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KONU BAŞLIĞI ĐLE 
KĐMYA KONUSU 
ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ

Gündelik  hayatta 
ulaşımımızı sağlamak için çok 
olmasa da en azından birkaç
kez kullandığımız gemilerin iç
ve dış demirli yüzeylerinde 
gördüğümüz paslanma 
durumunu ve bu görüntünün 
nasıl oluştuğunu kimyasal 
tepkimelerle ilişkilendirerek 
korozyon etkisi adı altında 
burada açıklamış oluruz.



HEDEF 1: KĐMYASAL TEPKĐMELERĐ KAVRAYABĐLME

KAZANIMLAR 

Kimyasal tepkimeler kavramını
açıklamak.

Tepkime çeşitlerini açıklamak ve 
deneylerle göstermek.

Gündelik hayatta kendiliğinden 
gerçekleşen kimyasal tepkimelere 
örnek vermek. 



HEDEF 2: KĐMYASAL KOROZYONU AÇIKLAYABĐLME 
VE ÖRNEKLENDĐRME

KAZANIMLAR

Kimyasal korozyon kavramını
açıklamak.

Kimyasal korozyonun oluşumunu 
açıklamak.

Kimyasal korozyonun nedenlerini 
açıklamak.

Kimyasal korozyona neden olan 
etkenleri örneklerle açıklamak.



HEDEF 3: ELEKTROKĐMYASAL KOROZYON 
KAVRAMINI AÇIKLAYABĐLME VE 

ÖRNEKLENDĐRME

KAZANIMLAR

Elektrokimyasal korozyon kavramını
açıklamak.

Elektrokimyasal korozyonun 
oluşumunu açıklamak.

Elektrokimyasal korozyonun 
nedenlerini açıklamak.

Elektrokimyasal korozyona neden 
olan etkenleri örneklerle açıklamak.



KĐMYASAL TEPKĐMELER

Bir maddenin farklı maddelere 
ayrışmasına ya da farklı
maddelerin etkileşerek yeni 
maddeler oluşturmasına 
kimyasal tepkime (reaksiyon)
denir.

ÖRNEK: 
Ekzotermik 
Tepkime



Kimyasal tepkimeler, olaya giren 
maddelere ait taneciklerin 
(molekül, atom ya da iyon) 
çarpışmaları ile 
gerçekleşirler.Enerjileri yeterli 
olan taneciklerin çarpışmaları
sonucunda kimyasal bağlar koparak 
moleküller atomlarına dağılır ve 
atomlar yeniden düzenlenerek 
farklı maddeler 
oluştururlar.Kimyasal tepkime, 
kimyasal değişim ve kimyasal olay
eş anlamlıdır.Tepkimelerin sembol 
ve formüllerle gösterilmesine ise 
tepkime denklemleri adı verilir.

NaCl iyonlaşması



Reaksiyon 
çeşitleri

Kimyasal 
tepkimeler 
gerçekleşirken 
bazı maddeler 
arasında bağlar 
koparken, bazı
maddeler 
arasında yeni 
bağlar 
oluşur.Kimyasal 
tepkimeler oluş
şekline göre 
sınıflandırılabilir.

Analiz

sentez

çökme

nötrleşme

bozunma

yanma

Reaksiyon 
çeşitleri



Yanma tepkimeleri

Bir maddenin oksijenle tepkimesine 
yanma,bu olayın denklem halinde 
gösterilmesine de yanma tepkimesi
denir.Yanma sonucu elementlerin 
oksitleri oluşur.Oksijen parçalayıcı bir 
elementtir.

Yanma olayının gerçekleşebilmesi için;

�yanıcı madde(petrol,odun,hidrojen vb.)
� yakıcı madde oksijen (O2) gazı
� tutuşma sıcaklığı gereklidir.



Metallerin oksijenle 
birleşmesi paslanma ya da 
oksitlenme olarak bilinir.Bu 
tür tepkimelere yavaş
yanma da denir. Örnek;

3Fe + 2O2      Fe3O4 

Örnek : Cep 
telefonumuzun içindeki 
devrelerin metal 
kısımlarının bir müddet 
sonra oksitlenmesi ve 
bozulması

Metal 
devrelerde 
oksitlenme 
görülmektedir.



