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Proje Destekli Deney Önerisi
●Deneyin adı:Kırmızı Lahana Deneyi

●Deneyin amacı:Kırmızı lahana kullanarak asitli 
yiyecekleri saptamak

●Açıklama
Çözeltinin pH ‘sına bağlı olarak renk değiştiren 
kompleks yapıdaki organik bileşiklere indikatör denir.
Evrensel indikatör ,geniş pH aralığında ,farklı renk 
değişimlerine uğrayan indikatör çözeltilerine denir. 
Evrensel indikatörler genelde birkaç farklı
indikatörün karıştırılmasıyla elde edilir.



Hazırlanışı en kolay evrensel indikatör lahana suyudur. 
Kırmızı lahanayı suda ısıtırız. Lahananın suyunu 
salmasıyla elde ettiğimiz çözeltide antosiyanin
indikatörü vardır. Rengi ,asit çözeltide kırmızı ,hafif 
alkalin çözeltide mor-yeşil ,yüksek alkalin çözeltide ise 
sarıdır.

Antosiyanin :Kırmızı-mavi bitki 
pigmentlerinin büyük bir 
grubudur. Antosiyaninler, tüm 
gelişmiş bitkilerde, çoğunlukla 
çiçeklerde ve meyvelerde fakat 
aynı zamanda, yapraklarda, 
gövdelerde ve köklerde oluşur. 
Bu bölümlerde, hücre çeperinde 
baskın olarak bulunurlar. 

Flavilyum iyonu, antosiyaninlerin
temel yapıtaşı



●Kullanılan malzemeler

- yarım kırmızı lahana             - sıcak su

- süzgeç - temiz kap

- birkaç bardak

●Deneyin yapılışı:
Kırmızı lahana yaprakları küçük 
küçük parçalanır. 



Küçük lahana 
parçaları bir 
tencereye konulur 
ve tencereye kaynar 
su dökülür. Yarım 
saat kadar soğuması
beklenir.

Tenceredekiler süzgeçten geçirilir.



Lahana suyunun rengine dikkat edilir. Her bardağa bir 
miktar dökülür.



Bardaklardan birine biraz limon eklenir. Değişiklik 
gözlenir ve not alınır.



Đkinci bardağa soda eklenir,gözlemler not edilir.



Üçüncü bardağa çamaşır suyu eklenir ve gözlemler not 
alınır.





Diğer bardağa çamaşır deterjanı eklenip sonuç gözlemlenir.



Sıvı sabun eklenip sonuçlar gözlemlenir.



Son olarak su eklenir.



Kırmızı lahana suyuna eklenen maddeler sonucunda
meydana gelen renk değişimleri

6. bardak

5. bardak

4. bardak

3. bardak

2. bardak

1. bardak

Eklenen 
madde

Başlangıç
rengi

Sonuç rengi Asidik-bazik 
özellik

Limon Mavi Kırmızı Asidik 

Soda Mavi  Mor Asidik 

Çamaşır suyu Mavi Açık sarı Bazik 

Toz deterjan Mavi Koyu sarı Bazik 

Sıvı el sabunu Mavi Koyu mor Bazik 

Su Mavi Mavi Nötr 



●Sonuç ve Değerlendirme

Kırmızı lahana çözeltisi indikatör olarak ,eklenen maddenin 
asidik veya bazik oluşuna göre renk değişimini sağlamıştır.



• Çözeltinin pH ‘sına bağlı olarak renk 
değiştiren kompleks yapıdaki organik 
bileşiklere indikatör denir.

• Kırmızı lahananın  içinde bulunan organik 
madde indikatör özellik göstererek 
pH’ya göre renk değişiminin izlenmesini 
sağlamıştır.



Kırmızı lahananın pH = 1– 12 arası verdiği renkler




