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1C.S1
E. Kumtepe, G. Ungan A. Çakır
Study Of Slurry Aluminized Deformable Austempered Ductile Iron: Structural Aspects Of The
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R. Yıldız, İ. Dehri
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Stearik Asit Kullanılan Pimli Değirmen Proseslerinde Korozyon
M. Uçurum
Cu İlavesinin Alüminyum Alaşımlarının Korozyon Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi
4C.S2
R. Çatar, E. Uslu, M. Çolak
Etial Standardı Alüminyum Döküm Alaşımlarının Korozyon Özelliklerinin Belirlenmesi Ve
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Korozyon İçin Malzeme Seçimi
4C.S4
F. Fındık, M. Çolak
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Plazma Elektrolitik Yöntemi Ve Kullanım Alanları
5A.S1
M. Akbulut, M. Karakan
The Application Of Long Range Ultrasonic Inpection Method For Detection Of Corrosion At N. V.
5A.S2
Turkse Perenco Aged Pipeline M. Yalçın, S. Demirci
Zn-Al-Mg Alaşım Kaplamanın Farklı Korozif Ortamlardaki Ağırlık Kaybının Galvaniz Ve Galfan
5A.S3
Kaplama İle Kıyaslanması T. Orhan, E. Karayiğit
Pirinç-MM55 Alaşımının %3.5 NaCl Ortamındaki Korozyon Mekanizmasına BIS(1-Metıl-1h-Imıdazol5A.S4 3-Il) Dıhıdroboronyum 2-Amıno-3-Fenılpropanoat (BMIDAFP) Etkisinin Araştırılması
H. I. Ugras, H. Gerengı, E. Kaya, H. Goksu, G. Sungur
06.10.2016 /
5B Oturumu – Müh. Fak. Konferans Salonu / Oturum Başkanı: Burak DİKİCİ
13:30-14:50
Azo Kromofor Grubu İçeren Schiff Bazlarının Hesaplamalı Yöntem İle Korozyon Önleme Etkisi
5B.S1
F. Purtaş, K. Sayın, M. Kurtoglu
Wall Thickness Measurement Of Carbon Steel Pipes By Using Digital Radiography
5B.S2
H. Jahangiri, S. Sönmez
Microstructural characterizations of sintered W-VC–TiC composites and their electrochemical
5B.S3
behaviours in aqueous 1 M H2SO4 solutions S. Sönmez, B. Dikici, M. L. Öveçoğlu
Korozyon Hasarının Matematiksel Modelleri Ve Çözüm Yöntemleri
5B.S4
R. Ayazoğlu, E. Akkoyunlu, R. Şimşek
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6A Oturumu – Gökhan Budak Konferans Salonu / Oturum Başkanı: Birgül YAZICI
15:10-16:30
Etilen Glikol+Sülfürik Asit İçerisinde 7075 Aluminyum Alaşımı Üzerinde Aluminyum Oksit
6A.S1
Tabakasının Geliştirilmesi S. Ateş, R. N. Mutlu, B. D. Mert, B. Yazıcı
PANI/Epoksi Ve PANI/Nanozno/Epoksi Polimerik Kompozitlerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve L304
6A.S2
Çelik Üzerindeki Korozyon Davranışının İncelenmesi S. Zor, N. Ilmieva
PANI/SnO2 Polimerik Nanokompozitin Elektrokimyasal Olarak Çelik Yüzeyine Kaplanması Ve
6A.S3
Korozyon Davranışlarının İncelenmesi S. Zor, B. Bozkurt
Aluminyum (7075) Anodik Oksitlenme Prosesine Potansiyelin Etkisi
6A.S4
R. N. Mutlu, S. Ateş, B. D. Mert, B. Yazıcı
06.10.2016 /
6B Oturumu – Müh. Fak. Konferans Salonu / Oturum Başkanı: Ahmet ÇAKIR
15:10-16:30
Finite Element Analysis For Structural Behavior Of Reinforced Concrete Columns With Corroded
6B.S1
Rebars M. Şentürk, E. Öztekin, S. Pul
Poli(N-Metil Anilin) Ve Poli(O-Amino Benzil Alkol)ün Farklı Ortamlarda Paslanmaz Çelik Üzerine
6B.S2
Sentezi Ve Korozyon Performansının İncelenmesi A.T. Özyılmaz, C. Surmelioglu, İ. Filazi
Kloroanilin Türevli Sentezlenmiş Bir Schiff Bazının 1.0 M HCl Ortamında Yumuşak Çelik Yüzeyine
6B.S3
Etkisinin Elektrokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi D. Özkır, Ö. Çifcibaşı
Cavitation Erosion Mechanisms In Pumps And Turbines
6B.S4
R. Karaali
4C.S1
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S. Altanlar, F. Erdem, H. D. Ada, G. Bereket
Prediction of Corrosion Hardening Behaviour Of Particulate Reinforced Metal Matrix Composites By
Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) R. Tuntas, B. Dikici, M. Gavgali
Mekanik Alaşımlamanın AlCuMg/B4C Nanokompozitlerinin Korozyon Davranışı Üzerine Etkisi
S. Ozkaya, A. Canakci, F. Erdemir, T. Varol
Vücut İçerisinde Kullanılan İmplantların Korozyonu
E. Ç. Yılmaz, İ. V. Öner, M. K. Yeşilyurt
The Effect Of Graphite Content On The Corrosion Characteristic Of ZA27 Alloy Based Composites
O. Güler, H. Cuvalci, M. Celebi, A. Canakci
Corrosion Behavior Of ZA27/Graphite/AL2O3 Hybrid Nanocomposites
O. Güler, H. Cuvalci, M. Celebi, A. Canakci
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Özet
Titanyum (Ti) ve alaşımları sahip oldukları düşük elastik modül, yüksek dayanım, iyi biyouyumluluk ve korozyona
karşı gelişmiş dirençleri nedeniyle implant uygulamalarında en sık kullanılan metalik biyomalzemelerdir. Bu
çalışmada; ticari saflıktaki titanyum (CP Ti) altlıklar üzerine sol‐jel tekniği kullanılarak hidroksiapatit (HA:
Ca5(PO4)3(OH)) bazlı zirkonya (ZrO2) katkılı biyoaktif hibrid kaplamalar ile kaplanması ve bu kaplamaların invitro ortamlardaki elektrokimyasal korozyon duyarlılıkları araştırılmıştır. Kaplamaların korozyon duyarlılıkları
potansiyodinamik polarizasyon (PDS) testleri ile belirlenmiştir. Karakterizasyon çalışmalarında XRD, SEM ve
EDS cihazları kullanılmıştır. Elde edilen bulgular HA içerisine katılan ZrO2 partiküllerinin implantın yük taşıma
kapasitelerini artırmakla birlikte kaplanmamış numunelere oranla yüzey pasivizasyon özelliklerini iyileştirdiği
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: CP Ti; Hidroksiapatit; In-vitro korozyon; Ringer çözeltisi

CORROSION SUSCEPTIBILITY OF HYDROXYAPATİTE (HA) BASED ZIRCONIA
REINFORCED BIOACTIVE HYBRID COATINGS
Abstract
Titanium (Ti) and Ti alloys most frequently used metallic biomaterials in implant due to low elastic modulus, high
strength, good biocompatibility and higher corrosion resistance. In this study; hydroxyapatite (HA:
Ca5(PO4)3(OH)) based bioactive hybrid coatings reinforced with zirconia (ZrO2) has been successfully synthesized
by sol-gel technique on commercially pure titanium (CP Ti). The electrochemical behaviour of the coatings has
been investigated under in-vitro conditions. Corrosion sensitivity of the coatings was determined by polarization
(PDS) testing. XRD, SEM and EDS equipment are used to characterization. It was found that adding ZrO2 particles
in HA structure increase load carrying capacity of the coating and progresss the surface passivation properties of
the coatings.
Keywords: CP Ti; Hydroxyapatite; In-vitro corrosion; Ringer solution
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1. GİRİŞ
Metal esaslı implant malzemeler kalça protezi, kalp kapakçıkları, anevrizma klipsleri, diş
implantları, omurilik fiksatörleri gibi uygulamalar başta olmak üzere ortopedik ve rekonstrüktif
cerrahide sıklıkla kullanılmaktadırlar (1). Günümüzde en yaygın kullanılan metalik implant
malzemeler paslanmaz çelik (316L gibi), kobalt-krom (Co-Cr), titanyum (Ti) ve alaşımlarıdır.
Ti ve alaşımları sahip oldukları düşük elastik modül, yüksek dayanım, iyi biyouyumluluk ve
korozyona karşı gelişmiş dirençleri nedeniyle implant uygulamalarında en sık kullanılan
metalik biyomalzemelerdir (2–4). Mikroyapısal olarak titanyum alaşımlarına α, α+β yada β
formunda rastlamak mümkündür. Bu alaşımların mekanik özellikleri kütlesel mikroyapıları ile
ilgili iken, canlı sistemlerle uyumları, aşınma ve korozyon gibi yüzey özellikleriyle ilgilidir.
İnsan vücuduna yerleştirilen bir implantın kısa bir süre içerisinde yetersiz dayanım ve/veya
yüzey bozulması nedeniyle hasara uğraması hasta sağlığı açısından pek çok olumsuzlukları da
beraberinde getirmektedir. Bununla birlikte biyomalzeme yüzeyi vücut içerisinde canlı
dokularla doğrudan temastadır ve dokunun implanta cevabı yüzey özelliklerine bağlıdır. Bu
nedenle titanyum alaşımlı implantlarda yüzey kaplama uygulamaları biyouyumluluk ve
korozyon özelliklerinin iyileştirilebilmesi için günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
Hidroksiapatit (HA: Ca5(PO)3OH), insan iskelet sistemine benzerliği ve implant ile çevre doku
arasında kemik oluşumunu hızlandıran özelliği nedeniyle implant kaplama bileşeni olarak
yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (5–7). Kemik iyileşmesindeki osteokondüktif etkilerinden
dolayı HA hem kütle biyomalzeme halinde hem de biyomalzemelere yüzey kaplaması olarak
kullanılmaktadır. Kalsiyum fosfatın tüm bileşikleri dokularla çok uyumludur ve granüler
formda veya katı blok halinde kemik yerine kullanılmaktadır. Kalsiyum fosfatın apatite bileşiği
kemik ve dişin mineral fazıyla neredeyse aynıdır (8). Bununla birlikte, hidroksiapatitin kemiğe
benzer yapısının uygulamada kemik oluşumunu arttırdığı tespit edilmiştir (9,10). Ancak,
HA’nın dayanım özelliklerinin düşük olması nedeniyle metal oksit yapılar ile güçlendirilmesi
bu kaplamaların mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi açısından oldukça önemlidir (11). ZrO2
genellikle yük altındaki ortopedik implant uygulamalarında HA’nın kırılma tokluğunun
geliştirilmesi için kullanılabilmektedir (12–15). Özellikle, ZrO2 olağanüstü termal, mekanik,
optik ve elektriksel özelliklerinden dolayı dikkat çekmektedir. Zirkonyum abutmentler;
periodonsiyum ve etrafını çevreleyen oral dokularla iyi uyum gösterirler. Bu durum diş etinin
ince ve yarı saydam olduğu durumlarda oldukça önemlidir (16). Shojaee ve Afshar (17),
yaptıkları çalışmada, 316L paslanmaz çelik üzerine HA ve HA+ZrO2 kompozit kaplamalarda
zirkonya oranının kaplamaların korozyon özelliklerine etkisini potansiyodinamik polarizasyon
(PDS) testleri ile araştırmışlar HA-%10ZrO2 kompozit kaplamaların HA kaplamalara oranla
yaklaşık 30 kat daha düşük korozyon akım yoğunluğuna sahip olduğunu ve bu durumun
genellikle ZrO2 katkısının kaplama tabakasındaki kristalleşmeyi arttırma kabiliyetine
bağlamışlardır. Benzer bir çalışmada Balamurugan ve arkadaşları (18) tarafından yapılmış ve
zirkonya ile kuvvetlendirilmiş HA kaplamaların in-vitro ortamlardaki biyouyumluluklarının
yalnız HA kaplamalara oranla daha iyi olduğunu ve artan biyoaktivite nedeni ile kemik
onarımında kullanılabileceklerini ifade etmişlerdir. Biyomedikal implant kaplamalarda sol-jel
tekniği (4,14) özellikle düşük işlem sıcaklıklarında sentezlenebilmesi, oluşan yüzeyin yüksek
oranda homojen karakteristik sergilemesi, kaplama film kalınlığının daldırma süresi ile rahat
bir şekilde kontrol edilebilmesi ve aynı zamanda basit uygulama adımları içermesi ve ucuz
olması nedeniyle diğer kaplama yöntemlerine oranla pratik uygulamalarda sıklıkla tercih
edilmektedir (2). Bu çalışmada, medikal alanda kullanılmak üzere, sol-jel yöntemi kullanılarak
ticari saflıktaki titanyum (CP Ti) altlıklar üzerine HA+ZrO2 kompozit kaplamaların
sentezlenmesi, karakterizasyonu ve in-vitro korozyon özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır
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2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
2.1. Materyal
Bu çalışmada taban malzeme olarak kullanılan CP Ti ‘un kimyasal kompozisyonu ve bazı
mekanik özellikleri sırasıyla Tablo 1 ve 2’de sunulmuştur.
Tablo 1. CP Ti materyaline ait kimyasal bileşim

Element
Ağırlık (%)

C
0.01

N
0.01

O
0.09

H
0.03

Fe
0.055

Ti
kalan

Tablo 2. CP Ti altlıkların bazı mekanik özellikleri

Materyal
CP Ti

𝜎Ç𝑒𝑘𝑚𝑒 (MPa)
345

𝜎𝐴𝑘.−0.2 (MPa)
275

𝜀 (%)
20

Atomik yapı
α

Ticari saflıktaki Ti levhalardan 10×10 mm yüzey alanı olacak şekilde hassas kesme yöntemi ile
çıkarılmıştır. Numune yüzeyleri kaplama esnasında adhezyon direncini arttırmak amacıyla 4
barlık basınç altında Al2O3 partikülleri kullanılarak kumlanmıştır. Daha sonra numune
yüzeyleri sırasıyla 15 dk süreyle saf su, etil alkol ve aseton içerisinde ultrasonik olarak
temizlenmişlerdir. Son olarak ön yüzey işleminin yüzey kaplama verimliliğini arttırmak
amacıyla 2M nitrik asit (HNO3) içerisinde temizleme işlemi uygulanmıştır. Bu işlem sonrası
numune yüzeyleri kaplamaya hazır hale gelmiştir.
2.2. Sol-gel kaplama prosesi
HA+ZrO2 solüsyonlarının eldesinde başlangıç elementleri olarak, saf su, kalsiyum nitrat
tetrahidrat (Ca(NO3)2∙4H2O), diamonyum fosfat (NH4)2∙HPO4 ve zirkonil klorür ZrOCl2∙8H2O
kullanılmıştır. HA solüsyonunun eldesinde farklı beherlerdeki 130 ml saf su karıştırılırken,
17.2685 gr kalsiyum nitrat tetrahidrat ve 5.9422 gr diamonyum fosfat saf su içerisine yavaş bir
biçimde eklenmiştir. Her iki karışım 1 saat karıştıktan sonra kalsiyum bileşeni için 70 ml
amonyak, fosfat bileşeni için ise 100 ml amonyak karışımlara eklenmiştir. Kalsiyum karışımı
fosfat karışımına yavaşça eklenerek HA solüsyonu elde edilmiştir. ZrO2 solüsyonunun
eldesinde, 60 ml saf suda 0.6042 gr zirkonil klorür çözündürülerek elde edilmiştir. Her iki
solüsyonda 24 saat boyunca manyetik olarak karıştırıldıktan sonra birbirine karıştırılmış ve
kaplama solüsyonu elde edilmiştir. Solüsyon daha sonra 5 dk süre ile ultrasonik homojenizatör
(MSK-USP-3N) yardımıyla homojenize edilmiştir. Numuneler hazırlanan bu jel içerisine
daldırma (dip-coating) yöntemi ile kaplanmıştır. Daha sonra 60°C’de 24 saat boyunca ön
kurutma işlemine tabi tutulmuş ardından 600°C’de 10 dk süre ile sinterlenmişlerdir. Sinterleme
sonrası numuneler 1°C∙dk-1’lık soğutma hızında oda sıcaklığına soğutulmuşlardır.
2.3. İn-vitro korozyon testleri
Kaplamaların simüle edilen vücut ortamındaki korozyon dirençlerini belirlemek için in-vitro
testler yapılmıştır. Bu testler potansiyostat/galvanostat (Gamry PCI14/750) cihazı kullanılarak
potansiyodinamik polarizasyon (PDS) tekniği ile yapılmıştır. Testler üç elektrot tekniğine göre
referans elektrot (RE) olarak Ag/AgCI, karşıt elektrot olarak (CE) platinyum (Pt) tel ve çalışma
elektrotu (WE) olarak da hazırlanan numuneler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Numuneler
test öncesi kaplı yüzeyleri dışındaki tüm kısımları soğuk bakalit ile kaplanarak yalıtılmıştır.
Elektrolit olarak kompozisyonu Tablo 3’de sunulan 37°C’deki Ringer çözeltisi kullanılmıştır.
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Tablo 3. Ringer çözeltisinin kimyasal kompozisyonu

Bileşenler
Miktar (g.L-1)

NaCl
8.6

KCl
0.30

CaCl2∙2H2O
0.33

Deney öncesi numuneler açık devre potansiyeline (OCP) ulaşana kadar 2 saat süre ile elektrolit
içerisinde bekletilmiştir. Elektrolitik dengenin sağlanmasından sonra -0.4 voltluk katodik
potansiyelden başlamak üzere 1mV∙sn-1’lik tarama hızı ile 3 volta kadar polarize edilmiştir.
2.4. Karakterizasyon
Korozyon öncesi ve sonrası kaplamaların mikroyapısal karakterizasyonu taramalı elektron
mikroskobu (SEM, Jeol JSM–6335F) ve enerji dağılımlı spektroskopi (EDS, Oxford Inca)
kullanılarak yapılmıştır. Kaplamalar seramik bazlı olduğundan SEM ve EDS incelemeleri için
görüntü kalitesini iyileştirmek amacı ile inceleme öncesi Au-Pd alaşımı ile kaplanmıştır.
Tozların ve kaplamaların bileşen yapısını açığa çıkartmak için X-Işını kırınım (XRD, Bruker
D8) analizleri yapılmıştır. Bu analizler 1.5406 (λ) dalga boyutunda maksimum 80°’ye kadar
0.02° adım hızıyla, Cu Kα radyasyon kaynağı kullanılarak yapılmıştır. HA+ZrO2 kompozit
jelinin termal karakterizasyonu termogravitik (TGA, Setaram Labsys Evo) analizi ile 10°C∙dk1
’lık ısıtma oranı kullanılarak yapılmıştır.
3. BULGULAR ve TARTIŞMALAR
Kaplamalarda kullanılan ve prekürsorlardan hazırlanan HA+ZrO2 kompozit tozların SEM
görüntüsü ve bu tozların EDS analizi Şekil 1’de sunulmuştur.

Şekil 1. HA+ZrO2 tozunun SEM görüntüsü ve EDS analizi.

Yapılan incelemelerde tozların kendi aralarında topaklaştığı (aglomera olduğu), hemen hemen
küresel ancak keskin köşeli bir forma sahip olduğu görülmüştür. ImageJ programı kullanılarak
yapılan istatistiksel ölçümlerde bu partiküllerin boyutlarının yaklaşık 12-120 µm aralığında
değiştiği belirlenmiştir. HA+ZrO2 kompozit tozunun XRD analizi ise Şekil 2’de verilmiştir.
Tozun yapısında hem HA hem de ZrO2 piklerine rastlanmıştır. XRD piklerinde gözlemlenen
hidroksiapatit yapısı (2θ, 32-34°) standart XRD kartından alınmıştır (ICDD 01-074-9780). HA
piklerinin yanında 2θ açısı 30°’de karakteristik ZrO2 pikine karşı gelmektedir. Böylece sol
hazırlanmasında kullanılan kompozit tozu doğrulanmıştır.
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Şekil 2. HA+ZrO2 kompozit tozunun XRD analizi.

Kaplama jelinden ayrılan artık solventlerin hangi aralıkta kalsinasyona uğradığını ve kaplama
içindeki organik bileşenlerin hangi sıcaklık aralığında ekzotermik reaksiyonlar ile yandığını
belirlemek için sentezlenen bu tozlar üzerinde diferansiyel termogram (dTG) analizi
yapılmıştır. Şekil 3’de HA+ZrO2 tozunun dTG eğrisi sunulmuştur.

Şekil 3. HA+ZrO2 tozuna ait dTG eğrisi.

Eğri incelendiğinde kompozit tozun 237°C de 0.33 mg’lık kütle kaybına yol açan bir
ekzotermik pik oluştuğu ve bu pik aralığının 150-350°C arasında genişlediği görülmektedir. Bu
nedenle sunulan çalışmada kalsinasyonun sebep olacağı kaplama çatlamalarının önüne geçmek
için ön kurutma sıcaklığı 150°C’nin altında, sinterleme sıcaklığı ise 350°C’nin üzerinde
seçilmiştir. Ekonomiklik ilkesinden hareket ederek düşük sıcaklıklarda uzun süre sinterlemek
yerine sinterleme süresini azaltmak için 600°C civarında sinterleme işlemi yapılmıştır. Benzer
çalışmada seçilen sıcaklık değerleri konu üzerine çalışan başka araştırıcıların (19–22)
kullandıkları çalışma aralıklarıyla uyum içerisindedir.
CP Ti üzerine sentezlenen HA matriksli ZrO2 takviyeli biyoaktif hibrid kaplamanın elektron
mikroskop görüntüsü Şekil 4’de verilmiştir. Kaplamanın daha yüksek büyütmelerdeki
morfolojik yapısı ve bu bölgenin EDS analizi ise Şekil 5’de görülebilir. Bu analizde HA’nın
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temel bileşenleri olan Ca ve P pikleri ile kuvvetlendirici olarak kullanılan zirkonyaya ait Zr piki
kaplama üzerinde sentezlenen biyoaktif hibrid kaplamayı doğrulamıştır.

Şekil 4. HA+ZrO2 kaplanmış numunenin SEM görüntüsü.

Şekil 5. HA+ZrO2 kaplanmış numunenin yüksek büyütmelerdeki SEM görüntüsü ve üzerindeki seçili bölgenin
EDS analizi.

Kaplamanın daha detaylı karakterize edilebilmesi için yapılan XRD analizleri taban altlık
olarak kullanılan CP Ti ile karşılaştırmalı olarak Şekil 6’da verilmiştir. XRD sonuçlarında,
kaplanmamış kontrol numunesinde sadece Ti piklerine rastlanırken, kaplama yapılan
numunelerde bu faza ilaveten HA ve ZrO2 yapıları da gözlemlenmiştir. Ayrıca kaplamanın
sinterleme sonrası kristalin yapıya sahip olduğu görülmektedir.
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Şekil 6. Taban malzeme ve HA+ZrO2 kaplı numunelerin XRD analiz sonuçları.

Kaplanmamış ve HA matriksli zirkonyum takviyeli hibrid kaplanmış numunelerinin Ringer
çözeltisi içerisindeki potansiyel-zaman eğrileri Şekil 7’de sunulmuştur. Yaklaşık 1.5 saat
sonunda her iki numunenin de içinde bulundukları çözelti ile kararlı hale geldiği yapılan hibrid
kaplamanın kaplanmamış numuneye oranla daha soy bir OCP değerine sahip olduğu
kaplanmamış numunenin daha kısa sürede stabil hale gelmesine rağmen toplam daldırma
süresince gürültü genliklerinin kaplanmış numuneye oranla daha fazla olduğu dikkat
çekmektedir. Bu durum kabaca kaplanmış numune üzerinde oluşan koruyucu oksit filminin
daha koruyucu ve oksitlenme direncinin daha düşük olduğunu göstermektedir.

Şekil 7. CP Ti ve HA+ZrO2 kaplı numunelerin zamana bağlı OCP değişimleri.

Şekil 8’de Kaplanmış ve kaplanmamış numunelerin Ringer çözeltisi içerisindeki
potansiyodinamik polarizasyon eğrileri sunulmuştur. Kaplamalar PDS yöntemi ile anodik
yönde aşırı polarize edilmiştir. Bu işlemi yapmaktaki amaç, bir süre serbest korozyona uğrayan
numuneler üzerindeki potansiyeli artırarak, korozyon farklılaşmalarını ortaya çıkarabilmektir.
Potansiyodinamik polarizasyon yöntemi, metal yüzeyindeki kaplama ve zayıflayan
bölgelerinden başlayarak meydana gelen korozyonunun elektrokimyasal tekniklerle
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incelenmesi, kaplamanın kalitesinin ve stabilitesinin belirlenmesinde oldukça faydalı bir
yöntemdir. Bu eğrilerden hesaplanan önemli korozyon parametreleri ise Tablo 4’de
toplanmıştır.

Şekil 8. CP Ti ve HA+ZrO2 kaplı numunelerin PDS eğrileri.
Tablo 4. PDS eğrilerinden hesaplanan bazı korozyon parametreleri

Materyal
Eocp (mV) Ecorr (mV) Icorr (µA∙cm-2) Icc (µA∙cm-2) Epp (mV)
Taban malzeme (CP Ti)
-118
-196
1.12
25.78
51
HA+ZrO2 Kaplama
-66
-190
0.77
1.98
37
Şekil 8 ve Tablo 4 incelendiğinde zirkonya katkılı HA kaplamanın Ringer çözeltisi içerisindeki
polarizasyon davranışının kaplanmamış CP Ti ile benzer rejime sahip olduğu, fakat kaplanmış
numunenin hem Eocp hem de Ecorr değerinin daha soy değerlere sahip olduğu görülmektedir.
Bununla birlikte, Galvele’ye (23) göre bir malzemenin korozyon akım yoğunluğu direkt olarak
elektrot potansiyeli ile ilişkilidir ve bu değer malzemenin elektrokimyasal davranışı ile ilgili
çok daha fazla bilgi sunabilir. Bu nedenle implant olarak kullanılacak bir malzeme için Ecorr ve
Icorr değerlerin karşılaştırılması çok daha gerçekçi sonuçlar sunabilir. Tablo 4’ten görüleceği
üzere, HA+ZrO2 hibrid kaplamanın korozyon akım yoğunluğu (Icorr) değeri kaplanmamış CP
Ti taban malzemeye oranla yaklaşık yarısı kadardır. Bu durum kaplanmış numuneden elektrolit
içerisine iyon salınımın daha az olduğunu göstermektedir. İmplant olarak vücut ortamında
kullanılacak bir malzeme için bu durum hiç şüphesiz oldukça önemlidir ve implantın
biyouygunluğu ve osteointegrasyonunu iyileştirmektedir. Ayrıca, kalsiyum-fosfat yapısının
yüksek sıcaklıklarda sinterlenmesi nedeniyle sahip olduğu yüksek kristaliniteden dolayı daha
az çözünme özelliği sergilediği de bilinmektedir (17). Tablo 4’e göre, kaplanmış numunenin
pasifleşme potansiyeli (Epp) değeri daha soy ve kritik akım yoğunluğu (Icc) değerleri de
kaplanmamış numuneye oranla çok daha düşüktür. Bu durum CP Ti’a oranla kaplanmış
numune yüzeyinde oluşan daha az gözenekli ve daha kararlı oksit tabakasından dolayı meydana
gelmiş olabilir. Diğer bir ifade ile biyoaktif kaplamaların oksitlenme direnci daha düşük
denilebilir. Korozyon öncesi yapılan SEM incelemelerinde, kaplamalarda poroziteler
(gözenekler) ve poriziteler arası bağlantılar görünmektedir (Şekil 4). Hiç şüphesiz kaplama
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yüzeyinde gözlenen bu porlar çatlaklara neden olmakta ve kaplamanın adhezyon dayanımını
olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak, yapılan incelemelerde kaplamaların düşük çatlak
yoğunluğuna sahip bir yapıda olduğu (Şekil 5) korozyon sonrası alınan SEM görüntülerinde
ise bu porlar ve çatlakların yüzeyde lokal girişimlerde neden olduğu ve bazı çukurcukların
oluştuğu görülmektedir (Şekil 9a). Şekil 9b incelendiğinde, bu lokalize dağılımının yüzey
boyunca homojen olmadığı da görülmektedir. Bu durum yüzeyde sürekli değişen mikro lokal
piller oluştuğunu göstermektedir, buna bağlı olarak da korozyon izleri yüzeyin farklı yerlerinde
farklı hızlarda ve büyüklüklerde seyretmektedir. Bütün bu dinamik değişimler, elektrokimyasal
verilerdeki değişim hızının büyümesi ve pasif alandaki veri saçılmaları ile kendini gösterir
(Şekil 7, 8 ve Tablo 4). Muhtemelen, kaplama içerisindeki boşluk oranının azalması ile bu
saçılma oranı da gittikçe azalacaktır.

Şekil 9. Kaplamanın korozyon sonrası SEM görüntüleri

Bununla birlikte, bazı çalışmalarda (24) kaplama içindeki gözeneklerin ve bölgesel
farklılıkların biyoseramik kaplı implantlarda osteointegrasyonu kolaylaştırdığı ve kaplama–
doku etkileşiminde dokunun kaplamayla osteointegre olmasını sağladığı ve dokunun
gelişiminin tercihli olarak gözeneklerin içine doğru yönlenmesini sağladığı dile getirilmektedir.
Çünkü bu gözenekler, elektrolitin (Ringer Çözeltisinin) durgun kaldığı bölgelerdir ve zaman
içerisinde bu porozitelerin iç kısımları oksit yapılı korozyon ürünleri ile kapanabilmektedir. Bu
bölgedeki Cl- iyonları yüzeyin diğer bölgelerine göre artarsa, bu bölgeler oksit filminin
çözünürlüğünün ve yüzey iletkenliğinin arttığı lokalize bölgeler haline gelebilmektedir.
4. SONUÇLAR
Bu çalışmada; ticari saflıktaki titanyum (CP Ti) altlıklar üzerine hidroksiapatit esaslı zirkonya
katkılı biyoaktif hibrid kaplamalar sol‐jel tekniği kullanılarak başarılı bir şekilde kaplanmıştır.
Kaplamaların in-vitro ortamlardaki korozyon dirençleri kaplanmamış numuneler ile
karşılaştırılmış, HA içerisine katılan ZrO2 partiküllerinin implantın yüzey pasivizasyon
özelliklerini iyileştirdiği, implantın korozyon akım yoğunluğu değerini kaplanmamış CP Ti
taban malzemeye oranla yaklaşık yarı yarıya azalttığı bulunmuştur. Çalışma göstermiştir ki;
implantların biyoaktif seramiklerle kaplanması ile doku-metal etkileşimi yerine daha az riskli
doku-seramik etkileşimi sağlanabilir, bu durumda hem korozyon açısından implantı daha
koruyucu hale getirebilir hem de biyouyumluluk açasından implantı geliştirebilir.
Teşekkür: Bu çalışmanın maddi desteğini veren TÜBİTAK’a (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu) teşekkür ederiz (Proje No: 11M437).
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CORROSION BEHAVIOR OF FUNCTIONALLY GRADED Al2024/ B4C-SiC
HYBRID COMPOSITES
A.H. KARABACAK, A. ÇANAKÇI, F. ERDEMİR
Karadeniz Technical University, Department of Metallurgical and Materias Engineering, Trabzon, Turkey
Abstract
In this study, the corrosion characters of functionally graded materials (FGMs) which are two-layered Al2024
matrix reinforcement with nano B4C/SiC particles were examined. The hot pressing technique was used for
producing the FGM hybrid composites with changing percentage of B4C and SiC (0.125, 0.25, 0.375 and 0.5 %
wt. respectively). The aim of this study was to investigate the effect of reinforcement materials ratio on the
corrosion behavior of FGM hybrid composites. The potentiodynamic polarization method was carried out to
determine the corrosion behavior of FGM hybrid composite samples in 3.5 wt. % NaCl solution. After the
corrosion tests of FGM hybrid composites was performed, the morphology of corrosion surfaces was examined
by the scanning electron microscopy (SEM).
Keywords: Corrosion, Hybrid composite, Functionally graded, Potentiodynamic polarization

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ Al2024/B4C-SiC HİBRİT
KOMPOZİTLERİN KOROZYON DAVRANIŞI
Özet
B4C-SiC nano parçacıklarla takviyeli iki tabakalı fonksiyonel derecelendirilmiş Al2024 matrisinin korozyon
karakterizasyonu bu çalışmada incelendi. Değişen oranlarda B4C ve SiC (sırasıyla 0.125, 0.25, 0.375 ve 0.5 %
ağ.) katılan fonksiyonel derecelendirilmiş hibrit kompozitlerin üretiminde sıcak pres yöntemi kullanıldı. Bu
çalışmanın amacı, fonksiyonel derecelendirilmiş hibrit kompozitlerin korozyon davranışına takviye oranının
etkisini araştırmaktı. 3.5 % ağ. NaCl hazırlanmış çözelti içinde fonksiyonel derecelendirilmiş hibrit kompozit
numunelerin korozyon davranışlarını belirlemede potansiyodinamik polarizasyon methodu uygulandı.
Fonksiyonel derecelendirilmiş hibrit kompozitlerin korozyon testleri yapıldıktan sonra korozyon yüzeylerinin
morfolojisi taramalı elektro mikroskopta (SEM) incelendi.
Anahtar Kelimeler: Korozyon, Hibrit Kompozit, Fonksiyonel Derecelendirme, Potansiyodinamik Polarizasyon.
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1. INTRODUCTION
A functionally graded materials (FGMs) is a special material, usually a composite, whose
composition and/or microstructure vary easily in space according to a created law. Due to the
gradual change in composition, also the physical, mechanical and biochemical properties of
FGMs change in space to meet the specific requirements for a given application [1]. Using
various methods such as powder metallurgy, pack cementation, plasma spray, chemical vapor
deposition, infiltration fabricate the FGMs [2-3]. Powder metallurgy is considered as an
efficient technique in producing metal-matrix composites. Low processing temperature
compared to melting techniques is an important advantage of this method. Besides, the
reinforcing particles in the matrix are distributed good by powder metallurgy technique.
Another advantage of powder metallurgy technique is its ability to manufacture near net shape
product with low cost [4].
Metal matrix composites (MMCs) have attracted increasing attention to applications in
aerospace, automobile, electronic, marine, nuclear and recreational industries. MMCs exhibit
high mechanical properties in the three orthogonal directions coupled with relatively low cost
availability of reinforcement. Metals and alloys such as Al, Ti, Mg, Cu, Ni and intermetallics
has been used as matrix material [5-6]. The using of aluminum based composites has greatly
increased. Some of the reinforcement used in the aluminum matrix are SiC, Al2O3, B4C, TiC,
TiO2, TiB2, MgO and AlN [7].
Metal matrix composites reinforced with ceramic particle can be attention to due to high
stiffness, strength and creep resistance, wear and corrosion resistance. Corrosion behavior is
one of the very consequential input values for MMCs. Corrosion of the composite materials
result from galvanic coupling between the reinforced particles or precipitates and metal matrix.
Pitting corrosion is dominant corrossion type for Al/SiC composites. The interfaces and
electrochemical differences between metal and the reinforcement particles, intermetallic
phases, reinforcement content and reinforcement distribution in the matrix determine to the
corrosion behavior of MMCs. Pardo and Dutta studied that the effect of reinforcement
distribution and content on the corrosion behavior of composites[8-11].
To our knowledge, effect of the nano SiC and nano B4C content on the corrosion behaviour of
composites has not been investigated. Therefore, the purpose of this work is to produce
Al2024/B4C-SiC composites by powder metallurgy and hot pressing and to investigate effect
of nano particles content on the microstructure and corrosion behaviour of the Al2024/ B4C SiC composites.
2. EXPERİMENTAL
Al2024 alloy powders, nano SiC and nano B4C particles used as raw materials to fabricate the
composites. The as-atomized Al2024 powders were supplied commercially with the chemical
composition (in wt.%) of 4.85 Cu, 1.78 Mg, 0.385 Si, 0.374 Fe, 0.312 Mn, 0.138 Zn, 0.042 Cr,
0.005 Ti and Al (balance). Al2024 alloy powders with an average particle size of 72 µm were
used as the matrix materials and B4C and SiC powders with an average particle size of 45-55
nm (Alfa Aesar, Germany) were used as the reinforcement material. Al2024 matrix powders
and SiC and B4C particles (0.125, 0.25, 0.375, and 0.5 wt.%) were blended in a planetary ballmill (Fritsch Gmbh, model ‘‘Pulverisette 7 Premium line’’) at room temperature using a
tungsten carbide bowl and a high argon atmosphere for 8 h in order to break up the hard
agglomerates. The sample designaton and composition of the samples is given in Table 1. The
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milling medium was tungsten carbide balls with diameters of 10 mm. The ball-to-powder
weight ratio and rotational speed were selected to be 5:1 and 400 rpm, respectively. The milling
atmosphere was argon which was purged into a bowl before milling. Hot pressing was used for
preparation of the Al2024/B4C-SiC composites. The microstructure and elemental distribution
of cross-section of composites were investigated using Zeiss Evo LS10 scanning electron
microscope.
Table 1. The sample designation and composition of composites.

Evaluation of the corrosion was determined by potentiodynamic polarization measurement. For
the potentiodynamic polarization measurement, machined samples (square cube shaped
samples with an average size of 6 mm 10 mm) were mounted on copper rod using epoxy resin
for electrical connection, and open surfaces of all samples were cleaned with deionized water
followed by rinsing with methanol and then dried. Before potentiodynamic polarization
measurements, an initial delay of 45 min was employed in order to measure the open circuit
potential between working and reference electrodes. Corrosion tests were conducted within a
range of ±500 mV of open circuit potential at a scan rate of 1 mV/s. Electrolytic corrosion
behavior of the samples was evaluated according to corrosion potential and corrosion current
density. Each data point for potentiodynamic polarization tests represents at least an average of
three different measurements.
3. RESULTS AND DISCUSSION
The potentiodynamic polarization curves of the composites and functionally graded composites
are shown in Fig. 1. The polarization curves showed that Icorr of composite sample up to nano
B4C – nano SiC reinforcement content of 0.375 wt.% remains constant at about 0.53x10-6
A/cm2 and the calue of the corrosion potential (Ecorr) is -676 mV versus SCE. Thus, the anodic
reaction on these composites can be controlled by the pitting of the Al2024 alloy. This
composite was subjected to pitting attack in the NaCl solution.
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Fig.1 Potentiodynamic polarization curves of the composites

The reinforcement content can be determined to ceramic particle distribution in matrix alloys.
Homogeneous distribution of reinforcement particles are observed in the medium
reinforcement content. As the reinforcement content is increased, great number of
reinforcement cluster are increased. The increase in the number of reinforcement cluster result
in heterogeneous distribution of reinforcement particles. It should be noted that a great number
of reinforcement cluster may adversely affected the homogeneity of the reinforcement
distribution as well as physical and mechanical properties of the composites. The most critical
parameters such as corrosion potential (Ecorr), and current density (Icorr) values obtained from
this curves and calculated corrosion rates of composites are summarized in Table 2.
Homogeneous distribution of B4C and SiC reinforcement particles is observed at the cross
sections of the abs3 samples. The number of B4C and SiC cluster increased with increasing
reinforcement particles content from 0.375 wt.% to 0.5 wt.%.The corrosion rate of
Al2024/0.375 wt.% B4C and Al2024/0.375 wt% SiC FGM hybrid composite is 0.53 mpy, while
that of Al2024 alloy is 2.57 mpy. This can be attributed to reinforcement distribution effects on
the corrosion rates.
Table 2. Electrochemical parameters of composite samples.
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Fig.2 indicates that typical SEM micrographs of the corroded surface for each composites after
exposure in 3.5 wt.% NaCl solution at room temperature. It is showed that severe damage is
found on the surface of the composites with lower and higher nano B4C and nano SiC content.
Large pits were obvious on the surface, indicating susceptibility of the material toward pitting
corrosion in NaCl medium. But, the Al2024/0.375 wt.% B4C and Al2024/0.375 wt.% SiC two
layered composites corroded surfaces exhibited less damage then the Al2024/0.5 wt.% B4C
and Al2024/0.5 wt.% SiC two layered composites. As can be seen in Fig.2 that the surface of
the Al2024/0.125 wt.% B4C and Al2024/0.125 wt.% SiC composites exposed to severe
degradation on the grain boundaries. It is clear that the pitting occurred at the sites where the
B4C and SiC nano particulates agglomerate because of attaking in grain boundary in Al/B4CSiC.

a)

b)
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c)

d)
Fig. 2. SEM micrographs; a) two layered abs1, b) two layered abs2, c) two layered abs3 and d) two layered abs4
after exposure in 3.5 wt.% NaCl solution.

4. CONCLUSION
In summary, Al2024/B4C-SiC FGM hybrid composites with changing percentage of B4C and
SiC (0.125-0.5%) produced by hot pressing and consolidation method. The corrosion
performances of composites were evaluated by potentiodynamic polarization scans in 3.5 %
NaCl solution. The number of B4C and SiC cluster increased with increase in reinforcement
content from 0.375 wt.% to 0.5 wt.%. .%.The corrosion rate of Al2024/0.375 wt.% B4C and
Al2024/0.375 wt% SiC composite is 0.53 mpy, while that of Al2024 alloy is 2.57 mpy. The
pitting occurred at the sites where the B4C-SiC particulates agglomerate.
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POSTOKSİDASYON İŞLEMİNİN PLAZMA NİTROKARBÜRLENMİŞ AISI 316
PASLANMAZ ÇELİĞİNİN ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
M. KARAKANa, A. YENİLMEZa, İ. ÇELİKb
b

a
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Özet
Bu çalışmada korozyon direnci yüksek olan AISI 316 kalite paslanmaz çelik numunelere önce sabit zaman (4 saat)
ve sabit gaz karışım atmosferinde, plazma ortamında ferritik ve ostenitik nitrokarbürleme yapılmıştır.
Nitrokarbürleme sonrası kötüleşen korozyon direncini tekrar iyileştirmek için plazma postoksidasyon işlemi (45
dakika) uygulanmıştır. Duplex işlem sonrası numunelere ait XRD ve SEM yöntemi ile yapısal analizleri,
polarizasyon yöntemi ile korozyon analizi ve mikrosertlik yöntemi ile yüzey sertliğindeki değişimler
araştırılmıştır. Çalışmalar sonucunda AISI 316 paslanmaz çelikte; nitrokarbürleme işlemi ile yüzey sertliği artmış,
ancak FNC (570ºC) ve ONC (670ºC) nitrokarbürleme ile korozyon direnci kötüleşmiştir. Sonrasında yapılan
postoksidasyon işlemi ile korozyon direncinin iyileşerek işlemsiz durumdaki değerine yaklaştığı sonuçları elde
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Postoksidasyon, Plazma nitrokarbürleme, AISI 316 paslanmaz çeliği, Korozyon

EFFECT OF POST OXIDATION TREATMENT ON ELECTROCHEMICAL
PROPERTIES OF PLASMA NITROCARBURIZED AISI 316 STAINLESS STEEL
Abstract
In this study, ferritic and austenitic nitrocarburizing in the plasma environment was applied to samples of AISI316
stainless steel with excellent corrosion resistance, firstly definite time (4hours) and definite gas compound
atmosphere. Post oxidation (45 minutes) was applied to re-better corrosion resistance deteriorated after
nitrocarburizing. After duplex process structural analysis of samples with XRD and SEM method, corrosion
analysis with polarization method, changes in the surface hardness with microhardness were researched. After the
studies surface hardness was increased with nitrocarburizing in AISI316 stainless steel; however, FNC (570ºC)
and ONC (670ºC) were deteriorated with nitrocarburizing. With post oxidation process afterwards, the corrosion
resistance was bettered and approximated to the values of non-processed position.
Keywords: Post oxidizing, Plasma nitrocarburizing, Corrosion, AISI 316 Stainless steel.
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1. GİRİŞ
Günümüzde insanlığın iki büyük sorunu mevcuttur. Bunlardan birincisi hammadde, ikincisi ise
enerji sorunudur. Ancak enerjinin de büyük kısmı hammaddeye bağımlı olduğundan, temel
problem evrendeki sınırlı hammaddede düğümlenmektedir. Bilim dünyası hammadde sorununa
çözüm olarak sunacağı yeni teknolojilerle, daha az maddeden daha fazla ve verimli
yararlanmayı hedeflemektedir. Bunun için mevcut hammaddeden yeni özellikte ve daha
kullanışlı malzemeler üretmek veya var olan malzemelerin özelliklerini değiştirerek daha üstün
özellikli malzemeler elde etme yönünde çalışmalar artarak devam etmektedir [1].
Yüzey mühendisliği, özellikle sürtünmenin söz konusu olduğu makine elemanlarında ortaya
çıkan aşınma problemlerini azaltmak, metalik makina elemanlarının ve takımların yüzey ve
yüzeye yakın yerlerinde daha iyi mekanik özellikler ve fonksiyonellik elde etmek amacıyla son
yıllarda endüstriyel uygulamalarda ihtiyaç duyulan bir yöntem haline gelmiştir.
Uygulamada, malzemelerin hem dinamik yükleri karşılayabilmek için sünek bir içyapıya hem
de aşınmaya dayanıklı, sert, yorulma ve aşınma dayanımı yüksek, korozyon direnci iyi bir dış
yüzeye sahip olması istendiğinde yüzey sertleştirme işlemleri uygulanır.
Ostenitik paslanmaz çelikler, sahip oldukları üstün korozyon dirençleri nedeniyle başta gıda ve
kimya sanayii olmak üzere birçok endüstriyel alanda kullanılmaktadır. Ayrıca kaza, savaş ve
hastalık gibi durumlarda insanların kaybolan ve azalan bazı vücut fonksiyonlarını tekrar
kazandırmak için implant malzemeler kullanılmaktadır. Dâhili implantların ve cerrahi
takımların sürekli veya belirli aralıklarla çok yoğun korozif özelliğe sahip vücut sıvısı ile temas
halinde olması ostenitik paslanmaz çelikler gibi korozyona karşı dirençleri yüksek
malzemelerin sağlık sektöründe kullanılmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Ostenitik
paslanmaz çelikler çok iyi korozyon özellikleri göstermesine rağmen nispeten düşük sertliğe ve
zayıf tribolojik özelliklere sahiptir [2,3]. Bu durum özellikle aşınma ve yorulmanın önemli
olduğu ortopedik implantların kısa sürede hasara uğramasına ve değiştirilmesine sebep olur [5].
Tribolojik ve sertliklerinin düşük olması mühendislik uygulamalarında, makine ekipman ve
mekanik parçaların üretim ve mühendisliğinde kullanım alanlarını kısıtlamaktadır. Bu nedenle
ostenitik paslanmaz çeliklerin aşınma direncini, korozyon direncini düşürmeden iyileştirmek
için birçok yüzey mühendisliği tekniği geliştirilmiştir. Plazma nitrokarbürizasyon ve
postoksidasyon bu yöntemlerden en çok kullanılanlarından biridir (Yetim vd 2006).
2. MALZEME ve YÖNTEM
Çalışmamızda Çizelge 1’de kimyasal bileşimi verilen AISI 316 ostenitik paslanmaz çelik
malzemeden 15 mm çapında ve 10 mm kalınlığında küçük silindirik parçalar halinde hazırlanan
numuneler kullanıldı. Çubuk halinde bulunan AISI 316 ostenitik paslanmaz çelik, atölyede 15
mm çapında ve 10 mm yüksekliğinde küçük silindirik parçalara ayrıldı. Sırası ile 400–800–
1200’lük silikon karpit kağıdı ile yüzeyler zımparalandı. Daha sonra numunelerin işlenecek
yüzeyleri 1µm alümina tozu ile parlatıldı ve optik mikroskopta incelendi. Etil alkol ile
temizlenen numuneler sıcak hava ile kurutuldu.
Çizelge 1. AISI 316 çeliğinin kimyasal kompozisyonu

Kalite

C% Mn% Si%

AISI 316 0,08

2,00

P%

S%

Cr%

Ni%

0,75 0,045 0,03 16-18 10-14
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Mo% N%
2-3

0,10

Plazma Nitrokarbürleme işlemi için hazırlanan numuneler laboratuvar koşullarında kullanılan
plazma ünitesine 4’er adet olmak üzere yerleştirildi. Vakum pompası çalıştırılmak suretiyle
cihaz iç basıncı 3x10-2 mbar basıncına getirildi. Sisteme 5 mbar’a kadar H2 gazı verilerek 500
V gerilimde plazma oluşturularak 15 dakika süre ile numune yüzeylerinin ön sputtering
(saçılma) ile temizlenmesi sağlandı [6,7]. Sputterring sonrası tekrar 3x10-2 mbar basıncına
getirilen işlem atmosferi, aşağıda verilen deney şartlarındaki gaz oranlarında (%60 N2, %37 H2,
%3 CO2) sisteme sırasıyla H2, N2, CO2 gazları verilerek toplamda çalışma basıncı 5 mbar’a
getirildi. Basıncın sabit hale gelmesinin ardından DC güç ünitesinin verdiği 400–550 V
gerilimle plazma oluşturuldu. Plazma sıcaklığı yukarıda görüldüğü gibi önceden tespit edilen
sıcaklıklarda sabit kalmak üzere 4 saat süre ile ferritik ve ostenitik sıcaklıklarda ayrı ayrı
nitrokarbürleme yapıldı. Deney bitiminde numuneler deney cihazında oda sıcaklığına gelene
kadar soğumaya bırakıldı. Bu durum her deney şartı için tüm numunelere uygulandı.
Çizelge 2. Plazma nitrokarbürleme deney şartları

Ferritik Nitrokarbürleme

Gaz oranları
(%H, N, CO2)
%37 - %60 - %3

Basınç
(mbar)
5

Sıcaklık
(°C)
570

Süre
(saat)
4

Ostenitik Nitrokarbürleme

%37 - %60 - %3

5

670

4

DENEY ŞARTLARI

Plazmada ferritik ve ostenitik sıcaklıklarda nitrokarbürlenen numuneler aynı plazma cihazı
kullanılarak sadece oksijen ortamında (PO) postoksidasyona tabi tutuldu. Deney sonucunda
numuneler plazma cihazında oda sıcaklığına kadar soğumaya bırakıldı. Tüm işlemler
sonucunda her deney numunesi yapılan işleme göre işaretlenerek; İşlem yapılmamış, FNC,
ONC, FNC+PO, ONC+PO şekilde 5 gurupta sınıflandırıldı.
3. BULGULAR ve TARTIŞMA
3.1. Mikroyapı Analizi
Plazma ferritik ve ostenitik nitrokarbürleme işlemleri sonucunda numunelerin yüzeylerinde ε
[Fe2-3(N,C)] ve γ [Fe4(N,C)] fazlarından oluşan beyaz tabaka [8,9] ile onun altında azot ve
karbonun yapıdaki alaşım elementleriyle oluşturduğu bileşikleri içeren difüzyon tabakası
meydana geldiği tespit edilmiştir (Şekil 1). Bu tabakalara ek olarak plazma ostenitik
nitrokarbürlemede beyaz tabaka ve difüzyon tabakası arasında, artan sıcaklık nedeniyle azot ve
karbon hareketliliğine bağlı olarak oluşan azotça doygun ostenit tabakası oluştuğu görülmüştür
(Şekil 1). Plazma nitrokarbürleme ile işlemsiz numune üzerinde bulunan kromoksit tabakası
bozularak, serbest kalan krom atomları ile azot ve karbonun birleşmesinden dolayı yapıda
kromnitrokarbürler [Crx(N,C)] tespit edilmiştir. Ferritik nitrokarbürlemede ε fazı, ostenitik
nitrokarbürlemede ise γ fazı yoğun olarak bulunduğu saptanmıştır.
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Şekil 1. İşlemsiz, FNC ve ONC işlemi uygulanmış numunelere ait XRD grafikleri

Nitrokarbürlenen numunelere yapılan postoksidasyon ile beyaz tabaka üzerinde hematit ve
manyetit fazlarından oluşan demiroksit tabakası oluşmaktadır. Buna bağlı olarak
postoksidasyon ile ε ve γ fazlarının yoğunluklarında azalma meydana gelmektedir. Şekil 2 ve
3’te görüldüğü üzere %100 oksijen (PO) kullanılan postoksidasyon işleminde oksit tabakası
kalın olarak oluştuğu saptanmıştır.

Şekil 2. FNC işlemi uygulanmış ve sonrasında plazma oksidasyon yapılmış numunelere ait XRD grafikleri

Şekil 3. ONC işlemi uygulanmış ve sonrasında plazma oksidasyon yapılmış numunelere ait XRD grafikleri
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3.2. SEM Analizi
İşlemsiz numuneler üzerine yapılan FNC ile numune yüzeyinde ONC’ye nazaran daha kaba
taneli ve kısmen homojen olmayan topoğrafik yapı ortaya çıktığı görülmektedir (Şekil 4).
Plazma nitrokarbürleme ile malzeme yüzeyinde oluşan tabakalarla önemli derecede
gözeneklilik oluşmaktadır. Özellikle plazma ostenitik nitrokarbürlemede beyaz tabakanın
gözenekli yapıda ve kalın olduğu tespit edilmiştir (Şekil 4d). Plazma postoksitleme ile 0.5-2
µm kalınlığında oksit tabakası meydana gelmiştir. Postoksidasyon ile beyaz tabaka kalınlığının
azaldığı ve beyaz tabaka üzeri tamamen kaplandığı için beyaz tabakadaki gözeneklilik
azalmıştır.

Şekil 4. (a) FNC yüzey görüntüsü, (b) FNC kesit görüntüsü, (c) ONC yüzey görüntüsü, (d) ONC kesit görüntüsü

3.3. Mikrosertlik Analizi
Plazma ferritik ve ostenitik nitrokarbürleme ile AISI 316 paslanmaz çeliğinin yüzey sertliği
önemli derecede (yaklaşık 4 kat) artmıştır. İşlemsiz numunenin yüzey sertlik değeri 261 HV0.05
iken en yüksek yüzey sertlik değeri ferritik nitrokarbürlemede gerçekleşmiştir (HV0.05).
Ostenitik nitrokarbürlemede yüksek sıcaklık temperleme etkisi yaptığından dolayı sertlikte
ferritik nitrokarbürlemeye göre bir miktar azalma meydana gelmiştir (760-800 HV0.05). Plazma
postoksidasyon ile yüzeyler oksit tabakası ile kaplandığı için gerek demirnitrokarbürlerin
azalması, gerekse postoksidasyon sıcaklığının temperleme etkisi nedeniyle yüzey sertliğinde
azalma meydana gelmiştir.
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3.4. Korozyon Analizi

Şekil 5. İşlemsiz, FNC ve ONC numunelerin potansiyel-korozyon akım yoğunluğu grafiği

Mevcut numunelerin, %3.5’lik NaCl çözeltisi kullanılarak elektriksel iletkenliklerindeki akım
ve gerilim değişimleri incelenmiştir. Gamry G750/DC105 (Potansiyostat/Galvonostat/ZRA)
marka potansiyometre cihazı ile yapılan potansiyodinamik testler yardımıyla tafel eğrileri elde
edilmiştir. Şekil 5’teki polarizasyon grafiğinden de anlaşılacağı üzere plazma nitrokarbürleme
ile AISI 316 ostenitik paslanmaz çelikteki pasivizasyon tabakası bozulup, ε ve γ fazlarından
oluşan yeni beyaz tabaka oluşması ve serbest krom oranı azalmış olduğu için korozyon
direncinde azalma meydana gelmiştir. Plazma ferritik nitrokarbürlemede korozyon direnci,
ostenitik nitrokarbürlemeye nazaran daha iyi olarak elde edilmiştir.

Şekil 6. FNC uygulanmış ve sonrasında postoksidasyon yapılmış numunelerin polarizasyon eğrileri

Ostenitik nitrokarbürlemede yüzeyde oluşan gözenekli yapıdan dolayı korozyon direncinde
önemli düşüşler kaydedilmiştir. Bununla birlikte, nitrokarbürlenen yüzeylere uygulanan plazma
oksidasyon işlemi sonucunda plazma nitrokarbürlenen AISI 316 paslanmaz çelik
numunelerinin korozyon dirençlerinin iyileştiği tespit edilmiştir (Şekil 6 ve Şekil 7).
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Şekil 7. ONC uygulanmış ve sonrasında postoksidasyon yapılmış numunelerin polarizasyon eğrileri

4. SONUÇLAR
Plazma ferritik ve ostenitik nitrokarbürleme işlemleri sonucunda numunelerin yüzeylerinde ε
[Fe2-3(N,C)] ve γ [Fe4(N,C)] fazlarından oluşan beyaz tabaka ile onun altında azot ve karbonun
yapıdaki alaşım elementleriyle oluşturduğu bileşikleri içeren difüzyon tabakası meydana
geldiği tespit edilmiştir. Bu tabakalara ek olarak plazma ostenitik nitrokarbürlemede beyaz
tabaka ve difüzyon tabakası arasında, artan sıcaklık nedeniyle azot ve karbon hareketliliğine
bağlı olarak oluşan azotça doygun ostenit tabakası oluştuğu görülmüştür.
Plazma nitrokarbürleme ile işlemsiz numune üzerinde bulunan kromoksit tabakası bozularak,
serbest kalan krom atomları ile azot ve karbonun birleşmesinden dolayı yapıda
kromnitrokarbürler [Crx(N,C)] tespit edildi.
Ferritik nitrokarbürlemede ε fazı, ostenitik nitrokarbürlemede ise γ fazı yoğun olarak bulunduğu
saptanmıştır.
Plazma nitrokarbürleme ile AISI 316 ostenitik paslanmaz çelikteki pasivizasyon tabakası
bozulup ε ve γ fazlarından oluşan yeni beyaz tabaka oluşması ve serbest krom oranının azalmış
olduğu için korozyon direncinde azalma meydana gelmiştir.
Plazma ferritik nitrokarbürlemede korozyon direnci, ostenitik nitrokarbürlemeye nazaran daha
iyi olarak elde edilmiştir. Ostenitik nitrokarbürlemede yüzeyde oluşan gözenekli yapıdan dolayı
korozyon direncinde önemli düşüşler kaydedilmiştir. Plazma nitrokarbürlenen AISI 316
paslanmaz çelik numunelerinin korozyon dirençlerinin postoksidasyon sonrası iyileştiği tespit
edilmiştir.
Teşekkür
Bu çalışma, Atatürk Üniversitesi BAP Yönetim Birimi tarafından 2009/67 numaralı proje
kapsamında desteklenmiştir.
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ELECTROCHEMICAL CORROSION STUDY OF AL2024/SIC COMPOSITES
F. ERDEMİR, A. ÇANAKÇI, T. VAROL
Karadeniz Technical University, Department of Metallurgical and Materias Engineering, Trabzon, Turkey
Abstract
The aim of this study was to investigate the influence of corrosion on the microstructure of Al2024/SiC composites
with changing percentage of SiC (30-60%). Al2024/SiC composites were produced by hot pressing and
consolidation method. The effect of SiC content of Al2024/SiC composites on the corrosion behavior was
examined. The microstructures of these composites were characterized by a scanning electron microscopy (SEM).
The corrosion performances of composites were evaluated by potentiodynamic polarization scans in 3.5 % NaCl
solution. The microstructure of Al2024/SiC composites was affected by electrochemical corrosion tests. According
to the results of electrochemical measurements, the corrosion rate of Al2024/40 wt.% SiC composite is 1,65 mpy,
while that of Al2024 alloy is 2,569 mpy. As the SiC content increase from 40 % to 60 %, the corrosion rate of the
composite increased significantly to 5,5 mpy. The experimental results show that the intermetallic formation and
distribution of SiC particles played an important role on the corrosion resistance. The microstructural
characterizations were investigated by a scanning electron microscopy (SEM) after potentiodynamic polarization
tests. According to microstructural chracterization results of Al2024/SiC composites, as SiC content increase,
number of pitting increased significantly. The pittings were observed around the reinforcement materials in Al2024
matrix.
Keywords: Composites, Potentiodynamic polarization

AL2024/SİC KOMPOZİTLERİNİN ELEKTROKİMYASAL KOROZYON
ÇALIŞMASI
Özet
Bu çalışmanın amacı % 30 ile 60 arasında değişen takviye miktarları kullanılan Al2024/SiC kompozitlerin takviye
miktarlarının mikroyapıya ve korozyon davranışlarına etkilerini araştırmaktır. Al2024/SiC kompozitler sıcak
presleme yöntemi ile üretilmiştir. Kompozitlerin mikroyapı incelemeleri taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile
yapılmıştır. Kompozitlerin korozyon dayanımları %3,5 NaCl içeren çözelti ortaında potensiyodinamik
polarizasyon yöntem kullanılarak tespit edilmiştir. Elektrokimyasal korozyon testleri sonrasında korozyona
uğramış yüzeyler incelenmiştir. Elektrokimyasal test sonuçlarına göre Al2024 alaşımının korozyon hızı 2,569 mpy
iken %40 SiCiçeren kompozitlerininki 1,65 mpy olmuştur. SiC miktarı %40’dan %60 ‘a çıktığında kompozitlerin
korozyon hızı 5,5 mpy olmuştur. Deney sonuçlarına göre metallerarası bileşik oluşumu ile takviyenin matris
içerisinde dağılımı kompozitlerin korozyon dayanımlarında önemli rol oynamıştır. Potensiyodinamik polarizasyon
testler sonrasında korozyona uğramış yüzeyler SEM kullanılarak incelenmiştir. SiC miktarı artıkça çukurcuk
miktarında artış gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kompozitler, Potensiyodinamik polarizasyon
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1. INTRODUCTION
Among all the alumium alloys, the Al 2024 contains higher copper and magnesium. It has high
specific strength and good fracture toughness, as well as excellent fatigue properties. It is
usually applied in aerospace and aerospace industry [1,2].
Al-matrix composites (AMCs) have received increasing application in aerospace and
automobile sectors due to their superior strength-to-weight ratio, not easily attainable in
monolithic alloys, as well as higher strength-to-cost ratio, relative ease of fabrication and
isotropic properties as compared to other varieties of composites [3].
As the load transfers from the matrix to the reinforcements during the deformation process, the
interfacial structures between SiC and Al are critical to control mechanical properties of the
composite. It is accepted that good bonding interfaces with coherency or semicoherency are
favorable to the mechanical properties, whereas interfaces with incoherency, especially those
with the presence of brittle intermetallic phases at the interfaces, degrade these properties.
During the fabrication of the SiCp/Al composite, a major technical problem occurs with the
formation of Al4C3 phase at the interface. This brittle reactant Al4C3, in the shape of thin
hexagonal platelet, degrades the strength, modulus, and corrosion resistance of the composite.
So far, the following methods have been proposed in order to prevent the formation of Al4C3
reactant at the SiCp/Al interface. 1) Addition of excessive Si into the matrix composition. The
Si element in the Al melt can effectively inhibit the formation of Al4C3 through increasing
activity a[Si] of the solution, as evidenced from the following reaction:
3SiC(s)+4[Al]=Al4C3(s)+3[Si]

eq. 1[4-6].

Corrosion behavior is one of the very important parameters for assessing the application of
AMMCs as structural materials. Corrosion is taken place due to galvanic coupling between the
reinforced particles or precipitates in the composite materials. Pitting corrosion is very often
occurred in Al/SiC composites. The interfaces and electrochemical differences between Al and
SiC, intermetallic cathodic phases, SiC content and SiC distribution in the Al matrix effects to
the corrosion behavior of Al/SiC composites. The effect of reinforcement distribution and
content on the corrosion behavior of composites has been investigated by some researchers [710].
To our knowledge, effect of the high SiC content on the microstructure and corrosion behaviour
of Al2024/SiC composites has not been investigated. Therefore, the purpose of this work is to
produce Al2024/SiC composites by powder metallurgy and hot pressing and to investigate
effect of SiC content on the microstructure and corrosion behaviour of the Al2024/SiC
composites.
2.

EXPERIMENTAL

Al2024 alloy powders and SiC particles used as raw materials to fabricate the composites. The
as-atomized Al2024 powders were supplied commercially with the chemical composition (in
wt.%) of 4.85 Cu, 1.78 Mg, 0.385 Si, 0.374 Fe, 0.312 Mn, 0.138 Zn, 0.042 Cr, 0.005 Ti and Al
(balance). Al2024 alloy powders with an average particle size of 54 µm were used as the matrix
materials and SiC powders with an average particle size of 10 µm (Alfa Aesar, Germany) were
used as the reinforcement material. Al2024 matrix powders and SiC particles (30, 40, 50, and
60 wt.%) were blended in a planetary ball-mill (Fritsch Gmbh, model ‘‘Pulverisette 7 Premium
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line’’) at room temperature using a tungsten carbide bowl and a high argon atmosphere for 2 h
in order to break up the hard agglomerates. The milling medium was tungsten carbide balls with
diameters of 10 mm. The ball-to-powder weight ratio and rotational speed were selected to be
5:1 and 400 rpm, respectively. The milling atmosphere was argon which was purged into a bowl
before milling. Hot pressing was used for preparation of the Al2024/SiC composites. The
microstructure and elemental distribution of cross-section of composites were investigated
using Zeiss Evo LS10 scanning electron microscope. The phase identification of the composites
was conducted by X-ray diffraction (Rigaku Corporation, Japan) using Cu Ka radiation.
Evaluation of the corrosion was determined by potentiodynamic polarization measurement. For
the potentiodynamic polarization measurement, machined samples (square cube shaped
samples with an average size of 6 mm 10 mm) were mounted on copper rod using epoxy resin
for electrical connection, and open surfaces of all samples were cleaned with deionized water
followed by rinsing with methanol and then dried. Before potentiodynamic polarization
measurements, an initial delay of 45 min was employed in order to measure the open circuit
potential between working and reference electrodes. Corrosion tests were conducted within a
range of ±500 mV of open circuit potential at a scan rate of 1 mV/s. Electrolytic corrosion
behavior of the samples was evaluated according to corrosion potential and corrosion current
density. Each data point for potentiodynamic polarization tests represents at least an average of
three different measurements.
3. RESULTS AND DISCUSSION
The samples were prepared for Al2024/SiC samples with 30, 40, 50 and 60 wt.% SiC. The
sample designation and composition of the samples is given in Table 1.
Table 1. The sample designation and composition of composites.

XRD patterns of the A3, A4, A5 and A6 composite samples were shown in Fig. 1. The XRD
data confirms the presence of Al and SiC, as well as other compounds such as Al4C3 and
CuAl2. Comparing with the starting materials, two new generated phases such as CuAl2 and
Al4C3 phases were detected for A3 composite, though the diffraction peaks were very faint.
These phases were significantly increased for A4 composites, the diffraction peaks of CuAl2
and Al4C3 became distinct, as indicated by the XRD pattern (Fig. 1). However, the amount of
these phases was dramatically reduced for A5 and A6 composites. The results also show that
most of the relatively large precipitates of these phases had been taken into solution due to
increasing the SiC content from 40% to 60%, leaving only a small amount of reduced size
particles in the aluminum matrix.
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Fig.1. X-ray patterns of the A3, A4, A5 and A6 composite samples.

Singh et all studied that Al/SiC composites. According to this study, SiC content, distribution
of SiC particles and microstructure of the base alloy are main effective parameters on corrosion
behavior of Al/SiC composites. The formation of aluminum carbide (Al4C3) at the interface in
the Al/SiC composites adversly effect the its corrosion behaviours due to hydrolysis reaction
[10]. The reinforcement content can be determined to ceramic particle distribution in matrix
alloys. Homogeneous distribution of reinforcement particles are observed in the medium
reinforcement content. As the reinforcement content is increased, great number of
reinforcement cluster are increased. The increase in the number of reinforcement cluster result
in heterogeneous distribution of reinforcement particles. It should be noted that a great number
of reinforcement cluster may adversely affected the homogeneity of the reinforcement
distribution as well as physical and mechanical properties of the composites. Homogeneous
distribution of SiC reinforcement particles is observed at the cross sections of the A4 samples.
The number of SiC cluster increased with increasing SiC content from 40 wt.% to 60 wt.%. The
corrosion rate of Al2024/40 wt.% SiC composite is 1,65 mpy, while that of Al2024 alloy is
2,569 mpy. As the SiC content increase from 40 % to 60 %, the corrosion rate of the composite
increased significantly to 5,5 mpy (Table 2). This can be attributed to reinforcement distribution
effects on the corrosion rates.
Table 2. Electrochemical parameters of composite samples.

Codes
Al2024
A3
A4
A5
A6

Ecorr, (mv)
-650
-665
-668
-773
-677

İ corr, (A/cm2 x 10-6)
2.14
2.81
2.67
3.72
9.74
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Corrosion rate, (mpy)
2.57
1.68
1.65
2.2
5.5

Fig. 2. Current density of composites obtained from polarization data.

Fig. 3 indicates typical SEM micrographs of the corroded surface for composites after exposure
in 3.5 wt.% NaCl solution at room temperature. It is showed that severe damage is found on the
surface of the composites with higher SiC content. Large pits were visible on the surface,
indicating susceptibility of the material toward pitting corrosion in NaCl medium. But, the
Al/40 wt.% SiC composites corroded surfaces exhibited less damage then the Al/50 wt.% SiC
composites. It is clear from Fig.3 that the surface of the Al/60 wt.% SiC composites exposed to
severe degradation on the grain boundaries. The grain boundaries supply the corrosion starting
fields because of the lack of continuity in the surface due to the change in structure. In the case
of Al/SiC composites, in addition to grain boundary attack, pitting occurred at the sites where
the SiC particulates agglomerate (Fig 3c, d). It is clear that the pitting occurred at the sites where
the SiC particulates agglomerate.

a)
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b)

c)

d)
Fig. 3. SEM micrographs; a) a3 composite, b) a4 composite, c) a5 composite and d) a6 composite after exposure
in 3.5 wt.% NaCl solution.
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4. CONCLUSION
In summary, Al2024/SiC composites with changing percentage of SiC (30-60%) produced by
hot pressing and consolidation method. The corrosion performances of composites were
evaluated by potentiodynamic polarization scans in 3.5 % NaCl solution. CuAl2 and Al4C3
phases became distinc for A4 composites. The number of SiC cluster increased with increase
in SiC content from 40 wt.% to 60 wt.%. The corrosion rate of Al2024/40 wt.% SiC composite
is 1,65 mpy, while that of Al2024 alloy is 2,569 mpy. The pitting occurred at the sites where
the SiC particulates agglomerate.
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CORROSION PROPERTIES OF AL2024/SIC COMPOSITES COMPARED WITH
AL2024/B4C COMPOSITES.
F. ERDEMİR, A. ÇANAKÇI, S. OZKAYA, E. DENİZ YALÇIN, A. H. KARABACAK
Karadeniz Technical University, Department of Metallurgical and Materias Engineering, Trabzon, Turkey
Abstract
Al2024/SiC and Al2024/B4Ccomposites were studied to investigate their corrosion properties. The corrosion
behavior of Al2024/SiC composites was compared with that of Al2024/B4C composites. The surface morphology
of specimens was characterized by X-ray diffraction (XRD) scanning electron microscopy (SEM). Both
composites with varying percentage of reinforcement (30-60%) were produced by hot pressing and consolidation
method. The effects of reinforcement types on the corrosion behaviors were investigated. The corrosion
performances of composites were evaluated by potentiodynamic polarization scans in 3.5 % NaCl solution. The
electrochemical corrosion tests results showed that the corrosion rate of Al2024/40 wt.% SiC composite is 1,65
mpy, while corrosion rate of Al2024/40 wt.% B4C composite is 0,82 mpy. The corrosion rate of Al2024/60 wt.%
B4C composite is 2,14. The oxidation and corrosion resistance of Al2024/60 wt.% B4C composite is 2,56 times
higher than that of Al2024/SiC composite reinforced with 60 wt.% SiC. The experimental results showed
Al2024/B4Ccomposites had higher oxidation and corrosion resistance than those of the Al2024/SiC composites.
The microstructural analysis indicated that the growth of Al4C3 phase was much less for Al2024/B4Ccomposites.
The results show that the increase in Al4C3 phase density and intermetallic formation play a major role on the
corrosion resistance of the composites.
Keywords: Oxidation, electrochemical corrosion, Al4C3 phase

Al2024/SiC İLE Al2024/B4C KOMPOZITLERININ KOROZYON
DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Özet
Al2024/SiC ile Al2024/B4C kompozitlerinin korozyon özellikleri incelenmiştir. Al2024/SiC ile Al2024/B4C
kompozitlerinin korozyon davranışaları incelenmiştir. Numunelerin yüzey morfololojileri taramalı elektron
mikroskobu ile karakterize edilmiştir. % 30 ile 60 arasında değişen takviye miktarları kullanılan kompozitler sıcak
presleme yöntemi ile üretilmiştir. Takviye cinsini korozyona etkileri araştırılmıştır. Kompozitlerin korozyon
dayanımları %3,5 NaCl içeren çözelti ortaında potensiyodinamik polarizasyon yöntem kullanılarak tespit
edilmiştir.elektrokimyasal test sonuçlarına göre %40 SiC içeren kompozitlerin korozyon hızı 1,65 mpy iken %40
B4C içeren kompozitlerin korozyon hızı ise 0,82 mpy olmuştur. %60 B 4C içeren kompozitlerin korozyon hızı 2,14
mpy olduğu tespit edilmiştir. %60 takviye içeren kompozitlerin korozyon direnci karşılaştırıldığında Al2024/B4C
kompozitlerinin korozyon dayanımları Al2024/SiC kompozitlerinkinden 2,56 kez daha yüksek olduğu
görülmüştür. Deney sonuçlarına göre Al2024/B4C kompozitlerinin korozyon dayanımlarının daha iyi olduğu tespit
edilmiştir. Al4C3 fazının kompozitlerin korozyon dayanımlarında önemli rol oynamıştır.
Anahtar Kelimeler: Oksidasyon, elektrokimyasal korozyon, Al4C3 faz
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1. INTRODUCTION

In commercial 2xxx series alloys, Cu and Mg are the main alloying elements with small amount
of Si and other minor elements such as Mn, Zn, Ti and Fe. 2xxx series with high specific
strength, good fracture toughness, excellent fatigue properties and damage tolerance have been
found important applications in the aerospace industry [1-3].
In general, the approaches that improve mechanical properties through microstructural
modifications result in detrimental changes to corrosion properties, namely, an inverse
relationship exists between the strength and the corrosion resistance in precipitation hardenable
2xxx, 6xxx and 7xxx series aluminium alloys. It has been, generally, observed that the stronger
these types of alloys are, the poorer the corrosion resistance is [4], especially to stress corrosion
cracking resistance. This problem can be overcome by reinforcing with ceramic particle.
Gopinath et all produced Al– 4 wt.% Mg alloy matrix composites reinforced with Al2O3
particle. The study revealed that improvement in corrosion resistance has been declared with
decreasing volume fraction of Al2O3 particle in Al– 4 wt.% Mg alloy matrix composites [5].
Zakaria [6] studied that Al/SiC composites. According to this study, Al/SiC composites
possessed the better corrosion resistance than pure Al matrix when they were corroded by NaCl.
Particulate reinforced metal matrix composites (MMCs) can be used for high stiffness, strength
and creep resistance, wear and corrosion resistance. As compered with MMCs, aluminum based
composites provide low-density, superior physical and mechanical properties, at a relatively
low-cost. Al-based composites, reinforced with hard ceramic particles such as TiB2, SiC,
Al2O3 and B4C, provide improved mechanical behavior, such as stiffness, strength and wear
resistance, over their unreinforced counterparts. Al matrix and ceramic particle reinforcement
interface is also important for the corrosion behaviour of MMCs. Previous studies reported that
galvanic coupling between the matrix and the reinforcement, selective or localized corrosion at
the matrix/reinforcement interface, or chemical degradation of the interphases and the
reinforcement for MMCs [7,8].
To our knowledge, effect of the reinforcement type on the microstructure and corrosion
behaviour of Al2024/SiC and Al2024/B4C composites has not been investigated. Therefore, the
purpose of this work is to produce Al2024/SiC and Al2024/B4C composites by powder
metallurgy and hot pressing and to investigate effect of SiC and B4C content on the
microstructure and corrosion behaviour of the Al2024/SiC composites.
2.

EXPERIMENTAL

Al2024 alloy powders, SiC and B4C particles used as raw materials to fabricate the composites.
The as-atomized Al2024 powders were supplied commercially with the chemical composition
(in wt.%) of 4.85 Cu, 1.78 Mg, 0.385 Si, 0.374 Fe, 0.312 Mn, 0.138 Zn, 0.042 Cr, 0.005 Ti and
Al (balance). Al2024 alloy powders with an average particle size of 54 µm were used as the
matrix materials and SiC and B4C powders with an average particle size of 10 µm (Alfa Aesar,
Germany) were used as the reinforcement material. Al2024 matrix powders and SiC and B4C
particles (30, 40, 50, and 60 wt.%) were blended in a planetary ball-mill (Fritsch Gmbh, model
‘‘Pulverisette 7 Premium line’’) at room temperature using a tungsten carbide bowl and a high
argon atmosphere for 2 h in order to break up the hard agglomerates. The milling medium was
tungsten carbide balls with diameters of 10 mm. The ball-to-powder weight ratio and rotational
speed were selected to be 5:1 and 400 rpm, respectively. The milling atmosphere was argon
which was purged into a bowl before milling. Hot pressing was used for preparation of the
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composites. The microstructure and elemental distribution of cross-section of composites were
investigated using Zeiss Evo LS10 scanning electron microscope.
Evaluation of the corrosion was determined by potentiodynamic polarization measurement. For
the potentiodynamic polarization measurement, machined samples (square cube shaped
samples with an average size of 6 mm 10 mm) were mounted on copper rod using epoxy resin
for electrical connection, and open surfaces of all samples were cleaned with deionized water
followed by rinsing with methanol and then dried. Before potentiodynamic polarization
measurements, an initial delay of 45 min was employed in order to measure the open circuit
potential between working and reference electrodes. Corrosion tests were conducted within a
range of ±500 mV of open circuit potential at a scan rate of 1 mV/s. Electrolytic corrosion
behavior of the samples was evaluated according to corrosion potential and corrosion current
density. Each data point for potentiodynamic polarization tests represents at least an average of
three different measurements.
3. RESULTS AND DISCUSSION

The samples were prepared for Al2024/SiC and Al2024/B4C samples with 30, 40, 50 and 60
wt.% SiC, respectively. The sample designation and composition of the samples is given in
Table 1.
Table 1. The sample designation and composition of composites.

Fig. 1 shows the XRD patterns of Al 2024 /SiC composite. It can also be seen in the XRD
pattern that there is a presence of Al and SiC, as well as other compounds such as Al4C3, CuAl2
and CuMgAl2. For XRD peaks of S3 sample, very faint CuAl2 and CuMgAl2 phases were
determined although, for S4 sample these peaks were became distinct. As SiC content increase
from 40% to 60% , these peaks were dramatically decreased.
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Fig. 1. XRD patterns of the Al2024/SiC composites at the reinforcement various concentrations.

Tafel plots recorded for both Al2024/B4C and Al2024/SiC composites were showed in Fig. 2.
As can be seen in Fig 2 diffusion limiting behavior starts in the cathodic current after 700–800
mV (SCE) of polarization from Ecorr for the composites. It should be noted that tafel slopes
were measured from the potentials where limiting behavior in the current start. The corosion
rate, corrosion current (Icorr), and corrosion potantial (Ecorr) constants derived from the Tafel
plots, are summarized in Table 2. From the Table 2, it can be seen that the base alloy shows
maximum Icorr as compared to I corr measured for 60% B4C containing composite. The
observation of limiting behavior of cathodic current in the composites indicates the existence
of the occurrence of cathodic controlled reaction i.e. oxygen reduction reaction as per following
reaction.
2H2O + O2 + 4e- →4OH-

eq.1

As compared to composites, B4C containing composites shows lower corrosion rate than SiC
containing composites at the same reinforcement content. Weight percentage, distribution of
SiC particles and microstructure of the base alloy are main effective parameters on corrosion
behavior of Al/SiC composites. The formation of aluminum carbide (Al4C3) at the interface in
the Al/SiC composites enhances the corrosion process due to hydrolysis reaction [9]. As the
formation of aluminum carbide was observed in the Al/SiC composites, there was no formation
of aluminum carbide in the B4C containing composite at the low sinterring temperature. This
means that reinforcement type plays a dominant role in the pitting process.
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a)

b)
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c)

d)
Fig.2. Tafel plots obtained for the Al2024/B4C and Al2024/SiC composites in 3.5% NaCl at room temperature ;
a) s3 and b3 sample, b) s4 and b4 sample, c) s5 and b5 sample, d) s6 and b6 sample .
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Table 2. Electrochemical parameters derived from polarization data

(A/cm2 Corrosion
(mpy)

Sample
Code

Ecorr, (mv)

Icorr,
x 10-6)

Al 2024
b3
s3

-650
-661
-665

2.14
6.55
2.81

2.57
0.99
1.68

b4

-666

5.62

0.82

s4
b5
s5
b6
s6

-668
-670
-773
-716
-677

2.67
10
3.72
16.2
9.74

1.65
1.45
2.2
2.14
5.5

rate,

4. CONCLUSIONS

In this study, Al2024/SiC and Al2024/B4C composites with changing percentage of SiC and
B4C (30-60%) produced by hot pressing and consolidation method. The effect of the
reinforcement content on the corrosion properties of Al2024/SiC and Al2024/B4C composites
is investigated. The corrosion behavior of Al2024/SiC composites was compared with that of
Al2024/B4C composites. B4C containing composites shows lower corrosion rate than SiC
containing composites at the same reinforcement content.
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CO-ADSORPTION OF CHITOSAN AND IODIDE IONS ON ST37 STEEL
CORROSION IN 15% H2SO4 SOLUTION
M. M. SOLOMON, H. GERENGI, T. KAYA
Corrosion Research Laboratory, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Duzce
University, 81620, Duzce, Turkey
Abstract
The efficacy of chitosan alone and in combination with KI on St37 steel surface in 15% H2SO4 solution has been
studied using Potentiodynamic Polarization (PDP) and Electrochemical impedance Spectroscopy (EIS). Results
obtained show that chitosan is not an effective inhibitor for St37 steel in the studied acid environment. Addition
of KI is found to greatly improve the inhibition efficiency of chitosan. PDP results show that both chitosan and
chitosan + KI acted as mixed type inhibitor. Calculated synergism parameter points to synergistic effect.
Keywords: Acid solution; Metal corrosion; Inhibition; Chitosan; Iodide ions; Synergism

%15 H2SO4 ÇÖZELTİSİ İÇİNDE KITOSAN VE IYODÜR İYONLARIN ST37 ÇELİK
KOROZYONU ÜZERINDEKİ CO- ADSORPSIYONU
Özet
%15 H2SO4 çözeltisi içinde kitosanın tek başına ve KI ile birlikte ST37 çelik yüzeyi üzerindeki etkinliği,
Potansiyodinamik Polarizasyon (PDP) ve Elektrokimyasal Emdepans Spektropisi (EIS) kullanılarak incelenmiştir.
Elde edilen sonuçlar, kitosanın incelenen asit ortamında St37 çeliği için etkili bir inhibitör olmadığını göstermiştir.
KI ilavesinin kitasonın inhibisyon verimini önemli ölçüde arttırdığı tespit edilmiştir. PDP sonuçlar, hem kitosanın
hem de kitosan +KI'nın karma tipte inhibitör işlevi gördüğünü göstermektedir. Hesaplanan sinerjizma parametresi,
sinerjistik etkiyi işaret etmektedir.
Anahtar kelimeler: Asit çözeltisi; Metal korozyonu; İnhibisyon; Kitosan; İyodür iyonlar; Sinerjizma
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1. INTRODUCTION
Carbon steel is known for its excellent strength and is commonly used in ship and bridge
construction, riveting, bolting, etc. where high mechanical strength is required (1). Mineral
acids, particularly hydrochloric and sulphuric acids are frequently used for industrial processes
like metal scale removing and cleaning as well as other practices like acid descaling and oil
well acidizing (2). These practices cause metals corrosion and failure is inevitable if the
corrosion process is not controlled. The simplest and less expensive approach towards metals
corrosion control is the use of corrosion inhibitors (3). Inorganic (mostly chromates, nitrates,
nitrites, and phosphates) and organic (usually those having N, O, S, P and/or π-bonds in their
structure) compounds have been used for this purpose for decades (4-8). However, their toxic
nature and high prices have come under severe criticism. Presently, most researches are focused
on polymers (both naturally occurring and synthetic) and plant parts extracts (9, 10) which are
readily available, cost effective, and eco-friendly. Nevertheless, there is a setback on the use of
polymeric materials as metals corrosion inhibitors as most of the materials studied are modest
inhibitor (3) and tend to decompose at elevated temperature (3, 11, 12). One of the many ways
devised in improving the inhibition efficacy of polymers is combination with substances
capable of exerting synergistic influence (13-15).
Synergism is a phenomenon whereby the combined effect of substances is greater than the sum
of their individual effect. There are reports in the corrosion literature on the enhancement of the
inhibition efficiency of polymers by addition of iodide ions. Arukalam et al. (16) reported that
addition of 500 mg/L KI to 2000 mg/L hydroxyethyl cellulose increased the inhibition
efficiency of the polymer from 76.84% to 92.74% for mild steel in aerated sulphuric acid
solution. Umoren et al. (17) assessed the effect of addition of 5 mM KI to 0.5g carboxymethyl
cellulose and reported that the inhibition efficiency of the polymer for mild steel in sulphuric
acid medium was raised from 65% to 89% on addition of iodide ions. Comprehensive review
on the effect of halide ions addition on the inhibition efficiency of organic species including
polymers had been given by Umoren and Solomon (12).
Chitosan is second most abundant naturally occurring polymer (18) and has wide range of
application in the medical and pharmaceutical fields due to its biodegradability,
biocompactibility, and low toxicity (19). It also gain application in the cosmetics, textile, paper,
and food industries (20). It had been reported as effective corrosion inhibitor for different metals
(18, 21) and its derivatives have also been reported as metals inhibitor in various corrosive
media (22-25). To the best of our knowledge, there is no report in the literature on the use of
chitosan as inhibitor for steel in H2SO4 solution.
This work reports on the use of unmodified chitosan in suppressing the dissolution of St37 steel
in 15% H2SO4 solution and the effect of addition of small amount of potassium iodide on the
inhibition efficiency. The study was done using Electrochemical Impedance Spectroscopy
(EIS) and Potentiodynamic Polarization (PDP).
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2. EXPERIMENTAL
2.1

Materials

The samples used in this investigation were prepared from St37-2 (for convenience, St37 is
used throughout the text) steel with chemical composition of (wt.%):C 0.17, Mn 1.40, P 0.05,
Si 0.30, S 0.05, and the balance Fe (26). Before experiments, the metal specimens were
progressively ground with emery papers (grade 600,800, 1500, and 2000), rinsed with distilled
water severally, cleaned with ethanol and acetone, and then dried in warm air (27). The acid
solution (15% H2SO4) was prepared by dilution of an analytical grade sulphuric acid with
distilled water. Chitosan with molecular weight of 448.869 g/mol and degree of deactylation ≥
75.0% was used in the concentration range of 1–5g per 1000 cm3 of acid solution while the
concentration of KI used was 5 mM. Chitosan and all the chemicals were procured from Sigma
Aldrich and were used as purchased without further purification.
2.2

Electrochemical measurements

These measurements were done using a computer-controlled Gamry instrument
potentiostat/galvanostat/ZRA (Reference 600) embedded with Gamry framework system
composed of ESA410. The instrument applications have software DC105 for PDP
measurements and EIS300 for EIS measurements. The prepared St37 (exposed area = 0.75 cm2)
was used as the working electrode; reference electrode was a saturated calomel electrode (SCE)
while the counter electrode was a platinum plate. Before each experiment, the St37 electrode
was immersed in test solutions for 1 h at 25 °C to attain a stable open circuit potential (OCP).
All the electrochemical corrosion measurements were done at least four times under the same
conditions, to obtain reproducible data.
The PDP studies were performed at a constant sweep rate of 1 mV/s at −250 to +250 mV
interval with respect to corrosion potential (Ecorr). Corrosion current density (icorr) values were
obtained using Tafel extrapolation technique (27) and by taking an extrapolation interval of 100
mV around Ecorr value once stable. EIS measurements were carried out at Ecorr using an
amplitude signal of 10 mV peak-to-peak, using AC signal at Ecorr in a frequency range of 10
mHz to100 kHz. The analyses of EIS data were done using the Echem 6.32 program. The
inhibition efficiency (%η)for the PDP and EIS experiments was generated from icorr and charge
transfer resistance (Rct) using Equations (1) and (2)respectively (28):
 i 
  100
%  1  corr
0

i
corr 


(1)


Rct0 

  100
%  1 

R
ct 


(2)

0
0
where 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟
, and 𝑅𝑐𝑡
are the corrosion current density and charge transfer resistance in the
absence of inhibitor; 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 , and 𝑅𝑐𝑡 are the corrosion current density and charge transfer
resistance in the presence of inhibitor respectively.
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3.

RESULTS AND DISCUSSION

3.1. Potentiodynamic polarization (PDP)
The PDP curves obtained for St37 steel in 15% H2SO4 solution (a) without and with various
concentrations of chitosan and (b) in the absence and presence of 5g chitosan, 5 mM KI, and
chitosan–iodide ions combination are presented in Figure 1. The mechanism earlier proposed
by Bockris et al. (29) has been generally accepted as the anodic electro-dissolution pattern of
iron in sulphate containing solutions (30, 31):

Fig. 1. Potentiodynamic polarization curves obtained for St37 steel in 15% H2SO4solution (a) without and with
different concentrations of chitosan and (b) in the absence and presence of 5g chitosan, 5 mM KI, and chitosaniodide combination at 25 oC

Fe + H2 O ↔ [FeOH]𝑎𝑑𝑠 + H + + 𝑒 −

(3)

𝑟𝑑𝑠

[FeOH]𝑎𝑑𝑠 → [FeOH]+ + 𝑒 −

(4)

[FeOH]+ + H + → Fe2+ + H2 O

(5)

By this mechanism, the anodic oxidation reaction of Fe is dependent on the adsorbed
intermediate, [FeOH]𝑎𝑑𝑠 . The corresponding cathodic reaction is the reduction of hydrogen ions
according to the following Equations (31):
Fe + H + ↔ [FeH + ]ads

(6)

[FeH + ]𝑎𝑑𝑠 + 𝑒 − ↔ [FeH]𝑎𝑑𝑠

(7)

[FeH]𝑎𝑑𝑠 + H + + 𝑒 − → Fe + H2

(8)

Three distinctive regions designated as A-C can be identified in Fig. 1. In region A, the current
density increases with rise in corrosion potential until a maximum is attained. This region may
be associated with the initial rapid attack of the metal surface by hydroxyl ions according to
Eq.3. In region B, the current density declines with increasing potential and attain a minimum
value which may be defined as the region of [FeOH]𝑎𝑑𝑠 reduction to [FeOH]+ (Eq. 4). The
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current density is seen to increase again with potential in region C and this may correspond to
the oxidation reaction in Eq. 5. Compared to the Tafel curves of the inhibited systems, the
interference in the corrosion reactions can be observed; regions B and C are absent. This means
that the additives retarded the anodic corrosion process of St37 steel in 15% H2SO4 solution by
aborting the reduction of [FeOH]𝑎𝑑𝑠 to [FeOH]+ and the subsequent oxidation of [FeOH]+ to
Fe2+ . A comparison of the Tafel plots in Figure 1(a) to that in Figure 1(b) reveals that chitosan
has slight effect on the anodic and cathodic densities with respect to that of the free acid solution
whereas KI and chitosan-KI combination significantly displaced the anodic and cathodic
current densities toward lower values (Fig. 1(b).This point to the low inhibiting ability of
chitosan and the enhancement brought about by iodide ions addition on the inhibition
efficiency. Worthy of note in Figure 1 is also the fact the cathodic polarization curves of all the
systems give rise to Tafel lines indicating that the hydrogen evolution reaction is activation
controlled (32, 33).
The potentiodynamic parameters, namely corrosion potential (𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟 ), corrosion current (𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 ),
anodic and cathodic Tafel slopes (𝛽𝑎 and𝛽c ), and corrosion rate (𝐶𝑅 ) obtained from the
extrapolation of the cathodic and anodic Tafel lines located next to the linear current regions
(7) are given in Table 1. The percentage inhibition efficiency (%𝜂) also listed in the table was
calculated using Eq. 1. It is clear from the table that 𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟 values of the inhibited acid solutions
are smaller than that of uninhibited but the difference between them is not up to the benchmark
of ± 85 mV given in corrosion literature (31) for categorizing an inhibitor as anodic or cathodic,
thus chitosan, KI, and chitosan + KI mixture can be grouped under mixed type corrosion
inhibitor. As should be expected, the 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 and 𝐶𝑅 values for St37 steel in inhibited acid
solutions are smaller than those in acid solution devoid of inhibitor. By increasing chitosan
concentration, 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 and𝐶𝑅 values are found to further decrease and as a consequent, inhibition
efficiency increases. This decrease in 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 and 𝐶𝑅 values in the presence of chitosan is
indicative of reduction in the rate of corrosive ions attack on the St37 steel surface which
probably arise from the adsorption of chitosan
Table 1. Potentiodynamic polarization parameters for St37 steel in 15% H 2SO4 in the absence and presence of
different concentrations of chitosan, KI, and chitosan + KI at 25 oC

System/Concentration

−𝑬𝒄𝒐𝒓𝒓
(mV/SCE)

𝑰𝒄𝒐𝒓𝒓
(µA cm-2)

𝜷𝒂
(mV dec-1)

𝜷𝒄
(mV dec-1)

𝑪𝑹 (mpy)

%η

Blank
1g chitosan
3g chitosan
4g chitosan
5g chitosan
5mM KI
5g chitosan + 5mM KI

421.0
418.0
401.0
391.0
409.0
393.0
399

395.0
242.0
236.0
199.0
185.0
81.5
9.15

125.5
113.6
79.8
90.0
93.1
84.2
58.2

75.0
95.6
74.7
71.6
97.9
95.2
43.6

74.13
45.43
44.28
37.31
34.8
17.78
1.72

–
38.73
40.25
49.62
53.16
79.37
97.68

molecules onto the metal surface. However, it can be seen that by combining 5 mM KI and 5g
chitosan, 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 and 𝐶𝑅 values are significantly decreased compared to individual addition
leading to a marked increase in inhibition efficiency from 53.16% for 5g chitosan and 79.37%
for 5 mM KI to 97.65%. This seems to point to synergistic effect (34). It is also observed from
Table 1 that both 𝛽𝑎 and 𝛽c values do not display any specific pattern with increasing inhibitor
concentration, implying that the mechanism of the anodic and cathodic reactions were not
modified by the presence of the additives in the corrosive solution (32).
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3.2.

Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) measurements

Figure 2 shows the EIS results obtained for St37 steel in 15% H2SO4 solution in the absence
and presence of various additives as exemplified in (a, b) Nyquist, and (c, d) Bode modulus and
Phase angle representations. The Nyquist diagram for St37 steel in the free acid solution (Fig.
2(a)) comprises of a large capacitive loop at high frequencies and a small inductive loop at low
frequencies. Compared with those for the inhibited systems, the diameter of the capacitive loop
increase while the inductive loop gradually disappear and is almost completely absent in the
Nyquist impedance curve for 5g chitosan + 5 mM KI (Fig. 2(b)). Similar observation had been
reported by Zheng et al. (38) and was interpreted to indicate ‘degradation’ phenomenon of
impedance spectroscopy. It could also be associated with the delay in charge transfer process
caused by the growing up of inhibiting film on the metal surface (35). The capacitive loop at
high frequencies is associated with the time constant of charge transfer and double layer
capacitance (36, 37), while the inductive loop at low frequencies is assigned to the relaxation
+
process of adsorption species like (SO2−
4 )𝑎𝑑𝑠 and (H )𝑎𝑑𝑠 on the St37 steel surface (36, 37) or
the adsorption-desorption process of inhibitive molecules on the metal surface (38, 39).
However, some authors (38, 40) believed that, in sulphuric acid solution, (SO2−
4 )𝑎𝑑𝑠 is the
favoured adsorption specie since steel surface acquires positive net charge, meaning that the
observed inductive loop in the impedance curve of the corrodent is due to the relaxation of
adsorbed (SO2−
4 )𝑎𝑑𝑠 species on the metal surface. By inspecting Figure 2(b), it is seen that the
capacitive loop for chitosan-iodide combination is remarkably larger than that of iodide ions
and chitosan alone, emphasizing the better protection accorded the St37 steel surface by the
mixture. Worthy of note also in the Nyquist diagrams is the imperfectness of the semicircles
which describes the frequency dispersion caused by the roughness and non-uniformity of the
St37 working electrode surface (39, 41). In the Bode modulus and Phase angle plots (Fig. 2(c
and d)), the influence of additives can also be clearly seen. The introduction of chitosan into
the acid solution causes an increase in the impedance modulus at low frequencies and also in
the Phase angle. This demonstrates that the presence of chitosan in the corrosive environment
improves corrosion resistance of St37 steel. It is however seen that addition of iodide ions to
chitosan caused further increase in the impedance modulus and the Phase angle approached 80°
from medium to low frequencies suggesting the formation of a highly stable and compact
protective film (42). For the analysis of the Nyquist impedance data, the equivalent circuit
(R(QR)(QR) used recently by Choe et al. (43) was used. It allows the solution resistance (Rs),
charge transfer resistance (𝑅𝑐𝑡 ), and film resistance (Rf) to be derived.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 2: Electrochemical impedance spectra for St37 steel in 15% H2SO4 solution in the absence and presence of
various additives in (a, b) Nyquist, (c, d) Bode modulus and Phase angle representations

The 𝑄 parameter denotes the constant phase element (CPE) and was used to compensate for the
roughness and the non-uniformity of the St37 steel electrode. 𝑄𝑓 and 𝑄𝑑𝑙 represent the
capacitance for surface film and double layer. The parameter 𝑄is related in the impedance
representation as (44):
QCPE  Yo1  j 

n

(9)

where 𝑌0 is the CPE constant, n is the CPE exponent; 𝑗 = (−1)1/2 which is an imaginary
number and ω is the angular frequency in rad/s. The double –layer capacitance (𝐶𝑑𝑙 ) values
were calculated from the expression (44):
C dl 

Y n 1
sin( n( / 2))

(10)

where ω is the angular frequency (ω = 2πfmax); fmax is the frequency at which the imaginary
component of the impedance is maximum and n is the phase shift (−1 ≤ 𝑛 ≤ 1), when 𝑛 = 0,
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the CPE represents pureresistor, if 𝑛 = −1, the CPE stands for inductor, and if 𝑛 = +1, the
CPE represents pure capacitor (44, 45). The goodness of the equivalent circuit fitting and the
validity of the derived parameters are adjudged by the quite small chi-square values (i.e χ2
ranged between 1.439 × 10−4and 5.264 × 10−4). All the derived parameters are listed in
Table 2. The %η also given in the table was computed using Equation 2. The results in the table
show that 𝑅𝑐𝑡 and Rf values of the inhibited solutions are higher compared to those of the
uninhibited and increase with increasing inhibitor concentration, corresponding to the increase
in the diameter of the Nyquist diagrams (Fig. 2(a, b)), impedance modulus and Phase angle
(Fig. 2(c, d)). The reverse is observed for 𝐶𝑑𝑙 values, that is, the 𝐶𝑑𝑙 values for additives
containing solutions are smaller than that without additive and decrease with increasing
concentration. The higher values of 𝑅𝑐𝑡 and Rf indicate corrosion inhibition by chitosan alone
and in combination with iodide ions. Inhibition process by chitosan is found to be a function of
concentration. The decrease in 𝐶𝑑𝑙 value with increasing inhibitor concentration is in
𝜀 𝜀𝐴
accordance with the Helmholtz equation given as: 𝐶𝑑𝑙 = 𝑜𝑑 (46) where 𝜀𝑜 is the permittivity
of air, 𝜀 is the local dielectric constant, 𝑑 is the thickness of the adsorbed film, and 𝐴 is the
surface area of the electrode. By this equation, it follows that decrease in 𝐶𝑑𝑙 could arise from a
decrease in the local dielectric constant and/or an increase in the thickness of the electrical
double layer. It is arguable to say that the decrease in the present case was
Table 2: Electrochemical impedance parameters for St37 steel in 15% H 2SO4 in the absence and presence of
different concentrations of Chitosan, KI, and chitosan + KI at 25 oC.
System/
Concentration

𝑹𝒔
(Ω𝐜𝐦𝟐 )

𝑹𝒄𝒕
(Ω𝐜𝐦𝟐 )

𝒀𝟎
(µF/𝐜𝐦𝟐 )

𝒏

Blank

0.6528

41.99

6.573

1g Chitosan

0.7557

54.58

3g Chitosan

0.6813

4g Chitosan

𝑹𝒇
(Ω𝐜𝐦 )

𝑪𝒅𝒍
(µF𝐜𝐦𝟐 )

𝝌𝟐
× 𝟏𝟎−𝟒

%η

0.6592

5.057

960.49

5.264

–

0.792

0.8853

10.07

822.99

3.076

23.07

59.92

8.710

0.6225

10.59

673.08

3.385

29.92

0.6941

61.05

1.212

0.9667

12.80

582.20

1.744

31.22

5g Chitosan

0.6519

79.20

0.999

0.9504

12.92

252.90

1.439

46.98

5mM KI

0.7499

217.6

3.533

0.6069

17.79

145.09

0.838

80.70

5g Chitosan +5

0.6284

577.1

4.160

0.5543

30.12

34.71

1.267

92.72

𝟐

mMKI

due to adsorption of inhibitor molecules on the St37 steel surface. Further inspection of Table
2 reveals that the highest inhibition efficiency afforded by the highest studied chitosan
concentration is 46.98% and 80.70% for 5 mM KI. By mixing the two, the inhibition efficiency
of chitosan increased by 50.67%, that is, from 46.98% to 92.72% which is in good agreement
with the PDP results. The 𝑛 values are found to be very close to unity signifying that the
interface behaves nearly capacitive (38, 47).
3.3.

Synergism consideration

It is observed from all the applied methods that chitosan-iodide ions combination exhibit higher
inhibition efficiency than either chitosan or KI independently. As earlier explained, this could
arise due to co-adsorption of the iodide anions and the chitosan cations on the metal surface.
However, co-adsorption could be competitive or co-operative (34). In competitive coadsorption, the anions and cations adsorb on different sites on the metal surface whereas co-
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operative co-adsorption has to do with the adsorption of the cations upon the anions layer (48).
Nevertheless, these two kinds of co-adsorption can take place simultaneously on the same metal
surface. The synergism parameter (𝑆𝜃 ) is usually used to establish the kind of co-adsorption
prevailing over the other on a metal surface. Generally, 𝑆𝜃 < 1 is indicative of competitive coadsorption and existence of antagonistic behavior while 𝑆𝜃 > 1 signifies synergistic effect (34,
48). To ascertain the kind of co-adsorption existing between chitosan polycations and iodide
ions on St37 steel surface in 15% H2SO4 solution, 𝑆𝜃 was calculated using the formula given
elsewhere (49) and the values obtained are 1.4 and 4.9 EIS and PDP respectively. It is obvious
that the enhanced corrosion inhibition of chitosan by iodide ions was due to synergistic effect
as 𝑆𝜃 values from all the techniques are greater than unity.
4.

CONCLUSIONS

In this work, the corrosion retardation of St37 steel corrosion in 15% H2SO4 solution by
chitosan and the effect of addition of small amount of KI on the inhibition efficiency have been
studied using electrochemical methods. Chitosan moderately inhibits the dissolution of St37
steel in the acid solution. Addition of 5 mM KI to chitosan has significant effect on the
inhibition efficiency. According to PDP results, both chitosan and chitosan-iodide combination
act in the studied system as mixed-type corrosion inhibitor.
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MİKRO DALGA FIRININDA BORLANMIŞ AISI P20 ÇELİĞİNİN KOROZYON
DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
N. BARUT, Y. KAYALI
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Türkiye.
Özet
AISI P20 çeliği plastik kalıp desteklerinde, yüksek işlenebilirlik metal enjeksiyon kalıp desteklerinde, yüksek
parlatılabilirlik ektrüzyon pres kovanlarında ve birçok uygulamada oldukça yaygın kullanılmaktadır. Bu yüzden
de kullanıldığı yerlerde aşınma ve korozyon hasarına maruz kalmaktadır. Karşılaştığı bu hasarları azaltmak için
birçok yüzey sertleştirme işlemi yapılmaktadır.
Bu çalışmada; bor kaplamaya müsait olan AISI P20 çeliği 800, 850 ve 900 ˚C sıcaklıklarında 2, 4 ve 6 saat süreyle
kutu borlama yöntemi ile mikro dalga fırınında borlama işlemi yapılmıştır. Deneyler sonucunda, çelik
yüzeylerinde oluşan borür tabakalarının morfolojisi optik mikroskobu ile incelenmiştir. Sertlik değerleri mikrosertlik cihazı ile ölçülmüş, tabaka üzerinde oluşan fazlar XRD yöntemi ile belirlenmiştir. Elektrokimyasal
korozyon deneyleri 1M NaCl çözeltisinde 1 saat bekletme süresinde gerçekleştirilmiştir.
Borlama işlemi sonucunda borür tabakasının FeB, Fe2B, CrB ve MnB fazlarından oluştuğu tesbit edilmiştir. Mikro
dalga fırınında elde edilen bor tabakasının kalınlığı ile borlama sıcaklığı ve borlama süresinin artışı ile arttığı
görülmüştür. Mikro dalga fırınında kutu borlanmış numunelerde sertlik değerleri artmıştır. Elektrokimyasal
korozyon deneyleri sonunda bor kaplanmış numunelerin korozyon dirençi iyileşmiştir. Borlama sıcaklığı ve
süresinin değişmesiyle birlikte korozyon davranışları değişmektedir.
Anahtar kelimeler: AISI P20 çeliği, Mikro dalga fırını, Kutu Borlama, Elektrokimyasal Korozyon

INVESTIGATION of THE ELECTROCHEMICAL CORROSION BEHAVIOUR of
MICROWAVE OVEN BORONIZED AISI P20 STEEL
Abstract
AISI P20 steel is widely used in plastic mold supporting parts, metal injection mold supports with high workability,
in high polish able extruder barrel and in many applications. Therefore, the steel is exposed to wear and corrosion
where it is used. To reduce this damage is done encountered many surface hardening process.
In this study, box boriding procedure in the microwave oven is conducted on AISI P20 steel that is suitable for
boron coating at 800, 850 and at 900 C for 2, 4 and 6 hours. At the end of the experiments, the morphology of the
resulting boride layer on the steel surface was examined by optical microscopy. Hardness values were measured
with a micro-hardness tester, and the phases which is formed on the substrate is determined by the XRD method.
Electrochemical corrosion tests were performed in 1M NaCl solution for 1 hour waiting time.
As a result of boriding, the boride layer has been found to consist of FeB, Fe 2B, CrB and the MnB phases. The
thickness of the boride layer obtained in specimen treated in the microwave oven was found to increase with
increasing boriding temperature and boriding temperature. The hardness values in the microwave oven box borided
specimens have also increased. At the end of the electrochemical corrosion tests, the corrosion resistance of sample
was coated with Boron is improved. Corrosion behavior was found to be changing with boriding temperature and
time.
Keywords: AISI P20 steel, Microwave, Box Boronizing, Electrochemical Corrosion
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1. GİRİŞ
Borlama işlemi uzun bir geçmişe sahiptir. Çeliklerde bor difüzyon ile yüzey sertleştirme ilk kez
1895 yılında Moissan tarafından yapılmıştır. 1970’li yıllarda borlama hız kazanmıştır.
Günümüzde borlama, teknolojik olarak gelişmiş ve endüstride alternatif bir yüzey sertleştirme
yöntemi haline gelmiştir. Bor dünya rezervinin yaklaşık olarak %70’i ülkemizin elinde
olmasına rağmen bu cevherin değerlendirmesinde ülkemiz yetersiz kalmaktadır. ‘’21. yüzyılın
petrolü’’ olarak tanımladığı ve bilişim sektöründen uzay teknolojisine, nükleer teknolojiden
metalurjiye kadar daha sayamadığımız pek çok sanayi dalında kullanılan Bor mineralleri
ülkemizin elinde bulunan en stratejik varlık konumundadır(Çınkı, 2001). Endüstriyel
uygulamalarda kullanılan malzemelerin sürtünme ve aşınma gibi tribolojik etkileri ve korozyon
hasarları neticesinde azalan kullanım ömürlerinin arttırılması malzemelerin yüzey işlemleri ile
mümkündür. Aşınma ve korozyon hasarlarından dolayı dünya da her yıl önemli malzeme
kayıpları olmaktadır. Dünya da korozyon nedeniyle ülkelerin gayri safi milli hasılatlarının
%3.5-5’i arasında kayıp yaşamaktadırlar. Bu rakam Türkiye’de 1991 yılı kaybı 4.5 milyar dolar
olarak tahmin edilmektedir(Khoee,1992).
Çevrenin kimyasal ve elektrokimyasal etkileri yüzünden metalik malzemelerde meydana gelen
hasara korozyon denir. Malzemelerin rutubetin veya başka kimyasalların bulunduğu ortamla
reaksiyona girmeleri olayına korozyon, kuru hava ile reaksiyona girmesine ise oksidasyon
denir. Korozyona karşı alınabilecek önemli bir yöntem ise malzeme yüzeyini koruyucu
kaplamalarla kaplamaktır.
Termokimyasal yüzey sertleştirme yönteminden biri olan borlama işlemi; bor atomlarının
çapları çok küçük olduğundan metal yüzeyine difüzyon ile geçerek matris içerisinde elektronegativitesi düşük olan element ile bileşik oluşturarak çok sert bir borür tabakası oluştururlar.
Endüstriyel borlama işlemi 1-10 saat bekletme sürelerinde, 700-1000 ºC sıcaklık aralıklarında
yapılmaktadır. Borlama işlemi katı, sıvı, gaz veya plazma ortamlarında çeliklere, nikel, kobalt,
titanyum, molibden esaslı alaşımlara ve dökme demirler gibi birçok demir esaslı ve demir dışı
metallere başarılı bir şekilde uygulanmaktadır (Özbek and Bindal, 2002). Borlama işleminin en
önemli özelliği elde edilen borür tabakasının çok yüksek sertlik (1400-3000 HV), aşınma
direnci ve düşük sürtünme katsayısına sahip olmasıdır(Uslu et al. 2007, Kayalı, Y. 2013,
SINHA, A.K., 2003).
Bu çalışmada korozyon davranışları NaCI sodium chloride solution Tafel ekstrapolasyon ve
lineer polarizasyon yöntemleriyle incelenmiştir. Artan tabaka kalınlığına bağlı olarak korozyon
direncinin değiştiği belirlenmiştir. AISI P20 çeliği mikro dalga fırınında kutu borlama
yöntemiyle borlanmıştır. AISI P20 çeliği yüzeyinde borlama işlemiyle elde edilen borür
tabakasının mikroyapısı, tabaka kalınlığı, yüzey sertlikleri ve aşınma davranışları
belirlenmiştir.
2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
2.1. Malzeme ve Borlama İşlemi
Bu çalışmada, AISI P20 çeliği kullanılmıştır. Deneylerde kullanılan çeliğin kimyasal
kompozisyonu Tablo 1’de görülmektedir.
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Tablo 1: AISI P20 Çeliğinin Kimyasal kompozisyonu

ÇELİK
AISI P20

C
0.471

Cr
1.873

Ni
0.980

Si
0.252

Mn
1.448

Mo
0.192

Cu
0.068

P
0.015

S
0.008

Ø10 mm çapında, Ø15 mm kalınlığında işlenen deney numuneleri borlama işleminden önce
gerekli zımpara işlemlerinden geçirilerek 3 μm’’lik elmas pasta ile parlatma işlemine tabi
tutulmuştur. Metalografik olarak hazırlanan numuneler, 20-1200 çalışma aralığına, 2200 watt
güçünde 230 Volt çalışma gerilimi ve 2.45 Ghz çalışma frekansına sahip olan Phoneix marka
endüstriyel tip Mikro dalga fırınında borlama için hazırlanan numuneler özel paslanmaz çelik
potalar içerisine Ekabor-2 ile birlikte konularak ve atmosferle irtibatını kesmek için ekrit tozu
konularak paslanmaz çelik potanın kapağı sıkıca kapatılarak, Mikro dalga fırınında 800, 850 ve
900 ºC de 2, 4 ve 6 saat kutu borlama işlemine tabi tutulmuştur. Borlama işlemi sonrasında
numuneler kutu içerisinde oda sıcaklığına kadar havada soğutulmuştur.
2.2. Metalografik İnceleme
Borlanan numuneler hassas kesme cihazı ile kesilmiştir. Kesilen parçaların kesiti metalografik
olarak hazırlanmıştır. Yüzeyler sırasıyla 120, 240, 320, 600, 1000 ve 1200 gritlik zımparalardan
geçirilerek zımparalandıktan sonra 3 m’luk elmas pasta ile parlatılmıştır. % 3 lük nital ile
dağlanan numuneler optik mikroskop (Olympus BX–60) ve XRD analizi (Bruker Marka D 8
Advance model x-ışınları difraktometresi) yardımıyla karakterize edilmiştir. XRD analizinde
CuK (= 1.5406A) radyasyonu kullanılmıştır. Borür tabakalarının kalınlığı optik mikroskoba
bağlı bir aparat yardımıyla ölçülmüştür. Borlanmış numunelerin sertlik değerleri mikrosertlik
cihazında (Shimadzu HM–2) 50 gr. yük altında ve 15 sn bekletme süresi ile gerçekleştirilmiştir.
Yapılan sertlik ölçümleri, en az 15 farklı ölçümün ortalama değerleri ve standart sapmaları
alınarak tespit edilmiştir.
2.3. Elektrokimyasal Korozyon Testleri
Elektrokimyasal korozyon numuneleri mikro dalga fırında kutu borlama yöntemiyle borlanan
AISI P20 çeliğinin, elektrokimyasal korozyon deneyleri Gamry referance 600
potansiyostat/galvanostat ZRA ve echem analyst soft programı ile gerçekleştirilmiştir.
Elektorkimyasal korozyon deneylerine başlamadan önce 35 oC’de 15 dk Aseton,15 dk Etanol
ve 15 dk çift distile edilmiş su ile ultrasonik olarak temizlenerek 40 oC’de Etüv de bekletilerek
kurutulmuştur. Elde edilen akım yoğunluğu-potansiyel eğrilerinden, korozyon hızı,
polarizasyon direnci (Rp), korozyon akımı (Icor), korozyon hızı değerleri tespit edilmiştir. Daha
sonra korozyon akımının yüzey alanına bölünerek korozyon akım yoğunluğu (icorr)
bulunmuştur.
3. DENEYSEL SONUÇLAR
3.1. Kaplama Tabakası ve Mikroyapı
Mikroyapı incelemeler sonucunda, AISI P20 çeliğinin kimyasal bileşimine göre oluşan borür
tabakasının iğnesel (testere dişi) yapıda olduğu Şekil 1’de görülmektedir. AISI P20 çeliğinde
borlama sıcaklığına göre matris arayüzey morfolojisinin iğnesel bir yapı sergilediği ve tabaka
kalınlığının borlama sıcaklığı ve borlama süresine bağlı olarak arttığı tespit edilmiştir (Uslu et
al. 2007, Taktak, Ş, 2007). Borür tabakası, kaplama matris arayüzeyi ve matrisin belirgin bir
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şekilde birbirinden ayrılmaktadır. Borür tabakasının tüm numunelerde homojen ve artan bir
kalınlığa sahiptir (Şekil 1).

Şekil 1. Mikro dalga fırınında a) 800°C, b) 850°C ve c) 900°C 4 saat süre borlanmış AISI P20 çeliğinin optik
mikroskop görüntüsü.

3.2. X-Işınları Difraksiyon Analizi
X-ışını difraksiyon analizi ile mikro dalga fırınında kutu borlama yöntemiyle yüzeyde oluşan
kaplama tabakası karakterize edilmiştir. AISI P20 çeliğinin XRD analizlerinde çeliklerin
kimyasal bileşimlerine bağlı olarak borür tabakasında FeB, Fe2B, CrB ve MnB fazlalarının
oluştuğu tespit edilmiştir (Şekil 2). Borlama sıcaklığının artmasıyla beraber düşük sıcaklıklarda
baskın olan Fe2B fazları azalmakta ve FeB fazları baskın hale gelmektedir (Efe, et al. 2008,
Kayalı, et al 2013)

Şekil 2. Mikro dalga fırınında a) 800°C, b) 850°C ve c) 900°C 4 saat süre borlanmış AISI P20 çeliğinin XRD
analizleri.

3.3. Tabaka Kalınlığı ve Sertlik
Metalografik olarak hazırlanan ve kesiti incelenen numunelerin borür tabaka kalınlıkları,
numunelerin tüm kenarlarının dışından iç-merkeze doğru ölçülen değerlerin ortalamaları
alınarak hesaplanmıştır. Mikrodalga fırınında kutu borlama işlemleri sonucunda borür tabaka
kalınlıklarının, borlama süresine, sıcaklığa bağlı olarak değiştiği görülmüştür ( Uslu et al. 2007,
Uslu et al. 2007, Sen et al 2005, Taktak 2006 Kayalı et al. 2013). Mikro dalga fırında borlanmış
AISI P20 çeliğinde 900 °C’de 6 saat borlamada tabaka kalınlığı 121,22 μm olarak tespit
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edilmiştir. Borlama süresi ve sıcaklığına bağlı olarak borür tabaka kalınlıklarındaki değişim
Şekil 3’de gösterilmektedir.

Şekil 3. Mikrodalga Fırınında borlanmış AISI P20 çeliğinin borür tabaka kalınlığının sıcaklık ve süreye göre
değişimi.

Borlama işlemi ile AISI P20, çeliklerinin yüzey sertliği yaklaşık olarak 3-4 kat artmıştır. Sertlik
değerlerindeki artış borlama sıcaklığı ve süresine bağlı olarak değişmektedir(Uslu et al. 2007,
Taktak 2007, Taktak 2006). Şekil 4’te görüldüğü gibi farklı sıcaklıklarda çeliğin yüzeyinden
içeriye doğru sertlik dağılımı görülmektedir. Oluşan borür tabakasının yüzeyden itibaren sertlik
dağılımlarında, borür tabakası boyunca yüksek sertlik değeri elde edilmekte ve matrise
gelindiğinde ani düşüş görülmektedir. Borlanmamış AISI P20, çeliklerin sertliği yaklaşık 500550 HV0,05 iken borlandıktan sonra çeliklerin yüzey sertlik değerleri sıcaklık ve süreye bağlı
olarak 1021-1780 HV0,05 arasında değişmektedir.

Şekil 4. Mikrodalga Fırınında a) 800 oC’de 2,4 ve 6 saat ile Mikrodalga Fırınında b) 800 oC, 850 oC ve 900 oC
‘de 4 saat Mikrodalga Fırınında ve Geleneksel Kül Fırınında borlanmış AISI P20 çeliğinin mikrosertlik
değerleri.

3.4. Elektrokimyasal Korozyon
Borlanmış ve borlanmamış AISI P20 çeliğin 1M NaCl ortamında 1 saat bekletme süresi
sonucunda Tafel ve lineer polarizasyon yöntemi ile elde edilen korozyon karakteristikleri Tablo
2’de verilmiştir.
Tablo 2 incelendiğinde borlanmış numunelerin 1M NaCl ortamında 1 saat bekletme sonrası
polarizasyon (korozyon) akım yoğunluk (icorr) değerleri azalmıştır. Polarizasyon akım
yoğunluğu değerleri kaplanmamış durumda 52,100 µA/cm2 iken, borlanmış numunelerde
borlama süresi ve sıcaklığına bağlı olarak polarizasyon akım yoğunluğu değeri 2,300-28,300
µA/cm2 aralığında değişmektedir. Borlanmış AISI P20 çeliğin korozyon direnci oluşan borür
tabakasıyla artmıştır (Sinha 1991, Kariofillis et.al 2006). Mikrodalga fırınında borlanmış
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numunelerin tabaka kalınlığı artıkça icorr. Değeri i artarken Rp Değeri azalmaktadır. Ayrıca
Rp (polarizasyon direnci) ve korozyon hızı değerlerinin (mpy), icorr değerleri ile uyumlu olduğu
gözlenmektedir.
Tablo 2. AISI P20 Çeliğinin Elektrokimyasal Korozyon Değerleri

Çözelti

1M NaCI
Çözeltisi

Deney
Şartları
Satıldığı
Durum
800°C-2h
800°C-4h
800°C-6h
850°C-2h
850°C-4h
850°C-6h
900°C-2h
900°C-4h
900°C-6h

icorr.
(µA/cm2)
52,200

Korozyon
Hızı (mpy)
13,30

Rp Değeri
(kΩ)
2,060

2,300
2,800
3,260
3,170
6,280
11,100
16,900
24,500
28,300

0,585
0,711
0,830
0,806
1,600
2,825
4,299
6,243
7,202

13,400
10,150
7,645
7,744
6,279
6,014
4,103
3,188
2,812

Borlanmış ve borlanmamış AISI P20 çeliğin 1M NaCl ortamında 1 saat bekletme süresi
sonucunda Tafel polarizasyon yöntemi ile elde edilen Tafel eğrileri Şekil 5’de verilmektedir.
Şekil 5 ve Tablo 2’ya bakıldığında, en düşük polarizasyon akım yoğunluğunun 1 saat bekletme
sonucunda 800 °C’de 2 saat borlanmış numunede olduğu görülmektedir. 1M NaCl ortamında
kısa bekletme sürelerinde elde edilen borür tabakasının korozyona karşı direncinin yüksek
olduğu görülmüştür. Bunun sebebinin de kısa sürelerde borür kabakasının kalınlığının az
olması ve dolayısıyla kaplamalarda olan gözeneklerin demirin oksitlenme ürünleri ile dolması
sonucunda korozif ortam ile metal teması kesildiği için korozyonun azaldığı ifade edilmiştir
(Campos et.al. 2006). Ayrıca tabaka kalınlığının artmasıyla tabaka boyunca oluşan poroziteler
ve tabakada oluşan fazların termal gerilme farklılıklarından oluşan mikroçatlaklardan saldırgan
Cl- iyonları çelik yüzeyine daha kolay ulaşması gösterilebilir (Campos et.al. 2006). Bor
kaplanmış çeliklerin korozyon dirençleri genellikle kaplamaların karakteristik özelliklerinden
olan mikro-çatlakların ve porozitelerin miktarına bağlıdır. Bu poroziteler kaplamaların
sıkılığını negatif yönde etkiler ve kaplamaların önemli derecede korozyon direncini azaltır. Bu
oluşan boşlukların miktarı kaplamadaki mikroyapı ile ilişkilidir (Liu et.al. 2005, Campos et.al.
2006).

Şekil 5. a) 800 oC, 850 oC, 900 oC 4 saat b) 850 oC 2, 4, ve 6 saat borlanmış numunelerin tafel
ekstrapolarizasyon eğrileri.
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Elektokimyasal korozyon deneylerinden sonra yapılam SEM-Edx analizlerinde numunelerde
Na+, Cl-, O2- gibi çözeltiden gelen iyonların olduğu görülmektedir (Şekil 6). SEM-Edx
görüntülerinde borlama sıcaklığının artmasıyla oksit miktarı artmaktadır. Oksit miktarının
artmasıyla borlanmış AISI P20 çeliğinin korozyon hızı artmaktadır. Bu ise icorr. ve Rp
direnciyle de uyumludur.

Şekil 6. AISI P20 çeliğinin a) 800oC 2 saat b) 850oC 2 saat c) 900oC 6 saat borlanmış numunenin korozyon,
SEM ve EDX görüntüsü

4.

SONUÇLAR

AISI P20 çeliğine 800°C, 850°C ve 900°C sıcaklıklarında 2,4 ve 6 saat süre aralıklarında mikro
dalga fırınında uygulanan kutu borlama işlemi neticesinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
 Borlama işlemi sonrasındaki optik mikroskop incelemelerinde borür tabakasının AISI P20
çeliği içinde homojen bir kalınlığa sahip olduğu görülmüştür. Tabaka kalınlığının zaman ile
doğru orantılı olarak değiştiği tespit edilmiştir.
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 XRD analizleri sonucunda FeB ve Fe2B fazlarının yanı sıra, çeliğin kimyasal bileşimine
bağlı olarak CrB ve MnB fazlarının da oluştuğu tespit edilmiştir.
 Borlama işlemi ile AISI P20 çeliğinin yüzey sertliği yaklaşık 3-4 kat artmıştır.
 Mikro dalga fırınında borlama işleminin enerji ve zaman tasarrufu sağladığı net bir şekilde
görülmektedir.
 Borlama işlemi ile AISI P20 çeliğinin korozyon direnci iyileşmiştir. Artan borlama
kalınlığına bağlı olarak korozyon direncinin azalmıştır.
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DEVELOPMENT OF DYNAMIC METHOD FOR EVALUATION OF CORROSION
RATE ON THE EXAMPLE OF ORGANIC CORROSION INHIBITOR
A. JAZDZEWSKA, K. DAROWICKI, J. ORLIKOWSKI
Gdansk University of Technology, Department of Electrochemistry, Corrosion and Materials Engineering,
Narutowicza 11/12 80-233 Gdansk, Poland
Abstract
Measurements of the corrosion rate belong to the most important aspects of materials science. In order to reduce
material loss corrosion inhibitors are used. However selection of proper inhibitor should be based on evaluation
of its mechanism and effective concentrations. Mechanism of inhibition usually has dynamic character so
physicochemical parameters are changing in time. Most of actually used methods are stationary or contain
assumptions which highly influences obtained values. Development of new dynamic method allows perturbation
of the system by signal composed of galvanodynamic perturbation and AC signal as a set of 20 sinusoids. The
modified DEIS technique is used for determining instant value of charge transfer resistance. Novel electrochemical
approach for estimation of actual corrosion rate of mild steel in industrial water inhibited by 8-Hydroxyquinoline
based on impedance measurements in the form of modified galvanodynamic electrochemical impedance
spectroscopy (DEIS) under linear current change conditions is presented. Obtained values were instantly compared
with polarization resistance taken from the potential-current dependence. Concentration of inhibitor was changed
by 3 steps during measurement. The highest recorded inhibition efficiency was about 76% for concentration
5.97x10-3g/mol. Two methods confirmed that higher concentration has negative effect. After twenty hours of
exposition of sample in the 9.19x10-3g/mol of 8-HQ efficiency was equal to 72% is maintained. Tafel polarization
measurements allowed indication of 8-Hydroxyquinoline as cathodic type inhibitor.
Keywords: Chloride solution; Corrosion Monitoring; Inhibition; 8-hydroxyquinoline; Corrosion mechanism;
Industrial water

KOROZYON HIZININ ORGANİK KOROZYON İNHİBİTÖRÜ ÖRNEĞİ
ÜZERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DİNAMİK YÖNTEM
GELİŞTİRME
Özet
Korozyon hızı ölçümleri, malzeme biliminin en önemli boyutlarını oluşturmaktadır. Malzeme kaybını önlemek
için korozyon inhibitörleri kullanılmaktadır. Ancak inhibitör mekanizması ve etkin konsantrasyonların
değerlendirmesine dayalı olarak uygun inhibitör seçilmelidir. İnhibisyon mekanizması, genellikle dinamik
karaktere sahiptir, bu nedenle fizikokimyasal parametreler zaman içinde değişmektedir. Fiilen kullanılan
yöntemlerin çoğu, durağandır ya da elde edilen değerleri önemli ölçüde etkileyen varsayımlar içermektedir. Yeni
bir dinamik yöntemin geliştirilmesi, 20 sinüs eğrisi takımı olarak galvanodinamik pertürbasyon ile AC sinyalinden
oluşan bir sinyal ile sistem pertürbasyonunu mümkün kılmaktadır. Değiştirilmiş DEIS tekniği, anlık yük aktarım
direnci değerini belirlemede kullanılır. Lineer akım değişikliği koşulları altında modifiye galvanodinamik
elektrokimyasal empedans spektroskopisi (DEIS) şeklindeki empedans ölçümlerine dayalı olarak 8hidroksikinolin ile inhibe edilen endüstriyel sulardaki düşük karbonlu çeliğin gerçek korozyon hızının tahmin
edilmesi için yeni bir elektrokimyasal yaklaşım sunulmaktadır. Elde edilen değerler, potansiyel akım
bağımlılığından elde edilen polarizasyon direnciyle karşılaştırıldı. Ölçüm esnasında inhibitör konsantrasyonu 3
adımda değiştirildi. 5.97X10-3 g/mol konsantrasyon için kaydedilen en yüksek inhibisyon verimi yaklaşık %76 idi.
İki yöntem, yüksek konsantrasyonun negatif etkisi olduğunu doğrulamıştır. Numunenin 9.19x10-3g/mol 8-HQ’ye
yirmi saatlik maruziyetinden sonra %72'ye eşit olan verimlilik muhafaza edildi. Tafel polarizasyon ölçümleri, 8hidroksikinolinin katodik inhibitör olarak davrandığını göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Klorür çözeltisi; Korozyon İzleme; İnhibisyon; 8-hidroksikinolin; Korozyon Mekanizması;
Endüstriyel Su

59

1. INTRODUCTION
Nowadays corrosion monitoring and corrosion protection are of great importance. Large
number of industrial environments are aqueous systems. One of the most popular corrosion
protection method is application of corrosion inhibitors. The main milestone is selection of nontoxic, cheap and long time effective inhibitor. In order to achieve the highest possible
effectiveness the knowledge of inhibition mechanism is necessary. Mechanism of protection in
many cases is changing in time. In such cases application of stationary techniques is senseless.
The most popular electrochemical dynamic technique is linear polarization resistance (LPR)
[1]. Despite of many advantages of this method there are few important drawbacks [2].
Calculation of corrosion rate require knowledge of charge transfer resistance (Stern-Geary
equation). In the case of LPR method polarization resistance is used instead. Polarization
resistance consists of electrolyte resistance which directly does not influence charge transfer
reactions but sometimes significantly decrease calculated corrosion rate. LPR based corrosion
monitoring system is mostly one point method of polarization so another weak side is that
direct current is not constant in time so selection of the recording time is crucial [3].
Consequently, there is a need for development of dynamic method which will give information
about corrosion mechanism.
Dynamic Electrochemical Impedance Spectroscopy (DEIS) is a dynamic method with success
implemented in many fields like: pitting, intergranular corrosion, erosion-corrosion and
analysis of electrode materials [4]. It is very comprehensive technique with huge scientific
research potential and it brings reliable information for evaluation of analyzed electrochemical
phenomena.
Analysis of electrochemical impedance data require proper selection of electric equivalent
circuit. Understanding physicochemical mechanism of inhibition is necessary. Some researches
base their explanation of the choice of equivalent circuit on the value of Ch-squared. However
it is well know that value of Chi-squared mostly depends on the fitting of the high frequencies.
Therefore, DEIS method was applied in galvanodynamic mode in order to provide possibility
of results verification by comparison of impedance results with active current and potential
dependence (like in classical multi point LPR).
8-Hydroxyquinoline was chosen as a object of this research due to highly dynamic inhibition
characteristic and also satisfying effectiveness in neutral aggressive water environment with
high chlorides content.
2. EXPERIMENTAL
Subjected to experiments were specimens of mild steel S236JR [EN 10025-2:2004].
Electrochemical investigation was conducted in a three-electrode system with reference
electrode as a Ag/AgCl and counter electrode as a platinum mesh. Electrochemical
measurements were conducted in industrial water environment with content presented in the
Table 1. The working electrode surface was polished with a series of abrasive papers of 400,
800, 1500, 2500 and 4000 grades and cleaned with acetone before each measurement.
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Table 1. Physical and chemical parameters of the industrial water.

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Parameter
pH (temp.20°C)
Colour
Suspended solids
Suspended minerals
Suspended volatile
General hardness
Iron
Chlorides
Ammonium
Nitrites
Conductivity (temp.25°C)
Sulphates
Calcium
Magnesium

Value
7,35
12
25
18
<10
209,4
0,26
8338
1,05
0,555
22,8
2584
1062
265

Unit
mg pt/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
°n
mgFe/dm3
mgCl/dm3
mg-NH4/dm3
mg-NO2/dm3
mS/cm
mgSO4/dm3
mgCa/dm3
mg Mg/dm3

The electrochemical measurements were performed by means of the Dynamic Electrochemical
Impedance Spectroscopy technique. The DEIS measurements were realized using KGLstat v.
2.1 potentiostat/galvanostat and a National Instruments PCI 6120 card that generated the
perturbation signal, as well as registered current perturbation and voltage response signals.
Impedance measurements were executed for the frequency range: 20 kHz–0.9 Hz. The average
number of points per decade in the DEIS measurements was 5. Sampling frequency of 100 kHz
resulted from the measurement card settings being at our disposal. Multi-sinusoidal signal
composed of 20 sinusoids was used for the experiments. The applied frequencies were meant
to be in a good agreement with the ranges of interest for the system under examination.
Depending on applied frequency, the amplitudes sinusoids ranged from 2 to 28 mV.
The system control and analysis of results were done using short time Fourier transformation
(STFT) with an application created in LabView environment. The analysis of impedance
spectra and fitting of experimental results to equivalent circuits were performed using
ZsimpWin 3.1 software.
Detailed information regarding principles of DEIS measurement was presented by Slepski et
al. [4]. Figure 1 presents diagram with elements of perturbation signal: a) AC signal in the form
of galvanodynamic perturbation, b) AC signal as a set of 20 sinusoids, c) the composition of
both signals.
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Fig. 1. Composition of perturbation signal allowing simultaneous measurement of LPR and dynamic impedance

Investigated organic inhibitor was 8-Hydroxyquinoline (8-HQ) with structure presented on the
Figure 2.

N
OH
Fig. 2. Structure of 8-Hydroxyquinoline

Results are presented for three preselected concentrations: 2.99x10-3, 5.97x10-3, 9.19x10-3
mol/dm3 and solution without addition of inhibitor. Inhibitor was added to the solution during
measurements by three steps in each reaching desired concentration. First addition was at 9500s
giving 2.99x10-3 mol/dm3 , second at 18000s giving 5.97x10-3 mol/dm3 and last one at 24500s
giving 9.19x10-3 mol/dm3.
General physicochemical properties of 8-HQ are presented on the Table 2.
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Table 2. Physicochemical properties of 8-HQ

Chemical formula

C9H7NO

Molar mass

145,16g/mol

Shape

White crystal with needle-like shape

Density

1,034g/cm3

Melting temperature

76˚C

Boiling temperature

276˚C

Solubility

Weak in water, good in organic alcohols like ethanol.

