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Korozyon Çeşitleri

2 Dr. Hüsnü GERENGĐ

Korozyondan korunma her şeyden önce insan
hayatı için çok önemli bir tedbirdir.

3

Korozyon sınırlı olan metal kaynaklarının israfına yol
açar. Genellikle bir ülkede yıllık üretilen metalin %13-
16’sı bir daha kazanılmamak üzere kaybolur.

Dr. Hüsnü GERENGĐ

Görünüşe Göre Sınıflandırma

Metallerin Tekdüze (Homojen) Korozyonu

En yaygın korozyon türüdür. Uzun süreler için hesaplanan
ortalama korozyon hızının heryerde aynı olduğu kabul
edilebilir. Eşit dağılımın başlıca kaynağı anodik ve katodik
çevrelerin sürekli olarak yer değiştirmeleridir. Homojen
dağılımlı korozyonun yararlı bir işlem olarak
değerlendirildiği haller de vardır. Örneğin, sıcak haddeleme
sonucu çeliğin yüzeyini kaplayan oksit tabakalarının
uzaklaştırılmasında yararlanılan kimyasal işlemlerdir
(dekapaj işlemi).

4 Dr. Hüsnü GERENGĐ

Metallerin Tekdüze (Homojen) Korozyonu

En yaygın korozyon türü olarak, homojen dağılımlı
korozyonun yol açtığı metal kaybı diğer korozyon
türlerine oranla çok yüksektir. Buna karşın en az
korkulan korozyon türü olduğunu belirtmek gerekir.
Çünkü homojen dağılımlı korozyonun hızlı basit
labarotuar deneyleriyle saptanabilir.

5 Dr. Hüsnü GERENGĐ

Böylece saldırgan ortamlara
terk edilen parça ve yapıların
ömrüne ilişkin tutarlı
tahminlere ulaşmak mümkün
olur. Homojen dağılımlı
korozyon farklı koruma
yöntemleri uygulayarak başarı
ile kontrol edilebilir. Yüzey

kaplamaları, katodik koruma,

korozyon hızını sınırlayıcı

maddeler kullanılabilir.
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(Homojen) Korozyondan Korunma?

Dr. Hüsnü GERENGĐ
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Tuzluluk miktarı oksijen
çözünürlüğü ile değişir. Deniz
suyunda demir ve çeliklerin
korozyonu içerdiği oksijen ile
ilişkilidir. Ayrıca deniz
sularında büyüyen organizma
ve bitkiler korozyona
sebebiyet verirler. Bu nedenle
kırmızı renkli CuO’li boyalar
gemilerde ve diğer yapılarda
korozyona karşı kullanılır.

Deniz Suyunda Korozyon

Dr. Hüsnü GERENGİ

Okyanusta Petrol Çıkartma Platformu

8

Şekil de korozyona açık olan 

bir petrol sondaj platformu 

görülmektedir. Okyanus 

suyuyla temasta olan 

platformun çelik gövde bakır-

nikel alaşımıyla giydirme 

yapılarak koruma altına 

alınmıştır. 

Dr. Hüsnü GERENGİ

Limanda korozyona uğrayan çelik destek ayakları

9Dr. Hüsnü GERENGİ

Şekil de görülen bir limana ait
çelik destek ayaklarında deniz
suyu seviyesine bağlı olarak
değişik mesafelerde korozyon
ürünleri oluşmuştur. Gerekli
önlem alınmadığı durumda
deniz suyu içerisindeki mikro
organizmalar nedeniyle farklı
oranlarda etkilenen çelik
malzeme bölgesel olarak farklı
korozyon hücreleri gibi
davranarak mukavemet
kaybına yol açarak ve
malzemenin vaktinden evvel
kullanılamaz duruma gelmesine
yol açabilecektir. Bu durumda
çökmeler yaşabilecektir.
Genel olarak deniz suyu
içerisinde büyüyen bitkiler ve
diğer su canlıları çelik gövdelere
yapışarak korozyona yol
açarlar.

