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HEDEF VE DAVRANIŞLAR

HEDEF: Çimentonun özelliklerini kavrayabilme

DAVRANIŞLAR

1)Çimentonun özelliklerini açıklar.
2)Çimentonun yapısını açıklar.
3)Beton hakkında kısa bilgi verilir.
4)Betonun bileşenleri açıklanır.

HEDEF: Çimentonun sertleşmesini kavrayabilme
DAVRANIŞLAR

1)Hidratasyon açıklanır.
2)Kimyasal bileşiklerde suyun bulunması açıklanır.
3)Çimentoya kum, kireç ve suyun katkısı açıklanır
4)Çimentonun sertleşmesinin nedeninin hidratasyon olduğu açıklanır.
5)Hidratize olmuş iyonlar, günlük yaşamda karşımıza çıkan çimentonun 
sertleşmesi ile ilişkilendirerek anlatılır.













Çimentoya bağlayıcılık özelliğini kazandıran C-S-H
moleküler büyüklükte olup, çimento taneciklerinden
yaklaşık 1000 defa daha küçüktür.



















Betonun elde edilmesinde en son ad ım, dökülmüş betonun sertleşmesidir. 
Sertleşme portland çimentosunun hidratasyonu, su ile kimyasal reaksiyona girmesi 
sonucu meydana gelir. Đlk günlerde nemli Şartların belirli süre devam ettirilmesi 
önemlidir. Bunun için betonun dış yüzü, su ile ıslatılabileceği gibi, nemli örtüler de 
kullanılabilir.

Tam hidratasyonun elde edilmesi için çimento türü ve s ıcakl ığa bağlı olarak uzun 
bak ım süresine ihtiyaç duyulabilir. Çoğu hallerde yedi gün kafidir. Genellikle betonun 
suyunun buharlaşmas ı sonucu sertleştiği zannedilir. Gerçekten bu doğru değildir. Su 
olmaks ız ın ne hidratasyon ve ne de sertleşme olabilir. Su, çimentonun hidratasyonu
sonucu kaybolur ve ancak fazla suyun buharlaşmas ına müsaade edilebilir. Betonun 
geçirdiği devrelerdeki kimyasal reaksiyonlar oldukça karmaşıkt ır.



ÇĐMENTONUN TÜM 
REAKSĐYONLARI



C3S: 2 (3CaO.SiO2) + 6 H2O → 3CaO.2SiO2.3H2O + 3 Ca(OH)2

C2S: 2 (2CaO.SiO2) + 4 H2O → 3CaO.2SiO2.3H2O + Ca(OH)2

C3A: 3CaO.Al2O3 + 12 H2O + Ca(OH)2 → 4CaO.Al2O3.13H2O

C4AF: 4CaO.Al2O3.Fe2O3 + 13 H2O → 4CaO.Al2O3.Fe2O3.13H







HĐDRATLANMIŞ ĐYONLAR(HĐDRATĐZE ĐYONLAR)
Çözücü ve çözünenin birbiri içinde homojen olarak karışması ile çözünme olayı

gerçekleşir. Çözünme, moleküller arasındaki çekim kuvvetine dayanır. Bir çözücünün bir 
maddeyi çözebilmesi için; çözücü ile çözünen molekülleri arasındaki çekim kuvvetlerinin, 
çözücü ve çözünenin kendi molekülleri arasındaki çekim kuvvetinden daha büyük olması
gerekir. Örneğin şekerin suda çözünmesi; şeker ile su molekülleri arasındaki çekim 
kuvvetinin, şeker moleküllerinin kendi arasındaki çekim kuvvetinden daha büyük 
olmasındandır. Şeker, suda iyonlarına ayrışmadan moleküler halde çözünür. Genellikle 
çözünme olayı, çözücü ile çözünenin benzer yapıda olmaları ile gerçekleşir. Bu durum 
benzer benzeri çözer şeklinde ifade edilebilir. Dolayısıyla polar çözücüler polar 
maddeleri, polar olmayan çözücüler de polar olmayan maddeleri daha iyi çözer. Örneğin 
suya göre polaritesi daha az olan kloroform, (CHCl3), suda çözünmez. Çünkü su 
molekülleri birbirlerini, kloroform moleküllerine göre daha fazla çekerler. Polar bir bileşik, 
örneğin metanol, su molekülleri tarafından çekilerek suda çözünür. Buna karşın benzen 
gibi polar olmayan çoğu organik bileşikler suda çözünmezler. Çünkü sıvı haldeki su 
molekülleri polar yapıları nedeni ile birbirlerini bir ağ oluştururcasına çekerler. Polar 
olmayan benzen ise sıvı haldeki suyun bu yapısını bozamaz ve dolayısıyla çözünme 
gerçekleşemez. Đyonik bileşikler, polar sıvılarda çok iyi çözünürler. Çünkü polar çözücü
molekülleri, bileşikteki zıt yüklü iyonları iyon-dipol çekim kuvvetleri ile çekerek iyonun 
etrafını çözücü molekülleri ile sararlar. Bu tür iyonlara "solvatize iyonlar" denir. Solvatize
iyonlar sıvı faza geçerek çözünme olayını sağlarlar. Çözücü olarak su kullanılırsa, 
çözücü ile sarılmış iyonlara "hidratize iyonlar" denir. Örneğin iyonik bir bileşik olan 
sodyum klorürün suda çözünmesini düşünelim. Bildiğiniz gibi sodyum klorürde, artı yüklü
sodyum iyonları ile eksi yüklü klorür iyonları vardır (Şekiller)









