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Birlikte Deneyelim...
































Y›ld›z Tak›m›

Kâ¤›t Yapal›m!
Kâ¤›t insanl›k tarihinin en önemli buluﬂlar›ndan biri. Özellikle yaz›l› iletiﬂimi sa¤lad›¤› için binlerce y›ld›r bilginin saklanmas›na ve paylaﬂ›lmas›na olanak tan›d›¤› gibi,
ambalajlamadan temizli¤e, yal›t›mdan foto¤rafç›l›¤a kadar birçok farkl› alanda da
kullan›l›r. Yaﬂam›m›zda bu denli önemli bir yere sahip olan kâ¤›d›n hammaddesi, selüloz içeren bitki lifleridir. Bu nedenle kâ¤›t üretiminde genellikle kereste kullan›l›r.
Çok önemli bir do¤al kaynak olan a¤açlar›n kesilmesi anlam›na gelen kâ¤›t üretimi
için baﬂka yöntemler de kullan›l›yor. Bu yöntemler içinde en yayg›n kullan›m› olan,
at›k kâ¤›tlar›n geri dönüﬂtürülmesiyle yap›lan üretim. Siz de eski gazete kâ¤›tlar›n› ya
da di¤er at›k kâ¤›tlar› kullanarak evde kâ¤›t yapabilirsiniz.
Gerekli Malzeme
/Eski gazeteler/Biraz geniﬂ bir plastik kap/Plastik kova ya da sürahi/Kevgir/Tahta kaﬂ›k ya da havan tokma¤›/Birkaç parça eski
bez parças›/Naylon poﬂet/A¤›rl›k yapmas› için birkaç kitap/Su
/Eski bir tahta çerçeve

n Gazete kâ¤›tlar›n› kovaya ya da sürahiye yerleﬂtirin ve üzerini örtecek kadar su ekleyin. Kovay› içinde
su ve gazete kâ¤›tlar›yla en az 1 gece bekletin.
n Daha sonra kovadaki suyu süzün ve kovada kalan
kâ¤›tlar› tahta kaﬂ›k ya da havan tokma¤›yla iyice
ezerek hamur haline getirin.
n Hamur haline gelen kâ¤›d› geniﬂ plastik kaba boﬂalt›n ve üzerine bu hamurla hemen hemen eﬂit ölçüde su ekleyip kar›ﬂt›r›n.
n Temiz ve düz bir yüzeye ya da tahta çerçeve içine
bir bez parças› serin. Kevgir yard›m›yla, kaptaki kâ¤›t
hamuru - su kar›ﬂ›m›ndan bir miktar alarak bu bezin
üzerine yay›n.
n Bezin üzerine yayd›¤›n›z hamuru kaﬂ›kla bast›rarak
düzleﬂtirin. Daha sonra üzerine bir baﬂka bez parças› yay›n.
n Kaptaki kâ¤›t hamuru bitene kadar bu iﬂlemleri
tekrarlay›n.
n Son hamur parças›n› da en üste yayd›ktan sonra
üzerine naylon poﬂet parças›n› serin.
n Kâ¤›t hamurlar›n›n iyice s›k›ﬂabilmesi için hamur
katmanlar›n›n en üstüne, a¤›rl›k olarak kullanaca¤›n›z kitaplar› koyun.
n Birkaç saat sonra kitaplar› al›p kâ¤›t hamuru tabakalar›n› tek tek ay›r›n. E¤er yeterince kurumam›ﬂlarB‹L‹M ve TEKN‹K 116 May›s 2008

sa, kâ¤›tlar› saç kurutma makinesiyle bir miktar kurutabilirsiniz (saç kurutma makinesini kâ¤›da fazla yaklaﬂt›rmay›n).
‹ﬂte kâ¤›tlar›n›z haz›r! Bu at›k kâ¤›tlardan elde etti¤iniz yeni kâ¤›tlar›n›zla istedi¤inizi yapabilirsiniz. E¤er
renkli ya da desenli kâ¤›tlar elde etmek istiyorsan›z,
hamur haline getirdi¤iniz at›k kâ¤›tlar›n içine bir miktar renkli boya, kuru yaprak ya da kurutulmuﬂ çiçek
de ekleyebilirsiniz.
Elif Y›lmaz
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