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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN
DAL/MESLEK
MODÜLÜN ADI
SÜRE

Denizcilik
Makine Zabitliği
Gemide Korozyonu Önleme
Gemilerde boya ve coating, tutya kontrolü ve katodik koruma
yöntemlerinin öğrenildiği öğrenme materyalidir.
40/32

ÖN KOŞUL

Ön koşul yok
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Gemilerde bakım ve imalat yapmak
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Öğrenci; uygun ortam sağlandığında gemilerde korozyonu
önleme işlemlerini yapabilecektir.
Amaçlar:
1. Boya ve coating uygulamaları yapabilecektir.
2. Katodik koruma sisteminin kontrolünü yapabilecektir.
3. Gemilerde korozyon önleme işlemi yapabilecektir
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ORTAMLARI VE
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Ortam: Donanımlı yardımcı makineler atölyesi
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değerlendiriniz
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öğretmeninizle paylaşarak eksiklerinizi tamamlayabilmeniz
için gereken bilgileri alınız

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Metallerin hemen hemen hepsi doğada bileşik halinde bulunurlar. Bu bileşiklerden
ilave malzeme enerji, emek ve bilgi kullanmak suretiyle metal veya alaşım üretilir. Üretilen
metal ve alaşımlar ise tekrar kararlı durumları olan bileşik haline dönme eğilimleri yüksektir.
Bu nedenle metaller içinde bulundukları ortamın elemanları ile reaksiyona girerek önce
iyonik duruma sonra ortamdaki başka elementlerle birleşerek bileşik haline dönmeye
çalışırlar.
Böylece kimyasal değişime veya bozulmaya uğrarlar. Sonuçta metallerin fiziksel,
kimyasal, mekanik ve elektriksel özelliklerinde istenmeyen bazı değişiklikler meydana gelir
ve bu değişiklikler bazı zararlara yol açar. Hem metal malzemenin bozulma reaksiyonuna
hem de bu reaksiyonun neden olduğu zarara korozyon adı verilir. Genel anlamda ise ortamın
kimyasal ve elektrokimyasal etkilerinden dolayı metalik malzemelerde meydana gelen
hasara korozyon denir.
Korozyon büyük zararlara yol açarak önemli israf kaynaklarından birini oluşturur.
Korozyon nedeniyle meydana gelen malzeme enerji ve emek kaybına yıllık değeri ülkelerin
gayri safi milli gelirlerinin yaklaşık %5’i düzeyindedir. Bu değer güçlü bir ekonomik kayıp
demektir. Korozyon metalik malzeme kullanılan her alanda meydana gelen doğal bir olaydır.
Korozyon maddi kayıplardan başka çevre kirliliğinde yol açar.
Bu nedenle korozyon ve korozyonu önleme ilkelerinin metal malzeme kullanan her
kesim ve özellikle teknik elemanlar tarafından bilinerek uygulanmasında büyük yarar vardır.
Korozyonu önleme yöntemlerini doğru uygulamak suretiyle korozyon kayıpları % 20 ile %
40 arasında azaltılabilir.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti ile gemilerde farklı yerlerde oluşan korozyonları ve korozyonu
önleme işlemini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Tersanelerde ve limanlarda bulunan gemilerdeki kataloglardan ve broşürlerden
internetten üniversite kütüphanelerinden araştırma yaparak bilgi edininiz.



Bu öğrenme faaliyeti sonunda gemilerde oluşan korozyon türlerini ve gemilerde
kullanılan malzemeleri öğreneceksiniz. Araştırmalarınızı bir doküman halinde
getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. KOROZYON
1.1. Korozyonun Tanımı ve Türleri
Korozyon, metallerin içinde bulundukları ortam ile kimyasal veya elektrokimyasal
reaksiyonlara girerek metalik özelliklerini kaybetmeleridir. Metallerin büyük bir kısmı su ve
atmosfer etkisine dayanıklı olmayıp, normal koşullar altında dahi korozyona uğrarlar. Bazı
soy metaller hariç bütün metal ve alaşımları az veya çok korozyona uğrarlar.
Korozyon olayı endüstrinin her bölümünde kendini gösterir. Açık atmosferde bulunan
tanklar, depolar, direkler, korkuluklar, taşıt araçları, gemiler, birçok makine parçası
korozyon olayı ile karşı karşıyadır. Bütün bu yapılar korozyon nedeniyle beklenenden daha
kısa sürede işletme dışı kalmakta ve büyük ekonomik kayıplar meydana gelmektedir.
Korozyon sonucu ortaya çıkan, ancak metal kaybı gibi açıkça görünmeyen çeşitli
kayıplar da söz konusudur. Buna en tipik örnek akaryakıt ya da su taşıyan bir boru hattının
korozyon sonucu delinmesidir.
Korozyon nedeniyle delinen boru malzemesi dışında ortaya çıkan öteki kayıplar
şunlardır:







Borunun delinmesinin anlaşılmasına kadar borudan çevreye kaçan ürün kaybı,
Çevreye yayılan akışkanın neden olduğu kirlilik ya da zararlı etkiler,
Akaryakıt hâlinde yangın ya da patlama tehlikesi,
Şehir suyu hâlinde ise salgın hastalık tehlikesi,
İşletme eksikliğinden doğan zararlar ve idarenin kârındaki kayıp,
Eski borunun sökülerek yeni boru ile değiştirilmesi için harcanan işçilik.
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Şekil.1.1: Gemi gövdesinin korozyon bölgeleri

Metallerin yüzeylerinde oluşmaya başlayan korozyon, belli şartlar altında
meydana gelir ve belli noktalarda görülür. Bu noktalar;






Malzeme yüzeyden korozyona uğrar. Bunun sebebi; malzemenin dış etkiler ile
karşılaştığı ilk noktaların dış yüzeyleri olmasıdır.
Alaşımlarda, korozyona alaşımlardan biri uğrayabilir. Diğer alaşım zarar
görmemesine rağmen malzemenin tümü kullanılmaz hâle gelir.
Vida, kaynak, perçin gibi noktalarda daha sık görülür. Bunun sebebi, birleşme
noktalarında, oksit ortamının daha kolay oluşması olabileceği gibi, kaynakta
görülen türüyle, birleşme noktalarının kimyasal özelliğinin değişmesi de
olabilir.
Yüksek gerilim altında çalışan, malzemelerde görülür.

Resim 1.1: Korozyona uğramış bir gemi gövdesi
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1.2. Korozyona Sebep Olan Etkenler
Korozyon dinamik bir döngü sürecidir. Yani her an her ortamda metal olan ya da
olmayan malzemeler korozif bir etkiye maruz kalabilirler. Korozyona sebep olan etkenler,
elektrokimyasal, kimyasal, fiziksel ve çevresel olarak dört ana grup altında toplanabilir. Bir
metalin korozyon direncini etkileyen unsurlar Şekil 1.2'de şematik olarak açıklanmaktadır.

Şekil 1.2: Bir metalin korozyon direncini etkileyen faktörler

1.2.1. Fiziksel Etkenler Yoluyla Korozyon
Yüksek basınç ve sıcaklık maddelerin korozyona uğraması için daha elverişli bir
ortam sağlar. Bir parça üzerine dayanımından çok daha fazla miktarda yük biniyorsa veya
çok yönlü kuvvetlerin etkisi altındaysa korozyona uğraması kaçınılmazdır. Sürtünme ile
malzemelerin koruyucu yüzeyleri tahrip olarak korozyona maruz kalabilirler. Örneğin, gün
içinde aşırı derecede sıcaklık farklarının olduğu bir ortam korozyona adres çıkarmaktadır.

1.2.2. Çevresel Etkenler Yoluyla Korozyon
Korozyona neden olma açısından coğrafik konuma göre iklim şartları da önemli rol
oynar. Sıcaklık-nem etkisi özellikle tropikal deniz ikliminin görüldüğü bölgelerde korozif
etkiyi hat safhada artırmaktadır. Ayrıca endüstriyel bölgelerin atmosferinde yoğun olarak
bulunan kükürt dioksit (SO2) ve hidroklorik asit (HCl) gibi korozif özellikteki bileşikler
malzemeye nüfuz ederek onları büyük hasarlara uğratmaktadırlar.

1.2.3. Elektrokimyasal Etkenler Yoluyla Korozyon
Elektrokimyasal korozyon en tehlikeli korozyondur. Farklı elektrokimyasal gerilime
sahip kristaller arasında piller teşkil eder ve malzemeyi içten korozyona uğratır. Malzemenin
yüzeyinde korozyon görülmez malzeme birdenbire parçalanır. Çeliklerde krom karbür yapar.
Krom karbür de diğer kristallerle pil teşkil ederek korozyona sebep olur, bunu önlemek için
kromlu çeliklere vanadyum katılmaktadır.
Elektrokimyasal korozyon yalın olarak metallerin elektrik akımı ile aşınması olayıdır.
Ancak korozyonun meydana gelmesi için tek başına elektrik akımının olması yeterli değildir.
Elektrokimyasal korozyonun meydana gelebilmesi için bir elektrolit bir de iletken malzeme
olması gereklidir. Elektrolit iyonlarına ayrılabilen asit baz ve tuzların sudaki eriyikleridir. Bu
nedenle iyon içeren sulu çözeltilere elektrolit adı verilir.
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Metaller bu tür iyonlarına ayrılabilen eriyiklerle temas ettiklerinde bu eriyiklerle iyon
alışverişi yapmak isterler. Buna metalin erime basıncı denir. Eriyik iyonları ise metal
iyonlarının eriyik içersinde geçmesini engellemeye çalışırlar. Eğer metalin erime basıncı
fazla ise korozyon meydana gelir.
Elektrokimyasal korozyon her zaman ekonomik zarar olarak değerlendirilmez.
Örneğin bu tür korozyon elektroliz olayının oluşturulmasında kullanılır.

Şekil 1.3: Elektrokimyasal korozyon

1.2.3.1. Katodik Olay Yoluyla Korozyon
İki metalin bir arada bulunmadığı ve arada başka bir vasıta olmadan bir tek metalin
kendi kendine korozyona uğramasıdır. Katodik korozyon dört şekilde meydana gelir:





Korozyondan korunmak için yapılan kaplamanın hatalı olmasından,
Metal veya alaşım yapısının homojen olmamasından,
Metal yüzeyinde yabancı maddeler bulunmasından,
Kaynak noktalarında dikişin farklı olmasından,

1.2.3.2. Anodik Olay Yoluyla Korozyon
Bir metalden doğru akım geçecek olursa akımın çıktığı yer anot olacağı için malzeme
devamlı olarak aşınır. Burada ki olay elektrolizin aynıdır. Bu şekildeki korozyona elektrik
direklerinde gemilerde çok rastlanır.
1.2.3.3. Elektrik Akımı İletimi Yoluyla Korozyon
Elektrolit bulunan bir noktada iki metal birbirine değecek olursa değme noktasında bir
elektrik akımı meydana gelir. Elektrokimyasal tablosunda önce gelen metal sonra gelen
metal tarafından aşındırılır. Elektrik akımı yoluyla maden ve alaşımlarda görülen en tehlikeli
korozyondur. Farklı elektrokimyasal gerilime sahip kristaller arasında piller teşekkül eder ve
malzemeyi içten korozyona uğratır.
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1.2.4. Kimyasal Korozyon
Bir metal arada herhangi bir aracı olmadan kimyasal bileşikler meydana getirerek
aşınırsa buna kimyasal korozyon denir. Madensel malzemelerin oksijen kükürt azot yoğun
asitler bazlar ve tuzlar tarafından aşındırılmasıdır.
Kimyasal korozyonun meydana gelebilmesi için yüksek sıcaklıklara gereksinim
vardır. Bu nedenle kimyasal korozyon iş parçalarının dövülmesi tavlanması ya da
sertleştirilmesi sırasında oluşur. Etkilerini metal yüzeyinden kabuk halinde parçalar
kalkmasıyla gösterir. İstisna olmak kaydıyla normal sıcaklıklarda meydana gelen kimyasal
korozyon vardır. Metalik malzemelerin aktif klor gazı ile reaksiyona girmesi sonucu
kimyasal korozyon meydana gelir.