Metal ve alaşımların 
çevreleri ile kimyasal ve 

elektrokimyasal 
reaksiyonları sonucu 

bozulmalarını korozyon 
deyimi olarak tanımlarız. 
Korozyon deyimi yanlız

metalik malzemeleri 
kapsar ve oluşumunu 
sağlayan reaksiyonun 
cinsine göre iki cins 

korozyon türü vardır. 

� Kimyasal
�Elektrokimyasal 

korozyon



2 Fe + 3/2 O2 Fe2O3





Kimyasal korozyon

Metal ve alaşımların gaz ortamlar 
içindeki oksitlenmesidir (kuru 
korozyon). Ancak çevremizi 
dolduran nemli havanın sonuçladığı
korozyon olayı bu tarifin dışındadır. 
Metal ve alaşımların sulu ortamlar 
içinde bozunmaları ise elektro 
kimyasal korozyon olarak 
adlandırılır (ıslak korozyon). 
Gerçekte her iki korozyon türünün 
de elektro kimyasal mekanizma ile 
oluştuğu bilinmektedir. Ancak 
temeldeki farksızlığa karşın 
kimyasal ve elektro kimyasal 
korozyon ayrımı yerleşmiş
bulunmaktadır. 



Elektrokimyasal olay elektrik yükü
ayrımını getirir. Elektrolitle anot ve 
katot adı verilen iki elektrot sistemi 
oluşur. Elektrolit iyonik iletkenliğe 
sahiptir. Katot elektrokimyasal anlamda 
daha soy olan metaldir. Sistemde 
meydana gelen olay, elektrik ayrımı ile 
oluşan anyon ve katyonların 
reaksiyonudur.Olayın neticesi korozyon 
ürünüdür.Korozyon ürünü olarak ortaya 
çıkan ve metal yüzünü örten oksit 
tabakası iyonik ve elektronik iletkenliğe 
sahip elektrolittir.

Elektrokimyasal korozyon

Korozyona uğramış
tekne



Tekne korozyonuna genel bakış

Deniz suyu en büyük hacimli elektrolit olup 
dünya yüzeyinin büyük kısmını
kaplamaktadır. Genel olarak üniform
bileşime sahiptir. Gemi teknesi düşük 
dirence sahip bu elektrolit içinde 
yüzdüğünden ve oksijen ile atmosferik 
reaksiyonlara maruz kaldığından korozyon 
için mükemmel bir ortam teşkil eder. 
Demir,deniz suyunda korozyona uğrayarak 
demir iyonları haline geçer. 

Bunların oksitlenmesi halinde pas 
teşekkül eder ki bütün yüzeyi 
kaplayan bu pas korozyonun 
ilerleme hızını azaltıcı rol oynar. 
Korozyon, metalin çeşitli 
yerlerinde değişen elektrik 
potansiyellerin tesiri altında 
elektrokimyasal yolla meydana 
gelir. 



Gemi teknelerinde 
korozyon meydana 
gelmesi bazı
faktörlere 
bağlıdır.

1. Teknede ayri cins 
metallerin birarada
bulunmasından 

2. Hadde hisirinin
yirtilmasindan

3. Hasara ugramis yada kötü
boyanmis yüzeylerden 

4. Iç ve dis kuvvetler 
5. Bakterilerden 
6. Kaçak akimlardan
7. Deniz suyu içinde 

çözünmüş tuzlar



Farklı elektrik potansiyel çeşitli 
nedenlerden oluşabilir. Bunlar;
1) Metallerin kristal yapılarının farklı
olmasından 
2) Kaynak, perçin, bükme gibi işlemler 
sonucu metal içinde streslerin 
meydana gelmesinden. 
3) Metal yüzeyleri arası farklardan 
4) Deniz suyu bileşimleri arasındaki 
farklardan.

Bu faktörlerden birinin bulunması
halinde elektrik akımı, farklı
potansiyellerdeki sahalar arasında 
akar ve metalik iyonlar anodik sahada 
çözelti içine, pozitif iyonlarda katodik
sahada toplanırlar. 