3. RESULTS AND DISCUSSION
Impedance results, obtained during exposition of the mild steel in the industrial water solution
with the addition of 8-HQ in three steps are presented in Figures 3.

Fig. 3. Impedance diagram for mild steel in the industrial water solution with the addition of 8-HQ in three steps
at 8500s,19000s,24500s.

The change of the shape of impedance spectra after each time of addition is visible. For better
clearance some of spectra representative for each concentration are presented in the Figure 4.
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Fig. 4. Impedance spectra taken at a) 9000s-no inhibitor, b) 14000s - 2.99x10-3 mol/dm3, c) 19000s - 5.97x10-3
mol/dm3, d) 26000s - 9.19x10-3 mol/dm3 of the measurement.

The acquired impedance spectra demonstrate a flattened circular shape. It can be easily observe
that even small addition of inhibitor is strongly influencing shape of spectrum. The high
frequency semicircle size is increasing and low frequency tail is appearing as the 8-HQ
concentration in the solution increases. The obvious is that addition of inhibitor is influencing
and changing corrosion mechanism.
In order to obtain more qualitative information of inhibition mechanism the impedance data
were analyzed with the use of the electrical equivalent circuit, (Fig. 5).
C

R1

R2
R3

Q
Fig. 5. Electric equivalent circuit
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The equivalent circuit consists the resistor, representing the solution between working and the
reference electrodes R1, in series with two parallel branches, First one is the combination of the
resistors, R2, playing the role of the charge transfer (corrosion) resistance and double layer
capacitance C. This is the easiest way for current to flow when there is no adsorbed layer on
the metal surface – beginning of the measurement when no inhibitor is added. Second branch
consists of R3, being charge transfer resistance and Q as constant phase element when porous
layer of inhibitor is appearing. The Q is used instead of capacitor due to presence of depressed
semicircles in the spectra.
The value of charge transfer resistance is of high importance and decides about the dynamic of
the corrosion process. Changes of corrosion potential (black dots) and relevant charge transfer
resistance (red dots) obtained from impedance spectra are presented on Fig. 6.

Fig. 6. Changes of corrosion potential (black dots) and charge transfer resistance (red dots) in time.

The inhibition influence of 8-HQ on the mild steel is dynamically changing with time and
concentration. The addition of inhibitor after 25000s at beginning is having negative impact,
but probably after some time it is reaching similar efficiency like middle concentration.
However still it can be concluded that the highest tested concentration has negative effect and
shouldn’t be used for protection. The highest impact on the charge transfer resistance has
5.97x10-3mol/dm3 concentration and it is the most effective tested concetration. Each addition
also changed the value of corrosion potential.
The inhibitor efficiency (IE%) is an extremely important feature deciding about working ability
of all inhibitors. Its value is calculated based on the values of the corrosion current in the
situation when there is no inhibitor in the solution and when the corrosion current inhibitor is
present in electrolyte [5-8]:

IE (%) 

icorr  icorr(inh)
icorr

 100 %

(4)

The corrosion current value is obtained mostly by means of Tafel slope analysis [9,10].
Researches that utilize impedance techniques use the charge transfer resistance instead. It is
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possible only when the Stern-Geary equation describes the experiment conditions. The SternGeary equation illustrates the corrosion current as a value inversely proportional to charge
transfer resistance [11] .

icorr 

ba  bc
1

2.303 (ba  bc ) RCT

(5)

In this case, the inhibitor efficiency meets the following relation [12-14]:
IE (%) 

( RCT ) 1  ( RCT ( inh) ) !
( RCT ) 1

 100 %

(6)

In the Figure 7 comparison of the results obtained by LPR and DEIS in the form of calculated
IE% are presented.
100

IE%

80
60
LPR

40

DEIS
20
0
0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

time [s]
Fig. 7. Comparison of inhibition efficiencies obtained by DEIS and LPR simultaneous methods.

Although some differences exist, the very similar tendency on both inhibition efficiencies paths
can be observed. The highest value in both cases is obtained for middle concentration at the
time of about 26600s. Thanks to this similar pathways the validity of equivalent circuit was
confirmed.
4. CONCLUSIONS
The presented method allows monitoring of inhibition mechanism of 8-Hydroxyquinoline in
industrial water. Inhibition efficiencies obtained by two different analysis ways were
determined (DEIS and LPR). Following conclusions can be drawn:
 The developed method has dynamic character and enables determination of changes in
impedance in inhibited systems
 Corrosion rate is determined from impedance spectra and current potential dependence in
the same time
 Method can be applied in corrosion monitoring in systems with changing environmental
conditions like with corrosion inhibitors, unstable oxygenation or temperature
 The validity of the equivalent circuit was confirmed by polarization resistance results.
 The highest recorded inhibition efficiency was obtained for 5.97x10-3mol/dm3
concentration.
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Abstract
This paper presents optimum designs of industrial structures comprised of truss roof members and frame members
including corrosion effect on steel cross-sections by using harmony search algorithm method. A profile list taken
from AISC (American Institute of Steel Construction) is used in optimization. The stress and displacement
constraints according to AISC-ASD (Allowable Stress Design) are applied in the optimum design process. A
program was coded in MATLAB for incorporating with SAP2000-OAPI (Open Application Programming
Interface). Harmony search algorithm method, one of the last stochastic techniques, is selected for optimum
solution. In this study, optimum designs of the plane structures are studied for the cases with and without corrosion
effects.
Keywords: Optimum design, harmony search algorithm, corrosion effect, industrial structure

ENDÜSTRIYEL YAPILARIN ARMONI ARAMA ALGORITMASIYLA KOROZYON
ETKISINI İÇEREN OPTIMUM TASARIMI
Özet
Bu çalışma kafes çatı ve çerçeve elemanlarından oluşan endüstriyel yapıların armoni arama algoritması
kullanılarak çelik profillerde korozyon etkisini içeren optimum tasarımını sunmaktadır. Optimizasyonda
AISC’den (American Institute of Steel Construction) alınan bir profil listesi kullanılmıştır. AISC-ASD’ ye göre
gerilme ve yer değiştirme sınırlayıcıları optimum tasarım işlemlerine uygulanmıştır. SAP2000-OAPI ile birlikte
çalışan MATLAB’da bir program kodlanmıştır. Son stokastik tekniklerden biri olan armoni arama algoritması
yöntemi optimum çözüm için tercih edilmiştir. Bu çalışmada düzlem yapıların optimum tasarımları korozyon
etkisinin dahil edildiği ve edilmediği durumlar için çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Optimum tasarım, armoni arama algoritması, korozyon etkisi, endüstriyel yapı
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1. INTRODUCTION
Optimum design of steel structures is very important for steel consumption in industrial
structures. However, corrosion effect on optimum designs should be known for resistance of
steel structures. So this study presents a research on optimum designs of industrial steel
structures for two cases with/without corrosion effect. In this study, harmony search algorithm,
a stochastic technique, is selected to conduct all optimization procedures. There are numerous
studies available on optimum design of steel structures in literature using various stochastic
techniques. Lee and Geem (2004) researched a basic study of a new structural optimization
based on harmony search algorithm. Saka (2009) used harmony search algorithm for optimum
design of steel sway frames according to BS5950. Degertekin et al. (2009) use this algorithm
for optimum design of geometrically non-linear steel frames with semi-rigid connections.
Degertekin and Hayalioglu (2010) studied minimum cost design of steel frames with semi-rigid
connections and column bases. Togan et al. (2011) used harmony search algorithm for
optimization of trusses under uncertainties. Artar (2016) studied optimum design of steel space
frames under earthquake effect using harmony search algorithm.
In this study, optimum designs of a 31-member industrial steel plane structure are researched
for two different cases with and without corrosion effect. To carry out optimum designs, a
program was coded in MATLAB to interact with SAP2000-OAPI. The optimum results
obtained from these both cases are compared and the results show that corrosion effect on steel
profiles increase the minimum weight of steel structure.
2. HARMONY SEARCH ALGORITHM
Harmony search algorithm is a stochastic algorithm technique and developed according to the
procedures of a better musical harmony. All operations are carried out with harmony memory
matrix (HM). Harmony memory consideration rate (HMCR) and pitch adjustment ratio (PAR)
are also two important operators. Detailed information about harmony search algorithm method
can be taken from the studies of Lee and Geem (2004), Saka (2009) and Degertekin et al. (2009)
in literature. The flowchart used in this study is presented in Fig.1.

Figure 1. Flowchart for the optimum design procedures
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3. OPTIMUM DESIGN FORMULATION AND CONSTRAINTS
In this study, optimum design for minimum weight of industrial structure including truss and
frame members is defined as below,
ng

nk

k 1

i 1

min W   Ak   i Li

(1)

where W is the weight of the frame, A k is cross-sectional area of group k, i and Li are density and
length of member i, ng is total number of groups, nk is the total number of members in group k.

-The stress constraints taken from AISC–ASD (1989) are presented as below;
-For truss members (roof members):
-For tension members,  t ,all  0.6Fy

(2)

where  t ,all is allowable stress for tension members, Fy is yield stress.
-For compression members, the allowable stresses are defined as below,

m 

Km Lm
m  1,..., ne
rm

(3)

2 2 E
Fy

(4)

for inelastic buckling ( m  Cc ) ;  c ,all


m2 
1

 2C 2  Fy
c 
 
3
5 3m  m 


3 8Cc 8CC3

(5)

for elastic buckling ( m  Cc ) ;  c ,all 

12 2 E
23m2

(6)

CC 

where m is the slenderness ratio, K m is the effective length factor (K=1.00 for truss member), rm
is minimum gyration radii, C c is the critical slenderness ratio parameter.
-For frame members (columns):





fa
Cmx f bx

  1.0  0
gi  x  

 Fa 
fa  

 1  F '  Fbx 
ex 


i
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i  1,..., nc

(7)

 fa
f 
gi  x   
 bx   1.0  0
 0.60 Fy Fbx i
if

i  1,..., nc

(8)

fa
 0.15 , Eq.(9) is calculated instead of Eq.(7) and Eq.(8),
Fa

f
f 
gi  x    a  bx   1.0  0
 Fa Fbx i

i  1,..., nc

(9)

where nc is total number of members subjected to both axial compression and bending stresses,
fa is computed axial stress, Fa is allowable axial stress under axial compression force alone, fbx
is computed bending stresses due to bending of the member about its major (x), Fbx is allowable
compressive bending stresses about major, F’ex is Euler stresses, Cmx is a factor.
-Displacement constraints are calculated as below,
g jl  x  

 jl
1  0
 ju

j  1,..., m
l  1,..., nl

(10)

where  jl is the displacement of jth degree of freedom under load case l,  ju is the upper bound,
m is the number of restricted displacements, nl is the total number of loading cases.
4. ATMOSPHERIC CORROSION EFFECT
Mild steel is used as the most important structural steel for buildings, bridges, etc. However its
corrosion resistance is weak in industrial and marine environments due to presence of harmful
pollutants and other industrial waste in addition to normal humid atmosphere. Marine
environments which consist of a large amount of chloride ions is the most aggressive
environment for atmospheric corrosion. Ma et al. (2009) has carried out significant experiments
on the subject. In their study, they investigated the effects of chloride ions in the atmosphere on
the mild steel corrosion rate. The metal exposed to a marine atmospheric environment (95 m
and 375 m from the sea line) as well as to industrial atmospheric environment shown in Table
1 in order to analyze and quantify the effect of Cl- ion deposition on the corrosion process in
the various exposure duration ranging from 3 to 24 months.
Table 1. Enviromental conditons of natural exposure sites (Ma et al. 2009).

Figure 2 reproduces results in Figure 3 by plotting the thickness loss against the exposure time
in log-log coordinates. Figure 2 and Figure 3 shows that the highest corrosion rate is at the

71

distance of 95 m from the sea line. Therefore, in this paper corrosion rate at 95 m from the sea
line of is used.

Figure 2. Thickness loss of carbon steel in the different environment as a function of exposure time. □: samples
exposed at 95 m station far from the sea line; △: samples exposed at 375 m station far from the sea line; ○: samples
exposed at industrial environment (Ma et al. 2009).

Figure 3. Bilogarithmic plots of data points from Fig. 2. □: samples exposed at 95 m station far from the sea line;
△: samples exposed at 375 m station far from the sea line; ○: samples exposed at industrial environment (Ma et
al. 2009).

Figure 4. Schematic diagram of the variation of the thickness loss of mild steel in the marine atmosphere with
time in log–log coordinate (Ma et al. 2009).
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In marine site atmosphere corrosion rate are described as;
𝐵 −𝐵2 𝐵2

𝐶 = 𝐴𝑡1 1

𝑡

𝑡 ≥ 𝑡1

(11)

where C is the thickness loss, A is that at the first month, t1 is the length in months of the first
period of slope B1, and B2 is the slope in the second period. As a result of their experimental
studies regression constants were determined as given in Table 2.
Table 2. Regression coefficients of the natural exposure corrosion data (Ma et al. 2009).

Exposure site
Marine site

Distances from sea
line (m)
95

A

B1

B2

Corresponding Eq.

0.527

2.19

1.06

𝐶 = 𝐴𝑡1 1

𝐵 −𝐵2 𝐵2

𝑡

5. DESIGN PROBLEM: 31-MEMBER INDUSTRIAL STRUCTURE

6.5 m

Figure 5 shows a 31-member industrial structure composed of truss members and frame
members. All members are collected into 5 groups as seen in Table 3. The loading used in the
study (dead + wind loading) is presented in Figure 6. The maximum lateral displacement is
restricted to 1.625 cm (h/400). Optimum profiles are selected from a specified list including
128 W taken from AISC. The required properties are E=200 GPa, fy=250 MPa and ρ=7.85
ton/m3. The optimum profiles are presented in Table 1 and the design histories of the both cases
are presented in Figure 7. Figure 8 is also shows the industrial structure with optimum cross
sections for the case without corrosion effect.

1.5m@8=12m
Figure 5. 31-member industrial structure
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a) Dead Loading

b)Wind loading (wind in X direction)
Figure 6. The loading in consideration (kN-m)
Table 3. Optimum results for both solutions

Group no

Member no

Case 1
Without
corrosion effect

Case 2
With corrosion
effect

1

1-2

W18X35

W21X44

2

3-10

W10X15

W12X14

3

11-18

W12X14

W12X14

4

19-25

W6X15

W12X19

5

26-31

W12X14

W8X15

14.95

16.97

Weight, kN
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Figure 7. Design histories of both solution

Figure 8. Industrial structure with optimum profiles without corrosion effect

According to Table 3, the minimum steel weight of 31-member industrial structure for the case
without corrosion effect is 14.95 kN. This minimum weight increases nearly 13% for the
optimum solution of industrial structure including corrosion effect. It is experienced that the
stress constraints play very active role in optimum solutions.
6. CONCLUSIONS
In this study, optimum designs of an industrial structure comprised of truss roof members and
frame members are investigated for the cases with and without corrosion effect on steel crosssections by using harmony search algorithm method. Atmospheric corrosion effect causes to
decrease cross-section area and inertia moment of cross sections of structural members. The
stress and displacement constraints according to AISC-ASD89 are used in the optimum designs.
A program was developed in MATLAB to interact with SAP2000-OAPI. A 31-member
industrial steel plane structure is designed for both cases with and without corrosion effects.
The minimum weight of the industrial structure is obtained as 16.97 kN for the case of which
corrosion effect is included although the minimum steel weight is determined as 14.95 kN when
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the corrosion effect excluded. In this study, the results obtained from the both solutions show
that the optimum weight of the structure increases nearly 13% for the case of which atmospheric
corrosion effect included.
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TOZ METALURJİSİ İLE ELDE EDİLEN DÜŞÜK KARBON ÇELİĞİNİN % 3.5 NaCl
ORTAMINDAKİ KOROZYONUNA NİYOBYUM VE VANADYUMUN ETKİSİ
I. UYGUR a, H. GERENGIa, M. A. ERDENb, M. YILDIZa
Korozyon Araştırma Laboratuvarı, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği, Düzce Üniversitesi, 81620
Düzce, Türkiye
b
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Özet
Bu çalışmada referans numunenin kimyasal kompozisyonuna sırasıyla ağırlıkça %0.05 ve %0.075 oranında
niyobyum ve vanadyum ilave edilmesiyle üretilen yeni alaşımların korozyon mekanizması %3.5 NaCl ortamında
araştırılmıştır. Korozyon mekanizmasının anlık belirlenmesine olanak sağlayan Dinamik Elektrokimyasal
Empedans Spektroskopisi (DEIS) yöntemi ilk defa bu çalışmayla mikroalaşım elementlerinin korozyona etkisinin
belirlenmesinde kullanılmıştır. Hazırlanan numunelerin yüzey morfolojisi 15 saat süren DEIS deneyleri sonunda
optik mikroskopla incelenerek elektrokimyasal verilerle kıyaslanmıştır. Deney sonuçlarına göre niyobyum ve
vanadyum miktarındaki artışın imal edilen yeni alaşımların %3.5 NaCl ortamında oluşan korozyon hızını
azalttığını göstermektedir. Deney sonunda elde edilen Rct değeri, alaşım elementlerinin ilavesiyle ortalama %44
ila %57 oranında artış göstermektedir. DEIS verileri ile optik resimler birbirini destekler niteliktedir. Alaşım
elementleri ilave edilmeyen numunenin yüzeyinde daha çok korozyon ve buna bağlı olarak deformasyon olduğu
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Korozyon, Mikroalaşımlı çelikler, Niyobyum, Vanadyum, DEIS

THE EFFECT OF NIOBIUM AND VANADIUM ON CORROSION OF LOW
CARBON STEEL OBTAINED BY POWDER METALLURGY IN 3.5%NaCl
ENVIRONMENT
Abstract
In this study, corrosion mechanism of new alloys produced with addition of niobium and vanadium at the ratio of
0.05 wt. % and 0.075 wt. % into chemical composition of reference sample was investigated in 3.5% NaCl
environment. The Dynamic Electrochemical Impedance Spectroscopy (DEIS) method allowing instantaneous
detection of corrosion mechanism was used for the first time with this study for determining the effect of micro
alloy elements on corrosion. Surface morphology of the prepared samples were compared with electrochemical
data examined by using optical microscope at the end of 15 hour DEIS experiments. According to experimental
results, the increase in amount of niobium and vanadium indicated that produced new alloys decreased corrosion
rate occurring in 3.5% NaCl environment. Rct value obtained at the end of experiment show increased averagely
at rate of 44-57% with the addition of alloy elements. Obtained DEIS data and optical images support each other.
It was observed that there were more corrosion and accordingly deformation on surface of sample without addition
of alloy elements.
Key Words: Corrosion, Micro-alloyed Steel, Niobium, Vanadium, DEIS
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1. GİRİŞ
Mikroalaşımlı çelikler % 0.05 ve % 0.20 aralığında niyobyum, vanadyum ve titanyum içeren
çelikler olarak tanımlanmaktadır. Mikroalaşımlı çelikler değişik sertleştirme mekanizmalarının
ve uygun termomekanik işlemlerin uygulanması ile yüksek dayanım, yüksek tokluk, düşük
sünek gevrek geçiş sıcaklığı, mükemmel kaynaklanabilirdik ve korozyona dayanıklılık gibi
üstün özelliklere sahip malzeme gurubudur. Mikroalaşım elementlerinin ana rolü tane boyutunu
küçültmek, yeniden kristalleşmeyi engellemek ve çökelti sertleşmesine katkıda bulunmaktır.
Mikroalaşım elementlerinin tane sınırı hareketine ve yeniden kristalleşmeye etkisi karbo-nitrür
çökeltilerinin bir sonucudur. (1-3).
Mikroalaşım elementlerinden birisi olan vanadyumun başlıca fonksiyonu çökelti sertleşmesidir.
Çeliklerde karbonca zengin VCN çökeltisinin oluşum sıcaklığı yaklaşık 700C'nin altındadır.
Vanadyum çökeltileri genellikle dönüşüm süresince veya dönüşüm sonrası 300 Å’dan daha
düşük çapa sahiptir (4,5). Yüksek karbonlu çeliklerde (%0,7 C) özellikle azot oranı yüksek ise,
çelik östenitik yapıda iken VN oluşabilmekte ve niyobyuma benzer şekilde dövme tane
boyutunu inceltmektedir (6). Vanadyumun çökelme sertleşmesi oluşturmasından dolayı çeliğin
akma mukavemeti artan vanadyum miktarı ile artar (7). Vanadyum östenit içinde oldukça
çözünür olmasına karşın, ferrit içerisinde az çözünür. Diğer mikroalaşımların aksine
vanadyumun ferrit oluşumunu engellemediği hatta ferrit oluşumunu artırdığı bilinmektedir. (2).
Niobyum en etkili mikroalaşım elementi olarak bilinir. Nitrür ve karbür oluşturur. NbC pratikte,
1000˚C sıcaklığın altında oluşmakta ve östenitin yeniden kristalleşmesini engelleyerek küçük
ferrit tanelerinin oluşmasına neden olmaktadır. NbC’ün etkili olabilmesi için yeniden ısıtma
sıcaklığında tamamen çözelti içinde olması gerekir. Böylece ince parçacıklar şeklinde
çökelerek akma sınırında artışa neden olurlar. NbC’ün çözeltiye girebilmesi için yeniden ısıtma
sıcaklığının yüksek (1300C) ve yeterince uzun süreli olması gerekir (4,6). Östenitte
çökelmeyen niyobyum ferrite dönüşürken çökelir ve dayanım artışına neden olur.
Son yıllarda özellikle otomotiv endüstrisinde kullanılan parçaların bir bölümünün üretim
tekniği tamamen toz metalurjisine dayanmaktadır. Kalite dağılımının homojen olması,
içeriğinin kontrol edilebilir olması ve birim maliyetin düşük kalması gibi faktörler nedeniyle
toz metalürjisi üretim yöntemi imalat sektöründe tercihli üretim seçeneği olarak
kullanılmaktadır. Günümüzde üretilen mikroalaşımlı çeliklerin büyük bölümü yassı ve boru
mamul olarak üretilmekle birlikte son yıllarda dövme amaçlı mikroalaşımlı çeliklerin üretimi
de hız kazanmıştır. Ayrıca günümüzde yeterli düzeyde olmamakla birlikte toz metalürjisi
yöntemiyle de mikroalaşımlı çelik üretimi yapılmaktadır ( 8,9).
Örneğin, Erden ve arkadaşları, çalışmalarında TM yöntemiyle V mikroalaşımlı çelik
üretmişlerdir (3). Sinterleme işlemini 1150C’de 60 dakika bekleterek gerçekleştirmiş olup V
oranı (ağırlık olarak % 0-0.1-0.15 and % 0.2) yükseltikçe akma ve çekme dayanımında bir artış
olduğunu tespit etmişlerdir. Bu durumu sinterleme sırasında ve sinterleme sonrası soğuma
sırasında VC(N) gibi çökeltilerin oluşmasına bağlamışlardır. Yazarlar, VC(N) gibi çökeltilerin
sinterleme sırasında tane büyümesini engelleyerek küçük östenit tanelerinin oluşmasına neden
olduğunu ve bunun sonucunda malzemelerin dayanımını arttırdığını yapmış oldukları
çalışmada göstermişlerdir.
Bu çalışmada Fe tozlarının içerisine farklı oranlarda grafit tozu ve farklı oranlarda niyobyum
ve vanadyum mikroalaşım elementlerinin çoklu katılmasıyla istenilen bileşimde alaşımsız ve
mikroalaşımlı çelik üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen çeliklerin tane boyutu ve fazların
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dağılımı optik mikroskop ile belirlenirken çökeltilerin şekli, dağılımı ve türü SEM ve EDS
yardımıyla analiz edilmiştir. Mikroyapı analizinden sonra çekme numunesi boyutlarında
üretilmiş farklı kimyasal bileşimdeki çelik numunelere çekme testi ve korozyon testi
uygulanmıştır. Numunelerin % uzama, akmaçekme dayanımları ve korozyon dirençleri,
mikroyapısal değişimlere bağlı olarak açıklanmıştır. Alaşım elementlerinin % ağırlık olarak
miktarının artmasıyla birlikte korozyona dayanımı ve mekanik özelliklerinin arttığı
görülmüştür.
2. MATERYAL ve METOT
2.1. Materyal
Bu çalışmada, çelik numuneler toz metalürjisi yöntemiyle istenilen bileşimlerde üretilmişlerdir.
Farklı oranlarda katılan mikroalaşım element miktarının korozyon, mikroyapı ve mekanik
özelliklere etkisi araştırılmıştır. Bu çalışmada, kullanılan grafit, demir, niyobyum ve vanadyum
tozlarının toz boyutları sırasıyla <20, ≤180, <45, and <44 µm ve saflık değerleri yaklaşık olarak
% 96.5, % 99.9 , % 99.8 % ve % 99.5’dir.
Tozlar, Tablo 1’de verilen kimyasal bileşimlerde karıştırılarak alaşımsız çelik ve mikroalaşımlı
çelik üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen numuneler için korozyon testi, çekme testi, yoğunluk
ve gözeneklilik, mikroyapı, incelemeleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar birbiriyle
karşılaştırılmıştır. Karıştırma işlemi öncesinde tozlar Tablo 1’de kimyasal kompozisyonu
verilen oranlarda 0.0001 hassasiyetine sahip dijital hassas terzide tartımı gerçekleştirilmiştir.
Tartımı yapılan tozlar Turbula marka üç eksenli karıştırıcı ile bir saat süreyle bilyesiz olarak
karıştırılmıştır.
Tablo 1. Mikroalaşımlı toz metal çeliklerin kimyasal kompozisyonları.

Bileşim
Fe-C (Alaşım 1)
Fe-C-0,1(Nb+V) (Alaşım 2)
Fe-C-0,15(Nb+V) (Alaşım 3)

Grafit
(% ağ.)
0.45
0.45
0.45

Nb
(% ağ.)
0.05
0.075

V
(% ağ.)
0.05
0.075

Fe
(% ağ.)
Geri kalan
Geri kalan
Geri kalan

Homojen olarak karıştırılan tozların preslenmesi 96 ton basma kapasiteli Hidroliksan marka
cihazda 700 MPa presleme basıncında tek yönlü olarak yapılmıştır. Deney numuneleri ASTM
E 8M (2013) toz metal malzeme çekme numune standartlarına uygun olarak hazırlanan kalıp
ile sıkıştırılarak blok haline getirilmiştir. Tipik çekme deney numunesi Şekil 1 de gösterilmiştir.

Şekil 1. 1350°C’de 1 saat sinterlenmiş Alaşım 2 numunesinin genel görüntüsü.

Preslenen numuneler %90 Azot-%10 Hidrojen ortamında 1 saat süre ile 1350°C sıcaklıkta
sinterlenmiştir. Yapılan çalışmada 1 adet Fe–C ve 2 adet (Fe–C–0,1 %Nb-V ve 0,15 %Nb-V)
bileşimi olmak üzere 3 farklı bileşimde 5’er adet mikroalaşımlı TM çeliği üretilmiştir.
Sinterlenen çekme numuneleri 1 mm/dak. çekme hızında çekilmiştir. Bu diyagramlardan
numunelerin akma dayanımı (% 0.2), çekme dayanımı ve % uzama değerleri hesaplanarak
alaşım miktarındaki değişimden dolayı mekanik özelliklerdeki farklılaşma tespit edilmiştir.
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Sinterlenen numuneler geleneksel yöntemler kullanılarak (zımparalama, parlatma ve dağlama)
metalografik incelemelere hazır hale getirilmiştir. 1350 C’de sinterlenen TM çelik
numunelerin mikroyapıları, X50-X1000 büyütme kapasiteli Nikon Epiphot 200 marka optik
mikroskop ile incelenmiştir (10). Numunelerin yoğunlukları yoğunluk ölçüm kiti ile Archimets
prensibine göre belirlenmiştir. Ayrıca, toz metal çeliklerin perlit oranları Gladman ve
Woodhead'ın tanımlamış olduğu metalografik nokta sayım metodu kullanılarak hesaplanmıştır
(11).
2.2. Korozyon hücresinin hazırlanması
Alaşımların %3.5 NaCl ortamındaki korozyon mekanizması için numuneler Şekil 2’de
belirtildiği gibi hazırlanmıştır (12). Yalnızca silindirin taban alanlarından bir tanesi açıkta
kalacak şekilde yalıtkan boru içerisine konularak üzerinde ve etrafında kalın bir polyester
tabakanın oluşması sağlanmıştır (13). Korozyon potansiyeli ölçümlerinde referans elektrot
olarak Ag/AgCl elektrodu ve karşıt elektrot olarak Pt tel kullanılmıştır. Kullanılan
numunelerinin toplam kesit alanı 0.75 cm2’ye eşittir. Çalışma elektrodunun yüzeyi 400-2000
sınıflardaki zımpara kâğıtları ile iyice zımparalanarak yüzeyin pürüzsüz olması sağlanmıştır.
Bu işlemlerden sonra, numunenin yüzeyi saf suyla yıkanarak, asetonla silinip iyice
kurutulmuştur.

Şekil 2. Deneyde kullanılan elektrotların hazırlanış şekli

2.3. Metot
Dinamik Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (DEIS)
Darowicki ve arkadaşları tarafından 2000 yılında (14) yapılan bir çalışmada bilim dünyasına
yeni bir elektrokimyasal yöntem olan Dinamik Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi
(DEIS) sunulmuştur. Geliştirilen bu yöntem, başta çukur korozyonunun oluşum mekanizmasını
açıklamak (15), organik kaplamalarda zamanla oluşan hasarlarda meydana gelen korozyon
mekanizmasını incelemek (16), kavitasyon sonucu oluşan korozyonun tespiti (17), inhibitörlü
sistemlerde (18-20) inhibitörün ne zaman maksimum etkinlik gösterdiğinin belirlenmesi gibi
sayısız çalışmada başarıyla kullanılmıştır. Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (EIS)
yöntemiyle benzer çalışma prensibine sahiptir. DEIS yönteminde STFT matematiksel dönüşüm
formülleri kullanılmaktadır. Bu metotta pencereleme yöntemini kullanarak veriler belirlenen
zaman aralıkları için gruplanabilmektedir. Bu formüller kullanılarak hazırlanan LabView
elektronik programı yardımıyla veriler analiz edilmektedir Analiz sonunda empedans grafiği
oluşturularak, korozyon parametrelerinin hesaplanmasına geçilmektedir (21).
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DEIS ölçümleri; 4.5 kHz - 0.03 Hz frekans aralığında yapılmıştır. Empedans analizleri için
ZsimpWin 3.21 yazılımı kullanılmıştır. Korozyon dirençleri araştırılan alaşımların empedans
analizleri R(Q(RW)) devre modeli kullanılarak hesaplanmıştır (Şekil 3).

Şekil 3. R(Q(RW)) devresi.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Alaşım Elementlerinin Mikroyapıya Etkisi
Numunelerin mikroyapı resimleri Şekil 4’te görülmektedir. Şekilden anlaşıldığı gibi bütün
kompozisyonlarda yapı ferrit ve perlit fazlarından meydana gelmektedir. Şekil 4’te görülen
mikroyapı resimleri incelendiğinde tane sınırlarında kısmen kapanmamış gözeneklerin olduğu
tespit edilmiştir. Mikroyapı resimlerinden % ağırlık olarak Nb-V miktarı arttıkça tane
boyutunun düştüğü gözlenmiştir. Örneğin 1350 °C’de sinterlenmiş alaşımsız TM çeliğinin
ortalama tane boyutu 29.3 µm iken Nb-V miktarı (% 0.15) çıktığında ortalama tane boyutu 15.6
µm’ye çıkmıştır.
Mikroalaşım elementleri çeliklere ayrı ayrı katıldıkları gibi ikili veya üçlü olarakta
katılmaktadır. Mikroalaşım çeliklerinden istenen farklı mekanik özellikler bunu
gerektirmektedir. Tablo 2, 1350°C sinterleme sıcaklığında sinterlenmiş alaşımsız ve (Nb-V)
mikroalaşımlı TM çeliklerinin mikroyapısının farklı tane boyutuna sahip ferrit ve perlit
fazlarından meydana geldiğini göstermektedir. Tablo 2’de numunelerin sinterleme sonrası
yoğunluklarının genel olarak %92-93 civarında olduğu görülmektedir. Sinterleme sonrası doğal
olarak yoğunlaşma bir miktar artış göstermiştir. Sinterleme işleminde belirli bir sıcaklık ve
sürede toz tanelerinin birbirine bağlanması (kaynaşması) sağlanır. Sinterleme sonrasında
parçaların yoğunluğu artmış olur. Sinterleme işleminde toz taneleri arasında noktasal bağ
oluşmaya başlar. Temas noktaları genişleyerek boyun oluşumu gerçekleşir ve toz taneleri
arasında gözenekler azalır. Boyun oluşan bölgelerde tane sınırları oluşur. Tane sınırları
genişleyerek malzeme daha homojen bir yapı alır. Benzer çalışmalar sinterleme işlemiyle
yoğunluğun arttığını desteklemektedir (22).
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(a)

(b)

(c)

Şekil 4. 1350°C’de sinterlenmiş Nb-V TM çelik numunelerin mikroyapı resimleri. (500 x) (a- Allaşım 1, bAllaşım 2, c- Alaşım 3)
Tablo 2. Yoğunluk, Ortalama tane boyutu ve % ferrit ve % Perlit oranı değerleri.

Kimyasal
Kompozisyonlar

% Sinter
Öncesi
Yoğunluk

% Sinter
Sonrası
Yoğunluk

%
Gözenk

% Ferrit Oranı

% Perlit Oranı

Ortalama
Tane
Boyutu

Alaşım 1

91.73

93.4

6

77.5±0.019

22.5±0.019

77.5±0.019

Alaşım 2

91.34

93.2

7

76.1±0.019

24.9±0.019

76.1±0.019

Alaşım 3

89.5

92.9

6,5

74.1±0.020

25.9±0.020

74.1±0.020

Tablo 2’den (Nb-V) oranının artmasıyla ortalama tane boyutunun düştüğü görülmektedir. Bu
durumun sinterleme sırasında oluşan VC, VN, VC(N), NbC, NbN ve NbC(N) çökeltilerinin
östenit tanelerinin büyümesini engellemesiyle ortaya çıkmaktadır (23). Mikroalaşım
elementlerinin özelliklerinden bir tanesi oluşturmuş oldukları karbür ve nitrürler ile östenitleme
veya sinterleme sırasında tane büyümesini engellemeleridir. Östenitleme sırasında küçük
çökeltilerin oluşması östenit tanelerinin büyümesini engeller ve soğuma sırasında küçük ferrit
tanelerinin oluşmasına neden olur (24,25).
3.2. Alaşım Elementlerinin Mekanik Özelliklere Etkisi
Şekil 5 ve Tablo 3'te çeliklerin gerilme-uzama diyagramları, akma, çekme ve % uzama değerleri
görülmektedir. Şekil 5 ve Tablo 3’te görüldüğü gibi genel olarak (Nb-V) oranı artıkça akma
dayanımı, çekme dayanımı ve sertlik değerlerinde bir artış görülmüştür. % uzama değerlerinde
ise herhangi bir kayıp olmadan genel anlamda bir iyileşme olduğu söylenebilir. Dayanım
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değerlerindeki bu değişme NbC(N) ve VC(N) gibi çökeltilerin oluşarak farklı boyutlarda matris
içerisinde dağılmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır (9).

Şekil 5. Farklı Nb-V oranlarına sahip çeliklerin gerilme-uzama diyagramları. (a-Alaşım 1; b-Alaşım 2; c-Alaşım
3)
Tablo 3. Alaşımsız ve Mikroalaşımlı çeliklerin mekanik özellkleri
Kimyasal Kompozisyonlar

Akma Dayanımı (MPa)

Uzama (%)

127

Maksimum Çekme Dayanımı
(MPa)
257

Alaşım 1
Alaşım 2

270

434

15

Alaşım 3

287

466

16

15

Due ve arkadaşları (26) oluşturmuş oldukları TiC-VC çökeltileri ile düşük karbonlu çeliğin
aşınma dayanımı ve sertliğini artırmışlardır. Yapılan diğer çalışmalarda (27-28) mikroalaşım
çeliklerinde oluşan karbür ve nitrürlerin sertlik ve dayanım artışına sebep olduğu
belirtilmektedir. Aynı çalışmalarda katı ergiyik sertleşmesinin karbür ve nitrür çökelmesinden
dolayı düşük oranlarda kaldığı ifade edilmektedir.
3.3. Dinamik Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (DEIS)
Niyobyum ve vanadyum miktarındaki artışın imal edilen yeni alaşımların %3.5 NaCl ortamında
oluşan korozyon mekanizmasına etkisi 15 saat boyunca DEIS yöntemi kullanılarak
incelenmiştir. Her üç alaşıma ait zamana bağlı 3D Nyquist diyagramları Şekil 6’te verilmiştir.
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Alaşım 1

Alaşım 2

Alaşım 3

Şekil 6. Numunelerinin DEIS yöntemi ile 15 saat süreyle %3.5 NaCl ortamındaki korozyon mekanizmasının
incelenmesi

Şekil 6’da verilen DEIS verileri Şekil 3’te belirtilen devre ile analiz edildiğinde Tablo 4’te
belirtilen elektrokimyasal veriler elde edilmiştir. Çözelti direncinin (Rs) üç alaşım için
beklenildiği gibi birbirine çok yakın olduğu görülmüştür. Metal pürüzlüğünü ifade eden “n”
değerinin niyobyum ve vanadyum miktarındaki artışa bağlı olarak 0.62’den 0.73’e ve benzer
şekilde Rct değerinin 537.6 Ω.cm2’den 1247 Ω.cm2’ye yükseldiği görülmektedir. Yani alaşım
elementlerinin ilavesi metallerin %3.5 NaCl ortamındaki korozyon sürecini yavaşlatmıştır.
DEIS yönteminin en büyük avantajı sistem içerisindeki anlık değişimleri ölçme imkânını
sağlamasıdır. Bu doğrultuda çalışılan her üç alaşımın DEIS ölçümleri esnasında 15 saat
boyunca ölçülen yük transfer direnci (Rct) ve “n” değişimleri sırasıyla şekil 7 ve 8’de
gösterilmiştir.
Tablo 4. Numunelerinin DEIS yöntemi ile elde edilen elektrokimyasal parametre sonuçları

Alaşım 1
Alaşım 2
Alaşım 3

Rs (Ω)
5.334
4.937
5.599

n (0≤n≤1)
0.6228
0.6853
0.7309

Q (CPE)
4.01E-03
2.03E-03
1.52E-03
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Rct (Ω.cm2)
537.6
957.6
1247

W
4.20E-02
4.88E-03
7.06E-03

Şekil 7. Çalışılan numunelerin DEIS yöntemiyle elde edilen Rct değerlerindeki değişim

Şekil 8. Çalışılan numunelerin DEIS yöntemiyle elde edilen “n” değerlerindeki değişim

3.4. Yüzey Analizi
DEIS deneyleri öncesi ve sonrası metallerin yüzeyindeki morfolojik değişim sırasıyla Şekil 9
ve 10’da gösterilmiştir. Şekil 9’da görüldüğü gibi deney öncesi metallerin yüzeyinde sadece
zımparalamaya bağlı oluşan izler görülmektedir. %3.5 NaCl ortamında, 15 saat süren DEIS
analizleri sonunda referans numune olarak kabul edilen Alaşım 1’in yüzeyinin Şekil 10’da
korozyon ürünleriyle kaplandığı görülmektedir. Sırasıyla ağırlıkça %0.05 ve %0.075 oranında
niyobyum ve vanadyum ilave edilmesiyle oluşturulan Alaşım 2 ve 3’ün yüzeyinde korozyon
ürünün oluşmadığı ancak yine de yüzeyinin bu agresif ortamdan (%3.5 NaCl) etkilenerek
bozulduğu görülmüştür. Alaşım 3’ün yüzeyi mikro alaşımların miktarındaki artışa bağlı olarak
diğer iki alaşıma göre daha az korozyona uğradığı görülmüştür.
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Deney Öncesi
Alaşım 1

Alaşım 2

Alaşım 3

Şekil 9. Deney öncesi numunelerin optik mikroskopla çekilmiş resimleri

Deney Sonrası
Alaşım 1

Alaşım 2

Alaşım 3

Şekil 10. Deney sonrası numunelerin optik mikroskopla çekilmiş resimleri
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4. SONUÇ
Nb-V alaşım miktarı artıkça akma, çekme dayanımında artış gözlenmiştir.
 Sırasıyla ağırlıkça %0.05 ve %0.075 oranında niyobyum ve vanadyum ilave edilmesiyle
imal edilen alaşımların korozyon direncinin arttığı görülmektedir.
 DEIS yöntemi ilk defa bu çalışma ile mikro alaşımların korozyon mekanizmasına etkisinin
araştırılmasında kullanılmıştır. Elde edilen veriler bu tür çalışmalarda uzun süreli
elektrokimyasal ölçümlerin önemini ortaya koymaktadır.
 DEIS yöntemiyle bulunan elektrokimyasal parametreler, yüzey analiz sonuçlarıyla aynı
doğrultuda ve birbirini destekler niteliktedir.
TEŞEKKÜR: Bu çalışma Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından
desteklenmiştir (Proje No: KBÜ-BAP-15/2-KP-058).
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316 L İMPLANT ÇELİK YÜZEYİNİN BİYOUYUMLULUK ÖZELLİKLERİNİN
GELİŞTİRİLMESİ
E. KUMTEPEa, G. UNGANb, A. ÇAKIRc
a

DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyomekanik ABD İzmir, bIBMC INEB Associate Laboratory, İzmir
c
DEÜ Müh. Fak., Metalurji ve Malzeme Müh. Böl., Buca-İzmir

Özet
Biyomalzemelerde bazı yüzey modifikasyonlarının kısaca açıklandığı bu çalışmada 316L paslanmaz çelik yüzeyi,
Mikro Ark Oksidasyon (MAO) sürecini gerçekleştirebilmek için ince bir titanyum tabaka ile kaplanmıştır. İnce
film Ti kaplama işlemi için Plazma Püskürtme, Sol-Jel ve Katodik Ark Fiziksel Buhar Biriktirme (CAPVD)
yöntemleri kullanılmıştır. Bu işlemle, 316L paslanmaz çelik malzemenin korozyon, aşınma direnci ve yüzey
biyouyumluluğun geliştirilmesi amaçlanmıştır. İnce film Ti kaplama+MAO yönteminden oluşan iki aşamalı
kaplama işlemi ile 316Lnin vücuttaki aşınma ve korozyon direncinin geliştirilmesi yanısıra yüzeyin biyoaktivitesi
artırılarak, vücut sıvısı ortamında erken osseointegrasyon gelişiminin teşviki amaçlanmıştır. Üretilen iki aşamalı
kaplamanın yapısal ve morfolojik karakterizasyonu X-ışını kırınımı ve SEM çalışmaları kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Element analizi ve kaplamanın aşınma direnci EDS ve sürtünme test cihazı kullanılarak
yapılmıştır. İmplant kalite 316L çelik üzerinde MAO işleminin gerçekleştirilebilmesi için plazma püskürtme, soljel ve katodik ark biriktirme metotlarının uygulanabilirliği araştırılmıştır. Bulgular MAO işlemi uygulanmış 316L
çelik üzerine plazma püskürtme ve sol-jel ile kaplanan numuneler için olumlu sonuçlar vermemiş, ancak CAPVD
ile kaplanan numuneler için ise umut verici sonuçlar elde edilmiştir. Kumlanmış yüzey üzerindeki kaplamaların
korozyon testleri numune ortalama yüzey pürüzlülüğünün 0,76 μm’den 5,44 μm‘ye arttırmış, pitting potansiyelinin
1185 mV’ dan 225 mV’ a düş tüğünü göstermiştir. Kumlama yapılmamış yüzeylerde MAO+CAPVD kaplamalar
tam başarılı olmasa da, numunenin oyulma potansiyelini 524 mV ‘dan 1185 MV’a kadar artmış tır. Magnetron
püskürtme gibi ön kaplama yöntemleri de kullanılarak bu çalışma genişletilebilir ve paslanmaz çelik üzerine MAO
uygulama işlemlerinde daha olumlu sonuçlar alınabilir.
Anahtar Sözcükler: Yüzey modifikasyonu, 316L, biyoaktivite, CAPVD, MAO

IMPROVING BIOACTIVITY PROPERTIES OF 316 L IMPLANT QUALITY
STAINLESS STEEL
Abstract
This study, where explanation of some surface modification of biomaterials are briefly summarized, deals with
coating of 316 L stainless steel (SS) surface with a thin layer of Ti aiming to promote Micro Arc Oxidation (MAO)
on the surface. Plasma sprey, Sol-Gel and Cathodic Arc Plasma Vapor Deposition (CAPVD) coating techniques
have been used to deposite a thin layer of Ti film. It is aimed to improve corrosion, wear -resistance and
biocompatibility of 316L SS surface. The main objective of this study was to ascribe an improved bioactivity to
the surface so as to promote an early osseointegration as well as to improve the corrosion and wear resistance of
316L in body environment. Structural and morphological characterization of the two-stage coating thus produced
was carried out by using X-ray diffraction and SEM studies. Elemental analysis and wear resistance of the coating
were conducted by using EDS and tribo-tester. Applicability of plasma spray, sol-gel, and (CAPVD) methods on
316L SS were investigated in order to be able to treat the surface with MAO process aiming to promote surface
bioactivity. Results have shown that application of MAO on 316L SS surface pre-coated with plasma spray and
sol-gel did not yield any positive results. Corrosion test have shown that the pitting potential conducted on
sandblasted surfaces with a surface roughness of 5,44 m were reduced form 1185 mV to 225 mV when compared
with non-blasted surface with an average sorface roughness of 0.76 m. On the contrary, application of MAO
processing on the CAPVD coated 316L SS surface was found to be highly promissing. Pitting potential of nonblasted and CAPVD pre-treated surfaces was found to increas from 524 mV to 1185 mV to upon the application
of MAO processing. This study can be further persued with the application of magnetron sputtering on the implant
quality 316L SS to see if the application of MAO process could be performed in order to improve bioactivity.
Key Words: surface modification, 316L, bioactivity, CAPVD, MAO
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1. GİRİŞ
1. Biyomalzeme türleri ve özellikleri
1.1. Tanım
Biyomalzemeler biyolojik yapıları ve organların kaybolan fonksiyonlarını geri kazanmak için
yenileme ve tamirinde kullanılan yapay veya doğal malzemelere verilen isimdir. Kalp
kapakçıkları, kan damarlarına yerleştirilen stentler, göz merceklerinden tutun iskelet
sistemindeki organların yenilenmesine kadar vücudun değişik yerlerinde (1,2) emniyetli,
güvenilir, ekonomik ve fizyolojik olarak (1) kullanılan malzemelerdir. Son yıllarda yapılan
istatistiksel analizlere göre cerrahi implantasyonda en çok kullanılan total kalça ve diz
protezlerinde, dejeneratif hastalıklar, kemik eklemlerindeki iltihaplanma, kemik erimesi (3) ve
insanların ortalama kilolarındaki artışa bağlı olarak ortaya çıkacak kayıp ve ağrılı traumalar
gibi nedenlerden dolayı (4) 2030 yılına kadar sırasıyla %174 ve %673 lük bir artış
beklenmektedir. Uygun şekil ve özelliklere sahip yapay biyomalzemeler bütün bu sorunların
üstesinden gelebilmek, vücuttaki organların fonksiyonlarını iyileştirerek, insanların yaşam
kaltelerini artırmak için kullanılmakta, bilimsel anlamda giderek artan bir önem
kazanmaktadır.Kullanılam malzemeye bağlı olarak biyomalzemeler genel olarak dört ana
sınıfta toplanmaktadır (5):
Metalik malzemeler: Ti ve alaşımları, Co-Cr alaşımları ve paslanmaz çelikler, Tantal, Pt, Ag
ve Au
Seramikler: Aluminyum, titanyum, Zirkonyum -oksit, Karbon, Kalsiyum fosfat
(hydroxyapatite) ve cam seramikler.
Polimerler: Silikon, poli-metil metakrilat (PMMA), polilaktik, poliüretan, yüksek molekül
ağırlıklı polietilen (HMWPE),
Kompozitler (metal, seramik ve polimer bazlı): Metalik implantlar üzerine uygulanan seramik
kaplamalar, seramik takviyeli polimerler, doku yenilenmesinde kullanılan (tissue regeneration)
gelişmiş biyomalzemeler.
Bu dört sınıfa giren biyomalzemeler biyomedikal malzemeler grubu adı altında toplamış,
bunlara ek olarak bitki, hayvan ve insan orijinli biyolojik malzeme gurupları (Collagen,elastin,
chitin vs.) tanımlamıştır (6). Ancak ifade edilmelidir ki, mevcut biyomalzemer kendilerinden
beklenen özelliklerin tamamını karşılayamazlar. Tablo 1 yaygın olarak kullanılan
biyomalzemeleri, bunların özelliklerini ve uygulama alanlarını özet olarak vermektedir.
Metalik malzemeler mekanik özelliklerinin yeterliliği, korozyon özelliklerinin yetersizliği ile
öne çıkar.
Seramikler biyouyum, biyoaktivite, biyubozunurluk özelikleri ile öne çıkarken, gevreklik ve
düşük mukavemet özellikleri dezavantajlı durum yaratır (7,8).
Polimer malzemeler akrilik, poliamid, poliyester, polietilen, Polisiloksan, poliüretan ve çok
sayıda yeniden işlenmiş biyolojik malzemeleri içermekte olup, kardiyovasküler cihazlarda,
yumuşak doku replasmanlarında ve çoğaltılmasında kullanıldıkları gibi ilaç salınımlarında ve
doku mühendisliğinde hücre oluşturulmasında kullanılırlar. Kapakçık, kas greftleri (doku
nakli), yapay kalp, göğüs protezi, kontak lensleri, diyaliz sistemleri, hücre birleştiricileri ve
medikal ürünlerin kaplanması mevcut uygulama alanları içindedir.
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Kompozitler biyomedikal uygulamalarda değişik malzemelerin özelliklerini birleştirerek, tek
bir bileşeninin sağlayamadığı özellikleri bir araya getirirler (7,9,10). Kompozitleri meydana
getiren malzeme bileşenlerinin herbirinin (i) miktarı, (ii) birbiri içindeki dağılışları, (iii)
morfolojileri ve (iv) yapısal özellikleri nihai yapı olan kompozitin özelliklerini belirler.
Kompozitin ana yapısını meydana getiren matris içindeki takviye bileşenler araştırıcılara ilham
kaynağı oluşturmuş, doku mühendisliğinde mekanik özellikleri, biyolojik fonksiyonları
geliştirmede ve özel molekül yapılarının geliştirilmesinde sıklıkla kullanılmıştır. Bu
çalışmalarda biyouyumlu polimerler kompozitlerin ana yapısını oluşturmuş, seramik dolgu
malzemeli kompozit biyomalzemeler doku mühendisliğinde geniş uygulama alanları
bulmuştur.
1.2. Beklenen özellikler
Biyomalzemelerden beklenen temel özellikler, herhangi bir ters etki göstermeden doğal
organların veya dokuların fonksiyonlarını yerine getirmek olarak tanımlanabilir (11). Bunun
için biyomalzemelerin sahip olması gereken genel özellikler alttaki şekilde sıralanır:
(i) Biyouyumluluk,
(ii) Biyoaktiflik,
(iii) İyi mekanik özellikler,
(iv) İyi osseointegrasyon özellikler,
(v) Yüksek korozyon direnci,
(vi) Yüksek aşınma direnci.
(i) Biyouyumluluk: Biyomalzemelerin başarısı insan vücudu ile implant arasındaki
reaksiyonlara bağlı olup, bu husus biyomalzemelerin uyumunun ölçüsüdür (12). Malzemelerin
biyouyumuna etki eden iki husustan birincisi vücudun malzeme tarafından uyarılan
reaksiyonlara gösterdiği tepki, diğeri ise malzemelerin vücut içindeki bozunmasıdır. İmplant
malzemelerin biyouyumunu üç sınıfta toplamıştır (13): (i) biyotolerans (distant osteogenesis:
Malzemeye indirek temasla kemik oluşumunun sağlanması), (ii) biyoinert (contact
osteogenesis: Malzemeye direk temasla kemik oluşumunun sağlanması) ve (iii) Biyoaktif
(Bonding osteogenesis: Malzemeye kimyasal ve biyolojik olarak bağlanarak kemik
oluşumunun sağlanması).
(ii) Biyoaktivite: Doku-implant malzeme arayüzeyindeki biyolojik tepkiye bağlı olarak kemik
oluşumu ile sonuçlanan bir özellikdir. Başka bir ifade ile canlı olan ve olmayan malzemeler
arasında oluşan doğal bağ yapısı ile kemik oluşumunun sağlaması özelliğidir.

Şekil 1. Hücre ve biyomalzeme arasındaki ilişki (15)

Canlı ve cansız malzemeler arasında doğal bağ oluşumunu teşvik eden, osteogenesis (kemik
oluşumu) ve mineralizasyon ile uyumlu, biyoaktif özelliğe sahip malzemeler, implant
malzemelerin yüzeyinde gelişen bu minealizasyon sayesinde kemiğe tutunur ve entegre olurlar
(14). Geniş bağlanma hızlarına ve arayüzeydeki bağ tabakası kalınlıklarına erişen bu
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malzemeler çok geniş malzeme grubunu içerisine alır. Bu ilişki Şekil 1 de şematize edilmiştir
(15).
(iii) Mekanik özellikler: Biyomalzeme seçiminde en önemli parametrelerden birisi sertlik ve
çekme mukavemetidir. Özellikle iskelet sistemişnde sertlik ve çekme mukavemeti başta
gelmektedir. Metalik biyomalzeme tipleri, bunların mekanik özellikleri, kullanım alanları ve bu
alanlardaki hasar nedenleri geniş olarak ele alınmıştır (16).
(iv) Osseointegrasyon: İlk olarak Branamark, 1983tarafından tanımlanan bu kavram implant
yüzeyi ile canlı kemik doku arasındaki doğruden temas olarak tanımlanmıştır. Klinik anlamda
herhangi bir belirtisi olmadan (asymptomatic) implantın sabitlenmesini ve kullanım koşulları
altında bu durumunu koruması olarak belirlenmiştir (17). Bu kavram ilk defa olarak Ti ve kemik
arasındaki bağı tespit etmek için kullanılsa da, bağlanmanın vücut içinde ters bir reaksiyona
maruz kalmadan, başka malzemeleri kullanarak da gerçekleştirilebileceği ifade edilmiştir (18).
(v) Korozyon direnci: Vücuda yerleştirilen metalik implantlar iyonize olarak korozyona
uğraması iki sebepten dolayı uygun değildir: (1) Korozyona bağlı bozulma implant malzemenin
bütünlüğünü zayıflatacaktır, (2) bozunma ürünlerinin vücud a salınımı olumsuz doku
reaksiyonlarına sebep olarak vücuda yerleştirilen implantın fonksiyonlarını yerine
getirememesine neden olacaktır (19). Metalik implantların bozunması elektrokimyasal
çözünme ve aşınmanın tek-tek veya sinerjik etkisiyle meydana geldiği dile getirilmiştir (20,
21). Vücuda yerleştirilen implantlar sürekli olarak Şekil 2 de verilen, korozyon etkisi yüksek
hücre dışı ve hücre içi, zengin organik ve inorganik iyonlar içeren vücut sıvısına maruz
kalmaktadır (22). Aşınan ve korozyon direnci yüksek olan pasif filmlerin hasara uğraması ile
başlayan korozyonun seyri, tamamen koruyucu oksit filminin yenilenme süresine (yeniden
pasifleşmesine) bağlıdır.Yeniden pasifleşme tamamlanıncaya kadar iyon salınım devam
edeceğinden bu sürenin uzaması dezavantaj yaratacaktır. Bu yeniden pasifleşme zamanı değişik
metlik implantlar için Şekil 3 de gösterilmiştir (23). Buna bakarak paslanmaz çeliklerin yeniden
pasifleşmesinin Ti6Al4V alaşımına göre daha uzun sürdüğü, bu sebeple Ti ve alaşımlarının
özellikle ortopedik cerrahisinde neden fazla tercih edildikleri anlaşılacaktır. Diğer bir
elktrokimyasal kriter olarak Şekil 5 de görülen yüksek oyulma potansiyel değerleri bakımından
Ti ve alaşımlarının öne çıktığı görülecektir (24).

Şekil 2. Kan plazmasının hücre içi (Extracellular) ve dışındaki (Intracellular) iyonik bileşim (22).
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Şekil 3. Değişik alaşımlarda yüzey pasif filmlerinin yeniden pasifleşme zamanları (23).

Şekil 5. İmplant malzemelerin 37 C0 deki Hank çözeltisi içindeki Oyulma potansiyelleri (24).

(vi) Aşınma direnci: Yapay eklem mafsallarıkarışık yağlama rejimlerinden dolayı aşınırlar.
Yapay bir total kalça mafsalı göz önüne alındığında femur başı ve kap arasındaki hareketliliğe
bağlı olarak arayüzeyde mikroskobik seviyede parçacıklar kopacaktır. Pasif film tabakasının
aşınmasına paralel olarak, aşınmanın hareketlendiği korozyon reaksiyonları da hız
kazanacaktır. Aşınmaya bağlı olarak korozyon reaksiyonları da hız kazanacak, protezin kemiğe
sabitlendiği yerlerde biriken aşınma artıkları protezin erken hasarı ile sonuçlanacaktır.
1.3. Biyomalzemelerde yüzey özellikleri
1.3.1. Yüzey modifikasyonları
Yüzey modifikasyonu malzemelerin bulk özelliklerini koruyarak, yüzey özelliklerini
değiştirmek ve geliştirmek amacıyla uygulanır. Örneğin malzemenin bulk özellikleri
onunbiyolojik performansını belirlerken, implant malzemeye olan biyolojik tepki onun yüzey
özelliklerince belirlenir (25). Bu sebeple implant malzeme yüzeylerin uygulanan değişikliklerin
birden fazla sebebi vardır (26):
1. İmplantasyon öncesinde yüzeyde oluşankirlilik ve süreksizliklerin giderilerek, temiz bir
yüzey elde etmek,
2. İmplantasyon sonrasında biyoaktiviteyi, hücre büyümesini ve doku bağlanmasını
artırmak,
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3. Yüzeyin sertliğini artırarak, mafsallardaki aşınma direncini ve yüzey sertliğine bağlı
yorulma direncini artırmak.
4. Aşırı iyon salınımını önlemek ve korozyona karşı direnci artırmak için yüzeyde pasif
bir film yaratmak,
5. Antibakteriyel etkiyi teşvik etmek.
Vücuda yerleştirilen implant malzeme yüzeyi ile vücut arasında meydana gelecek reaksiyonlar
bu malzemenin vücut tarafından kabul edilebilirliğini belirleyecektir. Bu reaksiyon türleri Şekil
6 da şematik olarak gösterilmektedir (27).

Şekil 6. Vücuttaki implant yüzeyinde meydan gelen reaksiy0nların şematik gösterilişi (27).

Hücresel yapışma ve büyüme, protein soğrulması, hücre-doku oluşumu (Bone morphogenetic
protein: BMP – Hücre oluşum başlangıcı) gibi olaylar implantasyon başlangıcında sonraki
birkaç dakika, hatta saniye içinde meydana geldiği için (28) bu hücre-malzeme arayüzeyindeki
hücresel olaylar yüzey kimyası ve yapısı tarafından control edilecektir (29).

Şekil 7. Yüzey kompozisyonuna, pürüzlülüğüne ve topografyasına bağlı olarak gösterilen biyolojik tepkileri
şematize eden ve implantı iyileştiren kemik oluşum aşamaları (30)

93

Bunun da ötesinde hücreler ve yüzey özellikleriyle ilgili olan olarak, farklı aşamalarda meydana
gelecek kemik oluşum reaksiyonları Şekil 7’de şematize edilmiştir (30).
Yüzey topoğrafyası: Yüzey topoğrafyası, hücresel düzeyde memeli hücrelerin farklılaşması,
çoğalması, yönlenmesi, yapışması ve morfolojileri gibi hücre davranışlarının düzenlenmesinde
önemli rol oynar. Ancak yüzey pürüzlülüğünü kontrol etmede en önemli parametrelerden biri
olan kumlama istenmiyen sonuçlar doğurabilir: Aşındırıcı partiküllerin kemik dokuları içinde
çözünmesi, implant yüzeyinin bozunması ve korozyonu ile sonuçlanan, iltihaplı reaksiyonlara
neden olabilir (31). Hücreler özel nano ve mikro skalada topoğrafyaya sahip altlıklara karşı çok
hassatırlar: Nano-mikro-skaladaki özelliklerle etkileşime giren hücrelerde hücre yapışması, morfoloji, -yönlenmesi ve -phagocytotic aktivitesinde değişikliklere sebep olur (32, 33).
Yüzeydeki girinti ve çıkıntılar, sivri uçlar, oyuklar, tüneller ve benzeri yüzey özelliklerinin
fibroblasts (callogen ve elastic fiberleri meydana getiren proteinleri ve bağ dokularının
hücreleri arasındaki maddeyi salgılayan büyük, yassı hücre), macrophages (bakterileri, virüsleri
ve antijenleri yiyen hücre), osteocytes (kemikte sürekliliğ sağlayan gelişmiş kemik hücresi),
endothelial (birçok organın en iç yüzeyini kaplayan hücre) and muscle cells (kas hücreleri) leri
etkilediği ispat edilmiştir (34).
İmplantların uzun dönem başarılarının yüzeyin morfolojisi ve kimyası yanında ıslatılabilirlik
ve yüzey enerjisinin de önemli olduğu, hücreler ve yüzey özellikleri arasındaki etkileşim
mekanizmasının bunlara bağlı olarak değişeceği ve Şekil 8 de görüleceği gibi şematize edildiği
dile getirilmiştir (35).

Şekil 8. İmplant yüzey özelliklerinin osteogenic (hücre bölünmesi) tepki üzerindeki etkisi (35).

Yüzey kimyası: Yüzey kimyası, yüzey topografyası kadar kemik yakınlaşmasında önemlidir.
Çünkü yüzeyin fonksiyonel guruplarının değişimi, yüzeyin ıslanabilirliği ve yüzey enerjisi
biyomalzemenin yüzey kimyasının değişikliği ile ilgili olup (36), yüzey kimyasını
değiştirmenin hücre davranışları için yararlı olduğu gösterilmiştir (37).
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Yüzeyin ıslatılabilirliği yüzeyin enerjisine bağlı olup, fizyolojik ortamla temasını etkiler. Buna
göre artan ıslatılabilirliğin implant yüzeyi ile biyolojik ortam arasındaki etkileşimi
kuvvetlendirdiği, ıslatılabilirlik ve yüzey enerjisinin kemik hücrelerinin yüzeye yapışmasını
etkilediği (36), başlangıç hücre yapışması ve çoğalmasında belirleyici rol oynadığı (38)
gösterilmiştir. Bu anlatılanlara bakıldığında kemik-implant bütünleşmesinin sağlanması için
birçok faktörün birlikte göz önüne alınması gerektiği sonucuna varılabilir.
1.3.2. Yüzey modifikasyonu ve çeşitleri
Yaygın kullanımda olan implant malzemelerden aşınma, biyouyumluluk, osseointegrasyon,
düşük elastisite modülü ve yüksek dayanım özelliklerinin aynı anda karşılanması
beklenmektedir. İmplant kalite 316L çeliğin mukavemeti ve biyouyumluluğu yeterli
seviyedeyken, osseointegrasyonu, sertliği ve aşınma direnci düşüktür (39). Bu nedenle yeterli
mukavemete sahip implant malzeme yüzeylerine, aşınma direnci, biyouyumluğu ve kemiğe
bağlanma kapasitesi yüksek özellik kazandıracak bir yüzey işlemi uygulanır.
Biyomalzemelere yüzey işlemlerinin uygulanmasını gerektiren, daha önce açıklanan nedenler,
bu malzemelerin yüzey özelliklerinin optimize edilerek implant ve kemik dokusu arasında
sağlıklı bir mekanik bağlanmanın gerçekleşmesine yöneliktir. Bu amaçla, PVD, CVD gibi
yöntemleri içeren buhar fazında kaplamalar, elektrokimyasal yöntemler (anodik oksidasyon,
mikro ark oksidasyon) ve sol-jeli kapsayan kimyasal kaplamalarla plazma veya termal olarak
yapılan püskürtmeyle gerçekleştirilen kaplama yöntemleri uygulanarak, yetersiz olan
osseointegrasyon, aşınma ve korozyon direnci gibi olumsuzluklar giderilmeye çalışılmaktadır.
Genellikle oksidasyon ve plazma püskürtme yöntemleriyle büyütülen kaplamalar poroz yapıya
sahipken, PVD ile büyütülenler daha sert, iyi bir adezyon ve daha yoğun bir yapı sergilerler
(39,40). Bu tür kaplamaların tamamının korozyon ve aşınma direncini artırma yönünde etkili
oldukları bilinmektedir.
1.3.2.1. Plazma püskürtme yöntemi
Şekil 9 da şematize edilen plazma püskürtme kaplama yöntemi, metallerin yüksek sıcaklıklara
ısıtılmış (8.000-20.000°C) plazma içinde eritilmiş çeşitli tozlarla kaplanarak aşınmaya,
oksitlenmeye, korozyona ve ısıya dayanıklı hale getirmek için kullanılan bir termal sprey
kaplama yöntemidir. Bu yöntemle istenilen özelliklerde kaplamalar edde edilirken, ana
malzemenin üstün tokluk ve kolay şekillendirilebilme özellikleri de korunmaktadır. Böylece bu
yöntem, metal ve seramiklerin üstün özelliklerinin yeni bir malzemede toplanmasına imkân
sağlamaktadır. Plazma tabancasının elle veya otomatik olarak kontrol edildiği plazma
püskürtme yönteminde gerçekleştirilen seramik kaplamalar birçok metalden daha iyi aşınma ve
erozyon direncine sahiptirler. Elde edilen kaplama kalitesi işlem parametrelerine olduğu kadar
kaplama malzemesine de bağlıdır (40,41,42).
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Şekil 9. Plazma püskürtme işlemi

1.3.2.2. Sol-jel yöntemi
Sol-jel yöntemi seramik ve cam malzemeler üretmek için oldukça kullanışlı, uygulaması basit
bir yöntemdir. Genel olarak sol-gel sürecinde sistem sıvı fazdan (sol) katı faza (jel) geçiş yapar.
Bu yöntemle birçok seramik ve cam malzeme üretmek mümkündür: Bunlar; oldukça saf ve
küresel biçimli tozlar, ince film kaplamalar, seramik fiberler, mikro gözenekli inorganik zarlar,
monolitik seramik ve camlar ya da aşırı gözenekli aerojel malzemelerdir. “Sol” için baslangıç
malzemeleri inorganik metal tuzları ya da metal inorganik bileşenlerdir. Tipik bir sol-gel
sürecinde ana malzeme çözücü içinde çözünüp bir seri hidroliz ve polimerizasyon tepkimeleri
ile koloidal bir yapı olan “sol”e dönüşür. Koloidal yapılar heterojen ile homojen yapılar
arasındadır. Çözülen bu tanecikler çözücüden ayrılmazlar. “Sol” üzerinde devam eden süreçler
sonunda farklı formlarda seramik malzemeler üretilebilir. İnce filmler bir altlık üzerine “sol”
ün döndürme, püskürtme, daldırma yöntemleri ile üretilir. bu Altlık üzerinde ıslak jel (xerojel)
haline dönüşen “Sol”’ün ısıtılıp kurutulması ile homojen, saf bir ince film haline dönüşecektir
(Şekil 10). Kullanılan kimyasalların sağlık açısından kritik oluşu, maliyeti ve aşırı malzeme
sarfı yöntemin dezavantajlarındandır (43).

Şekil 10. Sol-jel işlemi (43)

1.3.2.2.1. Sol-Jel daldırma yöntemi
Bu yöntem atmosferik şartlarda ve kontrollü sıcaklıklarda kaplanacak parçanın, belirlenmiş bir
hızla, hazırlanan çözeltinin içine daldırılıp, geri çekilmesiyle kaplama yapılan bir yöntemdir
(Şekil 11). Kaplama kalınlığı esas olarak çekiş hızı, katının kalınlığı ve sıvının akışkanlığına
bağlı olarak tanımlanır. İki tabakadan oluşan kaplamada iç tabaka altlık ile birlikte yukarı
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hareket ederken dış tabaka ters yöne doğru hareket ederek sol’e geri döner. Elde edilecek filmin
kalınlığı aşağı-yukarı hareket eden tabakaları ayıran ana akıntının şiddetine bağlıdır (44).

Şekil 11. Sol-jel daldırma yöntemi(44).

1.3.2.3 Katodik ark fiziksel buhar biriktirme (CAPVD) yöntemi
Katodik ark yöntemini katodik noktasal ark şeklinde ifade etmek, yöntemi daha doğru olarak
tanımlamak ve katodik parlak boşalma temeline dayanan yöntemlerden ayrılmasını sağlamak
için daha uygundur. Katodik ark oldukça küçük bir nokta şeklinde olup katottan çıkan bir ağaç
görünümündedir. Oluşan ark yüksek akım düşük voltaj arkı olarak nitelendirilmektedir. Şekil
12 de katot yüzeyinde arkın sebep olduğu ergime ve buharlaşma gösterilmiştir. Her bir
noktadaki elektrik boşalması yaklaşık olarak 10-20 ns kadar sürmekte ve ardından hemen
komşu bölgede yeni bir ark tetiklenmektedir. Bu şekilde noktasal ark katot yüzeyinde 10-100
m/s mertebesinde bir hızla gelişi güzel hareket etmektedir. Buharlaşan hedef malzemesinin
türüne göre iyonize olma derecesi değişmektedir. İyonlaşma ergime sıcaklığı düşük hedef
malzemelerde %20, yüksek metallerde %100 e kadar çıkılabilmektedir; örneğin titanyumda
hedef malzemede %90’a erişmektedir. Erimenin noktasal olması (1-20 µm çaplı) nedeniyle çok
küçük hedef malzemesi kullanılabilir, kaplama kamarası daha esnek şekilde tasarlanabilir.
Endüstriyel uygulamalarda 10-4 Pa basınç değerlerinde çalışılmaktadır. Reaktif kaplamalarda
ise 10-2-10 Pa arası reaktif gaz basınçları kullanılmaktadır (45).
Genel olarak kullanılan kaplamalarda ark voltajı 15-30 V mertebesinde, akım değerleri ise 50100 A aralığında değişmektedir. Arkın noktasal oluşu dikkate alındığında bu değer 1012 A/m2
mertebelerine erişmektedir. Bu akım yoğunluğunun %90’ını elektron akımı, %10 nunu
plazmadan katoda ivmelendirilen iyonlar oluşturmaktadır [46].

Şekil 12. Katodik noktadaki oluşumların aşamaları (45)
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Katodik arkın ateşlenmesi için kaplama ünütesi özel bir ateşleme düzeneği ile donatılmıştır.
Şekil 13 de bir katodik ark kaplama ünitesinin şematik resmi verilmektedir. Altlık geriliminin
kontrol edilmesi ile kaplama bileşimleri kontrol edilebilir (45,47).

Şekil 13. Katodik ark ünitesinin şematik görünümü (47)

Konunun teorik çerçevesi literatürde geniş olarak verilmiştir (48,49)
1.3.2.4. Mikro ark oksidasyon yöntemi
Anodik oksitlenme prensibine dayanan Mikro Ark Oksidasyon (MAO) tekniği yeni bir yüzey
kaplama işlemi olarak son 10 yıl içerisinde çok yaygın bir şekilde araştırma ve uygulama alanı
bulmuştur.
Özellikle Mg, Ti, Al gibi cermet metaller ve bunların alaşımları üzerinde kullanılabilmektedir.
Bu yöntem bir elektrolit içerisine daldırılan söz konusu malzeme ve alaşımların plazma kimyası
ve elektrokimyasal reaksiyonların sinerjistik etkisi ile oluşan plazma boşalmaları sayesinde
yüzeyin kalın, sert, aşınmaya ve korozyona karşı dirençli bir tabaka ile kaplanması esasına
dayanmaktadır. MAO işlemi tüm karmaşık yüzey geometrilerine sahip altlık yüzeylerinin eşit
kalınlık ve özelliklere sahip sert, aşınma ve korozyona dirençli filmler ile kaplanmasına imkân
tanır (50,51).
MAO kaplama prosesi ile elde edilen kaplamaların kaplama kalınlığı, sertliği, aşınma ve
korozyon direnci gibi özellikleri; elektrolit bileşimi, elektrolit sıcaklığı, kaplama süresi ve
elektriksel parametrelere bağlıdır. Bu değişkenlerin yanında, altlık malzemenin türü ve
kimyasal içeriği çok daha önemli bir parametre olduğu yapılan birçok araştırma sonuçlarında
da görülmektedir (52,53,54,55). Donanımı basit olarak Şekil 14 de verilmekte olan bu yöntemin
detayları literatürde geniş olarak ele alınmıştır (56,57,58).
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Şekil 14. MAO yönteminde kullanılan donanım (50)

2. YÖNTEM
2.1. Numunelerin hazırlanması
MAO işlemi uygulanabilmesi için Plazma Püskürtme (PP), Sol-Jel (S-J) ve Katodik Ark
Fiziksel Buhar Biriktirme (CAPVD) yöntemleri ile yüzeyleri kaplanan numuneler 1.5 mm
kalınlığında 50 mm x 20 mm boyutlarında plaka şeklinde 316L paslanmaz çelikten
hazırlanmıştır. 200, 400, 800 ve 1200 numaralı zımparalarla mekanik olarak parlatılan numune
yüzeyleri önce aseton içinde 15 dakika, sonra %10’luk ultrasonik banyo deterjanı içinde
40°C’de 5 dakika ultrasonik banyo ile temizlenmiştir. Saf su ile yıkanan numuneler izopropil
alkol ile 2 dakika daha ultrasonik banyoda yıkanmış ve kurutulmuştur. Kumlama, dağlama ve
TiO2 kaplama işlemi uygulanacak zımparalanmış 316L paslanmaz çelik numuneler,
oksitlenmemesi için kullanılıncaya kadar desikatörde muhafaza edilmiştir [59] .
2.2. Kaplama uygulama yöntemleri
Yüzey filmlerinin yüksek iletkenlikte olması nedeni ile MAO işlemi uygulanamayan implant
kalite 316L paaslanmaz çeliğine iletkenliklerinin düşük olduğu bilinen oksit filmleri ile
kaplama işlemi uygulanmıştır. PP, S-J ve CAPVD yöntemleri ile kaplanan numune yüzeyleri
MAO işlemi ile modifiye edilmişlerdir.
Plazma püskürtme: Kaplama işlemleri İzmirde özel bir firma tarafından gerçekleştirilmiştir.
Yüzeyler (i) % 13 TiO2 , % 87 Al2O3, (ii) % 40 TiO2 , % 60 Al2O3 ve (iii)i % 76 ZrO2, % 22
MgO2 bileşiminde oksit filmleri ile kaplanmıştır.
Sol-Jel: Numune yüzeyleri, aralarında yeterli süre bekletildikten sonra, beşer kere sol-Jel
çözeltisine daldırılmış, beş katlı TiZr, SiTi, SiZr, Ti, Zr bileşimine, üç kat Ti+2 kat Zr olmak
üzere beş katlı TiZr filmleri yüzeye iyi entegre olması için 500 oC de bir saat tavlanmışlarıdr.
Katodik Ark Fiziksel Buhar Biriktirme (CAPVD): İşlem yüzey kumlaması yapılmamış ve
yapılmış numuneler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Kumlama 9 bar basınç altında, 350-500 m
boyutunda Al2O3 partikülleri ile İzmirdeki bir firmada yapılmıştır. Kaplama işlemleri İTÜ
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laboratuarlarında Prof. Dr. Mustafa Ürgen denetiminde gerçekleştirilmiştir. 5 m
kalınlığındaki CAPVD kaplamaların MAO işleminde başarısız olması nedeni ile 10-15-20 m
kalınlıklarında CAPVD kaplamalar üzerinde MAO işlemleri tekrarlanmıştır. CAPVD işlemi
100-200 Amper arasında yüksek akım geçişi sağlayan 20-300 Volt’luk düşük voltajlarda
gerçekleştirilmiştir. Anot (Ti)-Katot(Vakum çemberi duvarı) atasında kısa devre oluşturularak
tetiklenen ark oluşumu ile, hedef olarak bilnen katot yüzeyi üzerinde 2500 oC ye çıkan ark izi
oluşturulmuş, katot önünde oluşturulan yüksek elektron akışı ile buharlaşan atomların
iyonlaşması sağlanmıştır.
Mikro Ark Oksidasyon (MAO) İşlemi: PP, S-J ve CAPVD yöntemleriyle yüzeylerinde
yaklaşık 10, 15 ve 20 m kalınlığında titanyum kaplama oluşturulan 316L paslanmaz çelik
malzeme yüzeylerine daha sonra MAO yüzey modifikasyon uygulaması yapılmıştır. MAO
çalışmaları Dokuz Eylül Üniversitesi Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Bölümü’nde
yapılmıştır. MAO işlemi öncesinde numuneler ultrasonik banyoda 5 dakika süre ile temizlenip
kurutulmuştur.
MAO işlemi 0,0564 molar kalsiyum asetat ve 0,0068 molar kalsiyum gliserofosfat çözeltisinde
gerçekleştirilmiş, elde edilen kaplamaların olumsuz sonuçlanması nedeniyle Huan Z. ve
arkadaşlarının kullandığı 0,04 molar tri-sodyum fosfat kullanılmıştır [60].
Yaklaşık 5 dakika devam eden MAO işlemi sırasında çözeltiye daldırılan numune yüzeylerine
devreden 1-1,5 Amper uygulanmış, bu süre boyunca voltaj değerleri kaydedilmiştir.
3. DENEYSEL ÇALIŞMA VE SONUÇLAR
MAO işlemi uygulanan numune yüzeyleri öncesinde ve sonrasında, kaplamaların morfolojileri
ve fiziksel durumlarına göre Optik Mikroskobu (OM), SEM, XRD ve EDS çalışmaları ile
karakterize edilmiştir. OM çalışmaları PP+MAO kaplamalarına, SEM ve EDS çalışmaları
SJ+MAO kaplamalarına, OM, SEM, XRD ve EDS çalışmaları CAPVD+MAO kaplamalarına
uygulanmıştır.
PP+MAO kaplamalarının yüzeyi granüllü bir yapı göstermiş (Bak Şekil 15), Yapının gözenekli
olması nedeni ile bu yüzeylerde yapılan MAO çalışmaları istenilen sonucu vermemiş, sabir
akım uygulaması altında oksitlenme gerçekleşse de gözenekli yüzeylerden geçen akım
potansiyel artışına olanak vermemiştir.

Şekil 15. % 40 TiO2+% 60 Al2O3 toz karışımı ile kaplammış numunede optik mikroskop görüntüsü, X200.
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Sol-Jel (S-J) kaplamaları Şekil 16 de görüldüğü gibi yüzeyde homojen ve kusursuz bir katman
oluşturmamış, yüzey çatlakları ve EDS analizinden görüleceği gibi (Şekil 17) yüzeyin tamamen
Ti ile kaplanmamış (%33) olması burada da MAO uygulamasına uygun bir zemin
oluşturmamıştır.

Şekil 16. Sol-jel ve MAO yöntemiyle Ti kaplamış bir numune örneğinin SEM görüntüsü, X50

Şekil 17. Sol-jel ve MAO yöntemiyle Ti kaplamış bir numune örneğinin EDS analizi.

CAPVD ve MAO ile kaplama işlemi kumlanmış ve kumlanmamış numuneler üzerinde
uygulanmıştır. Kumlanmış ve kumlanmamış yüzeylere uygulanan MAO işlemleri sonrasında
yüzeydeki ortalama Ti miktarının TiO2 oluşumuna bağlı olarak düştüğü (%98,5%82,2)
bulunmuştur. Örnek bir EDS analizi Şekil 18 de verilmektedir.
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Şekil 18. Kumlanmış numulerdeki %Ti miktarında MAO öncesi (A) ve sonrası (B) düşüş.

SEM görüntüleri Şekil 19 da verilen kumlanmış CAPVD+MAO kaplı yüzeylerin kesitleri
celendiğinde (Bak Şekil 20) kumlanmamış numune kesitlerinin (A) daha düzgün ve doğrusal,
kumlanmış olanların ise (B) daha dağınık ve girintili çıkıntılı olduğu görülmektedir. Burada
beklenildiği gibi kumlanmış numunelerin yüzey pürüzlülük değerleri (5,45 m) kumlanmamış
numunelere göre (0,76 m) çok daha yüksek çıkmıştır. Bu yüzeylere elde edilen ortalama
kaplama kalınlıkları Şekil 20 de görüldüğü gibi kumlanmamış yüzeylerde 6,95 m kumlanmış
yüzeylerde ise 9,75 m olmuştur. Bu şekilde kumlanmış yüzeylerdeki kaplama-altlık
arayüzeyinde boşluklar dikkati çekmektedir. Bu durum yüzeydeki kaplamanın bütünlüğünü
bozan, yüzeyden ayrılmasını kolaylaştıran bir unsur olarak değerlendirilebilir.

Şekil 19. Kumlanmış, CAPVD ve MAO ile kaplanan yüzeylerin morfolojik görünüşleri.
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Şekil 20. Kumlanmamış (A) ve kumlanmış (B) CAPVD ve MAO kaplı numune yüzeylerinin kesiti

CAPVD+MAO kaplı numunelerde yapılan XRD analizleri Şekil 21 de görüldüğü gibi TiO2 ve
diğer bileşiklerin oluşumunu göstermektedir.

Şekil 21. MAO işlemi sonrasında CAPVD kaplı yüzeylerin XRD sonuçları

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Belirli oranlardaki Al2O3, TiO2, ZrO2 ve MgO2 toz karışımları ile uygulanan Plazma Püskürtme
(PP) yüzeyleri daha sonra MAO işlemine tabi tutulmuştur. MAO işleminde, Ti ve yüzeylerine
uygulanan MAO işlemlerinde olduğu gibi 250-300 Volt’a kadar çıkması beklenen voltaj değeri
(61,62) maksimum 55 Volta çıkmış, yüzeyde homojen olmayan, gözenekli bir kaplama elde
edilmiştir.
Sol-Jel (S-J) daldırma yönteminde beş katlı TiZr, SiTi, SiZr, Ti, Zr kaplamaları üretilmiştir. Bu
kaplamalara sabit akım altında uygulanan MAO işleminde gerilim maksimum 76 Volta kadar
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çıkabilmiş, Şekil 17 yüzeyin tamamen Ti ile kaplanmadığını gösteren EDS analizine bağlı
olarak, bu yüzeylerde de MAO uygulamasının başarısız olduğu bulunmuştur.
Son olarak katodik ark fiziksel buhar biriktirme (CAPVD) işlemi ile kaplanan numunelere
MAO işlemi uygulanmuştır. Kumlanmamış ve kumlanmış yüzeylere sahip numunelere
uygulanan numunelere uygulanan CAPVD işleminin arkasından kalsiyum asetat ve kalsiyum
gliserofosfat çözeltisinde uygulanan ve başarılı olmayan MAO işlemi Huan Z. ve arkadaşlarının
kullandığı tri-sodyum fosfat çözeltisinde tekrarlanmıştır [52]. CAPVD+MAO uygulamasının
EDS (Bak Şekil 18A-18B) ve XRD (Şekil 21) analiz sonuçları numunelerin istenildiği şekilde
titanyum ve TiO2 ile kaplandığını göstermektedir.
CAPVD ile kaplanan numunelerin MAO işlemi öncesi optik mikroskoptaki görüntüleri
incelendiğinde, yüzeyin ortalama (4 deney ortalaması) 8.10 μm boyutunda tanelerle kaplandığı,
bununla istenilen 5-10 μm arası tane boyutlarına ulaşıldığı görülmüştür. Şekil 22 den görüldüğü
üzere bu yöntemde MAO süresi boyunca belirli bir zaman sonra 250-300 Volta çıkması
beklenen voltaj değeri ortalama maksimum 155 Volta kadar çıkmış, arkasından birden 40-50 V
değerlerine kadar düşmüştür.

Şekil 22. CAPVD kaplı numunelerde uygulanan MAO işlemi süresince oksidasyon süresine bağlı olarak değişen
voltaj değerleri

Sonuç olarak CAPVD uygulamaları ile 316L paslanmaz çelik numuneler üzerine ince Ti filmi
kaplama işlemi başarı ile gerçekleştirilmiştir fakat bunun üzerine uygulanan MAO işleminde
hedeflenen sonuçlara çok yaklaşılmış olsa da tam olarak istenilen sonuçlar elde edilememiştir.
Kumlanmış yüzey üzerindeki CAPVD+MAO kaplamaların korozyon testleri numune ortalama
yüzey pürüzlülüğünün 0,76 μm’den 5,44 μm‘ye arttırmış, pitting potansiyelinin 1185 mV’ dan
225 mV’ a düş tüğünü göstermiştir. Kumlama yapılmamış yüzeylerde MAO+CAPVD
kaplamalar tam başarılı olmasa da, numunenin oyulma potansiyelini 524 mV ‘dan 1185 mV’a
kadar artırmış tır.
Bu tür araştırmaların devamı açısından paslanmaz çelik numuneler; bu çalışmada denenen
plazma püskürtme, sol-jel ve katodik ark fiziksel buhar biriktirme yöntemi haricinde magnetron
sputtering, elektrokimyasal ya da ona benzer yöntemler kullanılarak ince Ti film ile kaplanıp
tekrar MAO uygulama çalışmaları denenebilir. Paslanmaz çelik üzerine MAO ile yüzey
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modifikasyonu çalışmaları başarılı olduğu takdirde çalışma ileriye götürülerek hücre kültürü ve
hayvan deneyi çalışmaları yapılabilir.
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Extended Abstract
Due to the increasing demand in reliable and cost-efficient materials for ultrasupercritical power plants, the
development of new technologies for the improvement of existing compositions or elaboration of brand new alloys
is inevitable. Among the many requirements to these materials, their high temperature resistance up to 750°C is
vital. Since DADI (Deformable Austempered Ductile Iron) is known for its very adequate mechanical properties
(easy machinability, controllable hardness values and outstanding wear resistance) and it is a cost effective material
(mainly due to its chemical composition in mass%: C – 3.6-3.9, Si – 0.7-1, Mn – 0.4-0.6, Al – 1.5-2, Mg – 0.030.04) these were the challenging factors to improve its oxidation resistance as well. This particular work focuses
on the structural aspects of the protective oxide scale formation on slurry aluminized DADI when exposed at 650
and 750°C to laboratory ambient for 3000 h. The developed oxide is of a complex three layered structure with
altered Al reach and less Al containing composition which depending on the oxidation temperature and certain
pre-treatment conditions varies between 200 and 700μm in thickness. Protection of DADI was drastically increased
by depositing 15mg/cm2 of aluminum slurry and additional annealing to achieve up to 100μm of aluminized
surface. Indeed, the oxygen uptake was reduced seven-fold due to the formation of a protective aluminum
containing spinel. The features and mechanisms of formation of the oxide scales will be unveiled with the advent
of kinetical studies, SEM/EDX and X-ray methods.
Keywords: DADI, Slurry aluminization, interdiffusion layer, structural analysis, high temperature oxidation,
oxide scale
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BAKIRLI RAHİM İÇİ ARACIN SİMULE RAHİM SIVISINA ETKİLERİ
G. AKDOĞAN, M. PARLAK
Erciyes Üniversitesi, Müh. Fakültesi, Biyomedikal Müh. Bölümü, 3803, KAYSERİ
Özet
Değişik doğum kontrol yöntemleri olmasına rağmen, bunların içinde bakırlı Rahim İçi Araç (RİA) adı ile anılan
çeşitleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak içeriğinde bulunan bakır (Cu) nedeni ile kullanımının uygunluğu
konusunda alternatif görüşler vardır. RİA’nın içeriğindeki bakırın vücutta korozyona uğraması sonucu korozyon
artıklarının miktarı ve korozyon hızı; farklı marka ve modellerde değişebilmektedir. Bunun için farklı marka ve
modellerde seçilmiş RİA’ lar; NaHCO3, NaH2PO4.2H2O, Glikoz, NaCl, CaCl2, KCl içerikli, 37°C sıcaklıkta, 6,3
ve 8 olmak üzere iki farklı PH değerlerinde hazırlanan simule rahim sıvıları içerisinde Galvanik Potansiyostat
cihazı kullanılarak korozyona uğratılmıştır. İlgili düzenek kullanılarak korozyon hızı; Tafel Ekstrapolasyon
Yöntemi ile belirlenmiştir. Her bir deney sonucu elde edilmiş farklı korozyon ürünü maddeleri taşıyan simule
sıvılar; Atomik Absorbsiyon Spektrometre (AAS) yöntemi ile içerdikleri bakır miktarı bakımından analiz
edilmiştir. Korozyon hızında her iki pH değerleri arasında farklılıklar kaydedilmiştir. Ayrıca korozyon ürünlerinin
miktarı her iki pH değerinde de tartışmaya açık miktardadır. RİA’nın kullanımının kontrol altına alınmasını
gerektirebilecek sonuçlar doğabilecektir.
Anahtar kelimeler: Korozyon, Elektrokimya, Simule rahim sıvısı, Bakır RİA

THE EFFECTS OF A COPPER INTRAUTERINE DEVICE ON SIMULATED
UTERINE FLUID
Abstract
Despite the availability of various contraceptive methods, types named as copper Intra Uterine Device (IUD) are
widely used among these. However, there are alternative views about the proper usage of it due to the Copper (Cu)
content. As a result of corroding copper within the IUD inside the body, amount of corrosion products and
corrosion velocity may vary with different brands and models. Therefore, selected IUDs of different brands and
models are corroded by using a galvanic potentiostat device inside prepared simulated uterine fluids including
NaHCO3, NaH2PO4.2H2O, glucose, NaCl, CaCl2, KCl, at 37 ºC and at 2 different pH values such as 6.3 and 8. By
using mentioned mechanism; corrosion velocity is determined by Tafel Extrapolation Method. Simulated liquids
carrying different corrosion product materials which are obtained with each experiment are analyzed in terms of
containing copper amount by Atomic Absorption Spectrometry (AAS) method. Differences of corrosion rate
between two different pH values are recorded. Besides, amount of corrosion products is at disputable level for
both pH values. Consequences to require taking control of IUD usage may occur.
Keywords: Corrosion, Electrochemistry, Simulated uterine fluid, Copper IUD
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MOTORLU ARAÇLARDAKİ RADYATÖR SOĞUTMA SİSTEMLERİNDEKİ
KOROZYON
Ö. KOÇ, D. ALTUĞ, T. YANARDAĞ, A. A. AKSÜT
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Fizikokimya Anabilim Dalı, Tandoğan 06100 Ankara
Özet
Alüminyum, demir ve bakırın korozyon hızları çeşitli antifriz çözeltilerinde 25°C ve 88°C sıcaklıkta belirlendi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinde kullanılan bu antifrizler süper antifriz(SP), etilen glikol esaslı antifriz(EGE) ve TSK
özel antifrizleridir. Elektrokimyasal yöntemlerle potansiyelin zamanla değişimi(OCP), AC-empedans(EIS) ve
akım-potansiyel eğrileri elde edildi. Saf su ve Ankara çeşme suyu ile hazırlanan %35’lik antifrizler 88°C sıcaklıkta
çukur korozyonuna aynı oranda etki etmiştir. Alüminyumun korozyonuna 25°C’de etkisi daha az olan SP
antifrizidir. Etkisi daha çok olan ise TSK özel antifrizi olduğu belirlendi. Demir için daha iyi olan TSK özel antifriz
olurken bakır için daha iyi olan EGE antifrizi olduğu da belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Antifriz, Korozyon, Alüminyum, Bakır, Demir

CORROSION IN THE MOTOR VEHICLE RADIATORS COOLING SYSTEM
Abstract
Corrosion rate of aluminum, iron and copper determined in different antifreeze solutions at 25°C and 88°C. These
are super antifreeze(SP), ethylene glycol-based antifreeze(EGE) and TAF special used by Turkish Armed Forces.
It was optained that potential changes with time(OCP), AC-impedance(EIS), and current-potential curves with
electrochemical methods. Distilled water and 35% antifreeze prepared with Ankara tap water was effected in the
same proportion to the pitting corrosion at 88°C. It was determined that the SP is better effect for aluminum and
worse the TAF special antifreeze at 25°C. Also, the TAF special is better for iron and better one is the EGE for
copper.
Keywords: Antifreeze, corrosion, aluminum, copper, iron
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1.GİRİŞ
Otomotiv sektöründe 1920 yılından beri dökme demir ve çelik gibi ağır malzemelerin kullanımı
yaygındır. Bu sektörde özellikle 2000’li yılların başında otomobil üreticilerine göre ağır
malzemelerin kullanımı hakkında bu durumun karmaşık ve birçok faktöre bağlı olduğu
söylenmekteydi(1-3). Otomobil üreticilerine göre ancak yakıt tüketimi ile ilgili taleplerin
artması ya da küresel ısınma kaygılarının olması durumunda malzeme seçimi önem
kazanacaktır. Günümüzde bu talepler artmaya başlayınca başta ABD olmak üzere egzoz
salınımını azaltmak ve insan sağlığını güvende tutmak amacıyla bazı düzenlemeler yaptı. Bu
durumda otomobil üreticileri hemen harekete geçerek araç ağırlığını azaltmak amacıyla bazı
çalışmalar yaptı. Halen hafif malzemelerin araç ağırlığını azaltması ve yakıt tasarrufunu
sağladığını görmekteyiz. Böylece daha hafif malzeme baskısından dolayı gittikçe ağır
malzemelerin kullanımı azaldı ve yerine alternatif malzemeler olan alüminyum ve plastik
ürünlerine bıraktı. Daha hafif malzeme olan alüminyumun kullanımı beraberinde alüminyumun
korozyonunu daha önemli hale getirir. Dolayısıyla alüminyumun otomobillerde en çok
kullanıldığı yerler radyatör vasıtasıyla meydana gelen ısıtma ve soğutma sistemleri olup,
korozyonu önem taşımaktadır.
Alüminyum, araç radyatörlerinde antifriz sıvısı ile su etkileşim halindedir. Antifriz sıvılar su
ile karışımında donma noktasını düşürmektedir. Antifriz daha çok araçların radyatörlerinde
soğutma amaçlı kullanılır(4-5). Radyatördeki antifriz yardımıyla motordan alınan ısı hava ile
temas yüzeyi fazla olan plaklar yardımıyla soğutma görevini yapmada yardımcı olur.
Radyatördeki soğutma suyu aynı zamanda kalorifer peteklerinin içerisinde devridaim ettirilerek
araç içinin ısıtılmasında da kullanılır. Radyatör malzemeleri, genellikle bakır ve pirinç
malzemelerinden oluşmaktadır. Son yıllarda daha çok hafif olma özelliğinden yararlanmak
amacıyla alüminyum metalinden yapılmış radyatör ve diğer malzemeler kullanılmaktadır(6-7).
Motorlu araçlardaki radyatörlerde soğutma suyuna eklenen antifriz hem donmayı hem de
korozyonu önlemektedir(8-13). Günümüzde neredeyse tüm araçlarda antifriz kullanılmaktadır.
Antifriz radyatör sisteminde çeşitli borularla bir döngü halinde ilerlemektedir. Dolayısıyla
çeşitli metal ve alaşımları ile antifriz ve su etkileşim halindedir. Bu nedenle metal ve
alaşımlardan oluşan soğutma sistemlerinde korozyon kaçınılmazdır. Özellikle alüminyumdan
oluşan radyatör plaklarında çukur korozyonu yaygındır(14-15). Bu çalışmada Türk Silahlı
Kuvvetlerinde sıkça kullanılan Land Rover gibi arazi araçlarındaki radyatörlerin ömrünün daha
kısa olması sebebiyle bu araçlarda kullanılan antifrizlerin metaller üzerindeki etkisini
araştırmak bu çalışmanın özünü oluşturmaktadır.
2. YÖNTEM
Metallerin açık devre potansiyelinin zamanla değişimi(Open Circuit Potential, OCP), ACempedans(Electrochemical Impedans Spectroscopy, EIS) ve akım-potansiyel eğrileri elde
edildi. Potansiyel- zaman eğrileri, potansiyelin zamanla değişimini izleyerek yüzeyde oluşan
ürünler hakkında bilgi verir. AC-empedans eğrileri ise yüzeyde oluşan korozyon ürünlerinin
mekanizması hakkında bilgi verir. Birim yüzeyde geçen akımı ve birim yüzeyde okunan direnci
hesaplamak amacıyla akım-potansiyel yönteminde y-ekseninin akım değerleri yüzey alanına
bölünerek(A/cm2) bulundu. AC-empedans eğrilerinde ise hem sanal eksen hem de gerçek
eksendeki sayısal direnç değerleri yüzey alanı ile çarpıldı(ohm cm2). Bu çalışmada amaç
çalışılan antifriz ortamlarında alüminyum, demir ve bakırın 25°C ve 88°C sıcaklıkta
korozyonunu belirlemedir. Bu nedenle çalışılan ortamda metallerin korozyon hızı ve diğer
korozyon parametreleri belirlendi. Bunlar ise söz konusu metalin korozyon hücresi yardımıyla
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elde edilen akım-potansiyel eğrilerinin korozyon potansiyeline ekstrapolasyonu sonucu elde
edildi(Şekil 4-7).
2.1. Deney Sistemi
Çalışmamızda kullanmış olduğumuz elektrokimyasal sistemin şematik gösterimi Şekil 1’de
gösterilmiştir. Bu sistem PolyScience Model 9106 Termostat, BAS Döner Disk Elektrot ve CHinstrument 660B Potansiyostat düzeneklerinin bir araya gelmesinden oluşmaktadır.

Şekil 1. Deney sisteminin şematik gösterimi

2.2. Korozyon Hücresi
Korozyon reaksiyonun meydana geldiği korozyon hücresi üçlü elektrot sisteminden
oluşmaktadır. Bu sistemde kullanılan elektrotlar referans elektrot, karşıt elektrot ve çalışma
elektrotur. Deneylerin sabit sıcaklıkta gerçekleşebilmesi amacıyla çift cidarlı korozyon
hücresinin dış kısmında sabit sıcaklıktaki suyun dolaşımı sağlanmıştır. Korozyon hücresi Şekil
2’de şematik olarak verilmiştir.

Şekil 2. Üçlü elektrot sistemi i) Referans elektrot(Ag/AgCl(Cl-, doy.)) ii) Çalışma elektrodu( Al, Fe, Cu) ve iii) Karşıt
elektrodun(Pt) şematik gösterimi

2.3. Referans Elektrodunun Hazırlanması
Çalışmamızda referans elektrot olarak gümüş/gümüş klorür elektrodu kullanıldı. Bu elektrot,
gümüş metali ile gümüş metalin az çözünen gümüş klorür tuzu ve bu tuzun klor anyonunu
içeren bir çözeltiden oluşmaktadır. Hazır hale getirilen Ag/AgCl(Cl-, doygun) referans
elektrodunun standart hidrojen elektrotuna (SHE, 25˚C) göre standart elektrot potansiyeli ve
yarı tepkimesi aşağıdaki gibidir.

AgCl (k)  e   Ag (k)  Cl (suda)
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E θ1atm,298 K   0.222 V

2.4. Çalışma Elektrodunun Hazırlanması
Çalışma elektrodu olarak alüminyum, bakır ve demir metalleri kullanıldı. Alüminyum, Türk
Silahlı Kuvvetlerinde kullanılan araçlardaki radyatörlerden çekip çıkartılarak elektrot haline
getirilmiştir. Saf bakır ve demir 3 mm ve 5 mm çapında olmak üzere dişlisi açılmış pirinç ile
lehimlenerek 8 cm uzunluğundaki silindir teflon tüp içine reçine ile yapıştırılarak tarafımızdan
hazırlanmıştır. Çalışma elektrotların yüzey alanları silindir yüzey alanı Y = πr2 den
hesaplanarak alüminyum için 0.22 cm2, bakır için 0.07065 cm2 ve demir için ise 0.19625 cm2
olarak hesaplandı. Hazırlanan elektrot BAS Döner Disk Elektrota bağlanarak üçlü elektrot
sistemi kurulmuştur. Çalışma elektrodunun şematik gösterimi Şekil 3’de verilmiştir.

Şekil 3. Çalışma elektrodunun (Al, Fe, Cu) şematik gösterimi

3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Bu çalışmada Türk Silahlı Kuvvetlerinden temin edilen süper antifriz(SP), etilen glikol esaslı
antifriz(EGE) ve TSK özel antifrizlerin su ile çözeltileri hazırlanmıştır. Hazırlanan bu antifriz
çözeltileri hacimce %5(5 mL saf antifriz + 95 mL su), %10(10 mL saf antifriz + 90 mL su),
%15(15 mL saf antifriz + 85mL su), %20(20 mL saf antifriz + 80mL su), %35(35 mL saf
antifriz + 65mL su) ve % 100 saf antifriz derişimde çözeltiler hazırlandı. Hazırlanan bu
çözeltilerde saf alüminyum, demir ve bakırın (Merck saflığı %99.99) korozyonuna etkisi
elektrokimyasal yöntemle incelendi. Bu amaçla, CH660B Instrument cihazı yardımıyla üçlü
elektrot sistemi kullanılarak su+antifriz içeren hacimce yüzde derişim ortamlarında potansiyelzaman(OCP), AC-empedans(EIS) ve akım-potansiyel eğrileri elde edildi.
Tekrar edilebilir sonuçlar elde etmek amacıyla deneylerden önce elektrotlar 1200’lük zımpara
ile parlatıldı. Yüzeydeki muhtemel kirlerden arındırmak amacıyla metal yüzeyler önce çeşme
suyu sonra çift distile su ile yıkanıp antifriz çözeltilerine daldırmaya hazır hale getirildi. Elektrot
potansiyelinin zamanla değişimi, gözlenerek potansiyelin 400 saniye ve 1200 saniye sürenin
sonunda sabit değere eriştiği belirlendi. Tüm deneylerde kullanılan kimyasallar Merck-Sigma
saflığındadır. Deneyler en az üçer kez tekrarlandı. Deney sıcaklığı 25°C ve 88°C olarak sabit
sıcaklıkta gerçekleştirildi.
4. TARTIŞMA
Türk Silahlı Kuvvetlerinde kullanılan bazı araçlarda radyatörlerin ömrünün daha kısa olması
sebebiyle araçlarda kullanılan antifrizlerin metaller üzerindeki etkisini araştırmak bu
çalışmanın özünü oluşturmaktadır. Bu yeni çalışmada Türk Silahlı Kuvvetlerinden üç farklı
antifriz alınarak alüminyum, demir ve bakır metallerin korozyon hızları 25°C ve 88°C
sıcaklıklarda belirlendi. TSK özel antifrizde korozyon hızı en düşük %35 antifriz derişimde
elde edilirken, korozyon hızı daha yüksek ortam %5 derişimde elde edilmiştir(Tablo 1). Etilen
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glikol esaslı antifrizde korozyon hızı en düşük %35 de, korozyon hızı en yüksek ortam ise %15
derişimde elde edilmiştir. Süper Antifrizde korozyon hızı en düşük %10 derişimde
kaydedilirken, korozyon hızı daha yüksek ortam ise %15 derişimde elde edilmiştir.
Alüminyumun korozyon hızı, saf su ile hazırlanan antifriz oranı %35 derişimde TSK özel
antifrizin ve süper antifrizin korozyon hızları aynı değerlerde 3.3 µA/cm2 olarak bulunurken
etilen glikol Esaslı antifrizde aynı sıcaklıkta korozyon hızı 3.3 µA/cm2 olarak daha düşük
bulunmuştur. Bu da alüminyum için motor çalışır vaziyette iken etilen glikol Esaslı antifrizini
tercih etmekte fayda vardır. Demir için yine aynı sıcaklıkta süper antifriz ve etilen glikol esaslı
antifrizlerdeki korozyon hızı TSK antifrizindeki korozyon hızından daha düşük 4.5 µA/cm2
olarak bulunmuştur. Buda bize demir aksamlar için öncelikli olarak TSK antifrizini ve ardından
etilen glikol Esaslı antifrizin tercih edilmesinde fayda vardır. Bakır için ise aynı koşullarda
alüminyum ve demir metaline göre etilen glikol esaslı antifriz ortamında korozyon hızı 1.12
µA/cm2 olarak daha düşük bulunmuştur. Bu durumda korozyon hızları 88°C sıcaklıkta her üç
antifrizin %35 derişimi ile karşılaştırılacak olursa (Fe)ikor>(Al)ikor>(Cu)ikor şeklinde
sıralanabilir(Tablo 2). Çeşme suyu ile hazırlanan antifrizli sulardaki korozyon hızları saf su ile
hazırlananlardan daha küçük olup bu olasılıkla Ankara çeşme suyundaki sülfatın inhibitör etkisi
ile olabilir(Tablo 3). Antifrizlerin çoğu difüzyon kontrollü mekanizma üzerinden
etkimektedir(Şekil 4-7).
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Şekil 4. Alüminyumun saf su ile hazırlanan TSK özel antifrizin ve etilen glikolün(EGE) yüzde oranları değişimi
ile 25°C sıcaklıkta elde edilen a) Potansiyel-zaman b) AC-empedans c) Akım-potansiyel eğrileri
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Şekil 5. Alüminyumun saf su ile hazırlanan SP antifrizin 25°C’de yüzde oranları değişimi ve 88°C’de TSK, EGE
ve SP antifrizlerin a) Potansiyel-zaman b) AC-empedans c) Akım-potansiyel eğrileri
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Şekil 6. Demir metalinin saf su ile hazırlanan TSK, EGE, SP antifrizlerinin %35’lik çözeltilerin 88°C sıcaklıkta
elde edilen a) Potansiyel-zaman b) AC-empedans potansiyel c) Akım-potansiyel eğrileri
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Şekil 7. Alüminyumun Ankara çeşme su ile bakırın ise saf su ile hazırlanan TSK, EGE, SP antifrizlerinin %35
oranı değişiminin 88°C’de elde edilen a) Potansiyel-zaman b) AC-empedans c) Akım-potansiyel eğrileri
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Tablo 1. Alüminyumun saf su ile hazırlanan TSK, EGE ve SP antifrizlerinin yüzde oranları değişimi ile 25°C’de
akım-potansiyel eğrilerinden elde edilen ortalama korozyon hızı(ikor) ve parametreleri
Antifriz Hacimce %
TSK

EGE

SP

5
10
15
20
35
100
5
10
15
20
35
100
5
10
15
20
35
100

E (Volt)

Bk (mV dec-1)

Ba (mV dec-1)

Rp (Ohm cm2)

i kor (µA cm-2)

-1.087
-1.106
-0.865
-0.723
-0.666
-0.576
-0.314
-0.381
-0.484
-0.458
-0.391
-0.088
-0.383
-0.409
-0.468
-0.454
-0.434
-0.535

216
187
226
293
279
97
121
240
189
244
205
360
119
53
356
232
258
204

294
273
320
326
334
344
231
221
252
273
172
121
251
310
208
163
264
216

7509
8905
12658
30152
45545
52844
64196
84883
25476
34033
87505
37538
40964
33979
31878
51524
41649
78914

7.90
5.5
3.90
3.80
3.10
6.20
0.5
0.6
1.8
2.60
0.45
1.07
1.12
0.6
1.8
0.8
2.2
0.6

Tablo 2. Alüminyum, demir ve bakırın 88°C’de saf su ile hazırlanan %35’lik TSK, EGE ve SP antifriz
çözeltilerinin akım-potansiyel eğrilerinden elde edilen korozyon hızı(i kor) ve diğer korozyon parametreleri
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Tablo 3. Alüminyumun Ankara su ile hazırlanan hacimce %35’lik TSK, EGE ve SP antifrizlerinin 25°C’deki
akım-potansiyel eğrilerinden elde edilen ortalama korozyon hızı(i kor) ve diğer korozyon parametreleri

5. SONUÇ
Her üç antifrizde de 25°C sıcaklıkta derişimin alüminyumun korozyon hızına fazla bir etkisinin
olmadığı tespit edildi. Dolayısıyla bu antifrizlerden en düşük fiyatlı olan antifriz tercih
edilebilir. Ancak demir metali için daha uygun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) antifrizi olurken
bakır için ise etilen glikol esaslı(EGE) antifriz olduğu belirlendi. Alüminyum metaline etkisi
daha az olan süper antifriz(SP) olurken etkisi daha çok olan ise TSK antifrizi olduğu tespit
edildi. Her üç antifrizin en çok kullanılan %35’lik derişim ve 88°C’daki korozyonu ise hemen
hemen aynı olmaktadır. Bu değer Ankara çeşme suyunda azalmış görünüyor bu olasılıkla
Ankara suyundaki sülfatın inhibitör etkisinde kaynaklanıyor olmalıdır. Dolayısıyla saf su ve
Ankara çeşme suyu ile hazırlan antifrizlerin özellikle alüminyumun çukur korozyonuna aynı
oranda etki ettiği sonucuna varılabilir.
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Özet
Desulfovibrio sp. bakterisinin metabolik aktivitesi ile 316L paslanmaz çeliğin mikrobiyolojik korozyonu
arasındaki ilişkiyi incelediğimiz bu çalışma, laboratuvar ölçekli deney düzeneğinde 720 sa süresince
gerçekleştirilmiştir. Kuponların korozyon hızı ağırlık kaybı yöntemi ile belirlenmiştir. Sesil ve planktonik
Desulfovibrio sp. sayıları, hücre dışı polimerik maddelerden (EPS’den) karbonhidrat ve protein analizleri ve
kültürdeki Cl-, SO4-2, PO4-3, pH değerleri belirlenerek biyokorozyon ile ilişkileri araştırılmıştır. Elde edilen
bulgular, Desulfovibrio sp. varlığında kuponların ağırlık kayıplarının zamanla arttığını (p<0.01) ve ağırlık kaybı
değerleri ile EPS’deki protein miktarları arasında aynı yönde anlamlı bir ilişkinin bulunduğunu göstermektedir
(p<0.001). Kültürün SO42- ve PO43- değerlerindeki artışın metalin ağırlık kaybını arttırdığı saptanmıştır (sırasıyla,
p≤ 0.01 ve p< 0.01).
Anahtar kelimeler: Desulfovibrio sp., 316L paslanmaz çelik, Mikrobiyolojik olarak desteklenen korozyon
(MIC), Hücre dışı polimerik maddeler (EPS), Protein

RELATION BETWEEN THE METABOLIC ACTIVITY OF DESULFOVIBRIO SP.
AND MICROBIOLOGICAL CORROSION OF STAINLESS STEEL
Abstract
The study was performed in a lab-scaled test system over 720 h of exposure with the aim of detection the relevance
between the metabolic activity of Desulfovibrio sp. and the microbiological corrosion of 316L stainless steel. The
corrosion rate was detected by the weight loss measurement. Sessile and plancktonic Desulfovibrio sp. counts,
carbohydrate and protein analyses from the extracellular polymeric substances (EPS) and SO42-, PO43-, Cl-, pH
values of culture were established, and the relations between the biocorrosion were investigated. The results
indicate that the weight losses of coupons in the presence of Desulfovibrio sp. were increased with time (p<0.01)
and there was a significant positive relationship between the weight loss values and the protein content in EPS
(p<0.001). Increase in the SO42- and PO43- concentrations of culture accelerated the weight loss of the metal
(respectively, p≤ 0.01 and p< 0.01).
Keywords: Desulfovibrio sp., 316L stainless steel, Microbiological influenced corrosion (MIC), Extracellular
polymeric substances (EPS), Protein
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1. GİRİŞ
Soğutma kuleleri, endüstriyel sistemlere daha düşük sıcaklıklarda su akışı sağlamak amacıyla,
atık ısıyı soğutma suyundan uzaklaştırmak için kullanılan ısı değiştiricilerdir. Özellikle açık
sistem soğutma kuleleri, mikroorganizmaların gelişmesini ve çoğalmasını destekleyen ideal
koşullara sahiptir (1). Sudan veya suyla temas halindeki havadan sisteme giren
mikroorganizmalar, soğutma kulesinin iç yüzeylerinde biyofilm tabakası oluşturmakta ve hücre
dışı polimerik maddeler (EPS) üreterek biyofilmin yapısını güçlendirmektedirler. EPS esas
olarak polisakkarit olmak üzere protein, lipit ve nükleik asitten oluşmakla birlikte, içeriğindeki
maddelerin miktarları ve çeşitleri değişiklik göstermektedir (2). Aynı zamanda EPS metal
iyonları ile kompleks oluşturma yeteneğindedir ve metal iyonlarına bağlanma kapasitesi,
korozyonun oluşumu açısından oldukça önem arz etmektedir (3).
Biyofilm tabakası olgunlaştıkça, içerisinde O2 gradyanları oluşmakta ve mikrobiyolojik olarak
desteklenen korozyona (MIC’e) yol açan farklı cins bakterilerin çoğalmasına neden olmaktadır.
Bunların içinde en etkin bakteri grubu olan anaerobik sülfat indirgeyen bakteriler (SRB’ler),
soğutma kule metallerinde ciddi korozyon hasarlarına neden olmaktadırlar (4). Özellikle
Desulfovibrio sp., soğutma kulelerinde en yaygın ve baskın olarak bulunan SRB türüdür (5).
Günümüzde soğutma kulelerinin yapılandırılmasında, korozyona neden olan parametreler
(sıcaklık, basınç, sertlik, akış hızı, Cl-, SO4-2 ve PO4-3 vb. iyonlar), suyun şartlandırılmasında
kullanılan kimyasallar ve malzeme seçimi oldukça önemlidir (6).
Yüksek krom ve nikel içeren paslanmaz çelikler, yüzeylerinde kendiliğinden oluşan ince ve
koruyucu krom oksit film (pasifleştirme tabakası) nedeni ile yüksek korozyon direncine sahip
alaşımlardır. Bu nedenle de, soğutma kulelerinin özellikle gövde ve havuz kısımlarında sıklıkla
tercih edilmektedir (7). Paslanmaz çelik mükemmel korozyon direnci sağlamasına rağmen,
soğutma suyu koşulları ve SRB’lerin mikrobiyal aktivitesi paslanmaz çelik sistemlerde yapısal
arızalarla sonuçlanan şiddetli korozyona neden olabilmektedir.
Bu çalışmadaki hedefimiz, Desulfovibrio sp. bakterisinin çoğalmasının ve metabolik
ürünlerinin (karbonhidrat ve protein) korozyon ile ilişkisini tespit etmek ve ayrıca kültürün bazı
kimyasal parametrelerinin (pH, Cl-, SO4-2, PO4-3) Desulfovibrio sp. bakterisinin çoğalması ile
ilişkili olarak 316L paslanmaz çeliğin mikrobiyolojik korozyonuna etkisini belirlemektir.
2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
2.1. Deney Kuponlarının Hazırlanması
Deneylerde, piyasadan levha şeklinde alınan ve kimyasal bileşimi C %0.022, Cr %16.02, Ni
%11.44, Mo %1.95, Mn %0.984, Si %0.382, P %0.035, S %0.010 olarak belirlenen 316L
paslanmaz çelik kullanılmıştır. Deney kuponları, 25 x 25 x 1 mm boyutlarında kesilmiş ve her
iki yüzeyi farklı numaralı zımparalarla (240, 320, 400, 600, 800) zımparalandıktan sonra
alüminyum oksit ile parlatılmış, distile su ile yıkanıp kurutulmuştur. Kuponların boyutları
ölçülerek, toplam yüzey alanları hesaplanmıştır. Daha sonra aseton ile temizlenen kuponlar,
Pasteur fırınında tekrar kurutulmuş ve ağırlıkları ölçülmüştür. Hazırlıkları tamamlanan
kuponlar, deneye kadar hava almayacak şekilde desikatörde saklanmıştır.
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2.2. Mikroorganizma
Bu çalışmada, Ilhan-Sungur ve Çotuk (4) tarafından izole edilen Desulfovibrio sp. suşu
kullanılmıştır. Saf Desulfovibrio sp. kültüründen steril Postgate B besiyerine ekim yapılmıştır.
Ekim işlemleri, glovebox cihazı (Innovative Technology) ile anaerobik koşullarda (<1 ppm O2)
gerçekleştirilmiştir. 24 sa’lık inkübasyon sonrasında besiyerinin siyahlaşması, Desulfovibrio
sp. bakterisinin ürediğinin bir göstergesidir (8).
2.3. Laboratuvar Ölçekli Deney ve Kontrol Düzenekleri
Deneyler, laboratuvar ölçekli deney düzeneğinde 720 sa süresince gerçekleştirilmiştir. 1440 ml
steril Postgate C besiyerine, %10 oranını sağlayacak şekilde, 160 ml 24 sa’lık saf Desulfovibrio
sp. kültüründen ekim yapılmıştır. 30°C’de, 24 sa’lık inkübasyon sonrasında 25x106 h/ml
başlangıç konsantrasyonu sağlanmıştır (9). Desulfovibrio sp.’lerin üremeleri, besiyerinde
oluşan FeS çökeltilerinden doğrulanmıştır. Deney ve kontrol düzeneklerindeki besiyerleri
deney süresince 150 rpm hızla karıştırılmış ve 30°C’lik glovebox içerisinde muhafaza
edilmiştir. Paslanmaz çelik kuponların bakteri kültürüne maruz kaldığı an, deney süresi
başlatılmıştır.
Deney düzeneklerindeki kuponlar 8, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 240, 360, 480, 600 ve 720
sa süresince Desulfovibrio sp. kültürüne maruz bırakılmıştır. Her örnekleme saatinde, sesil ve
planktonik Desulfovibrio sp. sayımı, ağırlık kaybı yöntemi ile korozyon hızı ölçümü, EPS’den
karbonhidrat ve protein analizleri için deney düzeneğinden kuponlar çıkartılmış ve ayrıca
kültürün bazı kimyasal parametreleri (SO4-2, PO4-3, Cl-, pH) belirlenmiştir. Kontrol
düzeneğinde ise ağırlık kaybı yöntemi uygulanması ve besiyerinde kimyasal parametrelerin
belirlenmesi, deney düzenekleri ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. Kuponların
yüzeyindeki biyofilm/film oluşumu ve korozyon ürünleri taramalı elektron mikroskobu (SEM)
ve enerji dağılım spektroskopisi (EDS) analizleri ile incelenmiştir.
2.4. Desulfovibrio sp. Sayısının Tespiti
Her örnekleme saati için sesil ve planktonik Desulfovibrio sp. sayımı gerçekleştirilmiştir.
Bakteri sayımı en muhtemel sayı (MPN) yöntemi ile belirlenmiş ve ekimler Postgate B
besiyerine yapılmıştır. Ekim yapılan tüpler 30°C’lik etüvde bekletilmiştir. Besiyerinde oluşan
FeS çökeltileri, pozitif sonuç olarak değerlendirilmiştir (8).
2.5. EPS Eldesi ve İçeriğindeki Toplam Karbonhidrat ve Protein Miktarlarının Tayini
Her örnekleme saatinde deney düzeneğinden biyofilm kaplı 1 adet kupon çıkartılarak, toplam
yüzey alanındaki EPS elde edilmiştir (10). EPS içeriğindeki toplam karbonhidrat ve protein
miktarlarının tayini, fenol sülfürik asit ve Lowry yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir (11,
12).
2.6. Deney ve Kontrol Düzeneklerindeki Ortamın Kimyasal Parametrelerinin Analizi
Bakteri kültürü ve steril besiyeri içeriğindeki SO4-2 miktarı turbidimetrik yöntem ve PO4-3
miktarı kalay klorür yöntemi ile belirlenmiştir (13). Cl- miktarı fotometre cihazı (Lovibond,
MD600), pH değeri ise pH metre cihazı (Denver Instrument, MR-10) ile tespit edilmiştir.
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2.7. Korozyon Hızı Hesabı
Korozyon hızı hesabı için her örnekleme saatine ait 3 adet kupon kullanılmıştır. Kuponların
yüzeylerinde oluşan biyofilm tabakası ve korozyon ürünleri eküvyon yardımıyla yüzeyden
uzaklaştırılmıştır. Kuponlar, HNO3 çözeltisi (1 hacim %67’lik HNO3 + 3 hacim distile su)
içinde, ultrasonik olarak 2-5 dk temizlenmiş, distile su ile yıkanmış ve %100’lük etanol ile
muamele edildikten sonra Pasteur fırınında 70°C’de kurutulmuştur (14). Deney öncesi ve
sonrası alınan ağırlık ölçüm değerleri arasındaki fark, ağırlık kaybı olarak not edilmiştir.
Korozyon hızı Denklem 1’de belirtilen formül kullanılarak hesaplanmıştır (15):
Korozyon hızı (mdd)= (K x W ) / (A x t x d)

(1)

mdd= mg/dm2.gün
K= sabit (mdd için 2.40 x 106 x d)
W= ağırlık kaybı (g)
A= toplam yüzey alanı (cm2)
t= maruz kalma süresi (sa)
d= metalin yoğunluğu (g/cm3)
2.8. Yüzey analizleri
Deneylerin sonunda kuponların yüzeyinde oluşan biyofilm tabakası ve korozyon ürünleri SEM
ve EDS ile incelenmiştir. Kuponlar % 2.5 glutaraldehit çözeltisi ile fikse edilmiş, etanol
serilerinden geçirilmiş ve havada kurumaya bırakılmıştır (16). İnceleme öncesi kuponların
yüzeyi 15 nm kalınlıkta paladyum ile kaplanmış ve SEM cihazında (ZEISS (LS-10))
incelenmiştir.
3. TARTIŞMA VE SONUÇ
3.1. Biyofilm Oluşumu ve Desulfovibrio sp. Bakterisinin Metabolik Aktivitesi
Desulfovibrio sp. bakterisinin 316L paslanmaz çelik kuponların yüzeyinde kolonize olabildiği
ve yüzeyde oluşan biyofilm tabakasının heterojen yapıda olduğu gözlenmiştir (Şekil 1).
Nitekim, benzer sonuçlar Yuan ve Pehkonen (17) tarafından da rapor edilmiştir.

Şekil 1. 720 sa süresince Desulfovibrio sp. kültür ortamına maruz bırakılan 316L paslanmaz çelik kuponların
yüzeyinde oluşan biyofilm tabakasının SEM fotoğrafları.
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Biyofilm ve kültürdeki Desulfovibrio sp. bakterilerine ait üreme eğrileri Şekil 2’de
gösterilmiştir. Deneyin başlatıldığı 0. sa’da kültürde 7.70 x 108 ± 1.01 x 108 h/ml olarak tespit
edilen Desulfovibrio sp. sayısının, 48. sa’ya kadar artış gösterdiği ve daha sonra 168. sa’da
durgun faza girdiği tespit edilmiştir. Sonrasında Desulfovibrio sp. sayısı, deney sonuna kadar
sürekli bir azalma göstermiş ve 720. sa’da 1.30 x 108 ± 2.31 x 107 h/ml olarak saptanmıştır.
Biyofilmdeki Desulfovibrio sp. sayısının ise 72. sa’ya kadar arttığı ve daha sonra durgun faza
girdiği gözlenmiştir. 240. sa’dan itibaren ise bakteri sayısının azaldığı ve 720. sa’da
1.14 x 108 ± 3.41 x 107 h/cm2 değerinde olduğu tespit edilmiştir. Kültür ve biyofilmdeki
Desulfovibrio sp. sayıları arasında aynı yönde anlamlı bir ilişki olduğu ve kültürdeki
Desulfovibrio sp. sayılarının, biyofilmdekilerden anlamlı derecede yüksek olduğu tespit
edilmiştir (sırasıyla, p< 0.01 ve p< 0.01) (Şekil 2).
316L paslanmaz çelik yüzeyinde oluşan biyofilmdeki Desulfovibrio sp. bakterilerinin üreme
eğrisindeki logaritmik faz süresinin, Lopes ve ark. (18) tarafından, 304 paslanmaz çelik
kuponlar ve Desulfovibrio desulfuricans ile gerçekleştirilen çalışmaya göre daha uzun olduğu
gözlenmiştir. Bununla birlikte, Lata ve ark. (19) tarafından 316L paslanmaz çelik kuponlar ve
Desulfotomaculatum nigrificans ile gerçekleştirilen çalışmada ise biyofilmdeki bakterilerin
48.sa’dan sonra durgun faza girdiği gözlenmiştir. Ilhan-Sungur ve ark. (9) ise aynı saf
Desulfovibrio sp. suşu ve galvanizli çelik kuponlarla gerçekleştirdikleri çalışmalarında
bakterilerin ölüm fazına daha erken girdiğini gözlemlemişlerdir. Bu durum, metal cinsi ve
Desulfovibrio sp. bakterilerinin türüne göre üreme eğrisindeki fazların zamana göre değişkenlik
gösterdiğine işaret etmektedir.

Şekil 2. Deney süresince kültür ortamındaki ve biyofilmdeki Desulfovibrio sp. bakterisinin üreme eğrisi.
Hata çubukları standart sapmayı göstermektedir.

Desulfovibrio sp. kültür ortamına maruz bırakılan kuponlardan elde edilen EPS’deki
karbonhidrat ve protein miktarlarının, zaman içerisinde artıp azalarak değişkenlik gösterdiği
saptanmıştır (Şekil 3). Karbonhidrat ve protein miktarlarındaki azalma, Desulfovibrio sp.
bakterisinin kendi ürettiği EPS’yi tükettiğine işaret etmekte olup, bu durum daha önce rapor
edilen çalışmalarla da desteklenmektedir (9, 19, 20).
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Şekil 3. Biyofilmdeki karbonhidrat ve protein miktarlarının zamana bağlı değişimi. Hata çubukları standart
sapmayı göstermektedir.

Deney süresince, Desulfovibrio sp. kültürü ile steril besiyerinin Cl-, SO4-2, PO4-3 ve pH değerleri
düzenli olarak ölçülmüş ve bu değerler Tablo 1’de gösterilmiştir. Düzeneklerin kimyasal
parametrelerindeki değişimler, Desulfovibrio sp. bakterisinin ortamdaki varlığı ve bakterinin
üreme eğrisi ile ilişkilidir.
Deney süresince Desulfovibrio sp. kültür ortamındaki SO4-2 ve PO4-3 değerleri arasında aynı
yönde anlamlı bir ilişki bulunduğu (p< 0.01) ve her iki parametrede de 144. sa’ya kadar bir
azalma olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, 144. sa’ya kadar bakterinin aktif olarak
çoğaldığının ve dolayısıyla SO4-2 ve PO4-3 iyonlarını kullandığının bir göstergesidir (21). Daha
sonra 720. sa’ya kadar bu değerlerde gözlemlenen artış, Desulfovibrio sp. tarafından SO4-2 ve
PO4-3 kullanımının azaldığının ve dolayısıyla besiyerindeki S ve P elementlerinin, yine
besiyerindeki O2 molekülleri ile okside olarak, SO4-2 ve PO4-3 konsantrasyonlarını arttırmış
olabileceğinin bir göstergesidir. Nitekim deney süresince, kültür ve biyofilmdeki Desulfovibrio
sp. sayıları ile kültürdeki içeriğindeki SO4-2 ve PO4-3 konsatrasyonları arasında ters yönde
anlamlı bir ilişki saptanması da bunu kanıtlar niteliktedir (SO4-2 değerleri için sırasıyla, p≤ 0.05
ve p< 0.01; PO4-3 değerleri için sırasıyla, p< 0.01 ve p< 0.001) (Şekil 4). Aynı zamanda, kontrol
düzeneğindeki iyonsuz besiyerinin SO4-2 ve PO4-3 değerlerinin zamanla arttığı da saptanmıştır
(sırasıyla, p< 0.001 ve p< 0.001).
Postgate C besiyerine Desulfovibrio sp. ekimi gerçekleştirildikten sonra pH değerlerinde
zamanla artış gözlemlenmesi, ortamda Desulfovibrio sp. varlığının ve çoğaldıklarının bir
göstergesidir. Daha önce yapılan çalışmalarda da, SRB ile inokülasyonundan sonra gerek
Baar’s besiyeri gerekse de Postgate C besiyerinin pH değerlerinin arttığı ve bu durumun SO4-2
indirgenmesi esnasında gerçekleştirilen reaksiyonlar sonucunda asiditenin azalmasından
kaynaklandığı rapor edilmiştir (19). Cl- analizi sonucunda ise kültür ve kontrol ortamlarındaki
Cl- miktarlarının <0.01 ppm değerlerinde olduğu tespit edilmiştir.
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Tablo 1: Deney ve kontrol düzeneklerindeki Desulfovibrio sp. kültürü ve steril PC besiyerinin SO4-2, PO4-3 ve pH
değerleri.
SO42- (mg/l)
Zaman
Desulfovibrio sp.
Steril PC
(sa)
kültürü
besiyeri
*
3323.85 ± 9.17
0
3624.28 ± 54.06 3262.84 ± 13.92
8
2675.38 ± 41.46 3163.31 ± 15.09
24
2639.08 ± 31.55 3304.60 ± 49.97
48
2256.61 ± 29.70 3501.87 ± 58.29
72
2184.43 ± 27.48 3800.91 ± 60.07
96
1980.72 ± 27.45 4048.66 ± 69.10
120
1976.03 ± 35.16 4579.71 ± 79.63
144
2119.01 ± 27.22 4730.22 ± 95.51
168
2225.19 ± 29.13 6069.01 ± 140.35
240
2266.71 ± 35.70 4739.08 ± 85.19
360
2508.67 ± 44.46 5193.34 ± 107.38
480
2681.32 ± 41.26 5891.76 ± 134.70
600
3045.45 ± 47.09 6718.06 ± 156.34
720

PO43- (mg/l)
Desulfovibrio
Steril PC
sp. kültürü
besiyeri
155.28 ± 6.64 117.35 ± 0.11
149.63 ± 0.46 113.19 ± 0.03
128.31 ± 0.09 118.19 ± 0.03
126.98 ± 6.68 122.69 ± 1.25
124.78 ± 5.34 127.58 ± 2.66
124.15 ± 0.38 138.91 ± 0.27
113.02 ± 5.96 163.81 ± 1.16
107.95 ± 0.69 171.21 ± 13.78
114.14 ± 2.98 175.54 ± 8.62
129.29 ± 0.05 218.91 ± 1.43
132.80 ± 0.59 174.18 ± 0.22
132.95 ± 4.69 194.17 ± 2.08
134.24 ± 5.40 219.61 ± 5.38
141.53 ± 0.23 241.89 ± 8.79

pH
Desulfovibrio
sp. kültürü
6.02 ± 0.10
6.25 ± 0.09
6.32 ± 0.18
6.55 ± 0.12
6.75 ± 0.01
6.82 ± 0.11
6.84 ± 0.01
6.85 ± 0.08
6.89 ± 0.00
6.97 ± 0.01
7.08 ± 0.03
7.29 ± 0.01
7.47 ± 0.01
7.51 ± 0.01

Steril PC
besiyeri
5.36 ± 0.01
*
5.58 ± 0.10
6.02 ± 0.01
5.93 ± 0.10
5.96 ± 0.07
5.81 ± 0.06
6.03 ± 0.02
5.94 ± 0.16
6.13 ± 0.01
6.16 ± 0.01
6.21 ± 0.17
6.35 ± 0.01
6.21 ± 0.01

± : Standart deviation
*: Not detected.

Şekil 4. Kültür ve biyofilmdeki Desulfovibrio sp. sayıları ile SO4-2 (a) ve PO4-3 (b) miktarlarındaki zamana bağlı
değişimler. Hata çubukları standart sapmayı göstermektedir.

