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AÇIKLAMALAR 
KOD 524KI0112 

ALAN Kimya Teknolojisi 

DAL Petrol-Petrokimya, Petrol-Rafineri 

MODÜLÜN ADI Yüksek Sıcaklık ve Erozyon Korozyonu 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül, yüksek sıcaklık korozyonunu ve metallerde 

erozyon korozyonu ölçümü yapabilme ile ilgili bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40 / 32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠLĠK Yüksek sıcaklık ve erozyon korozyonunu belirlemek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modülle gerekli ortam sağlandığında metali yüksek 

sıcaklık ve erozyon korozyonundan koruyabileceksiniz. 

 

Amaçlar 

1. Yüksek sıcaklık korozyonunu belirleyebileceksiniz. 

2. Metallerde erozyon korozyonu ölçümü yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

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

bilgi teknolojileri ortamı (internet) vb., kendi kendinize veya 

grupla çalıĢabileceğiniz tüm ortamlar 

Donanım: Okul veya sınıf, bölüm kitaplığı, VCD, 

DVD, projeksiyon, bilgisayar ve donanımları vb. metal (Cu ve 

Fe) levha, beher, ısıtma düzeneği, destek çubuğu, sabitleme 

malzemesi, bek, metal cetvel, pH metre, zımpara, demir 

testeresi, eğe, hassas terazi, balon, oje  

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, eĢleĢtirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Petrokimya ve rafineri donanımlarının hemen hemen tümü, maruz kaldıkları Ģartların 

sonucu olarak yıpranmaya mahkûmdur. Normal iĢletme koĢullarında yıpranma, her zaman 

olmasa da genelde yavaĢ bir geliĢme gösterir. Yıpranma genelde metal kaybı Ģeklinde, bazen 

de metalin yapısal ve kimyasal değiĢimi Ģeklinde olur. Bu değiĢim yüzeysel görünür, bir 

kayıp olmadan da metali zayıflatır. Yüksek sıcaklık ve erozyon korozyonu da yıpranmanın 

önemli nedenlerindendir.  
 

Atmosfer sıcaklığının korozyon etkisi çok az olsa da, yüksek sıcaklık kimyasalların 

etkisi ile demir ve alaĢımları üzerinde aĢırı korozif etki yaratır. Örneğin teneke sobalarının 

yüksek sıcaklığın etkisi ile kısa sürede delinmesi gibi.  
 

Korozyona neden olan erozyona ise özellikle boru donanımları, dram, kolon ve ısı 

değiĢtiricilerinde (eĢanjör) rastlanır. Sıvı ve gazlar içinde katı parçacıklar sürüklendiğinden, 

metal ve alaĢımlarında erozyon korozyonuna (aĢınmaya) neden olur. Örneğin suyun toprağı 

aĢındırması gibi. Su içindeki katı cisimler aĢınmayı artıran en önemli etkenlerdir.  
 

Bu modülle petrokimya ve rafineri proseslerinde yüksek sıcaklıkta korozyona neden 

olan kimyasallar, akıĢkanların boru donanımlarını aĢındırma nedenleri ve aĢınmanın 

ölçülmesini öğreneceksiniz.  
 

Bu modülü baĢarıyla bitirdiğinizde, proseste yüksek sıcaklıkta kimyasalların ve 

erozyonun neden olduğu korozyon etkilerini çok daha iyi anlayabileceksiniz. 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Kuralına uygun olarak proses donanımlarında metaller ve alaĢımlar üzerindeki yüksek 

sıcaklık korozyonunu belirleyebileceksiniz.  

 

 

 

 Vanadyum elementinin fiziksel ve kimyasal özelliklerini araĢtırınız. 

 Nikel elementinin fiziksel ve kimyasal özelliklerini araĢtırınız. 

 Kükürt dioksit ve hidrojen sülfürün nasıl elde edildiğini araĢtırarak tepkime 

denklemini yazınız. 

 V2O5 in elde ediliĢ tepkimesini araĢtırınız. 

 Ni ve V’nin kullanıldığı yerleri araĢtırınız. 

 

1. YÜKSEK SICAKLIK KOROZYONU 
  

Metaller ve alaĢımlar üzerinde atmosfer sıcaklığında korozif etkileri çok az olan hatta 

hiç olmayan kimyasal maddeler, yüksek sıcaklıkta aĢırı korozif olabilir. Kalın bir tufal 

tabakası (ısınan metal malzeme üzerinde bir kabuk tabakası); çatlama, çözünme, gevreklik 

veya zayıflık yaratabilir. Örneğin; atmosfer sıcaklığında oksijenin çelik üzerinde korozif 

etkisi, rutubetin bulunmaması hâlinde yok denecek kadar azdır. Yüksek sıcaklıkta aĢırı tahrip 

edici bir hâl alır. Bu sıcaklıklarda, bir aracıya gerek kalmadan demir ile kendiliğinden 

birleĢebilir. Çelik yapıyı zayıf ve kırılgan demir oksit kütlesine dönüĢtürür. 
  

 

Resim 1.1: Isı değiĢtiricide yüksek sıcaklık korozyonu 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.1. Oksijen 
 

Oksijen yüksek sıcaklıkta çelikle reaksiyona girerek tufallaĢmaya (kabuklaĢmaya) 

neden olur. Petrol arıtmada böyle bir etkinlik yaratacak olan oksijen, genellikle çevre 

havasının (yaklaĢık % 20 oranındaki) oksijenidir.  

 

Oksitlenme hızının düĢük düzeyde kalabileceği en yüksek metal sıcaklıkları aĢağıda 

tablo hâlinde verilmiĢtir. Görülen sınırların üzerinde oksitlenme hızı artar. 
 

Malzemeler Sıcaklık (
o
C)   Sıcaklık( 

o
F)  

Karbon çeliği    566 1050 

Karbon – 0,5 molibdenli çelik  566 1050 

% 1,25 Cr 0.5 Mo alaĢımlı karbon çeliği 593 1100 

% 2 Cr alaĢımlı karbon çeliği 621 1150 

% 2,25 Cr 1Mo alaĢımlı karbon çeliği 635 1175 

% 3 Cr alaĢımlı  karbon çeliği 635 1175 

% 5 Cr 0.5 Mo alaĢımlı karbon çeliği 649 1200 

%7 Cr 0.5 Mo alaĢımlı karbon çeliği 677 1250 

% 9 Cr 1 Mo alaĢımlı karbon çeliği 816 1500 

% 12 Cr SS410  816 1500 

18 krom – 8 nikel çelik SS304 871 1600 

25 krom – 12 nikel çelik SS309 1093 2000 

25 krom – 20 nikel çelik SS310 1149 2100 

Tablo 1.1: Oksitlenme hızının düĢük düzeyde kalabileceği en yüksek metal sıcaklıkları 

 

Oksijen yüksek sıcaklıklarda nikel alaĢımları ile de reaksiyona girerek tufallaĢmaya 

neden olur. Tufalın yüzeyden kabarıp kalkması oksitlenme hızını artırır. Tufalın kabarması 

ısıl genleĢmeye, sıcaklık değiĢimlerine ve oluĢan oksitlerin bileĢimine bağlıdır. Nikelin ve 

çok kullanılan bazı nikel alaĢımlarının kükürtsüz bir havada oksitlenmelerinin hız 

kazanmaya baĢlayacağı sıcaklıklar aĢağıda tablo hâlinde verilmiĢtir. 

