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PATLAYICI MADDE NEDĠR? 

 
  Hararet ve Ģok 

tesiriyle bulundukları 
hacimden  kimyasal 
değiĢikliğe uğrayarak 
gaz, yüksek derecede 
ısı meydana 
getirebilen katı, sıvı ve 
gaz haldeki tüm 
kimyasal bileĢim ve 
karıĢımlardır.  

       



ĠMAL EDĠLĠġLERĠNE GÖRE 

FABRĠKASYON  

PATLAYICI MADDELER 

EL YAPISI  

PATLAYICI MADDELER 

FĠZĠKĠ  

DURUMLARINA 

GÖRE 

KULLANIM 

AMAÇLARINA 

GÖRE 

GÜÇLERĠNE 

 

GÖRE 

DÜġÜK GÜÇLÜ 

PATLAYICILAR 

YÜKSEK GÜÇLÜ 

PATLAYICILAR 

HASSAS 

PATLAYICILAR 

SAĞIR 

PATLAYICILAR 

KARABARUT 

DUMANSIZ 

BARUT 

KATI  

(TNT-HMX) 

SIVI  

(NĠTRO-

GLĠSERĠN) 

GAZ  

(HAVAGAZI-

LPG) 

TOZ  

(PETN-TETRĠL-

AMATOL-TNT) 

PLASTĠK  

(C-3 –C-4-

COMP B-RDX) 

KURġUN 

AZADÜR 

CĠVA 

FÜLMĠNAT 

PĠKRĠK  

ASĠT  

NĠTRO- 

GLĠSERĠN 

DARBE VE 

SÜRTÜNMEYE 

KARġI 

DUYARLIDIR 

TNT 

C-3 

C-4 

COM-B 

SEMTEX 

RDX 

DARBE 

SÜRTÜNMEYE 

KARġI 

MUKAVEMETLĠ

DĠR. 

POTASYUM 

KLORAT 

SODYUM 

KLORAT 

POTASYUM 

NĠTRAT  

BARYUM NĠTRAT 

POTASYUM 

PERKLORAT 

POTASYUM 

PERMANGANAT 

POTASYUM 

KROMAT 

POTASYUM 

BĠKROMAT 

AMONYUM 

NĠTRAT 

PEROKSĠTLER 

(SIVI) 

DEMĠROKSĠTLER 

SÜLFÜRĠK ASĠT 

CĠVA 

DĠĞER YANICI 

MADDELER 

ġEKER 

KÜKÜRT 

KÖMÜR 

PETROL 

ÜRÜNLERĠ 

ALÜMĠNYUM 

TOZU 

ALÜMĠNYUM 

BOYA 

MAGNEZYUM 

PARAFĠN (MUM) 

ODUN TALAġI 

SOLÜSYON 

ġEKER 

KAHVE 



MOLOTOF KOKTEYLĠ 

 

• Molotof kokteyli, cam ĢiĢe içerisinde az 
miktarda sülfürik asit ve benzin+parafin 
karıĢımı olan ve filtre ile yakılan ilkel bir 
yangın bombası. Amatör olarak 
yapılanlarda ise %70 benzin %10 sabun 
tozu %20 motor yağı bulunur. Sabun 
tozunun kullanım amacı benzinin 
yayıldığı alanı arttırması ve tahribat 
gücüdür. 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Cam
http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BClf%C3%BCrik_asit
http://tr.wikipedia.org/wiki/Benzin
http://tr.wikipedia.org/wiki/Parafin
http://tr.wikipedia.org/wiki/Motor
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sabun




 

   Patlamanın 

meydana geldiği 

nokta tespit edilerek 

kontrol altına 

alınmalıdır. 