Tuzlu suyun korozyon etkisi

Deniz suyu veya tuzlu sulu ortamlarda
çalışacak paslanmaz çeliklerin seçimi,
atmosferde kullanılanlara göre daha 
özenle seçilmelidir.
Paslanmanın hızını artıran faktörlerden 
bir diğeri de tuzdur. O da bu elektro-
kimyasal reaksiyonun hızını arttırır. 
Kışın kar nedeni ile yollarına tuz 
dökülen yerler ve deniz kenarlarında 
paslanma daha hızlı olur.
Deniz tuzları sodyumklorür,kalsiyum 
karbonat ve kalsiyum bikarbonat içerir 
ve bu mineraller suyun yeterince 
tamponlayarak sertlik ve pH kaynaklı
problemler doğurur.

Tuzlu suyun 
korozyonuna 

uğramış demir



Su içinde çözünen tuzlar 
katot ve anot şeklinde 
ayrışarak iyonlaşır.Bu 
iyonlar deniz suyunda 
büyük bir elektrolitik 
ortam meydana 
getirir.Gemiler bu büyük 
ama zayıf elektrolitik 
ortamda iyonların 
elektriksel uyarılarına 
maruz kalır.Böylece 
gemilerin korozyonu tuzlu 
suda atmosferik 
ortamlara göre daha hızlı
gerçekleşir.

Tuzlu su



Boyalı yüzeylerin deniz ortamında 
korozyonu

Boyalı yüzeyler deniz ortamına terk edildiği 
zaman ortamda su ve oksijenin yanında NaCl' de 
bulunur. Boyaların deniz ortamındaki korozyon 
davranışlarını incelemek için tuz püskürtme 
testi geliştirilmiştir. Bu deneyde yapay olarak 
hazırlanan deniz suyu ise çevrilerek, boyanmış
numuneler kapalı sis ortamında belirli sürelerde 
bekletilir. 
Daha sonra numunelerin korozyon davranışları
kontrol edilir. Boyaların deniz ortamlarında ve 
tuz püskürtme testindeki korozyon davranışları
birbirine benzerler. Bu nedenle tuz püskürtme 
testi korozyona dayanıklı boya seçiminde 
oldukça kullanışlı bir metoddur. Üzerine çendik
açılmış bir boyalı numune deniz ortamına veya 
sürekli tuz sisine terk edildiği zaman, 
atmosferik korozyonda olduğu gibi anodik
reaksiyon çelik üzerinde, katodik reaksiyon da 
boya filmi altında oluşur. 



Anot : Fe+2 => Fe + 2e- (6)
Katot : 2e- + 1/2 O2 + 2H2O => 2 OH- (7)
Daha sonra NaCl ayrışarak Na+ iyonları katot, Cl-
iyonları ise anot tarafından çekilirler. 
NaCl => Na+ + Cl- (8)
Anotta Fe+2 iyonları Cl- iyonları şu reaksiyona 
girerler.
Fe+2 + 2Cl- => FeCl2 (9)
Fe+3 + 3Cl- => FeCl3 (10)
Oluşan FeCl2 ve FeCl3 hidrolizle ayrışarak hidrolik 
asit oluştururlar.
FeCl2 + 2H2O => Fe(OH)2 + 2HCl (11)
FeCl3 + 2H2O => Fe(OH)3 + 3HCl (12)
Ayrıca Fe(OH)2 tekrar asitlenerek Fe(OH)3' e 
dönüşür. 
Fe(OH)2 + 1/2 H2O + 1/4 O2 => Fe(OH)3 
Fe(OH)3 pas olarak çökelirken, (11) ve (12) numaralı
reaksiyonlar sonucu açığa çıkan Hcl toplanarak 
ortamın pH' ını 1 civarına düşürür ve bu durum 
korozyon hızının artmasına neden olur. 



