçle gaz haline
geçmesidir.
2) Mekanik Patlama: Kapalı bir ortamda basıncın yükselmesi ile meydana gelen patlama.
Tüp gazı patlaması gibi.
3) Atomik Patlama: Atomdaki çekirdeklerin ayrışması ile meydana gelen patlamadır.

PATLAYICILARIN SINIFLANDIRILMASI
1) Tabiatlarına Göre:
A) Katı Patlayıcılar: T.N.T, RDX vb.
B) Macuni Patlayıcılar: C4, C3 vb.
C) Sıvı Patlayıcılar: Nitro glikol, Nitro gliserin vb.
D) Gaz Patlayıcılar: Misan gazı vb.
2) Kullanımlarına Göre:
A) Muharrıdlar (Etken) : Kurşun azid, Civa filmonadı, Aseton-Hekzamin peroksit
B) Munaşşıtlar (ara): RDX, P.ET.N. , C3, C4
C) Ana patlayıcılar: Dinamit, T.N.T, Karışımlar
D) İticiler: Nitro selüloz, Kara barut
3) Terkibine Göre:
A) İki Maddenin Kimyevi Reaksiyon Neticesinde Oluşan Patlayıcılar: T.N.T, RDX
B) İki Maddenin Fiziksel Karışımıyla Meydana Gelen Patlayıcılar: Dinamit, Kara barut
4) Patlama Hızına Göre:
A) Yavaş Yanıcı Patlayıcılar: Patlama hızı 1000 m/s' den az olan patlayıcılardır.
Bunlar ateşleyici ve itici olarak kullanılırlar.
B) Seri Patlayıcılar: Patlama hızı 1000 m/s 'den çok olan patlayıcılardır.

PATLAMANIN MEYDANA GETĠRDĠĞĠ ESER
1) Basınç: Patlama ile büyük bir gaz kütlesi, çok kuvvetli bir basınç meydana getirerek
yayılır.

Misal: 1 m3 patlayıcı, 10 000 veya 15 000 m3 gaz basıncını meydana getirir. Bu da 10 000/1
yani saniyenin binde biri gibi kısa bir zaman da meydana gelir. Hızı (1000 00) km/s, Basıncın
meydana getirdiği kuvvetin ağırlığı (108,5) 1 ton / cm2 olur.
2) Yıkım: Patlamadan sonra bu alanda bulunan havayı çok seri ve kütle halinde bütün etrafa
kuvvetlice iter. Bunun tesiri ile de etrafta bulunan bütün cisimleri yıkar.
3) Selbi: Bu alanda patlamanın tesiri ile itilmiş havanın yeri boşalır bu boşalan alanda
dışarıdan ikinci bir hava akımı olur. Bunda yıkım ilki kadar olmaz.
4) Çarpma Tesiri: Patlamanın tesiri ile patlama kalıbındaki şarapnel parçaları ve etrafta
bulunan maddeler uçarak hedefe çarpıp öldürür veya yaralar.
5) Isı tesiri: Patlamanın neticesinde meydana gelen hararet etrafındaki yanmaya müsait
maddeleri yakar.
6) Ses dalgası: Patlamanın neticesinde oluşan kuvvetli ses dalgası etraftaki cisimlere tesir
eder.

Patlama Zinciri:
Bu zincir etken, ara ve ana patlayıcıdan ibarettir. Etken patlayıcı dış etkenlere karşı hassas
olup ufak bir kıvılcım ile patlaması ile bu patlama dalgasını ara patlayıcıya ulaştırır. Buda
patlama dalgasını ana patlayıcıya ulaştırması halinde onu patlatır. Buda çok kısa bir
zamanda meydana gelir. Etken patlatıcının patlama dalgası zayıf olduğundan direkt ana
patlayıcıyı patlatamaz bunun için ara atlayıcı kullanılır
Madde Elementi:
İçerisinde tek çeşit madde atomu barındırır. Kimyevi herhangi bir yol ile bölünemez. Dolayısı
ile maddenin elementi bölünememesi sebebi ile kimyevi olarak herhangi bir değişim ile
kendisinden daha basit bir madde haline getirilemez. Bu elementler iletken ve iletken
olmayan olmak üzere iki ana çeşide ayrılır.
Atomların BirleĢmesi (Kimyevi BirleĢme):
Kimyevi yollar ile madde atomlarının birbirleri ile birleşmesidir. Ancak bu bileşim birbirine
benzeyen tek bir madde elementi ve aynı çeşit madde atomları içerir. Misal olarak, oksijen
gazı iki oksijen atomu içermektedir. Ancak bazen bu bileşim aynı çeşit olmayan atomların
bileşimi ile de olabilir. Aynen suyun oluşumundaki bileşim gibi ki, su iki hidrojen ve bir oksijen
atomundan meydana gelmektedir.
Kimyevi BileĢim:
Bir maddenin kimyevi bir yol ile iki veya daha fazla madde elementi ve bir çok madde
atomunun birleşmesi ile meydana gelmesidir. Bu işlem esnasında takip edilen kimyevi yol
sebebi ile bileşime uğrayan madde elementlerini yeniden eski hallerine döndürmek ve
ayrıştırmak zordur. Bu bileşimde kullanılan madde elementlerinin adedi ve çeşitleri bu madde
elementinin elektronlarına (pozitif elektrik yüklü olan parçacıklar) göre belirlenir. Bileşimde
kullanılan maddelerin atomlarının ve bu bileşimde ortaya çıkan yeni maddenin özelikleri, bu
bileşimde kullanılan madde elementlerinin özellikleri ile tamamen farklı hale gelir. Misal
olarak, yemeklerde kullandığımız tuz zararlı olmayan bir bileşimdir. Bununla beraber tuz iki

tehlikeli madde elementinin bileşimi ile meydana gelmektedir. Bu maddelerden birisi su ile
reaksiyonu halinde şiddetli bir yanma gösteren sodyum ile fazla miktarda içilmesi durumunda
zehirleme özelliğine sahip klor maddelerinden meydana gelir.

Organik Maddeler:
Bileşiminde karbon ihtiva eden maddelere denir. Elde edilmesi kimyevi yöntemler ile ya da
bizzat üretimi ile olabilir.
Kimyevi bileĢim ile fiziki karıĢım arasındaki fark:
a- Kimyevi bileşim, çalışma esnasında uzun adımlar gerektirir ancak fiziki karışımlar bu
uzun adımları gerektirmez.
b- Kimyevi bileşimler belli bir ısı ile çalışmayı gerektirirken fiziki karışımlar bunu
gerektirmez.
c- Kimyevi bileşimlerde ham madde gereksinimi fazla ancak bileşimden sonra ortaya
çıkan hedef madde azdır. Ancak fiziki karışımlarda ortaya çıkan hedef maddenin
hacmi, karışım esnasında kullanılan maddelerin hacminin toplamına eşittir.
d- Kimyevi bileşimler genellikle ısı, soğukluk ve rutubet değişikliklerine uzun bir zaman
dayanabilirler. Ancak fiziki karışımlar bu tür değişimlere daha az dayanıklılık
gösterirler ve kısa bir zamanda bozulabilirler.
Kimyevi bileşimlerin patlama kuvveti, üretimi esnasında kullanılan nitrik asidin yoğunluğuna
bağlıdır. Fiziki karışımların patlama kuvveti ise, birbirleri ile reaksiyona giren maddelerin bu
reaksiyonlarına bağlıdır.

KarıĢımlarda Patlamaya Etki Eden Sebepler
1- Karışımı Oluşturan Maddelerin Yüzdelikleri: Patlayıcı bir karışımı oluşturan
maddelerin (yanıcı ve yakıcı olanların) karışım içerisindeki miktarları patlama
reaksiyonuna etki eden sebeplerdendir.
2- Isı ve Basınç: Yanma sürati, patlama esnasında meydana gelen basınç ve ısı ile
doğru orantılıdır. Isının her 10OC derece artması ile yanma sürati iki katına çıkar.
Basınç ise yanmanın alevlenmesini ve yakıcı hale gelmesini kolaylaştırır.
NOT: Karışımların patlatılması istendiğinde, karışımın olması gereken en uygun ısısı 2535OC derecedir.
KarıĢımın Yoğunluğu: Yoğunluğu; mutlaka gerçek yoğunluk ve ağırlık olarak yoğunluk
olmak üzere ikiye ayırmamız gerekir. Gerçek yoğunluk, patlayıcı maddenin tek bir hacim
olması ve dolayısıyla da parçaları arasında hiçbir hava boşluğunun kalmamasıdır. Ağırlık
olarak yoğunluğu hesap etmek ise, bilenen yollar ile maddenin hacmi ya da ağırlığını
bulmaktır ki bu da normal ağırlık veya litre gibi ölçüm birimlerini kullanarak olur. Gerçek
yoğunluk, maddenin yanma süratini artırır. Ağırlık olarak yoğunluk ise maddenin
alevlenmesine etki eder.

Patlayıcı Maddenin YerleĢtirildiği Kabın Yoğunluğu: Patlayıcı madde ile bu maddenin
içine yerleştirildiği kabın hacmi ile alakalıdır. Bu kabın hacmi ile alakalı olarak patlayıcı
maddenin de basıncı artar. Hatta eğer ki kabın içerisinde madde çok fazla sıkıştırılırsa
patlama özelliği olmayan parlayıcı maddeler bile bu basınç sebebi ile patlayabilir. Mesela
barut gibi normalde patlama özelliği olmayan maddeler eğer ki bir kap içerisinde sıkıştırılırsa
patlayabilir hale gelir.
Patlayıcı Maddenin YerleĢtirildiği Kabın Özellikleri: Yine patlamaya etki eden
sebeplerden birisi de patlayıcı maddenin yerleştirildiği kabın özellikleridir. Bu kabın sağlam
bir şekilde kapalı olması, sağlam olması, sert bir cisimden üretilmiş olması gibi sebepler
patlama sonrası olan basıncı bir süre kapalı alan da sıkıştırması sebebi ile patlamayı
kuvvetlendirir.
Kimyevi Denklem: Maddeler arasındaki reaksiyonu kimyevi olarak (kimyevi simgeler ile)
nitelendirmektir. Bu nedenle bu tanımlamada maddelerin isimleri ve bileşimdeki yada
karışımdaki miktarları maddelerin kimyevi rumuzları ve rakamlar ile yapılır. Bu tanımlama
esnasında reaksiyona girecek olan maddeler sol tarafa ve reaksiyondan sonra ortaya
çıkacak olan madde veya maddelerin rumuzları ise sağ tarafa yazılır. Bu hesaplama
esnasında reaksiyona giren maddelerin atom sayıları ile reaksiyon neticesinde ortaya çıkan
madde veya maddelerin atom sayıları aynıdır. Misal olarak, Bakır oksit ile sülfürik asit
maddelerinin reaksiyonları neticesinde ortaya çıkan madde Bakır sülfat ve sudur. Bu iki
maddenin kimyevi denklemine baktığımızda maddelerin atom sayılarında değişme
olmadığını görürüz.
Cu = 63,546

O = 15,999

H =1

S = 32,06

Periyodik cetvelden bu elementlerin atom ağırlıkları alınır. Sonra elementlerin kaç katı
kullanılıyorsa bu şekilde hesaplanır.

CuO + H2SO4

=

CuSO4 + H2O

Cu - O + H2 - S - O4 = Cu - S - O4 + H2 O
64-16 + 2 - 32- 64 = 64 - 32 - 64 + 2 - 16
80 +
178

98

=
=

160

+ 18
178

NOT: Kimyevi denklemlerde her zaman giren ve çıkan eşittir.
Yukarıdaki kimyevi denklemi incelediğimizde görürüz ki, bakır oksit maddesinin bir bakır ve
bir de oksijen atomu ihtiva etmektedir. Sülfürik asit ise, iki hidrojen ve bir sülfat ve dört
oksijen molekülü (atomu) içermektedir. Reaksiyonun neticesini veren denklemin sağ tarafına
baktığımızda ortaya çıkan yeni madde olan Bakır Sülfat'ın bir bakır, bir sülfat, dört oksijen
ihtiva ettiğini ve yine aynı reaksiyon sonucu ortaya çıkan suyun da iki hidrojen ve bir de
oksijen ihtiva ettiğini görürüz. Dolayısıyla denklemin her iki tarafında da bir bakır, beş oksijen,
iki hidrojen ve bir sülfat molekülünün olduğunu görürüz.

Maddelerin Molekül Ağırlıklarını Periyodik Cetvelden Hesap Etmek:
Sülfürik Asit
Kimyevi rumuzu: H2SO4
Hidrojenin molekül ağırlığı: 1x2 = 2 (1 hidrojenin molekül ağılığıdır. 2 ise Hidrojenin Sülfürik
asitteki molekül sayısıdır.)
Sülfat'ın molekül ağırlığı: 32
Oksijenin molekül ağırlığı: 16x4 = 64 (16 oksijenin molekül ağırlığıdır. 4 ise Oksijenin sülfürik
asitteki molekül sayısıdır.)
Dolayısıyla: 2 + 32 + 64 = 98 (Çıkan bu netice sülfürik asidin molekül ağırlığıdır.)
Kimyasal Reaksiyonlarda Reaksiyona Girecek Maddelerin Oranlarının Hesaplanması:
Öncelikle reaksiyona girecek her maddenin formülü bulunur. Daha sonra formüldeki her
atomun atom ağırlığı bulunur.
Bazı Maddelerin Atom Ağırlığı
C=12
O=16
N=14
Pb=207
H=1
Na=23
CI=35
Örnek 1: Üre Nitrat= CO(NH2)2 + HNO3 = CO(NO3)2 + NH3
Oksijenine bakıyoruz girenlerde:4 Çıkanlarda:7
HNO3 ün önüne 2 koyduğumuz zaman eşitleniyor.
Üre Nitrat= CO(NH2)2 + (2)HNO3 = CO(NO3)2 + NH3
7

=

7

Oksijeni eşitledik.
Hidrojen: Girenlerde:6 Çıkanlarda:3
NH3 ten 2 tane alırsak eşitlenir.
Üre Nitrat= CO(NH2)2 + (2)HNO3 = CO(NO3)2 + (2)NH3
6

=

6

Nitrojen eşit, Karbon eşit
En son giren çıkan gram hesabına bakılır.
CO(NH2)2 + 2HNO3

=

CO(NO3)2 + 2NH3

12+16(28+4) + 2+28+96 =
28+(32)+126
186

12+16(28+90) +28+6

=

28+(124)+34

=

186

Örnek 2: NaCl + HNO3 = NaNO3 + HCl
58

+ 63
121

= 85

+ 36

= 121

Örnek 3: Pb + 2HNO3 = Pb(NO3)2 + H2
207 + 126
333

= 207 + 28 + 96 + 2
=

333

Patlayıcılar Ġçerisinde Oksijenin Rolü:
Patlayıcı maddelerde oksitlenme olabilmesi, oksijenin varlığına bağlıdır. Oksijen patlayıcı
madde içerisinde belli bir miktara ulaştığında Karbon maddesini oksitler. Ancak oksitlenme
ve madde elementlerinin birbirleri ile olan alış-verişi daima oksijen vasıtası ile olmayabilir.
Aynen Azid maddeleri (Kurşun azid veya gümüş azid) gibi. Oksijen vasıtası ile olmayan
oksitlenme ve element alış-verişi elektronlar vasıtası ile olur. Ancak patlayıcı maddeler
içerisinde mutlaka oksijen molekülleri bulunmalıdır. En azından oksitlenme olabilecek kadar
oksijen molekülünün bir patlayıcıda bulunması gerekir.
Patlayıcı maddenin patlama kuvvetini etkileyen en önemli sebep, patlayıcı maddenin patlama
hızıdır. Patlama hızı ise maddenin içerisinde bulunan oksijen miktarı ile orantılı değildir. Bazı
maddelerde (TNT, RDX veya tetrayl gibi) oksijen az olmasına rağmen, patlama hızları
fazladır. Dolayısıyla bir patlayıcıda aranan asıl özellik içerisinde ihtiva ettiği oksijenin fazla
olması değil, patlama reaksiyonunun hızlı olmasıdır.
Oksijenin patlayıcı madde içerisindeki en önemli görevi gaz çıkışını artırmaktır. Ayrıca
içerisinde fazla Karbon ihtiva etmesi sebebi ile (TNT gibi) patlamadan sonra siyah duman ve
siyah iz bırakan maddelere oksijen ilavesi yapıldığında, patlama esnasında karbon izlerini ve
dumanını yok eder. Bu tür maddelere oksijen ilavesi, oksijen açısından zengin olan ve
karışıma uygun diğer maddeler ile karıştırılarak yapılır.

Patlayıcının Bölümleri:

MUHARRĠD MADDELER (FÜNYE MADDELERĠ) - (ĠNDÜKLEYĠCĠ MADDELER)
Hassas olmayan patlayıcı maddelerin, patlama
reaksiyonu başlangıcı için indükleyicilere ihtiyacı vardır.
Bu ise birden fazla yol ile gerçekleşebilir. Bu yollardan
bazıları şunlardır:
1- Mekanik indükleme: Bu yol patlayıcı maddeye
sert bir cisim ile dürterek, vurarak veya sürtme
yoluyla gerçekleşebilir.
2- Kimyevi indükleme: Bu ise maddenin reaksiyona girerek parlama ya da patlama
yapmasına sebep olabilecek herhangi bir kimyevi madde ile gerçekleşir. Misal olarak,
sülfürik asit eğer ki klorat ve şeker karışımının üzerine damlatılırsa patlama meydana
gelir.
3- Elektrikli indükleme: Bu ise elektrik kıvılcımları ile patlayıcı maddenin
indüklenmesidir.
4- Etkilenme yolu ile indükleme: Patlayıcı iki ayrı maddelerden birinin fünye ile
patlatılması sonucu meydana gelen patlama etkisi ile diğer patlayıcı maddenin de,
fünyesiz olarak patlamasıdır.
ĠNDÜKLEYĠCĠ MADDEDE OLMASI GEREKEN ġART VE SIFATLAR:
Sıfatlar:
1) İndükleyici maddenin küçük bir kütle olması gerekir. Yani fünyesiz olarak
patlayabileceği en az miktar.
2) İçerisinde ihtiva ettiği maddelerin molekül bağlarının, bu maddenin indükleyici
olabilecek şekilde fünyesiz patlamasına imkan verecek halde olması gerekir.
3) Maddenin bileşenleri arasında molekül ağırlığı fazla olan herhangi bir madeni madde
olması gerekir. İkinci ve üçüncü maddelerde belirtilen sıfatlar, indükleyici konumdaki
bu maddenin asıl kimyevi özelliğidir. Çünkü bu sıfatlar maddenin patlama
reaksiyonuna girmesini hassaslaştırır ve dolayısıyla da darbe ve sürtünme gibi normal
bir patlayıcı maddenin etkilenmeyeceği dış sebepler ile patlar.

ġartlar:
1) İndükleyici bir maddenin, darbe veya basit bir sürtünme ya da herhangi bir kıvılcım
veya yanıcı bir madde sebebi ile patlaması gerekir.
2) Yine indükleyici madde kendisinde başlayan patlamayı, kendisi ile temas halindeki
diğer patlayıcı maddelere geçirebilecek kuvvette olması gerekir.
Muharrid maddelerde bulunan bu sıfatlar onların molekül bağlarının zayıf olmasını
gerektirmektedir. Ayrıca bazı muharrid maddelerin özelliklerinden birisi de hararetten
etkilenmeleri ve bununla birlikte de patlamaları esnasında yüksek derecelerde ısı
vermeleridir. Bu maddelerden Kurşun Azid patlaması esnasında, patlaması için kendisine
gereken ısının 63 katı daha fazla ısı verir. Aynı şekilde Civa fulminatı da patlaması
esnasında, patlaması için kendisine gereken ısının 106 katı daha fazla ısı verir. Ancak bu
maddeler hararete karşı duyarlı olmaları sebebi ile rutubetlendiklerinde patlamayabilirler.
Çünkü maddenin yapısını teşkil eden element bağları ısıya karşı tutarsızdırlar.
Rutubetlendiklerinde ise bu bağlar daha tutarlı hale gelir.
Muharrid Madde (Ġndükleyici) Ġle MünaĢĢıt (Tetikleyici - Yemleme) (Activator)
Madde Arasındaki Fark:
Muharrid maddeden patlama neticesinde çıkan gazlar, asıl patlayıcı maddenin yüzeyine
doğru dağılır. Ve dolayısıyla da patlayıcı maddenin içerisinde, patlamayı harekete geçirecek
kuvvette bir tesir yapamaz. Ancak Münaşşıt maddenin patlaması neticesinde çıkan gazlar
asıl patlayıcı maddenin içerisine etki eder ve asıl patlamayı başlatacak reaksiyon için yeterli
ısı ve basıncı meydana getirebilir. Ancak muharrid maddeye kıvılcım (fitil gibi veya elektrik
kıvılcımı) etki etmesine rağmen munaşşıt maddeyi kıvılcım ile patlatamayız.

OKSĠJEN SUYU (Hydrogen Peroxide) H2O2
Oksijen suyu eczanelerde %3, %6 terkizde, kuaförlerde %35,
hastanelerde temizlik maksadı ile %50 terkizinde bulunan sıvı bir
maddedir. Medikalcilerden de %50 lik temin edilebilir. Oksijen Suyu
ile fünye maddesi hazırlarken %20 ile %30 terkizi arasında ve kendi
başına ana patlayıcı olarak kullanılırken %65 ile %75 terkizi
arasında kullanılır.
Kullanım Ġhtiyatları:
1- Kapalı bir kapta saklanmaz. Her zaman küçük bir hava
deliği olmalıdır.
2- Eldivensiz temas edilmemelidir.
3- Deriye temas halinde yıkanması gerekir.
4- Bir madde ile karıştırıldığında reaksiyonun tamamen
gerçekleşmesi için yarım saat bekletilmelidir.
5- Buzdolabında uzun süre bekleyebilir.
6- Konsantresi yükseltilmek istendiğinde ateş gür bir şekilde ve sürekli yanmalıdır. Çok
aşırı olmasına gerek yoktur.
7- Koyu renkli kaplarda saklanmalıdır. Işığa maruz tutulmamalıdır.
8- Hiçbir zaman talaşla karıştırılmaz aksi halde yanar.

Oksijen Suyunun Terkizinin (konsantresinin) Ölçülmesi:
Gerekli malzemeler:
1234-

Hassas tartı.
Dereceli cam tüp
Hesap makinesi
Damla yada şırınga

Ölçülmesi:
1- Cam tüp tartıya konulur ve darası alınır (sıfırlanır).
2- 35ml. Oksijen suyu (H2O2) alınır oksijen suyunun alt kısmı 35 ml. Çizgisinin üst
kısmına gelir.
3- Daha sonra içinde oksijen suyu olan cam tüp tartılır. Çıkan sonuç bize 35 ml
oksijen suyunun kaç gram olduğunu verir.
Formül: Tartıda çıkan ağırlık – 35 / 0,13 = Terkizi (Konsantresi)
Örnek: Cam tüpü aldık, hassas tartıya koyduk ağırlığı 91 gram geldi. Bu cam tüpün
ağırlığıdır. Tartıyı darasını alarak sıfırlıyoruz. Daha sonra 35 ml oksijen suyunu cam tüpe
koyar tartarız. 41 gram geldi. Buna göre 41-35=6 6/0.13= % 46.1
Not 1: Fünye için istenen terkiz % 20 ile %30 arasıdır. Ana patlayıcı için istenen terkiz ise %
65 ile %75 arasıdır.
Not 2: Bu terkiz ölçme metodu pratik ölçmelerde kullanılır. Ve düşük miktarlarda da olsa hata
verir. Oksijen suyunun terkiz tablosu kullanılarak terkizinin ölçülmesi daha sağlıklıdır.
Oksijen Suyunun Terkizinin (Konsantresinin) Arttırılması ve Eksiltilmesi:
Örnek: Elimizde 3 lt. (3000 ml.) %50 terkize sahip oksijen suyu var. Biz bunu %75 e
çıkarmak istiyoruz. Ne kadar su eklenmeli veya buharlaştırılmalıdır?
Formül: Ġlk hacim x Ġlk Terkiz / Ġstenilen terkiz = Son hacim
Son hacim – Ġlk hacim= ± Su miktarı
3000 x 50 =150.000 / %75 = 2.000
2000-3000= -1000
Çıkan sonuç eksi(-) olduğu için su buharlaştırılır. Eğer artı(+) olsaydı su eklenilirdi. Yani 1000
ml. (1lt.) su buharlaştırılır.
Oksijen Suyunun Terkizinin En Az Kayıpla Yükseltilmesi:
İçerisinde su bulunan bir kabın içerisine iki adet tahta veya plastik takoz, üzerine de başka bir
derin olmayan geniş bir cam veya plastik kap içerisine terkizi düşük olan hidrojen peroksidin
ısısını 65º-75ºC’de tutarak kaynatıp istenilen terkize ulaşıncaya kadar bu ısıyı muhafaza
ederek kaynatarak terkizini yükseltiriz.
NOT: Her zaman hidrojen peroksitte kullanılan kabın plastik veya cam olması gerekir.