3.2. 316L Paslanmaz Çeliğin Mikrobiyal Korozyonu
Laboratuvar ölçekli deney ve kontrol düzeneklerine ait ortamlara maruz bırakılan 316L
paslanmaz çelik kuponların, deney süresince ağırlık kayıpları ve korozyon hızlarındaki
değişimler Tablo 2’de gösterilmiştir. Deney düzeneğindeki kuponların ağırlık kayıplarının
zamanla arttığı (p< 0.01) saptanmakla birlikte, maksimum değer 144.sa’da tespit edilmiştir.
Desulfovibrio sp. kültür ortamındaki kuponlara ait ağırlık kaybı değerlerinin, steril
besiyerindeki değerlerden anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir (p< 0.05). Ayrıca,
Desulfovibrio sp. kültür ortamındaki kuponların korozyon hızlarının, steril besiyerindeki
kuponlarınkinden daha yüksek olduğu gözlemlenmiş ve 720.sa’da 2 katı olarak tespit edilmiştir
(Tablo 2). Ağırlık kaybı ve korozyon hızı verileri, Desulfovibrio sp. bakterisinin 316L
paslanmaz çeliği korozyona uğratabildiğini göstermektedir. Nitekim, SRB’lerin 316L
paslanmaz çelik üzerine korozif etkisi olduğunu rapor eden çalışmalar bulunmaktadır (14, 19,
20). Bununla birlikte, Desulfovibrio sp. varlığında 316L paslanmaz çeliğin korozyon hızını
ağırlık kaybı yöntemi ile hesaplayan sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Singh ve ark. (20),
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Baar’s besiyerinde Desulfovibrio desulfuricans suşu varlığında gerçekleştirdikleri mikrobiyal
korozyon deneylerinde, bu çalışmadan farklı olarak, ağırlık kaybı ve korozyon hızını daha
yüksek değerlerde rapor etmişlerdir. Aynı zamanda Desulfovibrio sp. kültürüne maruz bırakılan
316L paslanmaz çeliğin korozyon hızını elektrokimyasal yöntemler kullanılarak belirleyen
çalışmalardaki korozyon hızı değerlerinin de bu çalışmada tespit edilenlerden oldukça yüksek
olduğu gözlemlenmiştir (19, 20). Tüm bu bulgular gösteriyor ki, bakteri suşları, deneysel
koşullar ve korozyon davranışını belirlemede kullanılan yöntemler 316L paslanmaz çeliğin
korozyon hızı ile ilgili sonuçları etkilemektedirler.
Tablo 2: Deney süresince deney ve kontrol düzeneklerindeki 316L paslanmaz çelik kuponların ağırlık kayıpları
ve korozyon hızı verileri.
Zaman
(sa)
8
24
48
72
96
120
144
168
240
360
480
600
720

Ağırlık kaybı,
deney (mg/cm2)
0.0077 ± 0.0001
0.0116 ± 0.0016
0.0149 ± 0.0020
0.0233 ± 0.0001
0.0234 ± 0.0015
0.0152 ± 0.0001
0.0485 ± 0.0039
0.0471 ± 0.0001
0.0334 ± 0.0031
0.0386 ± 0.0001
0.0336 ± 0.0026
0.0312 ± 0.0001
0.0374 ± 0.0001

Ağırlık kaybı,
kontrol (mg/cm2)
0.0075 ± 0.0001
0.0119 ± 0.0000
0.0154 ± 0.0000
0.0155 ± 0.0008
0.0152 ± 0.0007
0.0155 ± 0.0002
0.0156 ± 0.0000
0.0153 ± 0.0016
0.0187 ± 0.0017
0.0160 ± 0.0000
0.0148 ± 0.0014
0.0191 ± 0.0022
0.0184 ± 0.0015

Korozyon hızı,
deney (mdd)
2.3087 ± 0.0056
1.1572 ± 0.0843
0.7470 ± 0.1414
0.7770 ± 0.0000
0.5860 ± 0.0658
0.3038 ± 0.0000
0.8089 ± 0.1884
0.6732 ± 0.0000
0.3336 ± 0.0632
0.2576 ± 0.0054
0.1678 ± 0.0479
0.1249 ± 0.0176
0.1247 ± 0.0175

Korozyon hızı,
kontrol (mdd)
2.2945 ± 0.0414
1.2402 ± 0.0425
0.7679 ± 0.0000
0.5174 ± 0.0184
0.3795 ± 0.0141
0.3092 ± 0.0188
0.2600 ± 0.0000
0.2182 ± 0.0888
0.1866 ± 0.0111
0.1070 ± 0.0000
0.0739 ± 0.0283
0.0765 ± 0.0203
0.0615 ± 0.0166

Oran
(deney/kontrol)
1.0062
0.9331
0.9727
1.5015
1.5440
0.9824
3.1112
3.0860
1.7884
2.4083
2.2706
1.6323
2.0289

± Standart sapma
mdd = mg dm-2 gün-1

Bu çalışmada, Desulfovibrio sp. bakteri sayısı ile korozyon hızı arasında istatistiksel bir ilişki
saptanmamıştır. Daha korozif koşulların SRB’lerin konsantrasyonlarının artmasından
kaynaklandığını rapor eden çalışmalar bulunmasına rağmen (19, 20), korozyonu etkileyen asıl
etmenler, SRB’lerin metabolik aktiviteleri ve oluşan farklı korozyon mekanizmalarının
sayısıdır (23). SRB’lerin paslanmaz çelik yüzeylerde oluşturduğu biyofilmdeki EPS’nin, metal
yüzeyinin elektrokimyasal özelliklerini değiştirmesinin yanı sıra, metal iyonlarını bağlama
kapasitesi de MIC oluşumu için oldukça etkilidir (24, 25). Farklı oksidasyon değerlerine sahip
olan metal iyonları, yüzey potansiyelini önemli ölçüde değiştirebilir. Paslanmaz çeliğin büyük
bir kısmını Fe oluşturmaktadır. Demirin redoks potansiyeli, farklı değerliklerinde (Fe+3/Fe+2)
önemli değişiklikler göstermektedir. EPS-bağlı metal iyonları, elektron taşıyıcıları gibi
davranarak biyofilm/metal sisteminde metalden (Fe gibi) veya biyomineralden (FeS gibi)
doğrudan elektron transferi ile yeni redoks reaksiyonları gerçekleştirebilir. Uygun elektron
alıcısı varlığında (aerobik koşullarda oksijen, anaerobik koşullarda nitrat ve sülfat), böyle
reaksiyon yol izleri katodun depolarize olmasına neden olarak korozyonu arttırmaktadır (24).
Singh ve ark. (20) tarafından rapor edilenin aksine, EPS’den elde edilen protein miktarı ile
deney kuponlarının ağırlık kayıpları arasında aynı yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır
(p< 0.001) (Şekil 5). Nitekim SRB’lerin ürettiği EPS’deki proteinlerin, Fe alımı ve/veya
taşınmasında katkı sağladığı ve ayrıca, EPS’deki protein miktarının diğer EPS bileşenlerine
göre paslanmaz çelikte daha yüksek, cam ve plastik malzemelerde ise daha düşük olduğu veya
hiç bulunmadığı rapor edilmiştir (26, 27). EPS’deki protein, enzimatik aktivitelerin
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gerçekleştirilmesinde etkili olduğu gibi, metal iyonları ile etkileşimde de bulunmaktadır.
SRB’lerin hidrojenaz enzimlerinde Fe gibi metal merkezlerin bulunduğu ve bu demirin
paslanmaz çeliğin korozyonundan sağlandığı rapor edilmiştir (19, 27).

Şekil 5. 316L paslanmaz çelik kuponların ağırlık kayıplarının ve protein miktarlarının zamana bağlı değişimi. Hata
çubukları standart sapmayı göstermektedir.

316L paslanmaz çelik, yüzeyindeki pasif tabaka sayesinde mükemmel bir korozyon direncine
sahiptir. Buna rağmen, organik bileşenler veya metalik ve/veya inorganik maddeler bu filmin
yapısını bozabilmektedir. Metalin maruz kaldığı ortamın anyon içeriği arttıkça, filmin
stabilitesi bölgesel olarak zayıflamakta ve koruyucu özelliği azalmaktadır. Nitekim bu
çalışmada, kontrol düzeneğindeki steril besiyerinin SO4-2 ve PO4-3 değerleri arttıkça, kuponların
ağırlık kaybının da arttığı tespit edilmiştir (sırasıyla, p ≤ 0.01 ve p < 0.01) (Şekil 6). Bu durum
yüksek SO4-2 ve PO4-3 değerlerinin 316L paslanmaz çeliğin ağırlık kaybında artışa neden
olabileceğinin bir göstergesidir. Ayrıca Minnoş ve ark., (28), SO4-2 ve PO4-3 değerleri arttıkça
galvanizli çeliğin ağırlık kaybının da arttığını rapor etmişlerdir. Suyun SO4-2, PO4-3, Cl-, pH
vb. parametreleri metalin korozyonunda önemli etkilere sahiptir (29-31).

Şekil 6. Steril Postgate C besiyerindeki SO4-2 (a) ve PO4-3 (b) değerlerinin ve 316L paslanmaz çelik kuponların
ağırlık kayıplarının zamana bağlı değişimi. Hata çubukları standart sapmayı göstermektedir.

Steril ortamdaki kuponların yüzeyinde oluşan film tabakasındaki korozyon ürünleri Fe, Cr, Ni,
P, O ve S içermektedir (Şekil 7a). Paslanmaz çelik ile yapılan çalışmalarda, çeliklerin yüzeyinde
ana bileşenleri demir (hidro)oksit ve krom (hidro)oksit olan, ince bir pasif filmin varlığı rapor
edilerek Fe2O3 ve Cr2O3 tip oksit olduğu kanıtlanmıştır (25). Abiyotik ortamdaki paslanmaz
çeliğin pasifliği, çeliğin içeriğindeki Fe, Cr ve Ni’nin oksit ve hidroksitlerinin varlığına
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dayandırılabilir (20). Analizde gözlenen S pikinin, besiyerindeki S içeren bileşiklerden geldiği
düşünülmektedir.
Deney düzeneğindeki kuponlarda da, korozyon ürünlerinin yüksek miktarda Fe ile birlikte, Cr,
Ni, P, O ve S içerdiği, aynı zamanda içeriğinde eser miktarda Ca bulunduğu saptanmıştır (Şekil
7b). Ca iyonları biyofilmin yapısında iskelet görevi görmekte, biyofilmin mekanik stabilitesini
arttırması sayesinde, daha kalın ve yoğun bir biyofilm oluşmaktadır (32). EDS analizlerinde,
720. sa sonunda S pikleri gözlemlenmiştir. SRB’lerin metabolik aktiviteleri sonucu sülfatın
indirgenmesi ile açığa çıkan S-2, paslanmaz çeliğin yapısındaki Fe, Cr ve Ni ile reaksiyona
girmekte ve çelik yüzeyinde bu elementlerin kükürtlü bileşiklerini oluşturmaktadır. Oluşan
sülfür bileşikleri, daha iyi elektron iletkeni olmaları, daha geçirgen ve kararsız yapıda
bulunmaları nedeniyle, pasif filmin hasara uğramasına neden olarak korozyon hızını arttırmakta
ve metal yüzeyinde daha fazla çukurcuk korozyonu oluşmaktadır (25).

Şekil 7: 720. sa sonunda 316L paslanmaz çelik kuponların yüzeylerinde oluşan korozyon ürünlerinin EDS analizi;
(a) steril Postgate C besiyerindeki kuponlar, (b) Desulfovibrio sp. kültür ortamındaki kuponlar.
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FOSFAT VE SİLİKAT KAPLANMIŞ ÇİNKONUN
KOROZYONUNA ANİLİN VE Ce+3’ÜN ETKİSİ
D. ALTUĞ, T. YANARDAĞ*, A. A. AKSÜT
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Tandoğan 06100 Ankara TÜRKİYE

*

Özet
Bu çalışmada, fosfat (disodyum fosfat, SP) ve silikat (disodyum silikat, SS) iyonları ile ön işlem yapılmış saf
çinkonun klorür ortamındaki korozyonuna anilin ve Ce 3+’ün etkisi araştırıldı. Fosfat ve silikat kaplanmış çinko,
Ce3+ ile etkileştirilip ve oksalat +anilin çözeltisinde dönüşümlü voltametri yapıldıktan sonra sodyum klorür
ortamındaki korozyonu potansiyelin zamanla değişimi(OCP), AC-empedans(EIS) ve akım-potansiyel eğrileri
alınarak incelendi. Silikat üzerine yüksek derişimli seryum ile kaplama çinkonun korozyon hızının daha düşük
olduğunu ve çinko metalini korozyondan daha fazla koruduğunu(%99) gösterdi.
Anahtar Kelimeler: Korozyon, Çinko, Seryum, Silikat, Anilin

THE EFFECT OF ANILIN AND Ce+3 ION ON THE CORROSION
OF CATED ZINC WITH PHOSPHATE AND SILICATE
Abstract
In this study, the effect of anilin and Ce3+ ion on the corrosion of zinc pretreatment with phosphate and silicate
ions was studied. On the zinc sufrace pretreatment with phosphate and silicate ions interacted with Ce3+ and after
the optaining cyclic voltametry in ox+anilin solution was reseached these zinc electrode’s corrosion by potential
changes with time(OCP), AC-impedance(EIS) and current-potentail curves in cloride solution. It was shown that
coated with higer concentration of Ce3+ on silicate exhibited lower corrosion rate and provided better corrosion
protection (99%) on zinc.
Keywords: Corrosion, Zinc, Cerium, Silicate, Aniline
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1. GİRİŞ
Çinko aktif bir metal olması(E0Zn+2(aq)/Zn(k) : -0.76 V) nedeniyle diğer metallerin korozyondan
korunmasında anot malzemesi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bir diğer önemli kullanım alanı
da alaşım elementi olarak kullanılmasıdır. Çinko pirinç alaşımında hem korozyona engel olur
hem de bakırın mekanik dayanımını arttırır. Genel olarak saf metaller çoğu zaman saf
haldeyken daha fazla korozyona uğrayabilir. Oysa alaşım halinde kullanılacak olunursa hem
mekanik kuvvetti artar hem de yüzeyde oluşacak karma korozyon ürününün daha düşük
iletkenlik göstermesi nedeniyle malzemenin korozyonunu önleyebilir. Bu nedenle korozyona
daha dayanıklı alaşımların üretimi gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Ancak malzemenin
korozyondan korunması metal yüzeyinde oluşan korozyon ürünleri ile yeterli olmadığından
ilave tedbirler de alınmaktadır. Amaç bunların başında da malzeme yüzeyini daha dayanıklı
malzemeler ile kaplamaktır. Bazen bu kaplamalar tek başına yetmez ise ikinci bir kaplama da
yapılabilir. Bu nedenle bu çalışmada amaç ilk önce çinko yüzeyi inorganik maddeler ile
kaplandıktan sonra üzeri organik polimer ile örtülerek korozyon direncinin artırılmasıdır.
Organik polimerin kaplanmaması durumunda metalle zayıf bağlanmış inorganik kaplamalar
çözeltiye geçmek suretiyle etkisiz hale gelebilmektedir. Bu nedenle oldukça saf çinkonun
iletken polimer olan anilin polimeri ile kaplanması çalışmanın özünü oluşturmaktadır. Bilinen
korozyon inhibitörler arasında iletken polimerlerin kullanımı halen yaygındır. İletken
polimerlerin toksik olmayan özellikleri, yüksek elektrik iletkenliği ve iyi yapışma özellikleri
nedeniyle daha çok tercih edilmektedir(1-2). Umut verici olan iletken polimerlerin endüstride
ve yeni teknolojide halen kullanılmasıdır. Bunun nedeni ise iletken polimerlerin yüksek
iletkenliği ve kolay sentezi gibi özelliklerin halen insanlığın işini kolaylaştırmasıdır(2-6).
İletken polimerlerin özellikle de polianilin ve polipirol polimer filmlerinin inorganik maddeler
yardımıyla elektro-polimerizasyonu sonucu daha yüksek mekanik ve daha yüksek iletkenliğe
sahip olması gibi özelliklere ulaşılması açısından halen bilim adamları tarafından birçok farklı
çalışmalar yapılmaktadır(7-10).
Son yıllardaki çalışmalar polianilin ve polipirol kaplamalar içeren korumalar çinko üzerine
oldukça etkili koruma sağlamadığını göstermiştir(11-17). İletken polimerlerin kullanım alanları
ise polianilin ve polipirol kaplı karbon tozları, yarı iletken çipler, sensörler, entegre devreler,
hafif pil bileşenler, düz TV ekranları, güneş ışığı panelleri, anti statik kaplama, diot ve
transistörlerdir(Saçak 2002). En önemli kullanım alanlarından biri de doldurulabilir (kurşunasitli akü) pilleridir. Hem anot hem de katot aynı pilde bir arada kullanılabilir. Metallerin anot
ve yükseltgenmiş polimerlerin ise katot elektrot malzemesi olarak kullanıldığı piller en çok
tercih edilen pilleridir(Uzun 2006). Bu piller veya aküler hem daha hafif hem de daha çok enerji
verir. İletken polimerlerin avantajları dezavantajlarından daha fazladır. İletken polimerlerin
dezavantajı ise polimerin aşırı yükseltgenmesi durumunda bozulmasıdır.
2. YÖNTEM
Bu çalışmada elektrokimyasal yöntemler kullanıldı. Bu yöntemler açık devre potansiyeli olarak
da bilinen potansiyelin zamanla değişimi(Open Circuit Potential, OCP), ACempedans(Electrochemical Impedans Spectroscopy, EIS) ve dönüşümlü voltometri(Cyclic
Voltametry, CV) teknikleri ve akım-potansiyel eğrileridir. Potansiyelin zamanla değişimini
izleyerek yüzeyde oluşan anyon veya katyon yüklerin varlığı hakkında bilgi verir. ACempedans yönteminde ise yüzeyde oluşan korozyon ürünlerin oluşum mekanizması hakkında
bilgi verir. Hem AC-empedans yönteminde hem de akım-potansiyel yönteminde birim
yüzeyden geçen direnç ve okunan akım belirlendi. Bu çalışmada amaç çalışılan metalin
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korozyonunu azaltmaktır. Bu nedenle çalışılan ortamda kaplanmış metalin korozyon hızı ve
diğer korozyon parametreleri belirlendi. Bunlar ise söz konusu metalin korozyon hücresi
yardımıyla elde edilen akım-potansiyel eğrilerinin korozyon potansiyeline ekstrapolasyonu
sonucu elde edildi.
2.1. Deney Sistemi
Çalışmamızda kullanmış olduğumuz elektrokimyasal sistemin şematik gösterimi Şekil 1’de
gösterilmiştir. Bu sistem Poly Science Model 9106 Termostat, BAS Döner Disk Elektrot ve
CH-instrument 660B Potansiyostat düzeneklerinin bir araya gelmesinden oluşmaktadır.

Şekil 1. Deney sisteminin şematik gösterimi

2.2. Korozyon Hücresi
Korozyon reaksiyonun gerçekleştiği yer korozyon hücresi ya da elektrokimyasal hücre olarak
bilinmektedir. Korozyon hücresi üçlü elektrot sisteminden oluşmaktadır. Bu sistemde yer alan
elektrotlar sırayla referans elektrot, doygun gümüş/gümüş klorür (Ag/AgCl(Cl-, doy.); karşıt
elektrot olarak sarmal platin tel; çalışma elektrotu olarak da çinko metalinden oluşmaktadır.
Deneylerin sabit sıcaklıkta gerçekleşebilmesi amacıyla çift cidarlı korozyon hücresinin dış
kısmında sabit sıcaklıktaki suyun dolaşımı sağlanmıştır. Korozyon hücresi Şekil 2’de şematik
olarak verilmiştir.

Şekil 2. Üçlü elektrot sisteminin şematik gösterimi

2.3. Referans Elektrodunun Hazırlanması
Çalışmamızda referans elektrot olarak gümüş/gümüş klorür elektrodu kullanıldı. Bu elektrot,
gümüş metali ile gümüş metalin az çözünen gümüş klorür tuzu ve bu tuzun klor anyonunu
içeren bir çözeltiden oluşmaktadır. Hazır hale getirilen Ag/AgCl(Cl-, doygun) referans
elektrodunun standart hidrojen elektrotuna (SHE, 25˚C) göre standart elektrot potansiyeli ve
yarı tepkimesi aşağıdaki gibidir.

AgCl (k)  e   Ag (k)  Cl (suda)
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E θ1atm,298 K   0.222 V

2.4. Çalışma Elektrodunun Hazırlanması
Çalışma elektrodu olarak 2 mm çapındaki silindirik saf çinko kullanıldı. Saf çinkonun dişlisi
açılmış pirinç ile lehimlenerek 8 cm uzunluğundaki silindir teflon tüp içine reçine ile
yapıştırılarak tarafımızdan hazırlanmıştır. Çalışma elektrodunun yüzey alanı(πr2) 0.0314 cm2
olarak hesaplandı. Hazırlanan elektrot BAS Döner Disk Elektrot”a bağlanarak üçlü elektrot
sistemi kurulmuştur. Çalışma elektrodunun şematik gösterimi Şekil 3’de verilmiştir.

Şekil 3. Çalışma elektrodunun (çinko) şematik gösterimi

3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Saf çinkonun (Merck %99.999) korozyonuna fosfat(SP, 20 dakika, 20 g/L Na2HPO4+7.4 ml
H3PO4, pH 5.7), silikat(SS, 20 saniye, derişik sıvı cam, Na2SiO2.H2O) ve seryum(20 dakika,
CeCl3.7H2O) ile kaplandıktan sonra ve kaplanmış bu yüzeylerde oluşacak polianilinin etkisi
klorür (0.5M NaCl) ortamında elektrokimyasal yöntemle incelendi. Bu amaçla, CH660B
instrument cihazı yardımıyla üçlü elektrot sistemi kullanılarak oksalat içeren anilin ortamında
potansiyel-zaman, AC-empedans ve akım-potansiyel eğrileri elde edilerek dönüşümlü
voltometri ile polimer oluşturduktan sonra klorür ortamında potansiyel-zaman, AC-empedanz
ve akım-potansiyel eğrileri elde edilerek incelendi.
Tekrar edilebilir sonuçlar elde etmek amacıyla deneylerden önce elektrotlar 1200’lük zımpara
ile parlatıldı. Sonra yüzeydeki muhtemel kirlerden arındırmak için çinko yüzeyi 20 saniye
süreyle 0.15 M HCl çözeltisinden geçirildikten sonra çift distile su ile yıkanıp çinko yüzeyi
inorganik maddeler ile kaplandıktan sonra deney çözeltisine daldırmaya hazır hale getirildi.
Elektrot potansiyelinin zamanla değişimi, gözlenerek potansiyelin 20 dakika sürenin sonunda
sabit değere eriştiği belirlendikten sonra potansiyel-zaman eğrileri 20 dakika süre ile alındı.
Daldırma süreleri için en uygun süreler fosfat ve silikat için önceki çalışmamızda
belirlenmiştir(18-20). Bu çalışmamızda ise en uygun süre seryum için belirlendi. Bu koşullar
fosfat için daldırma süresi 20 dakika, silikat için 20 saniye ve seryum için 20 dakika olarak
belirlendi. Daldırma yöntemiyle kaplama yapıldıktan sonra 0.2 M oksalat + 0.4 M anilin
ortamında -1.4 V ile 0 V potansiyel aralığında dönüşümlü voltametri(CV) eğrileri alındıktan
sonra 0.5M NaCl çözeltisinde akım-potansiyel eğrileri ve diğer değişimler incelenerek
belirlendi. Tüm deneylerde kullanılan kimyasallar Merck-Sigma saflığındadır. Deneyler en az
üçer kez tekrarlandı ve 25°C sabit sıcaklıkta gerçekleştirildi.
4. TARTIŞMA
Son yıllarda iletken polimerler korozyon önleyici astar tabakası olarak önerilmektedir. İletken
polimerlerin en başında anilin gelmektedir. Son yıllarda çinkonun korozyonunu önlemede
iletken polimerle önlenmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle çinkonun korozyonunu önlemek önem

135

taşımaktadır. İletken polimerlerle çinkonun korozyonu önlenirken bu korumanın daha uzun
vadede olması iştah kabartmaktadır. Bunu ise çinkonun iletken polimerle kaplamadan önce
inorganik maddelerle kaplanması son yıllarda yaygın hale gelmeye başladı(21-23). Ancak
kullanılacak inorganik maddenin çevre dostu olması neredeyse şarttır. Korozyon önleyici
inhibitörler mümkün olduğunca kolay bulunabilen hem ucuz hem de sağlığa zarar vermemeleri
gerekir. Korozyon hızını azaltma derecesi olarak inhibitör etkinliği ifadesi kullanılmaktadır. En
yaygın olan etkinlik ifadesi korozyon hızını yüzde azaltma miktarıdır. Bu nedenle inhibitör
etkinliklerinin belirlenmesinde esas olan korozyon hızının belirlenmesidir. İnhibitörsüz ve
inhibitörlü koşullarda belirlenen korozyon hızları yardımıyla aşağıdaki bağıntılar kullanılarak
yüzde inhibitör etkinliği bulunur(Eşitlik 1, 2,3).
%İE  (1  iinh. / i o )  100

(1)

%İE  (1  R op / R p( inh.) )  100

( 2)

i kor (Stern  Geary) 

a .k
1
.
2, 303(a  a ) R p

(3)

Verilen eşitliklerden birincisi akım-potansiyel eğrilerinden doğrudan elde edilen korozyon
hızlarının inhibitör etkinliğidir(Eşitlik 1). İkincisi polarizasyon direncinden yola çıkarak
hesaplanan inhibitör etkinliğidir(Eşitlik 2). Üçüncü bağıntı ise akım-potansiyel eğrilerinden
elde edilen anodik(βa) ve katodik(βc) Tafel eğimlerinin ve polarizasyon direncinin(Rp) SternGeary(S-G) eşitliğinde yerine konulmasıyla hesaplanan korozyon hızı (Eşitlik 3) kullanılarak
inhibitör etkinliği değerleri bulunur. Korozyon hızı ve diğer korozyon parametreleri Tablo 1’de
verilmiştir.
Bu eşitliklerde i0 ve iinh. sırasıyla inhibitörsüz ve inhibitörlü koşullarda belirlenen korozyon
hızlarıdır. Rp(lü) inhibitörlü ve Rp(süz) ise inhibitörsüz ortamlardaki polarizasyon dirençlerini
ifade etmektedir.
İletken polimer monomeri olarak anilin kullanıldı. Yoğunluğu (ρ: 1.0217 kg L-1), molekül
kütlesi (M : 93.13 g mol-1), saflığı ( > % 99.5) ve normal kaynama sıcaklığı 184.13°C’dir. Anilin
Fizikokimya Anabilim Dalı’nda Elektrokimya ve Korozyon Laboratuvarında oda koşullarında
saflaştırılmıştır. Tüm kimyasallar Merck firmasından temin edilmiştir. Disodyum silikat
(Na2SiO2.2H2O), disodyum fosfat(Na2HPO4) ve anilin (C6H5NH2) moleküllerinin açık ve yarı
açık yapıları Şekil 4’te gösterilmiştir.
Na- +
O

a)

Si
HO
-

O
Na+

b)
OH

O

c)
H2N

P

-

+

O Na

HO
-

O
Na+

Şekil 4. Molekül yapıları: a) disodyum silikat(Na2SiO2.2H2O) b) disodyum fosfat(Na2HPO4)
c) anilin(aminobenzen, (C6H5NH2)

Çinko yüzeyinin 20 dakika SS ön işleminden sonra 20 dakika seryumun yüksek derişimi (0.1M)
ile ön işlem yapıldığında çinkonun korozyonu oksalat+anilin ortamında dönüşümlü
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voltometrisi alındıktan sonra 0.5M NaCl ortamında önemli ölçüde(%99) azalmıştır. Çinko
yüzeyinin 20 dakika SS ön işleminden sonra oksalat+anilin ortamında inhibisyonu (%93) iken
bu ön işlemin üzerine 20 dakika seryumun yüksek derişimi (0.1M) ile ön işlem yapıldığında
çinkonun korozyonu daha da azalarak inhibisyonu %99 değerine çıkartmıştır(3c). Çinko
fosfatın çözünürlüğü çinko silikatın çözünürlüğünden daha az olmasından dolayı çinko
yüzeyinde daha az çözünen çinko fosfat bileşikleri meydana gelmiştir. Dolayısıyla inhibitör
etkisi daha fazladır. Seryumun yüksek derişimi, çinko silikat ile tepkimeye girip çinko silikat
katmanını incelterek inhibitör etkisini azaltmaktadır(Tablo 1.3b).
Çinko silikat üzerine seryum derişimi çok olduğunda silikatı çözdüğünden metal yüzeyi çıplak
kalıyor ve anilin polimerleşiyor. Seryum derişimi az olduğunda ise çinko silikat az çözünüyor
ve inhibitör etkisi bir miktar düşüyor dolayısıyla polimerleşme az oluyor. Çinko fosfat üzerine
Ce3+ iyonları absoplanmıyor. Çinko fosfat üzerine Ce3+ iyonu ve çinko üzerine silikat+Ce3+
iyonu (3b) kaplandığında absorplanma meydana gelememiştir. Çinko üzerine fosfat ortalama
%73 oranında kapanırken silikat ortalama %67 oranında kaplanabilmiştir. Çinko silikat üzerine
seryumun yüksek derişimi kaplanmazken, düşük derişimi ile %80 oranında bir kaplanma söz
konusudur (Tablo 1,3b’).
Anilinin yanında oksalat iyonlarının bulunması hem polimerleşmeyi hem de indirgenme sonucu
serbest kalan diğer oksalat iyonlarının metal ile kompleks oluşturmasına olanak sağlaması
açısından rolü son derece önemlidir. İndirgenme sonucu serbest kalan oksalat iyonları genelde
metal ile metal yüzeyinde MeC2O4.xH2O pasif filmini meydana getirmektedir.
Zn2+ + C2O42- + 2H2O  ZnC2O4·2H2O
3Zn2+ + 2PO43- + 4H2O  Zn3(PO4)2·4H2O (hopeite)
(çözünmeyen çinkofosfat reaksiyonu)
Çinkonun korozyonunda yürüyen çinkonun yükseltgenmesi ve oksijenin indirgenme yarı
tepkimesi aşağıdadır.
Zn  Zn2+ + 2e2H2O + O2 + 4e-  4OHÇinko hidroksitin nötür ortamda çözünürlüğü düşüktür. Bu sebeple, çinko yüzeyinde Zn(OH)2
ve sonra da çinko oksit (ZnO) meydana gelir.
Zn2+ + 2OH-  Zn(OH)2  ZnO + H2O
Bu bileşikler çinko yüzeyde pasif bir film oluşturur(24,25). Klor iyonlarının varlığında Zn+2OH-CI- kompleksleri yüzeyde önemli bir pasif film oluşturur(26,27). Çinkonun fosfat üzerine
seryumun kaplanması sonucu yapılan ön işlemde anilin absorplanmazken çinkonun silikat
üzerine seryumun kaplanması sonucu anilin absorplanarak çinkonun korozyonunu önemli
ölçüde önleyebilmiştir(Tablo 1,3a,3c). Bu absorplanma hem potansiyelin zamanla
değişiminden hem AC-empedans eğrilerinde ve hemde akım-potansiyel eğrilerinde
görünmektedir(Şekil 5,6,7, 3a,3c). AC-empedans eğrilerine göre birer eşdeğer devre
önerilebilir (Şekil 8).
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1d

Zn, %99.999

-0,95

1a,1b,1c
1e

-1,00

3b^
2b

-1,05
-1,10

1

-1,15
-1,20

3+

SS+Ce (0.1M)

2
2a
3c^
3a

0.5M NaCl
3c

-1,25

3b

-1,30
0

200

400

600

800

1000

1200

Zaman, saniye

Şekil 5. Saf çinkonun disodyum fosfat (SP, 20 dak, pH 5.7) sodyum silikat (SS, 20 saniye) ve seryum (Ce 3+,
20dak.) iyonları ile kaplandıktan sonra elde edilen potansiyel-zaman eğrileri
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Şekil 6. Saf çinkonun disodyum fosfat (SP, 20 dak, pH 5.7) sodyum silikat (SS, 20 saniye) ve seryum (Ce3+,
20dak.) iyonları ile kaplandıktan sonra elde edilen AC-empedans eğrileri
Zn, %99.999

3a

-2
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Şekil 7. Saf çinkonun disodyum fosfat (SP, 20 dak, pH 5.7) sodyum silikat (SS, 20 saniye) ve seryum (Ce3+,
20dak.) iyonları ile kaplandıktan sonra 0.2 M C2O42-(oks) + 0.4 M anilin ortamında dönüşümlü voltametrileri
alındıktan sonra 0.5 M NaCl çözeltisinde elde edilen potansiyel-zaman eğrileri
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Tablo 1. Saf çinkonun disodyum fosfat(SP, 20 dak,, pH 5.7,)Rf
sodyum silikat(SS,
20 s.) ve
seryum (Ce331,76
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5. SONUÇ

 Çinko yüzeyinin 20 dakika SS ön işleminden sonra 20 dakika seryumun yüksek derişimi






(0.1M) ile ön işlem yapıldığında çinkonun korozyonu oksalat+anilin ortamında dönüşümlü
voltometri alındıktan sonra 0.5M NaCl ortamında önemli ölçüde(%99) azalmıştır.
Çinko yüzeyinin 20 dakika SS ön işleminden sonra oksalat+anilin ortamında inhibisyon
%93 iken bu ön işlemin üzerine 20 dakika seryumun yüksek derişimi (0.1M) ile ön işlem
yapıldığında ise inhibisyon (%99) daha da artmıştır.
Çinko fosfatın çözünürlüğü çinko silikatın çözünürlüğünden daha azdır. Dolayısıyla
inhibitör etkisi daha fazladır.
Seryum ile çinko silikat tepkimeye giriyor çinko silikat katmanını inceltiyor. Dolayısıyla
inhibitör etkisini azaltıyor.
Çinko silikat üzerine seryum derişimi çok olduğunda silikatı çözdüğünden metal yüzeyi
çıplak kalıyor ve anilin polimerleşiyor.
Seryum derişimi(0.001M) az olduğunda çinko silikat az çözünüyor dolayısıyla inhibitör
etkisi bir miktar düşüyor böylece polimerleşme az oluyor.
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Seryum fosfatın çözünürlüğü çinko fosfatın çözünürlüğünden daha az olduğundan çinko
fosfat üzerine seryum iyonları kaplanamadığı gibi (ZnPO4 (Kç=1.3×10-33, CePO4
(Kç=7.434×10-11) çinko yüzeyinde anilin polimerleşmemiştir(3 ve 3a).
Çinko üzerine fosfat kaplama ortalama %73 oranında olurken silikat kaplama ortalama
%67 oranında meydana gelmiştir. Bu da yine çinko fosfatın çözünürlüğünün çinko silikata
göre daha düşük olmasından meydana gelmiş olabilir.
Çinko silikat üzerine seryumun yüksek derişimi absorplanmazken, düşük derişimi
absorplanmıştır(%80)(3b).
Çinko silikat üzerine yüksek derişimde meydana gelen yüzeyde polimerleşme söz
konusudur(%99)(3c).
Çinko üzerine seryum derişimi arttıkça yüzeyde absorplanan korozyon ürünleri(ZnCeCl,
Ce2O4, CeO2) de artmaktadır(1d,1e)(7-8)
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AZ91 MAGNEZYUM ALAŞIMI ÜZERİNE YAPILAN AKIMSIZ Ni-P-W / Al2O3
KOMPOZİT KAPLAMAYA UYGULANAN ISIL İŞLEMİN KAPLAMANIN
KOROZYON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
S. TAŞÇI, R. C. ÖZDEN, M. ANIK
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 26480, Eskişehir, Türkiye
selimtasci@hotmail.com, rcanozden@ogu.edu.tr, manik@ogu.edu.tr
Özet
Bu çalışmada haddelenmiş AZ91(Alüminyum %9 – Çinko %1) magnezyum alaşımı levha üzerine akımsız
kaplama yöntemi kullanılarak Ni-P-W/Al2O3 kompozit kaplamalar elde edilmiştir. Ni-P-W/Al2O3 kompozit
kaplama banyo çözeltisi içerisine belirli miktarda Al2O3 partikül seçilen NaWO4 banyolarına ilave edilerek
kompozit kaplamalar elde edilmiştir. Isıl işlem uygulanmış ve ısıl işlem uygulanmamış kaplamaların %3,5 NaCl
içeren 0.1 M K2SO4 / 0.1 M K2HPO4 (pH 7) çözeltisi içinde korozyon direncinde yarattığı değişimleri incelenmek
için potansiyodinamik polarizasyon deneyleri gerçekleştirilmiştir. Bu makalede 4100C’de gerçekleştirilen ısıl
işleme bağlı olarak akımsız Ni-P-W/Al2O3 kompozit kaplamanın korozyon özelliklerindeki değişimler
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Akımsız Kaplama, Magnezyum, Korozyon

"THE EFFECT OF HEAT TREATMENT ON CORROSION PROPERTIES OF
ELECTROLESS NI-P-W / AL2O3 COMPOSITE COATINGS APPLIED ON AZ91
MAGNESIUM ALLOY"
Abstract
In this study, corrosion and wear characteristics of twin roll casted and Ni-P-W/Al2O3 composite electroless
coated AZ91 magnesium alloys were investigated. Composite coatings were obtained by adding certain amount
of Al2O3 to selected NaWO4 containing baths. Changes in corrosion resistance were observered by
potentiodynamic polarization experiments and applied to heat treated and as-coated coatings in %3,5 NaCl
containing 0.1 M K2SO4 / 0.1 M K2HPO4 (pH 7) solution. In this paper, changes in corrosion properties due to
4100C heat treatment were investigated.
Anahtar Kelimeler: Electroless Coatings, Magnesium, Corrosion
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1. GİRİŞ
Dünyada enerji ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Bu enerji ihtiyacının büyük çoğunluğu fosil
yakıtlar üzerinden giderilmektedir. Özellikle otomotiv ve havacılık endüstrisinde ağırlık, temel
bir tasarım sorunu addedilmiştir. Bu sektörler için bir standart olarak belirlenmiş çelik ve
1980‘lerde çeliğin yerini alan alüminyum (Al) ve alaşımları gibi; günümüzde bu malzeme
gruplarına göre daha hafif ve dirençli malzeme arayışı hiç tükenmemiştir.(2)
Magnezyum (Mg) kullanımın yarısından fazlası alüminyum ve küresel grafitli dökme demir
alaşımı olarak gerçekleşmektedir. Alaşımsız, saf halinin mühendislik kullanımı yok gibidir.
Magnezyum ve alaşımları, magnezyum elementinin sahip olduğu 1,74 g/cm2‘lik yoğunluk ve
yüksek özgül dayanımı ile başta otomotiv sanayi olmak üzere havacılık ve uzay sanayiinde,
elektronik endüstrisinde, spor ve medikal malzemeleri gibi birçok alanda kullanımı yoğun
şekilde araştırılmaktadır. Bu araştırmalar özellikle son 40 senede kayda değer bir ivme
kazanmıştır.
Magnezyumun elektrokimyasal olarak bilinen en aktif metallerden biridir. Fiziksel olarak
oldukça üstün özelliklerine rağmen elektrokimyasal olarak gösterdiği yüksek aktivite, belirli
atmosferler ve çözeltilerde çok hızlı bir şekilde korozyona uğramasına sebep olmaktadır. Bu
durum magnezyum ve alaşımlarının tasarımlarda yapısal bir malzeme olarak kullanılmasını
fazlasıyla kısıtlamaktadır.(3)
Çeşitli yüzey teknikleri arasında, iyi korozyon dirençleri ve yüksek sertlikleri ile akımsız nikel
kaplamalar altlık malzemenin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin iyileştirilmesi adına verimli
bir yöntem olarak görülmektedir. İkili veya üçlü olarak uygulanabilen bu kaplamalar, herhangi
bir ek işlem gerektirmeyen yüzey kaliteleri, geometriden bağımsız tekdüze kaplanma
yetenekleri ve iletken olmayan parçalara dahi kaplanabilme yetenekleri ile birçok endüstride
sıklıkla başvurulan bir uygulamadır.(4)
Bu çalışmada önceki çalışmaların devamı olarak AZ91 magnezyum esaslı levha üzerine Ni-PW/Al2O3 kaplamalar ve bu kaplamalara uygulanan ısıl işlemin korozyon özelliklerinde
meydana getirdiği değişimler araştırılmıştır. (1)
2. YÖNTEM
Bu çalışmada alt metal olarak kullanılan AZ91 magnezyum levha numuneler VİG MetalKütahya firmasından temin edilmiştir. Numune levhalar 30mmx15mmx2mm boyutlarında
kesildikten sonra Tablo 1’de verildiği gibi numune hazırlama işlemleri uygulanmıştır.
Tablo 1. Akımsız kaplama ön işlemleri.

İşlem
Sırası
1
2
3
4
5

İşlem
Zımparalama (1200 SiC)
Aseton içinde ultrasonik temizleme
%10 KOH çözeltisi içerisinde temizleme
%10 Kromik asit +%5 Nitrik asit
çözeltisinde aktivasyon
%15 HF içerisinde aktivasyon
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Süre

Sıcaklık

Amaç

10 dak.
5 dak.

250C
250C
600C

Mekanik temizleme
Yağ ve pas temizliği
Yağ ve pas temizliği

30 sn.

250C

Yüzey aktifleştirme

10 dak.

250C

Yüzey aktifleştirme

Tablo 2’de Ni-P-W/Al2O3 kaplama banyo bileşenleri ayrıntılı olarak verilmiştir. Banyoda bazik
nikel karbonat nikel iyon kaynağı, sodyum hipofosfit ise indirgeyici madde olarak
kullanılmaktadır. Nikel tuzlarının çökelmesini engellemek, serbest nikel iyonlarının
konsantrasyonunu azaltmak ve tampon etkisi göstererek çözelti pH’ının çok hızlı düşmesine
engel olmak amacıyla kompleks oluşturucu sitrik asit kullanılmıştır. Ayrıca banyonun
bozulmasını tetikleyen reaksiyonları engellemek için dengeleyici olarak tiyoüre kullanılmıştır.
Deneylerde çalışma elektrotu, doygun kalomel referans elektrot (SCE) ve platin tel örgü
yardımcı elektrottan oluşan standart 3 elektrot sistemi kullanılmıştır.
Tablo 2. Ni-P-W/Al2O3 kaplama banyo bileşenleri

Kimyasallar ve parametreler

Miktar

Bazik nikel karbonat

10g/l

Sitrik asit

5,5g/l

Amonyum biflorid

7,5

Hidroflorik asit (V %40)

12ml/l

Tiyoüre

1,2mg/l

Na2WO4

2,5g/l

Sodyum hipofosfit

20g/l

Al2O3

2 gr/l

pH

9

Sıcaklık

88±2 0C

Potansiyodinamik polarizasyon deneyleri, Gamry model PC4/300 mA potentiostat/galvanostat
ile, korozyon potansiyelinden 0.5 V daha negatif potansiyelden başlayıp 0.5 V daha pozitif
potansiyele kadar 1 mV sn-1 tarama hızında gerçekleştirilmiştir. Korozyon deneyleri ağırlıkça
%3,5 NaCl içeren 0.1 M K2SO4 – 0.1 M K2HPO4 çözeltisi içerisinde pH değeri 7’de yapılmıştır.
Al2O3 partikül ilavesi için önceki çalışmada gerçekleştirilen Ni-P-W deneylerine göre en iyi
sonucu gösteren 2,5 gr/lt NaWO4 kaplama grubu kullanılmıştır. 2 gr/lt Al2O3 partikül, iyonik
olmayan yüzey etkin madde ile 24 saat süreyle karıştırılmış ve çözeltiye ilave edilmiştir.
DSC deneylerinden ısı akışının zamana veya sıcaklığa göre çizilen eğrisi elde edilmiştir ve
Şekil 1’de görüleceği gibi NiP için 394oC, NiPW (2,5g/l) için 418oC faz dönüşüm sıcaklığı elde
edilmiştir.
DSC analizi sonrasında elde edilen faz dönüşüm sıcaklıkları magnezyum alaşımı AZ91 için
uygun olup olmadığını tespit etmek için 410oC, 415oC ve 420oC’lerde AZ91 alt metaline ısıl
işlem gerçekleştirilmiştir. 410oC’de alt metal AZ91 magnezyum alaşımının bozunmadan
kaldığı tespit edilmiş ve ısıl işlem sıcaklığı olarak 410oC uygun görülmüş ve çalışmalar bu
sıcaklıkta gerçekleştirilmiştir.

143

Şekil 1. NiP ve NiPW kaplamalara ait DSC analiz sonuçları

3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Çalışmanın bu bölümünde kaplamaların polarizasyon deneyleri özellikle otomotiv sektöründe
bir mühendislik yapı malzemesi olarak kullanılması beklenen AZ91 alaşımlarının kullanım
alanları düşünülerek; pH 7 değerinde, ağırlıkça %3,5 NaCl içeren - 0.1 M K2SO4 – 0.1 M
K2HPO4 çözeltisi içerisinde gerçekleştirilmiştir.
Ni-P ikili kaplamaların geliştirilmesi amaçlanarak çözeltiye farklı miktarlarda tungstat bileşeni
katılmış ve farklı tungsten oranlarına sahip Ni-P-W akımsız kaplamalar elde edilmiştir.
Na2WO4 artışına bağlı olarak tungstenin ağırlıkça yüzdesi artmıştır. Buna bağlı olarak %P oranı
düşmüştür. (Tablo 3) Buna göre klorlu ortamlarda Ni-P-W kaplamalara ait potansiyodinamik
analiz sonuçları Şekil 2’ de karşılaştırılmıştır.
Tablo 3. Ni-P-W ve Ni-P-W/Al2O3 akımsız kaplamaların ait pH 7’deki çözeltiye EDS Değerleri

Numune

Ni
(%Ağırlıkça)

P
W
Al
(Ağırlıkça) (%Ağırlıkça) (%Ağırlıkça)

W 0,5g/l

85,3

11,3

3,4

-

W 2,5g/l

87,6

7,5

4,9

-

W 10g/l

85,8

6,4

7,8

-

W 2,5g/l+ Al2O3

88,4

6,2

3,2

0,3
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Şekil 2. Ni-P-W kaplamalar ait potansiyodinamik polarizasyon karşılaştırması

Şekil 3. Ni-P-W, Ni-P-W Al2O3 partikül kaplama ısıl işlem öncesi-sonrası kaplamaların ağırlıkça %3,5 NaCl
içeren 0.1 M K2SO4 – 0.1 M K2HPO4 (pH 7)çözeltisi içerisinde potansiyodinamik polarizasyon karşılaştırması
Tablo 4. %3,5 NaCl içeren 0.1 M K2SO4–0.1 M K2HPO4 (pH 7) çözeltisi içerisinde AZ91, NiP, NiPW
kaplamaların korozyon potansiyel ve korozyon akım yoğunlukları,

Numune
AZ91
NiP-W2,5gr/l
W2,5gr/l+Al2O3
W2,5gr/l+Al2O3 + Isıl İşlem
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Ecorr (V)
-1, 800
-0,648
-0,715
-0,802

icorr (_A/cm2)
1,2x10-4
9,94x10-7
5,22x10-6
8,95x10-6

Şekil 3. Ni-P-W Al2O3 partikül kaplama ısıl işlem öncesi-sonrası XRD sonuçları

4. TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu çalışmada AZ91 magnezyum alaşımı üzerine uygulanan akımsız Ni-P-W ve Ni-P-W/Al2O3
kompozit kaplamalara ait korozyon değerleri incelenmiştir. Bu çalışmalar doğrultusunda; AZ91
Ni-P-W kaplanması ile klorlu korozyon potansiyellerinde 1,2 volta varan bir iyileşme söz
konusu olmuştur.
Akımsız nikel fosfor kaplamaların korozyon karakteristiğinin belirlenmesinde önemli
bileşenlerden birinin fosfor elementi olduğu belirlenmiştir. Ağırlıkça %10’dan fazla P içeren
yapıların yüksek amorf özellik gösterdiği bilinmektedir ve bu özelliğin kaplamalara ait
korozyon direncinin tanımlanmasında etkin olduğu gözlemlenmiştir.
Ni-P-W, kaplamalarda ağırlıkça %W eşbiriktimesi ile %P içeriğinin düştüğü ve yapının kritik
olarak belirlenen 5 g/l Na2WO4 katkısı sonrasında bozunduğu tespit edilmiştir. Değişen tungstat
miktarı ile çözelti içerisinde artan özgül yüzey alanı, tane sınırları ve galvanik etkileşimler ile
korozyon direnç değerlerinde bir düşüş gözlenmiştir. Buna bağlı olarak en iyi sonucu gösteren
2,5 g/l NaWO4 içeren kaplamalara Al2O3 partikül ilavesi yapılmış, kaplandığı haliyle ve ısıl
işlem uygulanmış kompozit kaplamaların korozyon karakteristiği potansiyodinamik
polarizasyon yöntemi ile incelenmiştir. İnceleme sonucunda Al2O3 partikül ilavesinin
kaplamanın korozyon direncini düşürdüğü tespit edilmiştir. Isıl işlem sonucunda beklendiği
üzere amorf yapının kristalizasyonu ile korozyon direncinin daha da düştüğünü literatüre uygun
şekilde gözlemlenmiştir. Yapılacak olan çalışmalarda korozyon direnci empedans yöntemi ile
incelenecek ve korozyon mekanizması daha belirgin şekilde ortaya konacaktır.
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Abstract
Some bacteria survive after pasteurization and CIP processes. They can potentially adhere onto surfaces of pipeline
and fitting systems, where they could contribute the formation of biofilm which protect against high temperature
and disinfectants during pasteurization and cleaning process. Bacteria within biofilms may adhere to equipment
surfaces of other positions of dairy plant. Therefore, bacteria survive a long time in dairy processing environment.
Biofilms are evaluated as a source of microbial contamination leading to food spoilage, shelf life reduction. Also,
it is a potential way of pathogen contamination. Due to the fact that biofilms lead to attachment of nonbiofilmproducing bacteria, microbial contamination increases. In addition, formation of biofilms causes critical problems
in dairy plants such as increased corrosion of metallic surfaces, decreased heat transfer efficacy, reduced flow rate
of pipelines and increased fluid frictional resistance.
Keywords: Microbial biofilm, dairy plant, pipeline

SÜT İŞLEME HATTINDA BAKTERİYEL BİYOFİLM GELİŞİMİ VE ÖNLEME
METOTLARI
Özet
Bazı bakteriler pastörizasyon ve CIP işleminden sonra canlı kalabilmektedir. Bunlar, boru ve bağlantı yüzeylerine
tutunarak biyofilm oluşturarak pastörizasyon ve temizleme işlemi süresince kendilerini yüksek sıcaklık ve
dezenfektanlara karşı korumaktadırlar. Biyofilm içindeki bakteriler, süt işletmesinin diğer pozisyonlarındaki
ekipman yüzeylerine tutunabilmektedir. Bu nedenle, bakterilersüt işleme ortamında uzun süre canlı kalmaktadır.
Biyofilmler, gıda bozulmasına ve raf ömrü kısalmasına yol açan mikrobiyal kontaminasyon kaynaklarından biridir.
Ayrıca, patojen kontaminasyonun yollarından biridir. Biyofilmler, biyofilm üretmeyen bakterilerin tutunmasına
yol açtığından dolayı, mikrobiyal kontaminasyon artmaktadır. İlave olarak, biyofilm oluşumu süt işletmelerinde
metalik yüzeylerde korozyonu artırmakta, ısı transfer etkinliği ve borularda akış hızını düşürmekte ve akışkan
sürtünme direncini artırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mikrobiyal biyofilm, süt işletmesi, boru hattı
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1. INTRODUCTION
Biofilm can be defined as a group of microorganisms attached to each other and embedded in
an organic polymer matrix, adhering to a surface (1,2). It is a natural tendency of bacteria to
attach to wet surfaces, to multiply and to embed themselves in a slimy matrix composed of
extracellular polymeric substances that they produce, forming a biofilm (3). It is difficult to
completely remove biofilms formed on food processing surfaces (4). To avoid biofilm
formation, regular disinfection is one of the most important strategy. However, disinfection of
food processing surfaces is frequently hard (5). Also, it is difficult to disinfect inaccessible
surfaces such as storage tank, pump exteriors, walls, and ceilings (6,7). This situation may result
in biofilms formation in food processing plants. Also, common sources of biofilm formation
are pipe lines and bends in pipes (8).
Biofilms are common problems in food industry sectors such as brewing, dairy processing,
fresh produce, poultry processing and red meat processing (9,10,11). Biofilm formation is a
crucial problem in dairy processing plants. One of the reason of the contamination in dairy
products is biofilm related problems. Biofilms increased the resistance of microorganisms to
antimicrobials (12,13).
In bacterial adhesion, the surface properties also play an important role. In general, any surface
is prone to biofilm formation such as plastic, glass, metal, wood, and food products. The
adhesion to the surface is also dependent upon the physicochemical properties of the surface
including texture (rough or smooth) (14), surface charge, hydrophobicity (14), pH, temperature
(16), and nutrient composition of the preconditioning solution (14). Sinde and Carballo (15)
showed that Salmonella and Listeria can attach in a higher number to hydrophobic surfaces
than the hydrophilic ones. Furthermore, the surfaces overlaid by a so-called conditioning film
comprising macromolecules, such as organic substances, will enhance the attachment of
bacterial cells (17).
2. BIOFILMS IN THE DAIRY INDUSTRY
The main sources of contamination of milk and related products are commonly due to improper
cleaning and disinfection of equipment (19). It is of utmost importance to sanitize the
processing equipment taking into account both the inorganic composition of the deposits and
also the constitutive microflora. bacterial extracellular polymeric substances (EPS) and milk
residues, mostly proteins and calcium phosphate predominate the dairy biofilms (20,21). In the
dairy plants, due to food spoilage and equipment impairment, the formation of biofilms can
lead to serious hygiene problems and economic losses (22). Microorganisms in biofilms
catalyse chemical and biological reactions causing metal corrosion in dairy pipelines and tanks,
and they can reduce the heat transfer efficacy if biofilms become sufficiently thick at plate heat
exchangers and pipelines (21). Foodborne pathogens can enter the milk processing equipment
by direct contact with contaminants in the dairy farm environment (e.g. faecal contamination
and udders of infected animal) and also through the water used in the milking machines (23).
After pasteurization, contaminations of milk products are commonly due to the filling machines
(24,25). Biofilms are a source of post-pasteurization contamination (26). Indirect sources of
contamination e.g. transference to the food products by vectors such as air, people and cleaning
systems are environmental surfaces such as floors and walls.
The most commonly bacteria in dairy environments belong to the genus Enterobacter,
Lactobacillus, Listeria, Micrococcus, Streptococcus, Bacillus and Pseudomonas (27,28).
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Pseudomonas spp. are one of the most important bacteria causing spoilage of conventionally
pasteurized liquid milk products, acting by two different routes. First, they produce lipolytic
and proteolytic enzymes secreted into raw milk during pre-processing storage. These enzymes
can survive pasteurization and even UHT treatments and can thus reduce the sensory quality
and shelf life of the liquid milk products. Second, Pseudomonas spp. can act in the postpasteurization process, causing spoilage of conventionally pasteurized milk during refrigerated
storage (24). Wong (8) reported that undesirable microorganisms such as Lactobacillus
curvatus and Lactobacillus fermentum persisted on milk residues in cheese processing plants
even after repeated cleaning. Bacillus spp., particularly Bacillus cereus, are implicated in food
spoilage (29).
Moreover, B. cereus spores are both highly resistant to a number of factors and very
hydrophobic, which causes them to easily adhere to food processing equipment (30). In
different places of dairy plants, Listeria spp. have been found (25). These bacteria are
considered as a major food safety challenge in the dairy industry. It may also survive for a long
time in dairy processing plants. Unnerstad et al. (31) found that L. monocytogenes survived in
a dairy processing plant for 7 years.
Understanding the type and nature of the contaminating residue materials (carbohydrates, fat,
proteins, mineral salts) and the microorganisms to be removed from the surfaces are effective
control of undesirable biofilms. Also, the selection of detergents and disinfectants depends on
their efficacy, safety and ease of removal; specifically relating to the corrosive nature of the
chemical treatments and the subsequent sensory value effects on the final products (33).
Stainless steel is the most practical material in processing equipment, which can be treated with
mechanical grinding, brushing, lapping, and electrolytic or mechanical polishing (34). A
prerequisite for an efficient sanitation programme is that the process equipment has been
designed with high standards of hygiene in mind. Vulnerable points for biofilm accumulation
are dead ends, corners, cracks, crevices, gaskets, valves and joints (6).
In milk processing lines, cleaning-in-place (CIP) procedures are usually used. The basic
sequence of these operations is: 1. a pre-rinse with cold water to remove gross residues; 2. the
circulation of detergent to remove remaining minor residues; 3. an intermediate cold water rinse
to flush out detergent; 4. the circulation of disinfectant to inactivate and kill any residual
microorganisms; 5. a final cold water rinse to flush out detergent. Nevertheless, the limitation
of CIP procedures still is the residual microorganisms on the equipment surfaces, resulting in
biofilm formation (7). Dufour, Simmonds et al. (35) tested a CIP regime against dairy biofilms
(water rinse, 1% sodium hydroxide at 70 oC for 10 min, water rinse, 0.8% nitric acid at 70 oC
for 10 min, water rinse) followed by exposure to either chlorine or combinations of nisin,
lauricidin and the lactoperoxidase system for defined exposure periods.
3. CONCLUSION
The main aim of microbial control in food processing is reduction/eradication of bacteria and
their activity, and the prevention/control of the formation of biological deposits on the
processing equipments. Nowadays, the most efficient method for prevention microbial growth
includes good production hygiene, a rational running of the process line, and effective use of
cleaning and disinfectant products. Due to the increased resistance of biofilms to conventional
disinfection processes, novel means for their control are constantly sought through the control
of environmental factors on the process line and the use of new control strategies.
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YÜK TAŞIMA HALATLARININ KOROZYON DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
H. F. KARASU, M. DEMİRSOY
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 35390 Buca, İZMİR
Özet
Bu çalışmadaki amaç, farklı tipteki yük taşıma halatlarının korozyona maruz bırakıldıktan sonraki davranışlarının
araştırılmasıdır. Bunun için 6x19 Standart, 8x19 Seale ve 6x36 Warrington Seale gruplarından kendir ve çelik özlü
halatlar incelenmiştir. Halatlar ASTM B117 standardına uygun olarak yaşlandırma test kabininde her bir proses
için bir aylık sürede olmak üzere hızlı yaşlandırma testine tabi tutulmuştur. 24 saatlik döngülerle 30 periyotluk 3
farklı proses takip edilmiştir. Her bir proseste korozyona maruz kalma oranları farklılaştırılmıştır. Yapılan
yaşlandırma işlemi sonucunda halatlarda oluşan gözle görülür hasarlar belirlenmiş ve her bir proses için halatların
yaşlandırma öncesi ve sonrası kütle değişimleri incelenerek korozyonun etkileri değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yük taşıma halatları, yaşlandırma testi, korozyon, tuz sisi.

INVESTIGATION OF CORROSION BEHAVIOR OF HOISTING ROPES
Abstract
The aim of this study is to investigate the behavior after exposure to corrosion of different types of hoisting ropes.
For this, hempen and steel core 6x19 Standard, 8x19 Seale and 6x36 Warrington Seale group ropes are examined.
The ropes are applied rapid aging test in aging test chamber for one month according to ASTM B117 standard.
The aging test is made for 3 different process with 24 hours cycle and 30 days period process. Corrosion rates in
each process are varied. Visibly damages in ropes after aging tests are determined and effects of corrosion for each
process are evaluated examining mass changes before and after aging test.
Keywords: Hoisting ropes, aging test, corrosion, salt fog.
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1. GİRİŞ
Transport makinelerinde en çok zorlanan eleman, yük taşıma elemanlarıdır. Bu amaçla
kaldırma makinelerinde önceleri kullanılan zincirler günümüzde yerini çelik halatlara
bırakmıştır. Çelik halatların en önemli avantajı oldukça küçük burulma ve eğilme rijitlikleri
sayesinde büyük eksenel kuvvetleri taşıyabilmeleridir (1).
Şekil 1’de bir çelik halatın yapısı görülmektedir. Çelik halatlar yüksek mukavemetli ince çelik
tellerden oluşmaktadır. Teller bir araya gelerek kordonları, kordonlar ise bir çekirdek etrafında
helis şeklinde dolanarak halatları meydana getirmektedir. Şekil 2’de ise çelik halatların farklı
özelliklerine göre sınıflandırılması verilmiştir. Bu sınıflandırmanın dışında halat tellerinin kesit
şekline göre de yuvarlak, üçgen, yassı ya da oval telli gibi bir sınıflandırma yapmak
mümkündür. Ancak uygulamalarda daha çok yuvarlak telli kullanıldığı için tel kesitleri
sınıflandırma dışında tutulmuştur.

Şekil 1. Bir çelik halatın yapısı (2)

Çelik Halatlar

Kordon tipine
göre

Kordon ve tel
sayısına göre

Sarımına göre

Malzemesine
göre

Çekirdek
malzemesine
göre

Standart

6x7

Düz sarım

Alaşımsız tel

Kendir özlü

Seale

6 x 19

Çapraz sarım

Alaşımlı tel

Çelik özlü

Warrington

36 x 7

Warrington
Seale

8 x 19

Doldurma
telli

6 x 36 …

Çinko kaplı
tel

Şekil 2. Çelik halatların sınıflandırılması

Şekil 3’te halatların kordon tipine ve sayısına göre sınıflandırılması şekilsel olarak verilmiştir.
6x7 veya 6x36 gibi örneklerde olduğu gibi ilk sayı kordon sayısını, ikinci sayı ise her
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kordondaki tel sayısını ifade etmektedir. Yani bu iki sayının çarpımı halattaki toplam tel sayısını
vermektedir. Kordon tipine göre halatların sınıflandırılmasındaki temel fark ise her bir
kordondaki tellerin sıralanış biçimleri ve çaplarındaki farklılıktır. Çelik halatlarda korozyonun
etkisi göz önüne alındığındaysa çekirdek malzemesine göre sınıflandırma önemli rol
oynamaktadır. Çünkü kendir (lif) ve çelik özün nemi tutma oranları farklıdır.

Şekil 3. Farklı kordon tipindeki çelik halatlar (3)

Yük taşıma halatları, yüksek neme ve deniz tuzuna maruz kalan limanlardaki krenlerde sıklıkla
kullanılmaktadır. Eğer bu ortamda oluşan korozyonun halat üzerindeki etkisi göz ardı edilirse
yüksek yük taşıma kapasitelerindeki bu elemanlar için ciddi derecede bir risk faktörü ortaya
çıkmaktadır. Bunun önlenmesi için öncelikle korozyonun halatta meydana getirdiği etkileri iyi
bir şekilde gözlemlemek gerekmektedir.
2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Döngüsel test uygulamalarından önce, bir laboratuvarda korozyon simülasyonu için uygulanan
standart yöntem, geleneksel tuz spreyi (35 ⁰C’de sürekli tuz spreyi) idi. Ancak bu yöntem dış
ortamın doğal ıslak/kuru döngüsünü taklit etmekte başarısız olduğundan sıklıkla yetersiz
korelasyonla sonuçlanıyordu. Günümüzde döngüsel korozyon test cihazları ile numuneler, açık
havadakine benzer tekrarlayan döngülerdeki farklı ortamlara maruz kalmaktadır. Bu tip
döngüler, tuzlu sprey, kurutma ve nemi bir araya getirmektedir. Deneylerde kullanılan
yaşlandırma test cihazı bahsedilen döngülerle çalışan Ascott CC1000ip marka ve model test
cihazıdır.
Tablo 1’de, uygulanan prosesler verilmiştir. 3 farklı yaşlandırma prosesi belirlenmiş olup
aralarındaki temel fark korozyona maruz kalma süreleridir. Tüm prosesler 24 saatlik olup 30
günlük periyottan oluşmaktadır. Yaşlandırma test cihazındaki işlemler ASTM B117 standardı
gözetilerek yapılmıştır (4).
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Tablo 1. Uygulanan yaşlandırma prosesleri

8 saat tuz sisi
8 saat %100 nem
8 saat kurutma
4 saat tuz sisi
4 saat %100 nem
16 saat kurutma
2 saat tuz sisi
2 saat %100 nem
20 saat kurutma

1. Proses

2. Proses

3. Proses

45 ⁰C
60 ⁰C
60 ⁰C
45 ⁰C
60 ⁰C
60 ⁰C
45 ⁰C
60 ⁰C
60 ⁰C

Deneydeki halat tiplerinin seçiminde krenlerde en sık kullanılan halat tipleri baz alınmıştır. Bu
halat tipleri Tablo 2’de gösterilmiştir. Tüm halat tipleri için halat uzunluğu 300 mm ve halat
çapı 8 mm seçilmiştir.
Tablo 2. Yaşlandırma testlerinde kullanılan halat tipleri

Halat Tipi
Standart
Seale
WarringtonSeale

Kendir Özlü
Uzunluk
Özellik
(mm)
6x19
300
8x19
300
6x36

300

Çelik Özlü
Adet

Halat Tipi

Özellik

5
5

Standart
Seale
WarringtonSeale

6x19
8x19

Uzunluk
(mm)
300
300

6x36

300

5

Adet
5
5
5

Halatlarda yaşlanmanın etkisini 2 şekilde görmek mümkündür. Bunlardan ilki, yaşlandırma
sonrası yapılan gözle muayenedir. Halatların yoğun korozyona maruz kaldığı 1. proses sonrası
halat çaplarında gözle görülür derecede incelme olmuş, en dış katmanlardaki kordonlarda
bütünlük yok olmuştur. Halat uçlarında kordonları oluşturan teller korozyon etkisiyle tamamen
dökülmüş olup çekirdek (öz) tabakası açığa çıkmıştır. Yaşlandırma işlemi sonrası kendir özlü
çekirdek, çelik özlü çekirdekten daha fazla nem absorbe ettiği için çapında gözle görülür artış
olmuştur. 2. ve 3. proseslerde korozyonun etkisi ilk durumdakine oranla daha az olmuş olup
gözle görülen kusurlar azalmıştır.
Yaşlandırma sonrası korozyonun etkisini bir diğer şekilde yaşlandırma öncesi ve sonrası halat
kütlelerinin ölçülmesiyle görmek mümkündür. Kütle artışı daha fazla olan halatlar, içinde daha
fazla nem absorbe etmiş olup bu halatların korozyona dayanıklılığı daha düşüktür. 1.
yaşlandırma prosesine maruz bırakılan halatlarda halat deformasyonu fazla olduğundan kütle
ölçümleri yapılmamıştır. 2. ve 3. proses için yaşlandırma testi sonrası halat kütlelerindeki artış
Tablo 3’te verilmiştir. Verilen değerler her bir halat tipi için 5 numunenin ortalaması alınarak
elde edilmiştir.
Tablo 3. Halatlarda yaşlandırma testi sonrası görülen kütle artışları

Standart
Seale
Warrington Seale

2. Proses
% 9,78
% 2,76
% 3,98
% 14,08
% 4,30
% 0,96

Kendir Özlü
Çelik Özlü
Kendir Özlü
Çelik Özlü
Kendir Özlü
Çelik Özlü
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3. Proses
% 2,50
% 1,20
% 1,04
% 3,62
% 0,84
% 0,26

3. SONUÇLAR
8 saat tuz sisi, 8 saat %100 nem ve 8 saat kurutmadan oluşan 1.proses sonucunda halatlarda
gözle görülür kusurlar meydana gelmiştir. Halatların maruz kaldığı yüksek korozyon sonucu
halatlar kullanılamaz hale gelmiş olup bu proseste karşılaştırılabilir bir sonuç elde
edilememiştir.
2. ve 3. proses sonrası yapılan kütle ölçümlerinde, Standart ve Warrington Seale tipi halatların
kendir özlü olanlarında kütle artışı daha fazla iken Seale tipi halatlarda bu tam tersidir. Bu
durum halat tiplerinin geometrisinden kaynaklanmaktadır. Bu iki proses kendi içinde
karşılaştırıldığında ise daha az korozyona maruz bırakılan 3. proseste halatların kütle artışında
beklenildiği gibi düşme görülmüştür.
Tüm bunlara bakarak, çelik özlü olarak Warrington Seale, kendir özlü olarak da Seale ve
Warrington Seale tipi halatların korozyona maruz kalan ortamlarda kullanılması daha uygundur
denilebilir.
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THE USE OF VITAMIN B2 AS CORROSION INHIBITOR
FOR MILD STEEL PROTECTION
R. SOLMAZ
Bingöl University, Science and Letters Faculty, Chemistry Department, 12000, Bingöl, Turkey
Abstract
In this study, adsorption and corrosion inhibition mechanism of Vitamin B2 (VB2) on mild steel were studied in
0.5 M HCl solution. For this aim, electrochemical techniques were used. The surface of the steel was examined by
scanning electron microscopy (SEM). The average percentages and distribution of some elements, which are
assumed to be responsible for adsorption, were determined by energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX).
Excess surface charge of the steel was determined by electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and an
adsorption mechanism was proposed. It was found that VB2 provide protection by formation of a homogenously
distributed protective surface film.
Keywords: Mild Steel, Vitamin B2, Adsorption, Corrosion Inhibitors.

VİTAMİN B2’NİN YUMUŞAK ÇELİĞİN KORUNMASINDA
KOROZYON İNHİBİTÖRÜ OLARAK KULLANILMASI
Özet
Bu çalışmada, vitamin B2’nin (VB2) 0,5 M HCl çözeltisinde yumuşak çeliğin (YÇ) yüzeyine adsorpsiyonu ve
korozyon inhibisyon mekanizması çalışılmıştır. Bu amaçla elektrokimyasal teknik kullanılmıştır. İnhibitör içeren
ve içermeyen korozif ortamlar ile maruz bırakılmış çelik yüzeyleri taramalı elektron mikroskopu (SEM) ile
incelenmiştir. Molekül yapısında bulunan ve adsorpsiyon aktif merkezleri oldukları kabul edilen bazı elementlerin
metal yüzeyindeki ortalama miktarları ve metal yüzeyindeki dağılımları enerji dağılımlı X-ışını spektroskopisi
(EDX) ile belirlenmiştir. Metal yüzeyinin yükü elektrokimyasal impedans spektroskopisi (EIS) ile belirlenmiş ve
adsorpsiyon mekanizması önerilmiştir. Elde edilen sonuçlar VB2 metal yüzeyinde homojen dağılımlı, sıkı bir film
oluşturarak koruma sağladığı belirlenmiştir.
Keywords: Yumuşak Çelik, Vitamin B2, Adsorpsiyon, Korozyon İnhibitörleri.
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1. INTRODUCTION
Corrosion prevention systems favor the usage of chemicals with low or no environmental
impacts. Therefore, the studies have begun to focus on finding novel, cheap, non-toxic, healthy
and effective corrosion inhibitors. In this content, vitamins B and their derivatives have been
reported as effective corrosion inhibitors for various metals in different corrosive media [1-3].
In addition, compounds used for this aim are desired to be economical. The use of natural
compounds for this aim could overcome these disadvantages. VB2 occurs in lots of nutrition
such as peanut, milk and milk products, tomato, dried leguminous seeds, green leaf plants,
almond, egg and can be synthesized by all plants and microorganisms. VB2 is very important
for health and can be used for treatment aims as well as serve in numerous metabolisms which
are vital for human. VB2 molecule contains many π electrons as well as six oxygen, and four
nitrogen atoms which are assumed as adsorption centers and expected to cause an easier
electron transfer from the functional groups to the mild steel surface that provides greater
adsorption ability and inhibitory efficiency. Additionally, VB2 is alarge molecule and has high
molecular weight which also could contribute to its inhibitory efficiency. The good water
solubility is another advantage for its practical applications.
Kumar et. al. [4] reported the effect of addition of VB2 on the corrosion of mild steel in 0.5 M
H2SO4 solution using EIS and potentiodynamic polarization techniques. Their results showed
that VB2 inhibited corrosion of mild steel as mixed type corrosion inhibitor. Riboflavin was
found to be a good inhibitor for Q235 steel in HCl and H2SO4 solutions [5]. The authors reported
that the inhibition efficiency was depending on the anion of the acid solution. However, a
further detailed study is needed to explain its mechanism.
Due to the unique advantages of VB2, which are described above, further detailed studies on
the mechanism as well as structure and the distribution of VitB2 film on the steel surface would
beneficial contributions to its usage for the practical applications. Therefore, this study aims to
clarify adsorption, formation and distribution of the VB2 film over the metal surface and its
inhibition mechanism in HCl solution. To do this, some electrochemical techniques were used.
The surface of the steel samples after exposing to corrosive solutions was examined by SEM.
The average percentages and distribution of some elements, which are assumed to be
responsible for adsorption, were determined by EDX. The surface charge of mild steel in 0,5
M HCl solution in the presence of VB2 was determined by EIS, and a possible inhibition
mechanism was proposed.
2. EXPERIMENTAL
The working electrode was a mild steel specimen, which was cut from a cylindrical mild steel
rod to a length of about 5 cm. The mild steel electrode was covered with a polyester block
except its only bottom surface, which has 0.50 cm2 surface area. The surface of the steel was
mechanically abraded using different grades of sand papers, which ended with the 1000 grade.
Subsequently, the electrode surface was washed with distilled water, acetone, distilled water,
respectively. After washing with each cleaning solvent, the surface was dried with a filter paper
and finally immersed into the test solution immediately.
The test solutions were 0.5 M HCl solution without and with the addition different
concentaritons of VB2. The chemical structure of the inhibitör is given in Fig. 1. During the
electrochemical measurments, the test solutions were opened to air. The temperature of the
solution was thermostatically controlled at 298 K with the help of a thermostat.
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Figure 1. Chemical structure of VB2

All electrochemical measurements were performed using a CHI 660D A.C. Electrochemical
Analyzer under computer control. The experiments were conducted in an electrochemical cell
with three-electrode configuration. A platinum sheet with 2 cm2 surface area and an Ag/AgCl
(3 M KCl) were used as the auxiliary and the reference electrodes, respectively.
Electrochemical experiments were carried out after exposing the steel specimen to the test
solutions for 1 h. The EIS experiments were carried out in the frequency range from 100 kHz
to 0.01 Hz at Eocp. The perturbation amplitude was 5 mV. The potentiodynamic polarization
curves were obtained with a constant scan rate of 5 mV s-1. LPR measurements were carried
out by recording the electrode potential ±10 mV around Eocp starting from cathodic potentials
with a scan rate of 1 mV s-1. The polarization resistance (Rp) of mild was calculated from the
slope of the current-potential curves according to following equation:
Rp 

SdE
di

(1)

In this equation, S is the surface area of the electrode which was exposed to the electrolytes, E
is potential and i is current.
The surface structure of the steel samples which were exposed to the test solutions for 24 h
were examined by SEM. The average percentages of C, O and N elements as well as their
distribution on the steel surface (EDX dot mapping) were determined by EDX.
3. RESULTS AND DISCUSSION
The representative Nyquist and Bode (log(ƒ)-log(Z)) plots of mild steel performed in 0.5 M
HCl solution in the absence and presence of VB2 are shown in Fig. 2. It is clear from Fig. 2
that the Nyquist plot of mild steel in the absence of the inhibitor shows a depressed semi-circular
shape and only one time constant is observed in the corresponding Bode plot. This behaviour
shows that the corrosion of mild steel in 0.5 M HCl solution is mainly controlled by a charge
transfer process [6]. The addition of VB2 to HCl solution does not affect the appearance of the
Nyquist and Bode plots in high and low frequency regions. This observation indicates that the
addition of the inhibitor to the corrosive solution does not change the corrosion mechanism [7].
However, the diameter of the Nyquist plots which corresponds to the polarization resistance
(Rp) increases after the addition of VB2 to the corrosive solution. The enhancement in the
resistance of the steel is proportional to the inhibitor concentration which is indicative of
adsorption of the inhibitor molecules on the mild steel surface and a protective film formation.
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The organic film formed at the metal/solution interface reduces corrosive attack and protects
the steel against corrosion. On contrary to the blank solution, an inductive loop was appeared
in the low frequency region in the inhibited solutions, which could be assigned to the relaxations
of corrosion products from the surface. The inhibition efficiency at 1.0 mM VB2 is higher than
87%. The higher inhibition efficiencies around 90% were obtained at higher inhibitor
concentrations. But, for the practical applications and due to solubility limit of this vitamin in
acidic media the high concentration was limited to 1.0 mM in this study.
The polarization resistance of the steel in the absence and presence of the inhibitor was
calculated using LPR technique. In this technique, the Rp was calculated from the slope of the
current-potential curves according to the equation (1). The I % was calculated from Rp using
the following equation;

 R p'  R p
I%  
 R'
p



 x100



(2)

Figure 2. Nyquist (a) and Bode (b) plots of mild steel in 0.5 M HCl solution the absence (○) and presence of 0.01
mM (), 0.1 mM (∆) and 1.0 (●) mM VB2
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Table 1. Electrochemical data determined from LPR measurements
C (mM)

Rp

%I

0.5 M HCl

22

0.01

34

35.3

0.1

59

62.7

1.0
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86.0

'
where, R p and R p are polarization resistance of mild steel in 0.5 M HCl solution without and
with the inhibitor, respectively. The data obtained from this technique are given in Table 1. As
it can be seen from Fig. 2 and Table 1, the resistance of the steel considerably increases after
the addition of VB2 to corrosive solution. A sharp enhancement was observed in the presence
of 1.0 mM VB2 which could be explained by a complete coverage over the surface.

The semi-logaritmic current-potential curves of the steel carried out in 0.5 M HCl solution in
the absence and presence of 1.0 mM VB2 are shown in Fig. 3. The data obtained clearly show
that the addition of the inhibitor to the corrosive solution reduces current density which shows
that VB2 could protect the steel against the corrosion in this media most probably by forming
a protective film over the surface. This film inhibits both anodic and cathodic reactions.
Corrosion potential of the steel slightly shifted to more cathodic potentials after the addition of
the inhibitor. Therefore, VB2 could be classified as mixed type corrosion inhibitor with
predominantly cathodic one.
Absence of
inhibitor

Presence of
inhibitor

Fig. 3. Potentiodynamic polarization plots of mild steel obtained in 0.5 M HCl solution in the absence (○) and
presence of 1 mM VB2 (●)

The cathodic current-potential curves are almost linear and parallel in the Tafel region which
suggests that this reaction is activation controlled and the mechanism of hydrogen evolution
reaction does not change after the addition of the inhibitor to 0.5 M HCl solution. This means
that the formation of hydrogen gas takes place through a charge transfer mechanism [8, 9].
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Fig. 4. SEM images of the mild steel surface after exposed to 0.5 M HCl solution in the absence of the inhibitor
(a) and presence of 1.0 mM VB2 (b) for 24 h (Inset on Fig. 4b shows the related SEM images at x 10.000
magnification and photograph of the same steel surface)

On contrary to the cathodic reaction, a potential-dependent behavior was appeared in the anodic
domain. In the low anodic overpotentials, the metal dissolution reaction was inhibited
remarkably and the semi-logaritmic current-potential lines are almost linear and parallel in these
potentials. This means that the adsorption of VB2 molecules at the metal/solution interface does
not change the dissolution meachanism. However, anodic current density starts to increase after
-0.32 V most probably due to the excess dissolution of iron, which leads to removing the film
from the metal or deforming the film. The similar results have also been reported in literature
[10] and assigned to the formation of a protective inhibitör film over metals.
The SEM images of the steel surface after exposing to test solutions are shown on Fig. 4. Fig.
4a clearly shows that the steel surface is strongly damaged in 0.5 M HCl solution due to the
excess dissolution of the metal in this media. Lots number of pits and cracks with differenct
sizes are formed over the surface. In the presence of the inhibitor, the steel surface was protected
and the number of pits and cracks were diminished remarkably. Fig. 4b shows that there is a
definite inhibitor film on the steel surface which provides remarkable prevention against
corrosion. As it is shown on Fig. 4b as inset a yellowish VB2 film which could clearly be seen
by nacked eyes formed over the surface. These data also suppot high inhibition efficiencies
determined from the electrochemical measurements.
Further details were obtained by a detailed EDX analysis. The related EDX data are shown on
Fig. 5. The EDX spectrum of the steel surface which was exposed to inhibited solution shows
that the main elements over the surface are C, N, O and Cl. The first three elements most
provbably come from the adsorption of VB2 molecules over the steel surface. The presence of
Cl indicates adsorption of chloride ions over the surface which may help adsorption of
protonated inhibitor molecules at the metal/solution interface. The other possibility is formation
of FeCl-species on the steel surface. The EDX dot mapping of N element on the mild steel
surface clearly shows that the inhibitor almost homogenously distributed over the surface. The
EDX dot mappings of the other elements support this idea.
The excess surface charge of metals can be determined by the comparison of open circuit
potential (Eocp) of metals with respect to the potential of zero charge (Epzc) [11].To do this, EIS
measurements were performed in 0.5 M HCl solution in the presence of 1.0 mM VB2 at
different potentials and a plot of Rp vs. applied potential was obtained (Fig. 6) according to the

162

published method [12]. Fig. 6 shows a parabola with a maximum at -0.480 V(Ag/AgCl), which
can be called the Epzc of mild steel in these conditions. The Eocp of mild steel in the same
conditions is -0.476 V(Ag/AgCl). Therefore, the surface of mild steel is positively charged in
the inhibited HCl solution. In the concentrated acidic solutions, VB2 molecules are expected to
be protonated in equilibrium with their corresponding neutral form. So, the protonated VB2
molecules could be adsorbed at the metal/solution interface through previously adsorbed anions
like Cl-. The presence of these ions at the steel surface was also confirmed by EDX analysis
(Fig. 5). Since the excess surface charge of the steel is very close to zero, the inhibitor molecules
also adsorb at the metal/solution interface thorough the adsorption centers, i.e. N, O atoms as
well as double bonds. Large size and high molecular weight of the inhibitor molecule
additionally contribute to the high inhibitory efficiency.

Fig. 5. SEM images of the steel surface after exposing to 0.5 M HCl solution in the presence of 1.0 mM VB2 for
24 h (a), the overlapped distribution of N and Fe over the steel (EDX dot mapping of N) (b), the distribution of C,
O, N and Cl over the steel surface (EDX dot mapping) ) (c), the change of N through a line over the surface(d)
and EDX spectrum of the surface (e)
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4.CONCLUSIONS
Adsorption and distribution of VB2 on the mild steel surface from 0.5 M HCl solution and its
inhibition mechanism were studied using electrochemical, microscopic and spectroscopic
methods. According to the experimental data, following conclusions could be highlighted;
 VB2 molecules adsorb at the metal/solution interface and form a protective and
homogenously distributed film over the surface. This film performs good inhibition
efficiency against the corrosive attack.
 The inhibitor reduces the rates of both anodic and cathodic reactions. The formation of
VB2 film at the metal/solution interface does not affect the mechanisms of anodic and
cathodic reactions.
 VB2 molecules adsorb at the metal/solution interface through both electrostatic
interactions and co-ordinate covalent bonds.

Fig. 6. The plot of Rp vs. applied potential in 0.5 M HCl solution in the presence of 1.0 mM VB2
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KATYONİK BOR İÇEREN İYONİK SIVILARIN KOROZYON İNHİBİTÖRÜ
OLARAK KULLANILMASI İLE İLGİLİ PATENT ÇALIŞMALARI
H. GERENGIb, H. I. UGRASa
a

Korozyon Araştırma Laboratuvarı, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği, Düzce Üniversitesi, 81620
Düzce, Türkiye
b
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Özet
Bu çalışmada Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) ile TÜBİTAK ortak çağrısı sonucu 2015 yılında
desteklenen 114M933 kodlu projemizden literatüre ilk defa kazandırdığımız ve patent başvurusunda
bulunduğumuz (TPE Patent Başvuru No: 2016/12108) katyonik bor içeren iyonik sıvının korozyon inhibitörü
olarak kullanılabilme potansiyeli ortaya konulmuştur. Grubumuzca sentezlenen bileşiğin korozyon inhibitör
etkinliği Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (EIS), Dinamik Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi
(DEIS) ve Potansiyodinamik Polarizasyon (PDP) yöntemleri ile analiz edilmiştir. Elektrokimyasal ölçümler
sonrası kullanılan metal numunelerin yüzey morfolojisindeki değişim Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve
Enerji Dağılımlı X-Ray Spektroskopisi (EDS) ile incelenmiş ve uygulanan tüm yöntemlerin sonuçları kıyaslanarak
tartışılmıştır. Deney sonuçları, kullanılan elektrokimyasal yöntemler arasında iyi bir korelasyon olduğunu ortaya
koymaktadır. Karma inhibitör özelliği gösteren molekül, miktarındaki artmaya bağlı olarak 0.1 M HCl asit
ortamında St37 çeliğini yaklaşık %90’a varan bir inhibitör etkinliğiyle koruduğunu göstermektedir. SEM ve EDS
analizleri de inhibitörün St37 çeliğinin yüzeyinde adsorplanarak metali korozyona karşı koruduğunu
kanıtlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Korozyon, Bor katkılı iyonik sıvı, St37

PATENT STUDIES ON USING CATIONIC BORON DOPED IONIC LIQUIDS AS
CORROSION INHIBITOR
Abstract
In this study, the potentials of using cationic boron doped ionic liquid as corrosion inhibitor is reveal for the first
time. The corrosion inhibition efficacy of the newly synthesized compound was analyzed using Electrochemical
Impedance Spectroscopy (EIS), Dynamic Electrochemical Impedance Spectroscopy (DEIS), and Potentiodynamic
Polarization (PTP) methods. The change in surface morphology of metal samples following electrochemical
measurements was examined using Scanning Electron Microscope (SEM) and Energy Dispersive X-Ray
Spectroscopy (EDS). Results of all applied methods compared well with each other. Experimental results reveal
that the synthesized molecule behaved as mixed type inhibitor and exhibited excellent inhibition properties on
St37 steel in 0.1 M HCl medium. Inhibition efficiency has high as 90% is obtained. SEM and EDS analyses
proved that the inhibitor protected the metal against corrosion by being absorbed on surface of St37 steel.
Key Words: Corrosion, Boron doped ionic liquid, St37
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1. GİRİŞ
Termodinamik yasalarına göre metal ve alaşımlar kararlı halleri olan bileşik haline dönme
eğilimindedirler. Bu doğal eğilimin gerçekleştiği kimyasal veya elektrokimyasal sürece
korozyon denir. Korozyon nedeniyle meydana gelen malzeme, enerji ve emek kaybının yıllık
ekonomik değeri Tablo 1’de görüldüğü üzere ülkelerin gayri safi milli gelirlerinin yaklaşık %35’i düzeyindedir (1).
Tablo 1. Sektör Ve Bölgelere Göre Korozyonun Küresel Maliyeti (Milyon US$, 2013)

Ekonomik Bölgeler

Tarım
(US$)

Sanayi
(US$)

Hizmetler
(US$)

Total
(US$)

A.B.D
Avrupa
Hindistan
Çin
Rusya
Japonya
Güney Kore,Singapur,Tayvan
Diğer Ülkeler

2.0
3.5
17.7
56.2
5.4
0.6
1.5
52.4

303.2
401
20.3
192.5
37.2
45.9
29.9
382.5

146.0
297
32.3
146.2
41.9
5.1
27.3
117.6

451.3
701.5
70.3
394.9
84.5
51.6
58.6
552.5

Total
(GSYİH)
(US$)
16.720
18.331
1.670
9.330
2.113
5.002
2.302
16.057

Korozyon
Maliyeti
(GSYİH)
2.7%
3.8%
4.2%
4.2%
4.0%
1.0%
2.5%
3.4%

Metal ve alaşımları korozyona karşı koruma yöntemlerinden biri de inhibitör kullanımıdır.
İnhibitörler, korozif etkiyi azaltmak veya önlemek için korozyon ortamına katılan maddelerdir.
Korozyon inhibitörleri birçok endüstriyel sistemde başarıyla kullanılmaktadır. Özellikle kapalı
devre ısıtma ve soğutma sistemlerinde, boru hatlarında, boya ve petro kimya endüstrisinde
yaygın olarak korozyon inhibitörleri kullanılmaktadır (2). Ayrıca metal üretim prosesinde
üretilen malzemelerin sıcak ekstrüzyon, sıcak haddeleme, sıcak dövme, sıcak çekme, dönerli
delme ve yüksek sıcaklıkta gerçekleşen diğer işlemlerin parça yüzeyinde oluşturduğu oksit
tabakası ve kontaminasyonların temizlenmesinde kullanılan asidik temizleme (pickling)
banyolarında da korozyon inhibitörleri kullanılmaktadır.
Daha önce yaygın olarak kullanılan toksik etkisi bilinen organik ve anorganik inhibitörler
yerine çevre dostu-ekolojik inhibitörlerin önemi artmaktadır (3,4). İyonik sıvılar erime
noktaları 100 oC’nin altında organik tuzlardır ve esasen iyonlardan, çoğunlukla da organik
katyon (örn. Amonyum, piridinyum, imidazolyum, pirolidinyum, piperidinyum, sülfonyum
veya fosfonyum) ve inorganik anyonlardan (örn. Klorür, bromür, florür, siyanür) oluşurlar. İyi
elektriksel iletkenlik, çözücü taşınımı onları hem fiziksel hem de kimyasal adsorpsiyon
proseslerine uygun kılmaktadır. Yüzey aktif maddeler gibi iyonik sıvılar misellere şekil verme
kapasitesine sahiptir ve korozif ortamlarda ara yüzey gerilimini azaltır. Ayrıca yüzey aktif
madde özellikleri kolloidal segregatların şekillendirdiği kritik misel konsantrasyonuna yakın
elde edilir. Bu eşsiz özellikler iyonik sıvıların farklı agresif ortamlarda metaller üzerinde
korozyon inhibitörü olarak değerlendirilmesine imkân sağlar (5).
Son yıllarda iyonik sıvıların kendine özgü yapıları ve seçkin özelliklerinden dolayı yeni iyonik
sıvılar sentezlenmekte ve bu alandaki uygulamaları hızla artmaktadır. Günümüzde iyonik
sıvılar; katalizör olarak, kromatografi malzemesi olarak, biokütlenin işlenmesinde, metal elde
etmede, pillerde, güneş panellerinde, yakıt pillerinde, elektro optikte ve ısı transferinde
kullanılmaktadırlar. İyonik sıvılar, düzensiz bir yapıya sahip olmasına rağmen bir iyon referans
alındığında kısa ve orta mesafede bir düzen kazanabilirler. Kısa ve orta mesafe yapısı dağılım
fonksiyonları belirlenerek incelenebilir (6).
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İlk boronyum katyonu 1905 yılında Singer ve ark. tarafından 1,3 diketon bileşiklerinin BCl3 ile
reaksiyonu sonucu elde edilmiştir. Balaban ve arkadaşları 1968 yılında bu reaksiyonu modifiye
etmişlerdir (7). O zamandan bu yana bir çok boronyum katyonu bileşiği sentezlenmiştir (8,9).
Çünkü bu bileşikler bor katyon türlerinin yanı sıra nötral bor türlerine göre de daha düşük
reaktiviteye sahiptir. Azalan reaktivite ve artan kararlılık sebebiyle sentetik uygulamalarda
sıklıkla denenmiş ve kullanılmışlardır. Örneğin, triflorometil bis (dimetil amido) bor bileşiğinin
aşırı HX reaksiyonu sonucu triflorometil halojenür boronyum katyonu bileşiği elde edilmiştir.
Bu bileşikler katı, renksiz ve apolar çözücülerde çözünmeyen (Şekil 1) tuzlar şeklindedir (10).

Şekil 1. Triflorometil halojenür boronyum katyonunun sentezi

Reuther ve ark. 2010 yılında bazı yeni boronyum katyon bazlı iyonik sıvıları sentezleyerek
lityum pillerinde kullanılabilirliklerini incelemişlerdir. Davis patentindeki yöntem
kullanılmıştır. Elde edilen bileşiklerin elektrokimyasal özellikleri incelenerek lityum iyon
pillerinde kullanılma potansiyelleri araştırılmıştır. Şekil 2’de makanizması verilen çalışmada
bor katyonlu iyonik sıvıların uygulamada kullanılabilirliğini test etme açısından büyük öneme
sahiptir (11)

Şekil 2. Bor katyonlu iyonik sıvıların sentezi

Grubumuzca sentezlenerek Türk Patent Enstitüsünde inceleme aşamasında olan (Başvuru No:
2016/12108) bileşiğin korozyon inhibitör etkinliği Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi
(EIS), Dinamik Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (DEIS) ve Potansiyodinamik
Polarizasyon (PDP) yöntemleri ile analiz edilmiştir. Elektrokimyasal ölçümler sonrası
kullanılan metal numunelerin yüzey morfolojisindeki değişim Taramalı Elektron Mikroskobu
(SEM) ve Enerji Dağılımlı X-Ray Spektroskopisi (EDS) ile incelenmiş ve uygulanan tüm
yöntemlerin sonuçları kıyaslanarak tartışılmıştır.
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2. MATERYAL ve METOT
2.1.

Sentez Prosedürü

TPE Patent Başvuru No: 2016/12108
2.2.

Materyal

Birçok sektörde mükemmel mekanik özellikleri ve düşük maliyetli bakımı nedeniyle yaygın bir
şekilde kullanılan St37 metaline ait numune, yalnızca silindirin taban alanlarından bir tanesi
açıkta kalacak şekilde yalıtkan boru içerisine konularak üzerinde ve etrafında kalın bir polyester
tabakanın oluşması sağlanmıştır (Şekil 3) (12). Korozyon potansiyeli ölçümlerinde referans
elektrot olarak Ag/AgCl elektrodu ve karşıt elektrot olarak Pt tel kullanılmıştır. Kullanılan St37
numunelerinin toplam kesit alanı 0.75 cm2’ye eşittir. Çalışma elektrodunun yüzeyi 400-2000
sınıflardaki zımpara kâğıtları ile iyice zımparalanarak yüzeyin pürüzsüz olması sağlanmıştır.
Bu işlemlerden sonra, numunenin yüzeyi saf suyla yıkanarak, asetonla silinip iyice
kurutulmuştur. Elektrokimyasal ölçümler öncesi çözelti 10 dakika boyunca manyetik karıştırıcı
ile karıştırılmış daha sonra belirlenen miktarda sentez ürün ilave edilmiş ve çözelti numune ile
etkileşime bırakılmıştır. St-37 metali şu bileşimlere sahiptir; (wt.%) 99.22 Fe, 0.21 C, 0.42 Mn,
0.064 Cr, 0.022 S, 0.001 Si, 0.017 Al.

Şekil 3. Deneyde kullanılan elektrotların hazırlanış şekli

2.3.

Metot

Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (EIS)
Farklı çözeltiler içerisine konulan St37 metalinin korozyon mekanizması EIS yöntemiyle
GAMRY PC3/600 potansiyostat/galvanostat/ZRA sistemiyle araştırılmıştır. EIS ölçümleri;
0.01 Hz-100 kHz frekans aralığında yapılmıştır. Empedans analizleri için ZsimpWin 3.21
yazılımı kullanılmıştır. İnhibitörsüz ve inhibitörlü ortamlarda elde edilen Nyquist diyagramları
sırasıyla R(QR) ve R(Q(R(QR))) devre modelleri kullanılarak hesaplanmıştır (Şekil 4).
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Şekil 4. R(QR) ve R(Q(R(QR))) devresi.

Dinamik Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (DEIS)
DEIS, pertürbasyonun (test amaçlı uyartım sinyali) çok sinüslü bir sinyal olduğu bir ölçüm
tekniğidir. Sistem, aynı genlik fakat farklı frekanslara sahip bir dizi sinüs voltajı ya da akım
sinyalleri ile karıştırılır. Pertürbasyon ve tepki, bütün ölçüm süresi boyunca sürekli olarak kayda
geçirilir. Söz konusu kayıttan bir parça kesip almak için bir pencere fonksiyonundan
yararlanılır. Bu parça daha sonra Fourier dönüşümüne tabi tutulur ve anlık bir empedans
spektrumu tespit edilir (13). DEIS yönteminde STFT matematiksel dönüşüm formülleri
kullanılmaktadır. Bu metotta pencereleme yöntemini kullanarak veriler belirlenen zaman
aralıkları için gruplanabilmektedir. Bu formüller kullanılarak hazırlanan LabView elektronik
programı yardımıyla veriler analiz edilmektedir Analiz sonunda empedans grafiği
oluşturularak, korozyon parametrelerinin hesaplanmasına geçilmektedir (14).
Potansiyodinamik Polarizasyon Yöntemi
Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (EIS) Yönteminden sonra Potansiyodinamik
Polarizasyon Yöntemi uygulanmıştır. 0.1 M HCl çözeltisi içerisine konulan St37 metali
korozyon potansiyeli GAMRY PC3/600 potansiyostat/galvanostat/ZRA sisteminde yapılmış,
veriler Gamry CMS-5.30 yazılımı ile analiz edilmiştir. Polarizasyon eğrilerinin elde
edilmesinde, çalışma elektrotunun referans elektroda karşı denge potansiyeli 100 saniye
boyunca ölçüldükten sonra katodik ve anodik yöne doğru ±250 mV aralığında 1 mV/s hızla
tarama yapılmıştır.
Yüzey Analizi
Potansiyodinamik polarizasyon yöntemi deneyleri sonrası metal yüzeyinde meydana gelen
morfolojik değişimler SEM (FEI, Model: Quanta FEG 250) ve EDAX (hızlandırıcı voltaj 20
keV) analizleri ile incelenmiştir. Deney öncesi, inhibitörsüz ve en yüksek derişimdeki (0.0025
M sentez ürün) inhibitör kullanımına bağlı 0.1 Molar HCl etkisiyle metal yüzeyinde oluşan
değişim ortaya konulmuştur.
3. Bulgular ve Tartışma
3.1.

Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (EIS)

Empedans ölçümleri, St37 metalinin inhibitörlü (TPE Patent No: 2016/12108) veya
inhibitörsüz 0.1 M HCl ortamındaki korozyon mekanizması iki saat süren açık devre potansiyeli
ölçümünden sonra yapılmıştır. Deney sonunda elde edilen Nyquist diyagramı Şekil 5’te
gösterilmiştir. Bu diyagramlar ZSimpWin 3.21 yazılımı kullanılarak önerilen ki-kare
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dağılım (x2 dağılımı) 10-4 olacak şekilde (15) en uygun eşdeğer devre ile analiz edilmiştir. Rs
çalışma ve referans elektrotlar arasında çözelti direnci, Rct metal yüzeyindeki yük transfer
direnci, Q sabit faz elemanıdır. Deney sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2 incelendiğinde St37 metaline ait metal pürüzlüğünü ifade eden “n” değerinin 0.82’den
0.88’e ve benzer şekilde Rct değerinin 240 Ω.cm2’den 1526 Ω.cm2’ye yükseldiği görülmektedir.
Elde edilen veriler St37 metali için kullanılan inhibitör miktarını arttırdıkça Rct değerinin
arttığını yani korozyon direncinde artma meydana geldiğini dolayısıyla sentezlenen ürünün
inhibitör etkisine sahip olduğunu göstermektedir. 0.0025 M sentez ürünün kullanımına bağlı
olarak Eşitlik 1 kullanılarak hesaplanan korozyon inhibasyon (%IE) yüzdesi %84.27’dir. Eşitlik
1’de belirtilen Rct ve Rct(inh) sembolleri sırasıyla inhibitörsüz ve inhibitörlü ortamlarda elde
edilen yük transfer dirençlerini ifade etmektedir. “n” değerinin inhibitör miktarındaki artışa
bağlı olarak artması metal yüzeyinde homejen bir yüzeyin oluştuğunu göstermektedir (16).
−1

𝐼𝐸(%) =

(𝑅𝑐𝑡 )−1 −(𝑅𝑐𝑡(𝑖𝑛ℎ) )

𝑥100

(𝑅𝑐𝑡 )−1

[1]

Şekil 5. 0.1 M HCl ortamında St37 korozyonuna sentez ürünün inhibitör etkisinin EIS yöntemiyle elde edilen
grafiği
Tablo 2. 0.1 M HCl ortamında St37 korozyonuna sentez ürünün inhibitör etkisinin EIS yöntemiyle elde edilen
verileri
Rs
St37
No inh.
0.001 M
0.0015 M
0.002 M
0.0025 M

RLayer

Ω cm

Ω cm

10.54
13.51
14.84
16.03
17.19

156
263
322
335

2

2

CPElayer
P
(μF/cm2)
2367
1976
1941
1828

nlayer

Rct

CPEdl

ndl

R=Rlayer+Rct

IE

0≤n≤1

Ω cm

P (μF/cm )

0≤n≤1

Ω cm

%

0.78
0.81
0.81
0.83

240
867
981
1081
1191

214
157
122
98.3
93.7

0.82
0.84
0.85
0.86
0.88

240
1023
1244
1403
1526

76.54
80.71
82.89
84.27
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2

2

2

3.2.

Dinamik Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (DEIS)

St37 metalinin, inhibitörsüz (0.1 M HCl) ve maksimum konsantrasyon olarak belirlediğimiz
0.0025 M sentez ürününün bu ortama ilavesi ile meydana gelen elektrokimyasal değişimler
DEIS yöntemiyle incelenmiş ve elde edilen zamana bağlı 3D Nyquist diyagramları sırasıyla
Şekil 6 ve 7’de gösterilmiştir.
Şekil 4’te belirtilen devreler kullanılarak DEIS verileri analiz edilmiştir. Zamana bağlı olarak
elde edilen analiz sonuçları DEIS yönteminin en büyük avantajı olarak bilinmektedir (17).
Sentez ürünün sisteme yarım saat sonra ilavesi ile empedans spektrumunun Re[Z]/Ω cm2 ve
Im[Z]/Ω cm2 kısımlarının zamana bağlı olarak arttığı Şekil 7’de açık bir şekilde görülmektedir.
Bu değişim çalışılan bileşiğin inhibitör etkisine sahip olduğunun görsel kanıtıdır.
İnhibitörlü ve inhibitörsüz ortamlar için yapılan 2 saatlik DEIS analizleriyle elde edile Rct
değişim grafiği Şekil 8’de gösterilmiştir. Görüleceği üzere deneye başlatıldıktan 30 dk sonra
korozyon hücresine büretten damla damla ilave edilen inhibitörün etkisi Rct değişimine anında
yansımıştır.
Ayrıntılı DEIS analiz sonuçları Tablo 3’de gösterilmiştir. St37 metaline ait Rs direncinin 13.79
Ω’dan 17.73 Ω’e ve metal pürüzlüğünü ifade eden “n” değerinin 0.86’dan 0.89’a ve benzer
şekilde Rct değerinin 407.4 Ω.cm2’den 2588 Ω.cm2’ye yükseldiği görülmektedir. Elde edilen
veriler St37 metali için kullanılan inhibitör miktarını arttırdıkça Rct değerinin arttığını yani
korozyon direncinde artma meydana geldiğini dolayısıyla inhibitör etkisine sahip olduğunu
göstermektedir. DEIS yöntemiyle sentez ürün için hesaplanan korozyon inhibasyon yüzdesi
%84.26’ dır.

Şekil 6. 0.1 M HCl ortamında St37 metalinin korozyonuna dair DEIS yöntemiyle zamana bağlı elde edilen 3D
Nyquist diyagram
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Şekil 7. 0.1 M HCl ortamında St37 metalinin korozyonuna 0.0025 M sentez
DEIS yöntemiyle elde edilen spektrum

Şekil 8. 0.1 M HCl ortamında St37 korozyonuna sentez
edilen grafiği

ürününün inhibitör etkisinin

ürününün inhibitör etkisinin DEIS yöntemiyle elde

Tablo 3. 0.1 M HCl ortamında St37 korozyonuna sentez ürününün inhibitör etkisinin DEIS yöntemiyle elde
edilen verileri

St37
No inh.
0.001 M
0.0015 M
0.002 M
0.0025 M

Rs

RLayer

Ω cm2

Ω cm2

13.79
14.84
15.08
16.21
17.73

120
243
367
410

CPElayer
P
(μF/cm2)
4205
3829
3722
3037

nlayer

Rct

0≤n≤1

Ω cm2

0.75
0.71
0.77
0.88

407.4
1337
1471
1663
2178
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CPEdl
P
(μF/cm2)
12
41.5
54.30
52.30
56.30

ndl

R=Rlayer+Rct

IE

0≤n≤1

Ω cm2

%

0.86
0.94
1
0.93
0.89

407.4
1537
1714
1918
2588

73.49
76.23
78.76
84.26

Potansiyodinamik Polarizasyon Yöntemi (TP)

3.3.

TP deneyleri sonunda elde edilen diyagramlar Şekil 9’da ve analiz edilen bu spektumlara ait
veriler Tablo 3’te gösterilmiştir. Eşitlik 2 yardımıyla korozyon akımı (Icorr) hesaplanmıştır.
Formülde gösterilen βα ve βc sırasıyla anodik ve katodik Tafel sabitini ve Rp ise polarizasyon
direncini ifade etmektedir. Eşitlik 3 kullanılarak, inhibitörün ne düzeyde etkinlik gösterdiği
(inhibisyon yüzdesi (%IE)) hesaplanmıştır. Formülde: Icorr, inhibitörsüz ortamda; Icorr(inh),
inhibitörlü ortamda bulunan korozyon akım yoğunluğunu ifade etmektedir. Tablo 4’te
görüldüğü gibi kullanılan inhibitörün derişimi arttıkça %IE değeri artmaktadır.
𝐼corr =

𝛽a 𝛽c

1

[2]

2.303(𝛽a +𝛽c ) 𝑅p

(%)𝐼𝐸 =

𝐼corr −Icorr(inh)

[3]

Icorr

Şekil 9. 0.1 M HCl ortamında St37 metalinin sentez ürününün inhibitör etkisinin TP yöntemiyle elde edilen
grafiği
Tablo 4. 0.1 M HCl ortamında St37 korozyonuna sentez ürününün inhibitör etkisinin TP yöntemiyle elde edilen
verileri

No inhibitor

126

93

-514

Icorr
µA/cm2
46

0.001 M

136

115

-523

12

74

0.0015 M

143

118

-516

9

80

0.002 M

159

123

-503

7

84

0.0025 M

170

124

-495

6

87

Concentrations

βa mV/Dec

βc mV/Dec

174

Ecorr mV

%IE
-

Sentez ürününün 0.1 M HCl çözeltisine ilavesiyle korozyon potansiyeli değerinin (Ecorr) -514
mV değerinden anodik yöne doğru kaydığı görülmektedir. Ancak bu kayma, inhibitör
miktarındaki artışla paralel değildir. Dalgalanmalar görülmektedir. Anodik Tafel sabiti βa
değerinin inhibitör miktarındaki artışa bağlı olarak arttığı, bu esnada katodik Tafel sabiti βc’nin
bu bağlamda daha az değiştiği görülmektedir. Yani sentezlenen bileşik hem anodik hem de
katodik reaksiyonun gerçekleşmesini engelleyerek metali korozif ortama karşı korumaktadır.
Patenti alınan ürünün karma inhibitör özelliği göstermekle beraber kısmen anodik inhibitör
özelliğine de sahip olduğu söylenebilir.
Tablo 4'te, 0.1 M HCl ortamına Patent 2016/12108’ün eklenmesi sonucunda korozyon akım
yoğunluğu (Icorr) değerinin 46 µA/cm2 den 6 µA/cm2 doğru azaldığı görülmektedir. Eşitlik 2
kullanılarak hesaplanan %IE değerleri inhibitör miktarındaki artışa bağlı olarak arttığı
görülmektedir. En yüksek konsantrasyon olarak belirlenen 0.0025 M sentez ürünün için %87
inhibisyon yüzdesi hesaplanmıştır.
3.4.

Yüzey Analizi

Potansiyodinamik Polarizasyon Direnci Yöntemi deneyleri sonrası metal yüzeyinde meydana
gelen değişimler oda sıcaklığında SEM ve EDS görüntüleri ile incelenmiştir. Şekil 10 (a, b)’de
deney öncesi, Şekil 10 (c, d)’de 0.1 M HCl ortamında, Şekil 10 (e, f)’de 0.1 M HCl asit ortamına
0.0025 M ilavesiyle metal yüzeyinde oluşan değişim incelenmiştir.
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Şekil 10. St37 metalinin deney öncesi (a, b); inhibitörsüz (c, d); 0.0025 M inhibitör ilavesi (e, f); ile hazırlaran
ortamlardaki korozyon mekanizmasını gösteren SEM ve EDS spektraları.

Şekil 10 (a)’da görüleceği üzere deney öncesi metal yüzeyinde sadece parlatma cihazından
kaynaklı izler görülmektedir. Şekil 10 (b)’de belirtilen EDS analizinde Fe miktarı %95.63
olarak belirlenmiştir. Şekil 10 (c)’de metal yüzeyinin HCl etkisiyle bozulduğu görülmektedir.
Şekil 10 (d)’de metal yüzeyinde ölçülen Cl- iyonları miktarındaki artış dikkat çekicidir. Metal
yüzeyinde %24.72 ile ölçülen oksijen piki muhtemel korozyon ürünlerine işarettir. Korozif
ortamda metalin bileşimindeki bazı elementel bileşenlerin kaybolduğu görülmektedir. Örneğin
kütlece %95.63 olan Fe miktarı %65.82’e düşmüş, Cr ve Mn tamamen kaybolmuştur. Şekil 10
(e)’de metal yüzeyinde bir film oluştuğu görülmektedir. Bu film EDS ile karekterize edildiğinde
Şekil 10 (f) çalışılan inhibitörün yapısında bulunan B ve N metal yüzeyinde oluştuğu
görülmüştür. Şekil 10 (f)’de ölçülen B ve N pikleri metal yüzeyinde metali korozyona karşı
koruyan bir filmin oluştuğunu kanıtlamaktadır.
4. SONUÇ
• Grubumuzca ilk kez sentezlenerek patent başvurusu yapılan katyonik bor içeren iyonik sıvı,
ilk defa korozyon inhibitörü olarak 0.1 M HCl ortamında St37 metalinin korozyon
mekanizmasına etkisinin araştırılmasında kullanılmıştır.
• Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi Yöntemi (EIS), Dinamik Elektrokimyasal
Empedans Spektroskopisi (DEIS), Potansiyodinamik Polarizasyon Direnci Yöntemi (TP)
sonunda elde edilen elektrokimyasal veriler birbirini destekler niteliktedir. Sentezlenen ürün
için bütün bu yöntemlerle elde edilen inhibisyon yüzdelerinin birbirine yakın olduğu
görülmüştür.
• SEM ve EDS analizleri sentezlenen ürünün bileşiminde bulunan bor ve azot elementlerinin
metal yüzeyine adsorblanarak metali korozyona karşı koruduğunu göstermektedir.
• Bu araştırmada sentezlenen ürünün 0.1 M HCl ortamında St37 metali için inhibitör olarak
kullanılabileceğini göstermektedir. İnhibitör miktarı arttırılarak daha yüksek %IE elde
edilebilir. Ayrıca daha farklı metal ve ortamlar (özellikle asidik ortam) için de sentezlenen bu
iyonik sıvının korozyon inhibitör potansiyeli araştırılmalıdır.
• Korozyon inhibitörlerinin etkinliklerinin hesaplanması çalışmalarında DEIS yönteminin
kullanılmasının ne kadar avantajlı bir yöntem olduğu bu çalışmayla tekrar ortaya konulmuştur.
• Bu çalışma ile suda kolay çözünen ve ülkemizde bol miktarda bulunan bor elementinin katma
değeri yüksek alternatif bir alanda kullanılmasının önü açılmıştır.
Teşekkür: Bu çalışma; 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge projeleri destekleme programı
çerçevesinde TÜBİTAK (Proje No: 114M933) 1003 projesi olarak desteklenmiştir.
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AKRİFLAVİN’İN HİDROKLORİK ASİT ÇÖZELTİSİNDE YUMUŞAK ÇELİĞİN
KOROZYONUNA İNHİBİSYON ETKİSİNİN İNELENMESİ
A. SALCIa, R. SOLMAZa, G. KARDAŞb
Bingöl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 12000, Bingöl, Türkiye
Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 01330, Balcalı, Adana, Türkiye
a

b

Özet
Akriflavinin (ACF) 1 M HCl çözeltisinde yumuşak çeliğin (YÇ) korozyonuna inhibisyon etkisi incelenmiştir. Bu
amaçla elektrokimyasal, mikroskopik ve spektroskopik teknikler kullanılmıştır. Elde edilen verilerdeb ACF’nin
YÇ’nin korunması için iyi bir korozyon inhibitörü olduğu belirlenmiştir. ACF’nin inhibisyon etkinliği derişime
bağlı olarak değişmektedir. İnhibitör ilavesi ile hem anodik hem de katodik reaksiyonların hızı düşmüştür.
Korozyon hızındaki düşüş derişimin arttırılması ile daha fazla olmuştur. Yüksek inhibisyon etkinliği metal
yüzeyinde koruyucu, homojen dağılımlı ve kararlı inhibitör filmi oluşması ile açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Akriflavin, Korozyon İnhibitörü, Yumuşak Çelik, Elektrokimyasal Teknikler

INVESTIGATION OF CORROSION INHIBITION EFFECT OF ACRIFLAVINE
FOR MILD STEEL PROTECTION IN HYDROCHLORIC ACID SOLUTION
Abstract
Corrosion inhibition effect of acriflavine (ACF) for mild steel protection was studied in 1 M HCl solution. For this
aim, electrochemical, microscopic and spectroscopic techniques were used. It was found that ACF is a good
corrosion inhibitor for mild steel protection. The inhibition efficiency of ACF was depending on its concentration.
Both anodic and cathodic reactions were inhibited in the presence of the inhibitor and the reduction of corrosion
rate was pronounced at higher concentrations. The high inhibition efficiency was related to a protective,
homogenously distributed and stable film formation on the metal surface.
Keywords: Acriflavine, Corrosion Inhibitor, Mild Steel, Electrochemical Techniques
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1. GİRİŞ
Metallerin asidik ortamda korozyondan korunma yöntemlerinden en yaygın olanlarından bir
tanesi ortama organik inhibitörlerin ilavesidir. Organik inhibitörlerin etkinlikleri metal
yüzeyine adsorpsiyon yetenekleri ile orantılıdır. Bu nedenle, moleküllerin adsorpsiyon
yetenekleri ile korozyon inhibisyon etkinlikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi son derece
önemlidir. Organik moleküllerin metal yüzeyine adsorpsiyonu metalin yüzey yapısı, yüzey
yükü, inhibitörün molekül yapısı (fonksiyonel gruplar, sterik faktörler, elektron yoğunluğu vb.)
ve çözeltinin yapısına bağlıdır [1, 2]. Literatür çalışmaları fosfor, sülfür, azot oksijen gibi
yüksek elektron yoğunluklu heteroatomlar veya ikili, üçlü bağlar içeren moleküllerin yüksek
inhibisyon etkisine sahip olduklarını göstermiştir [3-5]. Ancak organik inhibitörlerin çoğu
toksik olduklarından veya düşük dozajlarda yeterli etkinlik gösteremediklerinden dolayı pratik
uygulamalarda kullanılamamaktadır. Bu amaçla kullanılacak organik bileşiklerin insan ve
çevreye olumsuz etkilerinin olmaması gerekmektedir. Bu nedenlerle, bu alanda çalışmalar yeni,
ucuz, toksik olmayan, sağlıklı ve etkili korozyon inhibitörlerinin belirlenmesine
yoğunlaşmıştır.
ACF bileşiğinin demirin asidik ortamdaki korozyonuna inhibitör etkisi henüz rapor
edilmemiştir. ACF, kok kömürü katranından elde edilen antiseptik bir boyar maddedir.
Akriflavin hidroklorürün ve alkali yapıdaki nötr akriflavinin sulandırılmış çözeltisi antiseptik
olarak kullanılır. Ayrıca idrar yolları antiseptiği olarak da ağızdan verilir. Bu bileşiklerin ikisi
de kokusuz, kırmızımsı kahverengi birer tozdur. Eskiden bel soğukluğu tedavisinde de
kullanılan akriflavinin yerini bugün antibiyotikler almıştır [6, 7]. Akriflavin ayrıca akvaryum
balıklarının mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılır [8]. Akriflavin HIF-1 inhibisyonuyla antikanser aktivitesine sahip olduğu gösterilmiştir [9]. Akriflavin hidroklorür ve nötr akriflavin
toplam adsorpsiyon aktif merkezleri olarak kabul edilen 6 tane N ve 14 tane çift bağ
içermektedir. Molekül yapısının geniş ve ağırlığının yüksek olması yüzeyi daha iyi kapatması
açısından ilave avantajlar sağlamaktadır.
Bu nedenle, ACF’nin asidik ortamda YÇ’nin korozyonunu önlemek için inhibitör olarak
kullanılabilirliği çalışılmıştır. Bu amaçla elektrokimyasal, spektroskopik ve mikroskobik
teknikler kullanılmıştır.
2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Silindirik çelik çubuklar yaklaşık 5 cm uzunluğunda kesilmiş ve bir ucu delinerek elektriksel
iletkenliği sağlamak için bakır çubuk geçirilmiştir. Sadece çözelti ile temas eden diğer ucu
açıkta kalacak şekilde polyester ile kaplanarak YÇ elektrotlar hazırlanmıştır. Bu şekilde
hazırlanan elektrotların çözelti ile temas eden yüzey alanı 0,785 cm2’dir. Elektrokimyasal
ölçümlerden önce elektrot yüzeyi en son 1200 grit olacak şekilde değişik boyutlardaki zımpara
kağıtları kullanılarak mekanik parlatma cihazı ile parlatılmıştır. Parlatmadan sonra elektrotların
parlak yüzeyi saf su ve arkasından mutlak etanol ile yıkanmış ve ultrasonik banyoda mutlak
etanol içerisinde bekletilmiştir. Bu şekilde parlatma esnasında yüzeyde kalmış metal tozların
uzaklaşması sağlanmıştır. Banyodan çıkarılan elektrotlar bir kez daha etanol ve saf su ile
yıkanmış, kurutulmuş ve zaman kaybetmeden çalışma çözeltilerine daldırılmıştır.
Korozyon test çözeltisi olarak değişik derişimlerde ACF içeren ve ACF içermeyen 1 M HCl
çözeltileri kullanılmıştır. Deneyler, atmosfere açık koşullarda ve 298 K’de yapılmıştır. Çözelti
sıcaklığı su banyosu ile kontrol edilmiştir. ACF bileşiğinin yapısı Şekil 1’de verilmiştir.
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Şekil 1. ACF’nin yapısı

Elektrokimyasal ölçümler bilgisayar kontrollü CHI 660D A.C. Electrochemical Analyzer cihazı
ile yapılmıştır. Karşı elektrot olarak toplam yüzey alanı 2 cm2 olan platin, referans elektrot
olarak Ag/AgCl (3 M KCl) kullanılmıştır. Çalışma elektrotu test çözeltisine daldırılarak 1 saat
boyunca açık devre potansiyelinin zamanla değişimi (Eocp-t) takip edilmiştir. Denge
sağlandıktan sonra ölçümler yapılmıştır. Elektrokimyasal impedans spektroskopisi (EIS)
ölçümleri açık devre potansiyelinde 100 kHz ile 0,01 Hz frekans aralığında 5 mV genlik
uygulanarak yapılmıştır. Yarı-logaritmik akım-potansiyel eğrileri katodik potansiyelden
başlanarak 1 mV s-1 tarama hızı ile yapılmıştır.
Çalışma elektrotlarının 1 M HCI çözeltisinde inhibitörlü ve inhibitörsüz ortamda yüzeylerinde
meydana gelen değişikler SEM (JEOL 6510) ile incelenmiştir. Metalin yüzey bileşimi ve bazı
metallerin metal yüzeyindeki dağılımı (EDX haritalama) SEM cihazı ile kombine EDX cihazı
ile belirlenmiştir.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
YÇ’nin inhibitör içermeyen ve 1,0 mM ACF içeren 1 M HCl çözeltilerinde elde edilen yarılogaritmik akım-potansiyel eğrileri Şekil 2’de verilmiştir. Elde edilen eğrilerden görülebileceği
gibi, asit çözeltisine çok az miktarda ACF ilavesi ile hem anodik hem de katodik akım
yoğunlukları azalmaktadır. Bu veriler, ACF’nin yüzeyi kapatarak inhibisyon sağladığını
göstermektedir. Korozyon potansiyeli inhibitör ilavesi ile önemli ölçüde değişmemiştir.
Dolayısı ile ACF’nin karma inhibitör olarak etki ettiği söylenebilir.

Şekil 2. YÇ elektrotun inhibitörsüz (○)ve 1,0 mM (●) mM ACF içeren 1 M HCl çözeltilerinde elde edilen yarılogaritmik akım-potansiyel eğrileri
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Anodik ve katodik yarı-logaritmik akım-potansiyel eğrilerinin hemen hemen doğrusal ve
paralel olması bu reaksiyonların aktivasyon kontrollü olduğunu ve inhibitörün bu
reaksiyonların mekanizmasını değiştirmeden etki ettiğini göstermektedir [10].
1 M HCl çözeltisinde inhibitörsüz ve inhibitörlü ortamlarda elde edilen Nyquist eğrileri Şekil
3’te verilmiştir. Elde edilen eğriler incelendiğinde inhibitörsüz ortamda, yüksek ve orta frekans
bölgelerinde kapasitif bir lup, düşük frekans bölgesinde ise ikinci küçük bir indiktüf lup
oluşmaktadır. Yüksek ve orta frekans bölgesinde gözlenen kapasitif lup reaksiyonun yük
transfer kontrollü gerçekleştiği göstermektedir [11]. Düşük frekans bölgesinde gözlenen küçük
indiktüf lup ise çözünür korozyon ürünlerinin yüzeyde sıkıca tutunamaması ve ayrılmasından
kaynaklanmaktadır. İnhibiötlü ortamlarda düşük derişimlerde elde edilen eğriler inhibitörsüz
ortamda elde edilen eğriye benzemektedir. Bu davranış, inhibitörün korozyon mekanizmasını
değiştirmeden etki ettiğini [12] göstermekte olup akım-potansiyel eğrilerinden gözlenen benzer
davranışı desteklemektedir. Düşük frekans bölgesinde gözlenen küçük indiktüf lup 1,0 mM
ACF derişimde kaybolmaktadır. Bu davranış, yüksek derişimlerde metal/çözelti ara yüzeyinde
iyi tutunan ve yüzeyi hemen hemen tamamen kapatan koruyucu bir film oluştuğunun
göstergesidir. Nyguist eğrisinin yarıçapı polarizasyon direncine (Rp) karşılık gelmektedir.
Korozif ortama inhibitor ilave edilmesi ile Nyguist eğrilerinin yarıçapı yani çeliğin
polarizasyon direnci artmaktadır. Bu artış inhibitör derişimi ile orantılıdır.

Şekil 3. YÇ elektrotun inhibitörsüz (○), 0,01 mM (), 0,1 mM (∆) ve 1,0 mM (●) mM ACF içeren 1 M HCl
çözeltilerinde elde edilen Nyquist eğrileri

İnhibitörlü ve inhibitörsüz ortamlarda yumuşak çeliğin polarizasyon direnci LPR tekniği ile
belirlenmiştir. Bu teknikte, Rp değerleri aşağıdaki denklem ile akım-potansiyel eğrilerinden
elde edilmektedir.

Rp 

SdE
di

(1)

Burada, S çalışma elektrotunun çözelti ile temas eden yüzey alanını, dE potansiyeldeki
değişimi, di ise akım yoğunluğunda meydana gelen değişimi göstermektedir. İnhibitörlü ve
inhibitörsüz ortamda elde edilen Rp değerleri Tablo 1.’de gösterilmektedir.
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Tablo 1. YÇ elektrotun inhibitörsüz ve değişik derişimlerde inhibitör içeren 1 M HCl çözeltilerinde LPR
ölçümlerinden belirlenen Rp ve %I değerleri
C (mM)

Rp

%I

1 M HCl

11,5

0,01

17,4

33,9

0,1

68,1

83,1

1,0

129,8

91,1

5,0

147

92,2

ACF’nin inhibisyon etkisi (%I) aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanmıştır.

 R p'  R p
%I  
 R'
p



 x100



(2)

Bu eşitlikte R p ve R p' sırasıyla yumuşak çeliğin inhibitörsüz ve inhibitörlü ortamdaki
polarizasyon dirençlerini ifade etmektedir.
Tablo 1 incelendiğinde inhibitör derişiminin artması ile inhibisyon etkisi artmaktadır. 1,0
mM’ın üzerinde inhibisyon etkisinde önemli bir artış olmadığından ekonomik boyutu da göz
önünde bulundurularak derişim üst sınırı 1,0 mM olarak tutulmuştur. Buna karşın 1,0 mM gibi
oldukça düşük bir derişimde dahi pratik uygulamalarda kullanılabilecek yüksek bir etkinlik elde
edilmiştir. İnhibitor etkinliğinin yüksek olması metal yüzeyinde oldukça koruyucu bir film
tabakası oluşmasından kaynaklanmaktadır.
Açık devre potansiyelinin zamanla değişimi (Eocp-t) korozyonun başlaması ve ilerlemesi
hakkında önemli bilgiler verebilmektedir. YÇ’nin inhibitor içermeyen ve 1,0 mM ACF içeren
1 M HCl çözeltisinde açık devre potansiyelinin zamanla değişimi Şekil 4’te verilmiştir.
İnhibitörsüz ortamda açık devre potansiyeli -0.527 V’tan başlayarak daha anodik potansiyellere
doğru kaymış ve 3600 s sonunda hemen hemen dengeye ulaşmıştır. Ortama inhibitör ilavesi
başlangıç potansiyelini önemli miktarda daha anodik potansiyele kaydırmıştır. İnhibitörlü
çözelti ile temasın ilk 150 s’sinde pozitif potansiyellere kaydıktan sonra sabit kalmıştır.
İnhibitörlü ortan açık devre potansiyelinin daha soy potansiyele kayması, ACF filminin
yüzeyde fiziksel bariyer etkisi göstererek korozif iyonlara karşı iyi bir direnç oluşturduğunu
göstermektedir.
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Şekil 4. YÇ’nin inhibitor içermeyen (○) ve 1,0 mM ACF içeren (●) 1 M HCl çözeltilerinde açık devre
potansiyelinin zamanla değişimi

1 M HCI içerisinde inhibitör içermeyen ve 1,0 mM ACF içeren ortamlarda 1 saat bekletilmiş
YÇ elektrotları SEM görüntüleri Şekil 5’te verilmiştir. Şekil 5a’da açık bir şekilde
görülebileceği gibi inhibitör içermeyen 1 M HCl çözeltisinde elektrotun yüzeyinde meydana
gelen aşırı çözünmelerden dolayı değişik çaplarda ve derinliklerde çok sayıda çukurun oluştuğu
ve yüzeyin önemli ölçüde çukur korozyonuna uğradığı görülmektedir. İnhibitör içeren ortamda
ise metalin yüzeyinde son derece homojen dağılmış, yüzeyi çok iyi kapatmış ve yüzeye iyi
tutunmuş bir inhibitör filmi oluşmaktadır (Şekil 5b). Oluşan film metalin korozyon direncini
arttırmaktadır.

Şekil 5. İnhibitörsüz (a) ve 1,0 mM ACF içeren (b) 1 M HCl çözeltisinde 1 saat bekletilmiş çelik elektrotun SEM
görüntüleri
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Şekil 6. 1,0 mM ACF içeren 1 M HCl çözeltisinde 1 saat bekletilmiş çelik yüzeyinde C, N ve Cl elementlerin
dağılımları (EDX haritalama) (a) ve aynı elektrotun EDX spektrumu (b)

1,0 mM ACF içeren 1 M HCI içerisinde 1 saat bekletilmiş YÇ elektrotların yüzey bileşimi EDX
ile belirlenmiştir. Elde edilen spektrum Şekil 6b’de verilmiştir. Spektrumdan da görülebileceği
gibi yüzeyde baskın olarak C, N ve Cl elementleri bulunmaktadır. ACF molekül yapısında
bulunan C ve N elementlerinin metal yüzeyinde bulunması yüzeydeki ACF filminin varlığını
göstermektedir. Bu elementlerin yüzeydeki dağılımları (EDX haritalama) Şekil 6a’da
verilmiştir. Şekilden de görülebileceği gibi C ve N elementleri dolayısı ile ACF molekülleri
metal yüzeyinde homojen dağılmaktadır. EDX analizlerinde belirlenen Cl elementi, metal
yüzeyinde adsorplanmış klorür iyonlarından veya metal yüzeyinde oluşmuş Fe-Cl
bileşiklerinden kaynaklanmaktadır.
Metal yüzeyinde oluşan ACF filminin dayanımı +100 mV anodik akım 3600 s uygulanarak test
edilmiştir. YÇ’nin inhibitor içermeyen ve 1,0 mM ACF içeren 1 M HCl çözeltilerinde +100
mV anodik aşırı gerilimde elde edilen akım-zaman grafikleri Şekil 7’de verilmiştir. Elde edilen
grafiklerden de görülebileceği gibi ortama inhibitör ilavesi ile akım yoğunluğu önemli ölçüde
azalmaktadır. İnhibitörsüz ortamda akım yoğunluğunun zamanla artması metalin aşırı
çözünmesinden kaynaklanmaktadır. İnhibitörlü ortamda akımın zamanla önemli ölçüde
artmaması metal yüzeyinde oluşan ACF filminin oldukça dayanıklı olduğunu göstermektedir.
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Şekil 7. YÇ’nin inhibitor içermeyen (○) ve 1,0 mM ACF içeren (●) 1 M HCl çözeltilerinde +100 mV anodik aşırı
gerilimde elde edilen akım-zaman grafikleri

3. SONUÇLAR
Yumuşak çeliğin inhibitör içermeyen ve değişik derişimlerde inhibitör içeren 1 M HCI
çözeltilisindeki korozyon dayanımı elektrokimyasal, spektroskopik ve mikroskobik teknikler
ile incelenmiştir. Deneysel sonuçlardan elde edilen veriler aşağıdaki gibidir.
 Yumuşak çelik 1 M HCl çözeltisinde önemli ölçüde çukur korozyonuna uğramaktadır.
 1 M HCl çözeltisine ACF ilave edilmesi metalin çözünme ve hidrojen gazı çıkış
reaksiyonlarının hızını azaltmaktadır. Yani ACF karma inhibitör olarak etki etmektedir.
 ACF anodik ve katodik reaksiyonların mekanizmasını değiştirmeden etki etmektedir. Bu
iki reaksiyon inhibitörlü ve inhibitörsüz ortamlarda aktivasyon kontrollü olarak
gerçekleşmektedir.
 ACF metal yüzeyinde homojen dağılımlı ve sıkı tutunmuş bir film oluşturmaktadır. Oluşan
film çeliğin korozyon direncini oldukça arttırmaktadır.
 ACF, YÇ yüzeyinde oluşan kararlı bir film oluşturmaktadır.
Teşekkür: Bu çalışma Bingöl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri (BÜBAP)
Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje Numarası: BAP-52-331-2015). BÜBAP
ve Bingöl Üniversitesi Merkezi Laboratuvara desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.
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Abstract
In order to determine the resistance of various materials to atmospheric conditions, certain indoor accelerated aging
tests are performed by using specific setups. The tests help to accelerate the state of exposure of materials to natural
media by simulating the atmospheric conditions inside these machines at the labs. A widespread method used for
corrosion aging is performing salt spray tests.
This work explains the salt spray tests used in determining the corrosion resistance of materials. Additionally,
international standard methods, namely ASTM B117 and ISO 9227 tests are investigated. Also, as an example,
the application of these tests to the field of solar energy materials have been focussed on and the works in the
literature have been presented.
Keywords: Accelerated aging, Salt spray corrosion tests, international standards, solar energy materials.

TUZ PÜSKÜRTME KOROZYON TESTLERİ
Özet
Çeşitli malzemelerin atmosferik şartlara dayanımının belirlenmesi amacıyla, özel birtakım düzenekler kullanılarak
bazı iç ortam hızlı yaşlandırma deneyleri yapılmaktadır. Bu deneylerde, laboratuvar ortamında cihazların içinde
atmosferik şartlar simüle edilerek malzemelerin doğal ortama maruz kalması durumu hızlandırılmaktadır.
Korozyon yaşlandırması için kullanılan yaygın bir yöntem ise, tuz püskürtme testleridir.
Bu çalışmada, malzemelerin korozyon dayanımının belirlenmesinde kullanılan tuz püskürtme testleri
açıklanmıştır. Ayrıca, uluslararası standart yöntemler olan ASTM B117 ve ISO 9227 testleri incelenmiştir. Örnek
olarak ise, bu testlerin güneş enerjisi malzemeleri alanına uygulanması durumu ele alınmıştır ve literatürdeki
çalışmalar da sonuçlarıyla birlikte sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Hızlı yaşlandırma, Tuz püskürtme korozyon testleri, uluslararası standartlar, güneş enerjisi
malzemeleri.
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1. INTRODUCTION
Usually, change in a material can be obviously seen with eye inspection when it is exposed to
corrosion causing conditions such as humidity or sea environment. The salt spray test (or salt
fog), which is performed in specific cabinets usually called as corrosion test chamber, is a
widespread method having international standards such as ASTM B117, ISO 9227, etc. It is
used to determine the corrosion resistance of materials or coatings, and also used by ministries
of defense to specify the strength of paints and metals. Salt spray test helps also to learn about
the adhesion level of a coating when it is followed by ASTM D3359 (tape test) while it is also
possible to see how much the corrosion propagates under the surface when it is followed by
ASTM D1654 (scratch test) [1, 2].
Salt spray tests can be defined as quality assurance tests, which means it is hard to correspond
the hours of exposure to salt fog in the chamber to real life years period. It might be possible to
develop approximations, but that would be most probably only for each specific location, usage
conditions, process, etc, which would again take long research time to be able to determine.
Therefore, it could be stated that the main purpose of the test is to control or improve a process
[3].
To summarize the two main standards:
Basic parameters for ASTM B117 are 35°C of test temperature (plus 1,1°C-1,7°C) and pH =
6.5-7.2 of salt solution, which is a mixture of 5 units of NaCl and 95 units of Type IV water.
Although a fixed period for salt fog exposure is not specified in the standard, 24 hours and its
folds are stated as convenient [4]. Some popular test periods are 96, 240, and 600 hrs.
ASTM B117 method should not be used for decorative chromium plate (nickel-chromium) on
steel or zinc die castings or cadmium plate on steel [5].
Specimens are placed inside the chamber with a vertical tilt angle of 15°-30°, which is the angle
between the surface to be exposed and vertical axis. Increase in this angle reduces the harshness
of the test as it slows down the flow of condensing droplets on the surface.
The chamber must have fog collector(s) having measuring cyclinder(s) at the end. Generated
fog amount must let the collection of 1.0-2.0 ml/hr (as an average of 16 hours testing time) for
a horizontal area of 80cm2. The standard states that a funnel having a diameter of 10 cm can
satisfy this surface area. The test report must include also the concentration of the solution
besides its amount. Measurements must be repeated at least once a day except for the weekends
and holidays, which then require a repetition interval of 96 hrs. Solutions from different
collectors can be added. Amount of salt in collected solution is expected to be 4-6 %. Density
of solutions at 20°C - 40°C for concentrations of 4-6 % tabulated in the standard.
After the test, the specimens must be carefully removed from the chamber and cleaned by
dipping into water not warmer than 38°C or by flowing water, and then dried quickly. Incase
the specimens are to be examined at different time intervals during the test, these observation
or measurement breaks should not exceed 1 hr. If they do, they also need to be reported in the
end.
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ISO 9227, being almost the same as ASTM B117, additionally covers two more test methods;
acetic acid salt spray (AASS) and copper-accelerated acetic acid salt spray (CASS). These
methods require use of different test cabins in order to prevent the risk of cross-contamination.
ISO 9227, which is also known as NSS (neutral salt spray) test for the salt fog test, includes
slight differences such as letting also short exposure periods of 2 and 6 hrs, average solution
collection period of 24 hrs, average tilt angle of 20° to be between 15°-25°, specimen washing
water temperature below 40°C, etc [6].
Studies on salt spray testing of solar energy materials focus on accelerated aging of different
materials. Dejun et al (2014) have studied the salt spray corrosion resistance of aluminized
coatings on steel and stated that the oxide film has also a protective property as a film [7].
Another work concluded that mixing different kind of materials with different ratios can
improve durability to salt spray corrosion [8]. Yan et al (2016) have studied the salt spray
corrosion of silver-plated circuit boards and concluded that SO2 and Cl- containing atmosphere
exposed samples experience more severe damage and after the penetration of the surface, pitting
corrosion grows into general corrosion [9].
Some works involve corrosion in solar reflector materials. Kennedy et al (2005) stated that in
order to reach to 10 year long outdoor durability goal, some improvement in this study field
should be obtained to catch up with the new technologies of solar reflector production processes
[10]. The authors of another study have obtained a model for optical durability of enhanced
aluminum solar reflectors and proved that future developments of transparent top coatings,
which are also durable to abrasion resistance, could reduce corrosion initiation and reflectance
losses caused by scattering [11]. Fernandez-Garcia et al. (2014) used salt spray testing for
different kinds of reflective surfaces (aluminum coated surfaces, silver coated surfaces, etc.).
They used CSF-500 by Control Técnica as salt spray test chamber, which was manufactured to
perform tests according to ISO 9227 standard. The salt spray test was operated for 480 hours at
35°C temperature. They found that aluminum presented the highest decrease in reflectance.
However, this reflectance loss was not that high to be considered critical. On the other hand,
for silver based samples, there was no significant reflectance loss [12]. Garcia-Segura et al.
(2016), made a review for durability of solar reflectors. As reflector material in the review,
there were aluminum, silver secondary mirrors and silvered polymer reflectors. Two types of
salt spray tests, NSS and CASS was mentioned. NSS tests were operated for 480 hours and
CASS tests were operated for 120 hours. The authors mentioned that the highest decrease in
reflectance was presented by aluminum coatings while silvered-polymer reflectors presented
the lowest decrease in reflectance [13]. Sutter et al. (2015) investigated the durability of silvered
secondary glass mirrors. They have used NSS and CASS for salt spray testing. For NSS results
the highest decrease in reflectance was found as 10%. However, there were no significant
reflectance loss for CASS [14].
Within the scope of the above mentioned information, this study also involves the sample salt
spray testing of prototype solar reflectors prepared by the process mentioned in the
experimental part. First surface glass mirrors obtained by aqueous silver coating, and also the
ones additionally having SiO2 as protective and TiO2 as self-cleaning layers have been exposed
to salt fog corrosion testing according to ASTM B117 standard.
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2. EXPERIMENTAL
2.1. Preparation of Reflective Films
All chemicals used in the experiments were of analytical grade (≥99%). Reflective surfaces
were obtained by depositing silver film on glass surfaces with the Tollen’s process. The method
is based on adsorption of [Ag(NH3)2]+ complex ions onto the glass substrate surface and then
the reduction to elemental silver Ag0 with the addition of glucose as reductant. The thickness
of the films could be changed by increasing deposition time from 240 s to 480 s. The reflective
films were protected from environmental conditions by coating antireflective SiO2 and TiO2
films with dip-coating technique. First, SiO2 films were deposited on silver surfaces (Ag/SiO2)
by sol/gel method using a sol in the molar ratio of Si(OC2H5)4 : H2O : HCl : Ethanol =
1:4:0.004:80 for acid (A) catalyzed and Si(OC2H5)4 : H2O : NH3 : Ethanol = 1:2.37:1:37.63 for
base (B) catalyzed process. Then, TiO2 films were coated on Ag/SiO2 surface by dipping the
substrates in an acidic sol with the molar ratio of Ti(OC4H9)4 : H2O : HCl :
Ethanol=1:3.55:0.22:164 (Ag/SiO2/TiO2). The final film was obtained after mild-heating
(150ºC) for 6 h. The usage of acid or base catalyzed sol, the concentration of Si ions, heat
treatment temperature, usage of single or multiple protective coating layers, and withdrawal
speed (mm/min.) in the dip coating process were investigated as a parameters.
2.2. Salt spray corrosion testing
A salt spray test chamber (Zhong Zhi, CZ-60C) suitable to perform ASTM B117 and ISO 9227
NSS standards have been used for corrosion testing of reflective surfaces aimed for the solar
energy field. Reflective specimens were placed with a vertical tilt angle of 30° (Figure 1). Salt
solution was prepared using Type-III water and NaCl with a weight ratio of %95 and %5 as
specified in ASTM B117 standard; e.g. 53 gr of NaCl was dissolved in 1000 mL of water. pH
of the obtained solution was fixed between 6.5-7.2 by addition of HCl or NaOH into the
mixture, and then the test was started (Figure 1). After spraying for a short period, the chamber
was completely fogged as seen in Figure 2. The spray solution was collected inside a measuring
cylinder at intervals of 24 hrs during the test (Figure 2). The temperature of the chamber was
kept around 35 °C and the humidity level was approximately 100% during the test as specified
in the standard (Figure 3). The test was continued for 72 hrs.
2.3. Characterization
Samples were taken from the corrosion chamber at every 24 hr time interval (Figure 4), and
washed using pure water. The changes in the coatings were determined in terms of surface
reflectance by UV-Vis spectrophotometer (Schimadzu UV-2600-ISR) and surface morphology
by polarized light microscopy at a magnification level of 100X (Olympus BX-51).
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Figure 1. Placement of the specimens in the chamber (left) and start of the test (right).