 

Malzemeler Sıcaklık (
o
C)   Sıcaklık ( 

o
F)  

Nikel  1038 1900 

Monel   538 1000 

Inconel  1093 2000 

Incoloy   1093 2000 

Hastelloy A, B, D 760 1400 

Hastelloy C 982 1800 

Hastelloy  X 1093 + 2000 + 

Tablo 1.2: Nikel ve bazı nikel alaĢımlarının kükürtsüz ortamda oksitlenmenin hız kazanacağı 

sıcaklıklar 
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1.2. Yüksek Sıcaklıkta Su Buharı 
 

Su buharı yüksek sıcaklıklarda hidrojen ve oksijen moleküllerine ayrılabilir. Böylece 

ortaya çıkan serbest oksijen çelikte Ģiddetli tufal oluĢumuna, dolayısıyla kesit küçülmesine 

ve sonunda kopmaya (kırılmaya) neden olabilir. TufallaĢma hızı, buharın ve dolayısıyla 

metalin sıcaklığı yükseldikçe hızlanır. Basıncın olay üzerindeki etkisi azdır. AlaĢımın krom 

oranı yükseldikçe tufallaĢmanın hız kazandığı sıcaklıkta artar.  

 

Malzemeler Sıcaklık 

(C)  

 Sıcaklık ( F)  

Karbon çeliği    510 950 

Karbon – 0.5 molibdenli çelik  524 1975 

% 1,25 Cr 0.5 Mo alaĢımlı karbon çeliği 566 1050 

% 2 Cr alaĢımlı karbon çeliği 582 1080 

% 2,25 Cr 1Mo alaĢımlı karbon çeliği 593 1100 

% 3 Cr alaĢımlı  karbon çeliği 607 1125 

% 5 Cr 0.5 Mo alaĢımlı karbon çeliği 621 1150 

%7 Cr 0.5 Mo alaĢımlı karbon çeliği 635 1175 

% 9 Cr 1 Mo alaĢımlı karbon çeliği 649 1200 

Tablo 1.3: AlaĢımdaki krom oranına göre sıcaklık değerleri 

 

TufallaĢma sorununun baĢladığı koĢullarda sıcaklık dalgalanmaları da olursa olay hız 

kazanır. Tufal, bir ölçüde koruyucudur; baĢlangıç döneminden sonra korozyon hızının 

azalmasını sağlar. TufallaĢmıĢ metalin soğuması veya ısınması, genleĢme farklılığı 

nedeniyle, tufalın çatlayıp yongalar hâlinde metalden ayrılmasına ve altındaki temiz yüzeyin 

korozif etkiye daha erken açılmasına sebep olur. Korozyon hızını artıran bir baĢka etken, 

birbirini izleyen oksitlenme ve indirgenme periyotlarının yaĢanmasıdır. 

 

Su buharı; nikel ve alaĢımlarını, belirli sınır sıcaklıklarının üzerinde, taneler arası 

oksitlenme suretiyle gevrekleĢtirir. Yüksek nikelli malzemelerin kullanılabilecekleri en 

yüksek su buharı sıcaklıkları tablo hâlinde verilmiĢtir.  

 

Malzemeler Sıcaklık (
o
C)   Sıcaklık (

o
F)  

Nikel     427 800 

Monel   371 – 427  700 – 800  

Inconel 600   982  1800  

Incoloy 800   982 1800 

Tablo 1.4: Nikelli malzemelerin kullanılabileceği en yüksek su buharı sıcaklıkları 

 

1.3. Vanadyum Oksit (VO) 
 

Ham petrolden elde edilen kalıntı yakıtların bazıları, vanadyum içerir. Yakıt yandığı 

zaman içindeki vanadyum elementi vanadyum pentaoksit (V2O5) veya çeĢitli vanadyum 
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oksitlerinin bir karıĢımına dönüĢür. Alınan bu oksitler ve sodyum sülfat çökeldikleri çelik 

yüzeylerde ergime sıcaklığı düĢük bir cüruf oluĢturur. Vanadyum yakıt kullanan fırınların 

gaz türbinleri vb. çelik parçaları hızlandırılmıĢ bir oksitlenme korozyonuna maruzdur. 

Vanadyum bileĢikleri çelik ile doğrudan reaksiyona da girer. Bu sırada havanın oksijeni 

vanadyum oksidin yenilenmesini sağlar. 
 

 

Resim 1.2: Vanadyum korozyonundan zarar görmüĢ bir egzoz valfi 

 

Vanadyum pentaoksitin ergime sıcaklığı 593
0
C (1100

0
F)’in üzerindedir. Bu sıcaklığın 

altında vanadyum korozyonunun olmayacağı düĢünülür. Fakat akaryakıt (fuel–oil) külü 

içindeki diğer bazı maddeler (örneğin, sodyum bileĢikleri ve kükürt dioksit) vanadyum 

pentaoksit ile bir araya geldiklerinde, ergime sıcaklığı düĢer. ErgimiĢ V2O5 çelik üzerinde 

cüruf oluĢturur. OluĢan cüruf akıp uzaklaĢarak metalin taze yüzeyini korozif etkiye açar. 

Akaryakıt (fuel–oil) külünün korozyon etkinliği sıcaklık yükseldikçe ve vanadyum içeriği 

arttıkça hızla yükselir. Vanadyum korozyonuna direnç gösteren çelik yok gibidir ancak nikel 

alaĢımlarının bu etkiye diğer alaĢımlardan daha dayanıklı oldukları kanıtlanmıĢtır.  
 

Yanma koĢulları, özellikle alev ayarı, yanma odasını çevreleyen tüplerin ve onların 

mesnetlerinin sıcaklıklarını büyük ölçüde etkiler. Alev ayarının bozukluğu metal 

sıcaklıklarını, o da korozyonu artırır. 

 

1.4. Kükürt Dioksit (SO2) ve Hidrojen Sülfür (H2S) 
 

Çeliğin yüksek sıcaklıklardaki tufallaĢma hızı kükürt dioksitin varlığı hâlinde artar. 

Kızgın fırın gazları bu koĢulların yaĢanacağı tipik bir ortamdır. Böyle bir ortamda, birlikte 

oluĢan demirin oksitleri ve sülfürleri ergime derecesi düĢük bir karıĢım oluĢturarak çelik 

yüzeyinde asıl koruyucu filmin oluĢumunu engeller. Hidrojen sülfürde benzer özelliğe 

sahiptir.  
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Resim.1.3: H2S'le yorulan metal 

  

 

Resim.1. 4: H2S korozyonu 

 

Kükürt her Ģekliyle nikel ve yüksek nikel alaĢımlar üzerinde çok yıpratıcı olmaktadır. 

Kükürt bu malzemelere de tane sınırları boyunca etkir ve buralarda nikel–nikel sülfür 

karıĢımı oluĢturur. Bu karıĢım gevrektir, dolayısıyla çatlamayı hazırlar. Ayrıca düĢük ergime 

sıcaklığına sahiptir. YaklaĢık 643
0
C (1190

0
F)’da ergiyip tane sınırlarının derinliklerine nüfuz 

ederek metalin çözülmesine yol açar.   

 

Oksitleyici atmosferlerde nikel sülfür, nikel okside dönüĢür. Bu oksit yüzeyde yarı 

koruyucu bir örtü oluĢturarak korozyonu bir ölçüde frenler fakat indirgeyici atmosferde 

sülfür oluĢumu ve onun yarattığı korozyon süreklilik kazanır.  

 

Nikel (Ni) alaĢımları içine, krom (Cr), demir (Fe) ve magnezyum (Mg) katılması, 

alaĢımın kükürt etkisine karĢı direncini yükseltir. Yükselen iĢletme sıcaklıklarında bu direnci 

koruyabilmek için alaĢımın krom oranı arttırılır ve nikel oranı azaltılır.   

