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 Korozyon genel anlamda, malzemenin bulunduğu 
ortamda özelliklerini kaybederek parçalanması ve 

kullanılmaz hale gelmesidir. 

 Korozyon kavramını, daha çok metal ve alaşımlarının 
çevreleri ile kimyasal ve elektrokimyasal reaksiyonları 

sonucu bozulmalarını tanımlamak için kullanılır. 

KİMYA NEDİR?

Kimya, element ya da
bileşik haldeki maddelerin
yapısını, bileşimini ve
özelliklerini, uğradıkları
dönüşümleri, bu dönüşümler
sırasında açığa çıkardıkları
ya da soğurdukları enerjiyi
inceleyen bilim dalıdır.

KİMYA BİLİMİ OLMASAYDI…

 İlaç sektörü,
Kozmetik sektörü,
Silah sektörü,
Boya sektörü,
Plastik sektörü,
Yapı malzemeleri sektörü,
Tekstil sektörü,
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ILAÇ SEKTÖRÜ, KOZMETİK SEKTÖRÜ

SİLAH SEKTÖRÜ THE COST OF NUCLEAR WEAPONS

8

Source: Stephen I. Schwartz; Brookings Institution Press,1998, p. 5
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BOYA SEKTÖRÜ
KİMYA BİLİMİ ÇOK GENİŞ BİR ÇALIŞMA ALANINA 
SAHİPTİR…

TERMODİNAMİK

FİZİKOKİMYA
(Physical chemistry)

TERMODİNAMİK KİNETİK ELEKTROKİMYA KUANTUM KİMYASI
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Fizikokimya Nedir? Kimyasal sistemlerin özelliklerini ve davranışlarını
incelemek amacıyla fiziksel teorilerin ve tekniklerin uygulandığı bir bilim
dalıdır.
*Fizikokimyanın amacı kimyasal maddelerin ölçülebilen bütün
özelliklerini incelemek, ölçüm yapmak için gerekli olan deneylerin
metotlarını ve cihazlarını tasarlayıp geliştirmek, yapılan
ölçümleri yorumlayıp, matematiksel ifadelerle verilebilecek
bağıntı veya teoriler geliştirmektir.
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 Metallerin büyük bir kısmı su ve atmosfer 
etkisine dayanıklı olmadıklarından normal 

koşullar altında dahi korozyona 
uğrayabilmektedirler.
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 Korozyon kavramını bu denli karmaşık ve 
dolayısıyla içinden çıkılamaz hale getiren tek 
sebep, metallerin minimum enerji seviyesinde 

kalma istekleridir. Diğer bir değişle tüm metaller 
doğada mineral olarak bulundukları hale dönüşme 

eğilimindedirler.

13



25.03.2015

5

1919

Metallerin büyük bir kısmı su ve atmosfer 
etkisine dayanıklı olmadıklarından normal 

koşullar altında dahi korozyona 
uğrayabilmektedirler. 

20
20

Korozyon 
önlenemez bir 

gerçektir.
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Termodinamiğin Birinci Yasası

Diğer adıyla enerjinin korunumu ilkesidir. Enerjinin yok

edilemez olduğunu, ancak bir formdan bir diğer forma

dönüşebileceğini belirten temel yasadır.

∆E = q+ w  
Termodinamiğin birinci 
yasasının matematiksel  
ifadesidir.

1850; W.Rankine; R.Cloussius ve L. Kelvin
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Termodinamiğin İkinci Yasası

•Bir hal değişiminin kendiliğinden gerçekleşip gerçekleşmeyeceği

ikinci kanunla belirlenir.

Fiziksel veya 
Kimyasal 
Olay

İstemsiz 
Olay

İstemli 
Olay

24

İstemli Olaylar Belli koşullarda kendiliğinden yürüyen tepkimeler.

Doğal Olaylar İstemlidir.
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İstemiz Olaylar

Elektroliz 

Termodinamiğin ikinci yasası…

26

Kendiliğinden gerçekleşen herhangi bir süreçte sistem
ve çevrenin total entropisi artar.

27 28

Entropi (S)… 
•Termodinamiğin birinci yasası ile iç enerji (E) kavramı ortaya çıkmıştı.
İkinci yasa yine bir hal fonksiyonu olan Entropi (S) kavramı ile ifade
edilebilir.

•Molekül düzensizliğinin bir ölçüsü olan Entropi reaksiyonun
kendiliğinden yürüyüp yürüyemeyeceği hakkında bize bilgi verir.

Bir sistemin düzensizliği ne kadar yüksekse, entropiside o kadar yüksektir.

∆S > 0 İstemli olay
∆S<  0 İstemsiz olay
∆S=  0 Denge reaksiyonu

q(ter) = Alınan ısının miktarı

T = Sıcaklık
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KOROZYON NEDEN ÖNEMLİDİR?

Bugün, aşağıda belirtilen nedenlerle metalik
korozyonun önemi daha da artmaktadır;

Teknolojinin bütün alanlarında metallerin
kullanılması,

İnşaat sektörünün hızlı bir şekilde çelik
konstrüksiyona yönelmesi,

Dünya nüfusundaki hızlı artışın metal üretimiyle
paralellik göstermesi,

 Korozyona uğrayan cihazların bozulması veya
arızalanması sonucu endüstri üretimin
azalması,

 Korozyon ürünü malzemelerin insan sağlığı ve
çevre açısından son derece zararlı olduğu
bilincinin giderek anlaşılması,

 Yeraltı maden yataklarının hızla tükeniyor
olması gerçeği,

KOROZYON NEDEN ÖNEMLİDİR??

