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                                    BÖLÜM - 6 
 
                                  KOROZYON  
  
 
Korozyon metallerin çevresi ile yaptığı kimyasal ve elektrokimyasal 

reaksiyonlar sonucu metalik özelliklerini kaybetmesi olayıdır. Metaller doğada 
genellikle oksit ve sülfür bileşikleri halinde bulunur. Bu bileşikler metallerin en 
stabil halidir. Metaller bu bileşikler halinde iken serbest enerjileri en düşük 
durumdadır. Mineraller metalürjik fırınlarda enerji harcanarak metal haline 
dönüştürülür. Ancak metaller üretilirken almış oldukları bu enerjiyi geri vererek 
kendiliğinden doğada bulundukları hale dönmek eğilimindedir. Örneğin, demir 
doğada genellikle hematit ve manyetit gibi oksit mineralleri halinde bulunur. Bu 
minerallerden yüksek fırınlarda enerji harcanarak üretilen demir metali, zamanla 
korozyona uğrayarak doğada bulunan demir oksit minerallerine benzer 
bileşimdeki pası oluşturur.    

   
Yüksek sıcaklıkta yürüyen oksitlenme reaksiyonları dışındaki bütün 

korozyon olayları elektrokimyasal reaksiyonlar ile gerçekleşir. Bu reaksiyonlar 
metal/elektrolit ara yüzeyinde meydana gelir. İyonik iletken olan bütün çözeltiler, 
doğal sular, zeminler ve beton elektrolit olarak korozyona neden olabilir. 
Rutubetli hava içinde bulunan su buharı da, metal yüzeyinde yoğunlaşarak 
korozyon için uygun bir elektrolitik ortam oluşturur. Bu nedenle atmosfer içinde 
gerçekleşen korozyon olayları da elektrokimyasal reaksiyonlar ile yürür.  

 
Korozyon reaksiyonlarının yürütücü kuvveti reaksiyon sırasında açığa 

çıkan enerji, yani serbest entalpi azalışıdır. Termodinamik yasalarına göre, bir 
reaksiyonun kendiliğinden yürüyebilmesi için reaksiyon serbest entalpi değişimi 
negatif olmalıdır. Ancak termodinamik olarak mümkün olabilen reaksiyonların 
bazı kinetik engeller nedeniyle yürümediği görülebilir. Bu nedenle söz konusu 
kuralın “serbest entalpi değişimi pozitif olan reaksiyonlar kendiliğinden 
yürüyemez” şeklinde ifadesi daha kesin ve anlamlıdır.   

 
Bir metal ne derece aktif ise, yani iyon haline geçme isteği ne derece 

yüksek ise, o metalin korozyona uğraması da o derece kolay olur. Standart 
elektrot potansiyelleri metallerin aktiflik durumu hakkında fikir verebilir. Standart 
elektrot potansiyeli daha pozitif olan metaller daha aktif sayılır. Ancak metal 
yüzeyinin pasifleşmesi nedeniyle bu kuraldan sapmalar olabilir. 
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6.1 - ELEKTROKİMYASAL KOROZYON TEORİSİ 
 
Korozyon olayı, biri anotta oksidasyon, diğeri katotta redüksiyon 

şeklinde aynı anda yürüyen iki elektrokimyasal reaksiyondan oluşur. Bu açıdan 
bakıldığında korozyon olayı kendiliğinden akım üreten bir galvanik pil olarak 
düşünülebilir. Korozyonun yürümesi için mutlaka iki ayrı metalin bulunması şart 
değildir. Bir metal elektrolit içinde yalnız başına bulunurken de korozyon 
meydana gelebilir. Metal yapısında veya yüzeyinde bulunan bazı farklılıklar 
nedeniyle iki bölge arasında bir potansiyel farkı oluşabilir. Bunun sonucu olarak 
metal yüzeyinin bazı bölgeleri anot, bazı bölgeleri de katot olur. Böylece mikro 
veya makro ölçüde korozyon hücreleri oluşur.  Anot ile katot arasındaki elektron 
akımı metal üzerinden gerçekleşir. Korozyon olayı metalin oksidasyonu ile 
anotta meydana gelir ve metal elektron vererek iyon halinde çözeltiye  geçer.  

 
                     Me → Me2+ + 2e-                                        (6.1) 
 

Korozyon olaylarında katotta metalin redüksiyonu yerine, içinde 
bulunduğu ortam koşullarına bağlı olarak başka çeşit redüksiyon reaksiyonları 
meydana gelir. Katot reaksiyonu elektrolit ortamının pH derecesine ve elektrolit 
içindeki çözünmüş oksijen konsantrasyonuna bağlıdır. Doğal elektrolitler içinde 
yürüyen korozyon olaylarında katotta başlıca aşağıdaki iki reaksiyondan biri  
söz konusu olur. 

 
a)  Asidik ortamlarda katot reaksiyonu hidrojen iyonu redüksiyonu ile 

gerçekleşir. Hidrojen çıkışı için elektrolit pH derecesinin küçük olması gerekir. 
 

                                2H+ + 2e-  →  H2                                       (6.2) 
 
b) Nötral ve çözünmüş oksijenin bulunduğu ortamlarda katot reaksiyonu 

su içinde çözünmüş olan oksijenin elektron alarak hidroksil iyonu haline 
dönüşmesi şeklinde yürür.  

 
                           ½O2 + H2O + 2e-  → 2OH-                             (6.3) 

Doğal sular içinde pH genellikle 7’den daha yüksektir. Bu nedenle doğal 
sular içindeki korozyon olayı (6.3) de olduğu gibi katotta oksijen redüksiyonu ile 
birlikte yürür. Anot reaksiyonunda açığa çıkan elektronların harcanması için 
katot reaksiyonu da aynı anda yürümelidir. Dolayısıyla nötral ve alkali çözeltiler 
içinde korozyon olayının yürüyebilmesi için elektrolit içinde mutlaka çözünmüş 
oksijenin bulunması gerekir.  

 
 Doğal sular, içlerinde bulunan çözünmüş iyonlar nedeniyle bir elektrolit 
rolü oynar. Suyla temas eden metal yüzeyindeki bazı bölgeler anot, bazı 
bölgeler de katot gibi davranır. Böylece metal yüzeyinde mikro veya makro 
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büyüklükte korozyon hücreleri oluşabilir. Bu hücrelerin oluşması için metal 
bileşiminde herhangi bir safsızlık veya yüzey temizleme işlemlerinden ileri gelen 
çapak, kabuk veya çatlak bulunması yeterlidir. Metalden veya elektrolitten 
kaynaklanan bu heterojen yapı, metal yüzeyinde bir potansiyel farkının 
oluşmasını sağlar. Bunun sonucu olarak dış devresi metalin kendisi olan 
korozyon hücreleri oluşur. Anot ve katot arasındaki potansiyel farkı ne derece 
büyükse korozyon hızı o derece fazla olur. Korozyon hücrelerinin anot ve 
katodunda yürüyen reaksiyonlar Şekil - 6.1’ de görülmektedir. Korozyon sonucu 
anotta metal çözünerek iyon halinde çözeltiye geçer. Eğer metal demir ise, anot 
reaksiyonu şöyledir:  
                        Fe  →  Fe2+ + 2e-    (6.4) 
 

Bu reaksiyon sonucu ortaya çıkan elektronlar metal bünyesi içinden 
akarak katot bölgesine gider. Korozyon olayının devamı için, katotta bir 
indirgeme reaksiyonu meydana gelerek bu elektronların kullanılması gerekir.  

 

    Şekil - 6.1 Korozyon hücrelerinde anot ve katot reaksiyonları 
 
Yukarıda açıklanmış olduğu üzere, korozyon olaylarında katot 

reaksiyonu ortamın pH değeri ve oksijen konsantrasyonuna göre değişik olabilir. 
Nötral ve çözünmüş oksijenin bulunduğu ortamlarda katot reaksiyonu (6.3) 
denklemine göre su içinde çözünmüş olan oksijenin elektron alarak hidroksil 
iyonu haline dönüşmesi şeklinde yürür. Bu durumda katotta oksijenin 
indirgenmesi sonucu hidroksil iyonları meydana gelir. Doğal suların pH derecesi 
genellikle 7 veya daha büyük olduğundan doğal sular ve zeminler içinde 
korozyon olayı genellikle bu şekilde yürür. 

 
 Eğer çözelti asidik karakterde ise, katotta hidrojen iyonu redüksiyonu 
meydana gelir. Bu reaksiyon sonucu katotta hidrojen çıkışı gözlenir. Anotta 
demirin yükseltgenmesi ile açığa çıkan elektronlar katotta hidrojen iyonlarını 
indirgemede kullanılır. Şekil - 6.2 
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 Asidik ortamlarda yürüyen korozyon olaylarında açığa çıkan Fe2+ 
iyonları çözeltiye geçer. Katot bölgesinde adsorbe olan hidrojen atomları da H2 
molekülü halinde uzaklaşır.  
  

 
                         Şekil - 1.2  Demirin sulu ortamlardaki korozyonu 
 (a) Asidik ortamlarda korozyon , (b) Çözünmüş oksijenin oluşturduğu korozyon  
 
 
 Şekilden görüldüğü gibi, çözünmüş oksijen içeren çözeltilerde, anotta 
Fe2+ iyonları açığa çıkarken, katotta hidroksil iyonları oluşur. Bu iyonlar metal 
yüzeyine yakın bir bölgede birleşerek demir hidroksit halinde (pas) çökelir.  
 
                    Fe2+ +  2OH- → Fe(OH)2                             (6.5) 
 
             Oksijenli ortamda toplam korozyon reaksiyonu, 
 
                                Fe  + ½ O2  + H2O  → Fe(OH)2                   (6.6) 
şeklinde yazılabilir.  
 

Reaksiyon denkleminden de anlaşılacağı üzere, nötür doğal sular içinde 
korozyon olayının yürüyebilmesi için su içinde mutlaka çözünmüş oksijenin 
bulunması gerekir. Korozyon hızı katot reaksiyonu kontrolü altındadır. Ancak bir 
süre sonra anot bölgesinde meydana gelen Fe2+ iyonları ile, katot bölgesinde 
oluşan (OH)- iyonları birleşerek Fe(OH)2 halinde metal yüzeyinde çökelir. Anot 
ve katot bölgelerinin yakın olması halinde, demir hidroksit çökeltisi metal 
yüzeyine yapışarak bir kabuk oluşturur. Bunun sonucu olarak anottaki reaksiyon 
hızı gittikçe yavaşlar, hatta oluşan kabuğun metale yapışma gücüne bağlı 
olarak tamamen durabilir.  
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Metal yüzeyinde koruyucu bir kabuk oluşması pratikte korozyonun 
önlenmesi açısından büyük önem taşır. Anot veya katot reaksiyonlarından 
birinin yavaşlatılması korozyon hızının da yavaşlamasına neden olacaktır. Metal 
yüzeyinde ince bir kalsiyum karbonat tabakasının oluşması da korozyon hızını 
azaltıcı etki yapar. Özellikle soğutma suyu sistemlerinde kapalı devre çalışan 
suyun kalsiyum karbonat çökeltebilecek özellikte olması sağlanarak korozyon 
hızı azaltılmaya çalışılır.  

 
Metal yüzeyinin her bölgesi aynı derecede oksijen almayabilir. Daha 

fazla oksijen alabilen bölgeler katot, az oksijen alan bölgeler de anot olur. 
Böylece bu iki bölge arasında konsantrasyon piline benzer şekilde bir korozyon 
hücresi oluşur. Bu korozyon hücresinin anot olan bölgelerinde metal iyon haline 
geçerek korozyona uğrar. Katot bölgelerinde yalnızca redüksiyon reaksiyonları 
meydana geleceğinden korozyon söz konusu olmaz.  

 
Zemin, beton vb. iyon içeren poröz yapıda ortamların iyonik iletkenlikleri 

zayıftır. Bu tür ortamlarda mikro korozyon hücrelerinin oluşumu kolaylaşır. Eğer 
klorür iyonu da varsa, çukur tipi korozyon olayı daha kolay gerçekleşebilir. 
Örnek olarak beton içinde oluşan bir korozyon hücresi şematik olarak Şekil - 
6.3’de görülmektedir.  

 
                         Şekil- 6.3 Çukur tipi korozyon hücresinin oluşumu  

 
 
Şekilde görüldüğü gibi beton içinde bulunan metal yüzeyinde herhangi 

bir bölge anot, bu bölgenin yanında bulunan bölgeler de katot olur. Böylece bir 
mikro korozyon hücresi oluşur. Anot reaksiyonu sonucu açığa çıkan elektronlar 
metal üzerinden katot bölgelerine taşınır ve orada oksijenin indirgenme 
reaksiyonunda kullanılır. Korozyonun meydana geldiği anot bölgesinde demir 
çözünerek demir iyonu haline dönüşür. Betonarme demirlerinin korozyonu 
pasifleşme nedeniyle çok yavaştır. Normal haldeki bir beton içinde ortam kalevi 
olduğu için çözünen demir iyonu hidroksit haline dönüşür ve anot bölgesinde 
metal yüzeyine çökelerek bir kabuk oluşturur. Eğer ortamda klorür iyonu yoksa, 
bu demir hidroksit çökeltisi anot çukuru içini doldurarak korozyonun daha fazla 
yürümesini önler ve betonarme demirleri kısa süre içinde pasifleşir. 
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Korozyon Reaksiyonları 
 
Yukarıda açıklandığı üzere korozyon olayları korozyon hücrelerinin anot 

ve katodunda aynı anda ve eşdeğer oranda meydana gelen yükseltgenme ve 
indirgenme reaksiyonları ile yürür. Doğal ortamlarda elektrolitler genellikle 
oksijen içerir. Bu durumda demir korozyona uğrar ve aşağıdaki kimyasal 
reaksiyonlar ile pası oluşturur. 

 
Anot reaksiyonu     :   Fe   →  Fe2+  +  2e-                                                     (6.7) 
Katot reaksiyonu    :   ½O2 + H2O + 2e-  → 2OH-                 

Toplam reaksiyon  :   Fe  + ½ O2  + H2O  → Fe(OH)2                 (6.9) 

             (6.8)   

  
Korozyon sonucu oluşan demir-2 hidroksit ortamda yeterli oksijen 

bulunması halinde yeniden oksitlenerek demir-3 hidroksit (pas) haline dönüşür. 
 
           2Fe(OH)2 + ½O2  + H2O  →  2Fe(OH)3                (6.10) 
 
Oluşan demir-3 hidroksit uygun koşulların bulunması halinde γ Fe2O3 

halinde demir yüzeyine yapışarak demirin pasifleşmesini sağlar. Eğer ortamda 
klorür iyonları gibi aktif özellikte iyonlar varsa, korozyon sonucu oluşan demir 
iyonları klorür ile birleşerek suda kolay çözünebilen demir klorür haline dönüşür 
ve demir yüzeyinden uzaklaşır.  

 
Bu reaksiyonlardan görüldüğü üzere, nötral bir ortamda korozyon 

olayının yürümesi için mutlaka oksijene ve de suya ihtiyaç vardır. Elbette anot 
ve katot reaksiyonlarını yürütebilmek için, iki bölge arasında bir potansiyel 
farkının da bulunması gerekir. Anotta açığa çıkan elektronların katot reaksiyonu 
ile aynı anda kullanılması gerekir. Bunun için her iki bölge arasında metalik 
iletken bir bağ olmalıdır. Anodik veya katodik reaksiyonlardan herhangi birinin 
engellenmesi halinde korozyon olayı durur.  

 
Çeliğin doğrudan atmosfere maruz kaldığı veya yeterli oksijen bulunan 

doğal sular içinde üniform türde korozyon meydana gelir. Bu durum normalde 
bütün yüzeyin aynı derecede paslanması şeklinde gözlenir. Yüzeyde oluşan 
oksit filmi sağlam ve geçirimsizdir. Fakat ortamda klorür iyonu gibi pasif 
tabakayı bozucu iyonlar mevcut ise, korozyon reaksiyonu yeniden başlayabilir. 
Koruyucu tabakanın veya metal yüzeyine yapışmış olan kaplamanın bozulması 
halinde bu bölge küçük bir anot yüzeyini oluşturur. Çok büyük bir katodik akıma 
karşı bu küçük anodik yüzeyde şiddetli bir korozyon akım yoğunluğu meydana 
gelir. Böylece çukur korozyonu denilen korozyon olayı oluşur. Çukur korozyonu 
başladıktan sonra oto katalitik olarak gittikçe hızlanır ve kısa sürede belli bir 
penetrasyona erişir. Çukur korozyonu, metalin geniş bir bölgesi sağlam olarak 
kalırken, dar bir bölgenin kısa sürede delinmesine veya kopmasına neden 
olacağından çok tehlikeli bir korozyon türüdür.  
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6.2 TERMODİNAMİK AÇIDAN KOROZYON 
 
Korozyon olayının ve genelde kimyasal reaksiyonların kendiliğinden 

yürüyüp yürüyemeyeceği termodinamik yöntemlerle kesin olarak belirlenebilir. 
Termodinamik yasalarına göre bir kimyasal reaksiyon ancak serbest entalpi 
değişimi negatif  (∆G < 0 ) olduğu zaman kendiliğinden yürüyebilir. O halde belli 
bir ortamda anot ve katot reaksiyonlarının toplamından oluşan korozyon 
reaksiyonunun serbest entalpi değişimi hesaplanarak korozyonun meydana 
gelip gelmeyeceği teorik olarak belirlenebilir.  

 
Herhangi bir ortamda elektrot reaksiyonu için eğer ∆G > 0 ise, korozyon 

olayının gerçekleşemeyeceği kesin olarak söylenebilir. ∆G < 0 olması halinde 
ise, korozyon olayı mümkün olabilir. Ancak termodinamik olarak korozyon hızı 
hakkında bir fikir edinebilmek mümkün değildir. Korozyon hızı reaksiyon kinetiği 
incelenerek anlaşılabilir. Örneğin pasifleşme nedeniyle korozyon hızı pratikte 
önemsiz sayılacak kadar küçük kalabilir.  
 

Serbest entalpi değişimi ile korozyon arasındaki bağıntıyı bir örnek ile 
açıklayalım. Örneğin demirin, pH = 4 olan (oksijensiz) bir sulu çözelti içinde 
korozyona uğrayıp uğramayacağını inceleyelim. Korozyon sonucu demir atomu 
anotta iki değerli demir iyonu haline dönüşür, katotta hidrojen çıkışı olur. 

                                   Fe  →  Fe2+  +  2 e-                                 (6.11)                                
                                   2H+ + 2 e-  → H2
                     Fe  + 2H+→ Fe2+  + H2                              (6.13)  

                                     (6.12) 

  
Korozyonun gerçekleşmesi halinde en az [Fe2+] = 10-6 mol/L demir 

iyonunun çözeltiye geçmiş olduğu kabul edilebilir. Buna göre Nernst denklemi 
kullanılarak korozyon hücresinin potansiyeli hesaplanabilir. 

                                E  E  
RT

nF
 ln Qo

a= −    =   
(a

a
 ln 

nF

RT
E

H

+2
Feo

2)
+

−                          

                    E = 0,44 - 
24-

6-

)(10

 10 log 
2

0,059 = 0,381 Volt 

Buna göre korozyon reaksiyonunun serbest entalpi değişimi, 
 
              ∆G  = - nFE  = - 2 x 96500 x 0,381 = - 73533  J/mol 
 

bulunur. Bu sonuç, ∆G < 0 olduğu için demirin pH = 4 olan oksijensiz sulu 
çözeltiler içinde korozyona uğrayabileceğini yani demir atomunun Fe2+ iyonu 
haline dönüşebileceğini gösterir.  
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 Potansiyel - pH  Diyagramları 
 
Yukarıda açıklanmış olan termodinamik yöntemlerle bir metalin sulu 

çözeltiler içinde korozyon bakımından aktif veya pasif halde olduğu çözeltinin 
pH derecesi ve metalin çözelti içindeki elektrot potansiyeli grafiğe geçirilerek 
kesin şekilde belirlenebilir. İlk olarak Marcel Pourbaix tarafından ortaya konulan 
bu (E - pH) diyagramları “Pourbaix Diyagramları” olarak bilinir. Bütün metaller 
için özel Pourbaix diyagramları hazırlanmıştır. Bu diyagramlar olası kimyasal 
reaksiyonlar göz önüne alınarak, her bir bileşenin kararlı halde olduğu bölgeler 
termodinamik yöntemlerle belirlenerek hazırlanır. Bölgeler arasındaki sınır 
çizgileri Nernst Denklemi  yardımı ile belirlenir. 

 
Pourbaix diyagramları, söz konusu olan metalin sulu çözeltiler içinde 

korozyona uğramadığı bölgeyi kesinlikle ortaya koyar. Metalin korozyona 
uğramasının mümkün olduğu bölgelerde ise, bazı halde korozyon olayı 
gözlenmeyebilir. Bu bölgelerde metalin termodinamik olarak stabil halde 
olmadığı bilinir, ancak korozyona uğrayıp uğramayacağı kesin olarak 
söylenemez. Korozyon hızı çok yavaş olabilir, veya korozyon reaksiyonunu 
fiziksel olarak engelleyen (örneğin pasifleşme veya kabuk oluşması gibi) kinetik 
bir olay söz konusu ise, korozyon olayının  gerçekleşmesi mümkün olamaz. 

 
 Su için Pourbaix Diyagramı  
 
Suyun inert elektrotlarla elektroliz edilmesi halinde katotta hidrojen 

çıkışı olur. Suyun pH derecesine göre hidrojen çıkış reaksiyonları şöyledir. 
 
Asidik çözeltilerde  :                  2H+  + 2e- →  H2                        (6.14) 
Nötral  ve alkali çözeltilerde :    2H2O + 2e- → H2 + 2OH-           (6.15)    
 
(6.14) reaksiyonu ile hidrojen çıkış reaksiyonunun denge potansiyeli 

Nernst denklemine göre hesaplanabilir. 
 

                           EH+/H2  = Eo
H+/H2  - 

R T
n F

 ln 

[ ]
 P

H

H2

+ 2
                    (6.16) 

Bu denklemde  PH2 = 1 atm ve pH = - log [H+] olduğu göz önüne 
alınırsa, 25 oC de, 

                           EH+ /H2  = 0,0 - 0,059 pH                                  (6.17) 
 

elde edilir. Yani sulu bir çözelti içinde hidrojen çıkış potansiyeli doğrudan çözelti 
pH değerine bağlıdır. Çözeltide  pH = 7 ise, E = - 0,413 Volt’ta hidrojen çıkışı 
başlar. Çözeltinin pH değeri arttıkça, elektrot potansiyelinin negatif yönde lineer 
olarak arttığı görülür. 
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pH değeri ile potansiyel arasındaki bu bağıntı Şekil - 6.4’ de bir doğru 
halinde görülmektedir. Şekilde (a) doğrusu hidrojen çıkışına karşı gelir. Bu 
doğru üzerinde hidrojen çıkış reaksiyonu denge halindedir. Doğrunun altında, 
yani daha negatif potansiyellerde reaksiyon hidrojen çıkışı yönünde gelişirken, 
daha pozitif potansiyel değerlerinde, yani (a) doğrusunun üst kısmında su 
termodinamik olarak stabil halde bulunur. 

 

               Şekil - 6.4  Su için potansiyel - pH diyagramı [13] 
 
Elektrot potansiyelinin belli bir pozitif değere ulaşması halinde, suyun 

elektrolizinde anotta aşağıdaki reaksiyonlara göre oksijen çıkışı meydana gelir. 
 
 Asidik çözeltilerde :                H2O  →  ½ O2 + 2H+  + 2e-         (6.18) 
 Nötral ve alkali çözeltilerde :  2OH-  → ½ O2 + H2O  + 2e-        (6.19) 
 
Oksijen çıkışında Po2 = 1 atm olduğu göz önüne alınarak Nernst 

denklemi yazılacak olursa, nötral çözeltide oksijen redüksiyonu reaksiyonunun 
denge potansiyeli, 

                 EOH- /O2 = Eo
OH-/O2 - 

R T
n F

 ln

[ ]
 P

OH-

O2

2
                           (6.20) 

              EOH- /O2 =  0,401 + (0,059/2) log [OH-]2                           

               EOH- /O2 = 0,401 - 0,059 log 10-14/ [H+]                            
               EOH- /O2 = 0,401 + 0,826  + 0,059 log [H+]                      
               EOH- /O2 = 1,227 - 0,059 pH                                           (6.21) 
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Bu potansiyel değeri suyun elektrolizinde oksijen çıkış potansiyelini 
ifade eder. Burada pH = 7 değeri yerine konulursa, nötral bir sulu çözeltinin 
elektrolizinde oksijen çıkışının,  E = 0,814 Volt’ da başlayacağı anlaşılır. 
 

Şekil - 6.4‘de görülen (b) doğrusu suyun oksijen çıkışı ile ayrışma 
reaksiyonuna karşı gelir. Eğer potansiyel bu değerden daha pozitif ise, su 
ayrışarak oksijen çıkar. Eğer potansiyel değeri (b) doğrusunun altında ve fakat 
(a) doğrusu üstünde bulunuyorsa, bu durumda su stabil halde kalır. Bu bölgede, 
yukarıda nötral çözeltiler için verilmiş olan reaksiyonun tersi gerçekleşir. Eğer su 
içinde çözünmüş oksijen varsa redüklenerek OH- iyonu oluşturur.  

 
Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, su için hazırlanmış olan (E-pH) 

diyagramında denge doğruları ile birbirinden ayrılmış üç bölge bulunur. (a) 
doğrusu altında kalan bölgede su ayrışarak hidrojen çıkışı meydana gelir. (a) ve 
(b) doğruları arasında kalan bölgede su stabil haldedir. Yani ne hidrojen, ne de 
oksijen çıkışı söz konusu olmaz. (b) doğrusunun üstünde kalan bölgede ise, 
suyun ayrışması ile oksijen çıkışı meydana gelir. 

 
Demir + Su Sistemi İçin Pourbaix Diyagramı 
 
Demir + su sistemi için hazırlanmış olan Pourbaix diyagramı Şekil- 6.5’de 

görülmektedir. 

                
                           Şekil - 6.5   Demir + su sistemi için Pourbaix diyagramı [13] 



 

149 

Demirin su içinde çözünen olası iyonları ve katı haldeki korozyon ürünleri  
şunlardır: 

İyonlar  :         Fe2+  ,  Fe3+  ,    HFeO2
-   

Katı ürünler :  FeO  , Fe2O3   ,  Fe3O4   ,  Fe(OH)2  , Fe(OH)3    
 

Demirin Pourbaix diyagramında, sulu çözeltiler içinde demirin korozyon 
durumunu belirleyen üç bölge vardır.  

 
1- Korozyon Bölgeleri : 
 
Potansiyelin - 0,62 Volt’dan (SHE) daha pozitif ve pH'ın 9 dan küçük 

olduğu bölgede demir, Fe2+ ve Fe3+ iyonları oluşturarak korozyona uğrar. Bölgenin 
alt kısımlarında demir-2, üst kısımlarında demir-3 iyonları stabildir. Diğer korozyon 
bölgesi, potansiyelin - 0,80 Volt ile -1,2 Volt arasında ve pH'ın 13 den büyük 
olduğu dar bir aralıktır. Bu bölgede demir aşağıdaki reaksiyon denklemine göre 
ferrit iyonu halinde korozyona uğrar. 

 
                        Fe +  2H2O  →  HFeO2 - +  3H +  + 2e–                (6.22) 
 
2-Bağışıklık Bölgesi  
 
Demir - 0,62 Volt’dan daha negatif potansiyelde iken termodinamik olarak 

stabil haldedir. Bu bölgede demir korozyona uğramaz. Potansiyel bu bölgede 
tutulabilirse demir katodik olarak korunmuş olur. Hidrojen elektroda göre - 0,62 
olan bu potansiyel değeri doygun bakır/bakır sülfat referans elektrodu ile - 0,850 
Volt'a karşı gelir. Bu değer demir ve çeliğin katodik korumasında kriter olarak 
kullanılır. 
               

3- Pasiflik Bölgesi  
 
Bu bölgede de demir stabil değildir. Ancak korozyon sonucu  Fe3O4  veya 

Fe2O3 oksitleri oluşur. Bunlar demirin “pasif” halde kalmasına neden olur. Oluşan 
oksit tabakasının bileşimi ve yapısı ortam koşullarına bağlıdır. 

 
Pourbaix diyagramları yardımı ile hangi reaksiyonların gerçekleşeceğini 

önceden belirliyebilmek mümkün olmakla beraber, ayrıca korozyon hızının 
belirlenmesi için reaksiyon kinetiği ile ilgili ek bilgilere de ihtiyaç duyulur. Örneğin 
çözünmeyen korozyon ürünlerinin stabil olduğu bölge, pasiflik bölgesi olarak 
tanımlanır. Bu bölgede, pratik olarak korozyonun etkili olarak yürüyüp 
yürümeyeceği hakkında kesin bir karar verilemez. Korozyon ürünlerinin yüzeye 
yapışması ve sağlamlığı pasifliğin oluşmasında rol oynar. Pasif bölge korozyonun 
olmadığı değil, korozyon hızının çok yavaş olduğu bölgedir. Buna karşılık metalin 
stabil olduğu “bağışıklık” bölgesinde korozyonun olmayacağı kesin olarak 
söylenebilir.  
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6.3 KOROZYON REAKSİYONLARININ KİNETİĞİ 
 
Bir metal kendi iyonlarını içeren bir çözeltiye daldırılırsa, bir süre sonra 

metal ve iyonları arasında aşağıdaki dengeye ulaşılır. 
 
         Me ↔ Me2+ + 2e-                                      (6.23) 
 

Denge halinde metalin oksidasyon ve redüksiyon reaksiyonlarının 
elektron değişimi hızı birbirine eşittir. Bu durumda oksidasyon ve redüksiyon 
akım yoğunlukları da birbirine eşit olur. 

                                   ia   =    ic    =    io                                     (6.24) 
 
(io) akım yoğunluğuna “denge akım yoğunluğu” adı verilir. Denge 

halinde ölçülen Eo potansiyeline de “denge potansiyeli” denir.  
 
Eğer elektroda bir (i) dış akımı uygulanacak olursa, bu durumda ia = ic 

eşitliği bozulur. Devreden geçen net akım bu ikisi arasındaki farka eşit olur. Bu 
durumda elektrot potansiyeli de,  hiç akım geçmediği (Eo) değerinden farklı bir 
(Ei) değerini alır. Akım geçerken elektrot potansiyelinde meydana gelen 
değişime “polarizasyon” denir. Polarizasyon sonucu elektrotlarda bir aşırı 
gerilim  (η) meydana gelir. 

 
            η  = Ei  - Eo                                           (6.25) 
Burada,      
               η  : Aşırı  gerilim, Volt 
   Ei :  (i ) akımı altında ölçülen elektrot potansiyeli, Volt 
   Eo : Akımsız (denge halinde) ölçülen elektrot potansiyeli, Volt 
 
Elektrotlarda yürüyen kimyasal reaksiyonların hızı geçen akımdan daha 

küçük olması halinde polarizasyon olayı meydana gelir. Anot ve katot 
polarizasyonları hücreden geçen akım yoğunluklarına bağlı olarak artar. Denge 
halinde bir korozyon potansiyeli (Ecor) ve buna karşılık gelen bir korozyon akımı  
(icor) oluşur. 

