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Korozyon tanımını hatırlayalım

� Korozyon tepkimeleri, çoğu metallerin termodinamik
kararsızlığı sonucu (Au, Pt, Ir ve Pd gibi soy metaller
dışında) veya dış akımların etkisiyle yürür. Metal iyonları
oluştuğu zaman elektrik devresi tamamlanarak sürekli bir
akım yolu sağlanmış olur (Aksüt 1982).
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*Korozyonların çoğu, çözülme ve oksidasyon reaksiyonların
birleşmesiyle olur.

*Đyon ve elektronların ortaya çıkması elektrod potansiyeli adı
verilen bir potansiyeli oluşturur.

*Elektrod potansiyeli metal cinsine ve çözeltinin türüne göre
değişir. Bir metalin elektrod potansiyelini (dolaysıyla
korozyon eğilimini) ölçmek için öncelikle metal ile standard
olarak alınan hidrojen elektrodu arasındaki voltaj farkının
ölçülmesi gerekir.
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Tablo1. 25°°°°C’de metal 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)
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Ödev 1 : Kullanılan Referans Elektrotlar? Yapıları? Ödev 1 : Kullanılan Referans Elektrotlar? Yapıları? 
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Ödev 2 : Nerst Denklemi?Ödev 2 : Nerst Denklemi?

Ödev 3 : Cu/CuSO4Referans Elektrot??Ödev 3 : Cu/CuSO4Referans Elektrot??
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Referans Elektrodlar:

1. Standart Hidrojen Elektrodu:

En önemli referans elektrottur. Ama kullanımı zordur. 1M HCl çözeltisi

içine devamlı H2 gazı verilir.

Pt / H2 (1atm) , 1M H+ // Eo = 0.00000V SHE’ta meydana

gelen reaksiyon; H2 ↔ 2H+ +2é

2. Kalomel elektrot

Hg / Hg2Cl2 (doygun) , KCl // Doygun kalomel elektrodun elektrot

potansiyeli 25oC de 0.242V’tur. Klorür çözeltinin iyonik kuvvetini sabit

tutmaya yarar. Elektrotta oluşan denge reaksiyonu ;

½ Hg2Cl2 (k) + é ↔ Hg (s) + Cl- (aq)

3. Ag / AgCl:

Çok kolay hazırlanabilir. Elektrot potansiyeli +0.197volt’tur.

Mekanizmaya Göre Korozyonun Sınıflandırılması
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*Bir metalin elektron kaybederek oksitlenmesi o metalin korozyona
uğradığını gösterir.

*Metal ve alaşımlarının ortamla veya gazlarla doğrudan reaksiyonuna
Kimyasal Korozyon denir ( Kuru korozyon ).

** Yüksek sıcaklıklarda gaz-metal reaksiyonu sonucu oluşan oksitlenme
olayı kimyasal korozyon olarak tanımlanır. Genellikle organik çözeltiler ve
gazlarla olan reaksiyon kimyasal niteliktedir.

*En tipik örneği oksitlenme olayıdır. Oksitlenme özellikle yüksek
sıcaklıklarda daha da etkilidir. Türbin kanadı, yüksek sıcaklıkta çalışan
makinalar vb. makine elemanları kimyasal korozyonauğrarlar.

**Demirin en belirgin kimyasal korozyon ürünleri oksitleridir .

(Fe3O4, Fe2O3 , FeO ).

Elektrokimyasal KorozyonElektrokimyasal Korozyon
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Kimyasal KorozyonKimyasal Korozyon

Elektrokimyasal Korozyon
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� Metal ve alaşımlarının sulu ortamlar içindeki korozyonudur.
Elektrokimyasal korozyonun meydana gelebilmesi için elektrik
akımının iletilebileceği bir elektrolit ortamının bulunması gerekir.
Elektrolit asit, baz ve tuzların sudaki çözeltileridir.

� Örneğin, bir metal elektrot kendi tuzunun sulu çözeltisine
daldırıldığında atomların son yörüngesindeki elektronlar serbest hale
geçerek, bunun sonucunda;
M �Mn+ + ne- yüklü metal iyonu meydana gelir.
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Đki farklı faz arasında belirli ve elektriksel yük
(=şarj) dengesinin bozuk olduğu bir arayüzeyde
oluşan elektron alış verişi elektrokimyasal olarak
tanımlanır.

Elektrokimyasal reaksiyonda elektron alış verişi
belirli ve sürekli bir ara tabakada meydana
gelmez. Elektrokimyasal korozyona sulu

ortamlarda, eriyik tuzlarda ve curuflarda rastlanır
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Katodik reaksiyon;
O2 + 2H2O +4e-→ 4OH- (1)

Anodik Reaksiyon;
Fe→ Fe+2+ 2e- (2)

Gerçekleşen net reaksiyonlar;

Fe+2 + 2OH- → Fe(OH)2 (3)

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 (4)

2Fe(OH)3 → Fe2O3.H2O + 2H2O (5)

Sulu ortamda korozyona (Elektrokimyasal Korozyon) örnek;
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Su, oksijen ve hidrojenin termodinamik kararlılık bölgeleri

13 Dr. Hüsnü GERENGĐ

Yandaki Şekil’de, Su, oksijen ve
hidrojenin termodinamik kararlılık
bölgeleri göstermektedir.