1.3. Gemilerde Korozyona Uğrayabilecek Bölgeler
1.3.1. Gemi Teknesinde Korozyon
Gemiler birçok kimyasal ve fiziksel olaylarla karşı karşıyadır. Deniz suyunda bulunan
kimyasal maddeler, havanın kimyasal yapısı, güneşin, yağmurun, soğuğun, sıcağın ve
dalgaların etkisiyle gemi tekneleri karaya göre daha fazla hasarla, aşınmayla, oksitlenmeyle
karşı karşıyadırlar. Gemiler, belirli zaman aralıklarıyla havuza alınarak ve dip tanklarının
içine girilerek durumları saptanmakta ve gerekli görülen onarımlar yapıldığında gemilerin
seferlerine izin verilmektedir.

Resim: 1.2: Tekne bakımı
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Güvertede ve su kesiminden yukarıda olacak olan boya eskimelerinin de kazınarak,
raspa edilerek atılması ve yerine yeni boyanın sürülmesi hem teknenin ömrünü uzatır ve hem
de güzel görünümünün bozulmamasını sağlar. Bundan fazla değil yirmi otuz sene öncesine
kadar, gemilerde boya yapılırken bunların hammaddeleri piyasadan alınarak boya ve macun
gemilerde yapılırdı. Şimdi hemen hemen tüm gemilerde hazır yapılmış boyalar ve macun
kullanılmaktadır. Unutulmamalı ki boya ve boyama işçiliği hem çok pahalı bir iştir hem de
iyi yapılmadığı takdirde, gerektiği şekilde sürülmediği, boyanın yüzeye yapışması, örtmesi
yeterince sağlanamadığı takdirde boya kendisinden beklenen görevi yapamaz. Fazla boya
sürerek altındaki maddeyi daha iyi koruyacağımız düşüncesi yanlıştır.
Fazla boya dikey yüzeylerde akarak çirkin bir durum yaratacağı gibi, gereksiz
giderlere de neden olur. Fırça üçte birine kadar boyaya hafifçe daldırılıp kutu, teneke, patlak
kenarında fazlası içeri akıtıldıktan sonra kalan boya sert bir şekilde yüzeye iyice yedirilerek,
birkaç kez de üstünde gidip gelinerek yapılmalıdır. Gerektiği takdirde fırça yalnızca
yukardan aşağıya değil, yatay hareketlerle de fırça izinin kalmamasına dikkat edilmelidir.

Resim:1.3: Bakıma ihtiyacı olan bir teknenin görünümü

Boyama işi birkaç gün sürdüğü takdirde, boyama paydos edildiğinde fırçaların ve
boyanın ertesi güne kadar iyi korunmaları da önemlidir. Fırçayı boyalı bırakarak boyanın
fırça üstünde donması fırçayı iş göremez hale getirebilir. Bu nedenle işi biten fırçalar tiner ile
güzelce yıkandıktan sonra duracağı yerde kıllarının üstünde olmamak üzere dikey olarak
bekletilmelidir. İşe devam edilecekse su dolu bir kap içinde konulabilir. Bir gazeteye
sarılarak bekletilmesi dönüşülebilir. Su içindeki fırça kullanılacağı zaman gazete kâğıdı ile
suyu iyice alınmalıdır. Fırçada su kalırsa boyanın kalitesini bozacağı gibi akarak gereksiz iş
de çıkarabilir. Tabii renk değiştirmede de fırçada kalan eski boyalar renk bozulması
yapacağından kullanmadan önce eski boyanın fırçadan tamamen temizlenmesi sağlanmalıdır.
Mümkünse böyle durumlarda birkaç çeşit fırça kullanmakta yarar vardır.

8

1.3.2. Gemi Pervanesinde Korozyon
Elektrolit içinde (deniz suyu) korozyonun oluşabilmesi için, İki elemanın aynı
ortamda bulunması gerekir Bu iki eleman anot, katottur. Bir tek metalin yüzeyinde
olabileceği gibi ayrı ayrı iki metal olarak elektrolit içinde bulunabilir. Pervanelerin
malzemeleri bakır esaslı olup katkılarla sertleştirilmiştir. Bir pervanede yaklaşık şu
malzemeler bulunur. Bakır % 80,2, alüminyum % 9,3, nikel %4,3, demir % 5
Gemi dümen dahil tabir edilen işlenebilir karbonlu çelik saclardan yapılır. İdeal bir
elektrolit olan deniz suyu iki değişik potansiyelde bulunan pervane ve çelik teknede; mangan
-bronz pervane-katot
Çelik tekne-anot, aynı ortamda bulunur ve böyle bir ortamda galvanik pil meydana
gelir. Yani korozyonu oluşturan elektrik akımı demir iyonları anottan(tekneden) çıkarak
deniz suyunun içinden geçip katoda (pervane) geçer. Böylelikle akımın çıktığı anot yani
tekne sacları erir.
Eğer bu sistemin içine yüksek potansiyelde akım üreten yardımcı anotlar (tutya ) ilave
edilirse bunların ürettikleri elektrik akımı, paslanmayı erimeyi oluşturan ortamın içine
karışarak bu ortamın tümünü katot (korunan ) duruma dönüştürür. Daha açık olarak tekneden
demir iyon akım çıkışı durur. Akım yardımcı anotlardan tutyalardan çıkarak sac tekneyi
aşınan anot durumundan kurtarıp katot aşınmayan durumuna getirir. Başka bir deyimle,
demir tekneden çıkacak akımı durdurur ve tekne saclarını katot yapar.

Resim:1.4: Korozyona uğramış pervane

Demir ve bakır plakalar deniz suyu içinde bir kablo ile birleştirilirse demir anot,
bakır(katot ) tarafından korozyona uğrar. Saç tekne aşınır. Bir çinko parçası bu sisteme ilave
edilirse, elektrik akımı çinkodan demir ve bakırın üzerine gelerek demir tekneyi katot yani
aşınmayan durumuna dönüştürür.
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İşte bu sistemde oluşan demiri koruma katodik korumanın esasını teşkil eder. Dümen
ve kıç tarafa yerleştirilen alüminyum tutyalar, yardımcı anotlar olarak sac tekneyi anot
durumundan katot durumuna getirerek paslanmaktan (erime) korur. Burada diyebiliriz ki
demir ve bakır bir kablo ile bağlantılın değil, devamlı deniz suyu akıntısı kablo vazifesi
görür.

1.3.3. Deniz Suyu Devresinde Korozyon
Soğutma suyu devrelerinde deniz suyuna daldırıldığında elektrokimyasal mikropil
oluşturma özelliği gösteren dökme demir, bakır ve alüminyum gibi metallerin bulunması
halinde galvanik korozyon oluşur. Elektrolit durumunda olan deniz suyunun bir bölümünün
elektrolizi ile oksijen ve hidrojen oluşur. Oksijen pozitif kutup niteliğindeki bakır çinko ve
bunların alaşımına gider ve onunla birleşerek oksitleri oluşturur. Dolayısıyla metal ya da
metal alaşımlarının aşınmasına neden olan korozyon meydana gelir.
Soğutma yüzeylerinin galvanik oksijen karbon dioksit kavitasyon ve vibrasyondan
oluşan korozyona karşı korunmasında çok sayıda katkı maddesi yapılmıştır.

Deniz suyundaki çözünmüş katılar
Ortalama deniz suyu yaklaşık ve toplam 32 000 ppm dolayında çözünmüş katı madde
kapsar sodyum klorür tatlı sularda ender bulunan bir tuz olmasına karşın deniz suyunda
çözünmüş katıların en önemli bileşenini oluşturur. Tablo 1.1' de deniz suyunda çözünmüş
tuzların ppm türünden miktarları görülmektedir.
SİMGE

TUZ

Kalsiyum bikarbonat
Kalsiyum sülfat
Magnezyum bikarbonat
Magnezyum klorür
Magnezyum sülfat
Sodyum klorür
TOPLAM

Ca(HCO3)2
CaSO4
Mg(HCO3)2
MgCl2
MgSO4
NaCl

% ÇÖZÜNMÜŞ
KATI

1
4
1
110
6
79

PPM

1200
150
3000
2000
25000
31500

Tablo 1.1: Deniz suyundaki çözünmüş katılar



Kalsiyum sülfat (CaSO4): Kalsiyum sülfat günümüz buhar kazanlarında
kışır oluşturan en tehlikeli tuzdur ve etkileyen aşırı ısınma ve ısıtma
yüzeyi hasarlarına neden olan kazan taşı veya kışır katmanını oluşturur.



Magnezyum bikarbonat ( Mg(HCO3)2): Magnezyum bikarbonat
ısıtıldığı zaman magnezyum hidroksite dönüşür magnezyum hidroksit ise
yumuşak kışır oluşturacak şekilde çöker. Magnezyum hidroksit düşük
çözünürlükte olup kazanda en çok bulunan bir magnezyum bileşimidir.
Düşük çözünürlüğü nedeniyle kışır oluşturur. Ancak uygun ıslah
yöntemleri ile kazan saçına yapışmayan çamura dönüştürülerek kazandan
blof edilebilir. Hidroklorik asit ise korozyon oluşturur.
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Magnezyum klorür (MgCl2): Kazan metalinde aktif korozyon olayına
neden olan hidrolik asidi oluşturur.



Magnezyum sülfat ( MgSO4): Normal kazan koşullarında çözünürdür
ancak yüksek yoğunlukta kışır oluşturur.



Sodyum klorür (NaCl): Bilinen yemek tuzunun kimyasal adı sodyum
klorürdür. Sodyum klorür suda çok yüksek çözünürlüğe sahiptir ve
normal işletme koşullarında derişimi artan basınç ve sıcaklıkta çok
yüksek değerlere kadar yükselir. Klorür normal kazan koşullarında
çözelti halindedirler.
Sodyum klorür magnezyum sülfat ile birleşerek sodyum sülfat ve
magnezyum klorür oluşturur. Sodyum klorür kazan sularının
yoğunluklarının yükselmesine neden olan ve suda çözelti halinde kalan
bir tuzdur. Çoğu zaman kazanlarda çözelti halinde kalabilir ve yumuşak
bir kabuk şeklinde çökebilir.

1.3.4. Gemi MakineleriI Isı Değiştiricisinde (Cooler) Korozyon
Isı değiştiricilerin boru tipi olanlarında genellikle boru kısmı (alüminyum brass, al, cu,
zn) , aynalık kısmı ( bronze, al,cu, zn, pb ) ve gövde kısmı (döküm demir- çelik) bu elemanı
teşkil etmektedir.
Boru malzemeleri özellikle bakır ve çinko malzemeden oluşur. Çinko ve bakır deniz
suyu içinde mükemmel bir pil teşkil eder. Çinkodan bakıra bir elektrik akımı oluşur. Akımın
çıktığı çinko anot (anode) girdiği bakır katod (cathode) olur.