PATLAMA MERKEZİNİN BELİRLENMESİ 



TOZ PATLAMALARI 

TOZLA MÜCADELE 
YÖNETMELĠĞĠNE 

GÖRE TOZ 



TOZ PATLAMALARI 

ĠNERT TOZ:  
Solunumla akciğerlere ulaĢmasına rağmen 
akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel 
bozukluk yapmayan tozları, 



TOZ PATLAMALARI 
KRĠSTAL YAPIDA SiO2:  
Kuvars, tridimit ve kristobalit, 
 
LĠFSĠ TOZLAR:  
Uzunluğu beĢ mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan 
daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan 
parçacıklar, 
 
 
PNÖMOKONYOZ (AKCĠĞER TOZ HASTALIĞI):  
Akciğerlerde tozun birikmesi sonucu ortaya çıkan doku 
reaksiyonu ile oluĢan hastalıK, 



TOZ PATLAMALARI 

SOLUNABĠLĠR TOZ:  
Aerodinamik eĢdeğer çapı 0,1–5,0 mikron 
büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda toz 
ileçapı üç mikrondan küçük, uzunluğu çapının en 
az üç katı olan lifsi tozlar, 
 
 
TOZ:  
Bu Yönetmeliğe göre iĢyeri ortam havasına yayılan 
veya yayılma potansiyeli olan parçacıklar, 



TOZ PATLAMALARI 

TOZ ÖLÇÜMÜ:  
ĠĢyeri ortam havasındaki toz 
miktarının gravimetrik esasa veya lifsi tozlarda lif 
sayısına göre belirlenmesi, 
 
TOZLA MÜCADELE KOMĠSYONU (TMK):  
Bu Yönetmelik çerçevesinde çalıĢma hayatında tozla 
ilgili konularda ihtiyaç ve öncelikleri belirleyerek 
teknik ve tıbbi açıdan görüĢ ve öneri hazırlamak 
amacıyla Bakanlıkça oluĢturulan komisyon, 
 
 

 
 

 



TOZ PATLAMALARI 
Tozla mücadele komisyonu 

MADDE 7 – (1) İSGGM Genel Müdürü veya Genel Müdürün 
görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında; 
Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığından birer temsilci ile İş Teftiş Kurulu 
Başkanlığından iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş 
yapmaya yetkili bir iş müfettişi, SGK’ den bir temsilci, Genel 
Müdürlükten bir hekim ile bir mühendis veya bir iş sağlığı ve 
güvenliği uzmanı, en çok üyesi olan çalışan ve işveren 
konfederasyonlarından birer temsilci ve Bakanlıkça uygun 
görülecek tozla mücadele ve toza bağlı meslek 
hastalıkları konularında çalışmaları bulunan üniversitelerin tıp 
ve mühendislik fakültelerinden birer öğretim üyesinin 
katılımıyla bir komisyon kurulur. Bu komisyon üyelerinin 
görev süresi üç yıldır.  



TOZ PATLAMALARI 



TOZ PATLAMALARI 

Ġbn-i Sina diyor ki; 
 

Eğer tozlar ve dumanlar olmasaydı insanlar 

bin sene yaşardı. 

 

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.haberkolik.com.tr/resimler/haber/LiveImages_Foto%2520Haber_G%C3%BCneydo%C4%9Fu%27da%2520toz%2520bulutu%2520her%2520yeri%2520kaplad%C4%B1_A09115853.jpg&imgrefurl=http://www.haberkolik.com.tr/7-ilde-toz-bulutu_28108.htm&usg=__bxJoA5IXhBmdbuJvKsbUPCkei-w=&h=460&w=550&sz=31&hl=tr&start=22&sig2=bOMJm1Hrucy-AdJjquSW4A&um=1&itbs=1&tbnid=RLUfpJrcGrnadM:&tbnh=111&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3Dtoz%2Bresimleri%26start%3D21%26um%3D1%26hl%3Dtr%26sa%3DN%26ndsp%3D21%26tbs%3Disch:1&ei=NiKqS87tLIvq-Qbcus2EAQ


TOZ PATLAMALARI 



TOZ PATLAMALARI 

•Genellikle 300 mikronun altında,daimi 

hava veya başka gazlar içinde karışım 

halinde bulunurlar. 

•Solunan toz, genellikle 60 mikronun 

altındadır. 

•Meslek hastalığı (Ponömokonyoz) 

yapan tozlar 0.5-5 mikron arasındadır. 