 

Rafineride, nikel ve alaĢımlarının kükürt kırılganlığı olayıyla karĢılaĢılabilecek, 

yüksek sıcaklıkta çalıĢan baĢlıca iki tür iĢletme vardır: Birincisi fırın ve yakma bacası 
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çakmağı gibi kükürt içerikli yakıtın yandığı donanımlardır, ikincisi ise kükürtlü proses 

akıntılarının iĢlendiği donanımlardır.  

1.5. Korozyon Yapıcı Kızgın Gazların Dökme Demir Üzerine Etkisi 

(Büyüme ve GevrekleĢme) 
 

427
0
C (800

0
F ) sıcaklığının üzerinde gri dökme demirin her çeĢidi yıpranmaya yüz 

tutar. Yıpranma; aĢırı kırılganlık, dayanım kaybı, tufallaĢma ve büyüme Ģeklinde kendisini 

ortaya koyar. Büyüme, boyutlarda kalıcı artıĢ demektir. Dökme demirde genel tufallaĢmaya 

yani yüzeylerde genel metal kaybına neden olan kızgın gazlar, Ģüphesiz çelikte de aynı 

sonuçları yaratan gazlardır. 
 

Büyüme olayına karĢı direnç gösteren dökme demir türleri, karbon oranı düĢük, 

karbürleri kararlı ve sıkı tane yapısına sahip olan cinslerdir. Nitekim düĢük karbonlu ve % 

0,30–1,00 oranında krom (karbür yapılı bir element) içeren dökme demir, alaĢımsız gri 

dökme demire oranla büyümeye karĢı çok daha dirençlidir. % 1 krom içeren dökme demirler 

760
0
C (1400

0
F) sıcaklıklara kadar kullanılmaktadır. Yüzde 35 krom içeren dökme 

demirlerinin 1149
0
C (2100

0
F)  sıcaklıklara varan kısa süreli ısıtma tekrarlarından zarar 

görmedikleri belirlenmiĢtir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ  
Yüksek sıcaklık korozyonunu belirleyiniz. 

Gerekli malzemeler; ince demir levha, kıskaç, destek çubuğu, ince zımpara, çekiç, bek, 

kibrit 

 

ĠġLEM BASAMAKLARI ÖNERĠLER 

 Ġnce demir levha hazırlayınız. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek 

çalıĢma tezgâhınızı düzenleyiniz. 

 Kullanacağınız malzemeleri 

öğretmeninizden alınız. 

 Ölçümü hassas yapınız. 

 ĠĢ güvenliği önlemlerini alınız 

 Korozyonunu temizleyiniz. 

 

 Zımparayı aynı yönde sürünüz.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ  
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 Levhayı ortadan V Ģeklinde katlayınız. 

 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uyunuz.  

 V levhasını destek çubuğuna kıskaçla 

sabitleyiniz. 

 

 Sıcaklığa dayanıklı materyaller 

kullanınız.  

 Beki V levhanın içinde yanacak Ģekilde 

ayarlayınız.  

 

 

 Yakma iĢlemini tamamlayınız. 
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 Beki yakınız. 

 

 

 Beki yakma kurallarına uyunuz. 

 Isınan yüzeydeki değiĢimi inceleyiniz. 

 

 ĠĢlem sırasında değiĢimi gözleyeniz. 

 Metali zımparalayınız. 

 

 Uygun zımparayla zımparalayınız. 

 Rapor hazırlayınız. 

 Uygulama sırasında aldığınız 

notlardan faydalanarak raporunuzu 

hazırlayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ önlüğünüzü giyip çalıĢma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Demir levha hazırladınız mı?    

3. Levhanın korozyonunu temizlediniz mi?   

4. Levhayı V Ģeklinde katladınız mı?   

5. V levhasını destek çubuğuna kıskaçla sabitlediniz mi?   

6. Beki V levhasının içinde yanacak Ģekilde ayarladınız mı?   

7. Beki yaktınız mı?   

8. Metal levhayı zımparaladınız mı?   

9. V levhasındaki değiĢimleri gözlemlediniz mi?   

10. 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. Atmosfer sıcaklığında oksijenin çelik üzerindeki korozif etkisi, 

…………………............... bulunmaması hâlinde yok denecek kadar azdır.  
 

2. Yüksek sıcaklıkta çelik , oksijenin etkisi ile zayıf ve kırılgan 

……….........…………….. kütlesine dönüĢür.  

 

3. Oksijen yüksek sıcaklıkta çelikle reaksiyona girerek ………………………. neden 

olur. 

 

4. Su buharı yüksek sıcaklıkta ………………….ve ………………..moleküllerine 

ayrılabilir. 

 

5. TufallaĢmanın hızı ……………….. ve dolayısıyla …………… sıcaklığı yükseldikçe 

artar.  

 

6. Vanadyum içerikli yakıtlarda alev ayarının bozukluğu metal sıcaklıklarını, o da 

……………………………artırır. 
 

7. Çeliğin yüksek sıcaklıktaki tufallaĢma hızı …………….varlığı ile artar. 

 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

8. Yüksek sıcaklık metal ve alaĢımlar üzerinde aĢağıdaki etkilerden hangisini bırakmaz? 

A) Tufal tabakası B) Çatlama  C) Çözünme  D) Karıncalanma 

 

9. Metal ve alaĢım yüzeyinde oluĢan tufalın kabararak kalkması aĢağıdakilerden 

hangisine bağlı değildir? 

A) Isıl genleĢmeye    B) Basınç değiĢimine  

C) Sıcaklık değiĢimine  D) OluĢan oksitlerin bileĢimine 
 

10. Yüksek sıcaklıkta alaĢımda tufallaĢmanın hızını azaltan element aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Cr (Krom ) B) Fe (Demir)  C) Ni (Nikel )     D) Al ( Alüminyum) 

 

11. TufallaĢan metalin soğuması veya ısınması ile genleĢme farklılığı meydana gelir. Bu 

olay aĢağıdakilerden hangisine neden olur? 

A) Film oluĢumuna     B) Erozyon korozyonuna 

C) Tufalin çatlayıp metalden ayrılmasına  D) Kavitasyona 
 

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. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kurallara uygun olarak proses donanımlarında erozyon 

korozyonu ölçümü yapabileceksiniz. 

 

 

 

 
 

 Rafineri ve petrokimya tesislerinde, boru donanımlarında erozyon kontrolünü 

araĢtırınız. 

 Petrokimya ve rafineride refrakter malzemelerinin kullanıldığı prosesleri 

araĢtırınız. 

 

2. EROZYON KOROZYONU 
 

Rafineri ve petrokimya donatımlarının yaygın bir yıpranma nedeni de erozyondur. 

Erozyon; kapların, boru hatlarının ve diğer donanımların hareket hâlindeki katılar, sıvılar ve 

gazlar tarafından fiziksel olarak aĢındırılmasıdır. Akıntılar içinde katı parçacıkların da 

sürüklendiği hâllerde olay daha ciddi boyutlara ulaĢır. 

 

 

Resim 2.1: Erozyon korozyonunun boru iç yüzeyinde görünümü 

 

 Erozyonla karĢılaĢılabilecek baĢlıca yerler Ģunlardır: 

 

 AkıĢın daraldığı veya yön değiĢtirdiği konumlar,  

 Gaz akıntılarının küçük miktarlarda da olsa katıyı ve sıvı sürüklediği 

hâller ve türbülans oluĢan yerler, 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
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 Pompa gövdeleri,  

 Vana oturma yüzeyleri, 

 Boru ağızları,  

 YoğuĢturucular,  

 Fırın tüplerinin giriĢleri, 

 Boru eklenti parçaları,  

 Isıl çiftlerinin çevresi. 