FÜNYE MADDELERĠ (MUHARRĠDLER)
Ateşe, elektriğe, asitlere ve mekanik darbeye hassas olan, yüksek patlama hızına sahip,
hassas reaksiyon sonucu meydana gelen maddelere fünye denir. Tetikleyiciyi ya da ana
maddeyi patlatmak için kullanılır. Bizim yapacağımız beş adet fünye maddesi vardır.
Kuvvet sırasına göre fünyeler:
12345-

Hexamin Peroksit:
Kurşun Azid
Aseton Peroksit (3) (Üçlü)
Aseton Peroksit (2) (İkili)
Cıva Fulminadı
ĠKĠLĠ ASETON PEROKSĠT (2) (C6H12O4)'ün YAPILIġI:

Özellikleri:
Kristalimsi beyaz un gibidir. Değersek un hissi verir. Kokusu aseton gibidir.
Çok hassastır. Sürtünme ile asitlerle, darbeyle ve kıvılcım ile patlar.
Sülfürik asidin bir damlası bu maddeyi patlatır.
86 derecede kendiliğinden patlar.
Patlama hızı 3750-5200 m/sn (metre/saniye)'dir. Patlama hızını etkileyen maddenin
yapımında kullanılan kimyasal maddelerin yoğunluklarının fazla olmasıdır. Dolayısıyla
maddenin yapımında kullanılan maddelerin yoğunluklarının fazla olması maddenin
patlama süratini ve kuvvetini artırır.
6- Yoğunluğu 1,18 gr/cm3
7- 25OC’de (yani oda sıcaklığı) buharlaşır. Bu nedenle depolanması hava almayan bir
şişe içerisinde ve üzerine su ilave edilerek yapılır. Üzerine su ilave edilmesinin sebebi
maddenin buharlaşmasına engel olabilmektir.
8- Maddenin depolanması eğer ki açık bir kap içerisinde yapılmışsa üç ay sonra
ağırlığının yarısı kadar madde kaybolur.
12345-

9- Su'da erimez.
10- Yoğunluğu fazla olan Aseton'da erir. Dolayısıyla bu özellikleri sebebi ile maddenin
temizliği yapılabilir. Eğer ki madde içerisinde istenmeyen (toz gibi ya da buna benzer
parçacıklar) maddeler varsa, Aseton peroksit yoğunluğu artırılmış bir aseton
içerisinde eritilerek sıvılaştırılır. Daha sonra özel kağıt süzgeçten süzülerek toz ve
buna benzer istenmeyen maddelerin süzgeç üzerinde kalması saplanır. Temizlik
işleminden sonra Aseton Peroksidin içerisinde eritildiği Aseton üzerine su ilave edilir.
İlave edilen bu su sebebi ile asetonun yoğunluğu azaltılır. Dolayısıyla yoğunluğu
düşürüldükçe Aseton peroksit yeniden kristaller halinde ortaya çıkar.
11- Aseton Peroksit oda sıcaklığında buharlaşması sebebi ile üzerine su ilave edilerek
depolanır. Kullanılmak istendiğinde ise, madde su altından çıkarılır ve kurutulur.
Ancak madde kurutulduktan sonra üzerinde düz çizgiler halinde bazı çatlak veya
delikler görülebilir. Bu çatlak ya da delikler önemli değildir inşaallah.
12- Aseton Peroksit maddesine ısı veren hiçbir şey yaklaştırılmamalıdır.
13- Aseton Peroksit maddesinin depolandığı yerin harareti 30OC altında olması gerekir.
Patlama Denklemi:
C6H12O4 ------→ 2CO + 4H2 + 2H2O + 4C
Yapımında Kullanılan Maddeler:
Madde

Rumuz

1- Aseton
2- Hidrojen Peroxide
3- Hydro Cloric Asit

(C3H6O)
(H2O2)
(HCI)

Miktar
10 ml
10 ml
10 ml

Konsantre (Terkiz)
%70-98
% 20-30
%37

Ancak Hydro Cloric yerine Sülfürik asit kullanılabilir. Bu durumda;
4- Sülfürik Asit

(H2SO4)

10 ml

% 30-40

HazırlanıĢı:
C3H6O + H2O2

------→ C6H12O4 + H2

1-

H2O2 tek seferde Aseton üzerine dökülüp 1-2 dakika karıştırılır.

2-

Asidi eklemeye başlamadan önce karışım 30ºC ila 40ºC arası olmalıdır. Asidi eklemeye
başlayınca hararet yükseleceğinden asidi 30-31OC’de eklemeye başlamak güzeldir.
Karışımın üzerine asidi damla damla ve yavaş bir şekilde ilave ederiz. Asit ilavesi esnasında
karışım yavaş yavaş hareket ettirilir (karıştırılır). Bu esnada da karışımın hararetinin 3040OC’yi aşmamasına özen göstermeliyiz. Dereceyi muhafaza edebilmek için yanımızda buzlu
su olması gerekir.
Asidin hepsi bittikten sonra 10 dakika karıştırılır eğer madde güzel istenilen kıvamda
oluşmuşsa süzme işlemine geçilir. Tam oluşmamışsa yarım saat beklemeye bırakılır sonra
süzme işlemi yapılır. En güzel yöntem her zaman yarım saat beklemeye bırakmaktır.
3-

4-

Madde Süzülür

Güneşte Kurutulur

Madde kuruduktan sonra darbeye, aleve asitlere karşı hassastır. Reaksiyon esnasında
maddenin patlama riski yoktur, yanma riski vardır. Yanma alev olarak değil maddenin
kabarıp camın dışına dökülmesi sureti ile işlevsiz hale gelmesine denir.
Süzme Ve Yıkama ĠĢlemi:
Oluşan madde filtre kağıdı ile ya da herhangi bir kumaş ile süzülür, madde kağıtta kalır.
Fakat bu asit barındırmaktadır. Asitli madde ileride başka bir madde ile karıştığında tehlike
arz etmemesi için asitten arındırılması gerekir. Kumaşta ya da filtre kağıdında kalan madde
bol su dökülerek yıkanmak sureti ile asit giderilebilir. Turnusol kağıdı maddeye dokundurulur
asit ihtiva edip etmediği anlaşılmış olur. Diğer bir yol ise 1 lt suya 20 gr Kabartma tozu ya da
Soda konularak elde edilen asit giderici karışım ile maddenin asitliğini gidermektir. Bu
karışım ile maddenin asitliğini giderirken madde kabarabilir bu yüzden yavaş yavaş dökmek
sureti ile asit temizlenmelidir. Yine turnusol kağıdı ile bakılarak asidin halen var olup olmadığı

anlaşılır. Asidin olmadığından emin olunduktan sonra madde güneşe ya da bir gölgeye
bırakılarak kurutulur. Madde kuruduktan sonra kullanıma hazırdır.

ÜÇLÜ ASETON PEROKSĠT (3) (C9H18O6)

Özellikleri: Aseton Peroksit(2) ile aynıdır. Sadece yoğunluğu 1,22 gr/cm3 tür.
Yapımında Kullanılan Maddeler:
Madde
1- Aseton
2- Hidrojen Peroxide
3- Sülfürik asit

Rumuz

Miktar

(C3H6O)
(H2O2)
H2SO4

15 ml
9ml.
1 gr.

Konsantre (Terkiz)
%70-98
%20-%30
%98

HazırlanıĢı:
3 H2O2 + 3 C3H6O ------→ C9H1806 + 3H2O
Aseton peroksit (3) Aseton peroksit (2) den farklı olarak 5 ile 10OC arasında yapılır ve
sülfürik asit kullanılır. Aseton Peroksit(3) Aseton Peroksit (2) den daha kuvvetli ve kalitelidir.
Yavaş oluşan madde daha kaliteli çıkar.
Deneyimize yine 9 ml oksijen suyunu bir cam kaba boşaltarak başlıyoruz. Daha sonra
üzerine 15 ml aseton ekliyoruz ve 1-2 dk karıştırıyoruz. Asidi koymadan önce Oksijen suyuAseton karışımının sıcaklığını buzlu su kullanarak 5OC’ye indiriyoruz. Her zamanki gibi asidi
ilk etapta az az damlatıyoruz ve karıştırma işlemine deney boyunca devam ediyoruz. Sıcaklık
8-9OC’ye çıkarsa asit koymayı bırakıp derecemizin 5- 6OC’ye inmesini bekleyebiliriz. En son
asidi de attıktan sonra 10 dk karıştırma işlemine devam ediyoruz (5-10 OC arasında). Daha
sonra maddenin oluşması için en az 4 saat beklemeye bırakıyoruz. Oluşan maddeyi süzüp
yıkıyoruz daha sonra kurutup kullanıma hazır hale getiriyoruz.
1-

Bir defada karıştırarak Aseton
eklenir

2-

Damla damla karıştırarak Asit eklenir
3-

4-

Madde Süzülür

Güneşte Kurutulur

Notlar:
1- Yukarıda verilen miktarların 5 katı kadar fazla miktarda madde ile Aseton Peroksidin
yapımı istendiğinde, kullanılan asit miktarı yarıya düşürülmesi gerekir. Dolayısıyla 5
katı kadar artırılmış miktarlarda yapıma başlayacaksak diğer maddeleri 50 ml ölçüde
kullanılmasına rağmen asit 25 ml ye düşürülmesi gerekir. Bunun sebebi güvenliği
artırmak ve tehlikeyi azaltmaktır. Ayrıca 5 katı gibi yüksek değerlerde çalışma
yapılacağı zaman soğuk yolun kullanılması daha isabetlidir. Bununla beraber miktar
artırıldıkça asidin bileşim ile reaksiyonu daha yavaş olur. Dolayısıyla ısı artması
düşebilir. Ama yine de miktar arttıkça güvenlik de artırılması gerekir.
2- Aseton Peroksidin yapımında kullanılan asit Sülfürik asit ise bu durumda kristallerin
ortaya çıkması 15 dakika ila 2 saat arası olabilir. Ancak kullanılan asit hydro cloric ise
bu durumda kristallerin ortaya çıkması 10 dakika gibi kısa bir zamanda tamamlanır.
3- Maddenin yapımında sülfürik asit kullanıldığında bazen kristaller büyük parçacıklar ve
sert halde ortaya çıkabilir. Bu durumda bu kristaller suyun içerisinde çok yavaş
hareketler ile ezilmeli ve daha sonra ise su süzülerek madde kurutulmalıdır.
4- Hidrojen Peroksid'in terkizini artırmak istediğimizde ateş üzerinde %100'lük bir terkize
ulaşıncaya kadar bekletmemeliyiz. Çünkü bu maddenin kendi kendisine patlamasına
ya da parlamasına sebep olabilir.
5- Sülfürik asidin yoğunluğunu artırmak istediğimizde ise, çalışma esnasındaki ısı
200OC’ye asla ulaşmamalıdır.
6- Maddenin yapımı esnasında, asidin ilk damlası ile birlikte bileşimin harareti ani
yükselişe geçer. Bu durumda mutlaka dikkatli olunmalıdır. Soğuk su kullanılmalıdır.

7- Isı 45ºC’yi geçmemelidir. Aksi halde patlama riski vardır.
Patlama Denklemi:
C9H1806 ---------→ 4CO + 7H2 + 2H2O + 5C

HEXAMINE PEROXIDE HMTD (C6H12O6N2)
Hexa - Methylenetriperoxide Diamine

Özellikleri:
1- Billuridir, dokunulduğu zaman ıslak un veya hamurumsu bir his verir.
2- Suda ve birçok sıvı içinde erimez.
3- Uçucu değildir.
4- Kokusu bozulmuş hamsi balığının kokusu gibidir.
5- 200OC’de kendiliğinden patlar.
6- En iyi ve en güçlü el yapımı fünyedir.
7- Patlama hızı 6,150 m/sn dir.
8- Yoğunluk 1,57 gr/cm3 tür.
9- 1 damla H2SO4, 2 gr. Hexamin Peroksidi yakar, 3 gr. Hexamin peroksidi ise patlatır.
10- Patlama kuvveti, Civa Fulminat'a göre 3 kat, Aseton Peroksid'e göre ise bir kat daha
fazladır. Yine Kurşun Azid'e nazaran da daha kuvvetlidir.
11- 70OC’de buharlaşmaya başlar. Bu nedenle Aseton Peroksid'e göre daha kullanışlıdır.
12- 75OC’de ayrışmaya başlar ve maddenin bileşeninden Metilin (CH3NH2) gazı çıkar.
13- 100OC’de 24 saat içerisinde maddenin tamamı ayrışır ve dolayısıyla bozulur.
14- Suyun içerisinde kaynatıldığında bozulur ve oksijen gazı çıkışı meydana gelir.
Oksijenin çıkışından sonra madde bileşenleri ayrışır ve amonya (NH3), Formik asit
(HCOOH), hexamin (C6H12N4), Formaldehyde (HCHO) ve Etilen Glikol maddeleri
ortaya çıkar.
15- Suda ve organik maddelerin çoğunda erimez.
16- Patlaması için gereken ısı 200OC’dir.
Yapımında Kullanılan Maddeler:
Madde

Rumuz

1- Hexamin
(C6H12N4)
2- Hidrojen Peroxide
(H2O2)
3- Sitrik Asit (Limon Tuzu) (C6H8O7)

Miktar
3.5 gr.
11.25 ml
5.25gr.

Konsantre (Terkiz)
Saf Halde
% 20-30
Saf Halde

Not: Eğer sitrik asit yok ise asidik asit (Sirke) %100 koyarız. Oda yoksa HCl (tuz ruhu)
%37 koyarız. Eğer bu maddede elimizde yoksa Sülfürik asit %98 koyarız.
HazırlanıĢı: C6H12N4 + 3H2O2 ---------→

C6H12O6N2 + 2NH3

Hızlı Metod:
1-

2- Hexaminin hepsini eritip 5 dk karıştırıyoruz.
3-

4-

5-

Madde Süzülür

Güneşte Kurutulur

11,25gr Oksijen suyu alınır ve tek seferde 3,5gr hexamin oksijen suyunun üzerine
boşaltılır. Hexaminin hepsi eridikten sonra birkaç dakika karıştırılır. Hızlı metotta madde 3040ºC arası hazırlanır. Karışımın sıcaklığını 30-31OC’ye getirdikten sonra asidimizi yavaş
yavaş eklemeye başlayıp dereceyi 30-40OC arasında kontrol ediyoruz. En son asidimizi de
attıktan sonra yarım saat boyunca karıştırıyoruz. En az 8 saat beklemeye bırakıyoruz. Madde
oluştuktan sonra süzüp, yıkayıp kurumaya bırakıyoruz.
Sitrik asit kullanırken hararet birden yükselmez. Aksine yavaş yavaş yükselir. Bazen
yarım saat son karıştırmayı yapıp beklemeye bıraktığımızda sıcaklık kendiliğinden 45-

50OC’ye yükselir ve madde kaptan dışarı taşar, işlevini yitirir. Hava sıcaksa yarım saat
karıştırdıktan sonra beheri soğuk suyun içine koyar öyle beklemeye bırakırız.
YavaĢ Metod:

Yavaş metodun farkı baştan sona kadar reaksiyonun 5-10OC arası yapılması ve
bekleme süresinin 1-3 gün arası olmasıdır. Bu yolun avantajı, sıcak (hızlı) yola nazaran
güvenlik açısından daha iyi olmasıdır. Özellikle sıcak havalarda soğuk (yavaş) yolun
kullanılması daha güvenlidir.
Patlama Denklemi:
C6H12O6N2 -------→ 6CO + 6H2O + N2
Notlar:
1- Hexamin Peroksit, Gliserin (C3H8O3) maddesi ile 3/1 (yani 3 miktar Hexamin Peroksit
ve 1 miktar Gliserin) karıştırıldığında ortaya fünye ile patlayan ve TNT'den patlama
kuvveti daha güçlü bir patlayıcı çıkar. Ancak Gliserin ve Hexamin Peroksit birbiri ile
karıştırıldıktan sonra bir hafta içerisinde kullanılması gerekir. Bir haftadan sonra
patlayıcı olma özelliğini yitirir. (Gliserin yerine vazelinde kullanılabilir.)
2- Yapımı esnasında maddenin kristalleşme esnasında olması gereken hararetine ve
bozulma derecesine dikkat edilmelidir. Çünkü ani ısı yükselmesi bu esnalarda olabilir.
Tehlikenin alameti ise, maddenin yapımı esnasında kabarması ve yarım daire halini
almasıdır. Madde yapımında bu kabarma meydana geldiği anda hemen ısının
düşürülmesi gerekir. Eğer ki bu esnada ısı düşürülmez ise, bileşim kaynamaya başlar
ve hafif bir ses çıkarır. Ve hatta eğer ki bu esnada bileşimin derecesi 200OC’ye
ulaşırsa patlama meydana gelebilir. Bu nedenle çalışmalarımız esnasında daima
yanımızda güvenlik kabı olması gerekir (İçi soğuk su dolu kap)
3- Hexamin maddesi kristal parçacıklar halinde ve beyaz renktedir. Kokusu balık kokusu
gibidir. İdrar yollarının ve grip tedavisinde kullanılan bazı ilaçların bileşiminde
kullanılır. Ayrıca Fiur Boul (Beyaz kömür) denilen maddenin içerisinde bol miktarda
bulunmaktadır.
Fiur Boul (Beyaz Kömür) isimli yakıttan hexamini Ģu yol ile çıkartabiliriz:

a. Fiur Boul güzelce öğütülmelidir.
b. Daha sonra olabilecek en az miktardaki su içerisinde, ısıtılarak madde çözülür (yani
suda karıştırılarak tamamen eritilir).
c. Kaynayan suda tamamen eritildikten sonra, suyun ısısını 80OC’den düşürmemek şartı
ile bu madde başka bir cam kap içerisine süzülür (süzgeç kağıdı ile). Süzgeç kağıdı
üzerinde kalan maddeler (mum) bize gerekli olmayan maddelerdir.
d. Daha sonra sıvı buharlaştırılmaya başlanır. Sıvının buharlaştırılması üç merhale
halinde yapılmalıdır. İlk merhalede sıvı direk ateş üzerinde buharlaştırılır daha sonra
ikinci merhale olarak kalan miktar kaynayan başka bir su kabının içerisinde
buharlaştırılır ve son merhalede ise kalan miktar cam levha üzerine alınarak güneş
altında bırakılır. Güneş altında da buharlaşma tamamlandıktan ve madde kuruduktan
sonra kalan madde saf hexamindir inşaallah.
Hexamin maddesini tamamen kendimizde üretebiliriz. Bunun için yapmamız
gerekenler ise Ģunlardır:
a- %25 terkizli 18,5 ml amonya maddesi
(NH3) ile terkizi %35'ten az olmamak şartı
ile 50 ml Formalin (Formaldehyde)
(6HCHO) birbirine eklenir.
b- Daha sonra bu karışım bir kap içerisinde
belli aralıklar ile karıştırılır.
c- Daha sonra lamba bu karışıma 2-3 santim
kalıncaya kadar yaklaştırılır ve ortalama 3
saat bu halde bekletilir. Veya lamba
altında bekletilmeden karışım direk ateş
üzerine konur ve sürekli olarak karıştırılır.
Bu işlem kristal parçacıklar çıkıncaya
kadar devam eder. Daha sonra ise süzülür
ve güneş altında kurumaya bırakılır.
Hexamin maddesinin kimyevi denklemi:
6HCHO + 4NH3 ----→ C6H12N4 + 6 H2O
4- Formaldehyde rumuzu HCHO'dur. Aslı gaz olmasına rağmen sıvılaştırılmış haldedir
ve keskin bir kokuya sahiptir. Kaynama derecesi -19OC’dir. Formaldehyde %30-40
terkizde Formalin ismi ile bilinir. Formalin, insan cesedinin bozulmadan kalması için
cesedin muhafazasında, tavuk çiftliklerinde ve birçok kimyevi reaksiyonlarda kullanılır.
5- Sitrik asit (Limon tuzu) rumuzu, C6H8O7'dir. Bazı bitkiler büyük miktarlarda Sitrik asit
içerirler. Özellikle limonda fazlaca bulunmaktadır. Ham limonun suyunda %6-7
oranında sitrik asit vardır. Sitrik asit büyük kristal parçacıklar halindedir ve 153OC’de
sıvılaşır.
6- Amonya rumuzu NH3'tür. Cam temizliğinde kullanılır. Aslı sıvı haldedir. Ancak kimyevi
bazı reaksiyonlarda gaz halinde de ortaya çıkabilir ve çok keskin bir kokusu vardır.
Üre ısıtılırsa bu gaz çıkar.

CĠVA FULMĠNATI (HgCNO2)
Sekiz köşeli kristal parçacıklar halinde ve saf haldeyken kum rengindedir. Ancak
istenmeyen maddelerin bileşimde çok olması halinde rengi beyaz olur ve istenmeyen
maddelerin bileşiminde az bulunması halinde ise kahverengi olur. Darbe, sürtünme ve ısıya
duyarlıdır. Bu maddenin fünyenin içine yerleştirilmesi esnasında eğer ki fazla basınç ile
yerleştirilirse bu durumda hassasiyetini yitirir. Özellikle bu basınç 400 atmosfer basıncı/cm
olursa bu durumda maddeyi ateşlemek zordur.
Civa Fulminatının kıvılcıma ve dürtmeye karşı duyarlılığı Hexamin Perokside nazaran
daha fazladır. Patlama hızı 4100 m/sn'dir. Patlaması için gereken sıcaklık 170-180OC
arasındadır. Rutubetten etkilenir. Eğer ki %15 oranında rutubet kapmış ise bu durumda
patlamaz ama parlar. Ancak rutubet oranı %30'a ulaştığında patlamaz ve de parlamaz.
Soğuk suda erimez. Ancak kaynayan suyun içerisinde (100 ml suda 8gr civa fulminatı) bir
miktarı erir. Amonyum ve aseton karışımında erir. Ancak bu karışımda amonyumun miktarı
asetona nazaran daha fazla olması gerekmektedir. Amonyum ve aseton karışımında
eritildikten sonra bu karışıma soğuk su ilave edilmesi ile Civa Fulminatı parçacıkları yeniden
ortaya çıkar. İçerisinde Civa Fulminatı olan fünyeler genelde kuru bakırdan imal edilir. Ve
rutubetten korunur. Çünkü civa fulminatı eğer ki rutubetli bir halde bakır içerisine konur ise bu
durumda bakır ile reaksiyona girer ve civa fulminatı, bakır fulminatı haline gelir. Bakır
fulminatı ise hassas olmayan bir maddedir. Civa Fulminatı bakır dışında hiçbir maden ile
kullanılmamalıdır. Kullanılırsa civa fulminatı bu madenlerle ve özellikle de alüminyum ile
reaksiyona girer ve ortaya çok daha hassas bir madde çıkar. Ve darbe dışında en ufak bir
hareket ile de patlayabilir.
Civa Fulminatı bazı durumlarda aynen civa damlacıkları gibi ayrışmaya başlar. Bu durum
özellikle mikroskop altında yada kuvvetli bir mercek altında daha net izlenebilir. Madde bu
şekilde ayrışmaya başladığında tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle de bu maddenin bir an
önce imhası gerekir. Maddeyi imha etmek için Hydroksit Sodyum (NaOH) ve su karışımı
kullanılır. Hydroksit sodyum çamaşır sodası olarak kullanılmaktadır.
Yapımında Kullanılan Maddeler:
Madde
1- Nitrik asit
2- Saf civa (Gümüş renkli)
3- Etil alkol (Beyaz İspirto)
HazırlanıĢı:
1-

Rumuz

Miktar

Konsantre (Terkiz)

(HNO3)
(Hg)
(C2H5OH)

10 ml
1 gr
10 ml

%65
% 100
% 90

Nitrik asidin içine tek seferde civayı boşaltırız. Nitrik asidi civa koymadan önce ısıtırsak
reaksiyon daha hızlı gerçekleşir. Bardağın altına bir tabak koyarak tüpte hafif ısıtırız. Civa
nitrik aside eklendikten hemen sonra oradan uzaklaşırız. Çünkü civayı bardağa koymamızla
reaksiyona girer ve zehirli gaz çıkar. Kullandığımız bardağı toprakla temas ettirmemeliyiz.
Karton ya da bir bezin üzerine koymalıyız. Zehirli gaz çıkma işlemi 5 dk sürer. Çıkan gazın
rengi turuncu ve yeşildir. Sıvının rengi ise zeytinyağı renginde olur. Sonra Şekil-2 de
görüleceği gibi bu karışımı 10ml. alkolün içine boşaltıp hemen oradan uzaklaşırız. Karışımı
dökmeye başladığımızda 1-2 damla sıçrar ve reaksiyona geçip zehirli gaz çıkar. Bunun rengi
beyaz veya turuncudur. Eğer beyaz renk oluşursa sarhoşluk yapar. Eğer turuncu renk
oluşursa öldürür. Bu gaz çıkma işlemi yaklaşık 5 dk. sürer.
2-

Bu işlem (Şekil-2) bittikten sonra 10 ml. Alkol ve 50 ml. Su atıp karıştırılır ve oluşan
maddenin içine dökülür. Daha sonra süzme kağıdı ile süzülür ve kurumaya bırakılır.
3-

4-

5-

Madde Süzülür

Güneşte Kurutulur

Notlar:
1- Nitrik asit üzerine civa ilave edildiğinde çıkan kırmızı renkli gaz zehirlidir ve
solunmaması gerekir.
2- Civa fulminatı tamamen elde edildikten ve güzelce kurutulduktan sonra depolaması
cam veya plastik veya kuru bakır içerisinde yapılabilir.
3- Civa fulminatı muharrid maddeler içerisinde patlama kuvveti en az olan ama aseton
peroksitten sonra en hassas olan maddedir.