Figure 2. View of the chamber during the test (left) and collected solution at specified periods (right).

Figure 3. Temperature (left) and humidity (right) inside the cabinet during the test.
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Figure 4. General view of the specimens after testing for 24 hr.

3. RESULTS AND DISCUSSION
Reported test values such as solution concentration, pH, volume, and temperature, which were
recorded during aging of the specimens, are given in Table 1.
Table 1. Various parameters of used and collected solutions with test conditions
Time
(hr)
0

Concentration of collected
salt solution (g/L)
50.57

Volume of salt solution
collected (mL)

Temperature
(ºC)
35.7

24

39.43

7.1

27

34.6

48

43.71

7.2

25

35.8

72

40.29

7.5

26

35.3

pH
6.5

As expected, silver films forming the front surface mirrors lost their reflectivities as a function
of testing period (Figure 5). It was also seen that thicker coatings (480 s deposition time) lost
less of their reflectivities than that of thinner ones (240 s deposition time). But, it is worth to
note that the reflectance values were still about 85-90%. This corresponds well with increased
pitting as seen in Figure 8.
Figure 5 also shows that protective single layer of SiO2 applied silver films had less reflectance
value when compared to silver mirrors. This can be confirmed with the morphology seen in
Figure 8. On the other hand, it seems like SiO2 thickness decreases as the test proceeds because
the reflectance values of the 0.2 M SiO2 coated film increase and reach those of the 0.1 M SiO2
coated film.
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Figure 5. Reflectance values of silver films and single layer SiO2 applied silver films.

As can be seen in Figure 6, reflectance measurements after 24 hrs were not possible for SiO2
and TiO2 coated silver mirrors having process speeds of 90 mm/min each, and also for the ones
dried at room temperature. These coatings were not durable enough after the testing period of
24 hrs, which is also well observed in Figure 8.
Process speeds of 150 mm/min for SiO2 and 90 mm/min for TiO2 resulted in higher reflectance
values when compared to 120 mm/min for both coatings; besides, silver spraying resulted in
higher reflectivity when compared to 120 mm/min coating speed for both coatings (Figure 6).
These findings, too, have a good correlation with Figure 8.
On the other hand, SiO2 (B) coatings provided reflectance values over 90% (Figure 6) when
compared to the values less than 90% of the SiO2 (A) coatings (Figure 5) which may be the
consequence of the porous surface structure of basic SiO2 coatings. But, the SiO2 (B) coatings
had a tendency to loose reflectivity earlier than SiO2 (A) coatings, which is seen when both
figures are examined. This is probably due to the weak structure of basic SiO2 coatings. Figure
8 also confirms less deformation in SiO2 (A) coating surfaces.
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TiO2(120/120) TiO2(150/90)
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(25C)
0h

24 h

48 h

72 h

Figure 6. Reflectance values of multiple layer protective coatings, applied with different pulling speeds and
temperature

Figure 7 clearly points out that single layer of TiO2 coating on silver mirror causes less
reflectance value when compared to double layer coating of SiO2/TiO2 and triple layer coatings
of TiO2/SiO2/TiO2. This indicates the positive effect of protective SiO2 layer, which makes it
possible to measure reflectances at all testing periods while it is not possible for single layer of
TiO2 coating after 24 hrs of exposure. Negative effect of TiO2 on the reflectance is also visible
on the graph when double layer and triple layer reflectances are compared. On the other hand,
quite deformed surface morphology can be observed for triple layer coated silvers when
compared to double layer coated mirror (Figure 8).
95
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80
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70
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60
Ag/0.1 M TiO2

Ag/0.4 M SiO2(B)/0.1 Ag/0.1 M TiO2/0.4 M
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0h

24 h
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Figure 7. Reflectance values of different protective coatings, applied with different pulling speeds
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Sample Name

0h

Testing Period
48 h

24 h

Silver film (240s)

Silver film (480s)

Ag/0.1 M SiO2 (A)

Ag/0.2 M SiO2 (A)

Ag/0.4 M
SiO2(B)/0.1 M
TiO2(90/90)

Ag/0.4 M
SiO2(B)/0.1 M
TiO2(120/120)

Ag/0.4 M
SiO2(B)/0.1 M
TiO2(150/90)

Spray Ag/0.4 M
SiO2(B)/0.1 M
TiO2(120/120)

Ag/0.4 M
SiO2(B)/0.1 M
TiO2(120/120)
(25C)
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72 h

Ag/0.4 M
SiO2(B)/0.1 M
TiO2(150/90)
(25C)

Ag/0.1 M TiO2

Ag/0.1 M TiO2/0.4
M SiO2(B)/0.1 M
TiO2(120/120/120)

Ag/0.1 M TiO2/0.4
M SiO2(B)/0.1 M
TiO2(120/90/90)

Figure 8. Microscope images of samples with 100x magnifying.

4. CONCLUSION
Brief information on salt spray corrosion test and its main international standards was given
together with the fundamental points of the methods. Besides, an application of ASTM B117
was employed on prototype solar reflective films developed by the authors. Front surface silver
glass mirrors and the ones having also protective and self-cleaning layers were exposed to
accelerated aging under salt fog for 72 hrs. Effect of testing was investigated in terms of
reflectance measurements and surface morphology observations at periods of every 24 hrs. All
of the specimens had increased pitting and deformed surface with increasing testing period.
Silver mirrors lost reflectivity with increasing testing period, but still remained reflective at
about 85-90%. Single layer acidic SiO2 protective coating helped keeping reflectances slightly
below 90%. Most of the double and triple layer basic SiO2 and TiO2 coatings were not durable
enough or lost reflectivity significantly.
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Abstract
In this study, commercial pure titanium (CP-Ti) has been oxidized in plasma environment at the temperature of
500, 600 and 700°C for 4h with 100% O 2 gas. Phase identifications of samples of untreated and treated samples
were analysed by X-ray diffraction (XRD). The results indicated that the anatase peaks were obtained from the
samples oxided at 500°C. As the temperatures increased from 500 °C to 600 °C, the intensities of the anatase peaks
were increased. At the treatment temperature of 700°C, both anatase and rutile phases appeared. Corrosion tests
were performed under ringer solution and artificial saliva conditions. According to corrosion test results, the
corrosion resistance values of treated all samples were higher than the untreated CP-Ti values under two different
conditions and the highest corrosion resistance values were attained at the plasma oxidated sample at 700°C.
Furthermore, the all oxided samples were exposed to low corrosion in ringer solution compared with artificial
saliva environment.
Keywords: TiO2; CP-Ti; Corrosion properties; Plasma oxidation; Artificial saliva; Ringer solution

PLAZMA ILE OKSITLENMIŞ TICARI SAFLIKTAKI TITANYUMUN YAPAY
TÜKRÜK VE RINGER SIVISI ORTAMLARINDAKI KOROZYON DAVRANIŞI
Özet
Bu çalışmada, ticari saflıktaki titanyum 500, 600 and 700°C sıcaklıklarda 4 saat boyunca plasma ile oksitlenmiştir.
İşlenmemiş ve işlenmiş numunelerin faz yapıları X-ışını difraksiyon(XRD) ile analiz edildi. Sonuçlara göre,
500°C’de oksitlenmiş numunede anataz faz görülmüştür. İşlem sıcaklığı arttığı zaman anataz faz yoğunluğuda
artmıştır. 700°C’deki işlem sonrasında işlenmiş numunede hem anataz hemde rutil faz gözlemlenmiştir. Korozyon
testleri ringer ve yapay tükrük solüsyonlarında gerçekleştirilmiştir. Korozyon testi sonuçlarına göre, her iki
ortamdada oksitlenmiş numunelerin korozyon direnci değerleri işlemsiz numunelere göre daha yüksek olduğu
tespit edilmiştir ve en yüksek korozyon direnci 700°C’de plazma ile oksitlenmiş numunelerden elde edilmiştir.
Üstelik, bütün oksitlenmiş numuneler ringer solüsyonunda yapay tükrük sıvısına göre daha az korozyona maruz
kalmıştır.
Anahtar kelimeler: TiO2; CP-Ti; Korozyon özellikleri; Plazma oksidasyon; Yapay tükrük; Ringer solüsyonu
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1. INTRODUCTION
Titanium and titanium alloys are substantially used as biomaterial owing to their high corrosion
resistance, low density and biocompatibility particularly for orthopedic, osteosynthesis and
dental applications[1, 2].The fine corrosion resistance and biocompatibility of titanium and
titanium alloys are referred to a natural oxide film consisted of either weak crystallized
nonstoichiometric titanium dioxide occurred naturally on the material surface as expose to air
and/or moisture at room temperature [3]. However, Ti cannot every time display a perfect
corrosion resistance. Particularly, the corrosion behaviour of Ti changed in environmental
solution owing to high pH value and fluoride concentration. If the fluoride concentration in the
solution is high, the natural passive oxide film can breakdown and the corrosion resistance of
titanium can diminish[4]. There are some surface modification methods in order to improve
corrosion behaviour of the commercially pure titanium such as thermal oxidation[5],
nitriding[6], microarc coating[7], anodising[8], sol-gel[9], etc. In this study, commercially pure
titanium (CP-Ti) has been oxidized in plasma environment at the temperature of 500, 600 and
700°C for 4 hour with 100% O2 gas. Phase identifications of untreated and treated samples on
CP-Ti were characterized with X-ray diffraction (XRD). Electrochemical properties of
untreated and treated samples were examined under ringer solution and artificial saliva
conditions.
2. EXPERIMENTAL DETAILS

CP-Ti (pure titanium) was utilized as substrate material. Its chemical composition is given in
Table 1. Initially, samples with dimensions of 25×25×5 mm3 were polished using SiC emery
paper with 600–1200 mesh grit and then polished with 0.5 and 0.3 µm alumina powder. Finally,
the surfaces of samples were cleaned by ethanol. For plasma oxidation, the specimens were
placed as cathode into plasma oxidizing chamber which was evacuated to 2.5 Pa. The
temperature was monitored by a thermocouple connected to the specimen through the cathode.
Prior to the process, samples were cleaned to remove surface contaminations by hydrogen
sputtering for 15 min under a voltage of 500 V and a pressure of 5×10 2 Pa. Then, plasma
oxidizing was performed in gas mixture of 100% O2 at 500, 600 and 700˚C for 4 hour. Phase
identifications of samples were analyzed with X-ray diffraction (XRD, Cu-Kα, GNR explorer).
Electrochemical measurements were performed using Gamry Series G 750 potensiostat/
galvanostat. All measurements were carried out in ringer solution and artificial saliva
conditions.
3. RESULT AND DISCUSSION
The XRD patterns of both untreated and treated samples are illustrated in Fig.1. The XRD
results indicated that α-Ti peaks appeared in the spectra from untreated sample because CP-Ti
(Grade 2) has an alpha-titanium alloy. The anatase peaks were obtained from the samples
oxided at 500°C and 600°C. When the treatment temperatures increased from 500°C to 700°C,
the intensities of the anatase peaks decreased, but the rutile peaks were seen.
The potentiodynamic polarization (PDP) curves of the untreated and treated samples obtained
over a potential range of −1000 mV to 2000 mV are exhibited in Fig.2, after corrosion test
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Fig.1. The XRD patterns of the untreated and plasma oxidated samples

tests in ringer solution at 37 °C. The corrosion potential (Ecorr), corrosion current density (icorr),
and the anodic/cathodic tafel constants are obtained by extrapolating the tafel regions of the
respective PDP curves. In addition, polarization resistance (Rp) was determined from the Stern–
Geary equation[10].

Fig.2. Potentiodynamic polarization curves of the untreated and plasma oxidated samples in ringer solution

The Ecorr, icorr, Rp and the corrosion rate of the samples are compiled in Table1. Compared to
the untreated sample, plasma oxidated samples exhibit a shift in Ecorr towards the noble direction
and a significant decrease in icorr. It can be noticed that plasma oxidated samples (500°C) show
a lower Icorr (140.3×10-9 A/cm2) value and a higher Ecorr (-202.2 mV) as compared to untreated
surfaces. It may be said that plasma oxidated samples show better anti-corrosion behavior than
untreated sample. After, the highest Ecorr value (98.2 mV) and the lowest Icorr value (63.0×10-9
A.cm−2) were obtained from the plasma oxidated samples (700°C). This result showed that the
most excellent corrosion resistance offered by oxidated sample at 700°C among all plasma
oxided samples (Table1).
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Table I. Results of potentiodynamic corrosion tests of the untreated and plasma oxidated samples in ringer

Number
700°C
600°C
500°C
Untreated
CP-Ti

ba
(mV/dec)

bc
(mV/dec)

Ecorr
(mV)

icorr
(A/cm2)

Rp
(kΩ cm2)

321.7
301.0
861.3

226.9
305.0
367.5

98.2
-35.4
-202.2

63.0×10-9
73.49×10-9
140.3×10-9

917.05
895.09
797.22

297.1

217.6

-300.0

645.0×10-9

84.56

The potentiodynamic polarization curves of the plasma oxidated samples at 700°C in the ringer
and artificial saliva solutions are exhibited in Fig.3. These curves were selected for presentation
since their extracted data were the most nearest to the mean values of the corrosion current
densities (icorr) and mean values of the corrosion potentials (Ecorr) of samples which are
exhibited in Table 2. As Fig.3 and Table.2 are evaluated together, oxided samples displayed
considerably higher corrosion resistance in artificial saliva environment compared with ringer
solution. It can be estimated the fluoride concentration in the artificial saliva solution is higher
than ringer solution.

Fig.3. Potentiodynamic polarization curves of the plasma oxidated samples at 700°C in ringer and artificial saliva
solutions.
Table II. Results of potentiodynamic corrosion tests the plasma oxidated samples at 700°C in ringer and artificial
saliva solutions.

Conditions

ba
(mV/dec)

bc
(mV/dec)

Ecorr
(mV)

icorr
(A/cm2)

Rp
(kΩ cm2)

ringer

321.7

226.9

98.2

63.0×10-9

917.05

artificial
saliva

421.2

316.7

63.5

90.3×10-9

870.54
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Abstract
In this study, the influences of different coatings on corrosion performance and semiconductor properties were
investigated. SiO2/TiO2 multilayer, TiO2 and SiO2 coatings were deposited on CP-Ti by sol-gel dip coating process
and calcined at 700°C. The phase structure, crosssectional morphology, composition, corrosion performance and
semiconductor properties of uncoated and coated samples were characterized with X-ray diffraction, scanning
electron microscopy (SEM) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) . Results showed that
semiconductor properties and corrosion resistance of multilayer coated samples were higher than untreated CP-Ti.
It was found that the values of these two properties of SiO 2/TiO2 multilayer coatings were higher than other
coatings.
Keyword: Multilayer coating; Sol-Gel; Corrosion, Semiconductor; Cp-Ti

YAPAY VÜCUT SIVISI İÇERİSİNDE (SBF), CP-Tİ İMPLANT MALZEMESİ
ÜZERİNE KAPLANMIŞ SİO2/TİO2 ÇOKLU TABAKA, TİO2 VE SİO2
KAPLAMALARININ KOROZYON VE YARIİLETKEN ÖZELLİKLERİ
Özet
Bu çalışmada, yarıiletken ve korozyon özellikleri üzerine farklı kaplamaların etkisi incelendi. SiO2/TiO2 çoklu
tabaka, TiO2 ve SiO2 kaplamalar Cp-Ti üzerine sol-jel daldırma yöntemi ile kaplama yapılıp 700°C de kalsinasyon
işlemi yapılmıştır. İşlemsiz ve kaplanmış örneklerin yarıiletken, korozyon özellikleri lompozisyonu, faz yapısı ve
kesit görüntüleri X-ray kırınımı, taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve elektrik impedans spektroskopisi (EIS)
kullanılarak karekterize edilmiştir. Sonuçlar göstermiştirki, SiO2/TiO2 çoklu tabakanın korozyon direnci ve
yarıiletkenlik özelliği işlemsiz CP-Ti örnekten daha yüksektir.
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1. INTRODUCTION
The need of prosthetic surgery is to obtain implants able to reproduce the natural functions of
healthy tissues, with adequate mechanical properties, stability, reliability, good bone integration
and regeneration of healthy tissue at the damaged site. Titanium and its alloys greatly aroused
scientist’s interest and have been used as bone substitutes under load-bearing applications
because of their good mechanical properties and biocompatibility [1]. Although they gratify
most of the requirements of an implant material, they fail to create a chemical bond between
the metal surface and the surrounding tissue. Consequently, numerous surface modifications
have been attempted in the past decade in attempts to provide titanium metal with bioactive
bone-bonding ability[2,3]. Previous studies show the deposition of biomaterials viz. glass–
ceramics, SiO2–CaO, , hydroxyapatite (HA), TiO2 nanoparticles and SiO2–TiO2 on metallic
implant to increase their bioactivity. But such methods display many downsides like poor
adhesion between the coating and the metal substrate, difficulties in controlling the
composition, structure and deprived mechanical properties [4-9]. Many researchers have
worked on ceramic oxides such as titanium , silica, niobia , zirconia mixed oxides and so forth
and they have found that the oxides when coated over the metallic implant surface, exhibited
an optimistic response to HA growth in vitro, osteoblast adhesion and proliferation in vivo and
they also heightened the wear and corrosion resistance of the plant material. Till date, a variety
of coating techniques like chemical conversion, ion implantation, micro arc oxidation , plasma
electrolytic oxidation , anodization etc., have been employed. Among these techniques anodic
oxidation is a superior and inexpensive method and that is able to create controllable
nanostructures on Ti surface. Because, a lot of studies have shown that the osteoblasts are
accustomed to a nanoscale environment rather than to a microscale environment. The remaining
techniques are quite expensive and may not afford both a thick layer and satisfactory adhesion.
It can also incorporate chemical elements from the electrolyte in order to enhance protective
properties. When an artificial material is soaked in simulated body fluid (SBF) or implanted in
a body environment, the formation of bone-like apatite layer on its surface indicates that it is
has the capability to form bond to bone. Former reports indicated that the formation of bonelike
apatite on the surface of materials in SBF allows the direct-bone contact in vivo. Therefore, the
bioactivity of implant materials can be gaged based on the skill to induce a bone-like apatite
layer on the surface in SBF. Numerous chemical treatments have been proposed in literature to
form apatite on anodic titania films. These processes are not easily applicable on industrial scale
since they sometimes induce surface cracking and the treated materials have low fatigue
resistance. So, actually there is still the need to develop new methodology for this purpose.
Fahim et al. (2009) attested that the SiO2 incorporated titania nanotubes are effective in
inducing apatite nucleation while soaked in SBF. Silicon is believed to be essential in skeleton
formation besides calcium and phosphorus. Carlisle (1970) first reported in the 1970s that
silicon was uniquely localized in the active areas of young bone and involved in the early
juncture of bone calcification. Many researchers have reported that apatite can be completely
formed by some Si-containing bioceramics and bioglasses, such as CaOSiO2-based glasses,
wollastonite (CaSiO3) and ceramics. Hence, it is very impressive to incorporate Si into the oxide
film. Reports on the investigation of corrosion and biocompatibility of the TiO2–SiO2 ceramic
coatings fabricated on Ti alloy by anodization method are very scare. So an endeavour was
made in the present work to synthesize TiO2–SiO2 ceramic coating on Ti alloy by anodization
method in a single step using sodium silico fluoride electrolyte. The prime objective of this
paper is to study systematically the effect of process parameters like electrolyte concentration,
applied voltage, temperature and process duration on phase composition, morphology,
mechanical properties and biocompatibility of anodic coatings formed on Ti alloy.
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2. EXPERIMENTAL DETAILS
CP-Ti was used as substrate. Its chemical composition is given in Table 1. Initially, samples
with dimensions of 25×25×5 mm3 were polished using SiC emery paper with 600–1200 mesh
grit and then polished with 0.5 and 0.3 μm alumina powder. Finally, the surfaces of samples
were cleaned by ethanol. Then the coating solutions were prepared by the method described as
follows: The coating solution for TiO2 films was prepared by mixing titanium isopropoxide
(TTIP, 97%), isopropanol and 0.7 N-hydrochloric acid (HCl) in the molar ratio of 1:26.5:1.5
respectively. The solution was stirred continuously in nitrogen atmosphere and at room
temperature. HCI and isopropanol were added to the TTIP and isopropanol solutions. The mass
concentration of TTIP in the sol–gel mixture was 14.7%. The coating solution for SiO2 films
was prepared by mixing isopropanol, deionized water, tetraethyl orthosilicate (TEOS, 99%) and
HCl in the molar ratio of 32:32:1:0.24 respectively. This solution was stirred for 80 min at 70°C.
The dip-coating and calcining processes were sequentially used to prepare TiO2 and SiO2 thin
films. Before coating films, substrate materials were thoroughly cleaned in ethanol with
sonication for 3 min to remove the surface contaminations. TiO2 and SiO2 thin films were
deposited on substrate material as separately by sol–gel dip coating method at a withdrawal
speed of 10 cm/min. The samples were dried in an oven at 150 °C for 15 min. Both dipping and
drying processes were repeated three times. Then the TiO2 and SiO2 films were calcined at the
700°C with the increment steps of 5°C/min for 2 h in furnace. This operations were repeated
SiO2/TiO2 multilayer coatings were obtained. Phase identifications of samples were analyzed
with X-ray diffraction (XRD, Co-Kα, GNR Explorer) Scanning electron microscopy (SEMFEI-Quanta 250) was used to measure film thicknesses, wear and scratch tracks. Surface
roughness, wear rate values were measured with a 3D profilometer (Bruker Contour GT-K
profilometer). Electrochemical measurements were governed at 37°C temperature in SBF
solution. Electrochemical properties of all samples were measured using a GAMRY Series
G750TM Potentiostat/Galvanostat/ZRA device. All measurements were carried out in
Kokubo's SBF at 37°C. A standard three-compartment cell consists of Ag/AgCl, graphite, as
prepared specimens with an exposed surface area of 0.38 cm2 was used as the reference, counter
and working electrode in 130 mL SBF solution, respectively. Electrochemical impedance
spectroscopy (EIS) measurements were conducted at the open circuit potential (OCP) with the
AC amplitude of 10 mV and an applied frequency ranging from 0.01 Hz to 100 kHz. The
experimental results were interpreted on the basis of an equivalent circuit using a suitable fitting
method elaborated by the Zsimpwin software. Polarization curves were recorded at a scan rate
of 1mV s−1 in a potential range from −0.3 to +0.4 VRef. All of the electrochemical measurements
were repeated at least two times in order to confirm the reproducibility of experimental results.
Mott–Schottky measurements were performed by measuring the impedance of the passive films
as a function of potential at a rate of 0.01 V/step in the cathodic direction over the potential
range from −0.75 VSCE to 0.75 VSCE. An AC voltage signal of 1000 Hz in frequency and 10 mV
in peak-to-peak amplitude was applied to the system during the impedance measurements. After
the measurement, the capacitance of the space charge layer (C) at each potential was calculated
from the imaginary part (Z″) of the measured impedance C = (2πfZ″)−1, where f is the
frequency.
3. RESULTS AND DISCUSSION
Fig. 1 illustrates the XRD patterns of both uncoated and coated samples. When XRD results
have been analyzed, α-Ti peaks were obtained from CP-Ti in alpha-titanium form. Additionally,
typical patterns TiO2 and SiO2 (Quartz beta) were obtained from the multilayer coated samples.
SiO2 (Quartz beta) phase was more dominant on SiO2/TiO2 multilayer coated sample.
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Figure 1. X-ray diffraction patterns of the uncoated, multilayer, TiO2 and SiO2 coated samples at 700°C

Fig.2 illustrates the cross-section SEM images of the SiO2/TiO2 and TiO2 coated samples
calcined at 700°C. Although the thickness of SiO2/TiO2 multilayer film was measured as 2 µm.

Figure 2. SEM images cross-section of multilayer coatings a) SiO2/ TiO2 at b) TiO2 at 700°C

Fig. 3 shows Tafel polarization curves of uncoated and coated samples in simulated body fluid
(SBF) solution (pH = 7.4) for comparison of their corrosion behavior. They were polarized from
−1000 to +2000 mVRef at a scan rate of 1 mV min−1 . Electrochemical parameters such as
corrosion potential (Ecorr), corrosion current density (Icorr) and anodic/cathodic Tafel constants
(βa and βb), were derived from polarization curves using Tafel extrapolation. In addition,
polarization resistance (Rp) was determined from the typical Stern–Geary equation.
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Figure 3. Tafel curves of the CP-Ti samples uncoated and other thin films.

As seen in Table 2, both Ecorr and Icorr values shifted from −304 mV and 188 × 10−9 A cm−2 of
SiO2 films to −335 mV and 360 × 10−9 A cm−2 uncoated samples. According to these values, it
can be concluded that coated samples exhibited a more noble behavior in comparison with
uncoated samples. After, it was seen higher Ecorr value of −121 mV with a lower Icorr value of
144 × 10−9 A cm−2 together for TiO2 coated samples as compared to uncoated samples.The
SiO2/TiO2, highest Ecorr value of −84 mV and the lowest Icorr value of 127 × 10−9 A cm−2 were
obtained from the results. The result of potentiodynamic polarization studies indicates that the
highest corrosion resistance was seen SiO2/TiO2 compared to that of all the other samples.
When both XRD and the corrosion results were evaluated, the increase in corrosion resistance
is related to the phase structure. Obtained data reveals that SiO2/TiO2 films calcined at 700 °C
exhibit the best results concerning the corrosion resistance.
Table 2. Results of potentiodynamic corrosion tests of different samples in simulated body fluid (SBF)
Calcination
temperature(°C)

βa (mV/dec)

βc (mV/dec)

Ecorr (mV)

Icorr (A/cm2 )

Rp (kΩ cm2 )

Corrosion rate
(mpy)

SiO2

452.7

140.7

−304

188 × 10−9

313.65

0.064

10−9

TiO2

411.6

378.8

-121

144 ×

594.82

0.049

SiO2/TiO2

385.8

417

-84

127 × 10−9

685.16

0.043

-325

10−9

75.66

0.281

Uncoated CP-Ti

-328.6

29.7

360×

Fig. 4 shows the Mott-Schottky plots (1/C2 vs V) of pristine TiO2, SiO2 and TiO2/SiO2
electrodes. The flat-band potentials for pristine and TiO2 / SiO2 electrodes are obtained to be
-0.46V, -042V and -0.53V, respectively. In this fashion, the TiO2 in composite anode is still an
n-type semiconductor, but the Fermi level and flatpotential of TiO2 have been changed by
integrating with SiO2. The potential mechanism behind deviated Fermi level has been
demonstrated in previous literatures [10,11].
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Figure 4. Mott-Schottky plots for TiO2, SiO2 and optimized TiO2/SiO2

4. CONCLUSIONS
Electrochemical behaviors of coated TiO2 , SiO2 , SiO2 / TiO2 thin films calcined at 700 °C
uncoated samles deposited on CP-Ti were investigated. Results of this study can be summarized
as follows.



Polarization and electrochemical impedance spectroscopy showed the improvement in
corrosion resistance of coated CP-Ti samples in comparison with uncoated samples.
Corrosion resistance of coated samples improved. The highest result was obtained SiO2 /
TiO2 thin films.
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CP-Tİ’UN KOROZYON DİRENCİNİN ARTIRILMASI İÇİN ÇİNKAT YÖNTEMİ
İLE Zn/Ni DOPLU OKSİT FİLMİN BÜYÜTÜLMESİ
T. YETİM
Erzurum Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 25100,
Erzurum
Özet
CP-Ti (Grade 2) özellikle diş hekimliği uygulamalarında oldukça yaygın olarak kullanılan bir implant malzemedir.
Titanyum oksijene aşırı ilgisi olan aktif bir elementtir. Titanyumun yüzeyinde oluşan oksit tabaka sulu ortamlarda
düşük iyon geçişi sağlayarak malzemeye iyi bir korozyon direnci kazandırır. Bu çalışmada, CP-Ti’ un korozyon
direncini artırmak için çinkat yöntemi kullanılarak yüzeyde Zn/Ni ilaveli oksit film büyütülmüştür. Bu yöntemde,
çinko asetat ve amonyum hidroksit kullanılarak pH=8’ de Zn(OH) 2’nin çökmesi sağlanarak, oluşan çökeleğin
süzülerek pH=11’e getirilmesi ile amonyum çinkat elde edilir. Bu çözelti ile CP-Ti üzerine daldırmalı kaplama
yapılarak kurutma ve sinterleme işlemlerinden sonra yüzeye çinko ilaveli oksit film kaplanmıştır. Yüzeyin
korozyon direncini daha da artırmak için başlangıç çözeltisine nikel doplaması yapılmıştır. İşlemsiz CP-Ti, Zn
kaplı CP-Ti ve Zn/Ni doplu CP-Ti numunelerinin elektrokimyasal özelliklerini belirlemek için yapay vücut sıvısı
(SBF) içinde potansiyometri/galvanometri yöntemleri uygulanmıştır. Ayrıca bütün numunelerin yapısal
özelliklerini belirlemek için XRD ve SEM analizleri yapılmıştır. Yapılan testlerden elde edilen sonuçlara göre,
Zn/Ni doplu CP-Ti numunelerinin en iyi korozyon direncine sahip olduğu elde edilmiştir. Yüzeyde büyütülmüş
oksit film içerisinden doplanmış çinko ve nikel iyonlarının salınımı ile filmin korozyon direnci artırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: CP-Ti, Çinkat yöntemi, Korozyon, Ni doplama

GROWTH of ZN/NI DOPED OXIDE FILM for INCREASING the CORROSION
RESISTANCE of CP-TI BY ZINCATE METHOD
Abstract
CP-Ti (Grade 2) is an implant material commonly used at dental processes. Titanium is an active element has
extreme affinity to oxygen. Oxide layer forming on the titanium surface provides corrosion resistance by low ion
transition at aqueous medium. In this study, Zn/Ni doped oxide film by using the zincate method was growth on
the surface to increase the corrosion resistance of CP-Ti. In this method, Zn(OH)2 was precipitated by using the
zinc acetate and ammonium hydroxide at pH=8. The precipitate was filtered and the pH is adjusted to 11for
obtaining the ammonium zincate. CP-Ti was coated with this solution by dip coating. After the drying and sintering
operations, the surface was coated zinc doped oxide film. Nickel was doped to the initial solution to obtain higher
corrosion resistance. Potantiometry/galvanometry methods were supplied for determining the electrochemical
properties of un-doped CP-Ti, Zn coated CP-Ti and Zn/Ni doped CP-Ti samples in simulated body solution (SBF).
Also, XRD and SEM analysis were used for obtaining the structurel properties of all samples. From the results, it
was obtained that the best corrosion resistance was seen at Zn/Ni doped CP-Ti samples. The corrosion resistance
of film was increased by the transition of doped zinc and nickel ions through the growth oxide film on the surface.
Keywords: CP-Ti, Zincate method, Corrosion, Ni doping
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1. GİRİŞ
Titanyum ve alaşımları statik ve dinamik yüklere karşı yüksek dayanım, üstün
mukavemet/ağırlık oranları, kimyasal inertlik ve yüksek korozyon özellikleri ile havacılık ve
kimya sanayinden, biyomedikal sektörüne kadar çok yaygın bir kullanım alanına sahiptir.
Titanyum iki farklı kristalografik yapıda bulunabilir. Oda sıcaklığında saf titanyum, α-Ti olarak
da bilinen hegzegonal sıkı paket (hsp) kristal bir yapıya sahiptir. 883°C’de bu yapı hacim
merkezli kübik (hmk) β-Ti fazına dönüşmektedir. Alaşımlandırma ile saf α, saf β ve α+β
yapılarında bulunan titanyum alaşımları elde edilmiştir. Bunlar arasında, ticari saf titanyum
(CP-Ti), uygun maliyeti ve düşük elastisite modülü ile özellikle kemik doku gibi sert dokuların
yerine kullanılan ortopedik ve dental implantlarda tercih edilmektedir. Korozyon ve
biyouyumluluk açısından önemli avantajları olmasına karşın, nispeten düşük sertlik değeri ve
istenilenden düşük tribolojik özellikleri saf titanyum’un servis ömürlerinin yetersiz olduğu
tespit edilmiştir (1,2). Daha yüksek sürtünme-aşınma özellikleri elde edebilmek için bu
malzemelere uygun yüzey işlemlerinin uygulanması önerilmiştir. Plazma destekli
termokimyasal işlemler, iyon implantasyonu, ince film kaplama, anodik kimyasal işlemler ve
sol-jel yöntemi uygulanan yüzey işlemlerine örnek verilebilir (3-5). Bu yöntemlerle yapılan
yüzey işlemlerinin malzemenin üstün özelliklerini bozmadan tribolojik özelliklerini artırması
en önemli parametredir. Bu kapsamda implant malzeme olarak kullanılan saf titanyum
malzemeler TiO2, Al2O3 ve ZnO gibi biyouyumluluk özelliklerinin iyi olduğu tespit edilmiş
oksit esaslı seramik filmlerle kaplanması önerilmiştir (6,7). Sol-jel yöntemi, bu tür kaplamaların
yapılmasında ekonomik, hızlı ve kolay uygulanır olmasından dolayı tercih edilen bir yöntemdir.
Önceki çalışmalar herhangi bir ilave metal katılmadan (doplama yapılmadan) film
büyütülmesine odaklanılmıştır. Bu çalışmalarda sol-jel ile büyütülen filmlerin başarısında
daldırma hızı, bekleme süresinin yanında en önemli parametrenin kalsinasyon sıcaklığının
olduğu ifade edilmiştir (8,9). Son yıllarda ise hem fiziksel buhar kaplama hem de kimyasal
yöntemler gibi kaplama yönteminden bağımsız olarak doplama yapılmasının filmlerin
özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Yapılan bir çalışmada sol-jel yöntemi ile büyütülmüş
TiO2 filmlere gümüş ilavesinin filmin korozyon özelliklerini artırdığını bildirmiştir [10]. Diğer
bir çalışmada azot doplanmış TiO2 filmlerin daha kararlı bir potansiyele sahip olduğu
vurgulanmıştır [11]. Gümüş doplamanın sadece korozyon direncini artırmadığı aynı zamanda
antibakteriyal ve antimikrobiyal özellikleri de iyileştirdiği belirtilmiştir [12]. Diğer bir
çalışmada ise bakır doplamanın oksit filmlerin antibakteriyal direnci artırdığı ve film
içerisindeki doplanmış metal konsantrasyonu artışı ile antibakteriyal direncin arttığı
belirlenmiştir [13].
Yapılan çalışmaların sunduğu bilgiler ışığında, bu çalışmada, çinkat yöntemi ve sol-jel ile
büyütülmüş ZnO filmlere farklı oranlarda nikel ilavesi yapılmış ve elde edilen kaplamanın
korozyon direnci artırılması hedeflenmiştir. Bu amaç için, büyütülen filmlerin yapısal
özellikleri XRD ve SEM cihazı kullanılarak incelenmiş, korozyon performansları ise
potansiyodinamik polarizasyon ve elektrokimyasal empedans spektroskopi testleri ile
belirlenmiştir.
2. YÖNTEM ve DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Yapılan çalışmada kimyasal kompozisyonu Tablo 1’de verilen ticari saf titanyum implant
malzemesi kullanılmıştır. 25×25×5 mm3 ölçülere sahip pirizmatik numuneler hazırlanmış, önce
220-1200 numaralı SiC zımparalar ile daha sonra 0.3 μm boyutlu alümina tozları ile yüzeyleri
parlatılmıştır.
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Çinkat yöntemi kullanılarak kaplama çözeltileri elde edildi. 0,2 M’lık çinkat çözeltisi
hazırlamak için çinko asetat distile suda çok iyi karıştırılarak çözündürüldü. İyice karışan
çözeltiye damla damla ağırlıkça %25’lik amonyum hidroksit çözeltisi eklendi. pH=8 civarında
çöken Zn(OH)2 filtrasyon yöntemiyle süzüntüden ayrıldı. Ayrılan çökeleğe amonyum hidroksit
eklenerek yeniden 0,2 M’lık amonyum çinkat elde edildi. Çözeltide bulunan NH3 yavaş yavaş
buharlaştırılarak çözeltinin pH’sı 11’e ayarlandı. Daha sonra daldırmalı kaplama yöntemi ile
kaplama yapıldı. Kaplanacak taban malzeme olan CP-Ti önce distile suda yıkandıktan sonra
alkolle yıkandı ve aseton içinde 15 dakika boyunca ultrasonik banyoya tabi tutuldu. Daha sonra
taban malzemeler kurutularak kaplama işleminde kullanıldı. Kaplama işlemi daldırmalı
kaplama yöntemi ile yapıldı. Kaplama PTL-MMB02 Model Daldırmalı Kaplayıcı ile 10
cm.dak.-1’lik daldırma hızı ile çözeltiye daldırılarak gerçekleştirildi. 1 dakika çözeltide tutulan
numune çözeltiden çıkarılarak 150 ± 0.1 ˚C’de 10 dakika boyunca fırında tutuldu. Böylece bir
döngü tamamlanmış oldu. Bu şekilde yirmi döngü gerçekleştirildi. Güçlü bir şekilde yapışan
ZnO filmi elde etmek için yirminci döngüde numune fırında 300 ˚C’de 10 dakika bekletildi. Ni
doplu film elde etmek için ise yukarıdaki yöntem aynen kullanıldı. Başlangıçta 0,2 M’lık çinkat
çözeltisi hazırlanırken kullanılan çinko asetat kullanımı sırasında ortama nikel asetat da ilave
edildi ve çinko asetat ile nikel asetat molar oranları sırasıyla 90:10 ve 70:30 olacak şekilde
ayarlanarak farklı miktarlardaki nikel doplaması sağlanmış oldu. Geri kalan proses aynen
uygulandı.
Tablo I. CP-Ti taban malzemenin kimyasal kompozisyonu (% ağırlık).

Malzeme
CP-Ti

Ti
99.2

C
Max. 0.1

Fe
Max. 0.3

H
Max. 0.01

N
Max. 0.03

O
Max. 0.25

Büyütülen filmlerin faz analizleri Cu-K kullanılarak GNR-Explorer XRD cihazı vasıtasıyla
belirlenmiştir. Film morfolojisi ve kalınlıkları FEI Quanta-FEG E-SEM cihazı ile incelenmiştir.
Korozyon testleri ise GAMRY Serisi G750TM Potentiostat/ Galvanostat/ZRA cihazı
kullanılarak araştırılmıştır. Polarizasyon ölçümleri Ag/AgCl referans elektrot, karşı elektrot
durumunda ise grafit ve çalışma elektrotu olarak ta deney numunesi kullanılmıştır. Korozyon
testleri 37 oC’de simüle edilmiş vücut sıvısı içerisinde yapılmıştır [14]. Kullanılan çözeltinin
içeriği Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Simule edilmiş vücut sıvısının kimyasal içeriği [14].

Sıra

Bileşik

Oran (g/l)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NaCl
NaHCO3
KCl
K2HPO4.3H2O
MgCl2.6H2O
1M HCl
CaCl2
Na2SO4
C4H11NO3 (Tris)
1M HCl

12.053
0.533
0.338
0.347
0.467
50 ml
0.438
0.108
9.177
8.5 ml
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3. TARTIŞMA

Şekil.1 İşlemsiz, doplama yapmaksızın sadece ZnO kaplanmış ve farklı oranlarda nikel doplanmış ZnO filmlere
ait XRD grafikleri

İşlemsiz, doplama yapmaksızın sadece ZnO kaplanmış ve farklı oranlarda nikel doplanmış ZnO
filmlere ait XRD grafikleri Şekil 1.’de verilmiştir. İşlemsiz CP-Ti, α-Ti yapısına sahip
olduğundan yalnızca α-Ti fazına ait piklerin yansımaları tespit edilmiştir. Sol-jel kaplama
sonrası numune yüzeylerinde ZnO filmlerinin büyütüldüğü hem doplanmış hem de dopsuz ZnO
kaplı filmlerin XRD grafiklerinde görülmektedir. Nikel doplama sonrası ZnO pikleri ile birlikte
nikel piklerine ait yansımalar gözlemlenmiş, doplama oranı arttıkça nikel piklerinin
şiddetlerinin bir miktar arttığı tespit edilmiştir.
Şekil 2’de %30 nikel doplu ZnO kaplanmış filmlere ait kesit resmi görülmektedir. Hem dopsuz
hem de doplanmış numuneler benzer morfoloji sergilediğinden sadece doplu ZnO kaplanmış
film kesiti verilmiştir. Oldukça yoğun ve homojen ancak sol-jel prosesisin doğası gereği
pürüzlü bir film büyütüldüğü gözlemlenmiştir. Pürüzlü yüzeyler özellikle kemik dokular yerine
kullanılan implant yüzeylerinde kemik ile implantın tutunması (osseointegrasyon) için tercih
edilmektedir. Film kalınlıkları yaklaşık 2 μm olarak ölçülmüştür.
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Şekil 2. %30 nikel doplu ZnO kaplanmış numunenin kesit resmi

İşlemsiz, sadece ZnO kaplı ve farklı doplama oranlarında nikel doplanmış ZnO kaplı
numunelerin polarizasyon eğrileri Şekil 3’te sunulmuştur.

Şekil 3. İşlemsiz, sadece ZnO kaplı ve farklı doplama oranlarında nikel doplanmış ZnO kaplı numunelerin
polarizasyon eğrileri

Polarizasyon deneyleri açık devre potansiyellerinden daha düşük bir potansiyel değerinden
başlayarak yapılan tarama ile elde edilmiştir. Polarizasyon eğrilerinden tespit edilen korozyon
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potansiyelleri (Ekor), korozyon akımları (Ikor) ve anodik/katodik Tafel sabitleri (βa ve βb) Tablo
3’te verilmiştir. Şekil 3 incelendiğinde hem işlemsiz hem de kaplanmış numunelerin benzer
formda polarizasyon eğrileri sergilediği görülmektedir. Ancak ZnO kaplama işlemi sonrası
korozyon potansiyellerinin yükseldiği ve korozyon akımlarının düştüğü görülmektedir. Nikel
doplamanın korozyon davranışına olumlu katkı yaptığı ve korozyon akımı ve potansiyelleri
dikkate alındığında en iyi korozyon sonuçlarının %30 nikel doplu ZnO kaplı numunelerden
elde edildiği tespit edilmiştir. ZnO yapısı seramik esaslı bir yapıdır ve seramik yapıların düşük
elektrik iletkenliğinin bu katkıyı yaptığı düşünülmektedir. Nikel doplanmış numunelerin daha
iyi korozyon direnci sergilemesi ise korozyon deneyleri esnasında nikel iyonlarının elektrolite
yayınımı ile filmin korunması vasıtasıyla olmaktadır.
İşlemsiz ve yüzey işlemi uygulanmış numunelerin elektrokimyasal karakterlerini belirlemek
için yapılan elektrokimyasal empedans spektroskopi deneylerinin sonuçları Şekil 4 ve 5’de
verilmiştir. Şekil 4. İşlemsiz ve kaplanmış numunelerin Nyquist eğrilerini göstermektedir. ZnO
kaplama ile daha yüksek kapasitif eğriler oluştuğu Şekil 4’te görülmüştür. En geniş kapasitif
eğri yüksek nikel doplu ZnO kaplı numuneden elde edilmiştir. Kapasitif eğrilerin daha geniş
olması elektrolit penetrasyonuna engel olan kararlı bir yapının oluştuğunun bir göstergesidir.
Bu nedenle nikel doplama ile daha yüksek empedans değerleri elde edilmiş ve korozyon direnci
artmıştır. Bu durum Şekil 5’te verilen Bode eğrileri ile desteklenmektedir. Bode eğrilerinde de
ZnO kaplama ile empedans değerlerinin arttığı ve en yüksek empedans değerlerinin %30 nilek
doplu ZnO kaplanmış numunelerden elde edilmiştir.

Şekil 4. İşlemsiz ve kaplanmış numunelerin Nyquist eğrileri

Şekil 5. İşlemsiz ve kaplanmış numunelerin Bode eğrileri
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4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, doplanmamış ve farklı oranlarda nikel doplanmış ZnO filmlerin sol-jel yöntemi
ile büyütülmesi ve elde edilen kaplamaların saf titanyum’un korozyon özelliklerine etkisi
araştırılmıştır. Yapılan deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir;
 Çinkat yöntemi ile nikel doplu, içerisinde çatlak benzeri kusurlar bulunmayan ve homojen
ZnO filmler başarı ile büyütülmüştür.
 Polarizasyon test sonuçları ZnO kaplamanın korozyon potansiyellerini artırıp, korozyon
akımlarını düşürdüğünü göstermiştir.
 Nikel doplama ZnO filmlerin korozyon dirençlerini artırmış ve nikel oranı arttıkça
korozyon direnci daha da artmıştır.
 Elektrokimyasal empedans spektroskopi testleri uygulanan yüzey işlemlerinin empedans
değerlerini artırdığını, en yüksek empedans değerlerinin yüksek nikel doplanmış ZnO
filmlerden elde edildiği tespit edilmiştir.
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MODEL SU SİSTEMİNDEKİ GALVANİZLİ ÇELİK YÜZEYLERDE BİYOFİLM
OLUŞUMU-KOROZYON ETKİSİ İLİŞKİSİNİN ELEKTROKİMYASAL
YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
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İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 34134, Vezneciler, İstanbul-Türkiye
Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalürji Fakültesi, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 34210,
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Özet
Bu çalışmanın amacı, model su sirkülasyon sistemindeki galvanizli çelik yüzeylerde oluşan ve karışık bakteri
populasyonu içeren biyofilmin morfolojisini, yapısını ve direncini elektrokimyasal yöntemler ile incelemek ve
olgunlaşma sürecindeki biyofilmin galvanizli çeliğin korozyonuna olan etkisini belirlemektir. Gerçek bir soğutma
kulesini simüle eden model su sirkülasyon sistemi 3 ay boyunca kesintisiz olarak çalıştırılmıştır. Her ay sistemden
çıkarılan kuponların yüzeyinde oluşan biyofilmin direnci, elektrokimyasal impedans spektroskopisi (EIS) yöntemi
uygulanarak belirlenmiş ve kuponların polarizasyon eğrileri çizilmiştir. Oluşan biyofilm tabakası ve korozyon
ürünleri, taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile incelenmiştir. Sonuç olarak, galvanizli çelik yüzeylerde oluşan
biyofilmin yapısının ve direncinin maruz kalma sürelerine göre farklılık gösterdiği ve bu durumun metalin
korozyon davranışını değiştirdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Galvanizli çelik, Biyofilm, Mikrobiyolojik korozyon, Elektrokimyasal yöntemler.

THE EFFECT OF BIOFILM FORMATION ON THE CORROSION OF THE
GALVANIZED STEEL SURFACES IN THE MODEL WATER SYSTEM BY
ELECTROCHEMICAL METHODS
Abstract
The aim of this study was to investigate the morphology, structure and resistance of the biofilm including mixed
bacterial population formed on the galvanized steel surfaces in a model water circulation system by
electrochemical methods and to determine the effect of biofilm formation on the corrosion behavior of galvanized
steel. The model water circulation system simulating a real cooling tower was run by maintaining uninterrupted
supply of water for 3 months. The resistance of biofilm formed on the surface of the galvanized steels, which were
removed from the model water circulation system montly, was determined by using electrochemical impedance
spectroscopy (EIS). Polarization curves for each coupons were drawn. The biofilm formation and corrosion
products were investigated by using scanning electron microscopy (SEM). As a result, it was determined that the
structure and resistance of biofilm formed on the galvanized steel surfaces was different in each exposure time and
thus the corrosion behavior of galvanized steel surfaces was changed according to time.
Keywords: Galvanized steel, Biofilm, Microbiologically induced corrosion, Electrochemical methods.
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1. GİRİŞ
Soğutma kuleleri merkezi klima, telekomünikasyon ünitesi, enerji güç santralleri ve diğer
endüstriyel tesislerde, sistemde dolaşan soğutma suyunun sistemden aldığı ısıyı soğutma
suyundan uzaklaştırmak için kullanılır (1,2). Özellikle açık tip soğutma kulelerinde, sisteme
havadan ve sudan giren mikroorganizmalar çoğalarak soğutma sistemi ekipmanlarında ve
kulenin iç yüzeylerinde biyofilm tabakası oluşumuna neden olmaktadır (3). Biyofilm tabakası
olgunlaştıkça, tür çeşitliliği artmakta, Legionella sp. gibi patojenlerin ve mikrobiyolojik
korozyondan (MIC) sorumlu en önemli bakteri grubu olan sülfat indirgeyen bakteriler (SRB)
gibi anaerobik bakterilerin bulunmasına olanak sağlamaktadır.
Soğutma sistemlerinde biyofilmin oluşması, kondenser tüplerde, dolgu malzemelerinde ve ısı
değiştiricilerde tıkanmalara yol açmakta, ve aynı zamanda direkt veya indirekt olarak
sirkülasyon boruları, su tankları ve ısı değiştiricileri gibi metal yüzeylerde korozyon oluşumuna
yol açmaktadır (4).
Kule sularında farklı mikroorganizma grupları (aerobik heterotrofik bakteriler, anaerobik
heterotrofik bakteriler, funguslar, vb) bulunmakta ve bu mikroorganizmalar arasındaki ilişkiler
de biyofilmin yapısını etkilemektedir. Mikrobiyal biyofilmden kaynaklanan ekonomik kayıplar
ve endüstriyel sorunlar nedeniyle biyofilmlerin yapısı ile ilgili çalışmalarda son yıllarda artış
gözlenmektedir. Metal yüzeyinde biyofilm tabakasının oluşumu, yüzey/biyofilm ilişkisi ve
biyofilmin direnç mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olabilmek için elektrokimyasal
impedans spektroskopisi (EIS) yöntemi kullanılmaktadır. EIS deneyleri ile biyofilmlerin yapısı
belirlenmekte ve her bakterinin kendine özgü biyofilm tabakası oluşturdukları daha açık ve net
bir şekilde ortaya konmaktadır. Ayrıca biyofilmin yüzey morfolojisi, elektriksel devre
modellemesi ile simüle edilerek daha anlaşılır hale getirilmektedir (5, 6).
Malzeme seçimi biyofilm oluşum mekanizmasını değiştirebilmektedir. Korozyona ve
biyofaulinge karşı dirençli olmasından dolayı soğutma kulelerinin üretiminde sıklıkla galvanizli
çelik kullanılmaktadır. Bu metalin korozyon direnci, koruyucu Zn(OH)2 filminin oluşumundan
kaynaklanmaktadır (7). Bununla birlikte Minnoş vd. (2013) gerçekleştirdikleri çalışmada
soğutma suyunun galvanizli çelik için oldukça saldırgan olduğunu ve sistemde korozyona yol
açarak soğutma kulelerinde operasyonel problemlere ve yapısal arızalara neden olduğunu rapor
etmişlerdir (8). Genellikle bu arızalar ve problemler mikrobiyal aktiviteden kaynaklanmaktadır.
Bununla birlikte biyofilmin gelişiminin, yapısının ve tabakalaşmasının incelenmesinde EIS
yönteminin kullanıldığı sınırlı sayıda çalışma rapor edilmiş olmakla birlikte, bu çalışmaların
genellikle saf bakteri kültürleri ile gerçekleştirildiği ve kısa süreli oldukları gözlenmiştir (9).
Bu çalışmanın amacı, galvanizli çelik yüzeylerde oluşan, karışık bakteri popülasyonuna sahip
biyofilmin morfolojisi, yapısı ve direncini EIS yöntemi ile incelemek ve polarizasyon eğrileri
ile galvanizli çeliğin korozyonunda biyofilmin etkisini belirlemektir.
2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Deneyler, 100 L hacimli PE100’den (Polietilen) imal edilmiş model su sirkülasyon sisteminde
gerçekleştirilmiştir. Galvanizli çelik kuponları içeren kupon taşıyıcı ızgara, aseptik koşullarda
model su sirkülasyon sistemine yerleştirildikten sonra, sistem kesintisiz olarak 3 ay boyunca
çalıştırılmıştır. Kuponlar ilk 0.5 sa sonra ve akabinde her ay (30 gün) periyodik olarak
sistemden çıkartılmıştır. Sistemden çıkarılan kuponlar, model sistem suyu içeren korozyon
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hücresine daldırılmış ve kuponlara EIS ve potansiyodinamik polarizayon yöntemleri
uygulanmıştır.
2.1. Galvanizli Çelik Kuponların Hazırlanması
Deney kuponları yüzeyinde 235 g/m2 çinko olan galvanizli çelik levhadan 25x25x1 mm
boyutlarında kesilerek hazırlanmıştır. Kuponların yüzeyi temizlendikten sonra 1 cm2 yüzey
alanı açıkta kalacak şekilde sıcak silikon ile kaplanmıştır. Deney kuponunun her iki yüzü de
UV lamba altında 12 sa bekletilmek suretiyle steril edilmiştir.
2.2. Model Su Sirkülasyon Sistemi ve İşletim Koşulları
Deneyler, soğutma kulesindeki gibi suyun sürekli sirküle olduğu model bir su sirkülasyon
tankında gerçekleştirilmiştir. Su sirkülasyon tankı; 70 cm yükseklikte, 44 cm çapında 100 L
hacimli PE100’den (Polietilen) imal edilmiştir ve su sirkülasyonunu (33 L/dk) sağlayan
devridaim su pompasına (Balkan Motor) sahiptir. Model su sirkülasyon sisteminin üst kısmına
elektrokimyasal analizler için hazırlanmış kuponların asıldığı bir ızgara yerleştirilmiştir (Şekil
1). Her gün düzenli olarak sistemden 2 L su deşarj edilmiş, deşarj ve buharlaşma yolu ile düşen
su seviyesi ise şebeke suyu (3.5 ± 0.25 L/gün) ile tamamlanmıştır. Model su sirkülasyon sistemi
3 ay boyunca sürekli çalıştırılmış ve kuponlar, her ay periyodik olarak sistemden çıkartılmıştır.

Şekil 1. Model su sirkülasyon sistemi

2.3. Korozyon Hücresinin Hazırlanması
Korozyon hücresine ait cam malzemeler otoklavda steril edilmiş ve korozyon hücresi laminar
flow içerisinde aseptik koşullar altında hazırlanmıştır (Şekil 2). Model sistemden çıkarılan
kuponlar, 800 ml model sistem suyu içeren korozyon hücresine daldırılarak, elektrokimyasal
ölçümler alınmıştır.
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Şekil 2. Korozyon hücresi deney sistemi

2.4. Elektrokimyasal Analizler
Galvanizli çeliğin elektrokimyasal davranışı, EIS ve potansiyodinamik polarizasyon yöntemleri
uygulanarak belirlenmiştir. Ölçümler, bilgisayar kontrollü olarak potansiyostat/galvanostat
cihazı ile alınmıştır. Tüm elektrokimyasal deneylerde üç elektrot tekniği kullanılmıştır. Karşıt
elektrot olarak karbon çubuk, referans elektrot olarak doymuş kalomel elektrot (SCE) ve
çalışma elektrodu olarak galvanizli çelik kuponlar kullanılmıştır.
Çalışılan ortamlarda metalin açık devre potansiyel değerleri elde edilmiştir. Elde edilen
ölçümler ile metalin davranışı referans elektroda göre belirlenmiştir. Denge potansiyelinde, 5
5

-1

mV genlikte ve 10 Hz ile 10 Hz frekans aralığında Nyquist, Bode ve Faz-frekans diyagramları
oluşturulmuştur. Elde edilen veriler ile biyofilm tabakasının yapısı ve direnci belirlenmiştir.
Metal yüzeyinde oluşan biyofilmdeki tabakalaşma elektriksel eşdeğer devreler yardımıyla ifade
edilmiştir. Metalin korozyon potansiyelinden (Ekor) itibaren yaklaşık +500 mV katodik yönden
başlanarak, -1000 mV anodik yöne gidilerek tarama yapılmıştır. Bu potansiyel tarama
aralığında, 1 mV/s tarama hızında akım-potansiyel eğrileri elde edilmiştir. Kuponların
korozyon hız (Vkor) değerleri, korozyon akımından (Ikor) hesaplanmıştır.
2.5. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Analizi
Deney kuponlarının yüzeyinde oluşan biyofilm tabakaları ve korozyon ürünleri SEM analizi ile
incelenmiştir. Kuponlar, %2.5 glutaraldehit çözeltisi ile +4°C’de 1 sa bekletilerek fikse edilmiş
ve 10’ar dk etanol serilerinden (%30, %50, %80 ve %95) geçirilmiştir. Bekleme süresi sonunda
kuponlar, havada kurumaya bırakılmıştır (10). İnceleme öncesi kuponların yüzeyi 15 nm
kalınlıkta altın ile kaplanmış ve kuponlar SEM cihazında incelenmiştir.
3. TARTIŞMA VE SONUÇ
Model su sistemine 3 ay süresince maruz bırakılan kuponların 0.5 sa (0.ay), 1., 2. ve 3. ay
sonunda elde edilen Nyquist, Bode ve Faz-frekans eğrileri Şekil 3’te verilmiştir.
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Şekil 3. Model sistem suyuna maruz bırakılan galvanizli çelik kuponlara ait (a) Nyquist, (b) Bode ve Faz-frekans
eğrileri

Metal yüzey su ile temas ettiğinde, organik moleküller ve sıvı faz birleşerek yüzeyde
hazırlayıcı tabaka olarak adlandırılan bir film tabakası oluşturmaktadır (11). Nyquist eğrilerine
göre, 0.5 sa (0.ay) sonra galvanizli çeliğin yüzeyini tamamen kaplayan ve korozyona karşı
yüksek direnç gösteren bir film tabakasının oluştuğu belirlenmiştir. Diğer aylarda ise,
yüzeyinde biyofilm tabakası oluşangalvanizli çeliğin impedans direncinin 0. ay’a göre azaldığı
tespit edilmiştir (Şekil 3).
Deney süresince 2. ve 3. ay’a ait Bode-faz açısı eğrilerinin spektrumlarının benzer olduğu
gözlenmekle birlikte, farklı maruz kalma sürelerine göre değişkenlik gösterdikleri tespit
edilmiştir. Bu durum yüzeyde bir biyofilm tabakasının oluşmasından ve zamanla
olgunlaşmasından kaynaklanabilir. 1., 2. ve 3. aylara ait faz-frekans eğrilerinin faz açılarının
yüksek değerlerden başlamış olması ise, olgunlaşma sürecindeki bu biyofilm tabakasının por
içerdiğine işaret etmektedir (12).
Faz-frekans eğrilerine göre 0.5 sa (0.ay) ait olan eğrinin faz açısının yüksek değerde ve orta
frekans bölgesinde bir lupa sahip olduğu, diğer aylarda ise lupların yüksek frekans bölgesine
doğru kaydığı tespit edilmiştir. Bu durum biyofilmin zamanla olgunlaştığına ve dolayısıyla
biyofilmde oluşan su kanalları nedeniyle porlaşmanın arttığına işaret etmektedir (13). Nitekim
SEM görüntüleri de özellikle 3.ay’da biyofilmin daha heterojen ve kompleks bir yapıya sahip
olduğunu ve porların büyüklüğünün arttığını göstermektedir (Şekil 4).
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Şekil 4. Model sistem suyuna maruz bırakılan galvanizli çelik kuponlarının (a,c) 1.ay, (b,d) 3.ay’a ait SEM
görüntüleri

EIS sonuçları uygun elektrik eş değer devreleri ile tanımlanmış ve 0.5 sa’te (0. ay) ait impedans
eğrisinin ideal kapasitöre yakın olduğu belirlenmiştir. Bu aya ait devre elemanları; Rs, Rf, Rct,
CPE1 ve CPE2’dir. Buna göre; Rs: çözelti direncini, Rf: film direncini, Rct: yük transfer direncini
göstermektedir. CPE sabit faz elementi olup, CPE1 ve CPE2 sırasıyla çift tabakayı ve film
tabakasını temsil etmektedir (Şekil 5a).
İmpedans verileri 1. aydan itibaren yük transfer direncine etki eden bir diffüz tabakanın
varlığına işaret etmektedir. Bu nedenle Rct’nin yerini, porlu diffüz tabakasını temsil eden Rpo
almıştır. 1. ve 2. aya ait devre elemanları; Rs, Rb, Rpo, CPE1 ve CPE2’dir. Buna göre; Rs: çözelti
direncini, Rb: biyofilm direncini, Rpo: por direncini göstermektedir. CPE sabit faz elementi olup,
CPE1 ve CPE2 sırasıyla çift tabakayı ve biyofilm tabakasını temsil etmektedir (Şekil 5b). 3. ay’a
ait eşdeğer devrede ise biyofilm yapısının olgunlaşmasına bağlı olarak biyofilmdeki
porlaşmanın ve dolayısıyla da difüzyonun arttığına işaret eden Warburg (W) elementi
gözlenmiştir. Bu aya ait diğer devre elemanları ise; Rs, Rb, Rpo, CPE1 ve CPE2’dir. Buna göre
Rs: çözelti direncini, Rb: biyofilm direncini, Rpo: por direncini ifade etmektedir. CPE sabit faz
elementi olup, CPE1 ve CPE2 sırasıyla çift tabakayı ve biyofilm tabakasını temsil etmektedir
(Şekil 5c).
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a)

b)

c)

Şekil 5. Galvanizli çelik yüzeyinin elektronik eşdeğer devreleri a) 0.5 sa (0.ay) b) 1 ve 2.ay c) 3.ay

İmpedans verilerine göre, biyofilm direnç değerlerinin aylara göre değişkenlik gösterdiği tespit
edilmiştir. 0. ay’da film direncinin oldukça yüksek değerde olduğu (11710  cm2) saptanmıştır.
Biyofilm direncinin ise 2. ay’da azaldığı, 3. ay’da ise artarak 3741  cm2 değerine ulaştığı
belirlenmiştir. Bununla birlikte, en düşük Rpo değeri de 3. ay’da 4671  cm2 olarak tespit
edilmiştir (Tablo 1).
Tablo1. EIS deneylerinden elde edilen impedans parametreleri
Çözeltiler

Rs
(
cm2)

Rf
(
cm2)

Rct
( cm2)

Rb
( cm2)

Rpo
( cm2)

W X10-3
( cm2)

CPE1
Yo1

CPE2
n1

(μF cm-2)

Yo2

n2

(μF cm-2)

0.ay

280.1

11710

1076

-

-

-

1.95

0.96

1.216

0.98

1.ay

349.8

-

-

3320

6797

-

164.1

0.94

157.7

0.92

2.ay

565.6

-

-

3118

9023

-

159.1

0.93

16.14

0.92

3.ay

223.2

-

-

3741

4671

1.295

185.5

0.96

179.2

0.95

Kuponların 0., 1., 2. ve 3. aylara ait potansiyodinamik polarizasyon eğrileri Şekil 6’da
verilmiştir. Deney süresince galvanizli çelik kuponların Ekor değerlerinin birbirlerine yakın
olduğu saptanmıştır. Ancak 2. ay’da Ekor değerinin 0. ay’a göre daha soy değere kaydığı
belirlenmiş ve -0.982 V olarak ölçülmüştür (Şekil 6, Tablo 2). Biyofilmin oluşması ile metal
yüzeyinde meydana gelen değişimler, metalin korozyon potansiyelini değiştirebilmektedir (14).
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Şekil 6. Model sistem suyuna maruz bırakılan galvanizli çelik kuponlarının polarizasyon eğrileri

Galvanizli çelik kuponların korozyon hızının 1.ay’da en yüksek değerine ulaştığı ve 19.67 mpy
olduğu saptanmıştır. En düşük korozyon hızı ise 0.414 mpy olarak 3. ay’da tespit edilmiştir
(Tablo 2).
Tablo 2. Model sistem suyuna maruz bırakılan galvanizli çelik kuponların Ekor ve Vkor değerleri
Aylar

Ekor (V)

Vkor (mpy)

0.ay
1.ay
2.ay
3.ay

-1.075
-1.097
-0.982
-1.123

14.81
19.67
0.799
0.414

İmpedans verilerine göre, 3 ay boyunca model sistem suyuna maruz bırakılan galvanizli çelik
kuponların yüzeyinde oluşan biyofilmin yapısının ve direncinin maruz kalma sürelerine göre
farklılık gösterdiği ve bu durumun metalin korozyon hızını ve davranışını etkilediği tespit
edilmiştir.
Teşekkür: İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) tarafından 33755,
22742 ve 21738 no’lu proje ile desteklenmiştir.
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ÇELİK İÇİN KOROZYON İNHİBİTÖRÜ OLARAK KULLANILAN SODYUM
SORBİTOL BORAT İLE SODYUM MANNİTOL BORAT ÜZERİNE TEORİK BİR
ÇALIŞMA
G. GECEa ve S. BİLGİÇb
Bursa Teknik Üniversitesi, DBMMF Kimya Bölümü, 16310 Bursa, Türkiye
Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü, 06100 Ankara, Türkiye

a

b

Özet:
Sodyum sorbitol borat ile sodyum mannitol borat bileşiklerinin çeliğin sulu ortamdaki korozyonuna karşı
inhibisyon özellikleri yoğunluk fonksiyoneli teorisi (DFT) yöntemiyle incelenmiştir. En yüksek dolu moleküler
orbital enerjsi (EHOMO), en düşük boş moleküler orbital enerjisi (ELUMO), ve enerji farkı (ΔE) gibi kuantum kimyasal
parametreler B3LYP/6-311+ +G(d,p) baz seti kullanılarak hesaplanmıştır. Teorik hesaplama sonuçları, deneysel
olarak gösterilen sorbitol boratın mannitol sorbata kıyasla sulu ortamda çeliği korozyondan korumadaki
üstünlüğünü doğrulamaktadır.
Anahtar Kelimeler: korozyon inhibitörü, sodyum sorbitol borat, sodyum mannitol borat, DFT

A THEORETICAL STUDY OF SODIUM SORBITOL BORATE AND SODIUM
MANNITOL BORATE AS CORROSION INHIBITORS FOR STEEL
Abstract
The corrosion inhibition characteristics of sodium sorbitol borate and sodium mannitol borate, on steel in aqueous
media has been studied using density functional theory (DFT). Quantum chemical parameters such as highest
occupied molecular orbital energy (EHOMO), lowest unoccupied molecular orbital energy (ELUMO), and energy gap
(ΔE) have been calculated at the B3LYP/6-311++G(d,p) basis set. The results of theoretical calculations confirm
the experimental findings on the superiority of sodium sorbitol borate to protect the corrosion of steel in aqueous
media compared to sodium mannitol borate.
Keywords : corrosion inhibitor, sodium sorbitol borate, sodium mannitol borate, DFT
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1. GİRİŞ
Geniş bir alanda kullanılabilen yeni korozyon inhibitörü formülasyonlarının geliştirilmesi
önemli konulardan biridir. Su depolarını, boru hatlarını vb. başka yapıları hem kapalı hem de
açık sistemlerde kullanımdayken korozyondan korumak için kullanılan en yaygın korozyon
inhibitörleri silikatlar, kromatlar, fosfatlar, nitritler, aminler ve bu bileşiklerle oluşturulan pek
çok farklı formülasyonlardır. Ancak sözü edilen bu maddelerin çoğu toksik olduğundan
kullanımlarından vazgeçilmektedir.
Bor bileşikleri, özellikle boraks, tek başlarına kullanıldıklarında etkinlikleri düşük olduğundan,
çeşitli kompozisyonların bir bileşeni olarak sulu ortamda çeşitli metallerin korozyon
inhibisyonunda sıklıkla kullanılmaktadır (1). Ayrıca, boraks ve bazı başka alkali metal
boratları, bazik bir ortamda tampon çözeltiler oluşturmak suretiyle inhibisyon etkinliği gösteren
karışımlarda yer almaktadır. Ligand olarak polihidroksi organik asitleri ya da poliolleri
(sorbitol, mannitol, pentaeritrit vb.) içeren bor-koordinasyon bileşiklerinin tuzları inhibisyon
etkinliği gösteren bu tür karışımlar da son yıllarda öncelikle tercih edilmektedir. Bunun en
önemli nedeni, bu tür koordinasyon bileşiklerinin toksik özelliğe sahip olmayışlarıdır (2).
Bu kapsamda, Ignash ve ark. tarafından bazı polioller, yani D-sorbitol ile D-mannitol
bileşikleri, sodyum tetraborat ile etkileştirilerek sodyum sorbitol borat ile sodyum mannitol
borat sentezlenmiştir. İzole ettikleri bu bileşiklerin gravimetrik yöntemler kullanarak ölçülen
inhibisyon etkinliklerinin su ortamında çeliğin korozyonu için %94’lere vardığını
bildirmişlerdir (3). Her ne kadar bu deneysel çalışma sodyum sorbitol borat ile mannitol borat
bileşiklerinin korozyon inhibisyonu etkinlikleriyle ilgili önemli bilgiler sağlıyorsa da bu
bileşiklerin inhibisyon özelliklerinin anlaşılması belirsizliğini korumaktadır. Günümüzde
kuantum
kimyasal
hesaplamalar,
gelişen
bilgisayar
teknolojisi
sayesinde
bu tür belirsizliklerin atomik düzeyde ele alınıp araştırılmasına imkân tanımaktadır (4-7). Bu
çalışmada, moleküler özelliklerin tahmininde çok etkili bir yöntem olduğu kanıtlanmış olan
yoğunluk fonksiyonel teorisi (DFT) yöntemi kullanılarak sodyum sorbitol borat ile sodyum
mannitol borat’ın inhibisyon özelliklerinin kökeninin aydınlatılması amaçlanmıştır.
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(a)

(b)

Şekil 1. (a) Mannitol borat ile (b) Sorbitol borat bileşiklerinin optimize edilmiş haldeki yapıları

2. YÖNTEM
Tüm moleküllerin geometri optimizasyonları yoğunluk fonksiyoneli teorisi (DFT)
yaklaşımıyla B3LYP/6-311++G(d,p) baz setinde Gaussian09 program paketi (8) kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Moleküllerin geometri optimizasyon sürecinde, tüm hesaplamaların
yakınsaklık koşulları içinde olması ve dalga sayılarında sanal değerlerin olmayışı potansiyel
enerji yüzeyinde yerel minimuma ulaşıldığını doğrulamıştır. Çalışmada, inhibitörlerin
elektronik özellikleri, sınır moleküler orbital enerjilerinin etkileri, en düşük boş moleküler
orbital (LUMO) ile en yüksek dolu moleküler orbital (HOMO) arasındaki enerji farkları
(ΔE=ELUMO – EHOMO), dipol moment gibi parametreler hesaplanarak incelenmiştir.
3. TARTIŞMA
Korozyon inhibitörü olarak kullanılan bileşiklerin inhibisyon etkileri, genellikle moleküllerin
metal bir yüzey üzerine adsorpsiyonuyla ilişkilendirilir. Kimyasal adsorpsiyon söz konusu
olduğunda, etkileşime girenlerden biri bir elektron çifti vericisi ve diğeri bir elektron çifti alıcısı
gibi rol oynar, bu nedenle sınır moleküler orbitallerinin enerjileri dikkate alınmalıdır. Fukui
tarafından reaktif bir molekülün, en yüksek dolu moleküler orbitali (HOMO) ile en düşük boş
moleküler orbitali (LUMO), “sınır moleküler orbitaller” olarak adlandırılmıştır. Genel olarak
moleküller ve yüzey arasındaki bağ, bir çift sınır orbitalinin etkileşiminin kombinasyonu olarak
kabul edilebilir. Söz konusu moleküler orbital enerjileri, çalışılan moleküllerin kararlılıklarının
ve reaktifliklerinin tahmin edilmesine imkân vermektedir. Dolayısıyla, HOMO ve LUMO
enerjileri arasındaki fark, yani HOMO-LUMO boşluğu (ΔE), önemli bir kararlılık göstergesidir
(4).
Çok etkin olarak kabul edilen korozyon inhibitörleri genelde, sadece metalin boş orbitallerine
elektronlar sunanlar değil, aynı zamanda metalin serbest elektronlarını kabul edebilen
bileşiklerdir. Yüksek bir HOMO enerji değeri, düşük enerjili ve boş moleküler orbitallere sahip
uygun moleküllere elektronların kolayca verilebileceğini gösterir. Artan EHOMO değerleri,
adsorpsiyonda da bir artışa ve buna bağlı olarak inhibisyon etkinliğinin artmasına neden olur.
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LUMO enerjisi ise molekülün elektronları alma yeteneğini gösterir. ELUMO değeri ne kadar
düşük olursa, molekülün elektronları alma olasılığı da o kadar mümkün olur. Buna göre, daha
küçük enerji farkları (ΔE) inhibisyon etkinliğini kolaylaştırmaktadır çünkü en düşük dolu
orbitalden bir elektronu ayırmak için gereken enerji küçük olacaktır.
Koopman’ın teoremine göre (9), iyonlaşma potansiyeli I, HOMO enerjisinin negatif hali olarak
kabul edilebilir (I = -EHOMO). LUMO enerjisinin negatif hali ise elektron ilgisiyle A, benzer
ilişkilidir (A = -ELUMO). Sonlu fark yaklaşımında kimyasal potansiyelin μ, negatif hali olarak
tanımlanan elektronegatiflik, χ = - μ = (I + A)/2, ve global sertlik ise η = (I - A)/2 şeklinde
verilmektedir.
İnhibitör molekülünün metal ile etkileşimi sırasında elektronlar, düşük elektronegatifliğe sahip
molekülden yüksek elektronegatifliğe sahip metale doğru kimyasal potansiyeller eşitlene kadar
akarlar. Transfer edilen elektron kesri, ΔN, Eşitlik 1’e göre hesaplanmıştır:
(1)

Eşitlik 1’de, m ve i indisleri sırasıyla, metal atomu ile inhibitör molekülünü göstermektedir.
Transfer edilen elektron kesri (ΔN), demirin elektronegatifliği için teorik değer olarak demirin
iş fonksiyonu χFe = 4.67 eV ve küresel sertlik içinse ηFe ≈ 0 değerleri kullanılarak
hesaplanmıştır.
Bu açıklamalardan yola çıkarak, sorbitol borat ile mannitol borat moleküllerinin elektronik
özelliklerinin karşılaştırılması uygun olacaktır. Bu amaçla, bu bileşiklerin EHOMO, ELUMO ve
ΔE=ELUMO–EHOMO, dipol moment gibi moleküler elektronik yapı ve reaktivite ile ilgili kuantum
kimyasal parametreler Tablo 1’de karşılaştırılmıştır.
Molekülün polarlanabilirliğiyle ilgili bir parametre olan dipol momentin, inhibisyon
etkinliğiyle olan ilişkisi günümüzde tartışmalıdır. Ancak dipol momentin büyüklüğü,
adsorpsiyon için gerekli olan çeşitli atomik merkezlerde istenilen potansiyeli oluşturacak
şekilde molekülü polarize edebileceğinden önemlidir. Genel olarak inhibitörün etkinliğinin
bileşiğin toplam dipol momentindeki artışla arttığı ileri sürülmektedir (4-7). Bu teorik
çalışmada da, hem gaz hem de sulu faz için en yüksek dipol moment değerleri mannitol sorbat
molekülüne kıyasla sorbitol borat için bulunmuştur. Sulu faz için hesaplanan dipol moment
değerlerinin gaz fazındakilere kıyasla daha büyük olduğu görülmektedir.
Öte yandan, orbital enerjileri için elde edilen sonuçlara göre,hem gaz hem de sulu fazda
sırasıyla en yüksek EHOMO (-2.743eV; -6.515 eV), en düşük ELUMO (1.771 eV; -0.262 eV) ve
ΔE (4.514 eV; 6.253 eV) değerleri sorbitol borat için bulunmuştur. EHOMO, ELUMO ve ΔE için
bulunan değerler, korozyon inhibitörü olarak sorbitol borat ile daha iyi performans elde etmenin
mümkün olduğunu doğrulamaktadır.
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Tablo 1. Sorbitol borat ile mannitol borat molekülleri için B3LYP/6-311++G(d,p) seviyesinde hesaplanan
elektronik ve reaktivite parametreleri
Bileşik

Faza

EHOMO (eV)

ELUMO (eV)

Mannitol
borat

G

-2.837

A
Sorbitol
borat

a
b

μ (D)

χ

η

ΔN

IE% b

2.144

ΔE (EL-EH)
(eV)
4.981

4.414

0.73

2.49

0.79

90.0

-6.545

-0.196

6.349

6.877

3.37

3.44

0.19

G

-2.743

1.771

4.514

5.801

0.49

2.90

0.72

A

-6.515

-0.262

6.253

7.961

3.39

3.98

0.16

94.1

G – gaz fazı (ε = 1.0), A – sulu faz (ε = 78.5)
Ignash, et al., (2009).

Her iki bileşiğin transfer edilen elektron kesri değerleri, aynı aralıkta bulunmakla birlikte,
mannitol borat için bulunan değerler biraz daha yüksektir. Hesaplanan ΔN değerleri, elektron
aktarımından kaynaklanan inhibisyon etkinliğinin Lukovits’in çalışmasıyla uyumlu olduğunu
göstermiştir (10). Bu çalışmada belirtildiği gibi, eğer ΔN < 3.6 ise, inhibisyon etkinliği
molekülden metal yüzeyine elektron aktarımı kabiliyeti güçlendiğinden artmaktadır.
Dolayısıyla, Tablo 1’de gösterilen her bir bileşik için reaktivite sıralamasının inhibisyon
etkinliği sıralamasıyla aynı, yani sorbitol borat > mannitol borat şeklinde olduğu
doğrulanmıştır.
4. SONUÇ
Sonuç olarak, çevre dostu iki bileşiğin, yani sodyum sorbitol borat ile mannitol boratın
elektronik yapılarıyla ilgili parametreler ve bunların korozyonu önleyebilme özellikleri
arasında DFT hesaplamaları yoluyla bir korelasyon kurulabilmiştir. Teorik sonuçların ve
deneysel verilerin karşılaştırılmasından, bu çalışmada kullanılan B3LYP/6-311++G(d,p)
yönteminin güvenilirliliği teyit edilmiştir. Elde edilen teorik sonuçlar, deneysel verileri
destekler şekilde sulu ortamda çeliğin korozyonunu önlemede sorbitol boratın mannitol borata
kıyasla daha üstün olduğunu doğrulamaktadır. Hem gaz hem de sulu faz için hesaplanan global
reaktivite parametreleri ile elektronik parametreler arasındaki uyum da bu bulguları
desteklemektedir.
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Özet
FNSS özgün tasarımlarından olan Samur, nehir üzerinde köprü kurulmasını sağlayan bir Seyyar Yüzücü Hücum
Köprüsü aracıdır. Ancak ilerleyen dönemde beliren tuzlu suda da kullanım gereksinimi, aracın korozyon koruma
seviyesinin arttırılması gerektiğini ortaya çıkartmıştır. Alternatif yöntemler değerlendirilmiş ancak araçların
tasarım ve üretim süreci tamamlandığı için en etkin çözümün katodik koruma olabileceği belirlenmiştir. Aracın su
ile temas eden yüzeylerinde farklı malzemenin kullanılıyor olması katodik koruma uygulaması için dikkat edilen
bir konu olmuştur. Bu sebeple kullanılan farklı malzemeler için GAMRY polarizasyon yazılımı kullanılarak
polarizasyon testleri uygulanmış ve malzemelerin elektrokimyasal davranışları incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar
ve aracın üç boyutlu modeli COMSOL yazılımına aktarılmış ve modelleme çalışmaları başlatılmıştır. Çalışmalar
devam etmekte olup ilerleyen süreçte modelleme çalışması geliştirilerek optimum koruma değerlerine ulaşılması
hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Katodik Koruma, Amfibik Askeri Araç

CATHODIC PROTECTION MODELLING OF SOME SELECTED PARTS OF AN
AMPHIBIOUS MILITARY VEHICLES IN SEA WATER
Abstract
Samur is The Amphibious Assault Bridge Vehicle that is designed by FNSS Defense Systems. Purpose of the
vehicle is bridging over the rivers and lakes. However, the requirement to use the vehicle in salty water that
appeared later, revealed the demand to increase the level of corrosion protection of the vehicle. Cathodic protection
seemed the best alternative among all other protection methods. Number of different types of materials used under
the vehicle is one of the challenges in this application. Some selected materials were subjected to a polarisation
tests to observe electrochemical behaviors of the metarials with the help of GAMRY software. The collected data
and the three dimensional model of the vehicle were introduced to COMSOL Multiphysics software to run the
cathodic protection simulation. The work is in progress to get the optimum protection parameters.
Keywords: Cathodic Protection, Amphibious Military Vehicles
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1. GİRİŞ
Dünya genelinde oldukça az sayıda üretici tarafından üretilen bir amfibik askeri köprü aracı
olan Samur, FNSS tarafından tasarlanıp üretilmiştir. Samur aracı faal olarak askeri
operasyonlarda kullanılmaktadır. Bu tip askeri araçlar, nehir ve göl gibi kara yolunun tatlı su
ile kesildiği durumlarda suda ilerleme kabiliyeti olmayan diğer askeri araçların ve personelin
karşı kıyıya ulaşabilmesi amacıyla köprü kurmak veya üzerinde bu birimleri taşıyarak transfer
etmek gibi özelliklere sahiptir [1]. İlerleyen dönemde beliren yeni ihtiyaçlar doğrultusunda, tatlı
sular için tasarlanan Samur aracının tuzlu su ortamında da kullanılabilmesi gündeme gelmiştir.
Samur aracının gövdesi alüminyum alaşımından yapılmış olup, alt sistemler için ise çelik
parçalar tercih edilmiştir. Bu araç, diğer tüm askeri araçlar gibi zorlu arazilerde kullanılmaktadır
ve alınan darbeler sonucunda boya ve koruyucu kaplamalar araç yüzeyinden ayrılabilmektedir.
Hasarlı bölgeler, tekrar kaplanması mümkün olmadığı durumlarda çıplak olarak kalmaktadır.
Tatlı suda kullanılan araçlarda, bu tür durumlar sonucu kaplamasız kalan bölgelerde korozyon
hızının oldukça yavaş olduğu gözlemlenmiştir. Ancak bu araçlar, tatlı suya kıyasla çok daha
korozif olan [2] tuzlu suda kullanıldıklarında, çıplak bölgelerde korozyonun oldukça hızlı
ilerlediği belirlenmiştir. Bu sebeple, tuzlu suda kullanılan araçlar için korozyona karşı ilave
koruma önlemleri alınması gerekmektedir.
Elektrokimyasal bir olay olan korozyonun önlenmesi veya geciktirilmesi için birçok yöntem
bulunmaktadır [3]. Askeri araçlar için korozyondan korunma sistemleri tasarlanırken dikkate
alınan noktaların başında aracın kullanılacağı ortam gelmektedir. Bu ortama uygun olacak
şekilde malzeme ve kaplama seçimi, parça tasarımı ve montajı yapılmaktadır. Ancak farklı bir
çalışma ortamı için tasarlanmış ve üretilmiş olan araçlarda malzeme seçimi ile ilgili önlemler
uygulanamamaktadır. Bu sebeple en uygun yöntemin katodik koruma olacağı
değerlendirilmiştir. Temel olarak iki uygulama metodu bulunmaktadır [4-6]. Bunlardan ilki
Kurban Anotlu Katodik Korumadır. Bu yöntemde korozyondan korunacak olan yapıya
kendisinden daha aktif bir anot bağlanır ve yapı yerine bu anodun korozyona uğraması sağlanır.
Diğer yöntem olan Dış Akım Kaynaklı Katodik Koruma Yönteminde ise korozyondan
korunacak yapıya dışardan akım verilerek korozyona sebep olan potansiyel farkı aradan
kaldırılarak korozyon önlenmiş olur. Bu yöntemler arasından uygulanabilirliği daha kolay
olması ve diğerine göre daha düşük maliyet ile kurulabilmesi sebebiyle Samur aracında
Galvanik Anotlu Katodik Koruma tercih edilmiş ve çalışmalar bu yöntem üzerine
yoğunlaştırılmıştır.
Su ile temas halindeki araç parçalarının geometrisinin kompleks oluşu ve kullanılan farklı
malzemelerin etkileşimi katodik koruma uygulamasının yapılmasını zorlaştırıcı unsurlar
olmaktadır. Araç altındaki malzemelerden alınan numuneler üzerinde Gamry Reference 3000
cihazı kullanılarak potansiyostatik testler yapılmış ve malzemelerin elektrokimyasal davranışı
belirlenmiştir. Elde edilen bu veriler COMSOL Multiphysics yazılımına aktarılarak araç
üzerinde anot yerleşimi ve kullanılan anotlara bağlı olarak potansiyel farkı değişimleri
modellenmiştir.
2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Çalışmalar kapsamında farklı çelik ve alüminyum alaşımları incelenmiştir. Bu alaşımlara ait
kimyasal kompozisyonlar Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 1. Kullanılan çelik malzemelerin kimyasal kompozisyonu
Çelik
A
B
C
D

C%
0.24
0.19
0.08-0.13
0.38-0.43

Mn%
0.90
0.80-1.25
0.3-0.6
0.75-1.00

P%
0.03
0.03
0.03
0.03

S%
0.03
0.03
0.05
0.04

Si%
0.15-0.40
0.3-0.65
0.07-0.06
0.15-0.35

Ni%
0.40
-

Cr%
0.40-0.65
0.8-1.1

Mo%
0.15-0.25

Tablo 2. Kullanılan alüminyum malzemelerin kompozisyonu
Alüminyum
5XXX
7XXX

Si%
0.40
0.35

Fe%
0.40
0.4

Cu%
0.10
0.2

Mn%
0.40-1.0
0.05-0.5

Mg%
4.0-0.49
1.0-1.4

Cr%
0.05-0.25
0.1-0.35

Zn%
0.25
4.0-5.0

Ti%
0.15
-

Polarizasyon testleri çıplak metal yüzeylerine uygulanmış olup kullanılan numuneler her bir
test öncesinde zımparalanmış, saf su ile yıkanıp asetonla durulanmıştır. Kullanılan yapay deniz
suyu ise ASTM D1141-98’e göre hazırlanmış olup bileşimi Tablo 3’de verilmiştir [7]. Yapay
deniz suyu ile doldurulan korozyon hücresine test edilen metal numune çalışma elektrodu
olarak, grafit karşıt elektrot olarak ve doymuş kalomel elektrot (SCE) ise referans elektrot
olarak yerleştirilmiştir. Eklenen tüm elektrotlar Gamry Reference 3000 Potensiostat’a
bağlanmıştır.
Tablo 3. Yapay deniz suyu bileşimi

Potensiyosta bağlanan bir bilgisayar yardımı ile elektrokimyasal veriler toplanmıştır.
Polarizasyon testleri öncesinde açık devre potansiyel ölçümü yapılmıştır. Potansiyelin sabit bir
değere yaklaştığının görülmesini takiben açık devre potansiylinin 0.25 V altından başlayarak 1
mV/s ile tarama yapılmıştır. Elde edilen değerler kullanılarak potansiyel farkı - akım
diyagramları çizilmiştir.
Aracın su ile temas eden yerlerindeki seçilen metalik parçaların üzerindeki potansiyel dağılımı
sonlu eleman yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Malzemelerden elde edilen korozyon
potansiyeli ve Tafel sabitleri COMSOL Multiphysics yazılımına aktarılmıştır [8]. Deniz suyuna
ait iletkenlik ve sıcaklık bilgileri de yazılıma girilmiş ayrıca modellemesi yapılacak olan araca
ait 3 boyutlu model de yazılıma aktarılmıştır.

233

Hesaplamaları azaltabilmek adına aracın simetrik yapısından faydalanılmış ve Şekil 1’de
verildiği gibi dörtte birlik kısmı modelleme çalışmalarına dahil edilmiştir. Ayrıca aşağıdaki
kabuller kullanılarak modelleme tasarlanmıştır.
- Çıplak yüzeylerde her zaman homojen korozyon oluşmaktadır.
- Galvanik çift oluşumunu engelleyecek şekilde her parça birbirinden izole edilmiştir.
- Çıplak metal yüzeylerinde konsantrasyon değişimi olmamaktadır.
- Sisteme dışardan hiç bir ilave elektron kaynağı dahil değildir.
- Tüm bağlantı elemanları ve diğer küçük elemanlar yapıdan hariç tutulmuştur.

Şekil 1. Modellemesi yapılan aracın geometrisi (seçilen dörtte birlik kısm)

3. TARTIŞMA
Kullanılan metal numunelere ait elde edilen Tafel eğrilerinin tipik bir örneği Şekil 2’de
verilmiştir. Yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar değendirilerek Tafel ekstrapolasyon
yöntemi ile Tablo 4’de verildiği gibi Tafel sabiti, korozyon akımı ve potansiyel verileri elde
edilmiştir.
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Şekil 2. Tipik bir Potansiyel-Akım grafiği, logaritmik skala
Tablo 4. Çelik ve alüminyum numunelere ait polarizasyon test sonuçları, 25 °C, grafit karşıt elektrot ve standart
kalomel elektrota karşı.
Numune

βA mV/decade

βC mV/

ikor μA/cm2

Ekor mV

A
B
C
D
5XXX
7XXX

82
80
76
70
122
179

347
506
267
298
110
253

20.3
39.1
14.4
17.7
1.2
1.5

-717
-578
-729
-733
-852
-860

Şekil 3’de kurban anotların araç içi yerleşimleri verilmiştir. Bu yerleşimde gövde ve alt sistem
parçaları en az gölgelenecek şekilde konumlandırma yapılmıştır. Çalışmada Al-In malzemeden
üretilmiş kurban anotlar kullanılmış olup akım yoğunluğu ve denge potansiyeli sırasıyla 2 A/m2
ve -1.3 V’dur. Her bir anodun ölçüsü 130x75x22 mm olarak belirlenmiştir.

Şekil 3. Araç altında kullanılan anotların yerleşimi
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Modelleme çalışmalarında iki farklı senaryo üzerinden gidilmiştir. Bunlardan ilki şekil 4’de
verilen aracın tüm yüzeyleri yalıtılmış durumda iken sadece seçilen alt sistem parçasının tüm
yüzeyinin doğrudan tuzlu suya maruz kaldığı durumdur. Diğer senaryoda ise Şekil 5’de
verildiği gibi seçilen parça yüzeyinin çoğunluğunun yalıtıldığı, yalnızca bu parçanın yüzeyinde
oluşabilecek rastgele bir kaplama hasarı olması durumu ele alınmıştır. İlk senaryoda ele alınan
çıplak metal yüzey alanı 2922cm2’dir, ikinci senaryoda ise bu parçadaki çıplak yüzey alanı
180cm2’ye düşürülmüştür. Bu senaryolardan farklı olarak Şekil 6’da verildiği gibi yalnızca
gövde üzerinde 80 cm2’lik bir çıplak alüminyum yüzey olan durum da incelenmiştir.

Şekil 4. Tüm gövdenin yalıtılmış, sadece seçilen bir parçanın kaplamasız olduğu senaryo

Şekil 5. Tüm araç yalıtılmış durumda iken sadece seçilen parçada lokal hasar oluşması senaryosu

Şekil 6. Gövde üzerinde oluşturulan rastgele hasar (üstte) ve üzerindeki potansiyel dağılımı (altta)
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Katodik koruma uygulamalarında çelik parçalar için en az -774 mV’luk potansiyel farkı
(standart kalomel elektrota göre) gereksinimi vardır [9]. Bu gereksinim göz önüne alındığında
her iki senaryoda da çelik parçaların korunmakta olduğu gözükmektedir. Şekil 6’da görüldüğü
üzere alüminyum yüzeyler için koruma potansiyeli olan -1244 mV değerine yakın bir
potansiyel dağılımı gözlenmiştir.
4. SONUÇ
Araç üzerinde seçilen belirli bir bölge için iki farklı senaryo ile modelleme çalışmaları
yapılmıştır. Tamamen hasarlı ve lokal hasarlı her iki durumda da Al-In anotla yapılan katodik
koruma uygulamasında koruma etkinliği açısından başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Modelleme
çalışmalarının farklı senaryolarda ve farklı koruma kriterleri üzerinde tekrarlanarak daha fazla
sonuç elde edilmesi ve istatistiksel bir yaklaşım gerekmektedir. Buna göre araç üzerinde
oluşabilecek farklı büyüklükteki hasarlar için anot miktarı, geometrisi, dağılımı gibi konularda
daha gerçekçi sonuçlar elde edilebilecektir.
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Abstract
The chemical composition of the 6082 alloy and the production cycle were recently revised in order to achieve a
more uniform structure with no evidence of coarse grains across the section. This was achieved by alloying the
standard 6082 alloy with Cu to improve its age hardening capacity without a separate solution heat treatment.
However, Cu addition degrades the corrosion resistance of the alloy due to the formation of Al-Cu precipitates
along the grain boundries. These precipitates are cathodic with respect to the aluminum matrix and thus encourage
intergranular corrosion. The present work was undertaken to identify the impact of Cu addition on the corrosion
properties of the revised EN AW 6082 alloy. A series of experimental EN AW 6082 alloys with 0.27, 0.45 and
0.89 wt% Cu were tested in the present work in salt spray and potentiodynamic tests and the results will be reported.
Keywords: EN AW 6082, corrosion, copper, alloying

BAKIR İLAVESİNİN EN AW 6082 ALUMİNYUM ALAŞIMLARININ KOROZYON
ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
Özet
6082 alaşımlarının kimyasal kompozisyon ve üretim yönteminde yakın zamanda yapılan değişiklik ile tane
büyümesine meydan tanımadan daha uniform bir yapıda kesit elde edilmiştir. Bunu sağlamak için standart 6082
alaşımına bakır ilavesi yapılmış ve bu sayede alaşımın yaşlandırma kabiliyeti herhangi bir çözeltiye alma işlemi
uygulamadan geliştirilmiştir. Ancak Cu ilavesi ile alaşımın korozyon direnci tane sınırlarında oluşan bakır içerikli
intermetalik fazlardan dolayı düşmektedir. Bu çökeltiler matris fazına göre katodik davranış göstererek
intergranüler korozyona sebebiyet vermektedir. Bu çalışmada Cu ilavesinin EN AW 6082 alaşımına etkisi
incelenmiştir ve 0,27 - 0,45 ve 0,89 bakır içerikli deneme 6082 alaşımları ile birlikte korozyon deneylerine tabi
tutulup, sonuçları raporlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: EN AW 6082, korozyon, bakır, alaşımlama
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1. INTRODUCTION
Mass reduction is one of the most important technical issues in transport industry. Energy
consumption, greenhouse gas emission and safety deeply depend on the weight of the material
used. In order to achieve light weight, wrought aluminum alloys are commonly used in
automotive industry as structural components and mainly 6xxx series aluminum alloys are
recently studied for this purpose, because of their great response to precipitation hardening
(1-3).
It is a well known situation that copper addition into aluminum alloy remarkably increases the
mechanical properties (4,5). However, addition of copper introduces a side effect on the alloys
corrosion properties, because precipitates like AlxCuyMgzSiw (Q), Al2CuMg and CuAl2 (θ) are
acting as cathodes in the micro scale (6) (Figure 1). Aluminum 6xxx series alloys mainly
encounter with intergranular corrosion (IGC) as a result of alloying (7), particularly by copper
addition (8). Alloying with copper even at low concentrations like 0.1 wt% exposes the alloy
to IGC (9). Copper containing precipitates are more noble than the matrix phase and this causes
a micro galvanic coupling at grain boundaries (10).
IGC of Al alloys can be explained by precipitation of discrete particles during heat treatment
more at the grain boundaries than in the matrix. This makes grain boundaries more noble than
the matrix. After the active regions are depleted by the corrosion process, the matrix becomes
purer from the initial state with an increased potential difference (11). Also the
thermomechanical background of the material also affects the susceptibility to ICG. For
example, overaging conditions brings precipitates from the coherent state to an incoherent and
globular state and this eliminates ICG and introduces pitting corrosion, but underaging
increases the susceptibility of the alloy.

Figure 1. IGC mechanism, conceptual (7).

Although there has been some research on the corrosion properties of Al 6xxx series alloys by
copper addition, there remains a need to investigate the effect of copper addition at higher
concentrations and in the unsolutionized condition (3). In this present study, the aim is to
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examine the effect of copper addition on the corrosion properties of EN AW 6082 at high
concentrations up to 0.89 wt% in the T5 temper.
2. EXPERIMENTAL
400 mm long EN AW 6082 extruded bars (copper amounts varying from 0.07 to 0.89 %wt.)
with a diameter of 42 mm were used for industrial scale forging experiments. Chemical
compositions of the alloys used are given in table 1.
Table 1. Chemical compositions of aluminum alloys and their designations (%)
Alloy
Standard 6082
Exp. 6082 with 0.27 % Cu
Exp. 6082 with 0.45 % Cu
Exp. 6082 with 0.89 % Cu

Designation
ST
0.27
0.45
0.89

Si
1.02
1.09
1.13
1.03

Mn
0.57
0.68
0.67
0.72

Cu
0.07
0.27
0.45
0.89

Mg
0.75
0.80
0.68
1.01

Cr
0.22
0.18
0.18
0.03

Fe
0.26
0.25
0.25
0.44

Zn
0.01
0.01
0.01
0.12

Ti
0.03
0.03
0.03
0.01

2.1. Heat Treatment
The suspension components were produced in the T5 temper, where the aging process was
employed without a separate solutionizing treatment. To solutionize adequate Mg and Si levels
before the aging process, some revisions were carried out in the preheating, forging and post
forging actions. The round bars were preheated to 520 C, a slightly higher temperature with
respect to that employed in the standard T6 process and were forged into the same suspension
components with the same forging parameters. These forgings were quenched in water right
after the forging operation and were artificially aged at 180 C for 8 hours
(Figure 2).

Figure 2. T5 processing of extruded bars.

2.2. Specimen Preparation
Aged specimens were cut to a thickness of 5mm and a diameter of 23mm. For surface
preparation they were ground up to 2000 grit emery paper and washed with distilled water
before corrosion testing.
2.3. Corrosion tests
Salt spray tests were applied according to ASTM B117 standard for 15 and 21 days and the
results were macro examined to see the corrosion residues.
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Potentiodynamic tests of standard EN AW 6082 and copper containing experimental alloys
were performed using potentiodynamic polarization module of Reference 600 Potentiostat by
Gamry at ambient temperature in 2.0 wt.% NaCl solution. A standard three electrode cell
configuration was used with a platinum weave as counter electrode, a saturated calomel
electrode (SCE) as reference electrode and the test specimen as working electrode (WE).
Tafel extrapolation tests: Primarily open circuit potential (OCP) measurements were
performed for 1 hour (3.6k seconds). Tafel extrapolation tests were executed between -300 mV
and +300mV (vs. OCP) with the scan speed of 0.17mV right after OCP measurements. The
resultant Potential – Current figures were used to evaluate the corrosion current densities of
specimens according to Stern-Geary equation (Eq. 1).

Rp =

B
i cor r

,

B=

ba bc
2.3(ba - bc )

(Eq. 1)

Cathodic polarization tests: Cathodic polarization tests were also applied after execution of
OCP tests described earlier. Measurements were taken in the range of 0 to -600 mV’s from the
OCP of test materials. Cathodic polarization tests were applied in order to get a higher linear
range in the cathodic arm for preventing incorrect results obtained from Tafel extrapolation
tests.
3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Salt Spray Tests
Salt spray tests reveal an overview about the corrosion behaviour of materials surfaces.
Corrosion susceptibility of alloys as a function of copper content was estimated via visual
inspection (Figures 3 and 4).

a

b

c

d

Figure 3. Photos of specimens after 15 days (near 350 hours) of salt spray test ST (a) 0.27 (b), 0.45 (c), and 0.89
(d) respectively.

241

a

b

c

d

Figure 4. Photos of specimens after 21 days (near 500 hours) of salt spray test ST (a) 0.27 (b), 0.45 (c), and 0.89
(d) respectively.

Figure 3 clearly shows that, after 15 days of salt spray test, none of the specimens exhibit
significant corrosion products. Figure 4 (i.e. 21 days), on the other hand, suggests that all of
the specimens have started to corrode. 0.89 % copper containing experimental 6082 alloy is
heavily corroded. It is fair to conclude from the foregoing that 0.89 % wt. copper containing
specimen is the least corrosion resistant while specimens having 0.07, 0.27 and 0.45% wt.
copper are more resistant to corrosion.
3.2. OCP measurements
OCP measurements of the alloys show a regular shape and stay stationary on their potential.
Copper is more noble than the standard 6082 alloy. Therefore, by adding copper intermetallic
compounds and solid solution will have higher copper concentrations and this increases the
OCP values of alloys.
As a result of 1 hour OCP measurement, 0.07, 0.27, 0.45 and 0.89 wt% Cu containing alloys
respectively will show higher electropositivity (Figure 5). All alloys show a similar structure
after they are stable. The main cause of the zig-zag structure of OCP is caused because of the
presence of aggressive electrolyte. Therefore, it is a need to break the measurement in a short
term. In Table 2 OCP results after 1 hour can be seen.
Table 2. OCP results of alloys after 1 hour measurement.

OCP (mV) vs. SCE

ST
-730

0.27
-718
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0.45
-712

0.89
-704

Figure 5. Open circuit potentials of alloys over 1 hour of measurement in 2 wt.% NaCl solution.

3.3. Potentiodynamic polarization tests
In Tafel extrapolation curves anodic arm of alloys show very sharp increase in the current
densities. This means anodic constants are very small and therefore corrosion rates of materials
increase. Also over -0.5 volts there is oscillation on the current with increasing potential. This
shows that, over -0.5 volts vs. SCE pitting corrosion starts on all alloys.

Figure 6. Tafel curves of alloys, between ±300 mV.
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The cathodic arms of tafel curves start with a miscalculation. Although applied voltage
(-300mV vs. OCP) was not very high, the beginning of the curves start with a deflection and
current measurements are very high. Because current measurements need to be linear at least
in this range cathodic polarization tests were applied in order to calculate Tafel constants.

Figure 7. Cathodic polarization curves of alloys with linear fit.

In cathodic polarization curves cathodic Tafel constants were calculated from the slope of the
curves, where the current change in cathodic arm of the slope is more reliable than Tafel curves.
With increasing copper addition, it is clear that the slope of the curves increases (Figure 7) and
this causes an increase in the corrosion rate of the material.
Table 3 shows electrochemical properties of alloys obtained from potantiodynamic polarization
curves. Although Vcorr is increasing with increasing copper content, Icorr also increases. The
resultant corrosion rates of alloys show compatible results with salt spray tests. Standard 6082
alloy has the least corrosion rate and the worst alloy is the specimen with 0.89 % wt. copper
addition.
Table 3. Corrosion properties of alloys obtained from Tafel and cathodic polarization curves.

ST
0.27
0.45
0.89

Vcorr (mV)
-729
-708
-700
-693

Icorr (A)
208.7 x10-3
653.1 x10-3
2.029
4.640

a (mV/decade)
-17.6
-17.5
-15.7
-16.6

c (mV/decade)
410.5
351.1
979.4
1,252

Corrosion Rate (mpy)
277.9 x10-3
869.9 x10-3
2.702
6.177

4. CONCLUSION
The increase in mechanical properties with increasing copper is unfortunately accompanied
with a decrease in the corrosion resistance.
In potentiodynamic tests, it is proved that increased copper addition gives the alloy higher
susceptibility to corrosion. A copper content of 0.45 %wt appears to be a limit to achieve
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superior mechanical properties without degrading the corrosion resistance of 6082 alloys too
much.
0.89 % wt. copper containing 6082 alloy was severely effected in both corrosion tests and
showed the highest corrosion rate in potentiodynamic polarization tests. Therefore, this alloy
should be used with great caution in automotive suspension parts.
The microstructures of the specimens submitted to salt spray tests should be examined in more
detail in order to understand the behavior and the severity of corrosion reaction.
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Özet
Magnezyum, düşük yoğunluk ve yüksek özgül dayanım gibi olumlu özellikleri nedeniyle oldukça ilgi çeken bir
metal olmasına rağmen, yüksek sıcaklık ve korozif ortamlardan olumsuz etkilenmesi nedeniyle kullanım alanları
kısıtlıdır. Magnezyumun olumsuz özelliklerinin takviye elemanı kullanılarak iyileştirilmesi ile elde edilecek metal
matrisli kompozitler, günden güne artan hafif malzeme ihtiyacı için iyi bir alternatif olarak görülmektedir. Yapılan
çalışmada magnezyum alaşımı talaşına seryum takviye malzemesi ilave edilerek üretilen çubuklardan korozyon
test numuneleri hazırlanmıştır. Korozyon testi sonucunda, seryumun oda şartlarında belirli takviye oranlarında (%
0,37) ve yüksek sıcaklıklarda kompozit malzeme korozyon direncini artırarak magnezyum alaşımının korozyon
özelliklerini iyileştirdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Magnezyum alaşımı, seryum, korozyon oranı

THE EFFECTS OF CERIUM ON CORROSION PROPERTIES OF MG BASED
COMPOSITES
Abstract
Magnesium (Mg) has favorable properties such as low density and high specific strength. Based up on with this
properties attracting attention despite it has restricted usage because of high temperature and corrosive
environment affect some specialties negatively. Metal matrix composites which will be obtained with
reinforcement for the aim of enhancing better properties are seen an alternative for the increasing need of light
material day by day. In this study corrosion test samples are prepared from rods made up of cerium reinforced Mg
alloy chip. After corrosion test, it is determined that Ce improves magnesium alloy’s corrosion property by
increasing composite material’s corrosion resistance (at % 0,37 rate) at room temperature condition and at high
temperature conditions in general.
Key words: Magnesium alloy, cerium, corrosion rate
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1. GİRİŞ
Hızla artan enerji tüketimi ve buna bağlı olarak gelişen çevre kirliliği, kısıtlı enerji kaynakları
ve doğa koşulları nedeniyle kara ve hava taşımacılığında enerji verimliliği ön plana
çıkmaktadır. Bu yüzden bazı ülkeler birtakım yasal uygulamalarla enerji verimliliğini teşvik
etmekte ve hatta zorunlu hale getirmektedir. Enerji verimliliği açısından hafif ama dayanımı
yüksek malzemeler, güvenlik ve performans standartlarını karşılarken enerji verimliliğini
artırmakta ve buna bağlı olarak yakıt atıklarının salınımını da azaltmaktadır. Kara araçlarında
kullanılan malzemelerin büyük bir kısmı metalden oluşmakta ve bu metal malzemelerin
yaklaşık % 75’ini normal, yüksek ve orta dayanımda çelikler oluştururken sırasıyla alüminyum
ve magnezyum da sık kullanılmaktadır. Yukarıda belirtilen günümüz ve gelecek koşulları bu
malzeme kompozisyonunun alüminyum ve magnezyum lehine artmasını kaçınılmaz
kılmaktadır. Belirtilen malzemelerin bilinen ve kullanılan önemli özelliklerinin geliştirilmesi
ve olumsuz özelliklerinin giderilmesi de ancak kompozit malzemelerle mümkün
görünmektedir. Magnezyumun dezavantajlarının uygun takviye elemanları ile geliştirilerek
kompozit bir malzeme elde edilmesi durumunda, alüminyum ya da çeliklerin yerini alabilecek
özelliklere sahip bir kompozit malzeme ile ağırlık kazanım oranları oldukça artacaktır.
ABD Enerji Bakanlığı araç teknolojileri programına bağlı malzeme teknolojileri alt grubu,bir
çalışmada, araçlarda geçmişte ve gelecekte kullanılan/kullanılması öngörülen malzeme
oranlarını Şekil 1’de görüldüğü üzere vermiştir (1).

Şekil 1. Geçmişte, günümüzde ve gelecekte muhtemel olan araçlarda kullanılan malzeme oranları.

Magnezyum tozlarının ekstrüzyonu ile elde edilecek ürünler, sinterlenmiş alümniyumda olduğu
gibi, yüksek sıcaklıklarda çok önemli mekanik özellikleri olabileceği değerlendirilerek
araştırılmasına ihtiyaç olan diğer bir önemli konudur. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı
magnezyum esaslı mikro ya da nano kompozitler ve alaşımlar geliştirilerek özelliklerinin
belirlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır (2). Nadir toprak elementlerinin magnezyum alaşımlarına
ilave edilmesiyle %1’den daha az oranlarda bile tokluk, çekme dayanımı, yüksek sıcaklık
dayanımı ve sürünme dayanımı gibi malzeme özelliklerinde önemli artışlar sağladığı
görülmüştür (3, 4, 5). Bu ve benzeri çalışmalar nadir toprak elementlerinin magnezyum ve
alaşımlarının özelliklerinin iyileştirilmesinde kullanılabilecek potansiyele sahip olduğunu
ortaya koymuştur.
Bu çalışmada magnezyum alaşım talaşı matris malzemesi olarak tercih edilip, %2, %1.49 ve
%0,37 oranlarında seryum tozu takviye elemanı olarak kullanılarak toz metalurjisi yöntemiyle
üretilen numuneler, sirkülasyonlu su banyosunda %3 tuzlu suda 24, 48 ve 72 saat sürelerle
korozyon testine tabi tutulmuş ve seryumun magnezyum alaşımının korozyon özelliklerine
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etkisi incelenmiştir. Testler oda sıcaklığı ve 70 °C’de gerçekleştirilerek yüksek sıcaklık
koşullarında korozyon özelliklerindeki değişimlerin de incelenmesi hedeflenmiştir.
2. MATERYAL VE METOT
2.1. Malzemeler
Kompozit malzeme üretiminde matris malzemesi olarak AZ41 magnezyum alaşımı, takviye
elemanı olarak da seryum kullanılmıştır. Matris malzemesi olarak kullanılmak üzere temin
edilen magnezyum alaşımı talaşının SEM (taramalı elektron mikroskobu) görüntüsü Şekil 2’de
verilmiştir.

Şekil 2. Magnezyum Alaşım Talaşı SEM Görüntüsü

Magnezyum alaşımı talaşının tane boyutu ortalaması 266 µm olarak hesaplanmıştır.
Magnezyum alaşımının kimyasal içeriğinin; %4 Al, %1 Zn, % 0,8 Ca, % 0,74 Si, %0,33 Mn,
% 0,09 S, %0,13 Fe, %0,01 K ve % 0,03 diğer şeklinde olduğu belirlenmiştir. Takviye elemanı
olarak kullanılan Seryum, -325 mesh (<44 µm) olarak temin edilmiştir.
2.2. Numune Üretimi
Seryumun magnezyum alaşımının korozyon özelliğine etkisi, takviyesiz, %2, %1.49 ve %0,37
seryum takviyeli numuneler üretilerek incelenmiştir. Numuneler toz metalürjisi yöntemi
kullanılarak imal edilmiştir. Alaşım talaşı ve seryum tozu tartım işlemlerinde PRECISA XB
320 hassas tartı kullanılmıştır.
Seryum tozu hava ile temasında ve ısı ile alevlenebilmesi nedeniyle atmosbag içerisine argon
gazı verilerek oluşturulan kontrollü ortamda ambalajından çıkarılıp tartıldıktan sonra çelik
kavanoza ilave edilmekte ve 1 saat karıştırma işlemi gerçekleştirilmektedir. Atmosbag içerisine
verilen yüksek saflıktaki argon gazı içerisindeki nemin tutulması için Drierite gaz kurutma
ünitesi kullanılmıştır.
Magnezyum alaşımı ve seryum tozları 1 saat süreyle 101 dev/dak hızla Turbula T2F Karıştırma
sisteminde karıştırılmıştır. Karıştırma işlemi sonrası elde edilen kompozit toz karışımı, kalıp
içerisinde 15 bar basınç altında soğuk sıkıştırma işlemine tabi tutularak bilet haline getirilmiştir.
Elde edilen biletler 400°C’de 10:1 oranında ekstrüze edilerek test numunelerinin hazırlanacağı
çubuk numuneler elde edilmiştir. Çubuk numuneler kesilerek parlatma işlemine tabi
tutulduktan sonra korozyon testlerinde kullanılmak üzere Şekil 3’de görüldüğü üzere yaklaşık
5x5x10 mm boyutlarına getirilmiştir.
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Şekil 3. Korozyon test numunesi

2.3. Korozyon Testi
Korozyon testi sirkülasyonlu ve sıcaklık kontrollü su banyosunda daldırma yöntemiyle
gerçekleştirilmiştir. Korozyon ortamı tuzlu su çözeltisi (%3 tuz) ve deionize su (0,15 µS)
kullanılarak hazırlanmış, testler oda sıcaklığı ve 70°C sıcaklıkta 24, 48 ve 96 saat süreyle Şekil
4’de şematik gösterimi verilen test düzeneği kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Şekil 4. Korozyon test düzeneğinin şematik gösterimi.

Test sonrası korozyon kalıntıların temizlenmesi için ASTM G1 standardına (6) uygun olarak
krom oksit, baryum nitrat ve gümüş nitrat karışımı kullanılmıştır. Test sonrası temizlenen
numuneler PRECISA XB 320 hassas terazide tartılmıştır. Ağırlık kaybı ve yüzey alanı her bir
numune için ölçüldükten sonra korozyon oranları (KO) yılda milimetre (mm/y) cinsinden
ASTM G31 standardına (7) uygun olarak hesaplanmış olup, kullanılan eşitlik aşağıda
verilmiştir.
KO = (KxAk) / (AlxTxD)
KO: Korozyon Oranı
K: 8,76 x 104 (mm/y için katsayı)
Ak: Ağırlık kaybı
Al: Numune yüzey alanı
T:Test süresi (24, 48, 96)
D:Yoğunluk
Üretilen numuneler için elde edilen korozyon oranı değerleri Tablo 1’de verilmiştir.
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(1)

Tablo 1. Numune Korozyon Oranları
Korozyon Oranı
Takviye oranı
% 0,37
% 1,29
%2

24 saat
8,08
8,00
9,53
36,24

Oda Sıcaklığı
48 saat 96 saat
7,39
9,98
5,04
7,18
6,64
8,27
38,06
78,09

24 saat
15,25
12,21
16,06
55,26

70 °C
48 saat
13,57
13,63
17,32
57,22

96 saat
15,51
14,69
19,78
34,94

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Korozyon testi sonrası elde edilen veriler incelendiğinde %2 Seryum takviyeli numunenin
diğerlerine göre daha yüksek korozyon oranına sahip olduğu görülmektedir. Bununla birlikte
% 0,37 ve % 1,29 takviyeli numunelerin oda sıcaklığında korozyon oranları takviyesiz
numuneye göre, test süresi artmasına rağmen 24 saat test değerlerine göre daha belirgin düşüş
göstermektedir. 96 saat süre sonunda elde edilen korozyon oranı 24 saat test değerine göre daha
düşüktür. Sıcaklığın artmasıyla beklenildiği üzere korozyon oranları genel olarak artmaktadır.
Ancak korozyon oranı en düşük olan numuneler değerlendirildiğinde takviyesiz numune
korozyon oranında yaklaşık %89 oranında artış olurken bu oranların seryum takviyeli
numuneler için yaklaşık %52, %68 ve %52 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Sonuç olarak,
seryumun kompozit malzemenin yüksek sıcaklıkta korozyon direncini artırdığı anlaşılmaktadır.
%2 seryum takviyeli numune korozyon direncinin düşmesi, seryumun belirli oranlara kadar
magnezyumun korozyon direncine olumlu katkı sağladığı, yüksek oranlarda ise olumsuz etki
ettiği sonucuna ulaşmamızı sağlamıştır. Üretim yönteminin toz metalurjisi olması nedeniyle
gözeneklilik değerlerinin bir etken olabileceği değerlendirildiğinden numunelerin ilk olarak
teorik yoğunluk değerleri aşağıda verilen eşitlikle hesaplanmıştır.
DTK=DTMA.% MA+DTS.% S
DTK: Karışımın teorik yoğunluğu
DTMA: Magnezyum Alaşımı teorik yoğunluğu (1,8187 g/cm3)
DTS: Seryumun teorik yoğunluğu (6,77 g/cm3)
% MA = Numunedeki Magnezyum Alaşımı yüzdesi
% S = Numunedeki seryum yüzdesi

(2)

Numunelerin deneysel yoğunlukları (DD) ölçüldükten sonra, elde edilen değerler kullanılarak
gözeneklilik değerlerinin hesaplanmasında aşağıdaki eşitlik kullanılmıştır.
Gözeneklilik yüzdesi =[(DTK-DD)/(DTK)]x100
(3)
Gözeneklilik değerleri incelendiğinde %2 seryum takviyeli numunenin gözeneklilik değerinin
% 8,1 ile takviyesiz (% 1,03) % 0,37 (% 0,93) ve % 1,29 (% 0,40) takviyeli numunelere göre
oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. ASTM G31 standardında (7) korozyon oranı
hesaplamalarının genel korozyonun gerçekleştiği varsayımına dayandığı lokal korozyonların
ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Korozyon direnci düşük çıkan %2 seryum
takviyeli numunenin, gözenekli yapıya sahip olması nedeniyle homojen korozyona ilave olarak
çukurlaşma (pitting) korozyonu meydana gelmesinin korozyon direncini düşürdüğü
değerlendirilmiştir.
Şekil 5’de genel olarak korozyon direnci en iyi numuneler olan % 0,37 ve %1,29 takviyeli
numunelerin sıcaklık ve süre koşullarına göre korozyon oranları görülmektedir.
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Şekil 5. Korozyon oranları a) % 0,37 takviyeli numune b) % 1,29 takviyeli numune

% 0,37 seryum takviyeli numunenin korozyon oranı genel olarak, gerek oda sıcaklığında
gerekse 70°C’de takviyesiz numuneye göre düşüktür. 48 saat sonundaki korozyon oranlarının
sadece 70°C’de % 0,37 seryum takviyeli numunede arttığı diğerlerinde azaldığı görülmektedir.
Ayrıca seryum takviyeli numunenin oda sıcaklığında 48 ve 96 saatteki korozyon oranının 24
saate göre azalmış olması da ilgi çekicidir. Seryum takviyesinin korozyon direncini oda
sıcaklığı ve yüksek sıcaklıklarda genel olarak artırdığı görülmektedir.
% 0,37 takviyeli numunenin oda sıcaklığında 24 saat test sonrası SEM görüntüsü Şekil 6’da
verilmiştir.

Şekil 6. % 0,37 takviyeli numune korozyon testi (24 saat) sonrası SEM görüntüsü, a)100 X büyütme b) 600 X
büyütme (Back scattered).

Şekil 6. b’de verilen noktalarda yapılan EDX analizlerinin sonucu Şekil 7’de verilmiştir.
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Şekil 7. % 0,37 takviyeli numunenin SEM görüntüsünde belirtilen noktalarının (a, b, c ve d) EDX analizi

EDX analizi sonucunda b, c d noktalarında Magnezyum ve Oksijene ait pikler görülmekte iken,
özellikle d noktasında artan oksijen miktarı ile iğneli bir yapı oluştuğu dikkati çekmiştir.
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Yapılan çalışmadan elde edilen değerlendirme sonucunda,
 Seryum ile takviye edilen magnezyum alaşımının oda ve yüksek sıcaklıkta (70 °C) korozyon
direncinde genel olarak artış olduğu,
 Seryum takviyeli numunelerin uzun süre korozyon şartları altında çalışan endüstriyel
uygulamalar için korozyon direncine olan katkısının daha fazla olduğu,
 Seryumun magnezyum alaşımının korozyon direncine olumlu katkısının belirli oranlarla
sınırlı olduğu ve yüksek oranlarda korozyon direncine olumsuz katkısı olduğu,
 Özellikle artan takviye oranının korozyon direncini düşürmesinin toz metalurjisi yöntemiyle
üretilen kompozitlerin gözenekli bir yapıya sahip olmasından kaynaklandığı
değerlendirildiğinden sonraki çalışmalarda döküm gibi farklı üretim yöntemleriyle elde
edilen numuneler üzerinde yapılacak çalışmaların katkı sağlayabileceği,
 Çalışmada kullanılan magnezyum alaşımı talaş şeklinde ve ortalama 266 µm boyutlarında
iken Seryum <44 µm olması nedeniyle tane boyutları ve şekli birbirlerinden oldukça
farklıdır. Matris ve takviye elemanının tane boyut ve yapılarının birbirine yakın olmasının,
karışımın homojenliğine ve matris ile takviye elemanları arasında bağlanma özelliğine
olumlu katkı sağlayacağı korozyon direncinin daha da iyileşebileceği değerlendirilmiştir.
TEŞEKKÜR: Yazarlar, 112M780’nolu proje kapsamında yapılan bu çalışmaları destekleyen
TÜBİTAK’a teşekkür eder.
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THE INFLUENCE OF POLYPYRROLE COATING ON CORROSION BEHAVIOUR
OF ZnNi DEPOSITED COPPER ELECTRODE
N. COLAK, A.T. OZYILMAZ, C. SURMELIOGLU, I. FILAZI
Department of Chemistry, Mustafa Kemal University, Hatay 31000, Turkey
Abstract
Bilayer and monolayer coatings offer good protection against metal and alloy corrosion. The protection of copper
against corrosion via the use of metallic and polymeric coatings has been the subject of considerable research in
the last decade. In this study, ZnNi plating was successfully deposited on Cu applying current of 7 mA with
chronopotentiometry technique in the acidic solution. The PPy film was synthesized on thin ZnNi plating which
deposited electrochemically a copper. Homopolymer film was achieved under cyclic voltammetric technique in
sodium oxalate solution containing monomer. PPy coating provided a significant barrier property due to its lower
permeability as well as barrier behaviour improving with time.
Keywords: Corrosion, polypyrrole, alloy, copper, EIS

ZnNi KAPLANMIŞ BAKIR ELEKTRODUN KOROZYON DAVRANIŞI ÜZERİNE
POLİPİROL KAPLAMANIN ETKİSİ
Özet
Tek ve iki katlı kaplamalar metal ve alaşım korozyonuna karşı iyi koruma tercihidir. Korozyona karşı bakırın
korunmasına yönelik metal ve polimer kaplamaların kullanımı son yıllarda birçok araştırmalara konu olmuştur.
Bu çalışmada ZnNi kaplama bakır yüzeyine asidik ortamda 7 mA akım uygulanarak kronopotansiyometrik teknik
ile kaplanmıştır. PPy film ise ZnNi kaplanmış bakır yüzeyine elektrokimyasal olarak sentezlenmiştir.
Homopolimer film monomer içeren sodyum okzalat çözeltisinde dönüşümlü voltammetrik teknik ile
kazandırılmıştır. PPy kaplama zamanla gelişen bariyer davranışın yanı sıra düşük geçirgenliğinden dolayı önemli
bir bariyer özellik sağlamıştır.
Anahtar kelimeler: Korozyon, polipirol, alaşım, bakır, EIS
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1. INTRODUCTION
Among well-known metallic coatings, zinc (Zn) and zinc alloys (ZnFe, ZnCo, ZnNi) are widely
used to improve the corrosion resistance of oxidizable metals such as steel and copper. Zinc
alloys can create improved corrosion resistance compared to pure zinc in the protection of
copper. This is easily achieved by alloying Zn with more noble metals such as Fe, Ni and Co.
Among zinc alloy coatings, zinc–nickel (ZnNi) alloy coating has attracted considerable
attention due to their excellent corrosion resistance, good paintability, formability, and
weldability. Single layer ZnNi plating for anticorrosive purpose is insufficient to protect the
oxidizable metals. Therefore, an additional application such as conducting polymer top coatings
on single metal layer increases the total thickness of coatings and contributes to the corrosion
resistance of electrodepositing metals (1-10).
Recently, electropolymerization has also been investigated as a technique for the forming of
conducting polymeric coatings on oxidizable metals. In view of the emerging technological
applications of electrically conducting polymer films in various fields like rechargeable
batteries, molecular electronics, sensors, Schottky diodes, electrochromic display devices, nonlinear optics etc., there is a growing interest in recent years particularly to synthesize good
quality conducting polymer films on a variety of substrates. The use of conducting polymers
on mild steel and copper as a protection against corrosion has been reported. Numerous studies
have been reported on the possible use of polypyrole coatings (PPy) against corrosion, under
various conditions. Amongst the family of conducting polymers, polypyrrole was chosen for
the reasons; (a) The monomer of pyrrole is commercially cheap, (b) It has quite good solubility
in water c) the electropolymerization of pyrrole may provide an alternative for reducing the use
of hazardous chemicals. To form polypyrole film, it is necessary to build up electrochemical
conditions, which will affect the passivation of the metallic surface (11-19).
We introduced on the copper the zinc-nickel electroplating layer on which the PPy layer was
subsequently formed. In this paper, we report successful preparation of the top PPy coating in
sodium oxalate aqueous solution containing pyrrole monomer on the ZnNi electroplating on
the copper. We examined the corrosion protection properties of the coatings on the copper in
3.5 % sodium chloride aqueous solution.
2. EXPERIMENTAL
All electrochemical experiments were performed in a standard one-compartment threeelectrode cell. The reference electrode was Ag/AgCl (3 M, KCl) and the counter electrode was
a platinum sheet with surface area of 0.36 cm2. In this study, all electrode potential values were
referred to this reference electrode. The working electrode used in this study was copper with
surface area of 0.268 cm2. The surface of this electrode was carefully polished with abrasive
paper (1200 grid), degreased with 1/1 ethanol/acetone mixture, washed with distilled water and
dried. CHI 606C and CHI 660B model digital electrochemical analyzers were used for all
electrochemical measurements. Zinc-nickel plating (ZnNi) was carried out in a bath including
by concentration 0.20 M zinc sulphate (ZnSO4), 0.20 M nickel sulphate (NiSO4), 0.20 M
sodium citrate (Na3C6H5O7), 0.15 M boric acid (H3BO3) and 0.40 M sodium sulphate (Na2SO4).
Meanwhile pH was approximately 3.0. ZnNi plating was accomplished under atmospheric
condition without stirring the solution. Polypyrrole film was synthesized electrochemically
using cyclic voltammetry technique. Electrochemical impedance measurements were obtained
at measured open circuit potential values applying 7 mV of amplitude in frequency range from
105 to 10-3 Hz. The anodic polarization curves were recorded after 236 h of immersion time in
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corrosive test solution. The scan rate was 5 mV/s and the measured open circuit potential value
was the initial potential for the scan.
3. RESULTS AND DISCUSSIONS
3.1. Synthesis
3.1.1. Zinc-Nikel Plating
ZnNi alloy plating was achieved on copper electrode applying different constant current values
in acidic solution medium. It was observed that ZnNi alloy plating obtained by applying 7 mA
constant current value exhibited the highest corrosion performance against the attack of
corrosion products such as aggressive chloride ions to copper electrode. Therefore, ZnNi plating
was successfully deposited on copper applying this current amount with chronopotentiometry
technique. The thickness of ZnNi alloy plating was determined by estimation of the passing
charge amount applying 7 mA constant current and was estimated to be between approx. 3.00
and 4.17 m.

Fig. 1 . The chronopotentiometric diagram of ZnNi alloy plating deposited on copper electrode applying
current of 7 mA in chloride condition

3.1.2. Electropolymerization
Cyclic voltammograms recorded for copper and zinc nikel plated copper (Cu/ZnNi) electrodes
in 0.20 M sodium oxalate (NaOx) solution without and with pyrrole monomer are given in Fig.
2. All measurements were taken at scan rate of 50 mV/s. For Cu electrode, the anodic waves
at approximately -0.40 V were related to oxidation/passivation behavior. The passivation
mechanism was based on the formation of insoluble zinc and nickel oxalate for Cu/ZnNi.
Cycles showed that current values corresponding to the oxidation/passivation behavior were
found to decrease regularly with increasing scanning numbers due to pasivation of Cu/ZnNi
electrode surface. The voltammograms obtained for the Cu/ZnNi electrode in 0.10 M monomer
containing NaOx solution are shown in Fig. 2(b). Cyclic voltammograms recorded for Cu/ZnNi
electrode in 0.20 M NaOx solution without and with monomer exhibited completely different
behavior from each other. In presence of monomer, the oxidation/passivation peak could be
well identified during each scan prior to third segment. The low current values of this peak
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recorde for monomer containing NaOx solution were attributed to the the inhibitor like
behaviour of pyrrole monomer. Passivation of Cu/ZnNi electrode was required to generate a
suitable surface prior to the electropolymerization process. In monomer containing medium,
the monomer oxidation process recorded for pyrrole on the ZnNi alloy surface were observed
as broad current increase above approx. 1.00 V. Film growth cycles showed that current values
corresponding to the monomer oxidation were found to decrease regularly with increasing
scanning numbers. The current values corresponding to these oxidation and reduction peaks
decreased proportional to the number of cycles, which accounts for a decrease in conductivity
of the PPy film. The other anodic and cathodic peaks were determined as the characteristic
oxidation and reduction peaks of PPy due to transitions between its oxidation states.
(b)

I (mA)

I (mA)

( a)

E (V)

E (V)

Fig. 2.The Cyclic voltammogram recorded for Cu/ZnNi electrode a) in monomer free b) 0.10 M pyrrole monomer
containing 0.20 M NaOx solution. Scan rate: 50 mV/s.

3.2. Characterization
Linear sweep voltammograms for Cu, Cu/ZnNi and Cu/ZnNi/PPy electrodes in 0.05 M EDTA
containing 0.50 M sodium sulphate solution are given in Fig. 3. All measurements were taken
at scan rate of 5 mV/s. In order to indicate the presence of alloy layers on Cu electrode, linear
sweep voltammograms of Cu, Cu/ZnNi and Cu/ZnNi/PPy electrodes were given here. There
were three anodic dissolution peaks for Cu/ZnNi and Cu/ZnNi/PPy electrodes. The peaks which
could not be well resolved from each other at -0.43 V and -0.29 V recorded for Cu/ZnNi and
Cu/ZnNi/PPy electrodes were due to dissolution of zinc and nickel and formation of zinc and
nickel complex with EDTA, while these cathodic peaks for Cu electrode were not seen in this
potential. The single peak corresponding to the anodic dissolution of copper substrate was
observed at approx. +0.260 V for Cu and 0.087 V for Cu/ZnNi and Cu/ZnNi/PPy electrodes.
On the other hand, there was a difference between the heights of Cu/ZnNi dissolution peaks
and bare Cu metallic dissolution, which could be attributed to the presence of ZnNi alloy plating
on Cu electrode. The dissolution current peak recorded for copper dissolution of the underlying
ZnNi alloy plating had low intensity while bare Cu electrode exhibited the highest dissolution
peak. This event indicated that the ZnNi layer substantially prevented the dissolution of Cu
electrode. Consequently, the formation of complex ZnO·H2O and zinc and nickel oxide layers
on Cu/ZnNi electrode exhibited an efficient barrier property against the corrosive products. In
Fig. 3, there were three anodic dissolution peaks for Cu/ZnNi/PPy electrode. The current values
recorded for dissolution peak of copper were the lowest in presence of PPy homopolymer film.
It was clear that PPy coating on Cu/ZnNi electrode provided an adequate physical protection to
metal between the corrosive environment and ZnNi alloy plating.
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I (A)

E (V)
Fig. 3. The linear sweep voltammograms for bare Cu (), Cu/ZnNi () ve Cu/ZnNi/PPy () electrodes in 0.05 M
EDTA containing 0.50 M sodium sulphate solution. Scan rate: 5 mV/s.

