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MODÜL Proseste  Korozyon  Dağılımı 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül, prosesi ham petrolün korozif etkilerinden 

koruyabilme ve su–buhar kazanlarında korozyonu azaltabilme 

ile ilgili bilgilerin  verildiği öğrenme materyalidir. 
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ÖN KOġUL  

YETERLĠK Proseste korozyon dağılımını  belirlemek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modülle gerekli ortam sağlandığında proseste korozyonun 

dağılımını önleyebileceksiniz. 

 

Amaçlar 
1. Prosesi ham petrolün korozif etkilerinden 

koruyabileceksiniz. 

2. Su– buhar kazanlarında korozyonu azaltabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam:Sınıf, atölye, laboratuvar, iĢletme, kütüphane,  bilgi 

teknolojileri ortamı ( internet), kendi kendinize veya grupla 

çalıĢabileceğiniz tüm ortamlar  

 

Donanım: Metal (Cu ve Fe) levha, beher, ısıtma düzeneği, 

destek çubuğu, sabitleme malzemesi, bek, metal cetvel, pH 

metre, zımpara,  demir testeresi, eğe, hassas terazi, balon joje, 

puar, kibrit, mezür, pipet, okul veya sınıf, bölüm kitaplığı, 

VCD, DVD, projeksiyon, bilgisayar ve donanımları vb. 

ÖLÇME VE  

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma vb.) kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 
 

 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

 

Evrende yaratılmıĢ bütün canlı veya cansız varlıklar mükemmel dayanıklı değildir. 

Malzemeler de bu doğal kurala uyar. Dayanıklı bir çelik veya alaĢım, proses çevresinin 

etkisinde ilk Ģeklini, niteliklerini ve hizmet görme yeteneğini uzun süre kaybetmeden 

duramaz. Canlı ömrü gibi belli süresi vardır. Servis ömrü diye tanımladığımız bu süre 

sonunda metal yapının kullanımı güvenli veya ekonomik olmaktan çıkar. 

 

Bu modülle proseste ham petroldeki korozif kimyasallar, su–buhar kazanlarında 

korozyon oluĢumu ve bunlara karĢı alınacak önlemler, korozyonu önlemede kullanılan 

kimyasalları öğreneceksiniz.  

 

Bu modülü baĢarıyla bitirdiğinizde, proseste suyun buhar kazanlarında ve ham 

petrolün proseste neden olduğu  korozyon etkilerini  çok daha iyi anlayabileceksiniz. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 
 

Prosesi ham petrolün korozif etkilerinden koruyabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Proseste korozyonun dıĢında yıpranma ve arıza nedenlerini araĢtırınız. 

 Paslanmaz çeliklerden ferritik, martenzitik, ostenitik çelikleri araĢtırınız. 

 

1. PROSESTE KOROZYON 
 

Petrol arıtma sanayinde korozyon, daima temel sorunlardan biri olmuĢtur.  Petrol 

sanayi büyüdükçe ve bazı korozif kimyasallar kullanmayı gerektiren modern proseslere 

yöneldikçe korozyon sorunları çok daha çeĢitli ve karmaĢık hâl almıĢtır. Yapılan 

araĢtırmalarda korozyon hasarlarının etkisi, petrol fiyatlarında belli oranda artıĢa sebep 

olmaktadır.  

 

Teknik kontrol elemanı, yıpranmayı henüz üretim kaybı veya donatımlarda ağır hasar 

yaratacak aĢamaya varmadan algılamalıdır. Böylelikle korozyona dayalı giderler en aza 

indirilir.  

 

1.1.Ham Petrolün Korozif BileĢenleri 
 

Ham petrolün kendisine mal edilen korozyon, onun bünyesinde yer alan bazı korozif 

bileĢikler tarafından yaratılır. Ham petrolün korozitif bileĢenleri, ilk etkinliklerini damıtım 

sisteminde veya damıtma kulelerinde sergiler. Tank sahasından gelen ham petrolün damıtım 

birimi içerisinde dolaĢımı sırasında içerdiği kimyasal bileĢenlerden bir veya birkaçı çeĢitli 

korozyon sonuçları yaratabilir. Damıtım biriminin her bir bölümünde sıcaklık düzeyi 

değiĢiktir. Buralarda petrolün bileĢenlerinden ayrıĢanlar veya yeniden oluĢanlar olur. 

Korozyon ortamı her bölümde farklıdır. Olayı tek tek donatımlar ölçeğinde düĢündüğümüz 

zaman, korozyondan etkilenen baĢlıca donatımlar ve bu donatımlarda etkinin yoğunlaĢtığı 

kesimler ve her birinde korozyona sebebiyet veren baĢlıca kimyasal bileĢikler hakkında 

özetle Ģunlar söylenebilir: 

 

 Tanklar: Hidrojen sülfür (H2S), çözünmüĢ oksijen, su 

 Ön ısıtma ısı değiĢtiricisi: Hidrojen klorür (HCl) ve kükürt bileĢikleri 

 Ham kule flash bölgesi: Hidrojen sülfür (H2S), kükürt bileĢikleri ve organik 

asitler 

 Ham kule orta bölgesi:  Hidrojen sülfür (H2S) 

 Ham kule tepe bölgesi:  Hidrojen klorür (HCl) ve su 

 Ham kule tepe: Hidrojen sülfür (H2S), hidrojen klorür (HCl) ve su 

 Vakum fırını: Hidrojen sülfür (H2S), sülfür bileĢikleri ve organik asitler 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

AMAÇ 
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Bunlara ilaveten nört tuzlar, örneğin, amonyum klorür (NH4Cl) ve sülfürler, yoğuĢan 

su ile rutubetlendikleri zaman bütün donanımların tüm bölgelerinde korozyon yaratabilir. 

 

Ham petrol birimini terk eden damıtım ürünleri, beraberinde sürükledikleri birçok 

korozif bileĢikle birlikte daha sonraki proses birimlerine geçer. 

 

Ham petrol ve bundan elde edilen ürünlerin içinde mevcut ve yukarda isimleri 

sıralanan korozif bileĢiklerin etkinlikleri çeĢitli yöntemlerle kontrol altına alınmaya çalıĢılır. 

Bu yöntemler, kimyasal Ģartlandırma, frenleyiciler (inhibitors)  kullanma, korozyona dirençli 

alaĢımlar, metal dıĢı malzeme seçimi ve korozyonu hafifletici diğer yöntemler olabilir. 

 

1.1.1. Hidrojen Klorür (HCl), Organik ve Ġnorganik Klorürler 

 
Ham petrol bünyesinde daima bir miktar tuzlu su vardır. Ham petrolün analizi 

sırasında klorürler de tayin edilir. Hepsi toptan sodyum klorür (NaCl) olarak ve bin varildeki 

miktarı litre olarak tek rakamla ifade edilir. Oysa ham petrolün bünyesindeki tuzlu su kabaca 

deniz suyu ile aynı analize sahiptir.  

 

   
Resim 1.1: Ham petrolün denizdeki sondajı 

 

Tuz Topla tuz içinde % ağırlık 

NaCl (Sodyum klorür) 68,1 

MgCl2 (Magnezyum klorür) 14,4 

Na2SO4 (Sodyum sülfat) 11,4 

CaCl2 (Kalsiyum klorür) 3,2 

KCl (Potasyum klorür) 1,9 

NaHCO3(Sodyum bikarbonat 0,6 

KBr( Potasyum bromür) 0,3 

Diğer tuzlar 0,1 

Toplam 100,0 

Tablo1.1: Deniz suyunda tuz analizi 
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Magnezyum ve kalsiyum klorür suda çözünür ve bu çözelti ısıtılırsa hidroklorik asit 

teĢekkül eder, bu ise son derece koroziftir. Bu reaksiyona hidroliz adı verilir ve 149 -204 
0
C 

(300 -400 
o
F) gibi oldukça düĢük bir sıcaklıkta oluĢur. Sodyum ve potasyum klorür hidroliz 

yapmaz, dolayısıyla ham petrol damıtma birimlerinde önemli bir korozyona sebep olmaz.  

 

Hidrojen klorür yani kuru hidroklorik asit proses akımları içinde normal olarak korozif 

değildir.  Ancak sistemde su da varsa hidrojen klorür, hidroklorik aside dönüĢür ve o zaman 

büyük bir korozyon gücü kazanır (Suyun sıvı hâlde bulunduğu ortamdaki korozyona 

genellikle düĢük sıcaklık korozyonu  adı verilir). Hidrojen klorür korozyonu, ham petrol 

damıtım birimlerinde ön ısıtma ısı değiĢtiricilerinde görülür. 

 

 
Resim 1.2: Nikel alaĢım kaynağının buharla olan hidroklorik asitte korozyonunun 

 

Hidrojen klorür, esas itibariyle fırınlarda oluĢur. Ancak burada sıvı hâlde su 

bulunmadığından hidroklorik asit korozyonu meydana gelmez. Kuru hidrojen klorür gazı 

proses ekipmanlarına taĢınır ve oralarda da sıcaklık suyun yoğuĢma derecesi dolayına 

düĢünceye kadar korozyon çok azdır veya hiç olmayabilir.  

 

Kolon tepe sistemleri arasında ısı değiĢtiricileri varsa bunların içinde su yoğuĢması 

olabilir ve değiĢik korozyon hızları oluĢabilir. Su yoğuĢmasının en fazla bekleneceği yer tepe 

yoğuĢturucularıdır.  Nitekim bu yoğuĢturucularda ve ilgili boru donanımında, damıtım 

ürünlerinden  suyun ayrıĢtırıldığı damıtım dramında hızlı bir korozyon vardır. 

 

Tepe damıtımlarında korozyonun hızı önemli ölçüde değiĢir. Hız, iĢlenen ham 

petrolün cinsine, tuz ve kükürt içeriğine, hidrojen sülfür oluĢumuna ve tepe akımlarının pH 

derecesine bağlıdır.  ġayet tepe akımlarında hidrojen klorür miktarı fazla ise amonyak  

ilavesi suretiyle pH‟ın kontrol edilmesi gerekir.  Böylece hidroklorik asit, suyun yoğuĢma 

sıcaklığına inmeden önce nötrleĢtirilmiĢ olur.  Böyle bir kontrol yeterli olmazsa bir organik 

korozyon frenleyicisinin de katılması gerekir. pH‟ın her zaman 5-8 kalması sağlanmalıdır. 

pH= 6,5‟tan küçük tutulursa amonyum klorürün (NH4Cl), kuytu – köĢe yerlerde biriken 

korozyon ürünleri ile bulamaç yapması yani sistem içerisinde çamur oluĢturması ihtimali de 

azaltılmıĢ olur.  Uygun bir pH kontrolü ile korozyonun hızı düĢürülebilir. Ancak yoğuĢmanın 
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henüz baĢladığı kesimler için bu iyimserlik yanıltıcı olabilir.  Zira yoğuĢma, baĢlangıç 

bölgesinde sıcaklık ve basınç amonyak (NH3) molekülünü çözebilecek değerde olabilir.  

 

Böylece oluĢacak amonyak kaybı hidroklorik asit korozyonunda yerel bir ĢahlanıĢa 

yol açabilir. Zayıf hidroklorik asite karĢı karbonlu çelik dayanıksız bir malzemedir. Bu 

olasılığın bulunduğu bölgeler, daha dayanıklı malzeme ile kaplanır.  

 

Hidrojen sülfür, ham petrol içinde bulunabilen bir maddedir. Hidrojen sülfürün varlığı 

hâlinde demirin hidroklorik asit tarafından korozyonu bir çevirim reaksiyonuna dönüĢür ve 

korozyon hızlanır. Çevirim reaksiyonu;   

  

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 

 

FeCl2 + H2 S → 2HCl + FeS 

 

Bu kimyasal reaksiyonlardan açıkça görüldüğü gibi demirde korozyonun asıl nedeni 

hidroklorik asittir. 

 

Tuzların ve hidroklorik asidin yaptığı korozyonu azaltmanın bir yolu ham petrol 

içinden tuzlu suyu almaktır. Üretim alanlarının çoğunda çökeltme suretiyle bu iĢlem yapılır. 

Tuzlu suyu azaltıcı makul önlemler alınsa dahi, rafineriye ulaĢan mamul yine de tuzlu su 

içerir. KıĢın üretilen petrolde tuzlu su oranı daha yüksektir. DüĢük sıcaklıklarda petrol 

sahalarındaki çökeltme sistemlerinin etkinliği daha azdır. 

 

Modern rafinerilerin çoğunda ham petrol, damıtım birimine verilmeden önce tuz 

giderici sistemlerden geçer.  Böylece ham petrolün tuz içeriği 2,85 – 28,5 g/m
3
 ( bin varilde 

1-10 1b) düzeyine indirildiği hâlde hidroklorik asit korozyonu ciddiyetini korur.  

 

Örneğin, 28,5 g/m
3
 ( bin varilde 10 1b) tuz içeren ham petrolden günde 10.000 m

3
 ( 

60.000 varil ) iĢleyen damıtım biriminde magnezyum ( Mg) ve kalsiyum (Ca)  klorürlerin 

hidrolizinden günde 40,8 kg (90 1b) hidrojen klorür oluĢur.  ġayet bunun tümü demirle 

birleĢirse, günde 31,7 kg ( 70 1b) demir harcanacaktır.  

 

Ham petrol damıtım birimlerinde oluĢan hidroklorik asidin yarattığı korozyonu 

azaltmak için sisteme bazı kimyasalların katılması sıkça baĢvurulan bir önlemdir.   

 

Örneğin, sodyum hidroksit (NaOH), sodyum karbonat (Na2CO3), kalsiyum karbonat 

(CaCO3), kalsiyum hidroksit [Ca(OH)2], susuz ve sulu amonyak bunların baĢlıcalarıdır. 

Alkali çözeltilerin ilavesi dikkat isteyen bir iĢlemdir. Proseste aĢırı gerilim, korozyon 

çatlaması yaratacak Ģartların oluĢmasına neden olabilir. Bu olay korozyonu özendirmiĢ olur. 