 
Polarizasyon Eğrileri 
 
Korozyona uğrayan bir elektrotta metalin anodik reaksiyonu yanında bir 

başka katodik reaksiyon, örneğin hidrojen iyonu redüksiyon reaksiyonu (veya 
oksijen redüksiyonu reaksiyonu) meydana gelir. Böylece elektrot yüzeyinde biri 
anodik diğeri katodik iki farklı reaksiyonun dengesi ile oluşan bir karma 
potansiyel, yani “korozyon potansiyeli” oluşur. Anodik ve katodik reaksiyonlar 
için aşırı gerilimler ile akımın logaritması arasında anodik ve katodik 
polarizasyon eğrileri çizilerek Ecor ve bu potansiyele karşılık gelen icor değerleri 
bulunabilir. Şekil - 6.6  
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               Şekil - 6.6  Korozyon reaksiyonunda karma potansiyelin oluşumu 
 
Şekilden görüldüğü üzere, korozyona uğrayan (M) elektrodunun 

potansiyeli pozitif yönde, katodik reaksiyonun potansiyeli de negatif yönde 
değişerek birbirine yaklaşmaktadır. Bir süre sonra bu iki elektrot potansiyeli bir 
karma potansiyel değerine (Ecor) (korozyon potansiyeli) erişir. Bu potansiyele 
karşı gelen akıma da korozyon akımı (icor) denir.  

 
Böyle korozyona uğrayan ve denge halinde bulunan bir elektroda bir dış 

akım uygulanması halinde elektrot potansiyelinde meydana gelen değişmeler 
Şekil - 6.7’de görülmektedir. Denge halinde iken anodik ve katodik akım 
yoğunlukları (x) birbirine eşittir ve devreden net bir akım geçmez. Bu noktada 
katodik akım (y) ile anodik akım (z) birbirine eşittir. Elektroda anodik yönde bir 
dış akım uygulandığında anot potansiyeli (CD) pozitif yönde artış gösterir. 
Katodik yönde akım uygulanması halinde de elektrot potansiyeli (AB) negatif 
yöne doğru kayar. Katodik yönde uygulanan dış akım yoğunluğu artırılacak 
olursa, metal yüzeyindeki anodik akımlar tamamen yok olur. 

 
Şekil-6.7’de görüldüğü gibi, korozyon potansiyeli civarında lineer bir 

bölge bulunmaktadır. Uygulanan dış akım korozyon akımından daha büyük 
olacak şekilde belli bir değere eriştikten sonra polarizasyon eğrileri hafif bir 
şekilde bükülerek bu kez (E - log i) değişimi lineer hale gelmektedir. Aşırı gerilim 
ile uygulanan dış akımın logaritmasının lineer olarak değiştiği bu bölgelere 
“Tafel bölgesi” denir. Bu bölgede Tafel doğrusunun eğimi deneysel olarak elde 
edilerek korozyon hızının belirlenmesinde kullanılır.  
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                Şekil - 6.7  Anodik ve katodik polarizasyon  (E - logi ) eğrileri 
 
 
 Anodik ve Katodik Polarizasyon Eğrileri 
 
 Korozyona uğrayan bir elektroda uygulanan dış akım yoğunluğu ile 

elektrotlarda meydana gelen (η) aktivasyon aşırı gerilimi arasında teorik olarak 
aşağıdaki  bağıntı vardır. 

                 i = io [exp 
(1- ) F 

RT
 -  exp 

  F  
RT

β η β η−
 ]                  (6.26) 

Bu ifade aşırı gerilimin çok küçük ve çok büyük değerleri için bazı 
kabuller yapılarak  basitleştirilebilir. 

 
Çok büyük aşırı gerilimler  
 
Eğer elektrotlardaki aşırı gerilim çok büyük ise, bu durumda yukarıda 

verilen (6.26) denkleminin ikinci terimi (üssü negatif işaretli olduğundan) birinci 
terim yanında çok küçük kalacağından ihmal edilebilir.      

                                                  
 Aşırı gerilimin çok büyük (η > + 50 mV) olması hali :  
 

               i   =   io  [exp 
(1 -  ) F 

RT
β η

 ]                          (6.27) 

 Bu ifadenin her iki yanının logaritması alınarak,  
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               Ln  i   = Ln io    +  
(1 -  ) F 

RT
β η

                       (6.28)  

Buradan (η) aşırı gerilim değeri çözülürse, 
 

                            η  = - RT Ln i
(1 -  ) F

o

β
   +     - RT Ln i

(1 -  ) Fβ
                  (6.29)                            

elde edilir. Bu denklemde yalnız (η ) ve (i) değişkendir. Sabit değerler (a) ve (b) 
ile gösterilirse denklem aşağıdaki şekli alır.   

 
                     η  = a  +  b log i                                          (6.30)                                       
 
Bu ifade “Tafel denklemi” olarak bilinir. Buna göre, yüksek aşırı gerilim 

değerlerinde, uygulanan dış akımın logaritması ile aşırı gerilim arasında lineer 
bir bağıntı vardır. Şekil - 6.8 (b) 

  Şekil - 6.8  Akım yoğunluğu ile aşırı gerilim arasındaki bağıntılar.  
             a) Küçük aşırı  gerilimler ( η - i ),  b) Büyük aşırı gerilimler ( η - log i ) 

 
 Çok küçük aşırı gerilimler  
 
 Aşırı gerilimin η < 5 mV olması halinde, akım yoğunluğu ile aşırı gerilim 

arasında yazılmış olan (6.26) genel denkleminde bulunan üstel terimler Mc 
Laurin serisine göre açılıp yalnız ilk iki terimi alınabilir. (η) çok küçük 
olduğundan diğer terimler ihmal edilebilir.  

 

                    i  = io {1+  
(1 -  ) F 

RT
β η

 - 1  +  
  F 

RT
β η

 }                 (6.31)                                 

Burada kısaltmalar yapılarak akım yoğunluğu,  
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                           i  =  io  
  F 
RT
η

                                                  (6.32)                                                             

bulunur ve (η) aşırı gerilimi ile akım yoğunluğu arasında, 

                           η  =  RT i
i Fo 

                                                        (6.33)  

bağıntısı elde edilir. Bu durumda da aşırı gerilimin akım yoğunluğu ile lineer 
olarak değiştiği görülür. Şekil - 6.8 (a). 

     
Başlangıçta denge halinde olan elektroda uygulanan dış akım 

yoğunluğu çok küçükken, aşırı gerilim değerleri de çok küçüktür. Bu bölgede 
(korozyon potansiyeli civarında) (i) akım yoğunluğu ile (η) aşırı geriliminin lineer 
olarak değiştiği görülür. Uygulanan dış akım belli bir değere eriştikten sonra, 
polarizasyon eğrisinde belirgin bir kırılma olur ve bu noktadan sonra aşırı gerilim 
ile uygulanan dış akımın logaritması lineer bir değişim gösterir. Bu bölge Tafel 
bölgesi olarak bilinir. Tafel bölgesinin başlamış olduğu noktanın potansiyeli ve 
Tafel doğrusunun eğimi korozyon açısından büyük önem taşır. 

 
 Tafel bölgesinin başlamış olduğu potansiyelde uygulanan dış akım, 

korozyon akımının yaklaşık 100 katına ulaşır ve artık anodik akımlar katodik 
akım yanında ihmal edilecek kadar azalır. Bu noktaya karşı gelen dış akım 
yoğunluğu katodik koruma akım ihtiyacı olarak alınabilir. Tafel bölgesinin 
başlamış olduğu potansiyel değeri de (yaklaşık 100 mV) polarizasyon sapması 
olarak katodik koruma kriteri olarak kullanılmaktadır.  

 
Tafel bölgesinin deneysel olarak belirlenmesinde pratikte bazı 

zorluklarla karşılaşılır. Bazı ortamlarda uzun bir Tafel bölgesi elde edilemez. 
Çok yüksek akım yoğunluklarında aktivasyon polarizasyonu yanında 
konsantrasyon polarizasyonu da artık etkili olmaya başlar. Bu nedenle ölçülen 
aşırı gerilim değerleri gerçek değerden daha büyük bulunur. Elektrolit direnci 
azaltılarak ve çözelti karıştırılarak konsantrasyon polarizasyonunun etkisi 
azaltılabilir. Böylece daha uzun bir Tafel bölgesi elde edebilir. 

 
Pasifleşme  
 
Pasifleşme özelliği olan bir metal anodik olarak polarize edilirse, Şekil-

6.9’da görülen biçimde tipik polarizasyon eğrileri elde edilir. Şekilde, havası 
giderilmiş (oksijensiz) bir asit çözeltisi içinde bulunan bir (M) metalinin tipik bir 
anodik polarizasyon eğrisi şematik olarak görülmektedir. Şekilden görüldüğü 
üzere, denge potansiyelinden itibaren potansiyel anodik yönde artırıldıkça 
korozyon hızı da artar. Bu bölge metalin korozyona uğradığı “aktif bölge” olarak 
tanımlanır. Metalin potansiyeli, “pasifleşme potansiyeli” olan (Epp) değerine 
eriştiğinde, pasifleşme başlar ve bu noktadan sonra potansiyelin hafif bir artışı 
ile korozyon hızında ani bir düşme gözlenir. Korozyon hızı bir anda binde bir 
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veya daha fazla düşer. Pasif hale erişildikten sonra, potansiyel anodik yönde 
artırılmaya devam edilirse, korozyon hızının artık değişmediği görülür. Bu 
durum metal yüzeyinde oluşan pasif tabaka kırılıncaya kadar devam eder. 
Korozyon hızının sabit kaldığı bu bölge “pasif bölge” olarak tanımlanır. 
Potansiyel belli bir değere erişince pasif film kırılarak bozulur. Bu noktadan 
sonra korozyon hızında yeniden artış görülür. Böylece “transpasif bölge” 
başlamış olur. Pasif bölgenin büyüklüğü metalin cinsine ve içinde bulunduğu 
ortam koşullarına göre değişir.  

 

         Şekil- 6.9 Pasifleşme özelliği olan bir metalin anodik polarizasyon eğrisi 
 
 
Sıcaklığın ve ortam pH değerinin artması ile pasif bölge hem daralır, 

hem de pasif haldeki korozyon akım yoğunluğunda artış olur. Şekil - 6.10  

 
         Şekil - 6.10 Sıcaklık ve pH değerinin pasif bölgeye etkisi 
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Katodik Reaksiyonun Pasiflik Üzerine Etkisi 
 

Pasiflik özelliği olan bir metalin korozyona uğrayıp uğramayacağı 
yalnızca anodik polarizasyon eğrisinden anlaşılamaz. Söz konusu ortam 
içindeki katot reaksiyonu ile birlikte incelenerek belirlenebilir. Şekil - 6.11’ de 
pasiflik özelliği olan bir metalin anodik polarizasyon eğrisi ile üç ayrı katodik 
polarizasyon eğrileri görülmektedir. 
 

         Şekil - 6.11  Pasif halde bulunan bir metalin korozyonu 
                üzerine katot reaksiyonlarının etkisi 
 
 

Şekilde pasifleşme özelliği olan metalin üç ayrı katodik olay etkisinde 
korozyon hızı değerleri görülmektedir. 

 
1) Eğer katodik polarizasyon eğrisi, anodik eğriyi (1) de olduğu gibi aktif 

bölgede keserse (A), metal korozyona uğrar ve korozyon hızı (iA) olur.  
 
2) (2) nolu katodik polarizasyon eğrisinde olduğu gibi katodik eğri 

anodik eğriyi biri aktif, diğeri pasif bölgede olmak üzere iki noktada keserse, 
korozyon açısından kararsız bir durum ortaya çıkar. Potansiyeldeki çok küçük 
bir oynama ile metal pasif halden (D), aktif hale (B) geçebilir. Grafikte görülen 
(C) noktası stabil değildir. Potansiyel her an aktif, ya da pasif bölgeye kayabilir. 

  
2) Katodik polarizasyon eğrisi (3) de olduğu gibi anodik eğriyi  pasif 

bölgede kesecek olursa (E), korozyon hızı metalin normal korozyon hızına göre 
çok düşüktür. Metal potansiyelinin pasifleşme potansiyelinden daha yüksek 
olduğu bu bölgede metal pasif haldedir. Böylece anodik koruma sağlanmış olur.  

 



 

157 

6.4 KOROZYON HIZININ ÖLÇÜLMESİ 
 
Başlangıçta korozyon hızı yalnızca ağırlık kaybı yöntemi ile tayin 

edilmiştir. Bu yöntemde korozyon hızı ölçülecek olan metal, korozif ortam içinde 
belli süre bekletilerek bu süre içinde meydana gelen ağırlık kaybı tartılarak tayin 
edilir. Sonuç birim yüzeyde ve birim zamanda meydana gelen kütle kaybı 
örneğin, mg/dm2.gün (mdd) olarak verilir. Korozyon hızının tayininde 
günümüzde de kullanılmakta olan bu yöntemin başlıca iki sakıncası vardır. 
Ağırlık kaybı yöntemi ile duyarlı bir korozyon hızı tayininde çok uzun bir zamana 
ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer taraftan elde edilen korozyon hızı değerleri o 
andaki korozyon hızını değil, başlangıçtan itibaren geçen uzun bir zaman 
diliminin ortalamasını vermektedir.  

 
Elektrokimyasal tekniklerin gelişmesi ile birlikte  korozyon hızı tayininde 

polarizasyon eğrileri kullanılmağa başlanmıştır. Metalin belli bir elektrolit içindeki 
polarizasyon eğrileri potansiyostatik yöntem veya galvanostatik yöntem ile 
çizilmektedir.  

 
1. Potansiyostatik Yöntem  
 
Potansiyostatik yöntem ile elektrot bir potansiyostat yardımı ile sabit bir 

potansiyelde belli süre tutularak, bu potansiyele karşılık gelen akım değerleri 
ölçülmektedir. Potansiyeli yavaş olarak değiştirerek, belli bir tarama hızında 
(örneğin 1 Volt/saat) olacak şekilde akım ölçümü yapılan potansiyodinamik 
yöntem de aynı amaçla kullanılmaktadır. Şekil - 6.12 

 

 Şekil - 6.12  Potansiyostatik yöntem ile korozyon hızı tayini düzeneği 
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2. Galvanostatik Yöntem 
 
Bu yöntemde elektroda anodik veya katodik yönde sabit bir akım 

uygulanır. ve bu akım altında elektrodun potansiyeli ölçülür. Uygulanan akım 
yoğunluğuna karşı ölçülen aşırı gerilimler grafiğe geçirilir. Galvanostatik yöntem 
biri üç elektrot, diğeri iki elektrot yöntemi olmak üzere iki şekilde 
uygulanmaktadır. Şekil - 6.13. Üç elektrot yönteminde biri çalışma elektrodu, biri 
yardımcı elektrot ve biri de referans elektrot olmak üzere üç elektrot bulunur. 
İncelenmekte olan elektroda inert bir yardımcı elektrot ile anodik veya katodik 
yönde sabit bir dış akım uygulanır. Bu akım altında belli bir süre beklenerek 
elektrot potansiyeli referans elektroda karşı ölçülür. Daha sonra değişken bir 
reosta ile uygulanan akım yoğunluğu değiştirilerek elektrot potansiyeli yeniden 
ölçülür. İki elektrot yönteminde birbirinin aynı olan iki çalışma elektrodu 
kullanılır. Bu yöntemde referans elektrot bulunmaz.  
 

       
                  Şekil - 6.13 Galvanostatik yöntemle korozyon hızı tayini 
                  (a) Üç elktrot yöntemi   (b) İki elektrot yöntemi 
 
 

Her iki yöntemde de polarizasyon ölçümlerinde yalnızca aktivasyon 
polarizasyon değerinin ölçülmesi gerekir. Bu ölçümlerde omik potansiyel düşüşü 
ve konsantrasyon polarizasyonu ihmal edilecek kadar küçük olmalıdır. Diğer 
taraftan anodik polarizasyon ölçümlerinde metal yüzeyinin zamanla değişeceği 
ve korozyon ürünlerinin elektrolit konsantrasyonunu değiştireceği göz önünde 
tutulmalıdır.  
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Korozyon hızı Tayin Metotları 
 
Deneysel olarak elde edilen polarizasyon eğrileri, metalin söz konusu 

olan elektrolit içindeki korozyon hızının belirlenmesinde kullanılabilir. Bu amaçla 
iki elektrokimyasal yöntem uygulanmaktadır.  

 
1) Tafel ekstrapolasyon yöntemi, 
2) Lineer polarizasyon yöntemi. 
 
1) Tafel Ekstrapolasyon Yöntemi  
 
Polarizasyon eğrileri, uygulanan dış akım korozyon akımının yaklaşık 

olarak on katını aştığında bir kırılma gösterir. Polarizasyon eğrisinde bu kırılma 
noktasından sonra (E - log i) arasında lineer bir bölge başlar. Bu bölgeye “Tafel 
bölgesi” ve bu doğrunun eğimine de “Tafel eğimi” denir. Eğer lineer bölgedeki 
doğru korozyon potansiyeline ekstrapole edilirse, kesim noktası korozyon akım 
yoğunluğunu (korozyon hızı ) verir. Şekil - 6.14 

 

 
      Şekil -6.14  Tafel ekstrapolasyon yöntemi ile korozyon hızının belirlenmesi 
 
 

Şekilde katodik polarizasyon eğrisinin Tafel bölgesinin korozyon 
potansiyeline ekstrapolasyonu görülmektedir. Teorik olarak anodik polarizasyon 
eğrilerinde de aynen katodik polarizasyon eğrilerinde olduğu gibi lineer bir Tafel 
bölgesinin bulunması gerekir. Ancak anodik polarizasyon eğrileri her zaman 
ideal hale uygun biçim göstermeyebilir. Anodik polarizasyon eğrileri aşağıdaki 
nedenlerle ideal halden sapar. 
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• Anodik reaksiyonlar bir çözünme reaksiyonudur. Bu nedenle anot 
yakınındaki çözelti özellikleri kısa sürede değişir. 
• Çözünme sonucu metal yüzeyi de değişikliğe uğrar. 
• Korozyon ürünleri metal yüzeyinde çözünmeyen bileşikler halinde 
çökelerek metalin pasifleşmesine neden olabilirler. 
 
2) Lineer Polarizasyon Yöntemi  
 
Polarizasyon eğrileri korozyon potansiyelinin ± 10 mV civarında, 

uygulanan dış akım yoğunluğu ve aşırı gerilim arasında lineer bir değişim 
gösterir. Şekil - 6.15.  

       Şekil - 6.15  Korozyon potansiyeli yakınında oluşan lineer polarizasyon [13] 
 

Polarizasyon eğrilerinin korozyon potansiyeli yakınındaki lineer 
bölgedeki eğimine RP = (∆E/∆I) “polarizasyon direnci” denir. Deneysel olarak 
tayin edilen bu direnç korozyon hızının hesaplanmasında kullanılabilir. Bu 
amaçla  Stern ve Geary tarafından bulunan aşağıdaki bağıntı kullanılır.  

                             icor =  
β β

β β
a

 
c

(
a c

)2.3R
p

+
                               (6.34) 

Stern - Geary denklemindeki βa ve βc sabitleri anodik ve katodik Tafel 
sabitleridir ve deneysel olarak tayin edilir. Bu değerlerin ölçülemediği durumda 
her ikisi için de 0,12 Volt olarak alınabilir. Bu sabit değerler (6.34) denkleminde 
yerine konulacak olursa, korozyon hızı için aşağıdaki bağıntı elde edilir. 

                                   icor  = 
0,026
R

P

                                             (6.35) 
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Korozyon Hızının Hesaplanması 
 
Korozyon hızı pratik olarak, birim yüzey alanından birim zamanda 

uzaklaşan metal kütlesi şeklinde tanımlanır. Örneğin 1 dm2 yüzeyden, 1 gün 
içinde kaybolan metal kütlesi (g/dm2.gün) olarak korozyon hızını ifade eder. 
Ancak genellikle zaman birimi olarak gün yerine yıl seçilir. Pratikte hesapları 
kolaylaştırmak için korozyon hızının metal kalınlığının belli bir süre içindeki 
azalışı şeklinde ifade edilmesi tercih edilir. 1 yıl içinde metal kalınlığının azalışı 
mm/yıl olarak korozyon hızını ifade eder. Bu çeşit korozyon hızı “penetrasyon” 
adı ile de bilinir. Bilimsel çalışmalarda korozyon hızı daha çok akım yoğunluğu 
ile ifade edilir. Birim metal yüzeyinden, birim zamanda geçen akım miktarı 
doğrudan korozyon hızını verir. Faraday Yasasına göre devreden 1 Faraday 
akım geçtiğinde anotta 1 ekivalent gram madde iyon haline geçer. 
Elektrokimyada korozyon hızı (µA/cm2) olarak verilir. Bu birimlerin birbirine 
dönüştürülmesi EK’te verilmektedir.   

 
1. Akım Yoğunluğu 
 
Tanım olarak, birim anot yüzey alanından geçen akım şiddeti korozyon 

hızını verir. Özellikle katodik koruma hesaplarında korozyon hızı birimi olarak 
anot akım yoğunluğunun (mA/m2) veya (µA/cm2) olarak kullanılması tercih edilir. 
1 mA/cm2 = 10 A/m2 dir. 

 
2. Kütle Kaybı  
 
Endüstride, birim yüzeyden birim zamanda kaybolan madde kütlesi de 

korozyon hızı olarak kullanılmaktadır. Bu amaçla en çok kullanılan korozyon 
birimi, gram/m2.gün (gmd) ve mg/dm2gün (mdd) dir. Tanım olarak, 1 gmd, 1 
metre kare yüzey alanından 1 günde kaybolan gram madde miktarını ifade 
eder. 1 mdd ise, 1 desimetre kare yüzey alanından 1 günde kaybolan miligram 
madde miktarıdır. Bu iki birim aynı ilkeye dayanır ve birbirine dönüştürülebilir.  

 
Kütle kaybı ile akım yoğunluğu arasındaki bağıntı Faraday Yasası ile 

ifade edilir.  Bu nedenle aynı akım yoğunluğunda farklı metallerin kütle kayıpları 
farklı olur. Demir metali için korozyon hız birimleri eşdeğerleri şöyledir:  

 
3. Penetrasyon 

 
Pratikte korozyon hızının derinlik (yani metal kalınlığındaki azalma) 

olarak ifade edilmesi büyük kolaylık sağlar. Korozyon hızı olarak genellikle 
“mm/yıl” birimi kullanılır. Bunun anlamı, metal yüzeyinden 1 yılda korozyon ile 
uzaklaşan mm olarak metal kalınlığıdır. İngiliz ölçü sisteminde penetrasyon 
değeri ipy (inch per year) veya mpy (mil per year) cinsinden verilmektedir. Bu 
birimlerin mm/yıl olarak karşılıkları şöyledir: 1 ipy = 1000 mpy = 25,4 mm/yıl 
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ÖRNEK - 6.1 
 
Demir metali için 1 µA/cm2 akım yoğunluğuna karşılık gelen korozyon 

hızını a) gmd,  b) mdd ve c) mm/yıl olarak hesaplayınız. 
 
ÇÖZÜM : 
a) Kütle kaybına dayanan korozyon hızları Faraday Yasası ile 

hesaplanır. 

                  m  =  
(A / n) i t
96500

  

Burada akım yoğunluğunun A/m2 olarak kullanılması gerekir. 

 1 µA/cm2 =  1 A
1000000  A

 10000 cm

1 m

2

2µ
 = 0,01 A/m2 

                             m =  
(56 / 2) (0,01) (86400) 

96500
 

                m = 0, 250 g/m2.gün  
                1 µA/cm2 = 0,25 gmd 
 

b)  gmd değerinden mdd ye aşağıdaki şekilde geçilebilir. 

                             1 µA/cm2 = 0,25 gmd 

                              1 µA/cm2  = 0,25 
1000 mg

1 g
 1 m

100 dm

2

2
 

                           1 µA/cm2 = 2,5 mg/dm2.gün (mdd) 
 
c) 1 µA/cm2 korozyon hızının mm/yıl olarak eşdeğeri şöyle hesaplanır. 
 
                             1 µA/cm2 = 2,5 mg/dm2.gün 

                            1 µA/cm2 = 2,5   
mg 1000

g 1
.

2

2

cm 100

dm 1 .
 yıl1

gün 365
  

                            1 µA/cm2 = 0,009125 g/cm2.yıl 
 
Demirin yoğunluğu d = 7,84 g/cm3 olduğuna göre, 

       1 µA/cm2 = 
3

. 2

g/cm 7,84

yılg/cm  0,009125
 = 1,16 10-3 cm = 0,0116 mm/yıl  
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 ÖRNEK - 6.2 
  

Bir tuz çözeltisi içinde demirin korozyon hızı 0,15 mm/yıl olarak 
ölçülmüştür. Buna göre korozyon hızını gmd ve µA/cm2 cinsinden hesaplayınız. 

 
ÇÖZÜM:   
Önce 1 m2 yüzey alanından 1 yılda ayrılan demir hacmini hesaplayalım. 
 
                           V = A h = 1 m2 (0,15 10-3) m  
                           V = 0,15 10-3 m3 = 150 cm3  

 
1 m2 yüzey alanında 1 yılda korozyona uğrayan demir kütlesi, 
 
                           m = V d  = 150 (7,84) = 1176 g 
 
1 m2 yüzey alanında 1 günde korozyona uğrayan demir kütlesi, 
 
               m = 1176/365 = 3,22  g/m2.gün (gmd) 

1 m2 yüzey alanında meydana gelen korozyon hızı µA/cm2 cinsinden 
aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

                            m  =  
(A / n) i t
96500

    

                           3,22  =  
(28) i (86400)

96500
    

                i = 0,13 A/m2  = 0,13 106/104  
                            i = 13 µA/cm2 

 

PROBLEM - 6.3  
 

Bir çelik kazık deniz suyu içinde 2,5 g/m2.gün korozyon hızı ile 
korozyona uğramaktadır. Bu çelik kazık için katodik koruma akım ihtiyacını 
hesaplayınız. 
 
 ÇÖZÜM : 
 1 m2 yüzey alanındaki korozyon için harcanan akım şiddeti Faraday 
yasası ile hesaplanabilir 

                    m  =  
(A / n) i t
96500

    

        2,5 =   
(28) i (86400)

96500
    

                               i = 0,1 A/m2  = 100 mA/m2 
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             PROBLEM - 6.4 
 

7430 cm2 yüzey alanı olan bir bakır plaka üzerinde 3,2 cm2 yüzey 
alanında 5 adet demir perçin bulunmaktadır. Bu plaka yeterli oksijen içeren bir 
tuzlu su içine daldırılmıştır. Demirin aynı çözelti içinde yalnız başına bulunması 
halinde korozyon hızı 0,165 mm/yıl olduğuna göre, perçinlerin korozyon hızını 
hesaplayınız. 

 
ÇÖZÜM : 

Perçinlerin toplam yüzey alanı = 5 (3,2) = 16 cm2 
Katot/anot yüzey alanları oranı = 7430/16 = 464,4 
Perçinlerden geçen anot akım yoğunluğu, 

                                  i  = 464,4(0,165) = 76,6 mm/yıl 
 
 
PROBLEM - 6.5 

 
Bir çelik borudan dakikada 40 litre debi ile su akmaktadır. Suyun boruya 

girişte ve çıkışta çözünmüş oksijen konsantrasyonu 1 atm basınç ve 25 oC 
sıcaklıkta  5,5 ml/L ve 0,15 ml/L dir. Bütün korozyonun borunun 30 m2 yüzey 
alanı olan bölümünde meydana gelmiş olduğunu kabul ederek korozyon hızını 
hesaplayınız.  Not: Korozyon ürünü Fe2O3 halindedir.   

 
ÇÖZÜM: 
Boruya giriş ve çıkışta çözünmüş oksijen konsantrasyon farkı, 
    c = 5,5 - 0,15 = 5,35 ml/L O2 
 
Korozyon reaksiyonunda 1 dakikada kullanılmış olan oksijen, 
                V = 5,35(40) = 214 ml O2 
 
Harcanmış olan oksijen mol sayısı,  

              n = P V
R T

 =  
1 (0,214)

0,082 (298)
  = 8,76 10-3 mol O2/dakika 

                         n = 8,76 10-3 (60)(24) = 12,614 mol O2/gün 
 
2 mol demir için 1,5 mol oksijen harcanmış olduğuna göre, korozyona 

uğramış olan demir mol sayısı,  
                          n = 12,614 (2/1,5) = 16,8 mol Fe/gün 
 
Korozyona uğrayan demir kütlesi, m = 16,8 (56) = 940,8 g Fe 
 
1 m2 yüzey alanında meydana gelen korozyon hızı  
                          gmd  =  940,8/30 = 31,36 g/m2.gün 
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PROBLEM - 6.6 
 

5 cm çapında ve 60 cm uzunluğunda bir çelik boruya 0,7 A şiddetinde 
kaçak akım girmektedir. Boru dış yüzeyindeki korozyon hızını mm/yıl cinsinden 
hesaplayınız. 

 
ÇÖZÜM :  
Boru dış yüzey alanı, 
  A = π d L = 3,14 (5) (60)  
                          A = 942 cm2 

   
 Kaçak akım yoğunluğu, 
   i = 0,7/942 = 7,43  10-4 A/cm2 
 
 1 m2 yüzey alanında 1 günde meydana gelen kütle kaybı, 

                        m  =  
(A / n) i t
96500

 =  
96500

 (86400) )10 (7,43 (56/2) 4-
 

             m = 0,0186 g/cm2.gün 
 
 1 cm2 yüzeyde 1 yılda meydana gelen demir hacmi, 
 
                                     V = 0,0186(365)/7,84 = 0,866 cm3/cm2.yıl 
 
                         Korozyon hızı = 0,866 cm/yıl = 8,67 mm/yıl 
 

PROBLEM - 6.7 
 
Bir çelik plakanın üniform korozyon hızı 5,6 gmd’ dir. Bu plakada çukur 

tipi korozyon olayı söz konusudur. Pitting faktörü f = 9,2 olduğuna göre, 1 yılda 
oluşacak maksimum penetrasyon derinliğini hesaplayınız. 

 
ÇÖZÜM:  
1 m2 yüzeyde 1 yılda  meydana gelen kütle kaybı 
  5,6(365) = 2044 g/m2yıl 
 
1 m2 yüzeyde 1 yılda azalan demir hacmi, 
  2044/7,84 = 260 cm3/m2.yıl 
 
mm/yıl olarak korozyon hızı = 260/10000 = 0,026 cm/yıl = 0,26 mm/yıl 
 
Maksimum penetrasyon derinliği, 
  P = f d = 9,2(0,26) = 2,39 mm/yıl 
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PROBLEM - 6.8 
 
0,300 m2 yüzey alanı olan bir bakır tel, 0,05 m2 yüzey alanı olan bir çelik 

tel ile bağlanarak deniz suyu içine daldırılmıştır. Bu tellerin ikisi birlikte katodik 
olarak korunacaktır. Gerekli akım şiddetini hesaplayınız. 

Not: Demirin söz konusu deniz suyu içinde yalnız başına bulunduğu 
zaman korozyon hızı 0,13 mm/yıl’ dır. 

 
ÇÖZÜM :  
Bu bağlantıda demir anot, bakır da katot olur. Bu iki elektrot arasında 

anot akım yoğunluğu kadar bir akım geçer. 
 
Demir çubuğun (A/cm2) olarak korozyon hızını bulalım. 
 
 Korozyon hızı = 0,13 mm/yıl = 0,013 cm/yıl 
 Korozyon hızı = 0,013 cm/yıl (7,84 9/cm3)  
             Korozyon hızı = 0,102 g/cm2.yıl 

Korozyon hızı = 0,102/365 = 27,9 10-3 g/cm2.gün 
Korozyon hızı = 27,9 10-3(104) = 279 g/m2.gün 
 

 1 m2 yüzey alanında meydana gelen kütle kaybının akım yoğunluğu 
eşdeğerini bulalım.  

                  m  =  
(A / n) i t
96500

  

                   279  =  
(28) i  (86400) 

96500
 

        i = 11,13 A/m2  

Korunacak toplam yüzey alanı 0,35 m2 olduğuna göre katodik koruma 
için toplam akım ihtiyacı, 

               i = 11,13 (0,35) = 3,9 A 
 
 
PROBLEM - 6.9 
 
Bir katodik koruma sisteminde 100 mV aşırı koruma yapılmaktadır. 