3.3. Corrosion Tests
3.3.1. Anodic Polarization Measurements
Anodic polarization curves obtained for uncoated and coated electrodes after 236 h exposure
time in 3.5 % NaCl solution are given in Fig. 4. At this moment, the corrosion potential (Ecorr)
values recorded for Cu, Cu/ZnNi and Cu/ZnNi/PPy electrodes were measured as -0.155 V, 0.209 V and -0.108 V, respectively. In the near Ecorr region, current values increased so rapidly
that there was not any possibility for passivation of the Cu electrode surface under aggressive
chloride ions condition. The Ecorr value of Cu/ZnNi electrode shifted in the active region due to
zinc dissolution than those of Cu and Cu/ZnNi/PPy electrodes. The positive shift in the Ecorr
value obtained for Cu/ZnNi/PPy electrode simply indicated that PPy film provided an adequate
anodic protection to metal between the corrosive environment and ZnNi alloy plating. This
occasion supported that current values of Cu/ZnNi/PPy electrode were significantly lowest
when compared with uncoated Cu and Cu/ZnNi electrodes. It indicated that PPy film provided
a significant physical property against corrosion products on Cu/ZnNi electrode. This showed
that PPy film synthesized on ZnNi plated Cu electrode had lower permeability and higher
barrier property against the attack of corrosive products like dissolved oxygen and chloride
ions.

Fig. 4. The anodic polarization curves recorded for bare Cu (), Cu/ZnNi () and Cu/ZnNi/PPy ()electrodes, after
236 h of exposure time in 3.5 % NaCl solution, scan rate: 5 mV/s
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3.3.2. AC Impedance Technique
The Nyquist and Bode diagrams of Cu and Cu/ZnNi electrodes are given in Figure 1(b), 168
hours immersion times in 3.5 % NaCl solution. There were two depressed semicircles for all of
electrodes ranging from high frequency to low frequency. The sum of diameters of these
depressed semicircles were equal to polarization resistance (Rp) [5,28-32]. The depressed
semicircles obtained for Cu electrode was equal to Rp including the total of the charge transfer
resistance (Rct) that is responsible for the anodic dissolution of bare Cu metal and diffusion
resistance (Rd) for high frequency region and oxide layers (Ro) for low frequency region [Rp =
Rct + Rd + Ro]. At the same time, the Eocp value of bare Cu electrode was found to be approx. 0.199 V, while that of Cu/ZnNi electrode was -0.141 V. This showed that ZnNi alloy plating
exhibited an important physical property against corrosive products on copper electrode. This
result suggested that the Rp value corresponding to the depressed semicircles for Cu/ZnNi
electrode was relatively higher when compared with that of bare Cu electrode. This Rp value
obtained for Cu/ZnNi electrode was the sum total of the Rct + Rd for high frequency and the
sum of the resistances of alloy coating (Ralloy) + Ro. Rct was responsible for the anodic
dissolution of copper surface, while oxide layers were produced by zinc and cobalt metals.
These plots for Cu/ZnNi/PPy electrode consisting of two depressed semicircle included the Rct
resistance for high frequency region and the Ro + Ralloy + polymer film resistance (Rpf) for low
frequency region that was equal to Rp resistance. After 22 h of immersion times, the Rp value
obtained for Cu/ZnNi/PPy electrode was relatively higher when compared with those of Cu and
Cu/ZnNi electrodes. It is clear that PPy coating exhibited an efficient barrier property against
corrosion products, whereby providing a decrease in diffusion rate of ions. Consequently,
corrosion resistance was highest in presence of Cu/ZnNi/PPy electrode. At the same time, this
case could be explained with the decrease in porosity properties of coating on the surface. The
Rp value of Cu electrode increased due to the formation of stable oxide layers, while the
depressed semicircles corresponding to Cu/ZnNi and Cu/ZnNi/PPy electrodes in low frequency
region turned into linear part, after 236 h of exposure time. The linear part for Cu/ZnNi and
Cu/ZnNi/PPy electrodes indicated the effective barrier behaviour of coatings. This linear part
showed a typical charge transfer process occurring under diffusion control. This established
that Cu/ZnNi and Cu/ZnNi/PPy electrodes exhibited efficient barrier behaviour and prevented
corrosion products from attacking the base metal. In the Nyquist and Bode curves of Cu/ZnNi
electrode, the transformation from capacitive semicircle to linear part could be ascribed to the
significant phenomena revealing a change to passive the ZnNi at the metal/solution interface.
This case indicated prominent differences by the formation of passive oxide layers on Cu/ZnNi
surface. In presence of Cu/ZnNi/PPy electrode, the formation of protective oxide layers and the
improvement of the barrier property of the coating were provided by the reduction in polymer
coating at the alaşım/polymer interface. Consequently, the electrochemical processes enhanced
the resistance of coating on the surface while the permeability of polymer film decreased. Thus
these electrochemical processes occurring at the metal/polymer interface led to the formation
of protective zinc and nickel oxides on metal surface and improved the barrier behavior of PPy
coating. Anodic and cathodic reactions which occurred at alaşım/polymer/solution interphase
are given below.
Cu  Cu   e  Cu 2  2e 
( P  y Ay ) n  2nye   ( P ) n  nyA

(1)
(2)

O2  2 H 2O  4e   4OH 
P: Polymer film A: Anion in electrolyte solution

(3)
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-Phase (deg)

-Z" (104 ohm)

These reactions seem to be possible with ion diffusion processes taking place through the pores
of the PPy coating on ZnNi alloy plating surface. Because of its barrier behavior, the PPy coated
electrode exhibited highest corrosion resistance by high  value at low frequency region, in
relevant - log (f) diagram.

(b)

log (f) (Hz)

-Phase (deg)

-Z" (104 ohm)

Z' (104 ohm)

Z' (104 ohm)

log (f) (Hz)

Fig. 5. The Nyquist and Bode plots recorded for bare Cu (), Cu/ZnNi () and Cu/ZnNi/PPy () electrodes after
22 and 236 h of exposure time in 3.5 % NaCl solution

4. CONCLUSIONS
In this study, zinc-nickel alloy plating was electrochemically deposited on copper applying
current of 7 mA with chronopotentiometry technique and had more homogenous and smooth
structure. PPy coating was successfully synthesized on Cu/ZnNi electrode applying cyclic
voltammetry technique. Homogenous and adherent PPy film was produced from 0.10 M pyrrole
containing 0.20 M NaOx solution. It was found that the passivation of ZnNi alloy surface was
necessary for homogenous polymer film synthesis prior to monomer oxidation and film growth.
The corrosion performance of bare Cu electrode was compared with PPy coated Cu/ZnNi and
Cu/ZnNi electrodes. The single ZnNi alloy plating exhibited significant physical barrier
behavior on copper. PPy coating provided an increase in corrosion resistance of Cu/ZnNi
electrode. The corrosion performance of Cu/ZnNi/PPy electrode improved the formation of
ZnNi oxide layers and the reduction of PPy coating, by the electrocatalytic behavior of PPy
film, in time.
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CoNiMo KAPLANMIŞ BAKIR YÜZEYİNE SENTEZLENEN
POLİ(o-AMİNOBENZİL ALKOL-KO-PİROL) FİLMİNİN KOROZYON
PERFORMANSININ İNCELENMESİ
A. T. ÖZYILMAZ, İ. FİLAZİ, Ç. SÜRMELİOĞLU
Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 31060, Antakya, Hatay/TÜRKİYE
Özet
Bu çalışmada bakır elektrot yüzeyine kronopotansiyometri tekniğiyle yaklaşık 5 µm kalınlığa sahip kobalt nikel
molibden (CoNiMo) alaşımı kaplanmıştır. Alaşım kaplı bakır elektrot yüzeyine sodyum okzalat ve 1:1 monomer
derişim oranlı elektrolitte dönüşümlü voltametri tekniğiyle poli(o-aminobenzil alkol-ko-pirol) kopolimer filmi
sentezlenmiştir. Elde edilen alaşım ve alaşım kaplama yüzeyinde kopolimer film kaplı elektrotların metalik
karakterizasyonu doğrusal taramalı voltametri eğrileri ile değerlendirilmiştir. Kaplanmış ve kaplanmamış
elektrotların antikorozif performansları % 3,5’luk NaCl çözeltisi içerisinde anodik polarizasyon eğrileri, açık devre
potansiyeli–zaman eğrileri ve AC empedans spektroskopisi yardımıyla değerlendirilmiştir. Korozif ortam
içerisindeki testler sonucu alaşım kaplamanın anodik koruma sağladığı, yüzeydeki kopolimer filmin zamanla
bariyer ve elektrokatalitik etki gösterdiği gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Korozyon, Kobalt nikel molibden, Alaşım kaplama, Poli(o-aminobenzil alkol-ko-pirol)

INVESTIGATION OF CORROSION PERFORMANCE OF POLY(oAMINOBENZYL ALCOHOL-CO-PYRROLE) FILM SYNTHESIZED ON CoNiMo
DEPOSITED COPPER SURFACE
Abstract
In this study cobalt nickel molybdenum (CoNiMo) alloy plating which had thickness of 5 µm was deposited on
copper electrode with chronopotentiometry technique. Poly(o-aminobenzyl alcohol-co-pyrrole) copolymer film
was synthesized on alloy coated copper electrode surface using cyclic voltammetry condition in a sodium oxalate
solution with 1:1 monomer concentration ratio. The metallic characterization of alloy deposited copper electrode
with and without copolymer film was evaluated with the help of linear sweep voltammetry curves. Evaluation of
anticorrosion performance of coated and uncoated electrodes in 3.5% NaCl solution was investigated by using
anodic polarization curves, open circuit potential - time curves and AC impedance spectroscopy. As the results of
the tests in corrosive environments, it was observed that alloy coating provided anodic protection and copolymer
film on the surface showed barrier and electrocatalytic effect in time.
Keywords: Corrosion, Cobalt nickel molybdenum, Alloy coating, Poly(o-aminobenzyl alcohol-co-pyrrole)
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1. GİRİŞ
Metaller, üstün özelliklerinden dolayı bugün geldiğimiz teknolojide pek çok endüstri kolunun
vazgeçilmez yapıtaşlarıdır. Fakat metallerin yükseltgenebilen yapısı ve sürekli katyon
oluşturma eğilimi nedeniyle gerçekleşen korozyon tepkimeleri günümüzün gelişmiş
teknolojisinde bile devletlere ve endüstrilere çok ciddi kayıplar verdirmektedir[1–2]. Bu
kayıpların önlenmesi amacıyla araştırmacılar gelişen teknoloji için sürekli yeni koruma
teknikleri geliştirmektedir. Bu tekniklerden en bilineni ve en yaygını olan metalik kaplama her
ne kadar koruma etkinliği sağlasa da kaplamada yükseltgenebilir metaller kullanıldığından
dolayı zamanla etkinliğini kaybetmektedir. Ayrıca zamanla oluşan korozyon ürünleri çevre ve
insan sağlığı açısından risk oluşturabilmektedir. Yapılan pek çok araştırma çevre ve insan
sağlığına daha dost olan iletken polimerlerin bariyer ve elektrokatalitik etkileri sayesinde
antikorozif özelliklerinden uzun süreli yararlanılabileceği sonucunu göstermiştir[3].
Bu
polimerlerden özellikle polianilin ve polipirol film ve türevlerinin sergiledikleri oldukça yüksek
korozyon performansları beraberinde çok yaygın bir araştırma alanı yaratmıştır[3–4].
Bu çalışmada endüstride yaygın kullanım alanına sahip bakır malzeme yüzeyine ince bir kobalt
nikel molibden (CoNiMo) alaşım filmi kaplanmış ve oluşan alaşım kaplamanın yüzeyine
poli(o-aminobenzil alkol-ko-pirol) iletken kopolimer filmi sentezlenerek elde edilen
malzemenin antikorozif özellikleri incelenmiştir.
2. YÖNTEM ve DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Elektrokimyasal çalışmaların tamamı CHI660B model (Seri No: A1420) elektrokimyasal
çalışma istasyonu kullanılarak tek hücrede üç elektrot tekniğiyle yapılmıştır. Çalışma elektrotu
olarak % 99,9 saflıktaki silindirik bakır (Cu) çubuk, karşıt elektrot olarak 0,25 cm2 alana sahip
kare şeklinde platin levha, referans elektrot olarak Ag/AgCl (3M KCl) elektrot kullanılmıştır.
2.1. Elektrokimyasal Sentez
Alaşım kaplama banyosu Merck firmasından temin edilen CoSO4.7H2O(k) (kobalt (II) sülfat
heptahidrat), NiSO4.6H2O(k) (nikel (II) sülfat hekzahidrat), Na3C6H5O7.2H2O(k) (tri-sodyum
sitrat dihidrat), (NH4)2SO4(k) (amonyum sülfat) ve Sigma – Aldrich firmasından temin edilen
Na2Mo4.2H2O(k) (sodyum molibdat dihidrat) kimyasalları ile bu kimyasalların çözeltideki
derişimleri 0,20 M CoSO4(aq), 0,20 M NiSO4(aq), 0,20 M Na3C6H5O7(aq), 0,10 M (NH4)2SO4(aq),
0,005 M Na2MoO4(aq) olacak şekilde destile su ile hazırlanmıştır. Kopolimer kaplama banyosu
hazırlamak için tamamı Merck firmasından temin edilen sodyum okzalat (Na2C2O4(k)), oaminobenzil alkol (2-(NH2)C6H4CH2OH(k)) ve pirol (C4H4NH(s)) kimyasalları kullanılmıştır.
Kullanımdan önce şeffaf renk olana kadar destile edilen pirol çözeltisi, toplam monomer
derişimi 0,20 M olacak şekilde 1:1 oranında o-aminobenzil alkol ile 0,20 M sodyum okzalat
sulu çözeltisi içerisinde karıştırılmıştır. Hazırlanan kaplama banyolarının pH değerleri olduğu
gibi bırakılmıştır (Alaşım kaplama ve kopolimer film kaplama banyosunun pH değerleri
sırasıyla yaklaşık 5,57 ve 7,20 olarak ölçülmüştür). Kaplama banyolarıyla oda koşullarında
çalışılmıştır.
Alaşım kaplama işlemi için taban alanlarından biri açıkta kalacak şekilde kalın bir polyester
tabakasıyla kaplanan ve açıkta kalan tabanı 400 ve 1200 gridlik zımparalar ile ıslak olarak
parlatılıp sırasıyla 1:1 oranında etanol:aseton karışımı ve destile su ile yıkanan 0,5844 cm çaplı
silindirik bakır çubuk elektrota kronopotansiyometri (CP) tekniği ile 12 mA sabit akım alaşım
kaplama banyosu içerisinde 327 s süresince verilmiştir. Kaplanan alaşımın kalınlığı Ni
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cinsinden 5 µm olarak hesaplanmıştır. Kullanılan akım yoğunluğu ise 45 mA/cm2 olarak
hesaplanmıştır. Elde edilen alaşım kaplı elektrot destile su ile yıkanıp kurutulduktan sonra
hazırlanan kopolimer kaplama banyosuna batırılmış ve elektrota dönüşümlü voltametri (CV)
tekniğiyle ilk olarak -0,60 ile 1,80 V potansiyel aralığı 10 mV/s tarama hızında 1 segment
uygulanmıştır. Ardından, elde edilen elektrota aynı kopolimer kaplama banyosunda elektrot
çıkarılmadan dönüşümlü voltametri (CV) tekniğiyle 0,00 ile 1,60 V potansiyel aralığı 150 mV/s
tarama hızında 75 segment uygulanmıştır. Kopolimer film kaplı elektrot çözeltiden
çıkarıldıktan sonra yatay olarak oda koşullarında 2 dakika süreyle kurumaya bırakılmıştır.
2.2. Metalik Karakterizasyon
Karakterizasyon çözeltisinin hazırlanması için Merck firmasından temin edilen Na2SO4(k)
(sodyum sülfat) kimyasalı ve Bio-Optica firmasından temin edilen 0,50 M EDTA(aq) çözeltisi
kullanılmıştır. Karakterizasyon çözeltisi, kimyasalların destile su ile
0,50 M Na2SO4(aq) ve
0,05 M EDTA(aq) derişim oranına sahip olacak şekilde birbirleri içerisinde çözülmesiyle
hazırlanmıştır. Sentez işlemleri sonucu elde edilen alaşım kaplı elektrot, alaşım üzerine
kopolimer film kaplı elektrot ve kaplanmamış Cu elektrota hazırlanan karakterizasyon çözeltisi
içerisinde doğrusal taramalı voltametri (LSV) tekniğiyle -1,10 ile 1,80 V potansiyel aralığı 5
mV/s tarama hızında uygulanarak her bir elektrotun LSV eğrisi elde edilmiştir.
2.3. Korozyon Testleri
Yapılan tüm korozyon testlerinde Merck firmasında temin edilen NaCl(k) (sodyum klorür)
kimyasalı ile destile su kullanılarak hazırlanan % 3,5’luk NaCl(aq) korozif çözeltisi
kullanılmıştır. Elektrokimyasal sentezler sonucu elde edilen alaşım kaplı elektrot, alaşım
üzerine kopolimer film kaplı elektrot ve kaplanmamış Cu elektrotun korozyon performansları
elektrot korozif çözeltiye daldırıldıktan sonraki 24. ve 240. saatlerde dengedeki açık devre
potansiyelinde (Eocp) 105 ile 2,55x10-3 Hz frekans aralığında 5 mV genlik kullanılarak AC
empedans (EIS) tekniğiyle izlenmiştir. 24., 48., 72, 96. ve 240. saatlerde ölçülen dengedeki Eocp
değerleri zamana karşı grafiğe geçirilerek açık devre potansiyeli–zaman (Eocp-t) eğrileri
oluşturulmuştur. Ayrıca elektrotların hazırlanmalarından hemen sonraki ve korozif çözelti
içerisinde geçirdikleri 240 saat sonundaki korozyon potansiyelleri korozif ortamda dengedeki
açık devre potansiyelinden başlanarak 1,80 V potansiyele kadar 5 mV/s tarama hızında 1
segment olarak alınan anodik polarizasyon eğrileri ile izlenmiştir.
3. BULGULAR ve TARTIŞMA
3.1. Kronopotansiyometri Bulguları
Yapılan ön çalışmalar sonucu düşük akım yoğunluklarında Cu elektrot yüzeyinde homojen bir
kaplamanın oluşmadığı gözlenmiş, kirlilik yaratan birikmelere ve akım vurgularına
rastlanmıştır. Elektrokimyasal ön çalışmalar kaplama için en uygun akım yoğunluğu değerinin
45 mA/cm2 olduğunu göstermiştir. Bu akım yoğunluğunun üstünde de kaplama oluşmakta fakat
oluşan kaplamanın kenarlarında çok fazla birikme olmaktadır. Şekil 1’de gösterilen farklı iki
çalışma elektrotuna ait kronopotansiyometri eğrileri incelendiğinde optimum akım
yoğunluğunda elektrot yüzeyinin hızlı bir şekilde polarize olarak kapandığı ve potansiyel
değerlerin elektrokimyasal sentez boyunca yaklaşık sabit olduğu görülmektedir.
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Şekil 1. Farklı iki Cu elektrotun CoNiMo kaplama banyosunda 45 mA/cm2 akım yoğunluğundaki 327 saniyelik
CP eğrileri

3.2. Dönüşümlü Voltametri Bulguları
Alaşım kaplanmış bakır elektrot yüzeyine kopolimer film (PABA-ko-PPy) sentezi yüzey
pasivasyonu ve film gelişimi şeklinde toplam monomer derişimi 0,20 M olacak şekilde 1:1
oranında karıştırılan o-aminobenzil alkol:pirol ile 0,20 M sodyum okzalat sulu çözeltisi
içerisinde iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Pasivasyon işlemi için elektrota dönüşümlü
voltametri (CV) tekniğiyle ilk olarak -0,60 ile 1,80 V potansiyel aralığı 10 mV/s tarama hızında
1 segment uygulanmıştır. Kopolimer film gelişimi ise 0,00 ile 1,60 V potansiyel aralığı 150
mV/s tarama hızında 75 segment uygulanarak yapılmıştır. CoNiMo alaşım kaplı elektrota
uygulanan anodik potansiyelle hem yüzeyin pasifleşmesi ve hem de yüzeyde ince bir kopolimer
film tabakasının oluşması sağlanmıştır. Şekil 2’deki voltamogramda hem monomerli hem de
monomersiz ortamda görülen -0,147 V potansiyeldeki pik, alaşımı oluşturan metal bileşenlerin
çözünerek ortamdaki okzalat iyonlarıyla suda çözünürlüğü düşük kararlı pasif bir tabaka
oluşturduğunu göstermektedir. Monomerli ortamdan elde edilen eğride 0,72 V civarında
görünen pikin monomer oksidasyonlarına ait olduğu düşünülmektedir. 0,70 ile 1,60 V
potansiyel aralığındaki akım değerlerinin monomerli ortamda daha düşük olması, yüzeyin daha
iyi pasifleştiğini ve monomerin elektrot yüzeyinde inhibitör özelliği taşıdığını göstermektedir.
Diğer yandan 0,72 V potansiyelden sonraki akım değerlerinin pasifleşme sonrası akım
değerlerinden daha düşük olması kopolimer filmin elektrot yüzeyindeki varlığını ve yüzeyi
kapadığını göstermektedir.

Şekil 2. Cu/CoNiMo elektrotun 0,20 M Na2C2O4(aq) çözeltisi içerisinde monomersiz (○) ve 1:1 oranda
karıştırılmış monomerli (●) ortamlarda 10 mV/s tarama hızında alınan 1 segmentlik CV eğrileri
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Anodik pasivasyon işleminin ardından elde edilen elektrota aynı kopolimer kaplama
banyosunda elektrot çıkarılmadan dönüşümlü voltametri (CV) tekniğiyle 0,00 ile 1,60 V
potansiyel aralığı 150 mV/s tarama hızında 75 segment uygulanarak Şekil 3’teki film gelişim
eğrileri elde edilmiştir. Voltamogram incelendiğinde akım yoğunluğunun her segmentte
düştüğü görülmektedir. 0,80 V civarında görülen ve monomer oksidasyonu olduğu düşünülen
piklerin akım değerleri de her segmentte azalmaktadır. Bu durum yüzeyin her segmentte daha
fazla kapandığını ve oluşan kopolimer film iletkenliğinin azaldığını göstermektedir. Katodik
tarama esnasında kopolimer filmin indirgenmesine karşılık gelen akım artışları 0,70 ile 1,24 V
aralığında gözlenmiştir.

Şekil 3. Cu/CoNiMo elektrot yüzeyinde PABA-ko-PPy kopolimer film gelişim eğrisi, tarama hızı: 150 mV/s

3.3. Doğrusal Taramalı Voltametri Bulguları
Çıplak Cu, alaşım kaplı (Cu/CoNiMo) ve alaşım üzerine kopolimer film kaplı elektrotların
(Cu/CoNiMo/PABA-ko-PPy) doğrusal taramalı voltametri (LSV) eğrilerini içeren
voltamogram Şekil 4’te verilmiştir. Çıplak bakır metalinin LSV eğrisinde yaklaşık 0,13 V
potansiyelden sonraki akım artışı bakırın çözünmesine karşılık gelmektedir. Cu/CoNiMo ve
Cu/CoNiMo/PABA-ko-PPy elektrotların LSV eğrilerine bakıldığında Cu/CoNiMo elektrot için
-0,050; 0,076; 0,283 ve 0,442 V potansiyellere karşılık gelen akım artışları görülmektedir. Bu
piklerin alaşımın temel bileşimini oluşturan nikel, kobalt ve molibden metallerine ait olduğu
düşünülmektedir. Alaşım üzerine kopolimer film kaplı elektrotun LSV eğrisi incelendiğinde 0,093 V potansiyelden sonraki akım artışları kopolimer film sentezi sonrası alaşım kaplamanın
varlığına işaret etmektedir. Aynı zamanda kopolimer film kaplı elektrotun her potansiyelde
akım değerlerinin daha düşük olması, kopolimer filmin etkin bir bariyer özellik sağladığını
göstermektedir. Diğer taraftan alaşım kaplı elektrotun akım değerlerinin, çıplak bakır
elektrotunkine göre daha düşük olması alaşım kaplamanın bakır yüzeyini kapattığını ve
kaplamanın homojen olduğunu göstermektedir.
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Şekil 4. Çıplak Cu (●), Cu/CoNiMo (■), Cu/CoNiMo/PABA-ko-PPy (▲) elektrotların 0,50 M Na2SO4 + 0,05 M
EDTA çözeltisi içerisinde 5 mV/s tarama hızında alınan LSV eğrileri

3.4. Açık Devre Potansiyeli–Zaman Bulguları
Çıplak Cu, alaşım kaplı ve alaşım üzerine kopolimer filmi kaplı elektrotların açık devre
potansiyeli–zaman (Eocp-t) eğrileri Şekil 5’te verilmiştir. Tablo 1’deki veriler incelendiğinde
alaşım kaplı elektrotun Eocp potansiyellerinin, çıplak Cu elektrota göre daha katodik değerlerde
olduğu görülmektedir. Bu durum kaplanan alaşım kaplama bileşenlerinin bakır metaline göre
daha aktif olduğunu göstermektedir. Cu/CoNiMo/PABA-ko-PPy elektrotun zamanla değişen
Eocp değerlerinin hem Cu/CoNiMo hem de Cu elektrotun Eocp değerlerinden daha anodik tarafta
olduğu görülmektedir. Bu durum PABA-ko-PPy kopolimer filmin Cu/CoNiMo elektroda
anodik dayanım sağladığını göstermektedir.

Şekil 5. Çıplak Cu (▲), Cu/CoNiMo (●), Cu/CoNiMo/PABA-ko-PPy (■) elektrotların korozif ortamdaki Eocp-t
eğrileri
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Tablo 1. Çıplak Cu, Cu/CoNiMo ve Cu/CoNiMo/PABA-ko-PPy elektrotların korozif ortamda zamanla değişen
açık devre potansiyeli değerleri

Zaman (Saat)

Cu için Eocp (V)

Cu/CoNiMo için Eocp
(V)

Cu/CoNiMo/PABA-koPPy için Eocp (V)

24

-0,227

-0,262

-0,162

48

-0,224

-0,240

-0,138

72

-0,222

-0,227

-0,131

96

-0,214

-0,216

-0,109

192

-0,211

-0,158

-0,122

240

-0,179

-0,153

-0,106

3.5. Anodik Polarizasyon Eğrileri
Hazırlanan elektrotların dengeye ulaştıktan sonra elde edilen anodik polarizasyon ölçümlerine
ait voltamogram Şekil 6’da verilmiştir. Bu voltamogramdan kaplanmamış Cu elektrotun
korozyon potansiyeli (Ekor) -0,168 V, Cu/CoNiMo elektrotun Ekor potansiyeli
-0,464 V,
Cu/CoNiMo/PABA-ko-PPy elektrotun Ekor potansiyeli ise -0,236 V olarak bulunmuştur.
Elektrotların akım değerlerine bakıldığında ise Cu/CoNiMo elektrotun en yüksek akım
değerine sahip olduğu, Cu/CoNiMo/PABA-ko-PPy elektrotun akım değerlerinin daha düşük
olduğu görülmüştür. Kaplanmamış Cu elektrotun en düşük akım değerine ve daha anodik bir
korozyon potansiyeline sahip olması kısa zaman aralığında hem alaşım hem de kopolimer
filmin koruma etkinliğinin olmadığını göstermektedir.

Şekil 6. Çıplak Cu (●),Cu/CoNiMo (■) ve Cu/CoNiMo/PABA-ko-PPy (▲) elektrotların dengeye ulaştıktan sonra
korozif çözeltisi içerisinde 5 mV/s tarama hızında alınmış anodik polarizasyon eğrileri

Cu, Cu/CoNiMo ve Cu/CoNiMo/PABA-ko-PPy elektrotların % 3,5 NaCl ortamında 240 saat
sonra alınan anodik polarizasyon ölçümleri Şekil 7’de verilmiştir. Bu eğrilerden Ekor değerleri
kaplanmamış Cu elektrot için -0,096 V, Cu/CoNiMo elektrot için -0,132 V,
Cu/CoNiMo/PABA-ko-PPy elektrot içinse -0,100 V olarak bulunmuştur. Bu değerler,
elektrotların dengeye ulaşmasından sonra elde edilen anodik polarizasyon eğrilerindeki Ekor
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değerlerinden daha anodik taraftadır. Bu durum kaplanmış ve kaplanmamış elektrotların
yüzeyinde oluşan oksit tabakaları ve kopolimer filmli elektrotun yüzeyindeki polimer filmin
yalıtkan forma dönüşümü ile açıklanabilir. Bu tabakalar elektrotların Ekor potansiyellerini
anodik bölgeye taşımıştır. Cu/CoNiMo/PABA-ko-PPy elektrotun akım değerlerinin en düşük
olması ise yüzeydeki PABA-ko-PPy kopolimer filmin bariyer etkisinden kaynaklanmaktadır.

Şekil 7. Çıplak Cu (●),Cu/CoNiMo (■) ve Cu/CoNiMo/PABA-ko-PPy (▲) ve elektrotların korozif çözeltisi
içerisinde 240 saat kaldıktan sonra korozif çözelti içerisinde 5 mV/s tarama hızında alınmış anodik polarizasyon
eğrileri

3.6. AC Empedans Spektroskopisi Bulguları
Cu, Cu/CoNiMo ve Cu/CoNiMo/PABA-ko-PPy elektrotların % 3,5 NaCl ortamında 24 saat
kaldıktan sonra elde edilen Nyquist eğrileri Şekil 8’de verilmiştir. Çıplak Cu, Cu/CoNiMo ve
Cu/CoNiMo/PABA-ko-PPy elektrotların 24 sonraki saat sonra elde edilen Nyquist eğrilerinde
yüksek frekans bölgesinden düşük frekans bölgesine uzanan yarım daire tüm dirençlerin
toplamını veren polarizasyon direncine (Rp) karşılık gelmektedir. Bu yarım daire Cu için yük
transfer direnci (Rct), difüz tabaka direnci (Rd) ve oksit tabaka direncini (Ro); Cu/CoNiMo
elektrot için Rct, Ro, Rd ve alaşım kaplama direncini (Rala) içermektedir. Cu/CoNiMo/PABAko-PPy elektrotun Nyquist diyagramı incelendiğinde ise yüksek frekans bölgesinde Rp
direncinin Rct, Ro, Rd, Rala ve kopolimer film direncini (Rpf), düşük frekans bölgesinde ise
korozyon ürünlerinin kopolimer film tabakasında birikmesinden kaynaklanan Warburg
impedansını (Z) içerdiği görülmüştür. Rp direncini gösteren bu eğrilerin çapı Cu/CoNiMo
elektrot için daha büyük olmasına rağmen Warburg impedansının gözlenmemesi alaşım
kaplamanın gözenekli bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Cu/CoNiMo/PABA-ko-PPy
elektrotun Warburg impedansı göstermesi ise 24. saatte kopolimer filminin bariyer etkisinin
etkin olduğunu göstermektedir.
Cu, Cu/CoNiMo ve Cu/CoNiMo/PABA-ko-PPy elektrotların Şekil 9’da verilen korozif
çözeltide 240 saat kaldıktan sonraki Nyquist eğrilerine bakılarak elektrotların R p dirençleri
karşılaştırıldığında Cu/CoNiMo/PABA-ko-PPy elektrotun en yüksek Rp direncine, çıplak Cu
elektrotun ise en düşük Rp direncine sahip olduğu görülmektedir. Aynı zamanda
Cu/CoNiMo/PABA-ko-PPy elektrotun düşük frekans bölgesinde doğrusal kısmın varlığının
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hala devam etmesi sistemin difüzyon denetimli olduğunu göstermektedir. Buna göre
Cu/CoNiMo ve Cu/CoNiMo/PABA-ko-PPy elektrotların zaman içerisinde Cu elektrotun
korunmasına katkı sağladığı söylenebilir.

Şekil 8. Cu (●), Cu/CoNiMo (■) ve Cu/CoNiMo/PABA-ko-PPy (♦) elektrotların korozif çözelti içerisindeki 24.
saatlerinde alınan Nyquist eğrileri

Şekil 9. Cu (●), Cu/CoNiMo (■) ve Cu/CoNiMo/PABA-ko-PPy (♦) elektrotların korozif çözelti içerisindeki 240.
saatlerinde alınan Nyquist eğrileri

4. SONUÇ
Bakır elektrot yüzeyine CoNiMo alaşımı kronopotansiyometri tekniğiyle 45 mA/cm2 akım
yoğunluğunda 5 µm kalınlıkta kaplanmıştır. Cu/CoNiMo elektrot yüzeyine poli(o-aminobenzil
alkol-ko-pirol) kopolimer filmi dönüşümlü voltametri tekniğiyle iki aşamada sentezlenmiştir.
Üzerinde herhangi bir kaplama bulunmayan çıplak Cu, alaşım kaplı ve alaşım üzerine
kopolimer filmi kaplı elektrotların korozif ortam içerisindeki 240 saatlik korozyon performans
testleri sonucu Cu yüzeyindeki CoNiMo alaşım kaplamanın anodik koruma sağladığı, alaşım
kaplama yüzeyine sentezlenen poli(o-aminobenzil alkol-ko-pirol) filmin ise uzun zaman
sürecinde bariyer ve elektrokatalitik etki yarattığı gözlenmiştir.
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ZnNiMo KAPLANMIŞ YUMUŞAK ÇELİK YÜZEYİNE SENTEZLENEN PANi ve
PANi|PPY FİLMLERİNİN KOROZYON PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ
A. T. ÖZYILMAZ, İ. FİLAZİ, Ç. SÜRMELİOĞLU
Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 31060, Antakya, Hatay/Türkiye
Özet
Bu çalışmada yumuşak çelik (MS) yüzeyi çinko nikel molibden (ZnNiMo) alaşımı ile kaplanmıştır. Alaşım kaplı
elektrot yüzeyine dönüşümlü voltametri tekniğiyle ince bir polianilin (PANi) film ve PANi üzerine polipirol (PPy)
film sentezlenmiştir. Elde edilen elektrotların metalik karakterizasyonu sodyum sülfat + EDTA çözeltisinde
doğrusal taramalı voltametri eğrileri; korozyon performansları % 3,5’luk NaCl çözeltisi içerisinde anodik
polarizasyon eğrileri, açık devre potansiyeli–zaman eğrileri ve AC empedans spektroskopisi yardımıyla
değerlendirilmiştir. Elektrotların korozyon performansına bakıldığında elektrot yüzeyindeki alaşım kaplamanın ve
üzerindeki PANi filminin yumuşak çeliğin korozyon direncinde artışa neden olduğu; ancak üst katman olarak
sentezlenen PPy polimer filminin en etkin korumayı sağladığı gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: korozyon, çinko nikel molibden, alaşım kaplama, polimer kaplama

INVESTIGATION OF CORROSION PERFORMANCE OF PANi and PANi|PPy
FILMS SYNTHESIZED ON ZnNiMo DEPOSITED MILD STEEL SURFACE
Abstract
In this study, mild steel (MS) surface was coated with zinc nickel molybdenum (ZnNiMo) alloy. A thin polyaniline
(PANi) film on alloy-coated electrode surface and top polypyrrole (PPy) film on PANi was synthesized with cyclic
voltammetry technique. The metallic characterization of resulting electrodes was evaluated with the help of linear
sweep voltammetry curves in sodium sulfate + EDTA solution. Corrosion performances of uncoated and coated
electrodes in 3.5% NaCl solution were investigated by using anodic polarization curves, open circuit potential time curves and AC impedance spectroscopy. When the corrosion performance of electrodes in question, it was
found that PANi film on MS/ZnNiMo electrode caused increment in the corrosion resistance of mild steel; however
PPy polymer film synthesized as top coat has been observed that provided the most effective protection.
Keywords: corrosion, zinc nickel molybdenum, alloy coating, polymer coating
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1. GİRİŞ
Tarih boyunca çeşitli özelliklerinden dolayı demir ve demir grubu metaller endüstride yaygın
bir kullanım oranına sahip olmuştur. Endüstrinin hızla geliştiği ve büyüdüğü günümüzde de bu
kullanım oranı aynı hızla artmaktadır. Fakat bu artış metal ve alaşımların servis ömrünü kısaltan
korozyondan kaynaklanan zararı da arttırmaktadır[1]. Bu durum krom gibi korozyona daha
dayanıklı üst kaplamaların kullanımını endüstriyel açıdan bir gereklilik haline getirmektedir.
Fakat bu amaçla kullanılan Cr(VI) iyonlarının çevre ve insan sağlığına zararlı olması bilimsel
çalışmaları çevreye ve insan sağlığına duyarlı yeni üst kaplamalar aramaya yöneltmiştir.
Molibden iyonları düşük toksiditesi ve güçlü mekanik özellikleri sayesinde bu amaçla
kullanılabilecek alternatiflerden biridir[2-3]. Bir başka alternatif ise kendilerine özgü üstün
özellikleri sayesinde araştırmacıların ilgisini çeken iletken polimerlerdir[4-5]. Bu polimerlerin
neredeyse bir metal seviyesine çıkarılabilen iletkenlikleri, anti korozif yapıları, çevre ve insan
sağlığına daha dost yapıları gibi üstün özellikleri literatürdeki son çalışmaların iletken
polimerler üzerine yoğunlaşmasına neden olmuştur[4-6].
Bu çalışmada demir grubu alaşımlarından olan ve oldukça yaygın kullanılan yumuşak çelik
(MS) elektrotun yüzeyine çinko nikel molibden (ZnNiMo) alaşımı kaplanacak, bu alaşım
üzerine literatürde oldukça yaygın çalışma alanı olan polianilin (PANi) homopolimer filmi ve
PANi filmi üzerine ise üst katman olarak polipirol (PPy) film kaplanarak elde edilen
elektrotların korozyon performansları incelenecektir.
2. YÖNTEM ve DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Tüm elektrokimyasal sentez ve ölçümler CHI660B model (Seri No: A1420) elektrokimyasal
çalışma istasyonu kullanılarak tek hücrede üç elektrot tekniğiyle yapılmıştır. Çalışma elektrotu
olarak bileşimi Tablo 1’de verilen silindirik yumuşak çelik (MS) elektrot; karşı elektrot olarak
0,25 cm2 alanlı kare şeklinde platin levha; referans elektrot olarak Ag/AgCl (3M KCl) elektrot
kullanılmıştır.
Tablo 1. Çalışmada kullanılan yumuşak çelik elektrotun elementel bileşimi (%w/w)
C İçeriği (%)

Mn İçeriği (%)

Si İçeriği (%)

S İçeriği (%)

P İçeriği (%)

Fe İçeriği (%)

0,0561

0,4498

0,1408

0,0036

0,0036

99,3462

2.1

Elektrokimyasal Sentez

Alaşım kaplama için Merck firmasından temin edilen ZnSO4.7H2O(k) (çinko (II) sülfat
heptahidrat), NiSO4.6H2O(k) (nikel (II) sülfat hekzahidrat), Na3C6H5O7.2H2O(k) (tri-sodyum
sitrat dihidrat), (NH4)2SO4(k) (amonyum sülfat) ve Sigma – Aldrich firmasından temin edilen
Na2Mo4.2H2O(k) (sodyum molibdat dihidrat) kimyasalları kullanılarak destile su ile derişim
oranı 0,20 M ZnSO4(aq), 0,20 M NiSO4(aq), 0,20 M Na3C6H5O7(aq), 0,10 M (NH4)2SO4(aq), 0,005
M Na2MoO4(aq) olan banyo çözeltisi hazırlanmıştır. Polimer kaplama banyoları hazırlamak için
tamamı Merck firmasından temin edilen di-sodyum okzalat (Na2C2O4(k)), anilin (C6H5NH2(s)),
asetonitril (C2H3N(s)), tetrabütil amonyum perklorat (C16H36N.ClO4(k)) ve pirol (C4H4NH(s))
kimyasalları kullanılmıştır. Monomerler kullanılmadan önce şeffaf renk olana kadar destile
edilmiştir. Polianilin kaplama banyosu için 0,20 M sodyum okzalat sulu çözeltisi içerisinde
0,10 M anilin çözülmüştür. Polipirol kaplama banyosu için asetonitril (ACN) ile hazırlanan
0,0025 M tetrabütil amonyum perklorat (TBAP) çözeltisi içerisinde 0,10 M pirol çözülmüştür.
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Belirli uzunluklarda kesilip hazırlanan MS elektrotlar taban alanlarından biri açıkta kalacak
şekilde kalın bir polyester tabakası ile kaplanarak 0,2601 cm çaplı çalışma elektrotları elde
edilmiştir. Çalışma elektrotunun açıkta kalan tabanı alaşım kaplanmadan önce sırasıyla 400 ve
1200 gridlik alüminyum oksit zımpara kağıtlarıyla ıslak olarak zımparalanmış, ardından
sırasıyla 1:1 etanol:aseton karışımı ve destile su ile yıkanarak kurutulmuştur. Hazırlanan
elektrota alaşım film sentezi kronopotansiyometri tekniğiyle, polimer film sentezleri ise
dönüşümlü voltametri tekniğiyle yapılmıştır. Bütün sentez işlemleri oda koşullarında
yapılmıştır.
2.2. Metalik Karakterizasyon
Karakterizasyon çözeltisi Merck firmasından temin edilen Na2SO4(k) (sodyum sülfat) ve BioOptica firmasından temin edilen 0,50 M EDTA(aq) çözeltisi kullanılarak bu kimyasalların destile
su ile 0,50 M Na2SO4(aq) ve 0,05 M EDTA(aq) derişim oranına sahip olacak şekilde birbirleri
içerisinde çözülmesiyle hazırlanmıştır. Elektrokimyasal sentez işlemleri sonucu elde edilen
ZnNiMo alaşım kaplı (MS/ZnNiMo), alaşım üzerine polianilin film kaplı (MS/ZnNiMo|PANi),
alaşım üzerindeki polianilin film üzerine polipirol film kaplı (MS/ZnNiMo|PANi|PPy)
elektrotlara ve çıplak MS elektrota hazırlanan karakterizasyon çözeltisi içerisinde doğrusal
taramalı voltametri (LSV) tekniğiyle -1,10 ile 1,20 V potansiyel aralığı 5 mV/s tarama hızında
uygulanarak her bir elektrotun LSV eğrisi elde edilmiştir.
2.3.

Korozyon Testleri

Elde edilen MS/ZnNiMo, MS/ZnNiMo|PANi, MS/ZnNiMo|PANi|PPy ve MS elektrotların
korozyon performansları Merck firmasından temin edilen NaCl(k) (sodyum klorür) ile
hazırlanan %3,5’luk korozif çözelti içerisinde incelenmiştir. Elektrotların korozif çözeltiye
daldırıldıktan hemen sonraki (0. saat) ve korozif çözeltide 240 saat geçirdikten sonraki
dengedeki açık devre potansiyellerinde AC empedans (EIS) tekniğiyle 105 Hz ile 2,55x10-3 Hz
frekans aralığında 5 mV genlik uygulanarak EIS diyagramları elde edilmiştir. 0., 24., 48., 72.,
96. ve 240. saatlerde ölçülen dengedeki açık devre potansiyeli (Eocp) verileri zamana karşı
grafiğe geçirilerek açık devre potansiyeli-zaman (Eocp-t) eğrileri oluşturulmuştur. Ayrıca,
elektrotların korozif çözeltiye daldırıldıktan sonra dengeye ulaştıkları andaki ve korozif
çözeltide 240 saat geçirdikten sonraki anodik polarizasyon eğrileri 5 mV/s tarama hızıyla
oluşturulmuştur.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1 Kronopotansiyometri Bulguları
Sentez için hazırlanan MS elektrota alaşım kaplama banyosunda kronopotansiyometri (CP)
tekniğiyle 2,50 mA sabit akım 311 s süreyle uygulanarak MS yüzeyine ZnNiMo alaşımı
kaplanmıştır. Akım verimi % 100 kabul edilirse kaplanan alaşımın nikel (Ni) cinsinden kalınlık
değeri 5 µm olarak hesaplanmıştır. Ön denemeler sırasında bu kalınlık değeri için farklı akım
yoğunluklarında denemeler yapılmıştır. Yüksek akım yoğunluğunda elde edilen kaplamalarda
yüzeyin zor polarize olduğu ve artan süredeki potansiyel değerlerinde çok büyük farklar olduğu
görülmüştür. Düşük akım yoğunluğunda yapılan denemeler belirli bir akım yoğunluğuna kadar
sonuç verse de polimer film sentezi sırasında uygulanan potansiyel aralığında alaşım
kaplamanın çözündüğü tespit edilmiştir. Akım yoğunluğu düşürülmeye devam edildikçe
kaplamanın homojen olmadığı ve yüzeyde kirlilik şeklinde birikmelerin oluştuğu gözlenmiştir.
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Bu denemeler sonucunda çalışma için optimum akım yoğunluğu 47 mA/cm2 olarak
belirlenmiştir. Literatürden bulunan daha önceki çalışmalar[3,7] tespit edilen optimum akım
yoğunluğunu destekler niteliktedir. Bu akım değerinde Şekil 1’deki iki farklı elektrot için CP
eğrilerini içeren voltamogramdan da görülebileceği gibi elektrot yüzeyi hızla polarize olarak
kapanmakta ve artan sürede potansiyel değerleri yaklaşık sabit kalmaktadır.

Şekil 1. ZnNiMo banyosundaki farklı iki MS elektrotun 47 mA/cm2 akım yoğunluğunda 311 saniyelik CP eğrileri

3.2. Dönüşümlü Voltametri Bulguları
MS/ZnNiMo elektrot yüzeyine PANi film sentezlemek için dönüşümlü voltametri tekniğiyle
öncelikle -1,50 ile 1,00 V potansiyel aralığı 10 mV/s tarama hızında 1 segment uygulanmış ve
MS/ZnNiMo elektrotun yüzeyinde polimer filmin daha iyi tutunmasını sağlayacak pasif bir
tabakanın oluşması sağlanmıştır. Bu işleme ait Şekil 2’de verilen voltamogramda -0,379 V
potansiyelde gözlenen pikin yüzeydeki alaşımın bileşenlerinin çözünerek ortamdaki okzalat
iyonlarıyla birleşmesi sonucu çözünürlüğü düşük kararlı okzalat tabakalarının oluşumu ile
yüzeyin pasifleşmesine ait olduğu düşünülmektedir. Monomersiz ortamda daha sonraki
potansiyellerde akım değerleri düşük seyrederken, monomerli ortamda aynı potansiyel bölgede
bir akım dalgasının varlığı farklı oksidasyon/pasivasyon tabaka oluşumlarına karşılık
gelmektedir.
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Şekil 2. MS/ZnNiMo elektrotun 0,20 M Na2C2O4(aq) çözeltisi içerisinde anilin monomerli (●) ve monomersiz (○)
ortamlarda 10 mV/s tarama hızında alınan 1 segmentlik CV eğrileri

MS/ZnNiMo elektrot yüzeyinde pasif bir tabaka oluşturulduktan sonra, elektrot banyodan
çıkarılmadan dönüşümlü voltametri tekniğiyle 0,00 ile 1,00 V potansiyel aralığı 150 mV/s
tarama hızında 50 segment uygulanarak film gelişim eğrisi elde edilmiştir. İşlem sonunda
elektrot yüzeyinde açık siyah renkli polianilin filmler görülmüştür. İşleme ait Şekil 3’teki
voltamogramda ilk segmentte 0,80 V civarında görülen pikin anilinin monomer oksidasyonuna
ait olduğu düşünülmektedir. Literatürdeki yayınlar[6] bu durumu destekler niteliktedir. Devam
eden taramalarda bu pikin akım değerinin azalması yüzeyde bir tabaka oluştuğunu
göstermektedir. Voltamogramda 0,70 V potansiyelden sonraki bölgede monomer oksidasyon
pik şiddetinin tarama sayısına bağlı olarak azaldığı gözlenmiştir. Katodik taramalarda görülen
indirgenme pikleri ise polimer filmin yalıtkanlığının arttığını göstermektedir. Devam eden
taramalarda akım değerlerinin düşmesi bu durumu desteklemektedir. Anodik taramanın 0,00
ile 0,30 V aralığında görülen yükseltgenme pikleri polimerin iletken özelliklerini tam olarak
kaybetmediğini ve morfolojisinin değişebildiğini göstermektedir.

Şekil 3. Pasifleştirilmiş MS/ZnNiMo elektrotun polianilin kaplama banyosunda 150 mV/s tarama hızında alınan
PANi film gelişim eğrilerinin ilk 20 segmenti
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MS/ZnNiMo|PANi elektrot yüzeyine polipirol film kaplamak için elektrota monomerli (0,10
M pirol) ve monomersiz ACN + 0,0025 M TBAP çözeltisi içerisinde -0,80 ile 0,80 V potansiyel
aralığı 150 mV/s tarama hızında 50 segment uygulanmıştır. Şekil 4a’da voltamogramı görülen
monomersiz ortamda akım değerlerinin oldukça yüksek seyrettiği gözlenirken, Şekil 4b’de
voltamogramı görülen monomerli ortamda MS/ZnNiMo|PANi elektrot yüzeyindeki PANi film
yüzeyine tutunan pirol monomerlerinin etkisi ile akım değerlerinin düşük seyrettiği
görülmüştür. Monomerli ortamda yaklaşık 0,20 V potansiyelden sonraki potansiyellerde
gerçekleşen akım artışları pirol monomerlerinin oksidasyonuna karşılık gelmektedir. Monomer
oksidasyonu için ortaya çıkan akım değerlerinin şiddeti başlangıç taramalarda artarken daha
sonra azalmıştır. Bu davranışa göre polipirol filmleri başlangıçta yüzeyin iletkenliğini
arttırırken daha sonra filmin form dönüşümü ile yüzeyin iletkenliğini azaltmıştır.
Elektropolimerizasyon sonucunda elektrot yüzeyinde koyu siyah renkli polipirol filmi
görülmüştür.
a

b

Şekil 4. MS/ZnNiMo|PANi yüzeyinin ACN + TBAP ortamında CV tekniğiyle 150 mV/s tarama hızında alınan
monomersiz (a), pirol monomerli (b) CV eğrileri

3.3. Doğrusal Taramalı Voltametri Bulguları
Çıplak MS elektrot ve elektrokimyasal sentezler sonucu elde edilen MS/ZnNiMo,
MS/ZnNiMo|PANi, MS/ZnNiMo|PANi|PPy elektrotlara elde edilmelerinden hemen sonra
karakterizasyon çözeltisi içerisinde doğrusal taramalı voltametri (LSV) tekniğiyle -1,10 ile 1,20
V potansiyel aralığının 5 mV/s tarama hızında uygulanmasıyla elde edilen karakterizasyon
eğrileri Şekil 5’te verilmiştir. Voltamogram incelendiğinde çıplak MS elektrot için yaklaşık 0,53 V potansiyelde başlayan ve demirin çözünmesine karşılık gelen tek bir akım artışı
gözlemiştir. Oysa kaplı elektrotlar için iki pik gözlenmiştir. MS/ZnNiMo elektrotta -0,63 V
potansiyelde, MS/ZnNiMo|PANi elektrotta -0,59 V potansiyelde, MS/ZnNiMo|PANi|PPy
elektrotta -0,47 V potansiyelde çıkan belirgin pikler alaşımı oluşturan metallerin çözünmesine
karşılık gelmektedir. Bu katodik bölgedeki piklerin çıplak MS elektrotun eğrisinde
görülmemesi bu düşüncemizi desteklemektedir. Anodik bölgedeki piklerin akım değerleri
karşılaştırıldığında ise yüzeye kaplanan her tabakanın akım değerlerini düşürdüğü açıkça
görülmektedir. Alaşım kaplama tek başına çıplak metalin akım değerini 1,22x10-3 A farkla
düşürebilirken alaşım üzerindeki PANi kaplama 6,92x10-3 A, bu PANi filminin üzerindeki PPy
kaplama ise 10,72x10-3 A farkla düşürebilmiştir. Ayrıca bu polimer filmlerin katodik bölgede
alaşım kaplamaya ait olduğu düşünülen piklerin akım değerlerini de belirgin bir şekilde
düşürdüğü görülmektedir. Diğer taraftan katodik bölgedeki alaşım kaplama bileşenlerinin
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çözünmesine ait piklerin polimer filmlerin altında halen var olması polimer film sentezinin
alaşım kaplama yüzeyine yapıldığını göstermektedir.

Şekil 5. MS (●), MS/ZnNiMo (■), MS/ZnNiMo|PANi (♦), MS/ZnNiMo|PANi|PPy (▲) elektrotların 0,50 M
Na2SO4 + 0,05 M EDTA çözeltisi içerisinde 5 mV/s tarama hızında alınan LSV eğrilerini içeren voltamogram

3.4. Açık Devre Potansiyeli–Zaman Bulguları
MS, MS/ZnNiMo, MS/ZnNiMo|PANi, MS/ZnNiMo|PANi|PPy elektrotların açık devre
potansiyeli–zaman (Eocp-t) eğrileri Şekil 6’da verilmiştir. Veriler incelendiğinde ilk 24 saat
içindeki ZnNiMo kaplı elektrotun Eocp değerlerinin çıplak MS elektrotun Eocp değerlerine göre
daha katodik değerlerde olduğu görülmektedir. 48. saatten itibaren ZnNiMo kaplı elektrotun
Eocp değerleri MS elektrotun Eocp değerlerinden daha anodik değerlere kaymıştır. Bu durum
başlangıçta alaşım kaplamanın temel bileşenlerinden biri olan çinkonun aktifliğini, daha
sonraki sürelerde ise alaşım kaplama yüzeyinde oluşan oksit tabakalar nedeniyle yüzeyin
pasifleştiğini yansıtmaktadır.
MS/ZnNiMo|PANi elektrotun Eocp değerleri incelendiğinde ZnNiMo kaplı elektrotun Eocp
değerlerinden daha anodik değerlerde olduğu görülmektedir. Bu durum PANi filmin elektrot
yüzeyini anodik tarafa taşıdığını göstermektedir. MS/ZnNiMo|PANi|PPy elektrotun Eocp
değerleri incelendiğinde ise ilk 24 saat içinde diğer elektrotların Eocp değerlerinden daha anodik
değerlerde olduğu görülmüştür. Fakat 48. saatten itibaren Eocp değerlerinin MS/ZnNiMo ve
MS/ZnNiMo|PANi elektrotlarınkine göre daha katodik bölgeye kaydığı gözlenmiştir. Bu
durumun PPy filmin organik ortamda sentezlenmesinden dolayı kaynaklanan yalıtkanlığından
ve geçen sürede bir miktar elektrolit çözeltiyi absorplamasından kaynaklandığı
düşünülmektedir.
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Şekil 6. MS (♦), MS/ZnNiMo (●), MS/ZnNiMo|PANi (×), MS/ZnNiMo|PANi|PPy (▲) elektrotların korozif
ortamdaki Eocp-t eğrileri

3.5. Anodik Polarizasyon Eğrileri
MS, MS/ZnNiMo, MS/ZnNiMo|PANi, MS/ZnNiMo|PANi|PPy elektrotların korozif çözeltiye
daldırıldıktan sonra dengeye ulaştığı zamandaki (0. saat) ve 240 saat sonraki anodik
polarizasyon eğrileri korozif çözelti içerisinde dengedeki açık devre potansiyelinden başlanarak
1,80 V potansiyele kadar 5 mV/s tarama hızında elde edilmiştir.
0. saatte alınan anodik polarizasyon eğrilerini içeren Şekil 7’deki voltamogramdan korozyon
potansiyelleri (Ekor) MS için -0,605 V, MS/ZnNiMo için -0,768 V, MS/ZnNiMo|PANi için 0,818 V ve MS/ZnNiMo|PANi|PPy için ise -0,576 V olarak bulunmuştur. Elektrotların akım
değerlerine bakıldığında ise yüzeydeki PPy filminin akım değerlerinin çıplak MS elektrotun
akım değerlerinden daha düşük olduğu, MS/ZnNiMo ve MS/ZnNiMo|PANi elektrotların ise
çıplak MS elektroda göre akım değerlerinin yüksek olduğu görülmüştür. Elde edilen verilere
bakılarak MS/ZnNiMo ve MS/ZnNiMo|PANi kaplamaların başlangıçta pek bir koruma
etkinliğinin olmadığı düşünülmektedir.

Şekil 7. MS (●), MS/ZnNiMo (■), MS/ZnNiMo|PANi (♦), MS/ZnNiMo|PANi|PPy (▲) elektrotların % 3,5 NaCl
çözeltisi içerisinde denge potansiyeline ulaştıktan sonra 5 mV/s tarama hızında elde edilen anodik polarizasyon
eğrileri
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Elektrotların 240 saat korozif çözeltide kaldıktan sonra alınan anodik polarizasyon eğrilerini
içeren Şekil 8’deki voltamogram incelendiğinde Ekor değerleri MS için -0,576 V, MS/ZnNiMo
için -0,406 V, MS/ZnNiMo|PANi için -0,477 V ve MS/ZnNiMo|PANi|PPy için -0,577 V olarak
bulunmuştur. Alaşım kaplamanın Ekor değerinin, çıplak MS elektroda göre daha anodik
değerlerde çıkması yüzeyinde oluşan oksit tabakalardan kaynaklanmaktadır. Yüzeydeki
polimer filmli elektrotların Ekor değerlerinin, alaşım kaplamalı elektroda göre daha katodik
değerlerde olması polimer filmlerin yüksek iletkenliğe sahip olduğunu yansıtmaktadır. Polimer
film kaplamalı elektrotların korozyon potansiyeli dolaylarında akım değerlerinin düşük olması
ise polimer filmlerin bariyer etkinliklerinin olduğunu göstermektedir.

Şekil 8. MS (●), MS/ZnNiMo (■), MS/ZnNiMo|PANi (♦), MS/ZnNiMo|PANi|PPy (▲) elektrotların % 3,5’luk
NaCl çözeltisi içerisinde 240 saat geçirdikten sonra 5 mV/s tarama hızında elde edilen anodik polarizasyon eğrileri

3.6. AC Empedans Spektroskopisi Bulguları
MS, MS/ZnNiMo, MS/ZnNiMo|PANi, MS/ZnNiMo|PANi|PPy elektrotların 0. saatte korozif
ortamda elde edilen Nyquist eğrileri Şekil 9’da verilmiştir. Bu diyagramlarda yüksek frekans
bölgesinden düşük frekans bölgesine doğru uzanan yarım daireye benzer luplar elektrotların
gösterdiği toplam direnci (polarizasyon direnci, Rp) temsil etmektedir. Bu direnç MS elektrot
için yük transfer direnci (Rct), difüz tabaka direnci (Rd) ve oksit tabaka direncinden (Ro);
MS/ZnNiMo elektrot için elektrot için Rct, Ro, Rd ve alaşım kaplama direncinden (Rala);
MS/ZnNiMo|PANi ve MS/ZnNiMo|PANi|PPy elektrotlar için Rct, Ro, Rd, Rala, polimer film
direncinden (Rpf) oluşmaktadır. MS/ZnNiMo|PANi|PPy elektrotun Rp direncine ek olarak
düşük frekans bölgesinde Warburg impedansı gözlenmiştir. Eğriler incelendiğinde
MS/ZnNiMo|PANi|PPy elektrotun en yüksek Rp direncini ve iyon difüzyonunu gösterdiği
görülmüştür. Ayrıca MS/ZnNiMo|PANi|PPy elektrotun Nyquist eğrisinde görülen düşük
frekans bölgesindeki doğrusal kısım MS/ZnNiMo|PANi|PPy elektrotun üstün bariyer özelliği
göstererek en iyi etkinliğe sahip olduğunu göstermektedir. Elde edilen sonuçlar diğer
elektrokimyasal ölçüm sonuçlarını destekler niteliktedir ve başlangıçta PPy filminin oldukça
iyi bir koruma performansına sahip olduğunu göstermektedir.
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Şekil 9. MS (●), MS/ZnNiMo (■), MS/ZnNiMo|PANi (♦), MS/ZnNiMo|PANi|PPy (▲) elektrotların korozif
ortamda 0. saatte alınan Nyquist eğrileri

MS, MS/ZnNiMo, MS/ZnNiMo|PANi, MS/ZnNiMo|PANi|PPy elektrotların korozif ortamda
240 saat geçirdikten sonra elde edilen Nyquist diyagramları Şekil 10’da verilmiştir.
Diyagramlarda MS/ZnNiMo|PANi|PPy elektrotun düşük frekans bölgesindeki doğrusal kısım
bir miktar elektrolit çözelti difüzyonundan dolayı sınırlı Warburg impedansına dönüşmüştür.
MS/ZnNiMo|PANi elektrotun Rp değerlerinin ise arttığı görülmüştür.

Şekil 10. MS (●), MS/ZnNiMo (■), MS/ZnNiMo|PANi (♦), MS/ZnNiMo|PANi|PPy (▲) elektrotların korozif
ortamda 240. saatte alınan Nyquist eğrileri

4. SONUÇ
Kronopotansiyometri tekniğiyle MS yüzeyine 5 µm ZnNiMo alaşımı kaplanmış ve bu alaşım
üzerine dönüşümlü voltametri tekniğiyle sodyum okzalat ortamında iki aşamada PANi film
kaplanmıştır. Alaşım üzerine PANi film kaplı elektrot yüzeyine üst kaplama olarak dönüşümlü
voltametri tekniğiyle ACN+TBAP ortamında PPy film kaplanmıştır. Elde edilen elektrotların
korozyon performansları değerlendirildiğinde, 240 saat sonunda MS/ZnNiMo|PANi|PPy
elektrotun en etkin korumayı sağladığı, PANi filmin ise uzun periyotlarda korozyon direncinin
arttığı gözlenmiştir.
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POLİ(N-METİLPİROL-CO-O-AMİNOBENZİLALKOL) KAPLI PASLANMAZ
ÇELİK ELEKTROTLARIN FARKLI DERİŞİMDEKİ KOROZYON
PERFORMANSLARI
N. ÇOLAK, S. YILMAZ, A.T. ÖZYILMAZ
Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü 31040 HATAY
Özet
Elektrik ve elektronik endüstrilerinde kullanılan bir çok mekanik parça korozyona uğramaktadır. Son zamanlarda
bu metallerin korozyon dirençlerini arttırmak amacıyla iletken polimer kullanılarak araştırmalar yapılmıştır. Bu
çalışmada dönüşümlü voltametri tekniği ile paslanmaz çelik (316L) elektrot yüzeyine farklı monomer
derişimlerinde poli(N-metilpirol-co-o-aminobenzilalkol) kopolimer filmi sentezlenmiştir. 0,30 M okzalik asit
ortamında sentezlenen kopolimer filmlerin korozyon performansları elektrokimyasal impedans spektroskopisi
(EIS) ve anodik polarizasyon teknikleri ile % 3,5’lik NaCI çözeltisinde belirlenmiştir. Her üç kopolimer filmin
paslanmaz çelik elektrot yüzeyinde bariyer özelliğe sahip olduğu gözlenmiştir.
Anahtar kelimeler: İletken polimerler, korozyon, poli (N-metil pirol-co-o-amino benzilalkol), okzalik asit.

CORROSİON PERFORMANCE OF DİFFERENT CONCENTRATİON STAİNLESS
STEEL ELECTRODE THAT POLY (N-METHYL PYRROLE-CO-O-AMİNO
BENZYL ALCOHOL) COATED
Abstract
Many mechanical parts are corroded that used in electrical and electronic industry. Recently,research has been
done using conductive polymers in order to increase the corrosion resistance of these metals. In this study, poly
(N-methyl pyrrole-co-o-amino benzyl alcohol) copolymer films were synthesized on the stainless steel electrode
surface by cyclic voltammetry technique in different monomer concentration. The corrosion performance of
copolymer films synthesized in the 0.30 M oxalic acid environment is determined in the electrochemical
impedance spectroscopy (EIS) and anodic polarization techniques in 3.5% NaCl solution. Every three copolymer
film has been observed to have the barrier properties of stainless steel (316L) electrode surface.
Keywords: conductive polymers, corrosion, poly (N-methyl pyrrole-co-o-amino benzyl alcohol), oxalic acid.
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1.GİRİŞ
1980’lerde yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen veriler iletken polimerlere olan ilgi ve
önemin artmasına neden olmuştur. İletken polimerlerin kararlılıkları ve işlenmeleri konusunda
kaydedilen ilerlemeler, akademik çevrelerin ve ticari firmaların bu konuya olan ilgilerini
arttırmıştır. Bugün iletken polimerlerin değişik özelliklerinden yararlanılarak birçok ticari
üründe kullanıldığı bilinmektedir. İletken polimerler çeşitli elektrokimyasal özelliklerinden
dolayı çok değişik alanlarda kullanılabilmektedirler. Özellikle, sensörler, şarj olabilen piller,
fotokimyasal hücreler, pH sensörleri, aletler ve iyon seçici elektrotlar bunlardan sadece birkaç
tanesidir. İletken polimerler çeşitli metallerin korozyonunu büyük ölçüde önlerler.
Bu çalışmanın amacı; N-metil pirol ve o-amino benzil alkol monomer derişimlerinin farklı
oranlarda (0,02 M-0,08 M; 0,05 M-0,05 M;0,08 M-0,02 M) elektrokimyasal polimerizasyon
yöntemi ile kopolimeri hazırlamaktır. Monomer mol oranlarının ve sentez koşullarının,
korozyon direncine etkisini incelemektir.
2.DENEYSEL ÇALIŞMALAR
2.1 Elektrokimyasal Sentez
Elektrokimyasal çalışmalar CHI608 cihazı kullanılarak üç elektrot tekniği ile tek hücrede
yapılmıştır. Karşı elektrot platin, referans elektrot ise Ag/AgCl’dür. Silindirik paslanmaz çelik
elektrotlar C: 0,03; Si: 0,75; Mn: 1,25-2,00; P: 0,04; S: 0,03; Cr: 16,00-18,00; Ni: 10,00-11,00;
Mo: 2,00-2,50 elementel içeriğe sahiptir. Sentezden hemen önce çalışma elektrotlarının
yüzeyleri mekanik parlatıcıda değişik tanecik boyutlu (600-1200 grid) zımpara kağıtları
kullanılarak parlatılmıştır. Daha sonra bu elektrotlar saf su ile temizlenerek kurutulmuş ve
kullanılmıştır. Poli(N-metilpirol-co-o-amino benzilalkol) sentezi 0,30 M okzalik asit ortamında
gerçekleşmiştir.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Dönüşümlü Voltametri Bulguları
Paslanmaz çelik üzerine (316L) dönüşümlü voltametri tekniği ile 0,30 M okzalik asit çözeltisi
içerisinde farklı monomer derişimlerinde 0,02 M (o-aminobenzil alkol) + 0,08 M (Nmetilpirol), 0,05 M (o-aminobenzil alkol) + 0,05 M (N-metilpirol) ve 0,08 M (o-aminobenzil
alkol) + 0,02 M (N-metilpirol) 50 mV/s tarama hızında -0,50 ile 1,25 V potansiyel aralığında
elde edilen voltamogram eğrileri Şekil 1,2 ve 3’de verilmiştir.
Paslanmaz çelik elektrodun oksidasyon/pasivasyon piki yaklaşık -0,20 V dolaylarında
gözlenmiş olup, akım değerleri eşit monomer derişiminde en yüksek olduğu gözlenmiştir. Bu
durum metalin daha fazla çözündüğünü ve eşit derişimli monomerlerin elektrot yüzeyinde
inhibitör özelliğinin oldukça kısıtlı olduğunu göstermektedir. Bu pikin oluşumu esnasında akım
artışı demirin oksidasyonunu gösterirken, akımın düşmesi ise elektrodun çözünen bölgelerinde
meydana gelen Fe+2 iyonlarının okzalat iyonları ile birleşerek çözünürlüğü düşük Fe(II) okzalat
tabakası ile elektrot yüzeyinin pasifleşmesini göstermektedir.
0,02 M (o-aminobenzil alkol) + 0,08M (N-metilpirol) elektrolit ortamında paslanmaz çeliğin
dönüşümlü voltamogram eğrisi Şekil 1’de verilmiştir. Yaklaşık -0,20 V dolaylarında
oksidasyon/pasivasyon piki gözlenmiştir. Daha sonra 0,70 V’tan sonraki pikler her iki
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monomerin oksidasyonu sonucu oluşan poli(N-metilpirol-co-o-aminobenzilalkol) kopolimer
film sentezini yansıtmaktadır. Tarama sayısının artması ile akım değerlerinde gözlenen artış
oluşan polimerin iletken bir yapıda olduğuna işaret etmektedir. Katodik taramada 0,00 V
dolaylarında gözlenen yayvan pik ile polimerin indirgen forma dönüşümünü yansıtmaktadır.
Şekil 2’de eşit derişimlerde ve şekil 3’de 0,08 M (o-aminobenzil alkol) + 0,02 M (N-metilpirol)
de sentezlenen kopolimerin yaklaşık -0,20 V dolaylarında oksidasyon/pasivasyon piki
gözlenmiştir. Daha sonra eşit derişimlerde monomer oksidasyon piki 1,00 V potansiyelden
sonra gözlenmiştir. Eşit derişimli ortamda monomer oksidasyon potansiyel değerinin daha
anodik bölgeye kaymadığı gözlenmiştir. Bu durum o-aminobenzil alkol miktarının artması
sonucu gerçekleşmiştir. Diğer taraftan 0,08 M (o-aminobenzil alkol) + 0,02 M (N-metilpirol)
ortamında yüksek potansiyellerde poli(N-metilpirol-co-o-aminobenzilalkol) kopolimer film
oluşumunu yansıtan monomer oksidasyonu gözlenmektedir.

Şekil 1. Paslanmaz çelik(316L) üzerine 0,02M OABA + 0,08M NMP derişimlerde kaplanan elektrotların
dönüşümlü voltametri eğrisi (Tarama hızı: 50 mV/s)

Şekil 2. Paslanmaz çelik(316L) üzerine 0,05M OABA + 0,05M NMP derişimlerde kaplanan elektrotların
dönüşümlü voltametri eğrisi (Tarama hızı: 50 mV/s)

285

Şekil 3. Paslanmaz çelik(316L) üzerine 0,08M OABA + 0,02M NMP derişimlerde kaplanan elektrotların
dönüşümlü voltametri eğrisi (Tarama hızı: 50 mV/s)

3.2. Alternatif Akım (AC) Empedans Bulguları
Paslanmaz çelik (SS) elektrot yüzeyin 0,30 M okzalik asit ortamında 0,02 M OABA + 0,08 M
NMP (SS/P(o-ABA-co-NMP)-1) ; (0,05 M OABA + 0,05 M NMP SS/P(o-ABA-co-NMP)-2
ve 0,08 M OABA + 0,02 M, SS/P(o-ABA-co-NMP)-3) derişimlerde sentezlenen kopolimer
filmlerin Nyquist eğrileri Şekil 4’de verilmiştir.
Şekil 4 ‘de SS, SS/P(o-ABA-co-NMP)-1, SS/P(o-ABA-co-NMP)-2 ve SS/P(o-ABA-co-NMP)3 elektrotlar için 24 saatlik Nyquist eğrilerinde yüksek frekans bölgesinde bir tane kısmi yarım
daire gözlenmiştir. Düşük frekans bölgesinde ise difüzyon denetimli Warburg empedansı
gözlenmektedir. Yüksek frekans bölgesindeki kısmi yarım daire, paslanmaz çelik elektrot
yüzeyinde oluşmuş oksit ve filmlerin gözeneklerinin tabanında gerçekleşen korozyona karşılık
gelen yük transfer direncini (Rct) göstermektedir. SS/P(o-ABA-co-NMP)-1, SS/P(o-ABA-coNMP)-2, SS/P(o-ABA-co-NMP)-3 elektrotların 24 saatlik Nyquist eğrilerinde yüksek frekans
bölgelerinde kısmi yarım daire gözlenmiştir. Yük transfer direnci olarak tanımlanabilecek olan
bu yarım daire korozyon ürünlerinin metal yüzeyine doğru difüzlenmesini engellemekte
olduğunu belirtmektedir. Kopolimer kaplı elektrotlardan SS/P(o-ABA-co-NMP)-1 elektrodun
24 saatlik ölçümler sonucu daha etkin olduğu görülmüştür. 96 saat sonra alınan ölçümlerde
eğriler benzer davranış sergilemişlerdir. 144 ve 192 saat sonra yine yüksek frekans bölgesinde
yarım daire, düşük frekans bölgesinde ise doğrusal kısım bulunmaktadır. Yüksek frekans
bölgesindeki yarım dairenin çapı elektrotların korozif ortamda kalma süreleri uzadıkça
artmıştır. Bu durum kopolimer filmin etkisi ile metal/kopolimer film ara yüzeyinde paslanmaz
çelik elektrot yüzeyinde oluşan oksit tabakaların artmasına bağlı olarak artmıştır.
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24h

96h

144h

192h

Şekil 4. SS(○), SS/P(0,05M OABA-0.05M NMP) (□), SS/P(0,02M OABA-0,08M NMP) (●), SS/P(0,08M
OABA-0.02M NMP)( ■) elektrotların 24, 96, 144 ve 192 saat sonunda elde edilen Nyquist eğrileri
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3.3. Açık Devre Potansiyel Eğrileri
SS,
SS/P(o-ABA-co-NMP)-1,
SS/P(o-ABA-co-NMP)-2,
SS/P(o-ABA-co-NMP)-3
elektrotların % 3,5’lik NaCl çözeltisine daldırıldıktan sonra farklı sürelerde elde edilen açık
devre potansiyellerini veren grafik Şekil 5’de verilmiştir. Başlangıçta daha negatif değerlerde
olan elektrotların Eocp değerleri 24 saat sonra anodik tarafa kaymışlardır. SS/P(o-ABA-coNMP)-1 elektrodun 192 saat sonra Eocp değeri en pozitif olduğu görülmüştür. SS/P(o-ABA-coNMP)-1 elektrodun bu davranışının Nyquist ölçümleri ile uyumlu olduğu görülmüştür.

Şekil 5. SS(■),(SS/P(o-ABA-co-NMP)-2) (*),(SS/P(o-ABA-co-NMP)-1) (●),(SS/P(o-ABA-co-NMP)-3)(▲)

3.4. Anodik Polarizasyon Eğrileri
SS,
SS/P(o-ABA-co-NMP)-1,
SS/P(o-ABA-co-NMP)-2,
SS/P(o-ABA-co-NMP)-3
elektrotların % 3,5’lik NaCl çözeltisine daldırıldıktan 192 saat sonra 4 mV/s tarama hızı ile elde
edilen anodik polarizasyon eğrileri Şekil 6’de verilmiştir. Şekil 6’de görülen elektrotların
korozyon potansiyelleri SS için 0,414V, SS/Poli(NMP-co-o-ABA)-1 için 0,601V, SS/Poli(oABA-co-NMP)-2 için 0,567V, SS/Poli(o-ABA-co-NMP)-3 için ise 0,350V’tur. SS/Poli(NMPco-o-ABA)-1 elektrodun korozyon potansiyeli en anodik tarafta olup, yüzeyindeki kopolimer
filmin anodik dayanım sağladığını ifade etmektedir. Diğer kopolimer film kaplı elektrotların
daha negatif tarafta olması yüzeylerindeki polimer filmlerin iletken yapılarından kaynaklandığı
düşünülmektedir. Kopolimer film kaplı elektrotların akım değerleri ise çıplak SS elektroda göre
oldukça düşük olduğu gözlenmiştir.
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Şekil 6. SS(○), SS/P(NMP-co-o-ABA)-1(●), SS/P(NMP-co-o-ABA)-2(□),SS/P(NMP-co-o-ABA)-3(■)
elektrotların % 3,5’lik NaCl çözeltisinde 192 saat sonra elde edilen anodik akım-potansiyel eğrileri (tarama hızı:
4 mV/s)

4. SONUÇ
Poli(NMP-co-o-ABA) kopolimer filmler farklı monomer derişimlerinde okzalik asit ortamında
dönüşümlü voltametri tekniği ile paslanmaz çelik yüzeyine ince bir film olarak kaplanmıştır.
Her üç ortamda sentezlenen kopolimer filmin homojen yapılı olduğu gözlenmiştir. Kopolimer
filmlerin korozyon performansları elektrokimyasal impedans spektroskopisi (EIS) ve anodik
polarizasyon teknikleri ile % 3,5’lik NaCI çözeltisinde belirlenmiştir. SS/P(NMP-co-o-ABA)1 elektrodun korozyon performansının en iyi olduğu elektrokimyasal tekniklerle tespit
edilmiştir.
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Özet
Bu çalışmanın amacı korozif yapay ağız sıvısı ortamında termal çevrimin iki farklı restoratif kompozit diş dolgu
malzemelerinin yüzey pürüzlülüğü(Ra) üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Bu çalışmada Renamel Microfill ve
Kuraray Clearfil AP-X kompozit diş dolgu malzemelerinden üretici firmanın önerdiği ortam koşullarında 4 mm X
8 mm (yükseklik X çap) boyutunda 8 adet üretildi.(n=8) Üretilen numuneler korozif ağız sıvısı (0,4 NaCI + 0,4
KCI + 0,795 CaCl2.2H2O + 0,005 Na2S.9H2O + 0,69 NaH2PO4.2H2O + 1 Urea (gram/litre)) ortamında 5°C ve
55°C sıcaklıklar arasında kontrol grup, 3000 ve 6000 termal çevrim testlerine maruz bırakıldı. Bu testler sonucunda
elde edilen veriler ANOVA ve TUKEY testlerine tabi tutuldu ve anlamlılık düzeyleri yorumlandı (α<0,005). Her
iki malzemede de bu testler sonucunda yüzey pürüzlülük değerlerinde (Ra) artış olduğu görülmüştür. İki malzeme
arasında kıyaslama yapıldığında Kuraray Clearfil AP-X kompozit diş dolgu malzemesinin yüzey pürüzlülüğü (Ra)
değerinin Renamel Microfill kompozit malzemesine göre bu testlerden daha çok etkilendiği görülmüştür. Elde
edilen bu bulgular kompozit malzemenin sahip olduğu organik matriks yapısı TEGDMA( Triethylene glycol
dimethacrylate) yapısının korozif ortamda termal çevrim testlerinden daha çok etkilendiğini ortaya koymuştur.
Yüzey pürüzlülüğü değeri (Ra) ağız ortamında aşınma türünü ve aşınmadan dolayı oluşan hacim kaybını
etkileyeceğinden klinik öncesi çalışmalarda bu parametrenin göz önüne alınması daha tatminkâr bir tedavi
sürecinin oluşmasına katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Restoratif Kompozit Malzeme, Termal Çevrim, Yüzey Pürüzlülüğü, Yapay Tükürük Sıvısı

EFFECT OF THERMAL CYCLING ON SURFACE OF ROUGHNESS COMPOSITE
RESTORATIVE MATERIALS IN ARTIFICAL SALIVA
Abstarct
The purpose of this study effect of thermal cycles on surface of roughness of different composite restorative
materials in corrosive artificial saliva environment. In this study Renamel Microfill and Kuraray Clearfil AP-X
composite restorative specimens (6mm diameter and 5mm height) consisting of 8 specimens for each material
(n=8) were prepared following the manufacturer’s instructions. Produced samples were subjected variable
temperature between 5°C and 55°C control group, 3000 and 6000 thermal cycle procedure in corrosive artifical
saliva (0,4 NaCI + 0,4 KCI + 0,795 CaCl2.2H2O + 0,005 Na2S.9H2O + 0,69 NaH2PO4.2H2O + 1 Urea (gram/liter).
The data obtained in these tests were subjected to ANOVA and Tukey's tests. (α<0,005). Both Renamel Microfill
and Kuraray Clearfil AP-X have increased surface of roughness value (Ra) after thermal cycle procedure tests.
When a comparison between the two materials Kuraray Clearfil AP-X have more surface of roughness value than
Renamel Microfill after thermal cycle tests. The composition of material, including the type of organic matrix
TEGDMA (Triethylene glycol dimethacrylate) could be more relevant to roughness maintenance over time than
the general behavior of composites based on particle fillers. The surface roughness value (Ra) in preclinical studies
will affect the volume loss caused by abrasion and wear in the oral environment type to be considered for this
parameter will contribute to a more satisfactory treatment process.
Keywords: Composite Restorative Material, Thermal Cycle; Surface of Roughness; Artificial Saliva
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1. GİRİŞ
Kompozit restoratif malzemeler 1960 yılların başından beri diş hekimliğinde doldurucu
malzeme olarak giderek artan bir kullanım alanına sahiptir.[1]Bu malzemeler rezin matriks ve
doldurucu parçacıklardan meydana gelir ve bu yapılar birbirlerine kimyasal yapı çiftleriyle
bağlıdır. Bu yapıları sayesinde Microfill ve microhybrid gibi birçok kompozit malzemeler diş
hekimliğinde doğrudan doldurucu madde olarak kullanılmaktadır. Kompozit malzemelerin
farklı monomer yapısına, farklı doldurucu oranlarına ve iç yapıdaki farklı kimyasal bağlara
sahip olmaları bu malzemelerin birbirinden farklı mekanik özelliklere sahip olmalarını
sağlamıştır. Ayrıca bu yapılardaki farklılıklar bu malzemelerin farklı mekanik bozunma
mekanizmalarına duyarlılık gösterdiği gözlemlenmiştir. Daha önceki çalışmalarda kompozit
malzemenin matriks yapında meydana gelen bozulmalardan dolayı in vivo tedavi sürecinde
kompozit malzemenin yapı bütünlüğünde önemli derecede hasar aldığı rapor edilmiştir.[2]
Kompozit malzemenin rezin matriks yapısının kimyasal bağ çiftlerinde ve doldurucu
parçacıkların karakteristikleri rezin kompozitin yüzey pürüzlüğünü doğrudan etkileyen
parametrelerdir.[3]
Restoratif malzemelerde yüzey pürüzlüğü aşınmayı etkileyen önemli bir parametredir. Eğer
kompozit malzemenin yüzey pürüzlülüğü 0,2µm ve üzerinde bir değere sahipse klinik olarak
bir risk oluşturmaktadır.[4] Yüzey pürüzlülüğünün en aza indirgemek için bu malzemelere
doldurma işlemi sonrasında bitirme ve cilalama işlemi uygulanmaktadır.[5] Böylelikle bu işlem
ile kompozit restoratif mazlemenin aşınma mekanizmasına karşı duyarlılığı azaltılmış olacaktır.
Kompozit rezinlerin mekanik özelliklerini etkileyen bir diğer parameter hidrolitik
bozulmalardan kaynaklı olduğu görülmüştür. Bu durumun in vivo tedavi sürecinde kompozit
malzemenin uzun sürelerde termal çevrimlere ve ortamdaki yapay ağız sıvısına maruz
bırakılarak kompozit malzemenin dayanıklılığı test edilerek yorumlanmaktadır.[1]Bu
durumlara ek olarak termal çevrim ortamında diş fırça mekanizmaları da kullanılarak kompozit
rezinlerin dayanıklıları test edilerek yorumlanamaya çalışılmıştır.[6]
Bu çalışmanın amacı yapay ağız ortamında (ortam sıvısı yapay tükürük (artifical saliva)) termal
çevrim prosedürü (min 5 °C – max 55 °C bekleme süresi 5 dakika) kullanılarak microfill
(Renamel Microfill) ve microhybrid (Cleaarfil AP-X) farklı iki kompozit malzemelerini kontrol
grup, 3000 termal çevrim ve 6000 termal çevrim sonrasındaki yüzey pürüzlülükleri
incelenmiştir.
2. DENEY YÖNTEMİ
Bu çalışmada kullanılan microfill (Renamel Microfill) ve microhybrid (Cleaarfil) kompozit
malzemelerinin özellikleri tablo 1 de gösterilmiştir. Her malzemeden 2 mm X 6 mm (yükseklik
X çap) 8 adet numune üretildi.(n=8) Kompozit numuneler mavi ışık polarizasyon tekniği ile
üretici firmanın önerdiği koşullarda ve zaman periyodunda labaratuar ortamında
sertleştirilmiştir. Bu işlemden sonra tüm numunelerin yüzey pürüzlülüğü cilalama (finishing
and polishing) tekniği ile en aza indirgenmiştir.
.
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Tablo 1. Kompozit Restoratif Malzemelerinin Bileşenleri

Malzeme

Üretici

Bileşenler

Renamel Microfill

Cosmedent Inc

Clearfil AP-X

Kuraray Medical Inc

BisGMA, BisEMA,60 wt% pyrogenic
silica acid filler of 0,02-0,04 µm
BIS-GMA TEGDMA silanized silica
filler, silanized colloidal
silica,camphoruinone, catalyts,
accelerator, pigments

Termal çevrim testleri için tablo 2 de belirtilen yapay tükürük kimyasal bileşenleri kullanıldı.
[7]. Bu çözeltinin pH oranı yaklaşık 5,7 olarak ölçülmüştür. Bu oran yapay ağız ortam (in vitro)
çalışma şartları aralığındadır.
.
Tablo 2. Yapay tükürük sıvısı kimyasal bileşenleri

Bileşen
Miktar g/L

NaCI

KCI

CaCl2.2H2O

Na2S.9H2O

NaH2PO4.2H2O

Urea

0,4

0,4

0,795

0,005

0,69

1

Tüm numuneler termal çevrim deneyinin yapılacağı zamana kadar labaratuar ortamında yapay
tükürük içerisinde 37 °C sıcaklıkta saklanmıştır. Numunelerin yüzey pürüzlülüğü (Ra) 3D
profilometre ile 0,25 mm aralıklarla ölçümler alınıp sonrasında numune yüzeyinden elde edilen
ortalama Ra değeri bulunmuştur. (α<0,05). Ayrıca numunelerin yüzey morfolojisini
değerlendirmek amacıyla her iki kompozit malzemenin kontrol grubu ve 6000 termal çevrim
deneyleri sonrası durumundan SEM görüntüleri alınmıştır.
3. SONUÇLAR
Tablo 3 de her iki kompozit malzemenin kontrol grubu,3000 termal çevrim ve 6000 termal
çevrim sonrasında elde edilmiş ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) değerleri verilmiştir. (p<0,05).
Tablo 3 incelendiğinde her iki kompozit malzemenin 3000 termal çevrim sonrasında yüzey
pürüzlüğü değerleri artış göstermiştir.
Tablo 3. Yüzey Pürüzlülük Değerleri (µm) kontrol grup, 3000 termal çevrim ve 6000 termalçevrim deneyleri
(p<0,05)

Malzeme
Renamel Microfill
Clearfil AP-X

Kontrol Grup
0,05
0,12

3000 Termal Çevrim
0,08
0,14

6000 Termal Çevrim
0,08
0,15

Şekil 1 ve 2 de sırasıyla Renamel Microfill ve Clearfil AP-X kompozit malzemelerin kontrol
grub ve 6000 termal çevrim sonrası numunelerin yüzeylerinden alınan SEM görüntüleri
görülmektedir. SEM görüntüleri incelendiğinde Clearfill AP-X kompozit malzemesinin
Renamel microfill kompozit malzemesine göre her iki durumda da daha pürüzlü bir yüzeye
sahip olduğu görülecektir.
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Şekil 1. Renamel Microfill a=kontrol grup, b=6000 termal çevrim, (5 KV mag 24000X 4µm)

Şekil 2. Clearfill AP-X a=kontrol grup, b=6000 termal çevrim (5 KV mag 24000X 4µm)

4. TARTIŞMA
Bu çalışmadaki bulgular termal çevrim prosedürünün microfill (Renamel Microfill) ve
microhybrid (Cleaarfil) malzemelerinin yüzey pürüzlülüğünü önemli ölçüde etkilediğini ortaya
koymuştur. Her iki kompozit malzemede de 6000 termal çevrim sonrası yüzey pürüzlülüğü artış
göstermiştir. Daha önceki çalışmalarda da termal çevrim deneylerinin kompozit rezin
malzemelerinin yüzey pürüzlülüğünü ve kimyasal iç yapısını önemli ölçüde etkiledi
görülmüştür.[1] Termal çevrim deneylerine maruz bırakılmış kompozit malzemelerin termal
genleşmeden dolayı matriks yapısında mikro çatlakların oluştuğu ve bu oluşan çatlakların
doldurucu matriks ara yüzünü hasara uğrattığı gözlemlenmiştir.[8]Bu malzemelerde görülen bir
diğer hasar türü ise yapay ağız sıvısının neden olduğu hidrolitik bozulmanın matriks yapısında
hasara neden olduğu gözlemlenmiştir. Kompozit malzemenin içerdiği TEGDMA veya
TEGMA gibi bileşimlerin kimyasal yapısından dolayı yapay ağız sıvısının maktriks yapısına
daha kolay erişebilmesi bu bileşimleri içeren kompozitlerin termal çevrim deneylerine daha
duyarlı hale getirmiştir. Bu çalışmada kullanılan microhybrid (Cleaarfil) malzemesinin
TEGDMA bileşenine sahip olması bu malzemeni termal çevrim sonrasında microfill (Renamel
Microfill) malzemesine göre daha büyük bir Ra değeri almasına sebep olmuştur. Şekil 2a ile
şekil 1a kıyaslandığında microhybrid (Cleaarfil malzemesinin daha pürüzlü bir yüzeye sahip
olduğu gözlenecektir. Kontrol grubunda microhybrid (Cleaarfil) malzemesinin daha pürüzlü bir
yüzeye sahip olması numunelerin 37°C yapay tükürük sıvısında bekletildiğinde bu malzemenin
içerdiği iç yapı bileşenlerinden dolayı hidrolitik bozulmaların neden olduğu düşünülmüştür.
Microfill (Renamel Microfill) malzemesinin bileşenlerinde TEGDMA veya TEGMA bileşenin
olmaması bu malzemeyi termal çevrim testlerine daha az duyarlı hale getirmiştir. Yüzey
pürüzlülüğünün artması ile ağız içi tribolojisinde aşınma mekanizmaların daha etkin ortaya
çıkacağı düşünüldüğünde microhybrid (Clearfil) malzemesinin microfill (Renamel Microfill)
malzemesine göre bu mekanizmadan daha çok etkilenecektir.
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5. DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada elde edilen bulgular ile aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır.
 Yapay ağız ortamında (in vitro) 6000 termal çevrim sonrası her iki kompozit rezin
malzemesinin yüzey pürüzlülüğü Ra değeri artmış ancak iki malzeme arasında kıyaslama
yapıldığında microfill (Renamel Microfill) malzemesi daha az etkilendiği sonucuna
varılabilir.
 Kilinik çalışmalarda yüzey pürüzlülüğü değeri 0,2 µm olduğu düşünüldüğünde her iki
kompozit malzemenin bu kritik değerin altında bir değer gösterdiği sonucuna varılabililir.
 TEGDMA veya TEGMA bileşeni içeren kompozit malzemenin termal çevrim deneylerine
daha duyalı olduğu gözlemlenmiş bu durum ağız içi tribolojisinde aşınmayı artırıcı bir
mekanizma olarak düşünüldüğünde bu yapıya sahip kompozit malzemelerin aşınma
özelliklerinin etkilendiği sonucuna varılabilir.
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Abstract
Fe-Al intermetallics are considered as suitable candidates for structural applications at high temperatures due to
their outstanding oxidation and corrosion resistance. High Al content makes FeAl intermetallics capable of
forming protective and stable Al2O3 (alumina) scales. However, failure of scales due to the thermal expansion
mismatch between alumina and substrate are the most important problems of FeAl intermetallics. Doping FeAl
with ternary alloying elements is one of the most effective ways to increase their oxidation and scale spallation
resistance. In this study, it is aimed to investigate the Ti addition on cyclic oxidation and scale spallation resistance
of FeAl intermetallics.
Keywords: Intermetallics, FeAl, cyclic oxidation behavior

Ti İLAVESİNİN FeAl METALLERARASI BİLEŞİKLERİNİN DÖNGÜSEL
OKSİTLENME DAVRANIŞINA ETKİSİ
Özet
FeAl metallerarası bileşikleri sahip oldukları eşsiz korozyon ve oksidasyon dirençlerinden ötürü yüksek sıcaklık
yapısal uygulamaları için aday malzemelerdir. Sahip oldukları yüksek Al miktarından dolayı yüzeylerinde
koruyucu ve kararlı Al2O3 (alümina) oksit tabakaları kolayca oluşabilmektedir. Fakat alümina ve altlık malzeme
arasındaki ısıl genleşme uyuşmazlığından ortaya çıkan oksit tabakalarının dökülmesi FeAl metallerarası
bileşiklerinin en önemli problemlerinden biridir. FeAl bileşiğine üçüncül alaşım elementi ilavesi yapmak
oksidasyon ve oksit parçalanma direncini arttıran en etkili yöntemlerden birisidir. Bu amaçla, bu çalışmada Ti
ilavesinin metallerarası bileşiklerinin döngüsel oksidasyon ve oksit parçalanma direncine etkisinin incelenmesi
amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Metallerarası bileşikler, FeAl, döngüsel oksidasyon davranışı
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1. INTRODUCTION
Fe-Al based intermetallics have been investigated widely as suitable candidates for structural
applications at high temperatures due to their outstanding oxidation and corrosion resistance,
good intermediate temperature strength, low density, low cost and relatively high melting points
compared to many other commercial Fe-base materials such as cast iron and stainless steel (110). However, the major drawbacks of Fe-Al based intermetallics are their poor ductility and
toughness at ambient temperatures, limited fabricability, poor strength and creep resistance at
temperatures above 600 °C (3, 7-10).
Among Fe-Al based intermetallic compounds and commercial iron based alloys, B2-type
ordered FeAl intermetallic compound has the best oxidation resistance due to its higher Al
content. High Al content makes FeAl intermetallic compound capable of forming protective,
stable and adherent Al2O3 (alumina) oxide scales (11-13). Alumina is one of the most stable
oxides in nature and it is too difficult to reduce it when it is formed once. On the other hand,
there must be a strong adhesion between alumina scale and substrate in order to exhibit a strong
protection of Fe-Al based intermetallics against oxidation at high temperatures.
However, failure of alumina scales due to the thermal expansion mismatch between alumina
and substrate and generation of thermal stresses during cooling is one the most important
problems of FeAl intermetallic compounds. This thermal expansion mismatch can cause
spallation of protective alumina scales. According to the previous studies [11, 14, 15],
mechanical instability of alumina layers such as cracking, delamination and spallation results
from several reasons including vacancy and void formation at the surface, impurity segregation
to aluminide-alumina interface, poor adhesion between alumina and aluminide, large thermal
expansion mismatch and thermal stress formation.
Doping FeAl intermetallic compounds with ternary alloying elements is one of the most
effective ways in order to increase their oxidation and scale spallation resistance. In this study,
it is of research interest to investigate the Ti addition on oxidation and scale spallation resistance
of FeAl intermetallic compounds by means of cyclic oxidation tests.
2. EXPERIMENTAL PROCEDURE
The Fe50Al50-nTin alloys (n=1, 3, 5, 7, and 9 at.%) were prepared by arc-melting using a nonconsumable tungsten electrode and a water-cooled copper tray in a high-purity argon
atmosphere. Samples of 10–15 g were produced using high-purity constituent elements
(Fe=99.97 wt.%, Al=99.9 wt.%, and Ti=99.9 wt.% purity). To achieve higher composition
homogeneity, the alloys were melted several times in a zirconium-gettered argon atmosphere.
The weight loss during the arc-melting process was less than 0.5 wt.%. The Fe50Al50-nTin alloy
ingots were homogenized at 900 °C for 24 h in encapsulated and argon-filled quartz tubes
followed by an annealing heat treatment at 400 °C for 168 h to attain highly ordered state in
these alloys.
X-ray diffraction (XRD) analyses were conducted using a Rigaku D/Max-2200 PC
diffractometer with Cu-Kα radiation (λ = 1.54056 Å) and an x-ray source operating voltage of
40 kV to identify the phases present in the samples. The typical XRD scans were performed in
a 2θ range of 25°–100° and a scanning rate of 2°/min. The microstructures were examined using
scanning electron microscopy (SEM, JEOL JSM-6400 coupled with energy-dispersive X-ray
spectrometry (EDS)). The SEM samples were prepared using standard metallographic
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techniques and etched with a solution containing 68 ml of glycerin, 16 ml of 70 % HNO3, and
16 ml of 40 % HF.
Differential Scanning Calorimetry (DSC) measurements were performed with Setaram
SETSYS 16/18 high temperature thermal analyzer at a heating rate of 10 °C/min under constant
argon flow. Prior to DSC measurements, the instrument was calibrated for a wide range of
temperatures and scanning rates by using high purity standard elements of Al, Zn, Pb, Ag, Au
and Ni. The accuracy of the temperature calibration was found to be ± 1 °C.
2.1. Cyclic Oxidation Test
The samples for cyclic oxidation experiments were cut from the ingot to the size of 3 x 6 x 1
mm3 by Buehler IsoMet® 4000 Precision Saw. Before testing, the samples were ground by SiC
emery papers up to 1200 grit, polished with Al2O3 powders or diamond paste of 3 and 1 μm in
size to obtain mirror like finish, ultrasonically cleaned in an acetone or methanol-benzene
solution and finally dried in air.
Cyclic oxidation tests were carried in a Muffle (chamber) furnace (Protherm PLF 130/9 model
1300 °C maximum temperature) at 900 °C in laboratory air. One cycle consists of heating the
sample to 900 °C at a heating rate of 10 K/min, holding at 900 °C for 24 hours and fast cooling
to room temperature, which is approximately 20 minutes. After being cooled to room
temperature, measuring the mass change using an electronic balance with an accuracy of 0.01
mg.
3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Structural Properties
Before going through a detailed analysis of the effect of Ti addition on structural properties of
FeAl intermetallics compound, it is of interest to investigate the microstructures of as-cast and
heat-treated binary FeAl intermetallics compounds. The microstructures of binary
stoichiometric FeAl alloys display single phase solid solutions having equiaxed coarse grain
structures in as-cast and heat treated conditions (Figure 1). The average grain sizes are nearly
250 μm.

Figure 1. SEM micrographs of as-cast and heat-treated binary FeAl intermetallic compounds.

Solidification microstructures of all investigated Fe50Al50-nTin alloys are presented in Figure 2.
Microstructures of as-cast and heat-treated Fe50Al50-nTin alloys with n=1, 3 and 5 at.% is
composed of FeAl based grains and white precipitates at grain boundaries. Compared to
microstructure of binary stoichiometric FeAl (Figure 1), Ti addition led to significant grain
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refinement. The average grain sizes of ternary Fe50Al50-nTin alloys lie between 68-100 μm
depending on composition.
When Ti amount is increased to 7 or 9 at.%, volume fraction of second phase particles increased
significantly and covered the grain boundaries as a hard skeleton. However, annealing resulted
in important changes to microstructures of as–cast Fe50Al43Ti7 and Fe50Al41Ti9 alloys (Figures
2 (d) and (e)). Second phase particles are also observed within grains besides grain boundaries
after annealing. Heat-treatment results in extra nucleation of second phase particles and growth
of existing particles for supersaturated as-cast alloys. This situation can be attributed to the solid
solubility behaviour Ti in B2 type ordered FeAl phase in equilibrium with second phase
particles (16).
These second phase particles are identified as Al2FeTi (τ2) phase by XRD (Figure 3) and EDS
(Figure 4) analyses. Ti has a limited but sufficient solid solubility in B2-type ordered FeAl
intermetallic compound (17). According to Al-Fe-Ti isothermal section at 800 °C (18),
Fe50Al50-nTin alloys containing less than 7 at.% Ti lie in the B2 phase region, whereas 7 or 9
at.% Ti containing alloys lie in the (B2+ τ2) two phase field.

Figure 2. SEM micrographs of as-cast and heat-treated Fe50Al50-nTin (right-side) alloys;
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n = (a) 1, (b) 3, (c) 5, (d) 7 and (e) 9.

Figure 3. XRD patterns of (a) as-cast and (b) heat-treated Fe50Al50-nTin alloys.

Figure 4. EDS analysis of heat-treated Fe50Al41Ti9 alloy, (a) Fe-Al based matrix phase and (b) Al2FeTi (τ2) phase.

DSC heating curves of heat-treated Fe50Al50-nTin alloys are shown in Figure 5. In our previous
study (19), it was shown that Ti is the only ternary alloying element reducing B2↔A2 orderdisorder transition temperature for 1 at.% additions. Moreover, this decreasing tendency
continues with increasing Ti content. This decrease becomes more pronounced for 9 at.% Ti
addition because of the relatively higher volume fraction of ternary intermetallic Al2FeTi (τ2)
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phase. According to the binary Fe-Al phase diagram (20), B2↔A2 order-disorder transition
temperature decreases and melting temperature increases approaching to Fe-rich (lower Al
contents) side. The Al content in the Fe-Al based matrix phase decreases considerably as the
amount of second phase increases and thus order-disorder transition temperature decreases.
Moreover, solidus and liquidus temperatures of heat-treated Fe50Al50-nTin alloys decrease with
increasing Ti content (Table 1). The melting temperature should be investigated more detailed
in future studies.

Figure 5. DSC heating curves of heat-treated Fe50Al50-nTin alloys.

Table 1. Experimentally measured order-disorder transition, solidus and liquidus temperatures of heat-treated
Fe50Al50-nTin alloys.

at.% Ti
0
1
3
5
7
9

TB2-A2
(°C)
1316
1313
1312
1302
1296
1248

Tsol.
(°C)
1270
1268
1243
1233
1230
1190

Tliq.
(°C)
1325
1324
1314
1310
1303
1284

3.2. Cyclic Oxidation Tests
The cyclic oxidation curves of heat-treated Fe50Al50-nTin alloys are plotted in Figure 6, showing
the mass gain versus time at 900 °C. Total and net weight gains were recorded. The net weight
gain corresponds to the sample weight excluding the spalled particles, while the total weight
gain is the samples weight with their spalled oxides collected in ceramic crucibles. Fe50Al50nTin samples with n = 1, 3, and 5 at.% do not show significant scale spallation, whereas
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Fe50Al43Ti7 and Fe50Al41Ti9 alloys exhibit scale spallation in the first three oxidation cycles.
This spallation led to temporary mass losses. Both alloys exhibit an initial steep rise followed
by small weight drop before they reach a plateau region.

Figure 6. Mass gain versus time curves for cyclic oxidation tests of heat-treated Fe50Al50-nTin samples oxidised at
900 °C n = (a)1, (b) 3, (c) 5 , (d) 7 and (e) 9.

XRD patterns (Figure 7) revealed that, the main oxide product of the cyclic oxidation tests at
900 °C is stable α-Al2O3 for all Ti contents. However, small amount of TiO2 (rutile) is formed
starting from 5 at.% Ti addition and its volume fraction increases with increasing Ti
concentration as understood by the increase in the relative peak intensities of rutile phase. In
addition, high intensities of FeAl substrate indicate that the scale product is thin for all
investigated alloys.
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Figure 7. XRD patterns of heat-treated Fe50Al50-nTin samples oxidised at 900 °C.

The concentration of Ti has an important effect on the oxide scale morphology and scale
spallation resistance of FeAl intermetallic compounds oxidised at 900 °C. The scale
morphology of heat-treated Fe50Al50-nTin samples with n<9 is homogenous, continuous and
even α-Al2O3 scale. For these compositions, scale is uniformly distributed along the whole
surface without formation of any voids and cracks. Moreover, the results of EDS analysis
showed that the scale predominantly consists of Al and O with trace amounts of Fe and Ti
(Figure 8). Among these compositions, oxide scale morphology of 7 at.% Ti containing alloy
is different than that of other compositions. The scale morphology of this composition (Figure
9 (d)) is composed of finer Al2O3 nodules distributed uniformly and the scale is still adherent.

Figure 8. EDS elemental analyses of heat-treated Fe50Al50-nTin samples oxidised at 900 °C n = (a) 1, (b) 3, (c) 5,
(d) 7, (e) 9 (internal region showing stable Al2O3 nodules) and (f) 9 (external region sphere-like TiO2 particles).
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Figure 9. SEM micrographs showing the surface scale morphology of heat-treated Fe50Al50-nTin samples oxidised
at 900 °C n = (a)1, (b) 3, (c) 5 , (d) 7 and (e) 9.

4. CONCLUSIONS
Structural properties and oxidation behavior of Fe50Al50-nTin alloys (n = 1, 3, 5, 7 and 9 at.%)
have been investigated. Due to the limited solid solubility of Ti in FeAl, the ternary intermetallic
Al2FeTi (τ2) phase is formed as a second phase precipitates even at 1 at.% Ti addition. The
volume fraction of the Al2FeTi precipitates increase with increasing Ti content.
The cyclic oxidation tests performed at 900 °C indicated that Fe50Al50-nTin alloys having 1, 3 or
5 at.% Ti did not show any scale spallation, whereas Fe50Al50-nTin alloys having 7 or 9 at.% Ti
exhibited certain amount of scale spallation. The main oxide product is stable α-Al2O3 for all
compositions. Small amount of TiO2 (rutile) is present as another oxidation product for
compositions containing 5, 7 or 9 at.% Ti and its volume fraction increases with Ti content. The
scale morphology of the Fe50Al50-nTin samples except for Fe50Al41Ti9 is homogenous,
continuous and even α-Al2O3 scale without formation of any voids or cracks. For Fe50Al41Ti9
composition, both external and internal oxidation is present and some regions contain certain
amount of microcracks.
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Özet
Hava/ uzay araçlarının termodinamik verimliliğinin artması, kullanılan malzemelerin yüksek sıcaklıklara
(T>1000oC) dirençli olmasına bağlıdır. Günümüzde genellikle Ni-esaslı süper-alaşımlardan imal edilen türbin
bıçakları, yüksek sıcaklık altında, hava gibi oksitleyici ortamlarda soğutma kanalları ile soğutularak ve kaplamalar
yardımıyla çalışma sıcaklığından korunabilirler. Bu tür ortamlarda uzun ömürlü ve güvenilir olmaları için
bıçaklarda, “Al deposu” nitelikli alaşımların yanısıra “ısı kalkanı” nitelikli kaplamalar bulunmaktadır. Yakın
zamanda, ergime sıcaklıkları 2000oC’nin üzerinde olan ve “refrakter metaller”(RM) olarak bilinen metaller
içerisinde yoğunluğu düşük olan Niyobyumun (Nb) kullanılmasıyla, şimdikinden daha yüksek sıcaklıklarda
çalışabilecek türbinlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Oksitlenme dirençleri düşük
olduğundan RM’lerin hava ortamındaki oksitlenme dirençlerinin çeşitli yüzey işlemleriyle artırılması mümkün
olabilir. Yüksek sıcaklığa dayanımlı ve oksitlenme direnci artırılmış RM’lerin kullanılmasıyla, bıçaklar üzerindeki
soğutma kanalları ile termal bariyer kaplamanın (TBC) kullanımı azalabilir. Bu çalışmada, Nb RM’inin yüksek
sıcaklık oksitlenme davranışı incelenmiş ve yüzeyine kutu sementasyon ile yapılan alüminyum (Al) esaslı
kaplamaların, Nb RM’inin oksitlenme davranışına olan etkileri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hava araçları, refrakter metal, oksitlenme, yüzey işlemleri

EFFECT OF ALUMINISING TO INCREASE THE OXIDATION RESISTANCE OF
NB REFRACTORY METAL
Abstract
Increasing the thermodynamic efficiencies of most of the air/space systems depends on the high temperature ( T
> 1000oC) resistance of the materials used in these systems. Currently, Ni-based superalloys are used in the
manufacturing of turbine parts, such as blades, which are exposed to oxidizing environment such as air. Air is
needed to cool the turbine parts which are protected by coatings based on “Al-source” and “heat shield” concepts.
Recently, development of materials systems based on the so-called “refractory materials” (RM) such as Niyobium
(Nb) which has low density and high melting temperature above ~ 2000oC have been reported. Furthermore, low
oxidation resistance of these materials would require various surface treatments. If the oxidation resistances of the
RM metals are increased, air cooling and coating (TBC) of the blades can be decreased. In this study, high
temperature oxidation behavior of Nb RM material is investigated and the effect of aluminizing of the metal by
the “pack cementation” method is discussed.
Keywords: Air vehicles, refractory metals, oxidation, surface treatments.
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1. GİRİŞ
Malzeme ve proseslerde yapılan iyileştirmeler yüksek sıcaklık koşullarında dayanıklılık ve
güvenirlik yanında daha iyi performans değerlerine ulaşılmasını sağlamıştır. Ancak çalışma
sıcaklıkları artmaya devam ederken operasyon koşulları gittikçe daha zorlu olmaya başlamıştır.
Bu nedenle buralarda kullanılacak yeni malzemelerin yalnızca mekanik özellikleri değil,
oksidasyon dirençleri de dikkate alınarak tasarlanmalıdır. Özellikle enerji ve havacılık
alanlarında günümüzde kullanılan Ni esaslı süperalaşımlar yaklaşık 1200oC sıcaklıkta çalışma
sınırına gelip zorlanmaya başlamış ve böylelikle mevcut alaşımları ve bu alaşımların üzerine
uygulanan yüzey modifikasyonlarını geliştirme gereksinimi artmıştır.
Yüzey modifikasyonu olarak, yüksek sıcaklığa dayanımı arttırmak amacıyla uygulanan termal
bariyer kaplamalar (TBK’lar) sıcak bölgelerde izolasyon sağlamakta, ancak süper alaşımların
operasyon sıcaklıkları ergime sıcaklığının 0,9 katına (0,9Tm) ulaştığında TBK’ların başarılı
olması zorlaşmaktadır. Bu nedenle daha yüksek sıcaklıklara dayanabilen refrakter metallerin
çalışılması söz konusudur (1). 2000oC’nin üzerinde ergime sıcaklıklarına sahip olmaları
nedeniyle refrakter metaller (RM) gelecek nesil yüksek sıcaklık alaşımları için istenilen
malzemeler olarak düşünülmektedir (2). Örneğin günümüzde hava araçlarındaki yüksek
sıcaklık bölgelerinde kullanılan Nikel (Ni) esaslı süper alaşımlar 1150oC’ye kadar sıcaklığa
dayanabilmektedir (3). Söz konusu sıcaklığa dayanımları da üzerlerine bağ tabakası ve termal
bariyer tabakası kaplamaları yapılarak arttırılmaktadır. Ancak daha yüksek sıcaklıklara
dayanım amacıyla refrakter metal kullanımı gündeme gelmektedir. Fakat RM’lerin düşük olan
oksidasyon direncini artırmak ve en dıştaki TBK’ların altlık ile TBK arasına bir bağ tabaka
kaplaması yapılmasına rağmen pullanarak dökülmesini geciktirmek amacıyla üzerlerine çeşitli
kaplamalar yapılması gerekmektedir. Altlık üzerine farklı katmanlarda kaplamaların
uygulanması ve yeni kaplama türlerinin geliştirilmesi ile TBK tabakasına duyulan ihtiyacın da
azalacağı ön görülebilir.
Yapılabilecek kaplama çalışmaları arasından sementasyon yöntemi üzerinde durulabilir. Bu
yolla yenilikçi RM altlık üzerine geleneksel olarak Al rezervi tabakası ve üzerine farklı kaplama
yöntemleri ile günümüz teknolojisinde kullanılan TBC kaplanması uygulanabilir.
Sementasyon; kaplama tabakasını oluşturması istenen elementin tozlarını altlık malzeme
üzerine sıvı, gaz veya katı ortamda difüzyon yolu ile yayındırma işlemidir. Difüzyonun
gerçekleşmesi için yeterli sıcaklıkta yeterli süre beklemek gereklidir. Kutu semetasyon ise bu
işlemin kapalı bir kutu içerisinde, altlık metalin yayındırılmak istenen toza gömülmesi ile ve bu
kutunun yüksek sıcaklıktaki fırında belirlenen süre kadar bekletilmesi sonucunda
gerçekleştirilir. Geleneksel kutu sementasyon için dört bileşen gereklidir. Bunlar; altlık
malzemesi, kaplama tabakasını oluşturacak esas alaşım tozları, aktivatör olarak halojen asitlerin
tuzları (halide) ve göreceli inert dolgu maddesidir (4).
2. DENEYSEL ÇALIŞMA
Bu çalışmada, saf Nb altlıkların oksitlenme davranışı ile alüminyumlanmış Nb altılıkların
oksitlenme davranışı karşılaştırılıp, Nb RM’inin oksitlenme direncine alüminyumlamanın etkisi
incelenmiştir. Nb çubuklardan kesilen numuneler altlık malzeme olarak kullanılmıştır. Altlık
üzerine kutu sementasyon yöntemi kullanılarak difüzyon yolu ile alüminyumlama yapılmıştır.
Kutu sementasyon prosesinde kullanılan toz karışımı, yayındırılmak istenen element olarak Al,
alüminyumu buhar fazına taşıyan aktivatör tuzları sodium florür (NaF) ve dolgu malzemesi
olarak deney sıcaklıklarında tozlar arasındaki sinterleşmeyi önlemek için alümina (Al2O3)’yı
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içerir. Sementasyon tozları 325 meş tane boyutuna sahip olmakla birlikte tozlar ve Nb çubuk
%99,9 saflıktadır.
Kutu sementasyon işlemi; sıkı geçme kapağa sahip olan silindirik paslanmaz çelik tüp içinde
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Şekil 1.a’da yer alan ve işlem esnasında tüp içerisine oksijen
sızmasını önlemek amacıyla yine paslanmaz çelikten imal edilmiş koruyucu küp kullanılmıştır.
a

b

c

Şekil 1. a) Kutu sementasyon kabı, b) Alüminyumlamanın yapıldığı kutu fırın c) Kısa süreli oksitlemenin yapıldığı
kutu fırın

Saf Nb altlıklar, silindirik tüp içindeki ağırlıkça %10 Al içeren sementasyon tozuna gömülüp
kutu fırında 950C’de 6 saat sementasyon işlemine maruz tutulmuştur. Nb/ Al/ Al2O3 (substrate/
bond coat / TGO) kaplama sistemi meydana getirilmiştir.
Ardından elde edilen alüminyumlanmış ve saf Nb numuneler kutu fırında 500⁰C, 800⁰C ve
1000⁰C’lerde 20 dakika oksitlemeye maruz bırakılmışlardır. Oksitlenme öncesi ve sonrası
numune ağırlıkları karşılaştırılıp oksitlenme miktarı belirlenmiştir. Bunun yanında, oksitlenme
öncesi ve sonrasında, numunelerin kesit yüzeyi taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile analiz
edilmiş ve kaplama kalınlıkları gözlemlenmiştir.
3. SONUÇLAR
Deneysel çalışmaların ardından sonuçları yorumlayabilmek amacıyla kaplama kalınlığı ve
yüzey tane yapısı analizi için taramalı elektron mikroskobu (SEM), altlık ve kaplamada
elementel analiz için enerji dağılım spektroskopisi (EDS), ağırlık farkı tespiti için hassas terazi,
faz analizi için X ışını difraktometresi (XRD) kullanılmıştır.

a

b

Şekil 2. Alüminyumlanmış Nb’un SEM fotoğrafları ve EDS analizi a) Aluminyumlanmış saf Nb numunesinin
kesit SE, b) BEC modunda kaplama kalınlığı ve kontrast farkı görüntüleri.

Sementasyon işleminin Nb altlık üzerine başarı ile uygulandığı, yüzeyde ortalama 73 mikron
derinliğinde ve ağırlıkça % 37,5 alüminyum içeren alüminyumlama tabakası meydana geldiği
Şekil 2’de görülmektedir. Sementasyonun ardından oksidasyon dirençlerinin belirlenmesi için
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kutu fırın içerisinde 500⁰C, 800⁰Cve 1000⁰C’lerde 20 dakika kısa süreli oksitleme testleri
yapılmıştır.
b

a

c

Şekil 3. Saf Nb’un oksitlenme sonrası fotoğrafları a) 500⁰C’de oksitlenen b) 800⁰C’de oksitlenen c) 1000⁰C’de
oksitlenen

Saf Nb metaline yapılan oksidasyon çalışmalarında 500˚C`nin üzerindeki sıcaklıklarda oluşan
oksitlerin malzeme yüzeylerinden döküldüğü gözlemlenmiştir. Artan sıcaklıkla birlikte oksit
kalınlığı kritik seviyeye ulaştığı için oksitlerin dökülmesi artmıştır. 500˚C’de oksit kabuğu
dökülmediği için numune ağırlığı; 1,21’den 1,2157’ye artmıştır. 800˚C’de oksitlemede ise
kabuk dökülmeleri nedeniyle ağırlık 1,2142’den 1,1498’e düşmüştür. 1000⁰C’de oksitlenen
Nb’un ağırlığı 1,2163’den 1,0012’ye düşmüştür.
Oksitleme sonrasında, alüminyumlanmış Nb’un yüzeyinde beyaz oksit tabakası gözlenmemiş
ve kayık içine oksit kabuğu dökülmesine rastlanmamıştır (Bknz Şekil 4). Alüminyumlanmış
Nb’un yüksek oksidasyon direnci NbAl3 fazının oluşması ve bu fazın oksitlenerek koruyucu
Al2O3 tabakasının meydana gelmesinden kaynaklanmaktadır. Bu durum Şekil 5 `de yer alan
XRD analizi ile ispatlanabilir. Alüminyumlanmış Nb’da oksitlendikten sonra kayda değer bir
ağırlık artışı görülmemiştir.
a

b

c

Şekil 4. Alüminyumlanmış Nb’un oksitlenme sonrası fotoğrafları a) 500⁰C’de oksitlenen b) 800⁰C’de oksitlenen
c) 1000⁰C’de oksitlenen
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Şekil 5. Alüminyumlanmış ve 1000⁰C’de oksitlenmiş Nb numunesinin XRD analizi.

4. TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Nb altılık üzerine kutu sementasyon yöntemi ile başarılı şekilde alüminyumlama
gerçekleştirilmiştir. Oksidasyon testi sonuçları karşılaştırıldığında, alüminyumlanmış Nb’un
NbAl3 fazının da katkısı ile oksitlenme direncinin saf Nb’dan yüksek olduğu ortaya
koyulmuştur.
Bağ tabakası görevi gören alüminyumlama tabakasının ve altılık metalinin ömrünü arttırmak
ve yüzey tutunurluğunu arttırıp pullanarak dökülmeyi yavaşlatmak için altlık ile bağ tabakası
arasına “difüzyon bariyer kaplama” tabakası çalışmaları yapılmaya başlanmıştır ve
geliştirilmelidir.
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BİYODİZEL YAKITIN KOROZYON DAVRANIŞLARI
İ. V. ÖNER, E. Ç. YILMAZ, M. K. YEŞİLYURT
Atatürk Üniversitesi Pasinler MYO, Teknik Programlar, Pasinler / ERZURUM
Özet
Dünyada enerji politikalarının ana kaygısı sınırlı fosil yakıt kaynaklarıdır. Bitkisel ve hayvansal yağlardan asit
esterlerinin dönüşümüyle elde edilen biyodizel çevresel faydalarından ve yenilenebilir kaynaklardan elde
edildiğinden, otomobiller için alternatif yakıt olarak cazip hale gelmeye başlamıştır. İçerisindeki su ve yağ asitleri
biyozideli daha korozif yapar. Serbest yağ asitleriyse tamamlanmamış asit esteri dönüşümü sonucu ortaya
çıkabilir. Metal parçaların su ve su buharı ile teması sonucu oluşan korozyon metal parçaların ömrünü azaltır. Bu
nedenle, biyodizelin korozyon karakteristikleri motor parçalarının dayanımı için önemlidir. Bu çalışmada,
literatürde motor parçaları üzerine korozyon etkilerini araştırmak için farklı sıcaklıklarda, farklı çalışma saatleri
için, farklı biyodizeller ile yapılmış olan deney sonuçları karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Biyodizel, biyodizelin korozyon karakteristikleri.

CORROSION BEHAVIORS OF BIODIESEL FUEL
Abstract
The main concern of energy policy in the world is limited fossil fuel resources. Biodiesel obtained from vegetable
oil and animal fat by conversion of acid esters has become more attractive as an alternative fuel for cars due to its
environmental benefits and for being obtained from renewable resources. The presence of water and free fatty
acids in the biodiesel makes it more corrosive. The free fatty acids may occur as a result of incomplete conversion
of acid esters. Corrosion induced by contact with water and water vapor will reduce the life of metal parts.
Therefore, the corrosive characteristics of biodiesel are important for long term durability of engine components.
In this study, the test results from studies in literature for different operation periods at different temperatures with
different biodiesel fuels were compared in order to investigate the corrosive effects on engine parts.
Keywords: Biodiesel, corrosion characteristics of biodiesel.
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1. GİRİŞ
Günümüzde biyodizel petrol türevi yakıtların bir alternatifi olarak düşünülmektedir; ancak
biyodizel içerisinde bulunan serbest su ve serbest yağ asitleri motor parçaları üzerinde korozif
bir etkiye sahiptir. Metal parçaların su ve su buharına maruz kalması kullanım ömürlerini
azaltır, bu ise istenmeyen bir durumdur. Tüm bu sebeplerden dolayı biyodizelin korozif
davranışları incelenerek biyodizelin olumsuz etkilerinin azaltılması veya metal parçaların bu
etkilere karşı direncinin artırılmasına ihtiyaç vardır.
Bunun için öncelikli olarak çeşitli biyodizel ve biyodizel karışımlarının mevcut motorlarda
kullanılan çeşitli metaller üzerine olan etkilerinin belirlenmesi gerekmektedir. Çalışmalarda
biyodizel olarak genellikle yakıt özellikleri iyi olan palm biyodizel kullanılırken, etkilerin
belirlenmesi için üzerinde çalışılan metallerin başında; bakır ve bronz gibi bakır alaşımları,
alüminyum ve paslanmaz çelik gelmektedir.
Çalışmalarda, saf dizel, saf biyodizel ve değişik biyodizel karışımları da kullanılmıştır.
Ayrıca biyodizelin korozif etkilerini azaltmakta inhibitör etkisi yapan malzemeler ile katalizör
etkisi yapan malzemelerin belirlenmesine yönelik çalışmalar da yapılmıştır. Genellikle bakır
güçlü bir katalizör etkiye sahip olmakla birlikte, paslanmaz çeliğin inhibitör özelliğinde olduğu
deneysel çalışmalarda tespit edilmiştir. Geller et al. 2008 bu bulguyu destekler nitelikte bakır
esaslı alaşımların demir esaslı alaşımlara nazaran korozyona uğramaya daha yatkın olduğunu
bildirmiştir. Ancak her iki metalin de biyodizelin yakıt özelliklerini değiştirdiği de gözlenmiştir.
[2,3]
2. YÖNTEM
Yakıt ile temas halinde olan motor ve yakıt sistemi parçalarının korozyon davranışlarını
incelemek için yapılan çalışmalar, laboratuvar ölçeğindeki model sistemlerde ya da gerçek
motor ve yakma sistemlerinde deneysel olarak yapılmaktadır. Statik immersiyon testleri
yoluyla kütle kaybı ölçümü ve elektrokimyasal empedans spektroskopisi yardımıyla ya da
Potansiyostat / Galvanostat üzerinde elektrokimyasal teknikler korozyon ölçümüne yönelik
genel metodlar arasındadır.
Belirli metal şeritlerin yüzeyleri, optik tarama, tarayıcı elektron mikroskopları ve atomik
kuvvet mikroskopisi ile analiz edilerek korozyonun niteliği ve kapsamı belirlenmektedir.
Fourier Dönüşümü Kızılötesi Spektroskopisi ile yapılan incelemeler bozulma nedeniyle ikincil
ürünlerin oluştuğunu ortaya koymuştur. Ayrıca biyodizel ve biyodizel-mineral dizel
karışımlarına maruz kalan metal şeritlerinde ikinci bir faz oluştuğu X-ışını difraktometreleri ile
yapılan incelemelerde ortaya konulmuştur.
3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Biyodizelin korozif etkilerini azaltmak için, biyodizel içerisindeki çözünmüş oksijenin
giderilmesi de bir çözüm olarak ileri sürülmüştür. Okside edilmiş biyodizel ile saf biyodizel
kullanılarak yapılan deneylerde okside edilmiş biyodizelin özellikle bakır üzerinde olumsuz bir
etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir [4]. Ayrıca Monyem, A. ve Gerpen, J.H.V., 2001 okside
biyodizelin CO emisyonlarında azalma sağlamasına rağmen NOx emisyonunda kayda değer bir
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fark yaratmadığını göstermiştir, ancak motor performansında, yanma ısısında ve ısıl iletkenlikte
düşüşe neden olduğu gözlemlenmiştir. [7]
Fazal et al. 2010 dizel ve palm biyodizel kullanarak bakır alüminyum ve paslanmaz çelik ile
yaptığı deneylerde; yüzey morfolojisi, korozyon hızı, çukur yoğunluğu ve dizel ve palm
biyodizeldeki renk değişimlerini incelemiş olup tüm parametreler için biyodizelin daha korozif
bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. [2]
Korozyon hızı = W x 534 / D x T x A
Çukur Yoğunluğu =

∑𝑛
𝑖=1 𝑙𝑖
𝐿

(1)

𝑥100%

(2)

Fazal et al. 2010 çalışmalarında temiz ve 80 C biyodizele 1200 saat maruz kalmış bakır
yüzeylerini karşılaştırmış, bu yüzeylerde belirli bir hat üzerinde oluşan çukur yoğunluklarını
incelemiş ve aynı prosedürü alüminyum ve paslanmaz çelik için de tekrarlamıştır. Fazal
Denklem 1 ile korozyon hızını, Denklem 2 ile de yüzeyde oluşan çukur yoğunluğunu
hesaplamıştır. Elde ettiği sonuçlara ilişkin görseller Şekil 1’de yer almaktadır.[2]

Şekil 1. Dizel ve palm biyodizelin bakır, alüminyum ve paslanmaz çeliğin yüzey morfolojisi üzerine etkileri [2].
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1

2

Şekil 2. Saf dizel (1) ve palm biyodizelde (2) bakır, alüminyum ve paslanmaz çelikle temastan sonra renk
değişimleri [2].

Bu çalışmada biyodizelin dizele oranla bakır ve alüminyum üzerinde daha korozif bir etkiye
sahip olduğu kütle kaybı ölçümleri, korozyon hızı ve çukur yoğunluğu ile ortaya konulmuştur.
Diğer taraftan bakır, palm biyodizelin oksidize olmasında güçlü bir kataliz etkisine sahiptir.
Yüksek nem absorpsiyonu, oksijen varlığı ve oto oksidasyondan oluşan yağ asitleri biyodizelin
korozifliğini artıran önemli faktörlerdendir. Biyodizel ile temas halinde bulunan metaller
biyodizelin yakıt özellikleri üzerinde önemli ölçüde bozulmaya sebep olmaktadır, bu durum
TAN (Total Acid Number) sayısı, yakıt yoğunluğu ve viskozite değerleri ile kanıtlanmıştır.
Paslanmaz çelik biyodizel ile daha uyumlu olmasına rağmen o da yakıt özelliklerini
değiştirmektedir. Söz konusu metallerin yakıtların renginde sebep oldukları değişim Şekil 2’de
verilmiştir.
Singh et al. 2012, yeni geliştirilmiş bir biyodizel ile temas halinde olan motor parçaları üzerine
korozyonun etkilerini incelediği çalışmasında bakır, alüminyum ve bronz gibi bakır
alaşımlarında biyodizelin petrol türevi dizelin sebep olduğu korozyona nispeten oldukça yüksek
korozyona sebep olduğunu belirtmişlerdir. Yine aynı çalışmada, paslanmaz çeliğin bakır ve
alüminyuma nispeten kayda değer biçimde yüksek korozyon direnci sergilediğini, ancak yine
de meydana gelen korozyonun petrol türevi dizele oranla yüksek olduğunu rapor etmişlerdir.[8]
Kaul et al. 2007 Hindistanda yetiştirilen Salvadora bitkisinin çekirdeklerinden elde edilen
biyodizelin korozyon davranışlarını inceledikleri çalışmalarında; yakıt ile temas halinde
bulunan motor ve yakıt sistemi parçalarını 15 mm x 9 mm x 2 mm ebatlarında keserek 0.0366
dm2 alana sahip eş numuneler hazırlamışlardır. Bu numuneleri işleyip parlatıp, xyleneisopropanol karışımı ile temizleyip, yağ ve kirlerden arındırdıktan sonra statik immersiyon test
yöntemini kullanarak çeşitli biyodizel sentezleri ve ticari dizel yakıta maruz bırakarak
karşılaştırmalı bir deney yapmışlar ve korozyon seviyelerini incelemişlerdir. [6]
Hazırlanan numunelerin ön ölçümleri yapılıp (ölçümler 0,1 mg hassasiyetle yapılmıştır) teflon
askı ipleri ile deneye konu biyodizel numunelerine daldırılarak ortam sıcaklığında 300 gün süre
ile bekletilmiştir. Deney süresince ortam sıcaklığı 15 ila 40 C arasında değişmiştir.
Deney sonrasında numuneler pas giderici solüsyon kullanılarak temizlenmiş ve yeniden
tartılarak kütle kayıpları korozyon hızı ve penentrasyon değerleri hesaplanmış ve aşağıda Tablo
1’de sunulmuştur.
Deney sonrasında numunelerin görselleri Şekil 3’de verilmiştir.
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Piston Gömleği

Piston Metali

Dizel İçinde

Biyodizel içinde
(Salvadora)

Şekil 3. Statik immersiyon test yöntemi ile dizel ve biyodizel içerisinde metallerde meydana gelen korozyon [6]

Elde edilen bulgular, diğer çalışmaları da destekler nitelikte olup, hem tablo değerlerinden hem
de numunelere ait görsellerden rahatlıkla görülebileceği üzere biyodizele daldırılmış olan
numunede kütle kaybı, aşınma ve kararma daha fazla olmuştur. Bu çalışmada kullanılan
biyodizelde bulunan %90 oranındaki doymuş yağ asitlerinin ve sülfür içeriğinin korozyon hızı
üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu sonucuna varmışlardır [6].
Tablo 1. Dizel ve biyodizele maruz kalan piston metali ve piston gömleğinde kütle kaybı ve korozyon hızları[6].

Piston Metali
Kütle kaybı
Korozyon hızı
mg
mg/dm2gün
mpy
0,1
0,0091
0,0058
Dizel
2,1
0,1913
0,1236
Biyodizel (Salvadora)

Piston Gömleği
Kütle kaybı
Korozyon hızı
mg
mg/dm2gün
mpy
0,3
0,0273
0,0065
6,1
0,5556
0,1329

Haseeb et al. 2010 yine statik immersiyon test yöntemini kullanarak palm biyodizel, dizel ve
%50- %50 dizel-palm biyodizel karışımları içinde bakır ve kurşun tuncu numuneleri oda
sıcaklığında 2640 saat ve 60 derece sıcaklıkta 840 saat bekletmek suretiyle gerçekleştirdikleri
iki farklı deneyde bu metallerin korozyon davranışlarını incelemişlerdir [4]. Şekil 4’de
numunelere ait korozyon hızları görülmektedir.
Kurşun tuncu

Biyodizel

Bakır

Dizel + Biyodizel

Dizel
0,000

0,011

0,022

0,033

0,044

Şekil 4. Bakır ve Kurşun Tuncunun oda sıcaklığındaki korozyon hızları [4].
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Diğer statik immersiyon test deneylerinde olduğu gibi, deney sonrasında kütle kaybı ve yüzey
morfolojosini inceleyerek korozyon hızını ve korozyon davranışlarını belirlemeye
çalışmışlardır. Ayrıca daldırılan yakıtları, içindeki asit konsantrasyonu, oksidasyon
seviyelerini, su muhtevasını ve korozif safsızlıkları değişik yöntemler kullanarak analiz
etmişlerdir. Tüm analizler sonucunda bakırın kurşun tuncuna oranla korozyon direncinin çok
daha düşük olduğunu göstermişlerdir.
Yüksek sıcaklıkta (60 C) yapılan deneylerde ise daha yüksek korozyon hızı elde etmişler ve
bu sonucu yüksek sıcaklığın tepkime hızını ve ilgili elementlerin taşınmasını artırmasına, aynı
zamanda atmosferden yakıt içerisine daha fazla oksijen çözünmesine bağlamışlardır.

a), b), c) dizelde, dizel-biyodizel karışımında, biyodizelde Bakır, d), e), f) dizelde, dizel-biyodizel karışımında,
biyodizelde tunç
Şekil 5. Oda sıcaklığında yapılan test sonucu numunelere ait fotoğraf ve 100X optik fotoğraflar [4]

Bu çalışma hem bakırın hem de kurşun tuncunun biyodizel içinde dizele oranla daha yüksek
korozyon hızına sahip olduğunu göstermiştir. (Şekil 5)Kurşun tuncu bakıra oranla daha düşük
korozyon hızına sahip olmasına rağmen her iki metal de yüksek asit konsantrasyonu,
oksidasyon ürünleri ve serbest su muhtevasına sahip olmakla önemli ölçüde bozunmaya
uğramıştır.