 

Demir üzerinde hidroklorik asit korozyonun, yoğuĢma suyunun pH değeri 5‟in 

üzerinde kaldığı zaman hemen hemen ihmal olabilecek ölçüde kaldığı bilinmektedir. Bakır 

alaĢımların yoğuĢma suyunun pH değeri 8‟in altında tutulursa bu alaĢımdan yapılmıĢ ısı 

değiĢtirici ve yoğuĢturucu tüplerin de gerilim korozyonu ve yorulma korozyonu önlenmiĢ 

olur. Oksijensiz ortamda ve pH 7 ile 8 değeri arasında kaldığı hâllerde bakır alaĢımlarda 

korozyon hasarı görülmemiĢtir. Alkalilik 9‟un üzerine çıkarsa bakır alaĢımlarında doğrudan 
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kimyasal korozyon meydana gelebilir, olay özellikle yoğuĢmanın olduğu bölgelerde 

gözlenir. 

 

Kule tepe sistemlerinde hidroklorik asidin nötrleĢtirilmesi için kullanılan amonyak, 

amonyum klorüre dönüĢerek çökelme eğilimindedir. ġayet sistemde amonyum klorürü çözüp 

götürecek yeterli su yoksa bu madde donanım içinde çökeltiler oluĢturur. Bu çökeltiler, bazı 

bakır alaĢımlarda ileri derecede korozyona ve gerilim korozyonu çatlamasına neden olur.  

 

ġimdiye kadar hidrojen klorürün iki kaynaktan oluĢtuğu ifade edildi. Bunlardan 

birincisi ham petrolden gelen tuzların hidrolizi, ikincisi ham petrol damıtım birimindeki 

fırınlardır. Üçüncü olarak hidrojen klorür, hidrojenlendirme için katılan organik klorürlerin 

prosesler sırasında parçalanmalarından doğar.  Organik klorürler nötrleĢtirilmezse ham petrol 

damıtım birimini izleyen diğer birimlerde korozyona neden olur. 

 

1.1.2.Hidrojen Sülfür (H2S), Merkaptanlar ve Organik Kükürt BileĢikleri 
 

1.1.2.1. DüĢük ve Orta Sıcaklıklarda Kükürt Korozyonu 
 

Hidrojen sülfür, damıtma donanımlarının tepe sistemlerinde, su ile bir araya geldiği 

kesimlerde korozyon yaratır. Buradaki korozyonu demir sülfür tufalı (ısınan metal malzeme 

üzerinde oluĢan kabuk tabakası) oluĢturmak Ģeklindedir. ġayet ortamda hidrojen klorür de 

varsa bu tufalı çözer, hidrojen sülfüre dönüĢtürür ve hidrojen sülfür miktarı yükselir. Ham 

petrol damıtım birimlerinin tepe sistemlerinde hidrojen sülfür korozyonu, hidrojen klorür 

korozyonu yanında çok zayıf kalır. 

 

 
Resim 1.3: H2S’nin metal üzerindeki korozif etkisi 
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Hidrojen sülfürün diğer zararlı etkileri ise hidrojen kabarması ve hidrojen 

kırılganlığıdır. Bu tür etkiler özellikle katalitik parçalanma birimlerinde ve kompresör gibi 

donanımlarda kendini hissettirir. Hidrojen kabarması ve kırılmasının görüldüğü baĢka hizmet 

alanları fenol, sülfürik asit, hidrokarbon karıĢımları ve hidrofluorik asit (HF)  donanımlarıdır. 

Korozyon reaksiyonu sonucunda oluĢan atomsal hidrojenin (H1) bir bölümü metal bünyesine 

girer. Çelik bünyesinde yol alan hidrojen atomları önlerine çıkan boĢluklarda toplanarak 

moleküler hidrojene  (H2) dönüĢür. Hidrojen molekülü çelik içinde hareket etmez. Zamanla 

çoğalır ve boĢlukta basıncın artmasına neden olur. Artan basınç, çeliğin yırtılmasına ve 

kırılmasına neden olur. 

 

1.1.2.2. Kükürde Dayalı Yüksek Sıcaklık Korozyonu 
 

Hidrojen sülfür korozyonu üzerinde sıcaklığın büyük etkisi vardır.  Sıcaklık ancak  

232 
0
C  (450 

0
F)‟ı aĢtıktan sonra hidrojen sülfür korozyonu hız kazanmaya baĢlar. Anılan 

sıcaklıkta kükürt bileĢikleri parçalanır ve hidrojen sülfür oluĢur. ĠĢlenen ham petrol yüksek 

kükürt oranına sahip ise karbonlu çelikten yapılmıĢ fırın tüplerinde yılda 12,5 mm (0,5 inç.) 

gibi aĢırı yüksek korozyon hızlarına rastlanmaktadır. Metal sıcaklığı 232 – 482 
0
C arasında 

korozyon hızlanır. Ancak 482 
0
C sıcaklıktan itibaren korozyonda azalma baĢlar. Bunun 

nedeni, yüzeyin koruyucu bir kok tabakası ile örtülmesidir. Sıvı ve buhar fazlarının birlikte 

bulunduğu hâllerin çoğunda korozyon hızlıdır.  

 

ĠĢlenen ürünün cinsi ve kükürt oranı, korozyon Ģiddetini belirleyen iki temel etkendir. 

Üçüncü temel etken  sıcaklıktır. Korozyondan etkilenen baĢlıca donatımlar: Fırın tüpleri, 

kuleler, kule içi donatımları, kaplar, ısı değiĢtiricileri ve pompalardır. 

 

1.1.2.3. Hidrojenin Varlığı Hâlinde Yüksek Sıcaklıkta Hidrojen Sülfür 

Korozyonu  
 

Ortamda hidrojenin bulunması korozyonun hem mekanizmasını değiĢtirir hem de hızı 

artar.  Kükürt içeriğine dayalı korozyon, hidrojen sülfür oluĢumunu sağlayan parçalanmalara 

bağlıdır. ÖzendirilmiĢ ( katalitik ) koĢullarda, algılanabilir kükürdün hemen hemen tümü 

hidrojen sülfüre dönüĢür. Bu durumda  “korozyon hızı – kükürt içeriği” bağıntısı proses 

akıntısı içindeki hidrojen sülfür kısmı basıncına ya da mol veya yüzde olarak ifade olunan 

konsantrasyona bağlıdır. 

Hidrojen sülfür oranı belli bir konsantrasyonun altında tutulamazsa özendirilmiĢ 

proseslerin normal iĢletme sıcaklıklarında donatımlar en yüksek korozyon hızlarına maruz 

kalabilir.  
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1.1.3. Karbondioksit (CO2) 
 

Karbondioksit (CO2) su ile bir araya geldiği zaman arıtma proseslerinde korozyona 

neden olur. 

 

 

 
Resim 1.4: CO2 nin metaldeki korozif etkisi 

 

Karbondioksit bazı proseslere iki kaynaktan dâhil olabilir: 

 

 Bikarbonatların bozunmalarından bikarbonatlar petrolün doğasından veya 

sonradan katılmıĢ olabilir. 

 Damıtımı kolaylaĢtırmak amacıyla kullanılan buhardan gelebilir.   

 

Karbondioksidin korozyonu hidroklorik asit ve hidrojen sülfürün yanında çok hafiftir. 

Buhar–yoğuĢmuĢ su sistemlerinde karbondioksitten ileri gelen korozyonu, buhar içine 

katılacak korozyon frenleyiciler  önlenebilir. 

 

1.1.3.1.Hidrojen Fabrikası Korozyonu  
 

Hidrojen tesislerinde, karbondioksit, korozyonu çok Ģiddetlendirir. Metali sadece 

çözmekle kalmaz, aynı zamanda taneler arasına da iĢler ve gerilim korozyonu çatlamasına 

zemin hazırlar.  

 

Su içindeki karbondioksidin diğer birçok korozyon yapıcılar gibi etkinliğini en fazla 

gösterdiği yerler, yoğuĢma ve çarpma yüzeyleridir. YoğuĢma alanlarında karbonlu çeliğin 

yılda 25,4 mm (1 inç.) korozyona uğradığı hâllere rastlanmıĢtır. Korozyona dirençli 

alaĢımların baĢlıcaları monel, alüminyum (Al), paslanmaz çelik ve kupro – nikel ( %70 Cu- 

%30 Ni„den oluĢan alaĢım)dir. 
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Resim 1.5: Kupro-nikel paralar 

Paslanmaz çeliklerden ferritik, martenzitik, ostenitik söz konusu korozyona 

dayanıklıdır. Korozyona dayanıklı malzemeler listesine plastik kaplamalar da dâhil edilebilir. 

Epoksiler ve fenolik–epoksiler kapların kaplanmalarında 149-177 
0
C (300 -350 F) 

sıcaklıklara kadar kullanılmaktadır. 

 

 
Resim 1.6: Epoksi ile kaplanmıĢ nikel parçalar 

1.1.4. ErimiĢ Oksijen ve Su 

 
Depolama ankları içine petrolün bizzat kendisi tarafından rutubet ve oksijen taĢınır. 

Daha da fazlası  tankın nefes alıĢıyla yani sıcaklık değiĢimleri ve pompalama ile girer. 

Tankın içindeki rutubet, oksijen miktarı ve bunun yarattığı korozyon sıcaklık değiĢimleri ve 

pompalama sayısına bağlıdır. Rutubet, tavanda ve yan yüzeylerde yoğuĢur. Korozyonda bu 

kesimlerde yani buhar hacminin yoğun olduğu bölgede meydana gelir. Depolama tankındaki 

üründe korozyon yapıcı nitelikte su da varsa zeminde ve alt kesimlerde de korozyon görülür. 

  

Hafif ürünler, örneğin benzin, temas ettiği yüzeylerde koruyucu film bırakmaz. Bu tür 

ürünlerin depolandığı tanklarda korozyona çoğunlukla gövde yüksekliğinin ortasından 

itibaren rastlanır.  Bu kesimlerde ıslanma – kuruma olayı daha fazla olur. Alt kısımlardaki 

korozyon, üründeki su miktarına bağlıdır.  

 

Hafif ürün depolama tanklarının korozyonu oyuk türündendir ve ürün içinde 

çözünmüĢ sudan ve oksijenden ileri gelir. Bunların miktarı artıkça korozyon da artar. 
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Bu tür korozyonlarda, metal yüzey üzerinde su kürecikleri teĢekkül etmekte korozyon 

bu damlacıkların bulunduğu küçük yüzeylerde geliĢmekte ve buralar derinlemesine 

oyulmaktadır.  Bu oyuklar öylesine çoktur ki genel bir korozyon görüntüsü verir. 

Korozyonun  geliĢimi; demir  önce demir hidroksite dönüĢür, sonra oksijen miktarına bağlı 

olarak demir hidrür veya demir oksit hâline yani kırmızı pas hâline gelir. 

 

 
Resim 1.7: OksitlenmiĢ (Fe2O3) demir metali 

 

 

1.1.5. Organik Asitler 
 

Organik asitlerin korozyon etkinliği, düĢük sıcaklıkta fazla değildir. Oysa kendi 

kaynama sıcaklıklarında bu etki çok artar. YoğuĢmakta oldukları anda ise korozyon etkileri, 

genellikle en yüksek seviyeye çıkar. Karbonlu çeliğin korozyonu yılda 9 mm (0,35 inç ) 

dolayına varabilir. Buna rağmen korozyon hızı, sıcaklık düĢüĢünde azalır ve kaynama 

noktasının sadece 11 
0
C (20 F) altında 0,6 mm ( 0,025 inç.) düzeyine iner. Korozyonun en 

Ģiddetli olduğu an, damıtım ürünlerinin yoğuĢtukları (yoğunlaĢma) andır ve sıvı fazındadır.  

 

Organik asitler örneğin, asetik asit(CH3COOH), propionik (CH3CH2COOH), palmitik 

asit [CH3(CH2)14COOH], stearik asit[CH3(CH2)16COOH] ve oleik asit [CH3(CH2)7 

CH=CH(CH2)7COOH],  alüminyumu 93,3 
0
C (200 F ) sıcaklığın altında hafif korozyona 

uğratır fakat 299 
0
C (570 F) üzerinde korozyon reaksiyonu hızlıdır. Yüksek sıcaklıktaki 

korozyon hızı, suyun varlığına büyük ölçüde bağlıdır. Fakat oksijen konsantrasyonundan 

bağımsızdır. Ortamda sadece % 0,05 kadar suyun bulunması yüzeyde kararlı bir oksit filmi 

oluĢturmaya ve korozyonu hemen hemen bütünüyle frenlemeye yeter. Kuru hâldeki asitlerin 

kaynama noktaları anındaki korozyon hızlı ve yüksektir. 
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1.1.6. Azot BileĢikleri 
 

 Ham petrol içindeki azot bileĢikleri, kendi baĢlarına korozif değillerdir. Katalitik 

parçalanma sırasında oluĢan amonyak ve siyanürler ortamın pH  değerinin yükselmesine ve 

çelik yüzeyindeki koruyucu polisülfürü çözmesi ile  yüzeyin korozyona maruz kalmasına 

neden olur. Bazı proseslerde amonyak ile hidrojen sülfür birleĢerek amonyum hidrosülfürü 

oluĢturur.  

NH3(g)  + H2S(g)  → NH4HS (g) 

 

Amonyum hidrosülfür, suyun yoğuĢma noktasının altındaki sıcaklıkta ciddi korozyon 

sorunu yaratır. 

 

Baca gazları içindede azot bileĢikleri (azot oksitler ) vardır. Fırınlarda yakma havası 

azotunun küçük bir bölümü, yüksek sıcaklığın etkisiyle oksitlenir.  Duman, çevre sıcaklığına 

indiğinde azot oksitler yoğuĢma rutubeti ile birleĢerek çelik için oldukça korozif hâle 

dönüĢür.  