 

Resim 2.2: Boru eklenti yerinde erozyon korozyonu 

 
Hafif erozyon koĢullarına, hafif korozyon etkinliğinin de eklenmesi hâlinde metal 

kaybı önemli derecede yükselebilir. Zira metal yüzeyini koruyucu oksit filmi erozyonla 

aĢındırıldığından çıplak metal yüzey korozyona karĢı tam korumasız kalır. Erozyon, 

donatımlarda çabuk bir yıpranma nedeni değildir ancak bunun tek istisnası katıların 

sürüklediği akıntılar olabilir. Bu gibi yerlerde erozyon hızı yüksektir. 

 

 

Resim 2.3: Ultrasonik kalınlık ölçüm cihazı  
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2.1. Katıların Sürüklediği AkıĢkanlar 
 

AkıĢkanlaĢtırılmıĢ katılar ilkesinin uygulandığı donatımlar, erozyon sorununun en çok 

yaĢandığı yerdir.   

 

 AkıĢkanlaĢtırılmıĢ katılar; pudra gibi son derece küçük parçacıklardan oluĢan 

katı kütlesi, üzerinden geçen yeterli hıza sahip gaz akımının etkisi altında tıpkı 

gerçek bir sıvı gibi davranır. Bu davranıĢ biçimine AkıĢkanlaĢtırılmıĢ Katılar 

Prensibi denir. Bunun yaygın bir örneği katalitik parçalanma birimlerindeki 

özendiriciye, sanki bir sıvı gibi muamele edilir.  
 

Erozyona karĢı bu donatımlar içten çeĢitli Ģekillerde kaplanır. Kaplama 

Ģekillerinden biri, iç yüzeyin karbonlu çelikten kalın aĢınma levhalarıyla 

örtülmesidir. Levhalar ortama kaynakla tutturulur. Yapılan bu kaplama genelde 

bir kesimden aĢınır veya delinir. Karbonlu çelik levhalar yerine alaĢımlı çelik ve 

hatta yüzeyi sertleĢtirilmiĢ çelik levhalarda kullanılır. Bu, levhaların da mevcut 

koĢullara dayanımını hafifçe artırır. Bunların dıĢında refrakter malzemeler, çok 

daha üstün hizmet verir; dolayısıyla daha yaygın kullanılır. Bu malzemelerin 

sert ve yüksek yoğunluklu türleri seçilir. Bu özellikteki malzeme metal aĢınma 

plakalarına oranla, bir noktadan değil, daha yaygın ve yeknesak bir aĢınma 

gösterir; dolayısıyla dayanım süresi uzun olur.   

 

 

Resim 2.4: Erozyon korozyonuna maruz kalmıĢ kompresör   

 

 Refrakter malzemeler; ateĢe dayanıklı malzemeler olarak tanımlanır. Bu 

malzemeler 1000
0
C’nin üzerindeki sıcaklıklarda uzun süre kullanılabilir. 

 

 Refrakterler; 

 

 Yapay olarak ham maddeden tek madde olarak üretilir. 

 Doğal olarak oksitlerden meydana gelir. 
 

Endüstride ateĢ ve alevin bulunduğu tesislerde tavlama ve indüksiyon erime 

fırınlarında, metalürji fırınlarında ve silikat endüstrisinde kullanılır. 
 

Refrakter kaplamanın donatım ve boru yüzeyine kaplanması, genellikle bir çelik 

kafes aracılığı ile yapılır. Kafes, yüzeye kaynakla tutturulur. Normal olarak 

erozyon sadece refrakteri aĢındırır. Refrakter kaplama iyi tatbik edilmiĢse, zayıf 
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ve kusurlu yerleri yoksa çelik takviye kafesi erozyona uğramaz. Malzeme 

üzerinde bir yalıtım oluĢmuĢsa refraktere gerek kalmaz ancak kendiliğinden 

oluĢan yalıtımlara ait erozyon tecrübe birikiminin iyi olması gerekir.  
 

Yalıtımların erozyon hızı aĢağıdaki dört faktöre bağlı olarak bulunur: 

 

 Hız: Erozyon hızı akıĢ hızının küpü ile artar.  

 Çarpma açısı: 20 – 30
0
 açılarla çarpma en yüksek tahribatı yapar.  

 AkıĢkanın sürüklediği katı: Bu miktar yükseldikçe erozyon hızı artar.  

 Sıcaklık: ĠĢletme sıcaklığı yükseldikçe çeliğin erozyon direnci, genellikle 

azalır. 

 

 

Resim 2.5: Refrakter tuğlayla kaplama 

 

Erozyonun çok yaygın geliĢtiği hâller olabilir fakat çoğunlukla yereldir. Yaygın 

erozyonu gözle fark etmek zordur. Yaygın erozyon alanları pütürlü ve parlak bir görünüme 

sahiptir. Yerel erozyon daha ziyade akımın yön değiĢtirdiği veya daraldığı yerlerde görülür. 

Örneğin; sürgülü vanalarda, orifislerde, boru donanımının kap gövdelerinin bağlandığı 

ağızlarda ve kap içindeki ızgaralar. Yerel erozyonun olabileceği diğer örnekler arasında hava 

bağlantıları, ısıl çiftler, buhar bağlantısı ağızları, boru dirsekleri, siklon ayırıcıların iç 

parçaları, çarpma plakaları ve karıĢtırma kolonları sayılabilir.  
 

AkıĢkanlaĢtırılmıĢ katıların küçük çatlaklardan ve deliklerden yüksek hızlarla sızması 

büyük bir erozyon yaratır. Çatlak ve deliği hızlı bir biçimde büyütür. Bu sızıntılar donanım 

içinde, örneğin siklonlarda ve siklon kolektörlerinde ciddi tahribat yaratır. 

 

2.2. Yüksek AkıĢ Hızları ve Girdap Akımları ve Kavitasyon  
 

Metal–sıvı ara yüzeyinde, sıvı içinde boĢluklar oluĢması ve bunların çökmesi 

kavitasyon erozyonuna neden olur.  
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 Kavitasyon (cativere–aĢındırmak): Metallerin yüzeylerinden küçük parçaların 

kopartılmasıdır. DüĢük basınçlı bir bölgeden akan bir sıvının ani buharlaĢma 

nedeniyle gözeneklilik ve oyukluk meydana getirmesi olarak da ifade edilir. 

Kavitasyon genelde hidrolik elemanlarının (pompalar, valfler) kontrol 

kenarlarında meydana gelir. Bu Ģekildeki malzeme tahribatı, bölgesel ve ani 

olarak meydana gelen basınç ve sıcaklık değiĢimlerinden kaynaklanır. 

 

 

Resim 2.6: Santrifüjlü bir pompada kavitasyon nedeniyle oluĢan aĢınma 

 

Bu tür erozyona en sık rastlanan yerler arasında pompa kanatlarının emme tarafları ve 

ayar vanalarının boĢaltma tarafları gelir. Kavitasyon, pompalarda basma yüksekliğini, 

kapasitesini ve verimini düĢürür. Ayrıca titreĢim ve gürültüye neden olur. 

  

 

Resim 2.7: Pompa yatağında kavitasyon 

 

 Kavitasyon olayının çevrimi Ģu aĢamaları içerir: 
 

 AkıĢ düzensizlikleri nedeniyle çok düĢük basınç bölgeleri oluĢur.  