4- Eğer ki yapım esnasında kullandığımız nitrik asitin terkizi %60'tan daha az ise bu
durumda civa fulminatı elde edilemez. Aynı şekilde yapım esnasında kullandığımız
nitrik asitin terkizi %80'den fazla ise neticede beyaz renkli kristaller halinde civa nitrat
(HgNO3) maddesi çıkar. Bu madde şiddetli bir zehirdir ve 0,2 gr. yetişkin bir insanı
öldürür biiznillah.
5- Civa Fulminatı hiçbir diğer karışımlar ile karıştırılmamalıdır. Özellikle Astrolayt
maddesi ile karıştırılması durumunda patlama meydana gelir.
6- Civa (Hg) 315–350OC’de yanar. 38,2OC’de katılaşır. Gümüş rengine sahiptir. Civa,
Senapir isimli bir maddeden elde edilir. Civa sıvı bir madendir. Diş polikliniklerinde ve
bazı termometrelerin üretiminde kullanılır. Yoğunluğu 13gr/cm3'tür. Patlayıcı, zehir ve
diş dolgusunda kullanılır.
7- Etil Alkol (C2H5OH): Şeffaftır. Kaynama derecesi 78OC’dir. Sıfırın altında –110,5OC’de
katılaşır. Bu özelliği sebebi ile çok düşük ısı ölçümleri için kullanılan özel
termometrelerin yapımında kullanılır. Yoğunluğu 0OC’de 0,86 cm3'tür. Küçük bir
kıvılcım ile yanar. Birçok farklı oranlarda su ile karıştırılabilir. Su ile karıştırılmış olan
etil alkolün karışım içerisindeki miktarını bilmemize yarayan Aryometre isminde bir
cihaz vardır. Bu cihaz suyun içerisindeki alkol miktarını bilmemize yarar ancak alkolün
yoğunluğunu bize vermez. Ancak bu cihaz dışında kullanılan bazı cihazlar da vardır ki
suda karışmış olan alkolün müktarı ile birlikte bu alkolün ağırlığını da verir. Etil Alkol
eczanelerde bulunur. Ayrıca üzüm suyundan elde edilebilir. Bunun için üzüm suyu
sıkıldıktan sonra süzülür ve bir kaba konarak içerisine bir miktar hamur mayası
karıştırılır. Daha sonra kabın ağzı kapatılır ve 3 gün bekletilir. Sonra madde yeniden
süzülür ve kimyevi aletler ile terkizi artırılır.
8- 1 gr civa ile yaklaşık 1,25 ila 1,5 gr Civa fulminatı elde edilir.
9- Civa Fulminatının patlama denklemi ise şöyledir:
Hg(CNO2) ----→ 2CO + N2 + Hg +115OC ısı
10- HNO3 ısıtılmadan civa aside dökülecek olursa reaksiyon için uzun bir zaman (15 saat)
beklenilmelidir. Eğer bu şekilde reaksiyon tamamlanırsa madde daha kaliteli
çıkacaktır.
KURġUN AZĠD (PbN6)

Özellikleri:
Billuri, küçük yırtılmış kağıt ya da dökülmüş kireç parçaları gibidir.
Suda erimez.
5300 m/sn patlama hızındadır.
Kurşun azidi kullanılarak imal edilecek fünyeler alüminyum, zink, cam veya kağıttan
yapılır. Ancak kesinlikle bakır kullanılmamalıdır. Çünkü bakır ile reaksiyona girer ve
ortaya bakır azid maddesi çıkar.
5- Rutubetten fazla etkilenmez.
6- Rutubet %50 olsa patlar.
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7- Yoğunluk 4,8 gr/cm3 dür.
8- Işıkta bu madde bozulur ve kahverengini alır.
9- Çok hassastır, kırarken çok bastırılırsa patlar.
10- Madde hazırlanır hazırlanmaz ışık görmeyen bir kapta saklanır
11- 380OC’de kendiliğinden patlar.
12- Alüminyum ile temas ederse bozulmaz.
13- Soğuk suda erimez. Ancak kaynayan suda çok az bir miktarı (1 lt suda yaklaşık 0,5gr)
eritilebilir.
14- Kurşun azid muharrid maddelerin içerisinde patlama kuvveti olarak ikinci sıradadır.
15- Kurşun azid ya tamamen kurutulmuş olarak ya da su altında depolanmalıdır. Eğer ki
rutubet kaparsa kısa bir süre içerisinde bozulur.
16- Bu maddenin imhası, sülfürik içerisinde kaynatılarak veya Hydroksit Sodyum karışımı
içerisine kaynatmaya gerek kalmadan bırakılarak da yapılabilir.
17- Kurşun azid kapalı bir kap içerisinde taş veya demir bilyeler ile konursa, bu durumda
demir bilyelerin arasında kalması ile patlayabilecek bir hazır bomba haline gelir. Ama
bu oldukça tehlikelidir ve her türlü hareket esnasında bu sıkışma meydana gelebilir ve
dolayısıyla da patlama olabilir.
Not: Mücahidin bu maddeyi zorunluluk haricinde kullanması yasaktır. Işıkta rengi değişir
koyu kahverengi gibi olur ama yine de patlar. Bu madde kuvvetle sallanırsa patlayabilir. Bu
maddeyi saklarken yüksek miktarda suyun içinde saklarız. Diğer fünyeleri yaparken patlama
riski yoktur ama bozulma riski vardır. Yalnız, bu maddeyi hazırlarken patlama riski vardır.

Yapımında Kullanılan Maddeler:
Madde
1- Sodyum Azid
2- Kurşun Nitrat

Rumuz

Miktar

Konsantre (Terkiz)

(NaN3)
Pb(NO3)2

1 gr
1.75gr

Saf
Saf

HazırlanıĢı:
1-

2-

Her iki işlemde de maddeler suda tamamen çözülünceye kadar karıştırılır.

3-

Sodyum azidi yavaş yavaş dökeriz ve aynı zamanda karıştırırız. Madde kısa zamanda
oluşur daha sonra süzülür ve kurutulur bu işlemler karanlık bir ortamda yapılır.
4-

5-

Madde Süzülür

Karanlık Bir Ortamda Kurutulur

Notlar Ve Uyarılar:
1- Verilen miktarlardan yapılacak bileşim neticesinde yaklaşık 6 gr Kurşun Azid elde
edilir.
2- Maddenin yapımında hazırlanan Sodyum Azid veya Kurşun Nitrat karışımlarının
sudaki yoğunlukları %10 olursa bu durumda bu iki karışım birbirleri ile karıştırıldığında
patlama meydana gelebilir. Bu nedenle karışımların sudaki yoğunluklarına dikkat
edilmelidir.
3- Maddenin yapımı esnasında hazırlanan karışımlar birbirleri ile karıştırılmadan önce
mutlaka 5-10 dakika arası hareket ettirilmelidir. Bunun sebebi iki karışımdan meydana
gelebilecek patlamayı önlemek içindir. Çünkü bu karışımlardan, birisinde pozitif,
diğerinde negatif elektriklenme meydana gelir. Ancak hareket ettirildiğinde bu
elektriklenme giderilir.
4- Maddenin yapımından sonra süzgeç kağıdının üzerinde kalanlar Kurşun Azid'tir.
Ancak kabın içerisinde kalan sıvı Sodyum Nitrat ve su karışımıdır. Sodyum nitrat
karışımlarda kullanılan ana maddelerdendir. Kalan bu sudan Sodyum nitratı elde
etmek için, bu su yeniden süzülür ve ateş üzerinde (kaynayan su havuzu daha iyi)
buharlaştırma işlemine tabi tutulur. Su tamamen buharlaştıktan sonra kabın dibinde
kalan madde Sodyum Nitrattır.
5- Kurşun Azid, sülfürik asit ile karıştırılırsa bozulur.
6- Sodyum azid çok soğuk suda erimez. Çok soğuk suyun içerisinde sert ve küçük bir
kütle halini alır.

7- Kurşun Azid uzun bir süre Benefsici ışık altında bırakılırsa patlayabilir. Veya Kuvars
lambası altında yaklaşık 3 saat bekletilirse yine patlayabilir.
8- Azid bileşimli hiçbir madde rutubetli halde iken hareket ettirilmemelidir. Tamamen
kuruması beklenmeli ve kuruduktan sonra hareket ettirilmelidir.
9- Kurşun Azid patladığında bileşimindeki kurşun çok küçük roketler gibi fırlayarak asıl
patlayıcı maddeye büyük bir şiddet ile çarpar. Bu çarpma ile hem kuvvetli darbeler ve
hem de patlama için gereken ısı meydana gelir.
10- Kurşun Azid eğer ki çok miktarda ve tek defada üretilecek ise Sodyum azid ve Kurşun
nitrat karışımlarının her birine
%10 oranında Dekstirin(Dexreen) veya
Bulfinil(Polyvinyl) Alkol ilave edilir. Bu Sodyum Azid ve Kurşun Nitrat karışımlarını
birbirleri ile karıştırdığımızda olabilecek bir patlamayı önlemek içindir inşaallah.
11- Kurşun nitrat yerine kurşun sirkesi (CH3COO)2Pb de kullanılabilir.
12- Kurşun azid yerine gümüş azid de yapılabilir. Ancak bu durumda kurşun nitrat yerine
gümüş nitrat kullanılır. Yapımı kurşun azid ile aynıdır. Neticede gümüş azid maddesi
ortaya çıkar. Gümüş azidin patlama ısısı kurşun azidin patlama ısısından 10ºC daha
azdır.
13- Sodyum azid yerine lityum azid LiN3 de kullanılabilir.
14- Yine sodyum azid yerine civa azid HgN3 de kullanılabilir. Ancak bu çok tehlikeli ve
hassas bir maddedir. Kurutma işlemi sırasında patlayabilir.
15- Sodyum Azid: Rumuzu NaN3'tür. Kristal parçacıklar halinde ve beyaz renktedir.
Şiddetli bir zehirdir ve 0,1 gr Sodyum Azid öldürücü bir miktardır. Suda çabuk erir.
Fotoğrafçılıkta, film banyosunda kullanılır.
16- Kurşun Nitrat: Rumuzu Pb(NO3)2'dir. Kimyevi madde satan yerlerde bulunur. Ayrıca
şu maddelerden de üretilebilir: 100 gr çok küçük parçalara ayrılmış kurşun
parçacıklarının üzerine, 125 ml miktarında %85'den yüksek terkizli nitrik asit ilave
edilir. Nitrik asit kurşun parçacıklar üzerine ilave edildikten sonra reaksiyon başlar ve
kurşun parçacıkları tamamen eriyinceye kadar bu reaksiyon devam eder ki bu
yaklaşık 6 saat vakit alır. Eğer ki bu reaksiyonun bitmesi gecikirse (yani kurşun
parçacıklarının erimesi uzun sürerse) karışım biraz ısıtılır. Reaksiyon tamamen
bittikten ve kristal parçacıkları ortaya çıktıktan sonra bu bileşimin üzerine 0,5 litreden
az olmamak kaydıyla saf su ilave edilir. Çıkan kristal parçacıklar bu su da erir. Daha
sonra bileşim kuvvetlice hareket ettirilir. Bu hareket ettirme 5 dakikadan daha az
olmamalıdır. Daha sonra süzülür ve süzgeç kağıdının üzerinde kalanlar atılır. Daha
sonra elde edilen sıvı sadece kabın içerisinde Kurşun nitrat kristalleri kalıncaya kadar
buharlaştırılır. (Bu işlem için kullanılabilecek en saf kurşun havalı av silahlarının
saçmalarıdır. Eğer bu bulunamaz ise akü içerisindeki kurşun levhalarda saf derecesi
iyi olan maddedir ve bu işlemde kullanılabilir)

KurĢun Azid - GümüĢ Azid ve KurĢun Nitrat - GümüĢ Nitrat Yapım Denklemleri:
1)
2)
3)
4)

2NaN3 + Pb(NO3)2 ----→
AgNO3 + PbN3
----→
Pb + 2HNO3
----→
3Ag + 4HNO3
----→

2NaNO3 + PbN6
AgN3 + NaNO3
Pb(NO3)2 + H2
3AgNO3 + 2H2O + NO

Kurşun Azid
Gümüş Azid
Kurşun Nitrat
Gümüş Nitrat

Fünye Maddelerinin Özellik Cetveli:

Renk

Suda Erime
Hız
Patlama
ısısı
Güç Sırası
Depolama
Kurutma
Şekli
Uçma
Yoğunluk
Madenlerle
Reaksiyon
Rutubet

Asitlerden
Etkilenme

Aseton
peroksit
Kristalimsi
Beyazdır

Hexamin
Peroksit
Un gibi
Beyazdır

Erimez
5200m/sn
86ºC

Erimez
6150 m/sn
200ºC

Fulminat
Civa
Beyaz
Kahve ve
kum rengi
Erimez
4500 m/sn
180ºC

Kurşun Azid

3
Su altında
Güneş
altında
Uçar
1.18 veya
1.22
Girmez

1
Su altında
Güneş
altında
Uçmaz
1.57

4
Su altında
Güneş
altında
Uçmaz
4.42

2
Su altında
Karanlıkta

Girmez

Alüminyum

Bakır

Etkilenir

Etkilenir

% 50 ye kadar
etkilenmez

Patlar

Patlar

% 15 de
patlamaz
%30 da
yanmaz
Patlar

Kireç gibi beyaz

Erimez
5300 m/sn
380ºC

Uçmaz
4.8

Bozulur.

MUNAġġIT (TETĠKLEYĠCĠ-YEMLEME) (ACTĠVATOR) MADDELER:
Münaşşıt maddeler, aynen asıl patlayıcı maddeler gibidirler ve asıl patlayıcı madde ile
muharrid madde arasında bulunurlar.(C3, C4, RDX, PETN, Dinamit vs) Bazıları fünye
yapımında muharrid madde ile birlikte kullanılırlar. Ayrıca patlayıcı fitil yapımında da kullanılır
(Cortex). Bu maddelerden bazıları darbeye, sürtünmeye ve kıvılcıma duyarlıdırlar. Tam
olarak patlayabilmesi için mutlaka muharrid bir madde tarafından ateşlenmeleri gerekir.

FÜNYELER
Madeni kaplardır. Uzunlukları 5-7 cm ve genişlikleri ise 4-7 cm'dir. İçerisinde genelde iki
çeşit madde bulundurur. Bu maddelerden ilki muharrid bir madde ve ikincisi ise munaşşıt bir
maddedir. Kullanım alanına göre elektrikli ve normal olmak üzere iki çeşittir. Ayrıca ihtiva
ettiği maddeler olarak da üç çeşide ayrılır:
1- Sadece muharrid madde içeren fünye
2- Hem muharrid ve hem de münaşşıt madde içeren fünye
3- Sıkıştırılmış karışım içeren fünye

Normal Fünye:
Bir tarafı fitil yerleştirilmesi için açık olan fünyelerdir.
Fitil vasıtası ile patlar. Kağıt, plastik, cam veya
madenden yapılabilir. Yapım yolu olarak şu yol kullanılır:
İlk olarak yeterli miktarda münaşşıt madde bir kab
içerisinde dikkatlice öğütülür. Bu öğütme işlemi madde
miktarlara ayrılarak yapılır. Bunun sebebi ise patlama
olsa da şiddetini azaltmak içindir. Daha sonra ilk
öğütülen kısmı fünye kabının içerisine küçük bir huni
vasıtası ile yerleştirilir. Bu işlem esnasında fünye kalıbı
odun veya çamurdan hazırlanmış bir kalıp içerisinde
olmalıdır (patlama olursa zararı en aza indirgemek ve rahat çalışma yapmak amacı ile).
Daha sonra tahta bir çubuk vasıtası ile hafiften maddeye basınç yapılır. Böylece fünye
kalıbının içerisine güzelce yerleşmesi sağlanmış olur. Daha sonra munaşşıt maddenin
tamamı yerleştirilinceye kadar aynı işleme devam edilir. Daha sonra ise aynı yöntem ama
daha fazla dikkat ile muharrid madde de fünye kalıbının içerisine yerleştirilir. Son olarak ise
fitil dikkatli ve güzel bir şekilde yerleştirilir ve fünyenin ağzı fitilin çevresine tamamen
yapışacak şekilde güzelce bantlanır.
Elektrikli Fünye:
Bu fünyenin yapımında muharrid ve munaşşıt maddelerin
fünye kalıbı içerisine yerleştirilmesi aynen normal fünye
yapımında olduğu gibidir. Bu fünyenin normal fünyeden tek farkı
fitil yerine muharrid maddeyi ateşleyici olarak küçük elektrik
lambasının kullanılmasıdır. Bu lambanın hazırlanması ve fünye
içerisine yerleştirilmesi ise şu şekilde yapılır: İlk olarak küçük
lambanın iletken tellerine zarar verilmemesine özen gösterilerek
ince bir zımpara vasıtası ile ucu delinir. Lambanın ucu açıldıktan
sonra voltmetre vasıtası ile iletken tellere zarar gelip gelmediği
kontrol edilir. Daha sonra aşağıdaki karışımlardan birisi ile
lamba ucundan açılan delik vasıtası ile doldurulur. Bu karışımlar:
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Şeker ve Klorat (Potasyum veya sodyum) karışımı (1/1 oranında)
Normal kibrit çöplerinin ucundaki parlayıcı maddesi
Veya herhangi bir kıvılcıma duyarlılığı daha fazla olan muharrid madde
Gümüş barutu

Daha sonra hazırlanan bu lamba fünye içerisine yerleştirilir ve güzelce fünyenin ağzı
kapatılır. Son olarak yine voltmetre ile iletkenlerin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Ancak bu
kontrol esnasında dikkatli olunmalıdır. Çünkü voltmetre ile bu test yapılırken az da olsa
elektrik akımı iletkenlerde olmaktadır. Bu her ne kadar da tehlikeli boyutta olmasa da kontrol,
fünye kalıbının hazırlandığı odun kalıbı içerisinde yapılmalıdır.
Fünye Ġçerisinde Maddelerin Miktarları:
Fünye içerisinde maddelerin miktarları muhteliftir. Askeri fünyeler içerisinde 2,5 gr
madde vardır. Bu miktarın 1,5 gr'ı münaşşıt madde ve 1 gr'ı ise muharrid maddedir. Bu

miktar toplam 3 gr'da olabilir. Ancak daima muharrid maddenin miktarı münaşşıt maddeye
göre daha az olur.
Notlar:
1- Lambanın içerisine yerleştirilecek karışımlardan Klorat ve şeker karışımı az miktar su
ile ıslatılıp hamurumsu hale getirilebilir. Daha sonra lambanın cam kısmı uç
tarafından kırılır. Voltmetre ile iletkenlerin kontrolü yapıldıktan sonra bu iletkenler
hazırladığımız hamurumsu karışıma yapıştırılır. Daha sonra bu düzenek güneş
altında bekletilir. Hamurumsu karışım kuruduğunda voltmetre ile yeniden iletkenler
kontrol edilir ve fünyeye yerleştirilir.
2- Fünye içerisinde muharrid madde üzerine az bir miktar patlamayı ateşleyici madde
ilave edilebilir. Mesala Klorat ve şeker karışımı veya nitro selulöz veya normal kibrit
başlıklarının öğütülmüş hali olabilir. Ancak bu ateşleyici karışımın fünye içerisindeki
miktarı çok çok az olması gerekir. Olması gereken bu miktar yaklaşık 0,05 gr'dır.
Çünkü bu ateşleyici maddenin miktarı arttıkça fünyenin patlaması da gecikir. Hatta bu
miktar 0,2 gr olduğunda fünyenin patlaması yaklaşık 1 saniye gecikir.
3- Lambanın iletkenlerinin kontrolü her merhalede yapılmalıdır. Fünyeye yerleştirmeden
önce ve sonra, fünyenin asıl patlayıcı maddeye yerleştirilmesinden önce ve sonra bu
kontrol dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.
4- Eğer ki hazırlanan fünyeler iki aydan daha fazla depolanacaksa, bu durumda
fünyenin yapımı esnasında muharrid ve münaşşıt maddeler arasını naylon ile ayırmak
zorundayız.
5- Fünye yapımı esnasında, fünye içerisine yerleştirilecek maddelerin tamamen
kurumuş olduklarından emin olunmalıdır.
6- Fünye içerisine yerleştirilecek maddelerin miktarları fünye kalıbına ve patlamayı
ateşleme esasına uygun olmalıdır. Patlayıcı maddenin miktarına göre özel fünyede
hazırlanabilir.
7- Muharrid madde fünye içerisine yerleştirildiğinde bir miktar basınç uygulanmalıdır.
Ancak Civa fulminatı için bu basınç çok az olması gerekir. Çünkü civa fulminatı
basınç ile yerleştirildiğinde patlamayabilir
8- Fünyelerin depolanması tahta sandık içerisinde olmalıdır. Bu sandığın içerisi ise tahta
talaşı ile doldurulmalıdır.
9- Fünyeler güneş altında bırakılmamalıdır.
10- Fünyeler ile bu fünyeleri ateşleyebilecek malzemeler (pil veya akü gibi) aynı kutu
içerisine konulmamalıdır.
11- Patlayıcılar ve fünyelerin taşınması esnasında, fünyeleri taşıyan araç asıl patlayıcıları
taşıyan araçtan farklı olmalıdır ve fünyeleri taşıyan araç özellikle bozuk yollarda 30
km/s'i aşmamalı ve dikkatli kullanılmalıdır.
12- Fünye içerisinden muharrid maddenin çıkarılması asla denenmemelidir.
13- Elektrikli fünyenin kabloları (yani pozitif ve negatif taraflar) daima birbirine temas eder
halde olmalıdır. Özellikle de elektrik hatlarının ve geriliminin olduğu yerlerde buna
daha fazla özen gösterilmelidir.
14- Fünye içerisine madeni bir parça ya da çöp sokulmamalıdır.
15- Fünye talaş dolu kutudan çıkarıldığında ilk olarak güzelce talaştan temizlenmesi
gerekir.
16- Fünye avuç içerisinde veya patlayıcıya yerleştirilirken asla zorlanmamalı ve çevirerek
(yani vida gibi) yerleştirilmeye çalışılmamalıdır.

17- Aynı şekilde fitil de fünyeye yerleştirilirken zorlanmamalı ve vida gibi çevirerek
yerleştirilmemelidir.
18- Fitil veya lamba fünye içerisine yerleştirilirken muharrid madde veya ateşleyici
maddeye tam temas ettiğinden emin olunmalıdır.
19- Tek fünye bazen tüm bir patlayıcının patlaması için yeterli olmayabilir. Bu durumda
tek fünyenin etki ettiği kadar alan patlar ve geri kalan miktar ise patlama etkisi ile
patlamamış halde etrafa saçılır. Hatta patlasa dahi olması gereken kuvvetten daha
düşük bir kuvvet ile patlar. Bu nedenle patlayıcı maddenin miktarına göre fünye sayısı
da artırılmalı ya da fünye munaşşıt madde ile dışardan desteklenmelidir. Yine fünyeyi
destekleyici maddeler arasında dinamit gibi patlayıcılarda yer alır. Bir fünye ile tam
bir patlama yapılması 20 kilo patlayıcı için olabilir. 20 kilo patlayıcıdan sonra ise fünye
desteklenmeli ya da sayısı artırılmalıdır.

Fünye Doldurma ĠĢlemi:
1- Fünyeyi hazırlamadan önce fünye maddelerini 1,5 saat kurumaya bırakmak
gerekmektedir.
2- En az 3gr fünye maddesi kullanılır.
3- Fünye için plastik madde kullanılmalıdır.
4- Karışımlara ihtiyat için 2 fünye konulur.
5- Fünye maddesi yavaş yavaş ve az miktarlarda konulur.
6- Fünyeyi doldururken yer kazılır ve bir şırınga girecek şekilde ayarlanır.
7- Çok ihtiyatlı davranılır ve bu işlem esnasında su bulundurulur. Dışarı dökülen madde
üzerine su dökülür.
8- Maddeyi bastırmak için uzun bir asa kullanılır.

Fünye Doldurma Esnasında Yapılan Hatalar:
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Asayla bastırırken çevirerek değil sadece düz bir şekilde bastırılır.
Asaya bastırırken maddeler birbirine geçer ve sona gelirken iyice bastırılır.
Asa kullanılırken iki el değil tek el kullanılır.
Yüz, kesinlikle fünyeye doğru çevrilmez.

YANLIŞ
Uzun Asa
Kullanılır

Çevirerek
Bastırılmaz

SÜLFÜRĠK ASĠT H2SO4
Şeffaf renklidir. Kaynama derecesi 330-340OC’dir. Düşük terkizde akü içerisinde
kullanılır. Terkizini yükseltmek için içi su dolu bir kabı ateş üzerine koyarız. Bu kabın içerisine
de H2SO4 kabını koyar ve kaynatırız. Asıl terkizi %98'dir ve bu halde iken 1,84 gr/cm3
yoğunluğundadır. Birçok kimyevi reaksiyonda yardımcı madde olarak kullanılır.
Not: H2SO4 terkiz tablosu kullanılarak terkizi ölçülür.
NĠTRĠK ASĠT HNO3
Kaynama derecesi 83OC’dir. Konsantresi (terkizi) %65'ten daha az haldeyken rengi
şeffaftır ve terkizi %70-80 arasında iken sarıya yakın ve %80'den daha fazla olduğunda ise
kırmızıya yakındır. Patlayıcı yapımında ana madde olarak reaksiyonlarda kullanılır. Bu
reaksiyonların bazılarında ise nitrik asit sülfürik asit ile kullanılır. Patlayıcıların anası olarak
da isimlendirilir. Nitrik asit nitrojen gazının suya verilmesi yolu ile üretilir. Nitrik asit zirai gübre
üretim fabrikalarında konsantresi yüksek olarak kullanılır. Ayrıca sarraflarda düşük
konsantrede ve az miktarlarda bulunabilir. Nitrik asit amonyum nitrat, potasyum nitrat ve
bunun gibi nitratlı olan tüm maddelerden de elde edilebilir. Nitratlı maddelerden nitrik asidi
elde etmenin yolu ise şöyledir:
İlk olarak kimyevi bir malzeme olan ve iki küre şeklindeki cam kabı yine cam olan bir
boru vasıtası ile birbirine bağlanmış olan takım kurulur. Daha sonra 1 gr nitrat madde bu
kaplardan birincisinin içerisine konur ve üzerine 1,25 gr terkizi yüksek olan sülfürik asit ilave
edilir. Daha sonra su havuzu içerisinde bu karışım ısıtılmaya başlanır. Bu esnada karışımdan
kırmızı buhar çıkışı görülür. Bu buhar nitrik asittir. Bu buhar cam borudan geçerek ikinci kaba
ulaşır ve orada soğutularak sıvı hale getirilir. Bu işleme birinci kaptaki karışımdan kırmızı
buhar çıkışı tamamen bitinceye kadar devam edilir. Bu işlemin neticesinde birinci kapta kalan
madde sülfat hale gelmiş maddedir. Yani mesela amonyum nitrat kullanılmış ise bu işlemden
sonra amonyum sülfat olur. Nitrik asit kahverengi şişeler içerisinde muhafaza edilmelidir.
Çünkü nitrik asit ışığa maruz kaldığında çözülür ve patlayabilir. Ayrıca konsantresi fazla olan
nitrik asit, konsantresi az olan nitrik üzerine ilave edilmediği gibi bunun tersi yani konsantresi
az olan nitrik asit konsantresi (terkizi) fazla olan nitrik asit üzerine de ilave edilmez.
Bu işlemin kimyasal denklemi şöyledir:
1- Sülfürik asit ve potasyum nitratın denklemi:
H2SO4 + 2KNO3 ----→

2HNO3 + K2SO4

2- Sülfürik asit ve amonyum nitratın denklemi:
H2SO4 + 2NH4NO3 ----→

2HNO3 + (NH4)2SO4

3- Sülfirik asit ve sodyum nitratın denklemi:
H2SO4 + 2NaNO3 ----→

2HNO3 + Na2SO4

Nitrik asidin konsantresinin artırılması kimyevi şebeke yolu ile sağlanır. (condense)
Bunun için bu şebekenin bir tarafına nitrik asit tek başına konur ve yine sıcak su havuzu yolu
ile ısıtılır. Bu esnada nitrik buharlaşarak diğer kaba cam boru vasıtası ile geçer. O tarafta
soğutulduğu için sıvılaşır. Ve bu şekilde yaklaşık işlem 4-5 saat devam eder. Veya nitrik asit

konsantresi fazla olan sülfürik ile eşit miktarlarda karıştırılarak da bu işlem yapılabilir. Eğer ki
konsantresini artırmak istediğimiz nitrik asidin konsantresi çok düşükse bu durumda sülfürik
asidi nitrik asidin miktarından daha fazla ilave ederiz. Bu işlem güvenlidir ve işlem
neticesinde genelde %80'den daha fazla konsantreye sahip nitrik elde edilir ve elde edilen bu
nitriğin rengi sarımsıdır. Bu işlem yaklaşık 2-4 saat alır ve birinci işleme nazaran (yani tek
başına nitriğin buharlaştırılmasından) daha iyidir. Bu işlem neticesinde birinci kapta kalan
madde konsantresi düşük sülfürik asittir. Çünkü nitrik asitten geride kalan su da sülfüriğe
karışmıştır.