Sodyum klorürdeki, sodyum ve klorür iyonlarını ayırmak üzere, su molekülleri; kısmi 
negatif uçları ile artı yüklü sodyum iyonlarının etrafını, kısmi pozitif uçları ile de eksi 
yüklü klorür iyonlarının etrafını sararlar (Şekil ). Böylece Na+ ve Cl- iyonlarının etrafı su
molekülleri ile sarılarak sıvı faza geçerler ve çözünme olayı gerçekleşir.



Polar sıvılar (özellikle su) birçok iyonik bileşikler için çözücü işlevine sahiptirler. 
Çözünenin iyonları, polar çözücü molekülleri tarafından negatif iyonlar çözücü
moleküllerin pozitif ucu, pozitif iyonlar ise çözücü moleküllerinin negatif ucu tarafından 
olmak üzere elektrostatik olarak çekilirler. Bu tür iyon-dipol çekim kuvvetleri oldukça 
kuvvetlidir. Bir iyonik kristalin suda çözünmesi esnasında; kristalin merkezindeki 
iyonlar her yönde eşit ölçüde karşıt yüklü diğer iyonlar tarafından çekilmektedir. 
Yüzeydeki iyonlara ise elektrostatik çekim kuvvetleri denkliği yoktur. Su molekülleri bu 
yüzey iyonlarının artı olanlarını eksi uçlarıyla, eksi olanlarını artı uçlarıyla çekerler. Bu 
şekilde oluşan iyon-dipol çekim kuvvetleri iyonları kristalden koparıp sıvı faz içine 
sürüklerler. Bu çözünen iyonlar su molekülleriyle çevrilerek hidratlanmış olarak çözelti 
içerisinde hareket ederler. Bütün iyonlar sulu çözeltide hidratlaşmış haldedir.
Sulu çözeltideki negatif iyonlar, iyon ve suyun hidrojen atomları arasındaki çekim 
kuvvetleri yardımıyla hidratlanırlar. Bazı durumlarda (örneğin sülfat iyonu) bu çekimler 
bir ya da daha fazla hidrojen bağı oluşturabilir. 
Pozitif iyonlar, suyun oksijen atomunun paylaşılmamış elektron çifti ve iyon arasındaki 
çekim kuvvetleriyle hidratlanırlar. Bu çekimler kuvvetli olup çoğu kez bir katyon belirli 
sayıda H2O molekülü ile hidratlanır.
Diğer su molekülleri ise anyon ve ya bağlanmış olan moleküllerle hidrojen bağları
oluştururlar. Ancak, bu dış tabakadaki su molekülleri daha zayıf tutulurlar.
Đyon ve su molekülleri arasındaki kuvvetli çekimlerin oluşmasına yol açan etkenler 
nelerdir?
Yükü fazla olan iyonlar H2O molekülünün H ve O atomlarını kuvvetle çekerler.
Yük yoğunluğu daha büyük olan küçük iyonlar büyük iyonlardan daha etkindirler.



Metallerin kovalent bileşiklerinin çoğu sulu çözeltide hidratlanmış iyonlar 
oluştururlar. Örneğin berilyum bileşikleri saf halde kovalenttir. Aynı etken (iyon 
yükünün büyüklüğüne oranının büyük olması) berilyumun kovalent karakterli 
bileşiklerinin son derece kararlı hidratlanmış iyonlar oluşturmasına yol açar.