Resim:1.5: Isı değiştiricilerde korozyon
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Dolayısıyla akımın çıktığı çinko bakır alaşımlı boru delinecek önlem olarak ters akım
sistemini sağlamamız gerekecektir. Alüminyum manganez - alüminyum cıva alaşımlı
tutyalar kullanılır. Tutyalar deniz suyu kutusuna kaynak edilir. Tutyalar çıkardıkları akımlara
göre muhtelif büyüklüklerde dökülür. Tutyalar boru içlerinden geçen deniz suyuna çinkonun
potansiyel değerinden daha güçlü akım göndererek çıkacak akımı engelleyerek elektro
kemikal oluşuma mani olarak çinko iyonlarının oluşumunu önler. Böylece borular katodik
korunmuş olur. Çelik veya döküm demir deniz suyu kutusu bitümistik apenior boya ile
boyanarak deniz suyundan korunur.

1.3.5. Gemi Buhar Türbinlerinde Korozyon
Türbin keyslerinde arıza; buharın yoğuşması ile oluşan ve dreyn edilemeyen suyun
birikmesi nedeniyle oluşmaktadır.
Rotor disklerinde korozyon görülür. Bunun nedeni düşük nitelikli malzeme zayıf ısıl
işlem olabilir. Ağır korozyon görüldüğü zaman disklerin en ince kısımlarında ölçüm
yapılmalıdır. Disklerde müsaade edilen kalınlık kaybı dizayn değerinin % 5' ini
geçmemelidir. Eğer kayıp daha büyük ise diskin gerçek boyutları kullanılarak dayanıklılık
hesabı yapılmalıdır.
Kanatlardaki ana hasar korozyondur stim ile türbine giren toz parçacıkları ve
oksijenden kaynaklanır. Oksijen kazana verilen fidsuyu ve türbine taşınan hava nedeniyle
oluşur kanat korozyonu kanadın üst kısmına yakın giriş kısmında meydana gelir. Korozyon
stimde bulunan büyük miktardaki alkali ve asit buharları nedeni ile çoğalır. Korozyon olayı
önemli bir şekilde kanatların yüzeyleri onların rotora bağlantısı ve kanat malzemesinden
etkilenir. Parlatılmış yüzeyler parlatılmamış yüzeylere göre daha az paslanır.
En ağır korozyon yaş buharla çalıştırılan makinelerde görülür. Bunun nedeni stim
içindeki su parçacıkları merkez kaç kuvvet nedeniyle buharların ayrılması ve kanat uçlarını
dövmesidir. En büyük korozyon hasarı hareketli kanatların en üst kısmının 20-60 mm
aşağısında görülür.

1.3.6. Gemi Makineleri Yataklarında Korozyon
Yatak korozyonun nedeni makine devir sayısı ve işletme sıcaklıkları yüksek olduğu
zaman yağın oksitlenmesi neden ile oluşan organik asitlerdir.
Bu durum yatağın sıcaklığını yükseltir. Yatağın metalinin içindeki kurşun yüzeye yük
gelir ve giderilir. Bu tür korozyonu minimuma indirmek için deterjanlı yağlama yağları
kullanılır oksitlenmeyi önleyici ve korozyona engel olan katkılar nedeniyle bu tür korozyon
pek görülmemektedir.
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Resim:1.6: Gemi yataklarında korozyon

Yağlama yağına deniz suyu karışması sonucu yatak metal yüzey operasyon sırasında
parlaması gerekirken yüzey, önce gri veya kahverengimsi bir renk alır. Sonuç olarak yatak
yüzeyinde çok sert ve siyah veya kahverengi bir katman oluşur. Oluşan asit katmanı jurnal
ve krank pin yüzeylerinde hasara sebep olur. Ama çok yavaş gelişir. Yatağın denetlenmesi
sırasında farkına varılabilir.

Resim: 1.7: Makine yataklarında korozyon

Yatak metali korozyonunun nedenleri sadece bu nedenler değildir. Ayrıca hava
kabarcıkları yağın asit özelliğinin yüksek oluşu hatalı yağlama sırasında sıcaklık yükselmesi
ve yataklarda elektriksel potansiyelin nedeni ise yüksek devirli, örneğin turboşarjlerde oluşan
statik elektriğin yataklarda topraklanması veya birbirine temas eden iki metal arasında oluşan
potansiyel farklardır.

1.3.7. Gemi Ambarı ve Tanklarında Korozyon
Dökme yük gemilerinde; ambar mezarnalarının ve ambar kapaklarının tüm iç ve dış
yüzeyleri ve düz tank üstü alanları ile borda postaları ve braketlerin kargo ambarlarının tüm
iç yüzeyleri, üreticilerin tavsiyelerine uygun olarak etkili koruyucu boya (epoxy veya
eşdeğeri) ile boyanacaktır.
Ambar borda façaları tek taraflı olarak deniz suyu içindedir. Borda tarafı daimi boyalı
ve göz önünde bulunduğu için bakımı kolaydır. Ambar tarafında kalan borda saçları postalar
(frames) bayraklar (brackets) ve taban saçları ( hold bottom plating) yine göz önünde olduğu
için bakımı kolaydır.
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Resim: 1.8: Gemi ambar kesiti

Balast tanklarında pastan korunma gemi tipi olarak ikiye ayrılır. Kuru yük gemilerinde
balast tanklarının korunması, gemilerin yapımında balast tank elemanlarının her iki yüzeyleri
gemi yapım tersanesinde boya firması denetiminde saf epoxy- pure epoxy veya solvent free
boyaları iki defada olmak üzere 300 mikron (150/150 ) kuru boya film kalınlığı boya atılır.
Bu suretle tank içi elemanları on yıla yakın korunmuş olur. Mevzi boya bozulmaları gemi
personeli tarafından sıkı takip edilerek bakımı yapılır. Balast tank içi elemanlarının
paslanması sonucu gemi bünyesinde mukavemetin azalttığı gibi senelik klas muayenelerinde
(annual survey) korozyondan dökülen saçların yenilenmeleri yüklü bir masraf ve zaman
kaybına neden olur. Resim 1.10' da usulüne uygun biçimde boyanmış bir double bottom
tankı. Şekil1.4' te ise iyi boya atılamamış ve daha sonra gerekli bakım yapılamamış balast
tank içi görülüyor.
Bu durumdaki bir gemi hiçbir şekilde senelik tekne muayenesini geçiremez ve sefere
çıkamaz. Denize elverişlik belgesini alamaz.

Şekil 1.4: İyi boyanmamış gerekli bakım yapılamamış balast tank
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Üst balast tankın güverte üzerine gelen alt kısımları beyaza boyanır. Çok sıcak
havalarda güverte üstü saçları aşırı ısınacağından alttaki boyayı bozarak çatlamasına sebep
olur. Beyaz renk kullanarak radyasyon ( ışınım ) ile aşırı sıcaklığın ( 20-25 C ) ısısı
azaltılmış olur. Aşırı sıcaklarda güverte (deck) saçlarına deniz suyu tutulur. Balast
tanklarının geminin ilk yapımında masrafa bakmadan en iyi boya (pure epoxy – solvent free
) ve çok iyi bir yüzey hazırlığından sonra iki defa da atılacak 300 mikron kuru film
kalınlığındaki boya; balast tanları elemalarını 15 sene ve üzeri korur.
1.3.7.1. Tankerlerde Çift Cidarlı Balast Tanklarının Korunması
Opa 90 kararları gereği 20.000 dwt ve yukarı crude taşıyıcı tankerler ile 30 000 dwt ve
daha üzeri işlenmiş akaryakıt taşıyan tankerler çift cidarlı olacaklardır. Bunun önemi
geminin herhangi bir oturma veya çarpışmada ham petrolün denize akmaması bu çift cidarlı
balast tankların korozyondan korunmaları ancak çok iyi pure epoxy boya ile boyanması
önerilir. En az 1,5 m genişliğinde olan bu cidarlar bu tip tankerlerin operasyonunda göz
önünde olmayan yerler olarak ilk tekne inşaatında bu çift cidar balast tankları pure epoxy
boyadan daha dayanıklı epoxy polyurethane veya phenol epoxy boyaları ile iki kerede
sürülmek üzere 300 mikron (150/150) kuru film üstte ham petrol ve inert gazlarından
pitinglenme bu şekilde giderilmiş olur.

Resim 1.9: Çift cidarlı balast tankları

Balast tanklarının, boyama ile birlikte yapılacak katodik koruması için çinko veya
alüminyum tutyalar kullanılır. Tabloda bilinen alüminyum ve çinko tutyalarla ilgili tavsiye
edilen alaşım değerleri verilmektedir. Katodik koruma niteliğinin kanıtlarının verilmesi
koşuluyla, daha farklı kimyasal bileşimdeki çinko ve alüminyum tutyalar da kullanılabilir.
Çalışma sıcaklığının 60°C’ yi geçmesi öngörülen koşullarda çinko tutyalar
kullanılamaz. Balast tanklarında kanalize edilmiş akım sisteminin (impressed current
system) uygulamasına izin verilmez. Tutyalar ile korunacak yüzey arasındaki bağlantılar, iyi
iletkenlik özelliği göstermelidir. Bu nedenle tutyalar, mümkün olduğunca kaynakla
bağlanmalıdır. Özel durumlarda, tutyaların cıvata ile bağlanması zorunlu ise, yeterli ve sabit
metalik iletkenlik bağlantısı (örneğin; kablo) sağlanmalıdır. Tutyaların üzerleri
boyanmamalı, kirden ve diğer yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır.
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Resim 1.10: Yeni boyanmış bir double bottom tank

1.3.7.2. Gerekli Koruma Akımı
Boyanmış yüzeyler için 0,02 A/m2 'lik bir koruyucu akım yoğunluğu uygulanır.
Yüksek sıcaklıklara maruz kalabilecek olan (örneğin; ısıtılmış yakıt tanklarına bitişik olan)
balast tankları için, akım yoğunluğu aşağıdaki şekilde artırılacaktır: 25 °C’yi aşan her bir °C
için 1 mA/m2 koruma süresi, en az 5 yıl olarak tasarlanacaktır. Koruyucu akım yoğunluğu
ve koruma süresi ile ilgili olarak belirtilen değerlerde, gemi sahibinin yazılı onayı olması
halinde farklılıklar kabul edilebilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Belirli aralarla teknelerin su üstünde
kalan kısımları sık sık kontrol edilerek
gerekli bakım yapılırken tekneyi havuza
alarak ya da karaya çekerek su altında
kalan kısmının da bakım tutum yapınız.
 Güvertede ve su kesiminden yukarda
olacak olan boya eskimelerini kazıyarak,
raspa ederek atınız ve yerine yeni boyayı
sürünüz.
 Oksitlenmeyi veya paslanmayı önlemek
için ise malzemenin hava ile temasını
kesiniz.
 Soğutma suyu devrelerini korozyona
karşı koruyunuz

 Tüm tekneler yetkililerin her bakımdan
sürekli olarak kontrolü altında olup,
tekne sahibinin keyfine göre
çalıştırılamazlar.
 Fiber tekneler dış etkilerden daha az
etkilendiklerinden bakımın bu kadar sık
yapılmasına gerek yoktur.
 Boyanacak yere göre uygun boyayı
seçiniz.
 Organik ve inorganik inhibitörler
kullanınız.
 Alüminyum manganez – alüminyum
cıva alaşımlı tutyalar kullanınız.
Tutyaları deniz suyu kutusuna kaynak
ediniz.
 Disklerin en ince kısımlarından ölçüm
yapınız.