 

1.2. Prosese Katılan Korozif Malzemeler 
 

ĠĢlenen ham petrolün prosesteki korozyonu, içinde doğal olarak var olan korozif 

bileĢiklerden ileri gelir. ÇeĢitli rafineri prosesleri sırasında katılan asitler ve diğer 

kimyasallar ile çeĢitli amaçlar için kullanılan diğer malzemeler, örneğin Ģartlandırma  

katkıları, soğutucular, özendiriciler vb. hızlı yıpranma yaratabilir.  

 

1.2.1. Sülfürik Asit ( H2SO4) ve Hidrojen Florür (HF) 
 

1.2.1.1. AlkilleĢtirme Birimleri 
 

AlkilleĢtirme birimlerinde özendirici olarak deriĢikliği % 85–95 arasında değiĢen 

sülfürik asit kullanılır.  Reaksiyon sonunda ürün içindeki asit karıĢımı ya su ile sıyrılıp alınır 

ya da kostik soda ile nötrleĢtirilir. Bazen bunların her ikisi beraber uygulanır. Sıyırma iĢlemi 

her zaman tam olarak baĢarılamayabilir. Dolayısıyla alkilleĢtirme birimlerinde sülfürik asit 

deriĢikliği bazen çok yüksek bazen çok düĢük sınırlar içinde değiĢebilir. Donanımlarda 

korozyon Ģiddeti, asit deriĢikliğine bağlı olarak büyük farlılıklar gösterir. Ester oluĢumu 

asidin baĢlangıçtaki deriĢikliğinin bir fonksiyonudur. BaĢlangıç asit deriĢikliğinin azalması 

ile ester miktarı artar, dolayısıyla esterin parçalanmasından oluĢan sülfürik asit miktarı da 

artar. Zayıf asit deriĢikliğinde korozyon, normal olarak oyuklar Ģeklinde veya oyukların 

oluĢturduğu genel metal kaybı Ģeklindedir. Korozyon, sıvı seviyesinin altında olmak üzere 

kulelerin dip tarafında, dramlarda, tepsilerde ve boru donanımının tüm çevresinde görülür. 

Korozyon hızı sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklık yükseldikçe korozyonda Ģiddet kazanır. 

 

Monel (alaĢım), zayıf asit korozyonuna karĢı tatminkâr dirence sahiptir. Ancak bu 

direnç, havanın olmayıĢına bağlıdır. Dolayısıyla duruĢ anında monel korozyon daha hızlıdır. 

Bunu azaltmak için duruĢlarda yüzeydeki asit bulaĢıklığı yıkanarak giderilmelidir. 
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Sülfürik asit yüzde 85 deriĢikliğin üzerinde korozifliğini büyük ölçüde yitirir. Ancak 

bunun da Ģartı sıcaklığın 37, 8 
0
C (100 F ) ve akıĢ hızının saniyede 1,2 m (4 ft )‟ nin altında 

kalmasıdır. 

 

NötrleĢme noktalarında korozyonun artıĢ nedeni, asitle alkali arasındaki reaksiyonun 

çıkardığı ısının sıcaklığı yerel olarak yükseltmesindendir. Bu noktalarda Hastelloy B ( Nikel 

esaslı alaĢım, Ni +Mo alaĢım olarak da bilinir ve %25 – 28 Mo kalanı nikeldir.)  gibi pahalı 

malzeme kısa sürede yıpranabilmektedir.  Pompalar için sülfürik asite dayanıklı Alloy 20 

(Sülfürik asit için özel geliĢtirilmiĢ bir döküm alaĢımı. %20 Cr + %29 Ni ve küçük oranda 

Cu, Mo„de içerir.) paslanmaz çelik kullanılır. Vanaların sızdırmazlığını sağlayan parçalarda  

alloy 20 alaĢımı kullanılır. 

 

Bazı alkilleĢtirme birimleri, sülfürik asit yerine hidrofluorik asit (HF) kullanır. 

Hidrofluorik asit, özellikle yüzde 65 deriĢikliğin altında çelik için çok daha korozif bir 

malzemedir. Monel bu aside, havanın bulunmaması kaydıyla geniĢ bir deriĢiklik ve sıcaklık 

aralığında yeter direnç gösterir.  

 

1.2.1.2 Olefin Ayırma Birimleri 
 

Olefin ayırmada sülfürik asit kullanılır. Kullanılan asidin deriĢikliği ağırlıkça % 45 – 

98 arasında, sıcaklık ise çevre sıcaklığı ile 121 
0
C (250 F ) arasında değiĢir.  Söz konusu 

ayırma iĢlemi sırasında olefinler sülfürik asit tarafından soğurulur (absorbe).  

 

Sıcak ve kuvvetli sülfürik asidin karbonlu çelik üzerindeki korozyonu, açık  yüzeyde 

genel bir dağlama, akıĢın olmadığı kuytu  köĢe yerlerde (dar aralıklarda ) derin oyuklar 

Ģeklindedir. Soğurma kademesini müteakip, olefin –asit karıĢımı hidroliz olur ve karbonlu 

çeliğe olan korozif etkisi çok daha fazla olur. Kaynak dikiĢlerine yönelik tahriĢ  etkisi daha 

da fazladır. Bakır esaslı alaĢımlar, özellikle flanĢlı bağlantı noktaları ve  uygun olmayan 

dolgu malzemesi ile yapılmıĢ kaynak  dikiĢleri aĢırı derece korozyona uğrar.  Bakır esaslı 

alaĢımlarda korozyonun görünür etkisi onları adeta süngerleĢtirmesidir. 

 

1.2.1.3. Asit DeriĢikliğini Yükseltme Sistemi  
 

Proseslerdeki asit deriĢimi düĢük olarak geri kazanılır. Tekrar kullanmak için 

baĢlangıç deriĢimine çıkarılmalıdır.  Asit deriĢiminin yükseltilmesi için çeĢitli yöntemler 

arasında en çok kullanılanı, asit tankı içine daldırılmıĢ tüplerle ısıtarak suyunu uçurmaktır. 

Böylece asidin ağırlıkça % 45‟e inmiĢ deriĢimi % 95‟e yükselir. Tahmin olunacağı gibi bu 

iĢlem, tüm sülfürik asit sisteminin en korozif noktasını oluĢturur. Söz konusu tanklar  

genellikle karbonlu çelikten yapılırlar ve içleri kurĢunla ve onun da üzeri tuğla ile kaplanır. 

Isıtma iĢlemi yüksek sıcaklıklı dökme demir veya tantalyumdan yapılabilir. Tuğlanın sıcak 

aside dayanımı gayet tatminkârdır, Ģayet birbirine eklentileri (derzleri) iyi yapılmıĢsa uzun 

süre hizmet verebilir. Isıtma elemanlarının yüzey sıcaklığı 177 
0
C (350 F) dolayını aĢmadığı 

sürece bu malzemeler korozyona uğramaz. 

 

DeriĢik sülfürik asidi soğutuculara taĢıyan boru, genellikle karbonlu çeliklerdir. Ancak 

içerisi kurĢun veya karbonla kaplanmıĢtır. Bu borularda korozyon sıfırdır. Sadece flanĢlı 
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eklerde, contaların ürünle doğrudan temas eden yüzeylerinde genel bir inceleme olur. Sıcak 

ve deriĢik asit için pompa ve vana malzemesi yüksek silisli dökme demir ve karbonlu 

olabilir.  

 

1.2.2. Fenol  (C6H5OH) 
Fenol naftenlere (olefinlere) aromatik hidrokarbonlara ilgisi nedeniyle rafinerilerde 

yağlama yağlarının ve aromatik hidrokarbonların üretiminde kullanılır.  Fenolle muamele 

birimi genellikle üç bölümden oluĢur. 

 

 Fenolle muamele: Ürünü fenol ile temasa geçirmedir. Karbonlu çelik suyun 

bulunmaması kaydıyla korozyona karĢı yeterli direnci gösterir. 

 

 Fenol giderme:  Yağ – fenol karıĢımı fenol ve yağ olarak ayrıĢtırılır. Karbonlu  

çelik korozyona uğramaz. 

 

 Fenol geri kazanma: KullanılmıĢ fenol içindeki karıĢımlar alınır. ĠĢlem, 

iĢletmenin değiĢik donanımlarında gerçekleĢeceğinde farklı korozyon davranıĢı 

sergilenebilecektir.  

 

Fenolün karbonlu çelik üzerindeki korozyonu 204 
0
C (400 F) sıcaklığın üzerinde 

hızlanır.  Bakır alaĢımlı malzemeler, fenolün korozyonuna karbonlu çeliğe oranla daha 

dirençlidir. 

 

1.2.3. Fosforik Asit (H3PO4) 
 

Fosforik asit polimerleĢtirme birimlerinde özendirici olarak kullanılır. Asidin suyla 

temasa geçmesine izin verilmesi hâlinde karbonlu çelik üzerinde Ģiddetli bir korozyon 

etkinliği kazanır. Tahribat, genel korozyon veya oyuk korozyonu Ģeklinde olabileceği gibi 

her ikisi birden olabilir.  Sıcaklık yükseldikçe korozyonun hızı da artar. Donatımda akıĢın 

engellendiği veya hiç olmadığı bölgelerde korozyon fazladır. Klorürleri ve fosforik asidin 

karıĢmasıyla korozyon daha da hızlanır. Korozyonun en büyük hız kazandığı zamanlar, 

duruĢlarda su ile yıkamanın yapıldığı anlardır. Bol su ortamında 6,3 mm (1/4 inç) cidar 

kalınlığında çelik tüp 8 saatte delinebilir.  

Anılan koĢullarda bakır esaslı alaĢımlar ve hastelloy B fosforik asitten etkilenmez. 
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1.2.4. Kostik ( Sodyum Hidroksit ) (NaOH) 
 

Sodyum hidroksit rafineride asit bileĢiklerinin nötrleĢtirilmesinde ve gres yağı 

üretiminde kullanılır. Bu madde, atmosfer sıcaklığında korozif değildir ve karbonlu çelik 

donanımı sodyum hidrokside dayanıklıdır. Yalnız, bir gerilim korozyonu çatlaması sorunu 

vardır. Bu da gerilim giderme yapılmamıĢ karbonlu çelik donatım için ve belli bir sıcaklıktan 

sonra söz konusudur.  Sıcaklığın hesaplanması için; 

 

BeTs 0170  

formülü kullanılır. 

 

Ts: AkıĢkan sıcaklığı, Fahrenheit cinsinden 

:0Be Kostikli su çözeltisinin yoğunluğu, Baume derecesi cinsinden 

 

93,3 
0
C (200 F ) sıcaklığın üzerinde kostik karbonlu çelikte korozyon baĢlar. %18 Cr + 

%8 Ni paslanmaz çelikte yaklaĢık 204 
0
C (400 F) sıcaklığının üzerinde gerilim korozyonu 

çatlaması tehlikesine maruz kalır.  Tehlike kaynak dikiĢlerinde ve diğer yüksek gerilimli 

noktalardadır. 

 

1.2.5. Cıva (Hg ) 
 

Rafineride cıva, bazı ölçüm cihazlarında kullanılır. Enstrüman arızası sonucu cıva 

çalıĢan donanım içine akmaktadır. Bu durum, monel ve bakır esaslı alaĢımlarda gerilim 

korozyonu çatlaması yaratır. Cıva, alüminyum üzerinde de aĢırı derecede koroziftir.  

 

1.2.6. Amonyak (NH3) 
 

Arıtım sanayinde amonyak iki temel amaç için kullanılır: Birincisi soğutucu olarak  

ikincisi ise asit bileĢiklerinin nötrleĢtirilmesinde kullanılır. 

 

Amonyak, pH = 8 dolayında ve bunun üzerinde  bakır esaslı alaĢımlara Ģiddetle etki 

eder. Korozyon, hem genel metal kaybı   hem de gerilim korozyonu çatlaması Ģeklinde olur. 

Genel korozyonun görünür belirtisi yüzeylerin mavi tuzla kaplanmasıdır.  Amonyak 

korozyonu, bakır alaĢımlardan yapılmıĢ donatımlarda ileri derecede çamur oluĢumuna ve 

kirlenmeye yol açabilir.  

 

1.2.7. Klor ( Cl )  
 

Rafineri iĢletmesinde klorun baĢlıca kullanım alanları, soğutma kulesi suyunun 

Ģartlandırılması, prosesler için gerekli sodyum hipoklorürün üretilmesi ve birtakım özel 

proseslerdir. Suyun bulunmadığı durumlarda klor, karbonlu çelik için sorun yaratmaz. Fakat 

içine hafifçe rutubet karıĢınca son derece korozif bir etkinlik kazanır. 
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Sodyum hipoklorür üretiminde klorla kostiğin karıĢtığı yörede korozyon çok 

Ģiddetlidir. Bu Ģartlara  Hastelloy C, titanyum, zirkonyum, kauçuk, polivinil klorür ve metal 

dıĢı diğer malzemeler dayanabilir.  

 

1.2.8. Alüminyum Klorür ( AlCl3) 
 

Alüminyum klorür izomerleĢtirme birimlerinde özendirici olarak kullanılır. Su 

olmayan ortamda korozyonu gayet hafiftir. Ġçine su karıĢtığı zaman hidroliz olur. Bundan 

hidroklorik asit doğar, karbonlu çelik üzerinde büyük korozyon etkinliği kazanır. Korozyonu 

oyuk türündedir. Islak alüminyum klorür için ostenitik paslanmaz çelik de dayanıklı bir 

malzeme sayılmaz.  

 

ĠzomerleĢtirme birimlerinde ergimiĢ alüminyum klorür tuzu en Ģiddetli korozyon 

ortamını oluĢturur. AkıĢkan hızının fazla olduğu kesimlerde nikel korozyonu yılda 1,25 mm 

( 0,05 inç) seviyesine varabilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 Prosesi ham petrolün korozif etkilerinden koruyunuz. 

 

Gerekli malzemeler: Beher, demir levha, metal maĢa, metre, hassas terazi, cetvel, 

ince zımpara, eğe, pH metre, puhar, pipet, palonjoje, amyant tel  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 
 1M‟lık 500 ml HCl çözeltisi hazırlayınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek 

çalıĢma tezgâhınızı düzenleyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Kullanacağınız malzemeleri 

öğretmeninizden  alınız. 