BeCl2(k)   +  4H2O---------> Be(H2O)42+ (aq) + 2Cl- (aq) 
Bağ oluşmasıyla daima enerji açığa çıkar. Bir bağın koparılabilmesi için daima 
enerji gereklidir. Hidratlanmış iyonların, gaz halindeki iyonlardan oluştuğu 
varsayılan kuramsal bir olayda, dışarıya verilen enerji iyonların hidrasyon ısısı
olarak isimlendirilir. Örneğin,

K+ (g) +   Cl- (g)  ---------> K+ (aq)  +  Cl- (aq)       H= -648,1 kJ
Hidrasyon ısısının büyüklüğü son çözeltinin derişimine bağlıdır. Herhangi bir 
ayırım yapılmamışsa , hidrasyon ısısının en yüksek olasılıklı olaya ait olduğu 
varsayılır. Bu tür yüksek dereceli hirasyon sadece çok seyreltik çözeltide oluşur. 
Buna karışı gelen toplam entalpi değerleri sonsuz seyreltik çözeltideki hidrasyon
ısıları olarak isimlendirilir.
Hidrasyon ısısının değeri, hidratlanmayı oluşturan iyonlar ve su molekülleri 
arasındaki çekim kuvvetlerinin şiddetinin bir göstergesidir. Büyük negatif değer, 
büyük miktarda enerji açığa çıktığını ve dolayısıyla iyonların kuvvetle 
hidratlandığını gösterir.



Sulu tuz çözeltilerinin buharlaıtırılmasıyla elde edilen kristal maddeler çoğu 
hallerde hidratize iyonları içerirler. Bu nedenle katı halindeki FeCl3.6H2 O bileşiği 
gerçekte Fe(H2O)6Cl3 şeklinde olup kristalde Fe(H2O)6

3+ hidratize iyonlarının 
bulunduğu kanıtlanabilir. Katyonu saran su moleküllerinin oluşturduğu katı
hidratlara başka örnek olarak Co(H2O)6Cl2 ,  Cr(H2O)6Cl3 ve  Be(H2O)4Cl2 

gösterilebilir.
Fazla yaygın olmamakla birlikte anyonlara hidrojen bağlarıyla bağlanmış su 
moleküllerinin bulunduğu katı hidratlar da bulunmaktadır. Örneğin ZnSO4.7H2O 
bileşiğinde altı su molekülü ise hidrojen bağıyla sülfat anyonuna bağlanmıştır. Bu 
tür bileşiklere başka örnekler de verilebilir: NiSO4.7H2O, CoSO4.7H2O ve 
CuSO4.5H2O. sonuncu bileşik [Cu(H2O)4]SO4.H2O şeklinde de gösterilebililir.

Suyun katyon ya da anyona bağlanmasının dışında 
hidratlı bir kristal oluşturması için iki yol daha vardır. Su 
moleküllerinin herhangi bir iyon ile birleşmeksizin kristal 
örgüsünde yerleştiği varsayılabilir. (örneğin, 
BaCl2.2H2O). BaCl2.2H2O kristalinden su 
uzaklaştırılınca kristal örgüsü bozulur. Keza su 
molekülleri kristal örgüsünün tabakaları arasında veya 
boşluklarında da bulunabilir. Bir silikat mineralleri grubu 
olan zeolit hidratlarında su molekülleri bu şekilde 
yerleşmiştir. Ancak bir zeolit hidratının suyunun 
uzaklaştırılması kristal yapısını çok az değiştirir.

ZEOLĐT



Sulu çözelti içindeki negatif iyonların iyon-dipol etkileşmeleri sonucu oluştuğunu 
belirtmiştik, ayrıca eğer olası ise hidrojen bağları ile de hidratlaşabilirler.NH4+ da olduğu 
gibi artı iyon; bir hidrojen iyonu içeriyorsa su molekülleri ile hidrojen bağları yapması
olası, aksi halde olası değildir. Bununla birlikte, çoğu metal katyonları ile su molekülleri 
arsındaki çekme oldukça kuvvetlidir. Su molekülündeki oksijen ortaklaşmamış elektron 
çiftleri ve metal katyonun bir baş yörüngesi kullanılarak oluşan koordine kovalent bağ, 
metal ve su partiküllerinin bir kompleks iyon halinde bir arada bulunmasına yol açar.
Çoğu metal katyonları belli sayıda su molekülü ile hidratlaşır. Koordinasyon sayısının 4 