Buna göre çelik yapının 1 m2 yüzey alanından 1 günde standart koşullarda kaç 
litre hidrojen gazı çıkışı olacağını hesaplayınız. 

Not: Çelik üzerinde aşırı gerilim ile akım yoğunluğu arasında aşağıdaki 
bağıntı vardır. 

  η = 0,105 log(i/10-7) 
                      Burada, η = Volt  i = A/cm2 dir.  
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ÇÖZÜM :  
Önce 100 mV aşırı gerilime neden olan akım yoğunluğunu 

hesaplayalım. 
   η = 0,105 log(i/10-7) 
  0,1 = 0,105 log (107 i) 
  i = 8,96 10-7 A/cm2 = 8,96 10-3 A/m2 

 
1 m2 yüzey alanında açığa çıkan hidrojen kütlesi, 

                   m  =  
(A / n) i t
96500

  

                    m  =  
1 (8,96 10 ) 86400

96500

-3

  = 8.10-3 g H2 

Çıkan hidrojenin standart koşullardaki hacmi, 

  V = 8.10-3 (11200) = 89,6 ml H2/m2.gün 

 

PROBLEM - 6.10 
 
Zemin içinde bulunan demir ve çelik yapıların katodik korumasında, 

minimum potansiyel kriterini doygun bakır-bakır sülfat referans elektroduna göre 
hesaplayınız.  

Not: Zemin için pH = 9,0 ve korozyon ürünü olan Fe(OH)2 bileşiğinin 
çözünürlük çarpımı  Kç = 1,8 10-15 dir.  

 
ÇÖZÜM:  
Korozyon sonucu demir yüzeyi demir hidroksit çökeltisi ile kaplı 

durumdadır. Önce demir ile denge halinde bulunan [Fe2+] konsantrasyonunu 
hesaplıyalım. 

  Fe(OH)2 → Fe2+ + 2OH- 
  Kç = [Fe2+][OH-]2 
  pH = 9,0   ve pOH = 14 - 9 = 5 
  Kç = 1,8 10-15 = [Fe2+] (10-5)2 

                          [Fe2+] = 1,8 10-5 

 
Bu durumda redüksiyon yönünde demirin potansiyeli, 

                 EFe2+/Fe  = Eo
Fe2+/Fe  - 

0,059
2

 log 1/[Fe2+]                        

                EFe2+/Fe = - 0,44 - 0,0295 log 1/(1,8 10-5) = - 0,57 Volt 
 
Bu değer standart hidrojen elektroda göredir. Doygun bakır-bakır sülfat 

referans elektroda göre potansiyel değeri, E = - 0,57 + (- 0,316) = - 0,886 V dir.   
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6.5  KOROZYON ÇEŞİTLERİ 
 

Çeşitli ortamlarda değişik etkilerle ve mekanizmalarla oluşan korozyon 
olayları birbirinden farklıdır. Pratik olarak birbirinden ayırt edilebilen on dört ayrı 
korozyon çeşidi  bilinmektedir. Pratikte farklı korozyon türlerine karşı alınacak 
önlemler birbirinden farklıdır. Bu nedenle korozyonun hangi türde olduğunun 
belirlenmesi korozyonla mücadelede büyük önem taşır. 

 
1 - Üniform Korozyon  
 
Metal yüzeyinin her noktasında aynı hızla yürüyen korozyon çeşididir. 

Normal olarak korozyon olayının bu şekilde yürümesi beklenir. Üniform korozyon 
sonucu metal kalınlığı her noktada aynı derecede incelir. Üniform korozyon hızı, 
birim zamanda birim yüzey alanına düşen ağırlık kaybı olarak (mg/dm2.gün) veya 
ortalama kalınlık azalması (mm/yıl) olarak ifade edilebilir. Korozyon hızının 
hesaplanmasında kullanılan bağıntılar, korozyonun üniform şekilde yürüdüğü 
kabulüne dayandırılır. Üniform korozyon dışında diğer korozyon çeşitlerinde 
yüzeyin bazı bölgelerinde korozyon hızı çok yüksek değerlere ulaşır. Bunun 
sonucunda o bölgeler beklenenden çok önce korozyon nedeniyle delinir veya 
kırılır.  

Üniform korozyon bütün yüzeye dağılmış mikro korozyon hücreleri 
yoluyla gerçekleşir. Her metal için verilen ortalama korozyon hızı değerleri 
üniform korozyonun söz konusu olduğu kabulüne dayanır.  

 
2 - Çukur Korozyonu (Pitting) 
 
Metal yüzeyinin bazı noktalarında çukur oluşturarak meydana gelen 

korozyon türüdür. Bu tip korozyon olayında anot ve katot bölgeleri birbirinden 
kesin şekilde ayrılmıştır. Anot, yüzeyin herhangi bir noktasında açılan çukurun 
içindeki dar bir bölge, katot ise çukurun çevresindeki çok geniş bir alandır. 
Korozyon sonucu çukur gittikçe büyüyerek metalin o noktadan kısa sürede 
delinmesine neden olur. Bu nedenle genellikle borularda, tanklarda ve akış 
hızının azaldığı durgun çözeltiler içinde kendini gösteren çukur tipi korozyon çok 
tehlikeli bir korozyon türü olarak kabul edilir. 

 
Çukurlaşma olayında meydana gelen kimyasal reaksiyonlar oldukça 

çeşitlidir. Ancak klorür iyonunun bulunduğu ortamlarda prensip oldukça basittir. 
Çelik yüzeyinde uygun bir bölgede, pasif tabaka klorür iyonlarına karşı daha 
korunmasızdır ve elektrokimyasal potansiyel farkı klorür iyonlarına ortam 
hazırlar. Bu bölgede metal yüzeyinde çok küçük bir bölgede anot oluşarak 
korozyon olayı başlar. Çoğu zaman anot bölgesinde oluşan çukurlar gözle 
görülemeyecek kadar küçüktür. Çukurların içi genellikle korozyon ürünleri ile 
doludur. Bu nedenle çukur sayısını ve derinliğini belirlemek son derece güçtür.  
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 Çukurlar içinde korozyon sonucu oluşan metal iyonları pozitif yüklerin 
artmasına neden olur. Bunun sonucu olarak çözelti içindeki klorür iyonları çukur 
içine doğru hareket eder ve çukur içindeki korozyon hızının daha da artmasına 
neden olur. Çukur içinde anodik reaksiyonlara paralel olarak çevre yüzeylerde de 
oksijen redüksiyonu ile katodik reaksiyon gerçekleşir. Bu reaksiyonlar çukur belli 
bir derinliğe ulaştıktan ve oluşan metal hidroksitleri çukurun ağzını kapatmasından 
sonra yavaşlar. Şekil - 6.16. 

                     Şekil - 6.16  Çukur korozyonu oluşumu 
 
Çukur korozyonu ağırlık kaybı yoluyla değerlendirilemez. Çukur 

korozyonu istatistiksel yöntemlerle, çukur sayısı ve derinliği belirlenerek 
değerlendirilebilir. Çukur derinliği de tek başına korozyon zararı konusunda bir 
fikir vermez. Önemli olan maksimum çukur derinliğidir. Bu ise ancak istatistiksel 
yöntemler ile belirlenebilir. Belli bir yüzeyde bulunan çukurların sayısı, 
derinliklerine göre düzgün bir dağılım gösterir. Olasılık yasalarına göre 
maksimum çukur derinliği ile ortalama korozyon penetrasyonu arasında bir 
bağıntı vardır. Bu bağıntı çukur oluşturma faktörü “pitting faktörü” olarak ifade 
edilir. Pitting faktörü, maksimum çukur derinliğinin ortalama kalınlık azalmasına 
oranı olarak tanımlanır. Şekil - 6.17 

           Şekil - 6.17  Çukur korozyonunda çukurlaşma faktörü 
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                        Pitting faktörü, f =  
ort

max

d

p
                                  (6.36) 

Bu bağıntı daha çok ortalama penetrasyon hızının hesaplanması için 
kullanılır. Eğer pitting faktörü bilinirse, maksimum çukur derinliği (pmax) 
istatistiksel olarak belirlenerek, üniform korozyona karşılık gelen (dort) kalınlık 
azalması hesaplanabilir. 

 
Çukur korozyonu oluşumunda metal cinsi önemli rol oynar. Pasifleşme 

özelliği olan metal ve alaşımlar çukur korozyonuna daha duyarlıdır. Özellikle 
paslanmaz çeliklerde çukur korozyonuna sık rastlanır. Hatta düşük karbonlu çelik 
bile, çukur korozyonuna paslanmaz çeliklerden daha dayanıklıdır. Çukur 
korozyonundan korunmak için öncelikle çukur korozyonuna karşı duyarlı olan 
metallerin kullanılmasından kaçınılması gerekir. Pasifleşme özelliği olan veya 
korozyon ürünleri suda az çözünen metaller çukur tipi korozyona duyarlıdır. 
Katodik koruma uygulanarak çukur korozyonu tam olarak önlenebilir. İnhibitör 
kullanılması da çukur korozyonu için faydalıdır. Ancak kullanılan inhibitör dozu 
yetersiz kalırsa, metal yüzeyini tam olarak pasifleştirmek mümkün olmaz Bu 
durumda katot/anot yüzey alanı oranı artırılmış olacağından beklenenden daha 
şiddetli korozyon ile karşılaşılabilir. 

 
3 - Galvanik Korozyon 
 
İki farklı metalin bağlantısından ileri gelen bir korozyon çeşididir. Bu tip 

korozyona olayına sıkça rastlanır. Metallerden daha soy olanı katot, daha aktif 
olanı ise anot olur. Böylece bir korozyon hücresi meydana gelir. Şekil - 6.18. Böyle    
bir hücrede yalnız anot olan metal korozyona uğrar. Galvanik seride daha yukarıda 
olan metaller daha aktif metal olarak aşağıda bulunan metaller ile temas halinde 
anot olur. Pratikte galvanik korozyondan korunmak için öncelikle galvanik seride 
birbirinden uzakta olan metallerin temasından kaçınılır. 

 
                Şekil - 6.18  Galvanik korozyonun oluşumu 
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Galvanik bir hücrede korozyon hızı, esas olarak yürütücü kuvvet olan anot 
ve katot arasındaki potansiyel farkı ile çevre elektrolitin iletkenliğine bağlıdır. Bunun 
dışında katot/anot yüzey alanı oranı da pratikte büyük önem taşır. Bu oranın büyük 
olması, yani büyük bir katot yüzeyine karşı anot yüzey alanının küçük olması, anot 
akım yoğunluğunun artmasına ve dar bir bölgede şiddetli korozyon oluşmasına 
neden olur. Anodun büyük, buna karşılık katodun küçük olması halinde, korozyon 
geniş bir yüzey alanına yayılması nedeniyle etkisiz kalır. Küçük katot-büyük anot 
halinde eğer elektrolitin iletkenliği yüksek ise, galvanik hücreden oluşan korozyon 
akımı geniş bir alanda kendini gösterir. İletkenliğin düşük olması halinde, iki 
metalin temas ettiği bölgede dar bir alanda şiddetli olarak ortaya çıkar. Bunun tipik 
örneği, çelik plakaya yapılmış bakır perçin (küçük katot-büyük anot) ile, bakır plaka 
üzerine yapılmış çelik perçinde (büyük katot-küçük anot) görülür. Şekil - 6.19 

 

        Şekil - 6.19  Galvanik korozyonda katot/anot yüzey alanları oranının etkisi 
          (A) Küçük katot - büyük anot (elektrolit iletkenliği yüksek) 

           (B) Küçük katot - büyük anot (elektrolit iletkenliği düşük) 
           (C) Büyük katot - küçük anot (elektrolit iletkenliği yüksek) 
      
(A) ve (C) de perçinler iletkenliği yüksek deniz suyu içine daldırılmıştır. Bu 

durumda büyük bir katot bölgesinin etkisi ile çelik perçinler (C) de olduğu gibi çok 
kısa sürede tam olarak korozyona uğrar. Oysa, (A) da olduğu gibi katot/anot yüzey 
alanı oranının küçük olması halinde korozyon olayı etkisini kaybeder. Eğer (B) de 
olduğu gibi söz konusu sistem iletkenliği düşük bir ortamda bulunuyor ise, yalnızca 
katot bölgesi yakınlarında şiddetli korozyon olayı görülür. 

 
Galvanik korozyonun bir başka çeşidi de konsantrasyon pili şeklinde 

oluşan korozyon hücreleridir. Bunlar aynı cins ve yapıda olan iki elektrodun, aynı 
bir çözeltinin iki farklı konsantrasyon bölgesine daldırılması ile meydana gelir. 
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Pratikte metaller genellikle kendi çözeltileri içinde bulunmaz. Örneğin derişik ve 
seyreltik tuz çözeltileri ile temas eden bir demir çubuğun bu iki bölgesi arasında bir 
konsantrasyon pili meydana gelir. Bu durumda demirin derişik tuz çözeltisi ile 
temas eden bölgesi anot olarak korozyona uğrar. 

 
Bir başka galvanik korozyon türü de, farklı havalanmadan ileri gelen 

konsantrasyon pili şeklindeki korozyon hücrelerinde görülür. Örneğin su içine 
daldırmış olan bir demir çubuğun bir bölgesi diğer bölgelerinden fazla oksijen 
alacak şekilde havalandırılırsa, bu iki bölge arasında bir oksijen pili oluşur. Fazla 
hava alan bölge katot, az hava alanı ise anot olur. Bu tür korozyona deniz içi 
kazıklarında sıkça rastlanır. Kazığın su düzeyine yakın olan ve zaman zaman 
deniz suyu ile ıslanan bölgesi bol oksijen aldığı için katot olur. Su seviyesinin 
hemen altında kalan bölge ise, daha az oksijen alabildiği için anot olarak 
korozyona uğrar. Şekil - 6.20. 

            Şekil - 6.20  Bir deniz içi kazıkta farklı havalanma sonucu oluşan korozyon 
 
 
Galvanik korozyona bir başka tipik örnek de, daha soy olan metal 

iyonlarını taşıyan suların aktif bir metal üzerine doğru akmasıdır. Örneğin bakır 
metali ile temas eden sular, çelik üzerine doğru akarsa, suda az miktarda çözünen 
bakır iyonları aşağıdaki reaksiyon ile çeliğin korozyona uğramasına neden olur.  

 
                          Cu2+  +  Fe   →   Fe2+  +   Cu                                  (6.37) 
 
Pratikte galvanik korozyona karşı şu önlemler alınabilir:  
- Galvanik seride birbirinden uzak olan metallerin teması önlenmelidir. 
- Eğer bu iki metalin bir arada kullanılması zorunlu ise, büyük katot-
küçük anot yüzeyinden kaçınılmalıdır.  
- İki metalin teması izole flanşlarla elektriksel olarak yalıtılmalıdır. 
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4 - Çatlak Korozyonu 
 
Metal yüzeyinde bulunan çatlak, aralık veya cep gibi çözeltinin durgun 

halde kaldığı bölgelerde metal yüzeyine oksijen transferi güçleşir. Bunun 
sonucu olarak bu bölgeler anot, çatlağın çevresindeki metal yüzeyleri de katot 
olur.  

 
Çatlak korozyonu yalnız metal yüzeyinde bulunan bir çatlakta değil, 

metal olmayan bir malzeme ile metal yüzeyi arasında da meydana gelebilir. 
Örneğin boruların izole flanş ile birbirine bağlandığı noktalarda, flanş ile çelik 
arasında çatlak korozyonu oluşabilir. Korozyonun en etkili olduğu yer, çatlağın 
katot bölgesine yakın olan ağız kısmıdır. Milimetrenin binde biri kadar küçük bir 
çatlak bile, korozyonun başlaması için yeterlidir. 2-3 mm büyüklüğündeki 
aralıklarda da hareketsiz ve düşük oksijenli bir bölge oluşacağından bu 
büyüklükteki bölgelerde de çatlak korozyonu söz konusu olabilir.  

 
Çatlak korozyonu oluşum nedeni şu şekilde açıklanmaktadır. Bir cıvata 

veya perçin ile birbirine bağlanmış iki çelik plakanın deniz suyu içine 
konulduğunu düşünelim. Normal olarak metal ile çözeltinin temas ettiği 
yüzeylerde çözelti içinde bulunan oksijen konsantrasyonuna bağlı olarak, belli 
bir hızda korozyon olayı meydana gelir. İki plakanın birbirine yapışık olduğu 
bölgede de başlangıçta çözelti içinde bulunan oksijen kullanılarak katodik ve 
anodik reaksiyonlar başlar. Şekil - 6.21 

 

             
                      Şekil - 6.21   Çatlak korozyonu oluşumu 
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Korozyon olayı aralık içindeki çözeltide bulunan oksijen tükeninceye 
kadar devam eder. Bu dar bölge içine dışardan yeni oksijen moleküllerinin 
taşınması son derece güçtür. Çatlağın hemen dışında oksijen redüksiyon olayı 
normal hızı ile devam eder. Buna karşılık oksijen alamayan çatlağın iç 
kısımlarında katodik reaksiyon hızı gittikçe azalır. Bu durumda çatlak içinde 
yalnız metal oksidasyonu ve çatlağın dışında da oksijen redüksiyonu meydana 
gelir. Bu reaksiyonlar sonucu çatlak içinde Men+ iyonları konsantrasyonu gittikçe 
artar. Bu pozitif yüklü iyonlar çatlak içine dışardan negatif yüklü klorür 
iyonlarının difüzlenmesine neden olur. Bunun sonucu olarak çatlak içinde klorür 
iyonları konsantrasyonu gittikçe artar.  

 
Korozyon olayı yürüdükçe çatlak içinde oluşan metal klorür bileşiği 

hidroliz olarak pası oluşturur.  
 
                  FeCl2 + 2H2O  →  Fe(OH)2 + 2H+ + 2Cl-                  (6.38) 
                                                             
Hidroliz sonucu  çatlak içinde hem klorür konsantrasyonu artar, hem de 

pH değerinde düşme görülür. Bu durum çatlak içindeki korozyon hızının daha 
da artmasına neden olur. Yani korozyon olayı yürüdükçe kendi hızını artırıcı 
olarak gelişir. Çözelti içinde başlangıçta bulunan klorür konsantrasyonunun 
korozyon sonucu  çatlak içinde 3 -10 kat arttığı ve pH değerinin 2-3’ e kadar 
düştüğü görülür. Korozyon olayı, meydana gelen çukurların ağız kısımları demir 
hidroksit çökeltisi ile tıkanıncaya kadar hızla devam eder. Çatlak dışındaki 
çözeltinin oksijen konsantrasyonu ne kadar fazla ise, çatlak içindeki korozyon 
hızı da o derece yüksek olur. Çatlağın dış kısımları katot olacağından, çatlak 
çevresinde hiç bir korozyon gözlenmez. Korozyon yalnız çatlak içinde gelişir. 

 
Çatlak korozyonu yalnız yukarıdaki örnekte olduğu gibi klorürlü ortamlarda 

değil, daha az şiddetli olarak bütün sulu çözeltiler içinde meydana gelebilir. Ancak 
klorür bulunmayan ortamlarda korozyonun etkisi çok uzun süre sonra, yaklaşık bir 
yıl içinde ortaya çıkabilir. Pasifleşme özelliği olan veya hidroksit halinde çökelebilen 
metal ve alaşımlar çatlak korozyonuna daha duyarlıdırlar. Örneğin 18-8 paslanmaz 
çeliklerde çatlak korozyonu olayına sıkça rastlanır. Paslanmaz çelik cıvatalar 
çatlak korozyonu sonucu kısa sürede paslanır. 

 
Çatlak korozyonuna karşı pratik olarak aşağıdaki önlemler alınabilir: 
 
- Cıvata ve perçin yerine kaynak tercih edilmelidir. 
-  Birleşme yerleri kaynak veya lehim yapılarak kapatılmalıdır. 
- Sıvı taşıyan kapların tasarımı, kabın tam olarak boşalabilmesi ve kap 
içinde temizlenemeyen köşe kalmamasına özen gösterilmelidir. 
- Tahta, plastik gibi ıslak kalabilen maddelerin metal ile temas etmesi 
önlenmelidir.     
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5 - Kabuk Altı Korozyonu  
 

 Metal yüzeyinde korozyon ürünlerinin oluşturduğu veya başka bir 
nedenle oluşan bir kabuk (birikinti) altında meydana gelen korozyona kabuk altı 
korozyonu denir. Şekil - 6.22. Bu korozyon kabuk altının rutubetli olmasından ve 
yeteri kadar oksijen alamamasından kaynaklanır. Bu durum çatlak korozyonuna 
benzer bir ortam yaratır. Kabuğun altı anot ve kabuk çevresi ise katot olur. 
Örneğin, boru yüzeylerini izole etmek amacı ile sarılan cam pamuğu yağış 
nedeniyle ıslanırsa, bu bölgelerde şiddetli bir kabuk altı korozyonu başlar. 
Çünkü kabuk altında sıvı hareketi yoktur. Kabuğun altı anot ve kabuk çevresi 
ise katot olur.  

 
                                       Şekil - 6.22  Kabuk altı korozyonu 
 

Kabuk altı korozyonunun tipik bir örneği de “filiform korozyonu” olarak 
bilinir. Filiform korozyonu, metal yüzeyinde bulunan boya tabakası veya 
kaplama altında oluşan ve kıvrıntılı biçimde yürüyen korozyon şeklidir. Filiform 
korozyonunda oksijenin ve suyun metal yüzeyine difüzyon mekanizması kabuk 
altı korozyonundan biraz farklıdır. Filiform korozyonu kaplamanın zayıf bir 
noktasından başlayarak, kabuk altında bir solucan hareketine benzer şekilde 
hareket eder. Şekil - 6.23.  

 
Filiform korozyonu oluşma mekanizması başlangıçta çatlak korozyonuna 

benzer şekildedir. Korozyon kaplamanın suyu geçirebilen zayıf bir noktasında 
başlar. Bu noktada kabuk altına atmosferden oksijen ve su girişi olur. Korozyonun 
başladığı noktada oksijen konsantrasyonu maksimumdur ve korozyonun yürüdüğü 
yönde gittikçe azalır. Korozyon sonucu metal hidroksiti ve hidrojen iyonları 
oluştuğundan, filiform oluşumunun uç kısmında oksijen az ve pH derecesi düşüktür. 
Böylece uç kısımda korozyonun devamı için uygun bir ortam (düşük oksijen 
konsantrasyonu ve düşük pH) sağlanmış olur. Bu nedenle korozyon olayı daima uç 
noktadan ileriye doğru hareket eder. Kabuk altı ve filiform korozyon olayları esas 
olarak bir oksijen pili gibi çalışır. Bu ikisi arasındaki fark filiform korozyonunda anot 
bölgesinin sürekli olarak hareket etmesidir.  

 



 

176 

                                  

                                     
                                  Şekil - 6.23  Filiform korozyonu 

 
 

           6 - Seçimli Korozyon  
 
Bir alaşım içinde bulunan elementlerden birinin korozyona uğrayarak 

uzaklaşması sonucu oluşan korozyon olayıdır. Bu tip korozyona en iyi örnek, pirinç 
alaşımı içinde bulunan çinkonun bakırdan önce korozyona uğramasıdır. Bu 
seçimlii korozyona özel olarak “dezinsifikasyon” adı verilir. 

  
Pirinç alaşımı, yaklaşık % 70 bakır + % 30 çinkodan oluşan bir alaşımdır. 

Başlangıçta sarı renkli olan bu alaşım, çinkonun korozyonundan sonra gittikçe 
bakır kırmızısı rengine dönüşür. Alaşım poröz bir yapı kazanarak mukavemetini 
kaybeder. Alaşım içinde çinko yüzdesi ne kadar fazla ise, seçimli korozyona 
dayanıklılığı o kadar azalır. Çözeltinin durgun olduğu bölgeler dezinsifikasyon 
korozyonu için daha elverişlidir.  

 
Dezinsifikasyon korozyonu eskiden yalnızca, çinkonun çözünerek 

uzaklaşması ve alaşım içinde bulunan bakırın iskelet halinde kalması şeklinde 
açıklanmaktaydı. Bu kabul, korozyona uğrayan alaşımın poröz bir yapı 
kazanmasına tam olarak açıklık getirememektedir. Son zamanlarda 
dezinsifikasyon korozyonunun mekanizması şu şekilde açıklanmaktadır: Alaşım 
yüzeyinde çinko ve bakırın her ikisi de normal olarak korozyona uğrayarak 
çözünür. Çinko çözeltide kalırken, bakır iyonları çinkoyu çözerek katodik bir 
redüksiyon ile yeniden metal haline döner. Bu olay çözelti içinde oksijen olmadan 
da yürüyebilir. Bakır iyonları çinkonun korozyonunu hızlandırır. Böylece korozyon 
olayı yüzeyde kalmaz, poröz bir yapı oluşturacak şekilde derinlere doğru ilerler. 
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Dezinsifikasyon korozyonunu önlemek için en uygun yol, alaşım içindeki 
çinko yüzdesini % 15 ‘ in altına düşürmektir. Eğer pirinç içine % 1 oranında kalay 
katılacak olursa korozyon dayanıklılığında artış olur. Az miktarlarda arsenik, 
antimon veya fosfor katkısı da inhibitör olarak etki yapar.  

 
Sık rastlanan diğer bir seçimli korozyon olayı da, “grafitizasyon” denilen gri 

dökme demirde oluşan korozyondur. Gri dökme demir içinde % 2 - 4 oranında 
karbon bulunur. Dökme demir içinde grafit katot ve demir anot olur. Böylece bir 
galvanik korozyon olayı gerçekleşir. Demir çözünür ve grafit iskelet halinde kalır. 
Beyaz dökme demir içinde karbon serbest halde bulunmaz. Bu nedenle beyaz 
dökme demirde grafitizasyon olayı meydana gelmez. 

 
7- Taneler Arası Korozyon  
 
Bir metalin kristal yapısında tanelerin sınır çizgisi boyunca meydana gelen 

korozyona “taneler arası korozyon” denir. Eritilmiş bir metalin katılaşması veya katı 
halde bulunan bir metalin herhangi bir ısıl işleme tabi tutulması sırasında metal 
atomu kristallerinin sınır bölgelerinde korozyon açısından zayıf bazı bozukluklar 
meydana gelebilir. Metal korozif bir ortam içine girdiğinde bu bölgelerde taneler 
arası korozyon olayı kendini gösterir.  

 
Taneler arası korozyon, taneler arasında bulunan herhangi bir safsızlıktan, 

örneğin bir alaşım elementinin daha fazla bulunması veya bulunmaması nedeniyle 
oluşur. Örneğin alüminyum içinde az miktarda bulunan demir taneler arası 
korozyona neden olabilir. Çünkü alüminyum içinde demir çok az çözünebilir. 18-8 
paslanmaz çelik de taneler arası korozyon bakımından özel bir durum gösterir. Bu 
çelik normal hallerde korozyona çok dayanıklı olduğu halde, 500-800 oC ‘e 
ısıtıldığında korozyona duyarlı hale gelir. En şiddetli sıcaklık etkisi, çelik 650 oC ‘de 
bir saat bekletildiğinde kendini gösterir. Bunun nedeni, bu sıcaklıkta taneler arası 
bölgede kromun son derece azalmasıdır. Korozyona dayanıklı olması için 
paslanmaz çelik içinde en az % 12 oranında krom bulunması gerekir. Eğer 
paslanmaz çelik yukarıda belirtilmiş olan sıcaklıklar arasında ısıtılırsa, bileşiminde 
bulunan krom, karbonla reaksiyona girerek krom karbür (Cr23C6) bileşiği oluşturur. 
Krom karbür çelik içinde çözünmeyen bir bileşiktir. Taneler arasında sınır çizgisi 
boyunca toplanır. Isıtma işlemi sırasında alaşım içinde bulunan krom da taneler 
arasına doğru hareket eder. Fakat kromun hareket hızı çok azdır, bu nedenle 
taneler arası bölgeye ulaşarak oradaki krom eksikliğini gideremez. Kromun karbür 
halinde bağlanabilmesi için çelik içinde en az % 0,02 karbon bulunması gerekir. 
Daha düşük oranda karbon bulunması halinde oluşan krom karbür bileşiği 
korozyon açısından etkili olmaz. Krom karbürün kendisi korozyona uğramaz. 
Ancak, taneler arasındaki bölgede krom azlığı nedeniyle bu bölge korozyona 
dayanıksız hale gelir. 304 paslanmaz çeliklerde içinde % 0,06 - 0,08 arasında 
karbon bulunur. Bu nedenle taneler arasında önemli miktarda krom karbür çökeltisi 
birikir. Şekil - 6.24. 
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        Şekil - 6.24  304 paslanmaz çelikte taneler arasında krom karbür çökeltisi 

 
 
Bu olay paslanmaz çeliğin kaynak yapılması sırasında “kaynak çürümesi” 

şeklinde ortaya çıkar. Kaynak yapılan bölgede sıcaklık yükselir ve taneler arasında 
krom karbür çökeltisi oluşur. Sıcaklığın etkili olduğu bölgeler korozyon bakımından 
duyarlı hale gelir. Kaynak sırasında yalnız sıcaklığın yüksekliği değil, sıcaklık 
etkisinde kalma süresi de önemlidir. Bu süre kaynak yapılan malzemenin 
kalınlığına da bağlıdır. Örneğin  ince levhalar kısa sürede kaynak edilip, kısa 
sürede sıcaklığını kaybeder. Bu süre, krom karbür bileşiğinin oluşması ve taneler 
arasında birikmesi için yeterli olmaz. Dolayısıyla bu durumda kaynak çürümesi 
olayı da meydana gelmez. Bu nedenle kaynak çürümesi olayını önlemek için, 
paslanmaz çeliklerin oksijen kaynağı ile değil, elektrikle kaynak edilmeleri daha 
uygun olur. 

 
Paslanmaz çeliklerde taneler arası korozyon olayını en aza indirmek için 

aşağıdaki üç yöntem kullanılmaktadır: 
 
- Isıl işlemler ile kromun alaşım içinde üniform dağılımı sağlanabilir. 
- Alaşım içine, stabilizör denilen ve dayanıklı karbür bileşiği oluşturan 
elementler katılmak suretiyle krom karbür oluşması önlenebilir. 
- Paslanmaz çelik içinde bulunan karbon yüzdesi % 0,03 değerinin altına 
indirilerek alaşım içinde oluşabilen krom karbür bileşiğinin zararlı etkisi 
azaltılabilir. 

 
Pratikte en çok birinci yöntem uygulanmaktadır. Isıl işlemde çelik yaklaşık 

1100 oC ‘ye kadar ısıtıldıktan sonra, suya (veya uygun bir yağ içine) daldırılarak 
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aniden soğutulmaktadır. Yüksek sıcaklıkta krom karbür bileşiği çelik içinde henüz 
çözelti halindedir. Ani olarak soğutulmakla henüz taneler arasına ulaşma zamanı 
bulamadan alaşım içinde üniform olarak kalması sağlanmaktadır. 

 
 İkinci yöntemde, paslanmaz çelik içine az miktarda titanyum veya 

kolombiyum gibi metaller katılarak, karbonun karbür bileşiği halinde stabilize 
edilmesi sağlanmaktadır. Tip-321 ve Tip-347 paslanmaz çelikler böyledir. Bu 
stabilizör elementler çelik içinde bulunan bütün karbonu kromdan daha sağlam 
olarak bağlayarak krom karbür oluşmasına engel olurlar. 

 
Üçüncü yöntemde, paslanmaz çelik içinde bulunan karbonun % 0,03 

değerinin altına düşürülmesi yoluna gidilir. 304L tipi paslanmaz çelik böyle 
üretilmiştir. Bu tip paslanmaz çeliklere  ELC (Extra -Low -Carbon) çeliği denir. 
Normal 18-8 paslanmaz çeliklerde karbon yüzdesi % 0,20 civarındadır. Bu değeri 
herhangi bir yöntem ile % 0,08‘ e kadar indirmek kolaydır. Ancak karbon 
yüzdesinin daha düşük değerlere indirilmesi için özel yöntemlerin uygulanması 
gerekir. 