 Buhar cepleri veya boĢlukları teĢekkül eder. 

 AkıĢ ve basınç Ģartları aniden değiĢir. 

 Cepler veya boĢluklar çöker, bu olay yüzlerce atmosfere çıkabilen yerel 

basınç darbeleri oluĢturur. 
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Resim 2.8: Vananın kontrol kenarlarında kavitasyon 

 

Metal yüzeyinde patlayan bu darbe, orada çatlamaya veya yonga kopmasına varabilen 

plastik deformasyona neden olabilir. Yüzeyin gözenekli ve kırılgan kesimlerinden 

parçacıklarının kopması daha da kolaydır. Basınç darbesi, bazı metallerde yüzey 

tabakalarında çalıĢma sertleĢmesine ve buna bağlı olarak da fiziksel özelliklerin değiĢimine 

yol açar.  
 

Kavitasyon çevrimi binlerce kez tekrarlanır. Sünek (aĢınma süresi uzun olan 

malzemelere verilen addır.) metaller bir süre dayanır fakat yüzey çekiçlenmiĢ sert görünüm 

kazanır. Gevrek ve dayanımı düĢük metallerde, örneğin dökme demirde, yüzeyde büyük bir 

sıklıkla oyuklar oluĢur. Yüksek yoğunluğa ve yüksek lif dayanımına sahip malzemede 

sadece yüzey pürüzlenmesi meydana gelir. 

 

Kavitasyon koĢullarıyla korozyon koĢullarının birlikte var olmaları hâlinde tahribat 

hız kazanır çünkü bu durumda korozyon ürünleri, durgun (statik) hâle oranla yüzeyden çok 

daha çabuk uzaklaĢtırılır. Metal yüzeyi korozif maddenin etkinliğine karĢı sürekli korumasız 

kalır. Kavitasyon–korozyon beraberliğinin tipik örneğini deniz suyu sergiler.  Çelik ve 

dökme demir tatlı suda benzer kavitasyon Ģartlarına oranla, deniz suyunda daha çabuk metal 

kaybına uğrar. 
 

2.2.1. Kavitasyona KarĢı Önlemler 
 

Kavitasyona karĢı alınabilecek önlemlerin baĢında malzeme seçimi gelir. Krom ve 

krom–nikel paslanmaz çelikler, düĢük alaĢımlı çelikler ve bakır alaĢımlarına oranla daha 

dayanıklıdır.  Ayrıca sert, korozyona dayanıklı yüzey kaplamaları ve astarlar da baĢarı ile 

kullanılır. Malzemenin yüzey düzgünlüğü önemlidir çünkü yüzey düzgünlüğü geliĢtirilerek 

kabarcıkların oluĢumuna elveriĢli noktaların sayısı minimum düzeye indirgenebilir.  

 

 

2.3. Proses Donanımlarında Erozyon Korozyonu 
Proses donanımlarında erozyon korozyonu ekipman cinsine göre değiĢkenlik göstermektedir.  
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 2.3.1. Isı DeğiĢtiricilerde Erozyon (AĢınmalı Korozyon ) 
 

Erozyon korozyonu, soğutucu akıĢkanın etkisiyle metal üzerindeki koruyucu korozyon 

filminin aĢınması ve buna bağlı olarak çıplak metal yüzeyinin korozyona maruz kalmasıdır. 

Bu tür korozyon hücumu esasen tüplerin uçlarında oluĢur ve soğutucuda katı parçacıklar 

olması hâlinde boyutları büyür. Çoğunlukla tüpler daha çok bir taraftan aĢınır.  

Uzunlamasına yuvarlatılmıĢ oyukların oluĢması tipik bir iĢarettir. Hızlandırıcı faktörler; 

yüksek hız, yeterli kesit alanı, akıĢ yönünde ani değiĢim, hapsolmuĢ hava ve katı 

parçacıklardır. 
 

2.3.2. Buhar Kazanlarında Erozyon 
 

Erozyon daha hızlı yıpranma nedenlerinin baĢında gelir. Erozyon metalde veya diğer 

tür malzemelerde mekanik aĢınma yaratan bir olaydır. ÇeĢitli nedenlerden ileri gelebilir. 

Örneğin yüzeye çarpan kül parçacıklarının aĢındırması, su veya buhar kaçaklarının (perçinli 

eklerden veya genleĢme eklerinden kaçaklar) metali kesmesi birer erozyon olayıdır. Kurum 

üfleyicilerinin buhar jetlerinin ayarsızlığı; yani jetin boru aralıklarına yönlendireceği yerden 

doğrudan boruların üzerine çarpması borularda hızlı bir erozyona neden olur. Erozyon 

korozyonla bir araya geldiğinde hız kazanır. Erozyon yüzeydeki korozyon ürünlerini sağlam 

metal yüzeyinden daha hızlı aĢındırır. Ayrıca erozyon tarafından temizlenen yüzey, 

korozyon ürünlerince korunan yüzeyden daha fazla korozyona maruz kalır.  
 

Yakıt külü ile sıcaklığa dayanıklı malzemenin, oldukça yüksek sıcaklıkta birbiriyle 

temas etmeleri hâlinde bir erken ergime meydana gelir. Bundan az veya çok akıcı bir cüruf 

doğar.  Tuz, kükürt ve metal oksitler (vanadyum ve molibden metallerinin oksitleri) erken 

ergime yapan maddelerdir. Kazanın metal parçaları ve sıcağa dayanıklı kaplaması üzerinde 

bu tür cüruf baĢlıca üç tür yıpratıcı olabilir. Bunlar; 

 Erken ergime, 

 Nüfuziyet, 

 Kimyasal etkidir. 
 

Isıya dayanıklı kaplamanın yüzeyde alınan mekanizma ile cüruf oluĢturması 

sonucunda kaplama kalınlığı ve dolayısıyla yalıtım etkisi azalmaktadır. Bu da onun 

koruduğu taĢıyıcı veya diğer amaçlı çelik elemanlarının metal sıcaklıklarının yükselmesine 

neden olur. Vanadyum ve sodyum oksitlerin erken ergime etkisi kazan aksesuarlarının, boru 

askılarının veya boru arasındaki mesafe parçalarının çabuk yıpranmasına da yol açabilir.  Bu 

tür korozyonu yavaĢlatmak için; 

 

 Akaryakıt içine bazı katkılar ilave edilmeli, 

 Metal parçaların krom–nikel 50–50 veya 60–40 alaĢımlarından yapılmalı, 

 Boru askı ve aralık parçalarının buharla soğutulabilecek Ģekilde dizayn 

edilmelidir. 
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2.3.3. Pompalarda Erozyon  
 

Söz konusu makinelerin ve özellikle de pompaların yıpranmalarında erozyon ve 

korozyonun önemli katkısı vardır. Pompalarla ağır hidrokarbon özendirici bulamaçları 

basıldığında bu akıĢkanlar çok miktarda katı parçacığı içerdiğinden aĢırı erozyona neden 

olmaktadır. Erozyonu hızlandıran etkenler; 
 

 Pompanın dönme hızı, 

 Sıvının birim hacim içindeki katı parçacıklarının ağırlığı, 

 Sıvının korozyon etkinliğinin mertebesidir.  

