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Deneyin adı: Doğadaki bitkilerin boyar 
madde olarak kullanılması nasıl 

açıklanır?



� Bitkisel boyarmaddeler, bitkinin yaprak, çiçek, kozalak, 
gövde kabukları ve kökleri gibi kısımlarından özütleme
ile elde edilir. 

� Doğal boyarmaddelerin geniş bir renk spektrumları
vardır ve haslık dereceleri de yüksektir. Haslık geç solan 
anlamına gelmektedir.

� Aynı doğal boyarmadde çözeltisi ile koşulları
değiştirerek (farklı mordan, sıcaklık, zaman, pH gibi) çok 
sayıda renk ve renk tonunu elde etmek olasıdır. Mordan 
boyamaya katkı yapan madde demektir.



Araç-gereçler:

Tencere

Ocak

Su

Meyan kökü

Ebegümeci yaprakları

Şap KAL(SO4)2.12 H2O

Bez parçaları

Deneyin amacı: Doğadaki bitkilerin özütünün elde edilmesi ile
boyama yapımının açıklanması

Meyan kökü ebegümeci



Ebegümeci yaprakları

Şap

Meyan kökü

Bez parçaları



� Tencerenin içine 
bir miktar su 
koyalım. Bütün 
halinde bulunan 
şapı parçaladıktan 
sonra parçacıkları
bu suyun içine 
atalım ve 
kestiğimiz meyan 
kökü parçalarını
da ekleyelim.



�Hazırladığımız bu 
karışımı kaynaması
için ocağa koyalım 
ve 10 dakika 
kaynatalım.



� Beyaz kumaş
parçalarından birini 
kaynamakta olan bu 
karışımın içine atalım 
ve 30 dakika bu 
şekilde kaynatalım.



� 30 dakika sonra ocağı kapatarak kumaş
parçasını çıkartalım ve kurumaya 
bırakalım.

Meyan kökü ve şap kullanılarak boyanan bez parçasının rengi
beyazdan sarıya dönmüştür.



�Aynı işlemleri suya ebegümeci 
yapraklarından katarak tekrar edelim.

Ebegümeci  kullanılarak boyanan bez parçasının rengi
beyazdan kahverengi-yeşile dönmüştür.



Ebegümeci yapraklar

Meyan kökü ve şap



� Elde edilen 
boyarmadde ile kumaş
ya doğrudan ya da ek 
bir madde katkısı ile 
boyanır. Mordan kumaş
ile boyar madde 
molekülü arasında 
bağlama görevi görür. 
Bu süreç ile 
boyarmadde molekülü
mordan yardımıyla 
kumaş ile daha sıkı
bağlanarak haslığı
yüksek  (geç solan) 
renkler elde edilir.
Kumaş boyamadan 
önce 
mordanlanabileceği
gibi boyama ile beraber 
veya boyamadan 
sonrada 



� Đpteki renk değişimini başka hangi maddelerle 
sağlayabiliriz?

� Armut ağacının yaprağından kahverengi

� Asma,şap ile kullanıldığında sarı; demir(II)sülfat ile kullanıldığında 

koyu sarı

� Ayva kabuğu ve çekirdeklerinden lacivert

� Ceviz yaprağı,kabuğu ve özünden kahverengi

� Ebegümeci yapraklarından yeşil

� Ihlamur ağacı kabukların,çam kabukları ve şap birlikte kullanıldığında 

kahverengi

� Meyan kökü şapla kullanıldığında sarı

� Şeftali ağacı yaprakları,göztaşı (CuSO4) ile kaynatılarak kullanıldığında 

yeşil-sarı karışımı

renkler elde edilir.
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