
1 

 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

 

 
ÇEVRE VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ YARIŞMASI 

PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 

 
TAKIM ADI: NiCe 

 

PROJE ADI: NiCe Kibrit 

 

BAŞVURU ID: 62629 

 

 
 

 

 

 

 

 



2 

 

 

İÇİNDEKİLER 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  ................................................................................................. 3 

2. Problem/Sorun ...................................................................................................................... 4 

3. Çözüm .................................................................................................................................... 4 

4. Yöntem .................................................................................................................................. 5 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü ..................................................................................................... 6 

6. Uygulanabilirlik .................................................................................................................... 6 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması ................................................................... 6 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  ....................................................................... 7 

9. Riskler ................................................................................................................................... 7 

10. Kaynakça ve Rapor Düzen .................................................................................................. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Kibrit, ağaç dallarından yontularak kürdana benzetilen ve başına sıvı yapışkan bir madde 

sürüldükten sonra, üzerine fosfor içeren bir katı karışım konularak oluşturulan yanıcı 

maddedir. Ateşten hemen sonra bulunmuştur ve tarih boyunca ikamesi daima güç olan bir 

ürün olmuştur. 

Kibritin icadından önce kükürt gibi bazı yanıcı maddeler kullanılarak basit ateşleme elde 

edilmiştir. Ekonomik olan ilk kibritler ile 1825-1835 yılında icat edilmiştir. İlk sürtünme 

kibritler bir kimyacı olan John Walker tarafından 7 Nisan 1927 Yılında icat edilmiştir. 

Walker’in sürtünmeli kibritleri, potasyum klorid ile antimon sülfür kullanarak ateşlemeyi 

gerçekleştirmiştir. Türkiye'de ise kibrit üretimiyle ilgili ilk girişim, 1922 yılında 

yapılmıştır. Görüldüğü gibi kibrit tarih boyunca önemini korumuş, özellikle kibrit fiyatları 

sürekli değişkenlik göstermiştir. Özellikle savaş durumlarında maliyeti oldukça artmıştır. 

Genellikle bir kibrit kutusu 40 çöp ile bir kibritin tutuşturulması için gereken sağ ve sol 

yüzeylerinde şerit halinde birer bölge barındırır. Bir kibriti tutuşturmak için kibrit, kibrit 

kutusunda yer alan bu bölgeye sürtülür. Sürtünme yoluyla oluşan ısınma ve yanma 

reaksiyonu kibrit çöpünün uç kısmının alev almasını sağlamaktadır. 

 

Bu projemizde kibrit barutlarını tek bir çöpte birleştirip üstüne mum damlatarak daha geç 

sönmesini sağlamayı hedeflemekteyiz. Böylelikle; insanların işleri daha kolay 

gerçekleşecek ve kibrit tüketiminden kaybedilen maliyet azalacaktır. Kibrit kullanımı uzun 

ömürlü olacaktır. Böylelikle devletimize olan maliyeti azalacaktır. 

 

Edip Cansever’in dediği gibi “Ve mutluluk bir kibrit çöpü, artık ne kadar yanarsa...” 

sözündeki mutluğun daha uzun süreli olmasını sağlamış olacağız. Kibrit kullanımı uzun 

ömürlü olacaktır. 

 

 
Resim 1- İlk Kibrit Kutusu Görseli 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fa%C3%A7
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCrdan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fosfor
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2. Problem/Sorun: 

Kibrit ucu, kükürt (S) ve oksitleyici olarak potasyum klorattan (KClO3) oluşur. Potasyum 

klorat kükürtün yanmasını sağlayan oksijeni veren maddedir. Ayrıca sürtünmeyi artırıcı 

çok ince cam tozu ve bu karışımı bir arada tutacak bağlayıcı olarak tutkal veya nişasta 

kullanılır. 

Kibrit çöpü; ağaçtan elde edilen ahşap materyalin kibrit çöpü boyutlarına getirilip yanmayı 

kolaylaştırmak için parafin emdirilmesi ile hazırlanır. Hazırlanan bu çöplere kükürt ve 

potasyum klorat karışımı tutkal yardımıyla tutturulur. 

Kibrit ucunun sürtüldüğü kibrit kutusunun yan yüzeyleri kırmızı fosfor (P), cam tozu ve 

bağlayıcıdan oluşmaktadır. 

 

Buraya kadar sorun gözükmese de kibritin yanmaya başlaması ve sönmesi çok kısa bir 

zaman içerisinde gerçekleşmektedir. Bu da hem kibrit tüketimini arttırmakta hem de zaman 

israfı olmaktadır. Kibrit için harcanan emeğin bir anda tükenmesine yol açmaktadır. 

Ayrıca yanan kibritler en ufak bir rüzgar ile sönmekte ve yeniden yakılamamaktadır. 

Çakmaklar dahi suya düştüklerinde bir süre işlevini kaybetmektedir. 

Bu sebeple kibrit tüketiminin fazla olması ve insanlara olan maliyetinin artması da yine 

projemizin problemidir. Kibrit kullanımının uzun ömürlü olmayışı da problemlerimizden 

biridir. 