Not 1: Nitrik asidin terkizini artırmak istediğimizde, sülfürik asit ile karıştırılarak yapılan
yolun takip edilmesi daha iyidir.
Not 2: HNO3 terkiz tablosu kullanılarak terkizi ölçülür.
FĠTĠLLER
Üç kısımdır:
1- Yavaş yanan fitiller
2- Hızlı yanan fitiller
3- Patlayıcı fitiller
1- YavaĢ Yanan Fitiller:
Özellikleri: Birbirine geçirilmiş keten ipleri ile dokunmuş, dışarıdan zift veya plastik ile
kaplanmıştır. İçerisinde ise siyah barut veya istenilen ve bu işe uygun başka bir madde ihtiva
eder. Yapımında kullanılan keten ip, fitil ateşlendiğinde istenilen istikamete doğru bu
yanmanın ilerlemesine yardımcı olur. Dış kaplamasında kullanılan plastik veya zift ise
bükülmesi durumunda bozulmasını önlediği gibi içinde ihtiva ettiği maddenin de
rutubetlenmesini önler. Bu fitil ısıyı basınç ve üfleyerek fünyeye iletir. Fitil kıvılcım veya ateş
alevi vasıtası ile tutuşur. Ortalama 1cm/sn hız ile yanarlar. Dışı plastik ile kaplı olan çeşitleri
suyun altında 5 metreye kadar yanabilir ve 24 saat su içerisinde kalabilir. Dışı plastik kaplı
olanın rengi koyu yeşildir ve askeri fitil olarak isimlendirilir. Bu fitil ateşlendiğinde ancak
kesilerek durdurulabilir. Üzerine basınç uygulayarak durdurulmaya çalışılırsa bu durumda
yanma sürati artar.
YavaĢ Fitil Yapım Yolları:
1.Yol: Kolay yanan olması şartı ile kumaş veya pamuk şeridi hazırlanır. Bu şerit eğer ki
ketenden olursa daha iyi olur inşaallah. Daha sonra şeridin üzerine barut (siyah barut) konur.
Daha sonra barut bu şeridin içerinde kalacak şekilde sıkıca sarılır. Daha sonra bu şerit serum
lastiği (hastanelerde kullanılan) gibi bir plastik içerisine girdirilmeye çalışılır. Gerekirse
birbirine temas edebilecek küçük parçalar halinde de yerleştirilebilir.

2.Yol: Bu yolda ise hazırlanan barut direk olarak bu plastik içerisine veya kağıttan
hazırlanacak silindir malzemenin içerisine yerleştirilir. Ancak bu yol ile yapılacak fitil zaruret
haricinde kullanılmamalıdır.
YavaĢ Yanan Fitilin Kullanımı:
İlk olarak fitilin başından ve sonundan 15 cm kesilerek rutubetli olup olmadığı denenir.
Bu test esnasında tutuşması ve hızı kontrol edilir. Daha sonra istenilen miktarda fitilden
alınır. Alınan bu parçanın fünyenin dışında kalacak tarafı 45 derece meyilli olarak kesilir. Bu
meyilin sebebi, fitili tutuşturma esnasında kibritin kolay yerleştirilmesi içindir.
Not: Sigara fitil gibi kullanılabilir. Bunun için sigaranın arkasındaki filtresi (sünger)
dışındaki kağıda zarar verilmeden çıkarılır. Daha sonra çıkarılan bu süngerin yerine siyah
barut veya 1/1 oranında klorat (potasyum veya sodyum klorat) ile şeker karışımı konur. Daha
sonra klorat karışımı veya barut konmuş olan taraf fünyeye yerleştirilir. Normal boyutlardaki
bir sigara tamamen yanması ortalama 12 dakika sürer. Ancak sigaranın çeşidi önemlidir.
Tütünü sönmeyecek türden olması gerekir. Yani kaliteli sigara olması gerekir.
2- Hızlı Yanan Fitiller:
Özellikleri: Bu çeşit fitillerin çapları yavaş yanan fitillere göre daha büyüktür. Yanması
daha hızlıdır. Yanma hızları 30m/sn ila 90m/sn arasında değişir. İçerisindeki barut tanecikleri
yavaş yanan fitile göre birbirleri ile daha sıkı ve daha küçük yapıdadır.
Hızlı Fitil Yapım Yolları:
1.Yol: Yapımı aynen yavaş yanan fitilin yapım yolu gibidir. Kullanıma hazırlanması da
yine aynen yavaş yanan fitil gibidir. Ancak tek farkı barut taneciklerinin yavaş yanan fitile
göre çok daha küçük olmasıdır. Küçük barut parçacıkları ise bu fitil için kullanılacak barutun
öğütülmesi ve ince gözenekli bir elek ile elenmesi ile elde edilir.
2.Yol: Hızlı yanan fitil, potasyum klorat ve şeker (1/1 oranında) karışımı gibi birbirleri ile
reaksiyona girebilen karışımlar ile de yapılabilir. Bu karışım hazırlandıktan sonra suda eritilir.
Daha sonra keten veya pamuktan üretilmiş ince ip parçaları bu karışım içerisine konur ve bu
karışımdan iyice emmesi sağlanır. Daha sonra karışımın eritildiği sıvıdan bu ipler alınarak
güzelce güneş altında kurutulur. Son olarak ise hazırlanan plastik içerisine bu ipler yerleştirilir
ve hızlı fitil olarak kullanılır inşaallah.
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Tecrübe ve Bir Not: İkinci yol ile hazırlanacak olan hızlı fitil de, hızı artırmak için plastik
içerisine birden fazla karışım emdirilmiş ip konabilir.
3- Fünye (Patlayıcı) Fitiller:
Özellikleri: Yumuşak ip halindedir ve içerisinde RDX, Pikrik asit, PETN, Tetrayl ve buna
benzer munaşşıt patlayıcı maddeler ihtiva eder. Bu maddeleri kuşatan ipler plastik bir
kaplama ile dış taraftan rutubete karşı kaplanmış haldedir. Bu fitil ile diğer fitilleri birbirinden
ayırt edebiliriz. Ayırt edilmesi için en önemli belirti içerisindeki maddenin beyaz renkli
olmasıdır. Bunun sebebi ise içerisinde kullanılan maddeler genelde RDX ve PETN
olmasından dolayıdır. Patlama hızı 5-8 km/sn arasındadır. Bu fitiller genelde kıvılcım ve ısı
sebebi ile patlamazlar. Ancak kuvvetli darbe nedeni ile patlayabilirler. Bu fitil fünye ile
patlatılır. Eğer ki patlatılmak istenen patlayıcı miktarı fazla ise, bu fitilden kullanmamız
durumunda bir çok fünye kullanmamıza gerek kalmaz inşaallah.
Fünye (Patlayıcı) Fitil Yapım Yolu:
Aynen yavaş yanan fitilin hazırlanmasındaki yol ile hazırlanır. Ancak içerisine barut
yerine munaşşıt maddelerden her hangi birisi konur. Kullanımı fünye iledir.
Fitil KarıĢımları:
a- Beyaz Barut: Şeker (50gr) + Potassium Clorat KClO3 (50gr)
Kalın olursa daha iyi yanar. Hızı 1,40cm/sn’dir.
b- Gri Barut: Potassium Clorat KClO3 (6gr) +Kükürt (1gr) + Kömür (1gr)
Hızı 1,1 cm/sn’dir.
c- GümüĢ Barut: Potassium Clorat KClO3 (1gr) + Kükürt (1gr) + Al (1gr)
Hızı 1cm/sn’dir.

d- Beyaz KarıĢım: Potassium Nitrate KNO3 (6,6gr) + Şeker (3,4gr)
Hızı 1,3cm/sn’dir.57
e- Siyah Barut: Potassium Nitrate KNO3 (75gr) + Kömür (15gr) + Kükürt (15gr)
Hızı 1cm/sn’dir.
KARIġIMLAR
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Patlama reaksiyonunun olabilmesi için en önemli şart, karışımda kullanılacak
maddelerden birisinin fazla miktarda oksijen ihtiva etmesi ve diğerinin ise oksijen
moleküllerine sahip olmaması ya da diğer maddeye nazaran daha çok daha az miktarda
oksijen içermesi gerekir. Bu şart oluştuğunda bu iki maddenin reaksiyonu neticesinde ortaya
çok kısa bir zamanda büyük hacimlerde gaz çıkar.
Bir maddenin oksijen açısından zengin ya da fakir olduğunu şu ibareler ile anlayabiliriz:
1- İlk olarak maddenin kimyevi rumuzu tespit edilir.
2- Daha sonra kimyevi rumuzdan istifade edilerek madde içerisindeki toplam Karbon
moleküllerinin sayısı 2 ile çarpılır, daha sonra yine madde içerisindeki Hidrojen
molekülleri sayısı 2'ye bölünür ve 2 ile çarpılmış olan karbon sayısı ile toplanır.
Ortaya çıkan sayı ile madde içerisindeki oksijen molekülleri sayısı karşılaştırılır. Eğer
ki oksijen molekülleri sayısı daha fazla ise madde oksijen açısından zengindir ve
daha az ise madde oksijen açısından fakirdir.
Oksijene DoymuĢ
Oksijen miktarı fazla
Ana madde
Oksijen verir
Örn: KCIO3, NH4NO3

DoymamıĢ
Hidrojen ve karbon miktarı fazla
Ara madde
Karbon ve hidrojen verir
Örn:C11H22O11, C3H6O

Örnek 1: Hidrojen peroksid
Rumuzu: H2O2
Karbon sayısı: 0
Hidrojen sayısı: 2
2/2= 1
Oksijen sayısı: 2
Dolayısıyla madde oksijen olarak zengindir. Ana Maddedir.
Örnek 2: Metil alkol
Rumuzu: CH3OH
Karbon sayısı: 1
1x2= 2
Hidrojen sayısı: 4
4/2= 2
Oksijen sayısı: 1
Dolayısıyla oksijen olarak fakirdir. Ara Maddedir.

2+2=4
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Notlar:
1- Karışım esnasında kullanılacak maddelerin karışım içerisindeki oranlarını, maddelerin
element ağırlıklarına bakarak hesap ederiz. Daha sonra ise tecrübe yaparız ve
karışım içerisinde kullanılan maddeleri eksilterek veya artırarak tecrübelere devam
ederiz ve tecrübe neticesinde en kuvvetli olanı tespit edip o oranlarda karışım
hazırlarız inşaallah.
2- Patlayıcı maddeler genellikle şu dört madde elementinden oluşur:
Hidrojen (H), Nitrojen (N), oksijen (O) ve Karbon (C)

KarıĢımları Hazırlama Ve Genel Ġhtiyatlar
1- Her maddeyi ayrı ayrı ezip un haline getirmek gerekir.
2- Her madde saf olup içinde başka bir madde olmamalıdır.
3- Hassas madde ile hassas olmayan madde karıştırılacak ise önce hassas olmayan
madde konulur sonra bunun üzerine yavaş yavaş hassas olan madde konulur.
4- Patlatmadan önce ve karışımı hazırlamadan önce maddeleri iyice kurutmak gerekir.
5- Karışımı hazırlarken maddeleri çok iyi karıştırmak gerekir bütün maddeler birbirine
iyice girsin diye. Karışım yaparken elenecek maddeler ayrı ayrı kendi başlarına
elenmesi gerekir
6- Talaş, çörekotu, kahve vs. buna benzeyen maddeleri karıştırmadan önce iyice
kavurmamız gerekir.
7- Maddeleri saklarken ya plastik bir poşette yada plastik bir kapta saklamamız gerekir.
8- Karışıma fünye koymadan önce karışımın sıcaklığının 50 dereceyi aşmamış olduğuna
dikkat edilir.
9- Fünyeyi ameliyeden hemen önce koyuyoruz.
10- Oksijen suyu karışımları iki gün beklerse bozulur yada yanar.
11- Büyük miktarlarda karışım hazırlarken karışımın farklı yerlerinden küçük miktarlarda
alıp patlatıyoruz. Bu küçük miktarlar iyi patlarsa büyük patlayıcıyı rahatlıkla
patlatabiliriz.
12- Büyük miktarda madde hazırlarken maddeyi küçük parçalara bölüp her bir parçayı
ayrı ayrı karıştırıyoruz.
13- Karışım yaptığımız yerde yangın söndürme tüpü, su ve kum olmalıdır.
14- Hazırlanan maddeleri depolama yeri çalışma yerinden uzakta olmalıdır.
15- Maddeleri sakladığımız yerde ateş, elektrik ve asit gibi maddeler olmamalıdır.
KarıĢımların Kuvvetini Arttıran Unsurlar
1- Karışımların oranları tam olarak uygulanmalıdır.
2- Patlamanın hararetini arttırıcı dizel, benzin ve alüminyum gibi maddeler
kullanılmalıdır. 10 kg’lık bir mayına 3 lt. dizel veya Molotof kullanılabilir.
3- Madde yoğunluğu kuvveti arttırır, madde ne kadar çok sıkıştırılırsa madde yoğunluğu
artar ve kuvvetli olur.
4- Karışım için kullandığımız kap ne kadar kuvvetli olursa patlama kuvveti o oranda
artar.
KarıĢımların ÇeĢitleri:
Karışımlar 3 ana çeşide ayrılır:
1- Nitrat Karışımları
2- Klorat Karışımları
3- Oksijen Karışımları
Önemli Notlar:
1- Bütün nitrat çeşitleri ezme ve ufalamaya fazla hassas değilken (Kurşun Nitrat hariç)
havadan dahi nemi alarak yüksek miktarda nemden etkilenirler. Kurşun Nitrat
havadan nemi almaz. Bu nedenle Nitratlar arasında en iyisi ve en güçlüsüdür.
2- Bütün Kloratlar havadan nem almazlar ve nemden de aşırı etkilenmezler. Ancak iyi
bir şekilde toz haline getirilip bastırılmaları gerekir.
3- Potasyum Permanganat hem nemden etkilenir hem havadan nemi çeker hem de iyi
ufalanıp elenmezse güzel patlamaz. Basınç yönünden de çok zayıftır. Sadece ses ve
ışık iyidir yönünden iyidir.
KarıĢım kısaltmaları:
1- Al= Alüminyum
2- KÖ= Kömür
3- ÇÖ= Çörekotu

4- KAH= Kahve
5- ŞE= Şeker
6- TL= Talaş
7- PY= Parabin yağı
8- KT= Katı yağ
9- B= Bal
10- TY= Tonik yağı
11- NB= Nitro benzin
12- V= Vazelin
13- D= Dizel
14- MD= % 50 motor yağı % 50 dizel

NĠTRAT KARIġIMLARI
AMONYUM NITRAT (NH4NO3) %32, %33, %34
Amonyum Nitrat, kristaller halinde ve saf olduğunda beyaz
renktedir. Ticari olan amonyum nitrat sarımsı renktedir. Su
içerisinde hızlı erir. Ziraatta gübreleme maksadı ile kullanılır. Ayrıcı
soğutmada da kullanılır. 70OC’de sıvılaşır ve 100OC’de tamamen
erir. 170OC’de içerisinden N2O gazı çıkar. Bu gaz zehirlidir ve
güldürme gazı olarak bilinir. Havadan rutubeti emme özelliği vardır
ve rutubetli iken patlamaz veya çok zayıf patlar. Bu nedenle
kullanılacağı zaman mutlaka çok güzel kurutulması gerekir ve kuru
yerlerde kullanılması daha uygundur. Ayrıca amonyum nitrattan
nitrik asit elde edilebilir. Bu madde fırlatıcı madde olarak da
kullanılabilir. Ateş üzerinde fazla ısıtıldığı zaman patlayabilir.
Amonyum nitrat üretmek için amonya maddesi nitrik asit ile
karıştırılır ve bu karışım esnasında amonyum nitrat kristalleri
belirir. Bu kristaller süzülür ve kurutulur. Amonyum nitrat su içerisinde veya alkol içerisinde
eritilebilir. Eritme işleminden sonra süzülür ve yeniden elde etmek için sıvı madde
buharlaştırılır. Geriye kalan amonyum nitrat kristalleri kurutulur.
Amonya gazının nitrik asitten geçirilmesi ile elde edilir. Amonyum hidroksit bir behere
konulur, bu beherin ağzına bir hortum geçirilir ve bu hortumda direk nitrik asitin içine sokulur.
Çıkan amonya gazlarının nitrik asitten geçmesi ile amonyum nitrat oluşur.
NH3 +HNO3 ----→ NH4NO3
37gr + 63gr
80gr
Amonyum Nitratın SaflaĢtırılması:
1- Amonyum nitrat çoğu zaman rutubetten etkilendiği için yada patlayıcı yapılmaması
için başka maddelerle karıştırılır ve bu şekilde satılır.
2- Amonyum nitrat suda çabucak eridiği için suya atarız ve eritiriz. Sıcak suda olursa
daha çabuk erir.
3- Amonyum nitratla karışmış madde
çoğunlukla
kalsiyumdur.
Bu
maddeyi ayrıştırmak için bir plastik
kap içine amonyum nitrat dökülür.
Daha sonra maddenin hepsi
eriyinceye kadar su dökülür,
karıştırılır. 1-2 saat beklemeye
bırakılır. En güzeli 1 gün beklemeye
bırakmaktır. Bu şekilde kalsiyum
dibe çöker. Kalsiyum tabakasının
hemen üstünden bir delik açıp amonyum nitratlı suyu alınır ve tencerede kaynatılır.

Su buharlaştırılır ve amonyum nitrat saf hale gelir. Suyun tamamen bittiği iki şekilde
anlaşılabilir. Birincisi, su buharı renksizdir. Su buharı bitip beyaza yakın bir duman
çıkmaya başlarsa su bitmiş demektir. İkincisi ise, bir çubuk daldırdığımız zaman
amonyum nitrat çubuğun ucunda donar hale gelene kadar kaynatılır. Sonra madde
ateş üzerinden alınıp beton bir zemin üzerine serpilir. Madde hemen donar. Sonra un
haline getirilip güneş altında kurutulur. Saf amonyum nitratın rengi beyazdır.
Amonyum Nitrat KarıĢımları:
1- Hidrozin Hidrat (N2H5OH) = 33gr.
Al = 20 gr
NH4NO3 = 67 gr.
2- NH4NO3 = 66 gr.
N2H5OH = 33 gr
3- NH4NO3 = 96 gr
Al = 8 gr
4- NH4NO3 = 85 gr.
Al = 10 gr
S = 5 gr
5- NH4NO3 = 90gr
Hexamin. Peroksit= 6gr
KÖ = 5 gr
6- NH4NO3 = 80 gr
ÇÖ ya da KHV = 10 gr
7- NH4NO3 = 48 gr
Al = 1gr
ÇÖ ya da S = 19 gr
8- NH4NO3 = 85 gr
Motor yağı (dizel) = 35 gr
Al = 12 gr

10- NH4NO3 = 90,8 gr.
MD = 7,6 gr.
11- NH4NO3 = 90 gr
ŞK = 5 gr
TL = 5 gr
12- NH4NO3 = 88 gr
ŞK = 3,5 gr
TL = 3,5
Al = 5 gr
13- NH4NO3 = 65 gr
Al = 20 gr
TNT = 15 gr
14- NH4NO3 = 90gr
KÖ = 5 gr
Al = 5 gr
15- NH4NO3 = 72 gr
PY = 6 gr
Al = 22 gr
16- NH4NO3 = 60 gr
Al = 20 gr
KHV = 20 gr

9- NH4NO3 = 89 gr
S = 5 gr
ÇÖ = 11 gr

17- NH4NO3 = 85 gr
Naftalin = 5 gr
Al = 7,5 gr
TL = 2,5 gr

18- NH4NO3 = 85 gr
Amonyum Okselat = 1 gr
TNT= 10 gr

19- NH4NO3 = 80 gr
KÖ = 4 gr
S = 4 gr

20- NH4NO3 = 96 gr
Aseton Peroksit = 8 gr

21- NH4NO3 =120 gr
Al =20 gr
Talaş =3 kaşık

Kalsiyumdan TemizlenmemiĢ %26 lık NH4NO3 KarıĢımları:
Bu sadece farklı oranlarda şekerle yapılan karışımdır. Öncelikle ateşte şekerle
Amonyum nitrat eritilir. Bu karışım eridikten sonra kabarmaya başlar. Bundan dolayı taşmaya
karşılık büyük bir kap kullanılmalıdır. Biraz soğutulup direk mayın yapılacak kaba doldurulur.

Eğer ılık bir halde doldurulmaz ise soğuduğunda taşlaşır. Bundan dolayı hemen ılık bir halde
doldurulmalıdır.
1- NH4NO3 = 86 gr
Şeker = 14 gr.
2- NH4NO3 = 90 gr
Şeker = 10 gr
3- NH4NO3 = 120 gr
Şeker = 10 gr.
Tecrübe: Bu karışımların (kalsiyumdan temizlenmemiş NH4NO3) her birisi dikkatlice
denendi. Özellikle karışımlar kalın sert bir kabın içerisine doldurulmadığında iyi patlamadığı
tespit edildi. Bununla beraber en iyi halinde dahi Alüminyum pudralı temizlenmiş Amonyum
nitrat karışımlarına kıyasen yarı kuvvetinde olduğu görülmüştür. Bundan dolayı
temizlenmemiş Amonyum nitrat karışımları ciddi eylemlerde kullanılmamalıdır.
ANFO
ANFO kelimesi Amonyum Nitrat, Fuel-Oil Solüsyonu
kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur. Çok güçlü bir
terkiptir. ANFO, amonyum nitratın havadan nem kapma
ihtimalini azaltır. Nem amonyum nitratın patlamasını
engellemektedir. Ateşlenmesi yine de zordur. %94
amonyum nitrat ile %6 kerosen veya fuel oil veya dizel
karıştırılarak elde edilir. Yemleme kullanılması zorunludur.
Bu karışım dünyada maden işletmelerinde dinamite
alternatif olarak kullanılmaktadır.

Not 1: Amonyum Nitrat, çörek otu ile karıştırıldığında bu karışım bir ay kadar süreden sonra
bozulmaktadır.
Not 2: Amonyum nitrat karışımları içerisinde en ideal karışım 12-1 oranındaki amonyum
nitrat ve alüminyum pudrası karışımıdır.
AMONUL
%85 oranında amonyum nitrat ateş üzerinde eritilip üzerine %15 oranında talaş katılıp
ateşten indirilerek iyice karıştırılır. Daha sonra kurutulup toz haline getirilir. %5 alüminyum
pudra katılarak hazır hale gelir. Bu TNT'den daha güçlü bir karışım olup madenlerde, yol
kazılarında, tünel çalışmalarında vs. kullanılır.
ÜRE (YURYA) NĠTRAT CO(NO3)2
Kristal parçacıklar halinde ve beyaz renktedir. Şiddetli bir rutubet emicisidir. Üre nitratı
yapmak için 126 gr konsantresi fazla nitrik asit ve 60 gr. üre kullanılır. Ürenin içerisine nitrik
asit yavaş yavaş ve bir defadan fazla olarak boşaltılır ve bir süre karıştırılır. Yarım saat
beklemeye bırakılır. Daha sonra madde güzelce karıştırılır ve güneş altında bir levha
üzerinde kurutulur. Kurutulduktan sonra öğütülür. Maddenin patlama kuvveti üretiminde
kullanılan nitrik asidin konsantresine bağlıdır.
CO(NH2)2 + HNO3 (%100) = CO(NO3)2
60 gr + 126 gr
= 152 gr.

Diğer Üre Nitrat Yapım Yöntemleri:
CO(NH2)2 (Üre)
100 gr
60gr
60 gr
60 gr
60 gr
100 gr

HNO3
135 ml (%65)
126 ml (%65)
63 ml (%100)
97 ml (%65)
100 ml (%65)
200 ml (%65)

H2O
150 ml.
-----Üreyi eritecek kadar
Üreyi eritecek kadar
100 ml
20 ml.

Tecrübeler: Ebu Habbab (rh)’a göre en iyi netice veren yöntem 2. su kullanılmayan
yöntemdir. Biz bunu tecrübe ettik. Nitrik asidin ısıtılması sonucunda reaksiyonda suya ihtiyaç
duyulmaksızın maddenin çok güzel bir şekilde oluştuğunu gördük. Neticede bu yöntemin
daha pratik ve daha güçlü olduğu patlatılarak tespit edildi. Üre nitrat karışıma ihtiyaç
duymadan direk patlayıcı olarak kullanılabilir. Karışım yapılacaksa asitten iyice temizlenmesi
veya kurutulması gerekmektedir.
Üre Nitrat KarıĢımları:
1- CO(NO3)2 = 96gr
Al = 8gr
2- CO(NO3)2 = 64gr
KHV = 16gr
Al = 16gr

3- CO(NO3)2 = 90gr
KÖ = 4gr
S = 5gr
Al = 1gr

4- CO(NO3)2 = 70gr
AL = 20gr
S = 10gr
5- CO(NO3)2 = 90gr
Al = 5gr
KÖ = 5gr
6- CO(NO3)2 = 64gr
NH4NO3 = 32gr
Al = 8gr
Not: Bu madde sıcakta saklanmaz.