 Gemi yoğunlaştırıcılarını katodik
koruma ile koruyunuz.
 Türbinli gemilerde rotor disklerindeki
korozyonu ölçünüz.
 Yatakların denetlenmesi sırasında
yatağın korozyonunu kontrol ediniz.
 Ambarların ve tankların boyama
işlemlerini yaparak korozyona karşı
koruyunuz

 Deterjanlı yağlama yağları kullanınız.
 Balast tanklarının, boyama ile birlikte
yapılacak katodik koruması için çinko
veya alüminyum tutyalar kullanınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak cevaplayınız.
1.

Aşağıdakilerden hangisi deniz suyundaki çözünmüş katılardan değildir?
A) Kalsiyum sülfat (CaSO4)
C) Magnezyum bikarbonat ( Mg(HCO3)2)
B) Manganez sülfat ( MSO4)
D) Magnezyum klorür (MgCl2)

2.

Aşağıdakilerden hangisi korozyonda elektrokimyasal etkenlerden birisi değildir?
A) Katodik olay yoluyla
C) Anodik olay yoluyla
B) Elektrik akımı iletimi yoluyla
D) Buharlaşma yoluyla

3.

Türbinlerde oluşan korozyonda disklerde müsaade edilen kalınlık kaybı dizayn
değerinin yüzde kaçını geçmemelidir?
A) % 5
B) %7
C) %15
D) %50

4.

( ) En ağır korozyon, yaş buharla çalıştırılan makinelerde görülür. Bunun nedeni stim
içindeki su parçacıkları merkez kaç kuvvet nedeniyle buharlarından ayrılması ve
kanat uçlarını dövmesidir.

5.

En büyük korozyon hasarı hareketli kanatların en üst kısmının ………… mm
aşağısında görülür. Boşluk olan kısma hangi bilgi gelmelidir?
A) 5-8 mm
B) 10-20 mm
C) 20-60 mm
D) 20-30 mm

6.

( ) Yatak korozyonun nedeni makine devir sayısı ve işletme sıcaklıkları yüksek
olduğu zaman yağın oksitlenmesi nedeni ile oluşan organik asitlerdir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi metaller üzerinde aşınma oluşturan korozyondan korunmanın
değişik yollarından değildir?
A) Alaşım yaparak
C) Korozyonu oluşturan maddeleri uzaklaştırarak
B) Parçaları küçülterek D) Yüzeyin bir başka malzeme ile kaplanması

8.

Metal yüzeylerde kullanılacak olan boyalarda aşağıdaki özelliklerden hangisi
aranmaz?
A) Boya yüzeye çok iyi yapışmalıdır.
B) Geçirgenliği az olmalı ve metali çevresinden yalıtmalıdır.
C) İçinde bulunacağı ortam koşullarına dayanıklı olmalıdır.
D) Boya yüzeyi tırtırlı olmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Performans Değerlendirme”ye geçiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Çalışan bir gemide boyama ile korozyonu önleme işlemini yapınız. Yaptığınız
uygulamayı aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçeği

Evet

Hayır

1. Boya uygulama öncesi boyanacak yüzeyi gres, yağ, toz, kum,
tuz vs gibi maddelerden tamamen arındırdınız mı?
2. Yüzeyi hazırlarken kabuk pas tabakasını mekanik temizlik ile
aldınız mı?
3. Yüzeye uygun anticorrosive veya antifouling boya kullanarak
boyadınız mı?
4. Son kat astar veya boya işlemini uyguladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Tüm cevaplarınızın evet olması halinde bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. Hayır,
olarak işaretlediğiniz işlem basamakları varsa bu işlem basamaklarını tekrar gözden
geçiriniz, hatalı yaptığınız uygulama faaliyetini düzeltiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti ile gemilerde korozyonu önlemek için katodik koruma
yöntemlerini kullanabilecek, boyama ve coating işlemlerinin gemilere uygulama
yöntemlerini öğreneceksiniz

ARAŞTIRMA


Tersanelerde ve limanlarda bulunan gemilerdeki kataloglardan ve broşürlerden
internetten üniversite kütüphanelerinden araştırma yaparak bilgi edininiz. Bu
öğrenme faaliyeti sonunda gemilerde korozyonu önlemek için koruma
yöntemlerinin

gemilere

uygulama

yöntemlerini

öğreneceksiniz.

Araştırmalarınızı bir doküman halinde getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. KOROZYONDAN KORUNMA ÇARELERİ
Metaller üzerinde aşınma oluşturan korozyondan korunmanın değişik yolları vardır.

2.1. Korozyonu Oluşturan Maddeleri Uzaklaştırarak
Korozyonu meydana getiren, sudaki oksijenin
bir miktarını uzaklaştırmak
mümkündür. Özellikle kalorifer tesisatında kullanılan suyun oksijeni bu şekilde
düşürülebilir. Potasyum katılmış su kullanıldığında otomobil radyatörlerinde korozyon
önlenebilir.

2.2. Yüzeyin Başka Malzeme ile Kaplanması (Coating Uygulaması)
Korozyondan korunmada en önemli yöntem kaplamadır. Korozyondan korunmak
istenen malzeme uygun bir kaplama maddesi ile kaplanarak korozyondan koruma sağlanır.
Yüzey kaplamaları, metal kaplamalar ve metal olmayan kaplamalar olmak üzere ikiye
ayrılır.

2.2.1. Metal Kaplama Yapmak
Sıcak daldırma; elektro kaplama, difüzyon ve mekanik kaplama gibi yöntemlerle
yapılır. Ekonomik yönüyle alaşım yapmak yerine; korozyona dayanıklı metaller, korunacak
yüzeylere elektroliz yolu ile kaplanır. Kaplama işleminde kullanılabilecek metaller; çinko,
kadmiyum, kurşun, bakır, krom, kalay, nikel, altındır.
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Galvanizasyon olarak bilinen çinko kaplama daha çok çelik malzemelere uygulanır.
Atmosfere açık ortamda kullanılan çatı malzemeleri levhalar tel ve tel ürünleri çelik saçtan
üretilen malzemeler borular buhar kazanları ve yapı çelikleri genelde çinko kaplanır.
Çeliğin ısıya ve korozyona karşı dayanımını artırmak içinde alüminyum kaplama
kullanılır. Çinko kaplama yerine bazen kadmiyum kaplama kullanılır. Ancak bu kaplama
atmosfere açık ortamlarda çinko kaplama kadar iyi sonuç vermez.
Krom kaplama daha çok otomobil parçalarını su tesisatlarını metal eşyalara ve çeşitli
aletlere uygulanır. Nikel kaplamalar, krom, gümüş, altın ve rodyum kaplamaların altında bir
tabaka olarak kullanılır ve nikel korozyona karşı dayanıklıdır ancak atmosferden
etkilenerek matlaşır. Bakır kaplama özellikle çinko esaslı dökümlerde nikel ve krom
kaplamaların altında kullanılır.

2.2.2. Metal Olmayan Kaplama Yapmak
Boya ve organik maddeler içeren metal olmayan diğer kaplamalar esas olarak parça
yüzeylerinin korunması ve görünümlerinin iyileştirilmesi için kullanılır. Boya malzeme
yüzeyinde koruyucu birer film oluşturur ve bu film çatlamadığı veya soyulmadığı sürece
metal malzemeyi korozyondan korur. Metal malzemelerin içerisinde bulundukları ortamla
reaksiyona girmeleri sonucunda yüzeylerinde toz veya oksit filmi oluşur. Bu tür filmlerde
koruyucu kaplama görevi yaparlar. Böylece malzemenin ortamla teması kesilmiş olur.
Katran ve diğer organik maddelerin kısmî buharlaşmasından ya da ayrımsal
damıtılmasından kalan artıklar zift olarak adlandırılır. Zift kelimesi çıkarıldığı maddenin
adıyla birlikte kullanılır. Petrol zifti, taş kömür katranı zifti, pamuk yağı zifti gibi.
Kaplanacak yüzeylere sıcak olarak sürülür, ya da iş parçası 250-400°C sıcaklıklara
kadar tavlandıktan sonra zift içine daldırılır. Bu yöntemler dışında özel tabancalar
aracılığıyla püskürtülerek uygulanabilir.
Sürekli olarak zift ile temas eden deri yüzeyleri zamanla kansere dönüşen bir deri
hastalığına yakalanabilir. Bu nedenle ziftleme işlemlerinin güvenlik önlemleri alındıktan
sonra yapılması önerilmektedir.

2.3. Alaşım Yaparak
Katık elemanı olarak korozyona dayanıklı malzemeler kullanıldığı takdirde, alaşımın
özellikleri değiştiğinden korozyon dayanımı da artacaktır. Alaşım yaparak korunma
ekonomik olarak pahalıya mal olan, bir yöntemdir. Çünkü korozyon yüzeyde meydana
gelmesine rağmen alaşım oluşturabilmek için, alaşım elemanın malzemenin tüm yapısına eşit
dağıtılması gerekir. Bu da korozyona dayanıklı elemanın yüksek oranda kullanılmasına
sebep olur. Dolayısıyla maliyet artar. Paslanmaz çelikler bunun en güzel örneğidir. Çeliklere
paslanmaması için katılan krom, maliyeti etkiler. Alaşım eleman olarak krom çelikten önce,
yüzeyde oksit tabakası oluşturarak, çeliği oksitlenmeye karşı korumuş olur. Pahalı olmasına
karşılık, korozyondan korunmanın en emin yoludur.
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2.4. Katodik Koruma
Korunacak metal yapıyı oluşturacak bir elektrokimyasal hücrenin katodu haline
getirerek, metal yüzeyinde yürümekte olan anodik reaksiyonların durdurulmasıdır. Katodik
korumada amaç, korunacak olan metalin potansiyelini anodun açık devre potansiyeline kadar
polarize etmektir. Bunu sağlamak için metale katodik yönde bir dış akım uygulanır.
Günümüzde iskele ayakları, gemiler, su ve petrol depolama betonarme demirleri vb.
birçok metalik yapı katodik olarak boru hatlarının emniyetle işletilebilmesi ancak katodik
koruma yapılarak mümkün olabilmektedir. Katodik koruma, dış akım kaynaklı ve galvanik
anotlu olmak üzere ikiye ayrılır

2.4.1. Dış Akım Kaynaklı Katodik Koruma
Dış akım kaynaklı katodik koruma metale dıştan bir doğru akım uygulanarak yapılır.
Bir transformatör redresör sisteminden elde edilen doğru akım (-) ucu korunacak olan metale
(+) ucunda bir yardımcı anota bağlanır.

2.4.2. Galvanik Anotlu Katodik Koruma
Galvanik anotlu katodik koruma sistemlerinde korunması istenilen metal yapıya
kendisinden daha negatif potansiyelde bir metal (anot) bağlanarak bir galvanik pil
oluşturulur. Böylece metal yapı katot haline getirilir. Galvanik anotlar kendiliklerinden
çözünerek aynen bir pil gibi akım üretirler. Anodun çözünmesi sonucu açığa çıkan
elektronlar, dış bağlantıdan katoda (korunan metal yapı) taşınarak katodik reaksiyon için
gerekli olan elektronlar sağlar.
Galvanik anotların akım kapasiteleri ve akımın verimi bellidir. Katodik koruma
devresine belli süre yetecek miktarda ve sayıda galvanik anot bağlanarak korunacak metal
yapının yüzey alanı istenilen süre katot halinde tutulabilir.
Katodik Korumanın Uygulama Alanları

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

Deniz içi yapı ve araçları: Gemiler, feribotlar, deniz otobüsleri, deniz altı
gemisi, yatlar, liman, iskele, platform, kazık ayakları, şamandıra vs.