 Molar çözelti hazırlama 

kurallarına uyunuz. 

 
 Çözeltilerden birinin pH‟ını  10‟ a ayarlayınız 

 500 ml„lik çözeltiyi iki ayrı 

behere eĢit olarak mezürle 

ölçerek dökünüz. 

 pH‟ ını ölçünüz, 10‟dan az ise 

HCl ilave ediniz. 

 Asidi damlılıkla pH ölçümü 

yaparken eklemeyi unutmayınız. 

 
 Diğer çözeltinin pH‟ını  NH3  ile 5‟e  

ayarlayınız. 

 Çözeltinin pH „ını ölçüp NH3‟ ü 

damlalıkla, damla damla ilave 

ediniz. 

 
 2 adet 3x3 cm ebatlarında demir levha 

 Levhaları aynı sacdan 

hazırlamaya dikkat ediniz. 

 Ölçümleri dikkatli yapınız ki 

kütleleri birbirine eĢit olsun. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 
 

 

 

18 

hazırlayınız. 

 
 Levhaları  ince zımpara ile zımparalayarak 

temizleyiniz.  

 Pas lekesi bırakmamaya dikkat 

ediniz. 

 
 Levhaların kütleleri eĢit olacak Ģekilde  

       ayarlayınız. 

 Ayrı  ayrı tartıp kütlesi fazla 

olanı eğeleyerek eĢitleyiniz. 

 Eğeleme iĢlemini mengenede  

yapınız. 

    
 Levhaları hassas terazide ayrı ayrı tartınız. 

 Levhaları bezle siliniz. 

 Ġlk kütlelerini  rapor kâğıdınıza 

not  ediniz. 

    
 Levhaları ayrı ayrı çözeltilerin içine 

yerleĢtiriniz. 

 Beherlere pH değerlerini yazınız. 

 Levhaları behere metal  maĢa ile 

yerleĢtiriniz. 

 Levhaların dikey olmasına 

dikkat ediniz. 

    
 Beherleri  ısıtma düzeneğine yerleĢtiriniz. 
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 Bekleri yakınız. 

 Beki  yakma kurallarına uyunuz. 

 

 Bekleri aynı anda yakmaya 

çalıĢınız. 

 
 30 dakika kaynatınız. 

 Süre dolduğunda ilk yaktığınız 

beki,  sonra diğerini söndürünüz. 

    
 MaĢa ile levhaları beherden alınız ve yıkayınız. 

 Levhaları yıkarken çıplak elinizi 

değdirmeyiniz ve metal maĢa 

kullanınız. 

 Levhaların üzerine pH değerlerini yazınız. 
 Yıkadığınız levhaları temiz bezle 

siliniz.  

 
 Levhaları bek alevinde veya etüvde kurutunuz. 

 Levhaları üzerinde nem 

kalmayacak Ģekilde  kurutunuz. 

 

 Kurutma iĢlemi bittiğinde 

levhaların sıcaklığının ortam 

sıcaklığına inmesini bekleyiniz. 

    
 Ayrı ayrı hassas terazide tartınız. 

 Tartımlarınızı pH değerlerini 

yazarak not ediniz. 

 Ġlk ve son kütleleri arasındaki farkı 

hesaplayınız. 

 pH değerlerine göre metal 

kayıplarını hesaplayınız. 
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 Malzemelerinizi temizleyiniz. 

 Malzemelerinizi sorumluya 

teslim ediniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı düzenleyiniz. 

 
 Rapor hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmenize teslim 

ediniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ önlüğünüzü giyip çalıĢma masanızı düzenlediniz 

mi? 
  

2. 1M‟lık 500 ml HCl çözeltisi hazırladınız mı?    

3. Çözeltilerden birinin pH‟ını 11‟e ayarladınız  mı?    

4. Diğer çözeltinin pH‟ını NH3 ile 7,5 „e ayarladınız 

mı? 
  

5. 2 adet 2x3 cm ebatlarında kütleleri eĢit bakır levha 

hazırladınız mı? 
  

6. Levhaları ince zımpara ile zımparalayarak  

temizlediniz mi? 
  

7. Levhaları hassas terazide ayrı ayrı tartıp kütleleri 

eĢit olacak Ģekilde ayarladınız mı? 
  

8. Ġki ayrı ısıtma düzeneği hazırlayıp beherleri üzerine 

yerleĢtirdiniz mi?  
  

9. Beherlere levhaları dikey olarak yerleĢtirdiniz mi?   

10. Aynı anda bekleri yakarak 30 dakika süre tutarak 

kaynattınız mı? 
  

11. Aynı anda bekleri söndürüp levhaları tek tek aldınız 

mı, daha sonra yıkayıp temizleyip pH değerlerini 

levhaların üzerlerine yazdınız mı? 

  

12. Levhaları bek alevinde kurutup ayrı ayrı tarttınız 

mı? 
  

13. Ġki metal arasındaki meta kaybını hesapladınız mı?   

14. Rapor hazırladınız mı?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Hidrojen klorür (HCl) korozyonu ham petrol damıtım  birimlerinin ön ısıtma  

………… …………………görülür. 

 

2. Fosforik asit polimerleĢme birimlerinde ………………….olarak kullanılır. 

 

3. Sodyum hidroksit  rafineride asit bileĢiklerinin ……………………….. ve …………… 

yağı üretiminde kullanır. 

 

4. Genel korozyonun  belirtisi yüzeylerin ………………..kaplanmasıdır. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

5. Ham petrol damıtım birimlerinde oluĢan hidroklorik asit korozyonunu azaltmak için 

aĢağıdaki kimyasallardan hangisi kullanılmaz?  

A) Na2CO3  B)CaCO3  C) H2SO4 D) Ca(OH)2  

 

6. Proseste ham petrolün damıtmasında HCl‟ın oluĢumu aĢağıdakilerden hangisine bağlı 

değildir? 

 A) Ham petrolden gelen tuzların hidrolizinden  

 B) Ham petrol damıtma birimindeki fırınlardan 

 C) Hidrojenlendirme için katılan organik klorürlerin proseslerde parçalanmasından 

 D) pH ayarlamasında kullanılan NH3‟ten 

 

7. Petrol ve petrol ürünlerinin iĢlenmesinde çeliğin bünyesinde yol alarak buldukları 

boĢluğa toplanarak çoğalmaları ve basıncın artıĢıyla kırılması, yırtılmasına neden olan 

molekül aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) H2   B) O2   C) N2  D)Cl2 

 

8. Proseste deriĢimi düĢen asitlerin deriĢimini yükseltmek için en çok kullanılan yöntem 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

 A) Asit tankı içine daldırılan tüple ısıtılarak suyunu buharlaĢtırmak 

 B) Asit tankına asit ilave etmek  

 C)  Su ile tepkime verecek maddeler ilave etmek 

D) Tanktaki aside su ilave etmek 

 

9. Ham petrol ve ürünlerinde korozyon etkisini kontrol altında tutmak için aĢağıdaki 

yöntemlerden hangisi uygulanmaz? 

A) Kimyasal Ģartlandırma    B) Frenleyici kullanma   

C) Korozyona dirençli alaĢımlar kullanmak  D)Saf demir malzeme kullanma 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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10. Fosforik  asidin proseste su ile tepkimeye girmesi ile aĢağıdaki korozyon türlerinden 

hangisi gerçekleĢir?  

 A) Karıncalanma  B) Oyuk  C) Kırılma   D) Çatlama 

 

11. AĢağıdaki tuzlardan hangisi ham petrolün bünyesinde bulunmaz? 

 A) NaCl   B) NaF   C) CaCl2    D) KBr 

 

12. Cıva (Hg) – Bakır (Cu) esaslı alaĢımlar üzerinde aĢağıdaki korozyon türlerinden 

hangisi görülür? 

 A) Yüzey   B) Gerilim  C) Karıncalanma D) Kırılma 

 

13. AĢağıdaki maddelerden hangisi ham petrolün damıtılmasında  kolonda  korozyona 

neden olmaz ? 

 A) H2S   B) ÇözünmüĢ oksijen  C) H2O   D) Na2S  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

 

 

 

Gerekli  ortam sağlandığında, kurallara  uygun su – buhar kazanlarında korozyonu 

azaltma yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Proseste yüksek sıcaklık korozyonunu araĢtırınız. 

 Proseste kullanılan kazan çeĢitlerini  araĢtırınız. 

 

2. SU – BUHAR ÇEVRĠMĠNDE KOROZYON 

 

2.1. GiriĢ 
 

Su – buhar çevriminde en çok demir alaĢımları, çelik daha az olarak bakır alaĢımları 

bunların dıĢında krom, nikel alüminyum vb. metal alaĢımlı malzemeler kullanılmaktadır.  Bu 

nedenle  özellikle demir ve bakır korozyonu söz konusu olmaktadır. 

 

Su – buhar çevrimlerinde karĢılaĢılan korozyon olayları özellikle 40 Atü‟(Atm yerine 

kullanılır ve atm üstü basınç olarak ifade edilir.) den yüksek basınçlı sistemlerde büyük 

sorun olmuĢtur. 

 

Çevrimde karĢılaĢılan korozyon olayları, türleri, nedenleri ve sonuçları açısından 

oldukça karmaĢık ve çeĢitli bir yapı göstermektedir. Korozyon olayları;  

 

 Bakım, arıza ve gereksinim fazlalığı nedeniyle devre dıĢı olduğu durumlarda 

yani durmalar sırasında  

 ĠĢletme sırasında, olmak üzere iki bölümde incelenmektedir. 

 

Durmalar sırasında gözlenen korozyon oksijen korozyonu olup önlenmesi için 

durmalar sırasında sistemin korunması gerekir. 

 

ĠĢletme sırasında korozyon ise çevrimin değiĢik bölümlerinde değiĢik veya benzer 

etmenlere bağlı olarak çok çeĢitlilik göstermektedir. Örneğin türbin, kondense ve besleme 

sisteminde, karıncalanma, çukur, tekdüze (uniform ) korozyon gözlenirken kazanda bunların 

dıĢında kavrulma,   hidrojen kırılması, kostik korozyonu vb. hasarlar ve korozyon olayı 

gözlenmektedir. Bunlar su tarafında gözlenen korozyon olaylarıdır. Kazanın ateĢ tarafında 

gözlenen korozyon türleri ise daha farklı olup kükürt ve vanadyumun neden olduğu 

korozyon, düĢük ve yüksek sıcaklık korozyonudur.  

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Birbiriyle iliĢkili olup genel olarak da herhangi bir yerdeki ve koĢuldaki korozyon 

olayı çevrimin diğer yerlerinde ve koĢullarında korozyonu hızlandırıcı bir etmen olarak iĢlev 

gördüğünü vurgulamak gerekir.  Örneğin, kondense ve besleme sisteminde gözlenen 

korozyon sonucu oluĢan demir ve bakır korozyon ürünleri kazana taĢınarak birikinti 

oluĢumunu ve birikinti altı korozyona da neden olur. 

 

Çevrimde korozyona neden olan etmenler çok çeĢitli olup bunlar: 

 

 Fiziksel etmenler: Kazanın yapısı, tasarımı, kaynak yapısı, mekanik 

gerilimleri, ısı aktarım hızı, akıĢkanın hızı, sistemin basıncı, sıcaklığı, metal 

sıcaklıkları, iĢletme programı vb.  

 

 Kimyasal etmenler: Karbondioksit, amonyak gibi çözünmüĢ gazlar, hidrojen, 

klorür, sodyum hidroksit, metal oksitleri, birikinti ve pH‟ tır. 

 

Genel olarak demir korozyonuna; 

 

 DüĢük pH, 

 ÇözünmüĢ oksijen, karbondioksit vb. 

 Birikintinin bulunması 

neden olur. 

 

Bakır korozyonuna; 

 

 ÇözünmüĢ amonyak, oksijen ve karbondioksit vb. 

 Yüksek Ph 

neden olur. 

 

 Çevrimin genel olarak korozyondan korunması için birikinti ve korozyona neden 

olacak safsızlıkların uzaklaĢtırıldığı saf katma suyu kullanılır. Ancak saf suda korozif 

olduğundan çevrime girdikten sonra iç iĢlem uygulanarak birikinti ve korozyon oluĢumu 

önlenmeye çalıĢılır. Bunun dıĢında boru iç yüzeyleri, boru metaline sıkıca bağlı ince ve 

gözeneksiz koruyucu pasif metal oksit tabakası ile kaplanmalıdır. 

 

Bu amaçla, demir malzemeler koruyucu magnetit ( Fe304),  bakırlı malzemeler ise 

koruyucu bakır (I)oksit (Cu2O) kaplanmaya çalıĢılır. 

 

2.2.Durmalar Sırasında Korozyon 
 

Bakım, arıza ve üretim fazlalığı nedeniyle sistemin devre dıĢı olduğu durumlarda 

yaygın olarak oksijenin neden olduğu korozyon türleri gözlenir. Oksijen, demir ve bakır 

alaĢımı malzemelerin korozyonuna neden olur.  Oksijen, demir ile tepkimeye girerek demir 

oksit ve hidroksit oluĢur.  OluĢan korozyon ürünleri yeĢil - siyah, kahverengi veya kırmızı 

olabilir. En yaygın olanı kırmızı – kahverengi olanıdır. 
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ġekil 2.1: Havaya açık sulu ortamda, demir yüzeyindeki oksit tabakasının Ģematik görünümü 
 

Oksijen içeren sulu ortamlarda demir, oksijen deriĢim pili oluĢumu ile korozyona 

uğrar ve anot bölgelerinde demir iki iyonları oluĢur. 

Havaya açık sulu ortamdaki demir yüzeyi incelenirse demir üzerinde ince korozyon 

tabakaları gözlenir.  Bu tabakalar, Ģekilde görüldüğü gibi içten dıĢa doğru demir (II) oksit, 

siyah magnetit, yeĢil magnetit –hidrat ve en dıĢta kırmızı – kahverengi adi pas olarak anılan 

demir (III) oksit tabakası gözlenir. 