 



TOZ PATLAMALARI 

•Çapları 50 mikrondan büyük olan toz tanecikleri 
çıplak gözle görülebilir;  

 

•Daha küçük taneciklerin çıplak gözle 
görülebilmesi için güneş ışığı gerekir. 

 

•Çapı 10 mikrondan küçük olan; solunabilir 
nitelikteki tanecikler ise yalnızca mikroskop 
yardımı ile gözlenebilir.  

 



TOZ PATLAMALARI 

TOZLARIN OLUġUMU 

 

Üretim sırasında: 

Kazma, delme, kırma, kesme, aşındırma, 

parçalama gibi işlemlerin 

sürdürülmesinde ortaya çıkar. 

 



TOZ PATLAMALARI 

Bir baĢka toz kaynağı; 

•Toz haldeki ya da  tozlu ham 

veya  yarı işlenmiş maddelerin 

•-Boşaltılması, 

•-Depolanması, 

•-Üretimde kullanılması, 

•-Taşınması işlemleri 

 



TOZ PATLAMALARI 

Ayrıca; 

Üretim veya diğer faaliyetler sonrasında 

oluşan ve belli bir süre havada  asılı 

kaldıktan sonra çöken tozların, bakım veya 

onarım işlemleri sırasında temizlenmesi 

tozdan etkilenmenin bir başka şeklidir. 

 



TOZ PATLAMALARI 

TOZ ÇEġĠTLERĠ 

 

KĠMYASAL 

YAPILARINA 

GÖRE 

BĠYOLOJĠK 

ETKĠLERĠ 

AÇISINDAN 



TOZ PATLAMALARI 

ORGANĠK TOZLAR 

Bitkisel Kökenli Tozlar 

(Pamuk, tahta, un, saman,  bitki tohumları 

vb.) 

Hayvansal Kökenli Tozlar  

(Tüy, Saç. Deri vb.) 

Sentetik BileĢenlerin Tozları 

(DDT, plastik, reçine, lastik vs.) 

 



TOZ PATLAMALARI 

ANORGANĠK TOZLAR 

Metalik Tozlar 

(Fe, Cu, Al, Zn. Pb. vb) 

Metalik Olmayan Tozlar  

(Kükürt vb.) 

 



TOZ PATLAMALARI 
Kimyasal BileĢenlerin Tozları:  

Çinkooksit, manganezoksit, cam. vb. 

 

Doğal BileĢenlerin Tozları:  

Mineraller, killer, maden cevheri vb. 

 



TOZ PATLAMALARI 

BĠYOLOJĠK ETKĠLERĠ AÇISINDAN 
TOZLAR 

 
1-Fibrojenik Tozlar, 

2-Toksik Tozlar, 

3-Kanserojen Tozlar, 

4-Radyoaktif Tozlar, 

5-Allerji Yapan Tozlar, 

6-İnert Tozlar 
 
 



TOZ PATLAMALARI 
TOZUN ETKĠLERĠ 

 

•En büyük tehlikesi akciğerlere gitmesidir. Solunum 

sırasında büyük toz parçacıkları genellikle burundaki 

kıllar ile mukoza tarafından yakalanır yani üst 

solunum yollarında tutulur, öksürükle ve balgam 

olarak dışarı atılır. Ancak küçük parçacıklar 

akciğerlerde alveollere kadar ulaşarak tahrip edebilir 

ya da kana karışarak ve vücudun diğer bölgelerine 

taşınarak buralarda tahribat yapar. 

 



TOZ PATLAMALARI 

•Gözleri zedeleyebilir, 

•Bazı durumlarda toz patlamaları olabilir, 

•Çoğu zaman da yoğun bulundukları 

ortamda görüntüyü etkileyebilmektedir. 

•Hassas cihazları etkilemektedir. 

 



TOZ PATLAMALARI 

KORUMA 

TEKNĠK 

KORUMA 

TIBBĠ KORUMA 



TOZ PATLAMALARI 

TEKNĠK KORUMA 

 



TOZ PATLAMALARI 

En önemli olan metod, ortamda bulunan toz 

miktarını azaltmaktır.  

Bunun için ortamda bulunan tozun sayısı, 

yapısı ve çapı ölçülmelidir. 