10Dr. Hüsnü GERENGİ

1. Bölge: Atmosferik korozyon gözlenir; 

2. Bölge: Bu bölge çırpıntı bölgesidir.

3. Bölge: Gel-git etkisinin gözlendiği bölgedir. 

4. Bölge: Sürekli olarak deniz suyu içinde kalan 
üst bölge; 

5. Bölge: Deniz dibi çamuru içinde kalan bu 
bölge, 

Dr. Hüsnü GERENGİ 11

• Boru Hatlarını Korozyona karşı nasıl koruruz?

Ödev;

Dr. Hüsnü GERENGİ 12
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Toprak Korozyonu (Karasal-Zemin Korozyonu)

Toprak içerisinde metaller de korozyona uğramaktadır.
Toprağın nemi, pH derecesi, içerisindeki organik
malzemeler, tuzlar, toprağın elektrik iletkenliği, toprağın
jeolojik yapısı ve içerisindeki organik bileşenler korozyon
hızında etkendir. Bu faktörler içerisinde en önemlisi
toprak içerisindeki su oranıdır.

Toprağın killi veya çakıllı olması da ayrı bir faktördür. Kil
suyu çok tutar. Dolaysıyla çözünmüş oksijen miktarı
düşüktür. Buna karşılık çakılın araları hava ile daha fazla
temasta olduğundan oksijen konsantrasyonu yüksektir.
Bu nedenle oksijen konsantrasyonu daha düşük olan killi
bölgede daha yoğun korozyon meydana gelir.

13 Dr. Hüsnü GERENGĐ

Karasal korozyon nedeniyle asfalt zemin
altından çıkartılan delinmiş bir su borusu.

14 Dr. Hüsnü GERENGĐ

Farklı metallerin teması sonucu 

oluşan galvanik korozyon

Eski ve yeni borular arasında galvanik korozyon 

oluşumu

Eski ve yeni boru arasında potansiyel farkı oluşmasıDr. Hüsnü GERENGĐ 15

Zeminden betona giren bir boru hattında korozyon

Boru yüzeyine yapışan kil topraklarının neden olduğu korozyonDr. Hüsnü GERENGĐ 16

17

Kimya endüstrisinde paslanmaz çelik malzemelerde görülen hasarların
dağılımı Şekil 1’de verilmiştir. Şekilden de görülebileceği gibi
hasarların %92’si korozyon nedenli olmaktadır.

Dr. Hüsnü GERENGĐ

Paslanmaz çelik nedir? Korozyon olur mu?

Yazılı Ödev;

Dr. Hüsnü GERENGĐ18



21.10.2013

4

19

KOROZYON TÜRLERĐ

Şekil 11. Korozyonu tanımlayan temel gruplar
Dr. Hüsnü GERENGĐ 20

Birbiriyle temas halinde olan farklı türden
metal ve alaşımların aynı ortama terkedilmesi
halinde karşılaştığımız korozyon olayıdır.
Bu tür galvanik eşlemeler çoğunlukla arzunun
dışında ve bir tasarım veya imalat gereksinimi
olarak karşımıza çıkarlar. Örneğin otomobil
motorunun soğutma sisteminde ayrı türden
malzemeler soğutucu ortamla temas halindedir.

KOROZYON TÜRLERĐ

GALVANĐK KOROZYON

Dr. Hüsnü GERENGĐ
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Đlke olarak aktif olan metallerin korozyonu
hızlanırken daha soy olan metallerin korozyonu
yavaşlayacak veya tamamen önlenecektir.

GALVANĐK KOROZYON

Dr. Hüsnü GERENGĐ 22

Tablo1. 25°°°°C’demetal iyonlarının elektrod potansiyelleri

Metal iyonları Standart elektrod potansili (Volt)

Li + (baz) - 2.96 (Anodik-Korozyon eğilimi yüksek)

K + - 2.92

Ca 2 + - 2.90

Na + - 2.71

Mg 2+ - 2.40

Al 3 + - 1.70

Zn 2+ - 0.76

Cr 2+ - 0.56

Fe 2+ - 0.44

Ni 2+ - 0.23

Sn 2+ - 0.14

Pb 2+ - 0.12

Fe 3+ - 0.045

H + 0.00 (referans)

Cu 2+ + 0.34

Cu + + 0.47

Ag + + 0.80

Pt 4+ + 0.86

Au + (soy) + 1.50 (katodik daha koruyucu)
Dr. Hüsnü GERENGĐ
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Şekil 13. Galvanik korozyon. Paslanmaz çelik vida, aluminyum esaslı plaka 

malzemede galvanik korozyona neden olmuştur

GALVANĐK KOROZYON

Dr. Hüsnü GERENGĐ 24

Şekil 14. Boru bağlantı bölgelerinde galvanik korozyon (a) ve (b).