 

 

ġekil 2.2: Karıncalanma türü korozyon oluĢumu 

 

Havaya acık ortamlarda demirin karıncalanma türü korozyonunun iĢleyiĢi Ģu 

Ģekildedir: 

Örneğin, metal yüzeye tutunmuĢ bir hava kaparcığını düĢünelim. Demirin hava 

kaparcığı ile temas hâlinde olan bölümü, su ile temas hâlinde olan bölümüne göre oksijen 

yönünden daha zengin olacağından katot olarak davranır. Anodik alanlarda demir korozyona 

uğrar. Hava kabarcığı ile temas hâlindeki metal, anot tepkimesi vermeye baĢlar. Böylece 

yükseltgenerek oluĢan demir (III) oksit altında çukurlar oluĢur. Demir (III) oksit birikintisi 

içinde azot gazı sıkıĢarak kalır. Böylece oksijen deriĢim pili oluĢumu ile baĢlayan 

karıncalanma, zamanla tüm metal yüzeyine yayılır. 

 

Hava 

kabarcığı 

Katot 

Katot Katot 

Anot 

Su 
Fe2O3 

 

Su 

Anot 

Fe 

H2O  +O2 

Fe3O4 

 
FeO 

 

Fe3O4 .H2O 

 

Fe2O3 
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Anodik alan, katodik alandan büyük olursa çukur korozyonu, aksi durumda 

karıncalanma korozyonu görülür. 

 

Fe                             Fe 
2 +

  + 2e 

 

O2  + 2 H2O   + 4e                            4OH
-
  

 

Böylece oluĢan demir hidroksit çözünürlük çarpımı aĢılınca çöker. Oksijen ile 

 
  

Fe 
2 +

 +  2OH
-
                            Fe (OH)2  

 

yükseltgenme devam eder ve kırmızı kahverengi demir üç oksit oluĢur. 

 

2Fe(OH)2 + ½  O2                            Fe2O3  + H2O 

 

Oksijen demir hidroksidi tamamen oksitlenmeye yetmezse ara kademe olarak renkli  

magnetit hidrat veya siyah magnetit oluĢur. 

 

3Fe(OH)2  + ½  O2                          Fe3 O4.3 H2O ( magnetit hidrat ) 

 

Fe3 O4.3 H2O                           Fe3 O4 + 2 H2O  ( magnetit ) 

 

Eğer boru iç yüzeyleri ince, gözeneksiz ve boru yüzeyine sıkıca bağlı koruyucu 

magnetit ile kaplı ise durmalar sırasında korozyon daha az olacaktır. Ancak bu koruyucu 

filmin kırıldığı veya çizik  olduğu, özellikle boru kıvrımlarında ve kaynak yerlerinde hızlı 

korozyon gözlenecektir. 

 

  
(a)             (b) 

Resim 2.1: (a) Korozyona açık olan yüzey,  (b) Fe3O4 ile kaplı olan yüzey 

 
Su safsızlıklarından ve korozyon ürünlerinden oluĢmuĢ birikintinin varlığı, durmalar 

sırasında korozyonu hızlandırıcı etki gösterir. Çünkü birikintinin gözenekli olduğu veya 

kırıldığı yerlerde yerel oksijen deriĢim pili oluĢacağından birikinti altı korozyonu hızlanır. 
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Durmalar sırasında oksijenin neden olduğu korozyon; boru iç yüzeylerinde yaygın 

karıncalanma türü (pitting: Malzeme yorgunluğu sonucu ortaya çıkan genellikle çukurumsu 

kırık görünümdeki yüzey hasarı) ve özellikle kaynak yerleri dolayında çukur, oyuk korozyon 

Ģeklinde gözlenir.  

 

 

Resim  2.2: Oksijen korozyonu 

 

Oksijen, korozyonu asidik, nötr veya bazik ortamlarda gözlenebilir. pH 5 – 8 arasında 

iken, oksijen korozyonuna pH‟ın hiç etkisi yoktur. pH 8‟den büyük ise suyun hareketli 

olması durumunda korozyon artar.  

 

Karıncalanma korozyonu zamanla çukur korozyonuna dönüĢür. Çukur korozyonuna 

dönüĢme eğilimini alkali tuzlar, fosfatlar, nitrit vb. maddeler artırır.  Nötr tuzlar, özellikle 

klorürler karıncalanma türü korozyonu hızlandırır.  

 

Oksijeni uzaklaĢtırılmıĢ ve ayrıca oksijen tutucu katkı maddeleri içeren 

alkalileĢtirilmiĢ saf su ile tepkimeye girerek koruyucu siyah magnetit oluĢturarak demir 

malzemenin korunmasını sağlar. Durmalar sırasında koruma için katılan maddelerin 

deriĢimleri sürekli denetlenir.  Sistem, devreye alınırken katkı maddelerine göre ya koruma 

çözeltisi tamamen boĢaltılır ve sistem yeniden doldurulur veya kazan ateĢlendikten sonra bol 

blöf ile istenen sınır değerler elde edildikten sonra buhar üretimine geçilir.  

 

2.3. ĠĢletme Sırasında Türbin Kanatlarında Gözlenen Korozyon 
 

Kazandaki kızgın buharda eğer oksijen varsa, yoğuĢan suda çözünerek özellikle 

karıncalanma korozyonuna neden olur.  Bu nedenle buhardaki oksijen deriĢimi denetlenmeli 

ve 40 Atü (Atm yerine kullanılır ve atm üstü basınç olarak ifade edilir.)‟den yüksek basınçlı 

200 ppm‟den düĢük tutulmaya çalıĢılmalıdır. Oksijenin türbinin son kademe kanatlarındaki 

korozyonu önlemek için hidrazin  (N2H4):  

 

Amonyaktaki bir hidrojen yerine NH2 grubunun geçmesi sonucunda oluĢur. 

Bifonksiyonel bazdır. Susuz N2H4 dumanlar oluĢturan renksiz bir sıvıdır.) kullanılır. 
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Hidrazin kazanda, su fazından buhar fazına geçer.  Türbinin son kademe kanatlarında 

yoğuĢma baĢlayınca da  yoğuĢan suda çözünerek oksijeni tutuğu gibi, pH‟ ı da 

yükseltgeyerek oksijen korozyonunu önler. 

 

Buhar karbondioksit içerirse oksijen gibi türbin son kademesinde suda çözünerek suya 

asidik nitelik kazandırır. Karbondioksit korozyonunu önlemek için pH değerini 8,5 üzerine 

çıkarmak yeterlidir. Böylece karbondioksit nötrleĢtirilerek korozyon önlenir. 

 

Kazan suyunun içinde silis (kum, çakıltaĢı gibi, silisyumun oksijenli bileĢimlerine 

verilen ad) yüksek ise kanatlarda cam görünümü Ģeklinde sıkı sıkıya yapıĢmıĢ birikintiler 

oluĢturur. Bu birikintiler, birikinti altı korozyonu oluĢturur ve aynı zamanda buhar geçiĢ 

kanallarını kapattığı için türbin verimi ve kapasitesinin düĢmesine neden olur. Türbinlerde 

korozyona neden olan diğer bir etmen de tuz sürüklenmesidir. 

 

2.4. ĠĢletme Sırasında Kondense ve Besleme Suyu Sistemlerinde 

Korozyon 
 

Kondense, besleme suyu ısıtıcı boruları ve boru hatlarındaki korozyon kondense ve 

besleme suyu ısıtıcılarında boru delinmeleri ve kondense kaçaklarına neden olur.  Korozyon 

sonucu demir bileĢikleri, bakır bileĢikleri ve bakırdan oluĢan korozyon ürünlerinin su 

tarafından kazana taĢınması sonucu, kazanda sert birikinti oluĢur. Sert birikintiler fosfat 

saklanmasına ve korozyona neden olur.  

 

Kondense ve besleme suyu sistemindeki bakırlı malzemelerin korozyonuna; 

 

 ÇözünmüĢ oksijen, 

 Amonyak, 

 Yüksek pH  

neden olur. 

 

Demirli malzemelerin korozyonuna ise; 

 

 ÇözünmüĢ oksijen, karbondioksit, 

 DüĢük pH, 

 Birikinti  

neden olur. 

 

Kazan öncesi sistemde korozyonun önlenmesi için oksijen, karbondioksit gibi 

çözünmüĢ gazların uzaklaĢtırılması ve pH‟ın 8,8 – 9,2 arasında tutulması gerekmektedir. 
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2.4.1. Bakırın Korozyonu  (Cu) 
 

Amonyak, çözünmüĢ oksijen ile düĢük pH bakırın korozyonuna neden olmaktadır. 

Kondenseler ve bakırın korozyonu, özellikle ejektörler yöresinde hızlı olmaktadır. Çünkü 

burada amonyak ve oksijen deriĢimi yüksektir. 

 

60 Atü‟den düĢük basınçlı sistemlerde ayrıĢması söz konusu olmadığından morfolin 

(C4H9NO) veya siklohekzilamin (C6H11NH2) pH ayarlamasında hidrazinde oksijenin 

tutulması için kullanılır.  

 
Resim 2.3: Katı hâlde morfolin (siklohekzilamin) 

 

pH 9,7 veya daha yüksek ve amonyak deriĢimi 0,4 ppm‟in  üzerinde ise amonyak 

bakırla kompleks oluĢturarak korozyona uğratır. Oksijenin bulunması bu tepkimeyi 

hızlandırır.  

 

2Cu + 4NH3 + 2H2O → 2Cu(NH3)2 
+
 +  H2 +2OH

- 

 

Cu + 4NH3 + 2H2O → Cu(NH3)4 
+2

 +  H2 +2OH
-
  

 

Kızgın buharda ve kondense suyunda bakırın korozyonunu önlemek için amonyak 

deriĢiminin en fazla 0,4 ppm NH3, pH‟ın ise 8,8 -9,2 arasında tutulması gerekir. Bu sınır 

değerleri sağlandığında bakır korozyonu azalacak ve korozyona tek neden oksijen olacaktır.  

 

2Cu + 2H2O→ 2Cu
+ 

 +H2 + 2OH
-
 

 

Cu + 2H2O→ Cu
+2 

 +H2 + 2OH
-
 

 

Bakırın korozyonuna oksijenin etkisi, bakır üzerindeki hidrojenin aĢırı gerilimini 

düĢürmesinden dolayıdır. Oksijeni, ortamdan uzaklaĢtırılmalıdır. Bunun için hidrazin 

kullanılır. Bakır korozyonu önlenmediğinde borularda delinmeler gözlenecek ve kondense 

kaçağı sonucu kazan borularında aĢırı korozyona neden olacaktır. Ayrıca bakır ve bileĢikleri 

Ģeklinde oluĢan korozyon ürünlerinin kazana taĢınması sonucu, kazanda sert birikinti 

oluĢumu da korozyona neden olacaktır.  
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Bakır boruların korozyondan korunması için diğer bir önlem de boru iç yüzeylerinin 

koruyucu oksit filmi ile kaplanmasıdır. Bu iĢlem ile oluĢturulan bakır (I) oksit (Cu2O)  filmi 

bakır boruları korozyondan korur.  

 

Örneğin, hidrazin, bakır (II) oksit(CuO)  ile tepkimeye girerek koruyucu bakır (I) oksit 

(Cu2O) filmini oluĢturur.  

 

4CuO  + N2H4  →  2Cu2O  +  N2  + 2H2O 

 

2.4.2. Demirin Korozyonu (Fe)  
 

ÇözünmüĢ karbondioksit ise suda karbonik asit oluĢturarak pH‟ın düĢmesine ve asidik 

korozyona neden olur. Karbondioksidin neden olduğu korozyon diğer asidik korozyon türleri 

gibi metal et kalınlığının tekdüze incelmesine neden olur.  

 

Oksijenin varlığında oluĢan demir korozyon ürünleri (demir (III) oksit (Fe2O3) , demir 

(III) hidroksit [Fe(OH)3], magnetit hidrat (Fe3O4 xH2O) ) zamanla ve akıĢta olan değiĢiklikler 

nedeniyle parçalanarak kazana taĢınır.  Kazan buharlaĢtırıcı borularının özellikle ısı aktarım 

kısmının en yüksek olduğu yakıcılar düzeyinde, kaynak yerlerinde ve kıvrımlarda sert 

birikinti ve korozyon oluĢumuna neden olur.  

 

Kondense ve besleme sistemlerine demirin korozyonunun önlenmesi için pH, 8,8 – 9,2 

aralığında tutulmalı, çözünmüĢ oksijen ise besleme suyunda 5 ppm‟ nin altında tutulmalıdır. 

Ayrıca demir korozyonunun önlenmesi için boru iç yüzeyleri koruyucu siyah magnetit ile 

kaplanmalıdır. 

 

2.5. ĠĢletme Sırasında Kazan Borularında Korozyon 
 

Su – buhar çevrimlerinde korozyonun en büyük boyutlara ulaĢtığı ve sorun olduğu 

birim, en yüksek ısı aktarımının ve kaynamanın olduğu kazan borularında söz konusudur. 

Boruların en fazla korozyona uğradığı alanlar eğimli oldukları yöreler, kıvrım ve kaynak 

bölgeleridir. 

 

Kazanlarda çeĢitli görünümlerde korozyon türleri ile karĢılaĢılır. Hasara neden olan ve 

yaygın olarak karĢılaĢılan korozyon türlerini ve olaylarını Ģöyle sıralayabiliriz: 

 

 Oksijenin neden olduğu karıncalanma türü korozyon 

 Yüksek pH ve yüksek NaOH deriĢiminin neden olduğu kostik korozyonu, 

kostik çatlaması 

 DüĢük pH‟ın neden olduğu tekdüze asit korozyonu 

 Hidrojenin neden olduğu hidrojen kırılması, çatlaması Ģeklindeki hidrojen 

hasarları 

 Dirseklerde, bilezikli kaynaklarda ve kızdırıcılarda karĢılaĢılan abrasyon türü 

aĢınma, korozyonu olayları 
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Sıralanan korozyon türlerine ve olaylara neden olan ve hızlandıran en önemli kimyasal 

etmen birikintidir.  