Tanklar: Yeraltı LPG ve akaryakıt tankları, yer üstü akaryakıt tankları atık su
tankları, içme su depolama tankları vs.

Su sistemleri: Esanijör soğutma ve ısıtma sistemleri, termosifonlar, buhar
kazanları, boiler tankları vs.

Çinko anotlar: Çinko anotlar ortam rezitivitesinin 2000 ohm.cm’den düşük
olduğunu tuzlu su, tatlı su ve toprak zemin içindeki demir ve çelik yapıların
katodik korumasında kullanılırlar.
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Katodik koruma genellikle aşağıdaki yerlerde kullanılır;





Gemi, tekne, yat ve römorkörler.
Gemilerin balast tankları
İskele ve kazıklar
Isı değiştiriciler

Şekil 2.1: Katodik korumanın gemilerde kullanılması

Şekil 2.2: Zn tutyalar
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ANOT TİPİ

AĞIRLIĞI

AKIM
KAPASİTESİ

MİN AKIM
ÇIKIŞI

AD-2

2,5 KG

0,7 AMPER /
YIL

0,5 AMPER

AD-4

4,5 KG

1,25 AMPER /
YIL

0,7 AMPER

AD-7

7,5 KG

2 AMPER / YIL

0,85 AMPER

AD-9

9 KG

2,5 AMPER /
YIL

0,85 AMPER

AD-16

16 KG

4 AMPER / YIL

1,2 AMPER

AD-25

25 KG

7 AMPER / YIL

1,2 AMPER

Tablo 2.1:Gemilerde kullanılan tutya ağırlık ve kapasiteleri

2.5. Boyalar
Dekoratif ve koruyucu amaçlarla farklı yüzeylere, çeşitli şekillerde uygulanan ve
uygulandığı yüzeyde kuru film tabakası bırakan kimyasal maddelere boya denir. Boyalar
metal yüzeyini çevreden yalıtarak su ve oksijenin metal yüzeyine ulaşmasını önleyen
genellikle organik malzemelerdir. Boyaların bileşiminde korozyonu önleyici çeşitli
pigmentler kullanılır. Boyalar uygulama kolaylığı ve düşük maliyetleri nedeniyle
korozyondan korunmak üzere yaygın şekilde kullanılmaktadır.

2.5.1. Boyayı Oluşturan Bileşenler

Şekil 2.3: Boyadaki katkı maddeleri


Bağlayıcılar
Bunlar çeşitli şekilde kuruyan yağlar ve alkid reçineleridir. Bağlayıcılar koruyucu film
tabakası oluşturur, boyaya parlaklık, dayanıklılık ve yapışma özelliği verirler.

Pigmentler
Organik ve inorganik yapıdaki renk, örtücülük, yoğunluk, fiziksel ve kimyasal etkilere
dayanıklılık özelliğine sahip olan çok ince öğütülmüş parçacıklardır.

Solventler
Bağlayıcıya ve boyaya uygun bir uygulama kıvamı kazandıran, bağlayıcı ve pigmentin
yüzeyde düzgün bir şekilde kalmasını sağlayan, boyanın kuruması sırasında tamamen
buharlaşan kimyasal sıvı maddelerdir.
Uygulama sırasında tiner (inceltici) olarak adlandırılan bu kimyasal maddelerin esas
amacı boyayı inceltmek olsa da bunlar, boyaya iyi bir yayılma sağlamaktan uygun renk
tonunun elde edilmesine kadar birçok önemli özelliği olumlu yönde etkilemektedirler.
Sentetik, selülozik ve akrilik tiner olarak çeşitleri vardır.


Katkı maddeleri
Çok değişik özellikleri olan, boyaya imalatı sırasında az miktarda ilave edilen,
kimyasal maddelerdir. Katkı maddeleri; kurumayı hızlandırıcılar, yüzey düzelticiler, silikon
gidericiler, çökme önleyiciler, UV Emiciler (Ultraviyole Işın Emicileri), plastik
sertleştiriciler, vb.'dir.

Şekil 2.4: Boyayı oluşturan bileşenler

2.5.2. Metal Yüzeylerde Kullanılacak Boyalarda Bulunması Gereken Özellikler




Boya, boyanan yüzeye çok iyi yapışmalıdır.
Boyanacak yüzeye geçirgenliği az olmalı ve metali çevresinden yalıtmalıdır.
Boya, boyanacağı yüzeyde bulunacağı ortam koşullarına dayanıklı olmalıdır.

Günümüz endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çok sayıda boya ve
malzemesi bulunmaktadır. Bu seçenekler arasından yapılacak boya seçiminde aşağıdaki
kriterler göz önünde bulundurulur;






Görünüm,
Korozyondan korunma,
Boyanacak yüzeyin durumu,
Parça büyüklüğü, miktarı
Ekonomi gibi kriterler dikkate alınır.

Günümüzde en şiddetli korozyon ortamında 15-20 yıl dayanabilen epoksi, poliüretan,
çinko tozlu vb. çift bileşenli polimer boyalar geliştirilmiştir.

2.5.3. Boya Çeşitleri
Boya çeşitleri 7 başlıkta aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.
2.5.3.1. Alkid Bazlı Boyalar
Aklid boyalar tek bileşenli hava kurumalı boyalardır. Bu boyalar sabunlanabilirler. Su
içinde yumuşaktırlar bu sebepten sürekli su altında kalan kısımlar için uygun değildir. Alkid
ürünlerin uygulaması ve yüzeyde yazılım özelliği iyidir. Yüzeyin neminin alınması ve
yüzeyin tel fırçayla temizlenmesi yüzey hazırlığı için çoğunlukla yeterlidir. Bunu yanında
dış şartlarda direnç gösterirler. alkdiler özellikle kimyasallara ve güçlü solventlere karşı
dayanıklı değillerdir. Alkid boyalar su üzerindeki birçok alanda kendilerine kullanım yeri
bulurlar.
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2.5.3.2. Bitum (Katran ) Esaslı Boyalar
Bitum esaslı boyalar iyi ıslatıcı özellikleri ile fiziksel kuruyan boyalardır. Bu tip
kaplamalara bitumun sağladığı özellik iyi su ve neme karşı dirençtir. Fakat dezavanjtajıda
üzerine uygulanacak kat içine kusma (sütlenme ) yapar. Bu tip ürünler antikorozif sistemler
olarak su altında kalan alanlarda dengeleme tanklarında kullanılır.
2.5.3.3. Chlorinated Polymer Boyalar
Tek bileşenli ve tekrar boyanma özelliği iyi olan ürünlerdir. Bu tip ürünler sabunlaşma
yapmadıklarından dolayı su ve birçok kimyasala karşı iyi direnç gösterir fakat yağlara ve
solventlere karşı dirençleri zayıftır. İyi bir yüzey hazırlığı örnek olarak blast cleaning tercih
edilir. Bu tip ürünler su üstü ve su altı kesimlerinde uygulamaya uygundur.
2.5.3.4. Vinyl Esaslı Boyalar
Vinly esaslı boyalar daha iyi dayanıklılık, sertlik gösterirler ve tebeşirlenme, sararma
eğilimleri daha azdır. Vinlyplymer ve coaltlar ( vinyltlar ) karışımı ürünler su altı
kesimlerinde ve dengeleme tanklarında kullanılırlar.
2.5.3.5. Epoxy Boyalar
Epoxy boyalar iki komponentli ürünlerdir ve epoxy reçinenin sertleştirici ile kimyasal
reaksiyon sonucu kururlar. Bu kimyasal reaksiyonun hızı doğal sıcaklığa bağlıdır. -10 C
derece altındaki uygulamalar tavsiye edilmez. Buna rağmen özel geliştirilmiş sertleştiriciler
kullanılarak bu problemde çözülmektedir. Epoxy boyaların çoğunda yüzey hazırlığının blast
cleaning olarak yapılması gereklidir. Epoxy boyalar uygun kürlenme ( kuruma) sonunda çok
iyi yapışma iyi mekanik ve antikorozif özellikler gösterirler ve su kimyasallar yağlar ve
birçok solvente karşı mükemmel direnç gösterirler. Epoxy boyalarda tekrar boyalamalarda
kat aralarında minimum ve maximum kürlenme zamanları dikkatli bir şekilde gözlenmelidir.
epoxy boyalar çok yönlü ürünlerdir ve epoxyler ürün değişimine göre bütün tank
yüzeylerinde kullanılabilirler.
2.5.3.6. Polyurethane Boyalar
Bu boyalar iki komponentli kimyasal olarak kürlenen ürünlerdir. Yüzey hazırlığına
gelince mekanik dayanım ( güç ) yapışma sertlik ve dayanım özellikleri açısından
polyurethane boyalar epoxy boyalar ile karşılaştırılabilir. Bununla beraber polyurethane
boyalar renk ve parlaklık dayanımları ve tebeşirlenme dirençleri yönünden epoxy ürünlere
göre daha üstündürler. Bu nedenle polyurethane ürünler üst yapılarda ve barınak yerlerinde
sık olarak kullanılırlar.
2.5.3.7. İnorganik Çinko Silikat Esaslı Ürünler
Bu ürünler iki bileşenli ürünlerdir. Bunlar binder çözeltisi ve çinko tanecikleri bulunan
bazdır. Yüzey hazırlığı için minimum Sa 2,5 blast cleaning yapılmalıdır. Bu ürünler
kürlenmesini tamamladıktan sonra korosyona aşınmaya ısı ve organıc solventlere mükemmel
direnç gösterirler.
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2.5.4. Deniz Boyalarının Türleri
2.5.4.1. Antikorozif Boyalar (Astarlar) (Shop Primers)
Tekne yapım yerlerindeki malzemenin istiflenme, nakliyat ve çelik işleme işlemleri
sürecinde ve yapılacak yeni bir yüzey temizliği ve bunu takip eden korozyondan koruyucu
boyama işlemine kadar, çelik malzemenin korunması amacıyla koruyucu astar boya (shop
primer) uygulaması yapılmalıdır.
Genel olarak, uygulanacak koruyucu astar boya kalınlığı 15 µm ile 20 µm arasında
olmalıdır. Normal tersane koşullarında, boya kalınlığı yaklaşık 6 aylık bir koruma
sağlamalıdır. Koruyucu astar boyalar, gemi inşaatı işlemleri süresince, çelik malzemenin
işlenmesi sırasında maruz kalacağı mekanik zorlanmalara karşı yeterli bir dayanım
göstermelidir. Alevle kesme ve kaynak hızları, koruyucu astar boyadan dolayı aşırı derecede
etkilenmemelidir. Gemi inşaatında kullanılan tüm kaynak işlemlerinde, kaynak dikişlerinin
kalitesinin koruyucu astar boya nedeniyle olumsuz yönde etkilenmemesi sağlanmalıdır.
Katodik koruma, deniz suyu ve kimyasal maddelerin oluşturduğu sistem üzerinde
oluşturacağı olası zorlanmalar nedeniyle, sadece alkali-bağlı ve hidrolize olmayan koruyucu
astar boyalar kullanılmalıdır.

Resim 2.1: Antikorozif boyalar

Değişik metal yüzeylere çok iyi yapışıp, tuzlu suya çok uzun süre mükemmel direnç
gösterir. Yapısal özelliği ile tek kat astar olarak veya sprey macun olarak dahi kullanılır.
Yüzey toleranslı bir astar olduğundan çok fazla yüzey hazırlama gereği yoktur.
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2.5.4.2. Antifouling Boya
Gemi yüzeyinin su içerisinde kalan yüzeyine yapışarak büyüyen organizmalar gemi
yakıt tüketiminde artış, bölgeler arası türlerin taşınımı vb. olumsuz sonuçları nedeniyle
istenmezler. Bu organizmaları uzaklaştırmak amacıyla antifouling maddeler
kullanılmaktadır.