A; H2 = 2H+ + 2ē reaksiyonun denge
cizgisini.
B; 2H2O = O2 + 4H+ + 4 ē

reaksiyonunun denge çizgisini, (*), B
çizgisinin altında potansiyel
düştüğünden katodik reaksiyon sonucu
artan termodinamik itici gücü
göstermektedir. (**), A çizgisinin
altında potansiyel düştüğünden katodik
hidrojen çıkışı nedeniyle artan
termodinamik itici gücü gösterir.
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Metallerin çoğu su ve hava gibi çevresel şartlar altında
korozyon eğilimi gösterirler. Çevreleri ile beraber bu
metaller enerji vererek, oksit veya hidroksitler şeklinde
kimyasal bileşikler meydana getiren, termodinamik
açıdan kararsız olan sistemleri meydana getirirler.

Kendi cevherlerinden genellikle bir enerji harcanımı ile
elde edilen metaller korozyon reaksiyonları ile doğal,
oksitlemiş durumlarına dönmek isterler. Metallerin doğal
oksitlenmiş durumlarına dönmek istemeleri korozyon
mekanizmalarının temelini oluşturur.

POTANSĐYEL - pH diyagramları
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Neden Korozyon??
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Korozyon reaksiyonlarının termodinamik açıdan
incelenmesi bir metalin hangi şartlarda korozyona
uğrayıp uğramayacağını göstermesi bakımından
faydalıdır.

Metallerin elektrod potansiyelleri termodinamik
verilerden yararlanarak bulunur. Bu verilerden
yararlanarak potansiyel-pH diyagramaları çıkartılır.

Pourbaix diyagramı olarak da bilinen bu diyagramlar
elektrod potansiyeli ve pH değerinin fonksiyonu olarak
termodinamik açıdan metal veya onun bileşiklerinin
kararlı ve kararsız bölgelerini tanımlar.
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PotansiyelPotansiyelPotansiyelPotansiyel----pHpHpHpH DiyagramlarıDiyagramlarıDiyagramlarıDiyagramları

� En genel anlamda, metal iyonları ve
oksitlerin termodinamik kararlılığa
sahip oldukları alanları gösterir, yani faz
diyagramı niteliği taşır.

� Fe-H2O sistemi için potansiyel-pH
diyagramı, demirin sulu ortamlarla
teması sonucu ortaya çıkan iyon ve
oksitler arası reaksiyonlar dikkate
alınarak geliştirilmiştir. Bu nedenle
demirin sulu ortamlardaki korozyonu
hakkında bilgi verebilir.
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Şekil 7’de Fe-H2O sistemine ait
potansiyel - pH diyagramının
basitleştirilmişhali görülmektedir.
Bu diyagram demirin korozyon
davranışını göstermektedir.
Görüleceği gibi diyagram doğrusal
olarak değişen üç çeşit çizgiden
meydana gelmektedir.
Bu çizgiler düşey, yatay ve eğik
çizgilerdir. Bu çizgileri meydana
getiren reaksiyonları aşağıdaki gibi
belirlemek mümkündür.
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Fe-H2O sisteminin Pourbaix diyagramı
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Pourbaix diyagramı

Bu çizgileri meydana getiren
reaksiyonları aşağıdaki gibi
belirlemek mümkündür.
1-Düşey çizgiler: Çözeltideki
metal ve hidrojen iyonlarının
katı maddelerle girdiği
reaksiyonlardır. Reaksiyonda
elektronlar yer almaz. Örneğin :

� 2Fe+3 + 3H2O →→→→ Fe2O3 + 6H+
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Yatay çizgiler: Đyonlar 
ile elektronların yer 
aldığı reaksiyonlardır. 
Örneğin

� Fe+2 →→→→ Fe3+ + é

20 Dr. Hüsnü GERENGĐ

Pourbaix diyagramı

Eğik çizgiller: Đyonların yanında hem H+ hem de 
elektronların girdiği reaksiyonlardır. 
� 2Fe+2 + 3H2O →→→→ Fe2O3 + 6H+ +2é
Burada hem pH hem de potansiyel bağımlılığı söz
konusudur
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Pourbaix diyagramı
� Potansiyel - pH koordinat sisteminde metal-iyon-oksit üçlü dengesini temsil

eden Pourbaix diyagramları karakterleri belirtilen çizgilerle şekilde
görüldüğü gibi çeşitli bölgelere ayrılır.

� Bu bölgeler: (a) metal, (b) korozyon ve (c) pasif bölgelerdir. Metalin
bulunduğu yer o sistemde korozyonun olmayabileceği bölgedir. Oksidin
kararlı olduğu bölge PASĐF bölgedir. Ancak tabakanın özelliğine göre tabaka
koruyucu veya koruyucu değildir. Tabaka koruyucu ise korozyon durur.
Đyonların karalı olduğu bölgede (asidik - bazik) KOROZYON olmaktadır.

22 Dr. Hüsnü GERENGĐ

Pourbaix diyagramı

Çelikte gözlemlenen korozyon tiplerinin termodinamik sınırları Şekil ’de de
görülebileceği gibi çelik içerisinde oluşabilecek korozyonun tipi ve
korozyonun şiddeti pH ve uygulanan potansiyele sıkıca bağlıdır.
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25 °°°°C’de su içerisinde demirin korozyon davranışını gösterir E-pH diyagramı

24 Dr. Hüsnü GERENGĐ



18.11.2013

5

� Yukardaki Şekil’de alaşım elementlerinin anodik polarizasyon eğrisine
etkileri şematik olarak özetlenmiştir. Şekilde su içerisinde kaçınılmaz
olarak oluşacak korozyondan çeliği minimum hasarla kullanmak için
tavsiye edilen pH aralığı, E-pH diyagramı üzerinde işaretlenmiştir.
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