Not: Nitratların içine alüminyum veya kükürt karıştırılırsa çok güçlü bir patlayıcı olur.
Muhakkak karışım yapılmadan önce asitten iyice kurutulmalıdır. Her zaman karışım halleri
saf halinden daha iyi patlar.
KURġUN NĠTRAT Pb(NO3)2
Nitrat karışımlarının içerisinde patlama yönünden en iyi olanıdır. Kristal parçacıklar
halinde ve beyaz renktedir. Havadan rutubet kapmaz. Su içerisinde çabuk erir. Karışımları,
nitrat karışımları içerisinde en kuvvetli olanıdır. Karışımında TNT kullanılabilir ve bu TNT'nin
daha da kuvvetli patlamasına sebep olur. Bu maddenin yapımı kurşun ve nitrik asit maddesi
ile olur. Kurşun küçük parçalar haline getirilerek nitrik asidin içinde eritilip kaynatılarak kalan
suyu buharlaştırmak sureti ile geriye beyaz toz şeklinde kurşun nitrat kalır.
Pb + 2HNO3 ----→ Pb(NO3)2 + H2
207gr + 126gr
330 gr
KurĢun Nitrat KarıĢımları:
1- Pb(NO3)2 = 96gr
Al = 8gr
2- Pb(NO3)2=72gr
ÇÖ = 28gr
3- Pb(NO3)2 = 85gr
Al = 10gr
S=5gr

4- Pb(NO3)2 = 80gr
ÇÖ = 20gr

POTASYUM NĠTRAT KNO3
Kristal parçacıklar halinde ve beyaz renktedir. Su içerisinde
çabuk erir. Havadan rutubeti şiddetli emer. Siyah barut
üretiminde kullanılması sebebi ile barut tozu olarak da
isimlendirilir. Tabiatta bulunabilir ve özellikle Şili'de (Latin
Amerika'da bir devlet) fazlaca bulunmaktadır. Potasyum nitrat
hem gübrelerden hem de av malzemeleri satan dükkanlarda
bulunan kara baruttan elde edilebilir. Kara barutu kaynar suya
atıp ardından husûle gelen kükürt ve kömürü süzerek potasyum
nitratı elde edebiliriz. Meselâ 68 gram potasyum nitrat elde
etmek için 90 gram kara barutu bir litre kaynar suya atmak
lazımdır. Çözeltiyi, bir huninin üzerine yerleştirilmiş süzgeç
kağıdından geçirerek kavanoza akıtın ve bu işlemi çözelti
berraklaşana kadar sürdürün. Kömür ve sülfür suda çözülmezler
ve kolaylıkla ayıklanabilirler. Dolayısıyla su uçup gittiğinde geriye
kalan madde potasyum nitrattan başka bir şey değildir. Şeker
gübresi diye de adlandırılır.
Potasyum Nitrat yapım yöntemi:
NaNO3 + KCl ----→ KNO3 + NaCl
85 gr + 75 gr.
HNO3 + KCl ----→ KNO3 + HCl
63 gr + 75 gr
Potasyum Nitrat KarıĢımları:
1- KNO3 = 75 gr.
KÖ = 15gr
S = 10gr
NOT: Kara(siyah) baruttur
2- KNO3 =85gr
S =15gr
NOT: Güçlü bir patlayıcıdır.
3- KNO3 = 85gr
Al = 10gr
S = 5gr

4- KNO3 = 60gr
TNT = 15gr
Al = 18gr
KÖ = 7gr

5- Kara barut = 33gr
KMnO4 = 67gr
NOT: Sıcakta saklanmaz.

SODYUM NĠTRAT NaNO3
Potasyum nitratla aynı özelliktedir. Sodyum nitrat rutubete karşı potasyum nitrata göre
daha hassastır.
Sodyum Nitrat Yapım Yöntemi:
2Na + 2HNO3
----→ 2NaNO3 + H2
NaCl(Tuz) + HNO3 ----→ NaNO3 + HCl
59 gr + 63 gr.

Sodyum Nitrat KarıĢımları:
1- NaNO3 = 85gr
Al = 15gr
2- NaNO3 = 85gr
Al = 10gr
S = 5gr

3- NaNO3 = 85gr
Al = 10gr
KÖ = 5gr
4- NaNO3 = 75gr
KÖ = 11gr
S = 16gr

BARYUM NĠTRAT Ba(NO3)2
Kristalimsi beyaz renktedir suyun içinde kolayca erir. Asfalt yapımında kullanılır.
Baryum Nitrat Yapım Yöntemi:
2Ba + 2HNO3 ----→ 2Ba(NO3)2 + H2
BaCl2 + 2HNO3 ----→ Ba(NO3)2 + 2HCl
209 gr + 126 gr
Baryum Nitrat KarıĢımları:
1- Ba(NO3)2 = 56gr
Al = 28gr
S = 14gr

3- Ba(NO3)2 = 90gr
Al = 5gr
KÖ = 5gr

2- Ba(NO3)2 = 96gr
Al = 8gr

4- Ba(NO3)2 = 60gr
TNT= 40 gr

POTASYUM PERMANGANAT KMnO4
Kristalimsi eflatun renktedir. Suyun içinde kolayca erir, koyu eflatun renk verir. Su
depolarında dezenfekte için kullanılır. Gliserinle yanar. Oksijen suyunu su haline getirir.
Potasyum Permanganat KarıĢımları:
1- KMnO4 =80gr
Al = 20gr
2- KMnO4 = 72gr
TL = 12gr
Al = 10gr

4- KMnO4 = 60gr
ŞK = 20gr
Al = 20gr
5- KMnO4 = 75gr
ŞK = 5gr
KÖ = 5gr
Al = 10gr

3- KMnO4 = 80gr
ÇÖ = 10gr.

KarıĢımlarda Kullanılan Bazı Maddeler
Sülfat (kükürt):
Kristal parçacıklar halinde ve sarı renklidir. Su içerisinde çabuk erir. Zirai ilaçlamalarda
ve özellikle üzümü haşerelere karşı korumada kullanılır. Bazı kimyevi reaksiyonlar içerisinde

kullanılır. Ayrıca kuvvetli gaz zehirlerinin (Mustard –Hardal- gazı gibi) yapımında kullanılır.
Rumuzu S'dir. Sıvılaşması 112OC’de olur. Asıl olarak yanardağ volkanlarının kalıntılarından
üretilir. Kimyevi ve zirai olanı vardır. Ancak karışımlar için en ideal olanı kimyevi olanıdır.
Ayrıca zirai olanı da iki çeşittir; birisinin rengi koyu sarı ve diğerinin rengi ise açık sarıdır.
Bunların içerisinden ideal olanı ise açık sarı renkte olanıdır. Açık sarı olanını Güvenli sülfat
diye isimlendirirler. Bu madde (açık sarı renkli olan) oksijen açısından fakirdir ve karışımlar
içerisinde ara maddelerden birisidir. Ayrıca karışımın hassasiyetini artırır. Bu nedenle
hassasiyeti az olan ve patlaması yavaş olan karışımlarda bu madde daha fazla miktarlarda
kullanılır. Koyu sarı renkli olanı ise nitrat karışımlarında kullanılabilir. Koyu sarı renkli olan
sülfat karışımın hassasiyetini çok fazla artırır. Bu nedenle açık sarı renkli olanı güvenli sülfat
olarak isimlendirilir. Koyu sarı renkli olanı özellikle yaz mevsimlerinde Klorat karışımlarında
kullanılmamalıdır. Sülfat tek başına yandığında zehirli gaz çıkışı olur. Bu gaz solunmamalıdır.
Sülfat, karışımlarda kullanılmadan önce mutlaka güzelce kurutulmalıdır. Sülfatın kurutulması
işlemi için öncelikle alüminyum bir kap ateş üzerinde güzelce ısıtılır (100OC’ye kadar) daha
sonra kap ateş üzerinden indirilir ve sülfat bu kap içerisine dökülerek güzelce karıştırılıp
kurutulur. Kurutma işleminden sonra kullanılmak istenilen karışıma ilave edilir.
Üre CO(NH2)2:
Küçük tanecikler halinde ve beyaz renklidir. Zirai gübreme işleminde kullanılır. Su
içerisinde çabuk erir ve eğer ki ürede bakteri varsa erimesi daha da hızlanır. 133OC’de
sıvılaşır. Su içerisinde eritildiğinde suyun ısısını 12OC ve daha da aşağısına kadar düşürebilir
ve ayrıca üre ve su karışımı içerisine yemek tuzu, amonyum ve aseton ilave edilirse kısa bir
süreliğine de olsa suyun ısısını 0OC’ye kadar düşürebilir. Üre, amonyum ve karbondioksit
gazlarının düşük ısıda ve basınç altında birbirleri ile reaksiyona girdirilmesi sonucu elde
edilir. Üre sıvılaşma derecesinin üzerinde ısıtılırsa ayrışır ve ilk olarak kendisinden amonyum
gazı çıkışı olur.
Alüminyum Pudrası Al:
Alüminyum patlayıcı karışımların üretiminde çok önemli bir maddedir. Ayrıca yüksek ısı
veren karışımlar için de önemli bir maddedir. Yine yönlü patlayıcıların yapımında da kullanılır.
Alüminyum pudrası karışımların hassasiyetlerini ve patlama neticesindeki ısılarını artırır.
Madenlerin boyanmasından önce macun olarak boyanın altında çokça kullanılır. Alüminyum
pudrası bu boya macunları (astarı) ve gaz yağı karışımdan elde edilebilir. Bunun için eşit
oranlarda kum rengindeki madenlere özel olan astar ile gaz yağı karıştırılır ve güzelce
hareket ettirilir. Daha sonra süzülür, kurutulur ve öğütülür. Ayrıca torna işlerinden arta kalan
alüminyum talaşı ince gözenekli bir elek ile elenerek de alüminyum pudrası elde edilebilir. Ve
yine alüminyum (folyo) kağıdı da kullanılabilir. Bunun için şu işlemleri yapmamız gerekir
1- Mikserin üçte biri tuz ile doldurulur.
2- Diğer
kısmı
küçük
küçük
parçalanmış
alüminyum kâğıdı ile doldurulup makina tuz,
gümüş rengini alıncaya kadar dakikalarca
çalıştırılır.
3- Daha sonra madde içerisinde su bulunan bir
kaba alınarak tuz eritilir. Sonra toz haline
getirilmiş olan alüminyum kağıdı süzülüp
kurutulur.
Burada tuz yerine suda kullanılabilir. Bundan
maksat mikserin motorunun yanmasını engellemektir.
Alüminyum oksijen açısından fakir maddedir. Eğer
ki alüminyum pudrası saf halde ise ve sülfürik asitle
karıştırılırsa kısa bir süre içerisinde yanar.
Not: Alüminyum pudra, alüminyum boyanın içerisinden çıkartılarak da elde edilebilir.
Alüminyum boya alınıp kutunun ağzı açılır ve 5-10 dk. hareket ettirilmeden bekletilir. Pudra
boya ile karışık bir halde dibe çöker. Üstten sulu kısım alınır. Sonra üzerine bir miktar tiner

eklenir ve karıştırılır. Yine bir süre alüminyumunun dibe çökmesi beklenir ve üstte kalan sıvı
alınır. 3-4 sefer bu işlem tekrar edilir. Ta ki boya tinerde tamamen eriyip pudradan ayrışsın.
En son kalan pudra güneş altına serilerek kurutulur.
KLORAT KARIġIMLARI
POTASYUM KLORAT KCIO3
Kristal parçacıklar halinde ve saf halde iken beyaz renktedir.
Havadan
rutubet
kapmaz.
Karışımları
genelde
nitrat
karışımlarından daha iyi ve daha kuvvetlidir. Ancak karışımlarının
patlatılması için kuvvetli bir fünye gerekir. Üretimi saf su ve yemek
tuzunun elektrik yolu ile reaksiyona girdirilmesi ile olur. Ayrıca
normal kibrit üretiminde çokça kullanılır ve ayrıca kumaş
beyazlatmada da ve birçok maksat için tıbbi ve laboratuvar
malzemeleri satan yerlerde bulunmaktadır.
Potasyum Klorat maddesini kibritten elde edebilmek için şu
yol takip edilir: Kibrit karışımında % 35 oranında bu madde
kullanılır. Bu madde su içerisinde erir. Ancak kibrit üretiminde bu
madde ile kullanılan diğer maddeler su içerisinde erimez. Bu
özelliğinden yararlanılarak bu madde karıştırıldığı diğer
maddelerden ayrıştırılabilir. 20 kutu kibritten yaklaşık 15 gr
Potasyum klorat elde edilir. Bu işlem için ilk olarak kibrit çöplerinin
başları güzelce kibrit çöplerinden çıkartılır ve yarısı su dolu olan
bir kap içerisine konur. Daha sonra bu kap kaynatılır. Daha sonra
bu karışım süzülür ve süzgeç kağıdının üzerinde ki madde atılır ve
altta kalan sıvı buharlaştırılmaya başlanır. Bu buharlaştırma işlemi
kabın altında hamurumsu bir tabaka oluşuncaya kadar devam
eder. Ancak bu esnada bu hamurumsu tabakanın kurutulmaması
gerekir. Daha sonra bu hamurumsu madde kabın içerisinden
çıkarılarak cam bir levha üzerine konur ve güneşte güzelce
kurutulur. Daha sonra öğütülüp elenir.
Sodyum Klorat NaCIO3
Sodyum klorat karışımları tamamen potasyum klorat karışımları ile oranlar olarak aynıdır.
Değişen tek şey potasyum klorat yerine aynı oranlarda sodyum klorat kullanılmasıdır.
Sodyum klorat karışımları, potasyum klorat karışımlarına nazaran daha kuvvetli ve daha
hassastır. Bu nedenle kullanımı esnasında daha dikkatli muamele edilmelidir.
Notlar:
1- Klorat maddeleri asla nitrat ve iyotlu maddeler ile karıştırılmamalıdır. Eğer ki
karıştırılırsa bu karışım kendi kendine yanar veya patlayabilir.
2- Potasyum kloratın yanması zordur. Ancak öğütülmesi esnasında çok dikkatli
olunmalıdır. Üzerinden darbe yaparak öğütülmemeli ve havan içerisinde daire
şeklinde öğütülmelidir.
3- Potasyum klorot ve şeker 1/1 oranlarında karıştırılarak yavaş yanan fitil elde edilebilir
(Fitil yapımına bakınız). Ayrıca potasyum ve şeker karışımı sülfürik asit
damlatıldığında yanmaya başlar.
4- Klorat (sodyum veya potasyum klorat) ile şeker 9/1 (9 oran klorat ve 1 oran şeker)
karıştırılıp, kapalı bir kalıp içerisine yerleştirilir ise fitil ile patlatılabilir. Ancak fünye
kullanılırsa bu patlama daha kuvvetli olur.
5- Kloratların yanması esnasında ilk etapta 600OC ısı verir.
6- Kloratların kurutulması direk güneş altında veya ateş üzerinde ısıtılıp sonra ateşten
indirilmiş olan sıcak tava yolu ile yapılabilir.

Potasyum Klorat Yapımı:
1Su tamamen tuza doyup tuz
başlayıncaya kadar tuz eklenir.

dibe

çökmeye

2- Tuz + Su karışımı süzülerek karışım tuzdan arındırılır.
3-

Ph kağıdı 6 olana kadar tuzlu suya HCl konulur. (1-2
damla)

4-

Elimizdeki tuz potasyum klorit ise potasyum klorat ,sodyum klorit ise sodyum klorat elde
edilir. Karışıma elektrik verince zehirli gaz çıkar bunun için ihtiyatlı olunur. Bu gaz kabloları
eritir. Bunun için kaba ayrı bir çıkış deliği verilir. Her 100 ml. e 2 amper kullanılır. 3-4,5 volt
verilir. Bu volt standarttır.
Bu işlem 32 saat elektrikte uygulanır. Daha sonra bu malzeme alınır filtre kağıdın da
süzülür. Sonra geri kalan su biraz kaynatılır sonra soğutulur. Daha sonra tuz taneleri
yukarıya doğru çıkar. Bunlar tekrar filtre kağıdın da süzülür. Sonra bu güneşte kurutulur. Bu
işlemler güzelce uygulanırsa bir günde yani 24 saat te 35 gr tuzdan 65 gr potasyum klorat
elde edilir. Bilgisayar güç kaynağı kullanılabilir. Suyun içindeki karbon ve paslanmaz çelik
parçaları bir birine yaklaştıkça amper çoğalır uzaklaştıkça amper azalır.
Kibritlerden Potasyum Klorat Elde Etme Yöntemi:
Kibritin ucundaki madde alınıp bir kapta biriktirilir. Sıcak suyun içine atılarak karıştırılır.
Potasyum klorat suyun içinde erir. Diğer maddeler ise erimez. Karışım süzülür. Filtre

kağıdında kalan maddeler atılır. Su kaynatılmaya başlanır. Bir süre kaynatılır. Güneşe
bırakılır. Suyun iyice buharlaşması beklenilir. Kuruduktan sonra kalan madde potasyum
klorattır.
Not: En son kaynatma işlemini yaparken suyun tamamen bitmemesine özen gösterilir.
Yoksa potasyum klorat yanar.
Potasyum (Sodyum) Klorat KarıĢımları:
1- KCIO3 = 85gr
S = 15gr
2- KCIO3 = 98gr
Al = 8gr
3- KCIO3 = 88gr
KY = 12gr
4- KCIO3 = 80gr
NB = 20gr
5- KCIO3 = 50gr
ŞK = 30gr
NB = 20gr
6- KCIO3 = 50/90gr
ŞK = 50/10gr
7- KCIO3 = 48gr
ŞK = 16gr
S = 16gr
Al = 16gr
8- KCIO3 = 75gr
KHV = 10gr
ŞK = 5gr
Al = 10gr
9- KCIO3 = 90gr
V = 7gr
MUM = 3gr
10- KCIO3 = 70gr
V = 12gr
Al = 12gr
11- KCIO3 = 88gr
V = 12gr
12- KCIO3 = 90gr
ŞK = 10gr
Al = 6gr
13- KCIO3 = 90gr
MD = 10gr

14- KCIO3 = 84gr
KÖ = 12gr
S = 12gr
15- KCIO3 = 88gr
D = 8gr
TL = 3,5gr
16- KCIO3 = 80gr
B = 6gr
17- KCIO3 = 80gr
ÇÖ = 12gr
B = 12gr
18- KCIO3 = 90gr
ÇÖ = 10gr

19- KCIO3 = 90gr
TY = 10gr
20- KCIO3 = 75gr
KY = 10gr
Al = 5gr

21- KCIO3 = 70gr
PY = 7gr
V = 3gr
22- KCIO3 = 84gr
S = 12gr
23- KCIO3 = 70gr
ŞK = 5gr
Al = 15gr
TNT = 20gr

24- KCIO3 = 36gr
TUZ = 18gr
ŞK = 18gr
NB = 6gr
S = 6gr
KÖ = 6gr
Al = 6gr

KMnO4 = 18gr
25- KCIO3 = 36gr
NB = 6gr
KÖ = 6gr
S = 6gr
ŞK = 12gr
Al = 18gr

26- KCIO3 = 6 gr
V = 1gr.
S = 1gr.

OKSĠJEN KARIġIMLARI
(HĠDROJEN PEROKSĠT H2O2)
Kaynama derecesi 150OC’dir. Su gibidir. Kokusu nitrik asidin kokusuna benzer. Suyla
her miktarda karıştırılır. Toprağı yakar. Sahil kumunun üzerine dökülürse alev çıkarır. Ana
patlayıcı olması için terkizi %65 - %75 arası olmalıdır. Saklarken kalın bir kap içinde
saklanmalıdır. Kabın rengi ışık girmesin diye koyu olmalıdır. Işık girdikçe oksijen uçar.
Saklarken kapağa küçük bir delik açılır. Terkizini ölçerken oda sıcaklığında ve ameliye
yapılacak bölgede ölçmeliyiz. Ki terkizi sıcaklığa göre değişir. Karışım hazırlandıktan iki gün
sonra kullanılmalıdır. Un ile karıştırılmışsa karışım kabarır, şekerle karıştırılmışsa yanar. Bir
madde ile karıştırıldığında reaksiyonun tam bir şekilde gerçekleşmesi için yarım saat
bekletilmelidir.
Not: Hidrojen peroksit karışımları ile patlayıcı yapıldığında fünye, karışıma
operasyondan hemen önce konulur ve karışım kabının kapağında küçük bir delik bırakılır. Ve
fünye karışımın tam ortasına konur.
Hidrojen Peroksit KarıĢımları:
1- H2O2
= 2gr - 3gr - 4gr - 6gr
Şeker,un =1gr - 1gr - 1gr - 1gr
yada kara biber
Şeker en kuvvetlisi sonra un sonra
kara biberdir. Aynı oranlarda bunların
yerine pirinç, karanfil ve çörek otu da
kullanılabilir. Çörek otu karışımı çok güçlü
bir karışımdır. H2O2=4 ÇÖ=1 oranında
61kg patlayıcı yapılmış, bu üç katlı bir
binayı yıkmıştır.
2- H2O2 = 18gr
NH4N03 = 72gr
Al = 12gr
S = 6gr
Not:
Kesinlikle
yasaktır.
3- H2O2 = 78gr
Al = 26gr

saklanması

4- H2O2 = 78gr
Aseton =26gr
5- H2O2 = 78gr
Aseton = 18gr
Al = 18gr
6- H2O2 = 80gr
Aseton = 20gr
7- H2O2 = 78gr
B = 18gr
Aseton = 18gr
8- H2O2 = 9gr Saklanması
ÇÖ
= 6gr.
Yasaktır.
NH4NO3 = 36 gr.
9- H2O2 = 40 gr.
B = 10 gr.

Not: H2O2 ile saf haldeki gliserin, 4’e 1 oranında karıştırıldığında da şeker karışımı
gücünde bir karışım olduğu tecrübe edilerek tespit edilmiştir.
En Kuvvetli KarıĢımlar:
1- NH4NO3 = 67gr
N2H5OH = 33gr
Al = 20gr
2- NH4NO3 = 65gr
TNT = 15gr
Al = 20gr

3- NH4NO3 = 90gr
KÖ = 5gr
Al= 5gr
4- NH4NO3 = 96gr
Aseton Peroxit = 8gr

5- NH4NO3 = 48gr
ÇÖ = 1 gr
Al = 1gr
6- NH4NO3 = 96gr
Al = 8gr
7- KCIO3 = 88gr
D = 8gr
TL = 3,5gr
8- KCIO3 = 6gr
V = 1 gr
S = 1gr
9- KCIO3 = 90gr
10- KCIO3 = 6gr - 4gr
NB
= 1gr - 1gr
11- KCIO3 = 35gr
TNT = 10gr
ŞK = 7,5gr
Al = 4gr
MD (Dizel) = 10gr

12- H2O2 = 4gr
ŞK = 1gr
13- H2O2 = 4gr
Kara biber/un = 1gr
14- CO(NO3)2 = 32gr
NH4NO3 = 16gr
Al = 4gr
15- Pb(NO3)2 = 96gr
Al = 8gr
16- NH4NO3 = 9 gr.
Kırmızı fosfor = 1 gr.
17- KCIO3 = 88 gr
V = 12 gr.
18- H2O2 = 18 gr
NH4NO3 = 72 gr
ÇÖ = 12 gr.

Büyük Miktarlarda Olan KarıĢımların Patlatılması:
1- Karışımlarda kullanılacak olan ve öğütülmesi gereken maddelerin güzelce öğütülmüş
olması gerekir.
2- Karışımlar esnasında, karışımın sıfatlarına dikkat edilmelidir.
3- Karışımın patlatılmasında birden fazla fünye veya Cortex (patlayıcı fitil)
kullanılmalıdır.
4- Elektrikli fünye veya elektronik devre kullanılacaksa mutlaka elektriğin ulaşıp
ulaşmadığı her merhalede kontrol edilmelidir.
5- Eğer ki patlatma fitil ile yapılacaksa, fitil sağlam bir hortum içerisine yerleştirilmesi
gerekir. Bundan amaç fitili darbe veya basınçtan korumaktır. Çünkü darbe veya
basınç altında kalan fitil daha hızlı yanar.
6- Hazırlanan karışım naylon ile izole edilmeli ve iyi bir kap içerisine yerleştirilmelidir.
7- Hazırlanan karışım bir kap içerisine yerleştirildikten sonra olabildiğince
sıkıştırılmalıdır.
8- Hazırlanan karışımın %5'i miktarında ateşlemeyi artırıcı madde ile fünye
desteklenmelidir. Bu madde nitro gliserin ve tahta talaşı karışımı olabileceği gibi
bizzat karışımın kendisinden alınacak ve özel bir kap içerisine fünye ile yerleştirilecek
olan karışım da (aynı karışım) olabilir.
9- Karışımların ısısı belli aralıklarla kontrol edilmelidir. Bu kontrol yapım ve patlatılma
esnasında olmalıdır. Isı 15-40OC arasında olmalıdır.
10- Hazırlanan karışımın tamamı kullanılmadan önce mutlaka bir miktarı tecrübe edilmeli
ve karışımın bir probleminin olup olmadığından emin olunmalıdır.