 
8 - Erozyonlu Korozyon  
 
Korozif çözeltinin metal yüzeyinden hızla akması halinde, korozyon olayı 

yanında erozyon da meydana gelir. Bu durum korozyon hızının artmasına neden 
olur. Bunun başlıca nedeni, korozyon ürünlerinin akışkan tarafından sürüklenerek 
götürülmesidir. Pasifleşme özelliği olan metaller erozyonlu korozyon olayına daha 
çok duyarlıdır. Örneğin alüminyum, kurşun ve paslanmaz çelik böyledir. Bu 
metallerin yüzeyinde erozyon etkisinde kalan bölgelerde pasifleşme tabakası 
oluşamaz ve metal korumasız kalan bu bölgelerde şiddetle korozyona uğrar. 

 
Erozyonlu korozyon bir çok metalde görülmekle beraber, bu korozyona en 

duyarlı metal bakır ve bakır alaşımlarıdır. Hareketli akışkanların bulunduğu bütün 
ekipmanlarda, örneğin borular, dirsekler, valfler, pompalar, santrifüjler, pervaneler, 
karıştırıcılar, ısı değiştiriciler ve türbin paletleri gibi cihazlarda erozyonlu korozyon 
söz konusu olabilir. Erozyonlu korozyon olayını etkileyen en önemli faktör, 
akışkanın akış hızıdır. Akış hızı arttıkça erozyon etkisi de artar. Akışkan içinde katı 
partikül bulunması, olayın şiddetini artırır. Korozyon sonucu oluşan küçük bir oyuk 
türbilans etkisiyle erozyonlu korozyon olayını başlatıcı etken olur.  

 
Erozyonlu korozyona karşı alınacak başlıca önlemler şöyle sıralanabilir.  
 
- İlk alınacak önlem, erozyonlu korozyon dayanıklılığı yüksek bir 
malzemenin seçilmesidir. 
- Tasarım sırasında erozyon etkisini azaltacak önlemler alınmalıdır. 
Örneğin, boru çapları artırılmalı veya akış hızı düşürülmelidir.  
- Akışkan katı partikül taşıyorsa, bunlar akıştan önce çökeltilmelidir.  



 

180 

Erozyonlu korozyon olayının özel bir şekli de “kavitasyon” dur. Akışkan 
içinde bir gaz veya buhar kabarcığının bulunması halinde, bu basınçlı gaz metal 
yüzeyi üzerinde bulunan herhangi bir engel nedeniyle patlayarak o bölgede 
yıpranmaya neden olabilir. Bu olay genellikle hidrolik türbinlerde, gemi 
pervanelerinde ve pompa paletlerinde ortaya çıkar.  

 
Kavitasyon olayının mekanizması şöyledir: Yüksek akış hızlarında bazı 

bölgelerde vakum oluşur ve bunun sonucu olarak sıvı buharlaşabilir, veya sıvı 
içinde bulunan çözünmüş gazlar ayrışır. Böylece sıvı içinde düşük basınçlı gaz 
kabarcıkları meydana gelir. Şekil - 6.25. Bu kabarcıklar (habbecikler) akış 
yüzeyinde bulunan bir engele çarparak parçalanır. Bu olay genellikle metall 
yüzeyinde patlama şeklinde meydana gelir ve metal yüzeyi üzerinde kuvvetli bir 
emiş (vakum) etkisi yaparak metalin o noktada oyulmasına neden olur. Oluşan bu 
oyuk yeni kabarcıklar oluşmasına ve oyuğun gittikçe büyümesine neden olur. 

                      
                            Şekil - 6.25   Kavitasyon olayının meydana gelişi 
 
 

Kavitasyon olayı korozyonla veya erozyonla birlikte yürüyebilir. Olayın 
başlaması için akış yüzeyinde herhangi bir hendek veya pürüzün bulunması 
gerekir. Gaz kabarcıkları bu noktada patlar ve metali oyar. Oluşan oyukta 
meydana gelen türbilans yeni kabarcıkların oluşması için uygun bir ortam 
oluşturur. Böylece kavitasyon olayı aynı noktada tekrarlanarak metal 
yüzeyindeki oyuk gittikçe büyür. 

   
Korozyonla birlikte yürüyen kavitasyon olaylarında, korozyon sonucu 

oluşan koruyucu kabuklar sökülerek uzaklaştırılır.  Bu tip korozyon olayında 
mekanik ve kimyasal etkiler birlikte yürür. Bu nedenle kavitasyonlu korozyon 
katodik koruma ve inhibitör katılarak önlenebilir. Oysa yalnız mekanik etkiler ile 
yürüyen kavitasyonlu erozyon bu yöntemler ile önlenemez.  
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9- Aşınmalı Korozyon  
 
Birbiri üzerinde kayan iki yüzeyin aşınması ile birlikte yürüyen korozyon 

olaylarına aşınmalı korozyon denir. Bu korozyon ancak belli koşullarda 
gerçekleşir. Bu konuda iki değişik teori vardır.  

 
1 - İki metal yüzeyi birbiri ile sürtünme yaptığında çok küçük metal 

parçalar yüzeyden kopar. Kopan bu metal tanecikleri kolayca oksitlenerek 
korozyona uğrar.  

2 - Metal yüzeyi oksijen ile temas ettiğinde ince bir oksit filmi ile 
kaplanır. Sürtünme sonucu metal yüzeyindeki bu oksit filmi kazınarak 
uzaklaştırılır 

 
Aşınmalı korozyon olayları daha çok bu ikinci türde metallerin yığın 

halinde uzun mesafelere taşınmaları sırasında ve yumuşak bağlantı yapılmış 
elemanlar arasında görülür. Bu örneklerden görüldüğü gibi aşınmalı korozyonun 
yürümesi  için suyun bulunmasına gerek yoktur. 

 
Genellikle alüminyum alaşımlar aşınmaya çok yatkındır. Bu nedenle 

alüminyum levhalar taşınmak üzere yağlanarak paket edilir ve gemilere böyle 
yüklenir. Alüminyumdan yapılmış malzemelerin depolanması sırasında da bu 
sorun ile karşılaşılır. Gemilerde taşınan birçok yükte sarsıntılar sonucu hasar 
oluşabilir. Kompresörlerde, otomobillerde, demiryolu taşımalarında sürtünme 
sonucu birçok problem ortaya çıkar. Bunlar ancak yağlama yapılarak 
önlenebilir.  

 
Galvaniz malzemenin taşınması sırasında da aşınma önemli sorun 

yaratır. Bu durumda yüzeyde oluşan oksit tabakası beyaz bir toz şeklinde 
görülür. Daha önce sürtünme ile aşınmış olan galvaniz malzeme, depoda 
beklediği süre içinde daha hızlı korozyona uğrar .Bu gibi malzemeler 
depolanırken plakalar ayrı ayrı hava alacak şekilde depolanmalıdır. Galvaniz 
plakaların taşınması sırasında yağlanması ve hareket etmeyecek şekilde sıkıca 
tutturulması gerekir. Aşınma ve yorulmalı aşınma olayı tıbbi olarak canlı 
vücuduna konulan metal parçalar için de söz konusu olur. Bu metaller aşınma 
ile birlikte korozyona da uğrayabilir.   

 
Yorulmalı aşınma kolayca gözlenemeyen karışık bir olaydır. Aşınma ve 

yorulma etkileri birbirine yardımcı olarak malzemenin dayanma limitini 
aşabilirler. Bu konuda lokomotif tekerlerinin aksları tipik bir örnek oluşturur. 
İşletme sırasında şaftta meydana gelen hafif bir eğilme tekerlek göbeğinde 
şiddetli aşınma olayına neden olur. Bu gibi durumlarda malzemenin yorulma 
dayanımı on kat azalabilir. Buhar türbinleri paletlerinde böyle bir olayla 
karşılaşılabilir. Parçanın kendi ağırlığı ile meydana gelen eğilme gerilimi 
yorulmalı aşınmayı başlatmak için yeterli olabilir.  
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10 - Stres Korozyonu  
 
Korozif ortamda bulunan bir metal aynı zamanda statik bir gerilme altında 

ise, metalin çatlayarak kırılması çabuklaşır. Metal yüzeyinde bulunan herhangi bir 
çukur veya çatlak gerilim altında duyarlı hale gelerek korozyonun başlaması için 
uygun bir ortam yaratır. Normal halde korozyon ürünleri metal yüzeyinde koruyucu 
bir kabuk oluşturduğu halde, stres altında iken kabuk oluşturamaz. Bunun sonucu 
olarak korozyon hızla devam ederek metalin o bölgede çatlamasına neden olur.  

 
Bu tip korozyona saf metallerden çok alaşımlar duyarlıdır. Burada 

önemli olan gerilme yalnızca çekme gerilmesidir. Basınç gerilmesinin korozyonu 
artırıcı bir etkisi yoktur. Korozif ortam stres korozyonun oluşmasına yardımcı 
olur. Örneğin amonyaklı ortamda bakır ve bakır alaşımları, klorürlü ortamlarda 
paslanmaz çelikler ve nitrat çözeltileri içinde karbon çeliğinin stres korozyonu 
daha şiddetli şekilde yürür. Stres korozyonu diğer ortamlarda da gerçekleşebilir.  

 
Gerek çukur tipi korozyon, gerekse taneler arası korozyon gerilmenin 

etkisini artırıcı bir rol oynar. Çekme gerilmesi sonucu bu bölgeler çatlar. İşletme 
sırasında çatlağın bulunup bulunmadığı kırılmasız (non destructive) deneyler 
yardımı ile belirlenebilir.   

 
Stres korozyonu bir seri olay sonucu ortaya çıkar. Burada ana etken 

strestir. Çatlaklar kopmaya yardımcı olur. Tipik olaylarda korozyon da etkin rol 
oynayabilir. Stresin kaynağı her zaman basit şekilde belirlenemez. Stres 
korozyonu her ortam ve her metal için özel bir durum gösterir. Belli bir metal için 
çatlama yapan ortam diğer bir metal için etkili olmayabilir. 

    
Stres korozyonunun en çok bilinen şekli, kazanlarda rastlanan kostik 

kırılganlığıdır. Buhar kazanlarında kazan besleme sularının korozif etkisini 
azaltmak amacıyla suların alkali karakterde olması istenir. Bazı perçin 
boşluklarında kostiğin buharlaşması sonucu konsantrasyon artışı meydana gelir 
ve bu bölgelerde “kostik çatlaması” görülebilir. 

  
Stres korozyonun oluşmasını önlemek için, ya malzeme üzerindeki 

çekme gerilmesi kaldırılmalı veya korozif ortam yok edilmelidir. Veya en iyisi iki 
faktörün her ikisinin de giderilmesi uygun olur. Malzemeyi çekme gerilimine 
karşı daha dayanıklı hale getirmek için ısıl işlemler önerilir. Uygun sıcaklık ve 
sürede malzeme tavlanarak çekme gerilimine karşı duyarlığı azaltılabilir. 
Örneğin pirinç, eğer 300oC sıcaklıkta 1 saat bekletilirse veya paslanmaz çelik 
500oC de ısıl işleme tabi tutulursa stres korozyonuna karşı daha dayanıklı hale 
gelir. En iyisi stres korozyonuna daha az duyarlı olan bir metal kullanılmasıdır. 
Örneğin 304 paslanmaz çelik stres korozyonuna çok duyarlıdır. Bunun yerine 
inconel (nikel - krom - demir alaşımı)  kullanılabilir. Çok daha ucuz olan karbon 
çeliği, stres korozyonuna paslanmaz çeliklerden daha dayanıklıdır. 
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11- Yorulmalı Korozyon 
 
Periyodik olarak yükleme-boşaltma şeklinde etkiyen dinamik bir stres 

altında bulunan bir metal zamanla yorulur. Yorulmuş halde bulunan metal, 
normalden daha küçük gerilmelerin etkisi ile çatlayabilir. Yorulma ve korozyonun 
birlikte etkisi metalin kısa sürede çatlamasına neden olur. 

 
Korozyon olayı yorulma etkisi ile birlikte yürürse, parçalanma olayı yalnız 

başına yorulma, veya yalnız başına korozyon nedeniyle meydana gelen 
parçalanmadan daha kısa sürede gerçekleşir. Bu olay korozyonu destekleyen 
etkenlere iyi bir örnek oluşturur. Yorulmalı korozyon, bir korozif ortamda çekme 
veya basınç gerilmelerinin periyodik olarak değişmesi sonucu ortaya çıkar. Bunun 
sonucu olarak malzemenin çekme gerilmesi özelliğinde zayıflama olur.  

 
Korozyon söz konusu olmadan, yalnızca yorulma etkisi ile bir çok 

çeliğin çekme dayanımı normal dayanım değerinin yarısına kadar düşebilir. En 
büyük düşüş, tatlı su, tuzlu su, hatta rutubetli hava etkilerinin birlikte olması 
halinde görülür. Tuzlu su içinde çekme dayanımı limiti, normal haldeki çekme 
dayanımından % 6-7 daha düşüktür. Düşük alaşımlı birçok süper kalite çelikler 
yorulmalı korozyona adi karbon çeliğinden daha dayanıksızdır. 

         
Yorulmalı korozyon için belli bir dayanma limit değeri olmadığı kesin 

olarak söylenebilir. Buna rağmen bir gerilme değerinde meydana gelecek arıza 
ihtimali önceden tahmin edilebilir. Yorulmalı korozyonun muhtemel olması 
halinde, ya ortam koşulları düzeltilmeli, ya da korozyona daha dayanıklı bir 
malzeme kullanılmalıdır. Bu amaçla inhibitörler ve katodik koruma düşünülebilir. 
Yorulmalı korozyon etkisinin azaltılmasında tasarım sırasında da önlem 
alınması gerekir.  

 
İşletme sırasında ortaya çıkan yorulma arızaları çoğu zaman yalnız 

yorulma veya korozyonlu yorulma etkileri arasında yer alır. Eğer arızaya 
çatlama neden olmuş ise, bunun korozyondan ileri gelmediği açıktır. Çatlak 
oluşması korozyon sonucu değil genellikle yorulmanın neden olduğu bir arıza 
çeşididir.  

 
Yorulmalı korozyonu önlemek için yapılacak ilk iş, malzeme üzerindeki 

gerilmeyi uygun bir düzeye düşürmektir. Bazı halde basınç gerilmesinin de 
azaltılması gerekebilir. Katodik koruma veya uygun bir inhibitör yorulmalı 
korozyonu önleyebilir. Bu yöntemlerle yorulmalı korozyon olayı tamamen 
durdurabilir.  

 
Yorulmalı korozyon stres korozyonunun özel bir hali sayılabilir. Ancak  

alınacak önlemler biraz farklıdır. Yorulmalı korozyonu önlemenin en kolay yolu, 
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malzeme üzerindeki stresin azaltılmasıdır. Metal yüzeyi çinko, krom, nikel veya 
bakır gibi metaller ile kaplanarak da yorulmalı korozyonun etkisi azaltılabilir. 

 
Yorulmalı korozyon olayına çeşitli ortamlarda rastlanır. Tipik bir örnek 

gemi pervanelerinde sıkça rastlanan kırılmadır. Pervanenin paletleri üzerindeki 
yük, geminin hızına bağlı olarak değişir. Deniz suyu korozif bir ortam 
olduğundan pervaneler yorulmalı korozyona uğrar. Yorulmalı korozyon için 
diğer bir örneğe sıcak su taşıyan borularda rastlanır. Sıcaklık değişimi sonucu 
boruların genleşme ve büzülme derecesinde değişme olur. Bu durumda 
genleşmeye karşı kullanılmış olan bağlantı elemanları sürekli değişen yük 
altında kalır.  

 
12 - Hidrojen Kırılganlığı  
 
Korozyon reaksiyonları sonucu veya katodik koruma uygulamalarında 

metal yüzeyinde hidrojen atomları oluşur. Bunlar metal yüzeyinde adsorbe edilir. 
Bu atomlardan bir kısmı  H + H → H2  şeklinde birleşerek hidrojen molekülü halinde 
atmosfere karışır. Hidrojen atomlarının bir kısmı da, metal bünyesine girerek orada 
bulunan boşluklara yerleşir. Daha sonra bu hidrojen atomları da molekül haline 
dönüşerek büyük bir hacim artışına neden olur. Molekül halindeki hidrojenin 
difüzlenme özelliği yoktur. Bu nedenle metal içinde oluşan hidrojen molekülleri 
metal boşluklarında büyük bir basınç oluşturarak metalin çatlamasına neden olur. 
Şekil - 6.26. 

           Şekil - 2.26  Metal içine hidrojen atomu penetrasyonu  
 
Demir (ferrit) kübik merkezli intersititial kristal yapısında olan bir 

metaldir. İntersititial kristal yapıda olan metaller kristal ağı içinde yabancı bir 
atom veya iyonu kabul edebilirler. Böyle bir yabancı atom kırılganlığı artırıcı rol 
oynar. Özellikle çelik içine giren hidrojen atomları çeliğin kırılganlık özelliğini 
artırır. 
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Hidrojen kırılganlığı olayına pratikte sıkça rastlanır. Çeşitli işlemlerde 
özellikle pikling ile yüzey temizleme veya ıslak elektrot ile kaynak işleminde 
oluşan hidrojen metal için sorun yaratır. Demir içine girmiş alan hidrojen 
atomları biraz gecikmeli olarak kırılmaya neden olur. Bu durum çekme dayanımı 
deneyinde açıkça görülür. Eğer hidrojen hasarı söz konusu olan numune çekme 
dayanımı deneyine tabi tutulursa, normal çekme dayanımı bir miktar aşıldığı 
halde kırılma olmaz. Ancak bir kaç saat gecikme ile aniden kırılma meydana 
gelir. Bu durum hidrojen atomunun metal içine difüzyonu ve orada molekül 
haline dönüşmesi için belli bir süreye ihtiyaç duyulmasından kaynaklanır.  

 
Islak bir elektrot ile kaynak yapılması halinde, atom halinde hidrojen 

ortaya çıkar. Bu reaksiyon şöyledir : 
 
                               Fe + H2O  →  FeO + 2H                             (6.39) 
                                  H + H  →  H2                                            (6.40)                                     
 
Bu reaksiyondan ortaya çıkan atomik hidrojenin bir kısmı metal 

bünyesine, (özellikle  α  demir  fazı içine) difüze olur. Eğer söz konusu olan 
metal yük altında değil ise, metal bünyesine girmiş olan hidrojenin bir kısmı 
metale hiç bir zarar vermeden dışarıya çıkar. Normal sıcaklıklarda 48 saat 
sonra hidrojen etkisiz hale gelir. Hidrojenin bir kısmı ise, hiç bir zaman metali 
terk etmez. Ancak metal kısa süreli yüksek sıcaklığa ısıtılırsa bu hidrojen 
giderilebilir. 

 
Hidrojen nedeniyle hasar, çeliğin normal çekme gerilimi yaklaşık 700 

MPa geçildikten sonra kendini gösterir. Düşük dayanımlı malzemelerde bu 
olaya az rastlanır. Galvanize edilmiş ağaç vidalarda özellikle kuvvetle 
sıkıştırılmalar halinde hidrojen kırılganlığı etkisi görülebilir. Uygun yapılmayan 
pikling ve metal kaplama işlemlerinde de hidrojen hasarı görülebilir. Bunun gibi 
metal yüzeyinde hidrojen aşırı geriliminin yüksek olduğu bütün olaylarda 
hidrojen kırılganlığı için uygun bir ortam oluşabilir. Metal bünyesine hidrojen 
penetrasyonunun zararlı etkilerini gidermek veya azaltmak için şu önlemler 
alınabilir: 

 
- Metal içine girmiş olan hidrojen atomları, metal 100 - 150 oC sıcaklığa 
ısıtılarak çıkarılabilir. 
 
- Hidrojen kırılganlığı daha çok yüksek mukavemetli çeliklerde ortaya 
çıkar. Çelik içine nikel veya molibten katılarak hidrojen kırılganlığına 
dayanıklılığı artırılabilir. 
 
- Genel kural olarak, metal yüzeyinde hidrojen çıkışına meydan 
verilmemelidir. Örneğin ıslak halde kaynak yapılmamalıdır. Katodik 
korumada aşırı voltajdan kaçınılmalıdır. 



 

186 

13 -  Kaçak Akım Korozyonu  
 
Doğru akım ile çalışan raylı taşıt araçları, doğru akım taşıyan yüksek 

voltajlı elektrik hatları ve kaynak makinaları zemin içine kaçak akım yayarlar. Bu 
kaçak akımlar çevrede bulunan metalik yapılara girerek korozyona neden 
olurlar. Örneğin yeraltı trenlerinde doğru akım kaynağının (+) ucu trene, (-) ucu 
da raya bağlıdır. Trenin hareketi sırasında akım devresini tamamlayarak ray 
üzerinden besleme istasyonuna döner. Ancak trenin bulunduğu noktada akımın 
bir kısmı zemine kaçarak yakında bulunan boru hattına girebilir. Akımın boru 
hattına girdiği noktalar katot olur. Bu noktalarda korozyon söz konusu olmaz. 
Boru üzerinden bir süre akan akım, yeniden zemine girerek oradan trafo 
istasyonuna döner. Korozyon olayı akımın borudan çıktığı bölgelerde görülür. 
Şekil - 6.27 

 

          
        Şekil - 6.27  Bir raylı taşıt aracından kaçan akımların bir boru 
                         hattında oluşturduğu kaçak akım korozyonu 
 
 
Dış akım kaynaklı katodik koruma sistemlerinde de kaçak akım söz 

konusu olabilir. Katodik koruma sistemleri akımı yayıcı ve toplayıcı olarak iki 
yönlü çalışır. Anot yatağından çevrede bulunan metalik yapılara akım kaçağı 
olur. Çevrede bulunan yabancı borulara giren kaçak akımlar, yabancı borunun 
korunan boru ile kesiştiği bölgelerde şiddetli korozyona neden olur. Şekil - 6.28. 

 
Kaçak akım korozyonundan korunmak için, öncelikle kaçak akımların 

yapıya girmesinin önlenmesine çalışılır. Bu amaçla kaçak akım etkisinde kalan 
yapı kaplama yapılarak elektriksel direnci artırılır. Bu önlem yeterli olmazsa, 
yapı çevresine metalik bir kalkan konularak, kaçak akımların bu metal yoluyla 
taşınması sağlanır. Özellikle raylı taşıt araçlarından çevreye kaçan akımların 
çevredeki boru hatları üzerindeki korozyonunu önlemek için, boru hattı ile ray 
arasına ayarlanabilen bir direnç konularak kaçak akımların kontrollü bir şekilde 
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bu metalik bağ üzerinden geçmesi sağlanabilir. Bu yolla hem korozyon 
önlenmiş, hem de gereksiz akım sarfiyatı azaltılmış olur. 

 

 
Şekil - 6.28  Katodik koruma yapılmış boru hattı ile kesişen yabancı  
                      boru hattında görülen kaçak akım korozyonu 
 
 
14 - Mikrobiyolojik Korozyon  
  
Mikrobiyolojik korozyon normal korozyon olaylarından farklı yapıda 

olmayıp, bazı mikro canlıların korozyon reaksiyon hızını artırması şeklinde 
kendini gösterir. Mikro canlıların gelişmesi sonucu asitler ve sülfürler gibi bazı 
bileşenler ortaya çıkar. Bu bileşenler korozyon hızını artırıcı olarak rol oynar. 
Bazı halde mikroplar doğrudan elektrokimyasal reaksiyonlara da katılabilir. 

  
Thiobacillus thio oxidans gibi aerobik bakteriler, her çeşit sülfür bileşiğini 

ve elementel kükürdü sülfat haline oksitleyebilir. Bu tip bakterilerin faaliyeti için 
ortamda oksijen bulunması zorunludur. Reaksiyon sonucu kükürt oksitlenerek 
sülfürik asit haline dönüşür. 

 
  2S + 3O2 + 2 H2O  →  2H2SO4                         (6.41) 
 
Desulfovibrio cinsi sülfat redükleyici bakteriler (SRB), 25-30 oC 

sıcaklıkta ve 6 - 7,5 pH derecesinde anaerobik ortamlarda yaşar. Bu bakterinin 
bulunduğu ortamda redoks potansiyeli - 100 mV civarındadır. Bunlar sülfat 
iyonu kükürdünü redükleyerek sülfür iyonu haline dönüştürürler. Oluşan sülfür 
iyonu demirin korozyonunu hızlandırıcı olarak rol oynar. Şekil - 6.29. 
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                              Şekil - 6.29  Mikrobiyolojik korozyonun oluşumu 

 
 
Böyle bir korozyon olayında anot ve katot reaksiyonları şöyledir: 
 
Katot reaksiyonu:     SO4

2- +  8H+  + 8e-  →  S2-  + 4H2O             (6.42) 
 Anot reaksiyonu  :               4Fe   →  4Fe2+  +  8e-                      (6.43)  
                                           Fe2+ + S2-  →  FeS       +

                               4Fe  +  SO4
2- + 8H+  →  3Fe2+ +  FeS  + 4H2O          (6.45)  

                    (6.44) 

  
Anot reaksiyon denkleminden görüldüğü üzere mikrobiyolojik korozyon 

sonucu oluşan korozyon ürünleri içinde mutlaka demir sülfür bulunur. Bu durum 
oluşan rüsubata bir kaç damla HCl damlatılarak açığa çıkan karakteristik 
hidrojen sülfür kokusundan anlaşılabilir. 

 
Mikrobiyolojik korozyon olayına ham petrol depolama tanklarında, 

kanalizasyon suyu ve çamurunda, soğutma suyu sistemlerinde, özellikle durgun 
bölgelerde çok sık rastlanır. Korozyon olayı genellikle tabanda durgun 
bölgelerde görülür ve büyük oyuklar meydana getirir. Bu tip korozyonu önlemek 
için, pH derecesinin değiştirilmesi, aralıklı olarak dezenfeksiyon (klorlama) 
yapılması veya organometalik metal bileşikleri kullanarak mikro canlıların 
öldürülmesi yoluna gidilir. Ne yazık ki, bir çok mikro organizma kendisini 
öldürmek için kullanılan bileşiklere kısa zamanda adapte olmaktadır. Bu konuda 
ümit verici bir mücadele şekli de mikro organizmalar için gerekli olan bazı eser 
elementlerin belirlenerek bunların ortamdan yok edilmesidir. Bu elementlerden 
en çok bilinenler çinko ve vanadium metalleridir. 
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2. KURAMSAL TEMELLER VE LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 
 

2.1. Korozyonun Tanımı 
 

Metaller doğada genellikle oksit ve sülfür bileşikleri halinde bulunurlar. Bu 

bileşikler metallerin en stabil halidir. Metaller bu bileşikler halinde iken 

serbest enerjileri en düşük durumdadır. Mineraller metalurjik fırınlarda enerji 

harcanarak metal haline dönüştürülür. Ancak metaller üretilirken aldıkları bu 

enerjiyi geri vererek doğada bulundukları hale geri dönmek isterler ve 

zamanla korozyona uğrayarak doğadaki oksit minerallerine benzer şekilde 

oksitlenirler [3]. 

Korozyon, metal ve alaşımların çevreleri ile kimyasal ve elektrokimyasal 

reaksiyonlar sonucu bozunarak, kullanılmaz hale gelmeleri olarak 

tanımlanmaktadır. Ancak yeni bulgular metal olmayan malzemelerin de 

çevresel koşullardan benzer biçimde etkilendiklerini ortaya çıkarmıştır. Bu 

nedenle, korozyon deyimi yapı malzemesi niteliği olan tüm malzemelerin 

çevrenin etkisiyle bozunmalarını kapsayacak şekilde kullanılmaktadır. 

Yüksek sıcaklıkta yürüyen oksitlenme reaksiyonları dışındaki bütün korozyon 

olayları elektrokimyasal reaksiyonlarla gerçekleşir. Bu reaksiyonlar 

metal/elekrolit ara yüzeyinde meydana gelir. İyonik iletken olan bütün 

çözeltiler, doğal sular, zeminler ve beton elekrolit olarak korozyona neden 

olabilir. Rutubetli hava içinde bulunan su buharı da metal yüzeyinde 

yoğunlaşarak korozyon için uygun bir ortam oluşturur. Bu nedenle atmosfer 

içinde gerçekleşen korozyon olayları da elektrokimyasal olarak kabul edilir.  

 

Bir korozyon olayının yürüyebilmesi için başlıca üç koşulun sağlanmış olması 

gereklidir:  

 

1) Anot ve katod bölgeleri olmalıdır.  

2) Anot ve katod arasında potansiyel farkı bulunmalıdır. 
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3) Anot ve katodu birleştiren elektronik iletken (ya da metalik iletken) bir 

yol bulunmalıdır [1].  

2.2. Korozyon Reaksiyonları 
 

Korozyon olayı, biri anotta oksidasyon, diğeri katotta redüksiyon şeklinde 

aynı anda yürüyen iki elektrokimyasal reaksiyondan oluşur. Bu açıdan 

bakıldığında korozyon olayı kendiliğinden akım üreten bir galvanik pil olarak 

düşünülebilir. Korozyonun yürümesi için mutlaka iki ayrı metalin bulunması 

şart değildir. Korozyon, bir metal yalnız başına elektrolit içinde bulunurken de 

meydana gelebilir. Metal yapısında veya yüzeyinde bulunan bazı farklılıklar 

nedeniyle iki bölge arasında bir potansiyel farkı oluşabilir. Bunun sonucu 

olarak metal yüzeyinin bazı bölgeleri katot, bazı bölgeleri de anot olur. 

Böylece mikro veya makro ölçüde korozyon hücreleri oluşur. Anot ile katot 

arasındaki elektron akımı metal üzerinden gerçekleşir. Korozyon olayı 

metalin oksidasyonu ile anotta meydana gelir ve elektron vererek iyon 

halinde çözeltiye geçer. Anodik reaksiyonlar sonucu metal atomları negatif 

yük kaybederek pozitif yüklü metal iyonlarına dönüşürler. Yani, anodik 

reaksiyonlar elektron üretir ve bu elektronlar metal yüzeyinde toplanır. 

Korozyon anotta meydana geldiğinden, korozyonun devam edebilmesi için 

anotta açığa çıkan elektronların katoda taşınması ve burada harcanması 

gerekir. 

 

M                 Mn+  +  ne-  

 

Katodik reaksiyonlarda, anodik reaksiyonlarla üretilen elektronlar harcanır. 

Katodik reaksiyonlarda birden fazla olasılık vardır. Ortamın özelliğine bağlı 

olarak meydana gelen katodik reaksiyonların başlıcaları:  

 

1 ) Asitli çözeltilerde hidrojen çıkışı (oksijensiz ortam) , 

 

 2H +  + 2e-             H2   
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2) Asitli çözeltilerde oksijen indirgenmesi (oksijenli ortam), 
 

O2 + 4 H+ + 4 e -       2 H 2 O        

 

3 ) Nötr ve alkali çözeltilerde oksijen indirgenmesi, 

 

O2 + 2 H2O  + 4 e-           4 OH -       

 

4) Metal – İyon indirgenmesi 

 

M+3 + e-         M+2                                       

 

5) Metal Açığa Çıkışı  

 

 M+ + ne-          M                               

 

Katodik reaksiyonlar içinde en yaygın olanı hidrojen çıkışı ve oksijen 

indirgenmesidir. Korozyona uğramakta olan bir metal yüzeyinde aynı anda 

birçok katodik reaksiyon meydana gelebilir. 