olduğu durumlar ender olmakla beraber çoğu hidratlarınki 6’dır. Koordinasyon sayısının 
6 olduğu durumlarda su molekülleri düzgün sekiz yüzlünün köşelerinde bulunur. 
[Al(H2O)6]3+ kompleksi için bu sıralanma söz konusudur.
Merkez iyonunun etrafında koordine olan ligantların sayısına o iyonun koordinasyon 

sayısı denir. Sulu çözeltilerde hidratlaşmış kompleks katyon CuSO4.5H2O bileşiğin 
yapısında görüldüğü gibi birbirlerine hidrojen bağları ile tutunmuş su molekülleri 
tarafından sarılmıştır. Kompleksin dışındaki su molekülleri arasındaki çekme kuvveti, 
içteki koordine edilen katyon ile su molekülleri arasındaki çekme kuvvetinden daha 
küçüktür.
Merkez atomu; koordinasyon bileşiğinin merkezinde yer alan ve diğer yan gruplara 

bağlı olan atom veya iyona merkez atomu veya merkez iyonu denir. Bunlar genellikle 
metal atomu veya katyonlarıdır.
Ligand; merkez atomuna bağlı olan nötr molekül veya anyonlara denir. Ligandlara

örnek olarak NH3 , H2O ve CO gibi nötr moleküller ya da Cl- ,OH- ve CN- gibi anyonlar 
verilebilir. Ligand moleküllerinde merkez atoma bağlanan atoma donör atom denir.



Gaz Hidrat Nedir? 

Gaz hidratlar, su molekülleri ile düşük moleküler ağırlıklı gazların bir kafes içerisine 
hapsolmasıyla oluşan ve buza benzeyen kristalin katılar olup, gaz yoğunluğu 
çözeltide tutulabilen miktarı aştığında yüksek basınç ve düşük sıcaklık koşulları
altında oluşurlar. Gaz hidrat yapısında su molekülleri kafes görevi yapmakta ve farklı
bileşimdeki gazlar (genellikle metan) bu kafese hapsolmaktadır.

En genel halde, 8 metan molekülü 46 su molekülü tarafından tutulur. Gaz 
hidrat bileşiminde etan, propan, bütan gibi hidrokarbon gazları veya CO2, H2S 
gibi hidrokarbon kökenli olmayan gazlar bulunabilmesine rağmen, en yaygın 
hidrat oluşturan gaz metandır. Katı gaz hidrat fazında büyük miktarlarda gaz 
depolanabilmesi nedeniyle, gaz hidratlara geleceğin enerji kaynağı gözüyle 
bakılmaktadır. Dünyadaki en büyük doğal gaz birikimleri gaz hidrat formunda 
olup, bunlar hem karada donmuş (permafrost) bölgelerde hem de deniz tabanı
tortullarında geniş çapta bulunurlar. Gaz hidratlar pasif ve aktif kıtasal 
marjinlerde, marjinal denizlerin derin sularında, kutupsal alanlarda ve yaklaşan 
marjinlerin yığışım kamalarında geniş çapta bulunmaktadır. Gaz hidratlar 
okyanus çukurluklarında derin basenlerde yaygın değildir, iç ve marjinal 
denizlerde, kıtasal yamaç ve şelflerde oluşurlar





Beton Yol Teknolojisi

% 6 Hava

% 11 Çimento

%41 Agrega

%26 Kum

%16 Su



• Ağaç, çimento ve
sağlığa zararsız
kimyasal katkı
maddelerinin
fiziksel karışımıdır. 
ahşaptan aldığı
hafiflik, elastikiyet, 
ve işlenebilirlik
özelliklerini; 
çimentodan aldığı
suya rutûbete, 
yanmaya, 
çürümeye, dirençli
üstün yapısal
nitelikleri ile
çağdaş ve geniş
kullanım alanlı bir
inşaat
malzemesidir. 

Betopan



Tuya Yapı – Betoflex Akrilik

Betoflex – Akrilik sistemi modifiye
edilmiş akrilik reçine ve özel olarak 
formüle edilmiş portland çimentosu –
silis kum karışımından oluşmaktadır. 
Bu sistem, çimentonun sertliğini, 
akriliğin dayanıklılığı ve bağlama gücü
ile bir araya getirerek yüksek kaliteli ve 
uzun ömürlü zeminler yaratıyor. Yazın 
güneşin tahrip edici ışınlarından, kışın 
donmalardan etkilenmiyor. 