Şekil 6. Okside edilmiş biyodizel ve okside edilmemiş biyodizelde bakır ve kurşun tuncunun korozyonu [4]

Haseeb et al 2010, aynı çalışmalarında biyodizel ve okside biyodizel arasındaki korozyon
davranışlarını da incelemişler, bakır ve kurşun tuncu numuneleri okside edilmiş ve okside
edilmemiş biyodizel ile aynı sürede test etmişler ve numuneleri incelediklerinden okside
edilmiş biyodizelin daha korozif olduğunu görmüşlerdir (Şekil 6), bu sonuç yüksek yakıt
sıcaklığında korozyon hızının artmasının yakıt içinde daha fazla oksijenin çözünmesi ile ilgili
olduğu görüşünü desteklemektedir [4].
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Jin et al. 2015, Fazal et al. 2010 ve Haseeb et al. 2010 tarafından yapılan çalışmalara paralel
olarak ve onların bulgularını destekler nitelik olan statik immersiyon test yöntemi ile yaptığı
çalışmasında ASTM 1045 yumuşak çeliğin palm biyodizel ve dizele maruziyeti sonucunda
oluşan korozyon hızlarını değişik ortam sıcaklarında (27, 50 ve 80 C) ve farklı test sürelerinde
incelemiştir. Tüm diğer çalışmalarda olduğu gibi biyodizelin daha büyük bir korozyon hızına
sebep olmuştur, ancak Jin ortam sıcaklığının ve maruziyet süresinin korozyon hızı üzerinde
ciddi bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Yakıt sıcaklığının artmasıyla birlikte yüzeyde
oluşan korozyon ciddi şekilde artış göstermiştir. Korozyon alanlarının süreksiz ve dağınık bir
şekilde tüm yüzeye yayıldığı gözlemlenmiştir. Biyodizelde aşınmanın yüzeyde rastgele ve
erken dönemde meydana geldiği, sıcaklık ve maruziyet süresi arttıkça yüzeydeki aşınma
çukurlarının boyutların daha hızlı şekilde büyüdüğü de gözlemlenmiştir [2,4,5].
Diaz-Ballote et al. 2009 geleneksel elektrokimyasal yöntemlerle biyodizele maruz
alüminyumun korozyon davranışlarını incelemişler ve alüminyumun alkaliler ile kirlenmiş
biyodizel içerisindeki korozyon davranışının sulu çözeltiler içindeki korozyon davranışına
benzer olduğunu bulmuşlardır. Bununla birlikte alüminyumun biyodizelin saflık derecesini
belirlemede kantitatif bir gösterge elemanı olarak kullanılabileceğini ortaya koymuşlardır [1].
4. TARTIŞMA
Literatürdeki çalışmalara bakıldığında yakıt sıcaklığının artması ile malzeme yüzeyinde
meydana gelen çukurcukların (pittingler) arttığı ve bu durumun malzeme ömrünü azalttığı
sonucu görülmüştür. Bu durum ortamdaki sıcaklık artışı ile korozif ortamın daha agresif hale
gelmesi ve malzeme yüzeyi ile daha hızlı kimyasal tepkimeye girmesi ile açıklanabilir.
Ortamdaki korozif etkinin artması malzeme yorulmasını hızlandıracak ve malzeme ömrünü
olumsuz olarak etkileyecektir. Bu durumun etkisini azaltmak için literatürdeki çalışmalara
bakıldığında malzeme yüzeyine çeşitli kaplamaların yapıldığı görülecektir. Malzeme yüzeyine
uygulanan bu işlemler sıcaklık artışı ile daha etkili korozif ortam etkisi en aza indirgenmeye
çalışılmıştır.
5. SONUÇ
Literatürde yapılan bütün çalışmalarda biyodizel içerisindeki su, su buharı ve oksijen
muhtevasının hem yakıtın yanma ısısını düşürmek suretiyle ve motor performansı üzerinde
olumsuz etkiye neden olduğu hem de metal parçalar üzerinde korozif etkileri artırdığı
gözlemlenmiştir.
Biyodizelin motor parçalarının üretiminde kullanılan bakır, alüminyum ve paslanmaz çelik gibi
malzemelerden en çok bakır üzerinde korozyon hızını artırmak suretiyle olumsuz bir etkiye
neden olduğu tespit edilmiş olup, bakırın katalizör etkisi yaptığı, paslanmaz çeliğin ise aksine
inhibitör etkisi yaptığı görülmüştür. Bununla birlikte her iki metalin de yakıt özelliklerini
etkilediği tespit edilmiştir.
Haseeb ve Jing tarafından ortaya konulduğu üzere yakıt sıcaklığının iklim sıcaklığına bağlı
olduğunu göz önünde bulundurulduğunda biyodizelin soğuk ve ılıman iklim şartlarında daha
uygun olabileceği sonucuna varılabilir. [4,5]
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SODYUM DİETİL DİTİYOKARBAMAT TRİHİDRAT (SDTT)’ın İNHİBİTÖR
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ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
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Özet
Sodyum Dietil Ditiyokarbamat Trihidrat (SDDT)’ın yumuşak çeliğin(MS) korozyonuna karşı inhibitör etkisi 0,5
M HCl çözeltisi içinde potonsiyodinamik polarizasyon, elektrokimyasal impedans spektroskopisi (EIS) ve lineer
polarizasyon direnci (LPR) metotları ile araştırılmıştır. Ayrıca MS yüzeyinin morfolojisi inhibitörsüz ve
inhibitörlü ortamda incelenmiştir. İnhibitör etkinliğinin inhibitör derişimi ile doğru orantılı olduğu gözlenmiştir.
Potansiyosidinamik polarizasyon sonuçları çalışılan inihibitörün karma bir inhibitör gibi davrandığını göstermiştir.
Kads, ∆G○ads gibi termodinamik parametreler hesaplanmış ve MS yüzeyinde SDDT’nin adsorbsiyonun Langmuir
adsorpsiyon izotermine uyduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler:Yumuşak çelik, Korozyon, İnhibitör, Sodyum Dietil Ditiyokarkamat Trihidrat (SDDT)

ELECTROCHEMICAL INVESTIGATION OF SODIUM DIETHYL
DITHIOCARBAMATE TRIHYDRAT AS A CORROSION INHIBITOR FOR MILD
STEEL IN ACIDIC MEDIUM
Abstract
Inhibition performance of sodium diethyidithiocarbaminat trihydrat (SDDT) agaist corrosion on mild steel (MS)
in 0.5 M HCl solution investigated by potentiodynamic polarization, electrochemical impedance spectroscopy
(EIS) and linear polarization resistance (LPR) methods. The inhibition efficiency increased with increasing
inhibitor’s concentration . The potentiodynamic polarization results indicated that all the studied inhibitors act as
mixed type. SDDT adsorption on the MS surface obeyed the isotherm of Langmuir and the thermodynamic
parameters; Kads, ∆G○ads were also calculated and discussed.
Keywords: Mild steel, Corrosion, Inhibitor, Sodium Diethyidithiocarbaminat Trihydrat (SDDT)
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1. GİRİŞ
Yumuşak çelik pek çok makine ve endüstri uygulamalarında kapsamlı bir alan bulan ekonomik
açıdan ciddi bir değere sahip önemli bir metaldir. Endüstriyel işlemlerde istenmeyen yağ, pas
ve diğer kirlilikleri metal yüzeyini temizlemede hidroklorik asit ve sülfirik asit gibi önemli
asitler kullanılır [1] .Bu asit çözeltileri metalde korozyona sebebiyet vererek yüzeye ciddi zarar
verirler [2]. Korozyona karşı organik inhibitör kullanımı hem ekonomik hem de kolaydır [3].
İnhibitör molekülü yüzeyi bir film tabakası gibi kaplayarak metalin çözünmesini engeller[4].
İnhibitör olarak seçilen molekülün yapasında elektron yoğunluğu yüksek fosfor, kükürt, azot,
oksijen gibi hetero atomlar ve pi bağları vardır[5]. Genellikle elektronegatif grupların kimyasal
adsorpsiyonun kenetleme (koordine bağ) merkezi olduğu düşünülür. Moleküllerin
inhibisyonları metal yüzeyine tutunabilme kabiliyetlerine bağlıdır. Metal yüzeyine tutunarak
adsorplanan organik moleküller yüzeydeki elektriksel çift tabakayı değiştirir [6]. İnhibitörlerin
metal yüzeyi ile etkileşim yolu kimyasal, fiziksel veya hem fiziksel hem de kimyasal olabilir.
Çalışılan inhibitör molekülünün yapısında kükürt, azot ve pi bağının olması ile molekül
elektron yoğunluğuna sahip olan yerlerinden metal yüzeyine adsorbe olur.
Bu çalışmada çeşitli elektrokimyasal teknikler kullanarak Sodyum Dietil Ditiyokarbamat
Trihidrat (SDDT)’ın 0,5 M HCl çözeltisi içinde yumuşak çeliğin korozyonuna inhibitör etkisi
araştırılmıştır.
2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
0,5 M HCl çözeltisi içinde yumuşak çeliğin korozyonuna Sodyum Dietil Ditiyokarbamat
Trihidrat (SDDT) inhibitörünün farklı derişimler de( 0,5 mM, 1 mM ,5 mM,10 mM) inhibisyon
özellikleri incelenmiştir. Çalışma elektrodu silindirik metal çubuklardan 5 cm uzunluğunda
kesilmiş, taban alanlarından bir tanesi delinerek iletkenliği sağlamak için bakır tel geçirilmiştir.
Sadece diğer taban alanı ( çalışma yüzeyi ) açıkta kalacak şekilde polyester blok ile
kaplanmıştır. Bu şekilde hazırlanan yumuşak çelik elektrodun yüzey alanı 0,5 cm2’dir.
C(0,17%), Mn (1,40%), P (0,045%), S (0,045%), N (0,009%), ve Fe (98,376) içeriği olan
yumuşak çelik kullanılmıştır. Bütün ölçümlerden önce elektrotun çalışma yüzeyi mekanik
parlatıcı ile değişik tanecik boyutlu zımpara kağıdı kullanarak parlatılmış ve çözeltiye
daldırılmadan önce saf su ile temizlenerek, filtre kağıdı ile kurutulduktan sonra farklı derişimler
de (SDDT) içeren 0,5 M HCI çözeltilerine daldırılarak ölçümler alınmıştır.

Şekil 1. Çalışmada kullanılan inhibitör; Sodyum Dietil Ditiyokarbamat Trihidrat (SDDT)

Bütün elektrokimyasal ölçümler, çalışma elektrotunun atmosfere açık koşullarda elektrolit
ortamında 1 saat bekletme süresi sonunda alınmıştır. Ölçümler üç elektrot tekniği ile CHI 604A
model elektrokimyasal analizör kullanılarak yapılmıştır. Karşı elektrot, 2 cm2 yüzey alanına
sahip platin ve Ag/AgCl (3 M KCl) referans elektrot olarak kullanılmıştır.
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2.1. Deney Düzeneği
Alternatif akım impedansı tekniğinde, deneyler korozyon potansiyelinde, 105 -10-2 Hz frekans
aralığında 10 mV genlik kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen veriler Nyquist ve Bode
diyagramları şeklinde gösterilmiştir. Lineer polarizasyon direnci belirleme ölçümlerinde
korozyon potansiyelinden 10 mV daha negatif değerden başlanarak, 10 mV daha pozitif
potansiyele kadar olan aralık 1 mV tarama hızıyla taranarak elde edilmiştir. Polarizasyon direnç
değerleri, elde edilen eğrilerin eğiminden hesaplanmıştır. Akım potansiyel eğrilerinin elde
edilmesinde Anodik akım-potansiyel eğrileri, elde edilmiştir. Çalışılan ortamlarda korozyon
potansiyelleri belirlenmiş, daha sonra 1 mV/s tarama hızı ile açık devre potansiyelinden 0 V’a
kadar polarize edilerek anodik eğri elde edilmiştir.
3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
3.1 Akım Potansiyel Eğrileri
Atmosfere açık koşullarda Sodyum Dietil Ditiyokarbamat Trihidrat’ın (SDDT) yumuşak
çeliğin korozyonuna inhibitör etkisi 0,5 M HCl çözeltisi içinde farklı derişimlerde ( 0,5 mM,
1 mM, 5 mM,10mM) elde edilen anodik akım potansiyel eğrileri Şekil 2’ de verilmiştir.
İnhibitörsüz ortamda açık devre potansiyelinde anodik yöne doğru akım artışı demirin
yükseltgenmesine karşılık gelmektedir. Bu eğrilerden anlaşıldığına göre inhibitör metali
korozyon potansiyeli civarında korumaktadır. Korozyon potansiyelinden 150 mV daha pozitif
potansiyelden sonra inhibitör etkinliğinin bittiği anlaşılmaktadır.

Şekil 2. 0,5 M HCl (▲) çözeltisi ve farklı derişimlerde SDDT içeren (0,5 (∆), 1(■), 5 (○), 10 ( •) mM) çözeltisinden
elde edilen anodik akım potansiyel eğrileri.

3.2 Elektrokimyasal İmpedans Spektroskopisi ve Lineer Polarizasyon Direnci
Şekil 3.’de 0,5M HCl çözeltisi ve 0,5 mM, 1 mM, 5 mM, 10 mM SDDT içeren çözeltilerde
yumuşak çelik için elde Nyquist (a) ve Bode diyagramları (b) verilmiştir.
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Şekil 2. 0,5 M HCl (▲) çözeltisi ve farklı derişimlerde SDDT içeren (0,5 (∆), 1(■), 5 (○), 10 (•) mM) çözeltisinden
elde edilen Nyquist (a) ve Bode diyagramları (b), (-) fit çizgisi.

Korozyon reaksiyonu, metal/çözelti ara yüzeyinde gerçekleşen yük transferi kontrolünde
olduğu zaman elde edilen eğrinin gerçek impedans ekseninde en düşük ve en yüksek frekans
bölgeleri arasındaki fark yük transfer direncine karşılık gelir. Metal-asit çözeltisi ara yüzeyinde
oluşan elektriksel eşdeğer devre Şekil 4 de gösterilmiştir. Burada Rs çözelti direncini, Rp
polarizasyon direnci (Rp'= Rp (Rct + Rd + Ra + Rf)dir. değeri ise faz kaymasını göstermektedir.
Burada uygun bir fit yapabilmek için C çift tabaka kapasitansı yerine CPE sabit faz elementi
kullanılmıştır .

Şekil 4. Metal/çözelti ara yüzeyinin eşdeğeri olarak kullanılan devre
Nyquist diyagramlarından belirlenen impedans parametreleri Zview programı kullanılarak fit
edilmiş veriler en iyi elektriksel alan değerlerini kullanılarak elde edilen yüzde inhibisyon
etkinliği (%İE) değerleri Tablo 1. de verilmiştir. Tablo 1.’de verilen yüzde inhibisyon
etkinlikleri, Nyquist diyagramlarından belirlenen polarizasyon direnci değerleri kullanılarak
hesaplanmıştır.
Tablo 1. 0,5 M HCl içerisinde inhibitörlü ve inhibitörsüz ortamla Lineer Polarizasyon Dirençleri (LPR) (Rp*),
polarizasyon dirençleri(Rp), yüzde etkinlik(% İE) ve sabit faz elementi (CPE) değerleri.
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Tablo1.’de görüldüğü gibi inhibitör derişimi artarken Rp değerleri artmıştır. CPE değerlerinin
ise azaldığı gözlenmiştir. Bu durum dielektrik sabiti azalmasından ya da elektriksel çift tabaka
kalınlığının artmasından kaynaklanmaktadır [7]. 0.5 M HCl çözeltisi içinde SDDT
moleküllerinin metal-çözelti ara yüzeyine adsorplanarak korozyon reaksiyonunu önlemeye
çalıştıklarını göstermektedir.
Adsorpsiyon izotermi

C/mM

İnhibitör moleküllerinin metal yüzeyine adsorpsiyon mekanizmasını belirlemek amacıyla
Tablo 1 ‘deki farklı derişimlerden SDDT inhibitörünün kaplama kesri () ve yüzde
inhibisyonlarından %İE faydalanarak Lagmuir izotermine uygulanmıştır. C’ ye karşı grafiğe
geçirilen C/ değişiminin doğrusal olması (R2= 0,9999) adsorpsiyonun eşitlik (2) ile verilen
Lagmuir adsorpsiyon izotermine uyduğunu göstermektedir.

C/mM
Şekil 5. Lagmuir adsorpsiyon izotermi

(2)

C


1

= Kads + 

Bu eşitlikte C inhibitörün derişimi olup Kads değeri 12,56 x103 M-1 olarak hesaplanmıştır.
Adsorpsiyon serbest enerjisi aşağıdaki eşitlik yardımı ile hesaplanmıştır.
(3) ΔGads = -RTIn(55,5 Kads)
Gads değeri -33,34 kj/mol olarak belirlenmiştir. Adsorpsiyon serbest enerjisinin işaretinin
negatif çıkması adsorpsiyonun kendiliğinden olduğunu ve değerinin yüksek olması ise inhibitör
molekülleri ve metal yüzeyi arasında güçlü etkileşimlerin olduğunu göstermektedir [8].
Atmosfere açık koşullarda 0,5 M HCl ve 0,5 M HCl + 10mM SDDT içeren çözeltilerde
yumuşak çelik elektrotun 120 saat bekletildikten sonra çekilen SEM görüntüleri görülmektedir.
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b

a

Şekil 5. a)0,5 M HCl çözeltisi b) 0,5 M HCl + 10mM SDDT içeren çözeltilerde yumuşak çelik elektrotun SEM
görüntüleri

Sonuçlar;
 0,5 M HCl çözeltisi içerisine SDDT’ nin eklenmesi yumuşak çeliğin korozyon hızını
korozyon potansiyelinden 150 mV daha pozitif potansiyele kadar yavaşlatmaktadır. Bu
bölgede %83 - %92 aralığında oldukça iyi etkinlik gözlenmiştir. İnhibitörün koruyuculuğu
derişimi ile doğru orantılıdır. En düşük derişimde %83 en yüksek derişimde %92 etkinlik
hesaplanmıştır.
 EIS ve LPR ölçümlerinden belirlenen sonuçlara göre SDDT yumuşak çeliğin polarizasyon
direncini arttırmakta ve buna bağlı olarak inhibisyon etkinlikleri de artmaktadır.
 İnhibitör molekülleri yüzeyde koruyucu bir tabaka oluşturmaktadır. İnhibitörün metal
yüzeyine adsorpsiyonu Langmuir adsorpsiyon izotermine uymaktadır.
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Abstract
In this work, the inhibition effect of 4-DB on the mild steel (MS) in 0.1 HCl solution was investigated at different
concentrations. The experimental data were obtained using EIS, LPR and SEM techniques. The adsorption of 4DB on MS was found to fit to Langmuir adsorption isotherm. The inhibition efficiency of 4-DB was discussed in
terms of adsorption of inhibitor molecules on the metal surface and a protective film formation.
Keywords: Mild steel, corrosion, EIS, SEM

YUMUŞAK ÇELİK VE HCl ARAYÜZEYİNE 4,4'-DIAMINOBIFENIL
ADSORPSİYONUNUN EIS ÖLÇÜMÜ
Özet
Bu çalışmada 4,4′-Diaminobiphenyl (4-DB) 0,1M HCl çözeltisinde yumuşak çeliğin korozyonu üzerine inhibitör
etkisi farklı derişimlerde araştırılmıştır. Deneysel veriler EIS, LPR ve SEM teknikleri kullanılarak elde edilmiştir.
4-DB’in yumuşak çelik yüzeyine adsorpsiyonunun Langmuir adsorpsiyon izotermine uyduğu tespit edilmiştir. 4DB’in inhibisyon etkinliği, inhibitör moleküllerinin metal yüzeyine adsorplanarak koruyucu bir film oluşturması
ile açıklanabilir.
Anahtar Kelimeler: Yumuşak çelik, korozyon, EIS, SEM.
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1. INTRODUCTION
Acidic solutions are extensively used in industry for industrial-equipment cleaning, oil-wells
acidization, and pretreatment of compositions (1–4). Hydrochloric acid is widely used in
pickling solutions. In corrosion inhibitors, it is necessary to reduce the dissolution of metals in
these acidic environments. One of the best known methods for corrosion protection is the use
of inhibitors [5,6]. The adsorption of organic inhibitors on the metal surface can also markedly
change the corrosion resisting properties of the metals (7-11). Corrosion is an important
problem which resulting a terrible waste of both resources and money during the application of
metallic materials. Corrosion control is important in extending the life of equipment. It also
limits the dissolution of environmentally toxic metals from the components (12-14). The use of
inhibitors is one of the most practical methods for protecting against corrosion and their use
takes place more and more attention until now. The investigation of the relation between the
adsorption and corrosion inhibition is of great importance; since the degree of protection of
metal is a function of adsorption (15-18).
In the present work, the corrosion inhibition efficiency of a newly 4,4′-Diaminobiphenyl (4DB, Fig. 1), on MS in hydrochloric acid solution was investigated utilizing linear polarization
resistance, electrochemical techniques and SEM method. The adsorption of 4-DB on the MS
surface obeys the Langmuir isotherm, and the thermodynamic parameters (Kads, ∆G○) were
also determined and discussed. Finally, an attempt was made to elucidate the inhibition
mechanism by studying the potential of zero charge (PZC).
2. EXPERIMENTAL
The electrochemical measurements were carried out in a conventional three-electrode set up,
open to the atmosphere with using a CHI 660 A.C. Electrochemical Analyzer (Serial Number
F1070) under computer control. A The auxiliary electrode was a platinum sheet with 2 cm2
surface area. The reference electrode was Ag/AgCl (3 M KCl). All potential data given in this
study were referred to this electrode. The working electrode was a cylindrical circle cut from a
MS specimen with subsequent chemical composition (wt); C (0.17%), Mn (1.40%), P (0.045%),
S (0.045%), N (0.009%), and Fe (remainder). The metal circle was covered with polyester apart
from its underneath surface with surface region of 0.50 cm2. While the rest of an electrode was
isolated with thick polyester block and electrical conductivity was provided by a copper wire.
The surface of MS electrodes was abraded using emery paper up to 1200 grades prior to each
experiment. Then, it was cleaned with distilled water and dried with a filter paper. The
experimental tests were performed in 50 mL,
0.1 M HCl solution in the absence and presence of various 4-DB concentrations. The structure
of 4-DB was given in Fig. 1. The concentrations of used inhibitor were varied from 10.0 to 0.05
mM. The working electrode was immersed in test solution for 1 h to set up balanced state open
circuit potential (Eocp). After measuring the Eocp, the electrochemical measurements were
performed. The EIS experiments were conducted at frequency range of 100 kHz to 0.009 Hz at
open circuit potential. The amplitude was 0.007 V (peak to peak). LPR measurements were
carried out by recording the electrode potential ±0.010 V around open circuit potential with
0.001 V s- 1 scan rate. The polarization resistance (Rp) was determined from the slope of the
obtained current–potential curves.
The corrosion behaviour of MS in 0.1 M HCl solution in the presence and absence of 10.0 mM
4-DB as a function of exposure time was also performed over 120 h. For this aim, the
potentiodynamic polarization, EIS, and LPR were utilized.
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Figure 1. 4,4′-Diaminobiphenyl (4-DB)

3. RESULTS AND DISCUSSION
3. 1. Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) measurements
In order to investigate the behavior of metal/solution interface, electrochemical impedance
spectroscopy technique was realized.The EIS results are given in Fig. 2 for MS in 0.1 M HCl
solutionfor the absence and presence of different inhibitor concentration. Nyquist plot of bare
steel was added to Fig. 4 as an inset. As seen from Nyquist plots, single capacitive loop was
observed forthe absence and presence 4-DB. This implies that corrosion of MS in 0.1 M HCl
solution is mainly controlled by the rate of charge transfer process (19-20). As it can be seen
from Fig. 2, the Nyquist plots do not yield perfect semicircle as expected from the theory of
EIS. The Nyquist plots obtained in the real system represent a general behavior where the
double layer on the interface of metal/solution does not behave as a real capacitor. Electrons
and ions control the charge distributions on the metal and the solution side, respectively.
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Figure 2. Nyquist plots of MS electrode obtained in 0.1 HCI solution (○) (inset) and containing 0.5 (■), 1.0 (□),
5.0 (●), and 10.0 mM (○) 4-DB (solid lines show fitted results).
0,01 0,5 cm.z
0,01 0,5 fİt.z
0,005 0,5 cm.z
0,001 0,5 cm.z
0,001 0,5 cm fİt.z
0,0005 0,5 cm.z
0,0005 0,5 fit.z
0,005 0,5 cm fİt.z

Z'

The related electrochemical equivalent circuit used to model the MS/acidic solution interface
is shown in Fig. 3, where Rs represents the uncompensated solution resistance, the Rp, which
corresponds to the diameter of Nyquist’s plot, includes charge transfer resistance (Rct), diffuse
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layer resistance (Rd), the accumulated species at the metal/solution interface (Ra) and the
resistance of inhibitor film at the steel surface (Rf) (Rp = Rct + Rd + Ra + Rf) (19, 1, 20), and n
shows the phase shift which can be explained as the degree of surface in-homogeneity [1]. The
value of n is between 0 and 1 (0≤ n ≤ 1). This is related to deviation from the ideal capacitive
behavior. CPE represents a constant phase element to replace a double layer capacitance (Cdl)
in order to give a more accurate fit to the experimental results (1). The impedance parameters
obtained by fitting the EIS data to the equivalent circuit are listed in Table 1. In this case, the
inhibition efficiency (η) can be calculated from the polarization resistance using the following
formula;

𝜂% = (

′ −𝑅
𝑅𝑝
𝑝
′
𝑅𝑝

) 𝑥100

(1)

where Rp and R'p are uninhibited and inhibited polarization resistances, respectively
CPE

CPE

Rs

Rs
Rpp / Rp'
R

Figure 3. Electrical equivalent circuit diagrams used to modeling metal/solution interface.

It is apparent from Table 1 that by increasing concentration of the inhibitor, the CPE values
tend to decrease, as the Rp values increased. This decrease in the CPE can be attributed to the
decrease in local dielectric constant or an increase in the thickness of the electrical double layer
suggesting that the 4-DB molecules function by adsorption at the interface of metal/solution
(20). The thickness of the film formed increases with increasing concentrations of the inhibitor,
since more 4-DB adsorbs on the surface, resulting in lower CPE values. These observations are
in a good agreement with previous reports on the inhibition of MS corrosion by hydrochloric
acid (21-23). Inhibition efficiencies increase with the concentration of 4-DB, and the maximum,
η reaches up to 94.6%, which further confirm 4-DB exhibits good inhibitive performance for
corrosion of MS in 0.1 M HCI. The Rp values also calculated from the LPR technique are given
in Table 1 with corresponding inhibition efficiencies. . LPR method was used for measuring Rp
values which confirmed the results from EIS measurements. As a result, some of the organic
sulfur-containing molecules can chemisorb on steel, protect the metal surface and therefore,
inhibit corrosion (24, 25). This is called covered effect. Since in our study, the concentrations
of 4-DB are high enough, the surface coverage of adsorbed molecules is enhanced and a high
surface coverage is reached (26). It is known that the surface coverage of an organic substance
on the metal surface depends not only on the structure of the organic substance and the nature
of the metal, but also on the experimental conditions such as immersion time and concentration
of molecules (27, 28). The highest surface coverage obtained at high enough inhibitor
concentration. The surface coverage increases with the increase in inhibitor concentration (29).
Since more inhibitors molecules are expected to adsorb at high inhibitor concentrations, the
covered effect enhances. This results in an increase in Rp and decrease in corrosion rate. On
the other hand, presence of extra –NH2 group and N in its molecular structure, which are
considered to be active centers of adsorption. The presence of such groups in molecular

327

structure of inhibitor molecule increases electron density on adsorption centers and leading to
an easier electron transfer from the functional group to the metal, producing to greater
coordinate bonding and higher inhibition efficiency (30). Results obtained from EIS
measurements are in good agreement with that obtained from both potentiodynamic
polarization and LPR measurements.
Table 1. Electrochemical parameters for MS electrode corresponding to the EIS and LPR data in 0.1 M HCl
solution in the absence and presence of various concentrations containing 4-DB.
Cinh (mM)

Blank
0.5
1.0
5.0
10

EIS
Rp(Ω cm2)

CPE(µF cm-2)

n

η(%)

LPR
Rp(Ω cm2)

η(%)

45
520
739
846
973

460
121
115
97
63

0.90
0.87
0.82
0.87
0.89

91.3
93.9
94.6
95.3

53
555
714
833
1000

90.5
92.6
93.6
94.7

Inhibition effect of 4-DB was also studied different immersion times in 0.1 M HCI. The
impedance diagrams plotted after different immersion times are presented in Fig. 4 for the 10.0
mM 4-DB (Fig. 4 b) and the blank solution (Fig.4 a). The correspond to different immersion
times of bare MS (Fig. 4 a). The related electrochemical data are collected in Table 2. As it was
seen from Fig. 4 a, in the uninhibited solution, the Nyquist plots for the MS include only one
slightly depressed capacitive semicircle which indicates the corrosion process in uninhibited
solution is mostly controlled by a charge transfer process. With an increase in immersion time
of MS, polarization resistance values decreased. Rp values showed a slight decrease from 45
Ωcm2 for unprotected MS to 39 Ωcm2 after its 24 h exposure, indicating some corrosion
process. After this immersion time Rp values are gradually decreased. The same trend was
determined from the LPR measurements. When MS is dipped in the solution containing 4-DB,
the immersion time has a significant influence on the size of the impedance spectra and
therefore, the corrosion inhibition efficiency of the inhibitor. It is apparent from Fig. 4. b,
addition of inhibitors results in an increase in the diameter of the semicircular capacitive loop.
It is clear that all of the impedance spectra obtained in the in the presence of inhibitors consist
of one depressed capacitive loop corresponding to one time constant. This indicates that the
equivalent circuit used to model the system under investigation is the most appropriate one. The
results obtained from these complex plane plots are given in Table 2. The polarization resistance
(Rp) values were also measured at working electrode conditions using the linear polarization
resistance (LPR) measurement technique and are given in the same table. The Rp values
measured by common technique and obtained from complex plane plots are in good agreement
with each other. The corresponding electrical equivalent circuit diagram of different immersion
times for 4-DB was given in Fig. 3.
The values of both polarization resistance and corrosion inhibition efficiency (η) determined
from LPR technique as being associated over 120 h immersion time is given in Table 2. The η
values obtained from the LPR are comparable and run parallel with those obtained from the
EIS.
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Figure 4. Nyquist plots of MS electrodes in 0.1 M HCI solution in the absence (a) 1 h (○), 24 h (□), 72 h (∆) and
120 h (◊) and presence of 10.0 mM 4-DB after 1 h (○), 24 h (□), 72 h (∆) and 120 h (◊) exposure time (solid lines
show fitted results).
Table 2. Polarization resistance values and inhibition efficiencies for MS electrode obtained in 0.1 M HCl free
and containing 10.0 mM 4-DB solutions after different immersion times.

t(h)

1
24
72
120

Blank
EIS
Rp(Ω cm2)
45
39
25
20

LPR
Rp(Ω cm2)
53
37
28
26

4DB
EIS
Rp(Ω cm2)
973
755
547
400

η(%)
95.3
94.8
95.4
95.0

LPR
Rp(Ω cm2)
1000
833
500
357

η(%)
94.7
95.6
94.4
92.7

3.2. Adsorption isotherm
Organic inhibitors exhibit inhibition ability via adsorption on the solution / metal interface,
while the adsorption isotherm can provide the basic information about the interaction between
the inhibitor and the metal surface (1, 19-23). For 4-DB, the plot of of C versus C/θ yields a
straight line with slope nearly 1 and the linear association coefficient (R2) is also nearly 1 (Fig.
5), showing that the adsorption of 4-DB on the MS surface can be well described by Langmuir
adsorption isotherm: Eq. (2). This kind of isotherm involves the single layer adsorption
characteristic and no interaction between the adsorbed inhibitor molecules on the MS surface
(1, 23).
Langmuir adsorption isotherm can be expressed by the following equation:
C
1

C
θ K ads

(2)
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Where Kads is the equilibrium constant for the adsorption/desorption process and Cinh is the
inhibitor concentration in mM, which is related to the standard free energy of adsorption,
∆G○ads, according to Eq. (3). The Kads value of 1.32 x 104 M-1 demonstrates that a high
proportion of the 4D2P compound adsorbs onto the surface of MS [19-23].

1
K ads 
e
55,5

 ΔG ads
R.T

(3)

C/θ (mM)

The ∆G○ads value is calculated as -33.47 kJ mol-1. The calculated ∆G○ads value for 4-DB shows,
then, that the adsorption mechanism of the studied 4-DB on the surface of MS in 0.1 M HCl
solution is both chemical and physical (19). The adsorption process of organic inhibitor
molecules occurs as a result of replacement of water molecules previously adsorbed on the
metallic surface. It can be assumed that the adsorption of 4-DB on MS surface occurs first due
to electrostatic interaction, and then the desorption of water molecules is accompanied by
chemical interaction between the adsorbate and metal surface [1].

C (mM)
Figure 5. Langmuir adsorption plot of MS in 0.1 M HCl solution containing different concentrations of 4-DB.

3.3. The potential of zero charge (PZC) and inhibition mechanism
In order to illuminate the inhibition mechanism of that 4-DB, regarding the adsorptive
interaction with metal surface, the potential of zero charge (Epzc) was determined. In Fig. 6,
the open circuit potential value (Eocp) value of MS in inhibitor containing solution and Epzc
values are given in the same graph. The surface charge of metal is handled by comparing of
corrosion potential with the Epzc. The relation between capacitance and resistance quantities
of the interface was utilised to obtain Epzc value by means of EIS measurements, as described
in the Literature [1]. The alternative current (AC) impedance data can be used to determine the
PZC value for obtaining more information about the surface charge of metal (1, 19, 23). In
order to determine the PZC, electrochemical impedance spectroscopy study was carried out
with the polarization resistance (Rp) versus potential (E) plots (19). The plot of Rp versus
applied potential was given in Fig. 6. As it can be seen in Fig. 6, the obtained curve seemed
parabola, and the maximum point was shown -0.545 V(Ag/AgCl). This point can be called the
PZC of the MS in 0.1 M HCI solution containing 10.0 mM 4-DB. The open circuit potential of
MS in the same conditions is -0.525 V(Ag/AgCl), which is more positive than PZC and indicate
positively charged MS surface after 1 h of exposure time (Er = Eocp - EPZC = +0.020
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V(Ag/AgCl), where Er is the Antropov’s ‘‘rational’’). The PCZ results show that the MS suface
carries the positive excess charge in presence inhibitor in acid solution.
The positively charged inhibitor molecule could be adsorbed to MS surface with electrostatic
interaction between the negatively charged CI- and the protonated inhibitor molecules (1).
Consequently, this is responsible for excess positive charge on the metal surface. On the other
hand, 4-DB molecules are adsorbed on the MS surface through an unshared pair of electrons
present on S-atoms and N-atoms (1, 19, 23).
EPZC
Rp / cm-2

EOCP

E / V (Ag/AgCl)

Figure 6. The plot of Rp versus electrode potential for MS containing 10.0 mM 4-DB in 0.1 M HCl.

3.4. SEM analysis
The SEM micrographs of MS samples dipped in 1.0 M HCl in the absence of the inhibitor after
120 h (a) presence of 10.0 mM 4-DB after 120 h (b) are shown in Fig. 7 a and b. It can be clearly
observed from Fig. 7a that the MS surface was significantly damaged in the absence of 4-DB
and a number of pits distributed over the metal surface. In sharp contrast, in the presence of 4DB (Fig. 7 b), the MS surface was significantly improved and less pits can be observed. This
comment clearly shows that 4-DB can exhibit good inhibition ability by forming a protective
film on MS surface, which is responsible for the corrosion inhibition.

Figure 7. SEM images of MS samples: after immersion for 120 h (a) in 0.1 M HCI solution without inhibitor, and
after immersion 120 h (b) in 0.1 M HCI solution in the presence of 10.0 mM 4-DB.

4. CONCLUSION
4,4′-Diaminobiphenyl: as a new and effective corrosion inhibitor on the corrosion of MS in 0.1
M HCI solution was studied using various electrochemical techniques.
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From the results obtained, the subsequent points can be emphasized;
1. 4-DB was an effective inhibitor for corrosion of MS in 0.10 M HCI and the inhibition
efficiency increased with increasing inhibitor concentration.
2. Adsorption of the extract was further confirmed by the experimental data fitting to the
Langmuir adsorption isotherm.
3.The PZC measurements showed that the MS surface was positively charged in acidic solution,
CI- ions were first adsorbed on MS surface. Then the positively charged inhibitor molecule
adsorbed on to MS surface with electrostatic interaction with the negatively charged CI- The
electrostatic interaction leads to more surface coverage and hence greater inhibition.
4. The SEM measurements show a smoother surface for inhibited MS surface, due to the
formation of a protective film on the surface.
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POLİÜRETAN KAPLAMALI GALVANİZE ÇELİĞİN KESİLMİŞ KENAR
KOROZYONU: FARKLI SÜRE VE BAĞIL NEMLERDE SO2 GAZININ ETKİSİ
R. YILDIZa, İ. DEHRİb
a

Mardin Artuklu Universitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, TR- 47100, Mardin, Turkey
b
Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü., 01330, Adana, Türkiye

Özet
Bu çalışmada kesilmiş kenar poliüretan kaplamalı galvanize çelik örneklerin atmosferik korozyonuna farklı bağıl
nemliliklerde SO2 gazının etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla örnekler bağıl nemlilikleri %70 , %80 , %90 ve %100
e ayarlanmış test hücrelerinde 20, 40 ve 60 gün süreyle SO2 gazı etkisinde bırakılmıştır. Çalışma da test
hücresinden çıkarılan örneklerin, impedans ölçümleri yapılmış, Nyquist diyagramları, Lineer Polarizasyon Direnci
ve Anodik akım potansiyel eğrileri elde edilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre kesilmiş kenar poliüretan kaplamalar genel olarak %70 bağıl nemde koruyuculuğunu
çok az kaybetmiştir ancak %80, %90 ve %100 bağıl nemliliklerde organik kaplamanın koruyuculuğun bağıl neme
bağlı olarak büyük oranda kaybolduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Organik kaplama, Galvanize çelik, SO2, EIS, Bağıl nem.

CUT-EDGE CORROSION OF POLYURETHANE -COATED GALVANIZED STEEL:
EFFECT OF SO2 GAS AT DIFFERENT TIME AND RELATIVE HUMIDITIES
Abstract
In this work, the effect of SO2 gas on the cut-edge corrosion of polyurethane-coated galvanized steel substrates in
different relative humidities was investigated. For this purpose the substrates were subjected to SO2 gas for 20,
40 and 60 days in test cells with adjusted relative humidities 70%, 80%, 90% and 100% (Fig.1). The experimental
data were obtained using electrochemical impedance spectroscopy (EIS), polarization resistance measurement and
anodic polarization curves measurement techniques.
According to the results obtained the cut-edge of polyurethane--coated samples which exposed to generally relative
humidities (RH) of 70% experienced minimum degradation, whereas the samples lost their protection behaviour
significantly under relative humidities of 80%, 90% and 100%.
Keywords: Organic coatings, Galvanized steel, SO2, EIS, Relative humidity.
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1. GİRİŞ
Atmosferik korozyon metal yüzeyinde meydana gelen bir dizi fizikokimyasal olayın bir sonucu
olarak ortaya çıkmaktadır. Endüstriyel bölgelerde atmosferde bulunabilecek kirletici gazlar ve
çeşitli partiküllerin metallerin korozyonunda etkin olduğu bilinmektedir. Bu etkiyi azaltmak
için yapılan çalışmalardan biri metali organik polimerik maddelerle kaplamaktır. Bu
kaplamaların koruyuculuğu herhangi bir şekilde hasar almamasına bağlıdır (1-6).
Bu çalışmada atmosfere açık yapıtlarda kullanılan poliüretan kaplamalı galvanize çelik
malzemelerde kaplamanın koruma performansı üzerine SO2 gazı ile kesilmiş kenar korozyonu
olarak laboratuvar koşullarında farklı bağıl nemliliklerde araştırılmıştır. Organik kaplı
galvanize çeliğin atmosferik şartlarda bozulması EIS, Anodik polarizasyon ve LPR tekniği ile
incelenmiştir. EIS yöntemi laboratuvar ortamında kesilmiş kenar poliüretan kaplı galvanize
çeliğin atmosferik korozyon davranışını incelemek için kullanılmıştır. ZView programı
kullanılarak deneysel verilere uygun eşdeğer devreler önerilmiştir.
2. MATERYAL VE METOD
Deneylerde kullanılan örnekler poliüretan kaplamak üzere teknik galvanize saç dan 5 x 10 cm
boyutlarında kesilmiştir. Yüzey temizlendikten sonra son kat boya uygulamadan önce wash
primer (polivinil butiral) denilen astar püskürtme (tabanca ile) yöntemiyle metal yüzeyine 10
m kalınlığında uygulanmıştır. Örnekler bir gün süreyle kurumaya bırakılmıştır. Daha sonra
son kat olarak astar üzerine ayrı ayrı 35-40 m kalınlığında püskürtme yöntemiyle poliüretan
kaplanmıştır. Atmosferik korozyon test hücresinde gliserin + su karışımıyla istenilen değerde
bağıl nemler ayarlandı. Gliserin + su karışımı test hücrelerine konduktan sonra bir gün
bekleyerek sıvı-buhar dengesinin kurulması sağlandı. Örnekler test hücresine yatayla 45° lik
açı yapacak şekilde yerleştirilmiştir. Test hücresine SO2 gazı ve hava sırasıyla 0.17 g s -1 ve 0.16
cm3 s -1 hızında gönderilmiştir. Farklı bağıl nemliliklerde (%70, %80, %90 ve %100) bu
örneklerin üzerinden 20, 40 ve 60 gün süreyle SO2 gazı gönderilmiştir. Daha sonra örnekler test
hücresinden alınıp üzerine 2 cm çaplı PVC tüpler yapıştırılarak içine asit yağmuru çözeltisi
doldurulmuştur. Bu noktalardan üç elektrod tekniği ile impedans ölçümleri yapılmıştır.
Kesilmiş kenar örneklerinin ölçüm alanı 0,5 cm2 olup çalışma elektrodu alanı olmuşlardır.
İmpedans ölçümlerine başlamadan önce korozyon potansiyeli Ag/AgCI (3 M KCI) elektroda
karşı ölçülmüş ve tüm impedans ölçümleri korozyon potansiyelinde yapılmıştır. Alternatif akım
impedansı tekniğinde, deneyler korozyon potansiyelinde, 105 -10-2 Hz frekans aralığında 10
mV genlik kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen veriler Nyquist diyagramları şeklinde
gösterilmiştir. Lineer Polarizasyon Direnci korozyon potansiyelinden 10 mV daha negatif
değerden başlanarak, 10 mV daha pozitif potansiyele kadar olan aralık 1 mV tarama hızıyla
taranarak elde edilen eğrilerin eğiminden hesaplanmıştır. Akım potansiyel eğrilerinin elde
edilmesinde de aynı cihaz kullanılmış ve üç elektrod tekniği ile korozyon potansiyelinden
+1,2V ye 0.001 V s-1 tarama hızı ile anodik bölgelerde Anodik Tafel eğrileri elde edilmiştir.
3. BULGU VE TARTIŞMA
% 70 bağıl nemde 20, 40 ve 60 günde SO2 gazına maruz bırakılan kesilmiş kenar poliüretan
kaplı galvanize çeliklerin Nyquist diyagramları Şekil 3. 1 a da verilmiştir. Bu eğrilerde
görüldüğü gibi bir tane kapasitif lup vardır. Elde edilen luplar poliüretan kaplama ve korozyon
prosesinden dolayı oluşmuştur. Ancak oluşan lupun ne kadarının poliüretan kaplamaya ne
kadarının metal korozyonuna ait olduğu bilinmemektedir. Şekil 3. 1 a da görüldüğü gibi
Nyquist diyagramlarında, EIS den beklenilen mükemmel bir yarım daire olmamıştır. Kesilmiş
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kenardan az da olsa elektrolitin kaplamanın altına geçmesinden dolayı oluşan lupların
poliüretan kaplama ve metal korozyonundan dolayı gerçekleşmiştir. Çünkü % 70 bağıl nemde
poliüretan kaplı örneklerde az da olsa korozyon gerçekleşmeseydi; Nyquist diyagramlarınd lup
oluşmaz ve saçılmalar gözlenirdi. Bu durumda elde edilen lup sadece kaplamanın direnci değil
metalin korozyona karşı gösterdiği direnç ve poliüretan kaplamanın koruyucu direnci ile
birlikte değerlendirilmelidir. İmpedans değerleri poliüretan kaplama ve metale ait olmalıdır (1,
2).
Kesilmiş kenar poliüretan kaplı galvanize çelik örneklerin %70 bağıl nemde elde edilen Nyquist
diyagramlarına karşılık gelen elektriksel eşdeğer devre Şekil 3.2 de gösterilmiştir. Burada Rs
çözelti direncini, Rp toplam direnci (Rp = Rpf +Rct), Rpf kaplama direncini ve Rct ise yük
transfer direncini göstermektedir. CPE ise kaplama ve çift tabaka kapasitansıdır. Burada uygun
bir fit yapabilmek için CPE sabit faz elementi kullanılmıştır (CPE = Cpf + Cdl). İmpedans
parametreleri, eşdeğer devre kullanılarak EIS verilerinin fit yapılması ile elde edilmiştir.
b

a

Şekil 3.1. % 70 bağıl nemde SO2 etkisine maruz kalmış kesilmiş kenar poliüretan kaplı galvanize çelik
örneklerden elde edilen Nyquist diyagramları (a) ve akım-potansiyel eğrisi (b) ∆: 20, ○: 40 □: 60 gün ve -: fit.

Çizelge 3. 1 de fit parametreleri listelenmiştir. 20., 40. ve 60. günlerde Rp değerleri sırasıyla
1145,80, 950,00 ve 450,00 kΩ cm2 dir. Aynı çizelgede Rp değerlerinin azalmasıyla CPE
değerlerinin arttığı gözlenmiştir. LPR tekniği ile hesaplanan *Rp değerleri Çizelge 3.1 de
verilmiştir. LPR tekniğinden elde edilen *Rp değerleri EIS sonuçları ile desteklenmiştir.
Çizelge 3.1. % 70 bağıl nemde farklı günlerde SO2 etkisinde kalan kesilmiş kenar poliüretan kaplı galvanize
çeliklerin impedans parametreleri.
Poliüretan kaplama

20. gün

40. gün

60. gün

(LPR)*RP(kΩ cm2)

1250,00

833,33

500,00

Rp(kΩ cm2)

1145,80

950,00

450,00

CPE(F cm-2x10-9)

8,84

41,80

42,60

n

0,70

0,75

0,80
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CPE
CPE

Rs

Rs

R
Rpp

Şekil 3.2. Deformasyona az da olsa uğrayan organik kaplı örneklerin elektriksel eşdeğer devresi. Rs: çözelti
direnci, Rp: kaplama ve çift tabaka direnci, CPE: kaplama ve çift tabaka kapasitansı.

% 70 bağıl nemde 20, 40 ve 60 gün süreyle SO2 etkisinde kalan kesilmiş kenar korozyonu
incelenen poliüratan kaplı galvanize çelik örneklerden elde edilen akım-potansiyel eğrileri
Şekil 3. 1 b de verilmiştir. Şekilden SO2 etkisine maruz kalma süresi arttıkça akım yoğunluğu
değerlerinin de arttığı görülmektedir. Anodik yönde –0,4 V potansiyellerdeki akım yoğunluğu
değerleri sırasıyla 0,201, 0,216 ve 0,221 mA cm-2 dir. Bu değerlere göre kaplama altı metal
korozyonu 20. günden 40. güne gelindiğinde 1,07 kat 60. güne gelindiğinde ise 1,11 kat
artmaktadır.
% 80 bağıl nemde 20, 40 ve 60 gün boyunca SO2 etkisinde kalan kesilmiş kenar poliüretan kaplı
galvanize çeliklerin Nyquist diyagramları Şekil 3. 3 a da verilmiştir. Bu bağıl nemlilikte yüksek
ve düşük frekans bölgesinde birer tane olmak üzere iki lup gözlenmiştir. Elde edilen iki lup bu
bağıl nemde kaplamanın koruyuculuğunu %70 bağıl neme göre önemli ölçüde kaybettiğini
göstermektedir. Çünkü iki lupun oluşumu örnek üzerinde metal çözelti ve kaplama metal
arasında iki ayrı kondansatör yapısının oluştuğunu göstermektedir. Bu luplardan yüksek frekans
bölgesinde olanı metal çözelti arasında kurulan kondansatör yapısına ait olup kaplama ve
metalin korozyon direncini temsil ederken düşük frekansdaki lup birikinti direnci ile ilgilidir.
20. gün 40. güne por + kaplama direncinde büyük bir düşme olduğu gözlenmektedir.
Bu bağıl nemlilikte yüksek ve düşük frekanslardaki luplar sırasıyla Rpo + Rpf ve Ra ile ilgilidir.
Eşdeğer devre modeli Şekil 3. 4 de verilmiştir. Elde edilen fit parametreleri Çizelge 3.2 de
verilmiştir. Çizelge 3.2 de görüldüğü gibi 20. günde por + kaplama direnci 149,56 kΩ cm2 iken
birikinti direnci 124,29 kΩ cm2 , 40. günde por + kaplama direnci 66,23 kΩ cm2 iken birikinti
direnci 58,57 kΩ cm2 olmakta ve 60. günde ise por + kaplama direnci 44,72 kΩcm2, iken
birikinti direnci ise 20,19 kΩ cm2 olarak hesaplanmıştır. Bu dirençlere karşılık gelen birikinti
ve por + kaplama kapasitans değerleri sırasıyla 20. günde 0,214x10-5 ve 1,72x10-9, 40. günde
2,10x10-5 ve 3,04x10-9, 60 günde ise 3,80x10-5 ve 3,88x10-9 F cm-2 olarak hesaplanmıştır.
Verilen değerlerden görüldüğü gibi % 80 bağıl nemde kaplamanın sahip olduğu direnç onun
halen koruyuculuğunu önemli ölçüde sürdürdüğünü bu nedenle de bu bağıl nemde metal
korozyonunun tam olmadığı ve por + kaplama direncinin birikinti direncinden büyük olduğu
görülmektedir.
% 80 bağıl nemde 20, 40 ve 60 gün süreyle SO2 etkisinde kalan kesilmiş kenar korozyonu
incelenen poliüratan kaplı galvanize çelik örneklerden elde edilen akım-potansiyel eğrileri
Şekil 3. 3b de verilmiştir. Şekilden SO2 etkisine maruz kalma süresi arttıkça akım yoğunluğu
değerlerinin de arttığı görülmektedir. Anodik yönde –0,4 V potansiyellerdeki akım yoğunluğu
değerleri sırasıyla 0,265, 0,375 ve 0,426 mA cm-2 dir. Bu değerlere göre kaplama altı metal
korozyonu 20. günden 40. güne gelindiğinde 1,41 kat 60. güne gelindiğinde ise 1,60 kat
artmaktadır.

336

a

b

Şekil 3.3. % 80 bağıl nemde SO2 etkisine maruz kalmış kesilmiş kenar poliüretan kaplı galvanize çelik örneklerden
elde edilen Nyquist diyagramları (a) ve akım-potansiyel eğrisi (b) ∆: 20, ○: 40 □: 60 gün ve -: fit.
CPE1

CPE2
Rs
Rpo + Rpf
Ra

Şekil 3.4. Deformasyona uğrayan organik kaplı örneklerin elektriksel eşdeğer devresi. Rs: çözelti direnci, Rpo+
Rpf: por ve kaplama direnci, CPE1: por ve kaplama kapasitansı, Ra: birikinti direnci, CPE2: birikinti kapasitansı

Çizelge 3.2. % 80 bağıl nemde farklı günlerde SO2 etkisinde kalan kesilmiş kenar poliüretan kaplı galvanize
çeliklerin impedans parametreleri.
Poliüretan kaplama

20. gün

40. gün

60. gün

(LPR)*RP(kΩ cm2)

250,00

125,00

65,00

Rpo+Rpf(kΩ cm2)

149,59

66,23

44,72

Ra(kΩ cm2)

124,29

58,57

20,19

CPE1(F cm-2x10-9)

1,72

3,04

3,88

CPE2(F cm-2x10-5)

0,214

2,10

3,80

n1

0,90

0,82

0,85

n2

0,35

0,55

0,46

% 90 bağıl nemde 20, 40 ve 60 gün boyunca SO2 etkisinde kalan kesilmiş kenar poliüretan kaplı
galvanize çeliğin Nyquist diyagramları Şekil 3. 5 a da verilmiştir. Yüksek ve düşük frekans
bölgesinde olmak üzere toplam iki lup gözlenmiştir. Yüksek frekanstaki por + kaplama
dirençleri yarım daireye benzemektedir. Düşük frekanstaki uzamış şekilde görünen lupların
şekli birikintilerden kaynaklanan lup olarak yorumlanmaktadır. Bu bağıl nemde por + kaplama
dirençlerinin % 80 bağıl neme göre çok daha düşük olduğu görülmektedir. Bu durum bu bağıl
nemde SO2 etkisinde kesilmiş kenarda kaplamanın daha çok deforme olduğunu göstermektedir
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a

b

Şekil 3.5. % 90 bağıl nemde SO2 etkisine maruz kalmış kesilmiş kenar poliüretan kaplı galvanize çelik örneklerden
elde edilen Nyquist diyagramları (a ) ve akım-potansiyel eğrisi (b) ∆: 20, ○: 40 □: 60 gün ve -: fit.
Çizelge 3.3. % 90 bağıl nemde farklı günlerde SO2 etkisinde kalan kesilmiş kenar poliüretan kaplı galvanize
çeliklerin impedans parametreleri.
Poliüretan kaplama

20. gün

40. gün

60. gün

(LPR)*RP(kΩ cm2)

25,00

22,00

10,00

Rpo+Rpf(kΩ cm2)

21,54

18,75

7,94

Ra(kΩ cm2)

5,49

2,53

1,74

CPE1(F cm-2x10-8)

1,11

1,02

2,10

CPE2(F cm-2x10-4)

0,74

1,50

2,40

n1

0,70

0,78

0,81

n2

0,48

0,48

0,50

% 90 bağıl nemde 20, 40 ve 60 gün süreyle SO2 etkisinde kalan kesilmiş kenar korozyonu
incelenen poliüratan kaplı galvanize çelik örneklerden elde edilen akım-potansiyel eğrileri
Şekil 3. 5 b de verilmiştir. Şekilden SO2 etkisine maruz kalma süresi arttıkça akım yoğunluğu
değerlerinin de arttığı görülmektedir. Anodik yönde –0,4 V potansiyellerdeki akım yoğunluğu
değerleri sırasıyla 0,466, 0,528 ve 0,629 mA cm-2 dir. Bu değerlere göre kaplama altı metal
korozyonu 20. günden 40. güne gelindiğinde 1,13 kat 60. güne gelindiğinde ise 1,35 kat
artmaktadır.
% 100 bağıl nemde 20, 40 ve 60 gün boyunca SO2 etkisinde kalan poliüretan kaplı galvanize
çeliklerin kesilmiş kenarın Nyquist diyagramları Şekil 3. 6a de verilmiştir. 60. gün sonunda
elde edilen diyagramı büyütülerek verilmiştir (Şekil 3. 6 a). Bu nemlilikte yüksek ve düşük
frekans bölgesinde birer tane olmak üzere toplam iki lup gözlenmiştir. Yüksek frekanstaki lup
por + kaplama direncine ve düşük frekanstaki lup ise birikinti direncine aittir. % 100 bağıl
nemde SO2 etkisinde kesilmiş kenarda kaplamanın büyük oranda deforme olduğu gözlenmiştir.
Çünkü luplardan ikincisinin metal ile metal yüzeyinde oluşan korozyon ürünleri arasında
kurulan eşdeğer devreden kaynaklandığı literatürde belirtilmektedir (1, 5). Bu bağıl nemde
elektrolit kaplama altına sızarak önemli ölçüde korozyon ürünü oluşturmuş olmalıdır.
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b

a

Şekil 3.6. % 100 bağıl nemde SO2 etkisine maruz kalmış kesilmiş kenar poliüretan kaplı galvanize çelik
örneklerden elde edilen Nyquist diyagramları (a ) ve akım-potansiyel eğrisi (b) ∆: 20, ○: 40 □: 60 gün ve -: fit.
Çizelge 3.4. % 100 bağıl nemde farklı günlerde SO2 etkisinde kalan kesilmiş kenar poliüretan kaplı galvanize
çeliklerin impedans parametreleri.
Poliüretan kaplama

20. gün

(LPR)*RP(kΩ cm2)

10,00

Rpo+Rpf(kΩ cm )

3,07

1,27

0,62

Ra(kΩ cm )

4,40

1,32

0,64

CPE1(F cm-2x10-9)

0,914

1,08

42,00

CPE2(F cm-2x10-4)

1,10

3,60

6,90

n1

0,98

0,93

0,82

n2

0,51

0,50

0,78

2

2

40. gün
2,50

60. gün
1,25

% 100 bağıl nemde SO2 gazına maruz bırakılan poliüretan kaplı galvanize çeliklern kesilmiş
kenarındaki dirençleri sırasıyla yüksek ve düşük frekanslardaki luplar sırasıyla Rpo + Rpf ve
Ra ile ilgilidir. Eşdeğer devre modeli Şekil 3.4 de verilmiştir. Elde edilen fit parametreleri
Çizelge 3. 4 de verilmiştir. Rpo+Rpf değerleri 20., 40. ve 60. günde sırasıyla 3,07, 1,27 ve 0,62
kΩ cm2 olarak hesaplanmıştır. Bu dirençlere karşılık gelen kapasitans değerleri ise 20., 40, ve
60. günde sırasıyla 0,914x10-9, 1,08x10-9 ve 42,00x10-9 F cm-2 olarak belirlenmiştir. Rpo+Rpf
değerleri azalırken CPE değerleri ise artmıştır. LPR tekniği ile hesaplanan *Rp değerleri Çizelge
3.4 de verilmiştir. LPR tekniğinden elde edilen *Rp değerleri EIS sonuçları ile desteklenmiştir.
% 100 bağıl nemde por + kaplama dirençleri diğer nemlilklere göre çok daha azaldığı
görülmüştür.
% 90 bağıl nem ile % 100 bağıl nemde elde edilen impedans parametreleri (Çizelge 3. 3 ve 3.
4), Nyquist diyagramlarında yüksek frekans bölgesinde elde edilen lupların metal korozyonuna
ait olduğu şeklindeki değerlendirmemizi doğrulamaktadır. Şöyle ki % 90 bağıl nemde por +
kaplama dirençlerinin birikinti dirençlerinden daha büyük olduğu görülmektedir. Çizelge 4.28
de görüldüğü gibi 20. günde por + kaplama direnci 21,54 kΩ cm2 iken birikinti direnci 5,49 kΩ
cm2 , 40. günde por + kaplama direnci 18,75 kΩ cm2 iken birikinti direnci 2,53 kΩ cm2 olmakta
ve 60. günde ise por + kaplama direnci 7,94 kΩcm2, iken birikinti direnci ise 1,74 kΩcm2 olarak
hesaplanmıştır. % 100 bağıl nemde % 90 bağıl nemdekinin aksine por + kaplama direnci 20.
günde 3,07 kΩ cm2 iken birikinti direnci 4,40 kΩ cm2, 40. günde por + kaplama direnci 1,27
kΩ cm2 iken birikinti direnci 1,32 kΩ cm2 ve 60. günde ise por + kaplama direnci 0,62 kΩ cm2
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iken birikinti direnci 0,64 kΩ cm2 olarak hesaplanmıştır. Verilen değerlerden görüldüğü gibi %
90 bağıl nemde kaplamanın sahip olduğu direnç onun halen koruyuculuğunu önemli ölçüde
sürdürdüğünü bu nedenle de bu bağıl nemde metal korozyonunun tam olmadığı ve por +
kaplama direncinin oldukça büyük olduğu görülmektedir. % 100 bağıl nemde direnç
değerlerinin büyüklüklerinin % 90 bağıl neme göre ters olması bu bağıl nemde kaplamanın
koruyuculuğunu yitirdiği ve çözeltinin kaplama altında bulunan metal yüzeyine tam olarak
ulaştığı, bu nedenle de metal korozyonunun sulu ortam korozyonu gibi olduğu ve bu yüzden de
por + kaplama direncinin birikinti direncine göre daha düşük olduğu görülmektedir.
% 100 bağıl nemde 20, 40 ve 60 gün süreyle SO2 etkisinde kalan kesilmiş kenar korozyonu
incelenen poliüratan kaplı galvanize çelik örneklerden elde edilen akım-potansiyel eğrileri
Şekil 3. 6 a da verilmiştir. Şekilden SO2 etkisine maruz kalma süresi arttıkça akım yoğunluğu
değerlerinin de arttığı görülmektedir. Anodik yönde –0,4 V potansiyellerdeki akım yoğunluğu
değerleri sırasıyla 1,659, 2,089 ve 4,424 mA cm-2 dir. Bu değerlere göre kaplama altı metal
korozyonu 20. günden 40. güne gelindiğinde 1,26 kat 60. güne gelindiğinde ise 2,67 kat
artmaktadır.
4. SONUÇ
Atmosfer içerisindeki yapılarda kullanılan tüm malzemeler çok çeşitli faktörlerin etkisi altında
zamanla bozulmakta/hasara uğramaktadır. Hiçbir malzemenin ömrü sonsuz değildir. Ancak
malzeme özelliklerinin ve malzemelere etkiyen bu faktörlerin bilinmesi halinde, tasarım, yapım
ve kullanım gibi süreçlerin tümünde, gerekli tedbirlerin alınabilmesi ve yapı malzemelerinin ve
yapıların ömrünün artırılabilmesi mümkün olabilmektedir. Atmosferik kirleticilerin, atmosferik
korozyon süresinde metal yapı üzerinde önemli bir rol oynadığı yapılan deney ve gözlemlerle
belirlenmiştir. SO2 etkisinde farklı süre ve bağıl nemliliklerde bağıl nem oranı arttıkça
kaplamanın kesilmiş kenardan deformasyonunun arttığı, EIS, LPR ve anodik akım-potansiyel
ölçümlerinden belirlenmiştir.
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KLORÜRLÜ ORTAMLARDA (pH=8,0) BAKIRIN ELEKTROKİMYASAL
DAVRANIŞLARINA KURT ÜZÜMÜ (LYCİUM BARBARUM L., SOLANACEAE)
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Özet
Bu çalışmada, bakırın korozyon davranışlarına kurt üzümü (Lycium barbarum L., Solanaceae) meyve
konsantresinin inhibisyon etkisi %3,5 NaCl çözeltisinde (pH=8,0) potansiyodinamik polarizasyon ve
elektrokimyasal impedans spektroskopisi kullanılarak araştırılmıştır. Kurt üzümü meyve konsantresinin farklı
derişimlerde akım-potansiyel eğrileri ve Nyquist diyagramı elde edilmiştir. Kurt üzümü meyve konsantresini
içeren ve içermeyen %3,5 NaCl çözeltilerinde bekletildikten sonra bakır elektrotun taramalı elektron mikroskopu
(SEM) ile yüzey görüntüleri kaydedilmiştir. Elde edilen sonuçlardan kurt üzümü meyve konsantresi %3,5 NaCl
çözeltisinde bakırın korozyonunu engellediği görülmektedir. İnhibisyon etkinliğinin, kurt üzümü meyve
konsantresinin derişimi ile değiştiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bakır, Elektrokimyasal Teknikler, Korozyon, Taramalı elektron mikroskopu (SEM), Kurt
üzümü

DETERMİNATİON OF İNHİBİTİON EFFECTS OF FRUİT CONCENTRATED GOJİ
BERRİES (LYCİUM BARBARUM L., SOLANACEAE) TO ELECTROCHEMİCAL
BEHAVİOUR OF THE COPPER İN CHLORİDE MEDİUM (pH=8.0)
Abstract
In this study, the effect of Lycium barbarum in the corrosion behaviour of copper has been investigated in 3.5%
NaCl solution (pH=8.0) using potentiodynamic polarization and electrochemical impedance spectroscopy (EIS).
Current-potential curve and Nyquist diagrams were obtained in different concentrations of Lycium barbarum. The
surface morphology of copper after their exposure to 3.5% NaCl solution with and without of Lycium barbarum
was examined by scanning electron microscopy (SEM). The obtained results show that, Lycium barbarum inhibits
corrosion of copper in 3.5% NaCl solution. Inhibition activity was determined to increase with the concentration
of Lycium barbarum.
Keywords: Copper, Electrochemical techniques, Corrosion, Scanning electron microscopy (SEM), Lycium
barbarum
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1. GİRİŞ
Bakır ve alaşımları eldesi ve ekonomikliği nedeniyle teknikte geniş kullanım alanlarına sahiptir.
Ancak en fazla korozyona uğrayan yapı malzemelerinin de başında gelmektedir. Bu metallerle
ilgili literatürde verilen korozyon çalışmaları, daha çok bu metallerin anodik polarizasyon
davranışları üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu çalışmalara göre; nötral ve nötrale yakın pH’larda
bakır yüzeyinde bakır oksit ve hidroksitlerinin oluşabileceği bilinmektedir. Böyle oksit ve
hidroksit filmlerinin oluşması klorürlü ortamda bakır korozyonundaki olayların daha da
karmaşık olmasına yol açar [1,2].
Klorürlü ortamda bakırın çözünme reaksiyonu :

𝐶𝑢 + 𝐶𝑙 − ⇌ 𝐶𝑢𝐶𝑙 + 𝑒 −

(1)

𝐶𝑢𝐶𝑙 + 𝐶𝑙 − ⇌ 𝐶𝑢𝐶𝑙2−

(2)

𝐶𝑢 + 2𝐶𝑙 − → 𝐶𝑢𝐶𝑙2− + 𝑒 − (yavaş)

(3)

olabilir. Bu arada bakır oksit ve hidroksidi oluşabilir. Katodik tepkimeyi ise oksijenin
indirgenmesi oluşturur:

𝑂2 + 2𝐻2 𝑂 + 4𝑒 − ⇌ 4𝑂𝐻 −

(4)

Yüzeydeki çözünmeyen korozyon ürünleri anodik çözünme ve oksijen indirgenmesi
reaksiyonlarının hızını azaltabilir. Pek çok çalışmada klorürlü çözeltide bakır korozyonunun
kompleksi ile olduğunu bildirilmektedir. Anodik çözünme hızının CuCl2 ’nin çözeltiye
difüzyon hızıyla orantılı olduğu, düşük klorürlü ortamlarda başlangıçta CuCl oluşabileceği
daha sonra CuCl2 halinde çözünmenin süreceği, yüzeyde çözünmeyen korozyon ürünlerinin
bulunmasının oksijen indirgenmesini önleyemeyeceği anlatılmıştır [3,4].
Ayrıca NaCl içeren nötr ve alkali (pH=9,0) çözeltilerde bakırın anodik polarizasyonla (–1,500
V - +0,150 V) çizilen akım-potansiyel eğrilerinde en az üç potansiyel bölgesinin olduğu
belirlenmiştir. Birinci potansiyel bölgesinde OH  ve Cl  iyonlarının elektrod yüzeyine
adsorplanması sonucu bir pasif filmin oluştuğu, ikinci potansiyel bölgesinde yüzeye çöken
Cu(OH)ads ve CuClads nin bozunarak elektrolit fazına geçmesi sonucu bakırın CuCl2
halinde korozyona uğradığı ve üçüncü potansiyel bölgesinde ise artık korozyona uğrayan
elektrod yüzeyinde çukurcukların oluştuğu belirtilmektedir [5-18].
Diğer taraftan bakır ve alaşımlarının korozyon özellikleri hakkında literatürde yer alan veriler,
malzeme seçimi ve parça tasarımı için yeterli değildir. Bu nedenle, bu çalışmada; bakırın
korozyon davranışlarına kurt üzümü (lycium barbarum, solanaceae) meyve konsantresinin
inhibisyon etkisi %3,5 NaCl çözeltisinde (pH=8,0) potansiyodinamik polarizasyon ve
elektrokimyasal impedans spektroskopisi kullanılarak araştırılmıştır. Kurt üzümü meyve
konsantresinin farklı derişimlerde akım-potansiyel eğrileri ve Nyquist diyagramı elde
edilmiştir. Toksik özelliği olmayan, kolay temin edilebilen, ekonomik olan ve uygulamaya
yönelik bir inhibitör maddenin bulunması amaçlanmıştır.
2. MATERYAL VE METOD
Bakırın elektrokimyasal davranışları, %3,5 NaCl çözeltisi ve %3,5 NaCl+20 ml/L; %3,5
NaCl+40 ml/L; %3,5 NaCl+60 ml/L, %3,5 NaCl+80 ml/L ve %3,5 NaCl+100 ml/L Kurt
Üzümü (Lycium barbarum, Solanaceae) meyve konsantresi içeren ortamlarda; sabit sıcaklıkta

343

(298 ±0,1 K) pH'ın 8,0 olduğu koşullarda incelenmiştir. Çözeltilerin pH değerleri HCl ve
NaOH ile ayarlanmıştır. Deneylerde kullanılan kimyasal maddeler analitik saflıktadır (Merck).
Çalışılan ortamların sıcaklık ayarı termostatla (NUVE BM 101) sağlanmıştır.
Çalışma elektrodu olarak etkin alanı 0,50 cm2 (%99,99 Cu) olan polyestere gömülü bakır çubuk
elektrotlar, karşı elektrot olarak alanı 1 cm2 olan Pt levha (Pt; % 99,999 saflıkta) ve karşılaştırma
elektrodu olarak da gümüş-gümüş klorür elektrot (Ag/AgCl, 3,0 M KCl) kullanılmıştır.
Çalışmalarda, akım-potansiyel eğrileri potansiyokinetik olarak üç elektrot tekniği ile elde
edilmiştir (Potansiyostat: Type CHI660c ). Her ölçüm öncesi çalışma elektrodun yüzeyi;
mekanik olarak metal parlatıcıda değişik tanecik boyutlu (320-1200) zımpara kağıtları ile
parlatma işlemine tabi tutulmuş (Dap-8 Struers), saf su ile yıkanıp kurutulmuştur. Deney
süresince çözelti bir manyetik karıştırıcı ile sabit bir hızda karıştırılmış ve pH denetimi pH
metre ile yapılmıştır (Edt Gp 353 Act pH). Sistemin dengeye gelmesi için 2,5 saat beklenmiştir.
Çalışma elektrotları, gümüş-gümüş klorür elektroda karşı ölçülen denge potansiyelinden
itibaren 0,001 V.s-1 hızla önce katodik sonra da anodik yönde polarizlenerek akım-potansiyel
eğrileri çizilmiştir (-1,800 V - + 1,800 V aralığında). Elde edilen akım değerleri, elektrodun
yüzeyi dikkate alınarak Microsoft Excel programı ile akım yoğunluğuna dönüştürülmüş ve yarı
logaritmik akım-potansiyel eğrileri elde edilmiştir. Yüzey analizleri için SEM (JEOL)
kullanılmıştır.
3. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Bakırın; pH’sı 8,0 olan, farklı ortam elde edilen deneysel bulguları şekil 1, 2, 4 ve tablo 1’de
verilmiştir. Şekil 1, 2; alternatif akım impedansı eğrilerini, şekil 3; alternatif akım impedansı
parametreleri ile elde edilen eşdeğer devre, şekil 4; akım potansiyel eğrileri ve Şekil 5; yüzey
görüntülerini içermektedir.
3.1. Bakırın; %3,5 NaCl ve %3,5 NaCl+ x ml/L Kurt Üzümü Ekstraklarını İçeren
Ortamlardaki Elektrokimyasal Davranışları (x=20, 40, 60, 80, 100 ml)
3.1.1. Alternatif akım impedansı yöntemiyle polarizasyon direncinin belirlenmesi
5

-3

Alternatif akım impedansı tekniği ile Nyquist diyagramları 10 ~10 Hz frekans aralığında 5
mV genlik kullanılarak elde edilmiştir (Şekil 1, 2). Ölçümler korozyon potansiyelinde
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen Nyquist diyagramlarından ilgili impedans parametreleri
belirlenmiştir (Tablo 1).
3.1.2. Lineer Polarizasyon Direnci Yöntemiyle Polarizasyon Direncinin Belirlenmesi
Bakırın elektrokimyasal davranışı, üç elektrot tekniği ile 298 K’de %3,5 NaCl ortamında, bu
ortama inhibitör olarak farklı derşimlerde kurt üzümü ekstraktı eklenerek, bir başka teknik olan,
polarizasyon direnci yöntemiyle (LPR) belirlenmiştir. Bakırın referans elektroda karşı açık
devre potansiyeli belirlendikten sonra 0,1 mV/s tarama hızıyla, ± 10 mV’luk potansiyel
değişimi sağlanarak, akım-potansiyel grafikleri oluşturulmuştur. Cihazdan elde edilen direnç
değerleri elektrotun yüzey alanı ile çarpılmıştır. Hesaplanan direnç değerlerinden Stern–Geary
(Eşitlik 5) bağıntısı ile korozyon akımı belirlenmiştir (Tablo 1).
icorr  BRP1

(5)
−1

Eşitlik 5’de B sabitinin değeri 0,026Vdec alınmıştır [19].
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Tablo 1. Bakırın; %3,5 NaCl ve %3,5 NaCl + kurt üzümü çözeltisinde elde edilen korozyon potansiyeli (Ecorr );
korozyon akımı (icorr); sıfır akım potansiyeli (Ei=0); polarizasyon direnci (Rp) ve inhibitör etkinlik yüzdesi (IE)
değerleri.

Ortam (298 K, pH=8,0)
%3,5 NaCl
%3,5 NaCl +20 ml/L kurt üzümü
%3,5 NaCl +40 ml/L kurt üzümü
%3,5 NaCl +60 ml/L kurt üzümü
%3,5 NaCl +80 ml/L kurt üzümü
%3,5 NaCl +100 ml/L kurt üzümü

Ecorr/V
(vs. Ag/AgCl)
-0,275
-0,175
-0,168
-0,111
-0,105
-0,173

-7

icorr (x10 )

Ei=0 /V
(vs. Ag/AgCl)

-2

(Acm )
185,700
17,930
8,666
6,500
4,330
130,000

-0,657
-0,510
-0,435
-0,256
-0,028
-0,232

4

Rp (x10 )
(ohm)
0,140
1,450
3,000
4,000
6,000
0,200

% IE
0
90,345
95,333
96,500
97,666
30,000

b

a

c

d

e

f

Şekil 1. Bakırın; pH’sı 8,0 Olan, %3,5 NaCl (a), %3,5 NaCl +20 ml/L kurt üzümü (b) %3,5 NaCl +40 ml/L kurt
üzümü (c), %3,5 NaCl +60 ml/L kurt üzümü (d), %3,5 NaCl +80 ml/L kurt üzümü (e) ve %3,5 NaCl +100 ml/L
kurt üzümü (f) içeren çözeltilerde elde edilen Nyquist eğrileri.
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a

b

c

d

e

f

Şekil 2. Bakırın; pH’sı 8,0 Olan, %3,5 NaCl (a), %3,5 NaCl +20 ml/L kurt üzümü (b) %3,5 NaCl +40 ml/L kurt
üzümü (c), %3,5 NaCl +60 ml/L kurt üzümü (d), %3,5 NaCl +80 ml/L kurt üzümü (e) ve %3,5 NaCl +100 ml/L
kurt üzümü (f) içeren çözeltilerde elde edilen Bode eğrileri.
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3.1.3. Alternatif Akım İmpedansı ve Lineer Polarizasyon Direnci Bulgularının
Değerlendirilmesi
Bakırın korozyon davranışlarını belirlemek için; %3,5 NaCl ve %3,5 NaCl + kurt üzümü içeren
5
-3
ortamlarda elektrotların 2,5 saat bekletilmesi sonunda 10 ~10 Hz frekans bölgesinde 5 mV
genlik uygulanılarak impedans diyagramları (Nyquist eğrileri) elde edilmiştir. İnhibitörlü ve
inhibitörsüz ortamlarda önerilen eşdeğer devre modeli benzer olup Şekil 3’de verilmiştir. %3,5
NaCl ve %3,5 NaCl + kurt üzümü içeren ortamlardaki eşdeğer devre modelinde; çözelti direnci
(Rs), film direnci (RF), por direnci (Rpor=Rct+Rd+Ra) ve sabit faz elementi (CPE1 ve CPE2)
bulunmaktadır. Polarizasyon direnci (Rp) iki kısımdan oluşmaktadır. Birincisi por direnci
(Rpor), polarizasyon direncinin bir bölümü olarak tanımlanmıştır. Por direnci; yük transfer
direnci, difüzyon direnci ve akümülasyon dirençlerini içermektedir. İkinci direnç ise film
direncidir. Eşdeğer devrelerde kapasitör yerine geçecek ama koşullara göre direnç etkisi de
gösterebilecek bir kavram olarak yüzeyin sabit faz elementi (CPE) tanımlanmıştır (Şekil 3).
İnhibitörlü ve inhibitörsüz ortamlarda 2,5 saat bekleme süresi sonunda elde edilen impedans
diyagramlarının ideal yarım daire şeklinde olmadığı belirlenmiştir (Şekil 1a, b, c, d, e ve f).
Rs

CPE1
RF

CPE2
Rpor

Şekil 3. Eşdeğer devre (a) %3,5 NaCl, (b) %3,5 NaCl+ Kurt üzümü
Element
Freedom
Value
Error
Error %
Rs
Fixed(X)
0
N/A
N/A
(6)
RP( inh )  RP
CPE1-T
Fixed(X)
0
N/A
N/A
% IE 
x100
CPE1-P RP
Fixed(X)
1
N/A
N/A
( inh )
RF
Fixed(X)
0
N/A
N/A
Eşitlik 6 ile hesaplanan
inhibisyon etkinlikleri
tablo0 1’de verilmiştir.
etkinlik
CPE2-T
Fixed(X)
N/A İnhibisyon N/A
CPE2-P
Fixed(X)
1
N/A bir filmin oluştuğu
N/A
yüzdeleri incelendiğinde;
ortama kurt üzümü
eklenmesiyle
bakır yüzeyinde
Rporartma ile birlikte
Fixed(X)
N/Agörülmektedir
N/A(Şekil
ve inhibitör derişimindeki
inhibisyon0etkinliğinde artış

1).
Data File:
Circuit Model File:
3.1.4. Potansiyodinamik
Polarizasyon Eğrilerinin Belirlenmesi
Mode:
Run Simulation / Freq. Range (0.001 - 1000000)
Maximum Iterations:
100
%3,5 NaCl ve bu ortamlara
farklı derişimlerde
kurt üzümü
ekstraktı ilave edilmiş çözeltilerde
Optimization
Iterations:
0
yarı logaritmik akım-potansiyel
bakırın elektrokimyasal davranışı
Type of Fitting: eğrileri çizilerekComplex
incelenmiştir. Bakır elektrotun
referans
elektrota
karşı
açık
devre potansiyeli ölçüldükten sonra,
Type of Weighting:
Calc-Modulus

1,0 mV/s tarama hızıyla önce katodik yöne doğru (-1,800 V), daha sonra anodik yöne doğru
(+1,800 V) tarama yapıldı. Cihazdan elde edilen log i değerleri elektrotun yüzey alanına
bölünerek akım yoğunluğu değerleri belirlenmiştir (Şekil 4). Korozyon potansiyelleri (Ecorr)
doğrudan cihazdan okunarak bu eğrilerden, korozyon potansiyelleri (Ecorr), Tafel
ekstrapolasyon yöntemi ile akım yoğunluğu (icorr ) belirlenmiştir.
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a

b

c

d

e

f

Şekil 4. Bakırın; pH’sı 8,0 Olan, %3,5 NaCl (a), %3,5 NaCl+20 ml/L kurt üzümü (b) %3,5 NaCl +40 ml/L kurt
üzümü (c) , %3,5 NaCl +60 ml/L kurt üzümü (d), %3,5 NaCl +80 ml/L kurt üzümü (e) ve %3,5 NaCl +100 ml/L
kurt üzümü (f) içeren çözeltilerde elde edilen akım-potansiyel eğrileri.

3.2. Bakırın Yüzey Analizleri
Şekil 5 de görüldüğü gibi %3,5 Cl- iyonu içeren ortamlarda bakır yüzeyinde küçük
çukurcukların oluştuğu görülmektedir. %3,5 NaCl ile birlikte kurt üzümü içeren ortamlarda,
çıplak bakır yüzeyinin bir film tabakası ile kaplandığı çok açık ve net olarak görülmektedir
(Şekil 5).
a

b

Şekil 5. Bakırın; %3,5 NaCl (a) ve %3,5 NaCl+ x ml/L Kurt Üzümü Ekstraklarını (b) İçeren Ortamlarda elde
edilen SEM görüntüleri (x=80 ml)
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3.3. Katodik Tepkimeler
Katodik polarizasyon şartlarında, beklenen katodik reaksiyonlar oksijen ve/ya da hidrojen
indirgenmeleridir:
(𝑂2 + 2𝐻2 𝑂 + 4𝑒 − ⇌ 4𝑂𝐻 − )
(7)

(2𝐻 + + 2𝑒 − ⇌ 𝐻2 )

(8)

İndirgenme yarı tepkimelerinin tersinir elektrot potansiyelleri; 298 K ve 1 atm’de,
E

o
O2 /OH-

E

pH=8,0 için

E

o
O2 /OH-

= 0, 7556V

o

H  /H2

;

E

= 0, 401 + 0, 0591pOH

(9)

 0,000  0,0591pH

(10)

o
H+ /H2

= -0, 4728V

olarak hesaplanır.

pH=8,0’da teorik olarak hesaplanan denge potansiyeli (0,062 V), açık devre potansiyelleri (0,275 ─ -0,105 V) ve sıfır akım potansiyelleri (-0,657 ─ -0,028 V) birbirleri ile kıyaslandığında,
katodik polarizasyon sırasında potansiyel –1,000 V’a ulaşıncaya kadar sudan hidrojen çıkışı
devam eder. Bununla birlikte bakır kompleksi halinde çözünme tepkimesi de gerçekleşmektedir
[18-20]. Bu nedenle aktivasyon denetimli hidrojen indirgenmesi tepkimesinin gerçekleştiği
potansiyel bölgesi daha negatif potansiyellere kaymaktadır. Sıfır akım potansiyelleri de katodik
yöne kayma göstermiştir. Polarizasyon eğrilerinin katodik bölgede iki farklı değişme biçimi
görülmektedir.
Katodik akım-potansiyel eğrilerinde düşük aşırı gerilimlerde oksijen, yüksek aşırı gerilimlerde
ise hidrojen iyonları indirgenir. Katodik akım-potansiyel eğrilerinde, sınır akımındaki
değişimler ortamdaki iyon ve moleküllerden ileri gelir. Klorür gibi aktifleyici iyonlar sistemi
polarizasyon karakterini değiştirmektedir. Bakır; korozyon potansiyelinden itibaren katodik
yöne polarize edildiğinde, inhibitörlü ve inhibitörsüz ortamlarda ilk önce oksijen molekülleri,
sonra hidrojen iyonu indirgenme tepkimeleri gerçekleşir. Bakırın korozyon hızı, katodik
tepkimede etkin olan moleküllerin ve iyonunun indirgenme hızı ile değişir. Birbaşka deyişle
kurt üzümü katodik inhibitör gibi davranmaktadır [21, 22, 23].
4. SONUÇLAR
Bakırın; kurt üzümü meyve konsantresini içeren ve içermeyen %3,5 NaCl çözeltilerinde
korozyonu ile ilgili olarak yapılan araştırmalardan; anodik ve katodik polarizasyon
karakteristiklerinin, malzemenin, ortamın içerdiği moleküllerin türü ve derişimine bağlı olarak
değiştiği saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
 Bakırın korozyon hızı; pH’ın 8,0 olduğu koşullarda Cl  iyonu içeren ortamlara göre kurt
üzümü meyve konsantresini içeren ortamlarda yüzeyin, çözünürlüğü az olan Cu2O, CuO,
Cu(OH)2 ve CuO·xH2O bileşikleri ile örtülmesinden dolayı azalmaktadır. Bakırın korozyon
hızındaki azalma kurt üzümü meyve konsantresinin miktarına bağlı olarak arttığı açık olarak
görülmektedir. Klorürlü ortamda ise bakırın korozyon hızı yüzeydeki korozyon ürünlerinin
kararsızlığı nedeniyle artmaktadır.
 Katodik akım; pH=8,0’de, başlıca oksijenin, yüzeydeki korozyon ürünlerinin ve H+
iyonunun indirgenmesini karşılamaktadır. Kurt üzümü meyve konsantresinin miktarına bağlı
olarak gözlenen sınır akımındaki artış, olasılıkla Cu2O, CuO, Cu(OH)2 ve CuO·xH2O
bileşiklerinin bozunması sonucu yüzey filmi içerisindeki Cu2+ iyonlarının indirgenmesinden
kaynaklanmaktadır.
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 Bakırın; kurt üzümü meyve konsantresini içeren ve içermeyen %3,5 NaCl çözeltilerinde elde
edilen polarizasyon eğrilerinde anodik bölgede iki pik görülmektedir. Birinci anodik pikte
OH  ve Cl  iyonlarının adsorplanması sonucu yüzey poröz bir tabaka ile örtülmektedir.
İkinci anodik pikde ise metalin yüzeyinde oluştuğu varsayılan poröz tabakanın bozunması
ile birlikte çukurcuklar oluşmaktadır.
 Isıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılan bakır ve alaşımlarını kurt üzümü meyve
konsantresini ile koruma uygulamalarının sabit sıcaklıkta (298 K) ve pH=8,0’da ve düşük
konsantrasyonlarda yapılması önerilir.
 pH=8,0’da inhibitör etkinliği derişimin artmasıyla artmaktadır. Bir inhibitörün en düşük
konsantrasyonda kullanılması ekonomik açıdan tercih edilir. Tavsiye edilen derişimlerin
altında ve üstünde korozyon hızında artış gözlenebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
 Klorürlü ortamlara göre, pH=8,0’da kurt üzümü ilave edilen ortamlarda korozyon
potansiyelinde katodik yöne kayma gözlenmiştir. Bu nedenle kurt üzümü meyve
konsantresinin katodik inhibitör olduğu kanısına varılmıştır.
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STEARİK ASİT KULLANILAN PİMLİ DEĞİRMEN PROSESLERİNDE
KOROZYON
M. UÇURUM
Bayburt Üniversitesi, Müh. Fakültesi, Endüstri Müh. Bölümü, 69000 BAYBURT
Özet
Mikronize kalsit ürünlerinin modifikasyonunda (kaplanmasında) en fazla kullanılan pimli değirmen prosesi
temelde üç ana üniteden oluşmaktadır. Bunlardan birincisi granül formdaki stearik asit [CH3(CH2)16COOH]
ergitme ünitesi, ikincisi mikronize kalsit besleme ve ısıtma ünitesi son birim ise aside dayanıklı bir yapıya sahip
pimli değirmen ünitesidir. Bu proseste ergitilmiş stearik asit pulverize olarak, ısıtılmış kalsit ile yüksek hızlarda
(2500-3000 dev./dak.) dönen değirmen içinde karıştırılarak kimyasal adsorpsiyon ile mikronize kalsitin kaplaması
sağlanmaktadır. Söz konusu işlemde ergitilmiş stearik asit, değirmenin pimleri üzerinde korozif etkilere neden
olmaktadır. Bu durum değirmen pimlerinin çok kısa sürelerde deformasyonunu beraberinde getirmektedir.
Deforme olan pimlerin değiştirilmesi ise prosesin işletme giderleri arasında en yüksek kalemi teşkil etmektedir.
Sunulan bu çalışmada stearik asit, pimli değirmen prosesi ve pimli değirmende meydana gelen korozyon hakkında
bilgi verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kalsit, stearik asit, pimli değirmen, yüzey modifikasyonu, korozyon

CORROSION IN THE PIN MILL PROCESS USED STEARIC ACID
Abstract
Pin mill process is widely used to the modification of micronized calcite products. It has three main units. The first
is the smelting unit of granular form stearic acid [CH 3 (CH 2) 16COOH], the second micronized calcite supply
and heating unit, the last unit is a pin mill. Molten stearic acid and heated calcite are feed together in the pin mill
that has 2500-3000 rpm velocity. The surface modification is taken place with chemical adsorption. The acid
causes corrosive effects on the pins ın the mill and brings deformation in a very short time. The replacement of the
deformed pins creates the highest operating costs of the process. In this study, information of stearic acid, pin mill
and corrosion of pins are given
Keywords: Calcite, stearic acid, pin mill, surface modification, corrosion
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1. GİRİŞ
Doğal yağlarda bulunan yağ asitleri genelde düz zincir türevleri olup doymuş (saturated fatty
acids) ve doymamış (unsaturated fatty acids) yağ asitleri olmak üzere iki şekilde sınıflandırılır.
Doymuş yağ asitleri karbon-karbon atomları arasında tek bir kovalent bağdan (-C-C-) oluşan
[1] ve oda sıcaklığında genelde katı olan yağ asitleri [2] doymuş yağ asitleri olarak adlandırılır.
Bu yağ asitlerince zengin olan yağlara da doymuş yağlar denir (Şekil 1). Doymuş yağ asidi
zincirinde C atomları Laurik asit (C12:0), Miristik asit (C14:0), Palmitik asit (C16:0), Stearik
asit (C18:0), Arasidik asit (C20:0) ve Behenik asit (C22:0) bitkisel yağlarda bulunan en önemli
doymuş yağ asitleridir.

Şekil 1. Doymuş yağ asidi zincirinde C atomları (a), doymamış yağ asidi zincirinde C atomları (b) [3]

Stearik asit, CH3(CH2)16COOH formülüyle gösterilen doymuş bir yağ asididir. Çoğu hayvan ve
bitkiden elde edilen katı-sıvı yağlarda, ekseriya gliserid stearin şeklinde bulunur. Sanayide
yağların su buharıyla hidrolize uğratılmasıyla elde edilir. İçinde bir miktar palmitik ve oleik
asit, yabancı madde olarak kalır. Saf madde olarak fraksiyonlu destilasyonla ayrılabilir Oleik
asit, mekanik presleme yoluyla uzaklaştırılabilir. Piyasadaki stearik asit, aşağı yukarı
%40’lıktır. Stearik asit ve bileşikleri, özellikle tuzları (stearatları) ticari önemi haizdirler. Uzun
zincirli alkol esterleri, mum olarak bilinmektedir. Diğer monohidrik ve polihidrik alkollerin
esterleri, vernik imalinde ve iyonik olmayan yüzey aktif maddelerin üretiminde
kullanılmaktadır. Alkali metal tuzları suda çözünebilir. Bunlar oleatlar ve palmitatlar gibi
sabunlarının esas maddeleridir. Metalik stearatlar petrol gres yağlarının terkibinde
bulunmaktadır. [4].
Sanayinin birçok alanında dolgu malzemesi olarak kullanılan mikronize kalsit; hidrofobik
yapısı, düşük yüzey enerjisi, kolay dispersiyon karakteri, yüksek homojenizasyon, mukavemet
artışı, kimyasal dayanım, organik ortamlara uyumluluk, daha parlak ve düzgün yüzey, daha az
kalıp aşınması, makine verimliliklerinde artışı gibi avantajlar sağlaması nedeniyle bir yağ asidi
ile (genellikle stearik asit) kaplanması yoluna gidilmektedir. Kalsit ürünleri içinde önemli bir
yer tutan ve mikronize kalsit üreten fabrikalar için anahtar ünitelerden biri olan kalsit kaplama,
fiziksel, kimyasal ve mekano-kimyasal olmak üzere genellikle üç prosesle yapılabilmektedir.
Günümüzde, kalsitin stearik asit ile kaplanmasını öngören konvensiyonel yüzey modifikasyon
teknolojileri yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak, kullanılan ekipmanların yüksek enerji
tüketimleri, kapasite düşüklüğü, ürün kalitesinde istenilen düzeylere ulaşılamaması ve en
önemlisi üniform yapıda ürün elde edilememesi bu sistemi zayıf kılmaktadır. Bu nedenle,
konvensiyonel yüzey modifikasyonunu prosesinin daha etkin hale getirilmesine ihtiyaç
duyulmaktadır.
Mikronize kalsit ürünlerinin kaplanmasında en fazla kullanılan pimli değirmen prosesi
kullanılmaktadır (Şekil 2,3). Bu proses temelde üç ana üniteden oluşmaktadır. Bunlardan
birincisi granül formdaki stearik asit [CH3(CH2)16COOH] ergitme ünitesidir. Bu ünitede asit
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100-110o derecede ısı ceketli kazanlarda ergitilmektedir. Stearik asidin ergime sıcaklığının
yaklaşık 70 oC civarında olmasına karşın kazanlarda 100 oC ve üzerinde ergitilmesinin temel
nedeni viskozitesinin düşürülmesi amaçlıdır. Ergitme ünitesinden stearik asit ısısı korunarak
pimli değirmene kadar ulaştırılması büyük önem taşımaktadır. Zira taşıma borularındaki
sıcaklık düşüşü (69 oC ve aşağısı) söz konusu asidin boru içerisinde kristalleşmesine, dolayısı
boru akışlarında sıkıntıların doğmasına neden olmaktadır. Kaplama prosesinin ikinci temel
birimi ise mikronize kalsit besleme ve ısıtma ünitesidir. Buradan belirli bir hızda mikronize
kalsit ürünleri ısıtılmak suretiyle (genellikle 70 oC) kaplamanın gerçekleştirileceği pimli
değirmen ünitesine kadar taşınmaktadır. Mikronize kalsit ürünlerinin oda sıcaklığında
beslenmesi durumunda, yüksek sıcaklığa sahip ergitilmiş stearik asit ile kalsit taneleri arasında
meydana gelmesi beklenen kimyasal adsorpsiyonun istenilen derecede gerçekleşmediği
görülmektedir. Bu durum ise düşük kaplama oranına sahip ürünlerin ortaya çıkmasına sebep
olmaktadır. Pimli değirmende kaplama prosesinin son birimi ise aside dayanıklı bir yapıya
sahip pimli değirmen ünitesidir. Burada ergitilmiş stearik asit pulverize olarak ısıtılmış kalsit
üzerine beslenerek değirmen içinde yüksek hızlarda karıştırma sonrası kimyasal adsorpsiyon
ile kaplama yani yüzey modifikasyonu işlemi gerçekleştirilmektedir. Elde edilen kaplı
mikronize kalsit ürünleri ise filtreye gönderilmektedir.

Şekil 2. Pimli değirmende kalsit kaplama prosesi [5] 1=Besleme silosu; 2=Besleme kontrol; 3=Püskürtme
haznesi; 4=Ergitme kazanı; 5=Pimli değirmen; 6=Filtre; 7=Fan; 8=Döner valf; 9=İnce ürün silosu; 10=Kontrol
kabini; A=Besleme; B = Ürün)
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Şekil 3. Kaplama amaçlı kullanılan pimli değirmen ve pimler [6]

2. PİMLİ DEĞİRMENDE KOROZYON
Organik asitlerin korozyon etkinliği, düşük sıcaklıkta fazla değildir. Oysa kendi kaynama
sıcaklıklarında bu etki çok artar. Yoğuşmakta 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 düşüşünde azalır ve kaynama noktasının sadece 11 0C
(20F) altında 0,6 mm ( 0,025 inç.) düzeyine iner. Korozyonun en şiddetli olduğu an, damıtım
ürünlerinin yoğuştukları (yoğunlaşma) 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 0C (200 F ) sıcaklığın altında hafif korozyona uğratırlar, fakat 299 0C (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 oluşturmaya ve korozyonu hemen hemen bütünüyle
frenlemeye yeter. Kuru hâldeki asitlerin kaynama noktaları anındaki korozyon hızlı ve
yüksektir [7].
Isıtılmış mikronize kalsit ile granül formdan 110-120oC’de ergitilen stearik asit pulverize
şeklinde birlikte pimli değirmene beslendikten sonra kalsitin yüzey modifikasyonu
gerçekleştirilmektedir. Ancak bu işlemde değirmen pimlerinin stearik asidin etkisi işle 2-3 ay
gibi kısa sürelerde deforme olmaktadır (Şekil 4) . Bu durum prosesinin kesikli olarak
çalışmasına ve yüksek işletme masraflarına neden olmaktadır. Bu asit korozyonuna değirmende
oluşan yüksek ısınında katkı sağladığı bilinmektedir.

Şekil 4. Aşınmış pimlerden bir görünüm [8]
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Son yıllarda gerek dünyada gerekse ülkemizde bir yüzey modifikasyonu prosesi ile yüzeyi
kaplanmış kalsite olan talebin giderek artması neticesinde üretim artışları kaçınılmaz hale
gelmiş durumdır. Bu talebin karşılanması amacıyla firmalar tarafından, yurt içi ve yurt dışından
kullanılan kalsit kaplama sistemleri araştırılmakta ancak en çok kullanılan konvensiyonel pimli
değirmen prosesinin işletme maliyetinin yüksek olmasına karşın işletmelerin istediği kriterleri
karşılamadığı görülmektedir. Bunun temel nedeninin stearik asitin proseste özellikle de
değirmen pimlerinde meydana getirdiği korozyon olduğu görülmektedir. Bu nedenle, istenilen
kapasite ve kalitede kaplanmış kalsit üretmek amacıyla konvensiyonel kalsit kaplama
prosesinde modifikasyonlara gidilmesinin kaçınılmaz olduğu öngörülmektedir. Bu kapsamda
karıştırmalı pimli değirmen gövdesi yeniden dizayn edilerek değirmen tasarım
parametrelerinden pim yapısı, uzunluğu, kalınlığı, açısı vb. gibi değişkenlerin ve işlem
parametrelerinin (dönüş hızı vb.) optimizasyonu ile daha düşük enerji ile kalsit kaplama oranı
ve kapasitesinin araştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
3. SONUÇ
Mikronize kalsit ürünlerinin yüzey modifikasyonunda pimli değirmen prosesi ülkemiz
işletmelerinde en fazla tercih edilen proseslerdendir. Fakat işletme masraflarında pimlerin kısa
sürede aşınarak değiştirilerek kısa periyotlarda değiştirilme gerekliliği bu kaplama
teknolojisinin zayıf kılmaktadır. Bu kapsamda; gerek ilgili akademisyenlerin gerekse
sanayicilerin bu alanda da çalışmalar yürütmesi gerektiği düşünülmektedir.
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Cu İLAVESİNİN ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ KOROZYON ÖZELLİKLERİNE
ETKİSİNİN İNCELENMESİ
R. ÇATAR, E. USLU, M. ÇOLAK
Bayburt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 69000, Merkez, Bayburt, Türkiye
Özet
Alüminyum döküm alaşımları başta ağırlık/dayanım oranının yüksek olması gibi korozyon dayanımı, yüksek
termal iletkenlik, iyi işlenebilirlik süneklik gibi birçok avantajlı özelliği sahiptir. Bu sebeple birçok endüstriyel
alanda kullanılmakta ve özellikle otomotiv sektöründe kullanımı her geçen gün daha da artmaktadır. Ancak
kullanım yerine bağlı olarak alaşıma çeşitli alaşım ilaveleri ile belirli özelliklerinin artması beklenmektedir. Bu
yönde çalışmalar artan ihtiyaç ve kalite beklentileri doğrultusunda devam etmektedir. Al alaşımına Cu ilavesi ile
mekanik özelliklerin artırmakla birlikte korozyon direncinde azalmaya neden olmaktadır. Bu çalışmada, ticari
saflıkta (%99,8 Al) Alüminyum alaşımına farklı oranlarda (%2-%6-%8) Cu ilave edilerek kum kalıba döküm
yöntemi ile Al-Cu alaşımları üretilmiştir. Çalışmada spektrometro ile kimyasal bileşim belirleme, yoğunluk
ölçümleri, mikro yapı ve SEM incelemeleri ile elektrokimyasal davranışları incelenmiştir. Cu ilavesinin
alüminyum alaşımlarının korozyon özelliklerine etkisi; %3,5 NaCI çözeltisi içerisinde potansiyodinamik
polarizasyon yöntemi ile araştırılmıştır. Deneyler sonucunda, Cu ilavesi arttıkça Al alaşımının korozyon direncini
azaldığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Al-Cu Alaşımı, korozyon direnci, kum kalıba döküm, Alaşımlandırma.

INVESTIGATION OF THE EFFECT of Cu ADDED TO CORROSION PROPERTIES
OF ALUMIUM ALLOY
Abstract
Aluminum casting alloys have many advantageous primarly high weight/strength ratio such as high corrosion
resistant, high thermal conductivity, ductility and good machinability. Therefore, the alloys have been used in
many industrial fields, and especially the alloys usage in the automotive industry have been inreasing with each
passing day. However, some ceratin properties, depending on the place of usage, are expected to increase with
certain aspects of various alloying additions in the alloy. The study with reagard to this aspect is carrying on in
line with the growing needs and quality expectations. Although mechanical properties of Al alloys are increased
by adding copper Cu, the corrosion resistance drops. In this study, Al-Cu alloys were produced by adding different
proportions of Cu (% 2% 6% 8) to the commercial purity (99.8% Al) aluminum alloys with sand mold casting
method. The spectrometer was used to determine the chemical composition, density measurements, microstructure,
and electrochemical behavior, by using SEM analysis, was investigated. The corrosion properties of aluminum
alloys, after addition of Cu, were investigated by potentiodynamic polarization method in 3.5% NaCl solution. As
a result of experiments, it was found that copper reduces the corrosion resistance of Al alloy ,when addition of Cu
is increased.
Keywords: Al-Cu Alloys, Corrosion Resistance, Sand casting, Alloying.
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1. GİRİŞ
Alüminyum döküm alaşımları, yüksek mukavemet, korozyon dayanımı, yüksek termal
iletkenlik, iyi işlenebilirlik, süneklik ve hafiflik gibi üstün özelliklere sahiptir. Bu
özelliklerinden dolayı başta otomotiv olmak üzere birçok endüstriyel alanlarda yaygınca
kullanılmaktadır ve kullanımı her geçen gün daha da artmaktadır[1]. Otomotiv endüstrisi için
hafiflik, yakıt tasarrufuna ve dolayısıyla yakıt tasarrufu da çevreye olumsuz etkilerin
azaltılmasının geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Bu yüzden otomotiv sanayinde birçok
parçanın üretiminde malzeme seçeneği olarak alüminyum tercih edilmektedir. Alüminyum
alaşımlarına duyulan ilgi ile birlikte kalite beklentileri de artmakta, maliyetlerinin düşmesi
beklenmektedir. Bu amaçla alüminyum alaşımlarının mikro yapı ve mekanik özelliklerinin
geliştirilmesi gerekmektedir[1-3].
Alüminyum alaşımlarının kullanıldığı ve kullanılması düşünülen alanlara bakıldığı zaman
saldırgan ortamlarda bulunan Al alaşımlarının korozyona dirençli olması en faydalı
özelliklerindendir.
Alüminyumun elektrot potansiyeli hidrojene göre 1,66 Volt daha aktiftir. Yüksek korozyon
eğilimine karşın, alüminyum başta atmosferik ve sular olmak üzere birçok ortamda korozyona
karşı yeterli dirençlilik sergiler. Atmosferik koşullara bırakılan metalin yüzeyinde oluşan oksit
filmi (Al2O3) korozyona karşı koruyucudur [2].
Alüminyum pH değeri 4-11 arasında değişen tatlı sularda güvenle kullanılır. Ancak tuzlu
sularda, özellikle deniz suyunda çukurcuk korozyona duyarlıdır. Çukurcuk oluşumu dar ve
tıkanık bölgelerde etkinlik gösteren farklı havalandırma hücreleri ile başlatılır ve sürdürülür.
İşte bu sebeple özellikle korozyon dayanımının arandığı durumlarda, alüminyum saflığının
%99,5’un altında olması gerekmektedir [2].
Alüminyum alaşımlarının özelliklerinin geliştirilmesinde üretim yöntemlerinde çeşitli
yeniliklerin yanı sıra en yaygın uygulanan yöntem alaşım elementi ilavesidir. Alüminyum için
alaşım elementleri arasında en yaygın kullanılan alaşım elementi bakır olarak karşımıza
çıkmaktadır. Cu elementi alüminyuma %12 oranına kadar katıldığında dayanımı artırır, daha
fazlası ise gevreklik yaratır. Genellikle yüksek sıcaklık özellikleriyle işlenebilirliği artırır. % 46 arasında katıldığında yaşlandırılabilir alaşımlar oluşturur. Dökümü zorlaştırır ve gerilim
yenimini azaltır [5]. Al-Cu döküm alaşımları yüksek mukavemet ve sertlik değerlerinden dolayı
birçok endüstriyel parça üretiminde kullanılmaktadır. Ancak Cu ilavesi ile Al-Cu alaşımının
akıcılığı ve korozyon direnci değerlerinde düşme tespit edilmiştir[4-6]. Bu çalışmada ticari
saflıkta Al alaşımına %2, %6 ve %8 oranlarında katılan Cu ilavesinin alaşımın korozyon
direncine olan etkisi incelenmiştir.
2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
2.1. Alaşımların Hazırlanması
Deneylerde Al alaşımlarına Cu ilavesinin etkisini incelemek üzere ticari saflıkta alüminyum ve
%2, %6 ve %8 oranlarında Cu içeren alaşımlar üretilmiştir. Bu alaşımların hazırlanmasında
%99,8 saflıkta ticari 8E alaşımı kullanılmıştır. Ergitme işlemleri 8 kg. alüminyum ergitme
kapasitesine sahip karbür esaslı pota içerisinde elektrik direnç ocağında gerçekleştirilmiştir.
Alaşımın Cu miktarını istenen seviyelere getirmek için ergimiş saf alüminyumun içerisine
aşağıda hesaplamalarda verildiği gibi uygun miktarda % 98 Cu içeren çubuklar ilave edilmiştir.
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Deneylerde kullanılan 8E alaşımına ait standart bileşim aralıkları aşağıdaki Tablo 1. de
verilmiştir.
Tablo 1. Ticari saflıktaki Al alaşımına ait kimyasal bileşim aralıkları (%Ağ.)
Al
99,78

Fe
0,07

Si
0,11

Cu
0,02

Zn
0,02

Ti
0,01

Mn
0,01

Hesaplamalarda alaşım içerisindeki gerekli Cu miktarını ayarlamak için aşağıda verilen
eşitlikten yararlanılmıştır.
İlave Miktarı = [(Hedef Değer – Mevcut değer) / (Tenör – Hedef Değer )] x Ocak ağırlığı
İlave miktarı: Ocağa atılacak element miktarı.
Hedef Değer: İlave yapıldıktan sonra elementin çıkması istenen değer.
Mevcut değer: Elementin mevcut değeri.
Tenör: İlave edilecek malzeme içerisinde eklenmesi istenen element yüzdesi
Ocak ağırlığı: Ocakta mevcut alaşım ağırlığı.
5 kg alaşım hazırlamak için yapılan hesaplamalara her bir alaşım için ayrı ayrı verilmiştir.
% 2 Cu içeren Al2Cu alaşımı dökümü için gerekli alaşım hesaplamaları;
[(2-0) / (98-2)] x 5 =0,115 kg olarak katılması gereken % 98 saflıktaki Cu oranı bulundu. 110
gr Cu yüklendikten sonra ergime sonrası döküm 720 °C’de gerçekleştirilmiştir.
% 6 Cu içeren Al6Cu alaşımı dökümü için gerekli alaşım hesaplamaları;
[(6-0) / (98-6)] x 5 =0,326 kg olarak katılması gereken % 98 saflıktaki Cu oranı bulundu. 326
gr Cu yüklendikten sonra ergime sonrası döküm 720 ° C’de gerçekleştirilmiştir.
% 8 Cu içeren Al8Cu alaşımı dökümü için gerekli alaşım hesaplamaları;
[(8-0) / (98-8)] x 5 =0,444 kg olarak katılması gereken % 98 saflıktaki Cu oranı bulundu. 444
gr Cu yüklendikten sonra ergime sonrası döküm 720 ° C’de gerçekleştirilmiştir.
2.2. Kalıpların Hazırlanması
Model tasarımı Şekil 1.deki gibi planlanan test modeli, çift taralı plak model olarak imal edilmiş
ve kum kalıp hazırlama işlemlerinde kolaylık olması açısından sandık tipi çıkma derece
içerisinde yapılmıştır. Hazırlanan kum kalıpların kapatılmasını sağlamak açısından alt dereceye
dişi, üst dereceye erkek merkezleme pimleri yapılmıştır.

Şekil 1. Döküm deneylerinin yapıldığı model ölçüleri ve katı model görüntüsü
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Kalıp kumu; 90-110 AFS tane boyutuna sahip kuru silis kumu içerisine %2,5 oranında sodyum
silikat reçine eklenerek kum mikserinde karıştırılarak elde edilmiştir. Kalıp hazırlanması için
öncelikle kalıp kumunun modele yapışmasını önlemek için kalıp ayırıcı madde olarak grafit
serpilmiştir. Sonrasında hazırlanmış kalıp kumu kademeli olarak derece içerisine doldurulmuş
ve tokmakla sıkıştırılmıştır. Derecenin tamamı kumla doldurulduktan sonra düz tokmakla kum
sıkıştırılmış ve fazlalık kumlar mastarla sıyırılmıştır. Sonrasında kalıp uygulanan gazın kalıbı
daha iyi sertleştirebilmesi için şiş çekilmiştir. Kalıba şekli verilip şiş çekildikten sonra CO2 gazı
ile sertleştirilmesiyle kalıp hazırlama işlemi tamamlanmıştır. Kalıplama işlemi sonrası
hazırlanan kalıp dereceye ve modellere verilen koniklik sayesinde rahatça modelden
ayrılabilmektedir. Hazırlanan kalıplar birbirine merkezleme maçaları ile yerleştirilmekte ve
dereceler kapatıldıktan sonra plakalar arasında işkence ile sıkıştırılarak döküme hazır hale
gelmektedir.
2.3. Alaşımın Ergitilmesi ve Döküm İşlemi
Ergitme işlemi 2 kW gücünde, azami 1000°C sıcaklığa çıkabilen, 8 kg. ergitme kapasitesine
sahip elektrik direnç ocağı içerisindeki SiC potada gerçekleştirilmiştir. Ocak astarı kalsiyum
oksit türü dökme astar ile imal edilmiş ve yüksek termal izalasyon özelliğine sahiptir. Yeteri
miktarda tartılarak ocağa yüklenen alüminyum alaşımı tamamen ergimesi için ocak sıcaklığı
750°C’ye yükseltilmiştir. Sıvı metalin çözünmüş hidrojen gazından arındırılması amacı ile
yaklaşık 730°C’de potaya daldırılan grafit sabit lans yardımı ile sıvı azot ile yıkama işlemi
gerçekleştirilmiştir. Bu işlemden sonra sıvı metal üzeri bir ticari toz flaks ile kaplanarak metalin
sıcaklığının pota içerisinde 750°C’ye çıkarıldı ve bu sıcaklıkta sıvı metalin yüzeyinden sıyırma
yöntemi ile cüruf tabakası temizlenerek hazırlanan kalıba döküm gerçekleştirilmiştir.
Döküm sonrası kalıplar açılarak deney numuneleri çıkartılmıştır. Döküm numuneleri kumları
temizlendikten sonra ilk etapta gözle kontrol edilmiştir. Döküm numunelerin çapakları
kesildikten sonra kimyasal bileşim kontrolü, mikro yapı incelemeleri ve korozyon testleri için
numuneler alınmıştır.
2.4. Korozyon Deneyleri
Korozyon deneyleri için 3 mm kalınlığında numuneler kesilmiş ve 400-800-1200 gritlik
zımparalama işlemi ardından alümina süspansiyonu ile parlatılmıştır.
Elektrokimyasal ölçümler %3,5 NaCl çözeltisi içerisinde potansiyostat/galvaniyostat cihazında
1 mV/s tarama hızında gerçekleştirilmiştir. Karşıt elektrot olarak grafit ve referans elektrot
olarak Ag/AgCl kullanılmıştır.
3. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA
3.1. Döküm Alaşımların Kimyasal Bileşimlerinin Kontrolü
Deney numunelerinin için alaşımlar hazırlandıktan sonra, kimyasal bileşimin uygunluğunun
kontrol edilmesi için dökümlerden alınan numunelerin kimyasal analizleri Spectromax X
spektral analiz cihazı ile belirlenmiştir. Kullanılan alaşımlara ait spektrometre ile alınan
kimyasal analiz değerleri Tablo 2.de gösterilmiştir.
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Tablo 2. Alaşımlara ait kimyasal analiz değerleri(% ağ.).

Tablo 2. de verilen sonuçlar incelendiğinde alaşımların hedeflenen Cu içeriklerine sahip olduğu
anlaşılmaktadır.
3.2. Mikro yapı İncelemeleri
Mikro yapı incelemeleri için döküm parçalardan kesilen numuneler bakalite alınmıştır. Bakalite
alınan numuneler 60-180-400-800-1200-2500 gritlik zımpara ile kaba ve ince zımparalamanın
ardından alümina süspansiyonu ile parlatılmış ve Keller çözeltisi ile dağlanarak mikroyapı
incelemelerine tabi tutulmuştur. Metalografik olarak hazırlanan yüzeylerden mikroskobik
incelemeler Nikon Eclipse L150A ışık mikroskobu ve buna bağlı çalışan bir Clemex dijital
kamera ile alınan görüntüler üzerinden Clemex Vision Lite görüntü analiz programı
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Mikro yapı incelemeleri sonucu alınan görüntüler Şekil 2.de
verilmiştir. İncelemeler 100x ve 200x büyütmede yapılmıştır.

Şekil 2. Deney alaşımları mikroyapı resimleri.

Mikroyapı resimlerinden de görüldüğü gibi farklı alaşımlara ait döküm numunelerin iç yapıları
kimyasal bileşime bağlı olarak çeşitli şekilde katılaşma sergilemiştir. Mikroyapı resimlerinde
görüldüğü gibi yapı, α ana matrisi ile Cu içeriğine bağlı olarak değişen oranlarda AlCu
bileşikleri içermektedir. Bileşimindeki Cu miktarının artmasıyla daha fazla oranda AlCu
bileşikleri görülmektedir.

361

3.3. Korozyon Deneyleri
Korozyon deneylerinden elde edilen potansiyel-akım yoğunluğu grafikleri Şekil.3’de
verilmiştir. Akım potansiyel grafikleri yardımıyla çizilen tafel eğrilerinden AlCu bileşiklerinin
korozyon akım yoğunluğu, korozyon potansiyeli ve korozyon hızı değerleri Tabla.3’ de
gösterilmiştir.

Şekil 3. Gerilim- Akım Yoğunluğu Grafikleri
Tablo 3. Korozyon Deney Sonuçları

Numune
Saf-Al
Al2Cu
Al6Cu
Al8Cu

Ecorr
-750 mV
-686 mV
-692 mV
-386 mV

Icorr
8,10x10-6
28,30x10-6
30,03x10-6
119,6x10-6
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Korozyon Hızı (mpy)
8,950
11,90
12,63
49,79

4. GENEL SONUÇLAR
Yapılan bu çalışma sonucunda alüminyum alaşımına yapılan Cu ilavesi ile α ana matrisi ile Cu
içeriğine bağlı olarak değişen oranlarda AlCu bileşikleri oluşmuştur. Bileşimindeki Cu
miktarının artmasıyla daha fazla oranda AlCu bileşikleri görülmüştür.
Korozyon deneyleri sonucunda Cu içeriği artıkça alüminyum alaşımının korozyon direncinin
azaldığı görülmektedir. Saf alüminyum alaşımı %2, %6, %8 Cu oranı içeren alüminyum
alaşımlarına göre en yüksek korozyon direncine sahip olmuştur. Cu ilavesinin mikro-galvanik
etki oluşturduğu ve bu sebeple Cu oranı arttıkça korozyon direncinin azaldığı düşünülmektedir.
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ETİAL STANDARDI ALÜMİNYUM DÖKÜM ALAŞIMLARININ KOROZYON
ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI
M. ÇOLAK, R. ÇATAR, E. USLU
Bayburt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 69000, Merkez, Bayburt, Türkiye
Özet
Otomotiv endüstrisinde yakıt tasarrufunun ve çevreye olumsuz etkilerinin azaltılmasının geliştirilmesi için
alüminyum gibi hafif alaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Otomotiv sanayinde birçok parçanın üretiminde malzeme
seçeneği olarak alüminyuma duyulan ilgi ile birlikte kalite beklentileri de artmakta, maliyetlerinin düşmesi
beklenmektedir. Alüminyum endüstrisindeki hızlı büyüme bu metalin eşsiz özellik kombinasyonlarından
kaynaklanmaktadır ve bu özellikler alüminyumu çok yönlü yapı ve mühendislik malzemelerinden biri
yapmaktadır. Alüminyumun en belirgin özelliği ağırlıkça hafif olması, yüksek korozyon dayanımı ve
alaşımlandırılarak yapı çeliklerinden bile daha fazla mukavemet değerleri kazandırılabilmesidir. Alüminyum
içerisine belli oranlarda farklı alaşım elementleri katılarak çeşitli standartlarda alaşımlar oluşturulmuştur.
Ülkemizde de uluslararası standartlar baz alınarak Seydişehir Eti Alüminyum fabrikası çeşitli alüminyum döküm
alaşımlarını primer külçe olarak üretmektedir. Bu çalışmada kum kalıba döküm yöntemiyle üretilen Etial 140,
Etial 160, Etil 171, Etial 177 ve Etial 220 alüminyum döküm alaşımlarının korozyon davranışları incelenmiştir.
Korozyon deneyleri %3,5 NaCI çözeltisi içerinde potansiyodinamik polarizasyon yöntemi ile araştırılmıştır. Farklı
standartta alaşımların korozyon dirençleri tespit edilerek alüminyum alaşımına ilave edilen alaşım elementlerinin
korozyon direncine etkisi değerlendirilmiştir. Çalışmada kum kalıba döküm, mikro yapı inceleme, SEM analizi,
elektrokimyasal test teknikleri kullanılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, alaşımların kimyasal içeriğine bağlı olarak
korozyon dirençlerinin değiştiği gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Al Döküm Alaşımları, Al korozyon direnci, Etial standardı.

ETIAL STANDARD CASTING ALUMINUM ALLOYS OF DETERMINATION AND
COMPARISON OF CORROSION PROPERTIES
Abstract
Light alloys such as aluminum (Al) are needed to reduce the negative impact on fuel economy and the environment
in Automotive industry. With growing demands on Al materials used within the automotive industry, the quality
of the materail inreased. In addition, the cost is expected to decrease in short-term. The rapid growth in the
aluminum industry is due to the metal's unique combination of features. These features also make Al one of the
most versatile materials used as construction and engineering materials The most prominent features of Al are
light weight, corrosion resistance and high strength even more value at structural steel can be gained by alloying
a variety of different standards of alloying elements were formed by adding alloying elements,different
proportions, to aluminum alloys. In our country, Seydisehir Eti Aluminium factory is producing a variety of
primary aluminum casting alloy ingots under international standards. In this study, Etial 140 Etial 160, Ethyl 171,
Etial 177 and Etial 220 were produced by sand mold casting method and corrosion behaviors of these casting
alloys were investigated. Corrosion tests were carried on by potentiodynamic polarization method in 3.5% NaCl
solution. By determining corrosion resistances of the alloys, the effects of alloying elements added to standard Al
on corrosion resistance of the alloys were evaluated. Sand mold casting operation, microstructure analysis, SEM
analysis, electrochemical testing techniques are used. According to the results, it was found that corrosion
resistances of the alloys ,depending on the chemical composition, are changing.
Keywords: Al Casting Alloys, Al Corrosion Resistance, Etial Standart.

364

1. GİRİŞ
Alüminyum, metal pazarında demir-çelikten sonra ikinci sırayı almaktadır. 1900’lü yılların
başlarında yaygın olarak kullanılmaya başlanan alüminyumun birçok üstün özellikleri
sayesinde endüstride kullanım alanı her geçen gün artmaktadır [1]. Bronz, bakır, kurşun ve
demir gibi yüzyıllardır bilinen ve üretilen malzemelere rağmen çok daha yeni bir malzeme
olmasına karşın günümüzde en çok kullanılan demir dışı metal alüminyumdur. Yapılan
araştırmalara göre alüminyum kullanımının yılda yaklaşık 20 milyon tondan daha fazla olduğu
tahmin edilmektedir [2,3]. Alüminyum, otomotiv, havacılık, gıda endüstrisi, dekorasyon, ısı
yalıtımı gibi pek çok alanda kullanılmaktadır [4]. Alüminyum döküm parçalarına olan talepte,
dünya genelinde her yıl ortalama %9,5 oranında artış beklenmektedir. Otomotiv sektörünün
Türkiye’de kapasite artırması, ayrıca yurt dışı siparişlerin sürekli artması nedeniyle Türkiye’de
yılda ortalama %15 seviyesinde talep artışı beklenmektedir. Üretilen döküm parçalarının
yaklaşık %85’i ihraç edilecektir. Dünya genelinde toplam üretim 2004 yılında 29,9 milyon
tondan 2005 yılında 31,8 milyon tona ulaşmıştır [5]. Şekil 1.de dünyada en çok kullanılan
metallerin karşılaştırmalı büyüme oranları verilmiştir. Görüldüğü gibi alüminyum kullanımı
diğer metallere göre çok daha yüksek bir hızla artış göstermektedir. Bu artışın temelde üç ana
sebebi bulunmaktadır. Bir tanesi alüminyumun mekanik ve fiziksel özellikleri nedeniyle
kolaylıkla alternatif malzemeler ile yer değiştirilebilmesi, ikinci ana sebep, artan dünya nüfusu
ve artan talepler karşısında dünyadaki bulunurluğunun yüksek oluşu nedeniyle, üçüncü sebep
ise artan çevre kirliliği, ısınan dünya gibi konuların getirdiği çevre koruma mevzuatlarıdır [6,7].

Şekil 1. Dünyada en çok kullanılan metallerin karşılaştırmalı büyüme oranları [8].

Alüminyum endüstrisindeki hızlı büyüme, bu metalin mükemmel karakteristiklerine sahip
olmasından ileri gelmektedir. Bu karakteristikler alüminyumu çok yönlü yapı ve mühendislik
malzemelerinden biri haline getirmektedir. Alüminyumun yoğunluğu 2,7 g/cm3 olup, çeliğin
yaklaşık üçte biri ağırlığındadır. Mukavemet/ağırlık kıyaslamasında çelikten daha fazla
mukavemet sağlanmaktadır. Ayrıca alüminyum alaşımlarının hafifliği dışında yüksek korozyon
dayanımı, iyi elektrik ve ısıl iletkenliği, ışığı yansıtma özelliği, düşük sıcaklıklardaki iyi
dayanımı, süneklik ve geri dönüşüm özellikleri gibi avantajları da mevcuttur [9,10].
Alüminyum döküm alaşımları bileşiminde bulunan ana alaşım elementine göre Alüminyum
Birliği tarafından sınıflandırılması Tablo 1’de görülmektedir [11]. Tablo 2’de alüminyum
alaşımlarının standartları ve uluslararası karşılaştırma tabloları verilmiştir [12].
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Tablo 1. Alüminyum Birliği standartlarına göre alüminyum döküm alaşımlarının sınıflandırılması [11].
1xx.x

Saf Alüminyum (% 99 dan fazla Al içeren alaşımlar)

2xx.x

Bakır ( Başlıca alaşım elementi)

3xx.x

Silisyum, bakır ve /veya magnezyum ile.

4xx.x

Silisyum

5xx.x

Magnezyum

7xx.x

Çinko

8xx.x

Kalay

9xx.x

Diğer Elementler

6xx.x

Kullanılmayan seri

Tablo 2. Alüminyum alaşımlarının standartları ve uluslararası karşılaştırma tabloları [12].

ETİNORM

GERMANY

USA

FRANCE

ENGLAND

DIN

AA

NF

BS

TSE

ISO

CSA

A.S.T.M

ETİAL-110

AlSi5Cu3

-

319

A-S5U3

LM4

AlSi5Cu3

SC53

BC640

ETİAL-120

AlSi 5

AlSi5

B443

-

LM18

AlSi 5

S5

S5A

ETİAL-140

AlSi 12

G-AlSi 12

A413

AS13

LM6

AlSi 12

-

A13

ETİAL-141

AlSi 12Fe

GD-AlSi 12

413

A-S 12

LM 20

AlSi 12Fe

S12P

S12C

ETİAL-145

-

-

A332

A-S 12UN

LM 13

-

L2551

SN122A

ETİAL-147

-

-

-

-

-

-

-

-

ETİAL-150

-

-

-

-

-

-

-

-

ETİAL-160

AlSi 8Cu3Fe

G-AlSi 8Cu3

A-380

A-S 9U3A

LM 24

AlSi8Cu3Fe

L2630

380

ETİAL-171

AlSi10Mg

G-AlSi10Mg

A-360

A-S9GU

-

-

-

360

ETİAL-175

-

-

Fe332

-

LM 26

-

ETİAL-177

-

-

A357

-

-

-

C135

-

ETİAL-178

-

-

-

-

-

-

-

-

ETİAL-180

-

-

-

-

LM2

-

-

A03831

ETİAL-195

-

-

392,.1

-

-

-

-

392

ETİAL-220

AlCu4Si

GAlCu4,5

-

A-U50-T

L91

-

225

-

ETİAL-221

AlCu4Ti

GAlCu4Ti

-

-

LM11

AlCu4Ti

226

-

ETİAL-509

-

GDAlMg9

-

-

-

-

-

-

SC103A

Alüminyum alaşımlarının kullanıldığı ve kullanılması düşünülen alanlara bakıldığı zaman
saldırgan ortamlarda bulunan Al alaşımlarının korozyona dirençli olması en faydalı
özelliklerindendir.
Alüminyumun elektrot potansiyeli hidrojene göre 1,66 Volt daha aktiftir. Yüksek korozyon
eğilimine karşın, alüminyum başta atmosferik ve sular olmak üzere birçok ortamda korozyona
karşı yeterli dirençlilik sergiler. Atmosferik koşullara bırakılan metalin yüzeyinde oluşan oksit
filmi (Al2O3) korozyona karşı koruyucudur [13].

366

Alüminyum pH değeri 4-11 arasında değişen tatlı sularda güvenle kullanılır. Ancak tuzlu
sularda, özellikle deniz suyunda çukurcuk korozyona duyarlıdır. Çukurcuk oluşumu dar ve
tıkanık bölgelerde etkinlik gösteren farklı havalandırma hücreleri ile başlatılır ve sürdürülür.
İşte bu sebeple özellikle korozyon dayanımının arandığı durumlarda, alüminyum saflığının
%99,5’un altında olması gerekmektedir [13].
Alüminyum alaşımlarına ilave edilen alaşım elementleri ile çeşitli özelliklerinin artırılması
sağlanmıştır. İstenen özellik kombinasyonuna göre çeşitli bileşim aralıklarına sahip standart
alaşımlar geliştirilmiştir. Bu çalışma da uluslararası karşılık bulan ve ülkemizde de yaygıca
kullanılan Etial 110, Etial 140, Etial 160, Etial 171 ve Etial 220 standardı alüminyum
alaşımlarından kum kalıba döküm yöntemi ile elde edilen numunelerinin mikro yapıları ve
korozyon dayanımı değerlendirilecektir.
2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
2.1. Döküm alaşımlarının seçimi ve temini
Deneylerde kullanılacak alaşım seçimi yapılırken kimyasal bileşim esas alınmıştır. Kimyasal
bileşimlerdeki farklılıklar korozyon özelliklerini doğrudan etkilediğinden çalışmalarda döküm
sektöründe yaygın kullanılan tüm alüminyum döküm alaşımları hakkında bilgi sahibi
olunabilmesi için gerekli ve yeterli alaşım seçimi yapılmaya çalışılmıştır. Böylelikle yapılan
çalışmalar sonucunda bütün alaşımları temsil edecek sonuçlar alınması hedeflenmiştir.
Alüminyum döküm alaşımlarındaki temel alaşım elementleri, alaşım elementlerinin ilave
miktarları, alaşım elementinin ticari olarak kullanımı göz önüne alınarak Tablo 3.de verilen
alaşımlar ile dökümlerin yapılmasına karar verilmiştir.
Tablo 3. Deneylerde kullanılan alaşımların Etinorm standardına göre kimyasal bileşimleri (% Ağ.) [12].
Alaşım

Fe

Si

Cu

Mn

Mg

Zn

Ti

Sn

0,10

0,40

0,10

0,10

0,15

0,05

0,50

0,30

1,00

0,20

0,10

0,40 - 0,60 0,30 - 0,45 0,10

0,15

0,05

0,05

0,05

Etial 140

0,60 11,50 - 13,50

Etial 160

1,00

7,50 - 9,00

3,00 - 4,00

Etial 171

0,50

9,00 - 10,00

0,10

Etial 220

0,30

0,35

4,00 - 5,00

0,10

0,10

0,10

2.2. Kalıpların Hazırlanması
Model tasarımı Şekil 2.deki gibi planlanan test modeli, çift taraflı plak model olarak hazırlanan
sandık tipi derece içerisinde kum kalıpların hazırlanmasında CO2 gazı ile sertleşen reçineli kum
(%2,5 reçine + kuru silis kumu) kullanılmıştır. Kalıplama işlemi sonrası hazırlanan kalıp
dereceye ve modellere verilen koniklik sayesinde rahatça modelden ayrılabilmektedir.
Hazırlanan kalıplar birbirine merkezleme maçaları ile yerleştirilmekte ve dereceler
kapatıldıktan sonra plakalar arasında işkence ile sıkıştırılarak döküme hazır hale gelmektedir.
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Şekil 2. Döküm deneylerinin yapıldığı model ölçüleri ve katı model görüntüsü

2.3. Alaşımın Ergitilmesi ve Döküm İşlemi
Ergitme işlemi 2 kW gücünde, azami 1000°C sıcaklığa çıkabilen, 8 kg. ergitme kapasitesine
sahip elektrik direnç ocağı içerisindeki SiC potada gerçekleştirilmiştir. Sıvı metalin çözünmüş
hidrojen gazından arındırılması amacı ile yaklaşık 750°C’ de potaya daldırılan grafit sabit lans
yardımı ile azot ile yıkama işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemden sonra sıvı metal üzeri bir
ticari toz flaks ile kaplanarak, sıvı metalin yüzeyinden sıyırma yöntemi ile cüruf tabakası
temizlenerek hazırlanan kalıba döküm gerçekleştirilmiştir. Döküm öncesi sıvı metal kalitesinin
uygunluğunun kontrolü amacıyla vakum altında katılaştırma yapılarak RPT (Düşürülmüş
basınç testi) numuneler alınmıştır. İncelenen RPT numunelerinin kesit yüzey görüntülerinden
sıvı metalin temizleme işlemi sonrası döküm için uygun olduğuna karar verilmiştir.
Döküm sonrası kalıplar açılarak deney numuneleri çıkartılmıştır. Döküm numuneleri kumları
temizlendikten sonra ilk etapta gözle kontrol edilmiştir. Döküm numunelerin çapakları
kesildikten sonra kimyasal bileşim kontrolü, mikro yapı incelemeleri ve korozyon testleri için
numuneler alınmıştır.
2.4. Korozyon Deneyleri
Korozyon deneyleri için 3 mm kalınlığında numuneler kesilmiş ve 400-800-1200 gritlik
zımparalama işlemi ardından alümina süspansiyonu ile parlatılmıştır.
Elektrokimyasal ölçümler %3,5 NaCl çözeltisi içerisinde potansiyostat/galvaniyostat cihazında
1 mV/s tarama hızında gerçekleştirilmiştir. Karşıt elektrot olarak grafit ve referans elektrot
olarak Ag/AgCl kullanılmıştır.
3. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA
3.1. Döküm Alaşımların Kimyasal Bileşimlerinin Kontrolü
Alaşımlar primer külçe olarak Seydişehir Eti Alüminyum tesislerinde üretilmiştir. Temin edilen
külçelerden spektral analiz için numuneler alınarak alaşımın kimyasal bileşiminin uygunluğu
Altun Döküm San. Tic. Ltd. Şti (Konya) firmasında Spectero marka, Spectromax M1156235
model alüminyum ve alaşımlarının optik emisyon spektrometre cihazında analizi yapılmıştır.
Kullanılan alaşımlara ait spektrometre ile alınan kimyasal analiz değerleri Tablo 4.de
gösterilmiştir.
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Tablo 4. Deney numunelerine ait ölçülen kimyasal bileşim değerleri (% Ağ.)
Alaşım

Fe

Si

Cu

Mn

Mg

Zn

Ni

Ti

Etial 140

0,26

12,21

0,03

0,01

0,02

0,02

0,01

0,03

Etial 160

0,81

8,73

3,52

0,07

0,03

0,35

0,05

0,05

Etial 171

0,27

9,62

0,02

0,46

0,44

0,02

0,01

0,03

Etial 220

0,28

0,13

4,45

0,02

0,01

0,01

0,02

0,02

Tablo 4’de verilen sonuçlar incelendiğinde deneylerde kullanılmak üzere temin edilen
külçelerin kimyasal bileşim aralıklarının Etial normlarına uygun olduğu görülmektedir.
3.2. Mikro yapı İncelemeleri
Mikro yapı incelemeleri için döküm parçalardan kesilen numuneler bakalite alınmıştır. Bakalite
alınan numuneler 60-180-400-800-1200-2500 gritlik zımpara ile kaba ve ince zımparalamanın
ardından alümina süspansiyonu ile parlatılmış ve Keller çözeltisi ile dağlanarak mikroyapı
incelemelerine tabi tutulmuştur. Metalografik olarak hazırlanan yüzeylerden mikroskobik
incelemeler Nikon Eclipse L150A ışık mikroskobu ve buna bağlı çalışan bir Clemex dijital
kamera ile alınan görüntüler üzerinden Clemex Vision Lite görüntü analiz programı
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Mikro yapı incelemeleri sonucu alınan görüntüler Şekil 2.de
verilmiştir. İncelemeler 100x büyütmede yapılmıştır.

Şekil 3. Deney alaşımları mikroyapı resimleri.

Şekil 3’de görüldüğü gibi farklı alaşımlara ait döküm numunelerin iç yapıları kimyasal bileşime
bağlı olarak çeşitli şekilde katılaşma sergilemiştir. Bileşiminde Si içeren alaşımlar ötektik
öncesi α ve ötektik α + Si yapısı içermektedir. %12 Si içeriğine sahip olan Etial 140 alaşımında
ise ötektik yapı α + Si şeklindedir. Bileşiminde sadece %4 Cu içeren Etial 220 alaşımında AlCu
bileşikleri mevcuttur.
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3.2. Korozyon Deneyleri
Korozyon deneylerinden elde edilen potansiyel-akım yoğunluğu grafikleri Şekil.4’de
verilmiştir. Akım potansiyel grafikleri yardımıyla çizilen tafel eğrilerinden Etial 140, Etial 160,
Etial 171 ve Etial 220 alüminyum alaşımlarının korozyon akım yoğunluğu, korozyon
potansiyeli ve korozyon hızı değerleri Tabla.5’ de gösterilmiştir.