 

2.3. Korozyon Çeşitleri 
 
Değişik metaller, içinde bulundukları ortamın özelliklerine göre çeşitli 

şekillerde korozyona uğrarlar. Başlıca korozyon tipleri 14 grup altında 

toplanabilir. Bunlar; uniform korozyon, galvanik korozyon, çatlak korozyonu, 

filiform korozyon, çukur korozyonu, taneler arası korozyon, seçimli korozyon, 

erozyonlu korozyon, aşınmalı korozyon, stres korozyonu, yorulmalı korozyon, 

hidrojen kırılganlığı, mikrobiyolojik korozyon ve yüksek sıcaklık 

korozyonudur. 
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2.3.1. Çukur korozyonu 
 

Korozyon olayının çok dar bölgeler üzerinde yoğunlaşması sonucu ortaya 

çıkan korozyon türüdür. Metal yüzeyinde oluşan çok sayıda çukurlar 

genellikle bir karıncalanma görünümü verir. Çukurların çapı, derinliği, sıklığı, 

kullanılan malzeme ve ortama bağlı olarak değişir. 

 

Çukur korozyonu, küçük bölgede olması, gizlice oluşması ve çoğu kez bir 

anda ortaya çıkması nedeniyle en tehlikeli korozyon türüdür. Çukurların 

oluşması için genellikle uzun bir başlama süresi gereklidir. Ama bir kez 

başladıktan sonra hızla ilerler. Metali içten kemirerek dayanç kaybına ve 

birden oluşan kırılma ile de malzemenin tamamen kullanılmaz hale 

gelmesine neden olur. 

 

Çukur korozyonu, birçok metal ve alaşımlarda görülür. Özellikle kullanım 

alanı geniş ve endüstriyel açıdan önemi büyük paslanmaz çelikler ve 

alüminyum alaşımları için söz konusudur. Genellikle, klorür ve bromür 

iyonları içeren nötr ortamlarda oluşur. Örneğin NaCl ve oksijen bakımından 

zengin olan deniz suyu, çukur korozyonu için uygun bir ortamdır. 

 

Pasif durumda olan bir metalin yüzeyindeki pasif örtü herhangi bir nedenle 

bozulursa, bu noktada metal aktifleşerek anot, pasif yüzeyi ise katot olarak 

davranır. Bunun sonucunda anot ve katottan oluşan, klorür iyonları ve oksijen 

içeren böyle bir ortamda metal, hızla çözünmeye başlar. Çukurlar oluşur ve 

metalin içine doğru ilerler. Şekil 2.1, çukur korozyonunun oluşma 

mekanizmasını göstermektedir. 

 
Çukur korozyonu mekanizması 

 

Çukur korozyonu öncelikle pasifleşen metallerde meydana gelir. Pasifleşen 

metal, sodyum klorür ve çözünmüş oksijen içeren bir ortamda iken, klor 

iyonları,  pasifliği sağlayan oksit tabakanın içine sızarak metalin aktif duruma 
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geçmesini sağlar. Aktif tutum kazanan yerlerin toplam alanı, pasif tabaka ile 

örtülü olan yüzey alanına oranla çok düşüktür. Bu koşul, metalin aktif duruma 

geçen noktalarında hızla çözünmesine ve yer yer çukurlar oluşmasına neden 

olur. Çukur içinde metal hızla çözünürken metal yüzeyinde oksijen indirgenir. 

Aktifleşen nokta anot, pasif metal yüzeyi katot gibi davranır. Metal aktif 

duruma geçen noktalarda hızla çözünür ve çukurlar içindeki ortam metal 

iyonları bakımından zenginleşir. Ancak korozyon olayının her aşamasında 

ortamın elektrik yükleri bakımından dengelenmesi gerekir. Bu koşul metal 

iyonlarının taşıdığı elektrik yüküne eşdeğer miktarda klor iyonlarının çukurlar 

içine yayınması ile sağlanır. Böylece oluşan metal klorürler aşağıda verilen 

reaksiyona göre hidrolize uğrayarak hidrojen iyonlarının büyük miktarda 

ortaya çıkmasına neden olurlar. 

 

MCl   + H 2 O MOH  + H+ Cl -    

 

Hidrojen ve klor iyonları birçok metal ve alaşımın çözünmesini 

hızlandırdığından çukur korozyonu hızla ilerler. Anodik olay yani oksidasyon 

reaksiyonu metalin oksijenle temas edebilen kısımlarında oluşmaya devam 

eder ve çukur diplerine doğru yoğunlaşır. 

 

Çelik için çukur korozyonunun meydana gelmesi aşağıdaki basamaklarla 

açıklanabilir: 

 

i) Klor iyonunun oksit tabakasına adsorbe olması 

ii) Klor iyonunun bazik hidroksi klorür tuzunu meydana getirmesi 

iii) Oksit tabakasının kırılması 
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OH- OH- OH- OH-

CI- CI- H+

M+
CI- CI-

M+ CI- CI-

CI-

M+ M+CI-

M+

H+

CI- CI-
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O2 O2 O2 O2

M+
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e-
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e-

e- e-

e-

e-

e-

 
Şekil 2.1. Çukur korozyonunun oluşma mekanizması 
 

Çukur korozyonunun önlenmesi 

 
Çukur korozyonunu önlemek için birçok yöntem uygulanır. Bu yöntemler, 

malzemenin hangi ortam ve koşullarda kullanılacağı göz önüne alınarak 

uygulanır. Deniz suyu gibi ortamın değiştirilme olanağının bulunmadığı 

durumlarda en etkin yöntem, malzemenin önceden iyi seçilmesidir. 

 

Malzemelerin kullanıldıkları ortamda çukur korozyonuna karşı alınabilecek 

başlıca önlemler şunlardır: 

 

1) Korozif ortama inhibitörler eklemek, 

2) Katodik koruma yapmak 

3) Anodik koruma yapmak 

4) Klorürlü ortamların oksijen değişimini azaltmak 

5) Malzemeyi boya gibi korozyona dayanıklı maddelerle kaplamak 

6)     Oksijen ve oksitleyici maddelerin ortamda düzenli olarak dağılımını 

sağlamak 
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Çukur oluşma potansiyelinin belirlenmesinde kullanılan elektrokimyasal 

yöntemler 

 

Çukur korozyonunda çukur oluşumunu karakterize eden değerler, çukur 

oluşma (EÇO) ve kritik çukur oluşma (EKÇO) değerleridir. Bu iki karakteristik 

potansiyelin belirlenmesinde kullanılan dört deneysel yöntem vardır [4]. 

 

Potansiyostatik yöntem; Bu yöntemde akım potansiyel eğrileri elde edilir. Bu 

akım potansiyel eğrilerinde akımın hızla artmaya başladığı potansiyel, çukur 

oluşma potansiyeli (EÇO) ve potansiyelin çukurlar oluştuktan sonra belli bir 

sınır değerden başlayarak düşürülmesiyle elde edilen eğrinin akım potansiyel 

eğrisini kestiği nokta, kritik çukur oluşma potansiyeli (EKÇO) olarak anılır.  

 

Galvanostatik yöntem; Bu yöntemle akım potansiyel eğrileri iki türlü elde 

edilir. Kararlı galvanostatik yöntemde yalnızca EKÇO değerleri elde edilebilir. 

Potansiyeldeki değişimlerin ihmal edilebilecek düzeyde olduğu nokta, EKÇO 

değeri olarak alınır. Yarı kararlı galvanostatik yöntemde potansiyelin 

azalmaya başladığı nokta EÇO değerini ve artık değişmeden kaldığı nokta da 

EKÇO değerini verir. Galvanostatik yöntemle elde edilenlere göre biraz daha 

büyük ve daha az güvenlidir. 

 

Sabit potansiyelde akımın zamanla değişiminin gözlenmesi yöntemi; Bu 

yöntemde, farklı sabit potansiyellerde akım yoğunluğu zamana karşı 

kaydedilir. Sabit potansiyeller, düşük değerlerden başlanarak arttırılırlar. 

Seçilen sabit potansiyel, E olsun. E < EÇO ise, akım yoğunluğu zamanla 

azalır. E > EÇO ise artmaya başlar. Çünkü pasifliği bozulmuştur. Akım 

yoğunluğunun artmaya başladığı potansiyel, EÇO değerini verir. EKÇO 

değerinin bu yolla belirlenmesi için ise, önce çukurların kolayca oluşabileceği 

bir potansiyelde, elektrot aktif hale getirilir. Ön işlemden sonra sabit 

potansiyel uygulanarak elektrot potansiyeli giderek düşürülür ve akımın 

zamana karşı değişimi gözlenir. Akım yoğunluğunun artık düşmeyip sabit 

kaldığı nokta, EKÇO potansiyeli olarak belirlenir. 
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Sabit akımda potansiyelin zamanla değişiminin gözlenmesi yöntemi; Akım 

yoğunluğu sabit tutulur ve korozyon potansiyelinden başlanarak potansiyelin 

zamanla değişimi gözlenir. Bu şekilde hem EÇO ve hem de EKÇO değerleri 

belirlenebilir. Bir diğer uygulama şekli de, yüksek potansiyellerde sabit akım 

uygulayarak potansiyelin zamanla değişiminin gözlenmesidir. Bu durumda 

sadece EKÇO değerleri belirlenebilir. 

 

Bu yöntemlerin hepsinde de akım ve potansiyelin değişim hızı küçük 

tutulmalıdır. En duyarlı sonuçlar ancak bu şekilde alınabilirler. 

 

2.3.2. Taneler arası korozyon 
 

Bir metal ya da alaşım korozyona uğruyorsa yüzeyin her yanında bozunma 

genellikle aynı olur. Çünkü örgü sınırlarının korozyona yatkınlığı metalin diğer 

kısımlarından genellikle birazcık daha büyüktür. Ama bazı koşullar altında 

tanelerin ara yüzeyleri tepkimelere çok yatkın olur. Bunun sonucu taneler 

arası korozyon olur. Örgüdeki tanelerde bağıl olarak korozyon az olmak 

üzere örgülerin sınırlarındaki ya da buna bitişik yerlerdeki yerel bozunmalar 

taneler arası korozyon denir. Taneler arası korozyona uğramış alaşım 

parçalanır ya da dayanım gücünü yitirir. 

 

2.4. Korozyonun Önlenmesinde Genel Yöntemler 
 

Korozyonun teknik ve ekonomik açıdan en düşük düzeye indirilmesi veya 

zorunlu hallerde tamamen önlenmesi için kullanılan yöntemler çok çeşitlidir. 

Endüstride en çok kullanılan korozyon önleme yöntemleri şunlardır: 

 

Dayanıklı malzeme kullanmak: Korozif ortamda kullanacak malzeme 

seçilirken, ortamın özelliği iyi bilinmeli ve bu ortama direnç gösterecek 

özellikteki metal ve alaşımlar seçilmelidir.  



 11

Ortamın korozif etkisini giderici önlemler almak: Korozyon hızını azaltmanın 

en etkin yollarından biri, ortam şartlarını kontrol etmektir. Korozif ortamın 

sıcaklığı, konsantrasyonu, akış hızı, içerdiği oksijen ve oksitleyicilerin miktarı 

ayarlanarak korozyon hızı belirli düzeyde tutulabilir. Korozif etkiyi gidermenin 

bir diğer yolu da, aktif ortama inhibitörler ya da pasifleştiriciler eklemektir. 

 

Metal yüzeyini kaplama: Kaplamaların görevi, metal yüzeyi ile korozif ortam 

arasında bir engel oluşturarak metali korumaktır. Genellikle kaplamalar çok 

korozif ortamlarda kullanılmazlar. Ancak atmosfer, toprak, su gibi doğal 

ortamlarda kullanılırlar. 

 

Katodik koruma yapmak: Katodik korumanın temel ilkeleri elektrokimyasal 

korozyon teorisine dayanır. Buna göre bir elektrokimyasal hücreden net bir 

akım geçtiğinde anotta oksidasyon reaksiyonu, katotta buna eşdeğer olacak 

şekilde redüksiyon reaksiyonu yürür. Böyle bir sistem içinde katot bölgesinde 

hiçbir şekilde korozyon olayı meydana gelmez. Bu teoriye dayanarak bir 

metalin yüzeyindeki anodik bölgeler, katot haline dönüştürülerek korozyon 

olayı kesin şekilde önlenebilir. 

 

Anodik koruma yapmak: Aynen katodik korumada olduğu gibi metale dıştan 

bir akım uygulanarak koruma sağlanır. Anodik koruma bir pasifleştirme işlemi 

olarak kabul edilebilir. Bu nedenle bu yöntem ancak pasifleşme özelliği olan 

metallere uygulanabilir. Eğer sistemde bir arıza meydana gelirse, korunan 

metal kısa sürede korozyona uğrayabilir. 

2.5.  Korozyon İnhibitörleri  
 

Ortama az miktarda katıldığında korozyon hızını azaltan maddelere korozyon 

inhibitörü denir. Korozyona karşı dayanıklı fakat pahalı olan bir malzeme 

kullanmak yerine bazı halde ortama inhibitör katılarak daha ucuz 

malzemelerin kullanılması yoluna gidilir. İnhibitör kullanımı çukur tipi 

korozyona karşı en ekonomik çözüm yoludur. 
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İnhibitörler, belirli formüllerle hazırlanmış kimyasal karışımlardır. Karışımlar 

içinde korozif ortamın türüne göre seçilmiş etkin maddeler bulunmaktadır. 

Önemli olan karışım içindeki etkin maddenin türü ve konsantrasyonudur. 

Etkin maddenin konsantrasyonu, kullanılan metal ortam koşulları göz önünde 

bulundurularak ve denenerek seçilir. 

 

Herhangi bir maddenin inhibitör etkisi, kendi doğası dışında, metalin türüne 

ortamdaki konsantrasyonuna bağlı olmaktadır. İnhibitörler farklı şekilde 

sınıflandırılabilir. 

 

2.5.1. İnhibitörlerin sınıflandırılması 
 

Etki ettikleri reaksiyona göre: 

 

Anodik İnhibitörler, İnhibitörler, metalin anodik çözünme reaksiyonunu 

yavaşlatıyorsa “anodik inhibitör” olarak adlandırılır. Genel olarak anodik 

inhibitörler anyonlardır. Anyonlar anot yüzeyine doğru göç eder ve çoğu 

zaman oksijenin de etkisiyle metali pasifleştirirler. Anodik inhibitörler, 

oksitleyiciler ve çözünmeyen film oluşturanlar olarak iki grupta incelenebilir.  

 

Oksitleyiciler metal yüzeyini süratle okside ederek ince ve çok sağlam bir 

tabaka meydana getirirler. Çözünmeyen film oluşturanlar ise, korozyon 

ürünleri ile reaksiyona girerek suda çözünmeyen tuzlar veya kompleksler 

oluşturur ve anot yüzeyini inert bir tabaka olarak kaplar.  

 

Anodik inhibitörler, özellikle oksitleyici türde olanlar tehlikeli türde olanlardır. 

Anodik bölgede korunmamış küçük bir alan kalırsa yüksek bir hızla 

korozyona uğrar. Bu nedenle anodik inhibitörlerin sistemde devamlı olarak 

yeterli miktarda bulunması çok önemlidir. 
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Anodik inhibitörler sınıfında ortofosfat, silikat, nitrit ve kromat gibi birçok 

inorganik inhibitör ve benzoat vardır. 

 

Anodik inhibitörler konsantrasyon arttıkça korozyon potansiyelini daha pozitif 

değerlere kaydırırlar. 

 

Katodik İnhibitörler; Katodik reaksiyon üzerine etkiyerek korozyon hızını 

yavaşlatan inhibitörlere, katodik inhibitörler denir. Genel olarak katodik 

inhibitörler katyonlardır. Katyonlar katoda göç ederek, elektrokimyasal olarak 

çökelir ve yüzeyi yalıtarak elektrokimyasal devreyi keserler. 

 

Katodik inhibitörler oksijen tüketiciler, hidrojen gidericiler ve çözünmeyen film 

oluşturucular olarak 3 grupta incelenebilir. Oksijen tüketiciler (sodyum sülfit, 

hidrazin vb.), oksijeni ortamdan uzaklaştırarak katot depolarizasyonunu 

önlerler. Bu tür inhibitörler özellikle nötr ve asidik ortamlarda etkin değildirler. 

Hidrojen gidericiler, arsenik, antimon, bizmut gibi bazı ağır metal iyonları 

hidrojen depolarizasyonu reaksiyonunu engellerler. Bu inhibitörler düşük pH’lı 

çözeltilerde etkindirler. Çözünmeyen film oluşturanlar katot üzerinde 

çözünmez bir film oluştururlar . 

 

Katodik inhibitörler anodik inhibitörler gibi tehlikeli değildir fakat anodik 

inhibitörlerden daha az etkilidirler. 

 

Katodik inhibitörler konsantrasyon arttıkça korozyon potansiyelini daha 

negatif değerlere kaydırırlar. 

 

Karma İnhibitörler; Bu inhibitörler hem anodik, hem de katodik reaksiyon 

üzerine etki ederek, korozyon hızını yavaşlatırlar. Bu nedenle etkileri ölçülen 

korozyon potansiyeline göre belirlenemez. Karma inhibitörler, asidik 

ortamlarda kullanılırlar. 
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Yapılarına göre: 

 

Organik İnhibitörler; Organik inhibitörler, genel olarak yüzeyde adsorblanarak 

etkili olurlar. Organik inhibitörlerin etkinlikleri başlıca dört yolla meydana 

gelmektedir. 

 

• Metal yüzeyinde adsorblanarak, 

• Metal ile organo – metalik kompleks oluşturarak, 

• Aktif maddelerin etkisini gidererek, 

• Aktif maddeleri adsorblayarak. 

 

Organik inhibitörlerin etkinliğinde, yapılarında bulunan fonksiyonel grupların 

etkili olduğu tahmin edilmektedir. Organik moleküllerde bulunan -OH, -CHO,  

-COOH, -SN, -CO gibi gruplar, ikili ve üçlü bağlar ve eşlenmemiş elektronlar 

madde ile metalin kolayca etkileşmesini sağlayarak etkin bir inhibisyon 

meydana getirebilirler. Organik inhibitör seçiminde, organik bileşiğin hacmi, 

aromatikliği, karbon zinciri uzunluğu ve dallanmışlığı göz önünde 

bulundurulmalıdır [4]. 

 

İnorganik İnhibitörler; İnorganik inhibitörler, çoğunlukla nötr elektrolitler içinde 

kullanılırlar ve anodik reaksiyon üzerine etki ederek metalin pasifleşmesini 

sağlarlar. 

 

Etkime biçimlerine göre: 

 

Pasifleştirme yoluyla inhibisyon; Bu inhibitörler metali pasifleştirerek korozyon 

hızının düşmesine neden olurlar. 
 

Çöktürme yoluyla inhibisyon; Nötral çözeltiler içinde korozyon sonucu oluşan 

metal iyonları yüzeyde bir oksit veya hidroksit bileşiği halinde çökebilirler. 
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Bazı inhibitörler bu çökeltilerin metal yüzeyine olan oksijen difüzyonunu önler. 

Bu tip inhibitörler katodik inhibitör olarak kabul edilir. 

 

Adsorbsiyon yoluyla inhibisyon; Bu inhibitörler en geniş sınıfı oluşturur. Genel 

olarak bu inhibitörler organik bileşiklerdir, metal yüzeyinde adsorplanarak 

metalin çözünme ve metal yüzeyinde indirgenme tepkimelerini azaltırlar. Bu 

tip inhibitörler metalin bütün yüzeyinde adsorplandıklarından genel olarak çift 

etkiye sahiptirler yani hem anodik hem katodik olayları engellerler. Ama 

etkileri çoğu kez birbirinin aynı değildir. Adsorbsiyon olayı, organik 

bileşiklerde bulunan ve elektronegatif özellikte olan bazı atomların metal 

tarafından elektron ortaklığı yapılarak yüzeyde tutulması ile meydana gelir. 

Böylece metal yüzeyini organik bir film kaplamış olur. 

 

Bu inhibitörleri 3 grupta toplayabiliriz: 

 

1) Organik nitrit ve aminler gibi azot içeren bileşikler  

2) HS- yada S2- yada halkada kükürt içeren bileşikler 

3) Hem kükürt hem azot içerenler. 

 
Aminlerin adsorpsiyonu amin-metal bağlarının gücüne ve aminin 

çözünürlüğüne bağlıdır. Amin-metal bağının gücü azot atomunun elektron 

yoğunluğunun büyük olması ve bu elektronların ko-ordinat bağ oluşturma 

kapasitesi ile ilgilidir. Alifatik aminlerin inhibitör gücü aşağıda verilen sıraya 

göredir. 

 

NH3<  RNH2<  R2 NH< R3N 

R, metil, propil, butil yada amil grupları olabilir. 

 

Kükürt içeren inhibitörler genellikle azot bileşiklerinden daha etkindirler. 

Çünkü kükürt azottan daha iyi elektron vericidir, bağ oluşturma eğilimi daha 

büyüktür. Çoğu kez inhibitörün etkinliği molekül kütlesi ile artar. Kükürt  
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içeren inhibitörler için inhibitör etkisi, kükürdün bağlı olduğu alkil köküne göre 

aşağıdaki sıraya göre artar: 

Metil < Etil< Propil< Butil< Amil [1]. 

 

Adsorpsiyon şu faktörlere bağlıdır: 

 

a) Metal yüzeyinin özellikleri (doğası) 

b) İnhibitörün kimyasal yapısı  

c) Çözeltinin korozif etkisi 

 

İnhibitörün kimyasal yapısındaki atomlar (O, N, S, P), üçlü bağlar ve aromatik 

halka adsorpsiyon prosesinde önemli rol oynar. Halkalı organik bileşiklerin 

inhibitör etkinliği yapılarındaki atomlara göre  şu sırayı takip eder [5]:  

Oksijen < Azot < Kükürt < Fosfor                

 
Amino asitler 

 

Aminoasitler amin ve karboksil grubu içeren bileşiklerdir. Genel formülleri: 

 

 şeklindedir. 

 

Bazı aminoasitler [6]: 
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Fenilalanin 
 

 
 

     
                 alanin                                                valin 

 
Aminoasitlerin Özellikleri: 

 

1.   Toksik olmamaları 

2.    Ucuz  olmaları 

3. Sulu ortamda tamamen çözünenebilir ve yüksek saflıkta hazırlanabilir 

olmalarıdır [1]. 
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2.5.2. İnhibitör etkisinin elektrokimyasal mekanizması 
 

Sulu çözeltiler içinde yürüyen korozyon olaylarını elektrokimyasal olarak 

incelemek üzere anodik ve katodik polarizasyon eğrileri elde edilir. Korozyon 

hücresinde reaksiyon metalin çözünme reaksiyonudur. 

 

M = M+n+ne-    

 

Katot reaksiyonu çözünmüş oksijen içeren nötral çözeltilerde oksijen 

indirgenmesi şeklindedir. 

 

O2 +2H2O + 4e- = 4OH-        

 

Bu reaksiyonların polarizasyon biçimine göre korozyon hızı (icor) artar veya 

azalır. Anodik veya katodik polarizasyon eğrilerinin eğimi değiştirilerek 

korozyon hızı azaltılabilir. Eğer elektrolit içine uygun bir inhibitör katılarak 

polarizasyon eğrilerinden birinin veya ikisinin eğimleri arttırılırsa, korozyon 

hızında azalma olacaktır (Şekil2.2.). 

 

2.5.3. İnhibitör etkinliği 

 

İnhibitörlerin etkinliği, inhibitörün korozyon hızını azaltma derecesini gösteren 

bir ifadedir. İnhibitör etkinliği, inhibitörlü ve inhibitörsüz ortamda belirlenen 

korozyon hızlarının (2.1) no’ lu bağıntıda kullanılması ile hesaplanır. 

 

% inhibitör etkinliği = [ ( i 0 – i  inh ) / i0 ] * 100             (2.1) 

 

Bu bağıntıda io, i inh, sırası ile inhibitörsüz ve inhibitörlü koşullarda belirlenen 

korozyon hızıdır. 
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İnhibitör etkinliklerini Tafel denklemleri yardımı ile çizilen Evans 

diyagramlarını Şekil 2.2 üzerinde izlemek olanaklıdır. 

 

Evans diyagramına göre: 

 

1) Anodik Tafel eğrisinin eğimini değiştirerek  (AB konumundan AHı 

konumuna getirerek) korozyon hızını yavaşlatan maddelere anodik 

inhibitörler denilmektedir. 

2) Katodik Tafel eğrisinin eğimini değiştirerek (CB konumundan CH 

konumuna getirerek) korozyon hızını yavaşlatan maddelere katodik 

inhibitörler denilmektedir. 

3) Belirtilen bu etkinlikleri birlikte gösteren maddelere ise karma 

inhibitörler denir. 

 
Şekil 2.2. Evans diyagramı [4] 
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2.5.4. İnhibitör etkinliklerinin saptanmasında göz önünde 
bulundurulması gereken faktörler 

 

Metal korozyonunu etkileyen faktörler çok çeşitli olduğundan, inhibitör 

uygulamalarında başarı sağlayabilmek için bazı etkenlere dikkat edilmesi 

gerekir. 

 

İnhibitörler az miktarda kullanıldığı zaman ekonomik olur. Bu nedenle 

inhibitör seçiminden uygulama kolaylığına kadar en elverişli koşulların 

ayarlanması gerekir.  

 

Metalin doğası  

 

İnhibitör etkinliği metalden metale farklılık gösterir. Her metalin elektronik 

yapısı farklı olduğundan inhibitörle etkileşimleri farklı, dolayısıyla inhibitör 

etkileri de farklı olacaktır. Bir inhibitör herhangi bir metal üzerinde inhibitör 

etkisi gösterirken, bir başka metal üzerinde aynı etkiyi göstermeyebilir. 

Örneğin nitrit, tavlanmış çelik ve dökme demir üzerinde inhibitör etkisi 

oluştururken, çinko ve alaşımları üzerine etki etmemekte, lehim 

bağlantılarında ise korozyonu hızlandırmaktadır. 

 

Aynı sistemde farklı metallerin kullanımı 

 

Birden fazla metalin bir arada kullanıldığı sistemlerde, tüm metalleri 

koruyabilecek karışımlar hazırlamak gerekir. Karışım hazırlanırken, her 

metale özgü inhibitörlerden belirli oranda karıştırmak yeterli değildir. Çünkü 

metallerden birinin korozyonunu önleyen bir madde diğeri için aşındırıcı etki 

gösterebilir. Nitrit iyonları, tavlanmış çeliğin korozyonunu önlerken, kurşun – 

kalay lehimlerini aşındırır. Bu nedenle kurşun kalay lehimleri kullanılarak 

hazırlanmış bir çelik malzemesi için nitrit uygun bir inhibitör değildir. 

 

 



 21

Metal yüzeyinin durumu 

 

Temiz ve parlak metal yüzeylerini korozyona karşı korumak, kirli ve pürüzlü 

yüzeylere oranla daha az inhibitör gerektirmektedir. İnhibitör 

uygulamalarından önce, yüzey temizleme işlemleri gerek mekanik olarak, 

gerekse kimyasal olarak yapılabilir. Paslı yüzeyleri temizlemek amacıyla 

yaygın olarak, malzeme önce asitli fosfat çözeltisinde yıkanır, daha sonra da 

kromat inhibitörü içinde bekletilir. 

 

Çevrenin doğası 

 

Çevre çoğunlukla sulu çözeltiler ya da içlerinden biri su olmak üzere birkaç 

bileşeni olan sistemlerdir. Çoğu ortamlarda en korozif bileşen sudur. Ancak 

su, titanın metanol içindeki korozyonunu önlemede inhibitör olarak 

davranmaktadır. 

 

Korozif maddelerin konsantrasyonu 

 

Herhangi bir malzemenin korozyon hızı, genellikle ortamdaki korozif 

maddelerin konsantrasyonunun artması ile artar. 

 

Elektrokimyasal korozyonda anodik ve katodik reaksiyonlar meydana 

geldiğinden, korozyon hızını etkileyen proses değişkenler bu reaksiyonları 

etkileyebilmektedir. Genellikle korozif madde konsantrasyonu arttıkça 

korozyon hızı artar.  

 

Safsızlıkların etkisi 

 

Korozif ortamdaki safsızlıklar korozyon açısından yararlı veya zararlı 

sonuçlar oluşturabilir. Sistemde serbest dolaşan ve genellikle farkına 

varılmayan bir iyon, inhibitör etkisi gösterebilir veya korozyona neden olabilir. 
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Eğer bu sistemdeki korozyon hızı test verilerinden beklenenin çok altında ise 

ortamda inhibitör olarak etki eden bir safsızlık mevcut demektir. 

 

Safsızlıkların zararlı etkileri ise çok yaygındır. En yaygın safsızlık klor 

iyonudur. Klor iyonu zararlı etkileri olan tipik bir safsızlıktır, çünkü anodik 

reaksiyonu etkiler. Klor iyonları paslanmaz çelik gibi pasifleşebilen metallerin 

yüzeyindeki pasif tabakayı tahrip eder. Özellikle yüksek sıcaklık klor 

iyonlarının tahrip etkisini arttırır. 

 

Sıcaklığın korozyona etkisi 

 

Sıcaklık korozyonu etkileyen en önemli faktördür. Sıcaklığın artması 

genellikle korozyon hızını arttırır. Ancak kaynama noktası civarında çözeltinin 

sıcaklığı arttıkça oksijen miktarı azalır ve korozyon hızı düşer. Demirin 

kaynayan su içindeki korozyon hızı düşük sıcaklıklardaki korozyon hızından 

daha azdır. Çünkü katodik reaksiyonları depolarize etmek için oksijen 

gereklidir. Oksijen kaynama yoluyla ortamdan uzaklaştırıldığında katodik 

reaksiyon ve buna bağlı olarak anodik reaksiyon yavaşlar ve korozyon hızı 

azalır. 

 

Sıcaklık yükselmesi kinetik hareketliliği arttırır ve adsorbsiyonu azaltır. Yüzey 

adsorbsiyonu ile inhibisyon sağlanıyorsa, zayıf adsorbsiyon daha az koruma 

sağlar. 

 

pH’ın etkisi 

 
Tüm inhibitörlerin en fazla etkin olduğu bir pH aralığı vardır. Bu nedenle 

inhibitör seçiminde ortamın pH değeri önemlidir. 

 

Korozyon kontrolünde pH önemli bir faktördür. Yaygın uygulamalardan biri, 

asidik ortama alkali ilavesi ile pH’ ın yükseltilerek korozyonun azaltılmasıdır. 

Asitli ortamlarda korozyona uğrayan malzemelerin çoğu alkalilere 
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dayanıklıdır. pH değeri aynı zamanda malzemelerin gerilim korozyonu 

çatlamalarını ve çukur korozyonuna dayancını da etkiler. Bu etki oldukça 

karmaşık ve ortama bağlı olduğundan genellemeler yapmakta fayda vardır. 

 

Havalandırma ve sıvının etkisi 

 

Oksijenin varlığı korozyon hızını arttırabilir veya hiç etkilemeyebilir. 

Pasifleşme özelliği göstermeyen metallerde oksijen miktarı arttıkça korozyon 

hızı artar. Pasifleşebilen metaller de aktif durumda iken aynı davranışı 

gösterir. 

 

Pasif durumdaki metaller ortamdaki oksijen miktarının artışından genellikle 

etkilenmezler. Aktiflik – pasiflik sınırında ise oksijen artışı dengeyi pasiflik 

yönünde kaydırarak korozyon hızını azaltır (Şekil 2.3). 

 

Çoğu inhibitörlerin yaklaşık nötr çözeltiler içinde yeterince etkin olabilmeleri 

için ortamda çözünmüş oksijen azalacağından çözelti karıştırılarak hava 

oksijeninin çözelti ile etkileşmesi sağlanır. 

 

İnhibitör konsantrasyonu 

 

Tüm inhibitörlerin yeterince etkin olabilmeleri için ortamda belirli bir 

konsantrasyonda bulunmaları gerekir. Ortama ilk eklenen miktar metal 

yüzeyinde film oluşturmak için harcandığından, çözelti içinde daima belirli bir 

konsantrasyonda bulunmaları gerekir. İnhibitörün etkin olduğu en düşük 

konsantrasyonda kullanılması ekonomik açıdan gereklidir. Olası kayıplar göz 

önüne alınarak, gereği kadar inhibitör kullanılmalıdır. 