Beyaz Çimento
Beyaz çimento, su ile karıştırıldığında priz alarak sertleşen ve bu sertleşme 
sonucunda dayanım kazanan, özel bir hidrolik bağlayıcıdır. Beyaz çimentonun ayırt 
edici temel özellikleri; hammaddesinin çok saf olması, ileri teknoloji ile üretilmesi, 
ince öğütülmesi, dayanım kazanımının yüksek olması, estetik ve dekoratif 
özelliklere sahip olması, yüzey düzgünlüğü ve görünüş güzelliğidir.















ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKĐNLĐKLERĐ

GÜDÜLEME:

1) Konu anlatılmadan önce öğrencilerin ilgisini çekmek için soru-cevap          
yöntemi tercih edilebilir.

2) Bina yapımında gözlemleri sorulur.
3) Đlgi çekici bir metin okunabilir.



Türk tipi çimento” 11 Nisan 2007

Dünya rezervlerinin %72’sinin ülkemizde olduğu bilinen Bor Madeni 
kullanılarak üretilen bor madenli çimentonun ilk uygulama denemesi yapılmış. Bu 
deneme başarılı olursa, Borlu çimento yol, baraj ve bina yapımında kısaca 
dayanıklılığın önemli olduğu bir çok alanda kullanılabilir.
Enerji Bakanı Hilmi Güler, bor madenli çimentonun yol yapımında kullanımı için 

yapılan ilk uygulama çalışmasına katıldı. Borlu çimento için “Türk tipi çimento”
denebileceğini söyleyen Güler, çalışmaların başarıyla sonuçlanması durumunda bu 
çimentonun yol, bina ve baraj yapımında kullanılacağını bildirdi.
Elektrik Đşleri Etüt Đdaresi’nde bor madenli çimentonun ilk uygulama denemesine 
katılan Güler, bor madenin hem çimento da hem de yolların asfalt yerine 
betonlaşmasında kullanılmak üzere yeni bir uygulamanın başlatılacağını bildirdi. Güler, 
“Yolların betonla kaplanması başarılı olursa, asfalt konusunda dışarıya ödediğimiz 
paralarda büyük önemde bir tasarruf sağlamış olacağız” dedi. Güler, tasarruf tutarının 
ne kadar olduğu yönünde hesaplamaların devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: Hürriyet



KEŞFETME:
1) Deney yapılarak öğrencilerin konuyu anlamaları pekiştirilebilir. 
2) Gezi gözlem yapılabilir.















AÇIKLAMA:
1) Bir kavram haritası, tablo ve mantık haritası hazırlanabilir.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME



TANILAYICI DALLANMIŞ AĞAÇ (DOĞRU-YANLIŞ SORULARI)
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YANLIŞDOĞRU

1)Çimentonun hidratasyonu, su ile 
kimyasal reaksiyona girmesi 
sonucu meydana gelir.
2)Beton, suyunun buharlaşması
sonucu sertleşir.
3)Normal çimentonun bileşiminde 
kalsiyum silikatlar, 3CaO.SiO2 , 
2CaO.SiO2, kalsiyum alüminatlar
3CaO.Al2O3 ,kalsiyum 
alüminoferriler, bulunur.
4)Beton katkı maddesi olarak; 
çimento, su, agrega ve toprak 
kullanılır.
5)Çimentonun hidratlaşmas ı
ekzotermiktir.
6)Hidratasyon + katılaşma + 
sertleşmeme = çimentonun 
dayanım kazanması
7)Hidratasyon için suya gerek 
yoktur



KELĐME OYUNU (BOŞLUK DOLDURMACA)

pentahidrat, su çeker, nemli, hidratlar, hidrat suyu,susuz,  anhidro,  
renksizdir,hidratları, buharlaştırma, kristal, susuzlaştırma,  değişiklik,  bileşenlerinden, 
dehidrasyon, kristal suyu, kristalde, ayrılır, su, bağ