Elde edilecek sonuca göre; 

1-Tozun meydana gelip çevreye 

yayılmasını önlemek. 

2-Meydana gelen tozu ortamdan 

uzaklaştırmaktır. 

 



TOZ PATLAMALARI 

TEMEL ĠLKELER 

 

•Teknolojik metodlar, 

•Havalandırma, 

•Tozsuzlaştırma (toz toplama), 

•Kişisel koruyucular 

 



TOZ PATLAMALARI 

TOZ DEĞERLENDĠRMESĠ 

Öncelikle toz türleri ve kaynakları belirlenmelidir. 

•Toz oluşumuna katkı yapan tüm madde ve 

işlemler,          

•katkı düzeyleri,                      

•toz analizleri ve solunabilir toz ölçümleri,    

•eşik sınır değeri aşıp aşmadıkları sorularına 

cevap aranır. 

 



Patlayıcı Toz nedir?  

NFPA Amerikan Ulusal Yangın Önleme standardına 

göre:  

2006 ya kadar:  

“…Havada yayıldığı ve tutuştuğu takdirde patlamaya 

neden olan 420 mikron veya daha küçük çaptaki 

partiküllere  ayrılmış katı maddeler..”  

NFPA654,Tanımlar,Madde:3.3.4  

2006 dan itibaren:  

“..Partikül boyutuna ve şekline bakılmaksızın,havada 

veya herhangi bir okside edici ortamda asılı vaziyette 

bulunan ve parlama veya patlama tehlikesi taşıyan 

yanıcı katı madde partikülleri..”  

NFPA654,Tanımlar,Madde:3.3.4  

(Kemal Üçüncü, Aralık 2011 Versiyon:B)  



TOZ PATLAMALARI 

PATLAMA 



TOZ PATLAMALARI 

Patlama: İdeal karışımda tutuşan parlayıcı 
maddenin çok hızlı ve kontrol edilemeyen enerji 

açığa çıkarmasıdır. Patlama şiddeti olayın 
gerçekleştiği mekanın kapalılık durumu ile doğru 

orantılıdır. 

 Çok hızlı bir gaz genişlemesi ile genellikle 
ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen bir kimyasal 

reaksiyondur. 

 

Örnek: basınçlı tüpteki gazın ısınarak patlaması. 

 



TOZ PATLAMALARI 

•Patlama çevresindeki 
ortamda bir Ģok dalgası 
oluĢturur. 

 

•Çok kısa sürede meydana 
gelir. 

 

•Yüksek sıcaklık ve basınçta 
gaz açığa çıkar 

 



TOZ PATLAMALARI 

PATLAYICI ORTAMLARIN 
ÖZELLĠKLERĠ; 

 
Potansiyel olarak tehlikeli veya zararlı seviyede 

gaz, toz, buhar veya duman ihtiva eder. 

Emniyetli seviyede oksijene sahip değildir. 

(Zehirli/Boğucu Hava) 

Patlamayı meydana getirecek oranlar dahilinde 

oksijen konsantrasyonu mevcuttur. (Patlayıcı 

Hava) 

 



TOZ PATLAMALARI 
PARLAMA-PATLAMA OLUġUMU 

 
Patlayıcı Ortam 

Yanıcı maddelerin (gaz, buhar ve tozların) hava ile 
karışarak oluşturduğu, herhangi bir tutuşturucu 

kaynakla yanabilen ortamdır. 

Örneğin: 

LPG tüpü gaz kaçırdığında LPG ortama yayılır. 
Herhangi bir tutuşturucu kaynakla (örneğin sigara ile) 

temasında yanma ve buna bağlı çok hızlı bir gaz 
genişlemesi ile PATLAMA olur. 

İşte, gaz kaçağı olan mutfak bir                                
PATLAYICI ORTAM dır.. 

 



TOZ PATLAMALARI 

PARLAMA-PATLAMA OLUġUMU 

 
Patlamalarda alev hızı çok yüksektir. İlk            
120 metrede, 850 metre/saniye’yi bulur. 

Deneylerde, saniyede 1800 metre hızla hareket 
eden alevler tespit edilmiştir. 