Resim 2.2: Antifouling boyalar

Geçmişten günümüze kullanılan antifouling maddelerden kalay içeren Tributyltin
(TBT) ve türevlerinin deniz ekosistemlerine verdiği kalıcı zararlar belirlenmiş ve bu nedenle
başta Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından (IMO-International Maritime Organization)
olmak üzere TBT kullanımına kısıtlama ve yasaklar getirilmiştir. TBT yerine kullanılmak
amacıyla TBT’ ye göre daha az zararlı yeni antifouling maddeler piyasaya sürülmüştür.
Ancak bu alternatiflerden IRGAROL 1051 ve DCMU ile yapılan çalışmalar bu
maddelerin algler üzerinde yüksek toksik etkilerinin olduğunu göstermiştir. Bu nedenle TBT
yerine alternatif olarak piyasa sürülen/sürülmesi planlanan antifouling bileşiklerin deniz
ekosistemi üzerinde bırakacağı olası zararların ve risklerin önceden belirlenmesi ve bu
kimyasalların deniz ortamındaki çeşitli matrislerde (su, sediment, organizma) ölçülerek takip
edilmesi gerekmektedir. Alternatif antifouling sistem boyaları şunlardır;

Bakır bazlı boyalar
Yalnız denizde yaşayan organizmalar (fauna) karşı etkilidir. Herbisitler de eklenerek
floryada da etkili hale getirilebilir.

Kalay içermeyen boyalar
Foulinge karşı çok etkili değildir, bu nedenle sık sefer yapmayan gemiler için
uygundur.
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Yapışmayı önleyen boya kaplamalar
Antifouling bileşik içermezler, ancak uygulandıkları zaman çok kaygan bir yüzey
yaratarak organizmaların yapışmasını önlerler. Fouling oluştuğu zaman yüzeyin çok kaygan
olması nedeniyle temizlenmesi kolaydır.
Fouling deniz taşıtlarının su içinde kalan yüzeyleri üzerine yapışarak büyüyen
kabuklu, alg, mikroorganizma gibi canlıların oluşturduğu tabakadır.
Foulingin pek çok olumsuz etkisi vardır. Bunlardan en önemlilerini şöyle
sıralayabiliriz:

Yakıt tüketimi
Gemi üzerindeki çok az miktarlarda bile fouling yakıt tüketiminde belirgin artışlara
neden olabilir. Örneğin 6 ay foulinge karşı korumasız olarak seyreden bir gemi üzerinde 150
kg/m2 fouling birikebilir, bu da 40 000 m2 su altı yüzeyi olan bir gemi için düşünüldüğünde
6000 ton gibi bir değere ulaşmaktadır. Bu durum ise geminin yakıt tüketiminde % 50’ye
varan artışlara neden olabilir

Hava kirliliği
Fazla yakıt tüketimi nedeniyle atmosfere verilen CO2, SO2, NOx gazlarının seviyeleri
artar. Global olarak düşünüldüğünde böyle bir durumda 22 milyon ton CO2 ve 0,6 milyon
ton SO2‘nin atmosfere girdiği tahmin edilmiştir.
Ayrıca antifouling boyaların gemi üzerinden uzaklaştırılması sırasında kullanılan
çözücüler de atmosfere zararlı kimyasalların karışmasına neden olurlar.

İşgalci türlerin (invasive species) taşınımı
İşgalci türler bir doğal su ekosisteminden diğerine istenmeden çeşitli yollarla taşınan
organizmalardır. Bu organizmaların taşınma yollarından biri de foulingdir. İşgalci türler
ekolojik ve ekonomik açıdan büyük tehlike oluşturabilirler. Transfer edildikleri bölgedeki
ekonomik olarak önemli olan türlerin kaybolmasına, biyolojik çeşitliliğin azalmasına
ve/veya çeşitli hastalıkların taşınmasına ve yayılmasına neden olabilirler.
2.5.4.3. Sentetik Faça Boyası
Alkid bağlayıcı esaslı, kolofan reçine takviyeli, hava kurumalı parlak bir son kat faça
boyasıdır. Denizde en ağır şartlara maruz façada, çok iyi bir koruyucudur. Yüzeye çok iyi
yapışır. Su, yağ ve sürtünmeye dayanıklıdır. Yeşil, kızıl kahve renkte olup parlak dokulu,
alkid-fenolik esaslı son kat faça boyasıdır. 1.21 - 1.41 kg/l yoğunluğa sahiptir. Tatbikten
önce, astar boya vurulmuş yüzeylerin, kuru, tozsuz ve diğer kirlerden arındırılmış
olduğundan emin olunmalıdır. Hasarlı yüzeyler için antikorozif astarlar sürüldükten sonra
tatbik edilmelidir. +5oC'nin üzerindeki ortam ısısında uygulanabilir. +15oC'nin altında
kuruma süreleri % 70-100 uzar.
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2.5.4.4. Sentetik Borda Üst Yapı Boyası
Gemilerin bordalarına, üst yapı ve iç kısımlarına uygulanabilen, alkid bağlayıcı esaslı,
hava kurumalı son kat bir boyadır. Mükemmel dayanıklılığa, iyi parlaklık ve renk
kalıcılığına sahiptir.

Resim 2.3: Borda boyası

Alkid esaslı astarlar üzerine uygulanmalıdır. Uygulanacak astar yüzeyinde yağ, kir,
tuz olmamalı, varsa tiner ile silinerek iyice temizlenmelidir. Uygulanacak yüzeyler nemsiz
ve kuru olmalıdır. 2 kat sentetik astar, 1 kat ara astar üzerine 2 kat uygulanır. +5oC'nin
üzerindeki ortam ısısında uygulanabilir. +15oC'nin altında kuruma süreleri % 70-100 uzar.
2.5.4.5. Güverte Boyası
Deniz suyuna periyodik batmaya dayanıklı olması için modifiye edilmiş, yüksek
kaliteli, alkid bağlayıcı esaslı güverte son kat boyasıdır. Çok iyi renk ve parlaklık
kalıcılığının yanında, yürüme alanlarında da aşınmaya dayanıklıdır. Çeşitli antikorozif
astarlara iyi yapışma özelliğine ve esnekliğine sahiptir. Ancak beton, inorganik çinko ve
galvaniz yüzeylere doğrudan tatbik edilmemelidir.

Resim 2.4: Geminin güverte boyası
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Tatbikten önce, astar boya vurulmuş yüzeylerin, kuru, tozsuz ve diğer kirlerden
arındırılmış olduğundan emin olunmalıdır. Hasarlı yüzeyler için antikorozif astarlar
sürüldükten sonra tatbik edilmelidir. Güverte boyası, alkid veya yağ esaslı antikorozif
astarlar üzerine uygulanmalıdır. Uygulanacak astar yüzeyinde; yağ, kir, tuz olmamalı, varsa
tiner ile silinerek iyice temizlenmelidir. Uygulanacak yüzeyler nemsiz ve kuru olmalıdır.
Çok soğuk havalarda kuruma gecikeceği için uygulamadan kaçınılmalıdır. +5oC'nin
üzerindeki ortam ısısında uygulanabilir. +15oC'nin altında kuruma süreleri %70-100 uzar.
2.5.4.6. Sentetik Alüminyum Boya (İç Bölüm) Ambar için
Sentetik reçine esaslı, havada kuruyup sertleşebilen, deniz taşıtlarında ambarlarda
kullanıma uygun, metal yüzeylere çok iyi yapışabilen, ısıya dayanıklı bir son kattır.

2.5.5. Boyaya Uygun Yüzey Hazırlamak
Metal yüzeyin üzerindeki tüm yabancı maddeler boyama işlemine geçilmeden önce
yüzeylerden arındırılmalıdır. Yüzey temizleme ve hazırlama yöntemleri sırasıyla şöyledir;
2.5.5.1. Yağ Alma
Yağ alma işlemi için değişik yöntemler vardır. İşlem görecek parçalar yağ alıcı sıvıya
daldırılır veya bu sıvı yüzeylere püskürtülür. Kullanılan yöntemlerden bir diğeride ısıtılmış
çözücülerin soğuk metaller üzerinde kondezasyona uğratılmasıdır.

Çözücülerle yağ alma
Bu işlemde özel yağ alıcı çözücüler kullanılır. Banyo veya kondenzasyon yöntemleri
kullanılmadan önce aşırı yağlı olan parçalar kerosen ile yıkanır. Triklor etilen çözeltisinin
buharları soğuk parçalar üzerinde kondens olduktan sonra bu sıvı yüzeylerdeki yağı eriterek
beraberinde sürükler bu işlem yağı alınan metalin yüzey sıcaklığının çözücü buhar
sıcaklığına ulaşıncaya kadar sürer. Dikkat edilmesi gereken nokta triklor etilen buharlarının
oldukça zehirli olmasıdır. Bu nedenle kapalı ortamlarda parçalar için bu işlemin
gerçekleştirilmesidir.

Emülsiyon yağ alma sıvıları
Bu işlemde emülsiye edici bir maddenin örneğin kerosende eritilmesi esasına dayanır.
Püskürtme veya daldırma yöntemleri kullanılarak yağ alınabilir. Su akıtılarak yağımsı
maddeler ve kerosen suda emilsüye edilir ve küçük yuvarlak taneler halinde dispers olur. Bu
yöntem daha çok otomobil fabrikalarında kullanılır.

Alkali çözeltilerle yağ alma
Kimyasallar suda eritilir ve 80 – 90 °C' lik bir sıcaklığa kadar ısıtılır. Banyodaki bu
sıvı yağı aynen sabunun etkisi gibi eritir. Yağ alma işlemi bittikten sonra parçalar bol su ile
iyice yıkanır ve bir fırında kurutularak fosfatlama işlemi için hazır hale getirilir.Bu yöntem
dökme demir için uygun değildir. Sodyum metasilikat , sodyum ortofosfat tetresodyum,
pirofosfat sodyum borat gibi kimyasallar çok değişik ıslatıcılar ile alkali temizleyici olarak
kullanılır. Alkali temizleyiciler daha sonraki aşamada oluşturulacak fosfat tabakasını
etkileyebilir.
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2.5.5.2. Oksitlerin Temizlenmesi
Haddehane cürufu ve pas asitlerde (H2SO4, HNO3, HCl )kolaylıkla erir. İnhibitörler ile
çeliğin etkilenmemesi sağlanır. Pickling asitlerde temizleme işlerini su ile temizleme takip
eder. Çinko kaplama ( galvanizli parçalar ) picklingli ile temizlenmez. Mekanik tel fırçalarla
temizlenir.
Fosfatlama ile demir yüzeyindeki anodik katodik bölgeler arasındaki korozyon akımı
engellenir. Fosfat kristalleri metale gömülür ve yüzeyde ince bir tabaka bırakır. Bu şekilde
boya filminin metale yapışmasını artırır.
Kimyasal bağlarla yüzeye yapışabilen çözünürlüğü olmayan metal fosfatların metal
yüzeyine birikimidir. Fosforik asit çözeltileri içinde çözünmüş fosfatlama çözeltileri
genellikle seyreltik Fe Zn veya Mn asit fosfatlarından meydana gelir.
Alüminyum deniz atmosferinden etkilenir. Saf alüminyum alüminyum mg ve silikon
ile yaptığı alaşımların korozyon direnci oldukça iyidir. Alüminyum bakır ile yaptığı alaşımın
ise korozyon direnci düşüktür. Alüminyum yüzeyi yağımsıdır. Piyasada kremat fosfat florid
moliodot veya dördünün karışımından hazırlanmış ön hazırlama işlemi yapılır.
Alkali kromat boyama işleminden önce yapılır. Sıcak Na karbonat /Na kromat
banyosuna yaklaşık 3-15 dakikalık bir daldırma ile kromat / oksit kristal yapılı gri renkte ve
500-5000 mg/m² arasında değişen tabaka elde edilir. En son oldukça seyreltilmiş kromik asit
çözeltisi ile yıkama yapılmasında yarar vardır.
Normal çinko korozyona uğramaz, ancak ortamda asit baz veya elektrolitler varsa
korozyon süratle başlar çinkonun boyanması oldukça güçtür çünkü son derece reaktif bir
metal olan Zn boya ile reaksiyona girerek Zn sabunları oluşturur ve bu oluşan sabunlar
yapışmayı engeller.
Zn yüzeyin ön hazırlanmasında Fe Fosfat ve Zn kromat işlemlerine tabi tutulur. Zn
yüzeylerde demir fosfat kullanılır. Düşük ısılı Zn fosfat sıcak doldurma galvaniz yüzeyler
için uygulanır. İşlem yıkamadan sonra kromik asitle pasive edilir.
2.5.5.3. Pas Gidermede Kullanılan Mekanik Yöntemler:

