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• ÇĐN’ĐN UÇAN ATEŞĐ
• GÜNLÜK YAŞAM OLAYI:BARUTUN 

ELDE EDĐLĐŞĐ VE KULLANIM ALANLARI
• KĐMYA KONUSU :9.SINIF SĐMYADAN 

KĐMYAYA GEÇĐŞ KONUSU BARUTUN 
KEŞFĐ

• GÜNLÜK YAŞAM OLAYININ KĐMYA 
KONUSUYLA ĐLĐŞKĐSĐ:PATLAYICI 
OLARAK KULLANILAN BARUTUN KEŞFĐ



• HEDEF VE KAZANIMLAR :

• HEDEF : KĐMYA BĐLĐMĐNĐN BĐLĐM DALI OLANAKADAR 
GEÇĐRDĐĞĐ AŞAMALARI (SĐMYADAN KĐMYAYA 
GEÇĐŞĐ)PATLAYICI OLARAK KULLANILAN BARUTUN 
KEŞFĐYLE AÇIKLAMAK.

• KAZANIMLAR :

• KĐMYANIN BĐLĐM DALI OLMADAN ÖNCEKĐ
DÖNEMLERĐNĐ KAVRAMAK

• SĐMYADAN KĐMYAYA GEÇĐŞĐ KAVRAMAK



• Simya (alşimi), hem doğanın ilkel yollarla 
araştırılmasına hem de erken dönem bir 
ruhani felsefe disiplinine işaret eden bir 
terimdir. Simya; kimya, metalurji, fizik, tıp, 
astroloji ve sanatı bünyesinde barındırır.



• Simya ile en az 2500 yıldır uğraşıldığı
bilinmektedir. Simya ile ilk olarak 
Mezopotamya, Eski Mısır, Đran, Hindistan 
ve Çin'de uğraşılmıştır. 



• Simyanın hedefleri:

• Metallerin altın ve gümüşe dönüştürülmesi 

• Ölümsüzlük iksiri yaratılması

• Đnsan hayatının dönüştürülmesi 



BARUTUN KEŞFĐ (UÇAN ATEŞ)
Barut bilinen en eski patlayıcı, itekleyici kimyasaldır. Tarihte 

bilinen ve baruttan bahseden ilk yazı, 850 yılında Çin’de 
yazılmış bir kitapta geçmektedir. Kitapta ölümsüzlük 

iksirini bulmaya çalışan bir kimyacının yan ürün olarak 
barutu bulduğunu gösteren kısımlar mevcuttur. 

Kullandığı maddeler ve yanıcılığından bahsedilmiştir.



• Çinliler barutu silah olarak ilk defa 904 yılında patlayıcı olarak 
kullandılar. Adını “uçan ateş” koymuşlardı. Ardından barut 
bombalarını mancınıklarda da kullanmaya başladılar. Barutun kayıtlı
ilk itici güç olarak kullanılması 1132 yılında bambudan yapılmış
toplarda kullanılması denemeleridir. Metal boruya sahip topların 
kullanımı 1268-1279 tarihleri arasında Moğollar ile Song
Hanedanlığı arasındaki savaşta görülür.





• Barutun Araplar tarafından kullanılması 13. yüzyılda 
gerçekleşmiştir.

• Barutun Avrupa’ya nasıl geldiği hakkında fazla bir bilgi 
yoktur. Bazı tarihçiler Đpek Yolu yoluyla geldiğine 
inanmakta, bir grup da, barutun Avrupa’da Çin’den 
bağımsız olarak icat edildiğini savunmaktadır.



• 1846 yılında Đtalya’da Soprero,Đsveç’te Schönbein ve Fransa’da 
Böttger adlı kimyagerler ayrı ayrı çalışarak Nitrogliserin ve 
Nitroselüloz ( veya pamuk barutu) adı verilen barut çeşidini buldular. 
bu patlayıcılar olumlu olduğundan ,bircok kişi bunları tekamül 
ettirmek için çaba sarf etti 1886′da Fransız kimyager Vielle
silahlarda kulanılabilen ilk dumansız barutu yaptı.



• Bileşiği

• (Kara barut) Barut ağırlıkça 15 birim potasyum nitrat 
(bazen yerine sodyum nitrat), 3 birim odun kömürü tozu 

ve 2 birim sülfürün karışımından oluşur. Bu oran yüzyıllar 
boyunca değişiklikler göstermiştir. Amaca göre oranı

değiştirilebilir. 



• Karakteristiği ve kullanım alanı

• Barutun yanma hızı basınçtan etkilenmediğinden dolayı, 
patlayıcı özelliği gösterir ama yavaş ayrışmasından 

dolayı da oldukça güçsüz bir patlayıcı sayılır. Bu 
özelliğinden dolayı daha çok itici bir güç olarak 
kullanılması tercih edilmiştir. Yandığında silahın 

namlusuna zarar veremez ama mermiyi itecek yeterli 
kuvveti yaratır.



ÖLÇME DEĞERLENDĐRME

• Çoktan seçmeli sorular

• Barutun kullanım alanları nelerdir?

• Barutu kim keşfetmiştir?



KAYNAKLAR

• www.kimyaevi.com

• www.kimyaegitimi.com

• www.wikipedia.com

• Zambak yayınları kimya ders kitabı