Şekil 4. Gerilim- Akım yoğunluğu grafikleri
Tablo 5. Korozyon Deney Sonuçları

Numune
Etial 140
Etial 160
Etial 171
Etial 220

Ecorr
-720 mV
-639 mV
-705 mV
-547 mV

Icorr
15,30x10-6
22,56x10-6
18,10x10-6
27x10-6

Korozyon Hızı (mpy)
6,425 mpy
9,452 mpy
7,607 mpy
11,34 mpy

Şekil 4 ve Tablo 5’ de görüldüğü üzere Etial 140 alüminyum alaşımının korozyon potansiyeli
değeri -720 mV, korozyon akım yoğunluğu değeri 15,30*10-6 A/cm2 ve korozyon hızı değeride
6,425 mpy olarak gerçekleşmiştir. Etial 220 alüminyum alaşımının korozyon potansiyeli -547
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mV, korozyon akım yoğunluğu değeri 27*10-6 A/cm2 ve korozyon hızı değeride 11,34 mpy
olarak gerçekleşmiştir.
4. GENEL SONUÇLAR
Yapılan bu çalışma sonucunda elde edilen veriler şu şekilde sıralanabilir.
 Farklı alaşımlara ait döküm numunelerin iç yapıları kimyasal bileşime bağlı olarak çeşitli
şekilde katılaşma sergilemiştir. Bileşiminde Si içeren alaşımlar ötektik öncesi α ve ötektik α
+ Si yapısı içermektedir. %12 Si içeriğine sahip olan Etial 140 alaşımında ise ötektik yapı α
+ Si şeklindedir. Bileşiminde sadece %4 Cu içeren Etial 220 alaşımında AlCu bileşikleri
mevcuttur.
 Korozyon direnci en yüksek olan alaşım Etial 140 olmuştur. Bu alaşımda silisyum oranı
diğer alaşımlara göre yüksekti. Silisyumum alaşımın korozyon direncine olumlu etkidiği
düşünülebilir.
 Korozyon direnci en düşük olan alaşım ise Etial 220 olmuştur. Etial 220 alaşımında oluşan
AlCu bileşiklerinin mikro galvanic etki oluşturduğu ve korozyon direncini azaltabileceği
gözlemlenmiştir.
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Özet
Günümüzde farklı tasarım isteklerini karşılayabilecek ve tasarımcının yararlanacağı özelliklere sahip 160 bini
aşkın malzeme arasından seçim yapmak çok önemli ve bir o kadar da zordur. Malzeme seçimini yapabilmek için
malzemelerin yapısı, yoğunluk, ergime noktası, ısıl uzama katsayısı, çekme dayanımı, akma dayanımı, % uzama,
elastiklik modülü, sertlik, korozyon dayanımı ve daha birçok konuda özellikler hakkında yeterli bilgiye sahip
olmak gerekmektedir. Malzeme seçimi için geleneksel yöntem ve bilgisayar teknolojileri sistemleri mevcut olup
alternatif yöntemler üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Ancak hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın malzeme
özellikleri ile ilgili temelde bilinmesi gereken bazı konular mevcuttur. Bu çalışmada malzeme seçiminde en önemli
ve belirleyici malzeme özelliklerinden olan korozyon konusu ele alınmıştır. Çalışma kapsamında korozyonun
tanımı, malzeme seçimi işlem basamakları, atmosferik korozyona karşı malzeme seçimi, yüksek sıcaklık
oksidasyonuna karşı malzeme seçimi, topraktaki korozyona karşı malzeme seçimi, suyun korozyonuna karşı
malzeme seçimi konuları incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Malzeme seçimi, Korozyon, Değişik ortam korozyon direnci.

MATERIALS SELECTION FOR CORROSION
Abstract
Nowadays, to meet different design requirements with features that will benefit designers and to select the suitable
materials from the 200 thousands candidates is an important but very difficult issue. In order to select the suitable
materials, it is required to have sufficient data about materials structure, density, melting point, thermal expansion
coefficient, tensile strength, yield strength,% elongation, modulus of elasticity, hardness, corrosion resistance and
features much more. The traditional method for the selection of materials and computer technology systems
available, and the work on alternative methods are continuing. However, some issues which method is used, you
need to know about the properties of materials used are available. In this study, the selection of material corrosion
issues have been addressed with the most important and decisive material properties. In the present work, the
definition of corrosion, material selection processes steps, materials selection for atmospheric corrosion, high
temperature oxidation and appropriate materials, selection of materials for corrosion of the soil, the selection of
materials against water corrosion issues examined.
Keywords: Materials selection, Corrosion, Corrosion resistance for various atmosphere
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1. GİRİŞ
Mühendislik tasarımı ise herhangi teknik bir sistemin ödevinin kesin olarak belirtilmesi, fiziksel
prensiplerin saptanması, bu prensipleri sağlayan elemanların seçimi, bunların montaj ve parça
resimlerinin hazırlanmasına kadar geçen bütün faaliyetleri kapsamaktadır[1,2]. Mühendislik
tasarımında uygun malzemelerin seçimi tasarım prosesinin önemli bir aşaması olarak bilinir.
Her malzemenin kullanımı, önemsiz olsa bile, bazı seçim elemanlarını gerektirir ve bu işlem
bir problem çözme aktivitesi olarak ele alınabilir[3-5]. Problem çözme geniş bir bilgi akışını
gerektirir. Günlük hayatta karşılaştığımız bir traktörde 15-20 bin, bir otomobilde 20-25 bin, bir
tankta 40 bin, bir uçakta 100 bin ve bir denizaltıda 120 bin adet malzeme bulunduğunu
düşünürsek mevcut problemin çözümünün önemi ve zorluğu daha iyi anlaşılabilmektedir[1, 2,
6-12].
Malzeme seçim yöntemlerinden eski ve en basit yöntem malzemelerin fiziksel özellikleri ve
performans karakteristiklerini malzeme üreticileri, tedarikçileri ve standartlardan elde edilen
bilgiler ışığında yapılan klasik seçim yöntemdir. Bu yöntemle malzeme seçimi işlem
basamaklarını;





Malzemelerin gerekli özelliklerin analizi; Malzemenin çalışma ve ürünün üretildiği
çevre şartları değerlendirilir.
Aday malzemelerin seçimi; Koşullara ve koşulların servis süresinde değişimlerine
dayanabilmesi için alternatif malzemeler listelenir.
Adayların geliştirilmesi; Aranılan özellikleri geniş malzeme spektrumu içinde
mühendislik özellikleriyle karşılaştırılır.
Gerekli özelliklere en iyi uyan malzemenin seçimi; En iyi sonucu veya olası en iyi
uzlaşmayı sezginin, deneyimin ve yargının ışığı altında, veren malzeme seçimi yapılır.

Klasik tasarım prosedürlerine ek olarak son yıllarda bilgisayara dayalı malzeme seçim metotları
geliştirilmiştir[12-16] Malzeme özelliklerinin depolandığı bilgisayar sistemlerinin kullanımı
tasarımcıya daha hızlı ve geniş kapasiteli malzeme verilerine kolayca ulaşabilmeyi sağlar[17,
18]. Bu metotlar genellikle tasarımcıların maliyeti de göz önüne alarak yapacağı en optimum
malzemenin seçimi konusunda karar vermesi için oldukça faydalıdır[1]. Malzeme seçimini
yapabilmek için malzemelerin yapısı, yoğunluk, ergime noktası, ısıl uzama katsayısı, çekme
dayanımı, akma dayanımı, % uzama, elastiklik modülü, sertlik, korozyon dayanımı ve daha
birçok konuda özellikler hakkında yeterli bilgiye sahip olmak gerekmektedir. Bu çalışmada
malzeme seçiminde en önemli ve belirleyici malzeme özelliklerinden olan korozyon konusu ele
alınmıştır.
2. KOROZYON
Paslandırıcı etki, malzeme ve arasında ilişki kurulan çevre ile arasındaki arayüzdeki kimyasal
reaksiyonun sonucudur. En basit şekilde o sistemin kararlığını belirleme bakımından, oluşum
için sürücü kuvveti saptayan tesir edicilerin termodinamik aktivitesi ve reaksiyon için serbest
enerji ile normal reaksiyon olarak kabul edilebilir. Paslanma reaksiyonu, büyük veya küçük
reaktif türlerin etkili kümelenmesini ve çevrenin kimyasal tabiatı ile dikte edilir. Asitler ile
paslanmanın bazı durumlarında oksijen varlığı gerekir ve sistemin havalandırma derecesi,
korozyonun olup olmayacağını belirlemede kontrol edilebilir. Farklı paslandırıcı etki türlerini
sınıflandırmak zordur. Genel olarak korozyon reaksiyonları “kuru-yaş” diye iki ana kısma
ayrılır. Bu suyun varlığı veya yokluğu veya sulu karma ile belirlenir. Aşağıda olduğu gibi daha
geniş rasyonel sınıflandırma Shreir [19] tarafından verilmiştir;
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1. Metalin çevresi ile direkt kimyasal reaksiyonda olduğu yerde film-serbest kimyasal
birbirini etkiler. Metal film-serbest olarak kalır ve yük transferi olmaz.
2. Elektrolit Sistemler
a) Ayrılamayan anot/katot tipi. Anot ve katotların varlıkları teori ile bilinmesine rağmen
deneysel yollarla ayırt edilemezler.
b) Ayrılabilen anot/katot tipi. Metallerin belli alanları, bu alanların ayrılma mesafeleri
milimetrenin kısımları kadar küçük olabilmesine rağmen anotsal-katotsal üstün gelme
gibi deneysel olarak ayırt edilebilir.
c) İki yüz arası anot/katot tipi. Bir tam arayüz anot ve öteki katot olur. Bu metal, metal
oksit arayüz anot olarak kabul edilebilir ve metal oksit oksijen arayüzde katot olarak
kabul edilebilir.
Genel olarak 2 (a) ve 2 (b) normal olarak ıslak diye sınıflandırılan korozyon reaksiyonunu
kapsar. 2 (c) ise kuru diye sınıflandırılanı kapsar. Kategori 2 (c)’ deki gibi oksitlenme ile kuru
korozyon olduğu takdirde, oluşan metal oksitler karakter olarak iyoniktir ve metal ile oksijen
iyonları birlikte özel kristal kafes üzerinde düzenli olarak dizilir. Bu gibi kafesler anyon veya
katyon eksikliğiyle normal olarak kusurludur ve iyonlar kafesdeki bu boşluklar yoluyla oksitler
boyunca yayılabilir.
3. FARKLI ORTAMLARIN KOROZYONUNA KARŞI MALZEME SEÇİMİ
3.1. Atmosferik korozyona için malzeme seçimi
Korozif etkinin ihtimalini kontrol eden en önemli faktör, geçerli hava şartlarındaki nemin
yoğurması ile sağlanan sulu bir elektrolit ile olup olmadığıdır. Temiz bir atmosferin, sülfür
dioksit içeren bir endüstri atmosferi veya tuz içeren bir deniz atmosferi ile mukayesesi gibi,
sıcak, kuru veya soğuk, buzlu şartlar, nemli atmosferden daha az saldırı yaparlar. İşlem
görmeyen çelik, nemli ortamlara genel olarak atmosferik kirleticilerinin seviyesine bağlı oranda
paslanmaya çok eğilimlidir. Etkinin başlangıç hızı aynıdır, fakat daha az etkili ortamlarda
temizleyici de azalır. Sahiller özellikle sıcak iklimler etki oranını belirli seviyede arttırılabilir.
Dövme demirin süper korozyon direncinin, yüzeyde bakır ve nikelin birikimini sağlandığı
söylenmiştir[20]. Az alaşımlı çeliklerde ve karbonda bulunan krom, silisyum ve fosfor,
özellikle bakır olan bileşimde korozyon mukavemeti artıracağı düşünebilir. Paslanmaz çeliğin
korozyon mukavemeti daha çok krom içeriğinin düzgün krom segregasyonunda daha yüksek
seviyelere çıkar. Bu, korozyon mukavemetinin tamamen azalması ile olur. Eğer ikinci fazlarınferrit ve krom karbit ile ilgili matriste krom sınırında azaltma meydana getirirse çökme
olabilmesine rağmen ostenit paslanmaz çelikler genel olarak üstündür. Ağır olan dökme demir
yavaşça korozyona uğrar, paslanma bir problem değildir. Alüminyum alaşımları genel olarak
iyi davranırlar, fakat çökelti içeren alaşımlarda ilk yıllarda, bazı yüzeylerde noktasal korozyon
görülmüştür. Kurşunda çatı malzemesi ve panel kaplama için popülerdir ve elektriği iyi iletir
ve üretilen koruyuculu korozyon ürünleri iyi hizmet sağlar. Çinko da iyi hizmet verir fakat daha
çok reaktiftir[20].
3.2. Yüksek sıcaklık oksidasyonuna dirençli malzeme seçimi
Karbonun önemli bir etkisi yoktur; belli ölçüde silikatı üreten silisyum, alüminyum ve krom
oksidasyon oranını azaltır. Kuru oksidasyonun olduğu yere gaz bileşiminin etkisi vardır.
Grafitli dökme demirde, katılaşma esnasında dökümün şişmesi ve distorsiyonu ile grafit
lamelleri arasında demirin ilerleyen iç oksidasyonu ile birleşerek, yüksek sıcaklık oksidasyon
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işlemi yüzey durumunu meydana getirir; yüksek sıcaklıkta kullanım sonucu mikroyapıdaki
karbürün bozulmasından dolayı hacimdeki artışla bu etki de artar[21].
Yüzey karakteristiği çeliğe ilave edilen Si, Cr ve Al ile iyileşir. Isıya karşı en çok kullanılan
dökme demir (%2,5 C, %60 Si)’dir ve silis-ferrit matrisinde ince bir grafit yapısına sahiptir.
Malzeme magnezyumla aşılanarak küresel grafit olarak da üretilebilir, böylece stabilite daha da
arttırılır[20,21].
3.3. Topraktaki korozyona karşı malzeme seçimi
Toprağın etkisi önemli şekilde değişebilir. İlk olarak toprağın bünyesi, aşındırıcı için gerekli
olan havanın girişimi kontrol eder, ikinci olarak suyun varlığı topraktaki mineralin iyonlaşma
ve metal yüzeydeki oksidasyon ürünü için sağlanır. Suyun miktarı ayrıca oksijenin
mevcudiyetini de etkiler. Genelde yüksek elektrik mukavemeti olan kuru, kumlu ve kireçli
topraklar en az, ağır killi ve tuzlu topraklar ise en çok korozyona uğrar. Yeraltındaki
malzemenin birçoğu çelik, dökme demir veya betondur, ama gömülü çelik dökme demir
üzerindeki aşındırma oranı fark edilir şekilde atmosferden daha azdır ve her iki durumda da
yaklaşık olarak aynıdır.
Birçok yeraltı boruları su taşır. İngilizlerin birçok su şebekeleri eski ve astarsız dökme demirden
yapılmışlardır. 20.000 km’lik demir şebeke öyle korozyona uğramıştır ki kapasitelerini yarısını
kaybetmiştir. Petrol, doğal gaz veya su için hat şebekesi yeraltı çelik borulara korozyon
aşındırma kontrolu hassas olan katodik koruma verilebilir. Genellikle katodik koruma koruyucu
ambalajlarla ve yalıtkan kaplamadaki herhangi bir kusurda yoğunlaştırılır ve yeterli bir sistem
için istenen akım küçük olacak ve kolayca uygulanabilecektir. Eğer toplam yalıtımın ve su
geçirmezliğin sağlanması önemli ise fiyatın büyük miktarda arttığı yerde, kaplama sistemde
toleransı sağladığı kadar böyle bir düzenleme yeterlidir. Minimum maliyetle koruma sistemi
iyi birleşirse, metal kaplama ve hafif katodik koruma geliştirilebilir[22].
3.3.1. Plastik:
İçme suyunun dağıtılmasında plastiğin kullanımı kısıtlandığı halde, gaz dağıtım hatları artan
bir şekilde orta-yoğunluktaki polietilen (MDPE) veya benzer özellikler zincir uzunluğu
kontrolüne (örnek olarak moleküller ağırlık), zincir dallanmasına (yoğunluk) ve kristalleşmeye
doğru optimize edilir, amaç kaynakla birleştirilmiş bir sistem içinde maksimum akış oranını
veren malzemeyi sağlamaktır. Bu malzemenin çevresel gerilme çatlağına ve düşük sıcaklık
sertliğine mukavemetli olmasını sağlamak hedeflenmektedir. MDPE’nin avantajı toprak
üstündeki esnek borunun taşıyabileceği kadar birleştirme vs. işlemler için yeteri kadar esnek
olmasıdır. Geçici olarak mengene arasında sıkılarak sızdırmaz yapılabilir. Ayrıca, gaz ve
pürüzsüz delik arasındaki sürtünme katsayısı düşük olduğundan ufak borularda kullanılabilir.
Plastik havagazı ana boruları genellikle ucuzdur ve tahmin olarak 50 yıl kadar sabit olarak
kalabilir ve ufak bir bakım gerekir.
3.3.2. Çimento ve Beton:
Çimento ve beton, özellikle toprağa gömüldüğünde ve aşırı sıcaklık değişimlerine maruz
kalmadığında genellikle kararlı kabul edilir. Çimentodaki kalsiyum hidrosit ve hidratlı
kalsiyum alüminat, kimyasal olarak sülfat tarafından aşındırılır. Örneğin suda sıkça bulunan
kalsiyum sülfat tarafından reaksiyonun ürünleri yüksek özgül hacim ve çatlak sonuçlarıdır.
Beton sık olarak yeraltında çelik yapılar ve borular da koruma için kullanılır. Betonun
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hazırlanması sırasında meydana gelen alkali, evvela çelik yüzeyinde koruyucu olan bir ferrit
oksit film oluşturur. Betonlar bazen gözeneklidir. Rutubetin uygun koşullarında alkalilik yerini
asitliğe bırakır. Pas boşluk oranını arttırdıkça çatlağa hızlandırılmış aşındırma olarak yol verir.
Eğer çelik, önceden gerilmiş beton gibi gerilme altında ise, aşındırma daha da hızlanır
(gerilmeli korozyonu).
Kalsiyum klorit hızlı çimento sertleştirilmesine eklendiğinde özel bir tehlike oluşturur, bu olay
klorit iyonlarını korozyon sistemine verir. Kuvvetlendirici çubukları galvanizlemek yararlıdır,
fakat uygun kalınlıkta, seste kaplama sağlandığında beton yeterli performansı verecektir. Beton
kaplamasındaki herhangi zayıf noktalarda şiddetli aşındırmayla diferansiyel havalandırma
meydana getirir. Benzer yorumlar, atmosfer veya su ortamlarında beton kaplı veya
kuvvetlendirilmiş beton yapıların kullanımında uygulanabilir.
3.4. Suyun korozyonuna karşı malzeme seçimi
Sudaki malzemelerin korozyonu, içinde çözündüğü maddeye ve su sıcaklığına bağlıdır.
Çözünmüş oksijen, katotta korozyon reaksiyonun ilerlemesi için azaltılmalıdır ve bunların
meydana çıkartıldığı yerde pasifleştirici oksit filmlerinin gelişimi için hesaplanır. Oksijenin
sisteme havadan çözünme yoluyla girdiğinde, suyun büyük kütlelerinde konsantrasyonu akıntı
ve derinlikte sezilebilir şekilde değişebilir. Doğal suda çözünmüş olan karbondioksit genellikle
kalsiyum karbonat ve bikarbonat ile ilişki kurar. Çözünmüş karbondioksitin çözeltide
bikarbonatın durumunu koruyamadığı yerde, katodik alanlarda PH’ın değişimini karbonatın
metal yüzey üzerine çökmesine neden olur ve meydana gelen yüzey yapışkan ise, daha sonraki
korozyon sınırlandırılmış olur. Düşük karbonat içerikli olan yüksek açık rezervlerden çıkarılan
yumuşak sular özellikle düşük PH veren yosundan çıkarılan organik asitleri içerdiğinden daha
etkilidir. Diğer çözünmüş tuzların da elbette çok önemli etkileri vardır, bu özellikler var olan
klorit iyonlarının suyun elektriksel mukavemetini azalttığı deniz suyu konumunda önemlidir,
böylece korozyon akımları daha büyük olacaktır.
Sülfatlar korozyonla ilgili olarak tatlı su ve deniz suyunun her ikisi içinde önemli bir unsurdur.
Pozitif durumda SO iyonlarının besleme suyunda varoluşu kazanlarda gerilme- korozyon
çatlağı (aşındırıcı çatlak)’na neden olan alkalide avantajlı olabilir. Organik madde, canlı ve ölü
için, doğal sularda var olacaktır. Bu malzemeler yüzeylerde depo edilir ve eğer tabaka devamlı
olarak gelişirse örtü etkisi korozyonu azaltabilir.
Suyun sıcaklığını arttırmak, korozyonun hızını arttırır. Sulu korozyon elektrolitin akış
karakteristikleri tarafından etkilenir, bu reaksiyona girenlerin naklini ve üretimini metal
yüzeyden kontrol eder, aşırı durumlarda erozyon ve çarpma etkileri doğurur. Tüm az alaşımlı
demirli yapı malzemeler doğal sularda hissedilir oranlarda, dövme demire biraz üstünlük
gösterdiği halde, aşınır. Deniz suyunda korozyon ortalama oranı ilk senede ilk değerinden 0.1
mm/y’e, 6 ay sonra 0.15 mm/y’e ve uzun zaman sonra ise 0.1 mm/y’ye düşer. Karşılaştırılmak
için tatlı sularda tamamen batma, karbonat içeriğine bağlı olarak 0.01 ve 0.07 mm/y ortalama
değerleri arasında değişir. Asitli sularda tesiri daha büyüktür. Sadece krom deniz suyundaki
korozyonu, % 3 Cr aşındırma oranını yarılamakla, düşürmek için bulunmuştur. Paslanmaz
çelikler özellikle ostenit dereceleri içeren molibden deniz suyunda iyi korozyon mukavemetine
sahiptir[23,24].
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3.4.1. Dökme Demirler:
Dökme demirler pH’ın oranına bağlı olarak karbondioksit seviyesi, karbonat, var olan klorit
iyonu ve havalandırma derecesine (özellikle su hızının bir fonksiyonu olarak) bağlı olarak suda
çelikten daha yavaş bir şekilde ve deniz suyunda 0.05-0.1 mm/y miktarında korozyona uğrarlar.
Nikel içerikli ostenitik dökme demirler üstün korozyon mukavemetine sahiptir. Deniz suyu
kullanımı, yüksek derecede karbondioksit veya kirlilik içeren su için seçilirler. Deniz suyunda
aşındırmanın oranı Tunç ile aynıdır. (88 % Cu, 10% Sn, 2% Zn) ve az alaşımlı ferrit döküm
için 3’te bir ve 10’da bir arasında olabilir. Yüksek krom ve silisyum içeren ostenit demirler
daha çabuk pasivize ettiklerinde iyidirler. Demir eğer pasivize ettiğinde ve paslanmadığında
yüzeyde krom oksit filmi oluşturmak için karpit formasyonundan sonra yeterli derecede kalıpta
krom bırakılması gerekir. Bu, % Cr = (%Cx10)+12 ile verilen minimum bir krom içeriğini
sağlar. Bu demektir ki %2 karbonlu demir %32 Cr içermesi gerekir. Bu demirleri yapmak
zordur ve maliyeti arttırır. % 2.5’a kadar yapısında silikon olabilir. Molibden karbürde kromla
yer değiştirir, böylece pasivasyona yardım eder [25].
3.4.2. Alüminyum:
Alüminyum ve alaşımları doğal tatlı suda biraz lekelendiği halde saf suda korozyona
uğramazlar ve sadece başlıca alaşım elementi olan bakır önemli derecede normal deniz suyunda
korozyona uğrar. Serbestlik için toplama deniz suyu durumlarıyla (kirlilik v.b) birleştirilmiş
noktasal korozyondan (pitting) Al-Mg alaşımlar en iyi seçimi verir.
3.4.3. Bakır ve Bakır Alaşımları:
Doğal suların kullanımında geleneksel ve yaygın bir kullanımı vardır. Bakır geniş olarak ev içi
tesisatlarda ve endüstriyel alanda soğuk ve sıcak suyu dağıtmak için kullanılır ve geniş oranda
bakır ağırlıklı alaşımlarda güç istasyonlarında kondansatörler için tüp olarak, uçak
pervanesinde, valflerde, borularda v.b kullanılır. Parçanın su altında çalışmaları için çinkonun
alüminyum içeriği (örnek: %76 Cu, %22 Zn, %2 Al, %0.04 As) çarpma aşındırmasını geniş
ölçüde azaltır. Sudaki diğer aşındırma pirincin çinkosunu gidermesine tesir eder. Pirincin çinko
içerik üzerindeki ayırıcı aşındırması geride bakırın gözenekli, zayıf ve tamamen parçanın içine
işleyen bir tapa (plug) bırakır. Oluşan çinko tuzları su akışıyla giderilebilir veya yüzeyde kalın
bir tabaka oluşturur. Bu, toleranslar önemli olduğu yerde veya ufak aralıkların blokaj
edilebileceği yerde pirinç valf elemanlarında zararlı olabilir. Nispeten yüksek klorit iyon
konsantrasyonları ve küçük karbonat sertliği içeren bazı ev sularındaki çinko giderme, ısıtıcıyı
kullanılmaz yaparak valf içindeki bilyenin yapışmasına neden olur. Bakır ve bakır
alaşımlarındaki noktasal korozyonu diferansiyel havalandırmaya sebep veren yüzey tabakasıyla
oluşabilir. Pirinçlerin çinkosunu giderme işlemi mafsallı başlığın varlığıyla aralarında ilişki
kurulabilir. Fakat bu ve diğer çeşit bağlamalar ve tabakalar özellikle düşük su hızında
çarpışmalarla bakır ve birçok bakır ağırlıklı alaşımlarda aşındırmada artış olur. Bakır su boruları
için İngiliz standartları iç yüzeylerin herhangi bir tabakadan temizlenmiş olması gerektiğini
belirtir [25].
3.4.4. Nikel:
Nikel ve nikel alaşımlarını pasif oksit filminin korunmadığı yüksek asit ortamları ve hareketsiz
ortamlar hariç genellikle tatlı suda korozyona karşı dayanıklıdır. Deniz işlerinde genişçe
kullanılan alaşımlar Ni-Cu serileri (Monel) ve Ni-Cr’dur. Her ikisi de deniz suyunda pompalar,
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valfler v.b için özel bir avantaja sahiptir, pasif film sert ve gürültüye dayanıklıdır, yüksek–hız
akış durumlarına, çarpma ve erozyon aşındırmasına karşı dayanıklıdır.
3.4.5. Çinko:
Çinko kazancı, özellikle çinko kaplamasının davranışı ve karbon anotlar (katodik koruma)’la
ilgilidir. Aktif akış durumları altında uniform aşındırma, sert göl suyu ve deniz suyundaki gibi
çözeltideki kalsiyum ve magnezyum tuzlarıyla kuvvetlendirilmiş koruyucu bir çinko hidroksit
filmi oluşturur. Korozyonun oluşması normal olarak noktasal korozyon iledir, ama çinko
genellikle yavaş olarak aşındırılır. Toprakta, mukavemet genellikle yüksektir ve magnezyum
gibi yüksek işletme gerilimi bir anot önemli olabilir. Özellikle demir bakımından yüksek
elektrik mukavemetli sızdırmaz yapışık bir filimin oluşmasından sakınmak için, anotlar için
kullanılan çinkonun çok yüksek saflıkta olması gerekir. Çinko çok amaçlı olarak, aktif çinko
yüzeyini sağlamak için korozyon ürünü üzerindeki demir etkisini azaltmak için kadmiyum,
alüminyum ve silisyum ile alaşım yapılır.
4. GENEL SONUÇLAR
Korozyon, metalik malzemelerin içinde bulundukları ortamla reaksiyona girmeleri sonucu,
dışardan enerji vermeye gerek olmadan, doğal olarak meydana gelen aşınma olayıdır.
Korozyonun tamamen engellenmesi mümkün değildir, ancak bir takım yöntemler ile
korozyonun azaltılması söz konusudur. Korozyonun azaltılması için gerekli yöntemlerden bir
tanesi de korozyon ortamı için uygun malzeme seçimidir. Yapılan bu çalışma sonucunda
aşağıda belirtilen genel sonuçlara ulaşılmıştır:
 Atmosferik korozyon için, az alaşımlı çeliklerde ve karbonda bulunan krom, silisyum
ve fosfor, korozyon mukavemetini arttırır. Paslanmaz çeliğin korozyon mukavemeti, krom
içeriğinin düzgün krom segregasyonunda yüksek seviyelere çıkar. Eğer ikinci fazların-ferrit ve
krom karbür ile ilgili matriste krom sınırında azaltma meydana getirirse, çökme olabilmesine
rağmen ostenitik paslanmaz çelikler genel olarak üstündür. Bu ortamda, dökme demir yavaşça
korozyona uğrar, paslanma bir problem değildir. Alüminyum alaşımları ise atmosferik
korozyonda iyi davranırlar. Kurşun, çatı malzemesi ve panel kaplama için popülerdir ve
elektriği iyi iletir.
 Yüksek sıcaklıkta, karbonun önemli bir etkisi yoktur; belli ölçüde silikatı üreten
silisyum, alüminyum ve krom oksidasyon oranını azaltır. Kuru oksidasyonun olduğu yere gaz
bileşiminin etkisi vardır. Grafitli dökme demirde, katılaşma esnasında dökümün şişmesi ve
distorsiyonu ile grafit lamelleri arasında demirin ilerleyen iç oksidasyonu ile birleşerek, yüksek
sıcaklık oksidasyon işlemi yüzey durumunu meydana getirir. Yüzey karakteristiği çeliğe ilave
edilen Si, Cr ve Al ile iyileşir. Isıya karşı en çok kullanılan dökme demir (%2,5 C, %60 Si)’dir
ve silis-ferrit matrisinde ince bir grafit yapısına sahiptir. Malzeme magnezyumla aşılanarak
küresel grafit olarak da üretilebilir, böylece stabilite daha da arttırılır.
 Toprağın korozyon etkisi önemli şekilde değişebilir. İlk olarak toprağın bünyesi,
aşındırıcı için gerekli olan havanın girişimi kontrol eder; ikinci olarak suyun varlığı topraktaki
mineralin iyonlaşma ve metal yüzeydeki oksidasyon ürünü için sağlanır. Suyun miktarı,
oksijenin mevcudiyetini de etkiler. Genelde yüksek elektrik mukavemeti olan kuru, kumlu ve
kireçli topraklar en az, ağır killi ve tuzlu topraklar ise en çok korozyona uğrar. Yeraltındaki
malzemenin birçoğu çelik, dökme demir veya betondur, ama gömülü çelik dökme demir
üzerindeki aşındırma oranı fark edilir şekilde atmosferden daha azdır. Yeraltındaki petrol, doğal
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gaz veya su hattı şebekesi için kullanılan çelik borulara korozyondan korunma için katodik
koruma uygulanabilir.
 Sudaki malzemelerin korozyonu, dökme demirler pH’ın oranına bağlı olarak
karbondioksit seviyesi, karbonat, var olan klorit iyonu ve havalandırma derecesine bağlı olarak
suda çelikten daha yavaş bir şekilde ve deniz suyunda 0.05-0.1 mm/y miktarında korozyona
uğrarlar. Alüminyum ve alaşımları doğal tatlı suda biraz lekelendiği halde saf suda korozyona
uğramazlar ve sadece başlıca alaşım elementi olan bakır önemli derecede normal deniz suyunda
korozyona uğrar. Bakır ve bakır alaşımlarındaki noktasal korozyonu diferansiyel
havalandırmaya sebep veren yüzey tabakasıyla oluşabilir. Pirinçlerin çinkosunu giderme işlemi
mafsallı başlığın varlığıyla aralarında ilişki kurulabilir. Fakat bu ve diğer çeşit bağlamalar ve
tabakalar özellikle düşük su hızında çarpışmalarla bakır ve birçok bakır ağırlıklı alaşımlarda
aşındırmada artış olur. Nikel ve nikel alaşımlarını pasif oksit filminin korunmadığı yüksek asit
ortamları ve hareketsiz ortamlar hariç genellikle tatlı suda korozyona karşı dayanıklıdır. Deniz
suyunda Ni-Cu serileri (Monel) ve Ni-Cr alaşımları kullanılır. Çinko kazancı, özellikle çinko
kaplamasının davranışı ve karbon anotlar (katodik koruma)’la ilgilidir. Aktif akış durumları
altında uniform aşındırma, sert göl suyu ve deniz suyundaki gibi çözeltideki kalsiyum ve
magnezyum tuzlarıyla kuvvetlendirilmiş koruyucu bir çinko hidroksit filmi oluşturur.
Korozyonun oluşması normal olarak noktasal korozyon iledir, ama çinko genellikle yavaş
olarak aşındırılır.
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Özet
Plazma elektrolitik yöntemi; geleneksel anodik oksidasyon veya elektro-kaplama ile aynı mantığa sahip fakat çok
daha yüksek voltaj altında, bir elektrolitte doğru veya alternatif akım (DC/AC) güç kaynağı kullanılarak
gerçekleştirilen bir termokimyasal yüzey işlem tekniğidir. Anot-katot üzerine yüksek voltaj uygulayarak
elektrolitteki malzeme yüzeyinde sıcaklık artırılır ve yüzey etrafındaki elektrolitten plazma zarfı elde edilir.
Sıcaklığın artmasıyla, zarfta plazma halde atom ve/veya iyonlar oluşur ve bunlar malzeme yüzeyine yüksek hızla
difüze edilirler. Elektrolit türüne bağlı olarak; nitrürleme, karbürleme, borlama ve oksidasyon gibi yüzey işlemleri
yapılabilir. Sonuçta malzeme yüzeyinde yapısal, mekanik, tribolojik ve korozif özellikler geliştirilebilir. Bu
makalede plazma elektrolitik yöntemi, avantajları ve kullanım alanlarından bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Plazma Elektrolitik, Termokimyasal Yüzey İşlemi

PLASMA ELECTROLYTIC METHOD AND AREAS OF USAGE
Abstract
Plasma electrolytic method is a thermochemical surface treatment technique realized by using DC or AC power
supply in an electrolyte, having same logic with conventional anodic oxidation or electroplating but under much
higher voltage. With temperature increasing, atoms and/or ions are formed at plasma state in envelope and these
are diffused on material surface with high rate. Depending on the kind of electrolyte, the surface treatments; such
as nitriding, carburizing, boronizing and oxidation can be made. Eventually; microstructural, mechanical,
tribological and corrrosive properties can be improved on material surface. In this article plasma electrolytic
method, advantages and usage areas are mentioned.
Keywords: Plasma Electrolytic, Thermochemical Surface Treatment
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1. GİRİŞ
Teknolojik ilerlemelerle birlikte mühendislik malzemelerinden beklenilen özellikler,
değişkenlik ve çeşitlilik arzetmektedir. Bu özellikler, malzemenin yüzeyinde yapılan yüzey
işlemleri ile elde edilebilir. Yüzey mühendisliği, mühendislik malzemelerinin yüzeyini
geliştirmeyi amaçlayan, teknik ve ekonomik yönden cazip bir metottur. Yüzey, malzemenin
servis ömrünü etkilediği için, yapılan işlemle mevcut fiziksel, kimyasal ve mekanik
özelliklerden farklı ve daha fonksiyonel özellikler elde edilmesi amaçlanır. Yüzey
mühendisliğinin bir parçası olan termokimyasal işlem ile malzeme yüzeyine metal/metal
olmayan atomların, iyonların vs difüzyonu sayesinde yüzeyde yapısal ve kimyasal değişikliğe
sebep olunur. Bu işlemler katı, sıvı, gaz ve plazma ortamlarda gerçekleştirilebilir. Son yıllarda
ilgi konusu olan plazma elektrolitik yöntem ile malzeme yüzeyinde termokimyasal işlemler
yapılabilmektedir. Karbürleme, nitrürleme, karbonitrürleme, nitrokarbürleme, borlama,
borkarbürleme ve oksidasyon gibi pek çok termokimyasal işlem türleri mevcuttur.
2. PLAZMA ELEKTROLİTİK YÖNTEMİ
Plazma tekniğini içeren kaplama yöntemleri bir asırdan fazla süreden beri kullanılmaktadır.
Plazma elektrolitik (PE) yöntemi ise, son yıllarda çözeltide malzeme yüzey modifikasyonu için
geliştirilmiş olup geleneksel anodik oksidasyon veya elektro-kaplama yöntemiyle aynı mantığa
sahiptir. İşlemdeki elektrot potansiyeli, geleneksel yöntemlere göre çok daha yüksektir. Belli
şartlar altındaki bu yöntemde, elektrot işlem hızları çok yüksektir ve oluşan gaz ürünleri metal
elektrotun yüzeyini terk etmek için yeterli süreyi bulamaz. Uygulanan voltaj kritik bir değere
ulaştığında, metal yüzeyinde elektrolitten ayrılan buhar-gaz zarfı oluşur. Bu zarftaki güçlü
elektrik akımı, gaz ürünlerinin iyonizasyonuna sebep olur. Plazma halde bulunan bu atom, iyon
gibi ürünler işlem yapılacak malzeme yüzeyine hızla difüze olurlar. Bu difüzyon sayesinde
kimyasal etkileşimler olur ve malzeme yüzeyinde oksit, nitrür gibi tabakalar oluşturulur (1).
Tribolojik uygulamalar için geliştirilen pek çok geleneksel (plazma gibi) kimyasal işlem
teknolojileri, gaz atmosfer odada oluşturulan yüksek sıcaklığa bağlı işlemlerdir. Bu yöntemler,
termal difüzyon için pahalı vakum ortamlardır. Ortam sıcaklık ve basıncında işlem gören üretim
hatlarında kullanılamazlar. Bu problem özellikle tekstil ve sağlık endüstrisinde, plazma
elektrolitik yöntem sayesinde giderilmiştir (8). Aynı zamanda geleneksel plazmaya göre işlem
hızının yüksek olması, yöntem esnekliği, düşük yatırım maliyeti ve çevre dostu olması
endüstriyel uygulamalar için büyük avantaj sağlar (5). İşlem hızı ve malzeme etrafında homojen
plazma oluşumu, endüstriyel üretim için ilave bir katkıya sebep olur (7). Voltaj ve zamana bağlı
olarak difüzyon kontrolünün olduğu bir yöntemdir.
Yeni bir yüzey mühendislik yöntemi sayılan plazma elektrolitik (PE) yöntemi; oksidasyonu
kapsayan plazma elektrolitik oksidasyon (PEO) ve nitrürleme/karbürleme gibi işlemleri
kapsayan plazma elektrolitik doyurma (PES) tekniklerini içerir. Tipik bir PE yöntem ünitesi
elektrolizör ve yüksek elektrik güç kaynağından oluşur (şekil 1). Plazma oluşumunu sağlayan
ve uygulanan elektrik rejimine göre; DC, Pulsed DC, Unbalanced AC gibi çeşitli tipte güç
kaynakları mevcuttur (20). Uygulama yapılacak malzeme doyurma işlemlerinde sisteme katot
olarak, oksidasyon işleminde ise anot olarak bağlanır.
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Şekil 1. Plazma elektrolitik prosesi, 1: katot destek, 2: DC güç kaynağı, 3: paslanmaz çelik anot kap, 4: soğutucu
su girişi, 5: katot sabitleyici, 6: çözelti ilavesi, 7: termokupul, 8: soğutucu su çıkışı, 9: gaz çıkışı, 10: katot
malzeme (15)

Şekil 2. (a) Şematik gösterim ve (b) plazma elektrolitik yönteminin akım-voltaj eğrisi. (0-U1) faraday kanununa
uyan kısım; (U1-U2) kararsız kıvılcım-boşalma bölgesi; (U2-U3) akkor plazma bölgesi (zarf oluşur) ve U3 ise gaz
zarfında ark boşalmasının olduğu kısımdır (16)

Plazma elektrolitik yöntem ile karbürleme, nitrürleme, nitrokarbürleme, karbonitrürleme,
borlama, borkarbürleme ve oksidasyon gibi termokimyasal yüzey işlemleri yapılabilmektedir.
3. UYGULAMA ALANLARI
3.1. Karbürleme
Karbürleme, yüksek karbon çözünürlüğüne sahip kararlı kristal yapılı ostenit bölgede (850-950
0
C sıcaklık aralığında), düşük karbonlu çeliklerin yüzeyine karbon ilave etme işlemidir.
Karbürlemede sertleştirme, martenzit oluşturmak amacıyla yüksek karbonlu yüzey tabakasına
su verilerek tamamlanır. Böylece, iyi aşınma ve yorulma direncine sahip yüksek karbonlu
martenzit yapılı yüzey, düşük karbonlu çeliğin tok özellikteki merkeziyle birleşmiş olur (2).
Karbonca zenginleştirilmiş tabaka, ya karbürleme sıcaklığında direk su verilerek ya da tekrar
ısıtıp su verilerek sertleştirilebilir (17). İşlem, difüzyon kontrollü bir işlem olduğundan, tabaka
kalınlık oranı sıcaklık ve zamana bağlıdır (24). Çeliğin işlem derinliğini etkileyen diğer bir
faktör ise yüzeydeki mevcut karbon potansiyelidir. Karbürlenmiş çeliğin yüzey sertliği
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öncelikle karbon içeriğinin fonksiyonudur ve % 0,5’ten fazla karbon mevcudiyeti sertliğe etki
etmez ancak sertleşebilirliği geliştirir (2). Yöntem, çeliğin yüzey sertleştirme teknikleri
arasında en fazla kullanılanlardan biridir. Üstün mekanik özellik kombinasyonları sunar.
Duruma göre katı, sıvı ve gaz türleri vardır (17). Bunlar; kutu karbürleme (katı), tuz banyosu
karbürleme (sıvı) ve atmosferik gaz, plazma ve vakum karbürleme (gaz) şeklindedirler (2).
Kutu ve gaz karbürlemeyi kapsayan geleneksel ısıl işlemler, iş parçasında büyük distorsiyona
sebep olurlar. Dahası bu metotlar, genelde yüksek enerji ve maliyet gerektiren 1000 0C veya bu
sıcaklığı aşan vakum ortamında gerçekleştirilirler. Son yıllarda, plazma elektrolitik teknolojisi,
metallerde yüzey sertleştirmek için verimli ve çevre dostu bir yaklaşım sunmaktadır (43).
Plazma elektrolitik yöntem kullanılarak çeliğin karbonla işlemini anlatan ilk yayınlar,
1960’larda Sovyetler Birliği ve Japonya’da yapılmıştır (22).
Plazma elektrolitik yöntemle yapılan karbürleme işleminde elektrolit olarak; gliserol ve
amonyum klorür (22) ile elektriksel iletkenlik için damıtılmış su gibi katkı maddeleri
kullanılmıştır. Ayrıca plazma elektrolitik karbürleme (PEC) işleminin, sertliği artırdığı (22,24),
sürtünme katsayısını düşürdüğü (43), aşınma direncini geliştirdiği (24,43) korozyon direncini
artırdığı (43) ve yüzey pürüzlülüğünü iyileştirdiği (22) görülmüştür.
3.2. Nitrürleme
Nitrürleme; 500-5500C sıcaklık aralığında ferritik durumda olan çelik yüzeyine azot
difüzyonunun yapıldığı yüzey sertleştirme ısıl işlemidir. Yüzey kompozisyonunun değişmesi
ile ilgili olarak karbürlemeyle benzerdir fakat azot difüzyonu ostenit fazda değil ferrit fazda
yapılır. Dolayısıyla karbürlemedeki gibi yüksek sıcaklıkta ostenit oluşturma ve akabinde
martenzit oluşturmak için su verme işleminin olmayışından dolayı distorsiyon tehlikesi
minimum olup mükemmel boyut kararlılığı söz konusudur (2). Çeliğe azot difüzyonu; sertlik,
yorulma dayanımı, aşınma ve korozyon direncini artırır. Nitrürleme başlangıçta Cr, Mo, V ve
Al içeren orta karbonlu çeliklerde, (Fe,M)2-3N ve (Fe,M)4N nitrürler oluşturarak yüzey sertliği
ve aşınma direnci elde etmek için kullanılmıştır. Günümüzde ise, düşük karbonlu ve düşük
alaşımlı çeliklere uygulanmaktadır. Yöntem esas olarak amonyak içeren gaz, tuz banyosu ve
plazmada gerçekleştirilir. Çelik yüzeyine azot ilavesi, hem nitrür (veya azot katı çözeltisi)
oluşturur hem de ostenitleşme sıcaklığını düşürür. Fe-N faz diyagramına göre ötektoid
dönüşüm sıcaklığı, % 0,07 azot varlığında 700 0C’ye düşer. Bu sıcaklık, çeliğin % 0,1 veya
daha fazla azot içermesi halinde 590 0C olur. Böylece, birkaç dakika 650-750 0C’de azot
difüzyonu, yüzey tabakasının ostenitleşmesiyle sonuçlanır ve hızlı soğutma yapılırsa azotlu
martenzit yapı elde edilir (18).
Geleneksel nitrürleme işlemlerinin eksiklikleri; uzun üretim periyodu, yüksek enerji tüketimi,
kolay deformasyon, düşük ürün verimi ve yüksek işlem maliyeti gerektirmesidir. Plazma
elektrolitik yöntem ise birkaç dakika içerisinde çok yüksek sertlik, aşınma direnci ve korozyon
direncine sahip nitrür tabakası elde ederek bu problemi çözebilir. Nitrür tabakasının
performansı esas olarak; voltaj, işlem süresi, akım yoğunluğu, frekans ve elektrolit
kompozisyonu parametrelerinden etkilenir (11). İyon nitrürleme işlem süresi, gaz
nitrürlemeden çok daha kısadır (13).
Plazma elektrolitik nitrürleme (PEN) işleminde; üre (13), amonyak (11), amonyum klorür ve
amonyum nitrat (18) gibi elektrolitler kullanılmıştır. Bu işlem ile yapılan çalışmalarda, sertlik
(11,13,18), aşınma ve korozyon direnci artışı (11) görülmüştür.
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3.3. Karbonitrürleme
Karbon ve azot ile yüzey sertleştirme, karbürleme ve nitrürleme sıcaklıkları arası bir işlem
sıcaklığı gerektirir ve bu iki element kullanılarak yapılan yüzey sertleştirmesi için;
karbonitrürleme, ostenitik nitrokarbürleme ve ferritik nitrokarbürleme teknikleri kullanılır.
Nitrokarbürleme metodları; ince bir ε karbonitrür beyaz tabaka oluşumuna dayanırken,
karbonitrürleme; karbürlenmiş ostenitte sertleştirme faktörü olarak azot kullanılan bir işlemdir
(2). Karbonitrürleme; karbon ve azot radikallerinin kritik altı sıcaklıklarda taban metale difüze
edildiği termokimyasal bir yöntemdir (3). Yöntem, ostenit kompozisyonunun değiştirildiği ve
martenzit oluşturularak yüksek yüzey sertliğinin elde edildiği karbürlemeyle benzerdir. Azot
elementinin malzemenin sertleşebilirlik özelliğini geliştirmesinden dolayı karbonitrürlemede
önlemsiz su verme işlemine ihtiyaç duyulmaz ve bu durum daha az distorsiyon ve çatlak
oluşumuna sebep olur. Böylece yüksek alaşımlı karbür çeliğinin yüzey sertliğine denk olacak
şekilde, düşük karbonlu çelik kullanımı imkânı sağlanmış olur (2).
Plazma elektrolitik karbonitrürleme (PEC/N), yüksek büyüme hızında difüzyon sertleşmeli
karbonitrür tabakası oluşturur. Proseste elektrokimyasal reaksiyonlar ve plazma termokimyasal
etkiler, efektif difüzyon katsayısını etkiler. Sonuçta, metalik olmayan elementlerde gaz
karbürlemeye kıyasla % 200’den % 250’ye artabilir. Geleneksel yöntemlere göre çevre dostu
ve ekolojiktir (44). Nitrürleme ve karbonitrürleme yöntemleri, metallerin korozyon direncinin
gelişiminde karbürlemeden daha avantajlıdır (19).
Plazma elektrolitik karbonitrürlemede; etanolamin (21), üre/sodyum karbonat (15),
trietanolamin/üre/formamid (41), monoetanolamin/potasyum klorür (44), gliserol (19) ve
kalsiyum nitrat (14) gibi elektrolitler kullanılmıştır. Yapılan çalışmalarda, sertlik artışı (44),
düşük sürtünme katsayısı (23), yüksek aşınma (14) ve korozyon direnci (14,19) değerlerine
ulaşılmıştır.
3.4. Nitrokarbürleme
Nitrokarbürleme işlemi yaklaşık 1950’li yıllardan beri kullanılmaktadır. Demir esaslı
malzemelerin yüzeyine azot ve karbon difüzyonunu içeren bir termokimyasal işlemdir. Diğer
yüzey mühendislik yöntemlerine kıyasla; yüksek derecede şekil ve boyut kararlılığı, kısa işlem
süresi ve düşük işlem sıcaklığıyla üstünlük arzeder. Yöntem sıvı, gaz ve plazma atmosfer olarak
uygulanabilir. Genellikle karbon çeliği, alaşımlı çelikler, takım çelikleri, paslanmaz çelikler,
dökme demir ve sinterlenmiş malzemelere uygulanır (1). Sertlik, tribolojik özellikler, korozyon
direnci ve yorulma dayanımını olumlu yönde geliştirmek için yaygın şekilde kullanılan bir
yüzey işlem türüdür (1,6). Fe-N diyagramında 550-580 oC sıcaklık aralığında gerçekleştirilen
nitrokarbürleme işlemi ferritik nitrokarbürleme, yaklaşık 590 oC’deki ötektoid nokta üzerindeki
sıcaklıklarda yapılan işlem ise ostenitik nitrokarbürleme olarak adlandırılır. Ferritik
nitrokarbürleme, sertlik ve tribolojik özellikleri iyi olan ε-Fe2-3(N,C) ve γ-Fe4(N,C) fazlarından
oluşan beyaz (birleşik) tabaka üretmesine rağmen, sade karbonlu çeliklerde alttaki azot
difüzyon bölgesinin sertleşebilirliği zayıftır ve yüksek yoğunluktaki yükleme şartlarında,
nispeten düşük yük taşıma kapasitesine sahip olduğu için hasar oluşur. Bu olumsuz durum,
ostenitik nitrokarbürleme yapılarak giderilir. Ostenitik nitrokarbürleme sadece sert yüzey
tabakası ve difüzyon bölgesi üretmez, yüzey altında su verme sonrası martenzit veya beynite
dönüşen demir-azot-karbon ostenit bölgeside üretir (1).
Plazma elektrolitik yöntemde martenzit/beynit yapısının elde edilmesi için su verme ortamı
olarak nitrokarbürleme işleminin yapıldığı elektrolit çözelti kullanılabilir. Elde edilen birleşik
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tabaka, demir karbonitrürler içerdiği için iyi tribolojik ve anti-korozif özelliklere sahiptir.
Ferritik matriste karbon ve azot atomlarının çözündüğü difüzyon bölgesi ise, yorulma
dayanımını geliştirici etki yapar ve kalınlığı süre ile sıcaklığın yani plazma elektrolitikte
voltajın fonksiyonudur (1).
Plazma elektrolitik nitrokarbürleme (PEN/C) çalışmalarında; üre/sodyum karbonat [1],
üre/amonyum klorür/sodyum karbonat [45], trietilamin/gliserol/sodyum bikarbonat [32] gibi
elektrolitler kullanılmıştır. Ayrıca yapılan çalışmalarda; sertlik, aşınma ve korozyon direnci
artışı görülmüştür (1).

Şekil 3. 715 oC’de 240 V gerilim altında 3 dakika işlem süresiyle plazma elektrolitik nitrokarbürleme yapılmış
AISI 1020 çeliğinin kesit alanının optik mikroskop görüntüsü (1)

3.5. Borlama
Borlama, metalik malzeme yüzeyi boyunca bor difüzyonunun yapıldığı bir termokimyasal
işlemdir. Bor nispeten küçük boyutta bir kimyasal element olmasından dolayı;
demir/nikel/kobalt alaşımları, metal-bağlı karbürler ve benzeri pek çok metale borlama
yapılabilir. Borca zengin bir atmosfer oluşturmak için B4C, ferro bor, BCl3 ve boraks gibi
borlayıcı maddeler kullanılır (12). Borür tabakası; yüksek sertlik, iyi adezif/abrazif aşınma
direnci, yüksek ısı/korozyon direnci ve düşük poroz yapıya sahiptir (28,40). Demir-bor faz
diyagramına göre tek fazlı Fe2B oluşturabilen maksimum bor miktarı % 33,5’tur. Çelik
yüzeyinde bor potansiyelini kontrol ederek tek (Fe2B) veya çok tabakalı (FeB/Fe2B) yapı
oluşturulabilir. Tabakalardaki FeB fazının varlığı tabakaların gevrekliğine ve FeB-Fe2B ara
yüzeyinde yüksek gerilme yığılmasına sebep olur (40). FeB fazı bütün borlama proses
türlerinde Fe2B fazından çok daha sert ve daha genel olmasına rağmen daha düşük kırılma
tokluğuna sahiptir. Böylece, kolayca yüzeyden ayrılma veya hasar oluşturabilir (42). Çelikte
tipik borlama işlemi birkaç saat için 827-1027 oC arasındaki sıcaklıklarda gerçekleştirilir.
Sonuçta birkaç yüz mikron kalınlığında ve 2000-2500 HV sertlik değerinde bir tabaka (FeB ve
Fe2B) oluşur. Tabakanın sahip olduğu yüksek kimyasal kararlılıktan dolayı çeliğin korozyon
direncinde önemli artış elde edilir (12). Temel dezavantajı, özellikle FeB fazının gevrek bor
tabakası oluşturmasıdır. Tek fazlı Fe2B tabakası düşük gevreklikle daha iyi performans
sağlamaktadır (28). Çelik malzemede yüzeyden içeri doğru oksijen difüzyonunu önleyen çok
kararlı ve kompakt Fe2B’den dolayı borür tabakası, yüksek sıcaklık oksidasyon direnci ve
mükemmel mekanik özelliklere sahiptir (4). Borlanmış çeliğin mekanik davranışı, bu tabakanın
gevreklik ve taban malzeme ile olan ara yüzeyindeki özelliklerdeki ani değişimden dolayı
genellikle tatmin edici değildir. Borür tabakadan taban malzemeye olan sertlik gradyanını
düşürerek çelik yüzeyinin mekanik özelliklerini geliştirmek için; karbürleme, lazer işlemi, su
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verme, iyon implantasyonu ve gaz nitrürleme gibi borlama öncesi veya sonrası işlemler
yapılmaktadır (12). Ayrıca bor, karbon ve azot atomlarının müşterek nüfuziyeti de borür
tabakasının gevrekliğini düşürebilir (28). Bor atomlarının çelikte düşük çözünürlüğe sahip
olmasından dolayı, borlama işlemi nitrürleme ve karbürlemeden daha zordur. Geleneksel
borlama işlemleri; tuz borlama, plazma borlama, gaz borlama ve kutu borlamayı içerir (42).
Ancak kutu borlama, elektrokimyasal borlama ve plazma borlama yöntemleri; yüksek işlem
sıcaklığı (700-1000 oC), çevresel kirlilik, zehir ve patlayıcı doğası gibi dezavantajlara sahiptir.
Ayrıca kutu borlama, 3-16 saat gibi uzun işlem süresi gerektirir (26). Plazma elektrolitik
yöntemle yapılan borlama işleminde uygulanan yüksek elektriksel gerilimden dolayı, bor
difüzyon hızı, geleneksel işlemdekinden daha fazla olacağından, daha geniş borür tabakası elde
edilebilir (12). Ayrıca geleneksel borlama işleminde, istenmeyen FeB ve Fe2B içeren çift
tabakalı yapı oluşabilir. Daha düşük termal genleşme katsayılı FeB fazının borür tabakada
kolayca çatlak üretebilmesinden dolayı, endüstriyel uygulamalarda tek fazlı Fe2B tabakası arzu
edilir. Borlanmış tabaka, çeliklerde karbür veya nitrokarbür tabakalarından çok daha sert tabaka
oluşturur (26).
Plazma elektrolitik borlama (PEB) işlemlerinde genelde elektrolit olarak boraks kullanılmış ve
tatmin edici sertlik artışı değerlerine ulaşılmıştır (12).
Bahsedilen termokimyasal yüzey işlemlerine ilaveten, bunların birlikte denenmesiyle çeşitli
işlemler yapılabilir. Bunlardan borkarbürleme (PEB/C) yöntemi, birkaç saat işlem süresi
gerektiren geleneksel borkarbürleme işlemine göre daha yüksek verime sahiptir (10). PEB/C
işleminde; boraks/gliserin (42), boraks/kalsiyum karbonat (8) gibi çözeltiler kullanılmıştır.
Yapılan çalışmalarda sertlik, korozyon direnci artışı (26), sürtünme katsayısı düşüşü (28,42) ve
aşınma direnci artışı (26,28,42) sağlanmıştır. Plazma elektrolitik borkarbürlemeyle birlikte,
bornitrürleme ve borkarbonitrürleme gibi işlemlerde yapılmaktadır (8).

Şekil 4. St 14 çelik malzemeye % 25 boraks içinde, 900 oC’de, 185 V gerilim altında, 10 dakika uygulanan
plazma elektrolitik borlama işlemi sonrası elde edilen SEM görüntüsü (40)

3.6. Oksidasyon
Plazma elektrolitik oksidasyon (PEO) işlemi ile ilgili ilk araştırmalar 1970’lerin ortalarında
sırasıyla Rusya, Amerika ve Almanya’da başlamış ve 1990’larda da Çin’de tanıtılmıştır (25).
PEO işlemi, elektrolit içinde metallere yüksek voltaj uygulayarak gerçekleştirilir. Tüm taban
malzemenin neredeyse oda sıcaklığında tutulduğu yüksek gerilim ve basınç altında metal
yüzeyinde veya yüzeye yakın kısmında plazma boşalması oluşturulur (27). Mikro ark
oksidasyon (MAO), mikro plazma oksidasyon (MPO), kıvılcım veya deşarj anodik oksidasyon
olarak da bilinen PEO işlemi, geleneksel anodik oksidasyon işleminin gelişmiş formu olarak
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düşünülebilen ve Al, Mg, Ta, Nb, Zr, Ti ve alaşımlarına uygulanarak mükemmel özellikte
seramik yapılı yüzey elde edilen bir yüzey işlem yöntemidir (25,29,30). Ekonomik olarak
uygun ve çevre dostu olarak gelişmekte olan PEO işlemiyle, malzemenin mekanik dayanım,
ısıl direnç, korozyon direnci, aşınma direnci, adezyon direnci ve elektriksel izolasyon
özelliklerine pozitif katkı yapılabilir (29,34-36). Çeşitli şekillerdeki nesnelere uygulanabilmesi
ve işlemin kısa süreli oluşu gibi pek çok avantajların yanı sıra, elektrolit kompozisyonu
ayarlanarak tabaka kompozisyonu kontrol edilebilir (37). Elektrolit doğası, akım yoğunluğu,
taban malzemesi, uygulanan güç modu/işlem sıcaklığı, elektriksel parametreler, işlem süresi ve
dalga biçimi parametrelerine bağlı olarak işlem yapılmış yüzey, farklı fonksiyonlu mikroyapı
ve özellikler gösterir. Ayrıca çevre kirliliğinden dolayı asit elektrolitler nadiren kullanılır ve
yerine yaygın bir şekilde aluminat, silikat ve fosfat içeren alkalin elektrolit sistemi kullanılır
(9,35,39). Birden fazla elektrolit karıştırıldığında, işlem performansı ve mikroyapı gelişecektir
(35). Yöntem başarılı bir şekilde otomotiv, elektrolitik kapasitörler, uzay teleskopları, güneş
kollektörleri, biyomedikal araçlar, hava aracı ve tekstil makinelerinde kullanılmıştır (38).
Oksidasyon işlemiyle yüzeyde oluşan Fe3O4 fazının, karbonlu çeliklerde aşınma ve korozyon
direncine, sertlik artışına, sürtünme katsayısının düşmesine ve bağ dayanımının gelişmesine
katkı yaptığı görülmüştür (31,33).
Plazma elektrolitik oksidasyon işlemlerinde kullanılan elektrolitlerden bazıları; potasyum
hidroksit/sodyum silikat/potasyum florür (9), boraks (30) ve karbonattır (31). Yapılan bazı
çalışmalarda sertlik artışı (30), sürtünme katsayısı iyileşmesi (30,31), korozyon direnci artışı
(33), termal şok direnci gelişimi (29) ve aşınma direnci artışı (30,39) sağlanmıştır.
4. SONUÇ
Plazma elektrolitik yöntemi yapısal, mekanik, tribolojik ve korozif uygulamalar için avantajlar
sunan bir yöntemdir. Süre ve voltaja dolayısıyla sıcaklığa bağlı olarak difüzyon tabakası
kontrolü sağlanabilir. Geleneksel plazma yöntemindeki pahalı ve karmaşık vakum ortamına
ihtiyaç duyulmaz. Bu özelliği sayesinde atmosfer şartlarında işlem gerektiren üretim hatlarında
kullanılabilir. Bu durum özellikle tekstil ve sağlık endüstrisinde üretim imkanı sunar. İşlem hızı
ve malzeme etrafında homojen plazma oluşumu, endüstriyel üretim için ilave bir katkıya sebep
olur. Ayrıca geleneksel yönteme göre çok daha kısa işlem süresine sahiptir. Kullanılan çözeltiye
bağlı olarak çevre dostudur ve karmaşık parçalara uygulanabilir.
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THE APPLICATION OF LONG RANGE ULTRASONIC INSPECTION METHOD
FOR DETECTION OF CORROSION AT N.V.TURKSE PERENCO AGED PIPELINE
M. YALÇIN, S. DEMİRCİ
N. V. Turkse Perenco, Diyarbakır, Türkiye
Abstract
The continuity of pipelines’ integrity is one of the main concern of pipeline operators. Thus the ability of detecting
the corrosion and mechanical damages has high importance. In recent years, a variety of conventional and
advanced Non-destructive testing techniques were employed for condition monitoring of pipelines and detection
of corrosion & mechanical damages on accessible sections. This paper provides an overview of Long Range
Ultrasonic Testing technique, and its outputs on an unaccessible zones of an aged pipeline. Also the inspection
system advantages, limitations and reliability investigated covering several pipeline conditions.
Keywords: Corrosion, Long Range Ultrasonic, NDT

N.V.TURKSE PERENCO YAŞLANMIŞ BORU HATTINDA KOROZYON TESPİTİ
İÇİN UZUN ERİMLİ ULTRASONİK MUAYENE METODUNUN UYGULANMASI
Özet
Boru hatları bütünlüğün devamlılığı boru hatları operatörleri için en önemli hususlardan biridir. Dolayısıyla,
korozyon ve mekanik hasarların tespiti kabiliyetleri önleyici bakım uygulamaları açısından yüksek önem taşır.
Son yıllarda, boru hatları durum tespiti ve ulaşılabilir bölgelerde korozyon & mekanik hasarların tespiti için çok
çeşitli geleneksel ve gelişmiş Tahribatsız Muayene Testleri uygulanmıştır. Bu makale Uzun Erimli Ultrasonik
Muayene tekniğine genel bir bakış ve yaşlı bir boru hattının kısıtlı bölgelerindeki LRUT sonuçlarını
değerlendirmektedir. Ayrıca, muayene sisteminin avantajları, kısıtlamaları, kabiliyetleri ve güvenilirliği birden
fazla boru hattı koşulları için araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Korozyon, Uzun Erimli Ultrasonik, NDT
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1. INTRODUCTION
Upstream oilfields, in proportion to number production wells, contain many pipelines between
the wells and various downstream substations such as oil-water separation, storage and loading
facilities.
Especially the aged hydrocarbon transmission lines deserve concentrated attention against
condition changes and remained life time estimations.
As a non-destructive assessment method, In-line Inspection (ILI) with varying techniques is
one of the most popular in-service assessment method but when the physical state of the pipe
line is not suitable or this is not crucial (availability of external inspection), Long Range
Ultrasonic Testing (LRUT) is an accepted method considering its relatively short history. (1)
NVTP engineers being responsible of integrity assurance activities, have chosen LRUT method
to assess the state of high importance pipe line and evaluated the field performance of it.
2. PRINCIPALS OF LRUT TECHNIQUE
LRUT is an advanced non-destructive testing method which goes back to late 1970’s started
with guided wave (GW) studies but commercially, it was introduced under the leadership of an
independent research organization (Teletest launched by Pi Ltd.) and private companies in 90’s
for the in-service monitoring of piping systems, especially the determination of corrosion under
insulation (CUI) for piping in petrochemical plants (2, 3, 4).
Most standard NDT methods, especially ultrasonic inspection, measure the remaining pipe wall
accurately, but due technique’s capability, the measurement coverage area is either small area
or near distance so it is almost always not economical to inspect the entire length of piping or
pipeline. (5)
The benefit and comparison of LRUT compared to conventional ultrasonic can be seen on
figure 1.

Figure 1. Comparison between conventional and long range ultrasonic (7)
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Moreover, even the method reliability is enough to evaluate the integrity of system, the
accessibility of pipe, external coating or the pipe location (pipe can be buried) also have
significant effect on efficiency of inspection system. The LRUT’s cost effectiveness is mainly
coming from its capability to inspect coated and buried pipes in service, but also by the
possibility to check corrosion over long pipe segments from a single sensor position. (6)
This advantage of system, especially within the last decade, made LRUT is becoming
increasingly requested by not only the plant operators, also by onshore and offshore pipeline
operators and power sector professionals as well. Venkataraman et al. used LRUT to detect
corrosion on an offshore platform’s risers (5). In power generation industry, Singh et al. has
inspected cement coated LPG pipelines with LRUT (10). On the other hand, in a petrochemical
plant, M. Taghipour implemented the system on inaccessible pipe-rack to determine the wall
thinning of piping system (11). Another study is made by Al-Ammandi in sea lines under
wharf’s deck and transfer lines between refinery and tank farm (12).
In LRUT, a pulsed guided ultrasonic wave is propagated in a pipe wall from a ring of equally
spaced ultrasound probes supported by a collar wrapped around the pipe. The ultrasonic waves
are reflected by features such as flanges, circumferential welds, branches and defects in the
wall. The reflected echoes are received by the transmitting probes.
Teletest brand system detects metal loss in pipe using these reflected echoes in a 2 step
approach. In step 1 which called initial screening, distance amplitude correction (DAC) curves
are plotted in an A-scan display. (7) In step 1 initial screening, features’ signal peaks are
categorized as amplitude scores of 1, 2 and 3 as minor, moderate and severe in terms of
amplitude of signal response respectively.




Category 1: Responses lower than -26 dB, line. Estimated cross sectional area wall loss
in the ~ a 9 % decrease in pipe.
Category 2: Responses between -20 to -26 dB. Estimated cross sectional area wall loss
is between 9 – 15 %.
Category 3: Responses exceeding -20 dB. Estimated cross sectional area wall los is
more than 15 %. (8)

Figure 2. LRUT initial screening and directionality of focus evaluation

Collected data from the initial screening is processed and analyzed by operator. After this step,
the surveyor will assess the anomalous signals and decide to proceed with next step, step 2,
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which is implemented for the determining the directionality of the focused anomaly. In Focus
inspection (step 2), a further test is undertaken whereby a different waveform is automatically
selected and calibrated. This waveform concentrates a focal spot of energy around the
circumference of the pipe at 8 different parts of the full pipe circumference. As a result, the
categorization is made by giving scores. With using the step 1 and step 2 scores, a likely of
severity matrix is created and evaluation for defect ranking is made. (9)

Figure 3. LRUT directionality of focus evaluation

Figure 4. LRUT evaluation matrix

LRUT is a screening tool, so that the ranking of a response as High or Medium priority
classification identifies that, further investigation of that area is desirable.
3. EXPERIMENTAL STUDY
The most critical pipelines that NVTP took over from previous operator are the ones between
its separation station and the terminal station. These are two almost twin 8” pipelines having 33
and 26 km lengths. Lines are surface lines (no support, laid down on ground) in contrary to
general practice.
No significant hazard has been experienced except a few external corrosion originated leaks
which were due to the out of control village road constructions over the lines.
Being surface lines, they have the opportunity of external inspections with mostly visual and
whenever required non-destructive (ultrasound, magnetic flux leakage). On the other hand, the
lines inevitably have sections crossing the road, railroad and waterways. Lack of direct
assessment opportunity, unsuitability for ILI (short bends, plugging theft holes with stakes, lack
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of pigging set up at the date LRUT implemented) create inaccessible pipe spans along the line.
Non feasibility of excavations to reach such zones levers the LRUT as the most suitable method.
Considering above mentioned reasons, it was decided to implement the LRUT inspection
campaign. The implementation took place in 18 different locations covering 2 km of inspection
length. In this study, the detection and positioning of corrosion was studied for the same
pipeline but under several different inspection conditions such as;






Bare pipeline above supports condition
Bare pipeline, buried condition
Bare pipeline, pipe fitting effect on inspection
Coated pipeline inspection – Bitumen effect, buried pipe
Coated pipeline inspection – 3LPE coating, conduit crossing

4. RESULTS AND DISCUSSION
Case Study 1: Bare Pipeline Inspection – Pipe above supports
Case study implemented on bare 8” schedule 40 pipe line which is located above supports.
LRUT tool placed on straight section of line. There was no coating and pipe shows signs of
slight external corrosion. Moreover, a repair clamp is present on backward direction of scan.

Figure 5. LRUT results in bare pipeline inspection – pipe above supports

Slight attenuation is observed in both scan directions due following factors; lack of pipe coating,
pipe condition. More than 120 m was inspected without any problem. Pipe supports and repair
clamp indications were determined.
Case Study 2: Bare Pipeline Inspection – Buried pipe
Case study implemented on bare 8” schedule 40 pipe line which is buried into ground and also
crossing a dirt road. Medium attenuation is observed in buried section direction which limits
the diagnostic range and this is likely to have been caused by a combination of some factors
like; pipe coating, pipe condition and ground condition. More than 40 m was inspected without
any problem on both sides. But, the reliable inspection length was around 10 m in buried
section.
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Figure 6. LRUT results in bare pipeline inspection – buried pipe

Case Study 3: Bare Pipeline Inspection – Fitting effect on inspection
Case study implemented on bare 8” schedule 40 pipe line which is buried into ground after two
elbow connections in one side. High attenuation is observed in the forward direction which
severely limits the diagnostic range due to the combination of double elbow and buried pipe.
More than 20 m was inspected without any problem on both sides. But, the reliable inspection
length was around 5 m on the forward direction.

Figure 7. LRUT results in bare pipeline inspection – fitting effect on inspection.

Case Study 4 – Coated Pipeline Inspection – Bitumen effect, buried pipe
Case study implemented on bare 8” schedule 40 pipe line which located in river and railway
crossings respectively. High attenuation is observed in both directions during both inspections
which limits the diagnostic range and this is definitely caused by bitumen coating and burial
conditions. Inspections couldn’t be completed due to above reasons.
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Figure 8. LRUT results in bare pipeline inspection – fitting effect on inspection

5. CONCLUSION
Long range ultrasonic testing is a powerful and efficient method for the inspection and
screening for pipelines and piping systems. This technique enables accurate screening of long
lengths of pipelines for the corrosion and corrosion related defects. Tens of meters of buried or
inaccessible sections can generally be tested from a single location. This is why the technique
can provide considerable saving in inspection and maintenance program compared to similar
alternative techniques. On the other hand, the efficiency and operatability is depending on
several factors.









The operator experience and competency is crucial. Critical defects may be missed due to
operator’s misinterpretation of results.
The reporting complexity may be an important substance which can reduce the ability of
the client to implement future maintenance plans on the findings. This is why it is essential
that client representative should attend whole survey.
Back – up conventional NDT is required as the system does not size defects in terms of
volumetric units.
The system could not distinguish the corrosion whether it is external or internal. To
determine the origin, additional costs may be arisen.
Surface condition of inspection area is crucial. It was observed during implementation that
bitumen coating hinders the inspection capability while bare metal / smooth paint increases
the ability.
Contact continuity and quality is one of the most crucial parameter for reliability between
the transducer and surface. In most of the ultrasound based test methods, especially in
conventional techniques, couplant facilitates the transmission of ultrasound beams from
the transducer to material. LRUT, does not require couplant as the method uses guided
waves technology employing multiple transducers fixed in a ring at the pipe circumference.
Thus surface quality may have negative effect if not prepared properly. Pipe features and
fittings affecting the performance of LRUT system is determined. The inspection length
on straight lengths of pipe considerably longer than pipes which have bends.
The installation condition is also an affecting factor. The burial pipe has higher attenuation
that surface and above supports pipeline.
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ZN-AL-MG ALAŞIM KAPLAMANIN FARKLI KOROZİF ORTAMLARDAKİ
AĞIRLIK KAYBININ GALVANİZ VE GALFAN KAPLAMA İLE KIYASLANMASI
T. ORHANa, E. KARAYİĞİTb
a

Güney Çelik Hasır ve Demir Mamülleri San. Tic. A. Ş, Adana, Türkiye

Özet
Korozyon direncini arttırmak adına çeliklerin yüzeylerine yapılan sıcak daldırma galvaniz kaplama, alaşım
ilaveleri olmadan kısa ömürlü koruma sağlamaktadır. Korozyon direncinin arttırılması için çinko ile beraber farklı
ergiyik metaller kullanılarak alaşım kaplamalar yapılmaktadır. Çalışma kapsamında demire göre oksijen ile
tepkimeye girme eğilimi daha yüksek olan Zn, Al ve Mg metallerinden oluşan alaşım kullanılarak tel yüzeylere
kaplama yapılmıştır. ASTM B 117 standardına göre 110 g/m2 ; galvaniz kaplama 288 saat, Galfan(%95Zn+%5Al)
kaplama 744 saat korozyon direnci gösterirken, Zn+Al+Mg kaplama 3000 saat ve üzeri korozyon direncine
sahiptir. Numuneler farklı asidik-bazik ortamda 48 saat süre bekletilerek % ağırlık kayıplarına göre korozyona
dayanıklılıkları test edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Korozyon, Magnezyum, Ağırlık Kaybı, Ph

COMPRASION OF WEIGHT LOSS IN DIFFERENT CORROSIVE ENVIRONMENT
BETWEEN ZN-AL-MG ALLOY COATING AND GALVANIZE AND GALFAN
COATINGS
Abstract
Hot dip galvanizing process without additional alloy which implemented to steels surfaces provides corossion
resistance for short-lived. Alloy coating process is carried out with zinc and different molten metals to improve
the corrosion resistance. In this study, a metals which consists of Zn, Al, and Mg was used because of their higher
tendancy to react with oxygen according to iron to coat of steel surface. According the standard of ASTM B
117, corrosion resistance of galvanized coating with 110 g/m2 is 288 hours, galfan (%95Zn+%5Al) coating with
744 hours while Zn-Al-Mg coating is more than 3000 hours. The corrosion resistance of samples were examined in
different acidic-basic condition by keeping them wait for 48 hours according to loss of their percentage weight .
Keywords: Corrosion, Magnesium, Weight Loss, Ph
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1. GİRİŞ
Korozyon ham madde, enerji, emek, sermaye ve bilgi israfına neden olan en önemli bozunma
türlerinden birisidir.(1) Korozyonun en fazla görüldüğü malzeme elektrokimyasal
reaksiyonlara eğilimlerinin yüksek olmasından dolayı metallerdir. Metallerin korozyona
uğrama miktarları oksijene olan ilgileriyle alakalıdır.(2) Hidrojene göre daha negatif olan
metaller daha aktif yani iyonlaşma eğilimi daha fazladır. Bu da elektron verme eğiliminin fazla
olması anlamına gelmektedir.
Çinko tek başına belli bir noktaya kadar koruma sağlamaktadır. Bu amaçla korozyon dayanımı
çinko kaplamadan daha yüksek olan Zn + Al (galfan) ve Zn+Al+Mg alaşımlar ile
kaplama çalışmaları yapılmaktadır. (3) Oluşturulan üçlü ötektik faz ile (Zn/Al/MgZn2)
korozyon direncinin galvaniz ve galfan kaplamadan yüksek olması sağlanmaktadır.(4,5) ASTM
B 117 testine göre pH : 6,5 olan %5 NaCl tuz püskürtme yöntemiyle korozyona dayanıklılık
testi yapılmaktadır.(6) Sadece tuzlu ortamlardaki dayanıma bağlı kalmayarak farklı asidik ve
bazik ortamlar hazırlanarak numune yüzeylerindeki %ağırlık kaybı ile de yeni kaplamaların
farklı ortamlardaki dayanımları grafikler ile ispatlanabilmektedir.48 saat süre aralıklarla
yapılan bu testler sonucu elde edilen veriler ile grafikler oluşturularak yapılması planlanan
farklı kaplamalar için yol gösterici nitelik taşımaktadır.(7,8)
2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Yapılan çalışmada 5,5mm İSDEMİR 1006C çelik filmaşin kullanılmıştır. Filmaşinler soğuk
deformasyona uğratılarak çap 2,50 mm’e düşürülmüştür.2,50mm çapa düşürülen çelik tel
kaplama öncesi ön hazırlık işlemlerinden (quench+asitle temizleme+flux) geçtikten sonra
450ºC’de kullanılan sıcak daldırma ocaklarında 10 m/dk hızla çekilerek çelik tel yüzeyine
110g/m2; 1-Zn(Galvaniz) 2- Zn+Al (Galfan) 3- Zn+Al+Mg kaplama aldırılmıştır. Her farklı
kaplamanın farklı pH ortamlarında testlerini yapmak için 15 cm uzunluğunda tel numuneler
kesilmiştir.
2.1. Deney Düzeneği
pH: 3,5
Kimyasal: 1000 ml cam beher içerisinde; 1 litre su içerisine 1 gr Na2SO4(sodyum sülfat)
eklendikten sonra pH’ın 3,5 olması için çözelti içerisine damlalık vasıtası ile H2SO4 (sülfirik
asit) eklenmiştir. Manyetik karıştırıcı ve pH metre yardımı ile pH değeri 3,5 olan asidik çözelti
hazırlanmış oldu. Önceden kesilen 110 g/m2 kaplama miktarına sahip, 15 cm uzunluğundaki
tellerin asit içerisine daldırılmadan hassas terazi ile ilk tartımları yapılarak 30 cm
uzunluğundaki cam tüpler içerisine sırası ile yerleştirilmiştir (Çizelge 1). 48 saat sonra cam
tüpler içerisinden numuneler sırayla çıkarılar önce saf su ile yıkanıp, kurutularak son ağırlık
ölçümleri yapılmıştır.
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Çizelge 1. pH :3,5 olan kimyasal ortamda Zn, Zn+Al, Zn+Al+Mg kaplamada görülen ağırlık kayıpları

İlk
Son
Ağırlık Ağırlık
(g)
(g)
3,142 3,1407
3,1380 3,137
3,2129 3,2116
3,2985 3,2964
3,2274 3,2257
3,3502 3,349
3,1460 3,1448
3,2685 3,2674
3,2197 3,2187
3,1275 3,1263
3,0742 3,0733
2,8745 2,8735
2,8084 2,8074
3,1628 3,1616
2,7111 2,7103
3,0600 3,0592
2,8769 2,8758
2,4493 2,4486
2,6108 2,6099
2,5811 2,5802
3,4636 3,4628
3,4117 3,4109
3,219 3,2182
3,3665 3,3658
3,5781 3,5772
3,4085 3,4078
3,4857 3,4847
3,3849 3,3842
3,4345 3,4338
3,4439 3,4432

%Ağırlık
Kaybı

Ortalama %Ağırlık
Kaybı

0,041374920
0,031867431
0,040461888
0,063665302
0,052673979
0,035818757 0,040709
0,038143675
0,033654582
0,031058794
0,038369305
0,029275909
0,034788659
0,035607463
0,037941065
0,029508318
0,026143791 0,032942
0,038235601
0,028579594
0,034472192
0,034868854
0,023097355
0,023448721
0,024852439
0,020793109
0,025153014 0,020763
0,020536893
0,028688642
0,020680079
0,020381424
0,020325793
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Zn

Zn + Al

Zn+Al+Mg

pH:4,56 için
pH:3,5 olan asidik çözeltiyi hazırlama yönteminde olduğu gibi aynı şekilde işlem adımları takip
edilerek pH:4,56 ayarlanarak % ağırlık kaybı hesaplanmıştır.(Çizelge 2)
Çizelge 2. pH:4,56 olan kimyasal ortamda Zn, Zn+Al, Zn+Al+Mg kaplamada görülen ağırlık kayıpları

İlk
Son
%
Ağırlık(g) Ağırlık(g) Ağırlık
Kaybı
4,2095
4,2079
0,038009
4,4143
4,4128
0,03398
4,5845
4,5828
0,037081
4,7286
4,7268
0,038066
4,5234
4,5219
0,033161
4,4176
4,4159
0,038482
4,3561
4,3549
0,027548
4,5345
4,533
0,03308
4,3183
4,3166
0,039367
4,6104
4,6088
0,034704
4,2764
4,2753
0,025723
3,7269
3,7261
0,021466
4,0312
4,03
0,029768
3,9059
3,9052
0,017922
4,0689
4,0677
0,029492
3,7012
3,7006
0,016211
4,2471
4,2462
0,021191
4,4663
4,4655
0,017912
4,7615
4,7605
0,021002
3,9856
3,9847
0,022581
4,8151
4,8142
0,018691
4,3946
4,3934
0,027306
4,3944
4,3935
0,020481
4,7725
4,7716
0,018858
4,4174
4,4165
0,020374
4,5734
4,5723
0,024052
4,7871
4,7861
0,020889
4,066
4,0651
0,022135
4,171
4,1703
0,016783
4,7502
4,7494
0,016841

Ortalama %Ağırlık
Kaybı

0,035384

Zn

0,022327

Zn + Al

0,020641

Zn+Al+Mg
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pH: 11,5
Çözeltinin bazik özellik kazanabilmesi için H2SO4(sülfirik asit) yerine NaOH kullanarak
pH:11,5 olarak ayarlanmıştır. Hazırlanan numuneler ve ölçümleri Çizelge 3’te sunulmuştur.
Çizelge 3 . pH :11,5 olan kimyasal ortamda Zn, Zn+Al, Zn+Al+Mg kaplamada görülen ağırlık kayıpları

İlk Ağırlık(g)

Son Ağırlık(g)

4,4069
4,5425
4,6343
4,3745
4,5196
4,5511
4,3315
4,2311
4,6283
4,3085
3,4185
3,9818
3,8072
4,1719
3,6659
4,0516
3,7936
3,4073
3,9697
3,6862
4,1517
3,5322
4,049
4,6624
4,053
4,6061
3,8424
3,9352
4,514
4,5734

4,4065
4,5424
4,6341
4,374
4,5191
4,5503
4,3314
4,2302
4,6276
4,308
3,4184
3,9813
3,8068
4,1714
3,6658
4,0513
3,7935
3,4071
3,9697
3,6862
4,1516
3,532
4,0488
4,6623
4,0528
4,606
3,8423
3,9352
4,514
4,5734

%
Ağırlık
Kaybı
0,009077
0,002201
0,004316
0,01143
0,011063
0,017578
0,0022309
0,021271
0,015124
0,011605
0,002925
0,012557
0,010506
0,011985
0,002728
0,007404
0,002636
0,00587
0
0
0,002409
0,005662
0,004939
0,002145
0,004935
0,002171
0,002603
0
0
0
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Ortalama %Ağırlık
Kaybı

0,010597

Zn

0,005661

Zn + Al

0,002486

Zn+Al+Mg

3. SONUÇLAR
pH değerinin 3,5-4,56 ve 11,5 olduğu asidik ve bazik ortamlarda kaplama ağırlık kayıpları
galvaniz, galfan ve Zn+Al+Mg alaşım kaplama için hesaplanmıştır.

pH:3,5
Ağırlık kaybı(%)

0,05
0

0,040709
0,032942
0,020763

Ürünler
Şekil 1. pH:3,5 olan asidik ortamda farklı kaplamaların % ağırlık kaybı

pH:3,5 olan asidik ortamlarda çelik tel yüzeyindeki kaplama türleri kıyaslandığında en fazla
ağırlık kaybı galvaniz kaplamada gözlenir iken; Zn-Al-Mg alaşım kaplamadaki % ağırlık
kaybı aynı miktardaki (110 g/m2) galvaniz kaplama göre %48,996,aynı miktardaki (110g/m2)
galfan kaplamaya göre %36,971 azalmıştır. % Ağırlık kaybının az olması korozyona
dayanımın daha fazla olacağı anlamına gelmektedir

Ağırlık kaybı(%)

pH:4,56
0,035348
0,04

0,022327

0,020641

0,02
0
GALVANİZ

GALFAN

ZN-AL-MG

Ürünler

Şekil 2. pH: 4,56 olan asidik ortamda farklı kaplamaların %ağırlık kaybı

pH:4,56 olan asidik ortamda galvaniz, galfan, Zn-Al-Mg kaplamalar kıyaslandığında % ağırlık
kaybı en fazla galvaniz kaplamada gözlenmiştir. Zn-Al-Mg alaşım kaplamadaki % ağırlık
kaybı galvaniz kaplamaya göre % 41,606, galfan kaplamaya göre % 7,55 azalmıştır.

% Ağırlık kaybı

pH:11,5
0,015
0,01
0,005
0

0,010597
0,005661
0,002486

GALVANİZ GALFAN ZN-AL-MG

Ürünler

Şekil 3. pH: 11,5 olan bazik ortamda farklı kaplamaların % ağırlık kaybı
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pH:11,5 olan bazik ortamda, asidik ortamda olduğu gibi 48 saat süren test sonucu
incelendiğinde korozyon dayanımının yüksek ,% ağırlık kaybının en az olduğu kaplama türü
Zn-Al-Mg alaşım ile kaplanan numunelerdir. Zn-Al-Mg alaşım kaplamadaki %ağırlık kaybı
galvaniz kaplamaya göre %76,54,galfan kaplamaya göre % 56,085 azalmıştır.
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Özet:
Pirinç-MM55 alaşımının, 3.5% NaCl ortamındaki korozyon mekanizmasına, inhibitör olarak Bis(1-metil-1Himidazol-3-il) dihidroboronyum 2-amino-3-fenilpropanoat (BMIDAFP) bileşiğinin etkisi Elektrokimyasal
Empedans Spektroskopisi (EIS) ve Potansiyodinamik Polarizasyon (TP) yöntemleri kullanılarak araştırılmıştır.
Elektrokimyasal ölçümler sonrası kullanılan metal numunelerin yüzey morfolojisindeki değişim Taramalı
Elektron Mikroskobu (SEM) ve Enerji Dağılımlı X-Ray Spektroskopisi (EDS) ile incelenmiş ve uygulanan tüm
yöntemler arasındaki korelasyon ortaya konulmuştur. İnhibitör miktarındaki artışa bağlı olarak korozyon hızının
azaldığı görülmektedir. En yüksek konsantrasyon olarak belirlenen 0.004 M BMIDAFP kullanımıyla %72
dolayında inhibisyon yüzdesi hesaplanmıştır. Elektrokimyasal yöntemlerle elde edilen veriler ile SEM görüntüleri
ve EDS analizleri birbirini destekler niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Korozyon, Pirinç-MM55, Bor katkılı bir iyonik sıvı

EXAMINING THE EFFECT OF BIS(1-METHYL-1H-IMIDAZOLE-3-IL)
DIHYDROBORONIUM 2-AMINO-3-PHENYLPROPANOATE (BMIDAFP) ON
CORROSION MECHANISM OF BRASS-MM55 ALLOY IN 3.5% NaCl MEDIA
Abstract:
The effect of Bis(1-methyl-1H-imidazole-3-il) dihydroboronium 2-amino-3-phenylpropanoate (BMIDAFP)
compound, which was synthesized as an inhibitor by our group for the first time, on corrosion mechanism of BrassMM55 alloy in 3.5% NaCl media was examined by using Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) and
Potentiodynamic Polarization (TP) methods. The change in surface morphology of metal samples used following
electrochemical measurements was examined by using Scanning Electron Microscope (SEM) and Energy
Dispersive X-Ray Spectroscopy (EDS) and the correlation among all applied methods was revealed. Depending
on increase of inhibitor amount, rate of corrosion was observed to decrease. Inhibition percentage was calculated
as about 72% with the use of 0.004 M BMIDAFP determined as the highest concentration. The data obtained by
using electrochemical methods support SEM images and EDS analyses.
Keywords: Corrosion, Brass-MM55, Boron doped ionic liquid
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1. GİRİŞ
Metaller endüstrinin temel yapı malzemesini oluşturmakla beraber korozyona dayanımları
düşüktür. Endüstriyel bir malzeme olan pirinç, bakırın (Cu) değişik oranlarda çinko (Zn) ile
birleşmesi sonucu oluşan alaşımdır. Bakır alaşımlarının içinde mühendislikte en çok kullanılan
alaşım türü pirinçtir. Pirinçlerin en önemli özellikleri açık havada uzun süre kalsalar dahi
renklerini kaybetmemeleridir. Bu yüzden pirinç atmosferik korozyona karşı oldukça dirençlidir.
Endüstriyel pirinçler bakır ve çinko dışında diğer alaşım elementlerini de içerirler. Pirinç
alaşımlarının genel özellikleri Şekil 1’de gösterilmiştir. Mukavemet ve korozyon dayanım
özellikleri çok yüksek olan pirinçlerin, içyapı ve mekanik özellikleri çinko miktarıyla doğru
orantılıdır (1,2).

Şekil 1. Pirinç alaşımının genel özellikleri

Pirinç alaşımlarının en yaygın kullanım alanlarından birisi de, içme suyu ve atık su iletim hatları
ile doğal gaz dağıtım hatlarıdır. Bu kapsamda pompa, vana, bağlantı parçası ve musluklarda
yoğun bir şekilde pirinç alaşımları kullanılmaktadır (3). Kapalı sistemlerde görülen en yaygın
korozyon türü de kabuklaşmadır. Soğutma sistemleri, boru hatları gibi yapılarda kullanılan
pirinç alaşımında kabuklanma görülür. Kabuklanma sistemlerin ömrünü, verimliliğini etkileyen
önemli oluşumlardır. Kabuk oluşum mekanizmasının bilinmesi ve iyi anlaşılması önlem ve
temizleme metotlarının seçiminde oldukça önemlidir. Kabuklaşmayı temizlemek için
kullanılan asitler, hidroksitler, silikatlar ve alkalik reaksiyona giren deterjan solüsyonları metal
yüzeyinde korozyona neden olabilmektedir. Korozyon engelleyici inhibitörlerin kullanımını
zorunlu hale getirmektedir (4).
Kimyasal madde olan inhibitörler ortama düşük konsantrasyonlarda eklendiğinde ortamla
metalin reaksiyonunu etkili bir şekilde önler, azaltır veya kontrol ederler. Etkin bir şekilde
kullanılması için inhibitörlerin çevreye zarar vermemesi, ekonomik olması ve istenilen etkiyi
göstermesi gereklidir. Korozif etkinin azaltılması amacıyla yeni inhibitörlerin bulunması için
yoğun çalışmalar yapılmaktadır (5,6).
İyonik sıvılar oda sıcaklığı ve daha düşük sıcaklıklarda sıvı halde olup katyonik kısmı genellikle
organik bazlı olan tuzlardır. İyonik sıvılar yüksek polariteye, düşük buhar basıncına sahip ve
yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır (7). Bu özelliklerinden dolayı iyonik sıvılar birçok reaksiyonda
gerek çözücü gerekse katalizör olarak defalarca kullanılabilmekte ve ayrıca reaksiyon
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ortamından kolaylıkla atık bırakmadan uzaklaştırılabilmektedirler. Bu sayede iyonik sıvılar
diğer klasik çözücülere göre üstünlük sağlamakta ve çevre açısından tercih edilmelerine neden
olmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı iyonik sıvılar, son yıllarda önemi giderek artan "yeşil
kimya" olarak da adlandırılırlar. Literatürde geçen ilk iyonik sıvı olarak 1914 yılında Paul
Walden tarafından sentezlenen 1200C‘lik erime noktasına sahip etilamonyum nitrat [EtNH3+
NO3-] tuzu görülmektedir (8). Geçen yıllar boyunca iyonik sıvılar, kimyasal reaksiyonlar için
yeni bir çözücü ortamı olarak, ayrıca ayırma teknolojilerinde de organik çözücülere alternatif
olarak kullanılmışlardır.
Özellikle kapalı sistemlerde (radyatörlerde, soğutma sularında, vb.) değişik korozyon
inhibitörleri sıklıkla kullanılmaktadır (9,10). İyonik sıvıların da bu noktada kullanılabileceğine
dair çalışmalar bulunmaktadır (11,12). Bu çalışmamızda; pirinç-MM55 alaşımının, 3.5% NaCl
ortamındaki korozyon mekanizmasına Bis(1-metil-1H-imidazol-3-il) dihidroboronyum 2amino-3-fenilpropanoat (BMIDAFP) bileşiğinin inhibitör olarak kullanılabilme potansiyeli,
Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (EIS) ve Potansiyodinamik Polarizasyon (TP)
yöntemleri ile araştırılmıştır. Elektrokimyasal ölçümler sonrası kullanılan metal numunelerin
yüzey morfolojisindeki değişim Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve Enerji Dağılımlı XRay Spektroskopisi (EDS) ile incelenmiş ve uygulanan tüm yöntemler arasındaki korelasyon
ortaya konulmuştur.
2. MATERYAL ve METOT
2.1. Sentez Prosedürü
5 gr (0.0242mol) fenilalanin alınarak 20ml saf suda çözüldü (pH:6.58) ve 10 ml suda çözünmüş
olan 0.9685 gr NaOH (0.0242mol), aminoasit çözeltisi üzerine yavaş yavaş eklendi (pH:9.97).
Reaksiyon manyetik karıştırıcı üzerinde şiddetli bir şekilde karıştırıldı. Reaksiyon ortamının
sıcaklığı 110 ⁰C’ye ayarlanarak reaksiyon ince tabaka kromatografisi (İTK) ile takip edildi ve
reaksiyonun 24 saat içerisinde tamamlandığı tespit edildi. Reaksiyon tamamlandıktan sonra
çözücü evaporatör yardımı ile uzaklaştırıldı ve ham ürün DCM, MeOH veya EtOH ile yıkama
işlemi yapılarak saflaştırıldı ve 4.23 gr madde elde edildi. Elde edilen katının izolasyon verimi
%93’dür. Ürünün IR analizi yapıldı ve erime noktası tayin edildi (EN: 230-232 oC). 4.2300 gr
(0.0225mol) sodyum 2-amino-3-fenillpropanoat bileşiği 10 ml saf suda çözüldü. 10 ml suda
çözünmüş olan 3.8200 gr (0.0225 mol) AgNO3 çözeltisi, aminoasit çözeltisi üzerine damla
damla eklendi. Reaksiyon karanlık ortamda ve oda sıcaklığında manyetik karıştırıcı üzerinde
şiddetli bir şekilde karıştırıldı. Reaksiyon ince tabaka kromatografisi (İTK) ile takip edildi ve
reaksiyonun 2 saat içerisinde tamamlandığı tespit edildi ve çözücü evaporatör yardımı ile
uzaklaştırılarak 4.13 gr madde elde edildi (Şekil 2). Elde edilen katının izolasyon verimi
%67’dir. Ürünün ICP/IR analizi yapıldı ve erime noktası tayin edildi (EN: 273-275 oC).

Şekil 2. L-Fenilalanin gümüş tuzunun sentez şeması
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Sodyum 2-amino-3-fenilpropanoat: IR (cm-1): 3370.1, 2926.9, 1559.9, 1452.7, 1249.5,
1099.6, 1015.7. gümüs 2-amino-3-fenilpropanoat IR (cm-1): 3286.6, 2957.6, 1555.2, 1491.9,
1367.9, 1248.7. ICP: Ag; 190.9 mg/g, kütlece % 19.1, 0.0001 M HNO3, 60 ᵒC

Şekil 3. Bis(1-metil-1H-imidazol-3-il) dihidroboronyum 2-amino-3-fenilpropanoat’ın sentezi

L-fenilalaninin gümüş tuzu (1 g, 0.00367 mol) 20 ml metanolde çözüldükten sonra üzerine 10
ml metanolde çözünen bis(1-metil-1H-imidazol-3-il) dihidroboronyum iyodür (1.11 g, 0.00367
mol) yavaş yavaş ilave edildi (13). Reaksiyon oda sıcaklığında ve karanlık ortamda manyetik
karıştırıcı üzerinde şiddetli bir şekilde karıştırıldı. Reaksiyon takibi ince tabaka kromatografisi
(İTK) ile sağlandı. Reaksiyon 18 saat sonra tamamlandı. Reaksiyon karışımından ürünün
ayrılması süzme yöntemi ile gerçekleştirildi. Çöken beyaz renkli AgI katısı önce 2x10 ml
metanol daha sonra da 2x10 ml etanol çözücüleri ile yıkandı. Sıvı kısımlar birleştirilerek çözücü
evaporatör yardımı ile vakum altında uzaklaştırıldı. Ham ürün EtOAc/hekzan (1:4) çözücü
karışımında kolon kromatografisi ile ayrılarak kahverenkli ve viskoz olan ürünün yapısı 1HNMR ve 13C-NMR analizi ile aydınlatıldı (Şekil 3).
NMR (600 MHz, DMSO): δ 8.49 (s, 2 H; CH aromatik imidazol), 7.35 (d, j = 1.3 Hz, 2 H;
CH aromatik imidazol), 7.27 (s, 2 H; CH aromatik imidazol), 7.25-7.17 (m, 5H; CH aromatik),
4.87 (s, 2H, BH2), 3.83 (s, 6H; CH3 azota bağlı), 3.57 (dd, j = 8.2, 4.7 Hz, 1 H; CH kiral merkez),
3.18 (dd, j = 13.8, 4.6 Hz, 1 H; CH benzilik), 2.85 (dd, j = 13.8, 8.3 Hz, 1 H; CH benzilik). 13C
NMR (150 MHz, DMSO): δ 177.6, 138.8, 138.0, 137.7, 129.1, 128.1, 126.2, 125.1, 123.1,
57.1, 34.1. IR (cm-1): 3124, 3060, 2925, 2812, 2423,2297, 2143, 1577, 1540,1550, 1356,
1382, 1126.
1H

2.2. Materyal
Birçok sektörde mükemmel mekanik özellikleri ve düşük maliyetli bakımı nedeniyle yaygın bir
şekilde kullanılan pirinç alaşımına ait numune, yalnızca silindirin taban alanlarından bir tanesi
açıkta kalacak şekilde yalıtkan boru içerisine konularak üzerinde ve etrafında kalın bir polyester
tabakanın oluşması sağlanmıştır (Şekil 4) (14). Korozyon potansiyeli ölçümlerinde referans
elektrot olarak Ag/AgCl elektrodu ve karşıt elektrot olarak Pt tel kullanılmıştır (Şekil 5).
Kullanılan Pirinç-MM55 numunelerinin toplam kesit alanı 0.5 cm2’ye eşittir. Çalışma
elektrodunun yüzeyi 400-2000 sınıflardaki zımpara kâğıtları ile iyice zımparalanarak yüzeyin
pürüzsüz olması sağlanmıştır. Bu işlemlerden sonra, numunenin yüzeyi saf suyla yıkanarak,
asetonla silinip iyice kurutulmuştur. Ölçümler sırasında çözelti 10 dakika boyunca manyetik
karıştırıcı ile karıştırılmış daha sonra belirlenen miktarda BMIDAFP ilave edilmiş ve çözelti
numune ile etkileşime bırakılmıştır. Pirinç-MM55 şu bileşimlere sahiptir; (wt.%) 55 Cu, 39.4
Zn, 4 Mn, 1 Fe ve 0.6 Al.
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Yalıtkan kılıf

Polyester

Elektrot

Cam yüzey

Şekil 4. Deneyde kullanılan elektrotların hazırlanış şekli

Şekil 5. Deney düzeneğinin görünümü

2.3. Metot
Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (EIS)
Farklı çözeltiler içerisine konulan Pirinç-MM55 alaşımının korozyon mekanizması EIS
yöntemiyle GAMRY PC3/600 potansiyostat/galvanostat/ZRA sistemiyle araştırılmıştır. EIS
ölçümleri; 0.01 Hz-100 kHz frekans aralığında yapılmıştır. Empedans analizleri için ZsimpWin
3.21 yazılımı kullanılmış ve direnç değerleri ve R(C(R(W(QR)))) devre modelleri kullanılarak
hesaplanmıştır (Şekil 6).

Şekil 6. R(C(R(W(RQ)))) devresi.
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Potansiyodinamik Polarizasyon Yöntemi
Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (EIS) Yönteminden sonra Potansiyodinamik
Polarizasyon Yöntemi uygulanmıştır. 3.5% NaCl çözeltisi içerisine konulan Pirinç-MM55
korozyon potansiyeli GAMRY PC3/600 potansiyostat/galvanostat/ZRA sisteminde yapılmış,
veriler Gamry CMS-5.30 yazılımı ile analiz edilmiştir. Polarizasyon eğrilerinin elde
edilmesinde, çalışma elektrotunun referans elektroda karşı denge potansiyeli 100 saniye
boyunca ölçüldükten sonra katodik ve anodik yöne doğru ±250 mV aralığında 1 mV/s hızla
tarama yapılmıştır. Korozyon potansiyeli ölçümlerinde referans elektrot olarak Ag/AgCl
elektrodu ve karşıt elektrot olarak Pt tel kullanılmıştır.
Yüzey Analizi
Potansiyodinamik polarizasyon yöntemi deneyleri sonrası metal yüzeyinde meydana gelen
morfolojik değişimler SEM (FEI, Model: Quanta FEG 250) ve EDAX (hızlandırıcı voltaj 20
keV) analizleri ile incelenmiştir. Deney öncesi, inhibitörsüz ve en yüksek derişimdeki (0.004
M BMIDAFP) inhibitör kullanımına bağlı %3.5 NaCl etkisiyle metal yüzeyinde oluşan değişim
ortaya konulmuştur.
3.

BULGULAR VE TARTIŞMA

3.1. Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (EIS)
Empedans ölçümleri, pirinç-MM55 alaşımının inhibitörlü (BMIDAFP) veya inhibitörsüz %3.5
NaCl ortamdaki korozyon mekanizması iki saat süren açık devre potansiyeli ölçümünden sonra
yapılmıştır. Deney sonunda elde edilen Nyquist diyagramı Şekil 7’de gösterilmiştir. Bu
diyagramlar ZSimpWin 3.21 yazılımı kullanılarak önerilen ki-kare dağılım (x2 dağılımı) 10-4
olacak şekilde (15) en uygun eşdeğer devre ile analiz edilmiştir. Rs çalışma ve referans
elektrotlar arasında çözelti direnci, Rct metal yüzeyindeki yük transfer direnci, W Warburg
empedans, Q sabit faz elemanıdır. Deney sonuçları Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1 incelendiğinde MM55 metaline ait metal pürüzlüğünü ifade eden “n” değerinin
0.77’den 0.83’e ve benzer şekilde Rct değerinin 1313 Ω.cm2’den 4658 Ω.cm2’ye yükseldiği
görülmektedir. Elde edilen veriler MM55 metali için kullanılan inhibitör miktarını arttırdıkça
Rct değerinin arttığını yani korozyon direncinde artma meydana geldiğini dolayısıyla
BMIDAFP inhibitör etkisine sahip olduğunu göstermektedir. 0.004 M BMIDAFP’in
kullanımına bağlı olarak hesaplanan korozyon inhibasyon (%IE) yüzdesi %72’dir.
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Şekil 7. 3.5% NaCl ortamında St37 korozyonuna BMIDAFP’in inhibitör etkisinin EIS yöntemiyle elde edilen
grafiği
Tablo 1. 3.5% NaCl ortamında MM55 korozyonuna BMIDAFP’in inhibitör etkisinin EIS yöntemiyle elde edilen
verileri

İnhibitör kullanımına bağlı olarak değişen Q ve n değerleri Şekil 8’de gösterilmiştir. Q
değerinin azalırken n değerinin artması metal yüzeyinde bir film oluşumunu desteklemektedir
(16).

Şekil 8. İnhibitör miktarındaki artışa bağlı olarak değişen Q ve n değerleri
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3.2. Potansiyodinamik Polarizasyon Yöntemi (TP)
TP deneyleri sonunda elde edilen diyagramlar Şekil 9’da ve analiz edilen bu spektumlara ait
veriler Tablo 2’de gösterilmiştir. Eşitlik 1 yardımıyla korozyon akımı (Icorr) hesaplanmıştır.
Formülde gösterilen βα ve βc sırasıyla anodik ve katodik sabitini ve Rp ise polarizasyon direncini
ifade etmektedir. Eşitlik 2 kullanılarak, inhibitörün ne düzeyde etkinlik gösterdiği (inhibisyon
yüzdesi (%IE)) hesaplanmıştır. Formülde: Icorr, inhibitörsüz ortamda; Icorr(inh), inhibitörlü
ortamda bulunan korozyon akım yoğunluğunu ifade etmektedir. Tablo 2’de görüldüğü gibi
kullanılan inhibitörün derişimi arttıkça %IE değeri artmaktadır.
𝐼corr =

𝛽a 𝛽c

1

[1]

2.303(𝛽a +𝛽c ) 𝑅p

(%)𝐼𝐸 =

𝐼corr −Icorr(inh)

[2]

Icorr

Şekil 9. 3.5% NaCl ortamında pirinç-MM55 metalinin BMIDAFP’in inhibitör etkisinin TP yöntemiyle elde
edilen grafiği.
Tablo 2. 3.5% NaCl ortamında MM55 korozyonuna BMIDAFP’in inhibitör etkisinin TP yöntemiyle elde edilen
verileri
Ortam

βa mV/Dec

βc mV/Dec

Ecorr mV

3.5% NaCl
3.5% NaCl+0.001 M
3.5% NaCl+0.002 M
3.5% NaCl+0.003 M
3.5% NaCl+0.004 M

66
86
75
59
55

187
241
285
269
294

-177
-175
-170
-165
-160

Icorr
µA/cm2
110
62
48
38
27

%IE
44
56
65
75

BMIDAFP’in %3.5 NaCl çözeltisine ilavesiyle korozyon potansiyeli değerinin (Ecorr) -177 mV
değerinden anodik yöne doğru kaydığı görülmektedir. Bu durum anodik inhibitör davranışı
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olarak yorumlanabilir. Ancak βa değerinde belirgin bir değişimin olmadığı görülmektedir. βc
değerindeki değişim (107 mV) βa’ya kıyasla daha belirgindir. Bu bulgu, sentezlenen bileşiğin
belirlenen metal ve ortam için karma inhibitör özelliği taşıdığını göstermektedir. Yani
sentezlenen bileşik hem anodik hem de katodik reaksiyonun gerçekleşmesini engelleyerek
metali korozif ortama karşı korumaktadır.
Tablo 2'de, %3.5 NaCl ortamına BMIDAFP eklenmesi sonucunda korozyon akım yoğunluğu
(Icorr) değerinin 110 µA/cm2 den 27 µA/cm2 doğru azaldığı görülmektedir. Eşitlik 2
kullanılarak hesaplanan %IE değerleri inhibitör miktarındaki artışa bağlı olarak arttığı
görülmektedir. En yüksek konsantrasyon olarak belirlenen 0.004 M BMIDAFP için %75
inhibisyon yüzdesi hesaplanmıştır.
3.3. Yüzey Analizi
Potansiyodinamik Polarizasyon Direnci Yöntemi deneyleri sonrası metal yüzeyinde meydana
gelen değişimler oda sıcaklığında SEM ve EDS görüntüleri ile incelenmiştir. Şekil 10 (a, b)’de
deney öncesi, Şekil 10 (c, d)’de 3.5% NaCl ortamında, Şekil 10 (e, f)’de 3.5% NaCl ortamına
0.004 M BMIDAFP ilavesiyle metal yüzeyinde oluşan değişim incelenmiştir.
Şekil 10 (a)’da görüleceği üzere deney öncesi metal yüzeyinde sadece parlatma cihazından
kaynaklı izler görülmektedir. Şekil 10 (b)’de belirtilen EDS analizinde Cu miktarı %57.48 ve
Zn miktarı %37.29 olarak belirlenmiştir. Şekil 10 (c)’de metal yüzeyinin NaCl etkisiyle
bozulduğu görülmektedir. Şekil 10 (d)’de metal yüzeyinde ölçülen Cl- iyonları miktarındaki
artış dikkat çekicidir. Korozif ortamda metalin bileşimindeki bazı elementel bileşenlerin
azaldığı görülmektedir. Örneğin kütlece %57.48 olan Cu miktarı %22.09’a düşmüş, Zn miktarı
%37.29’dan %17.78’e gerilemiştir. Şekil 10 (e)’de metal yüzeyinde bir film oluştuğu
görülmektedir. Bu film EDS ile karekterize edildiğinde Şekil 10 (f) çalışılan inhibitörün
yapısında bulunan B ve N metal yüzeyinde oluştuğu görülmüştür. Şekil 10 (f)’de ölçülen B ve
N pikleri metal yüzeyinde metali korozyona karşı koruyan bir filmin oluştuğunu
kanıtlamaktadır.
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Şekil 10. Pirinç-MM55 metalinin deney öncesi (a, b); inhibitörsüz (c, d); 0.004 M inhibitör ilavesi (e, f); ile
hazırlaran ortamlardaki korozyon mekanizmasını gösteren SEM ve EDS spektraları.

4. SONUÇ
BMIDAFP bileşiği grubumuzca ilk kez sentezlenmiş bir bileşik olup, ilk defa korozyon
inhibitörü olarak %3.5 NaCl ortamında Pirinç-MM55 metalinin korozyon mekanizmasına
etkisinin araştırılmasında kullanılmıştır.
Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi Yöntemi (EIS) ve Potansiyodinamik Polarizasyon
Direnci Yöntemi (TP) sonunda elde edilen elektrokimyasal veriler birbirini destekler
niteliktedir. BMIDAFP için her iki yöntemle elde edilen inhibisyon yüzdelerinin birbirine yakın
olduğu görülmüştür.
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SEM ve EDS analizleri BMIDAFP bileşiminde bulunan bor ve azot elementlerinin metal
yüzeyine adsorblanarak metali korozyona karşı koruduğunu göstermektedir.
Bu araştırmada BMIDAFP’in 3.5% NaCl ortamında Pirinç-MM55 alaşımı için inhibitör olarak
kullanılabileceğini göstermektedir. İnhibitör miktarı arttırılarak daha yüksek %IE elde
edilebilir. Ayrıca daha farklı metal ve ortamlar (özellikle asidik ortam) için BMIDAFP’in
korozyon inhibitör potansiyeli araştırılmalıdır.
TEŞEKKÜR: Bu çalışma; 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge projeleri destekleme programı
çerçevesinde TÜBİTAK (Proje No: 114M933) 1003 projesi olarak desteklenmiştir.
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AZO KROMOFOR GRUBU İÇEREN SCHIFF BAZLARININ HESAPLAMALI
YÖNTEM İLE KOROZYON ÖNLEME ETKİSİ
F. PURTAŞa, K. SAYINb, M. KURTOGLUa
Kahramanmaraş Sütçü Imam University, Science and Arts Faculty, Chemistry Department, 46100
Kahramanmaraş;
b
Cumhuriyet University, Science and Literature Faculty, Chemistry Department, Sivas

a

Özet
Bu çalışmada, 2-{(E)-[(3,4-dimethylphenyl)imino]metil}-5-[(E)-fenildiazenil]fenol Schiff bazı, 2-hidroksi-5-[(4nitrofenil)diazenil]benzaldehit ve 3,4-dimetilanilin’in metil alkol çözeltisi içerisinde sentezlenmiştir. Sentezlenen
Schiff bazının yapısı 1H ve 13C NMR, IR, UV.-Vis. ve elementel analiz yöntemleri ile karakterize edilmiştir. Bu
Schiff bazı ve bazı izomerlerinin korozyon inhibisyon etkinliklerinin sıralaması hesaplamalı kimya yöntemi
kullanarak hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Azo-Schiff Bazı, korozyon, DFT çalışması

CORROSION INHIBITION OF AZO CHROMOPHORE GROUP CONTAINING
SCHIFF BASES WITH COMPUTATIONAL METHODS
Abstract
In this work, an azo chromophore group containing Schiff base ligand, 2-{(E)-[(3,4dimethylphenyl)imino]methyl}-5-[(E)-phenyldiazenyl]phenol derived from 2-hydroxy-5-[(4-nitrophenyl)
diazenyl]benzaldehyde with 3,4-dimethylaniline in methyl alcohol. The synthesized ligand was characterizated
by 1H and 13C NMR, IR, UV.-Vis. and elemental analysis methods. Corrosion inhibition effect ranking of this
Schiff base and its some isomers was investigated by computational chemistry methods.
Keywords: Azo-Schiff base, corrosion, DFT study
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1. GİRİŞ
İnhibitör seçimi iki önemli hususa dayanmaktadır. Birincisi yaygın ve ucuz materyaldan
seçilmiş olması, ikincisi ise aromatik halkada elektron bulutu içermesi yada halkada azot,
oksijen gibi elektronegatif atom içeren uzun zincirli bileşikler olmasıdır. -C=N grubu
içermelerinden dolayı Schiff bazı molekülleri iyi korozyon inhibitörüdürler. Bazı Schiff
bazlarından hafif çelik, alüminyum, bakır ve çinko’nun asidik ortamda etkili korozyon
inhibitörü olduğu bildirilmiştir (1).
2. HESAPLAMA ÇALIŞMALARI
DFT ve korozyon çalışması gaz fazında B3LYP/6-31G(d,p) yöntemi ile hesaplanmıştır.
Korozyon deneysel ve hesaplamalı çalışmalar için popular bir çalışma alanıdır. Litaretürde
pek çok deneysel ve teorik korozyon çalışmaları vardır (2-7). Bu çalışmada izomerlerin
korozyon inhibisyon etkilerini sıralamaya çalıştık. Bazı kuantum kimyasal hesaplamalar; dolu
olan en yüksek enerjili orbital (EHOMO), boş olan en düşük enerjili orbital (ELUMO), LUMO ve
HOMO arasındaki enerji farkı (EGAP), sertlik (η), yumşaklık (σ), elektronegativite (χ),
elektrofilik indeks (ω), nükleofilik index (N), toplam statik dipol moment (µ), ortalama lineer
polarizebilite (α), polarizebilite anizotropisi (Δα) ve ilk polarizebilite (β) Tablo 1 de verilen
eşitlikller kullanılarak hesaplandı.

EGAP  ELUMO  EHOMO

(1)

I   EHOMO

(2)

A   ELUMO

(3)



IA
2



1
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Tablo1. Teoride izomerler için hesaplanan bazı kuantum kimyasal tanımlamalar
Parametre
İzomer (1)
İzomer (2)
EHOMO1
-5.493
-5.747
ELUMO1
-2.416
-2.570
EGAP1
3.077
3.177
η1
1.539
1.589
σ2
0.650
0.629
χ1
3.954
4.158
ω1
5.081
5.442
N2
0.197
0.184
µ3
1.140
1.177
α4
37.178
45.014
Δα4
70.337
92.938
β5
4.361
4.236
1
in eV, 2 in eV-1, 3 in Debye, 4 in Å3 and 5 in cm5/esu.

İzomer (3)
-5.518
-2.448
3.070
1.535
0.652
3.983
5.168
0.194
1.928
37.644
72.953
5.22

İzomer (4)
-5.589
-2.579
3.009
1.505
0.665
4.084
5.543
0.180
0.913
45.090
95.846
12.950

HOMO enerjisi korozyon inhibisyon etkisi sıralamasında önemli bir parametredir. EHOMO
metal yüzeylerde electron verebilme kapasitesi ile ilgilidir. Korozyon inhibisyon etkisi
EHOMO’nun artışı ile artar. Bu parametrelere göre izomerlerin inhibisyon etki sıralaması
aşağıdaki gibi olmalıdır.
(1) > (3) > (4) > (2)
Diğer bir önemli parametre ise LUMO’dur. LUMO enerjisi metallerin elektron kabul
kapasitesi ile ilgilidir. Eğer ELUMO belirleyici bir parametre ise inhisyon etkisi aşağıdaki gibi
olmalıdır.
(4) > (2) > (3) > (1)
LUMO ve HOMO arasındaki enerji farkı GAP elektron mobilitesini önlemesinden dolayı
önemli bir parametredir. Korozyon inhibisyon etkisi EGAP değerinin azalması ile artmaktadır.
EGAP değerine göre sıralama aşağıda verilen şekildedir.
(4) > (3) > (1) > (2)
İnhibisyon etkisini açıklamada diğer önemli parametreler ise sertlik ve yumuşaklıktır. Kural
olarak sert türler sert metallerle koordine olmayı, yumaşak moleküller ise yumuşak metallerle
koordine olmayı tercih ederler. Yumşaklık değerlerine göre sıralama
(4) > (3) > (1) > (2)
şeklinde olmalıdır.
Kayda değer bir tanımlama ise elektronegativitedir. Elektronegativite bileşikteki serbest
elektronlarla ilgilidir. İzomerlerin korozyon inhibisyon etkisi elektronegtivitenin azalması ile
artar. Elektronegativite değerlerine göre inhibizyon sıralaması
(1) > (3) > (4) > (2)
olarak hesaplanmıştır.
Elektrofilik ve nükleofilik indekste önemli parametrelerdir. Elektronik indeks elektron kabul
edebilmeyi, nükleofilik indeks ise elektron verebilmeyi ifade eder. İnhibisyon etkisi N
değerinin artması ile yada ω değerinin azalması ile artar ve inhibisyon sıralaması
(1) > (3) > (4) > (2)
sıralaması şeklinde oluşmaktadır.
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Dipol moment, ortalama lineer polarizibilite, anizotropi polazibilitesi ve ilk
hiperpolazibilite’de önemli parametrelerdendir. Bu parametreler moleküllerin polarizasyonu
ile ilgilidir. Bu parametre değerlerinin artışı ile inhibisyon etkisi artmaktadır. Bu
parametrelere göre inhisyon etkisi sıralaması aşağıda verilen şekilde oluşmuştur.
(3) > (2) > (1) > (4) (µ, dipol moment)
(4) > (2) > (3) > (1) (α, lineer polarizibilite)
(4) > (2) > (3) > (1) (Δα, anizotropi)
(4) > (3) > (1) > (2) (β, hiperpolarizabilite).

Şekil 1. Gaz fazında B3LYP/6-31G(d,p) yöntemi ile optimize edilen olası izomer yapıları.

3. SONUÇ
Yapılan hesaplamalar sonucunda izomerler içerisinde isomer 4 en iyi korozyon engelleyen
bileşik, izomer 2 ise en az etkiye sahip bileşik olarak belirlenmiştir.
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WALL THICKNESS MEASUREMENT OF CARBON STEEL PIPES BY USING
DIGITAL RADIOGRAPHY
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Abstract
One of the major field NDT areas is pipe inspection, which involves testing for corrosion and erosion as well as
examining the quality of welds in pipes. In order to perform of the wall thickness measurements that include
pitting, we can use one of the two following techniques: Tangential Technique and Double Wall Technique. In
this study, carbon steel pipes which have 2, 3, and 4 inch diameter were irradiated from 1 m by Gamma-Ray,
besides, their histogram were analyzed via Tangential Technique for different periods. Furthermore, the results
were compared by gathered results which measured by Ultrasonic Test.
Keywords: Computed radiography, Pipe wall thickness

DİJİTAL RADYOGRAFİ YÖNTEMİYLE KARBONLU ÇELİĞİN DUVAR
KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ
Özet
Hasarsız malzeme muayene alanlarından birisi, borulardaki kaynakların kalitesinin incelenmesinin yanında
korozyon ve erozyon testini de içeren boru muayenesidir. Oksitlenme sonucu deformasyonu da içeren duvar
kalınlığı ölçümlerini gerçekleştirmek için iki teknik kullanabiliriz. Bunlar; Teğet Tekniği ve Çift Duvar
Tekniği’dir. Bu çalışmada 2, 3 ve 4 inç çaplarında karbonlu çelik borular bir metre mesafeden gama ışına maruz
bırakıldı. Bunun yanında, farklı süreler için Teğet Tekniği ile boruların histogramı analiz edildi. Ayrıca; Ultrasonik
Test yöntemiyle de ölçüm yapılarak sonuçlar birbirleri ile karşılaştırıldı.
Anahtar kelime: Bilgisayarlı radyografi, boru duvar kalınlığı
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1.

INTRODUCTION

Piping is the most important means of transporting gaseous and liquid materials. Last decades,
a large amount of piping construction has been performed in the world. A significant, proportion
of piping is used in power stations and transporting. It is very important problem in the oil and
gas process industries is how to investigate insulated piping for corrosion under internal erosion
and insulation. Generally, the pipe is disruption due to the diversity of mechanisms, or internal
erosion from the flowing fluids. The wall thickness monitoring and measurement are the most
important parameters in a pipeline. This phenomena is particular when the corrosive liquid
flows through the pipe. This piping is generally covered by thick insulation materials. Only
radiographic technique provides physical examination without costly removal of insulation
material during operation of the facilities (1).
In order to apply Wall Thickness Measurements, we can use one of the two following
techniques: Tangential Technique and Double Wall Technique. The situation where there is a
huge diversity between the minimum thickness of material to be penetrated for the outer wall
identity, and the extensive amount of material to be penetrated for the inner wall identification
creates a conflict for each of these measurements. Development and propagation of tangential
radiography and double wall techniques are very useful to assess corrosion, erosion, deposits
and blockage of pipes (1-3).
A special solution when using Digital Radiography, which make possible automatic grabbing
of more than one image and gathering all the data necessary for exact tangential wall thickness
measurement, double wall examination, as well as automatic measurement calibration methods,
is presented (2-4):
1.1.

Tangential Technique

Tangential Technique can measure the pipe diameter and the wall thicknesses. As shown in
formula 1 and 2, X is material penetration required distance, R is outer diameter r is inner
diameter and t is pipe wall thickness. In this technique gamma source should be in front of pipe
on the center line. In this method, both wall thicknesses can be measured by one shooting.

Figure 1. Schematic of Tangential technique

𝑋 = 2. √2𝑅. 𝑡 − 𝑡 2
𝑋 = 2. √𝑅 2 − 𝑟 2

(1)
(2)
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1.2.

Double wall technique

In this technique wall thickness can be measured too but one shoot is necessary for each wall.
This method is used in pipes with larger diameter.

Figure 2. Schematic of Double Wall Technique

In this method gamma source should be located perpendicular to the wall of pipe which would
be measured. Therefore, energy will through shorter distance and loosing of energy will be
least. The formulas 1 and 2 are usable in this technique too.
In this study wall thickness of 2, 3, and 4 inch diameter carbon steel pipes were irradiated from
1 m by Gamma-Ray (γ- ray) and Double Wall Technique in different periods(90, 120, and etc)
and their histogram were analyzed and the results were compared by gathered results which
measured by Ultrasonic Test (UT).
2.

MATERIALS AND METHODS

Three different sizes (2, 3 and 4 inch ) of Carbon Steel pipes are used in this study. They are
shown in Figure 3. Whole of pipes are schedule 40.

a
b
c
Figure 3. Different diameter of Carbon Steel pipes a) 2 inch, b) 3 inch, c) 4 inch

CarestreamTM INDUSTREX HPX 1 is used as digital radiography scanner. HPX-1 has the
capability to handle long plates, short plates, rigid cassettes and flexible plates all in a single
system. Flex XL Blue digital imaging plate features over 30% higher resolution than Flex HR
plate for use in the most demanding applications. Iridium-192 (50 curium) is used as Gamma
radiography source. The SUIUTM CTS-30A as the ultrasonic wall thickness measurement
device with 5 MHz frequency and TR probe was used. Gamma irradiation were applied from 1
meter (m) in whole inspections.
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3.

RESULTS AND DISCUSSIONS

Wall thickness of the all pipes for different diameters were measured ten times by ultrasonic
thickness measurement device. Wall thickness values for 2, 3, and 4 inch diameter pipes are
given as average 3.9, 5.5 and 6.0 mm respectively (Table 1-3). Standard deviations of the all
measured values are low and at negligible value. Wall thickness of all pipes were also measured
by using double wall double image (DWDI) technique. When DWDI tests performed, the
optimum exposure duration for 2, 3 and 4 inch diameter pipe were obtained after 120 sec, 180
sec and 300 sec respectively. Standard deviation (SD) values of the digital radiography are
decrease with increasing exposure time. At the same time, SD values for same exposure
duration increased with pipe diameter increment. For instance after 90 sec irradiation, 2, 3 and
4 inch pipes SD values are 0.5, 0.9 and 1.5 mm respectively.
Wall thickness histogram and digital radiography images of pipes for different diameter are
shown in Figure 2. The histograms were drawn from the intensity difference of Digital
Radiography images that automaticly generated by CarestreamTM program (Figure 4.a,c and e).
The dark areas of the pipe’s digital radiography have the lowest intensity, adnt the light regions
have the highest values.
Table 1. 2 inch diameter pipe wall thickness values
UT wall thickness (mm)
1
2
3
4
5

3.9±0.1

Exposure time (sec)
45
60
90
120
180

D-RT wall thickness (mm)
3.7±1.5
3.7±0.7
3.8±0.5
3.9±0.2
3.9±0.2

Table 2. 3 inch diameter pipe wall thickness values
UT wall thickness (mm)
1
2
3
4
5
6

5.5±0.1

Exposure time (sec)
45
60
90
120
180
240

D-RT wall thickness (mm)
5.3±1.7
5.3±1.2
5.4±0.9
5.4±0.7
5.5±0.2
5.5±0.2

Table 3. 4 inch diameter pipe wall thickness values
UT wall thickness (mm)
1
2
3
4
5

6.0±0.1

Exposure time (sec)
90
20
240
300
360

D-RT wall thickness (mm)
5.8±1.5
5.9±1.1
6.0±0.6
6.0±0.2
6.0±0.1

Gamma ray lose energy during crossing the pipe it cause to get darker regions. As shown in
Figure 4-b, d and f wall of pipe is the darkest regions. It means that the longest way is belong
to the walls which this distance can calculated by formula 1 and 2. The edge of wall should be
completly clear during measurment vise verca if the edge of wall are not seen clearly the
calculated values are not exact. According to Table 1, 2 and 3, the sharpest wall edge are
appeared in the 120, 180 and 300 sec for 2, 3 and 4 inch diameters.Furthermore, long perid of
gamma exposure causes to reduce the noise sametime occur smooth curve in the middle and
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sharp edge at the sides of the histogram. Meantime radiation of gamma ray more than optimum
not only have not possitive effect on accurancy of measument but also may cause negetive
effects like scatteing and noise.

a

d

b

e

f
c
Figure 4. Wall thickness histogram and digital radiography images of pipes for different diameter a and d) 2
inch, b and e) 3 inch, c and f) 4 inch
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4.

CONCLUSIONS

On the basis of the results reported in the present investigation, the following conclusions can
be drawn:
 Optimum exposure duration for wall thickness values measurement for 2, 3, and 4 inch
diameter pipes from 1m by Iridium-192 (50 curium) are 120sec, 180sec and 300sec.
 Standard deviation (SD) values of the digital radiography are decrease with increasing
exposure time.
 Standard deviation values for same exposure duration increased with pipe diameter
increment.
 Long perid of gamma exposure causes to reduce the noise sametime occur smooth curve in
the middle and sharp edge at the sides of the histogram.
 Gamma irradiation more than optimum duration cause negetive effects.
Acknowledgements: This work was supported by the S&Q MART SAFETY and QUALITY
Co.
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Abstract
The effects of alloying duration on the microstructural and corrosion properties of W matrix composites were
investigated in this study. As blended W-2wt.%VC-1wt.%C powders were mechanically alloyed (MA’d) using a
Spex mill at different milling times (1h, 3h, 6h, 12h and 24h) under inert Argon. Characterization of the sintered
composites carried out using a scanning electron microscope (SEM) and X-ray diffractometer (XRD). Corrosion
tests were performed in aqueous 1 M H2SO4 solutions to determine the effects of different alloying duration on
the corrosion resistance of the composites.
Keywords: Mechanical alloying, W-VC-C composites, Corrosion behavior of W alloys

SİNTERLENMİŞ W-VC-C KOMPOZİTLERİN MİKROYAPISAL
KARAKTERİZASYONU VE 1 M H2SO4 SULU ÇÖZELTİSİ İÇERİSİNDEKİ
ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARI
Özet
Bu çalışmada alaşımlama süresinin, tungsten (W) matrisli kompozitin mikroyapısal ve korozyon özelikleri üzerine
olan etkisi incelenmiştir. Harmanlanan W-2wt.%VC-1wt.%C tozların mekanik alaşımlama işlemi farklı
alaşımlama süreleri (1s, 3s, 6s, 12s and 24s) için, inert Argon atmosferinde yüksek enerjili öğütücü (SpexMill)
kullanılarak yapılmıştır. Sinterlenen kompozitlerin karakterizasyon çalışmaları, taramalı elektron mikroskobu
(SEM) ve X-ışınları difraktometresi (XRD) kullanılarak yapılmıştır. Korozyon testleri; değişik alaşımlama
sürelerinin kompozitlerin korozyon direncini belirlemek için, 1M H2SO4 sulu çözelti içerisinde yapılmıştır.
Anahtar kelime: Mekanik alaşımlama, W-VC-C kompozitler, W alaşımların korozyon davranışları
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1. INTRODUCTION
Owing to their superior physical, mechanical and microstructural properties such as high
melting point, high elastic modulus, high thermal shock resistance and low coefficient of
thermal expansion, refractory tungsten (W) matrix composites reinforced with carbide, boride
and oxide particles are unique candidate quite attractive for different structural applications and
for some nuclear applications at high temperatures and at severe service conditions (1-4).
In this study, vanadium carbide (VC) was used as a dispersion strengthener. VC have excellent
high temperature strength, high chemical and thermal stability at high temperatures, high
hardness and high melting point (2, 5) and it is largely used in WC-Co hard materials as grain
growth inhibitors (2, 6-8). In order to determine chemical properties of W-VC-C composites
used to produce different alloying duration. For this purpose, W-VC-C composites were
produced by mechanical alloying (MA) and conventional sintering. The effects of alloying
duration on the corrosion behaviors of W matrix composites were investigated.
There exist no investigations on corrosion properties pertaining to the W-2wt.%VC-1wt.%C
system which produced MA process in the universal literature. The number of publications on
the effect of VC on various properties of W-VC-C alloys are also very limited. For all that there
is no any report about corrosion properties that composition (9-15). For this reason, it is very
worthwhile to investigate the W-VC-C composite system. Thus, the objective of the present
study is to report the effects of VC and the effect of milling durations on the chemical properties,
microstructural properties and sintering behaviors of W.
2. MATERIALS AND METHODS
W-2 wt.%VC-1 wt.%C composites were used in the experiments. The composites were
produced by mechanical alloying (MA) method at different alloying time (1h, 3h, 6h, 12h and
24h). W (99.9% purity, 24 μm average particle size), as the matrix of the composite VC powders
(99.9% purity, 16 μm average particle size), TiC powders (99.9% purity, 15 μm average particle
size) were used as starting materials. Graphite (C) powders (99.9% purity, 21 μm average
particle size) were used as process control agent (PCA). W, VC, TiC and C powders were
blended to constitute the compositions of W-2 wt.%VC- 1 wt.%C which were mechanically
alloyed in a Spex™ DuoMixer/Mill 8000D with a speed of 1425 rpm was used. WC balls
having a diameter of 6.35mm (1/4 inch) were used for milling in a tungsten carbide (WC) vial.
The vials were sealed inside a Plaslabs™ glove box under Ar gas (99.995% purity) to avoid
oxidation during MA. The ball-to-powder weight ratio (BPR) was 10:1. The composition of the
sintered samples and MA times are given in Table 1. Mechanically alloyed powders were coldpressed at a pressure of 500 MPa in an APEXTM 3010/4 uni-action hydraulic press. Pressed
samples were sintered in a LinnTM high temperature hydrogen furnace at 1750 oC under inert
Ar (introduced between room temperature to 800 oC and 1100-1750 oC), and reducing H2
(introduced between 800-1100 oC) gas flowing conditions for 1h. Microstructural
characterizations were carried out using a BrukerTM D8 Advance XRD (Cu K Radiation) and
a JeolTMJCM-6000 Benchtop Scanning Electron Microscope equipped with Jeol WX-36210
DPP EDS apparatus. Therefore, electrochemical investigations of the composites were checked
with potentiodynamic scanning (PDS) technique in aqueous 1 M H2SO4 electrolyte at room
temperature. An Ag/AgCl and platinum (Pt) wire electrodes were used as a reference and
auxiliary electrode, respectively. Firstly, the specimens were immersed into the solution until
reaching a steady open circuit potential (OCP) before the corrosion tests. After equilibration,
polarization started at a rate of 1 mV/s. The PDS began at the cathodic over potential of -400
mV vs. Eocp and the scan was stopped when the specimens reached an indicated anodic potential
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(>2 V). The diameter of the corrosion test specimens was about 1 cm and all data have been
normalized according to the surface area.
Table 1. The composition and densities of the studied W-2wt.%VC-1wt.%C composites

Materials ID
WV1
WV3
WV6
WV12
WV24

W (wt.%)
97
97
97
97
97

VC (wt.%)
2
2
2
2
2

C (wt.%)
1
1
1
1
1

MA duration (h)
1
3
6
12
24

3. RESULTS AND DISCUSSIONS
Figure 1 show the XRD patterns of sintered W-%2VC-%1C and mechanically alloyed for 1, 3,
6, 12 and 24h. Only W peaks are detected in all composites because of the very low weight
percentage of carbide phases. W characteristic peaks almost same 2Ɵ degree for W-%2VC%2TiC-%1C at all MA duration. The same XRD results were obtained at corrosion tests before
and after. Figs. 2 shows representative SEM micrographs of MA’d and sintered composites
before corrosion tests. SEM analyses used to figure out the VC phases dispersed in W matrix.
It supported that increasing with milling time dispersed the carbide phases more homogenously.
As seen in Figure 2, VC phase has dispersed very homogenously increasing with MA time for
sintered W-%2VC-%1C composites. Increasing with MA time, porous structure are decrease
for the sintered W-%2VC-%1C composites up to 12h. After 6h milling time, equaxed grain
types has been obtained and can be clearly seen in figure 2. Furthermore, It is evident from
Figure. 2a and 2b, that 1 h and 3 h MA duration is insufficient in sintering for W-%2VC-%1C
sintered composites, since their microstructures exhibit irregular grain structure and intergranulate porosity and voids. On the other hand, after 6 h MA duration and sintering, WV6,
WV12 and WV24 composites have sound and dense microstructures consisting of equaxed
grains (Figs. 2c, 2d and 2e). Whereas the grain sizes vary between 7 and 25 µm for the WV6
and WV24, those of the WV12 are much smaller (3-15 µm). While pore sizes are decrease up
to 6 h MA duration for sintered composites, after 6 h MA duration, increasing with MA duration
pore sizes increase.