 

Bazı inhibitörlerin, başlangıç konsantrasyonu birçok etkiye bağlı olarak 

azalabileceğinden, uygulama sırasında sınır konsantrasyonunun altına 

düşülmemesi için, uygulamanın başlangıcında gereğinden fazla inhibitör 

kullanılması gerekir. Kullanım sırasında inhibitör konsantrasyonunun 
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azalması, her zaman sadece kimyasal reaksiyonlarla ilgili olmayabilir. 

Delinme, sızıntı gibi mekanik etkiler nedeniylede inhibitör miktarında azalma 

görülebilir. 

 

Zehirlilik ve çevre sorunları 

 

Sanayideki gelişmelere paralel olarak çevre sorunları da büyük önem 

kazanmıştır. İnhibitörlerin, kullanıldığı koşullarda zehirli olup olmadıkları 

üretilen maddeye bağlı olarak önemli olmaktadır. Kullanılan her İnhibitörün 

kullanımı sırasındaki kaçaklar ve belirli bir kullanma süresinden sonra dışarı 

atılmaları önemli çevre sorunlarını da beraberinde getirmektedir. İçinde 

inhibitör bulunan çok miktardaki sıvının nehir, göl ya da denizlere bırakıldığı 

düşünülürse, zehirli ya da kirletici maddeler kullanılarak yapılan inhibitör 

uygulamasının, uygulamadan sonra oluşturduğu tehlikeyi tahmin etmek zor 

değildir. Bu nedenle, inhibitör uygulamalarında kullanılacak İnhibitörün 

seçiminde uzun vadeli düşünmek gerekmektedir. Uygulamadan sonra gerekli 

arıtma işlemlerinin yapılmasının yanında, biyolojik olarak bozulabilen 

inhibitörlerin tercih edilmesi, inhibitör formülü içine ya da kullanıldıktan sonra 

atılacak çözeltiye biyolojik bozulmayı sağlayacak kimyasal maddelerin 

eklenmesi gerekmektedir. 

 

2.6. Pasiflik 

 

Pasiflik genel anlamda bir metalin bazı çevresel koşullarda kimyasal 

reaksiyon verme yeteneğini kaybetmesidir. Çelik özellikle nehir suyu, içme 

suyu veya kaynak suyu gibi doğal suları kullanan işletmelerde kullanılır. Bu 

nedenle çeliğin nötral ortamlardaki korozyonu oldukça fazla incelenmiştir.  

 

Çalışılan ortamlarda başlıca korozyon etkisi olan bileşen, çözünmüş 

oksijendir. Daha düşük korozyon hızı ve daha uniform korozyon (genel 

korozyon), oksijen korozyonunu azaltmakla sağlanabilir. Daha yüksek oksijen 
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konsantrasyonu, çeliğin pasifleşmesine neden olursa da pasif yüzeyde aktif 

yerler varsa, aktif yerlerdeki korozyon şiddetini arttırır. 

 

Metal alaşımların pasifleşme eğiliminin saptanması korozyona dayanıklı 

malzemelerin seçimi ve geliştirilmesinde çok önemlidir. Pasifleşen metal ve 

alaşımlar anodik yönde polarize edilirse genellikle tipik bir akım – potansiyel 

eğrisi verirler. Bu eğriler yardımıyla metalin pasifleşme eğilimi incelenebilir. 

 

Klor gibi aktif iyonların bulunmadığı ortamda pasiflik eğrisi ABCDF (Şekil 2.3) 

biçimindedir. Eğrinin AB bölgesi metalin korozyona uğradığı bölgedir ve aktif 

bölge olarak tanımlanır. Bu bölgede elektrot potansiyeli arttıkça metalin 

çözünme hızı da artar. BC bölgesinde metal yüzeyinde pasif film tabakası 

oluşumu nedeniyle akım yoğunluğu (korozyon hızı düşer). B noktasındaki 

potansiyele Epp veya birincil pasifleşme potansiyeli, bu potansiyeldeki akıma 

İpp denir. CD noktaları arasında kalan bölge pasif bölge diye adlandırılır. Bu 

bölgede metalin korozyon hızı çok düşüktür. C noktasındaki potansiyele 

pasifleşme (Epas) , akım yoğunluğuna (ipas) denir. DF noktaları arasında kalan 

bölge transpasif bölge diye adlandırılır. Bu bölgede metal tekrar hızla 

korozyona uğramaya başlar . 

 

Klor gibi aktif iyonların bulunduğu ortamlarda ise pasiflik eğrisi ABCGH 

biçimindedir. Pasifleşebilen metallerde belirli bir anodik potansiyelden sonra 

metal yüzeyinde çukurlar oluşmaya ve metal hızla çözünmeye başlar. 

Pasifliğin bozulduğu bu potansiyele çukur oluşma potansiyeli (Eço) denir. 

Çukur oluşma potansiyeli yalnız klor, brom iyonu gibi aktif iyonların 

konsantrasyonuna bağlı değil, aynı zamanda inhibitif iyonların 

konsantrasyonlarının oranına da bağlıdır. Çukur oluşma potansiyeli, 

çözeltideki aktif iyon konsantrasyonu arttıkça daha negatif değerlere, inhibitif 

iyon konsantrasyonu arttıkça daha pozitif değerlere kaymaktadır.  

 

Kritik çukur oluşma potansiyeli, çukur oluşmasını önleyecek potansiyeli 

belirlemek açısından önemlidir. Bu noktayı elde edebilmek için transpasif 
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durumundaki metalin potansiyelini çok küçük bir hızla negatif yönde 

değiştirmek gerekir. Geri dönüşte pasifliğin tekrar sağlandığı F noktasına 

kritik çukur oluşma potansiyeli (EKÇO) denir. Bu yapılmazsa elektrokimyasal 

dengeden sapılır, HF veya HEF eğrileri elde edilir (Şekil 2.3). 

 
Metale uygulanan potansiyel (E) 

 

i) E<Epas ise metal genel korozyona uğrar. Epp < E < Epas durumunda 

genel korozyon devam eder, ancak oksitlenme olduğundan hızı yavaştır. 

ii) Epas<E<Ekço arasında yüzey tamamen pasiftir. Çukur oluşmaz ve 

büyümez. 

iii) Ekço <E<Eço arasında yeni çukurlar oluşmaz, oluşmuş olanlar 

büyümelerine devam ederler. 

iv) E>Eço ise pasiflik bozulur, çukurlar yeniden oluşmaya başlar ve 

korozyon hızla artar. 
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Şekil 2.3. Pasiflik eğrisi [4]. 
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2.7. Korozyon Hızı Ölçme Yöntemleri 
 

2.7.1. Korozyon hızı  
 

Metal ve alaşımların korozyona karşı dirençlerini birbirileriyle 

karşılaştırabilmek için her birinin korozyon hızı nicel olarak verilebilmelidir. 

Korozyon hızı kısaca bir maddenin birim zamandaki çözünebilme hızı olarak 

verilebilir. Yerel korozyonun olduğu sistemlerde ise korozyon hızı oluşan 

çukurun derinliği olarak verilebilir. 

 

Korozyon potansiyelini (Ecor) ölçmek için kullanılan en kolay yöntem 

elektrokimyasal deneylerdir. Ecor’u tayin etmek için, kararlı referans elektrot 

ve multimetre gerekir. Yalnız Ecor’la ilgili elde edilen bilgilere göre korozyon 

hızının arttığını veya azaldığını bulmak mümkün değildir. Bundan dolayı 

Ecor’la birlikte Rp polarizasyon direncinin bilinmesi de şarttır.  

Korozif ortamda bulunan bir malzemenin korozyon hızının bilinmesi, 

korozyona karşı alınabilecek önlemler bakımından önemlidir. Korozyon hızı 

belirleme yöntemlerini başlıca iki grup altında toplayabiliriz. 

 

2.7.2. Kütle kaybı yöntemi 

 
Bu yöntemde, kütle kaybı testleri için hazırlanmış ve yüzeyi temizlenmiş 

numune tartıldıktan sonra, korozif ortamda belirli bir süre bekletilir. Korozyon 

ürünleri temizlendikten sonra yeniden tartılan numunenin kütle azalmasının 

gram, miligram veya yüzde ağırlık azalması olarak ifadesi korozyon hızını 

verir. Kütle azalması, numunenin korozyon ortamında kalma süresine 

bağlıdır. Numunenin şeklide korozyon hızını etkiler. 
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Kütle azalması, birim zamanda birim yüzey başına ağırlık azalması olarak 

verilir. Genel olarak desimetre kare için günde miligram ağırlık azalması en 

çok kullanılan birimdir. Diğer anlatım şekilleri yılda inç, yılda mm ve yılda 

mildir (mpy). İncelme hızı ifadelerinden yılda mil pratikte çok kullanılan bir 

birimdir [3]. 

 

Kütle azalması yönteminin basit ve uygulamada bazı kolaylıklara sahip 

olmasına karşın, birçok sakıncaları da vardır. Deney süreleri genellikle 

uzundur ve korozyon hızının yüksek olduğu durumlarda güvenilir sonuçlara 

ulaşmak zordur. Çünkü korozyon hızı değerleri o andaki korozyon hızını 

değil, başlangıçtan itibaren geçen uzun bir zaman diliminin ortalamasını 

vermektedir. 

 

Son zamanlarda elektrokimyasal tekniklerin gelişmesi ile birlikte korozyon 

hızı tayininde polarizasyon eğrileri kullanılmaya başlanmıştır. Galvanostatik 

veya potasiyostatik ölçümlerle elde edilen polarizasyon eğrileri 

değerlendirilerek Tafel ekstrapolasyonu veya lineer polarizasyon yöntemleri 

kullanılarak korozyon hızları çok kısa sürede tayin edilebilmektedir.  

 

Kütle azalması yöntemiyle korozyon hızı aşağıdaki gibi hesaplanır; 

 mpy = 
DAT

W534       olarak hesaplanır.  (2.2) 

Burada;  

W = kütle azalması,  mg 

D = numune yoğunluğu, g/cm3 

A = numune yüzeyi,  (inç)2 

T = süre,   saat 

1 mpy = 0,0254 mm/yıl 
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Kütle kaybı yöntemi ile korozyon hızı belirlenirken, çözünmenin homojen 

olması, korozyon sonucu oluşan ürünün ya tamamen çözünmesi ya da uygun 

bir çözücüde çözülerek metal yüzeyinden uzaklaştırılması gerekir. 

 

Ancak bu yöntemle yapılan ölçümlerin süreleri çok uzundur ve düşük 

korozyon hızlarında güvenilir sonuçlara ulaşmak oldukça zordur.  

 

2.7.3. Elektrokimyasal yöntemler  

 

Günümüzde korozyon hızını belirlemek için elektrokimyasal yöntemler 

kullanılmaktadır. Korozyon olayında anot ve katot arasında geçen akım, 

elektrot potansiyelinde bir değişiklik meydana getirir. Değişime bağlı olarak 

denge potansiyeli, yani korozyon potansiyeli ve korozyon akım yoğunluğu 

ölçülebilir.  

 

Korozyon akımının belirlenmesi için korozyon potansiyelinin ve akım – 

potansiyel eğrilerinin bilinmesi gerekir. Akım – potansiyel eğrileri akım veya 

potansiyelden birinin kontrollü olarak değiştirilmesine karşın diğerinin aldığı 

değerlerin grafiğe geçirilmesi ile elde edilir. Bu eğrilerin yardımı ile korozyon 

hızının belirlenmesinde kullanılan en yaygın metotlar aşağıda verilmiştir.  

 

Korozyon hızı üç farklı şekilde hesaplanabilir. 

 

Tafel ekstrapolasyon yöntemi 

 

Korozyon potansiyelinden başlanarak, anodik ve katodik yönde elde edilen 

yarı logaritmik akım-potansiyel eğrilerinin lineer bölgelerinin korozyon 

potansiyeline ekstrapole edilmesi ile korozyon akımı bulunur (Şekil 2.4). 

Birden fazla indirgenme reaksiyonu içeren sistemlere bu yöntem 

uygulanmaz. 
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Bu yöntem hızlı sonuç verir. Anodik ve katodik tafel eğrileri birlikte elde 

edilmediğinde, yalnız birinin korozyon potansiyeline ekstrapolasyonu ile 

korozyon hızı veya akımı belirlenebilir. 

 

 

Şekil 2.4. Anodik ve katodik polarizasyon eğrileri [3] 
 

Katodik polarizasyon eğrisinin korozyon potansiyeline ekstrapolasyonu 

yöntemi  

 

Bu yöntemle yalnız katodik polarizasyon eğrisi elde edilir. Katodik 

polarizasyon eğrisi çizilirken, inert bir metalden yapılan yardımcı elektrot 

yardımıyla deney elektroduna katodik akım verilir. Devreden geçen akım,  

ampermetre (multimetre) yardımıyla ölçülür.  

 

Çözelti içine daldırılmış metalin akım uygulanmadan önce voltmetreden 

ölçülen potansiyeli, korozyon potansiyelidir (Ecor). Metal korozyon 

potansiyelinden başlayarak, katodik yönde polarize edilir. Ölçülen akım 
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yoğunluklarının logaritmalarının potansiyele karşı grafiğe geçirilmesiyle 

katodik Tafel eğrisi elde edilir. Eğri düşük akımlarda doğrusal değildir, ancak 

yarı logaritmik çizimde doğrusallaşır. Korozyon hızını belirlemek için, 

polarizasyon eğrisinin doğrusal olan Tafel bölgesi korozyon potansiyeline 

ekstrapole edilir.  

 

Bu yöntemle çok küçük korozyon hızlarını belirlemek ve sistemin korozyon 

hızını sürekli denetlemek mümkündür. Ancak bu yöntem yalnız bir 

indirgenme reaksiyonu içeren sistemlere uygulanabilir. Aksi halde Tafel 

bölgesinden sapmalar olur. 

 

 

 
Şekil 2.5. Katodik polarizasyon eğrisinin korozyon potansiyeline 

ekstrapolasyonu [3] 
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Lineer polarizasyon direnci yöntemi 

 

Aktivasyon polarizasyonu ile denetlenen sistemde, korozyon potansiyeli 

dolaylarında uygulanan ΔΙ akımı etkisi ile oluşan ΔE potansiyel farkı arasında 

aşağıdaki bağıntı vardır.  

 

)(303.2 cacor
ca

ββ
ββ

+Ι
×

=
ΔΙ
ΔΕ                           (2.3) 

 

ΔΕ
ΔΙ

×
+

×
=Ι

)(303.2 ca
cacor

ββ
ββ   (2.4) 

 

Burada; ΔΙ/ΔΕ Şekil 2.6.’da verilen grafikteki doğrunun eğiminden elde edilir. 

“Rp =ΔΕ/ΔΙ “ polarizasyon direnci olarak tanımlanmaktadır. aβ  ve cβ  anodik 

ve katodik tafel eğimleridir. Denkleme göre polarizasyon direncinin tersi 

korozyon hızı ile orantılıdır. Eğer eğimler Şekil 2.6’daki gibi deneysel olarak 

belirlenebilirse, korozyon akım değeri yukarıdaki ifade kullanılarak 

hesaplanabilir. 

 

Verilen doğrusal bağıntı en çok 10 mV’ a kadar uygulanabilmektedir. Genel 

olarak 7 mV’ dan sonra doğrusallıktan sapmalar görülür. 
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Şekil 2.6. Polarizasyon direnci eğrisi [3] 
 

2.8. Akım Potansiyel Eğrilerini Elde Etme Yöntemleri 

 

Akım potansiyel eğrilerinin deneysel olarak belirlenmesinde galvanostatik ve 

Potansiyostatik yöntem olmak üzere iki yöntemden yararlanılır. 

 

2.8.1. Galvanostatik yöntem 

 

Bu yöntemde kontrol edilen değişken, akım yoğunludur. Akım yoğunluğu 

belirli basamaklarda arttırılarak, elektrot potansiyelindeki değişim gözlenir. 

Akım yoğunluğunun her bir değeri için, bir durum potansiyeli vardır. 

Galvanostatik yöntem potansiyel – akım yoğunluğu ilişkisinin kararlılık 

gösterdiği bölgelerde doğru sonuç verir. Böylece anodik ve katodik potansiyel 

– akım yoğunluğu eğrilerinden aktif ve transpasif alanları incelemek mümkün 

olur.  

 

Yarı kararlı galvanostatik yöntem: Akım uygulanarak potansiyelin dengeye 

gelmesi için bir süre beklenir. Denge tam olarak kurulmadan akım değiştirilir. 
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Kararlı galvanostatik yöntem: Akım uygulanarak potansiyelin dengeye 

gelmesi için bir süre beklenir. Denge kurulduktan sonra akım değiştirilir.  

 

2.8.2. Potansiyostatik yöntem  
 

Bu yöntemde akım potansiyel eğrileri elde edilirken, potansiyel potansiyostat 

yardımı ile kontrol edilir ve potansiyele bağlı olarak akım şiddetinin değişimi 

gözlenir. Polarizasyon eğrilerini elde etmek için geniş ölçüde potansiyostatik 

yöntem kullanılmaktadır.Burada potansiyostatlar bir yandan elektroliz 

devresine akım veren bir elektrik kaynağıdır.Diğer yandan elektroliz 

hücresinde söz konusu metalin potansiyelini önceden belirlenen bir değerde 

tutmak için gereken akım şiddetini özel düzenleyici aracılığıyla ayarlar.  Bu 

yöntem potansiyelin değişme hızına bağlı olarak üç şekilde uygulanır. 

 

Kararlı potansiyostatik yöntem; Potansiyel belirli miktarlarda değiştirilerek, 

akım sabit kalıncaya kadar beklenir. Akım sabit kalınca potansiyel tekrar 

arttırılır.  

 
Yarı karalı potansiyostatik yöntem; Potansiyel belirli adımlarda değiştirilir ve 

her potansiyel basamağında belirli bir süre beklenerek akım değişimi 

gözlenir. 

 

Potansiyostatik yöntem: Potansiyel belirli bir hızla değiştirilerek, beklemeden 

akım değerleri alınır. 

  

Akım potansiyel eğrilerini elde etmek amacıyla kullanılan iki yöntem 

karşılaştırıldığında, Potansiyostatik yöntem daha iyi sonuçlar verir. 

 

Galvanostatik yöntemde galvanostat adı verilen cihazlar kullanılır. Her farklı 

akım değerine karşılık gelen bir potansiyel vardır. Uygulanan akım yoğunluğu 

aktif – pasif dönüşüm için geçerli olan kritik akım yoğunluğuna ulaştığında 
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potansiyel, ani bir değişimle transpasif bölgeye kayar (Şekil 2.7.a). Bu 

nedenle, transpasif bölgenin başladığı nokta olan çukur oluşma potansiyeli 

güvenilir bir şekilde elde edilemez ve pasif bölgede metalin durumu 

incelenemez. Ancak akım potansiyel eğrisinin aktif ve transpasif bölgesini 

izlemek mümkün olur. Potansiyostatik yöntemin üç şeklinde de 

elektrokimyasal dengenin kurulması, potansiyelin değişim hızına bağlıdır. 

Potansiyeli istenen adımlarla değiştirerek pasifliği ayrıntılı olarak incelemek 

mümkündür. Potansiyel ne kadar yavaş değiştirilirse dengenin kurulması o 

kadar kolay olur. Potansiyostatik yöntemde elektrokimyasal denge 

kurulamaz. Çünkü her potansiyel basamağında dengenin kurulması için 

gereken süre kadar beklenmez. Yarı karalı potansiyostatik yöntemde, denge, 

tam olarak kurulamaz. Kararlı potansiyostatik yöntemde, uygulanan her 

potansiyelde beklendiğinden denge tam olarak sağlanır. Kısa sürede sonuç 

vermesi nedeniyle potansiyostatik ve yarı karalı potansiyostatik yöntem daha 

çok kullanılır (Şekil 2.7.b). 

 

 
(a)  

Şekil 2.7. a) Galvanostatik yöntemle elde edilen akım-potansiyel eğrisi 
                b) Potansiyostatik yöntemle elde edilen akım-potansiyel eğrisi 
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(b) 

 
Şekil 2.7. (Devamı) 
                a) Galvanostatik yöntemle elde edilen akım-potansiyel eğrisi 

b) Potansiyostatik yöntemle elde edilen akım-potansiyel eğrisi 
 

2.9. Adsorpsiyon  

 
Adsorpsiyon olayı maddenin sınır yüzeyinde moleküller arasındaki 

kuvvetlerin denkleşmemiş olmasından ileri gelir. Başlıca iki tip adsorpsiyon 

saptanmıştır: fiziksel ve kimyasal adsorpsiyon. 

 

Fiziksel adsorpsiyonda adsorplanmış molekülleri adsorban yüzeyine bağlı 

tutan kuvvetler Van der Waals kuvvetleri cinsindendir. Fiziksel adsorpsiyon 

ısısı düşüktür. Adsorpsiyon dengesi iki yönlüdür. Adsorplanmış tabaka birden 

fazla molekül kalınlığındadır.  

 

Kimyasal adsorpsiyonda adsorplanan moleküllerle adsorbanın yüzey 

molekülleri yada atomları arasındaki gerçek bir reaksiyondan ileri gelir. 

Adsorpsiyon aktivasyon enerjisi bir kimyasal reaksiyonunkinin mertebesinde 
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olup 80-400 kj/mol civarındadır. Adsorplanmış tabaka monomoleküler bir 

tabakadır. Ayrıca birçok durumda kemisorpsiyon katının bütün yüzeyinde 

değil aktif merkez denilen ve teorisi Taylor tarafından yapılmış olan bazı 

merkezlerde kendini gösterir [7].  

 

2.9.1. Adsorpsiyon İzotermleri 
 
Sabit sıcaklıkta adsorban tarafından adsorplanan madde miktarı ile denge 

basıncı veya konsantrasyonu arasındaki bağıntıya adsorpsiyon izotermi adı 

verilir. 

 

İzotermlerin Deneysel Olarak Belirlenmesi 

 

Metal yüzeyinde inhibitif anyonla kaplanma kesri şu bağıntıdan  

yararlanılarak hesaplanmaktadır: 

 

Ө= 1 −   [ iinhibitörlü / iinhibitörsüz] sabit E                                                                                              (2.5) 

 

i akımı göstermektedir. Önce deneysel olarak korozyon hızları belirlenir. 

Sonra ilk denklemden Ө   kesri bulunur. Ө   bulunduktan sonra, adsorbsiyon 

izotermi bağıntılarından yararlanılarak, adsorbsiyonun hangi izoterme uyduğu 

bulunur. 

 

Korozyon olayındaki deney sonuçlarına uyan başlıca adsorbsiyon tipleri 

şunlardır: Freundlich, Langmuir, Temkin, Frumkin, Hill de Boer, Parsons. 

 

Freundlich İzotermi:  

 

Freundlich izotermlerinde belli miktarda adsorban tarafından adsorplanan 

madde miktarı, hızla artar ve daha sonra adsorban yüzeyinin adsorplanan 
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maddenin molekülleriyle dolmasıyla daha yavaş artış gösterir. Freundlich, 

Freundlich izotermi denilen şu bağıntıyı önermiştir:  

x / m  = K.C n   veya θ = Kı . Cn 

x = m kütlesinin adsorbladığı madde miktarı, 

C= adsorblananın çözeltideki konsantrasyonu, 

θ = yüzeyin kaplanma kesri, 

K, Kı, n = sabitler 

 

log x/m = log K + n.logC   veya   log Ө = log Kı + nlogC 

 

Bağıntılarındaki sabitler grafikler çizilerek eğimlerinden ve sapmadan 

hesaplanırlar. 

 

Langmuir İzotermi: Langmuir şunları kabul etmiştir;  

 

Birçok hallerde ve özellikle bir kimyasal adsorpsiyonda, bir doymuşluğa 

varılır; x/m oranı bir limite erişir ki, bu tüm katı yüzeyini kapsayan 

adsorplanmış madde bir monomoleküler tabaka oluşturur. Oysa Freundlich 

ifadesi bu sonucu açıklayamaz. Bu durumu açıklayabilmek için Irving 

Langmuir, teorik düşüncelerden hareket ederek, Langmuir izotermi denilen 

bağıntıyı bulmuştur. Langmuir şu hususları kabul etmiştir: 

 

• Adsorplanan madde monomolekülerdir. 

• Adsorpsiyon dengesi bir dinamik dengedir. dt zamanında adsorplanan 

madde miktarı yüzeyden ayrılan madde miktarına eşittir. 

 

Bu izotermde, adsorblayan maddenin kaplanma kesri ile adsorblanan 

maddenin konsantrasyonu şu bağıntılarla verilir: 

Ө / 1− Ө  =A. C. e – q/RT   veya      C/ (x/m) = 1/a + (b/a). C 

Denklemin logaritması alınırsa; 

log (Ө / 1− Ө) = log A + log C  olur. 
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1. GİRİŞ 

 

1.1. Metallerin Korozyonu ve Önemi  

   

 Metallerin hemen hemen hepsi doğada bileşikleri halinde bulunurlar. Bu 

bileşikler işlenerek metaller ve bu metallerden oluşan çeşitli alaşımlar elde edilir. 

Metal ve alaşım eldesi zorlama bir olaydır. Bu metallerin ve alaşımların doğasında 

yeniden bileşikleri haline geçme eğilimleri olduğu için zamanla, ortamdaki maddeler 

ve şartlara göre kimyasal reaksiyona uğrarlar. Metalin yapısının bozunması bizim 

istemediğimiz bir olaydır. Bu bozunma tepkimesine korozyon denir. 

 Korozyon, en genel anlamda malzemelerin çevre etkisiyle bozularak 

kullanılamaz hale gelmesidir. Ancak, bu terim daha çok metal veya alaşımlarının 

bulundukları ortam ile kimyasal reaksiyonlara girerek metalik özelliklerini 

kaybetmesi için kullanılır. Pek çok metal ve alaşımın çeşitli nedenlerle zaman içinde 

korozyona uğraması endüstride önemli kayıplara ve kazalara yol açmaktadır.  

 

1.2. Korozyonu Önleme Yöntemleri 

 

 Korozyonun önlenmesi çalışmalarında, koruma için hangi tekniğin nasıl 

uygulanacağı belirlenirken korozyonun doğası, sistemin özellikleri ve çevre koşulları 

dikkate alınır. Uygulanan teknikler, ortam koşullarının değiştirilmesi, birtakım yüzey 

işlemleri ile metalik malzemenin korozif ortamla temasının önlenmesi, malzemeyi 

kendinden daha aktif bir metal ile galvanik olarak eşleme ya da dışarıdan bir güç 

kaynağı yardımıyla potansiyel uygulayarak malzemenin daha soy hale getirilmesi 

işlemlerinden biri veya bir kaçının aynı anda uygulanmasıdır(Erbil,1984; 

Üneri,1998). 

 Elektrokimyasal olan yöntemler 

• Katodik koruma uygulamaları 

  I. Dışarıdan potansiyel uygulayarak 

  II. Kurban anot tekniği ile 

• Dışarıdan potansiyel uygulayarak yüzeyde kararlı bir oksit tabakası 
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  oluşturulması 

 Elektrokimyasal olmayan yöntemler 

• Yüzey işlemleri ile ( boyama, polimer filmi ile kaplanması v.b ) 

• İnhibitör uygulamaları 

• Sistemin tasarımı sırasında alınacak tedbirler 

     Ortam koşullarının değiştirilmesi 

 

1.3. İnhibitörlerle Koruma ve İnhibitörlerin Etkileri 

 

 Metal ve alaşımları korozyona karşı koruma yöntemlerinden biri de inhibitör 

kullanımıdır. İnhibitörler, korozif etkiyi azaltmak veya önlemek için korozyon 

ortamına katılan maddelerdir. Korozyon inhibitörleri birçok sistemlere eklenirler: 

Temizleme banyoları, soğutma sistemleri, çeşitli rafineri birimleri, kimyasal işlemler, 

buhar jenaratörleri v.b. (Üneri,1998) 

 Korozif ortama az miktarda eklendiği zaman korozyonu yavaşlatan ya da 

durduran maddelere inhibitör denir. İnhibitör olarak etkiyen maddelerin birçoğu 

metal yüzeyinde adsorplanarak etkin olurlar fakat metal yüzeyinde adsorplanan her 

madde inhibitör değildir. Metal yüzeyindeki etkilerine göre inhibitör veya katalizör 

olabilirler. İnhibitörlerin etkileri üç şekilde olabilir: 

 1.Yüzeyde kapatma etkisi yapabilirler 

 Adsorplanan madde yüzeyi kapatarak korozyon tepkimelerinin gerçekleştiği 

aktif yüzeyi küçültür. Kapatma iki şekilde olabilir 

a) Adsorplanan madde yüzeyin tamamına yakın kısmını kapatarak  

kapatma kesri (Q≈ 1) yüzeydeki reaksiyonların hızı yavaşlar. 

b) Yüzeyin küçük bir kısmının kapatılmasıyla da (Q << 1) yüzeydeki 

reaksiyon hızı yavaşlar. Bunun sebebi yüzeydeki aktif noktaların 

kapatılmasından kaynaklanmaktadır. Böylelikle korozyon hızı yavaşlar. 

 2. Adsorplanan madde yüzeyi aktif hale getirebilir veya kendisi aktif olabilir: 

Bazı olasılıklar mevcuttur. 

a) Kapatılmamış yüzeyde elektrot tepkimeleri sürebilir 
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b) Kapatılmış yüzeyde adsorplanan maddenin anodik yükseltgenmesi  veya  katodik 

indirgenmesi olabilir. 

c) Kapatılmış yüzeyde normal elektrot tepkimeleri sürebilir. Bu durumlarda 

adsorplanan maddenin korozyon hızını yavaşlatıp yavaşlatmadığını anlayamayız 

çünkü meydana gelen akım yan tepkimelerden ve elektrot tepkimelerinden 

meydana gelmiştir ve inhibitör olabileceği gibi katalizörde olabilir(Erbil,1984). 

 

1.4.  İnhibitör Etkinliklerinin Belirlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken 

İlkeler 

 

 Bir metalin korozyona uğramasında, ortamın pH’ı, ortamın sıcaklığı, açık 

havada mı kapalı ortamda mı olduğu, metalin türü v.b. gibi birçok faktör vardır. Bu 

yüzden inhibitör uygulamalarında bu faktörlerin göz önüne alınması gerekir. 

 Her metal farklı elektronik yapıda olduğu için inhibitörlerle etkileşimleri de 

farklı olacaktır. Bundan dolayı bir inhibitör aynı şartlar altında bir metalde aşındırıcı 

etki yapabildiği gibi başka bir metalde inhibitör etkisi gösterebilir. İnhibitörlerin bu 

özelliklerinden dolayı özellikle alaşımlarla yapılan çalışmalarda dikkat edilmesi 

gerekir. 

 Ortamın pH’ı değiştikçe inhibitörün etkinliği değişir. Asidik ortamda iyi bir 

etkinliğe sahip olan bir inhibitörün, nötr ya da bazik ortamda etkinliği çok az hatta 

hiç olmayabilir. Asidik ortamda çalışılan bir deneyde, 3,6-bis(2-metoksifenil)-1,2-

dihidro-1,2,4-tetrazin (2-MDHT) in inhibitör etkinliğinin ortamın pH’ına bağlı olarak 

bileşiğin protonlanması ve moleküldeki elektronların yeniden düzenlenmsei sonucu 

arttığı ifade edilmiştir (Elkadi ve ark.,2000). 

 Bir inhibitörün etkinliği genellikle derişiminin artmasıyla artar. Fakat bir 

inhibitörün birbirine yakın etkinliğe sahip olduğu farklı derişimlerde ise en düşük 

derişimde kullanılması ekonomik açıdan tercih edilir. Bazen bir inhibitörün etkin 

olduğu derişim küçük olabilmektedir. Sitrik asidin NaCl’lü ortamda alüminyumun 

korozyonuna karşı kullanıldığı bir çalışmada, 1×10-5 M kritik derişim olarak 

belirtilmiştir. Bu derişimin altında ve üstünde sitrik asidin alüminyumun 

korozyonunu artırdığı belirtilmiştir(Solmaz ve ark.,2008). 
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 Önceki yıllarda kullanılan anorganik inhibitörlerin özellikle sülfit ve nitrit 

içerenleri bırakıldıkları ortamları zehirlemekte ve ekolojik yapıyı bozmaktaydılar. 