BARUTLAR
Siyah Barut:
İtici madde olarak tek başına kullanılabildiği gibi aseton ve nitro selüloz karışımı ile de
kullanılabilir. Ayrıca amonyum nitrat ile karıştırılarak da gerek itici ve gerekse kapalı bir kap
içerisinde patlatılarak kullanılabilir. Yine fitil yapımında veya büyük kayaların kırılmasında da
kullanılabildiği gibi kapalı bir kap içerisine konarak fitil veya fünye yardımı ile patlatılabilir.
Kapalı bir kap içerisinde patlatıldığında patlama hızı 3000-4000 m/sn'dir. Uzun süre
depolanabilir. Ancak rutubetten etkilenir.
Yapımı Ġçin Gereken Maddeler:
Madde
Rumuz
1- Potasyum Nitrat
(KNO3)
2- Odun Kömürü
(C)
3- Sülfat
(S)
4- Metanol Alkol
(C2H5OH)

Miktar
75 gr
15 gr
10 gr
30-40 gr

Yapım Yolu:
Yapımda kullanılan maddelerin tamamı ayrı ayrı öğütülür ve ince gözenekli bir elek ile
elenir. Daha sonra öğütülmüş vaziyetteki bu üç madde birbirleri ile güzelce karıştırılır. Daha
sonra bu karışım cam bir kap içerisine konur ve üzerine Metanol alkol ilave edilir. Daha sonra
bu karışım kaynayan su havuzunun içerisine konur ve karışımdan kabarcıklar çıkıncaya
kadar bu suda bekletilir. Bu kabarcıklar çıkmaya başladığında karışım su havuzu içerinden
çıkarılır ve süzülür daha sonra kurutulur. Madde tamamen kuruduktan sonra öğütülür ve
elenir. Ayrıca siyah barut soğuk yol ile de yapılabilir. Bu yol için ise, 75 gr potasyum nitrat, 15
gr odun kömürü ve 10 gr sülfat kullanılır. Daha sonra bu üç madde öğütülüp elenir. Ve
birbirleri ile güzelce karıştırılır. Bu karıştırmadan sonra siyah barut kullanılabilir inşaallah.
Ancak birinci yol, ikinci yola nazaran biraz daha zor olsa da netice olarak daha iyi madde
vermektedir.
Sülfatsız Barut:
Yapımı esnasında %80 oranında potasyum nitrat ve %20 oranında odun kömürü
kullanılır. Bu iki madde öğütülüp elenir ve birbirleri ile güzelce karıştırılır. Bu karışım
işleminden sonra madde hazırdır. Bu karışım ile elde edilen barut, soğuk yol olarak yukarıda
izah edilen siyah baruttan daha kuvvetlidir.
Alüminyum Barut:
İtici bir baruttur. Amonyum nitrat kullanılarak üretilir ve dumansız barutun kuvvetine
yakın bir kuvveti vardır. Yapımında kullanılan maddelerin tamamı bulunabilir ve ucuz olan
maddeler olması ile beraber kuvvetli bir barut çeşididir. Ayrıca yanması esnasında parlamaz
ve duman çıkarmaz. Sürtme ve sallamaya karşı hassas değildir. Siyah barut kadar çabuk
yanıcı değildir. Ayrıca bu madde siyah baruttan daha az tehlikeli ve yanması esnasında ise
siyah baruttan daha fazla gaz çıkaran bir maddedir.
Yapımı Ġçin Gereken Maddeler:
Madde
Rumuz
1- Potasyum Nitrat
(KNO3)
2- Amonyum Nitrat
(NH4NO3)
3- Odun kömürü
(C)
Veya
1- Odun kömürü
(C)
2- Amonyum Nitrat
(NH4NO3)

Miktar
%14
%37
%49
%20
%80

Notlar:
1- Yapımı için gerekli maddeler öğütülüp elenir ve birbiri ile güzelce karıştırılır.
2- Potasyum nitrat kullanılan yol daha iyi netice vermektedir.
Gümüş Barut:
Rengi gümüşe benzediği için bu isim ile isimlendirilmiştir. Bu barut çeşidi fitil yapımında
ve çarpma ile patlayan bombaların yapımında kullanılır. Ayrıca kapalı bir kap içerisine konup
fitil ve fünye yolu ile de patlatılabilir. Rutubetten fazla etkilenmez.
Yapımı Ġçin Gereken Maddeler:
Madde
Rumuz
1- Potasyum Klorat
(KClO3)
2- Alüminyum pudrası
(Al)
3- Sülfat
(S)

Miktar
6 gr
3 gr
3 gr

Yapım Yolu:
İlk olarak ateş üzerinde bir tava ısıtılır ve ateş üzerinden indirildikten sonra öğütülmüş
Potasyum klorat ve sülfat ayrı ayrı tava içerisinde kurutulur. Her iki madde de soğutulduktan
sonra güzel bir şekilde ve çok dikkatli olarak birbirleri ile karıştırılır. Ayrıca bu barut daha
hassas bir şekilde üretilebilir. Şu şekilde yapılır;
Yapımı Ġçin Gereken Maddeler:
Madde
Rumuz
1- Potasyum Klorat
(KCIO3)
2- Alüminyum pudrası
(Al)
3- Sülfat
(S)
4- Öğütülmüş şeker

Miktar
6 gr
2 gr
2 gr
2 gr

Yapım Yolu:
İlk üç madde aynen birinci yolda olduğu gibi birbirleri ile karıştırılır. Daha sonra şeker bu
üç maddenin karışımına ilave edilir. Ancak şekerin ilavesi ile karışım çok hassas bir hale
gelir. Hazırlanan bu karışım içi delik bir çubuk içerisine konup yavaş yanan fitil üretilebilir.
Ayrıca şeker konmadan da ilk üç madde aynı oranlarda kullanılarak yine fitil yapımında
kullanılabilir ki bu yol ile yapılacak olan fitil daha iyi olur ve rutubetten etkilenmez.

Kum Barut:
Yine bu baruta da renginden dolayı bu isim verilmiştir. Gümüş baruttan daha az
hassasiyete sahiptir. Fitil yapımında kullanılabilir ve ayrıca kapalı bir kap içerisine
yerleştirilerek fitil ve fünye yolu ile de patlatılabilir. Karışımda kullanılacak Potasyum klorat ve
sülfat maddeleri birbirleri ile karıştırılmadan önce ısıtılmış bir tava içerisinde ayrı ayrı
kurutulurlar. Kurutulma işleminden sonra maddeler güzelce birbirleri ile karıştırılır.
Yapımı Ġçin Gereken Maddeler:
Madde
Rumuz
1- Potasyum Klorat
(KClO3)
2- Alüminyum pudrası
(Al)
3- Sülfat
(S)

Miktar
7 gr
1 gr
1 gr

BĠLEġĠMLER
TRĠ NĠTRO TOLUENE (TNT) C7H5(NO2)3
Temiz halde iken beyaz renklidir ve kristalimsidir. Hazırlanışında temiz olmayan bir
madde kullanılır ise rengi sarımsı beyaz renkli olur. 80.6’de erir. Yoğunluğu 1.69-1.54 g/cm³
tür. Yoğunluğu 1.54 g/cm³ olduğunda hızı 6600 m/sn, 1.65 g/cm³ olduğunda ise 7000 m/sn
olur. Madenlerle reaksiyona girmez. Suda erimez. Nitrik asit ve sülfürik asitte, asetonda ve
toluene maddesinde erir. Ancak en hızlı asetonda erir. Su ilave edildiğinde eski haline döner.
Rutubetten % 0.05 oranında etkilenir. 310-300’de patlar. Ancak patlaması için muhakkak
patlama dalgalarına ihtiyaç duyar. Yakıldığında önce erir. Sonra dumanlı bir alev ile yanar.
Zehirlidir. Özellikle toz halinde solunup direk dokunulmamalıdır. Neticede ishale, nefes
darlığına, ciltte sararmaya, mide sancılarına, hazımsızlığa yol açar. Bu durumda hastanın iki
gün dinlenip bol bol meyve, et yiyip süt içmesi gerekir.
Kusurları:
1- Işığa ve güneşe maruz kaldığında önce kahverengi sonra sarıya dönerek kararabilir.
Bu patlama kuvvetinin zayıflamasına sebebiyet vermektedir.
2- Sıcak bir yerde depolanması durumunda içerisindeki yağımsı madde süzülmeye
başlar neticede hassaslaşır sürtünme sallanma vs. ile patlayabilir.
3- Küçük miktarlarda yakıldığında patlayabilir.
HazırlanıĢı:
a- Nitro Toluene’nin yapılıĢı:
1-

2-

Sonra karışım yarım saat karıştırılır. Neticede Nitro Toluene parçacıklarının oluştuğu
görülür. Yağımsı tabaka (Nitro Toluene) süzülür.
b- Ġkili Nitro Toluene’nin yapılıĢı:
1-

2- Nitro karışımı hazırlanır.

3- 1. Karışımının ısısı 90OC’ye çıkartılıp nitro karışımı dökülür.

Karışım döküldükten sonra aynı ısıda yarım saat karıştırılmaya devam edilir. İkili Nitro
Toluene nin oluştuğu görülür.
c- Üçlü Nitro Toluene nin YapılıĢı:
1-

2- Nitro karışımı hazırlanır.

3- 1. Karışımının ısısı 100OC’ye çıkartılıp nitro karışımı dökülür.

4- İki saat aynı sıcaklıkta karıştırılmaya devam edilir. Üçlü Nitro Toluene (TNT)
oluşacaktır.
5- İki saat karıştırıldıktan sonra soğumaya bırakırız. Daha sonra soğuk su dökerek bütün
TNT parçalarının oluşmasını sağlarız.
6- Sıcak su ile yıkar sonra yine soğuturuz. Sonra ısısı 60ºC olan su:5 Etil Alkol:1
karışımı ile (TNT den miktarı daha çok olacak şekilde) madde yıkanır. Neticede temiz
saf TNT kristallerini elde ederiz.

Notlar:
1- H2SO4 ile HNO3 karışımları 30ºC’nin altında yapılmalıdır. Her zaman H2SO4 HNO3’ün
üzerine dökülür.
2- Eğer çok miktarlarda TNT hazırlamak istiyor isek Nitro Toluene ve İkili Nitro Toluene
karışımlarının son aşamalarından sonra 1 gece reaksiyonun tam gerçekleşmesi için
bırakılır.
3- Bütün ölçüler gram iledir.
4- H2SO4’ün terkizinin yüksek olması gereklidir.
5- Yanımızda her zaman ani sıcaklık artışına karşılık bir bardak su bulundurmalıyız.
6- Kesinlikle çıkan gazlar solunulmamalıdır.
7- Bütün merhaleler de ara verilip başka bir zaman devam edilebilir.
Bazı TNT KarıĢımları:
TNT tembel bir maddedir. Petn, RDX ve Tetryl ise TNT’den güçlü olup daha hassastırlar.
Tembel olmayıp bilakis hassas maddelerdir. TNT’nin tembelliğini giderip gücünü artırmak için
devletler TNT’yi bu üç madde ile aşağıda vereceğimiz oranlarda karıştırarak kullanmaktadır.
1. TNT= 50
RDX= 50
2. TNT= 50
Tetryl= 50
3. TNT= 70
PETN= 30
PICRIC ACID
C6H2OH(NO2)3
Sarı renklidir. Kristalimsidir. Yoğunluğu 1,75gr/cm3 dür. Patlama hızı 7650m/sn dir. 300O
310 C’de patlar. Fransızlar bunu TNT yerine kullanmaktadırlar. Ancak bu madde birçok
madenle reaksiyona girmektedir. Teneke, kağıt, plastik ve camla reaksiyona girmez. Sülfür
ile karıştırılırsa hassasiyeti artar. Patlama ısısı düşer. Suda erimez. Terkizi yüksek sülfürik ve
nitrik asitte erir. Işıktan etkilenmez. 120-122,5OC’de erir. TNT den 1,6 oranında daha
kuvvetlidir. Yakıldığında önce erir daha sonra dumanlı bir ateş çıkararak yanar. Eritilip kalıba
dökülebilir. Patlayıcı maddelerin en zehirli olanlarındandır. Bu yüzden yapımı ve kullanımı
esnasında ihtiyatlı olunmalıdır.
Bazı mürekkeplerin yapımında, bakır madenini temizlemede, yanık merhemlerinde ve
bazı hastalıkların ilaçlarında kullanılmaktadır. Birçok yapım yöntemi vardır. İki yöntemi
açıklayacağız.
Yöntem 1:
1-

Belirli bir ısı derecesi olmaksızın yavaş yavaş
dökülerek karıştırılır. Daha sonra yarım saat
kaynatılır. Biraz soğutulur. Soğuk su ünitesinde bal
kıvamını alana kadar bekletilir.

2Oda sıcaklığında bir seferde dökülür.

3- Daha sonra bir buçuk saat kaynatılır. Kaynatma işlemi bittikten sonra 6-7 dakika
zehirli gazların son bulması için beklenir.
4- Madde biraz soğutulup üzerine 100ml soğuk su dökülür. Neticede pikrik asidin
oluştuğu görülür. Bu süzülür. 200-300ml su ile yıkanır.
5- Güneş altında kurutulup depolanır.
Yöntem 2 (Fransız Yöntemi):
1Oda sıcaklığında azar azar karıştırarak dökülür.

2- Isı 80OC’ye çıkartılıp bir defada 38ml suya tek seferde dökeriz. Madde siyaha meyilli
kırmızı dut gibi olur. Bunun sebebi içindeki istenmeyen kalıntılardır.
3- Sonra bu kalıntılar süzülür ve atılır. Elimizde kalan maddenin
üzerine yedi defada (şekildeki ısı değerlerine riayet edilerek)
62gr’lık %95 terkizli nitrik asidi dökeriz. 62gr HNO3 dereceli tüp
yardımıyla hesaplanarak yediye bölünür. Önce karışımın ısısı
30OC’de iken ilk kısım nitrik asit dökülür. Isı 70OC’ye çıkarılır ve
ikinci kısım nitrik asit dökülür. Isı 87OC’ye çıkartılıp üçüncü
kısım nitrik asit dökülür. Sonra ısı 93OC’ye çıkartılır dördüncü
kısım nitrik asit dökülür. Isı 107OC’ye çıkarılır ve beşinci kısım
nitrik asit dökülür. Isı 113OC’ye çıkartılır ve altıncı kısım nitrik
asit dökülür en son olarak 115OC’ye çıkarılır ve son kısım nitrik
asit dökülür.
4- Bir buçuk saat kaynatılır. Kaynatma işlemi sona erdiğinde biraz
soğutulup 100ml suyun içerisine bir defada dökülür.
5- Madde süzülür ve güneşte kurutulur.
Notlar:
1- %10 su miktarı ile su altında depolanır.
2- Bu yöntemler neticesinde 20-26 gr madde elde edilir.
3- Phenol C6H5OH naylon yapımında boya ve ilaç sanayinde ve birçok alanda kullanılır.
4- Asprinden de bu madde elde edilebilir. 20 adet aspirin tableti öğütülür ve 120ml etil
alkolde eritilir. Bu madde süzülür ve buharlaştırılır. Neticede Phenol maddesi elde
edilmiş olur.
R.D.X.
C3H6N6O6
Kristal parçacıklar halinde ve saf halde iken beyaz renktedir. 202-207OC’de sıvılaşır.
Yoğunluğu 1,6 gr/cm3'tür. Su, alkol ve Karbon tetraklorid (CCL4) maddelerinde erimez.
Isıtılmış benzin, ısıtılmış etilin ve yine ısıtılmış aseton (ancak aseton içerisinde erimesi için 8
oran aseton ve 1 oran RDX gerekir) içerisinde erir. Ayrıca terkizi yüksek ve soğuk sülfürik
asit içerisinde eritilebilir.
RDX maddesinin imhası, terkizi hafif sülfürik veya Hydroksit sodyum içerisinde
kaynatılarak yapılabilir.
Patlama kuvveti 1,6 TNT kuvvetindedir. Patlaması için gereken ısı 299OC’dir. Patlama
sürati 8380 m/sn'dir. Işıktan etkilenmez. Kanda erimesi çok zor olduğu için zehirleme etkisi
azdır.

Yapımı Ġçin Gereken Maddeler:
Madde
Rumuz
Miktar
Terkiz/Konsantre
1- Nitrik Asit
(HNO3)
120 ml
% 90
2- Hexamin
(C6H12N4)
70 gr Saf ve öğütülmüş halde
3- Saf ve soğuk su
(H2O)
750 ml
Saf su
Saf ve soğuk su yerine 750 gr rendelenmiş buz da kullanılabilir.
Yapım Yolu:
1- Nitrik asit cam bir kaba konur ve soğuk su havuzuna alınarak ısısı 20-30OC arasında
muhafaza edilir.
2- Daha sonra öğütülmüş hexamin nitrik asit içerisine az miktarlarda karıştırılmaya
başlanır. Bu esnada bileşenin ısısı 20-30OC arasında tutulmalıdır ve soğuk su havuzu
içerisinde daima yumuşak hareketler ile hareket ettirilmelidir.
3- Hexamin maddesi nitrik içerisinde tamamen eritildikten sonra, bu bileşenin ısısı sıcak
su havuzu içerisinde 55OC’ye kadar çıkarılır ve 10 dakika bu ısı muhafaza edilerek
kuvvetlice karıştırılır.
4- Daha sonra bileşenin derecesi 20OC’ye kadar düşürülür.
5- Daha sonra bu bileşim 750 ml soğuk su ve 750 gr rendelenmiş buz içerisine bir
seferde dökülür.
6- Bu işlem ile beraber RDX kristalleri cam kabın altın çöker.
7- Kristallerin oluşumu tamamlandıktan sonra madde süzgeç kağıdı ile süzülür ve %2
terkizde hazırlanacak olan Sodyum Karbonat ve su karışımı ile madde süzgeç
kağıdının üzerinde iken yıkanır. Daha sonra madde kurutulur.
8- Maddeyi tamamen saflaştırmak ve istenmeyen maddelerden tamamen temizlemek
istenirse, ısıtılmış olan 600 ml miktarındaki aseton içerisinde eritilir ve süzülür. Daha
sonra aseton soğumaya bırakılır. Aseton soğuduğunda RDX kristalleri ortaya çıkar.
RDX kristalleri tamamen ortaya çıktıktan sonra madde yeniden süzülür ve kurutulur.
Ġkinci Yapım Yolu Ġçin Gereken Maddeler:
Madde
Rumuz
Miktar
1- Nitrik Asit
(HNO3)
90 ml
2- Hexamin
(C6H12N4)
30 gr
3- Sülfirik asit
(H2SO4)
15 ml
4- Saf ve soğuk su (H2O)
750 ml

Terkiz/Konsantre
% 90
saf ve öğütülmüş halde
%85
Saf su

1- İlk olarak bir kap içerisinde Nitrik ve sülfürik asitler birbirine karıştırılır ve bu karışımın
ısısı 20-30OC’de muhafaza edilir.
2- Daha sonra öğütülmüş hexamin nitrik ve sülfürik asitleri karışımına az miktarlarda
ilave edilmeye başlanır. Bu esnada bileşim daima karıştırılır ve ısının 30 OC’yi
aşmamasına dikkat edilir.
3- Hexaminin erimesi tamamen sona erdikten sonra bu bileşimin ısısı sıcak su
havuzunun içerisinde 50-55OC’ye çıkarılır ve sürekli olarak karıştırılarak 10 dakika bu
ısıda bekletilir.
4- 10 dakikadan sonra bileşimin ısısı 20OC’ye düşürülür.
5- Daha sonra bileşim 750 ml soğuk su ve 750 gr rendelenmiş buz kabının içerisine bir
defada dökülür ve daha sonra buz havuzunun içerisinde 5 dakika bekletilir. Bu
esnada RDX kristallerinin çıktığı görülür.
6- Daha sonra madde süzgeç kağıdı ile süzülür ve %2 terkizde hazırlanacak su ve
Sodyum karbonat karışımı ile yıkanır.
7- Daha sonra madde saf su ile yeniden yıkanır ve güneş altında süzgeç kağıdının
üzerinde kurutulur.
8- Son olarak eğer ki maddenin istenmeyen maddelerden temizlenmesi ve daha da
saflaştırılması isteniyorsa aynen birinci yolda olduğu gibi sıcak aseton içerisinde eritilir
ve süzülür sonra aseton soğumaya bırakılır ve sonra yeniden süzülerek kurutulur.

Notlar:
1- RDX maddesi C3 ve C4’ten de elde edilebilir. Bunun için şu yol takip edilir:
C3 ve C4 maddelerinden 15 gr bir kap içerisine konur ve üzerine 250 ml gaz (gaz
lambası için kullanılan normal petrol olan sıvı) veya benzin dökülür. Daha sonra cam çubuk
ile bu karışımı güzelce karıştırmaya başlarız. Karıştırma işlemine hamurumsu madde sıvı
içerisinde tamamen ayrışıncaya ve küçük tanecikler halini alıncaya kadar devam edilir. Daha
sonra karışım 30 dakika yavaş yavaş hareket ettirilerek dinlendirilir. Bu esnada RDX
kristalleri beyaz renkte belirir ve karışımın altına çöker. Daha sonra karışım süzgeç kağıdı ile
süzülür ve saf su ile yıkanır. Bu işlemlerden sonra elde edilen RDX kurutulur. Bu RDX sıcak
aseton kullanılarak aynen yukarda izah edilen yol ile temizlenir ve saflaştırılırsa daha iyi olur.
2- RDX maddesinden C3 veya C4 hamurumsu patlayıcı madde elde etmek için ise şu
yol takip edilir:
C4 YAPIMI
Bunun için %91 oranında RDX ve %9 oranında ise hamurumsu bir madde kullanılır.
(Hamurumsu maddeyi elde etmek için ise, %9'luk miktarı şu üç madde ile elde ederiz: 2,1
oranında Polyiso butylene + 2,1 oranında di ethyl hexyl + 4,8 oranında maden yağı. Bu üç
madde birbiri ile güzel karıştırıldıktan sonra RDX için hamurumsu maddemiz hazır olur.)
Daha sonra bu iki madde güzelce karıştırılır ve hamurumsu hale getirilir. Karıştırma
esnasında eldiven kullanılmalıdır. Bu işlemden sonra elde edilen madde TNT'nin 1,4 katı
daha fazla patlama kuvvetine sahip hamurumsu plastik patlayıcı olan C4'tür. C4 beyaz renkli
bir maddedir ve yüksek ısılarda bile hamurumsu halini koruyabilir. Bu maddenin hassasiyeti
TNT'den daha fazladır. Bu nedenle patlayıcı madde ile fünye arasında munaşşıt madde
olarak da kullanılabilir. Rutubetten etkilenmez ve madenlerle reaksiyona girmez.
C4 Benzeri Madde: 1,6 gr Madeni Yağ + 1,4 gr. Nitro Selüloz + 91 gr. RDX + 49 gr Aseton
C3 YAPIMI
Bunun için ise %77 oranında RDX ve %13 oranında di nitro toluene (C6H2CH3(NO2)2) ve
%10 oranında Nitro seluloz kullanılır. Bu üç madde güzelce karıştırıldıktan sonra ortaya
hamurumsu ve sarı renkli C3 ortaya çıkar. Bu maddenin kuvveti ise 1,3 TNT gücündedir.
Ancak uzun süreli depolanması durumunda patlayıcı özelliğini kaybetmeden kalmasına
rağmen parçacıklara ayrılmaya başlar.
C3 Benzeri Madde: 25 gr. Nitro Selüloz + 10 gr Aseton + 0,5 gr Motor Yağı + 30 gr. RDX
Not 1: Aseton ve Nitro selüloz olan karışımlarda Nitro Selüloz Asetona katılıp eritilir.
Bunun nedeni Nitro selülozun diğer maddelerle karışmasını sağlamaktır.
Not 2: C3 ve C4 şu oranlarda plastik kullanılarak ta yapılabilir:
C3: RDX 72 + Plastik 28
C4: RDX 91 + Plastik 9
R-Salt
Açık sarı renklidir. Sıcak asetonda erir. Güçlü bir patlayıcıdır.
HazırlanıĢı:
12-

Isıyı 0ºC’de tutmak için sürekli karışıma buz eklemeye devam edilir.
3-

Azar azar, aralıklarla dökülerek sürekli
karıştırılır. Isı derecesinin 0OC’de olması
gerekir. Bunun için her ısı yükselmesinde
maddeye buz eklenir.

Madde önce süt rengini alır. Sodyum nitrit eklendikçe yüzeyinde köpükler yükselmeye
başlar. Bu köpükler R-salt maddesidir.
4- Sodyum nitrit eklendikten sonra PH kağıdı ile bakarız. Isı derecesi 0OC'de iken asit
renginin 1 olması gerekir. Sonra madde reaksiyonu tamamlaması için 15 dakika
bekletilir.
5- Sonra filtre kağıdı ile maddeyi süzeriz (Asitli suyun üzerine çıkan madde alınıp
süzülür). Daha sonra birden fazla defa su ile maddeyi asitten temizleriz.
6- Maddeyi saflaştırmak için bir miktar asetonu üzerine döküp karıştırarak kaynatıp
eritiriz. Daha sonra bu maddeyi istenmeyen maddelerden arındırmak için süzeriz.
Ardından maddeyi soğutup üzerine soğuk su dökeriz. Bu işlemden sonra madde
tekrar oluşur. Sonra bunu süzer ve kurumaya bırakırız. Kurutma işlemi güneşte
yapılacağı gibi istenirse sıcaklığı 50ºC olan bir fırında da yapılabilir.
Not: R-Salt maddesi 93'e 7 mum ile karıştırılabilir. Bu karıştırılma işlemi TNT'nin eritilme
işleminde olduğu gibi içerisinde su kaynatılan bir kabın içine başka bir kap daha konulur ve
mum bu kabın içinde eritilir daha sonra R-Salt maddesi eriyen mumun içine dökülerek
karıştırılır. Bu işlemin sıcak bir ortamda yapılmasının sebebi mumu sıvı halde tutup iyi bir
şekilde karışmasını sağlamaktır.
TETRYL Tetra Nitro Methyl Aniline
Kristalimsi sarı renklidir. 29.5ºC’de erir. Yoğunluğu 1,7 gr/cm³ tür. Hızı 7700 m/sn dir.
170ºC’de patlar. Gücü 1,3 tür. Suda erimez. Terkizi yüksek asitlerde ve sıcak asetonda erir.
Madenlerle reaksiyona girmez.
HazırlanıĢı:
1Oda sıcaklığında birkaç defa da dökülerek
karıştırılır.

2- Sonra sıcaklık 55-60ºC arasında 15 dakika karıştırılır.
3- Sonra soğutulur soğuduğunda kırmızı tetryl kristallerinin oluştuğu görülür.
4- Sonra bu süzülür. Kalan karışımın üzerine su dökerek oluşmamış olan diğer tetryl
parçacıklarının oluşmasını sağlarız.

5- Tekrardan süzülür. Oluşan Tetryl parçacıklarının üzerine 24 ml su dökerek 20 dakika
kaynatırız. Su bittikçe su ilavesin de bulunuruz. Ta ki 20 dakika bu şekilde kaynatılır.
Bu arada Tetryl Kristallerini cam kaşık yardımı ile parçalarız.
6- Madde süzülüp güneşte kurutulur.
7- Tetryl i daha iyi temizlemek için sıcak asetonda eritiriz sonra süzüp güneş altında
asetonu buharlaştırırız. Neticede elimizde temiz Tetryl kalmış olur.
P.E.T.N.
Rengi beyazdır. Mikroskopla bakıldığında iğne veya silindir şeklinde görünür. Darbeye
karşı RDX gibi hassastır. TNT’ye göre 1,7 daha kuvvetlidir. Patlama hızı 8400 m/sn’dir.
141ºC’de erir. Birçok hazırlanış şekli vardır. Biz sadece iki yöntemi göstereceğiz.
1. Yöntem:
1-

Nitrik asitin ısısı 15ºC’ye düşürülüp azar
azar karıştırılarak madde dökülür.

