Ateş yakmak

ATEŞ YAKMA METODLARI

ÇAKMAKTAŞI VE ÇELİK

Yaptığınız tepeciğin hemen dışına bir miktar kav koyun. Çeliği kavın üzerinde çakmaktaşına
sürtün. Kavın içine düşen kıvılcımları üfleyerek alevlendirin Kav tutuşunca ateşi tepeciğin içine
itin.

KİBRİT

Ellerinizle gizleyeceğiniz yanan kibriti içine tutarak kavı tutuşturun. Yanan kibriti kavın içinde
bırakarak üzerine biraz daha kav ve çalı çırpı ekleyin.

BÜYÜTEÇ

Hazırladığınız odunların içine kavı yerleştirip büyüteci kullanarak güneş ışınlarını kavın üzerine
yansıtın. Kav tütmeye başlayınca alev alana kadar hafif hafif üfleyin.

ATEŞ YAKMANIN İPUÇLARI

Ateş yakmak için birçok yol ve kullanabileceğiniz bir sürü alet vardır. Bildik çakmak taşı ve çelik
testereden, modern parafin blokları ve çeşitli kimyasallarla işlenmiş odun kırpıntısı çubuklarına
kadar birçok malzemeyle ateş yakabilirsiniz. Size en kolay ve uygun gelen yolu seçin.

Su Geçirmez Kibrit: Kullanmadan önce eczanın üzerindeki balmumunu kazımayı unutmayın.
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Çakmaktaşı ve Çelik: Çelik testere ve magnezyum cevheri (çakmaktaşı) doğal
çakmaktaşından daha büyük kıvılcımlar çıkartır.

Büyüteç: Büyüteç ne kadar büyük olursa, özellikle kuzey enlemlerinin soluk güneşinde, o kadar
iyi olur.

Pamuk: Parafine batırılmış pamuk doğal kava karşı taşınması kolay bir alternatif.

Parafin Parçaları: Bu parçalarla kav kullanmadan büyük odun parçaları tutuşturulabilir.

Ateş Çubukları: Kimyasal maddelerle muamele edilmiş odun kırpıntılarından oluşan bu
çubuklar, kav kullanmadan ateş yakabilmek için kibritle kolayca tutuşturulabilir.

ALTERNATİF ATEŞ YAKMA METODLARI

YAY MATKABI

2/8

Ateş yakmak

1. Matkap için sert tahtadan yaklaşık 38 santimetre uzunluğunda ve dört santimetre kalınlığında
bir sopa kesin. Kenarlarını yuvarlaklaştırıp bir kenarını iyice sivriltin.

2. Çam ya da başka bir yumuşak odun bulup kenarına V şeklinde bir çentik atın. Matkap ve
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tahta arasındaki sürtünme kül üretir.

3. Çentiğin yanına matkabın ucunu sokmak için bir yuva açın. Matkabın yaratacağı siyah, sıcak
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küller çentiğin içinden kavın üzerine düşecektir.

4. Matkabın üzerinden bastırabilmek için sert bir tahta parçası kullanın. Matkabın ucunun
oturması için, kullanacağınız tahtanın üzerinde bir yuva yapın.
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5. Güçlü, sert tahtadan 60 santimetre uzunluğunda ve 2 santimetre kalınlığında bir sopa kesin.
İki ucuna bir ipi ya da doğal malzemeden yapacağınız bağı gevşekçe bağlayın. İp matkabın
çevresine sarılabilecek kadar gevşek olmalıdır.
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