GALVANĐK KOROZYON

Dr. Hüsnü GERENGĐ
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Şekil 14‘de görüldüğü gibi boru bağlantı bölgelerinde farklı malzeme
kullanılması ve aralarında yeterli yalıtım yapılamadığından galvanik
korozyon oluşmuştur.
Tasarım ve imalat gereksinimleri sonucu farklı türden metal veya
alaşımları eşleme durumunda olan mühendis, bu metal ve alaşımların
korozyon tutumuna ilişkin gerçekçi tahminlerde bulunabilmelidir.

Elektrokimyasal gerilim dizisi iki veya daha çok metalden kurulu
korozyon hücrelerini çalışma koşulları hakkında ancak genel bir fikir
verebilir. Genel olarak dizinin yukarı sıralarında yer alan metallerin
daha aşağıdakilere oranla anodik tutum kazanacakları ve bunun
sonucu korozyona uğrayarak bozunacakları söylenebilir.

25

GALVANĐK
KOROZYON

Dr. Hüsnü GERENGĐ 26

Dizide birbirlerinden uzak
olan metallerin eşlenmesi
dizinin üst sonuna yakın
metallerin hızla
çözünmesine ve kısa sürede
görevini yapamayacak
ölçüde bozunmasına yol
açabilir. Bunun nedeni
dizide birbirlerinden uzak
görünen metalleri büyük bir
potansiyel farkı
oluşturmalarıdır.

GALVANĐK KOROZYON

Dr. Hüsnü GERENGĐ
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Bu nedenle, galvanik
eşlemenin zorunlu olduğu
hallerde dizide birbirlerine
yakın metal ve alaşımların
seçilmesi önem taşır. Bazı
koşullar altında metal ve
alaşımların galvanik dizideki
yerleri değişikliğe uğrayabilir.
Bunun önemli olabilecek bir
sonucu metaller arası kutup
değişimidir.

GALVANĐK KOROZYON

Dr. Hüsnü GERENGĐ 28

1. Galvanik dizide birbirinden uzak metal veya
alaşımların eşlenmesi olanaklar ölçüsünde
önlenmeye çalışılmalıdır. Bu tür eşlemeler
kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya
çıkarsa ayrı türden metaller yalıtkan conta
veya ara parçaları kullanarak izole edilebilir.

2. Eşlenen metallerden yüzey alanı küçük
olanların diğerlerine kıyasla soy olmalarına
dikkat edilmelidir. Bu durumda oran küçük
olacağından eşlemenin aktif metallerin
korozyonu üzerindeki etkisi sınırlanmış olur.

GALVANĐK KOROZYONUN ÖNLENMESĐ

Dr. Hüsnü GERENGĐ
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3. Eşlenen metallerden daha aktif bir metalin iliştirilmesi
ile galvanik korozyonun etkenliği sınırlanır ve hatta
tamamen önlenebilir. Bu önlemin uygulanması halinde
korozyon, amaçlı olarak sisteme eklenen metal
üzerinde yoğunlaşır ve sistemin daha soy metallerden
oluşan kısımları korozyona karşı korur (Katodik
koruma).

4. Sistemin korozyona uğrayan kısımları diğer
kısımlarına oranla daha kalın olmalıdır. Gereğinde bu
kısımların kolay değiştirilmesine olanak sağlayıcı
tasarım üzerinde durulmalıdır.

GALVANĐK KOROZYONUN ÖNLENMESĐ

Dr. Hüsnü GERENGĐ

GALVANĐK KOROZYONUN ÖNLENMESĐ

30

5. Korozyon hızlarının yüksek olmadığı ve sürekli
bakım ve yenilenmesinin sağlanabildiği
koşullarda yüzey kaplamaları yararlı olabilir.
Ayrıca ortamın saldırganlığını sınırlayıcı
önlemlere de başvurulabilir.