2- Sonra maddeyi ısısını muhafaza ederek yarım saat karıştırmaya devam ederiz.
3- Daha sonra kullanılan nitrik asidin iki katından az olmamak kaydıyla hazırlanan suyun
içerisine dökülür. Neticede petn maddesinin suyun altına çökerek oluştuğu görülür.
4- Madde süzülüp birkaç defa baz karışımı veya su ile asidi temizlemek için yıkanır. Ne
kadar iyi temizlenirse madde o kadar güçlü olur.
5- Eğer petn maddesini daha iyi temizlemek istiyorsak şu işlemleri yaparız. Yeterli
miktarda 50ºC’de ısıtılmış aseton içerisinde eritilir sonra süzülür, süzgeçte kalan
istenmeyen maddeler atılır ve madde soğutulur. Madde soğuduğunda petn
maddesinin tekrar oluştuğu görülür. Petn maddesinin tamamen oluşması için aseton
içerisine su dökeriz. Ardından madde süzülür ve kurutulur.
2. Yöntem:
Bu yöntemde yukarıdan farklı olarak 250 cm³ Pentacrythrite ve %98 terkizli 600 cm³
HNO3 kullanılır. Diğer işlemler ise aynen uygulanır. Her iki yöntemde de ısının 18ºC’yi
geçmemesine dikkat edilmelidir.
TETRA NĠTRO NAPHTHALENE (TENN)
Sarı renkli ve kristalimsidir. Hızı 7000 m/sn.’dir. 200-210ºC'de patlar. Aleve karşı
hassastır. Yoğunluğu 1,6 cm³dür. Aşırı kaynatılması durumunda patlayabilir. Bu madde
TNT'den daha kolay hazırlanır. Hazırlanması ile beraber kuvvette ona denktir ve ondan daha
hassas bir maddedir. Genel özellikleri tetryl gibidir. Pudra haline getirilerek kullanılabilir. İki
merhalede hazırlanır. İlk olarak ikili nitro naftalin yapılır. Sonra dörtlü nitro naftalin yapılır.
a. Ġkili Nitro Naftalin Yapımı:

1-

Çıkan gazlar zehirli olduğundan koklanmamalıdır. Isı ilk anda düşer daha sonra
yükselmeye başlar.
2-

Isıyı muhafaza etmek için soğuk su havuzu veya sıcak su havuzu bulundurulmalıdır.
3- Daha sonra maddenin ısısı 55ºC’ye çıkarılır. Sonra madde soğutulur. Neticede mono
nitro naftalin (MNN) kristallerinin oluştuğu görülecektir. Oluşan bu kristaller cam kaşık
yardımı ile parçalanır. Madde bir kenara konur.
4-

5- Sonra ısı 25ºC’ye düşürülerek şu işlemi gerçekleştiririz.

6-

7- Daha sonra ısıyı 55ºC’ye çıkarırız. Bu arada maddeyi sürekli karıştırırız. Neticede ikili
nitro naftalin (DNN) kristallerinin oluştuğu görülecektir.
8- Sonra madde süzülüp su ile temizlemek için birden fazla yıkanır. Maddeyi daha iyi
temizlemek için kaynar asetonda eritip süzeriz. Süzgeçte kalan kalıntılar atılır. Sonra
asetonu ateşte kaynatarak buharlaştırırız. Buharlaşma işleminin bitmesinden sonra
maddeyi soğuturuz. Netice olarak madde temiz olarak elimizde kalacaktır.
b. Dörtlü Nitro Naftalin Yapımı:

Sonra ısıyı 20ºC’den 80ºC’ye çıkararak karışımın miktarına denk miktarda buzlu su
içerisine bir defada dökeriz. Bu işlemi üç defa maddeyi yıkamak için tekrarlarız. Allah'ın
izniyle neticede dörtlü nitro naftalinin (TEMM) oluştuğu görülür. Maddeyi daha iyi temizlemek
için C2H5OH (etil alkol) ile kaynatarak temizleriz.
MNN/S
Bu çok güçlü ve hassas bir maddedir. 3 gr. Aseton peroxit ile patlatılarak tecrübe
edilmiştir. Yapımı kolay bir maddedir.
HazırlanıĢı:
1-

Öncelikle amonyum nitratın yoğunluğunun
hafifletilmesi gerekir. Bunun için 13 ml. su
ilave edilip 5 dk. karıştırılır.

2- Daha sonra ekmek pişirir gibi bu karışım 60ºC'de fırında pişirilir.

3-

4-

5- Sonra karışımımızı plastik bir kapta saklarız.
SIVI PATLAYICILAR
NĠTRO GLĠSERĠN C3H5(NO3)3
Sıvıdır. Kirli beyaz rengindedir. Temizlendiğinde şeffaf bir renk alır. Yoğunluğu 1,59 cm³
tür. 13ºC’de donar. Soğuk suda erimez. Aseton, alkol gibi eritme özelliği olan maddelerin
çoğunda erir. Zeytinyağı, nitrik ve sülfürik asitte erir. Aslen kendisi de hızlı bir eriticidir.
Misalen Nitro Selülozu rahatlıkla eritebilir. Hızı 8000-9292 m/sn’dir. Ne kadar temiz olursa o
kadar güçlü olur. Patlama ısısı 180ºC’dir. Su içinde saklanır. (Nitro Gliserin:1 su:3)
Depolanmasında koyu kaplar kullanılır. En güvenli saklanması buzdolabında veya dinamite
çevrilerek saklanmasıdır. Çünkü bu madde beklediğinde bulanıklaşıp reaksiyona girer ve
ciddi bir şekilde hassaslaşır. Bu halde en ufak bir harekette patlayabilir. Eğer dinamit olarak
saklanmak isteniyor ise, kesinlikle buzdolabına konulmamalıdır. Aksi halde donması halinde
patlar. Çok güçlü bir zehirdir. Aniden kan basıncını düşürür. Sadece 1 ml si ani kan
basıncına yol açıp ölüme yol açabilir. Tadı tatlıdır. Buharı koklanmamalıdır.
HazırlanıĢı:
1-

Nitro Karışımı hazırlanır.

2-

3- Daha sonra 5-10 dakika daha karıştırılır.
4-

5- %2 terkizli sodyum karbonat-su karışımı ile karışım yıkanır.
6- Nitro gliserin:1 su:3 oranında suda saklanır.
Nitrik Asit Kullanılmaksızın Nitro Gliserin Yapımı:
Herhangi bir nitrat (amonyum nitrat, üre nitrat vs. saf halde) maddesi birebir oranında
sülfürik asit içerisinde (nitrik asitin uçmaması için) üzeri kapatılarak eritilir. Daha sonra bunun
üzerine gliserin dökülür. Bunun üzerine su döküldüğünde altta nitro gliserin maddesinin
oluştuğu görülecektir. Daha sonra madde alttan alınıp asitten temizlenir.
NĠTRO GLĠKOL C2H4(NO3)2
Temiz olması durumunda renksizdir. Yoğunluğu 1,48 cm³ tür. Patlama hızı 9500
m/sn’dir. Rutubet almaz. Sudan daha yapışkandır. Kaynama derecesi 22,3ºC’dir. Gazları
şiddetli baş ağrısına sebebiyet verir. Eğer 215ºC’ye ulaşırsa patlar.
HazırlanıĢı:
Nitro Gliserin gibi hazırlanır. Gliserin yerine glikol kullanılır. Ancak 250 ml su yerine 150
ml su kullanılır. 10 dk. yerine 1 dk. soğuk su ünitesinde karıştırılır. Çünkü Glikol uçucudur.
DĠNAMĠT
Dinamit 3 ana gruba ayrılır:
Birinci Grup:
Üretilen ilk dinamit çeşididir. Bu dinamit nitro gliserin ve özel bir toprak karışımından elde
edilir. Bu toprak deniz ve deniz hayvanlarının kalıntılarından elde edilir. Bu çeşit dinamitin
kullanımı uzun bir süredir yapılmamaktadır. Çünkü nitro gliserin ile birlikte kullanılan özel
toprak patlamayı çok fazla yavaşlatmaktadır.
Ġkinci Grup:
Bu grup ise nitro gliserin veya nitro glikol ile tahta talaşının karışımından oluşmaktadır.
Bu grupta yer alan dinamitler birinci gruba göre daha kuvvetlidir. Karışımında ihtiva ettiği
tahta talaşı sebebi ile patlama hızı da birincisine göre daha fazladır. Bu grup dinamitlerin de
bazı ayıpları vardır. Bu ayıplarından bazıları; bazı durumlarda ve özellikle de fazla sıcak veya
fazla soğuk havalarda nitro gliserin tahta talaşından ayrılır. Bu durumda madde çok tehlikeli
bir hale gelir ve bir an önce maddenin imha edilmesi gerekir.

Üçüncü Grup:
Dinamit çeşitleri içerisinde en kuvvetli olanlarıdır. Sarıya yakın bir rengi vardır. Jelatin
dinamit olarak bilinir. Bu dinamit parçalara ayrılabilir ve esnetilebilir. Parçalara ayrılması veya
esnetilmesi içerisindeki nitro gliserinin karıştırıldığı maddelerden ayrılmasına sebep olmaz.
Su altında da patlatılabilir. Ancak bu dinamitin ayıbı patlama hızının sabit olmamasıdır.
Üretildiği ilk 3 günden 21 güne kadar patlama hızı 3000-4000 m/sn arasındadır. Ancak
üretildikten 45 gün sonra yaklaşık patlama hızı 2000m/sn'ye düşer.
Ġkinci Grup Dinamit KarıĢımları:
Birinci KarıĢım:
Madde
Miktar
1- Nitro gliserin
8 gr
2- Tahta talaşı
2 gr
Açıklamalar:
1- Üretildikten kısa bir süre sonra kullanılması daha iyidir.
2- Muharrid madde ile patlatılabilir.
3- Kendisi dışındaki ana patlayıcılar için fünyeyi destekleyici mahiyette ateşleyici olarak
kullanılabilir.
Not: Karışımlardaki nitro gliserin yerine nitro glikol kullanılabilir. Özellikle soğuk yerlerde nitro
glikol kullanılması daha iyidir.
Ġkinci KarıĢım:
Madde
1- Nitro gliserin
2- Tahta talaşı
3- Amonyum nitrat

Miktar
33 gr
5 gr
67 gr

Açıklamalar:
1- Muharrid madde ile patlatılabilir inşaallah.
2- Çok yavaş ve dikkatli karıştırılır ve ısısı daima kontrol edilir.
Üçüncü KarıĢım:
Madde
1- Nitro gliserin
2- Tahta talaşı
3- Sodyum nitrat
4- Sodyum Karbonat

Miktar
10 gr
62 gr
1 gr
1 gr

Açıklamalar:
1- Kuvvetli ve büyük bir fünye gereklidir.
2- Çok yavaş ve dikkatlice karışımı yapılır ve ısısı daima kontrol edilir.
Dördüncü KarıĢım:
Madde
1- Nitro gliserin
2- Amonyum Nitrat
3- Nitro glikol
4- Sodyum Karbonat
5- Nitro seluloz

Miktar
10 gr
70 gr
10 gr
5 gr
5 gr

Açıklamalar:
1- Donmaması için özellikle soğuk bölgelerde kullanım amaçlı olarak Nitro glikol ihtiva
eder.

2- Eğer ki kullanılacak bölge çok soğuk ise bu durumda nitro gliserin tamamen
karışımdan çıkarılır ve nitro glikolün karışım içerisindeki miktarı 20 gr'a yükseltilir.
Üçüncü Grup (Jelatin) Dinamit KarıĢımları:
Birinci KarıĢım:
Madde
Miktar
1- Nitro Gliserin
93 gr
2- Nitro Selüloz
7 gr
Açıklamalar:
1- Patlama hızı 7800 m/sn'dir
2- Muharrid madde ile patlatılabilir.
3- En kuvvetli dinamit karışımıdır.
Ġkinci KarıĢım:
Madde
1- Nitro gliserin
2- Nitro Selüloz

Miktar
91,5 gr
8,5 gr

Açıklamalar:
1- Patlama hızı 7600 m/sn'dir.
2- Muharrid madde ile patlatılabilir.
Üçüncü KarıĢım:
Madde
1- Nitro gliserin
2- Nitro Selüloz

Miktar
90 gr
10 gr

Açıklamalar:
1- Patlama hızı 7500 m/sn'dir.
2- Muharrid madde ile patlatılabilir.
Bazı Dinamit KarıĢımları:
1- Nitro Gliserin= 20 gr
Nitro Selüloz= 1 gr
NH4NO3= 55 gr
Tuz= 22 gr
Pamuk= 2 gr
2- Nitro Gliserin= 16 gr
Nitro Glikol= 4 gr
Nitro Selüloz= 0,5 gr
NH4NO3= 55 gr
Tuz= 22 gr

4- Nitro Gliserin= 15 gr
NaNO3= 63 gr
Talaş= 20,1 gr
Sodyum karbonat= 0,9 gr
5- Nitro glikol= 30 gr
Üre nitrat= 70 gr
6- Nitro Gliserin= 24 gr
Nitro Selüloz= 1 gr
NH4NO3= 75 gr

3- Nitro Gliserin= 26 gr
KNO3= 33 gr
Talaş= 41 gr
Not 1: Bu karışımların hepsinde Nitro Gliserinin yerine Nitro Glikolda kullanılabilir.
Not 2: Nitro Gliserin (Nitro Glikol) ile Nitro Selüloz karışımlarında Nitro Selüloz yeterli bir
miktar aseton içerisinde eritilip (tamamen erimesi gerekmez) direk nitro gliserin (Nitro Glikol)
üzerine dökülüp kurumaya bırakılabilir. Aseton kuruyup uçar geride tutkallaşmış, jelatimsi,
şekillendirilebilen bir dinamit şekli ortaya çıkar. Bu şekilde hassaslığını yitirir ama kuvvetini
muhafaza eder.

Not 3: Nitro Gliserin nişastanın içerisine azar azar katılıp iyice yoğrularak da bir dinamit
çeşidi yapılabilir. Nişasta, nitro gliserine iyice doyunca ilave işlemi bırakılır. Nitro gliserinin
miktarının nişastadan daha çok olması gerekir.(50'ye/47) Bu madde nitro gliserin ekmeği
olarak bilinir.
Genel Yapım Yolu:
Karışımlar içerisindeki kuru maddeler öğütülür, daha sonra elenir ve kurutulur. Bu
işlemlerden sonra Nitro gliserin veya nitro glikol bu maddelerin üzerine yavaş yavaş ilave
edilir. Sıvı maddelerin ilavesi esnasında karışım dikkatlice ve eldiven kullanılarak yoğurulur.
Bütün bu işlemler esnasında karışım soğuk su havuzunun içerisinde hazırlanır.
Notlar:
1- Dinamitlerin patlatılması için muharrid madde ile üretilen fünye yeterli olabilir.
2- Dinamitlerin karışımları hazırlandıktan sonra izolasyon yapılır.
3- Dinamit karışımları hazırlandıktan sonra istenilen şekildeki bir kalıp içerisine
yerleştirilir.
4- Dinamit, içerisinde nitro gliserin ihtiva etmesi sebebi ile zehirlidir ve cilt ile direk temas
nedeni ile zehirleme etkisi yapabilir.
5- Dinamit depolandıktan sonra belli aralıklarla çevrilmelidir. Bu yaklaşık olarak her bir
ayda mutlaka yapılması gerekir. Bunun sebebi ise içerisinde barındırdığı sıvının
daima tek yöne doğru inmesini önlemektir.
6- Dinamit içerisindeki sıvı maddenin donması durumunda darbe ve sarsıntıya karşı
hassaslaşır ve çok tehlikeli bir hal alır. Böyle bir durumda dinamit imha edilmelidir.
Donan dinamit çözülmeye çalışılmamalıdır.
NĠTRO METHANE CH3ONO2
Rengi su gibi olup şeffaftır. 65ºC’de kaynar. Yoğunluğu 1,138 cm³ tür. Sudan daha az
yapışkandır. Suda çok az bir miktar erir. En büyük kusuru hızlı bir şekilde uçmasıdır. Bu
sebepten dolayı su altında saklanır. Patlama sıcaklığı 150ºC’dir. Elektrik akımı ile patlayabilir.
Nitro Gliserinden daha hassastır. 40 cm den düşen 2 kg lık bir cismin etkisi ile patlar. Su:3
Nitro methane:1 şeklinde su altında saklanır. Nitro gliserin ve nitro glikoldan daha yıkıcıdır.
Patlama hızı da daha hızlıdır. Bazı maddelerle karıştırılması durumunda hızı artar.
HazırlanıĢı:
1-

Nitro karışımı hazırlanır.

2-

3- Aynı ısıda bir dakika karıştırılır.
4-

5- Suyun altında Nitro Methane oluşur.
6- Şırınga veya damla yardımı veya çeşmeli bir huni yardımı ile alınır.
Not: Eğer çok miktarda madde hazırlıyor isek Sodyum karbonat-su karışımı ile madde
yıkanabilir.
Nitro Methane KarıĢımları:
1- Nitro Methane= 4 gr
Talaş= 1 gr
2- Nitro Methane= %94
NH4OH= %6 (Amonyo hidroksit)
3- Nitro Methane= 64 gr
NH4NO3= 160 gr
4- Nitro Methane= 4 gr (nitro methane dinamitidir)
Nitro Selüloz= 1 gr
NĠTRO BENZĠN C6H5NO2
Soluk sarı renklidir. Akıcıdır. Kristalimsidir. Kaynama derecesi 319-299ºC’dir. Karışımlar
ile patlar, karışımsız patlamaz. Zehirlidir.
HazırlanıĢı:
1Nitro karışımı hazırlanır

2- Karıştırma işleminden sonra ısı 60ºC’ye çıkarılır.

3-

4- Daha sonra aynı ısıda 5 dakika daha karıştırılır.
5-

6- Şeffaf tabaka şeklinde nitro benzinin su altında oluştuğu görülür.
7- Sonra madde şırınga veya damla ile alınır. %2 terkizli sodyum karbonat + su karışımı
ile yıkanır.
Nitro Benzin KarıĢımları:
1- KClO3= 70 gr
Nitro Benzin= 27 gr
Nitro Selüloz= 3 gr

Bu güçlü karışımlardandır

2- Nitro benzin= 20 gr
KClO3= 80 gr
3- KClO3= 3 gr
Nitro Benzin= 1 gr
Şeker= 1 gr
4- KClO3= 3 gr
KMnO4= 3 gr
Nitro Benzin= 1 gr
Şeker= 1 gr

DĠ NĠTRO BENZĠN C6H4(NO2)2
Özellikleri Nitro Benzinle aynıdır. Ancak karışımsız patlar. Gücü 1,3 tür. Askeri ismi
Difp’tir. Ateşle patlar. Çok güçlü bir zehirdir.
HazırlanıĢı:

1. Yöntem:

Eğer aralarında ayırıcı bir bölüm yoksa Di (ikili) Nitro benzin oluşmuş demektir.
2. Yöntem:
1-

2- Sıcaklık 55ºC’ye çıkarılır.
3-

4- Sonra ısı 60ºC’de yarım saat karıştırılır.
5-

6- Suyun altında beliren soluk sarı tabaka Di (ikili nitro) benzindir.
7- Şırınga damla vs. yardımı ile madde alınır. %2 terkizli sodyum karbonat + su karışımı
ile yıkanır.
Notlar:
1- Nitro Benzin yapılırken kaliteli benzin kullanılmalıdır.
2- Sıcaklığın yükselmesine karşılık soğuk su ve buz bulundurulmalıdır.
3- 1. yöntem ile madde yapılacak ise kabın camdan olması gerekir. Çünkü bu madde
HNO3 ile reaksiyona girmez.
4- Reaksiyon bittikten sonra soğuk su dökülerek sert kristallerin oluşması sağlanabilir.
5- 1. yöntemde HNO3 ün terkizi %100 olmalıdır.
ASTROLAYT
Astrolayt, A ve G olmak üzere iki kısma ayrılır. Astrolayt G en kuvvetli askeri patlayıcıdır.
Astrolayt A ise karışımların en güçlüsüdür. Kesinlikle rutubetten etkilenmez. Uçmaz. Kuvveti
ve yapımına nispeten bütün sıvı karışımlardan farklıdır. Ayrıca astrolayt A ve G askeri
patlayıcılar içerisinde en güvenli olanıdır. Nitro gliserinden 40 kat daha güvenlidir. Ayrıca
direk olarak toprak üzerine dökülebilir ve toprak üzerine döküldükten sonra fünye ile
patlatılabilir. Bu özelliği sebebi ile hızlı bir şekilde yerleştirilebilecek ve gerek fert ve gerekse
araç mayını olarak da kullanılabilecek bir maddedir. Ancak bu maddenin patlaması için
kuvvetli bir fünyeye ihtiyaç vardır.
Astrolayt A Yapımı:
Madde
1- Hydrozine Anhydrous
2- Amonyum Nitrat

Rumuz
(N2H4)
(NH4NO3)

Miktar
33 gr
67 gr

Terkiz/Konsantre
% 100
Saf

Yapım Yolu:
İlk olarak amonyum nitrat yabancı maddelerden tamamen temizlenip saf hale getirilir ve
daha sonra öğütülüp elenir. Amonyum nitratın terkizi ne kadar fazla olursa karışımın kuvveti
de o kadar fazla olur. Daha sonra hazırlanan bu amonyum nitrat, 33 gr. Hydrozine
Anhydrous maddesinin içerisine az miktarlarda parça parça karıştırılarak tamamen eritilir. Bu
esnada karışım daima hareket ettirilir. Amonyum nitrat tamamen eritildikten sonra karışımın
ısısı normal hava sıcaklığına ulaşıncaya kadar beklenir. Çünkü bu karışımı hazırlama
esnasında karışımın ısısı 0OC’ye kadar düşebilir. Ayrıca bu iki maddenin reaksiyonu
esnasında amonyak gazı çıkar. Bu nedenle çalışma esnasında maske kullanılması gerekir.
Astrolayt G Yapımı:
İlk olarak 67 gr amonyum nitrat yabancı maddelerden temizlenerek saf hale getirilir ve
daha sonra öğütülüp güzelce elenir. Bu işlemden sonra 67 gr amonyum nitrat 20 gr
alüminyum pudrası ile güzelce karıştırılır. Daha sonra hazırlanan bu karışım, 33 gr.
Hydrozine Anhydrous maddesinin içerisinde az miktarlarda parça parça konulup karıştırılarak
tamamen eritilir. Bu esnada karışım daima hareket ettirilir. Bu işleme amonyum nitrat ve
alüminyum pudrası karışımının Hydrozine Anhydrous içerisinde tamamen erimesi
tamamlanıncaya kadar devam edilir.
Notlar:
1- Astrolayt karışımları hazırlandıktan sonra, çok düşük olan ısılarının normal hava
sıcaklığına ulaşması beklenir. Bundan önce patlatılmaya çalışılmamalıdır.
2- Karışımların yapımı esnasında çıkan amonyak gazı teneffüs edilmemelidir.
3- Karışımın hazırlanacağı kap karışım miktarının 5 katı daha fazla hacimde olmalıdır.
Çünkü işlemler esnasında kuvvetli reaksiyonlar olabilir ve bu reaksiyonlar esnasında
karışımın kabın dışına taşmaması gerekir.
4- Bu maddenin hazırlanması esnasında Hydrozine Anhydrous maddesi bulunamaz ise
bu madde yerine Hydrozine hydrate maddesi aynı ölçülerde kullanılabilir.

5- Maddenin patlatılması istendiğinde fünyenin madde içerisine iyi yerleştirilmesi gerekir.
Ve mutlaka fünye dıştan izolasyon yapılması gerekir. Bu izolasyon özellikle kağıttan
üretilen fünyeler için gerekmektedir. Ancak normal askeri fünyeler ya da sağlam
kaplar içerisinde üretilen fünyeler için bu izolasyon gerekli değildir.
6- Astrolayt maddesi ile muharrid maddelerin hiç birisi doğrudan birbiri ile
karıştırılmamalı hatta temas ettirilmemelidir. Özellikle Civa fulminatı astrolayt ile direk
olarak temas ettirilmemelidir.
7- Astrolayt A'nın rengi şeffaftır. Ancak Astrolayt G'nin rengi içerisinde ihtiva ettiği
alüminyum pudrası sebebi ile gümüş rengindedir.
8- Astrolayt (A veya G) tahta talaşı ile karıştırılarak dinamit elde edilebilir. Bu dinamite
astrolayt dinamiti denir ve kuvveti 1,5 TNT gücündedir. Bu karışım için %20 oranında
tahta talaşı ve %80 oranında Astrolayt kullanılır.
9- Amonyum nitrat işlemlerden önce mutlaka temizlenmeli ve yabancı maddelerden
arındırılmalıdır.
10- Hydrozine: Sıvı haldedir ve şeffaf renklidir. 113OC’de kaynar. İstenmeyen bitkileri ve
otları temizlemek için üretilen maddelerin yapımında, sünger ve beyaz paketleme
köpüğü yapımında kullanılır. Ayrıca Roket yakıtı olarak ve glikol üretiminde de
kullanılır.
11- Astrolayt G içerisinde alüminyum bulundurması sebebi ile Astrolayt A'dan daha
kuvvetlidir.
ĠTĠCĠ PATLAYICILAR
NĠTRO SELÜLOZ C24H32O12(ONO2)8
Pamuk gibidir ama daha serttir. Yoğunluğu 1.65 gr/cm³ tür. Asetonda ve etil alkol
karışımlarında erir. Hararete ve elektrik kıvılcımlarına karşı hassastır. İyice asitten
temizlenmez ise dağılır. Aşırı şekilde uzun süre güneş ışıklarına maruz kalırsa dağılır. Bu
yüzden ısısı düşük ortamlarda saklanmalıdır.
HazırlanıĢı:
1-

Nitro karışımı hazırlanır.

2-

Not: Eğer ısı 35ºC yi geçerse pamuk kararır
ve parçalanır.