 

Birikinti oluĢumunu engellemek için, 

 Saf katma suyu kullanmak  

 Uygun iç iĢlem uygulamak  

 Ġyi bir iĢletmecilik ve kaçak olduğunda ivedi önlem almak 

Boru iç yüzeylerinde koruyucu magnetit oluĢturmak gerekmektedir.  

 

ÇözünmüĢ oksijen içermeyen veya besleme suyunu içerdiği çözünmüĢ oksijen 5- 7 

ppm‟nin altında olduğu durumlarda su ile demir arasında olan tepkime sonucu kararlı bir 

bileĢik olan magnetit (Fe3O4) oluĢur. 

 

3Fe +  4H2O  → Fe3O4   + 4H2 

 

Temiz metal yüzeylerinde iĢletme koĢullarında oluĢan bu ince  (birkaç mikron 

kalınlığında), geçirgen olmayan ve çelik metal yüzeyine sıkıca bağlı magnetit filmi, tüm 

metal yüzeyini kaplar. Bu nitelikteki magnetit film, suyun metal yüzeyi ile temasını kestiği 

için tepkime durur ve çelik korunur.  Borularda korozyon önlenmiĢ olur. Eğer ortamda 

oksijen kaçağı olursa koruyucu magnetit, oksijenle tepkimeye girerek koruyucu niteliği 

olmayan demir (III) oksit (Fe2O3) oluĢur. 

 

2Fe3O4  + ½ O2  →  3Fe2O3 

 

Demir (III) oksit korozyonu hızlandırır ve korozyon ürünlerinden oluĢan birikintiyi 

artırır. Bu birikintiler, türüne göre değiĢmekle birlikte yine de tüm birikinti türleri boru 

metalinden suya veya buhara olan ısı aktarımını azalttıkları için yakıt israfına, ayrıca yüksek 

sıcaklık sonucu metalin ısınması  sonucu kavrulmalara neden olur.  

 

2.5.1. Oksijenin Neden Olduğu Karıncalanma Türü Korozyonu 
 

Oksijen deriĢiminin bölgesel farklılık göstermesinin neden olduğu karıncalanma türü 

korozyon, gözenekli birikintinin varlığında çok daha ileri düzeyde gözlenir. Oksijen 

korozyonu baĢlangıçta küçük çukurcuklar Ģeklinde gözlenir. Zamanla büyüyen çukurlar 

borunun delinmesine neden olur. Karıncalanma türü korozyon, çukurcuklar Ģeklinde 

olduğundan metalin kütle kaybı tayini ile izlenemez ve karĢılaĢtırılamaz. 

 

ĠĢletme sırasında karıncalanma türü korozyonun önlenmesi için, 

 Oksijeni uzaklaĢtırılmıĢ katma suyu kullanılmalıdır. 

 Çevrim kondense ve gaz alıcıda mekanik olarak uzaklaĢtırıldıktan sonra 

kimyasal tutucularla  da tutularak çevrim suyundaki oksijen içeriği verilen sınır 

değerlerinin altına düĢürülmelidir. 

 Boru iç yüzeyleri sürekli temiz tutulmalı ve koruyucu magnetit ile 

kaplanmalıdır. 
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Düzenli denetim ve iyi iĢletmecilikle iĢletme sırasında, koruma yöntemleri ile 

durmalar sırasında denetim altına alınabilen oksijen korozyonu daha çok devreye girip 

çıkmalar sırasında sorun olmaktadır. Devreye alınırken her ne kadar oksijeni giderilmiĢ 

katma suyu da kullanılırsa bu sırada sistemde bulunan veya sızan oksijenin uzaklaĢtırılması 

sorun olur. Ancak düzenli bir yüke ulaĢtıktan sonra sistemde oksijen denetim altına 

alınabilir. Bu nedenle oksijen korozyonu daha çok devreye girip  çıkmalar veya yük 

değiĢimlerinde olur. Devreye girip çıkmalar sırasında oksijen korozyonunun azaltılması için 

besleme tankı üzerinde bulunan gaz alıcının elektrikle veya buharla çalıĢtırılmasını 

sağlayacak düzenek veya yardımcı buhar kazanı bulundurulması önerilir.  

 

2.5.2. Kostik Çatlaması veya Korozyonu 
 

Kazan suyundan alınan örnekler, kazanın bazı bölgelerinde çok farklı olmaktadır. Bu 

farklılık,  kazan suyunun biraz alkali olmasının istenmesindendir. Yüksek alkali deriĢimleri 

ise kazan borularında kostik çatlamasına (alkali korozyonuna ) neden olmaktadır. Kostik 

çatlamasının  gözlendiği bölgeler ise yüksek iç gerilimlerin bulunduğu ve NaOH deriĢiminin 

yüksek değerlere ulaĢtığı kazan su kısımları ve özellikle buharlaĢtırıcı borularıdır.  

 

Modern kazanlarda verim ve doyma sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak 

birikinti altında biriken sodyum hidroksit ve korozif tuzların deriĢimlerinde de yükselme 

gözlenir. Bu durum ile kostik korozyonu ile birlikte karıncalanma, oyuk türü korozyonun ve 

korozyon türlerinin oluĢmasına neden olmaktadır.  

 

Günümüzde kazanlarda gözlenen kostik korozyonu ile birlikte birikinti altında 

gözlenen (karıncalanma, oyuk vb.) korozyon olayları ve hasarlara neden olan kimyasal 

saklanma gibi olaylar deriĢik film kuramı ile açıklanmaktadır.  

 

2.5.2.1. DeriĢik Film Kuramı 
 

DeriĢik film kuramı, kazanın buhar üretilen bölgelerinde boru yüzeyleri ile temas 

hâlinde bulunan yerlerde, sürekli, kararlı bir kızgın su filminin varlığına ve bu kızgın sudaki 

artık tuzların deriĢimlerinin ısı aktarım oranının bir sonucu olarak ortaya çıkan sıcaklık 

farkının bir iĢlevi olarak artığı varsayımına dayanmaktadır.  

 

ġekil 2.3‟te verilen eğri, ısı aktarımı olduğu sürece buhar-su filmi boyunca ortaya 

çıkan küçük (∆T) sıcaklık aralığının sonucu olarak  deriĢimin ne denli artacağını 

göstermektedir. Temiz boru yüzeylerinde yüksek tuz deriĢimlerine ulaĢma olasılığı 

bulunmasına karĢın dikey konumda olan kazan buharlaĢtırıcı borularında kargaĢalı akıĢ ( 

türbülans) koĢullarında, metal ile buhar kabarcıklarının arta kalan sıvı ile temas hâlinde 

bulunduğu çok kısa zaman aralıklarında denge durumuna ulaĢması zor olmasına karĢın 

olanaklıdır. 
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ġekil 2.3: Temiz bir kazan borusunda “deriĢik film”in oluĢumu (ısı aktarımı olduğu sürece ) 

 

Buhar üretimi sırasında deriĢik film tabakasındaki çözünmüĢ tuzlar, katıları üç yönde 

hareket ettirebilir. 

 

 Kaynamayan denge durumu: ÇözünmüĢ katılar yüksek denge deriĢimlerine 

eriĢebilir. Bu durumda kostik korozyonu gözlenir. DeriĢik filimdeki yüksek 

sodyum hidroksit deriĢimi, koruyucu magnetit tabakasını etkileyerek çözer ve 

demir – su tepkimesini hızlandırır.  

 

Fe3O4 + 6 NaOH                         3 Na2FeO2  + 3H2O  + ½ O2 
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Koruyucu magnetit çözülürken açığa çıkan metal su ile yeniden tepkimeye girer. 

 

3Fe  + 4 H2O                       Fe3O4   + 4H2 

 

Birinci tepkime ile oluĢan sodyum demir iki oksit  (sodyum ferroat) (Na2FeO2) de su 

ile tepkimeye girerek yeniden magnetit oluĢturur. 

 

3 Na2FeO2  + 4 H2O                           Fe3O4 + 6 NaOH  +H2 

 

3 Na2FeO2  + 4 H2O + ½ O2                              Fe3O4 + 6 NaOH  +H2O 

 

Tepkimelerden anlaĢıldığı gibi koruyucu magnetit parçalanır ve demir korozyona 

uğrar.  Yani oluĢan magnetit metale sıkı bağlı olmayıp gevĢektir. Tabakalar hâlinde boruda 

bulunmaktadır. Bu korozyon tepkimeleri boru patlayıncaya dek devam eder.  
 

 Doyma sınırının aĢılması durumu: DeriĢik film içindeki çözünmüĢ tuzların 

deriĢimleri, çözünürlük sınırını aĢtığında çökelir. Bu olay kimyasal saklama 

olarak adlandırılır. 
 

 Seyreltilebilme yetenekli durum: Ġlk iki durumun hiçbirisine eriĢmeden 

çözünmüĢ tuzlar, boru yüzeyinden uzaklaĢır yani kazan suyu tarafında 

seyreltilir. Kazanda yaratılmaya çalıĢılan durumdur. Bu koĢullar sağlandığında 

kostik korozyonu ve kimyasal saklanmanın oluĢması önlenecektir.  

 

2.5.3. DüĢük pH’ın Neden Olduğu Tekdüze Asit Korozyonu 
 

DüĢük pH‟larda ve hidrojenin neden olduğu önemli korozyon türlerinden biri de 

hidrojen kırılmasıdır. ĠĢleyiĢi ve neden olduğu korozyon türü, tekdüze asit korozyonundan 

farklıdır. 

Genellikle kazan buharlaĢtırıcı ve zaman zaman da kızdırıcı borularında gözlenen 

hidrojen kırılmasının neden olduğu boru patlamaları, kalın kenarlı gevrek kırılma 

Ģeklindedir. Boru et kalınlığında bir incelme gözlenmez. 

Hidrojen kırılması, genellikle yoğun birikintiler altında gözlenir. Birikinti altında 

korozyon sonucu açığa çıkan hidrojen, yüksek sıcaklıklarda metal içine difüzlenerek çelik 

yapısındaki karbon ile tepkimeye girer. Buna dekarbürizasyon denir. 

 

4H  + C → CH4 

 

Tepkime sonucu oluĢan metan gazı molekülleri, tane sınırlarında toplanarak iç basıncı 

artırır yani metal tane sınırlarında bir ara–gaz basıncı yaratır. Bu basınç, taneler arası 

ayrıĢmaları ya da kesikli taneler arasıda çatlaklar oluĢturarak borunun patlamasına neden 

olur. 

Hidrojen kırılmasına, genel olarak koruyucu magnetitin olmadığı birikinti altında 

demir–su tepkimesi sonucu oluĢan hidrojen atomları neden olur. Hafif alkali ortamda oluĢan;  

3Fe + 4 H2O                           Fe3O4 + 8H 

 

hidrojen metale ulaĢamaz. 
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Önlem alınmasa kondense, tuz kaçakları sonrası buharlaĢtırıcı borularında, tuz 

sürüklenmesi sonrası da kızdırıcılarda hidrojen kırılması  beklenebilir. 

 

Hidrojen kırılması hasarları; 

 Boru yüzeyleri temiz tutularak ve koruyucu magnetit ile kaplanarak, 

 Kazan suyu iĢlemleri ve pH‟ı sürekli denetlemekle, 

iyi iĢletmecilikle önlenebilir. 

 

2.6. Durmalar Sırasında Korozyondan Koruma Yöntemleri 
 

Hangi  basınç ve türde olursa olsun  su buhar çevrimleri devre dıĢı olduğunda, daha  

soğuma sırasında özellikle kazan su tarafında vakum olması  nedeniyle bağlantılardan ve 

boĢaltma sırasında havalandırmalardan vb. yerlerden su – buhar çevrimine oksijen girer. 

Oksijen, özel olarak uzaklaĢtırılmadığı sürece çevrimde bulunan suda çözünür. Ayrıca 

soğurma sırasında suyun dolaĢımı ve yayılması ( difüzyonu ) yardımıyla da çevrimin her 

tarafına dağılmasına katkıda bulunmuĢ olur.  

 

Çevrimin hemen her yerinde gözlenen oksijen korozyonu; 

 Yoğun birikintilerin oluĢtuğu kazan buharlaĢtırıcısı ve ekonomizer boruları ile 

kazan öncesi boru sistemlerinde, 

 Su ceplerinin oluĢabileceği yerlerde, yatay boruların ve ısı değiĢtirici 

borularının alt yarılarında, tam boĢaltılmayan tanklarda ve kızdırıcı borularında, 

daha etkili ve yoğun bir Ģekilde oluĢacaktır. OluĢan korozyon, yaygın 

karıncalanma korozyonu olup birikinti altında olduğundan gözle de fark 

edilmez. Durmalar sırasında korunmayan sistemler devreye alınırken oluĢan 

korozyon ürünlerinden bir kısmının parçalanması nedeniyle birikinti oluĢumuna 

ve korozyon sonucu boru hasarlarına neden olacaktır.  Bu nedenle durmalar 

sırasında su – buhar çevriminin korunması zorunludur ve bu amaçla uygulanan 

iĢlemlere „koruma yöntemleri denir. 

 

2.6.1. Kuru Koruma Yöntemleri 
 

Suyun ve havanın içerdiği nemin sistemden uzaklaĢtırılması temel alınır. Böylece 

elektrokimyasal korozyon oluĢması olasılığı kalmaz.  

 

Kuru koruma uygulanırken  sistem durur durmaz sıcak iken tamamen boĢaltılır ve 

sıcak basınçlı hava ile tamamen kurutulur. Sistemde kalan havanın içerdiği nemin sürekli 

%60 „ın altında kalması gerekir. Sistemin uygun bir yerine nem çekici ( silikajel, CaCl2 vb.) 

maddeler konur. Bu sistemler uygulandığında sızdırmazlığın sağlanması gerekir. Yine bu 

amaçla sistemde artı bir basınç sağlanmalıdır. Ancak sızdırmazlık iyi değilse basınç 

tutulması zorlaĢır. Bu  nedenle kuru yöntemin uygulanması zordur.  

