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ŞADĐ GÜBÜL 

ĐMALAT MÜHENDĐSLĐĞĐ 

Yk Lisans Proje Ödevi

(Doç.Dr. H.Gerengi proje ödevi için hazırlanmıştır)

Korozyon, metallerin içinde bulundukları ortam ile kimyasal
veya elektrokimyasal reaksiyonlara girerek metalik özelliklerini
kaybetmeleri olayıdır.

Bütün metaller doğada mineral olarak bulundukları hale
dönüşmek eyilimindedir.

Bu mineraller özel metalurjik yöntemlerle ve enerji
harcanarak metal haline getirilir. Uygun bir ortamın bulunması
halinde üzerinde taşımış oldukları kimyasal enerjiyi geri vererek
yeniden minimum enerji taşıyan stabil bileşikler haline dönüşmek
isterler.

Bu nedenle korozyon olayları enerji açığa çıkararak
kendiliğinden yürür. Bazı soy metaller hariç teknolojik öneme
sahip bütün metal ve alaşımlar korozyona uğrayabilir

DEMĐRĐN DOĞAL ÇEVRĐMĐ

Demir Oksit

(Demir Cevheri)
Ham 

Demir üretimi

Demir oksit pasMamul ürün  Çekme saç, demir kütük 

vb. imalatı

Levha Saç

Çelik Üretimi

KOROZYON

METAL ÜRETİMİ

ŞEMATĐK KOROZYON HÜCRELERĐ

ANOT KATOT KURU PĐL DEVRESĐ

DEMİR-SU SİSTEMİ TERMODİNAMİK DİYAGRAMI
Potansiyel-pHDiyagramları (Pourbaix diyagramı)



17.12.2014

2

KOROZYONDAN KORUNMA

KORUMA YÖNTEMĐ ETKĐNLĐĞĐ

1.Tasarım Kısmen

2.Malzeme Seçimi Kısmen

3.Kaplama ve Boya Kısmen

4.Đnhibitör Kullanımı Kısmen

5.Anodik Koruma Kısmen

6.Katodik Koruma Tamamen

Katodik Koruma Sistemleri

Katodik Koruma Sistemleri İki Şekilde 
Uygulanır. 

1- Galvanik anotlu katodik koruma sistemi

2- Dış Akım kaynaklı katodik koruma sistemi

� Uygulanmasına 1930’ lu yıllarda başlamış olan katodik 
korumada, son yıllarda büyük gelişmeler olmuş ve 
korozyonla mücadelede en etkili ve en ekonomik 
yöntem durumuna gelmiştir. 

Galvanik Anotlu Katodik Koruma

� Galvanik anotlu katodik koruma sistemlerinde korunması 
istenilen metal yapıya kendisinden daha negatif potansiyelde bir 
metal (anot) bağlanarak bir galvanik pil oluşturulur. Böylece 
metal yapı katot haline getirilir. Galvanik anotlar 
kendiliklerinden çözünerek aynen bir pil gibi akım üretirler. 
Anodun çözünmesi sonucu açığa çıkan elektronlar, dış 
bağlantıdan katoda (korunan metal yapı) taşınarak katodik 
reaksiyon için gerekli olan elektronları sağlar.

Dış Akım Kaynaklı Katodik Koruma
� Dış akım kaynaklı katodik koruma metale dıştan 

bir doğru akım uygulanarak yapılır. Bir 
transformatör redresör sisteminden elde edilen 
doğru akım (-) ucu korunacak olan metale (+) ucu 
da bir yardımcı anota bağlanır.

Katodik Korumanın Uygulama Alanları

� Boru hatları : İçme suyu boru hatları, doğal gaz boru 
hatları, atık su boruları deniz dibi borular, yangın 
hidrant boru hatları, petrol boru hatları .

� Deniz içi yapı ve araçları : Gemiler, feribotlar, deniz 
otobüsleri, denizaltı gemisi, yatlar, liman, islele, 
platform, kazık ayakları, şamandıra v.s.

� Tanklar : Yer altı LPG ve akaryakıt tankları, yer üstü 
akaryakıt tankları atık su tankları, içme su depolama 
tankları v.s.