El aletleri ile yapılan pas giderme işlemleri
En yaygın kullanılan aletler tel fırçalar, kazıyıcılar, sivri uçlu çekiçler ve diğerleridir.
Mekanik aletlere örnek olarak dairesel çalışan spiral fırçalar disk zımparalar ve püskürtme
tabancalarıdır. Kullanılan yüzey temizleme standartları 150 850/1:1988 altında toplanır. En
çok kullanılan SIS 055900 İsveç standardıdır.

Grit blast temizliği
Metal yüzeyinde bulunan haddehane cürufu oksit tabakaları paslı bölgeler yağ gibi
kirliliklere eski boyaların yüzeyden uzaklaştırılabilmesi için yapılan basınçlı hava altında
aşındırıcı taneciklerin yüksek hızda püskürtülmesidir. Tersanelerde en çok kullanılan
yöntemdir. Yüzeylerin durumuna göre değişik derecelerde yapılan püskürtme raspa temizliği
uygulama zamanları ile ölçülür. İlave olarak bu işlemden sonra aşındırıcı partüküller boya
33

uygulaması yapılacak metal yüzeyinde pürüzlülükte oluşturulur. Bu pürüzlü yüzeyler ise
boya sisteminin metale tutunmasında olumlu etki yaratır. Metal tanecikler ile yapılan
püskürtme raspa temizliği kum ile yapılandan daha sağlıklı ortam yaratır. Partükül boyutu ise
0,5-1,5 mm arasında değişir.

Bölgesel püskürtme temizliği
Boyalı yüzeylerde lokal temizleme ve boyama işlemidir. Paslı bölgeler ve dökülmek
üzere olan boyalı bölgeler Sa 2 veya daha iyi püskürtme metodları ile temizlendikten sonra
boyama işlemine geçmeden önce diğer sağlam bölümler dairesel disk ve zımparalar ile
komple zımparalanır silinir. Metalin açığa çıktığı püskürtme raspa yöntemleri ile
temizlenmiş bölgeler antikorozif astarlar ile uygun şekillerde astarlanır. Ardından tüm
yüzeyler komple son kat boyalar ile boyanır.
Çeşitli yüzey temizleme standartları

Amerikan standartı ASMT D 2200 ve SSPC vis. 1,2

İngiliz standartı standart BS 4232

Alman standartı standart DIN 18364

Japon standartı JSRA SPSS 1975

Dünyada en yaygın kullanılan yüzey temizleme standartı ise İsveç
standartı SIS 055900 dır.
Değişik şartlardaki yüzeylere göre tavsiye edilen yüzey temizleme dereceleri vardır.
Sa 1
Bu yöntem fırçasız temizleme yani en iyi mekanik araçlarla yapılan temizliğe eş sonuç
veren süpürme püskürtme metodudur. Püskürtme raspa işlemi hızlı bir şekilde yüzeyde
hareket ettirilerek sağlanır. Yabancı maddeler hadde curufu ve pas metalden arındırılır.
Sa2 ticari püskürtme raspa temizliğidir.
Sa 1'den daha titiz bir şekilde nozul mümkün olduğu kadar uzun süre yüzeyde tutulur.
Tüm pas curuf ve yabancı maddeler temizlenir. Metal yüzeyi mat gri renlte elde edilmelidir.
Sa 2,5
Beyaz metale yakın yüzey temizliğidir. Mükemmel püskürtme raspa temizliğidir.
Parlak görüntüye yakın gri metal gri metal görüntüsü elde edilmelidir.
Sa 3 beyaz metal görüntüsündeki yüzey temizliğidir.
Tüm boya sistemleri için en uygun yapışmayı sağlayan üstün püskürtme raspa
temizliğidir. Parlak, gri-beyaz yüzey rengi elde edilir.
Basınç

Yüzey Temizleme Standardı

>450 bar
>850 bar
1500- 2000 bar
2500 bar

DW 1-2
St 2, Sa 1-2, DW3
St 3, Sa 2
Sa 2 ½, Sa 3

Tablo 2.2: Basınç yüzey temizleme standardı
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Hidro blasting veya basınçlı su jeti:
Bu yöntem yurt dışında yaygın şekilde kullanılan bir metottur. En önemli avantajı
tozsuz uygulamalar sağlaması ve kirliliği minimuma indirmesidir. Dolaysıyla sağlıklı
uygulama ortamları yaratır. Bu sayede suda çözülebilen yağlarda yüzeylerden alınmış olur.
Hidro blasting (su jeti ) yöntemi 3 farklı standarta ayrılır.
Alman STG normu 222-1992 DW dereceleridir.

DW1 – Sadece zayıf yapışmış haddehane cürufu pas ve kaplamalarından
arındırılır.

DW2- DW1 deki gibi çeşitli eski boyalı bölgeler ve hafif tutunmuş
meneviş tabakası yüzeyinden alınır. İnce kaplamalar shop primerler gibi
üstün bir şekilde yüzeyden temizlenir. Kurumadan sonra metal hafif pas
oluşumundan ileri gelen düşük parlaklıkta bir görüntü verir.

DW3 – Su jeti kuvvetli bir şekilde tutunmuş pas yüzeyde ince koyu oksit
tabakası kalmayıncaya kadar temizlenmelidir. Hafif pürüzlü metal yüzeyi
elde edilir.

2.5.6. Boyama İşleminin Uygulanışı
Fırça ile boya alırken fırçanın kıllarının ancak 1/3’ü boyanın içine daldırılmalı ve fırça
üzerinde fazla boyanın akmaması içinde patlağın iç kenarına sürülerek fazla boya burada
bırakılmamalıdır. Üzerine bu şekilde boya alınan fırça boyanacak yüzeyle 70 ile 90 derece
arasında açı yapacak şekilde sürülmelidir.
Fırçanın sürülmesinde dikkat edilecek husus genellikle ya yatay ya da dikey hatlar
şeklinde olmalıdır. Fırçayı yüzeye fazla bastırmak boyanın yüzeyde oluşan boya tabakasının
inceli kalınlı olmasına neden teşkil eder. Bu bakımdan boya fırçası yüzeye tatlı bir basınçla
temas etmeli ve üzerindeki boyayı bu yüzeye eşit oranda yaymalıdır. Ayrıca boyanın
yüzeyde homojen bir tabaka oluşturmasına dikkat etmek gerekir.
Direkt puntel gibi dar yüzeyler dikey ve diyagonal olarak boyanmalıdır. Tiriz çekilmiş
olan mevkilerde yapılan boyada trizler indirilir. Boya kuruduktan sonra tirizler yeniden
çekilir normal olarak boya yapılan ortamın sıcaklığı da başarılı bir boya yapmada rol oynar
bu bakımdan en ideal sıcaklık 15 ile 26 °C arasındadır. Sıfır derece altında boya yapılırsa
boyada donma başlar ve boya koyulaşır. Çok yüksek sıcaklıkta yapılan boyada ise çabuk
buharlaşma nedeni ile boya yine koyulaşarak boyamanın zorlaşmasına yol açar.
Bu nedenlerden dolayı açık havada yapılacak boyama işlemlerinde havanın
sıcaklığının önemi büyüktür.

Antikorozif boya ve antifouling boya
Ürün fırça, rulo ve havasız spreyle tatbik edilebilir.

Sentetik faça boyası
Ürün; fırça, rulo, havalı veya havasız tabanca ile tatbik edilebilir. Güverte boyası,
alkid veya yağ esaslı antikorozif astarlar üzerine uygulanmalıdır. Uygulanacak astar
yüzeyinde yağ, kir, tuz olmamalı varsa tiner ile silinerek iyice temizlenmelidir. Uygulanacak
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yüzeyler nemsiz ve kuru olmalıdır. Çok soğuk havalarda kuruma gecikeceği için
uygulamadan kaçınılmalıdır.

Sentetik borda üst yapı boyası ve güverte boyası
Ürün; fırça, rulo, havalı veya havasız tabanca ile tatbik edilebilir.


Sentetik alüminyum boya (iç bölüm) ambar için
Ürün; havalı tabanca, fırça ve rulo ile tatbik edilebilir.

2.5.7. Boyaların İstif ve Depolama Koşulları
Boyaların patlakları(teneke kutuları)açıldıktan sonra boya işi bittiğinde artan boyaların
tekrar kullanılabilmesi için bunların usulüne uygun şekilde muhafazaları gerekir. Aynı renk
boyalar eğer değişik patlaklarda azar azar bulunuyor ise bunları bir patlak içersinde
toplamamak gerekir. Açılmış bir boya yüzeyine hava ile temas sonucu, bir kaymak tabakası
oluşur bu da boyanın lüzumsuz sarfına neden teşkil eder. Boya üzerinde bu tabakanın
oluşmaması için boyanın yüzeyini kapatacak oranda üzerine bir miktar bezir yağı tiner veya
neft dökülebilir fakat bundan sonra boya karıştırılmadan ağzı iyice kapatılarak
kaldırılmalıdır. Bu olanaklar yoksa en son çare boyanın yüzeyini kapatacak şekilde üzerine
tatlı koymaktır. Bunu yaptığımızda boyanın yüzeyinin hava ile teması kesileceğinden boya
kaymak tutmadığı gibi su boya ile karışmayacağı için boyanın üzerine dökülerek boya tekrar
kullanılacak hale getirilir. Çabuk kuruyan sentetik boyalar kullanıldıktan sonra hiçbir şekilde
kapıları açık bırakılmamalıdır. Kullanma işleminden hemen sonra boya patlaklarının
kapakları hava almayacak şekilde kapatılmalıdır.

Antifouling - antikorozif boyaların depolama bilgisi
Depolama ömrü açılmamış ambalajında oda sıcaklığında en az 1 yıldır.

Sentetik faça boyaların depolama bilgisi
Açılmamış ambalajında en az 2 yıl / oda sıcaklığında; normal, kuru ve serin
ortamlarda; uzun süreli stoklamalarda, çökmeyi önlemek için ambalajlar 3 ayda bir ters
çevrilmelidir.