 

Genel olarak üç tür kuru yöntem uygulanır. Bunlar: 

 Koruyucu gaz kullanılmadan uygulanan kuru koruma yöntemleri 

 Amonyak ile kuru koruma yöntemi 

 Azot ile kuru koruma yöntemidir. 
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2.6.1.1. Koruyucu Gaz Kullanılmadan Uygulanan Kuru Koruma Yöntemleri 

 

Bu yöntem arıza veya bakım nedeniyle sistem açık olduğu ve/ veya  baĢka koruma 

yöntemlerinin uygulanmadığı durumlarda, türbinlerin korunmasında, kısa süreli durmalarda 

kızdırıcıların korunmasında kullanılır. 

Sistem kapalı ise 0,1 – 0,2 Atü basınç tutulur ve yalıtılır. Sistem açık ise sürekli sıcak 

hava akımı sağlanır. Ayrıca uygun yere nem çekiciler konularak sistemdeki veya geçen 

havadaki nem içeriği (0 0 sıcaklıkta ) % 60 „ın altında tutularak sistem korunmaya çalıĢılır. 

 

2.6.1.2. Amonyak Ġle Kuru Koruma Yöntemi 
 

Bu yöntem, tamamen boĢaltılamayan veya kurutulamayan sistemlerde uygulanır. 

Sistem hızla boĢaltılır ve 0,1 – 0,2 Atü basınç tutulacak Ģekilde amonyak gazı basılır. Durma 

süresince bu basınç sağlanmalıdır.  Böylece boĢaltılamayan suda çözünen amonyak gazı, 

suyu alkali yaptığı gibi hava yerine amonyak olduğundan oksijenin kısmi basıncının düĢmesi 

nedeniyle sudaki oksijenin bir kısmı gaz fazına geçer. Ancak bakır (Cu) , nikel (Ni) ve 

alaĢımlarını içeren sistemlerde kullanılmaz. Ayrıca  hacimce %16 -27 amonyak hava 

karıĢımı patlayıcı karıĢım olduğundan bu yöntemle korunan sistem çevresine ateĢle 

yaklaĢılmamalı ve kaynakla çalıĢılmamalıdır. 

 

2.6.1.3. Azot Ġle Kuru Koruma Yöntemi 
 

Özellikle kızdırıcı borularının korunmasında yaygın olarak kullanılan bu yöntem, 

sistem içindeki hava ve dolaysıyla oksijenin sisteme azot basılarak uzaklaĢtırılır. Durma 

süresince 0,1–0,2 Atü azot basıncı sağlanmalıdır. Ayrıca havanın tümüyle 

uzaklaĢtırılabilmesi için sistem durdurulduğunda içindeki akıĢkan sıcak iken azot basıncıyla 

boĢaltılmalıdır. 

 

GeçmiĢte hemen tüm sistemlerin korunmasında kullanılan bu yöntem, zorluğu 

nedeniyle günümüzde iĢlem görmüĢ su doldurulduktan sonra azot basıncı sağlanması  

Ģeklinde kullanılmaktadır. 

 

2.6.2. YaĢ Koruma Yöntemi  
 

Bu yöntemle koruma yapıldığında sistem, oksijeni uzaklaĢtırılmıĢ su ile tamamen 

doldurulur.  Ayrıca suyun yine de içereceği oksijenin korozif etkisinin önlenmesi için; 

 

 Oksijeni kimyasal olarak bağlayan, kimyasal tutucular, 

 Oksijen korozyonunu anodik ve katodik olarak önleyen inhibitörler(bir 

tepkimenin gerçekleĢmesini engelleyen ara madde, katalizörün tersi) katılır. 

 

Sisteme oksijen giriĢinin önlenmesi için yalıtım iyi olmalı ve düĢük artı  bir basınç 

sağlanmalıdır. Basınç, genelde azot gazı ile sağlanır. Sistemden devamlı su örnekleri 

alınarak analiz edilerek denetlenir. Gerektiğinde kimyasal madde katılır. Ayrıca uygun  

sistemi koruyacak uygun pH sağlanır. 
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YaĢ koruma iĢlemlerinde, katılan katı maddelerin ortama iyi karıĢması ve dağılması 

sağlanmalıdır. KıĢ mevsimlerinde yaĢ koruma sistemi uygulamalarında donma tehlikesine 

karĢı dikkat edilmelidir.  Yardımcı  buhar veya kazan zaman zaman ateĢlenerek sıcaklık belli 

bir derecede tutulmalıdır. 

 

2.6.2.1. Kimyasal Oksijen Tutucularla (Uçucu Yöntemle ) YaĢ Koruma    
 

Bu yöntemde kimyasal oksijen tutucu olarak hidrazin (N2H4) kullanılır. Hidrazin 

oksijen ile tepkimeye girerek ortamdaki oksijeni uzaklaĢtırır. Azot gazı ve su oluĢur.  

 

N2H4  +  O2  →  N2  +  2H2O 
 

Sistemde pH ayarlanması amonyak ile yapılır. Genel olarak hidrazin  50 – 200 ppm , 

amonyak ise pH 10,5 (demir malzemeler de ) olacak Ģekilde katılır.  Hidrazin deriĢimi ve pH 

sürekli denetlenerek gerektiğinde yeniden kimyasal besleme yapılmalıdır. Aynı amaçla 

hidrazin, amonyak karıĢımı yerine hidrazin, morfolin  karıĢımı da kullanılabilir. 
 

Bu yöntemde  en iyi sonuç, koruma çözeltisinin azot gazı ile basınç atında tutulması 

ile sağlanır. 
 

Bu yöntem ile bakır malzemeler dıĢındaki tüm yerel durumlar sırasında baĢarıyla 

korozyondan koruyabilir.  
 

Bu yöntemle korunmuĢ kazanlar, iĢletmeye alınırken amonyak deriĢimi ve hidrazin 

deriĢimi sıkı kontrol edilmelidir. Amonyak deriĢimi, istenen sınır değerleri altına düĢtükten 

sonra türbine buhar açılarak kondense borularda korozyon oluĢumu önlenmelidir. 

 

2.6.2.2. Ġnhibitörlerle YaĢ Koruma  
 

Durmalar sırasında boru iç yüzeylerinin korozyondan korunması için uygulanan 

inhibitörler yaĢ koruma yönteminde, etki iĢlevlerine  göre iki tür inhibitör kullanılır.  

Bunlar: 

 Koruyucu film oluĢturarak, 

 Boru metalini pasifleĢtirerek  koruma yapan inhibitörlerdir. 

 

Koruma iĢlemlerinde kullanılan inhibitörler anodik özellikte olup kullanımları 

sırasında özen gösterilmediği zaman ( özellikle yeterli deriĢimde kullanılmadığı zaman) boru 

metalinin korozyonuna neden olur.  

 

Koruyucu film oluĢturan inhibitörler, boru iç yüzeylerinde makroskopik  koruyucu 

film oluĢturarak boru metalini korur. Boru metalini pasifleĢtiren inhibitörler ise boru iç 

yüzeylerinde atomsal kalınlıkta, çok ince oksit  film oluĢturarak boru metalini pasifleĢtirir ve 

korozyondan korur. 

ÇeĢitli pasifleĢtirici ve koruyucu film oluĢturucu inhibitörlerden yalnızca birkaçı su – 

buhar çevriminin ve özellikle kazan borularının durmalar sırasında korunmasında kullanılır.  
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Bunlar:  

 Sodyum fosfat  (Na3PO4) : Koruyucu tabaka oluĢturarak korur. 

 Sodyum hidroksit (NaOH) : Koruyucu tabaka oluĢturarak korur. 

 Sodyum nitrit (NaNO2) :   PasifleĢtirici film oluĢturarak korur. 

 Potasyum kromat ve potasyum dikromat (K2CrO4 – K2Cr2O7): Diğer Ģartlara 

bağlı olarak koruyucu tabaka veya pasifleĢtirici film oluĢturarak korur. 

 

Daha önce de belirtildiği gibi tümünde anodik inhibitör olduğundan en az aĢağıda 

verilen miktarlarda kullanılmalıdır. 

 

NaOH tek baĢına veya Na3PO4 ile birlikte kullanılabilir. NaOH tek baĢına 

kullanıldığında koruma saf su ile yapılıyorsa 2 g NaOH/ L  deriĢiminde, zorunlu olarak 

yumuĢak su ile yapılıyorsa en az 5 – 10 g NaOH/L deriĢiminde veya 1- 2 g Na3PO4 /L 

deriĢinde Na3PO4 ile birlikte 4 – 8 g NaOH /L deriĢiminde kullanılmalıdır. 

  

Koruma yalnızca Na3PO4 ile yapılacaksa saf su kullanılmadığında 4 g Na3PO4  12 

H2O/L, yumuĢak su kullanıldığında ise 20 g Na3PO4/ L‟ ye dek deriĢim  korumayı yeterli 

düzeyde sağlayacaktır. 

 

NaNO2 ile koruma yapıldığında saf su kullanılırsa 50 ppm NaNO2 yeterli olur.  

Kromatlar ve özellikle K2Cr2O7 çok etkin inhibitördür. Ancak çok zehirli oldukları ve çevre 

kirlenmesine neden olduklarından çok ender kullanılırlar.  1- 5 g K2Cr2O7 /L deriĢim 

aralığında kullanılırlar. 

 

Bu yöntemlerde kullanılan katkı maddelerinin tümü katı madde olduğundan  sistem, 

devreye alınmadan önce tamamen boĢaltılıp çalkalanması gerekir. 

 

2.6.3. Uygulanacak Koruma  Yöntemlerinin Seçimi 
 

Durmalar sırasında uygulanacak koruma yönteminin seçiminde göz önüne alınacak 

etmenler aĢağıda sıralanmıĢtır: 

 

 Korunacak sistemin veya birimin türü ve yapısı, 

 Malzeme cinsi, 

 ĠĢletme sırasında uygulanan iç iĢlemler, 

 Bulunduğu yerin coğrafyası, iklimi, durma sırasındaki mevsim, hava sıcaklıkları 

ve havanın nem içeriği ( deniz kenarı, yağıĢlı, ılıman iklim veya don mevsimi 

vb.), 

 Durma nedeni ve durma sırasında arıza, bakım çalıĢmaları yapılacaksa türü ve 

sistemin bu çalıĢmalar sırasındaki durumu, 

 Durma süresi ve benzeri etmenler göz önüne alınarak en uygun koruma yöntemi 

seçilmelidir. 

Durma süreleri genel olarak Ģöyle tanımlanır: 
 Çok kısa süreli durmalar: En az üç güne dek olan durmalar 

 Kısa süreli durmalar:  Üç gün ile üç hafta süren durmalar 

 Uzun süreli durmalar: Üç haftadan daha uzun süreli durmalar 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 Su – buhar kazanlarında korozyonu azaltınız. 

 

Gerekli  malzemeler: Beher, bakır levha, maĢ, metre, hassas terazi, cetvel, ince 

zımpara, eğe, pH metre, puar, üçayak, kibrit, amyant tel  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 
 pH‟ı 10- 11  aralığında NH3 çözeltisi 

hazırlayınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek çalıĢma 

tezgâhınızı düzenleyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 pH metre ile dikkatli ölçüm yapınız. 

 NH3 „ü pipete puarla çekiniz. 

 NH3 ĢiĢesinin ağzını açık bırakmayınız. 

 pH metre yerine pH kâğıdı da 

kullanabilirsiniz. 

 
 pH‟ı 8,8 – 9,2 aralığında NH3 çözeltisi 

hazırlayınız. 

 Öncelikle saf suyun pH‟ını ölçünüz. 

 pH‟ın 8 olduğu andan itibaren  daha 

dikkatli çalıĢınız. 

 
 2 adet 2x6 cm bakır levha hazırlayınız. 

 Bakır levhaların ölçümlerini dikkatli 

yapınız. 

 Gerekirse kumpas kullanınız. 

 Kesme iĢlemini mengeneye sıkıĢtırarak 

yapınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 
 

 

 

41 

 
 Levhalar üzerindeki korozyonu 

zımparalayarak temizleyiniz. 

 

 Leke kalmayacak Ģekilde zımparalayınız. 

 

 
 Levhaları kütleleri eĢit olacak Ģekilde 

hassas terazide ayrı ayrı tartınız.  

 

 Kütleler eĢit değilse fazla olanın kütlesini 

eğeleyerek eĢitleyiniz. 

 Ġlk kütlelerini rapor kâğıdınıza not ediniz. 

 

 
 pH‟ı 10‟un üzerinde olan NH3 

çözeltisine bakır levhayı dik olarak 

yerleĢtiriniz. 

 

 Çözeltiye elinizi değdirmeğiniz ve maĢa 

kullanmayı unutmayınız. 
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 pH‟ı 8,8 – 9,2 aralığında olan NH3 

çözeltisine bakır levhayı dik olarak 

yerleĢtiriniz. 

 Beherlerin üzerine pH değerlerini yazınız. 

 
 Ġki ayrı ısıtma düzeneği hazırlayınız. 

 Çeker ocakta çalıĢınız. 

 
 Beklerli yakınız. 

 Beki yakma ve yanması kurallarına 

uyunuz. 

 30 dakika çözeltileri kaynatınız. 
 BaĢlama saatini rapor kâğıdınıza not 

ediniz. 

 
 MaĢa ile beherlerdeki levhaları 

çıkartarak yıkayınız. 

 Levhaları maĢa ile alıp suda yıkadığınızda 

elinizi değdirmeyiniz. 
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 Levhaları bek alevinde kurutunuz. 

 Kurutma iĢlemini 1 dakikadan fazla 

yapmayınız. 

 

 
 Levhaları siliniz ve çözeltilerin pH 

değerlerini üzerlerine yazınız. 

 

 Levhaların soğuduğundan emin 

olduğunuzda temizleyiniz. 

 Temizleme iĢleminden sonra  pH 

değerlerini üzerlerine yazınız. 