� Su sistemleri : Esanjör soğutma ve ısıtma sistemleri, 
termosifonlar, buhar kazanları, boiler tankları v.s.

KATODĐK KORUMA TASARIM
1.ÖN ETÜDLER

1.ZEMĐN ĐLE ĐLGĐLĐ ETÜDLER
1. Zemin Etütleri

• Zemin Rezistivitesi ölçümleri (TS 4363)
• Zemin redoks potansiyeli (TS 4363)

• Yer altı su düzeyi
• Zemin rutubeti ve tuz içeriği

2. Korunacak metal ile ilgili etütler
• Metal cinsi, et kalınlığı , yüzey ölçüleri
• Kaplama cinsi ve et kalınlığı
• Boru/zemin potansiyeli ölçümleri

• Boru/Akım ihtiyacı ölçümleri
3. Çevre ile ilgili etütler

• Boru Hattı boyunca yer altı metalik yapılar
• Boru Hattı güzergahındaki yol , köprü , bataklık v.b yapıların tayini
• Boru hatlarında yabancı boru hatları ve yüksek gerilim hatları ile kesim 

noktaları
• Dış akım kaynaklı koruma sistemi için enerji temin yerleri
• Anot ve anot yatağı için uygun yerlerin tespiti
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Katodik koruma (Sistem seçimi)
Parametre
ler

KARŞILAŞTIRMA 

Galvanik Anotlu Dış Akım Kaynaklı

Elektrik 
enerjisi

Dış akım kaynağına gerek yoktur.Bu sistem elektrik 
enerjisinin bulunmadığı yerlerde tek seçenektir.

Elektrik akımının bulunmadığı yerlerde uygulanamaz.

Akım 
maliyeti

Galvanik anotlardan üretilen akım şebekeden elde
edilen doğru akımdan daha pahalıdır. genellikle akım
ihtiyacı küçük olan yerlerde ekonomik olabilir.

Elektirik akımı maliyeti galvanik anotlara göre daha 
ucuzdur. Ancak ilk tesis masrafları galvanik anotlu 
sisteme göre daha fazladır. 

Zemin 
rezistivitesi

Yüksek rezistiviteli zeminler ve tatlı sular içinde 
uygulanamaz. 

Rezistivitenin yüksek oluşu engel oluşturmaz.Anot 
yatağı direncini azaltıcı önlemler alınarak yüksek 
rezistiviteli zeminler içinde de katodik koruma 
uygulanabilir.

Periyodik 
Kontroller

Uygulanması çok kolaydır. Projede göz önüne 
alınmayan etkenler nedeniyle akım ihtiyacında artış 
olursa ,sisteme sonradan yeni anotlar ilave edilerek 
kapasite artırılabilir. 

Projelendirmeye özen gösterilmesi gerekir. Trafo 
ünitesinin akım kapasitesi  işletme sırasında projede 
öngörülmüş olan değerlerin dışına çıkarılamaz.Anot 
yatağı direnci düşürülemez.

Đşletme ve 
bakım

Anotlardan biri kullanılamaz hale geldiğinde yalnız bu 
anot değiştirilerek diğer sağlam anotlarla korumaya 
devam edilir. 

Anot yatağında ortaya çıkan bir arızada sistemin 
toptan sökülerek değiştirilmesi gerekir.

Đnterferans 
etkisi

Galvanik anotların çevre yapılar üzerine interferans 
etkisi  yoktur.

Yabancı yapılar üzerindeki korozyonu önlemek için 
özel önlemler alınması gerekir.Sığ anot yatağı yerine 
derin kuyu anot yatağı yapılarak interferans etkisi 
azaltılabilir.

Akım
şiddetinin
ayarlanması

Galvanik anotlardan çekilen akımı ayarlamak mümkün 
olmaz. Galvanik anotlar katodik koruma için gerekli 
olan akımı kendiliğinden ayarlar.Yapının akım 
ihtiyacında artış olursa, potansiyeli düşer,böylece anot 
-katot arasındaki potansiyel farkında (yürütücü 
kuvvet) artış olur ve anottan daha fazla akım çekilir. 