Sentetik borda üst yapı boyası
Açılmamış ambalajında en az 2 yıl / oda sıcaklığında; normal, kuru ve serin
ortamlarda; uzun süreli stoklamalarda, çökmeyi önlemek için ambalajlar 3 ayda bir ters
çevrilmelidir.

Güverte boyası
Açılmamış ambalajında en az 2 yıl / oda sıcaklığında ; normal, kuru ve serin
ortamlarda, uzun süreli stoklamalarda, çökmeyi önlemek için ambalajlar 3 ayda bir ters
çevrilmelidir.

Sentetik alüminyum boya (iç bölüm) ambar için
Açılmamış ambalajında en az 2 yıl / oda sıcaklığında; normal, kuru ve serin ortamda
uzun süreli stoklamalarda, çökmeyi engellemek için ambalajlar 3 ayda bir ters çevrilmelidir
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2.5.8. Boyama İşlemlerinde Boya Hazırlamak
Boyalar fabrikalardan veya piyasadan orijinal ambalajları içersinde alınırlar. Hiç
açılmamış bir boya normal sürülecek yüzeyde koruyucu bir tabaka oluşturulacak kıvamdadır.
Bu nedenle inceltmeye lüzum kalmadan kullanılmaları uygun olur. Boyanın inceltilmesinin
iki sebebi vardır:



Tabanca boyası yapmak için,
Daha önce açılmış bir boya yeniden kullanmak istenirse; boyanın hava ile
teması sonucu içindeki bir kısım uçucu madde kaybolduğundan boyanın
koyulaştığı gözlenir. Koyulaşan bu boyanın tekrar kullanılabilmesi için fırça ile
sürülecek kıvama getirmek amacı ile inceltilir.

Boyaların inceltilmesinde genel olarak neft tiner kullanılır. Bu maddeler boyayı
incelttiği gibi uçucu oluşları nedeni ile kurumasında da kolaylık sağlar. Neft ile inceltilen
boyalar bir miktar matlaşır bu bakımdan inceltici olarak sıkafitler veya tiner tavsiye edilir.
Bunların dışında benzin gaz motorin gibi maddelerde inceltici niteliğinde iseler de yapıları
nedeni ile boyanın renginin değişmesi, matlaştırma, geç kuruma gibi mahzurları olduğundan
kullanılmaları sakıncalıdır.

2.5.9. Boya Uygulama Sistemleri
Boya sanayinin çok hızlı gelişmesi özellikle sanayi boyaları için çok çeşitli uygulama
sistemlerini doğurmuştur. Kullanılan başlıca sistemler şunlardır:

Fırça ile uygulama
Bu uygulama şekli uygulamanın basitliği, ucuzluğu, boya kaybının hiç olmayışı
nedeni ile uygulanan sistemdir.

Resim 2.5: Boya fırçayla boyamak


Daldırma ile uygulama
Bu sistem özellikle fırın boyalarının tatbikatında maliyeti düşürmek için
geliştirilmiştir. Özelikle konveyör sistemi kullanıldığında ucuz ve hızlı bir imalata imkân
verir.
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Resim 2.6: Daldırma yöntemiyle boyamak


Rulo ile boyamak
Düzgün yüzeylerde kalın boya filmi oluşturmak için boya ruloları tercih edilir.

Resim 2.7:Boya rulosu


Püskürtme ile boya yapmak
Bu yöntem çabuk uygulanmaları, boyadan tasarruf, çok düzgün bir yüzey elde
edilmesi gibi üstünlükleri nedeniyle tercih edilir.

Resim 2.8: Püskürtme ile boyama
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Püskürtme tekniğinden faydalanan uygulama tipleri şunlardır:






Normal tabanca uygulaması
Sıcak püskürtme uygulaması
Havasız püskürtme uygulaması
Elektrostatik püskürtme uygulaması
Toz boya uygulaması

2.5.10. Tehlike İşaret ve Sembolleri

Şekil 2.5:Tehlike işaret ve sembolleri
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

 Gemilere doğru akım beslemesi
nedeniyle oluşan arzu edilmeyen
yabancı akımların neden olduğu
korozyona karşı katodik koruma için,
tutyalar uygulayınız

 Deniz suyunda kullanılan çinko alaşımlı
tutyalar kullanınız

Öneriler
 Boyanmış yüzeyler için 0,02 A/m2 'lik
bir koruyucu akım yoğunluğu
uygulayınız
 Yüksek sıcaklıklara maruz kalabilecek
olan (örneğin; ısıtılmış yakıt tanklarına
bitişik olan) balast tankları için, akım
yoğunluğunu aşağıdaki şekilde arttırınız
25 °C’yi aşan her bir °C için 1 mA/m2
koruma süresi, en az 5 yıl olarak
tasarlayınız
 Tutyaların adedini ve büyüklüğü, yapısal
dizaynlarına ve hesaplanmış akım
değerlerine göre yapınız.

 Tanklara tutyaların yerleştirilmesini,
gerekli koruyucu akım yoğunluğunun
tüm alanda elde edilebilmesini
sağlanacak şekilde yapınız.

 Tutya planının hazırlanmasında,
hesaplar için akım değerlerini dikkate
alınız.

 Yalnızca tutyalar ile yapılan katodik
koruma durumunda aşağıdaki koşulları
sağlanmalıdır.
 Çelik yüzeyleri koruyucu astar boya ile
boyayınız.
 Balast tanklarının, çalışma sürelerinin
%50'sinin üzerindeki sürede deniz suyu
ile dolu olmasına dikkat ediniz
 Balast tankları ya tamamen dolu ya da
tamamen boş durumda kullanılmalıdır.
 Zamanı geldiğinde tutyayı değiştiriniz

 Aşağıda belirtilen koşullarda tutya
sayısını arttırınız
 Tutyalar tarafından etkin şekilde
korunan alanların sınırlanmasına neden
olan, sıklıkla düşük dolum düzeyleri
oluşması,
 Tankın belirli bölgelerinde, içyapının
etkin akımı azaltması,
 Örneğin paslanmaz çelik gibi, daha
değerli malzemelerin korunması için
artırılmış akım yoğunlukları gereklidir.
 Çift dip yüksekliği az olan nispeten
küçük gemilerdeki gibi özel durumlarda,
balast tanklarının katodik korumasının
boya uygulaması olmaksızın
yapabilirsiniz
 Tutyaların değişimlerindeki kriterleri
araştırınız
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.

Aşağıdakilerden hangisi katodik korumanın uygulama alanlarından değildir?
A) Boru hatları B) Tanklar
C) Su sistemleri
D) Pistonlar

2.

Aşağıdakilerden hangisi katodik korumanın genellikle uygulandığı yerlerden birisidir?
A) Gemilerin veya yatların ahşap donanımları,
B) Gemilerin veya yatların plastik donanımları,
C) Gemilerin veya yatların makinelerinin ısı değiştiriciler,
D) Gemilerin veya yatların plastik pis su giderleri,

3.

Aşağıdakilerden hangisi korozyondan korunmak için kullanılan kaplama
malzemelerinden birisidir?
A) Kadmiyum
B) Plastik
C) Ahşap
D) Magnezyum

4.

Aşağıdakilerden hangisi boyayı oluşturan bileşenlerden birisi değildir?
A) Çözücüler
B) Elyaflar
C) Solventler
D) Katı maddeler

5.

Boya seçiminde aşağıdaki kriterlerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?
A) Görünüm,
B) Korozyondan korunma,
C) Boyanacak yüzeyin durumu,
D) Boyanın pahalı olması.

6.

Aşağıdakilerden hangisi alternatif antifouling sistem boyalarından değildir?
A) Bakır bazlı boyalar
B) Kalay içermeyen boyalar
C) Yapışmayı önleyen boya kaplamalar
D) Kurşun bazlı boyalar

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Performans Değerlendirme”ye geçiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Çalışan bir geminin farklı yerlerinde korozyonu önleme işlemini yapınız. Yaptığınız
uygulamayı aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Belirli aralarla teknelerin su üstünde kalan kısımları sık sık
kontrol edilerek gerekli bakım yapılırken tekneyi havuza alarak
ya da karaya çekerek su altında kalan kısmının da bakımını
yaptınız mı?
2. Güvertede ve su kesiminden yukarda olacak olan boya
eskimelerini kazıyarak, raspa ederek atınız ve yerine yeni
boyayı sürdünüz mü?
3. Oksitlenmeyi veya paslanmayı önlemek için ise malzemenin
hava ile temasını kestiniz mi?
4. Soğutma suyu devrelerini korozyona karşı korudunuz mu?
5. Gemi yoğunlaştırıcılarını katodik koruma ile korudunuz mu?
6. Türbinli gemilerde rotor disklerindeki korozyonu ölçtünüz mü?
7. Yatakların denetlenmesi sırasında yatağın korozyonunu kontrol
ettiniz mi?
8. Ambarları ve tankların boyama işlemlerini yaparak korozyona
karşı korudunuz mu?-

DEĞERLENDİRME
Tüm cevaplarınızın evet olması halinde bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. Hayır,
olarak işaretlediğiniz işlem basamakları varsa bu işlem basamaklarını tekrar gözden
geçiriniz, hatalı yaptığınız uygulama faaliyetini düzeltiniz.

42

MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
1.

Aşağıdakilerden hangisinde boyayı inceltme bilgileri doğru verilmiştir?
I- Tabanca boyası yapmak için
II- Daha önceden açılmış bir boyayı yeniden kullanmak istersek
III- Pası önlemek
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III

2.

Katodik korozyon dört şekilde meydana gelir.
A) Korozyondan korunmak için yapılan kaplamanın hatalı olmasından
B) Metal veya alaşım yapısının homojen olmasından
C) Metal yüzeyinde yabancı maddeler bulunmasından
D) Kaynak noktalarında dikişin farklı olmasından

3.

Aşağıdakilerden hangisi korozyona sebep olan etkenlerden değildir?
A) Fiziksel etkenler yoluyla korozyon
B) Çevresel etkenler yoluyla korozyon
C) Elektro fiziksel etkenler yoluyla korozyon
D) Kimyasal korozyon

4.

Aşağıdakilerden hangisi korozyon olayı ile karşı karşıya değildir?
A) Açık atmosferde bulunan tanklar
B) Taşıt araçları
C) Gemiler
D) Plastikler

5.

Aşağıdakilerden hangisi korozyon nedeniyle delinen boru malzemesi dışında ortaya
çıkan öteki kayıplardan değildir?
A) Çevreye yayılan akışkanın neden olduğu kirlilik ya da zararlı etkiler
B) Akaryakıt hâlinde yangın ya da patlama tehlikesi
C) İşletme eksikliğinden kaynaklanan zararlar ve idarenin kârındaki artış
D) Eski borunun sökülerek yeni boru ile değiştirilmesi için harcanan işçilik

6.

Aşağıdakilerden hangisi foulingin olumsuz etkilerinden birisi değildir?
A) Yakıt tüketimi
B) Hava kirliliği
C) İşgalci türlerin (Invasive species) taşınması
D) Metalleri aşındırması

7.

Aşağıdakilerden hangisi püskürtme tekniğinden faydalanan uygulama tiplerinden
değildir?
A) Normal tabanca uygulaması
B) Sıcak püskürtme uygulaması
C) Havasız püskürtme uygulaması
D) Elektro-hidrolik püskürtme uygulaması
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8.

Yukarıda verilen boyada kullanılan tehlike işaret ve sembolünün anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aşındırıcı
B) Oksitleyici
C) Kolay alevlenir
D) Patlayıcı
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

B
D
A
Doğru
C
Doğru
B
D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

D
C
A
C
D
D

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

C
B
C
D
C
D
D
A
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