   

 

Resim 2.9: Erozyon korozyonuna maruz kalmıĢ pompa 

 

2.4. Ultrasonik Kalınlık Ölçüm Cihazı 
 

Kalınlık ölçüm cihazı, taĢınabilir ultrasonik cihazdır. Cihaz; tüplerde, borularda, 

basınçlı kaplarda korozyon ve erozyondan sonra kalan et kalınlığını ölçmek için dizayn 

edilmiĢtir. Cihazlarda ölçüm mm veya inç cinsinden yapılır. Hassasiyetleri 0,1 - 0,01mm 

aralığındadır. Kalibrasyon ayarlıdır ve ses dalgasıyla ölçüm yapar.  

 

 

Resim 2.10: Ulrasonik kalınlık cihazı ve probu 
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2.4.1. Ultrasonik Kalınlık Ölçüm Cihazının Esasları 
 

 Ultrasonik kalınlık ölçüm cihazları, sonarın çalıĢma prensibi göre çalıĢır. Bir prob ile 

test malzemesine doğru yüksek frekanslı ses dalgası iletilerek bu ses dalgası test 

malzemesinden farklı fiziksel karakterde bir ortama ulaĢıncaya kadar ilerler. Sonra bu ses 

dalgası tekrar proba geri yansır. Ses dalgasının iç yüzeye gelip proba yansıması zamanının 

gerçek ölçümü dijital kalınlık ölçüm cihazının fonksiyonunun bir tanesidir. Diğer fonksiyon 

ise malzemenin ses hızı ile kalınlık arasındaki iliĢki, hızının geçiĢ zamanının kalınlık olarak 

sayısal değere dönüĢtürülmesidir. 
 

2.4.2. ÇalıĢtırma  
 

Ultrasonik kalınlık ölçüm cihazının kısımları ve yapılması gerekli kalibrasyonlar Ģunlardır: 
 

2.4.2.1. Gösterge Sembolleri 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. Kalibrasyon için malzemenin kalınlık ve hız değerlerinin girilmesi esnasında 

0’dan 9’a kadar 4 haneli nümerik sayılar kullanılır.  

 2. MAT/ THK tercih düğmesi malzemenin ses hızını veya kalınlığını gösterir.  

 3. ZERO düğmesi prob zero ayarlanmasını ve v–bath düzenlemesini hazırlar. 

 4. INCH/mm düğmesi ölçümün mm veya inch cinsinden tercih edilmesini 

sağlar. 

 5. SEND düğmesi okuma kalınlığı DME’den DR–1 göndererek kaydeder. 

 6. CAL düğmesi cihazın kalibrasyon değerini algılamasını hazırlar. 

 7. CAL ve ZERO düğmesi ile yanlıĢ değer giriĢi yapılmıĢsa C düğmesi yazılan 

değeri siler.  
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ġekil 2.1: Ultrasonik kalınlık ölçüm cihazı tuĢlarının fonksiyonları  
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 8. ON düğmesi cihazı çalıĢtırır. Bazı cihazlarda belli süre iĢlem yapılmadığında 

otomatik olarak kapanır. 

 

2.4.2.2. Prob ZERO ĠĢlemi 
  

Cihazın ön yüzünde yerleĢtirilmiĢ prob ZERO bloğunun üzerine ZG5 (Yağlı gliserin) 

pastasından sür ve probu cihaz ile bağlantısını kurunuz. Bağlantı kurulduğunda gösterge 

lambası varsa yanar. 

ZERO (0) düğmesine basınız. Ekranda PO simgesi oluĢacaktır.  Birkaç saniye sonra 

malzemenin hızı göstergede okunur. Cihazda görülen malzeme hızı cihazla yüklenen son hız 

değeridir.   
 

 

Resim 2. 11: Çeliğin ses hızı değeri 
 

2.4.2.3. Bilinen Ses Hızının Kalibrasyonu  
 

CAL düğmesine basılır. CAL göstergesi ve dört çizgi oluĢacaktır. Örneğin çelik için 

istenen hız değeri 5920 m/sn olarak sayısal düğmelerden bu değer girilir. Dört rakamın 

giriĢinden sonra CAL sembolü söner. C düğmesi sayıların giriĢi esnasında hata yapıldığında 

bu hatayı düzeltmek veya silmek için kullanılır. Yani numaralarla tekrar giriĢ yapılır.  

MAT/ THK düğmesine basılarak cihaz kalınlık seçeneğine alınır. Cihaz 5920 m/s ses 

hızı ile çelik parçaların kalınlığını ölçmeye hazırdır. Bu değerle sadece çelik esaslı 

malzemelerin kalınlığı ölçülür. 
 

Metalin adı  Ses hız m/sn Metalin adı Ses hız m/sn 

Alüminyum  6320 Monel  5400 

Kadmiyum  2780 Nikel  5630 

Altın   3240 Bakır   4700 

Magnezyum  5770 Manganez  4660 

Platin  3960 Çelik ( C )  5920 

Kalay  3320 Çinko  4170 

Tablo 2.1: Bazı metallerin ses hızı değerleri 
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2.4.2.4. Bilinen Et Kalınlığı Kalibrasyonu  
 

Prob ZERO iĢlemi gerçekleĢtirilir. MAT/THK düğmesine basılır. Cihaz göstergesi 

THK’ye geçerek (kalınlık moduna) daha önce gerçek ses hızı yüklenmiĢ cihaz prob ZERO 

bloğunun kalınlığını ekranda (6,5) gösterir.  

 

ZG5 yağ veya gliserin kullanılarak prob ile kalibrasyon çubuğu temas ettirilir. Sıcak 

Ģartlardaki ölçüm için çevre Ģartlarındaki kalibrasyonda ZGM pastası kullanılır. Test 

parçasının en iyi sonucunu almak için kalibrasyon standartlarının test parçasının ses hızında 

ve kalınlığında olması gerekir. Ekranda (göstergede) sabit değer oluĢtuğunda probu 

kalibrasyon çubuğu üzerinden alın. CAL düğmesine basın. CAL sembolü ve dört haneli çizgi 

ve ondalık nokta ekranda gözükür. Örneğin bloğun 6,5 mm’lik basamağında ölçüm 

yapmıĢsanız ekranda o değeri görürsünüz. Cihaz kalibrasyon âleti ile test edilmiĢ olur.  

    

 

Resim 2.12: Kalibrasyon aletleri 

 

Erozyon korozyonu kaybı ölçülecek metal malzeme korozyon, kir ve boyadan iyice 

temizlenir. Kuru bezle silinir. Metal malzemenin belli yerlerine yağ veya gliserin sürülür. 

Prob metalin gliserin veya pasta sürülmüĢ noktalarına değdirilerek değerler ekrandan kontrol 

edilir. Bu değerler metal malzeme ilk et kalınlığı ve korozyon payı değerleri ile karĢılaĢtırılır. 

Cihazın özelliğine göre yüzey grafiği çıkartılır.   

 

 

Resim 2.13: Metal malzemenin yüzey grafiği 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ  
Metallerde erozyon korozyonu ölçümü yapınız. 

Gerekli malzemeler: Kalibrasyon bloğu, ultrasonik kalınlık ölçüm cihazı, prob, jel 

(ZG5), metal kazıyıcı, elektrikli taĢlama makinesi, kompresör, inçe zımpara, saplı tel fırça.  
    

ĠġLEM BASAMAKLARI ÖNERĠLER 

 Erozyon korozyonu ölçümü yapılacak 

malzemeyi hazırlayınız. 

   

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek çalıĢma 

tezgâhınızı düzenleyiniz. 

 ĠĢ güvenliği önlemleri alınız. 

 Malzemenin orijinal et kalınlığını ve 

korozyon payını öğreniniz.   

 Malzeme üzerindeki korozyonu 

temizleyiniz. 