Boyalı yüzeylerin atmosferik ortamda 
korozyonu :
Atmosferik ortamda boyaların korozyona 
neden olan temel iki madde su ve oksijendir. 
Su ve oksijenin zamanla boya filminden 
sızarak veya bir delik veya çentikten geçerek 
yüzeye ulaşması ile korozyon başlar. 
Sistemdeki anodik reaksiyon demirin 
çözünmesidir.
Anot : Fe => Fe+2 + 2e- (1)
sistemdeki katodik reaksiyon ise oksijen 
reaksiyonudur : 
Katot : O2 + 2H2O + 4e- => 4 OH- (2) 
daha sonra Fe+2 iyonları OH- iyonları ile 
birleşerek pası oluştururlar.
Fe+2 + 2OH- => Fe(OH)2 (3)
4Fe(OH)2 + O2 => 2Fe2O3H2O + H2O (4)
tüm reaksiyonları toplarsak
4Fe + 2H2O + 3O => 2Fe2O3H2O + H2O (Pas) 
(5)
elde edilir. 

pas



Belirli bir pas oluşumundan sonra 
paslanmamış bölgelere oksijen çok kolay 
ulaşırken paslı bölgelere ulaşması uzun 
zaman alır. Böylece "farklı oksijen 
konsantrasyonu hücresi" oluşur. Bu 
koşullar altında katodik reaksiyon pasla 
kaplanmış bölgelerin kenar kısımlarında 
yani boya çelik ara yüzeyinde oluşmaya 
başlar, anodik reaksiyon ise paslı bölgede 
oluşmaya devam eder. Katodik
reaksiyonun açığa çıkardığı OH-
iyonlarında dolayı çelik/boya ara 
yüzeyinde yüksek alkali özellikle bir 
elektrot oluşur ve ortamın pH' ı yükselir. 
Böylece oluşan alkali şartların en önemli 
etkisi, boyanın çelik yüzeyi üzerinde 
tutunmasını sağlayan bağları
zayıflatmasıdır. Sonuçta, reaksiyonlar 
tüm boya filmi boyunca devam eder ve 
boya filminin tamamen kalkmasına neden 
olur. 



KOROZYONDAN KORUNMA METODLARI

Korozyon bir yüzey olayıdır ; yani metal 
ile ortamın temas yeri olan ara yüzeyde 
oluşur. Metal ile ortamın temas 
etmediği bölgelerde meydana gelen 
değişiklikler korozyon olarak 
nitelendirilemez ; fakat metal - ortam 
ara yüzeyinde oluşan bazı korozyon 
ürünleri metalik bünyeye yayılarak 
orada metal - ortam ara yüzeyinden 
uzak bir bölgede tahribata , örneğin 
kırılmaya neden olabilirler. Buna örnek 
olarak asit bir çözeltiye daldırılmış
yüksek karbonlu bir çelik yüzeyinde 
hidrojen iyonunun redüklenmesi yani 
indirgenmesi ile açığa çıkan hidrojen 
atomunun metal içine yayınması ve 
metal içinde birleşip hidrojen gazı
oluşturarak metali çatlatması
gösterilebilir. 

Korozyona uğramış
metal yüzey



Korozyon , metal ile ortam 
arasında ara yüzeyde oluşan 
bir olay olduğuna göre 
korozyondan korunma 
yöntemleri de şunlardır : 

1- Malzeme yapısını seçmek 
2- Üretim ve dizayn 
3- Koruyucu kaplama 
4- Ortamın değiştirilmesi 
5- Elektro-kimyasal metodlar



Gemi Gövdesinde 
Korozyona Karşı
Yapılan Đşlemler
Yağ alma banyoları
Fosfatlama
Kataforez kaplama
Kataforez boyanın 
fırınlanması

Yağ Alma Banyoları
Burada amaç üretimden 
gelen araç gövdesindeki 
kirli yüzeylerin yok 
edilmesidir. Boyama 
safhasında yapılan 
işlemlerde boyama 
işleminin kaliteli olması
içindir.

Aktivasyon Bölgesi
Bu safhada kristalli 
fosfat tabakası
oluşması
sağlanır.Burada 
kullanılan titanyum 
bileşimi eriyik, fosfat 
kristallerinin saç
yüzeyini aşındırarak 
araç yüzeyinin aktif 
hale gelmesini sağlar.