3- Sonra pamuğun nitroyu iyice emmesi için yarım saat beklenmelidir. Ne kadar uzun
süre beklerse o kadar iyidir.
4- Sonra pamuk sıkılır. İçinde çok miktarda su bulunan bir kaba konularak iyice
karıştırılır.
5- Tekrar çıkarılıp sıkılır. İçinde su bulunan başka bir kaba konularak 20 dakika
kaynatılır.
6- Başka bir kaba koyarak PH kağıdı ile kontrol ederiz. Eğer asit kalmış ise Sodyum
karbonat + su karışımı ile yıkamaya devam ederiz.
7- Asitin iyice temizlendiğinden emin olduktan sonra sıkıp güneşin altında kuruturuz.
Notlar:
1- 1gr. Nitro Selüloz ile 7 gr Aseton karıştırıldığında RPG roketinin haşvesi
kalitesinde bir haşve elde edilir.
2- 1 gr. Nitro Selüloz, 7 gr Aseton ve 4 gr. Siyah barut (kum veya gümüş barutta
olabilir) karıştırılır ise BM in haşvesi kalitesinde bir madde oluşur. Bu oranlar
istenilen hıza ulaşılıncaya kadar tecrübe ile değiştirilebilir.
NĠġASTA NĠTRAT NS
Nitrik asit kullanmadan bu madde elde edilebilir.
HazırlanıĢı:
1-

2-

3- İlave işlemi bitiğinde maddenin portakal rengini aldığı görülür.
4- Sonra madde 1saat reaksiyonu tamamlamak için bırakılır.
5- Sonra büyük bir beherin içine su doldurup maddemizin üzerine dökeriz. Maddenin
tamamen alta çökmesini bekler sonra üsteki suyu yavaşça dökeriz. Sonra maddemizi
başka bir kaba aktarıp üzerine bir miktar sodyum bi karbonat (Kabartma tozu), asitten
maddeyi temizlemek için dökeriz. Sonra maddeyi süzer 12 saat kurumaya bırakırız.
İstenilen neticenin elde edilmesi için nişasta nitratın iyice kurutulup saflaştırılması
gerekir. Madde cam tabağa konulup üzerine maddeyi kaplayacak kadar aseton dökülür. Nitro

selülozda olduğu gibi madde erir ve yapışkan bir hal alır. Sonra bunun üzerine maddeyi
asetondan ayrıştırmak için biraz su dökeriz. Neticede jelatimsi beyaz bir tabaka olarak
maddemiz ortaya çıkar. Sonra bunu bir kıskaç yardımı ile alıp kurumaya bırakırız.
Notlar:
1- Neticede 8,3 gr madde oluşur.
2- Bu madde nitro selülozdan daha iyi yanar.
3- Nitro selülozun kullanıldığı bütün alanlarda kullanılabilir. Özellikle itici haşve olarak.
4- Bir kapta sıkıştırılarak bir fünye yardımı ile patlatılabilir.
YAKICI KARIġIMLAR
THERMĠT
Yanmaya sebebiyet veren bir karışımdır. Fünye ile patlatılabilir. Bu karışım yakıldığında
çok kuvvetli ısı verir ve hatta madenleri bile eritebilir.
Yapımı Ġçin Gereken Maddeler:
Madde
Rumuz
1- Siyah demir oksidi
(FeO)
2- Amonyum Nitrat
(NH4NO3)
3- Alüminyum Pudrası
(Al)

Miktar
160 gr
20-30 gr
54 gr

Karışım içerisinde Amonyum Nitrat yerine Potasyum Klorat kullanılması daha iyi netice
alınmasına sebep olur. Siyah demir oksidi yerine kırmızı demir oksidi de kullanılabilir. Ancak
siyah demir oksid daha iyidir. Çünkü siyah demir oksid ile hazırlanan karışım yaklaşık
2500OC ısı verirken kırmızı demir oksid ile hazırlanacak madde yaklaşık 1500O C ısı verir.
HazırlanıĢı: Karışımda kullanılacak maddeler güzelce öğütülür ve tamamen kuruyuncaya
kadar kavrulur. Daha sonra güzelce birbirleri ile karıştırılır ve özel bir kaba konur. Daha sonra
karışımın tam ortasına içi öğütülmüş potasyum permanganat ile dolu olan boru yerleştirilir.
Daha sonra bir damla saf gliserin vasıtası ile potasyum permanganat tutuşturulur. Potasyum
permanganatın yanması ile karışımın tutuşması için gerekli ısı verilmiş olur. Normal fitil
potasyum permanganatın bu esnada verebileceği ısıyı karışıma veremez. Ayrıca bu karışım
kapalı bir kap içerisinde kuvvetli bir fünye kullanılarak patlatılabilir.
Ayrıca bu karışımın hazırlanmasında kullanılacak maddeler şu iki miktarlarda da
kullanılabilir:
a1- Siyah demir oksidi (FeO)
160 gr
2- Alüminyum pudrası
(Al)
54 gr
3- Baryum Oksit
(BaO)
20 gr
4- Maden yağı
20 gr
5- Magnezyum Pudrası (Mg)
10 gr
Not: Bu karışımın tutuşturulması için yine boru içerisine hazırlanacak ve karışımın tam
ortasına yerleştirilecek olan 2/3 oranlarında (2 potasyum permanganat ve 3 Alüminyum
pudrası) potasyum permanganat ve alüminyum pudrası kullanılır.
b1- Kırmızı demir oksit (Fe2O3)
70 gr
2- Alüminyum pudrası
(Al)
23 gr
3- Kükürt
(S)
7 gr
NAPALM (OB2)
1000-3000OC arası sıcaklık verir. Suya düşerse suda da yanar. Şeker ve sabun alevi
tutar ve etrafa şarapnel gibi dağılarak yapışır, vurdukça dağılır. Deriye gelince kemiği yakar.
Kapalı alanda patlarsa odadaki oksijeni alır. Hatta ciğerlerdeki havayı bile alır. Uzun süre
saklanamaz, saklamak istenirse içine %5 infasol maddesi konmalıdır.

HazırlanıĢı:
1- Benzin
= 90gr
2- Şeker
= 10gr
3- Sıvı el sabunu = 10gr
Şeker alınır benzinin içine doldurulur. Eritilerek sıvı el sabununun içine doldurulur daha
sonra bir fünye yardımı ile patlatılır.
Askeri Ekleme:
1- Ob2
= 10gr
2- H2O2 (%45)
= 10gr
Daha güçlü olması için 5 gr alüminyum eklenebilir.
MOLOTOF KOKTEYLĠ
1.Yapım Yolu
Madde
1- Benzin
2- Rendelenmiş sabun

Miktar
65 gr
35 gr

2.Yapım Yolu
Madde
1- Benzin
2- Yumurta akı

Miktar
65 gr
35 gr

3.Yapım Yolu
Madde
1- Benzin
2- Şeker
3- Rendelenmiş sabun

Miktar
65 gr
17,5 gr
17,5 gr

4.Yapım Yolu
Madde
Miktar
1- Benzin
1 lt.
2- Polyester
1cm2
(Polyester maddesi parçacıklara ayrılarak parça parça benzin içerisine karıştırılır. Bu esnada
karışım daima hareket ettirilir. Karışım koyu sümük kıvamını aldığında kullanılmaya hazırdır.
Yaklaşık 1 lt benzin için 1 m2 polyester gereklidir)
5.Yapım Yolu
Madde
1- Benzin
2- Motor yağı

Miktar
2/3
1/3
Şişenin uç kısmındaki bez gaz yağına
batırılıp yakılır. Gaz yağı ateşi tutar. Şişe
fırlatılır ve kırıldığı esnada bütün madde
alev alır. İçerisine ayrıyeten köpük, şeker
ve sabun konulması çok iyidir. Bu şekilde
madde daha geniş alana yayılır. Polis
araçları ve gösteri yerleri için çok idealdir.
Mayının yakıcılık oranının yüksek olması
istenirse 2 kg mayının yanına 10 lt molotof
konulur. Matının tahrip gücünün çok olması
istenirse 2-3 lt. molotof yeterlidir.

DUMAN VEREN KARIġIMLAR
Beyaz Askeri Duman:

Normal Beyaz Duman:
1- KCIO3
= 32 gr
S
= 7,5 gr
Al
= 10 gr
ZİNK
= 20 gr
2- KCIO3
KÖMÜR

= 50 gr
= 50 gr

3- KMnO4
Al
S

= 15 gr.
= 10 gr.
= 5 gr.

4- KClO3
S
Al

= 22 gr.
= 7,5 gr.
= 10 gr.

Duman Bombası: Şeker = 40 gr
Potasyum nitrat = 60 gr
İki madde karıştırılır ve bu karışım kısık ateşte pelteleşene kadar ısıtılır. İyice karıştırılır.
Sonra bir kaba dökülür. İki adet kibrit, ateşlemede kullanmak üzere madde katılaşmadan
önce karışımın içine yerleştirilir. Bu karışımın yarım kilosu bütün bir caddenin yoğun bir
beyaz dumanla kaplanmasına sebep olacaktır.
YAVAġ YAVAġ YANAN KARIġIM
Mum = 1 Hacim
Talaş = 2 Hacim (Yani bir bardak mum iki bardak talaş)
Not: Bu karışım uzun bir süre sönmeden yanar.
IġIK VEREN KARIġIMLAR
1- KMnO4
Al

= 90 gr.
= 60 gr.

2- KMnO4
= 3 gr.
Talaş (şeker) = 0,5/1 gr.
Al
= 2 gr.
3- KClO3
Şeker
Al

= 1 gr.
= 1 gr.
= 1 gr.

PATLAMA
Patlama Dalgaları: Patlama esnasında ve sonrasında yıkıma neden olan dalgalardır.
1- Pozitif dalga: Patlama olunca ilk önce pozitif dalga oluşur. Havayı dışa doğru iter.
şarapnel konulursa şarapnel parçaları bu ilk pozitif dalga ile ileri itilir.
2- Negatif Dalga: Pozitif dalganın ittiği mekanda hava boşalır. Boşalan bu bölgeye
dışarıdan hızlı bir şekilde hava gelir. Buna negatif dalga denir.
3- Zıt Dalga: Patlama dalgasının bir cisme çarpıp geri dönmesine denir.
Patlamaya Yön Verme:
1- Normal Açık Mayın: Mayının etrafı boş
olduğundan dolayı patlama dalgaları her tarafa eşit
şekilde gidecektir. Tabi bu fünyenin patlayıcının
tam ortasına yerleştirilmesi iledir. Patlayıcı üzerine
şarapnel parçaları veya bisiklet, motorsiklet
bilyeleri vs. konur ise, patlama dalgaları bu
şarapnelleri her yöne eşit bir güçte itecektir.
2- Yön VerilmiĢ Mayın: Bu fünyenin patlayıcı içerisine
yönlendirme yapacak şekilde yerleştirilmesi veya
patlayıcının konulduğu kabın geometrik şekli ile
alakalıdır. Patlayıcılarda önemli bir kanundur ki,
fünyenin yönü ne tarafa bakar ise patlama dalgaları
büyük oranda o yöne gider. Yani fünyenin, elektrikli
ise kabloları, fitilli ise fitil yerleştirilen kısmı ne tarafta
ise diğer yönü patlama yönüdür.

Patlamanın
Merkezi

ĠSTĠġHAD YELEĞĠ
Yelek Yapımında Dikkat Edilmesi Gerekenler:
1- Öncelikle yelek yapılırken niyet ve ihlas çok önemlidir.
2- Patlayıcı maddeler ile çalışırken çok dikkatli olmak gerekir.
3- Çalışırken olabildiğince az kardeş ile çalışılır.
4- Hedefe göre patlayıcı kullanılır.
5- Mutmain olunmalıdır. Hem istişhad yapacak olan kardeş hem de yeleği yapacak
kardeş yapılacak operasyondan mutmain olmalıdır.
6- Korkmadan sebeplere sarılıp tevekkül edilmelidir.
7- Bilinen maddeler kullanılmalıdır.
8- Maddeyi yanlışlıkla patlatacak elektrik, fünye, ateş gibi maddeler uzak tutulmalıdır.
Yelek Yapımında Kullanılabilecek Maddeler:
a- Hamur Patlayıcılar (C3, C4)
b- TNT, Dinamit karışımları vs.
c- Zaruret halinde klorat ve nitrat karışımları.
Yelek Tertibi:

Kalıp Hazırlama:

Bu ideal bir patlayıcı kalıbı ölçüleridir. İsteğe göre
farklı ölçülerde kalıp hazırlanabilir.

Patlayıcı kalıbı sert bir zeminin üzerine konulur.
İçerisine naylon poşet serilir. Madde konulmaya
başlanır, güzelce bastırılır, kortexler ortada olacak
şekilde ayarlanır. Daha sonra yavaş yavaş madde
konularak bastırılır. Sonra poşet kapatılır ve bantlanır.
Kortexin dışarda kalan kısmına da fünye tertibi
yapılır. Eğer kortex kullanılmayacaksa fünye,
patlayıcı içerisine güzelce yerleştirilmelidir. Sonra
şarapnel veya bilyeler hazırlanır. Patlayıcı kalıbın
üzerine konulur ve bantlanır.
Not: Yelek yapımında kullanılacak en efdal patlayıcılar C3-C4 gibi kolay şekil alabilen aynı
zamanda güçlü olan hamur patlayıcılardır.

BAZI SIVI MADDELERĠN TERKĠZ TABLOSU
Not: Aşağıdaki tablolarda verilen maddelerin her birisi 100 ml. alınıp verilmiş olan ısı
değerlerinde iken tartılır. Çıkan ağırlığın tablodaki terkiz değerine bakılır.
HCl (Hydrochloric acid) Sıcaklık 20OC
Terkiz %
0.36
1.36
2.364
3.374
4.388
5.408
6.433
7.464
8.49
9.51
10.52
11.52
12.51

Ağırlık (gr)
1
1.005
1.01
1.015
1.02
1.025
1.03
1.035
1.04
1.045
1.05
1.055
1.06

Terkiz %
13.5
14.495
15.485
16.47
17.45
18.43
19.41
20.39
21.36
22.33
23.29
24.25
25.22

Ağırlık (gr)
1.065
1.07
1.075
1.08
1.085
1.09
1.095
1.1
1.105
1.11
1.115
1.12
1.125

Terkiz %
26.2
27.18
28.18
29.17
30.14
31.14
32.14
33.16
34.18
36.23
38.32
40

Ağırlık (gr)
1.13
1.135
1.14
1.145
1.15
1.155
1.16
1.165
1.17
1.18
1.19
1.198

Terkiz %
76.71
82.39
89.07
96.73
97.23
97.74
98.25
98.76
99.26
99.77
100

Ağırlık (gr)
1.44
1.46
1.48
1.5
1.502
1.504
1.506
1.508
1.51
1.512
1.513

HNO3 (Nitric Acid) Sıcaklık 20OC
Terkiz %
0.3296
3.982
7.53
10.97
14.31
17.58
20.79
23.94
27
30
32.94

Ağırlık (gr)
1
1.02
1.04
1.06
1.08
1.1
1.12
1.14
1.16
1.18
1.2

Terkiz %
35.93
39.02
42.14
45.27
48.42
51.71
55.13
58.78
62.7
66.97
71.63

Ağırlık (gr)
1.22
1.24
1.26
1.28
1.3
1.32
1.34
1.36
1.38
1.4
1.42

H2SO4 (Sulfuric Acid) Sıcaklık 20OC
Terkiz %
0.261
3.242
6.237
9.129
11.96
14.73
17.43
18.76
23.95
25.21
27.72
30.18
32.61
35.01

Ağırlık (gr)
1
1.02
1.04
1.06
1.08
1.1
1.12
1.13
1.17
1.18
1.2
1.22
1.24
1.26

Terkiz %
44.17
46.33
48.45
50.5
52.51
54.49
56.41
58.31
60.17
62
63.81
65.59
67.35
69.09

Ağırlık (gr)
1.34
1.36
1.38
1.4
1.42
1.44
1.46
1.48
1.5
1.52
1.54
1.56
1.58
1.6

Terkiz %
75.92
77.63
79.37
81.16
83.06
85.16
87.69
91.11
91.56
92
92.51
93.03
93.64
94.32

Ağırlık (gr)
1.68
1.7
1.72
1.74
1.76
1.78
1.8
1.82
1.822
1.824
1.826
1.828
1.83
1.832

37.36
39.68
41.95

1.28
1.3
1.32

70.82
72.52
74.22

1.62
1.64
1.66

95.12
95.72

1.834
1.835

Terkiz %
86
88
90
92
94
96
98
100

Ağırlık (gr)
1.0684
1.0674
1.066
1.0643
1.062
1.0589
1.0549
1.0497

CH3COOH (Acetic Acid) Sıcaklık 20OC
Terkiz %
5
10
15
20
25
30
35
40
45

Ağırlık (gr)
1.0055
1.0126
1.0195
1.0261
1.0324
1.0383
1.0436
1.0488
1.0534

Terkiz %
50
55
60
65
70
75
80
82
84

Ağırlık (gr)
1.0575
1.0611
1.0642
1.0667
1.0686
1.0697
1.0699
1.0696
1.0691

H2O2 (Hydrogen Peroxide) Sıcaklık 18OC
Terkiz %
1
2
4
6
8
10
12
14
16
18

Ağırlık (gr)
1.0022
1.0058
1.0131
1.0204
1.0277
1.0351
1.0425
1.0499
1.0574
1.0649

Terkiz %
20
22
24
26
28
30
35
40
45
50

Ağırlık (gr)
1.0725
1.0802
1.088
1.0959
1.104
1.1122
1.1327
1.1536
1.1799
1.1966

Terkiz %
55
60
65
70
75
80
85
90
95

Ağırlık (gr)
1.2188
1.2416
1.2652
1.2897
1.3149
1.3406
1.3667
1.3931
1.4197

CH3OH Metil Alkol (Methanol) Sıcaklık 20OC
Terkiz %
0
5
10
15
20
25
30

Ağırlık (gr)
0.9982
0.9896
0.9815
0.974
0.9666
0.9592
0.9515

Terkiz %
35
40
45
50
55
60
65

Ağırlık (gr)
0.9433
0.9345
0.9252
0.9156
0.9052
0.8946
0.8834

Terkiz %
70
75
80
85
90
95
100

Ağırlık (gr)
0.8715
0.8592
0.8469
0.834
0.8202
0.8062
0.7917

C2H5OH Etil Alkol (Ethanol) Sıcaklık 20OC
Terkiz %
4.02
8.05
12.14
16.21
20.4
24.64
28.93
33.33

Ağırlık (gr)
0.991
0.9847
0.9789
0.9736
0.9681
0.9622
0.9556
0.948

Terkiz %
48.15
50.15
52.12
54.1
56.12
58.22
60.29
62.4

Ağırlık (gr)
0.9179
0.9135
0.9091
0.9046
0.9
0.8952
0.9804
0.8855

Terkiz %
75.85
78.24
80.68
83.17
85.69
88.62
91.02
93.86

Ağırlık (gr)
0.8536
0.8478
0.8418
0.8356
0.8292
0.8216
0.8152
0.8074

37.83
42.47
44.32
46.23

0.9395
0.9301
0.9262
0.9221

64.59
66.79
69
73.53

0.8804
0.8752
0.87
0.8592

96.8
100

0.799
0.7892

Terkiz %
75
80
85
90
95
100

Ağırlık (gr)
1.1944
1.2079
1.2214
1.2347
1.2482
1.2609

C3H5(OH)3 (Glycerin) Sıcaklık 20OC
Terkiz %
5
10
15
20
25
30
35

Ağırlık (gr)
1.0101
1.0221
1.0345
1.047
1.0597
1.0727
1.086

Terkiz %
40
45
50
55
60
65
70

Ağırlık (gr)
1.0995
1.1128
1.1263
1.1398
1.1533
1.167
1.1808

C3H6O (Acetone) Sıcaklık 25OC
Terkiz %
5
10
15
20
25
30
35

Ağırlık (gr)
0.99
0.983
0.976
0.969
0.961
0.954
65
0.945
70

Terkiz %
40
45
50
55
60
0.881
0.869

Ağırlık (gr)
0.937
0.927
0.916
0.904
0.893
100

Terkiz %
75
80
85
90
95
0.786

Ağırlık (gr)
0.856
0.843
0.83
0.816
0.802

DÜNYADA GERÇEKLEġEN BAZI EYLEMLER VE TECRÜBELER
OKLOHAMA SALDIRILARI
Bu saldırıda 2300 kg. yük kapasiteli bir kamyonet kullanılmıştır. Patlayıcılar 13 adet
büyük varile yerleştirilmiştir. Üç tanesi amonyum nitrat + benzin, diğerleri ise amonyum nitrat
+ nitro metan (yarış arabalarının yakıtı) karışımları ile doldurulmuştur. Ara bağlantılarında ve
yemlemede 150 kg. Primadet maddesi kullanılmıştır. Variller u şeklinde yerleştirilerek
yönlendirme yapılmıştır. Neticede binanın büyük bir kısmı yıkılmıştır.

Patlamanın Tafsilatı ve Tecrübeler:
1- Araç patlamadan önce binanın 20-30 adım uzağına bırakılmıştır.
2- Neticede binanın %25i yıkılmış, etrafta bulunan 270 ev zarar görmüştür.
3- Anfo karışımı kullanıldığında bu karışım fazla bekletilmeden kullanılması gerekir.
Çünkü benzin gibi maddeler zamanla dibe süzülür.
4- Bu bina çelik kolonlar ile güçlendirilmiş olup patlamanın neticesinde ana kolonlardan
8 tanesi yıkılmıştır.
5- Maddelerin ara bağlantılarında ve yemlemede ismi primadet olan petn maddesinden
güçlü bir patlayıcı kullanılmıştır.
6- Patlamanın gerçekleştiği yerde 6 adım derinliğinde 16 adım genişliğinde bir çukur
oluşmuştur. Ancak amerikalı yetkililer genişliğin 30 adım olduğunu söylemişlerdir.

7- Eylemi gerçekleştiren şahıs benzin ve nitro metan yerine hidrozin maddesini
kullanmak istemiştir ama bunu temin edememiştir. Eğer hidrozin kullanılmış olsaydı
patlamanın büyüklüğü daha şiddetli olacaktı.
8- Varillerin u şeklinde yerleştirilmesinden dolayı başarılı bir yönlendirme olmuştur.
KHUBER SALDIRILARI:
Bu saldırıda 9-10 ton ağırlığında güçlü askeri patlayıcı kullanılmış bunun neticesinde
büyük çapta bir hasar meydana gelmiştir. Patlamanın gerçekleştiği noktada 35 adım
derinliğinde 85 adım genişliğinde bir çukur oluşmuştur. Burada yönlendirme yapılmamış
bilakis patlayıcı maddenin gücü ve yüksek miktarda olması neticesinde korkunç bir yıkım
gerçekleşmiştir.
Olaydan kısa bir süre sonra suud hükümeti bu binayı yıktırmıştır. Allahualem suud
hükümeti binayı yıkmamış olsaydı bina kendiliğinden yıkılacaktı.

1993 TARĠHLĠ ĠKĠZ KULELERE ĠLK SALDIRI
Bu saldırıda 11 Eylül saldırılarında
yıkılan dünya ticaret merkezinin
kulelerinden bir tanesi hedef alınmıştır.
Bunlardan
birisinin
bodrumunda
patlama gerçekleştirilmiştir. Burada
0,6-1 ton üre nitrat, fünye maddesi
olarak kurşun azit ve yemleme
olarakta nitro gliserin kullanılmıştır.
Patlamanın hararetini artırmak için iki
hidrojen tüpü ve yine zehirli gaz
çıkması için sodyum siyanit ve sülfürik
asit
patlayıcının
içerisine
yerleştirilmiştir. Ancak patlamanın
etkisiyle zehirli gaz yanmış istenilen netice elde edilememiştir.
Tecrübeler:
1- Hidrojen gazı tercihi patlamanın hararetini ve yıkım etkisini olumlu bir şekilde
etkilemiştir.
2- Kullanılacak zehirli maddenin patlama etkisi ile tesirini yitirip yitirmeyeceği meselesi
unutulmamalıdır.
3- Bu tip karışımlarda (nitrat karışımları v.s.) muhakkak güçlü bir yemleme
kullanılmalıdır. Burada yemleme olarak nitro gliserinin tercih edilmesi Allahualem
patlamanın güçlü ve bu denli yıkıcı olmasının en büyük nedenidir.
4- Her zaman mücahid yenilikçi ve ince ayrıntılara önem veren birisi olması gerekir.
Hiçbir zaman sadece kitabi bilgilere takılı kalmamalıdır. Misalen bir kitapta 30 kg TNT
normal 3 katlı bir binayı yıkabilir deniyor ise bu bilgiden ziyade elinden gelebilen en
yüksek miktarda ve en güçlü patlayıcıyı kullanmalıdır. Örneğin bu patlamada kardeş

sadece patlayıcı ile yetinmemiş, harareti ve yıkımı artırmak için hidrojen tüplerini
yerleştirmiş ve yine kafirlere daha büyük zarar vermek için zehir kullanılmıştır.
Rasulullah s.a.v'in söylediği gibi “Allah c.c. kulu bir iş yaptığında onu en güzel şekilde
(itgan ile) yapmasını sever.” Bizler bu hadisi kendimize şiar edinerek yapacağımız
operasyonları en güzel şekilde programlayıp, azmedip Allah c.c.'a tevekkül ederek
harekete geçmeliyiz.
LONDRADA YAPILAN OTOBÜS SALDIRISI
Londra’da tavistock square
caddesinde iki katlı bir halk
otobüsünde 8-10 kg. aseton peroxit
maddesi otobüsün ikinci katının
arka koltuklarından birinin üzerine
veya altına bırakılarak patlatılmıştır.
Neticede otobüste ve caddede
bulunan 12 kişi ölmüş ve 110 kişi
yaralanmıştır.
Tecrübeler:
1- Ana madde yerine sadece
fünye
maddeleri
kullanılabilir.
2- 8-10 kg. gibi az miktardaki
bir fünye maddesi bile çok
güçlü yıkım ve zararlara yol açmaya yeterlidir.
3- Burada gücü orta ve hatta zayıf denebilecek bir bileşim fünye maddesi kullanılmıştır.
Bunun yerine bundan daha güçlü olan diğer fünye maddelerinden kurşun azit ve
hexamin peroxit aynı miktarlarda kullanılmış olsaydı yıkım gücü nasıl olurdu? Veya
bunlardan daha güçlü olan ana bileşim maddelerinden kullanılsaydı, (TNT, C3, C4,
dinamit karışımları v.s.) düşünün yıkımın etkisi nasıl olacaktı.
Mücahid kardeşim! Sınırlarını zorla ve kâfirlere nasıl büyük çapta zarar verebileceğini
düşün. Planlarını yap, azmedip Allah'a tevekkül et. Mesele, küfre gücümüzün yettiği oranda
darbeler indirip Allah'a c.c. karşı sorumluluğumuz olan cihad farziyetini yerine getirmektir.
Duamızın sonu Hamd Alemlerin Rabbi olan ALLAH' adır. ALLAH'ın selamı Mücahidlerin
Efendisi Muhammed a.s.v'a, ehline ve ashabının üzerine olsun....