Dış akım kaynaklı katodik koruma sistemlerinde ,akım 
ihtiyacında her hangi bir değişme olması halinde trafo 
ünitesinde akım ve potansiyelin yeniden ayarlanması 
gerekir. Bu işlem el ile (manuel) yapılabildiği gibi, 
katodik koruma devresine sabit bir referans elektrot 
konularak otomatik olarak da yapılabilir. 

Bağlantı
izolasyonu

Galvanik anotların katoda bağlanması sırasında 
herhangi bir önlem alınmasına gerek yoktur. 

Trafo ünitesini anotlara bağlıyan kablonun bağlantı
noktaları çok iyi izole edilmelidir.

Bağlantı
hatası

Galvanik anotlarda yanlışlıkla ters kutup bağlama
tehlikesi yoktur.

Trafo ünitesinin (-) ucu katoda (+) ucu da anoda
bağlanır. Dalgınlıkla veye yanlışlıkla bunun aksi
yapılırsa korunması
istenilen yapı kısa süre içinde parçalanır

Miktarlar

ölçü kutusu modeli

Kablo kesiti

Anot dolgu maddesi cinsi

Galvanik anot cinsi

Galvanik anotlu katodik koruma sistemi

Miktarlar

Kablo kesitleri

Anot yatağı cinsi

Dolgu maddesi cinsi

Anot cinsi

TR Ünitesi cinsi

Dış akım kaynaklı katodik koruma sistemi

KATODĐK kORUMA SĐSTEMLERĐ

Katodik koruma sistemleri GALVANİK ANOTLU KATODİK 

KORUMA SİSTEMİ

Çinko
Zn

Alimünyum
Al

Magnezyum
Mg

Galvanik anot metalleri

Mg anotlar

1 AZ63 Zemin rezistivitesi 3000 Ohm.cm ye kadar 

olan zeminler için 

2 HPMg Zemin rezistivitesi 3000 Ohm.cm ile 10 

000 Ohm cm ye kadar  zeminler için

Zemin rezistivitesi 10 000 Ohm cm den 

büyük zeminlerde galvanik anot 

kullanılmaz. 

Zn ve Al  anotlar

1 Zn 

Anot

Zemin rezistivitesi 1000 Ohm.cm ye 

kadar olan zeminler için 

2 Al 

Anot

Zemin rezistivitesi 1000 Ohm.cm ye 

kadar  olan ve içindeki klorür iyonu 

konsantrasyonu % 1 den daha büyük 

elektrolitlerde  (Deniz suyu gibi)

. 
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SEÇĐLEN SĐSTEMĐN 
PROJELENDĐRMESĐ 

(Galvanik Anotlu Katodik Koruma)
� Sistem parametreleri
� Anot Cinsi

� Aluminyum Anot 
� Çinko Anot
� Magnezyum Anot

� Yüksek Potansiyelli Anot (HP Mg Anot)
� Normal Potansiyelli Anot (AZ 63 Anot)

� Anotların dağılımı
� Ölçü Kutusu tipi
� Proje Genel Şeması

SEÇĐLEN SĐSTEMĐN 
PROJELENDĐRMESĐ

(Dış Akım Kaynaklı Katodik Koruma 
Sistemi)

� Sistem parametreleri
� T/R Ünitesi Tipi 
� Anotların Tipi 
� Anot Yatakları Tipi
� Ölçüm Kutusu (Tipi)

� T/R ve Anot Yatağı Sayısı
� Anot Yataklarındaki anot sayısı
� Anot yataklarının konumu
� Anot yatağı dolgu malzemesi
� Proje Genel Şeması

Yatay Anot Yatağı Derin Kuyu Anot Yatağı

Katot reaksiyonları (İNDİRGENME): 
� Hidrojenin indirgenmesi: 2 H⁺ + 2 e⁻    H₂ 

� Oksijenin indirgenmesi: ½ O2 + H2O + 2e- 2OH-

Anot Reaksiyonlar (YÜKSELTGENME): 
• Galvanik anodun çözünmesi: Me Me2+ 
• Oksijen gazı çıkışı: H2O ½ O2 + 2H+ + 2e-
• Klor gazı çıkışı: 2CI- CI2 + 2e-
• Karbondioksit çıkışı: C + H2O CO2 + 4H+ + 4e-

Zemin ve tatlı sular içinde oksijen gazı çıkışı, 
deniz suyunda klor gazı çıkışı, grafit anotlar ile kok 
tozu anot yataklarında karbondioksit gazı çıkışı 
gözlenir. 
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Galvanik Anotlar: 

� Demir ve çelik yapıların katodik korunmasında galvanik 
anot olarak Mg, Zn ve Al gibi metal ve alaşımları kullanılır. 