6. Ortama korozyonu yavaşlatıcı maddelerin ilavesi

Dr. Hüsnü GERENGĐ



21.10.2013

6

“Ortama korozyonu yavaşlatıcı maddelerin ilavesi” Ne demektir??

Yazılı Ödev;

Dr. Hüsnü GERENGĐ31

Korozyon olayının çok dar bölgeler üzerinde
yoğunlaşması sonucu ortaya çıkan korozyon
türüdür. Metal yüzeylerde oluşan çok sayıda
çukurlar genellikle bir karıncalanma görünümü
verir. Çukurların çapı derinliği ve sıklığı malzeme
ve ortama bağlı olarak değişir. Toplam metal kaybı
homojen dağılımlı korozyonun aksine çok
küçüktür.

32

ÇUKURÇUK 
(OYUKLAŞMA)  
KOROZYONU 

Dr. Hüsnü GERENGĐ

Ancak parçalar (örneğin kondenser boruları) kısa zamanla
delinerek kullanılmaz hale gelirler. Ayrıca, çukurçuk
diplerinde oluşan mekanik gerilim yoğunlaşması
mukavemet kaybı yanında korozyonlu yorulma ve gerilimli
korozyon olarak tanımlanan çatlama olaylarını
başlatabilir. Bozucu etkisi, yaygınlığı ve kontrolündeki
güçlükler nedeni ile çukurçuk korozyonu en korkulan
korozyon türlerinin başında gelir.

33

ÇUKURÇUK 
(OYUKLAŞMA)  
KOROZYONU 

Dr. Hüsnü GERENGĐ

Çukurçuk korozyonunu birçok metal ve alaşımlarda
görmek mümkündür. Ancak teknolojik ve ekonomik açıdan
paslanmaz çelikler ve alüminyum alaşımlarına öncelik
verilmesi gerekir. Çukurçuk korozyonu genellikle klor ve
brom iyonları içeren nötür ortamda oluşur. NaCl ve oksijen
bakımından hayli zengin olan deniz suyu, çukurçuk
korozyonuna yolaçan etken bir ortamdır.

34

ÇUKURÇUK 
(OYUKLAŞMA)  
KOROZYONU 

Dr. Hüsnü GERENGĐ
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Deniz suyuna terkedilen paslanmaz çelikler derin
çukurçuk oluşumu ile kısa zamanda bozunurlar.
Hipoklorür içeren beyazlatıcılarda çukurçuk
korozyonu açısından kontrolü güç ortamlardır.

ÇUKURÇUK 
(OYUKLAŞMA)  
KOROZYONU 

Dr. Hüsnü GERENGĐ 36

pH değeri ortamın çukurçuk
korozyonu bakımından etkilediği
belirleyen önemli bir göstergedir.
Çukurçuk korozyonu öncelikle
nötür ortamda oluşur. pH değeri
düşürülünce yerini genel
korozyona (homojen dağılımlı
korozyona) terkeder.Buna
karşılık pH değerinin
yükseltilmesi pasif tutumun
etkenliğini artıracağından
çukurçuk korozyon genel
korozyon ile korozyona
mukavemet arası bir tutum
olarak tanımlanmıştır.

ÇUKURÇUK (OYUKLAŞMA) KOROZYONU

Dr. Hüsnü GERENGĐ
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Çukurçuk korozyonun belirgin özelliklerinden biri de çok
küçük çözelti miktarı ile oluşmasıdır. Yani korozyonun
yoğunlaştığı çukurçuk dipleri ile ortamın büyük hacmi
arasında bir tıkanıklığın gerekliliğinden söz edilebilinir. Bu
tıkanıklığı giderici etkiler, örneğin durgun haldeki bir
ortamın akış haline dönüştürülmesi, çukurçuk korozyonu
eğilimini önemli ölçüde azaltabilir.