Bunun için arıtma işlemi uygulanmadan bırakılmamaları gerekmektedir. Ya da 

alternatif olarak doğal şartlarda bozunabilecek inhibitörler tercih edilebilir. Son 

yıllarda yapılan çalışmalarda inhibitörün etkinliğinin yanında ekolojiye zarar 

vermeyen maddeler araştırılmakta ve kullanılmaktadır. Bunun için genellikle organik 

inhibitörler tercih edilmektedir. Sülfürik asitli ortamda bakırın korozyonuna karşı 

toksik olmayan inhibitörlerin araştırıldığı bir çalışmada imidazol ve bileşikleri 

kullanılmıştır (Stupnisek ve ark.,2002). Yumuşak çeliğin  sülfirik asitli ortamda  

hidrodinamik koşullarda çevreci bir inhibitör olarak L-metiyonin araştırılmıştır 

(Ashassi ve ark.,2008). Yine yumuşak çeliğin hidroklorik asitli ortamda korozyonuna 

karşı inhibitör olarak bitki ekstraktının kullanıldığı bir başka çalışmada ise, 80oC’de 

dahi bitki ekstraktının %70’e yakın koruma sağladığı belirtilmiştir (Chauhan ve 

ark.,2007). 

  

1.5. İnorganik ve Organik Yapılarına Göre İnhibitörler 

 

 Metallerin korozyonunu kontrol altına almak için kullanılan inhibitörler 

temelde anorganik ve organik inhibitörler diye sınıflandırılabilir. Bunlar farklı 

inhibisyon etki mekanizmasına sahiptirler. 

 İnorganik inhibitörler çoğunlukla nötr elektrolitler için kullanılır ve anodik 

tepkimeye etki ederek metalin pasifleşmesini sağlarlar. NaCl’li  bir ortamda, Sodyum 

silikatın, Seryum(III) ‘le çinkonun korozyonuna karşı kullanıldığı bir çalışmada 

çinkonun anodik ve katodik reaksiyonlarını Zn(OH)2 ve silikatlardan oluşan 

koruyucu bir örtüyle koruduğu ve çok düşük CeCl3 derişimlerinde dahi inhibisyonun 

%95,9 olduğu bildirilmiştir. Klorür iyonlarının varlığında, çinkonun çözünmesiyle 

oluşan Zn+2 -Cl --OH – kompleksinin görülmediği ve çinkonun anodik reaksiyonunu 

çinko ve sezyum silikatın metal yüzeyine çökmesiyle önlediği ileri sürülmüştür 

(Aramaki,2002). 

 Anodik reaksiyonu yavaşlatan klasik pasifleştiricilerden biri de kromatlardır. 

Kromatlar (CrO4
-2) ve dikromatlar (Cr2O7

-2) oksitleyici maddeler olduğu halde nötr 
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çözeltiler içinde katodik reaksiyon hızını fazla değiştirmemekte ve daha çok anodik 

reaksiyonu yavaşlatarak etkin olmaktadırlar. 

 Organik inhibitörler adsorpsiyon inhibitörü olarakta sınıflandırılabilirler ve 

genellikle asidik çözeltiler içinde kullanılırlar. Metal yüzeyinde oluşturdukları 

adsorpsiyon tabakası fazla kararlı olmaz ve etki mekanizmaları moleküler yapıları 

nedeniyle çok farklıdır. Adsorpsiyon inhibitörleri genellikle N,S ve O içeren polar 

fonksiyonel grupları olan konjuge sistemlerdir. Deneysel sonuçlar organik molekülün 

yapısında bulunan fonksiyonel grupların, inhibitör etkinliğini artırdığını 

göstermektedir. Organik molekülde OH, -CHO, -CN-, -SN,  CO, - NH3, -SO3 gibi 

gruplar, ya da çift bağ üçlü bağ, ortaklanmamış elektronlar varsa, madde ile metalin 

kolayca etkileşeceği sıfır yük potansiyelini değiştirerek etkinliği artırdığı 

bilinmektedir (Erbil, 1984). Organik moleküllerde bulunan fonksiyonel grupların 

etkisi, elektron yoğunluğunun bu gruplar üzerinde daha büyük olmasından 

kaynaklanmaktadır. 

  Birçok organik molekül N, S, O, Se, P gibi atomları içeren fonksiyonel 

grupları yapılarında bulundurmaktadırlar. Bu atomlar oldukça elektro negatiftirler bu 

nedenle polarlaşmayı sağlamaktadırlar. Sülfür içeren moleküllerin inhibisyon 

etkinliğinin araştırıldığı bir çalışmada, Özcan ve ark.(2004) tiyoüre, metiltiyoüre ve 

feniltiyoüre moleküllerini sülfürik asitli ortamda yumuşak çeliğin korozyonunu 

önlemede kullanmışlar ve en etkin molekülün azot atomuna en çok elektron sağlayan 

fenil grubuna sahip feniltiyoüre olduğunu belirtmişlerdir. 

 Organik molekül içeren metal-çözelti arayüzeyinde, dört çeşit adsorpsiyon 

meydana gelebilir: 

1) Yüklü metal ile yüklü moleküller arasında elektrostatik etkileşimler, 

2) Moleküldeki ortaklanmamış elektron çiftleriyle metal arasındaki etkileşimler, 

3) π-elektronlarının metal ile etkileşimi, 

4) Tüm etkileşim türlerinin kombinasyonu(Bentiss ve ark., 2001). 

 Organik inhibitörler genel olarak metal yüzeyine adsorplanmış bir veya 

birkaç su molekülüyle yerdeğiştirerek tutunur. 
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İnh(çözelti) + nH2O(ads) ↔  İnh(ads) + nH2O(çözelti)             (1.1) 

İnhibitör molekülü yeni oluşmuş Fe+2 iyonu ile birleşerek metal yüzeyinde metal 

inhibitör kompleksi oluşturabilir. 

 

 Fe → Fe+2 + 2e-               (1.2) 

 

 Fe+2 + İnh(ads) → [Fe-İnh]+2
(ads)             (1.3) 

 

Oluşan kompleksin metalin çözünmesini inhibe etmesi ya da katalizlemesi 

kompleksin bağıl çözünürlüğüne bağlı olduğu, metiyoninin yumuşak çelik üzerine 

inhibisyon etkisinin sülfürik asitli ortamda araştırıldığı bir çalışmada bildirilmiştir 

(Oguzie ve ark., 2007). 

 

1.6.  Adsorpsiyon Ve Türleri 

 

 Adsorpsiyon, bir katının ya da bir sıvının sınır yüzeyindeki derişim değişmesi 

olarak tarif edilebilir. Derişim artışı halinde buna pozitif adsorpsiyon, azalması 

halinde de negatif adsorpsiyon denir. Adsorpsiyon olayı maddenin sınır yüzeyinde 

moleküller arası kuvvetlerin denkleşmemiş olmasından ileri gelmektedir. 

Adsorpsiyon, atom, iyon ya da moleküllerin bir katı üzerine tutunması şeklinde de 

tanımlanır. Tutunan taneciklerin yüzeyden ayrılmasına desorpsiyon, katıya 

adsorplayıcı, katı yüzeyinde tutunan maddeye adsorplanan adı verilir(Bayol,2005). 

 Adsorpsiyon sabit sıcaklık ve basınçta kendiliğinden olduğundan dolayı 

serbest enerji değişimi yani adsorpsiyon serbest enerjisi ∆G daima eksi işaretlidir. 

Diğer taraftan, gaz ya da sıvı ortamda daha düzensiz olan tanecikler katı yüzeyinde 

tutunarak daha düzenli hale geldiğinden dolayı adsorpsiyon sırasındaki entopi 

değişimi yani adsorpsiyon entropisi ∆S de daima eksi işaretlidir. Adsorpsiyon serbest 

entalpisi ve adsorpsiyon entropisinin daima eksi işaretli olması 
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  ∆H= ∆G + T∆S               (1.4) 

 

eşitliği uyarınca adsorpsiyon sırasındaki entalpi değişiminin yani adsorpsiyon 

entalpisi ∆H’nin daima eksi işaretli olmasını gerektirmektedir(Sarıkaya,1993). 

 Metal-çözelti arayüzünde meydana gelen adsorpsiyon kimyasal ya da fiziksel 

olabilir. Genellikle ∆Go
ads değerinin -20 kj/mol veya daha düşük olduğu durumlarda 

yüklü metal ile yüklü organik moleküller arasında elektrostatik etkileşimler olduğu 

ve adsorpsiyonun fiziksel olduğu kabul edilir. ∆Go
ads değerinin -40 kj/mol ve daha 

yüksek olduğu durumlarda, organik molekülden metal yüzeyine koordine tip bağ 

yapmak için yük transferini gerektiren etkileşimler (kemisorpsiyon) olur (Cheng ve 

ark.,2007). 

 Fiziksel adsorpsiyon sırasında atom, molekül ya da iyon şeklinde olabilen 

adsorplanan tanecikler ile katı yüzeyi arasında uzun mesafeli fakat zayıf olan Van 

der Waals kuvveti etkindir. Kimyasal adsorpsiyon sırasındaysa taneciklerle yüzey 

arasında bir kimyasal bağ (genellikle de kovalent bağ) oluşmaktadır (Sarıkaya,1993). 

Bentiss ve arkadaşlarının (2001) yaptığı bir çalışmada, kimyasal adsorpsiyonun, 

inhibitör molekülünün koordine bağ oluşturmak üzere metal yüzeyine elektron 

ortaklanması veya transferini gerektirdiği ve elektron transferinin zayıf bağlı 

elektronlara sahip bileşiklerde beklendiği belirtilmiştir. Çoğu organik inhibitörlerin 

N, S, veya O içeren ve her biri kimyasal adorpsiyonun merkezi olabilecek, en az bir 

polar gruba sahip olduğu ve bu tür moleküllerde inhibisyon özelliklerinin kimyasal 

adsorpsiyon merkezi çevresinde elektron yoğunluğuna bağlı olduğu vurgulanmıştır. 

 Kimyasal adsorpsiyon yalnızca bir tabakalı yani monomoleküler olabildiği 

halde, fiziksel adsorpsiyon bir tabakalı ya da çok tabakalı yani multimoleküler 

olabilir. Diğer taraftan çoğu fiziksel adsorpsiyon tersinir olarak yürütülebildiği halde 

kimyasal adsorpsiyonlar tersinmezdir (Sarıkaya,1993). 
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1.7. Adsorpsiyon İzotermleri ve Uygulamaları 

 

  İnhibitör derişimi ile yüzeyin kaplanma kesri arasındaki ilişikiler çeşitli bilim 

adamları tarafından, adsorpsiyon izotermleri olarak matematiksel bağıntılar halinde  

verilmiştir. Kaplanma kesrinin inhibitör derişimi ile değişimini belirten bu 

izotermler, bazı katsayılar ve düzeltme terimleriyle birbirlerinden ayrılmaktadır. 

Kaplanma kesri inhibitörün koruma yüzdesine eşit alınarak, inhibitörün 

adsorplandığı metal yüzeyinde korozyon tepkimelerinin durduğu kabul edilmektedir. 

Bu kabul her zaman doğru olmadığı halde düşünme kolaylığı sağlamak için böyle bir 

varsayım zorunludur. Buna göre kaplama kesri (θ)  için; 

 

 θ = 1 − İ      ö  ü   ş                   ı ı
İ      ö  ü    ş                   ı ı              (1.5) 

 

bağıntısı yazılmalıdır. Varsayıma göre yüzeyin kaplama kesri büyüdükçe korozyon 

tepkimelerinin hızı küçülecektir. İnhibitörlü ve inhibitörsüz koşullarda yapılan 

deneylerin sonuçlarından kaplama kesri hesaplanıp adsorpsiyonun hangi izoterme 

uyduğu grafikler çizilerek saptanabilir (Erbil, 1980). 

 

 Adsorpsiyon izotermlerinden en yaygın olarak kullanılanı Langmuir 

adsorpsiyon izotermidir ve bu izoterm homojen adsorpsiyon için kullanılmaktadır bu 

izotermde kaplanma kesri ile inhibitör derişimi arasındaki bağıntı, 

    

 θ/(1-θ)=KC                  (1.6) 

 

şeklinde verilmiştir. (İleri ve ark., 2006). Burada yüzey kaplama kesri C çözeltideki 

inhibitör derişimi ve K adsorpsiyon denge sabitidir. [θ/(1-θ)]-C değişimi doğrusaldır 

ve deneysel sonuçların bu değişimi doğrulaması adsorpsiyonun Langmuir 

adsorpsiyon izotermine uyduğunu gösterir. 

 Langmuirin teorik yaklaşımı aşağıdaki kabullere dayandırılmıştır 

(Bayol,2005); 
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• Katı yüzeylerinin belli sayıda adsorpsiyon merkezi içerir. Herhangi bir 

sıcaklık ve basınçta dengede bu adsorpsiyon bölgelerinin θ gibi bir kesri adsorplanan 

moleküller tarafından işgal edilmiştir, 1-θ kadarı ise işgal edilmemiş durumdadır. 

Buradan yüzeyin örtülü kesri θ ve örtülü olmayan kesri ise 1-θ  olarak gösterilebilir. 

• Her bir adsorpsiyon merkezine bir molekül tutunabilir.  

• Adsorpsiyon ısısı bütün adsorpsiyon merkezleri için aynıdır ve yüzeyin örtülü 

kesrine bağlı değildir. 

• Farklı merkezler üzerine bağlanmış moleküller arasında hiçbir etkileşme 

yoktur. Bir molekülün işgal edilmemiş bir merkeze bağlanması veya işgal 

ettiği bir noktayı terk etme ihtimali komşu adsorpsiyon merkezlerinin dolu 

olup olmamasına bağlı değildir 

• Katı yüzeyinde heterojen bölgeler bulunmaz (Bard, 2001; Inglezakis, 2006). 

Diğer birçok izotermler, Langmuir adsorpsiyon izotermine benzer biçimde 

olup, deneysel sonuçlara uymasını sağlamak için bazı yeni terimler ve katsayılar 

eklenerek türetilmiştir. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir. 

 Freunlich adsorpsiyon izoterminde, Langmuir izoterminden farklı olarak 

adsorbanın (metal yüzeyinin) değişik adsorpsiyon potansiyellerinde heterojen bir 

yüzeye sahip olduğu kabul edilmiştir (Inglezakis, 2006). 

 

θ=KC n                   (1.7) 

 

 θ yüzey kaplanma kesri, C çözeltideki inhibitör derişimi ve K adsorpsiyon 

denge sabitidir. Burada n heterojenlik faktörüdür ve 1/n değeri 0 ile 1 arasında değer 

alır. Bu değer sıfıra yaklaştıkça yüzeyin heterojenlik seviyesi artmaktadır (İleri ve 

ark., 2006). 

  Frumkin adsorpsiyon izotermi langmuir izoterminin bir uzantısıdır. 

Adsorplanan moleküllerin birbirleriyle etkileştiği ve yeni moleküllerin 

adsorpsiyonunu itme ve çekme kuvvetleriyle etkilediği söyler. 

     

θ/(1-θ)=KC -2aθ                 (1.8) 
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A. INTRODUCTION

A corrosion inhibitor is a chemical substance which, when added in small concentrations to an
environment, minimizes or prevents corrosion [I].

Corrosion inhibitors are used to protect metals from corrosion, including temporary protection
during storage or transport as well as localized protection, required, for example, to prevent
corrosion that may result from accumulation of small amounts of an aggressive phase. One example
is brine, in a nonaggressive phase, such as oil. An efficient inhibitor is compatible with the
environment, is economical for application, and produces the desired effect when present in small
concentrations.

Inhibitor efficiency, P, is given as

p = (w0 - w/w0) x 100 (1)

where W0 is the corrosion rate in the absence of inhibitor, and w is the corrosion rate in the same
environment with the inhibitor added.

B. CLASSIFICATION OF INHIBITORS

Inhibitor selection is based on the metal and the environment. A qualitative classification of
inhibitors is presented in Figure 1. Inhibitors can be classified into environmental conditioners and
interface inhibitors.

1. Environmental Conditioners (Scavengers)

Corrosion can be controlled by removing the corrosive species in the medium. Inhibitors that
decrease corrosivity of the medium by scavenging the aggressive substances are called
environmental conditioners or scavengers. In near-neutral and alkaline solutions, oxygen reduction
is a common cathodic reaction. In such situations, corrosion can be controlled by decreasing the
oxygen content using scavengers (e.g., hydrazine [2]).

© Minister of Natural Resources, Canada, 1999.

Uhlig's Corrosion Handbook, Second Edition, Edited by R. Winston Revie.
ISBN 0-471-15777-5 © 2000 John Wiley & Sons, Inc.



*Form three-dimensional layers at the interface, so they are
classified collectively as interphase inhibitors

FIGURE 1. Classification of inhibitors.
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2. Interface Inhibitors

Interface inhibitors control corrosion by forming a film at the metal/environment interface. Interface
inhibitors can be classified into liquid- and vapor-phase inhibitors.

2.1. Liquid-Phase Inhibitors Liquid-phase inhibitors are classified as anodic, cathodic, or mixed
inhibitors, depending on whether they inhibit the anodic, cathodic, or both electrochemical
reactions.

2.LL Anodic inhibitors. Anodic inhibitors are usually used in near-neutral solutions where
sparingly soluble corrosion products, such as oxides, hydroxides, or salts, are formed. They form, or
facilitate the formation of, passivating films that inhibit the anodic metal dissolution reaction.
Anodic inhibitors are often called passivating inhibitors.

When the concentration of an anodic inhibitor is not sufficient, corrosion may be accelerated,
rather then inhibited. The critical concentration above which inhibitors are effective depends on the
nature and concentration of the aggressive ions.

2.7.2. Cathodic inhibitors. Cathodic inhibitors control corrosion by either decreasing the reduction
rate (cathodic poisons) or by precipitating selectively on the cathodic areas (cathodic precipitators).

Cathodic poisons, such as sulfides and selenides, are adsorbed on the metal surface; whereas
compounds of arsenic, bismuth, and antimony are reduced at the cathode and form a metallic layer.
In near-neutral and alkaline solutions, inorganic anions, such as phosphates, silicates, and borates,
form protective films that decrease the cathodic reaction rate by limiting the diffusion of oxygen to
the metal surface.

Cathodic poisons can cause hydrogen blisters and hydrogen embrittlement due to the absorption
of hydrogen into steel. This problem may occur in acid solutions, where the reduction reaction is
hydrogen evolution, and when the inhibitor poisons, or minimizes, the recombination of hydrogen
atoms to gaseous hydrogen molecules. In this situation, the hydrogen, instead of leaving the surface
as hydrogen gas, diffuses into steel causing hydrogen damage, such as hydrogen-induced cracking
(HIC), hydrogen embrittlement or sulfide stress cracking.

Cathodic precipitators increase the alkalinity at cathodic sites and precipitate insoluble
compounds on the metal surface. The most widely used cathodic precipitators are the carbonates
of calcium and magnesium.

2. L 3. Mixed inhibitors. About 80% of inhibitors are organic compounds that cannot be designated
specifically as anodic or cathodic and are known as mixed inhibitors. The effectiveness of organic
inhibitors is related to the extent to which they adsorb and cover the metal surface. Adsorption
depends on the structure of the inhibitor, on the surface charge of the metal, and on the type of
electrolyte.

Mixed inhibitors protect the metal in three possible ways: physical adsorption, chemisorption and
film formation. Physical (or electrostatic) adsorption is a result of electrostatic attraction between the
inhibitor and the metal surface. When the metal surface is positively charged, adsorption of
negatively charged (anionic) inhibitors is facilitated (Fig. 2).

Positively charged molecules acting in combination with a negatively charged intermediate can
inhibit a positively charged metal. Anions, such as halide ions, in solution adsorb on the positively
charged metal surface, and organic cations subsequently adsorb on the dipole (Fig. 3). Corrosion of
iron in sulphuric acid containing chloride ions is inhibited by quaternary ammonium cations through
this synergistic effect [3].

Physically adsorbed inhibitors interact rapidly, but they are also easily removed from the surface.
Increase in temperature generally facilitates desorption of physically adsorbed inhibitor molecules.
The most effective inhibitors are those that chemically adsorb (chemisorb), a process that involves
charge sharing or charge transfer between the inhibitor molecules and the metal surface.



FIGURE 3(b). Synergistic adsorption of positively charged inhibitor and anion on a positively charged metal
surface.

Chemisorption takes place more slowly than physical adsorption. As temperature increases,
adsorption and inhibition also increase. Chemisorption is specific and is not completely reversible [4].

Adsorbed inhibitor molecules may undergo surface reactions, producing polymeric films.
Corrosion protection increases markedly as the films grow from nearly two-dimensional adsorbed
layers to three-dimension films up to several hundred angstroms thick. Inhibition is effective only
when the films are adherent, are not soluble, and prevent access of the solution to the metal.
Protective films may be nonconducting (sometimes called ohmic inhibitors because they increase the
resistance of the circuit, thereby inhibiting the corrosion process) or conducting (self-healing films).

FIGURE 2. Adsorption of negatively charged inhibitor on a positively charged metal surface.

FIGURE 3(a). Positively charged inhibitor molecule does not interact with positively charged metal surface.
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2.2. Vapor-Phase Inhibitors Temporary protection against atmospheric corrosion, particularly in
closed environments can be achieved using vapor-phase inhibitors (VPI). Substances having low
but significant pressure of vapor with inhibiting properties are effective. The VPIs are used by
impregnating wrapping paper or by placing them loosely inside a closed container [5]. The slow
vaporization of the inhibitor protects against air and moisture. In general, VPIs are more effective
for ferrous than non-ferrous metals.

C. MECHANISTIC ASPECTS OF CORROSION INHIBITION

1. Environmental Conditioners (Scavengers)

In near-neutral solutions, the common cathodic reaction is oxygen reduction:

O2 + 2 H2O + 4e~ <± 4OH- (2)

Scavengers deplete the oxygen by chemical reaction; for example, hydrazine removes oxygen by the
following reaction [2]:

5O2 + 2(NH2-NH2) +± 2H2O + 4H+ + 4NO2" (3)

2. Anodic Inhibitors (Passivators)

The mechanism of anodic inhibition can be explained using the polarization diagram of an active-
passive metal (Fig. 4) [6].

In the absence of inhibitors, the metal corrodes in the active state at a rate corresponding to point
A in Figure 4. As the concentration of inhibitor is increased, the corrosion rate also increases until a
critical concentration and a critical corrosion rate (point B, Fig. 4) are reached. At the critical
concentration, there is a rapid transition of the metal to the passive state, and the corrosion rate is
decreased (point C).

3. Cathodic Inhibitors

In acid solution, the cathodic reaction is, typically, the reduction of hydrogen ions to hydrogen
atoms, which combine forming hydrogen molecules:

H+ + e~ <± H (4)

2H <=* H2 (5)

In alkaline solution, the cathodic reaction is typically oxygen reduction [Eq. (2)].
Cathodic inhibitors impede reduction reactions. Substances with high overpotential for hydrogen

and those that form precipitates at the cathode are effective in acid and alkaline solutions,
respectively. The effect of a cathodic inhibitor on the polarization curves is shown in Figure 5. In this
case, the slope of the anodic polarization curve is unaffected, but the slope of the cathodic
polarization curve is changed [7].

4. Mixed Inhibitors (Adsorption)

Adsorption occurs as a result of electrostatic forces between the electric charge on the metal and the
ionic charges or dipoles on the inhibitor molecules.

The potential at which there is no charge on the metal is known as the zero-charge potential
(ZCP) (Table 1) [8]. The charge on a metal surface in a given medium can be determined from the



FIGURE 4. Polarization diagram of an active-passive metal showing the dependence of the current on
concentration of passivation-type inhibitor [7].

corrosion potential (ECORR) and zero-charge potential. When the difference, £CORR - ZCP, is
negative, the metal is negatively charged and adsorption of cations is favored. When £CORR - ZCP is
positive, the metal is positively charged and adsorption of anions is favored.

The charge on inhibitors depends on the presence of loosely bound electrons, lone pairs of
electrons, rc-electron clouds, aromatic (e.g., benzene) ring systems, and functional groups containing
elements of group V or VI of the periodic table. Most organic inhibitors possess at least one
functional group, regarded as the reaction center or anchoring group. The strength of adsorption
depends on the charge on this anchoring group [rather on the hetero atom (i.e., atoms other than
carbon including nitrogen, sulphur) present in the anchoring group]. The structure of the rest of the
molecule influences the charge density on the anchoring group [4].

Water molecules adsorb on the metal surface immersed in an aqueous phase. Organic molecules
adsorb by replacing the water molecules:

[Inhibitor]soln + [«H20]adsorbed <=> [Inhibitor]adsorbed + [nH2O]soln (6)

where n is the number of water molecules displaced by one inhibitor molecule.
The ability of the inhibitor to replace water molecules depends on the electrostatic interaction

between the metal and the inhibitor. On the other hand, the number of water molecules displaced
depends on the size and orientation of the inhibitor molecule. Thus, the first interaction between
inhibitor and metal surface is nonspecific and involves low activation energy. This process, called
"physical adsorption," is rapid and, in many cases, reversible [9].
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No Change in the Anodic Polarization
Cathodic Polarization Curve Changes

No Inhibitor

In the Presence of Cathodic Inhibitor

Current

FIGURE 5. Polarization curve in the presence of cathodic inhibitor [7].

TABLE 1. Values of Zero Charge Potentials"

Metal Zero-Charge Potential, mV (SHE)

Ag
Al
Au
Bi
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Ga
Hg
In
Ir
Nb
Ni
Pb
Pd
Pt
Rh
Sb
Sn
Ta
Ti
Tl
Zn

-440
-520
+ 180
-390
-720
-450
-450
+ 90

-350
-690
-190
-650
-40

-790
-300
-620

O
+ 20
-20

-140
-430
-850

-1050
-750
-630

a See [8].
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FIGURE 6. Homologous series of organic molecules (the molecules differ only in the hetero atom).

Under favorable conditions, the adsorbed molecules involved in chemical interaction
(chemisorption) form bonds with the metal surface. Chemisorption is specific and is not reversible.
The bonding occurs with electron transfer or sharing between metal and inhibitor. Electron transfer is
typical for transition metals having vacant, low-energy electron orbitals.

Inhibitors having relatively loosely bound electrons transfer charge easily. The inhibition
efficiency of the homologous series of organic substances differing only in the heteroatom is
usually in the following sequence: P> S> N> O. An homologous series is given in Figure 6. On
the other hand, the electronegativity, that is, the ability to attract electrons, increases in the reverse
order.

Adsorption strength can be deduced from the adsorption isotherm, which shows the equilibrium
relationship between concentrations of inhibitors on the surface and in the bulk of the solution.
Various adsorption isotherms to characterize inhibitor efficiencies are presented in Table 2 [10-13].
To evaluate the nature and strength of adsorption, the experimental data (e.g., corrosion rate) are
fitted to the isotherm, and from the best fit, the thermodynamic data for adsorption are evaluated.

The principle of soft and hard acids and bases (SHAB) has also been applied to explain
adsorption and inhibition [14]. The SHAB principle states that hard acids prefer to coordinate with
hard bases and that soft acids prefer to coordinate with soft bases. Metal atoms on oxide-free surfaces
are considered to be soft acids, which in acid solutions form strong bonds with soft bases, such as
sulfur-containing organic inhibitors. By comparison, nitrogen- or oxygen-containing organic
compounds are considered to be hard bases and may establish weaker bonds with metal surfaces in
acid solutions.

Whatever may be the mechanism of adsorption, the electron density of the functional groups,
polarizability and electronegativity are important parameters that determine inhibition efficiency.

5. Vapor-Phase Inhibitors

The process of vapor-phase inhibition involves two steps: transport of inhibitor to the metal surface
and interaction of inhibitor on the surface. AVPI may vaporize either in the molecular form or it may
first dissociate and then vaporize. Amines vaporize in the undissociated molecular form. Subsequent
reaction with water, present as moisture at the surface, dissociates the inhibitor. On the other hand,
dicyclohexylamine nitrite dissociates liberating amine and nitrous acid, which deposit on the metal

TABLE 2. Adsorption Isotherms"

a See [10-13].
b 9, %/V100, surface coverage; p,AG/2.303OT;AG, free energy of adsorption; R, gas constant; T, temperature; c, bulk inhibitor
concentration; n, number of water molecules replaced per inhibitor molecule; /, inhibitor interaction parameter (O, no
interaction; +, attraction; and — , repulsion); K, constant; and %P = !-inhibited corrosion rate/uninhibited corrosion rate.

Name

Langmuir
Frumkin
Bockris-Swinkels
Temkin
Virial Parson

Isotherm*

6/(1-G) = P-C
[6/(l-e)]e/e = p.c
9/(l - 6)n-[0 + n(l - 0)f ~ 1In" - c-e " p/55.4
6 = (!//) In K-C
e.^=p.c

Verification Plot

6/(l-0) vs. log c
0 vs. log c
e/(l-6) vs. log c
6 vs. log c
6 vs. log(8/c)

Furan Thiophene Pyrrole



surface [15]. Both in molecular and in dissociated forms VPIs adsorb either physically or chemically
on the metal surface to inhibit corrosion.

D. EXAMPLES OF CORROSION INHIBITORS

Inhibitors used in practice are seldom pure substances, but are usually mixtures that may be
byproducts, for example, of some industrial chemical processes for which the active constituent is
not known. Commercial inhibitor packages may contain, in addition to the active ingredients for
inhibition, other chemicals, including surfactants, deemulsifiers, carriers (e.g., solvents) and
biocides.

The active ingredients of organic inhibitors invariably contain one or more functional groups
containing one or more hetero atoms, N, O, S, P, or Se (selenium), through which the inhibitors
anchor onto the metal surface. Some common anchoring groups are listed in Table 3. These groups
are attached to a parent chain (backbone), which increases the ability of the inhibitor molecule to
cover a large surface area. Common repeating units of the parent chain are methyl and phenyl
groups. The backbone may contain additional molecules, or substituent groups, to enhance the
electronic bonding strength of the anchoring group on the metal and/or to enhance the surface
coverage. The outline of the constitution of an organic inhibitor is presented in Table 4.

1. Inhibitors Containing the Oxygen Atom

Benzoic acid and substituted benzoic acids are widely used as corrosion inhibitors [16]. Adsorption
and inhibitor efficiencies of benzoic acids depend on the nature of the substituents. Electron-
donating substituents increase inhibition by increasing the electron density of the anchoring group
(-COOH group); on the other hand, electron-withdrawing, substituents decrease inhibition
by decreasing the electron density. Percent inhibition as a function of substituents is presented in
Figure 7.

TABLE 4. Constitution of an Organic Corrosion Inhibitor

Anchoring Group0 Backbone Substituent Groups0

Binds onto the metal Bears anchoring and substituent groups Supplements electronic strength and
Provides surface coverage surface Coverage

a Anchoring and substituent groups are interchangeable, that is, the substituent group through which the inhibitor anchor onto
the metal surface depends on the electron density, charge on the metal and the orientation of the molecule in a particular
environment.

TABLE 3. Some Anchoring (Functional) Groups in Organic Inhibitors

Structure

-OH
-C=C-
-C-O-C-
-COOH
-C-N-C-
-NH2

-NH
-NO2

-N=N-N-

Name

hydroxy
-yne
epoxy
carboxy
amine
amino
imino
nitro
triazole

Structure

-CONH2

-SH
-S-
-S=O
-C=S-
-P=O
-P-
-As-
-Se-

Name

Amide
Thiol
Sulfide
Sulfoxide
Thio
Phosphonium
Phospho
Arsano
Seleno



Hammett Constants

FIGURE 7. Variation of inhibitor efficiency as a function of substituents (benzoic acid) (substituents with
negative Hammett constants will attract electrons from the anchoring -COOH group, thereby decreasing the
efficiency) [16]. (Hammett constant is a measure of ability of the substituents to attract or repel electrons).