� Galvanik anotlar olarak genellikle saf metal yerine düşük 
yüzdeli alaşımları kullanılır. 

� Anot bileşiminde bulunan soy metaller anodu pasif leştirici 
etki yaptıkları için bunların belli değerlerden yüksek olması 
istenmez. 

� Galvanik anot amaçlı metaller içine bazı elementler 
katılarak anodun elektrokimyasal özellikleri iyileştirilebilir. 

� Magnezyum içine yaklaşık % 6 oranında Al ve % 3 Zn
katılarak AZ-63 denen ve akım verimi saf 
magnezyumdan daha yüksek olan bir anot elde 
edilmektedir. 

� Bunun yanında magnezyum içine yeterli oranda Mn
katılarak yüksek potansiyelli ve yüksek rezistiviteye
dayanıklı anotlar üretilmektedir 

Galvanik anotların elektrokimyasal özellikleri 
Magnezyum anotların kimyasal bileşimi 

Çinko ve Alüminyum anotların kimyasal bileşimi 

� Çinko anot içinde özellikle demirin % 0.005’in altında 
olması büyük önem taşır. 

� Alüminyum pasifleşme özelliğinden dolayı saf 
halde anot malzemesi olarak kullanılmamaktadır. 

� Pasif leşmeyi önlemek için az miktarda In veya Hg 
katılmaktadır. Ancak civa çevre açısından zararlı 
olduğundan son yıllarda indiyum yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır. 
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Anot Direnci; 

� Anot yatağı direncini belirlemek için öncelikle zeminde 
bulunan tek bir anot direncinin hesaplanması gerekir. 

� Anot direnci anodun dikey veya yatay olması 
durumunda değişir. Yeraltına dik olarak konulan anot 
direnci yatay olarak konulan anoda göre daha 
yüksektir. 

� Tek anot direnci Dwight eşitlikleri kullanılarak 
belirlenir. 

� Bu bağıntılarda; 

� •Rd: Dikey olarak yerleştirilen tek anot direnci, Ohm. 

� •Ry: Yatay olarak yerleştirilen tek anot direnci, Ohm. 

� •ρ: Anot yatağı rezistivitesi, Ohm. Cm, 

� •L: Anot boyu, cm, (anot yatağı dahil) 

� •d: Anot çapı, cm, (anot yatağı dahil) 

Galvanik Anot Ömrü; 

� –Birim kütledeki bir anottan çekilebilecek maksimum akım 
miktarına Teorik Akım Kapasitesi denir ve A saat/kg veya 
kg/A.yıl olarak ifade edilir. 

� –Bu değe kullanılarak gerekli olan akım ihtiyacı için belli 
miktarda bir anodun kullanım süresi veya miktarı 
belirlenebilir. 

� –Bu ifadede dikkat edilmesi gereken anot akım verimi ve 
anot kullanma faktörü olmak üzere iki önemli faktör vardır. 

� –Uygulamada anot kütlesinin en fazla % 85’inin 
kullanılabileceği kabul edilmektedir. Buna göre anot ömrü; 

Anot Cinsi ve Boyutu; 
� Bir katodik koruma sisteminde kullanılacak olan galvanik anodun 

cinsinin belirlenmesinde bazı hususların dikkate alınması gerekir; 
1. Yüksek rezistiviteli zeminler ve tatlı sular içinde magnezyum 

anotlar tercih edilir. 
2. Çinko anotların akım verimleri yüksek ve fiyatları daha 

ucuzdur. Ancak bu anotların potansiyeli düşük 
olduğundan yalnızca düşük rezistiviteli zeminler ve tuzlu 
su ortamlarında kullanılırlar 

� Alüminyum anotların akım kapasiteleri diğer anotlara göre çok 
yüksektir. 1 (A.yıl) akım üretmek için 3.5 kg alüminyum yeterli 
olduğu halde, aynı akım miktarı için, 7.88 kg magnezyum ve 11.84 
kg çinko kullanmak gerekir. 