37

ÇUKURÇUK 
(OYUKLAŞMA)  
KOROZYONU 

Dr. Hüsnü GERENGĐ 38

Bu tür etkileri saldırgan ortamların nakli için
kullanılan pompalarda gözlemek mümkündür.
Örneğin deniz suyunun pompalanması için kullanılan
paslanmaz çelik pompalar sürekli çalışma
koşullarında tam mukavemet gösterirken çalışmaya
bir süre ara verilmesi üzerine korozyona uğrarlar.

ÇUKURÇUK (OYUKLAŞMA) KOROZYONU

Dr. Hüsnü GERENGĐ
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Çukurçuk korozyonun paslanmaz çeliklerle ve
alüminyum alaşımlarında öncelikle oluştuğu
gözlenmektedir. Pasif durumda olan bir metali, örneğin
bir alüminyum alaşımını NaCl ve çözülmüş oksijen içeren
bir ortamda temas halinde olduğunda, klor iyonları pasif
tutumu sağlayan yüzey tabakasının içine sızarak metalin
o yerlerde aktif duruma geçmesine neden olacaktır. Aktif
tutum kazanan yerlerin toplamı halen pasif tabaka ile
örtülü olan yüzey alanına oranla çok düşüktür. Bu koşul
metalin aktif duruma geçen noktalarında hızla
çüzülmesine ve yer yer çukurçukların oluşmasına yol
açacaktır

ÇUKURÇUK 
(OYUKLAŞMA)  
KOROZYONU 

Dr. Hüsnü GERENGĐ 40
Şekil 15. ASTM G’46’a göre değişik çukurcuk korozyon şekilleri 

ÇUKURÇUK (OYUKLAŞMA) KOROZYONU

Dr. Hüsnü GERENGĐ

Şekil 18. C-276 tipi kaynaklı bir malzemede %80 asetik asit içerisinde 5 gün
sonra oluşan çukurcuk korozyonu X7

41

ÇUKURÇUK (OYUKLAŞMA) KOROZYONU

Dr. Hüsnü GERENGĐ 42

Şekil 19.Düşük alaşımlı çelik tankın kaynak bölgesindeki çukurcukkorozyon

ÇUKURÇUK (OYUKLAŞMA) KOROZYONU

Dr. Hüsnü GERENGĐ
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Şekil 20. Perlitik çelikte çukurcukkorozyonu.Ortam: pH: 8, 1g/lt Ca(OH)2, X4500

ÇUKURÇUK (OYUKLAŞMA) KOROZYONU

Dr. Hüsnü GERENGĐ 44

Şekil 22. Paslanmaz çelik malzemede çukurcuk korozyon oluşumu. Malzeme uzun süreli olarak oksitleyici tuzlar ile
beraber bulunmuştur.

ÇUKURÇUK (OYUKLAŞMA) KOROZYONU

Dr. Hüsnü GERENGĐ

45
Şekil 26. Çelik malzeme yüzeyinde oluşan çukurcuk korozyonunun SEM görüntüsü

ÇUKURÇUK (OYUKLAŞMA) KOROZYONU

Dr. Hüsnü GERENGĐ 46

Şekil  27. Çelik boru malzemede çukurcuk korozyonu.

ÇUKURÇUK (OYUKLAŞMA) KOROZYONU

Dr. Hüsnü GERENGĐ

ÇUKURÇUK (OYUKLAŞMA) KOROZYONU

47

Şekil 31. 316L (UNS S31603) tipi paslanmaz çelik pompanın iç kısmında bölgesel oyuklaşma tipi 
korozyon görülmektedir. 

Dr. Hüsnü GERENGĐ

ARALIK

KOROZYONU

Korozyon olayının belirli dar bölgeler üzerinde
yoğunlaşması sonucu ortaya çıkan bozulma
türlerinden biri de aralık korozyondur.
Çukurların oluştuğu yerlerin büyüme
doğrultusunun ve dağılımının malzemenin iç
yapısı ile ilgili olduğu kabul edilmektedir. Buna
karşılık korozyonu makina parçalarının
montajında yok edilemiyen dar bölgeler ve
aralıklar içinde başlar

48 Dr. Hüsnü GERENGĐ
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ARALIK
KOROZYONU

Dar bölge korozyonunun oluşabilmesinin ön koşulu
aralıkların ortamın girmesine izin verecek kadar geniş, ancak
gerekli tıkanıklığın sağlanabilmesi içinde yeterli darlıkta
olmasıdır. Gözlemler bu tür korozyonun milimetrenin onda
biri, hatta daha küçük kesitleri ile ifade edebileceğimiz dar
aralıklarda başlıyabildiğini göstermektedir.