 

 
 

 Hassas terazide ayrı ayrı tartınız. 

 Tartımlarınızı pH değerlerini yazarak not 

ediniz. 

 Ġlk ve son kütle arasındaki farkı 

hesaplayınız. 
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 Malzemelerinizi temizleyiniz. 

 

 Malzemelerinizi sorumluya teslim ediniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı düzenleyiniz. 

 
 

 Rapor hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmenize teslim ediniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ önlüğünüzü giyip çalıĢma masanızı 

düzenlediniz mi? 
  

2. pH‟ı 10- 11 aralığında NH3 çözeltisi hazırladınız 

mı?  
  

3. pH‟ı 8,8 – 9,2 aralığında NH3 çözeltisi 

hazırladınız mı?  
  

4. 2 adet 2x6 cm bakır levha hazırladınız mı?   

5. Levhalar üzerindeki korozyonu zımparalayarak 

temizlediniz mi? 
  

6. Levhaları kütleleri eĢit olacak Ģekilde hassas 

terazide ayrı ayrı tarttınız mı? 
  

7. pH‟ı 10 „un üzerinde olan NH3 çözeltisine maĢa 

ile levhayı dik olarak yerleĢtirdiniz mi? 
  

8. pH‟ı 8,8 – 9,2 aralığında olan NH3 çözeltisine 

maĢa ile levhayı dik olarak yerleĢtirdiniz mi? 
  

9. Bekleri yakıp çözeltileri kaynattınız mı?   

10. MaĢa ile beherlerdeki levhaları çıkartarak 

yıkattınız mı? 
  

11. Levhaları bek alevinde kuruttunuz mu?   

12. Levhaları silip  çözeltilerin pH değerlerini 

üzerlerine yazdınız mı? 
  

13. Hassas terazide levhaları ayrı ayrı tarttınız mı?   

14. Ayrı ayrı ilk ve son kütleleri arasındaki 

korozyonu kayıplarını hesapladınız mı? 
  

15. Rapor hazırladınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Metalin korozyonunda anotik alan katotik alandan büyük olursa ……………………  

korozyonu;   aksi durumda ………………… korozyonu görülür. 
 

2. Karıncalanma korozyonu zamanla   ………………..   korozyonuna dönüĢür. 

 

3. Su – buhar çevriminde çözünmüĢ karbondioksit suda karbonik asit oluĢturarak 

……..‟ın  düĢmesine ve  ………… korozyonuna neden olur. 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi buhar kazanlarındaki su–buhar çevriminde fiziksel etmenlerin 

neden olduğu korozyon çeĢidi değildir? 

A) ÇözünmüĢ gazlar    B) Kazanın yapısı   

C) Kaynak yapısı     D) Isı aktarım hızı 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi su – buhar çevrim kazanlarında korozyona neden olan 

kimyasal etmenlerden değildir? 

 A) ÇözünmüĢ karbondioksit    B)ÇözünmüĢ amonyak   

C) HCl      D) Sistemin basıncı 
 

6. Demir metalini korozyondan koruyan oksit tabakası aĢağıdakilerden hangisidir? 

 A) FeO  B) Fe2O3  C) Fe3O4  D) Fe(OH)3  
 

7. Su – buhar kazanlarının durmalar sırasında aĢağıdakilerden hangisinin korozyonuna 

maruz kalır? 

 A) Hidrojen  B) Oksijen   C) NaOH  D) NH3 

 

8. AĢağıdaki bileĢiklerden hangisi magnetit hidratın bileĢik formülüdür? 

 A) Fe3O4  B) Fe2O3  C) Fe3O43H2O  D) FeO 

 

9. Su–buhar çevriminde türbin, kondense ve besleme sistemlerinde aĢağıdaki 

korozyonlardan hangisi gözlenir? 

 A) Çukur  B) Tek tüze (Üniform)  C) Karıncalanma  D) Çatlak 
 

10. AĢağıdakilerden hangisi karıncalanma korozyonunun çukur korozyonuna dönüĢmesini 

sağlayan maddelerden değildir? 

A) Alkali tuzlar  B) Fosfatlar  C) Nitritler D) Hidroksitler 
 

11. Kızgın buhar ve kondense suyunda bakırın korozyonunu azaltmak için pH değeri 

hangi aralıklarda olmalıdır? 

 A) 8,8 – 9,7   B) 8,8 – 9,2  C) 9,2 – 9,7  D) 9,7 – 10,2  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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12. AĢağıdaki kimyasallardan hangisi ile bakır boruların içi kaplandığında korozyona karĢı 

dayanıklı olur?  

A) Cu2O   B) CuO   C) CuOH D)Cu(OH)2  
 

13. AĢağıdakilerden hangisi kazanlarda görünen hasar veya korozyon türlerinden değildir? 

 A) Oksijenin neden olduğu karıncalanma türü korozyon 

 B) Yüksek NaOH  deriĢiminin  neden olduğu kostik çatlaması  korozyon 

 C) Yüksek pH‟ın neden olduğu tekdüze asit korozyonu 

 D) Hidrojenin neden olduğu çatlama kırılma hasarları 
 

14. Boru iç yüzeyleri Fe3O4 (magnetit) ile kaplı  su – buhar çeviricilerinde ortamda oksijen 

kaçağı var ise tepkime sonucu aĢağıdaki bileĢiklerden hangisi oluĢur?  

 A) FeO   B) Fe(OH)3   C) Fe2O3  D) Fe(OH)2  
 

15. Kazan veya borulardaki birikinti altındaki hidrojenin yüksek sıcaklıkta metal içine 

difüzlenerek çelik yapısındaki karbon ile tepkimeye girmesine ne denir? 

 A) Difüzlenmek     B) Absorplanma   

 C) NötrleĢtirme      D) Dekarbürizasyon  
 

16. Kazan veya borulardaki birikinti altındaki hidrojen, yüksek sıcaklıkta metal içine 

difüzlenerek çelik yapısındaki karbon ile tepkimeye girmesi sonucu aĢağıdaki 

gazlardan hangisi oluĢur? 

 A) CH4   B) C2H6  C) C3H8  D) C4H10 
 

17. AĢağıdaki bileĢiklerden hangisi kahverengi – kırmızı korozyon rengine sahiptir? 

 A) Fe2O3   B) Fe3O4    C) Fe(OH)3   D) FeO 
 

18. Durmalar sırasında korozyona karĢı korunmamıĢ sistemler devreye alındığında

 aĢağıdaki sorunlardan hangisi ile karĢılaĢılmaz? 

 A) Sistemde birikinti oluĢumu   B) Borularda hasar 

 C) Karıncalanma korozyonu   D) Hidrojen çatlaması 
 

19. AĢağıdakilerden hangisi su – buhar çevriminin durması sırasında uygulanacak koruma 

yöntemi seçiminde göz önüne alınacak etmenlerden değildir? 

 A) Bulunduğu yerin coğrafi yapısı  B) Bakım Ģantiyesine mesafesi 

 C) Durma süresi      D) Arıza nedenine 
 

20. AĢağıdakilerden hangisi kazan borularını yaĢ koruma yöntemi ile korunmasında 

inhibitör olarak kullanılan kimyasal madde değildir? 

 A) Na3PO4  B) NaOH  C) K3PO4  D) K2Cr2O7 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. pH‟ı aĢağıdaki değerlerden hangisinin altında tutulursa bakır alaĢımlardan yapılmıĢ ısı 

değiĢtiricilerde gerilim ve yorulma korozyonu önlenmiĢ olur? 

 A) 8   B) 9   C) 10   D) 11 

 

2. Olofin ayırmada aĢağıdaki kimyasallardan hangisi kullanılır? 

A) NaOH  B) HCl   C) H2SO4    D) CaCO3  

 

3. Fenol, rafineride yağlama yağları ve aromatik hidrokarbonların üretiminde kullanılır. 

Buna göre aĢağıdakilerden hangisi fenolle iĢlem birimini ifade etmez? 

 A) Ürünü fenol ile temasa geçirmek 

 B) Yağ ve fenol karıĢımından fenolü ayırmak 

 C) Kullanılan fenol içindeki karıĢımları ayırmak 

 D) Fenolle tepkime verecek madde kullanmak 

 

4. Proseste NaOH (kostik), gerilim giderme yapılmamıĢ karbon çelik donanımlarında 

95
0
C üzerinde aĢağıdaki korozyon çeĢitlerinden hangisi gerçekleĢir? 

 A) Yüzey   B) Karıncalanma C) Gerilim çatlaması D) Oyuk 

 

5. AĢağıdaki organik asitlerden hangisinin 299 
0
C ( 570 

0
F)  üzerinde korozyonu hızlı 

değildir? 

 A) Asidik asit      B) Propionik asit   

 C) Salisilik asit       D) Stearik asit  

 

6. AĢağıdakilerden hangisi su – buhar çevrim kazanlarındaki bakır boruların 

korozyonuna neden olan etkenlerden değildir? 

 A) DüĢük pH     B) Yüksek pH  

 C) ÇözünmüĢ amonyak       D) ÇözünmüĢ oksijen 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi buhar kazanlarındaki su – buhar çevriminde korozyona 

neden olan kimyasal etmenlerden değildir? 

 A) ÇözünmüĢ amonyak gazı   B) ÇözünmüĢ oksijen gazı  

C) Metal oksitleri    D) Isı aktarım hızı 

 

8. Su – buhar çevrim türbinin ucundaki kanatlarda  oksijen korozyonunu önlemek için 

aĢağıdaki kimyasallardan hangisi kullanılır? 

 A) NaOH   B) NH4Cl  C) N2H4  D) NH3 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi iĢletme sırasında kazan borularının en fazla korozyona 

uğradığı bölge değildir? 

 A) Eğimin fazla olduğu bölgeler   B) Kıvrımlar  

C) Eğimin olmadığı (düz) bölgeler  D) Kaynak bölgeleri 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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10. AĢağıdaki yöntemlerden hangisi kazanlarda birikinti oluĢumunu engellemek için 

uygulanmaz? 

 A) Boru iç yüzeylerine koruyucu magnetit oluĢturmak 

 B) Saf katma suyu kullanmak 

C) Uygun iç iĢlem uygulamak 

 D)Kaçak ve sızıntı olduğunda önlem almak 

 

11. AĢağıdakilerden hangisi buhar kazanlarındaki su – buhar çevriminde korozyona neden 

olan fiziksel etmenlerden değildir? 

 A) pH      B) AkıĢ hızı   

 C) Isı aktarım hızı    D) Mekanik gerilme 

 

12. AĢağıdaki önlemlerden hangisi kazan borularında hidrojen kırılmasının önlenmesi için 

yeterli değildir?  

 A) Boru yüzeylerini temiz tutmak 

 B) pH‟I sürekli denetlemek 

 C) Ġyi iĢletmecilik 

D) Boru yüzeylerindeki magnetit tabakasını çözmek 

 

13. Buhar kazanlarının kondense ve besleme sisteminde korozyon sonucu oluĢan bakır ve 

demir birikintileri, aĢağıdaki korozyon çeĢitlerinden hangisine neden olur? 

 A) Kostik   B) Kavrulma   C) Birikinti altı  D) Çukur 

 

14. Kahverengi – kırmızı renk aĢağıdaki hangi metale ait korozyon rengidir? 

 A) Cu   B) Fe   C) Ni   D) Al 

 

15. AĢağıdakilerden hangisi su – buhar kazanlarında demir korozyonuna neden olan 

etkenlerden değildir? 

 A) ÇözünmüĢ oksijen     B) ÇözünmüĢ amonyak   

 C) ÇözünmüĢ karbondioksit    D) ÇözünmüĢ oksijen  

 

16. Kuru uygulama yapmak için sistem durur durmaz, aĢağıdakilerden hangisi ilk yapılan 

iĢlemlerdendir?  

 A) Sistemin uygun bir yerine nem çekici yerleĢtirmek  

 B) Sistemi basınçlı hava ile tamamen kurutma 

 C) Sistemde kalan havanın nemini % 60‟ ın altında olacak Ģekilde ayarlamak 

 D) Sızdırmazlık sağlamak 

 

17. AĢağıdakilerden hangisi kuru koruma yöntemi değildir? 

 A) Ġnhibitör kullanma     B) Koruyucu gaz kullanma  

C) Amonyak kullanma     D) Azot kullanma 

 

18. AĢağıdakilerden hangisi kazan borularını yaĢ koruma yöntemi ile korunmasında 

inhibitör olarak kullanılan kimyasal madde değildir? 

 A) NaOH   B) NaNO2  C) K2CrO4  D) KOH  
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19. AĢağıdakilerden hangisi su – buhar çevriminin durması sırasında uygulanacak koruma 

yöntemi seçiminde göz önüne alınacak etmenlerden değildir? 

 A) Korunacak sistemin veya birimin yapısı B) Malzemenin cinsi 

 C) Ortamın hava basıncı     D) Durma nedeni 

 

20. Sistemde su ve havanın içerdiği nemin uzaklaĢtırılarak elektrokimyasal korozyon 

oluĢumunu engellenmesi ifadesi aĢağıdakilerden hangisi ile iliĢkilendirilir? 

 A) YaĢ koruma                              B) Kuru koruma   

 C) Koruyucu gaz kullanma   D) Doğal koruma  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 ısı değiĢtiricilerinde  

2 özendirici  

3 nötrleĢtirilmesinde - gres  

4 mavi tuzla 

5 C 

6 D 

7 A 

8 A 

9 D 

10 B 

11 B 

12 B 

13 D 

 

ÖĞRENME FALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 çukur – 

karıncalanma  
11 B 

2 çukur  12 A 

3 pH – asit  13 C 

4 A 14 C 

5 A 15 D 

6 C 16 A 

7 B 17 A 

8 C 18 D 

9 D 19 B 

10 D 20 C 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 11 A 

2 C 12 D 

3 D 13 C 

4 C 14 B 

5 C 15 B 

6 A 16 B 

7 D 17 A 

8 C 18 D 

9 C 19 C 

10 A 20 B 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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