30

Korozyonun Ekonomik Değeri…
 Korozyon kayıpları ülkelerin GSMH ’nın 

yaklaşık %3,5 - %4,5’u kadardır. 
 İngiltere Devlet Korozyon Komitesinin yaptığı 

araştırmaya göre, İngiltere’de yıllık 1365 
milyon paund korozyon ve korozyonun neden 
olduğu ekonomik kayıp söz konusudur.

 Yapılan araştırmalar, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde sadece otomobillerin 
korozyona uğraması ile yıllık 100 milyon 
dolarlık ekonomik zararın söz konusu 
olduğunu ortaya koymaktadır. 

Korozyonun neden olduğu ekonomik 
kayıplar tahmin edilenlerin çok 

üstündedir. Örneğin, patlak bir su 
borusunu değiştirmek ile o patlağın tespit 
edilinceye kadar neden olduğu ekonomik 

zarar, zaman ve iş kaybı açısından 
kıyaslanamayacak kadar farklıdır.

32

Korozyonun Ekonomik Değeri…
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Amerika Birleşik Devletlerinde korozyonun yıllık fiyatı 8 milyar dolar 
olarak tahmin edilmektedir.

34
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 1. Ortama uygun dayanıklı malzeme 
kullanmak (Üretim ve tasarım).

 2. Ortama uygun inhibitör eklemek.
 3. Ortama uygun, malzemeyle metal 

yüzeyini kaplamak (Metali yalıtkan bir 
malzeme ile kaplamak - boya, polimer 
veya plastik-).

 4. Katodik koruma uygulamak (Ara 
yüzeyin elektrokimyasal özelliğini 
değiştirmek).

 5. Anodik koruma uygulama (Ara yüzeyin 
elektrokimyasal özelliğini değiştirmek).

Korozyona karşı alınması gereken 
önlemler

Tablo 1. Beş Yıl İçerisinde Londra Metal Borsası’nda Meydana Gelen Fiyat Artışları

Metal Fiyatları (ton/$)

Metal 22.04.2002 21.09.2007

Bakır 1647 7980

Alüminyum 1379 2380

Çinko 829 2906

Nikel 6780 32605

Kurşun 483 3450

Kalay 4050 15205

 1. Ortama uygun dayanıklı malzeme 
kullanmak (Üretim ve tasarım).

 2. Ortama uygun inhibitör eklemek.
 3. Ortama uygun, malzemeyle metal 

yüzeyini kaplamak (Metali yalıtkan bir 
malzeme ile kaplamak - boya, polimer 
veya plastik-).

 4. Katodik koruma uygulamak (Ara 
yüzeyin elektrokimyasal özelliğini 
değiştirmek).

 5. Anodik koruma uygulama (Ara yüzeyin 
elektrokimyasal özelliğini değiştirmek).

Korozyona karşı alınması gereken 
önlemler Korozyonla Mücadele eden ülkeler

 Amerika Birleşik Devletleri, Savunma 
Bakanlığı, Akron Üniversitesi 
bünyesinde bulunan Korozyon 
Mühendisliği Bölümüne 500.000 $ 
ekonomik destek vererek savunma 
sanayindeki korozyon problemleri 
üzerinde çalışmalar yapılmasını 
istemiştir (UA news, 2008). 
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 Polonya bira üreticileri birliği ve Polonya 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı korozyon 
problemleri için Gdansk Teknik Üniversitesi 
Malzeme ve Korozyon Departmanından 
daimi danışmanlık almaktadır 
(Gerengi,2008). 

 Korozyonla mücadele yöntemlerinden biri 
olan inhibitör kullanımı için 1982 yılında 
600 milyon $ kullanılmışken, 1999 yılında 
bu oran ortalama yıllık 27 milyon $ lık artış 
ile 1.1 milyar $ seviyesine ulaşmıştır 
(Brongers, 1999). 

Korozyonla Mücadele eden ülkeler

İnhibitörler, metal yüzeyinde film oluşturarak ya 
da metalin bulunduğu ortamda, bazı değişimlere 
olanak sağlayarak metalin korozyonuna engel olan 
kimyasallardır. Korozyona neden olan çözünmüş 
oksijen miktarı ve pH gibi faktörleri metal lehine 
değiştiren inhibitörler sanayinin hemen her 

alanında kullanılmaktadır.
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İnhibitör kullanılan endüstriler Maliyet ($ milyon )

Petrol Rafinerileri 246

Petrol Üretimi 153

Petrol Stok ve Transferi 31

Petrol Katkılı Ürünler 108

Otomotiv Sanayi 12

Kâğıt Üretimi 198

Kimyasal Üretimi 180

Demir ve Çelik 50

Yiyecek Sanayisi 88

Toplam 1.1 $ MİLYAR

Çizelge 1. İnhibitörlerin kullanıldığı sektörlere bağlı olarak öngörülen 
mali değerleri (1999)