 

Patlama sıcaklığı ise 700 oC dereceden 1200 oC 
dereceye kadar değişmektedir.  

 



TOZ PATLAMALARI 
Depolama tankları 

Tankerler 

Kazanlar 

Basınçlı kaplar 

Silolar ve diğer kompartmanlı tanklar 

Derin çukur ve oyuk gibi üzeri açık boşluklar 

Boru Hatları 

Kanalizasyon tesisleri 

Kuyular 

Kanallar ve benzeri yapılar 

Küçük bir ambar vasıtasıyla girilen gemi bordası boşlukları 

Kargo tankları 

 

 



TOZ PATLAMALARI 
Petrol tankları 

Atık Tankları 

Faydasız ve terkedilmiş boşluklar 

Petrol Rafinerileri 

Sıvılaştırılmış Gaz Dolum Tesisleri 

Gemiler, Tankerler, Feribotlar 

Tahıl Siloları 

Boya Fabrikaları 

Akaryakıt Stok Alanları 

Benzin Tankları ve Pompaları 

Kimya Endüstrisi 

Şeker Endüstrisi 

 



TOZ PATLAMALARI 

PATLAMANIN SINIFLANDIRILMASI 



TOZ PATLAMALARI 

TOZ PATLAMALARI 



TOZ PATLAMALARI 

Toz Patlamaları’nın oluşması için ise 

spesifik özel şartların gerçekleşmesi 

gerekmektedir. En çok toz patlamalarına 

gıda sektöründe rastlanmaktadır. 

 



TOZ PATLAMALARI 

Tozların havanın oksijeni ile karışımı ya “toz bulutu” 

halinde veya ince tabaka  şeklinde mümkündür. 

 

Tozlar genellikle ince bir film  Ģeklinde tesis 

üzerine yapışık şekilde dururlar.  

 

Tesisin  ısınmasından  veya  dışarıdan  gelen  her 

hangi bir ısı  kaynağı  ile yanıcı  tozun çok  küçük bir 

bölümü akkor hale gelerek patlamaya neden olabilir.  



TOZ PATLAMALARI 

Patlama 

Yangın 

AteĢleme Kaynağı 

SınırlandırılmıĢ 

/Kapalı Alan  

Hava içerisindeki 

Oksijen  
Yanıcı Toz  

Yayılma  

(askıda katı)  



TOZ PATLAMALARI 

Toz patlaması zincirleme bir 

reaksiyona ve diğer bir deyim ile 

“yürüyen bir patlama” 

felaketine dönüşür. 



TOZ PATLAMALARI 

BİRİNCİL 

PATLAMA  TOZ BİRİKİMİ 



TOZ PATLAMALARI 

 

 

 

 

İKİNCİL PATLAMA  TOZ HAVAYA KALKAR  



TOZ PATLAMALARI 

 

 

ÜÇÜNCÜL ÇOK ŞİDDETLİ PATLAMA  



TOZ PATLAMALARI 

ÖRNEK OLGULAR 



TOZ PATLAMALARI 





TOZ PATLAMALARI 

21  Eylül  2001 
 

AZF - Toulouse- 

Fransa 

300 ton Amonyum 

Nitrat  Patlaması; 

 21 Eylül 2001 
AZF Toulouse 

FRANSA 
 

300 tom 
 

NH4NO3 
patlaması 



TOZ PATLAMALARI 

21  Eylül  2001 
 

AZF - Toulouse- 

Fransa 

300 ton Amonyum 

Nitrat  Patlaması; 



TOZ PATLAMALARI 

PATLAMA RĠSKĠNĠN 
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 



TOZ PATLAMALARI 
İşyerinde risk değerlendirmesi yaparken patlayıcı 

ortamdan kaynaklanan riskler; 

a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın 
kalıcılığı,  

b) Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların 
bulunma, faal ve etkili hale gelme ihtimalleri,  

c) İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, 
prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı 
etkileşimleri,  

d) Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü, 
yukarıdaki sayılan maddeler dikkate alınıp 
değerlendirilecektir.  



TOZ PATLAMALARI 

TEŞEKKÜR EDERİM 