Kataforez
Su bazlıdır. Fosfatla 
kaplanmış yüzeylere akım 
yardımıyla direk uygulanır. 
Fosfat kaplı gövdeler 
kataforez boyayla dolu tanka 
daldırılır ve ulaşılamaz tüm 
yüzeyler boyanır.

Fosfatlama
Fosfatlama safhasında çinko mangan 
ve nikel içerikli kimyasal malzeme 
kullanılır. Bu malzeme sayesinde 
aktivasyondan gelen araç gövdesini 
fosfat kristali kaplar. Araç üzerinde 
oluşan fosfat kristalleri sacın elektro 
kimyasal yapısını arttırıp uygulanacak 
kataforez boyanın iyi tutulmasını
sağlar ve korozyonu engeller.



Diğer Korozyon Önleyiciler
Boya malzemeleri dışında arabanın iç
kısmındaki sacların birleşim yerlerine 
uygun malzemeyi kullanarak korozyon 
önlenmesi yapmak gerekir. Bu 
malzemelerin sac birleşim yerlerine 
kullanılanlar mastik olarak, arabanın alt 
kısmına kullanılanlar darbe koruyucu 
olarak isimlendirilir.

Mastik
Havadaki nemle 24 saat 
sonra dayanıklı ve 
sürekli esnek bir 
malzeme olan, katı oranı
yüksek, çekme 
yapmayan, yapışkan 
maddedir. 

Mastik çeşitleri

Şerit mastik
Ek yeri mastiği

A) Şerit mastik
Şeritler halinde, kolaylıkla 
uygulanabilen ve geniş
açıkları ve çatlakları, nem 
ve su karşı koruyup 
korozyonu önler. 
Çok iyi yapışma özelliği 
vardır.
• Leke bırakmaz 
•Suya dayanıklıdır. 

•Esnek kalır. 

•Derhal boyanabilir.

B) Ek Yeri Mastiği
Aracın hem iç hem de dış
ek yerlerini korozyondan 
önlemek için üretilmiştir. 
Su bazlı boyalar dahil 
olmak üzere her tür 
otomotiv boyanabilir. 
Kuruduktan sonra sert, 
esnek ve 
orijinal bir yapı bırakır. 
Üzerine hemen boya 
atılabilir. 
Kuruduğunda çok serttir. 
Katı madde oranı
yüksektir. 



Öğrencinin kafasında konuya karşı
bir merak uyandırmak için paslanmayla 
ilgili animasyon video gösteririm.

Öğrencilerin bu konuya dikkatini 
çekmek için demirin paslanmasına 
farklı güncel örnekler verir ve 
öğrencinin kafasında belirli bir profil 
çizerek öğrencinin konuya eğilimini 
arttırırım . Onlara sorular sorarak  
bilgilerini ölçerek konuya karşı
hazırlamış olurum.

GÜDÜLEME



ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME

Konuyu gereken şekilde akıcı ve yalın bir şekilde 
anlattıktan sonra konumun anlaşılıp anlaşılmadığını
sınamak için öğrencilere sorular sorarım ve eksik 
noktaları tespit etmiş olurum.

Kimyasal tepkime ne demek?
Kimyasal tepkime çeşitleri nelerdir?
Korozyon kavramını tanımla?
Korozyon çeşitleri nelerdir?
Korozyona neden olan etmenler nelerdir?
Korozyon sonucunda ne oluşur?



KAYNAKLAR:

•http://www.sanalviva.com/forum/index.php?top
ic=3175.0;imode

•http://www.teknointel.com/makaleler/elektrores
torasyon/betonkorozyon.htm

•http://www.yorumla.net/universiteler/427201-
korozyon.html

•http://www.interesan.com/etiket/gemi

•http://www.dersvakti.net/6-2-atmosferik-
korozyona-karsi-direnc-icin-t20311.html

•http://www.inepo.com/onaylanan_ogrenci_form
.asp
•http://www.korozyon.org/article.php

•http://www.msxlabs.org/forum/kimya/21271-
korozyon.html



Hazırlayan

Vedat MAMĐŞ
20338594