Ayrıca son yıllarda uygulanan dışa bağımlı politikalar ve her şeyin piyasa tarafından 

belirlendiği bir takım ekonomik kurallar kibrit sanayimizi de ne yazık ki öldürdü ve bugün 

kibrit teknolojiye yenik düşmesi de problemlerimizden biridir.  

 

 

 

 

3. Çözüm 

Proje sorunumuzdan hareketle kibrit barutlarını tek bir çöpte birleştirip üstüne mum 

damlatarak daha geç sönmesini sağlamayı hedeflemekteyiz. Böylelikle; insanların işleri 

daha kolay gerçekleşecek ve kibrit tüketiminden kaybedilen maliyet azalacaktır. Kibrit 

kullanımı uzun ömürlü olacaktır. Kibritler en ufak rüzgarda sönmeyecektir. Diğer 

hedefimiz; bu projemiz ile kibrit kullanımının teknolojiye yenik düşmesini önlemek ve 

kullanımını devam ettirmektir. 
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4. Yöntem 

Kibrit ucu, kükürt (S) ve oksitleyici olarak potasyum klorattan (KClO3) oluşur. Potasyum 

klorat kükürtün yanmasını sağlayan oksijeni veren maddedir. Ayrıca sürtünmeyi artırıcı 

çok ince cam tozu ve bu karışımı bir arada tutacak bağlayıcı olarak tutkal veya nişasta 

kullanılır. 

Kibrit çöpü; ağaçtan elde edilen ahşap materyalin kibrit çöpü boyutlarına getirilip yanmayı 

kolaylaştırmak için parafin emdirilmesi ile hazırlanır. Hazırlanan bu çöplere kükürt ve 

potasyum klorat karışımı tutkal yardımıyla tutturulur. 

Kibrit ucunun sürtüldüğü kibrit kutusunun yan yüzeyleri kırmızı fosfor (P), cam tozu ve 

bağlayıcıdan oluşmaktadır. 

Projemizde kullandığımız yöntem oldukça basittir. Proje sorunumuzdan hareketle kibrit 

barutlarını tek bir çöpte birleştirip üstüne mum damlatarak daha geç sönmesini sağlamayı 

hedeflemekteyiz. 

 

 
Resim 2- Kendi Proje Ürünümüzün Görselleştirilmiş Hali 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Kibrit barutlarını tek bir çöpte birleştirip üstüne mum damlatarak daha geç sönmesini 

sağlamak yenilikçi yönümüzdür. 

 

 

6. Uygulanabilirlik 

Ticari bir ürüne dönüştürülebilir bir üründür. Projemizi bir fabrika ile anlaşıp veya seri 

üretim yapabilecek olan bir üretim tesisi kurarak hayata geçirmek istiyoruz. Ayrıca Kibrit 

pek çok çevrede kullanılan, insanların hayatını kolaylaştıran bir üründür. Bu yüzden 

projemizi tasarladığımızda günlük hayata da etkisi olacaktır. Çevreye yararı olacaktır. 

Riskleri ise kullanmadığınız zaman çok fazla sıcağa maruz bırakılırsa patlayabilir ve +14 den 

küçük kişilere satılması tehlikeli olacaktır, doğada bilinçsizce kullanımı da yangınlara neden 

olabilir. 

 

 

 

 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

MALZEMELER 

- Barut 

- Su 

- Çöp Şiş 

- Eritilmiş Mum 

MALİYETİ 

- Adet sayısı en fazla 10 TL, en az 5 TL 

 

 

                                                                  Çalışma Planı 

 

TEMMUZ AĞUSTOS        EYLÜL 

Ürünün 

Malzeme 

Temini 

(Maddiyat bu 

dönemde 

gereklidir) 

Ürünün 

Üretilmesi ve 

Kontrolü 

Sağlık ve 

Güvenlik Testi 

 

. 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Projemiz özellikle kampa gidenler ve çiftçiler içindir. Bu hedef kitlemiz haricinde, aynı sorun 

veya probleme sahip, kibritin uzun ömürlü olmasını isteyen +14 yaş üstü herkes isteğe bağlı 

olarak alabilirler. Kibrit pek çok çevrede kullanılan, insanların hayatını kolaylaştıran bir 

üründür. Bu yüzden projemizi tasarladığımızda günlük hayata da etkisi olacaktır. Çevreye 

yararı olacaktır. 

 

 

9. Riskler 

Riskleri; kullanmadığınız zaman çok fazla sıcağa maruz bırakılırsa patlayabilir ve +14 den 

küçük kişilere satılması tehlikeli olacaktır, doğada bilinçsizce kullanımı da yangınlara neden 

olabilir. 

 

Bu problemlere tedbir olarak B Planımız; 

- Ürünümüz fazla sıcağa maruz bırakılmamalı ve oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir. Eğer 

ürünün tasarımı seri üretime geçirilirse üzerine bu uyarı yazılmalıdır.  

- Doğada bilinçsizce kullanımını önlemek için küçük bir kullanım kılavuzu içerebilir. 

- 14 yaş altındaki kişilerin kullanımına yasak olabilir.  

 

 
 

 

Bir Adet Kibrit Çöpü için Tahmini Bütçe Hesaplaması 

 

- Barut 1TL 

- Su  0,50 TL 

- Çöp Şiş   0,50 

- Eritilmiş Mum 3TL 

 

Toplam: 5TL 
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