49 Dr. Hüsnü GERENGĐ

ARALIK
KOROZYONU

50

Aralık genişledikçe korozyon etkenliğini
kaybeder ve genişliği birkaç milimetreyi bulan
dar bölgeler içinde ancak ender koşullar altında
görülebilir. Aralığı oluşturan parçalardan her
ikisininde metal olması gerekmez. Lastik, cam ve
polimer gibi metal olmayan malzemelerle temas
halinde olan metaller aralık korozyonu ile
bozulabilirler.

Dr. Hüsnü GERENGĐ

51

Aralık korozyonunun oluşum düzeni çukurcuk
korozyonunkine yakındır. Korozyon aralık içinde ve
dışında yer alan oksijen reaksiyonu ile başlatılır. Ancak
aralık içine sızan ortam içerdiği oksijeni çok küçük olan
hacmi nedeni ile hızla kaybeder. Böylece oksijen
reaksiyonu yalnızca aralık dışında oluşmaya devam eder.
Çözülen metalin aralığı oluşturan yüzey üzerinde
yoğunlaşması sonucu ortam metal iyonları bakımından
giderek zenginleşir.

ARALIK KOROZYONU

Dr. Hüsnü GERENGĐ

ARALIK KOROZYONU

52 Dr. Hüsnü GERENGĐ

53

Bu tip korozyona karşı en etkili yöntem, bölgesel
farklılığa olanak sağlayan tasarımlardan
kaçınmaktır. Örneğin, perçinli ve civatalı bağlantılar
yerine kaynak dikişi kullanmak sorunu önemli ölçüde
çözümleyebilir. Ancak bu önemle başarılı olabilmenin
koşulu tüm araların kaynakla kapatılmasıdır.
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Metallerle metal olmayan malzemelerin eşlenmesi
zorunlu ise (örneğin, sızdırmazlığı sağlamak için
contalar vb.) metal olmayan malzemenin geçirgenlik
ve soğutma yeteneğinin sınırlı olmasına dikkat
etmelidir. Metal aksam üzerinde, özellikle sıvı
depoların dibinde çökelen katı parçalar sürekli
olarak uzaklaştırılmalıdır.
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Şekil 33. Titanyum 

esaslı bir boruda 

aralık korozyonu. 
(a)2. Kalite 

titanyum boruda 
düzensiz şekilli 

aralık korozyonu.

(b)Korozyon 
bölgesine ait 

kesitte 
titanyumoksit 

ürünleri X100

Dr. Hüsnü GERENGĐ

ARALIK KOROZYONU

� Şekil 34. Birleştirme elemanı çevresindeki yetersiz yalıtım nedeniyle malzemede pil hücresi benzeri
etkisiyle korozyon başlaması
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Şekil 35.Aralık korozyonu yaratan şartların şematik gösterimi
Dr. Hüsnü GERENGĐ
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Aralık tipi korozyon hasarı nedeniyle meydana gelen Aloha Havayollarına ait bir ucağın
kazasından sonra özellikle uçak gövdelerinin birleştirme yöntemlerine çok daha fazla önem
verilir olmuştur.

28 Nisan 1988’de 18 yaşındaki Boing 737 tipi nakliye uçağı 24.000 ft’te uçarken kokpitin
tavanının büyük bir kısmı kopmuştur (Şekil 36). Pilot uçağa Hawaii’de Maui adasına
zorunlu iniş yaptırabilmiştir.Ancak bir kişi ölmüşbirçok yolcudaağır yaralanmıştır.
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Şekil 37.Uçak kokpiti için temel üç tip
birleştirme yöntemi.
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Şekil 38. Yeterli önlem alınmaması durumunda bindirme bölgesinde elektroliz hücresi ve
sonrasında korozyon oluşumu
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