� Bu avantajlı durumuna rağmen alüminyum anotlar pasifleşme 
özelliklerinden dolayı saf halde kullanılamazlar. Katkılı 
alüminyum anotlar sadece deniz suyu atmosferinde 
kullanılmaktadırlar. 

� Galvanik anotlardan çekilen akım şiddeti, anot ve katot 
arasındaki potansiyel farkı ile anot direncine bağlıdır. 

� Anot direnci ne kadar azaltılabilirse anottan çekilen 
akım o kadar fazla olacaktır. 

� Bu şekilde bir büyük anot yerine eşit kütleli iki küçük 
anot kullanılarak anot akım çıkışı artırılabilir. 

� Boyutları belli olan bir galvanik anodun rezistivitesi
belli olan bir zemin içindeki direncini hesaplayarak 
buradan anottan çekilecek maksimum akım miktarı 
belirlenebilir. 

Dış Akım Kaynaklı Katodik Koruma Sistemleri 

� Bu sistemlerde, katodik koruma için gerekli olan akım, 
genellikle bir alternatif akım kaynağından çekilerek doğru 
akıma dönüştürülür. 

� Bu amaçla bir Transformatör - Redresör (T/R) sistemi 
kullanılır. 

� Trafo – redresör ünitesinden, potansiyeli ayarlanmak 
suretiyle istenilen miktarda doğru akım çekilebilir. 

� Katodik koruma devresine bir sabit referans elektrot 
konularak trafo-redresör ünitesinden çekilen akımı 
otomatik olarak ayarlamak da mümkündür. 
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Katodik koruma projelendirme 
kuralları; 

� Ön etüt çalışmaları ile korunacak olan yapının boyutları ve 
çevrenin elektrokimyasal özellikleri belirlenir, 

� Galvanik anotlu veya dış akım kaynaklı katodik koruma 
sistemlerinden hangisinin uygun olacağına karar verilir, 

� Çevredeki metalik yapılar belirlenir, 
� Boru hattı boyunca anaerobik ortamların olup olmadığı tespit 

edilir, 
� Katodik koruma ömrü belirlenir, 
� Kaplama direnci veya katodik koruma akım ihtiyacı belirlenir, 
� Katodik koruma için gerekli olan toplam akım miktarı belirlenir, 
� Galvanik anotlu sistemlerde anot sayısı ve yerleri belirlenir, 

� Dış akım kaynaklı katodik koruma sistemlerinde anot 
yatağı cinsi belirlenir, 

� Anot yatağı direnci hesaplanır ve anot ömrü belirlenir, 

� Bağlantı kablolarının cinsleri ve kesitleri belirlenir, 

� Trafo-redresör ünitesinin doğru akım çıkış potansiyeli 
hesaplanır, 

� Trafo-redresör ünitesinin kapasitesi ve yeri belirlenir, 

� Trafo-redresör ünitesinin manuel veya otomatik 
olacağına karar verilir. 

Katodik koruma proje hesapları; 

� İskele ayaklarının galvanik anotlarla katodi korunması, 

� Denizde çakılmış olan kazıkların korozyonunu önlemek 
için en uygun yöntem katodik koruma uygulamaktır. 

� Bu amaçla projelendirme aşamasında ilk yapılacak iş 
katodik koruma akım ihtiyacının belirlenmesidir. 

� Kazığın değişik bölgelerinde farklı korozyon hızları 
görülebileceği için deneysel değerlerin kullanılarak 
katodik akım ihtiyacının belirlenmesi gerekir. 

Al-In ANOT Zn ANOT
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Mg ANOT TR Ünitesi SİVAS

TR Ünitesi SİVAS Ölçü Kutusu SİVAS

Anot Yatağı ve Ölçü Kutusu TR Ünitesi
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Derin Kuyu Yatağı Montajı
Ti Anotlar

Galvanik Anot Yatakları
Katodik Koruma Ölçümleri

TEŞEKKÜRLER