    

 Elektrikli taĢlama makinesine alüminyum 

esaslı tel fırça ve temizleme aparatı 

takınız. 

 Kıvılcım çıkartmamaya dikkat ediniz. 

 Yanınızda su bulundurunuz. 

 Korozyon harici metal kaybının 

olmamasına dikkat ediniz. 

 Malzemeyi kuru bezle temizleyiniz. 

 

 Metal üzerinde pas ve toz parçalarının 

kalmamasına dikkat ediniz. 

 Gerekiyorsa hava ile temizleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ  
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 Ultrasonik kalınlık ölçüm cihazını 

hazırlayınız. 

 

 Cihazın akımını kontrol ediniz. 

 ON düğmesine basınız. 

 Probla cihazı birleĢtiriniz. 

 

 Probu cihaza dikkatli takınız. 

 Cihaza ölçülecek metalin ses hızını 

giriniz. 

 

 Çeliğin ses hızını giriniz ( 5920). 

 Kalınlık tuĢuna basınız. 
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 Cihazı sıfırlayınız. 

 

 Cihazı tekrar kullanmadan önce 

sıfırlayınız. 

 Cihazın kalibre noktasına jel sürünüz. 

 

 Ölçülecek metal ile cihaz arasındaki hava 

boĢluğunu gidermeyi unutmayınız. 

 Cihaz üzerinde kalibrasyon ayarı 

yapınız. 

 

 Kullanım öncesi cihazın kalibrasyonunu 

yapınız. 
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 Cihazı kalibrasyon bloğunda test 

ediniz. 

     

 Kalibrasyon bloğundaki değerlerle cihazın 

değerlerini karĢılaĢtırınız.  

 Malzemedeki temizlenmiĢ yüzeylere 

jel sürünüz. 

 

 Farklı noktalara jel sürünüz. 

 Jel sürülmüĢ noktalarda ölçümler 

yapınız. 

 

 Metal yüzeyinde farklı noktalara aynı 

iĢlemi uygulayınız. 
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 Ölçüm sonuçlarını malzemenin 

kullanıma hazırlanırken ki et kalınlığı 

ile karĢılaĢtırınız.  

 Malzemenin korozyon payını da dikkate 

alınız. 

 Rapor hazırlayınız.  Uygulama sırasında almıĢ olduğunuz 

notlardan faydalanarak raporunuzu 

hazırlayınız. 

 



 

 

 

30 

 KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız 

beceriler için Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti 

koyarak kendinizi değerlendiriniz 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ önlüğünüzü giyip malzemelerinizi hazırladınız mı?   

2. Dram kullanıma hazırlanırken ki et kalınlığı ve korozyon 

payını öğrendiniz mi?  
  

3. Dram üzerinde temizlenecek noktaları belirlediniz mi?    

4. Elektrikli taĢlama makinesine çanak telli fırçayı taktınız mı?    

5. Elektrikli taĢlama makinesinin fiĢini prize taktınız mı?   

6. Belirlediğiniz noktaları elektrikli taĢlama makinesi ile 

temizlediniz mi? 
  

7. Elektrikli taĢlama makinesi ile temizleyemediğiniz yerleri 

metal kazıyıcı veya saplı tel fırça ile temizlediniz mi?  
  

8. Ġnce zımpara ile temizleyip tozunu hava ile uçurup temiz 

bezle sildiniz mi? 
  

9. Ultrasonik kalınlık ölçüm cihazınızı hazırladınız mı?    

10. Probla cihazı birleĢtirdiniz mi?   

11. Cihaza ölçülecek metalin ses hızını girdiniz mi?   

12. Cihazı sıfırladınız mı?   

13. Cihaz üzerinde kalibrasyon ayarı yaptınız mı?   

14. Cihazı kalibrasyon bloğunda test ettiniz mi?   

15. Dram üzerinde temizlediğiniz yüzeylere jel sürdünüz mü?   

16. Jel sürülmüĢ yüzeylerde kalınlık ölçümü yaptınız mı?   

17. Malzemenin kullanıma hazırlanırken ki et kalınlığı ile 

sonuçları karĢılaĢtırdınız mı? 
  

18. KarĢılaĢtırmalarda malzemenin korozyon payını da 

hesaplamaya eklediniz mi? 
  

19. 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. Kapların, boru hatlarının ve diğer donanımların hareket hâlindeki sıvılar ve gazlar 

tarafından fiziksel olarak aĢınmasına ……………………… denir.  
 

2. Vana ……………….………………….erozyonla karĢılaĢabilecek baĢlıca yerlerdir. 
 

3. Boru ağızları…………………. karĢılaĢılabilecek baĢlıca yerlerdir. 
 

4. Küçük parçacıklardan oluĢan katı kütlesi , üzerinden geçen yeterli hıza sahip gaz 

akımının etkisi altında, gerçek bir sıvı gibi davranması olayına ……………………….. 

katılar prensibi denir. 
 

5. AteĢe dayanıklı malzemelere ………………………….. malzemeler denir. 

 

6. Yaygın erozyon alanları …………………… ve ………………………. bir görünüme 

sahiptir. 

 

7. Metal – sıvı ara yüzeyinde , sıvı içerisinde boĢluklar oluĢturması ve bunların çökmesi 

………………. erozyonuna neden olur. 

 

8. DüĢük basınçlı bir bölgeden akan bir sıvının ani buharlaĢması nedeniyle gözeneklik ve 

oyukluk meydana getirmesi olayına ………………………. denir. 

 

9. AĢınma süresi uzun olan metal malzemelere ……………..denir. 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

10. AĢağıdakilerden hangisi proses donanımlarında erozyon korozyonu ile 

karĢılaĢılabilecek yerlerden değildir? 

A) AkıĢın daraldığı veya yön değiĢtirdiği yerler 

B) Boru eklenti parçaları 

C) Pompa gövdeleri 

D) Vana gövdeleri 
 

11. YalıtılmıĢ yüzeylerin erozyon korozyonu hızı aĢağıdaki seçeneklerden hangisine bağlı 

değildir? 

A) Basınç      B) Hız 

C) Çarpma açısı      D) Sıcaklık  

 

12. Proses donanımlarında erozyona karĢı yalıtılmıĢ yüzeylerde aĢınma aĢağıdaki hangi 

açı değerleri arasında en yüksek hasarı yapar? 

A) 60 – 50     B) 50 – 45  

C) 30 – 20     D) 15 – 10  

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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13. Erozyon korozyonu yaygın ve yerel olarak ikiye ayrılır. Yerel erozyon aĢağıdakilerden 

hangisinde aĢırı derecede görülmez? 

A) Sürgülü vanalarda    

B) AkıĢın yön değiĢtirmediği veya daralmadığı yerlerde 

C) Kap içerisindeki ızgaralarda 

D) KarıĢtırma kolonlarında 
 

14. AĢağıdakilerden hangisi pompaların çalıĢmasında kavitasyon erozyonunun sebep 

olduğu etkilerden değildir?  

A) Basma yüksekliğini azaltır.  B) Kapasitesini düĢürür. 

C) Titremesine neden olur.   D) AkıĢkanın sıcaklığını düĢürür. 

 

15. AĢağıdakilerden hangisi ısı değiĢtiricilerde erozyon korozyonunu hızlandırıcı 

etkenlerden değildir?  

A) HapsolmuĢ hava    B) DüĢük hız 

C) Katı parçacıklar    D) AkıĢ yönünün ani değiĢmesi 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

  
1. AĢağıdakilerden hangisi yüksek sıcaklığın metal ve alaĢımlar üzerinde yarattığı 

etkilerden değildir? 