…………, iyonlarla (H+ iyonu gibi), kovalent moleküller (H2SO4 gibi) veya daha yaygın 
olarak iyonik tuzlardan (CuSO4 gibi) oluşur. Hidratların özellikleri …………… farklılıklar 
gösterir. Meselâ bakırsülfatpentahidrat (CuSO4. 5H2O) mavi renkli bir kristaldir. 
Halbuki susuz bakı sulfat (CuSO4)………….. Hidratlar fizikî olarak……… varlığı
göstermezler. Yâni hidrate bir bileşik……… gibi görünmez. 
Hidratlar, bir tuzun çözeltisi …………..işlemine tâbi tutulurken oluşabilir. Fiziksel olarak 
mevcut olan su gittiğinde geriye kimyâsal olarak bağlı olan ………….. kalır. 
Hidratasyon veya ………..(bağlı suyun ayrılması) reaksiyonlarında kristal 
yapıda……….de sözkonusudur. Meselâ ……….nikel sülfat (NiSO4) kübik kristal 
yapıdayken  nikelsülfat…………. (NiSO4.7H2O) rombik yapıdadır. Bir bileşiğin birden 
fazla hidrat şekli olabilir. Meselâ bakır sülfatın 1 mol su, 3 mol su ve 5 mol su ihtivâ 
eden ……….vardır Birçok tuz ………oluşturmak üzere suyla birleşir ve kimyasal bağ
yapar. Bu suya …………..denir. Madde atomlarının su molekülleriyle karıştığı
ama…….. yapmadığı çözeltilerden farklı olarak su, …………maddenin atomlarıyla 
kimyasal bağ yapar. Su, hidratlanmış bir katıdan, katıyı ısıtarak da ayrılabilir. Buna 
……………….(dehidratasyon) denir. Eğer çamaşır sodası (Na2CO3.10H2O) 
kristallerini ısıtacak olursanız, kristal suyu ………..ve bir çamaşır sodası çözeltisi 
oluşur. Susuzlaştırma, sülfürik asit gibi bir ……….madde kullanılarak da yapılabilir. Su 
çekme olayından sonra ortaya çıkan kuru katıya susuz (……………) denir.



YAPILANDIRILMIŞ GRĐD
Katyonu saran su moleküllerinin oluşturduğu katı hidratlara örnek olarak 

hangilerini verebiliriz. (Not: Altını çiziniz)
Anyonlara hidrojen bağlarıyla bağlanmış su moleküllerinin bulunduğu katı

hidratlara örnek veriniz. (Not: Üzerlerini kırmızıyla karalayınız.)
Su moleküllerinin herhangi bir iyonla birleşmeksizin kristal örgüsünde 
yerleştiği hidratlara örnek verin. (Not: Üzerlerini yeşille çiziniz.)

H2SO4Be(H2O)4Cl2    CoSO4.7H2O             

NiSO4.7H2OCo(H2O)6Cl2KMnO4   

Cr(H2O)6Cl3ZnSO4.7H2O            BaCl2.2H2O             



TEST
1)Sulu çözeltideki negatif iyonlarla, suyun pozitif ucu arasında oluşan 
elektrostatik çekim kuvvetine ne ad verilir?

a) iyonik       b)  iyon-dipol        c) kovalent         d) Metalik
2) Đyon ve su molekülleri arasındaki kuvvetli çekimlerin  oluşmasına yol 
açan etkenler nelerdir?

I)   Yükü fazla olan iyonlar su molekülünün H ve O atomlarını kuvvetle 
çekerler.

II)  Yük yoğunluğu daha büyük olan küçük iyonlar büyük iyonlardan 
daha etkindirler.

I)Su moleküllerinin miktarının fazla olması
a- Yalnız I           b- I, II, III              c- II, III                  d- I, II

3) Kat ı halindeki FeCl3.6H2 O bileşiği gerçekte Fe(H2O)6Cl3 şeklinde olup 
kristalde Fe(H2O)6

3+ hidratize iyon bulundurur. Buna göre aşağıdaki 
moleküllerden hangisinde kristal halde hidratlanmış iyon bulunmaz?
a)Co(H2O)6Cl2
b) Cr(H2O)6Cl3
c) Be(H2O)4Cl2
d)[Co(NH3)4]SO4 



•Sonuç: Günlük hayat ile kimya konuları
arasında bağlantı kurarak, konuların daha kolay 
anlatılması ve daha çabuk algılanması
sağlanabilir. Ve hem eğitimci için hem de 
öğrenci için öğretim daha etkin olabilir.Burada 
hidratasyonu ders konusu olarak anlatmak ve 
öğrencilerin ilgisini çekmek için, günlük hayattan 
çimentonun sertleşmesini anlatarak konuyu 
anlaşılır ve zevkli hale getirdik.
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