2. Inhibitors Containing the Nitrogen Atom

Benzotriazole (BTA) and its derivatives are effective inhibitors for many metals, especially copper,
in a variety of conditions [17]. At low concentrations, BTA is adsorbed slightly on the surface. At
sufficiently high solution concentrations, bulk precipitation of the complex on the surface occurs,
inhibiting corrosion. Formation of this complex is a slow process and, as a result, the inhibitor
efficiency of BTA increases with time (Fig. 8).

3. Inhibitors Containing the Sulfur Atom

Thiourea and its derivatives are used as corrosion inhibitors for a variety of metals [18]. They are
nontoxic and are not an environmental hazard. The variation in the inhibitor efficiencies of various
derivatives of thiourea depends on the molecular weight. By using lower concentrations of large
molecules, higher inhibitor efficiencies can be obtained (Table 5).

4. Electronically Conducting Polymers

In situ polymerisation of heterocyclic compounds, such as pyrrole and thiophene (structures in Fig.
6) and aniline, produces homogeneous, adhesive films on the metal surface [19]. These films are
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FIGURE 8. Dependence of inhibitor efficiency on time (benzotriazole on copper) [17].

TABLE 5. Concentrations of Substituted Thioureas Required to Produce 90% Inhibition0

Inhibitor

Thiourea
Allyl thiourea
A^^V-Diethyl thiourea
AT^-diisopropylthiourea
Phenyl
Thiocarbamide
Symdiotolylthiourea

Chemical Structure

H2N-CS-NH2

H2N-CS-NH-CH2CH=CH2

C2H5HN-CS-NHC2H5

C3H7HN-CS-NHC3H7

H2N-CS-NH-C6H5

C6H5HN-CS-NHC6H5

CH3C6H4NH-CS-NHC6H4CH3

Concentration, (mol/L)

0.1
0.1
0.003
0.001
0.001
0.0006
0.0004

Molecular Weight

76.13
116.19
132.23
160.28
152.21
228.38
256.35

a See [18].

electronically conducting and have the advantage of tolerance to microdefects and minor scratches.
Conductivity can be up to 100 S/cm and can be varied depending on the extent of oxidation, from
semiconductor to metal. Because of these properties, the films repassivate any exposed areas of metal
where there are defects in the passive film. Conducting polymers are now used as inhibitors for metal
corrosion.

5. Coordination Complexes

A variety of chelants provide either corrosion inhibition or corrosion acceleration, depending on the
structure and functional groups. The chelants displaying high surface activity and low solubility in
solution are effective corrosion inhibitors. If they do not have these characteristics, they stimulate
corrosion.

The 8-hydroxyquinoline molecule satisfies the structural requirements for surface chelation, but
formation of a nonadherent film is a distinct disadvantage (Fig. 9). On the other hand, pyrocatechols
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FIGURE 10. Pyrocatechols (forms insoluble chelate complex with the metal. Efficient corrosion inhibitor; also
refer to Table 6) [2O].

(Fig. 10), forming adherent chelants on the metal surface, are effective inhibitors. Inhibition
efficiency can be increased by decreasing the solubility through alkylation (increase in chain length)
(Table 6) [2O].

E. INDUSTRIAL APPLICATIONS OF CORROSION INHIBITORS

1. Petroleum Production

Corrosion in the hydrocarbon industries may be divided into two types, "wet corrosion" and "dry
corrosion." At low temperature (i.e., below the boiling point or dew point of water), material
corrodes due to the presence of an aqueous phase (wet corrosion). At higher temperature (above the
boiling point of water), corrosion occurs in the absence of an aqueous phase (dry corrosion).

Wet corrosion is influenced by pressure, temperature, and compositions of aqueous, gaseous, and
oil phases. In refineries and petrochemical plants, the amount of water is usually small, but the

TABLE 6. Dependence of Inhibitor Efficiency of Pyrocatechol on Chain Length0

FIGURE 9. 8-Hydroxyquinoline surface chelation (Stable chelate complex is formed, but is soluble in aqueous
medium—no corrosion inhibition) [2O]. Copyright NACE International. Reprinted with permission.

Metal

a See [2O]. Copyright NACE International. Reproduced with permission.

Inhibitor

Pyrocatechol
4-Methylpyrocatechol
4-w-butylpyrocatechol
4-w-hexylpyrocatechol

Substituent (R value in Fig. 10)

-H
-CH3

-(CH2)3CH3

-(CH2)5CH3

% Inhibition

-14
84
93
96



corrosivity is high and is localized at regions where the aqueous phase contacts the metal. The water
may contain dissolved hydrogen sulfide (H2S), carbon dioxide (CO2), and chloride ions (Cl ~).
Corrosion may occur even when the produced water content is as low as 0.1%, or corrosion activity
may not begin until after several years of production.

Refineries and petrochemical industries employ a variety of film-forming inhibitors to control wet
corrosion. Most of the inhibitors are long-chain nitrogenous organic materials, including amines and
amides. Water-soluble and water-soluble-oil-dispersible type inhibitors are continuously injected,
or oil-soluble and oil-soluble-water-dispersible type inhibitors (batch inhibitors) are intermittently
applied to control corrosion.

Film-forming inhibitors anchor to the metal through their polar group. The nonpolar tail
protrudes out vertically. The physical adsorption of hydrocarbons (oils) on these nonpolar tails
increases film thickness and the effectiveness of the hydrophobic barrier for corrosion inhibition [21].

Because inhibitors are interfacial in nature, they are active at liquid-liquid and/or liquid-gas
interfaces and can lead to emulsification. As a result, foaming is sometimes experienced in the
presence of inhibitors.

2. Internal Corrosion of Steel Pipelines

Gathering pipelines, operating between oil and gas wells and processing plants, have corrosion
problems similar to those in refineries and petrochemical plants. The flow regimes of multiphase
fluids in pipelines influence the corrosion rate. At high flow rates, flow-induced corrosion and
erosion-corrosion may occur, whereas at low flow rates, pitting corrosion is more common.

Corrosion is related to the amount and nature of sediments. High-velocity flow tends to sweep
sediments out of the pipeline, whereas low velocity allows sediments to settle at the bottom,
providing sites for pitting corrosion. Internal corrosion of pipelines is controlled by cleaning the
pipeline (pigging) and by adding continuous and/or batch inhibitors.

3. Water

Potable water is frequently saturated with dissolved oxygen and is corrosive unless a protective film,
or deposit, is formed. Cathodic inhibitors, such as calcium carbonate, silicates, polyphosphates, and
zinc salts, are used to control potable water corrosion.

Water is used in cooling system in many industries. In a recirculating system, evaporation is the
chief source of cooling. As evaporation proceeds, the dissolved mineral salt content increases.
Cooling systems may consist of several dissimilar metals and non-metals. Metals picked up from one
part of the system can be deposited elsewhere, producing galvanic corrosion. Corrosion is controlled
by anodic (passivating) inhibitors including nitrate and chromate as well as by cathodic (e.g., zinc
salt) inhibitors. Organic inhibitors (e.g., benzotriazole) are sometimes used as secondary inhibitors,
especially when excessive corrosion of copper occurs [22].

4. Acids

Acids are widely used in pickling, in cleaning of oil refinery equipment and heat exchangers, and in
oil well acidizing. Mixed inhibitors are widely used to control acid corrosion.

5. Automobile

Inhibitors are used in an automobile for two reasons: (1) to reduce the corrosivity of fluid systems
(internal corrosion), and (2) to protect the metal surfaces exposed to the atmosphere (external
corrosion). Internal corrosion is influenced by the coolants, flow, aeration, temperature, pressure,
water impurities and corrosion products, operating conditions, and maintenance of the system. Some
common inhibitors dissolved in antifreeze are nitrites, nitrates, phosphates, silicates, arsenates, and



chromates (anodic inhibitors); amines, benzoates, mercaptons, and organic phosphates (mixed
inhibitors); and polar or emulsifiable oils (film formers) [23].

Atmospheres to which automobiles are exposed contain moist air, wet SC>2 gas (forming sulfuric
acid in the presence of moist air) and deicing salt (NaCl and CaCl2). To control external corrosion,
the rust-proofing formulations that are used contain grease, wax resin, and resin emulsion, along with
metalloorganic and asphaltic compounds. Typical inhibitors used in rust-proofing applications are
fatty acids, phosphonates, sulfonates and carboxylates.

6. Paints (Organic Coatings)

Finely divided inhibiting pigments are frequently incorporated in primers. These polar compounds
displace water and orient themselves in such a way that the hydrophobic ends face the environment,
thereby augmenting the bonding of the coatings on the surface. Red lead (Pb3C>4) is commonly used
in paints on iron. It deters formation of local cells and helps preserve the physical properties of the
paints. Other inhibitors used in paints are lead azelate, calcium plumbate and lead suboxide [24].

7. Miscellaneous

Inhibitors are used to control corrosion in boiler waters, fuel oil tanks, hot chloride dye baths,
refrigeration brines, and reinforcing steel in concrete, and they are also used to protect artifacts.

F. OTHER FACTORS IN APPLYING INHIBITORS

Some factors to be considered in applying inhibitors are discussed in the following paragraphs.

1. Application Techniques

A reliable method should be applied for inhibitor application. A frequent cause of ineffective
inhibition is loss of the inhibitor before it either contacts the metal surface or changes the
environment to the extent required. Even the best inhibitor will fail if not applied properly.

If the inhibitor is continuously applied in a multiphase system, it should partition into the
corrosive phase, usually the aqueous phase. This partitioning is especially important when using
water-soluble, oil-dispersible inhibitors.

In batch treatment, the frequency of treatment depends on the film persistency. It is important that
the corrosion rates are measured frequently to ensure that a safe level of inhibition is maintained. It is
also important that the inhibitor contacts the entire metal surface and forms a continuous persistent
film.

When using volatile inhibitors, care must be taken in packaging to prevent the loss of inhibitor to
the outside atmosphere.

Inhibitors are added to the primers used in paint coatings. When moisture contacts the paint, some
inhibitor is leached from the primer to protect the metal. The inhibitor should be incorporated in such
a way that it protects the areas where potential corrosion can take place, and not leach completely
from the primer during the service life.

2. Temperature Effects

Organic molecules decompose at elevated temperatures. In general, film-forming inhibitors that
depend on physical adsorption become less effective at elevated temperatures, so that larger
treatment dosages may be required to maintain protective films. Chemisorption, on the other hand,
increases with temperature due to the strengthening of chemical bonds. As a result, inhibitor efficiency
increases with temperature up to the temperature at which decomposition of the inhibitor occurs.



3. Poisoning

Inhibitors for hydrogen damage should reduce not only the corrosion rate, but also the rate of
absorption and permeation of hydrogen into the steel. For example, corrosion rate of steel in sulfuric
acid is decreased [25], while hydrogen flux through a steel membrane is increased by adding thiourea
[26]. Although thiourea inhibits corrosion, it poisons the hydrogen recombination reaction, so that
much of the hydrogen produced at the steel surface enters the steel, causing hydrogen damage, rather
than recombining with other hydrogen atoms to form bubbles of hydrogen that escape from the system.

4. Secondary Inhibition

The nature of the inhibitor initially present in acid solutions may change with time as a consequence
of chemical or electrochemical reactions. Inhibition due to the reaction products is called secondary
inhibition. Depending on the effectiveness of the reaction products, secondary inhibition may be
higher or lower than primary inhibition. For example, diphenyl sulfoxide undergoes electrochemical
reaction at the metal surface to produce diphenyl sulfide, which is more effective than the primary
compound [27]. On the contrary, the reduction of thiourea and its alkyl (e.g., methyl, ethyl)
derivatives gives rise to HS ~, which accelerates corrosion.

5. Synergism and Antagonism

In the presence of two or more adsorbed species, lateral interaction between inhibitor molecules can
significantly affect inhibitor performance. If the interaction is attractive, a synergistic effect arises,
that is, the degree of inhibition in the presence of both inhibitors is higher than the sum of the
individual effects. For example, because of this synergistic effect, the inhibition efficiency of a
mixture of formaldehyde and furfuralimine is higher compared to the inhibition efficiency when
these inhibitors are used separately (Fig. 11). On the other hand, when narcotine and thiourea are

Formaldehyde

Furfuralimine

Inhibitor Mixture, %

FIGURE 11. Synergistic effect of mixing formaldehyde and furfuralimine [28].
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Inhibitor Mixture, %

FIGURE 12. Antagonistic effect of mixing narcotine and thiourea [28].

used as mixed inhibitors, there is an antagonistic effect and a decrease in inhibitor efficiency
compared to that which exists when these inhibitors are used separately (Fig. 12) [28].

6. Green Inhibitors

Environmental concerns worldwide are increasing and are likely to influence the choice of corrosion
inhibitors in the future. Environmental requirements are still being developed, but some elements
have been established.

The biodegradation, or biological oxygen demand (BOD), should be at least 60%, and inhibitors
should be nontoxic [29]. The BOD is a measure of how long the inhibitor will persist in the
environment. Toxicity is measured as LC50 or EC50

30. LC50 is the concentration of the inhibitor
needed to kill 50% of the total population of the test species. The results are quoted as milligrams of
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Thiourea

Narcotine

TABLE 7. Toxicity of Corrosion Inhibitors0

a See [3O].

Compound

Propargyl alcohol
Hexynol
Cinnamaldehyde
Formaldehyde
Dodecylpyridinium bromide
Naphthylmethylquinolinium chloride
Nonylphenol-ethylene oxide surfactants

LC50, (mg/kg)

55
34

2200
800
320
644

1310



chemical per liter of fluid (or LD50, milligrams per kilogram) for exposure times of 24 and 48 h. The
EC50 is the effective concentration of inhibitor to adversely affect 50% of the population. In general,
ECso values are lower than LCso values because the former are the concentrations required to
damage the species in some way without killing it. Some chemicals are excellent inhibitors, but are
quite toxic and readily adsorbed through the skin. Toxicity of some inhibitors is presented in Table 7.

There is a growing demand for corrosion inhibitors that are less toxic and biodegradable
compared to current formulations. Green inhibitors displaying substantially improved environmental
properties will be the inhibitors most widely used in the future.
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1. Introduction

Corrosion processes are responsible for numerous losses mainly in the industrial scope. It is
clear that the best way to combat it is prevention.

Among the various methods to avoid or prevent destruction or degradation of metal surface,
the corrosion inhibitor is one of the best know methods of corrosion protection and one of the
most useful on the industry. This method is following stand up due to low cost and practice
method. [1] [2] [3] [4]

Important researches have being conducted with government investment mainly in large areas
such as development construction of new pipelines for shale gas and growth in construction.
The focus of these researches has being the inhibitors applications in water and concrete for
the protection of metals. [5]

Historically, inhibitors had great acceptance in the industries due to excellent anti-corrosive
proprieties. However, many showed up as a secondary effect, damage the environment. Thus
the scientific community began searching for friendly environmentally inhibitors, like the
organic inhibitors. [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

This chapter presents a revision of the corrosion inhibitors applications mainly the novel
compositions environmentally friendly. Is describes the mechanisms of action of inhibitors,
main characteristics, environmental impact, technical analysis and calculation of efficiency.

1.1. Mechanisms of actions of inhibitors

Inhibitors are substances or mixtures that in low concentration and in aggressive environment
inhibit, prevent or minimize the corrosion. [2]

© 2014 Dariva and Galio; licensee InTech. This is a paper distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0), which permits unrestricted use,
distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



Generally the mechanism of the inhibitor is one or more of three that are cited below:

• the inhibitor is chemically adsorbed (chemisorption) on the surface of the metal and forms
a protective thin film with inhibitor effect or by combination between inhibitor ions and
metallic surface;

• the inhibitor leads a formation of a film by oxide protection of the base metal;

• the inhibitor reacts with a potential corrosive component present in aqueous media and the
product is a complex. [4] [14] [15]

1.2. Historic review

There are many industrial systems and commercial applications that inhibitors are applicable,
such as cooling systems, refinery units, pipelines, chemicals, oil and gas production units,
boilers and water processing, paints, pigments, lubricants, etc. [16]

There are evidences of the use of inhibitor since the early XIX century. On that time they were
already used to protect metals in processes such as acid picking, protection against aggressive
water, acidified oil wells and cooling systems. Since years 1950's and 1960's, there was
significant advances in the development of technology for corrosion inhibitor as the applica‐
tion of electrochemistry to evaluate corrosion inhibitors. [17]

Recent studies estimate that the U.S. demand for corrosion inhibitors will rise 4.1% per year
to USD$ 2.5 billion in 2017. In 2012 they estimated that the market demand of inhibitors was
divided on 26.6% to refining petroleum, 16.9% utilities, 16.7% gas and oil production, 15.3%
chemical, 9.5% metals, 7.1% pulp and paper and 8.0% other. [5]

Now a days, due to changes occurred on the market of corrosion inhibitors, some industrial
corrosion inhibitors are being unused. Due to high toxicity of chromate, phosphate and arsenic
compounds, related to various environmental and health problems, strict international laws
were imposed. Reducing the use of these and therefore increasing the need for the develop‐
ment of other inhibitor to supply the lack in this area. Should, however, present a similar anti
corrosive properties similar than a chromate inhibitor. [18]

An important number of papers have been published with the intention of develop an
environmentally friendly corrosion inhibitors and a lot of research has been doing to devel‐
opment of the called “green” corrosion inhibitors.[19] Also, has been increasing research in
natural products, such as plant extracts, essential oils and purified compounds to obtain
environmentally friendly corrosion inhibitors. [20]

The first evidence of natural product use as corrosion inhibitors is 1930’s. When extracts of
Chelidonium majus (Celadine) and other plants were used on the first time in H2SO4 pickling
baths. Successful developments of researches to obtain natural corrosion inhibitors are
growing as quickly as the environmental consciousness is gaining ground.[21]

Chromates as active inhibitors are being replaced by other components such as molybdate
compounds and rare earth metal salt, like cerium chloride. Also, drugs have been studied as
corrosion inhibitors. [22] [23] [24]
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2. Inhibitors classifications

The corrosion inhibitors can be chemicals either synthetic or natural and could be classified
by:

• the chemical nature as organic or inorganic;

• the mechanism of action as anodic, cathodic or a anodic-cathodic mix and by adsorption
action, or;

• as oxidants or not oxidants. [4]

In general, the inorganic inhibitors have cathodic actions or anodic. The organics inhibitors
have both actions, cathodic and anodic and the protective by a film adsorption.

This chapter is subdivided in according to the classification of the inhibitors shown on the
Figure 1

Figure 1. Classification of inhibitors

2.1. Inorganic inhibitors

2.1.1. Anodic inhibitors

Anodic inhibitors (also called passivation inhibitors) act by a reducing anodic reaction, that is,
blocks the anode reaction and supports the natural reaction of passivation metal surface, also,
due to the forming a film adsorbed on the metal. In general, the inhibitors react with the
corrosion product, initially formed, resulting in a cohesive and insoluble film on the metal
surface. [4] [24]

Figure 2 shows a potentiostatic polarization diagram of a solution with behavior inhibitor
anodic. The anodic reaction is affected by the corrosion inhibitors and the corrosion potential
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of the metal is shifted to more positive values. As well, the value of the current in the curve
decreases with the presence of the corrosion inhibitor.

Figure 2. Potentiostatic polarization diagram: electrochemical behavior of a metal in a solution with anodic inhibitor
(a) versus without inhibitor (b).

The anodic inhibitors reacts with metallic ions Men+ produced on the anode, forming generally,
insoluble hydroxides which are deposited on the metal surface as insoluble film and imper‐
meable to metallic ion. From the hydrolysis of inhibitors results in OH- ions. [4] Figure 3 shows
how is the mechanism of the anodic inhibitory effect.

Figure 3. Illustration of anodic inorganic inhibitors effect and their mechanism of action.

When the concentrations of inhibitor becomes high enough, the cathodic current density at the
primary passivation potential becomes higher than the critical anodic current density, that is,
shift the potential for a noble sense, and, consequently, the metal is passivated. [25] [26]

For the anodic inhibitors effect, it is very important that the inhibitor concentrations should
be high enough in the solution. The inappropriate amount of the inhibitors affects the forma‐
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tion of film protection, because it will not cover the metal completely, leaving sites of the metal
exposed, thus causing a localized corrosion. [4] [25] [26]

Concentrations below to the critical value are worse than without inhibitors at all. In general
can cause pitting, due reduction at the anodic area relative to cathodic, or can accelerate
corrosion, like generalized corrosion, due to full breakdown the passivity. [25]

Some examples of anodic inorganic inhibitors are nitrates, molybdates, sodium chromates,
phosphates, hydroxides and silicates.

2.1.2. Cathodic inhibitors

During the corrosion process, the cathodic corrosion inhibitors prevent the occurrence of the
cathodic reaction of the metal. These inhibitors have metal ions able to produce a cathodic
reaction due to alkalinity, thus producing insoluble compounds that precipitate selectively on
cathodic sites. Deposit over the metal a compact and adherent film, restricting the diffusion of
reducible species in these areas. Thus, increasing the impedance of the surface and the diffusion
restriction of the reducible species, that is, the oxygen diffusion and electrons conductive in
these areas. These inhibitors cause high cathodic inhibition. [4] [24] [27]

The Figure 4 shows an example of a polarization curve of the metal on the solution with a
cathodic inhibitor. When the cathodic reaction is affected the corrosion potential is shifted to
more negative values.

Figure 4. Potentiostatic polarization diagram: electrochemical behavior of the metal in a cathodic inhibitors solution
(a), as compared to the same solution, without inhibitor (b).

The cathodic inhibitors form a barrier of insoluble precipitates over the metal, covering it. Thus,
restricts the metal contact with the environment, even if it is completely immersed, preventing
the occurrence of the corrosion reaction. Due to this, the cathodic inhibitor is independent of
concentration, thus, they are considerably more secure than anodic inhibitor. The Figure 5
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shows the illustration of mechanical effect of cathodic inhibitors to restrain the corrosion
process. [4]

Figure 5. Illustration has shown the mechanism of actuation of the cathodic inhibitors.

Some examples of inorganic cathodic inhibitors are the ions of the magnesium, zinc, and nickel
that react with the hydroxyl (OH-) of the water forming the insoluble hydroxides as
(Mg(OH)2, Zn(OH)2, Ni(OH)2) which are deposited on the cathodic site of the metal surface,
protecting it. [4] Also can be cited polyphosphates, phosphonates, tannins, lignins [15] and
calcium salts as examples that presents the same reaction mechanism.

It seen in hard waters a kind of this mechanism of inhibiting, due to the effect of the magnesium
or calcium bicarbonate on it. When temporary hard water flows over the metal it can assist on
the nucleation of carbonates, allowing the reactions near to the equilibrium and forming
precipitations on the metal surface. These precipitations, like a CaCO3, cover the cathodic area,
protecting the metal. So these cathodic inhibitor depends only on the chemistry of the water,
is not due the metal composition, because of this they are applicable to all metals. [4] [25]

As example, may be mentioned the oxides and salts of antimony, arsenic and bismuth, which
are deposited on the cathode region in acid solutions. These cathodic inhibitors minimize the
release of hydrogen ions due to a phenomena that can difficult the discharge of the hydrogen,
called overvoltage.

2.2. Organic inhibitor

Organic compounds used as inhibitors, occasionally, they act as cathodic, anodic or together,
as cathodic and anodic inhibitors, nevertheless, as a general rule, act through a process of
surface adsorption, designated as a film- forming. Naturally the occurrence of molecules
exhibiting a strong affinity for metal surfaces compounds showing good inhibition efficiency
and low environmental risk. [28] These inhibitors build up a protective hydrophobic film
adsorbed molecules on the metal surface, which provides a barrier to the dissolution of the
metal in the electrolyte. They must be soluble or dispersible in the medium surrounding the
metal. [4]
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In the Figure 6, that shows a theoric potentiostatic polarization curve, it can be seen that the
effect of the solution containing organic inhibitor on the metal presents an anodic and cathodic
behavior. After the addition of the inhibitor, the corrosion potential remains the same, but the
current decreases from Icor to I'cor.

Figure 6. Theoretical potentiostatic polarization diagram: electrochemical behavior a metal on a solution containing a
cathodic and anodic inhibitor (a) compared to the same solution without the inhibitor (b).

Is showed in Figure 7 the mechanism of actuation of organic inhibitors, when it is adsorbed to
the metal surface and forms a protector film on it.

Figure 7. Illustration of the mechanism of actuation of the organic inhibitor: acting through adsorption of the inhibi‐
tor on the metal surface. Where the Inh represents the inhibitor molecules.

The efficiency of an organic inhibitor depends of the:

• chemical structure, like the size of the organic molecule;

• aromaticity and/or conjugated bonding, as the carbon chain length;
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• type and number of bonding atoms or groups in the molecule (either π or σ);

• nature and the charges of the metal surface of adsorption mode like bonding strength to
metal substrate;

• ability for a layer to become compact or cross-linked,

• capability to form a complex with the atom as a solid within the metal lattice;

• type of the electrolyte solution like adequate solubility in the environment. [16]

The efficiency of these organic corrosion inhibitors is related to the presence of polar functional
groups with S, O or N atoms in the molecule, heterocyclic compounds and pi electrons,
generally have hydrophilic or hydrophobic parts ionizable. The polar function is usually
regarded as the reaction center for the establishment of the adsorption process.[4] [28]

The organic acid inhibitor that contains oxygen, nitrogen and/or sulfur is adsorbed on the
metallic surface blocking the active corrosion sites. Although the most effective and efficient
organic inhibitors are compounds that have π-bonds, it present biological toxicity and
environmental harmful characteristics. [29]

Due to the metal surface covered is proportional to the inhibitor concentrates, the concentra‐
tions of the inhibitor in the medium is critical. [24] [30]

Some examples are amines, urea, Mercaptobenzothiazole (MBT), benzotriazole e toliotriazol,
aldehydes, heterocyclic nitrogen compounds, sulfur-containing compounds and acetylenic
compounds and also ascorbic acid, succinic acid, tryptamine, caffeine and extracts of natural
substances. [4] [25] [28]

There are still some inhibitors that act in vapor phase (volatile corrosion inhibitor). Some
examples are: dicicloexilamônio benzoate, diisopropylammonium nitrite or benzoate, etha‐
nolamine benzoate or carbonate and also the combination of urea and sodium nitrite. [4] [24]

3. Techniques for analysis of inhibitors

The most usefully technique to analysis the effectiveness of an inhibitor are weight loss
experiment and electrochemical measurements, like polarization curve method and the
impedance measurement analyzing. In addition, microscopy techniques are used to charac‐
terize the corrosion process.

4. Considerations to employ inhibitors

For all types of inhibitors, we should consider some environmental actions factors because
some elements such as metals, pH, composition, impurities, agitation, temperature, geometry
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of the system, the concentration of inhibitor and the mixture of one or more inhibitors may
change the anti-corrosive mechanism. [4] [23] [31] [33]

To employment of the inhibitors is quite satisfying that certain factors should be seen as the
real cause of the corrosion, the cost X benefit and possible interactions of the inhibitor with the
environment, such as the influence of a catalyst, deposition or contamination. Four funda‐
mental aspects must be analyzed to obtain a satisfactory result from the use of the inhibitor.

5. Inhibitor efficiency

The inhibitor efficiency could be measured by the follow equation:
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E = 100
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-

´ (1)

where, Ef is inhibitor efficiency (percentage), Ri is corrosion rate of metal with inhibitor and
Ro is corrosion rate of metal without inhibitor.[38]

6. Industrial application

Acid pickling: Prevent the attack in the metal due to the acid solution in which metal gets
cleaned of mill scale (bark lamination), and also prevented the subsequent hydrogen evolution
inhibitors are added, typically organic, must be soluble or dispersed in the solution. Examples:
thiourea and amino and its derivatives, propargyl alcohol. [4]

Oil industry: sodium carbonates or organic amines complex are employed to reduce the
corrosive effect of CO2, H2S and organic acids, enabling the use of more cheaper materials and
less resistant to corrosion in wells extracting crude oil. Pipes for gasoline and kerosene are
employed sulphonated oils, sodium nitrite. Oil well uses up fatty amines, fatty acids, imida‐
zolines and quaternary ammonium salts. Internal pipe corrosion occurs in wet gas transpor‐
tation due to condensation of water containing dissolved corrosive gases. Corrosion is caused
by the dissolution of the corrosive gases, such as carbon dioxide and hydrogen sulfide as well
as condensation of acid vapors [42].

Water transmission and distribution systems: is used corrosion inhibitor in combination with
pH adjusters and alkalinity control towards an efficient protection [32] The most common
inhibitors are phosphates, amines volatiles (cyclohexylamine, morphine) [4]

Concrete: To improve the durability of reinforced concrete structures, which are impaired due
the high alkalinity, are used corrosion inhibitors, mixed with cement or concrete paste. An
example is phosphate ion. [33]
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Boiler: Thermoelectric use, in general, Ammonia, Cyclohexylamine, alkanol and Morpholine
as inhibitors in boilers in various processes. The inhibitors, also, are added by the hydrochloric
acid used for the solubilization of limescale to prevent the attack on pipes.

7. Conclusion

Inhibitors are a great method of preventing corrosion and are easy to apply. Has application
in a wide range of sectors

The knowledge of the method of the action, facilitates the choice of the inhibitors, improves
efficiency, avoids the process is impaired and side effects.

It is important in the choice of inhibitor, ascertain the subsequent effects of this towards the
environment.

The search for environmental friendly inhibitors has shown excellent results, outperforming
conventional inhibitors.

Reference organic inhibitors newly developed

alloy environmental pH inhibitor concentration efficiency reference

AA2024-T3 0,1 M NaCl

7 K2Cr2O7 10-4 M 97.31

[23]7
Cerium

dibutylphosphate (Ce(dbp)3)
10-4 M 94.10

7 Cerium chloride (CeCl3) 10-4 M 73.90

AA5754 3% NaCl 6.3 Laurus nobilis L. oil 50ppm 84.3 [43]

Al 3% NaCl 6.3 Laurus nobilis L. oil 50ppm 89.9 [43]

AA5083 3.5% NaCl 5.5
CeCl3 500ppm 297 [44]

LaCl3 500ppm 113 [44]

Steel 1M HCl - N. cadamba Bark extract 5mgL-1 91.0 [45]

Steel 1 M HCl - VSBH (C31H47O4N2Br) 400 ppm 95.0 [46]

Steel
88% phosphoric

acid
-

Dried Zenthoxylum-alatum

plant fruits
2400ppm 98.0 [47]

Steel 0.5 M H2SO4 -
Polyacrylamide grafted Okra

mucilage(O-g-PAM)
100ppm 94.4 [48]

Copper 0.5M HCl - Chitosan 8 × 10−6 92.0 [29]

Cu-10Al-5Ni

alloy
3.5% NaCl -

Cysteine 6mM/L 96.0 [49]

N-acetylcysteine 6mM/L 87.6 [49]
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alloy environmental pH inhibitor concentration efficiency reference

Methionine 6mM/L 76.7 [49]

Cu 0.6M NaCl - Cysteine 16mM 76.5 [50]

Cu 1M HCl - Cysteine 18mM 84.13 [50]

AZ91D 0.05 wt.% NaCl 9 Paeonol 50ppm by wt 90 [51]

AZ91D ASTM D1384-87 8.2 8-hydroxyquinoline
Saturated with

8HQ
82 [52]

AZ91D alloy 0.05 wt.% NaCl 6.8
5,10,15,20-

tetraphenylporphyrin (TPP)
5ppm 84 [53]

Table 1. Inhibitors organics for aluminum, steel, copper, magnesium and its alloys at room temperature.
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