A) Oyuk  B) Gevreklik C) Çatlama D) Çözünme 

 

2. TufallaĢmıĢ metalin soğuması veya ısınması ile genleĢme farklılığı meydana gelir. Bu 

olay aĢağıdakilerden hangisine neden olur? 

A) Yonga parçalarının temiz yüzeyde erken korozyona  

B) Film oluĢumuna 

C) Kavitasyona 

D) Çatlak korozyonuna 

 
3. Çeliğin yüksek sıcaklıkta tufallaĢma hızı SO2 ile artar. Böyle bir ortamda demir oksit ve 

sülfür bileĢikleri oluĢur. OluĢan bu bileĢikler erime noktası düĢük bir karıĢım oluĢturur. 

OluĢan bu karıĢım çelik yüzeyinde, aĢağıdakilerden hangisinin gerçekleĢmesini 

engeller? 

A) Korozyon oluĢumunu   B)Koruyucu film tabakası oluĢumunu 

C) Erozyon korozyonunu   D)Çatlak korozyonu  

 

4. SO2 ve H2S gazlarının yüksek sıcaklıkta korozyonunu azaltmak için Ni alaĢımlarına 

aĢağıdaki elementlerden hangisi katılmalıdır? 

A) Cr (Krom)     B) Al (Alüminyum) 

C) Fe (Demir)     D) Mg( Magnezyum) 

 
5. Artık yakıtlarda bulunan vanadyum SO2 üzerinde katalitik etkiye sahip olan ve SO2’nin 

SO3’e dönüĢümüne yardım eder, vanadyum oksitlerini oluĢturur. SO3 yanması sonucu 

aĢağıdaki bileĢiklerden hangisi oluĢur? 

A) FeSO3     B) FeSO4 

C) H2SO4     D) H2SO3 

 

6. Alüminyum ve alaĢımları kuru havanın korozyonuna karĢı yüksek direnç göstermesinin 

sebebi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A)Alüminyum ve alaĢımlarının yoğunluğu havanınkinden büyük olması 

B)Alüminyum ve alaĢımlarının oksijenle tepkime vermemesi 

C)Alüminyum ve alaĢımlarının yüzeyinde koruyucu Al2O3 tabakasının oluĢması 

D)Alüminyum ve alaĢımları havanın oksijenine karĢı dirençli olması 

 
7. AĢağıdakilerden hangisi proses donanımlarında erozyon korozyonu ile 

karĢılaĢılabilecek yerlerden değildir? 

A) Boru eklenti parçaları 

B) YoğuĢturucular 

C) AkıĢta türbülans oluĢmayan yerler 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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D) Vana oturma yüzeyleri 

 

8. Erozyon korozyonu yaygın ve yerel olarak ikiye ayrılır. Yerel erozyon aĢağıdakilerden 

hangisinde aĢırı derecede görülmez? 

A)AkıĢın yön değiĢtirdiği yerlerde  

B)AkıĢın geniĢlediği yerlerde 

C)Orifislerde 

D)Buhar bağlantısı ağızları 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi metallerde kavitasyon erozyon korozyonundan korumak için 

alınabilecek önlemlerden değildir? 

A. Sert ve korozyona dayanıklı kaplama malzemesi kullanmak 

B) Krom–Nikel paslanmaz çelik kullanmamak 

C) Malzeme yüzeyi düzgün olmalı 

D) Bakır alaĢımlı malzeme kullanılmamalı 
 

10. Vanadyum ve sodyum oksitlerin erken erime etkisi kazanlarda boru askılarının veya 

boru arasındaki mesafe parçalarının erozyon korozyonuna karĢı yavaĢlatma 

yöntemlerinden değildir? 

A) Akaryakıt içine katkı maddesi ilave edilmesi 

B) Metal parçacıklarını krom–nikel 50–50 veya 60–40 alaĢımlarından yapılması 

C) Metal bağlantı eklerinin bakır alaĢımdan yapılması 

D) Boru askı ve aralık parçalarının buharla soğutulabilecek Ģekilde dizayn edilmesi 

 

11. AĢağıdakilerden hangisi kavitasyon olayının çevrim aĢamalarını içermez? 

A) Buhar cepleri veya boĢlukları oluĢur. 

B) AkıĢ ve basınç Ģartları anında değiĢir. 

C) AkıĢ düzensizlikleri nedeniyle çok yüksek basınç bölgeleri oluĢur. 

D) Cepler ve boĢluklar çöker. 

 

12. AĢağıdakilerden hangisi buhar kazanlarında erozyon korozyonuna sebep olan 

nedenlerden değildir? 

A) Yüzeye çarpan kül parçacıklarının aĢındırması 

B) Su veya buhar kabarcıklarının metali kesmesi 

C) Kurum üfleyicilerinin buhar jetlerinin ayarsızlığı 

D) Buhar basıncının düĢük olması 

 
13. AĢağıdakilerden hangisi pompalarda erozyon korozyonunu hızlandıran etkenlerden 

değildir? 

A) Pompanın dönme hızı 

B)Sıvının birim hacimdeki katı parçacıklarının hacmi 

C) Sıvının korozyon etkinliği mertebesi 

D) Sıvıların düĢük yoğunlukta oluĢu 

 

14. Ultrasonik kalınlık ölçüm cihazlarında, ölçüm birimi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) cm
3 

 B) cm
2 

  C) mm   D)mm
2
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15. AĢağıdakilerden hangisi ultrasonik kalınlık ölçüm cihazlarının ölçüm prensibini ifade 

etmektedir? 

A) Probun ölçülecek test malzemesinden aldığı titreĢimi cihaza iletmesi  

B) Cihazın prob ile test malzemesine gönderdiği yüksek frekanslı ses dalgası 

C) Test malzemesi üzerine sürülen jel, yağ veya gliserinin proba yaptığı basınç 

D) Prob ile test malzemesi arasındaki basınç farkı 

 

16. Ultrasonik kalınlık ölçüm cihazına ölçülecek metalin ses hızını girmek için aĢağıdaki 

fonksiyon tuĢlarından hangisi kullanılır? 

A) ZERO  B) MAT/ THK  C)SEND  D)CAL 

 

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 rutubetin   

2 demir oksit   

3 tufallaĢma   

4 hidrojen ve oksijen  

5 buhar-metalin 

6 korozyonu  

7 SO2 

8 D 

9 B  

10 A  

11 C   
 

ÖĞRENME FALĠYETĠ -2’NĠN CEVAP ANAHTARI  
 

1 erozyon   

2 oturma-yüzeyleri  

3 erozyonla   

4 akıĢkanlaĢtırılmıĢ  

5 refrakter  

6 pütürlü–parlak   

7 kavitasyon  

8 kavitasyon  

9 sünek  

10 D  

11 A   

12 C  

13 B  

14 D  

15 B  
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A  

2 A  

3 B 

4 A 

5 D 

6 C 

7 C  

8 B 

9 B  

10 C 

11 C 

12 D 

13 D 

14 C 

15 B 

16 D 
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KAYNAKÇA 
 

 PETKĠM (Aliağa Petrokimya San. ve Tic. Aġ) , Rafineri Donatımları Teknik 

Kontrol Kılavuzu, Yayın No: 03, Nisan 1988. 

 

KAYNAKÇA 

Dikey 

çizgiler 

NaOH 

deriĢimi ile 

bu değere 

karĢı gelen ve 

boru iç 

yüzeyine olan 

uzaklıktaki 

kaynama 

sıcaklığını 

göstermektedi

r. 

 

(585) 307,2 