Figure 1. XRD analyses of the sintered composites a) before corrosion tests and b) after corrosion tests
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Figure 2. SEM micrographs of the sintered W-%2VC-%1C composites a)WV1, b)WV3, c)WV6, d)WV12 and
e)WV24

The potentiodynamic polarization curves of the composites were given in Fig. 3 as
comparatively, which shows the effect of milling time on the corrosion resistance of the
composites reinforced with VC particles in both 1 M H2SO4 acidic aqueous solutions.
Moreover, corrosion potential (Ecorr) and corrosion current density (Icorr) values of the
composites calculated from the curves are given in Table 2.

Figure 3. Potentiodynamic scanning (PDS) curves of the composites in 1 M H2SO4 aqueous solutions for WV1,
WV3, WV6, WV12 and WV24
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According to the Figure 3, the PDS curves of the composites have the some regime and showed
significant passivation behavior in 1 M H2SO4 solutions. Some fluctuations were observed in
the passivity region of the composites, but any fluctuation was not seen for 24h mechanical
alloyed composite. It is probably related to composite microstructure and grain sizes before the
corrosion tests. According to Fig. 2, 6 h and 24 h mechanical alloyed composites have very
similar microstructure but the grain size 24 h mechanical alloyed composite is smaller than 6h
mechanical alloyed composite. It is well known that current density is directly related to
electrode potential and it can provide more realistic results related to the electrochemical
behavior of the composites. For example, maximum Icorr values measured the mechanical
alloyed composite for WV24 as 47.8µA/cm2 (Table 2), which is higher than that of 6 h MA’d
and sintered composite (31.6µA/cm2). In other words, the corrosion resistance of the composite
WV24 is lower than the others.
Sintering processing alters both the bulk structure and the surface of a material, leading to
changes in grain size and boundary density, orientation, and residual stress. These surface
changes can have an impact on electrochemical behavior of the composites. It is well known
that as much as noble potential and as low as possible current density is desired for corrosion
protection. In addition, it was found that the pit size and number is proportional with corrosion
current densities and milling time of the composites (Fig. 4). As comparing the SEM images
before corrosion tests (Fig. 2), it is clear that corrosion behavior of the composites is influenced
from milling time, porosities in the bulk structure and grain size.
Table 2. The corrosion parameters of the composites calculated from PDS curves

Materials ID MA duration (h) Ecorr (mV) Icorr (μA∙cm-2)
10.1
WV1
1
-294
8.7
WV3
3
-220
31.6
WV6
6
94
2.7
WV12
12
-30
WV24
24
-223
47.8

Figure 4. SEM images of the composite surfaces exposed to H2SO4 aqueous solution after corrosion tests: a) 1,
b) 3, c) 6, d) 12h mechanical alloying
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4. CONCLUSIONS
On the basis of the results reported in the present investigation, the following conclusions can
be drawn:
 Only W peaks are detected in all composites because of the very low weight percentage of
carbide phases. The same XRD results was obtained at before and after corrosion tests.
 Increasing with MA time, porous structure are decrease for the sintered W-%2VC-%1C
composites up to 6 h MA duration.
 While 1 h and 3 h MA duration is insufficient in sintering for W-%2VC-%1C sintered
composites, WV6, WV12 and WV24 composites have sound and dense microstructures
consisting of equaxed grains.
 Sintering processing alters both the bulk structure and the surface of a material, leading to
changes in grain size and boundary density, orientation, and residual stress. These surface
changes can have an impact on electrochemical behavior of the composites.
 The corrosion resistance of the composite WV24 is lower than the others. At the same time
WV6 is higher than the others with regard to corrosion potential.
 Corrosion behavior of the composites is influenced from milling time, porosities in the bulk
structure and grain size.
Acknowledgements: This work was supported by the Scientific and Research Projects
Coordination Unit (BAP) of Istanbul Technical University under Grant number 39825.
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KOROZYON HASARININ MATEMATİKSEL MODELLERİ VE
ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
R.AYAZOĞLUa, E. AKKOYUNLUb, R. ŞİMŞEKb
a

Bayburt University, Faculty of Educations, Bayburt, Turkey
Bayburt University, Bayburt Vocational College, Bayburt, Turkey

b

Özet
Korozyon hasarının matematikle ilişkileri genellikle deneyler sonucu elde edilen parametrelerin matematiksel
modellemeleri olarak düşünülebilir. Söz konusu parametrelerin en önemlilerinden biri yarısal konstrüksiyonların
korozyon hasarı derinliğidir (𝛿). Bu parametreyi karakterize etmek için Fiziksel-Kimyasal ve Matematiksel olmak
üzere iki esas model mevcuttur. Fiziksel-Kimyasal model çevresel parametreler (ısı, nem, ıslanma süresi vs.)
arasında fonksiyonel ilişkiler kurar. Fakat Fiziksel-Kimyasal modellerde parametrelerin hepsini (örneğin rüzgarın
hızı, metal yüzeyinin ıslanma ve kurutulması miktarı, güneş ışınım şiddeti vs.) hesaba katmak zordur. Mühendislik
hesaplamalarında (çalışmalarında) metal yapıların kırılma stresini daha nitelikli araştırmak için Matematiksel
modelleme sık kullanılmaktadır. Bizim bu çalışmamızda korozyon hasarının hesaplanmasında kullanılan adi
diferansiyel denklemlerin çözümü için adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözüm yöntemleri (taylor seri metodu,
picard ardışık yaklaşımlar metodu), değişkenlerine ayrılabilir diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemi ve Laplace
dönüşümleri yardımıyla çözüm yöntemi anlatılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Korozyon, korozyon hasarı, adi diferansiyel denklemler.

MATHEMATICAL MODEL OF CORROSION DAMAGE AND
SOLUTION METHODS
Abstract
The relationship between Mathematic and corrosion damage is usually thought as mathematical modeling of
parameters which obtained by experiments. The most important of these parameters is race construction of
corrosion damage depth (𝛿). There are two main models to characterize to this parameter: Physical-chemical and
mathematical models. Physical-chemical model establishes functional relationships among environmental
parameters (temperature, humidity, wetting time, the chemical composition of the media and corrosion parameters
etc.). It is difficult to take into all paremeters (for example wind speed, the amount of wetting and drying the metal
surface, solar radiation, etc.) in physical-chemical models. Mathematical modeling are frequently used in
engineering calculations (work on) for more qualified investigation of the fracture stress of metal structures. In
this study we told the methods numerical solutions of ordinary differential equations (Taylor series method, picard
successive approximation method), the method solution of variables separable differential equations and the
method solution with the help of Laplace transforms for the solution of the ordinary differential equations for the
calculation of corrosion damage.
Keywords: Corrosion, corrosion damage, ordinary differential equation.
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1. GİRİŞ
Birçok alanda yapılan gözlem ve deney sonuçlarını uygun matematik programları yardımıyla
fonksiyon veya denklem haline getirerek matematiksel modelleme yapılabilir. Aynı şekilde
korozyon hasarının matematikle ilişkileri genellikle deneyler sonucu elde edilen parametrelerin
matematik modellemeleri olarak düşünülebilir. Yarısal konstrüksiyonların korozyon hasarı
derinliği (𝛿), bu parametrelerin en önemlilerinden biridir. Bu parametreyi karakterize etmek
için Fiziksel-Kimyasal ve Matematiksel olmak üzere iki esas model mevcuttur. Bu parametreyi
karakterize etmek için kullanılan Fiziksel-Kimyasal model çevresel parametreler (ısı, nem,
ıslanma süresi, ortamın kimyasal bileşimleri ve korozyon parametreleri vs.) arasında
fonksiyonel ilişkiler kurar. Bu modeller için
△𝑘

𝛿 = (0,035 + 0,7[𝑆𝑂2 ])𝑡, 𝑉 = [𝑉₀ + ( )]𝑛,

(1.1)

△𝑡

(1.1)’de yer alan denklemler örnek olarak verilebilir. (1.1)’de bulunan 𝛿 − korozyon hasarı
derinliği, 𝑡 −zaman, 𝑉 − metalin korozyon hızı, 𝑉₀ − metalin 20⁰C ısı ortamında 1 saat
△𝑘
suredeki korozyon hızı, ( △𝑡 ) − korozyonun ısı katsayısıdır (5,6). Mühendislik
hesaplamalarında (çalışmalarında) metal yapıların kırılma stresini daha nitelikli araştırmak için
algebraic, transandant, logoritmik şeklinde basit matematiksel modellemeler sık
kullanılmaktadır.
𝛿 𝑡

0
𝛿(𝑡) = 𝑡+𝑇
, 𝛿(𝑡) = 𝑘[1 − 𝑒 𝛼𝑡 ], 𝛿(𝑡) = 𝑘𝑙𝑜𝑔(𝑎 + 𝑡), 𝛿(𝑡) = 𝑘𝑡ⁿ

(1.2)

(1.2)’deki denklemler metallerin korozyon hasarlarının basit matematiksel denklemleridir.
(1.2)’de 𝛿 − korozyon hasarı derinliğini, 𝛿0 − uzun süreli korozyon hasarı derinliğini,
𝑡 −zamanı, 𝑘, 𝛼, 𝑎 −bilinen sabitleri, 𝑇 − ısıyı gösterir (3,6).
Korozyon hasarı matematiksel olarak
𝑑𝛿(𝑡)
𝑑𝑡

𝑡

= 𝑎𝑡²+𝑏𝑡+𝑐 ,

𝑑𝛿(𝑡)
𝑑𝑡

= 𝑘𝛿(𝑡),

𝑑𝛿(𝑡)
𝑑𝑡
𝑑𝛿(𝑡)
𝑑𝑡
𝑑𝛿(𝑡)
𝑑𝑡

= 𝛼𝑒 −𝛽𝛿(𝑡) ,

𝑑𝛿(𝑡)
𝑑𝑡

= 𝑘𝛿(𝑡)(𝑏 − 𝛿(𝑡))

𝑡

= ∫0 𝐹(𝑡 − 𝜏)𝛿(𝜏)𝑑𝜏

(1.3)
(1.4)

𝑡

= 𝑘𝛿(𝑡)(𝑏 − 𝛿(𝑡)) + ∫0 𝐹(𝑡 − 𝜏)𝛿(𝜏)𝑑𝜏

(1.5)

(1.3), (1.4), (1.5)’deki gibi 1.mertebe adi diferansiyel denklemlerle de ifade edilebilir (3,4,5).
𝐹(𝑡) çekirdek fonksiyonu olmak üzere (1.4) ve (1.5) denklemleri sırasıyla 1. tip ve 2. tip
Volterra tipi integral denklemleridir (7). Metallerin 𝛿 −korozyon hasarlarının genel
matematiksel denklemi
𝑑𝛿(𝑡)
𝑑𝑡

= 𝑓(𝑡, 𝛿(𝑡), 𝑇, 𝜎, 𝑎̅)

(1.6)

olarak gösterilebilir (3). (1.6)’da 𝑡 − zaman, 𝛿 − korozyon hasarı derinliği, 𝜎 − kırılma, 𝑇 −
ısı ve 𝑎̅ − belirlenen katsaylar vektörüdür.
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Bizim bu çalışmamızda ele alacağımız herhangi bir 1. mertebeden adi diferansiyel denklemin
çözümü için farklı yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemler adi diferansiyel denklemin içerdiği
terimlere göre değişir. Şimdi korozyon hasarının hesaplanmasında karşılaşılan adi diferansiyel
denklemlerin çözümü için adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözüm yöntemleri (taylor seri
metodu, picard ardışık yaklaşımlar metodu), değişkenlerine ayrılabilir diferansiyel
denklemlerin çözüm yöntemi ve Laplace dönüşümleri yardımıyla çözümleri hakkında bilgi
verelim.
2. ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ:
2.1. Adi Diferansiyel Denklemlerin Laplace Dönüşümleri Yardımıyla Çözümleri
Tanım 2.1.1 (Laplace Dönüşümü): 𝑡 ≥ 0 için 𝑓(𝑡) tanımlı olduğu kabul edilsin. 𝑓’nin 𝐿(𝑓)
ile gösterilen Laplace Dönüşümü,
∞

𝐿(𝑓)(𝑠) = ∫0 𝑒 −𝑠𝑡 𝑓(𝑡)𝑑𝑡

(2.1)

genelleştirilmiş integralin yakınsak olduğu bir fonksiyondur. Yani 𝑓(𝑡)’nin Laplace Dönüşümü
∞

𝐿(𝑓)(𝑠) = ∫0 𝑒 −𝑠𝑡 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
∞
= lim ∫0 𝑒 −𝑠𝑡 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑛→∞

(2.2)

limitinin değeridir.
Tanım 2.1.2 (Ters Laplace Dönüşümü): Laplace Dönüşümü 𝐹 olan 𝑓 fonksiyonuna 𝐹
fonksiyonunun Ters Laplace Dönüşümü denir.
Ters Laplace Dönüşümünü 𝐿⁻¹ ile gösterirsek 𝐿(𝑓) = 𝐹 𝑖𝑠𝑒 𝐿⁻¹(𝐹) = 𝑓’dir.
Laplace dönüşümünün diferansiyel denklemlere uygulamalarında bir fonksiyonun türevinin
Laplace dönüşümü formülüne de ihtiyaç duyulur.
Tanım 2.1.3: Bir 𝑇 ≥ 0 için |𝑓(𝑡)| ≤ 𝑀𝑒 𝛼𝑡 veya |𝑒 −𝛼𝑡 | ≤ 𝑀, 𝑡 ≥ 𝑇 olacak biçimde 𝑀 > 0
ve 𝛼 sabitleri varsa 𝑓(𝑡) fonksiyonuna 𝛼 üstel mertebedendir denir ve 𝑓(𝑡) = 𝑂(𝑒 𝛼𝑡 ) şeklinde
yazılır.
Teorem 2.1.1 (Türevin Genelleştirilmiş Laplace Dönüşümü): 𝑡 ≥ 0 için 𝑓, 𝑓′, . . . , 𝑓⁽ⁿ⁻¹⁾
sürekli ve ∀ 𝑘 > 0 için [0, 𝑘] üzerinde 𝑓⁽ⁿ⁾ parçalı sürekli olsun. 𝑓, 𝑓′, . . . , 𝑓⁽ⁿ⁻¹⁾’nin herbirinin
𝑂(𝑒 𝑏𝑡 ) olduğunu kabul edelim. Bu taktirde 𝑠 > 𝑏 için 𝐿(𝑓 ⁽ⁿ⁾) mevcut ve
𝐿(𝑓 ( ⁿ) ) = 𝑠ⁿ𝐿(𝑓)(𝑠) − 𝑠ⁿ−1 𝑓(0) − 𝑠ⁿ−2 𝑓 ′ (0)−. . . −𝑠𝑓 ( ⁿ−2) (0) − 𝑓 ( ⁿ−1) (0)

(2.3)

dır. (2.3)’de 𝐿(𝑓) yerine 𝐹 yazarsak
𝐿(𝑓 ( ⁿ) ) = 𝑠ⁿ𝐹(𝑠) − 𝑠ⁿ−1 𝑓(0) − 𝑠ⁿ−2 𝑓 ′ (0)−. . . −𝑠𝑓 ( ⁿ−2) (0) − 𝑓 ( ⁿ−1) (0)
olur (2).
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(2.4)

Tanım 2.1.4 (Konvolüsyon Çarpımı): Genellikle bir çarpımın Laplace dönüşümü, çarpanların
Laplace dönüşümlerinin çarpımı değildir. Bununla beraber (𝑓 ∗ 𝑔) ile gösterilen 𝑓 ve 𝑔’nin
bir tür çarpımı vardır. Bunun için 𝐿(𝑓 ∗ 𝑔), 𝐿(𝑓) ile 𝐿(𝑔)’nin çarpımıdır. Eğer 𝑓 ve 𝑔 [0, ∞)
𝑡
aralığı üzerinde tanımlı ve 𝑡 ≥ 0 için ∫0 𝑓(𝑡 − 𝜏)𝑔(𝜏)𝑑𝜏 tanımlı ise
𝑡

(𝑓 ∗ 𝑔)(𝑡) = ∫0 𝑓(𝑡 − 𝜏)𝑔(𝜏)𝑑𝜏

(2.5)

şeklinde tanımlanan (𝑓 ∗ 𝑔) fonksiyonuna 𝑓 ile 𝑔’nin konvolüsyon çarpımı denir.
Konvolüsyon teoreminden iki fonksiyonun konvolüsyon çarpımının Laplace dönüşümünün
fonksiyonların Laplace dönüşümlerinin çarpımı olduğunu ifade eder.
Teorem 2.1.2 (Konvolüsyon Teoremi): 𝐿(𝑓) = 𝐹 ve
𝐿(𝑓 ∗ 𝑔)(𝑡) = 𝐹𝐺 dir (1,2).

𝐿(𝑔) = 𝐺 olsun. Bu taktirde

2.2. Değişkenlerine Ayrılabilir Diferansiyel Denklemlerin Çözüm Yöntemi
𝑃(𝑥) ve 𝑄(𝑦) verilen fonksiyonlar olmak üzere
𝑃(𝑥)𝑑𝑥 + 𝑄(𝑦)𝑑𝑦 = 0
şeklindeki bir diferansiyel denkleme değişkenlerine ayrılabilen tip diferansiyel denklem denir.
Bu tip denklemlerin genel çözümü:
∫ 𝑃(𝑥)𝑑𝑥 + ∫ 𝑄(𝑦)𝑑𝑦 = 𝑐, 𝑐 ∈ ℝ
şeklindedir (1).
2.3. Adi Diferansiyel Denklemlerin Taylor Seri Metodu Yardımıyla Çözümleri
𝑦′ = 𝑓(𝑥, 𝑦) diferansiyel denkleminin 𝑦(𝑥₀) = 𝑦₀ başlangıç şartlarını sağlayan çözümün
bulunması için Taylor serisi kullanılabilir. Taylor serisi yardımıyla herhangi bir 𝑦 = 𝑓(𝑥)
fonksiyonu
𝑦(𝑥) = 𝑦(𝑥₀) +

𝑦′(𝑥₀
1!

(𝑥 − 𝑥₀) +

𝑦′′(𝑥₀)
2!

(𝑥 − 𝑥₀)²+. ..

(2.6)

şeklinde yazılabilir. (2.6)’daki 𝑦(𝑥₀) değeri verilen başlangıç şartından, 𝑦′(𝑥₀), 𝑦′′(𝑥₀), . ..
değerleri ise diferansiyel denklemin ard arda türevi alınarak bulunacaktır. O halde
𝑦(𝑥₀) = 𝑦₀
𝑦′(𝑥₀) = 𝑓(𝑥₀, 𝑦₀)
𝑦′′(𝑥₀) = 𝑓𝑥 (𝑥₀, 𝑦₀) + 𝑓𝑦 (𝑥₀, 𝑦₀)𝑦′(𝑥₀)
= 𝑓𝑥 (𝑥₀, 𝑦₀) + 𝑓𝑦 (𝑥₀, 𝑦₀)𝑓(𝑥₀, 𝑦₀)

(2.7)

şeklinde ard arda türevler alınıp (2.6)’da yerine konulursa verilen diferansiyel denklemin
𝑦(𝑥₀) = 𝑦₀ başlangıç şartını sağlayan yaklaşık çözümü bulunur (2).

437

2.4. Adi Diferansiyel Denklemlerin Picard Ardışık Yaklaşımlar Metodu Yardımıyla
Çözümleri
𝑓(𝑥, 𝑦) sürekli olmak şartıyla 𝑦(𝑥₀) = 𝑦₀ başlangıç şartlarını sağlayan 𝑦′ = 𝑓(𝑥, 𝑦)
diferansiyel denklemi
𝑥

𝑦(𝑥) = 𝑦₀ + ∫𝑥₀ 𝑑[𝑢, 𝑦(𝑢)]𝑑𝑢

(2.8)

integral denklemine denktir. Picard ardışık yaklaşımlar metodunda izlenecek yol şudur. Önce,
𝑦 = 𝑦(𝑥₀) = 𝑦₀

(2.9)

olmak üzere bir sonraki 𝑦₁(𝑥) değeri (fonksiyonu), (2.9) değeri (fonksiyonu) kullanılarak
𝑥

𝑦₁(𝑥) = 𝑦₀ + ∫𝑥₀ 𝑓(𝑢, 𝑦₀)𝑑𝑢

(2.10)

olarak bulunur. Aynı şekilde
𝑥

𝑦𝑛 (𝑥) = 𝑦₀ + ∫𝑥 𝑓(𝑢, 𝑦𝑛−1 (𝑢))𝑑𝑢
0

(2.11)

elde edilir. Böylece 𝑦₁(𝑥), 𝑦₂(𝑥), . . . , 𝑦𝑛 (𝑥) fonksiyon dizisi elde edilir. Diferansiyel
denklemlerin varlık teoremi gereğince bu yaklaşımlar dizisi 𝑦′ = 𝑓(𝑥, 𝑦) diferansiyel
denklemin çözümü olan 𝑦(𝑥) fonksiyonuna yakınsar. Yani
lim 𝑦𝑛 (𝑥) = 𝑦(𝑥)

𝑛→∞

şeklindedir (2,7).

3. KOROZYON HASARININ HESAPLANMASINDA KULLANILAN
DİFERANSİYEL DENKLEMLER İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Korozyon hasarının hesaplanmasında kullanılan
𝑑𝛿(𝑡)
𝑑𝑡

𝑡

= 𝑎𝑡²+𝑏𝑡+𝑐

(3.1)

diferansiyel denklemi
𝑡

𝑑𝛿(𝑡) = 𝑎𝑡²+𝑏𝑡+𝑐 𝑑𝑡

(3.2)

şekline getirilerek değişkenlerine ayrılabilir diferansiyel denklemlerin çözümü yardımıyla
çözülebilir. (3.2)’de yer alan 𝑎𝑡² + 𝑏𝑡 + 𝑐 ifadesinin 𝛥 > 0, 𝛥 < 0 ve 𝛥 = 0 durumlarına göre
farklı çözümler mevcuttur.
Bunları birer örnekle inceleyelim.
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𝑡

Örnek 3.1 : 𝑑𝛿(𝑡) = (𝑡²+3𝑡+2)𝑑𝑡 diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulalım.
Çözüm:
𝑡

𝑑𝛿(𝑡) = (𝑡²+3𝑡+2)𝑑𝑡

(3.3)

(3.3) diferansiyel denklemindeki eşitliğin her iki tarafının integrali alınarak
𝑡

∫ 𝑑𝛿(𝑡) = ∫ (𝑡²+3𝑡+2)𝑑𝑡
𝑡

𝛿(𝑡) = ∫ ((𝑡+2)(𝑡+1))𝑑𝑡

(3.4)

eşitliği elde edilir. (3.4) eşitliğinde integral alma yöntemlerinden basit kesirlerine ayırma
yöntemi kullanılarak
𝐴

𝐵

𝛿(𝑡) = ∫ (𝑡+2 + 𝑡+1)𝑑𝑡
2
1
𝛿(𝑡) = ∫ (
−
)𝑑𝑡
𝑡+2 𝑡+1
𝛿(𝑡) = 2𝑙𝑛(𝑡 + 2) − 𝑙𝑛(𝑡 + 1) + 𝑐

(3.5)

elde edilir. (3.5) eşitliği (3.3) diferansiyel denkleminin genel çözümüdür.
𝑡

Örnek 3.2: 𝑑𝛿(𝑡) = (𝑡²+2𝑡+1)𝑑𝑡 diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulalım.
Çözüm:
𝑡

𝑑𝛿(𝑡) = (𝑡²+2𝑡+1)𝑑𝑡

(3.6)

diferansiyel denklemindeki eşitliğin her iki tarafının integrali alınarak
𝑡

∫ 𝑑𝛿(𝑡) = ∫ (𝑡²+2𝑡+1))𝑑𝑡
𝑡

𝛿(𝑡) = ∫ ((𝑡+1)²)𝑑𝑡

(3.7)

eşitliği elde edilir. (3.7)’de 𝑡 + 1 = 𝑢 değişken değiştirmesi yapılarak
𝑡

𝛿(𝑡) = ∫
𝛿(𝑡) = ∫

(𝑡+1)²
𝑢−1
𝑢²
1

𝑑𝑡

𝑑𝑢
1

𝛿(𝑡) = ∫ (𝑈 − 𝑢²)𝑑𝑢

(3.8)

eşitliği elde edilir. (3.8) eşitliğinde integral alma kuralları uygulanarak
1

𝛿(𝑡) = 𝑙𝑛 𝑢 + (𝑢) + 𝑐
1

𝛿(𝑡) = 𝑙𝑛(𝑡 + 1) + (𝑡+1) + 𝑐
çözümü elde edilir. (3.9) eşitliği (3.6) diferansiyel denkleminin genel çözümüdür.
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(3.9)

𝑡

Örnek 3.3: 𝑑𝛿(𝑡) = (𝑡²+6𝑡+10)𝑑𝑡 diferansiyel denklemin genel çözümünü bulalım.
Çözüm:
𝑡

𝑑𝛿(𝑡) = (𝑡²+6𝑡+10)𝑑𝑡

(3.10)

(3.10) diferansiyel denklemindeki eşitliğin her iki tarafının integrali alınarak
𝑡

∫ 𝑑𝛿(𝑡) = ∫ (𝑡²+6𝑡+10)𝑑𝑡
𝛿(𝑡) = ∫

𝑡

(𝑡+3)²+1

𝑑𝑡

(3.11)

eşitliği elde edilir. (3.11)’de 𝑡 + 3 = 𝑢 değişken değiştirmesi yapılarak, (3.10) diferansiyel
denkleminin
𝑢−3

𝛿(𝑡) = ∫

𝑢²+1

𝑢

𝑑𝑢
3

𝛿(𝑡) = ∫ (𝑢2 +1 − 𝑢²+1)𝑑𝑢
𝑢

3

𝛿(𝑡) = ∫ 𝑢²+1 𝑑𝑢 − ∫ 𝑢²+1 𝑑𝑢
1
𝛿(𝑡) = 𝑙𝑛 (𝑢² + 1) − 3𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 𝑢 + 𝑐
2
1
𝛿(𝑡) = 2 𝑙𝑛(𝑡² + 6𝑡 + 10) − 3𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(𝑡 + 3) + 𝑐

(3.12)

elde edilir. (3.12) eşitliği (3.10) diferansiyel denkleminin genel çözümüdür.
Korozyon hasarının hesaplanmasında kullanılan
𝑑𝛿(𝑡)
𝑑𝑡

= 𝑘𝛿(𝑡)

(3.13)

diferansiyel denkleminin çözümü değişkenlerine ayrılabilir diferansiyel denklemlerin çözümü
kullanılarak
𝑑𝛿(𝑡)

∫

𝛿(𝑡)
𝑑𝛿(𝑡)

= 𝑘𝑑𝑡

𝛿(𝑡

𝑙𝑛𝛿(𝑡)
𝛿(𝑡)
𝛿(𝑡)
𝛿(𝑡)

= ∫ 𝑘𝑑𝑡
=
=
=
=

𝑘𝑡 + 𝑐
𝑒 𝑘𝑡+𝑐
𝑒 𝑘𝑡 𝑒 𝑐
𝛼𝑒 𝑘𝑡

(3.14)

= 𝛼𝑒 −𝛽𝛿(𝑡)

(3.15)

olarak elde edilir.
Korozyon hasarının hesaplanmasında kullanılan
𝑑𝛿(𝑡)
𝑑𝑡

diferansiyel denkleminin 𝛿(𝑡₀) = 𝛿₀ başlangıç şartlarını sağlayan çözümünü,
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𝛿(𝑡) = 𝛿(𝑡₀) +

𝛿′(𝑡₀)
1!

(𝑡 − 𝑡₀) +

𝛿′′(𝑡₀)
2!

(𝑡 − 𝑡₀)²+. ..

(3.16)

(3.16) eşitliğini kullanarak taylor seri metodu yardımıyla bulabiliriz.
Örnek 3.4:
𝛿′(𝑡) = 4𝑒 −2𝛿(𝑡)
(3.17)
diferansiyel denkleminin 𝛿(0) = 0 başlangıç şartını sağlayan çözümünü taylor seri metodu
yardımıyla hesaplayalım.
Çözüm: (3.17) diferansiyel denkleminin çözümünde kullanacağımız 𝛿′′(𝑡), 𝛿′′′(𝑡), . .. ve
𝛿′(𝑡₀), 𝛿′′(𝑡₀), 𝛿′′′(𝑡₀), . ..değerleri
𝛿′(𝑡) = 4𝑒 −2𝛿(𝑡) ise
𝛿′′(𝑡) = −8𝛿′(𝑡)𝑒 −2𝛿(𝑡)
2
𝛿 ′′′ (𝑡) = −8 [𝛿 ′′ (𝑡) − 2(𝛿 ′ (𝑡)) ] 𝑒 −2𝛿(𝑡)
⋮
ve
𝛿 ′ (0) = 4𝑒 −2𝛿(0)
= 4
𝛿′′(0) = −8𝛿′(0)𝑒 −2𝛿(0)
= −32
2
′′′ (0)
𝛿
= −8 [𝛿 ′′ (0) − 2(𝛿 ′ (0)) ] 𝑒 −2𝛿(0)
= 2⁸
⋮
dır.
Elde edilen 𝛿′′(𝑡), 𝛿′′′(𝑡), . .. ve 𝛿′(𝑡₀), 𝛿′′(𝑡₀), 𝛿′′′(𝑡₀) değerleri (3.16) eşitliğinde yerine
yazılırsa (3.17) diferansiyel denkleminin 𝛿(0) = 0 başlangıç şartını sağlayan çözümünü
2⁸

𝛿(𝑡) = 4(𝑡 − 𝑡₀) − 16(𝑡 − 𝑡₀)² + 3! (𝑡 − 𝑡₀)³+. . .
2⁸

= 4𝑡 − 16𝑡² + 3! 𝑡³+. ..

(3.18)

fonksiyonu olur.
Korozyon hasarının hesaplanmasında kullanılan
𝑑𝛿(𝑡)
𝑑𝑡

= 𝑘𝛿(𝑡)

(3.19)

diferansiyel denklemin 𝛿(𝑡0 ) = 𝛿0 başlangıç değer şartını sağlayan çözümü Picard ardışık
yaklaşımlar metodu yardımı ile bulunabilir. Bunu bir örnek üzerinde inceleyelim.
Örnek 3.5:
𝛿 ′ (𝑡) = 𝛿(𝑡) − 𝑡

(3.20)

diferansiyel denkleminin 𝛿(0) = 2 başlangıç şartını sağlayan çözümünü Picard ardışık
yaklaşımlar metodu yardımıyla hesaplayalım.
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Çözüm: (3.20) diferansiyel denkleminin çözümünde kullanacağımız 𝑓(𝑡, 𝛿) fonksiyonumuz
𝑓(𝑡, 𝛿) = 𝛿 − 𝑡’dir. Bu durumda
𝛿0 (𝑡) = 2
olmak üzere
𝑡

𝛿1 (𝑡) = 𝛿₀ + ∫𝑡₀ 𝑓(𝑢, 𝛿₀)𝑑𝑢
𝑡

𝛿1 (𝑡) = 2 + ∫0 (2 − 𝑢)𝑑𝑢
𝛿1 (𝑡) = 2 + 2𝑡 −

𝑡2
2

dır. Aynı şekilde işlem yapılırsa
𝑡

𝛿2 (𝑡) = 𝛿₀ + ∫𝑡₀ 𝑓(𝑢, 𝛿1 (𝑢))𝑑𝑢
𝑡

𝛿2 (𝑡) = 2 + ∫0 𝑓(𝑢, 2 + 2𝑢 −
𝑡

𝛿2 (𝑡) = 2 + ∫0 (2 + 2𝑢 −
𝑡

𝛿2 (𝑡) = 2 + ∫0 (2 + 𝑢 −
𝛿2 (𝑡) = 2 + 2𝑡 +

𝑡2
2

𝑢2

𝑡3

2

2

)𝑑𝑢

− 𝑢)𝑑𝑢

2

𝑢2

𝑢2

)𝑑𝑢

− 2.3

elde edilir. Bu işlemlere ard arda devam edilirse
𝛿3 (𝑡) = 2 + 2𝑡 +
𝛿4 (𝑡) = 2 + 2𝑡 +
𝛿5 (𝑡) = 2 + 2𝑡 +
⋮
𝛿𝑛 (𝑡) = 2 + 2𝑡 +

𝑡2
2
𝑡2
2
𝑡2
2
𝑡2
2

𝑡3

𝑡4

𝑡3

𝑡4

𝑡5

𝑡3

𝑡4

𝑡5

𝑡3

𝑡4

+ 2.3 − 4!

+ 2.3 + 4! − 5!

𝑡6

+ 2.3 + 4! + 5! − 6!
𝑡𝑛

𝑡 𝑛+1

+ 2.3 + 4! + ⋯ 𝑛! − (𝑛+1)!

elde edilir. (3.20) diferansiyel denkleminin 𝛿(0) = 2 başlangıç değer şartını sağlayan çözümü
lim 𝛿𝑛 (𝑡) = 𝛿(𝑡)

lim ( 2 + 2𝑡 +

𝑛→∞

𝑛→∞
𝑡2
𝑡3
2

+

lim ( 1 + 𝑡 + 1 + 𝑡 +

𝑛→∞

2.3

𝑡2
2

+

𝑡4
4!

𝑡3

+⋯
𝑡4

𝑡𝑛
𝑛!

−

𝑡 𝑛+1

) = 𝛿(𝑡)

(𝑛+1)!

𝑡𝑛

𝑡 𝑛+1

+ 2.3 + 4! + ⋯ 𝑛! − (𝑛+1)!) = 𝛿(𝑡)

(3.21)

𝑡𝑛

𝑡
olur. Fonksiyonların Maclaurin serisine açılması yardımıyla elde edilen ∑∞
𝑛=0 𝑛! = 𝑒 eşitliğini
(3.21)’de yerine yazarsak

1 + 𝑡 + 𝑒 𝑡 = 𝛿(𝑡)

(3.22)

elde edilir. (3.22) fonksiyonu (3.20) diferansiyel denkleminin 𝛿(0) = 2 başlangıç değer şartını
sağlayan çözümüdür.
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Korozyon hasarının hesaplanmasında kullanılan
𝑑𝛿(𝑡)
𝑑𝑡

𝑡

= ∫0 𝐹(𝑡 − 𝜏)𝛿(𝜏)𝑑𝜏

(3.23)

diferansiyel denkleminin çözümü Konvülasyon teoremi kullanılarak Laplace Dönüşümleri
yardımıyla hesaplanabilir.
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ETİLEN GLİKOL+SÜLFÜRİK ASİT İÇERİSİNDE 7075 ALUMİNYUM ALAŞIMI
ÜZERİNDE ALUMİNYUM OKSİT TABAKASININ GELİŞTİRİLMESİ
S. ATEŞ, R. N. MUTLU, B. D. MERT, B. YAZICI
Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 01330 Balcalı, Adana/Turkiye
Özet
Bu çalışmada, 7075 aluminyum (Al) alaşımının korozyon dayanımının arttırılması amacıyla, Al yüzeyindeki oksit
tabakasının geliştirilmesi hedeflenmiştir. 7075 Al’un anot, Pt katot ve Ag/AgCl’nin referans elektrot olarak
kullanıldığı üç elektrot sistemine 2 V sabit potansiyel 30 dak. boyunca uygulanmıştır. Elektrolit derişiminin
etkisinin belirlenmesi için 0,0;0,1;0,5;0,6;0,7;1,0;1,5 M Etilen Glikol (EG) içeren 0,4 M H2SO4 çözeltileri
kullanılmıştır. Oksit ile kaplanmamış ve kaplanmış 7075 Al’un korozyon davranışları %3,5 NaCl içerisinde
elektrokimyasal impedans spektroskopisi, akım-potansiyel eğrileri yardımıyla araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara
göre; en uygun katkı derişimi 0,5 M EG ‘dır ve bu çözeltide oluşturulan Al2O3 tabakası 7075 Al’un korozyon
direncini yaklaşık 20 kat arttırmıştır.
Anahtar Kelimeler: 7075 Aluminyum, Etilen Glikol, Korozyon

THE DEVELOPMENT OF THE ALUMINUM OXIDE LAYER ON 7075 ALUMINUM
ALLOY IN ETHYLENE GLYCOL+SULFURIC ACID
Abstract
In this study, the development of oxide layer on 7075 aluminum alloy (Al) was aimed in order to increase the
corrosion resistance of Al. A conventional three-electrode set up, exposed to atmosphere, was used for 30 minutes
at 2 V potential. The 7075 Al, a platinum sheet, an Ag/AgCl were used as anode, counter and reference electrode,
respectively. To determine the effect of electrolyte concentrations 0.0;0.1;0.5;0.6;0.7;1.0;1.5 M Ethylene Glycol
(EG) containing in 0.4 M H2SO4 are used. The uncoated and coated oxide of 7075 Al corrosion behavior were
investigated in 3.5% NaCl by electrochemical impedance spectroscopy, current-potential curves. The results show
that; 0,5 M EG is most suitable concentration and the corrosion resistance of 7075 Al has increased about 20 times
than Al2O3 which is obtained in this solution.
Keywords: 7075 Aluminum, Ethylene Glycol, Corrosion
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1. GİRİŞ
Aluminyumun keşfi ve üretim teknolojisinin geliştirilmesi, diğer pek çok metale göre oldukça
yeni olmasına rağmen günümüzde diğer tüm demir dışı metallerden daha fazla miktarlarda
üretilmektedir (1,2). Tüketimde, aluminyum ve alaşımlarının demir-çelik ile mukayese edilecek
duruma gelmesi, son yıllarda elektrik, kimya, tıp, inşaat, havacılık ve otomotiv sanayinde ve
bunların yan kollarında her geçen gün artan bir şekilde kullanılması, bu metalin önemini gün
geçtikçe artırmaktadır. Hafif metal sınıfından olan aluminyumun bu önemi, yumuşak ve
demirden üç kat daha hafif, mukavemetin ağırlığına oranının yüksek olması, yüksek elektrik ve
ısı iletkenliğine sahip olması, kolay işlenebilirliği, korozyona dayanıklılığı, dekoratifliği, soğuk
ve sıcak olarak şekillendirilebilirliği gibi özelliklere sahip olmasındandır (3).
Aluminyum malzemesinin üstün korozyon direnci doğada kendiliğinden oksit tabakası
kaynaklanmaktadır (4). Bu oksit tabakası aluminyum malzemesini ileri korozyon oluşumlarına
karşı korumaktadır. Ancak doğal olarak oluşan oksit tabakası son derece ince olduğundan
kimyasal veya mekaniksel kuvvetlere karşı direnci düşüktür. Aluminyum yüzeyinde oluşan bu
oksit tabakasını kalınlaştırarak direncini arttırmayı sağlayan birçok teknik mevcuttur. Üç
elektrot metodu bu teknikler arasında kolayca uygulanabilmesi açısından öne çıkmaktadır.
Kontrollu koşullarda oluşturulan oksit tabakasının yapısı elektrolitin konsantrasyonuna,
uygulanan voltaja, alaşım türüne ve elektrolit sıcaklığına bağlıdır (5,6). Son zamanlarda
aluminyum yüzeyinde kontrollü olarak oluşturulan oksit tabakasının yapısına ve kalınlığına etki
eden parametreler, % 3 H2C2O4, %4 H3PO4, %4 H2SO4, % 3 CrO3 elektrolitleri içerisinde ayrı
ayrı incelenip sonuçlar karşılaştırılmıştır. İstenilen özellikteki oksit tabakasının en iyi H2SO4
çözeltisinde elde edildiği belirlenmiştir (7).
Bu çalışmanın amacı; 7075 aluminyum yüzeyinde daha kararlı, homojen, dış etkenlere
dayanıklı Al2O3 tabakaları oluşturulması için üç elektrot tekniğiyle 0,4 M H2SO4 çözeltisine
ilave edilen EG katkısının en uygun derişiminin belirlenerek, katkı ilavesiyle oluşturulan
kaplamaların kararlılığının korozyon testleri ile kıyaslanmasıdır.
2. MATERYAL VE METOD
Çalışma elektrotları olarak, 0,785 cm2 yüzey alanına sahip, (w.%) : 0,40 Si; 0,60 Cu; 0,30 Mn;
5,6 Zn; 0,50 Fe; 0,20 Ti; 2,5 Mg; 0,3 Cr bileşiminde 7075 aluminyum alaşımından hazırlanan
kaplanmamış aluminyum (Al), yüzeyi oksit ile kaplanmış aluminyum (Al/Al2O3) çalışma
elektrotları olarak kullanılmıştır. Karşı elektrot olarak platin levha, referans elektrot olarak
gümüş-gümüş klorür elektrot( Ag/AgCl,Cl-) kullanılmıştır.
Deneyde 0,4 M H2SO4+X M EG (0,0;0,1;0,5;0,6;0,7;1;1,5 M) çözeltisi üç elektrot sistemi ile
kaplama işleminde kullanılmıştır. Kaplanmamış ve kaplanmış elektrotların AC İmpedans ile
akım-potansiyel eğrileri 0,4 M H2SO4 çözeltisi içerisinde elde edilmiştir. Korozyon testlerinde
kullanılmak üzere; % 3,5 NaCl çözeltisi hazırlanmıştır.
Elektrokimyasal Analiz Cihazı: Kaplama işlemi ve AC İmpedans eğrileri ile akım-potansiyel
eğrilerinin elde edilmesi CHI 604 D Elektrokimyasal Analiz cihazıyla gerçekleştirilmiştir.
Çalışma elektrotlarını hazırlamak amacıyla; 7075 aluminyum alaşımından 1 cm çapında
silindirik çubuklar 5 cm uzunluğunda kesilerek, taban alanlarından bir tanesi delinmiş ve
iletkenliği sağlamak için bakır tel geçirilmiştir. Sadece çalışma yüzeyi açıkta kalacak şekilde
polyester ile kaplanmıştır. Aluminyum yüzeyinde Al2O3 oksit kaplaması üç elektrot sistemi ile
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oluşturulmuştur. Uygun katkı derişimini belirlemek için; 2 V’da,30 dakika, 0,4 M H2SO4
elektroliti içerisine farklı derişimlerde (0,0;0,1;0,5;0,6;0,7;1;1,5 M) EG katkısı yapılarak
kaplama işlemi uygulanmıştır. En uygun katkı derişimi 0,5 M’dır. Böylece üç elektrot
sistemiyle kaplanan elektrotlar, %3,5 NaCl çözeltisine daldırılarak, korozyon dayanımları
belirlenmiştir. Sistemde çalışma elektrotları olarak; kaplanmamış (Al) ve kaplanmış (Al/Al2O3)
olan aluminyum elektrotlar; karşı elektrot olarak Pt, referans elektrot olarak gümüş-gümüş
klorür elektrot (Ag,AgCl/Cl-) kullanılmıştır. %3,5 NaCl çözeltisine daldırılan elektrotlara açık
devre potansiyelleri değerinde, 105 – 10-3 Hz frekans aralığında 5 mV genlik uygulanarak, farklı
saatlerde (24, 48 ve 72 saat) elektrokimyasal impedans ölçümleri gerçekleştirilmiştir.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Üç Elektrot Tekniğiyle Oksit Tabakasının Geliştirilmesinde Katkı Olarak
Kullanılan Etilen Glikol (EG) Derişiminin Belirlenmesi
3.1.1. AC İmpedans Ölçümleri
Üç elektrot tekniğinde kullanılan 0,4 M H2SO4 elektrolit çözeltisine, daha kararlı ve dayanıklı
aluminyum oksit tabakası oluşturmak için, katkı olarak kullanılan EG çözeltisinin etkili olduğu
en uygun derişimin belirlenmesi amacıyla değişik derişimler (0,0; 0,1 ; 0,5 ; 0,6 ; 0,7 ; 1 ; 1,5
M) kullanarak, 30 dk, 2 V potansiyel uygulanarak kontrollu koşullarda kaplamalar
oluşturulmuştur. Kaplanmamış Al ve kaplanmış Al/Al2O3 elektrotların 0,4 M H2SO4
içerisindeki 105 – 10-3 Hz frekans aralığında Nyquist ve Bode eğrileri şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Kaplanmamış Al () ve farklı derişimlerde ( 0,0(■); 0,1(); 0,5(•); 0,6(); 0,7(); 1(); 1,5(▲) M) EG
içeren ortamda kaplanmış Al/Al2O3 çalışma elektrotlarının 0,4 M H2SO4 içerisindeki (a) Nyquist ve (b) Bode
eğrileri

Elektrokimyasal impedans spektroskopisi (EIS), metal/çözelti ara yüzeyinde gerçekleşen
elektrokimyasal olayların aydınlatılmasında sık kullanılan bir yöntemdir. Elektrokimyasal
impedans yönteminde metal yüzeyinde uygulanan küçük genlikli alternatif akım ile yüzey
yapısı fazla değiştirmeden, metalin yüzeyinde oluşan direnç ve yapı hakkında bilgi sahibi olma
olasılığı vardır. Bu yöntem ile belirlenen direnç, polarizasyon direnci olup; yük transfer direnci
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(Rt), difüz tabaka direncini (Rd), birikintilerin direnci (Ra) ve çözelti direncini (Rs) içine alan
polarizasyon direnci olarak verilebilir. Yani Rp = Rt + Rd + Ra + Rs olmalıdır (8).
Şekil 1’de verilen kaplanmamış Al için elde edilen Nyquist ve Bode diagramları incelendiğinde;
yüksek frekans bölgesinden başlayıp orta frekans bölgesinde devam eden bir lup ile düşük
frekans bölgesinde kapanmadan son bulan ikinci lup görülmektedir. Her iki lupda yarım daire
şeklindedir. Elde edilen eğriden polarizasyon direnci (Rp) ~380.7  cm2 olarak belirlenmiştir.
Kaplanmış Al/Al2O3’a ait Nyquist ve Bode eğrilerine bakıldığında; yüksek frekans bölgesinden
başlayıp orta frekans bölgesinde oluşan tam daire şeklinde bir lup görülmektedir. EG ilavesiyle
birlikte oluşturulan kaplamalara ait direnç değerlerine bakıldığında; polarizasyon direncinin
kaplanmamış Al’ye göre arttığı gözlenmiştir. En yüksek Rp değerinin (7555  cm2 ) 0,5 M EG
ortamında olduğu saptanmıştır. Toplam impedans (Z) ile faz açısının (Ө) frekansla değişimini
gösteren Bode diyagramları incelendiğinde faz açısının en geniş 0,5 M EG elektrolitindeki
eğriye ait olduğu saptanmıştır.
3.1.2. Akım-Potansiyel Eğrileri
Üç elektrot tekniğiyle 0,4 M H2SO4 çözeltisine farklı derişimlerde (0,0-1,5 M) EG ilave
edilerek, 30 dakika, 2 V potansiyel değerinde Al/Al2O3 elektrotlar oluşturulmuştur.
Kaplanmamış Al ve kaplanmış Al/Al2O3 elektrotların 0,4 M H2SO4 içerisinde sabit sıcaklıkta
(295 K), atmosfere açık koşullarda, karıştırılmadan, açık devre potansiyeli ile 1,5 V’luk
potansiyel aralığında, 5mV/s tarama hızıyla akım-potansiyel eğrileri Şekil 2’ de verilmiştir.

Şekil 2. Kaplanmamış () ve farklı derişimlerde (0,0 (■) ( 0,1(); 0,5(•); 0,6(); 0,7(); 1(); 1,5(▲) M) EG
içeren ortamda kaplanmış Al/Al2O3 çalışma elektrotlarının 0,4 M H2SO4 içerisindeki akım-potansiyel eğrileri

Şekil 2 incelendiğinde; kaplanmamış Al’nin çözülmesi kaplanmış Al/Al2O3 elektrotlara göre
daha düşük potansiyellerde başlamıştır. Kaplanmış Al/Al2O3’a ait eğrilerden belirlenen denge
potansiyelinin daha pozitif potansiyellere kaydığı görülmektedir. EG ilave edilen ortamda elde
edilen eğrilerden belirlenen denge potansiyeli; 0,1 M’dan 0,5 M’a doğru artarken daha sonra
azaldığı gözlenmiştir. Buna göre 0,5 M EG ortamında kaplanmış Al/Al2O3 elektrodun yüzeyi
daha homojen daha kararlı olduğu için denge potansiyeli en soy değerdedir.
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Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde; üç elektrot sistemiyle aluminyum üzerinde daha
kararlı, homojen ve daha dayanıklı oksit tabakasının en uygun 0,5 M EG katkı ortamında olduğu
belirlenmiştir.
3.2. Elde edilen kaplamaların (Al/Al2O3’in) %3,5 NaCl İçerisinde Korozyon
Davranışları
Kaplanmamış Al, 0,0 ve 0,5 M EG ilave edilen koşullarda 0,4 M H2SO4 içerisinde 2 V’ta 30
dakika üç elektrot tekniğiyle kaplanmış Al/Al2O3 elektrotların, %3,5 NaCl içerisinde, 24, 48
ve 72 saat bekleme süreleri sonunda, sabit sıcaklıkta (295 K), atmosfere açık koşullarda,
karıştırılmadan, kararlı açık devre potansiyeline ulaştıktan sonra, 5 mV sinüzoidal genlik
uygulanarak, 105 – 10-3 Hz frekans aralığında ölçümlerle Nyquist Eğrileri elde edilmiştir.

bb
Z" / Ω

Z" / Ω

a a

Z' / Ω

Z" / Ω

Z' / Ω

c c

Z' / Ω

Şekil 3. Kaplanmamış Al(), 0,0 (■) ve 0,5(•) M EG ilave edilmiş 0,4 M H2SO4 çözeltisinde kaplanmış
Al/Al2O3 elektrotların %3,5 NaCl içerisinde 24 (a), 48 (b) ve 72 (c) saat sonundaki Nyquist eğrileri.

Şekil 3’te elde edilen Nyquist diagramları incelendiğinde üç ortamda’da iki farklı bölge
gözlenmiştir. Polarizasyon direnci (Rp); düşük frekans bölgesinde metal/çözelti ara yüzeyinde
oluşan koruyucu (Al2O3) oksit tabakasının direncinin toplamına karşılık gelen film direnci (Rf),
yüksek frekans bölgesinde poröz tabakanın porlarının direncine karşılık gelen por direnci
(Rpo), yük transfer direnci (Rt) ve difüz tabaka direnci Rd dirençlerinin toplamına karşılık gelir
(8). Kaplanmamış Al elektroduna ait eğriye bakıldığında; yüksek frekans bölgesinde tek bir
yarım daire şeklinde bir lup, düşük frekans bölgesinde ise metal çözelti arayüzeyinde yük
transferi sonucu oluşan indüktif bölge gözlenmiştir. İndüktif bölge çukur korozyonun oluştuğu
ve iyonik reaksiyonların meydana geldiği bölgedir. Bu bölge doğal oksit tabakasının çözünerek
agresif Cl- iyonlarının difüzyonu sonucu oluşabilir. Bundan başka korozyon ürünlerinin
difüzyonla yüzeye taşınmasıda bu bölgeyi oluşturabilen etkenler arasındadır. Kaplanmış
Al/Al2O3 elektrotlara ait Nyguist eğrilerine bakıldığında iki lup gözlenmiştir. Yüksek frekans
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bölgesinde porlar içerisine oluşan korozyon ürünlerine karşı por direncine katkıda bulunan ilk
lup ile düşük frekans bölgesindeki oksit tabakasına ait direnç değerlerinden oluşmuştur.
24 saat sonunda elde edilen eğrilerden belirlenen Rp değerleri incelendiğinde; EG ortamındaki
Rp değeri diğer ortamlara kıyasla en yüksek değerdedir. 48 saat bekleme süresinin ardından
oluşan eğrilerde; kaplanmamış Al için düşük frekans bölgesinde ikinci lup’un varlığı görülerek
yüzeyinin doğal oksit tabakasıyla örtüldüğü söylenebilir. 0,0 M EG ortamda ise oluşturulan
Al/Al2O3’da oksit tabakasının yavaş yavaş bozulmaya başladığı görülmektedir. 0,5 M EG ilave
edilen koşullarda elde edilen eğri’de yüksek frekans bölgesinde bir lup ve düşük frekans
bölgesinde bir açısal kısımdan oluşmaktadır. Düşük frekans bölgesinde oluşan bu açısal kısım
ile örtünün yavaş yavaş daha kararlı ve daha sıkı bir konum oluşturmaya başladığını
söylenilebilir. 72 saat sonunda polarizasyon dirençleri kaplanmamış ve 0,0 M EG ortamında
azalış gösterirken, 0,5 EG M olduğu koşullarda ise belirgin bir değişim söz konusu
olmadığından kararlı bir durum oluşturmaktadır. Böylelikle 0,5 M EG ilavesiyle elde edilen
oksit tabakasının diğer ortamlara kıyasla, daha sıkı ve koruyucu bir yapı oluşturduğu
söylenebilir.
4. SONUÇLAR
Elde edilen sonuçlara göre; 7075 aluminyum yüzeyinde oksit tabakasının geliştirilmesinde 0,4
M H2SO4 elektroliti içerisine katkı olarak kullanılan Etilen Glikol’un en uygun derişim değeri
0,5 M olarak saptanmıştır. Kaplanmamış Al, 0,0 ve 0,5 M EG ortamında oluşturulan Al/Al2O3
elektrotların korozyon testleri %3,5 NaCl içerisinde kıyaslanmıştır. Buna göre 0,5 M EG
katkısının ilavesiyle oluşturulan oksit tabakasının korozyona karşı dayanımı diğer ortamlara
göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Böylece 0,5 M EG katkısının olduğu koşullarda
oluşturulan oksit tabakasının , metale daha etkin bir koruma sağladığı tespit edilmiştir.
TEŞEKKÜR: Bu çalışmayı destekleyen, Çukurova Üniversitesi Araştırma Projeleri Birimi
(Proje No : FEF2014YL1 ) ve TÜBITAK 2211-C programı’na teşekkür ederiz.
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PANI/EPOKSİ VE PANI/ZnO/EPOKSİ POLİMERİK KOMPOZİTLERİN SENTEZİ,
KARAKTERİZASYONU VE L304 ÇELİK ÜZERİNDEKİ KOROZYON
DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
S. ZOR, N. ILMIEVA
Department of Chemistry, Kocaeli University, 41380 Kocaeli/Turkey
Özet
Bu çalışmada, kimyasal olarak polianilin (PANI) ve farklı oranlarda (0.1, 0.25, 0.5, 1.0 g) nano ZnO içeren
PANI/ZnO kompozitleri hazırlanmıştır. Hazırlanan granül halindeki polimerik nanokompozitlerin yapıları TGA,
FTIR, ve SEM ile karakterize edilmiştir. L304 çeliğinin korozyondan korunması amacıyla, metal yüzeyleri
Polivinil bütiral (PVB) içerisinde çözünen PANI, PANI/nano metal oksit polimerik kompozitleri ile kaplanarak,
Metal yüzeylerinde oluşan PANI/Epoksi filmleri ile PANI/ZnO/Epoksi polimerik kompozit filmlerinin anti
korozif özellikleri %3,5 NaCl çözeltisinde, potansiyodinamik polarizasyon ölçümleri ile belirlenmiştir. Elde edilen
sonuçlardan nano ZnO içeren epoksi reçine ilavesiyle yüzeye kaplanan polimerik kompozitin PANI/Epoksi
kaplamaya göre, çelik korozyonunu önleme de daha etkili olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Polimerik nano kompozit, Korozyon, Çelik.

SYNTHESIS, CHARACTERIZATION OF PANI/EPOXY AND PANI/ZnO/EPOXY
POLIMERIC COMPOSITES AND INVESTIGATION OF THEIR CORROSION
BEHAVIOR ON STEEL L304.
Abstract
In this study, we have prepared polyaniline (PANI) and PANI/ZnO composites containing different ratios (0.1,
0.25, 0.5, 1.0 g) nano ZnO by chemically. The structure of polymeric nanocomposites which prepared in the form
of granules was characterized by TGA, FTIR and SEM. In order to protect steel L304 from corrosion, metal
surfaces were covered with PANI, PANI/nano metal oxide polymeric composites that dissolved in the polyvinyl
butyral (PVB), anti-corrosion properties of PANI/Epoxy films and PANI/ZnO/Epoksi polymeric composite films
consisting on metal surfaces was determined by potentiodynamic polarization measurements in 3.5% NaCl
solution. From the obtained results, by the addition of epoxy resin containing nano ZnO the polymeric composite
that coated to surface has been determined to be more effective at protecting steel from corrosion than PANI/Epoxy
coating.
Keywords: Polimeric nanocomposite, Corrosion, Steel.
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1. GİRİŞ
Korozyon metalik malzemelerin çevresiyle kimyasal ve elektrokimyasal tepkimeler vererek
aşınması, yani metalik karakterini yitirmesi olayıdır. Korozyonun önlenmesi için
uygulanabilecek birçok yöntem vardır. Korozyonu tamamen önlemek olanaklı değilse de bazı
yöntemlerle yavaşlatmak mümkündür. Bu yöntemlerden biri de organik kaplamalardır (1).
Organik kaplamalar, agresif ortamlarda metalik malzemelerin korozyona karşı korunmasında
uzun yıllar boyunca yaygın olarak kullanılmıştır. Hassas metallerin korunmasında uygun
kaplama seçimi önemlidir. Korozyon korumasında kullanılan organik boya kaplamaların üç tipi
mevcuttur: Elektrokimyasal Aktif kaplamalar, Kurban Anot kaplamalar ve Bariyer kaplamalar.
Elektrokimyasal Aktif kaplamalar, metal parçaların yüzeyi üzerinde gözenekli olmayan güçlü
oksit film oluşturan ve oksijensiz ortamlarda bile pasifliği sağlayan, kromat bileşikleri gibi
önleyici pigmentler içerirler (2). Ancak, kromat içeren kaplamaların insan sağlığı kadar, çevre
üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle, kullanımı çok fazla tercih edilmemektedir. Bundan
dolayı, çevre ve insan sağlığına zararlı olan kromat kaplamalara umut verici alternatif bir
yöntem olarak, iletken polimer kaplamalar önerilmektedir (3). İletken polimerler arasında,
polianilin (PANI) çevresel kararlılığı, iyi işlem yeteneği ve düşük fiyatından dolayı, çelikleri,
diğer metalleri ve alaşımları korumak için kullanılan en yaygın polimerlerden biridir. Yapılan
birçok çalışma, polianilin ve polianilin kompozitlerinin demir ve demir olmayan alaşımların
korozyon korumasında etkili olduğunu göstermektedir . PANI tek başına metallerin
korozyondan korunmasında etkili olmakla beraber, bunun etkisini arttırmak ve sulu ortamda
uzun süre dayanımını sağlamak için polimerik nanokompozit kullanımına önem verilmektedir
(4).
Polimerik matris içerisine iletken tanecikler katılarak elde edilen polimerik nanokompozitler
şarj olabilen pil yapımı, iyon seçici elektrot yapımı, biyokimyasal analizler, foto
elektrokimyasal hücreler ve korozyon önleme gibi bir çok alanda kullanılmaktadır.
Nanokompozitler saf polimerlerle karşılaştırıldığında önemli derecede geliştirilmiş, termal,
mekanik, optik ve fizikokimyasal özellikler sergilemektedir. Buna göre, oluşturulan PANI/nano
metal oksit polimerik nano kompozitleri, PANI’nin metal yüzeyinde oluşturduğu bariyer filmin
yüzey üzerindeki kapatıcı ve koruyucu etkisini arttırmış olacaktır (5).
A. Madhan Kumar ve ark. %3,5 NaCl çözeltisi içinde korozyon koruması için yumuşak çelik
üzerinde polianilin/f-MWCNT (çok duvarlı karbon nanotüp) nanokompozit kaplamaların
laboratuvar ortamındaki elektrokimyasal sentezini incelediler. Polianilin kaplamanın içine
fonksiyonlandırılmış CNT lerin eklenmesi deniz ortamına karşı yumuşak çelik için antikorozif
kaplamalar gibi hareket etme etkinliğini artırmada önemli rol oynadığını söylediler (6).
Reza Arefinia ve arkadaşları polianilin nanoparçacıkları/epoksi-ester sistemine dayalı akıllı
kaplamanın antikorozif özellikleri üzerinde çalıştılar ve EPE (Epoksi/Polianilin/Ester)
kaplamasıyla kıyasla n-PANI(Dodesilbenzen sülfonik asit)/EPE kaplamasının daha iyi
korozyon koruduğu sonucuna varmışlar (7).
S. Sathiyanarayanan ve çalışma arkadaşları çelik için polianilin-TiO2 kompozitiyle beraber yeni
bir korozyon koruma kaplamasını araştırdılar. Sonuçlar PTC içeren kaplamanın onun redoks
özelliği nedeniyle pasif bölgesinde çeliğin potansiyelini koruduğunu göstermiştir (8).
Farah Alvi ve çalışma arkadaşları aluminyüm ve çelik için ZnO-PANI nanokompozitinin
korozyon inhibisyonü üzerinde çalıştılar. Çelik ve aluminyüm üzerinde ZnO-PANI
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nanokompozit kaplamaların ZnO-PANI ve metal ara yüzeyinde baryer etkisi, yanı sıra, iç
indirgeme elektrotu oluşumundan dolayı korozyonu önlediğini bulmuşlardır (9).
Ali Olad ve diğerleri Zn nanopartiküller ve katkı maddesi olarak epoksi reçinesi kullanarak
PANI/Epoksi/Zn nanokompozitinin hazırlanması ve onun demir üzerindeki korozyon
korumasının davranışını incelediler. Epoksi reçinesi eklenmesinin PANI/Epoksi/Zn üçlü hibrit
nanokompozit ile kaplı demir numunelerin korozyon akımının azalmasına neden olduğunu
sonuçlarıyla gösterdiler (10).
B.N. Grgur ve çalışma arkadaşları sodyum klorür çözeltisi içinde yumuşak çelik üzerinde
elektrodepolanmış PANI/Epoksi kaplama sisteminin korozyon davranışı ve termal kararlılığı
üzerinde çalıştılar. %3 NaCl çözeltisine uzun süre maruz kalma süüresince PANI/Epoksi
kaplama sistemi katodik ve anodik tepkime üzerinde çözünmüş moleküler oksijenin etkisi ve
PANI filmin baryer etkisi nedeniyle epoksi kaplama ile kıyasla yumuşak çeliğin artmış
korozyon korumasını sergilediler (11).
Bu çalışmada, yumuşak çelik L304 üzerinde sentezlenmiş PANI-ZnO polimerik kompozit
içeren kaplamanın korozyona dayanıklı özelliği bildirilmektedir. Hazırlanmış
nanokompozitlerin FTIR, SEM ve TGA gibi yöntemlerle karakterize edilmiştir.
Karakterizasyon çalışmalarında en yüksek inhibisyon etkisi gösteren PANI/1,0 g ZnO/Epoksi
kaplama dikkate alınmıştır. Polianilin/epoksi nanokompozitlerin korozyon performansı %3,5
NaCl çözeltisi içinde potansiyodinamik polarizasyon spektroskopisi kullanılarak incelenmiştir.
2. MATERYAL VE METOT
2.1. Kimyasallar:
Anilin (ANI, C6H7N) (Merck) monomeri, %37 hidroklorik asit (HCl), ZnO nano parçacıkları,
amonyum peroksodisülfat (APS), sodyum klorür (NaCl), etanol (C2H6O) ve metanol (CH3OH)
Merck firmasindan temin edildi. Polivinil bütiral (PVB) Arkem Sales Chief/ Performance
Chemicals, satın alındı.
2.2. PANI-ZnO polimerik kompozitlerinin hazırlanması:
Farklı oranlarda (0.1g, 0.25g, 0.5g ve 1.0g) ZnO içeren PANI-ZnO nanokompozitleri
hazırlamak için aşağıdaki yöntem adım adım yapılmıştır. 1 mL anilin ve 90 mL 1M HCl
karışımı içine farklı miktarlarda( 0.1g, 0.25g, 0.5g ve 1.0g) ZnO nanopartikülleri ilave edildi.
Karışımlar ZnO in homojen süspansiyonunu elde etmek amacıyla 2 saat boyunca buzlu su
banyosunda manyetik karıştırıcı ile sürekli karıştırıldı. Bu karışımlara 2.5 g APS içeren 100 mL
önceden soğutulmuş 1 N HCl çözeltiler damla damla ilave edildi. Elde edilen karışımlar
yaklaşık 5 saat süre ile buz banyosu içinde reaksiyona sokuldu. Hazırlanmış ürünler birkaç kez
damıtılmış su ile yıkandı ve son olarak diğer yabancı maddeler ile birlikte düşük molekül
ağırlıklı oligomerleri ortadan kaldırmak için etanol ile yıkandı. Daha sonra tüm örnekler 12 saat
boyunca 50oC de fırın içinde kurutuldu. Daha sonra nemden uzaklaştırmak için desikatörde 2
saat tutuldu. Bu örnekler FTIR, SEM ve TGA ile karakterize edildi.
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2.3. Kaplama için PANI/Epoksi/ZnO dispersiyon formülasyonlarının hazırlanması:
2g PVB (ince beyaz toz) 20 mL metanol içine ilave edilerek, 4 saat boyunca manyetik
karıştırıcıda sürekli karıştırıldı. Ayrı bir 10 mL’lik beherde 2 mL miktar metanol içerisine 0,2g
sade PANI ve PANI/ZnO polimerik kompozit eklendi ve bulamaç haline gelene kadar
karıştırıldı. Daha sonra bu bulamaç epoksi reçinenin olduğu behere ilave edilerek, 10 dakika
karıştırıcıda karıştırmaya devam edildi. Karışımı iyileştirmek amacıyla 3 saat ultrasonik
banyoda tutuldu. Polimerik kompozit 20 kHz ile 200 kHz frekans aralığında ultrasyonik titreşim
ile üniform homojen hale gelene dek dağıtılarak çözündü. Yalnızca taban alanlarından biri
açıkta kalacak şekilde kalın bir polyester bloğu ile kaplanan L304 yumuşak çelik yüzey kısmını
parlatmak için mekanik parlatmada Metkon GRIPO® 2V GRINDER-POLISHER cihazı
kullanıldı. Çelik elektrodu fazla bastırmadan C-400, 800, 1200 zımpara kağıdı ile cilalandı ve
elmas suyu kullanılarak nihai parlatma gerçekleştirildi, aseton ile yıkandı ve damıtılmış su
yardımıyla durulandıktan sonra oda sıcaklığında kurutuldu. Yumuşak çelik L304 un alttabakası 1 dakika süre ile PANI/Epoksi/ZnO polimerik kompoziti içerisine daldırılıp kaplandı
ve yaklaşık 15 µm kalınlıkta film oluştu. Oluşan ince filmin pişirme aşaması 5 saat boyunca
50oC de Nüve FN 500 Kuru Hava Sterilizatör fırınında gerçekleştirildi. Ardından 30 dakika
boyunca oda sıcaklığında kurutuldu. Numune soğutulduktan sonra korozyon önleme
özelliklerinin ölçümü yapıldı.
2.4. Potansiyodinamik Polarizasyon Ölçümleri:
Sade PANI/Epoksi ve PANI/Epoksi/ZnO polimerik kompozit kaplanmış L304 yumuşak çelik
elektrotların antikorozif özelliklerini belirlemek için potansiyodinamik polarizasyon ve
empedans ölçümleri üç elektrot sistemi kullanarak yapılmıştır. Karşıt elektrot ve referans
elektrodu olarak, sırasıyla, platin tel ve SCE (Doygun Kalomel elektrot) elektrodu, çalışma
elektrodu olarak ise L304 yumuşak çelik elektrodu kullanılmıştır. Tafel eğrisi -250mV-+250
mV potansiyel aralığında 10 mV/s tarama hızında, %3,5 sodyum klorür çözeltisinde içinde
gerçekleştirilmiştir. Tüm elektrokimyasal ölçümlerde bilgisayarla desteklenmiş Gamry 600
Galvanostate ve Potansiyostate kullanılmıştır. Buna göre, kaplanmış yumuşak çelik
elektrotların %3,5 NaCl çözeltisinde polarizasyon eğrileri elde edilerek elektrokimyasal
parametreleri (İcorr, Ecorr, mpy) belirlenmiştir.
2.5. FTIR (Fourier Dönüşümlü Kızılötesi) ve SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu)
ölçümleri:
Saf PANI ve PANI/1.0 g ZnO nanokompozitleri Fourier Dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi
(FTIR, Parkin Elmer) tekniği kullanılarak 4000-600 cm-1 dalga boyu arasındaki mikro dalga
bölgesinde karakterize edilmiştir.
%3,5 NaCl çözeltisi içinde korozyon çalışması için çelik alt-tabakaları üzerinde kaplı sade
PANI/Epoksi ve PANI/1,0 g ZnO/Epoksinin yüzey morfolojisi SEM cihazı kullanarak
incelenmiştir.
2.6. TGA (Termogravimetrik analiz) ölçümleri:
Yumuşak çelik L304 üzerinde saf PANI ve PANI/1.0 g ZnO kaplamaların korozyon davranışı
termogravimetrik analizi (TGA, METTLER TOLEDO) kullanılarak %3,5 NaCl çözeltisi içinde
değerlendirilmiştir.
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3.

SONUÇLAR VE TARTIŞMA

3.1. Tafel Sonuçları
PANI/Epoksi ve farklı oranlarda nano ZnO (0.1 g, 0.25 g, 0.5 g ve 1.0 g) PANI/ZnO/Epoksi
kaplanmış çeliğin %3.5 NaCl çözeltisinde elde edilen Tafel Polarizasyon eğrileri Şekil 1 de
sunulmuştur. Her bir ölçüm için, üç numune sonuçların tekrarlanabilirliğini baz alınmıştır.
Tafel eğrileri 10mV/s tarama hızında (-0,25) – (+0,25) V potansiyel aralığında kaydedilmiştir.
Korozyon potansiyelinden başlayarak anodik veya katodik yönde çizilen yarı logaritmik akımpotansiyel eğrileri Tafel eğrileri olarak bilinir ve Tafel eğrilerinin çizgisel kısımları geriye
doğru ekstrapole edildiğinde korozyon potansiyelinde kesişirler ve kesişen noktadaki
potansiyel korozyon potansiyeli (Ecorr), buna karşılık gelen akım ise korozyon akım
yoğunluğudur (Icorr). Tafel eğrilerinden elde edilen elektrokimyasal parametreler Tablo 1 de
verilmiştir.
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Şekil 1. PANI ve farklı oranlarda (0.1g, 0.25g, 0.5g ve 1.0g) ZnO içeren PANI/Epoksi/ZnO polimerik kompozit
ile kaplanmış L304 yumuşak çeliğin Tafel eğrisi
Tablo 1. PANI ve farklı oranlarda (0.1g, 0.25g, 0.5g ve 1.0g) ZnO içeren PANI/Epoksi/ZnO polimerik kompozit
ile kaplanmış L304 yumuşak çeliğin elektrokimyasal parametreleri.

Kimyasal madde
Sade PANI/Epoksi
PANI//Epoksi/0.1g ZnO
PANI/Epoksi/0.25g ZnO
PANI/Epoksi/0.5g ZnO
PANI/Epoksi/1.0g ZnO

Icorr
(nA.cm-2)
747.0
429.0
415.0
231.0
81.20

Ecorr
(mV)
-238.0
-115.0
-179.0
-235.0
-197.0

Korozyon
Hızı (mpy)
419.2
240.7
232.7
129.7
110.2

Şekilden ve tablodaki verilerden de görüldüğü gibi, Epoksi içerisindeki nano ZnO miktarı
arttıkça korozyon potansiyeli daha pozitif değere kaymıştır. Korozyon akımyoğunluğu artan
nano partikül miktarına bağlı olarak azalmıştır. PANI/Epoksi‘e göre PANI/ZnO/Epoksi
kaplama da artan nano ZnO miktarı ile metalin anodik yöndeki akım yoğunluğunun azaldığı
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yani metal yüzeyindeki kaplamada nano ZnO miktarının artışına bağlı olarak
korumanın etkin olduğu görülmektedir (Şekil 1, Tablo 1).

anodik

3.2. FTIR Analizi:
Kimyasal olarak elde edilen Saf PANI ve PANI/1,0 g ZnO nanokompozitlerinin FTIR spektrum
eğrileri Şekil 2 de ve onların karakteristik absorpsiyon pikleri Tablo 2 de verilmiştir. Saf PANI
spektrumunun ana karakteristik absorpsiyon bantları 3455.85; 3417.85; 3346.58; 3202.12;
2919.27; 2850.19; 2462.87; 2341.78; 2113.99; 2089.31; 1991.36; 1539.16; 1494.59; 1291.69;
1040.95; 880.06 ve 672.37 cm-1. PANI/1,0 g ZnO nanokompozit spektrumu bantları 3504.88;
3400.27; 3344.85; 3200.02; 2919.80; 2848.28; 2463.31; 2336.74; 2115.31; 2089.19; 1994.51;
1539.79; 1457.40; 1291.05; 1037.43; 874.70 ve 672.26 cm-1. Spektrum değerleri dikkate
alınarak, saf PANI ye göre 1,0 g ZnO içeren polimerik kompozit spektrumunun absorpsiyon
değerlerinde sapmalar gözlenmiştir. Desenlere göre, nanokompozitler matriksi içinde ZnO ın
üniform dağılımı ve aglomerasyonun giderilmesi nedeniyle nanokompozitlere ZnO ın katkısı
ile absorpsiyon yoğunluğu artmıştır.

Şekil 2. Saf PANI ve PANI/1,0 g ZnO polimerik nanokompozitin FTIR görüntüsü
Tablo 2. Saf PANI ve PANI/1,0 g ZnO polimerik nanokompozitin FTIR spektrumu değerleri.
Malzemeler

Saf PANI
PANI/1,0
ZnO

Benzenoid
halkasının C=C
gerilimi
cm-1

Kinoid
halkasının C=C
gerilimi
cm-1

3417.85

1539.16

1291.69

1494.59

1539.16

3400.27

1539.79

1291.051

1457.40

1539.79

N-H gerilimi
cm-1

g
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Benzenoid
halkasının
C-N gerilimi
cm-1

Kinoid
halkasının C-N
gerilimi
cm-1

3.3. SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu) Analizi:
Metal yüzeyinde oluşturulan polimerik nanokompozit filmlerin yapısı veya morfolojisi SEM
ile incelenmiştir. Polimerik nanokompozit örnekleri (10mm x 10mm) ebatlarında kesilmiş
L304 yumuşak çelik elektrot yüzeyine kaplanarak kurutuldu. Cihaza uygun bir şekilde
yerleştirilerek, SEM görüntüleri alınmıştır. Ayrıca 1 cm2 alana sahip polimerik nano kompozit
ile kaplanmış, metal plakalarda 360 saat %3,5 NaCl çözeltilerine maruz bırakılarak yüzey
analizleri SEM ile karakterize edilmiştir.

Şekil 3. %3,5 NaCl çözeltisi içinde a) PANI/Epoksi kaplanmış, b) PANI/1g ZnO/Epoksi kaplanmış, c) PANI/1g
ZnO/Epoksi kaplanmış ve % 3,5 NaCl çözeltisinde 15 gün bekletilmiş L304 yumuşak çeliğin SEM görüntüleri.

Şekil 3’den PANI/Epoksi kaplamanın daha pürüzsüz ve homojen bir dağılımın olduğu
görülmektedir. Polimerik kompozite 1,0 g nano ZnO ilavesiyle metal oksit partiküllerinin
kompozit yapısına girerek, bazı bölgelerde az da olsa kümeleşmeler, oluşturmuştur (Şekil 3b),
PANI/ZnO/Epoksi kaplamayı 15 gün %3,5 NaCl çözeltisinde bekletilmesi sonucunda
polimerik epoksi kompozit içerisinde yer alan ZnO nano partiküllerin bulunduğu bölgelerde
küçük çukurcukların oluşarak korozyonun olduğu görülmektedir (Şekil 3c).
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3.4. TGA Analizi:
Saf PANI ve PANI/1,0 g ZnO nanokompozitin termogravimetrik analizi görüntüsü Şekil 4 te
sunulmuştur. Termogravimetrik analiz 25-700 oC sıcaklık aralığı üzerinde 10 C min-1 ısıtma
aralığında METTLER TOLEDO cihazında mikro ve ultra mikro terazilerini kullanarak dinamik
azot atmosferinde (30 cm3 min-1) gerçekleşti. Yumuşak çelik üzerinde PANI kaplama
sisteminin %3,5 NaCl e ilk kez maruz kalma süresince daha düşük termal kararlılığı gösterdiği
TGA verisinden belirlenmiştir.

Şekil 4. Sade PANI ve PANI/1,0 g ZnO nanokompozitin TGA eğrileri (ısıtma hızı 10 oC min-1).

4. SONUÇ
İletken nanoyapılı nanokompozitler hidroklorik asit (HCl) ortamında amonyum peroksidisülfat
(APS) ile ZnO nanoparçacıkları ve anilin varlığında kimyasal oksidatif yöntemiyle
hazırlanmıştır. Nanokompozitlerin yapısı FTIR, TGA ve SEM ile karakterize edilmiştir. FTIR
analizi PANI matriksinde ZnO in varlığını doğruladı. Ayrıca, PANI/Epoksi ve
PANI/ZnO/Epoksi nanokompozit kaplamaların SEM görüntüleri çekirdek-kabuk yapısı olarak
PANI matriksinde ZnO in homojen dağılımını sergiledi. Ek olarak, TGA ölçümleri PANI/ZnO
nanokompozitlerin sentezlendiğini de gösterdi. PANI ve PANI/ZnO nanokompozitleri içeren
epoksi kaplamanın korozyon direnci %3,5 NaCl çözeltisi içinde elektrokimyasal yöntemlerle
çalışılmıştır. Elektrokimyasal ölçümlerden, PANI kaplama içine katkı maddeleri olarak epoksi
reçinesi (PVB) ve farklı oranlarda (0.1g, 0.25g, 0.5g ve 1.0g) ZnO nanoparçacıkların dahil
edilmesi yumuşak çeliğin korozyon direncinde dikkate değer iyileşme gösterdi. Katkı maddesi
olarak epoksi reçinesi kullanılarak, sadece polianilinin mekanik ve baryer özelliklerini
geliştirmekle değil, aynı zamanda iletken polianilin kaplamanın antikorozif davranışında da
iyileşmeler gözlendi. Sonuç olarak, PANI/1,0g ZnO/Epoksi kaplamanın diğer kaplamalara göre
daha iyi korozyon koruma performansı göstermiştir.
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PANI/SnO2 POLİMERİK NANOKOMPOZİTİN ELEKTROKİMYASAL OLARAK
ÇELİK YÜZEYİNE KAPLANMASI VE KOROZYON DAVRANIŞLARININ
İNCELENMESİ
S. ZOR, B. BOZKURT
Department of Chemistry, Kocaeli University, 41380 Kocaeli/Turkey
Özet
Bu çalışmada, çelik elektrot(L304) üzerine Polianilin(PANI) ve farklı oranlarda (0.1g, 0.3 g, 0.5 g) SnO 2
nanopartikülleri içeren PANI ile oluşturulmuş nanokompozitlerin elektrokimyasal yolla eldesi araştırılmıştır.
PANI ve PANI/SnO2 kaplamalar, galvanostatik olarak 50 mA sabit akımda 1200 s gerçekleştirilmiştir. Elektrot
yüzeyine kaplanan kompozitler, FTIR, XRD ve SEM kullanılarak karakterize edilmiştir. Polimerik
nanokompozitlerin(PANI ve PANI/SnO2) çelik üzerindeki anti korozif davranışları %3NaCl çözeltisinde Tafel
polarizasyon eğrileri ve empedans spektroskopisiyle belirlenmiştir. Kaplamanın zamana bağlı etkisi, kaplanmış
çelik plakaların 120 saat boyunca %3 NaCl çözeltisinde bekletilerek SEM görüntüleriyle incelenmiştir. Çelik
korozyonunu önlemede PANI/0.5 g SnO2 nanokompozitin etkili olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler:Galvanostatik kaplama, PANI, PANI/nanometal oksit, korozyon.

COATING ON L304 STEEL OF PANI/SnO2 POLYMERIC NANOCOMPOSITE AS
ELECTROCHEMICAL AND INVESTIGATION OF CORROSION BEHAVIOR
Abstract
In this study, polyaniline (PANI) and in different proportions (0.1 g, 0.3 g, 0.5 g) SnO 2 containing PANI
nanocomposites are formed on steel as electrochemical, and investigated. PANI and PANI/SnO2 coatings was
formed a constant of 50 mA 1200 s as galvanostatic.The electrosynthesized coatings were characterized by FT-IR
spectroscopy, XRD and SEM. The corrosion protection performance of PANI/SnO 2 nanocomposite coating was
investigated in the % 3 NaCl solution by using potantiodynamic polarization technicque and electrochemical
impedance spectroscopy. 0.5g of nanoparticles containing PANI/SnO 2 were determined to be effective the
corrosion prevent steel.
Keywords: Galvanostaticcoating, PANI, PANI/nanometaloxide, corrosion.
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1. GİRİŞ
Korozyon endüstride önemli problemlerden biridir. Korozyon nedeniyle işletmelerdeki
sistemlerin tamamen durması, değiştirilmesi ya da yeniden tasarlanması gerekebilir; boyama,
metal kaplama veya inhibitör kullanımı gibi ilave masraflar gerekir, ürün kirlenebilir, etkinlik,
ısı transfer, ya da değerli ürün kayıpları olur. Bunun yanısıra, ani çatlaklar nedeniyle patlama,
yangın, zehirli ürün sızıntısı, sistemin çökerek çevredeki her şeye zarar vermesi, sızıntı
dolayısıyla, ya da korozyon ürünleri nedeniyle havanın, doğal kaynakların kirlenmesi gibi
güvenlik ve sağlık tehlikesi de olmaktadır (1).
Polimer malzemeler, günlük hayatta kullandığımız eşyaların birçoğunun yerini almıştır.
Polimer teknolojisindeki gelişmeler, bu malzemelerin korozyon önlemede kullanımını da
mümkün kılmaktadır (2-5).
Organik kaplamalar korozyon önlemede kullanılan en önemli yöntemlerden biridir.
Kaplamalar, metal malzemeyi çevresinden ayıran bir bariyer görevi görür. Metal yüzeyi korozif
ortamdan koruyabilmesi için kaplamaların pürüzsüz, gözeneksiz ve yüzeye tutunmasının
yüksek olması gerekmektedir. İletken polimerlerin organik kaplamalarda kullanımı üzerine
yapılan araştırmalar artarak devam etmektedir. İletken polimerlerin, kaplamaların korozyon
inhibisyon özelliğini arttırdığı birçok çalışmada ortaya konmuştur(5-8).
İletken polimerler tek başına korozyon korumasında etkili olmakla birlikte, yapılan çalışmalar
iletken polimerlerin mekanik, ısısal, fiziksel ve elektriksel özelliğini geliştiren
polimeriknanokompoziteldesi üzerinde yoğunlaşmıştır (4-9). Nanokompozitler üstün fiziksel,
ısıl ve diğer benzersiz özellikler göstererek yüksek performans uygulamalarında kullanılan
malzemelerdir. Metal oksit gibi nanoparçacıklar saf polimere eklendiğinde hemen hemen
bütün performans özelliklerini geliştirir(8-11). Aynı zamanda, SnO2, ZnO, TiO2..gibi metal
oksit nano-tanecikleri içeren kaplamalar metal alt-tabaka yüzeyi üzerinde düzgün pasif tabaka
oluşturarak, PANI nin metal yüzeyine daha düzgün dağılımını sağlayarak, daha iyi korozyon
koruma özelliklerine sahip olacağı düşünülmektedir.
Bu çalışmadaki amaç, L304 çelik üzerine elektrokimyasal olarak galvanostatik yöntemle
kaplanan PANI ve farklı oranlarda (0.1 g, 0.3g ve 0.5 g) SnO2 içeren PANI/SnO2polimerik
nanokompozit kaplamaların korozif ortamlarındaki (% 3 NaCl) korozyon davranışları
potansiyodinamik polarizasyon ve impedans spektroskopisi ile incelenmiştir. Yüzeyde
oluşturulan kaplamalar SEM ve FTIRile karakterize edilmiştir.
2. MATERYAL VE METOT
2.1. Kimyasallar
Anilin monomeri, Kalaydioksit (SnO2) nanopartikül ve CetylTrimetil Amonyum Bromür
((CTAB) 99%), ve okzalik asit (H2C2O4) çözücüleri SigmaAldrich firmasından temin edildi.
Çözelti hazırlamada ve yıkama işlemlerinde saf su kullanılmıştır. Korozyon testleri için, deniz
suyu tuzluluğu derişiminde % 3 tuzlu su çözeltisi hazırlamak için kullanılan NaCl Merck
firmasının ürünüdür. Ayrıca çalışma elektrotunun hazırlığı aşamasında L 304 paslanmaz çelik
metali deneylerden önce 600-1200 meshlik zımparalarla zımparalanmıştır.
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2.2. Elektropolimerizasyon ve Korozyon ölçümleri
Polimer kaplama işlemlerinde 0.785 cm2 alanına sahip L 304 paslanmaz çelik çalışma elektrodu
olarak kullanıldı. Çalışma elektrotu polimer kaplama yapılmadan önce 600-1200 meshlik
zımparalarla alümina varlığında sırayla zımparalanmış aseton ve saf su ile temizlenerek
çalışmaya hazır hale getirilmiştir. 0.1 M Anilin +0.1 M Okzalik asit varlığında 50 mA sabit
akımda galvanostatik olarak 1200 s boyunca elektrot yüzeyi anilin ile kaplandı. Nanokompozit
kaplamada farklı miktarlarda nano kalay dioksit (SnO2, ˂ 100 nm partikül boyutu) partikülü
içeren 0.1 M Anilin + 0.1 M Okzalik asit ve 0.1 M CTAB karışımı kaplamadan önce bir saat
ultrasonik banyoda daha sonra da 2 saat sabit hızda karıştırılarak nanopartikülünkoagüle olması
önlendikten sonra 50 mA sabit akımda 1200 saniye boyunca elektrot yüzeyi galvanostatik
olarak kaplanmıştır. Kaplanmış olan elektrot % 3 NaCl çözeltisi içerisine daldırılarak Tafel
polarizasyon eğrisi +250 mV – 250mV potansiyel aralığında elde edilmiştir. Elektrokimyasal
ölçümlerde karşı elektrot olarak platin tel, referans elektrot olaraktaluginkapilerine daldırılmış
kalomel elektrot kullanılmıştır. Sistemin dengeye gelmesi için bir saat karıştırıldıktan sonra
Polarizasyon ölçümleri alınmıştır. Empedans ölçümleri de aynı şekilde açık devre
potansiyelinde, 10mV genlik ile 105 Hz–0.1 Hz frekans aralığında ölçüm alınmıştır.
Elektrokimyasal ölçümlerde Gamry Instrument Potentiostat/Galvonastate/Reference 600
EchemAnalyst Software kullanılarak, grafikler elde edilmiştir.
2.3. FTIR ve SEM Ölçümleri
Elde edilen polimerlerin yapısal analizi için elektrokimyasal olarak elektrot yüzeyinde
biriktirilen polimerikkompozit yüzeyden kazınarak elde edilen toz polimerin yapısı Fourier
Dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi (FTIR, PERKİN ELMER) ile karakterize edilmiştir.
Galvanostatik olarak elektrot yüzeyine kaplanan polimeriknanokompozit tabakanın SEM
analizi, JEOL JSM-6360 LV marka taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak
gerçekleştirilmiştir.
3. TARTIŞMA VE SONUÇ
3.1. Galvanostatik kaplama
Çelik elektrot yüzeyine polianilin ve Farklı miktarlarda SnO2 katkılı polianilin polimerik
kompozit kaplama 50 mA sabit akımda 1200 s zaman aralığında gerçekleştirilmiştir.
Galvanostatik kaplama sırasında elde edilen potansiyel-zaman eğrisi Şekil 1 de verilmiştir.
Şekil 1 de de görüldüğü gibi, Polianilinin potansiyeli başlangıçta 1.73V dan ~1.85V’a artmış
ve kaplama süresince sabit değer aralıklarında salınımlı olarak değişmiştir. Polimerik kaplama
sırasında SnO2 nanopartikül miktarı arttıkça yüzeyde oluşturulan kaplama potansiyeli de
artmıştır. Buna göre, 0.1 g SnO2 katkılama da kaplama potansiyeli 2.06- 2.15 V potansiyel
aralığında salınımlı olarak değişirken, PANI/0.3g SnO2 polimerik kompozitte 2.14 V
potansiyelde ve PANI/0.5g SnO2 polimerik kompozitte ise 2.13-2.26 V potansiyel aralığında
salınımlı olarak gerçekleştirilmiştir. Kaplama boyunca potansiyel değerlerinde çok sapma
olmaması, elektrot yüzeyinde oluşan kaplamanın kararlı bir yapıya sahip olduğunu
göstermektedir.
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Şekil 1. 50 mA sabit akımda elde edilen PANI, PANI/ SnO2(0.1g, 0.3g, 0.5g) polimerik kompozit kaplama
sırasındaki potansiyel zaman eğrisi

3.2. Tafel Polarizasyon Sonuçları
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Galvanostatik yöntemle 50 mA sabit akımda 1200 s. Süresince yüzeyde kaplanan PANI ve
PANI/SnO2 (0.1g, 0.3g, 0.5g) polimerik nanokompozitin Tafel polarizasyon eğrileri Şekil 2 de
görülmektedir.
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Şekil 2. PANI ve PANI/SnO2 (0.1g, 0.3g,0.5 g) polimerik nanokompozit kaplanmış çeliğin Tafel polarizasyon
Eğrileri

Şekil 2’ den de görüldüğü gibi nanopartikül miktarı arttıkça akım yoğunluğunun azaldığı
görülmektedir. Korozyon potansiyeli, artan SnO2 nanopartikül miktarına bağlı olarak daha soy
değerlere kaymıştır. Tafel polarizasyon eğrilerinden elde edilen elektrokimyasal parametreler
Tablo 1 de verilmiştir.
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Tablo 1.PANI ve PANI/SnO2 (0.1g, 0.3 g, 0.5 g) polimerik nanokompozit kaplanmış çeliğin Tafel Polarizasyon
eğrilerinden elde edilen Elektrokimyasal parametreler.

Kaplama
Etkinlik
yüzdesi

İcorr
(µA.cm-2)

- Ecorr
(mV)

Korozyon hızı
(mpy)

19,60

141.0

16,64

5,620

120,0

3,316

71,32

0.3 SnO2

3,840

88,40

2,159

80,40

0.5 SnO2

0,210

174,0

0,1177

98.80

Saf anilin
0.1 SnO2

Kaplamanın etkinliği nanopartikül içeren (İcorr)PANI/SnO2 ve içermeyen ((Icorr)PANI PANI
kaplamaların korozyon akım yoğunlukları dikkate alınarak aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.
Kaplama etkinlik yüzdesi =

(İ𝑐𝑜𝑟𝑟)𝑃𝐴𝑁𝐼−((İ𝑐𝑜𝑟𝑟)𝑃𝐴𝑁𝐼/𝑆𝑛𝑂2)
(İ𝑐𝑜𝑟𝑟)𝑃𝐴𝑁𝐼

𝑥100

(1)

Tablo 1’ e göre nanopartikül ilavesiyle PANI kaplamanın inhibisyon etkinliğinin sade PANI
kaplamaya göre arttığı ve çelik korozyonunu önlemede en fazla %98,80 oranında etkili olduğu
belirlenmiştir. Bu durum, SnO2 nanopartiküllerinin polimerik PANI ağları arasında polimer
yapının direncini arttırdığını göstermektedir.
3.3. Empedans ölçüm Sonuçları
Galvanostatik yöntemle 50 mA sabit akımda 1200 s. Süresince yüzeyde kaplanan PANI ve
PANI/SnO2nano kompozitin impedans ölçüm sonucundan elde edilen Nyquist eğrileri ve Bode
diyagramı sırasıyla Şekil 3 a ve b de görülmektedir.
Nyquist ve Bode eğrilerinden de görüldüğü gibi, PANI yapısındaki SnO2 nanopartiküllerinin
miktarı arttıkça polarizasyon direncinin de arttığı görülmektedir. Empedans değerinin frekansla
değişiminde PANI’nin empedansı 1000 ohm.cm2 iken bu değer PANI/0.1 g SnO2 polimerik
kompozitinde 3000 ohm.cm2, PANI/0.3 g SnO2 polimerik kompozitinde 6000 ohm.cm2,
PANI/0.5g SnO2 de ise yaklaşık 6200 ohm.cm2 olmuştur. Elde edilen impedans sonuçları ile
Tafel polarizasyon sonuçları birbirini desteklemektedir.
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Şekil 3. PANI vePANI/SnO2 (0.1g, 0.3 g, 0.5 g) polimerik nanokompozit kaplanmış çeliğin %3 NaCl çözeltisinde
elde edilen a) Nyquist ve b) Bode eğrileri

3.4. FTIR Sonuçları
Galvanostatik olarak elektrot yüzeyinde kaplanmış olan PANI ve PANI/SnO2 yüzeyden
sıyrılarak alınmış ve FTIR analizi yapılmıştır. PANI ve en fazla etkinlik göstermesi nedeniyle
de PANI/0.5 g SnO2 polimerikkompozitin FTIR spektrum eğrileri Şekil 4 ‘te verilmiştir.
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Şekil 4. PANI ve PANI/0.5 g SnO2 polimerik nanokompozitin FT-IR Spektrumu.

Saf PANI spektrumunun ana karakteristik bantları 3670, 3544, 3429, 3237,2980, 1919, 1833,
1741, 1650, 1557, 1509, 1386, 1306, 798, 583 ve 515 cm-1. PANI /0.5 g SnO2 spektrum bantları
3541, 3421, 2906, 2729, 1920, 1833, 1745, 1650, 1556, 1502,1380,1301,798, 582, ve 519 cm1
olarak görülmektedir. Bu spektrumlardan bazıları Tablo 2 de sunulmuştur. Buna göre sade
PANI’ye göre 0.5 g SnO2 içeren polimerik kompozitin spektrumunun saf PANI’ye göre
farklılıklar göstermekte olup, pik genişliklerinde de farklılıklar görülmektedir. Bu da SnO2
partikülerinin polimerik matris içerisinde yer aldığını ve PANI’nin kristalizasyonun da etkili
olduğunu göstermektedir.
Tablo 2. PANI ve PANI/0.5 g SnO2 polimerik nanokompozitin FT-IR Spektrum değerleri.

N-H Gerilimi

Benzenoidin C=C

-1

Quinoid C=C

-1

-1

C-N
gerilimi
-1

N-H
-1

cm

gerilimicm

gerilimi cm

PANI

3429

1509

1557

1306

3544

PANI/0.5g
SnO2

3421

1512

1553

1301

3540

cm

gerilimi cm

3.5. SEM Sonuçları
Galvanostatik olarak PANI ve PANI/0.5 g SnO2 kaplanmış çelik yüzeyi ile 168 saat % 3 NaCl
çözeltisinde bekletilen PANI/0.5 g SnO2 kaplanmış çelik levhanın SEM görüntüleri Şekil 5’te
verilmiştir.
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Şekil 5. a)Sade PANI kaplama b) çelik yüzeyinde kaplanmış PANI/0,5 g SnO 2 c)PANI/SnO2 kapanmış ve %3
NaCl de 7 gün bekletilmiş çeliğin SEM filmleri

Sade PANI kaplanmış olan çelik yüzeyi Şekil 5a da görülmekte olup, yüzeyde homojen bir
kaplama gerçekleştirilmiştir. Kaplama çözeltisine 0,5 g SnO2 nanopartikülün ilave edilmesiyle
elde edilen kaplamanın SEM görüntüsü Şekil 5 b de görülmektedir. SEM filmine göre, SnO2
nanopartikülerinin ince levhalar halinde Polimerik matris içerisinde dağılmıştır. PANI/0.5 g
SnO2 ile kaplanmış ve %3 NaCl çözeltisinde bekletilen çelik yüzeyinde NaCl iyonlarının
etkisiyle yüzeyde polimerik matris arasında yer alan SnO2nano metal partiküllerinin korozyonu
nedeniyle yüzeyden uzaklaşmıştır, yani korozyon metal oksit partiküller üzerinden
gerçekleşmiştir.
4. SONUÇLAR
Çalışmamızda, PANI ve farklı miktarlarda(0.1g, 0.3g, 0.5g) nano SnO2 içeren
PANI/SnO2polimerik kompozitler, çelik yüzeyine galvanostatik olarak 50mA sabit akımda ve
1200 s de kaplanmış ve elde edilen kaplama FTIR ve SEM ile karakterize edilmiştir.Buna göre
SnO2nano oksitlerin polimerik matris içerisine dağıldığı belirlenirken, polimerik matrise ilave
edilen nano metal oksitin, çeliğin yüzey direncini arttırdığı Tafel polarizasyon ölçümleri ve
Empedans ölçümleriyle belirlenmiştir. Ayrıca PANI/0.5 g SnO2’in %3 NaCl çözeltisinde
bekletilmesi sonucunda metal yüzeyinde yer alan SnO2nano partiküllerinin korozyon ile
yüzeyden uzaklaştığı SEM ile belirlenmiştir.
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ALUMİNYUM (7075) ANODİK OKSİTLEME PROSESİNE POTANSİYELİN ETKİSİ
R. N. MUTLU, S. ATEŞ, B. DOĞRU MERT, B. YAZICI
Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Adana, Türkiye
Özet
Bu çalışmada, aluminyumun anodik oksitleme prosesi üzerine potansiyelin etkisi incelenmiştir. En uygun
potansiyelin belirlenmesinde, üç elektrot tekniği tercih edilmiştir. Bu sistemde, aluminyum çalışma elektrodu,
platin karşı elektrot ve Ag/AgCl referans elektrot olarak kullanılmıştır. Aluminyum elektrotlara, 0,4 M sülfürik
asit elektroliti içerisinde 1800 s boyunca farklı potansiyeller (0,5-2 V) uygulanmıştır. Anodik oksitleme işlemi
uygulanmamış ve uygulanmış elektrotların korozyon davranışları, 0,4 M H2SO4 elektroliti içerisinde alınan AC
impedans ve akım -potansiyel eğrilerinden yararlanılarak belirlenmiştir. Kaplanan elektrotların yüzey morfolojisi
taramalı elektron mikroskobu ile görüntülenmiştir ve anodik oksitle kaplanmamış alüminyumla kıyaslanmıştır.
Sonuçlar, artan uygulama potansiyeli ile oksit direncinin arttığını ve en uygun anodik oksit kaplama potansiyelinin
2 V olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Anodik Oksit Kaplama, Aluminyum, Korozyon, Aluminyum Oksit, EIS

THE EFFECT OF POTENTIAL ON ANODIZING PROCESS OF ALUMINUM (7075 )
Abstract
n this study, the effects of potential on aluminum anodizing process were investigated. Three-electrode system
was preferred to determine the most appropriate potential. In this system, aluminum working electrode, platinum
counter electrode and Ag/AgCl reference electrode were used. The different potential (0.5-2 V) were applied to
the aluminum electrodes during 1800 s in 0.4 M sulfuric acid. The corrosion behaviour of non-anodized and
anodized aluminum electrodes were investigated in 0.4 M H2SO4 by AC impedance and current -potential curves.
Furthermore, surface morphology was detected via scanning electron microscope (SEM) images and compared
with non-anodized aluminum. Result showed that oxide resistance increased with increasing anodizing potential
and the convenient potential was 2 V.
Keywords: Anodizing, Aluminum, Corrosion, Aluminum Oxide, EIS
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1. GİRİŞ
Alüminyum elektrot potansiyeli hidrojene göre 1,66 V daha aktiftir. Yüksek korozyon
eğilimine karşı, aluminyum başta atmosferik hava ve sular olmak üzere birçok ortamda
korozyona karşı yeterli direnç sergiler. Atmosferik koşullara bırakılan metalin yüzeyinde
oluşan oksit filmi (Al2O3) korozyona karşı koruyucudur. Saydamlığı, darbelere dayanıklı
olması, ayrıca anodik oksitleme yöntemiyle kalınlaştırılabilmesi aluminyum oksit filminin
önemli özellikleridir. Nötr ve bazı bazik ortamlarda kararlıdır. Diğer bazı ortamlarda çözünürse
de, yeniden oluşarak kendi kendini onarır ve böylece koruyucu etkisini sürdürür.
Aluminyum pH-değeri 4-11 arasında değişen tatlı sularda güvenle kullanılır. Ancak tuzlu
sularda, deniz suyunda çukurcuk korozyonuna duyarlıdır. Çukurcuk korozyonu metal
yüzeyinin bazı noktalarında çukur oluşturarak meydana gelen korozyon türüdür. Bu tip
korozyon olayında anot ve katot bölgeleri birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Anot, yüzeyin
herhangi bir noktasında açılan çukurun içinde dar bir bölge katot ise çukurun çevresindeki çok
geniş bir alandır. Korozyon sonucu çukur gittikçe büyüyerek metalin o noktadan kısa sürede
delinmesine neden olur. Bu nedenle çukur korozyonu çok tehlikeli bir korozyon türü olarak
kabul edilir. Bu korozyon türünde çukurcukların çapları küçük ya da büyük olabilir, ama
genellikle küçüktürler. Bu çukurcuklar birbirine çok yakın olursa pürüzlü bir yüzey görüntüsü
verir [1]. Sudaki kirletici maddeler ve sıcaklık korozyon hızını artıran etkenler arasındadır.
Çukurcuk korozyonuna neden olan maddelerden (öncelikle Cl- vb.) arınmış sularda korozyon
genelde homojen dağılımlıdır. Yüksek sıcaklıklarda aluminyumun taneler arası bozunduğu
görülür. Korozyon hızı 315 oC' da en yüksek değerine ulaşır. Aluminyum alaşımlarında, anodik
oksit kaplama, aluminyumun korozyon direncini arttırmak ve görüntüsünü güzelleştirmek için
kullanılan yaygın bir yöntemdir. Bu yöntemle oluşturulan aluminyum oksit kalitesi uygulanan
potansiyel, akım, sıcaklık, alaşım türü, elektrolit tipi ve derişimi gibi birçok parametreden
etkilenir [2-6]. Bu çalışmada aluminyum yüzeyinde kontrollü bir şekilde anodik oksit
oluşturmak için 0,4 M sülfürik asit elektroliti içerisinde 1800 s boyunca aluminyum elektrotlara
farklı potansiyeller (0,5-2 V) uygulanmıştır. En uygun potansiyel belirlenmiş ve korozyon
dayanımı incelenmiştir.
2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
2.1. Elektrotların Hazırlanması
Alınan ölçümler aluminyum 7075 alaşımına aittir. Sonuçlar kullanılan aluminyum alaşımına
göre farklılık gösterecektir.
Tablo 1. Aluminyum alaşımının kimyasal kompozisyonu.

Alaşım
7075

%Si
0,40

%Cu
1,60

%Mn %Zn
0,30 5,60

%Fe
0,50

%Ti
0,20

%Mg %Cr
2,5
0,30

Çalışma elektrotlarını hazırlamak amacıyla,1 cm çapında silindirik alüminyum çubuklar, 5 cm
uzunluğunda kesilerek, taban alanlarından bir tanesi delinmiş ve iletkenliği sağlamak için bakır
tel geçirilmiştir. Sadece çalışma yüzeyi açıkta kalacak şekilde polyester ile kaplanmıştır.
Çalışma elektrotlarının yüzey alanı 0,785 cm2 dir.
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2.2. Anodik Oksitleme Prosesi:
Alüminyum çalışma elektrotlarının yüzeyine mekanik parlatma işlemi uygulanmıştır. CHI 604d
Elektrokimyasal Analiz cihazında aluminyum elektrotlar anot, platin katot olacak şekilde
bağlanmış ve gümüş-gümüş klorür elektrot (Ag, AgCl/Cl-) referans olarak kullanılmıştır.
Uygun potansiyeli belirlemek için; oda sıcaklığında, atmosfere açık koşullarda 0,4M H2SO4
elektroliti içerisinde farklı potansiyeller (0,5 - 2V) 1800 s boyunca denenerek anodik oksitleme
işlemi uygulanmıştır. Sistemden geçen yüke göre oluşan oksit kalınlığı Faraday yasasına göre
hesaplanmıştır.
2.3. Korozyon Testleri:
2.3.1. Elektrokimyasal Ölçümler
Bu ölçümler üç elektrot tekniğinden yararlanılarak, atmosfere açık koşullarda ve oda
sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Sistemde çalışma elektrotu olarak anodik oksitleme işlemi
uygulanmamış (Al) ve uygulanmış (2V) (Al/Al2O3) olan aluminyum elektrotlar kullanılmıştır.
Karşı elektrot Pt, referans elektrot olarak gümüş-gümüş klorür elektrotdur (Ag,AgCl/Cl-). 0,4M
H2SO4 çözeltisi içerisinde bekletilen anodik oksitleme prosesi uygulanmamış ve uygulanmış
(2V) elektrotlar 2 saat boyunca bekletildikten açık devre potansiyelleri değerinde 10-3 – 105
Hz frekans aralığında, 5 mV genlik uygulanarak elektrolit karıştırılmadan, AC impedans
ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Polarizasyon dirençleri (Rp) belirlendikten sonra, 5 mV tarama
hızı ile akım-potansiyel eğrileri elde edilmiştir.
2.3.2. SEM Görüntüleri
Anodik oksitleme işlemi uygulanmamış ve uygulanmış (2V) elektrotlara ait yüzey görüntüleri
alınmıştır.
3.

DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Aluminyum yüzeyinde kontrollü bir şekilde anodik oksit oluşturmak için 0,4 M H2SO4
elektroliti içerisindeki aluminyum elektrotlara 1800 s boyunca farklı sabit potansiyeller (0,5-2
V) uygulanmıştır. Bu sabit potansiyellere ait akım-zaman grafiği şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Sabit potansiyel uygulanan elektrotların akım-zaman grafiği.
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Şekil 1’ de görüldüğü gibi, elektrotlara potansiyel uygulandığında anot konumunda bulunan
aluminyum eşitlik 1’ de goruldugu gibi yükseltgenir. Zaman ilerledikçe aluminyum iyonları
eşitlik 2’ de verildiği gibi Al2O3 (k) yapısını oluşturur böylece sistem dengeye gelir ve akım
gittikçe azalır.
Al→Al+3+3e-

(1)

2Al +3 (aq) + 3H2O (s) <---> Al2O3 (k) + 6H+(aq)

(2)

Anot yüzeyinde yükseltgenme ve oksit oluşumu görülürken, katot yüzeyinde oksijen ve
hidrojen indirgenmesi görülür (eşitlik 3,4)
½O2(g) + 2 H+(aq) + 2e → H2O

(3)

2 H+(aq) + 2 e → H2(g)

(4)

Şekil 1’ de faklı potansiyellere ait akım- zaman grafiği incelendiğinde 2 V sabit
potansiyeldeki akım düşüşünün diğerlerine kıyasla daha keskin olduğu görülmektedir.
Tablo 2 Uygulanan potansiyele göre yüzeyde oluşan tabaka kalınlığı.

Faraday yasalarına göre elektrotta açığa çıkan maddenin miktarı (kütlesi) sadece elektrolitten
geçen elektrik miktarına bağlı ve onunla orantılıdır. Eşitlik 5’e göre elektrot yüzeyindeki örtü
hacmi hesaplanabilir. Burada Vb birikinti hacmi, Q sistemden geçen yük, MA Al2O3'ün
moleküler kütlesi, d ise yoğunluğudur, F Faraday sabiti, n ise (2) numaralı eşitliğe göre transfer
edilen elektron sayısıdır.
𝑄𝑥𝑀𝐴(𝐴𝑙2𝑂3)

Birikinti Hacmi (Vb) =𝐹𝑥𝑛𝑥𝑑(𝐴𝑙2𝑂3)

(5)

Bu birikinti silindir şeklinde, elektrot yüzeyinde oluşmakta ve kalınlığı Eşitlik 6' ye göre
hesaplanmaktadır. Eşitlik 6' da ifade edilen r yarıçap, h ise birikintilerin kalınlığıdır. Bu şekilde
tüm potansiyeller için bir kalınlık değeri hesaplamak mümkündür. Bunları hesapladığımızda
Tablo 2’deki değerleri elde ederiz.
Kalınlık = 𝑉𝑏 = 𝜋𝑟 2 h

(6)

Geçen yük miktarının artan potansiyel ile birlikte arttığı Tablo 2’de görülmektedir. Bununla
orantılı olarak kalınlık artmıştır. Akım potansiyel eğrilerinde görülen artışı desteklemektedir.
Tüm bunlar düşünüldüğünde en etkili oksit oluşturma potansiyelinin 2V olduğu görülmektedir.
Şekil 2’ de yüzeyi anodik oksit ile kaplanmamış ve farklı potansiyellerde (0,5-2V) kaplanmış
elektrotlara ait akım-potansiyel grafikleri verilmektedir.
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Şekil 2. Anodik oksitleme işlemi uygulanmamış (1.) ve farklı potansiyellerde ((2.) 0,5V; (3.) 1V; (4.) 1,5V; (5.)
2V ) uygulanmış olan aluminyum elektrotlar için akım-potansiyel eğrileri.

Şekil 2'deki akım potansiyellere ait anodik ve katodik reaksiyonlar 1-4 'de verilmektedir.
Anodik oksitleme işlemi sırasında uygulanan potansiyel arttıkça. Anodik oksitle kaplı
elektrotlara ait akım-potansiyel eğrilerindeki korozyon potansiyelleri, potansiyel ile orantılı
olarak, anodik oksitleme işlemi uygulanmamış (1.) elektrota göre daha pozitif değerlere
kaymaktadır (Tablo 3). Akım-potansiyel eğrilerinde en dirençli Al2O3 tabakasının 2V
potansiyel altında işlem uygulanan yüzeye ait olduğu görülmektedir. Tablo 1.’de anodik oksit
kaplanmamış (Al) ve farklı potansiyellerde kaplanmış (Al/Al2O3) elektrotların EIS ölçümlerine
ait fit değerleri ve akım-potansiyel eğrilerine ait korozyon potansiyelleri verilmektedir.
Tablo 3. Anodik oksit kaplanmamış (Al) ve farklı potansiyellerde kaplanmış (Al/Al2O3) elektrotların EIS
ölçümlerine ait fit değerleri ve akım-potansiyel eğrilerine ait korozyon potansiyelleri.

Uygulama potansiyeli arttıkça, korozyon potansiyellerindeki artış gibi polarizasyon
dirençlerinde de artış görülmektedir. Kapasidans değerleri (Q) ise azalmıştır. Faz açıları (n) ise
0,95’ten 0,96’ya çıkmıştır. Tüm bulgular değerlendirildiğinde potansiyel artışının oksit
oluşumunu 0,5-2 V arasında doğru orantılı bir şekilde iyileştirmiştir ve en etkili potansiyelin 2
V olduğu görülmektedir.
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Şekil 3. Anodik oksitleme işlemi uygulanmamış ( ) ve 2 V potansiyelde uygulanmış (■) elektrotların SEM
görüntüleri ile verilen 0,4 M H2SO4 içerisindeki Nyquist eğrileri.

Şekil 3.’de, anodik oksitleme işlemi uygulanmamış ve 2 V potansiyelde uygulanmış
elektrotların 0,4 M H2SO4 içerisindeki Nyquist eğrilerinde görüldüğü gibi her iki koşulda da
yarım daire şeklinde bir lup oluştuğu görülmektedir ve bize polarizasyon direncini verir ( Tablo
3). Eşdeğer devresi Şekil 4’de verilmiştir. Bu lupun sonunda oluşan kuyruk alüminyumun
sülfürik asit içerisindeki oksit oluşturma eğilimiyle ilgilidir. Yüzeyi kaplanmamış aluminyum
ile kıyaslandığında, sülfürik asit içerisinde uygulanan 2 V potansiyel (1800s) ile yüzeyde
oluşturulan anodik tabaka Al2O3(k), polarizasyon direncini arttırmıştır. Ayrıca SEM görüntüleri
kıyaslandığında 2 V’da oluşan anodik oksit tabakası görülmektedir.
Rç

Q
Rp

Şekil 4. Eşdeğer devre.

Element
Freedom
Rç
Free(+)
Q-Q oksit tabakasının
Free(+) etkinliği
Aluminyum yüzeyinde oluşturlan
Q-n hesaplanır. Free(+)
(7)'ya göre yüzde etkinlik olarak
′
𝑅−𝑅
Rp
Free(+)

4.

SONUÇ

ŋ %= (

𝑅

) × 100

Value
2,074
ŋ1,3693E-05
ile sembolize
0,95044
376,6

Error
0,055547
6,5595E-07
edilir
ve eşitlik
0,0088537
7,0938

(7)

Error %
2,6783
4,7904
0,93154
1,8836

Chi-Squared:

0,020278

Mode:
Maximum Iterations:
Optimization Iterations:
Type of Fitting: 473
Type of Weighting:

Run Fitting / All Data Points (1 - 84)
100
0
Complex
Calc-Modulus

Artan ŋ % değeri metal/çözelti ara yüzeyinde oluşturulan oksit tabakasının koruyuculuğu ile
Weighted Sum of Squares:
3,2647
ilgilidir. Sülfürik asit elektrolitinin bulunduğu ortamda 2V potansiyel uygulanarak oluşturulan
Al2O3(k) tabakasının yüzde etkinliği çıplak aluminyum referans alındığında %88.00 'dir. Bu
Datayüzeyindeki
File:
C:\Users\nefise
nefise\Desktop\BAYBURT KO
değerin artırılması aluminyum
oksit tabakasının kalitesinin
ve koruyuculuğunun
Circuit Model File:
artmasıyla mümkündür. Akım-potansiyel
eğrilerinde bu etkiyi korozyon potansiyelinin daha

pozitif değerlere kaymasıyla görebilmekteyiz. Her ne kadar sülfürik asit içerisinde oluşturulan
anodik oksit tabakası yüzeyin koruyuculuğunu arttırsa da sülfürik asit çözeltisine değişik
inorganik [7] veya organik katkılar [3, 8] ilave edilerek verim daha fazla arttırılabilir.
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FINITE ELEMENT ANALYSIS FOR STRUCTURAL BEHAVIOR OF
REINFORCED CONCRETE COLUMNS WITH CORRODED REBARS
M. ŞENTÜRKa, E. ÖZTEKİNb, S. PULa
a

Karadeniz Technical University Civil Engineering Dept. 61080 Trabzon, Turkey
b
Bayburt University Civil Engineering Dept. 69000 Bayburt, Turkey

Abstract
In reinforced concrete structures, reinforcement steel, which is located near to concrete member faces, can be
corroded due to various reasons. However, most of existing reinforced concrete residential buildings in Turkey are
30 to 40 years old. Consequently, big part of these buildings suffers from their corroded bottom ends of basement
or ground floor columns. Because of decreasing the section area of reinforcement rebar due to corrosion, members
cannot behave as they have to. Also, corrosion at rebars commonly cause loss of bond between concrete and rebar.
This may lead that the debonded area of member cannot behave like reinforced concrete. Although corrosion of
rebars has negative effects on behavior of reinforced concrete columns in many aspects, in this study, structural
behavior of reinforced concrete column was investigated. Two rectangular columns sized 300x600 mm and
300x900 mm finite element analysis models are built for different corrosion level and spread length (length of
corroded area at the bottom end of column). Quasi-static analyses were performed under constant axial load and
monotonically increasing lateral displacement. Load bearing capacity, ductility, energy absorption capacity, failure
mechanism and plastic hinge length are obtained from analysis results. According to results, rebar corrosion plays
a major role on load bearing capacity, energy absorption capacity, failure mechanism and plastic hinge length.
Besides, ductility of member was not so affected from corrosion of rebars.
Keywords: Reinforced concrete column, rebar corrosion, plastic hinge length, finite element analysis, quasi-static
loading.

DONATISI KOROZYONLU BETONARME KOLONLARIN YAPISAL
DAVRANIŞLARININ SONLU ELEMAN ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
Özet
Betonarme yapılarda, yapısal elemanların yüzlerinin hemen altında yer alan donatı çeliği çeşitli sebeplerle
korozyona uğrayabilir. Ülkemizdeki mevcut yapıların önemli bir kısmının 30 ila 40 yaşında olduğu
düşünüldüğünde, mevcut yapıların büyük çoğunluğunun donatı korozyonuna maruz kaldığı düşünülebilir.
Korozyon sebebiyle donatı kesitinin azalması sonucu yapı elemanları ve dolayısıyla yapılar gereken mekanik
özelliklere sahip olması mümkün olmamaktadır. Buna ek olarak, donatı korozyonu sebebiyle donatı ve beton
arasındaki aderansın kaybolmaktadır. Bu sebeple korozyonlu bölgede betonarme davranışı gözlemlenmesi
mümkün olmamaktadır. Donatı korozyonunun betonarme kolonların üzerinde pek çok olumsuz etkisi olmasına
karşın, bu çalışmada, korozyonun betonarme kolonların yapısal davranışları üzerine etkisi incelenmektedir.
Çalışma kapsamında, 300x600 mm ve 300x900 mm ebatlarında korozyonsuz ve çeşitli korozyon seviyeleri ve
korozyon yayılma uzunlukları (kolon alt ucundan korozyonlu bölge üst ucuna olan uzaklık) için sonlu eleman
modelleri oluşturulmuştur. Sonlu eleman analizleri, sabit eksenel yük ve monotonik artan yatay tepe deplasmanı
etkisi altında yarı statik olarak gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları yardımıyla; yük yaşıma kapasitesi, süneklik,
enerji yutma kapasitesi, göçme mekanizması ve plastik mafsal uzunluğu değerleri hesaplanmıştır. Analiz
sonuçlarına göre, donatı korozyonu betonarme kolonların yapısal davranışları üzerinde önemli bir rol
oynamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Betonarme kolon, donatı korozyonu, plastik mafsal boyu, sonlu eleman analizi, yarı statik
yükleme
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1. INTRODUCTION
Steel reinforcement located just below the concrete member’s surface can be corroded due to
various reasons. Economic life of a building is shortened due to reduction of cross-sectional
area of steel reinforcements [1-3]. Process of corrosion is mainly divided into two stage,
initiation and propagation [4]. In cases of low concrete quality and insufficient concrete cover
thickness, corrosion can be inevitable [5] and might be initiated at structural members and
propagate over the decades. Whereas most of existing reinforced concrete buildings in Turkey
have low concrete strength and are 30 to 40 years old. Therefore high level of corrosion in
reinforcement steels is unavoidable in existing buildings in Turkey.
The main effect of rebar corrosion is reduction of cross-sectional area of reinforcement steel.
This reduction causes changing the mechanical behavior of members and structures. In early
researches, it was observed that the effect of corrosion in concrete structures is reduction of
bearing capacity, ductility and post-yield stiffness in systemwide [6,7]. This reduction is caused
by altering of nonlinear behavior of members. In flexural members, plastic deformations are
accumulated at where moment is maximum and this zone is called plastic hinge zone. Plastic
hinge zone’s mechanical and geometrical characteristics govern members’ post-yield behavior
and hence structure’s behavior. Plastic hinge zone’s mechanical and geometrical characteristics
depends on many parameters as well as reinforcement ratio [8]. In case of corrosion, which is
simply equal to less reinforcement ratio condition, it is apparent that the mechanical and
geometrical characteristics of plastic hinge zone will be completely different from healthy
structures.
According to strong column – weak beam design method, normal floor’s beam ends and ground
floor columns’ bottom ends are allowed to be damaged [9]. Plastic hinges at ground floor
columns’ bottom ends are inevitable because of structural system’s geometry (Fig. 1).
Mechanical properties of these hinges play major role on system’s seismic performance.

Fig. 1. Plastic hinged structure under lateral displacement

Corrosion can be seen at every concrete member due to aggressive environment conditions
[10,11]. However, it is common that basement or ground level of existing buildings, which is
the most critical in case of both service load and earthquake, suffer from corrosion in Turkey.
Correspondingly, most of existing buildings in Turkey are under threat of earthquakes because
of rebar corrosion.
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2. METHOD
In this study, structural behavior of reinforced concrete columns with partially corroded rebars
were investigated analytically. With this purpose, three-dimensional finite element (FE)
analyses were performed for structural column members by using a finite element analysis
software. Structural demands of columns which are analyzed were obtained from results.
Capacity curves were idealized and ductility of columns were obtained according to method
based on equivalent elasto plastic energy absorption given by Park [12]. In order to determine
plastic hinge length (lp), the approach given with book of Pauley and Priestley [13] was used.
Minimum damage limits given with Turkish Seismic Design Code-2007 [9] were used to
determine plastic zone of columns. Plastic hinge length was calculated for ultimate drift ratio
state.
3. NUMERICAL STUDY
2.1. Finite Element Modeling of Columns
Finite element models of two rectangular columns with 300x600 mm and 300x900 mm crosssectional dimensions are built for different corrosion levels and spread length (corroded length
at the bottom end of column). Quasi-static column analyses were performed under constant
axial load and monotonically increasing lateral top displacement along to strong axis of the
models. Axial load level was chosen as 40% of axial load bearing capacity of member to take
into account ground floor columns with high axial load ratio. In order to calculate the axial load
bearing capacity of members, 𝑓𝑐𝑜 𝑏 ℎ formula was used where 𝑓𝑐𝑜 is unconfined concrete
strength, 𝑏 is width of the column cross-section, ℎ is height of the column cross-section. Linear
tetrahedral 3D finite elements for 3D concrete geometry, 1D linear truss elements for 1D rebar
geometry were used in FE analyses. Approximate mesh size was chosen as 50 mm. Geometric
and material nonlinearity are taken into account during analyses. Concrete damaged plasticity
(CDP) material model was used for concrete material. Ductile plastic material model was used
for reinforcement steel material. Reinforcement steel material parameters and concrete material
model parameters are given in Table 1 and Table 2 respectively.
Column length for each model is 300 cm from foundation face to column top. Foundation
dimensions are 150x200x50 cm for 300x600 mm columns and 150x250x50 cm for 300x900
mm columns. Images of models are shown in Fig 2. In addition, image related to reinforcement
geometry is given with Fig. 3.

Fig. 2. Finite element column models appearances (with mesh patterns)
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Fig. 3. Reinforcement steel geometry

Table 1. Reinforcement steel material parameters
Density (tonne/mm3)

Young’s Modulus (MPa)

Poisson Ratio

7.8 x 10-9

200000
Yield Stress (MPa)
420
420
550

0.3
Inelastic Strain
0
0.0059
0.0979

Plastic Parameters

Table 2. Concrete material parameters

Column models with different aspect ratio were designed with same reinforcement ratios.
Cross-sections and reinforcement patterns of each model are given with Fig 4.

Fig. 4. Cross-sections and reinforcement patterns column model
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2.2. Analysis Results
Comparative analysis results for 300x600 mm and 300x600 mm columns are given in Fig. 5
and Fig. 6 respectively. Where L for spread length, K letter for corrosion level. For example,
30x90-L50-K20 means 300x900 mm sized column model with 50 cm spread length and 20%
corrosion level.

Fig. 5. Comparative analysis results of 300x600 mm columns
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Fig. 6. Comparative analysis results of 300x900 mm columns

In order to calculate curvature for columns, strain values extracted from FE software were used.
Rotation and curvature calculation approach is shown in Fig. 7. Calculated curvature
distribution along the 300x600 mm and 300x900 mm columns are given in Fig. 8 and Fig. 9
respectively.

Fig. 7. Rotation and curvature calculation approach
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Fig. 8. Curvature distributions along the members for 300x600 mm columns
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Fig. 9. Curvature distributions along the members for 300x900 mm columns
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By using linearization approach of Park [12], calculated lateral load bearing capacity, top
displacement at yield and ultimate, ductility ratio and plastic hinge length of 300x600 mm and
300x900 mm columns are given in Table 3 and Table 4 respectively.
Table 3. Structural parameters of 300x600 mm columns

30x60_REF
30x60_L25_K20
30x60_L25_K50
30x60_L50_K20
30x60_L50_K50
30x60_L100_K20

Lateral Load
Bearing
Capacity (kN)
215.60
205.12
189.40
201.47
180.58
202.60

Top
Displacement
at Yield (mm)
19.61
17.54
15.34
17.35
14.93
17.63

Top
Displacement at
Ultimate (mm)
64.00
64.77
60.33
63.16
53.90
60.59

30x60_L100_K50

181.35

15.28

52.98

Model Name

3.26
3.69
3.93
3.64
3.61
3.44

Plastic Hinge
Length
(mm)
(lp)
513.26 0.86h
481.09 0.80h
486.26 0.81h
577.42 0.96h
641.31 1.07h
693.93 1.16h

3.47

723.78

Ductility
Ratio

1.21h

Table 4. Structural parameters of 300x900 mm columns

Model Name

Lateral Load
Bearing
Capacity (kN)

Top
Displacement
at Yield (mm)

Top
Displacement at
Ultimate (mm)

Ductility
Ratio

30x90_REF

488.21

13.98

51.72

3.70

Plastic Hinge
Length
(mm)
(lp)
532.44 0.59h

30x90_L25_K20
30x90_L25_K50
30x90_L50_K20
30x90_L50_K50
30x90_L100_K20
30x90_L100_K50

469.16
437.13
457.40
416.80
461.16
414.17

13.61
12.85
12.13
11.34
13.60
11.48

48.19
48.60
49.27
41.08
49.24
46.37

3.54
3.78
4.06
3.62
3.62
4.04

475.52
577.50
651.81
719.11
674.31
668.73

0.53h
0.64h
0.72h
0.80h
0.75h
0.74h

4. DISCUSSION
Analysis result showed that corrosion affects member bearing capacity directly. Significant
bearing capacity drop was observed due to corrosion. However, it is seemed that the reduction
of reinforcement steel ratio at potential plastic hinge zone does not affect initial stiffness of the
columns. In addition, it is obtained from result that corrosion spread length does not affect the
ultimate bearing capacity excessively.
Top displacement at yield is being less while corrosion level and spread length is increasing.
Hence, it can be said that the corrosion makes elastic limit of structural members shorter. This
can make seismic performance of buildings lower. Also, top displacement at ultimate drops due
to corrosion. This makes structural members less ductile.
Analysis results of different sized columns showed that, aspect ratio is quite effective on plastic
hinge length whereas some design codes define plastic hinge length in terms of column section
depth with constant coefficient. For example, Turkish Seismic Design Code-2007 [9] define
plastic hinge length as 0.5ℎ. On the other hand, it is seemed that corrosion level and spread
length affect plastic hinge length significantly. Furthermore, corrosion level and spread length
on plastic hinge length are seemed more effective on 300x600 mm column than 300x900 mm
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column. Hence, it can be said that effect of corrosion on plastic hinge length is becoming
dramatic while cross-sectional dimension in loading direction (h) of column is decreasing.
It was expected to see that corrosion spread length affects plastic hinge length directly. It was
considered that the plastic deformation would accumulate at corrosion spread length in columns
with 250 mm corrosion spread length. However, columns with both 250 mm and 500 mm
corrosion spread length have larger plastic zone than theirs spread lengths. But however, plastic
hinge length becomes larger when corrosion spread length becomes larger.
Earlier researches indicate that rotations and curvatures always became larger from span to
support. Finite element analysis results showed that curvatures reach peak values at a point
away from support. This may have been caused by monolithic geometry finite element model.
In practice, because of casting in different times, cold joint occurs between column and
foundation or slab. Hence, a big crack occurs at bottom surface of column and curvatures and
plastic deformations accumulate at very close zone of this crack. This can make plastic hinge
length shorter in practice. This situation must be investigated both experimentally and
analytically at the same time.
5. CONCLUSION
Results obtained from this study are summarized below.
It is shown that the corrosion at reinforcement steel affects member bearing capacity directly.
Idealized curves showed that rebar corrosion makes elastic limit of structural members shorter
hence seismic performance of whole structure may be lower. In addition, drift capacity of
member is reduced due to rebar corrosion. This reduction makes structural members and whole
structure less ductile.
Results of reference models showed that aspect ratio is quite effective on plastic hinge length.
For 300x600 mm column model, plastic hinge length was obtained as 0.86h and for 300x900
mm column model, plastic hinge length was obtained as 0.59h. It can be said that, under
approximately same conditions, plastic hinge length becomes shorter when column
height/width ratio becomes larger. In addition, it is not appropriate to define plastic hinge length
in terms of height of column with constant coefficient (for example, 0.5ℎ).
Corrosion at rebars affect columns with low aspect-ratio more dramatically than columns with
high aspect-ratio. When aspect-ratio of column become less, plastic hinge length of column
become more sensitive against rebar corrosion.
When spread length is smaller than plastic hinge length of healthy column, it was expected to
accumulate plastic deformation in just spread length. But, columns with both 25 cm and 50 cm
corrosion spread length have larger plastic zone than theirs spread lengths. Therefore, it can be
said that, corrosion spread length does not affect plastic hinge length directly.
In case of earthquake, bottom ends of ground floor columns are expected to be damaged. This
sections directly affect response of whole structure during earthquake. Therefore, corrosion at
this area is fatal for structures.
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In case of ground floor columns are corroded, base shear bearing capacity of structures will
drop. Also, percentage of reduction of ultimate drift capacity of ground floor columns will affect
top displacement capacity of a building (approximately number of storey times bigger).
It is strongly possible that the parameters different axial load levels, asymmetric corrosion
patterns, different material properties, different reinforcement ratios, different aspect ratios etc.
could affect structural behavior of columns hence whole structure significantly. Future studies
should consider other parameters, use advanced modeling technique and have experimental
studies.
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POLİ(N-METİL ANİLİN) VE POLİ(O-AMİNO BENZİL ALKOL)ÜN FARKLI
ORTAMLARDA PASLANMAZ ÇELİK ÜZERİNE SENTEZİ VE KOROZYON
PERFORMANSININ İNCELENMESİ
A.T. ÖZYILMAZ, Ç. SÜRMELİOĞLU, İ. FİLAZİ
Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü 31040 HATAY
Özet
Elektrokimyasal depolama veya kısaca elektrodepolama yöntemi uzun zamandır ilgi çekmektedir. Bu nedenle
bilimsel çalışmalar bu metalik kaplamalara alternatif olarak daha ucuz ve daha dayanıklı kaplama tekniklerine
yönelmiştir. Bu çalışma da poli(N-metilanilin) ve poli(o-aminobenzilalkol) filmler, paslanmaz çelik elektrot
yüzeyine dönüşümlü voltammometri tekniğiyle 1:9 derişim oranlı okzalik asit + sulfamik asit ve okzalik asit + ptoluen sulfonik asit içerisinde sentezlenmiştir. Kaplanmış ve kaplanmamış elektrotların antikorozif
performansları % 3,5’luk NaCl çözeltisi içerisinde anodik polarizasyon eğrileri, açık devre potansiyeli–zaman
eğrileri ve AC empedans spektroskopisi yardımıyla değerlendirilmiştir. Okzalik asit + sülfamik asit ortamında
sentezlenen homopolimer filmlerin elektrokatalik verimi ile oksit tabakaların oluşumu en iyi antikorozif özellik
kazandırmıştır.
Anahtar kelimeler: Korozyon, poli(o-aminobenzil alkol), poli(N-metilanilin),

POLY(N-METHYLANILINE) AND POLY(O-AMINOBENZYLALCOHOL)
SYNTHESIS ON STAINLESS STEEL IN DIFFERENT ENVIRONMENTS AND
INVESTIGATION OF CORROSION PERFORMANCE
Abstract
Fascinating phenomenon of electrochemical deposition, or electrodeposition for short, has been around for a
very long time. Thus, scintific studies tend to aim other coating techniques which provide longer protection at
lower expense as an alternative to metallic plating. In this study, poly(N-metylaniline) and poly(oaminobenzylalcohol) films were synthesized on stainless steel electrode surface using cyclic voltammetry
condition in oxalic acid + sulphamic acid and oxalic acid + p-toluenesulfonic acid solution with 1:9concentration
ratio. The metallic characterization of alloy deposited copper electrode with and without copolymer film was
evaluated with the help of linear sweep voltammetry curves. Evaluation of anticorrosion performance of coated
and uncoated electrodes in 3.5% NaCl solution was investigated by using anodic polarization curves, open
circuit potential - time curves and AC impedance spectroscopy. Homopolymer films that were synthesized in
oxalic acid + sulphamic acid exhibited the best anticorrosive performance due to the formation of protective
oxide layers through their electrocatalytic efficiency.
Keywords: Corrosion, poly(N-metylaniline,poly(o-aminobenzylalcohol)
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1. GİRİŞ
İletken polimerler son yirmi yılda elektronik, elektrokromik ekipmanlarda, fotokimyasal
hücrelerde, şarj edilebilir bataryalarda, katalizörlerde yoğun olarak kullanılmaktadır.
Polianilin, polipirol ve bunların türevleri antikorozif uygulamalar için önemli olan iletken
polimerlerdir.
Bu çalışmanın amacı, farklı çözeltilerde 0,20 Mp-toluensülfonikasit(p-TSA) + 0,30 M okzalik
asit(OX)ve 0,50 M sülfamik asit(SA) + 0,30 M okzalik asit(OX) elektrolit karışım içerisinde
yüzeylerine poli(N-metilanilin) ve poli,(o-amino benzil alkol) ile kaplanmış paslanmaz çelik
(316) elektrotların korozyon performanslarını belirlemektir.
2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
2.1. Elektrokimyasal sentez
Elektrokimyasal çalışmalar CHI608 cihazı kullanılarak üç elektrot tekniği ile tek hücrede
yapılmıştır. Karşı elektrot platin, referans elektrot ise Ag/AgCl’dür. Silindirik paslanmaz çelik
elektrot (316) C: 0,03; Si: 0,75; Mn: 1,25-2,00; P: 0,04; S: 0,03; Cr: 16,00-18,00; Ni: 10,0011,00; Mo: 2,00-2,50 elementel içeriğe sahip olup, yalnızca taban alanlarından biri açıkta
kalacak şekilde kalın bir poliester bloğu ile kaplanarak yüzey alanı 0,30 cm2 olan elektrotlar
elde edilmiştir. Sentezden hemen önce çalışma elektrotlarının yüzeyleri mekanik
birparlatıcıda değişik tanecik boyutlu (600-1200 grid) zımpara kağıtları kullanılarak
parlatılmıştır. Daha sonra bu elektrotlar saf su ile temizlenerek kurutulmuş ve kullanılmıştır.
Poli(o-amino benzil alkol) ve poli(N-metilanilin) sentezi 0,30 M okzalik asit(OX) + 0,50 M
sülfamik asit(SA)ve 0,20 M p-toluen sülfonik asit(PTSA) + 0,30 M okzalik asit(OX) elektrolit
karışım içerisinde paslanmaz çelik (316) elektrotyüzeyine dönüşümlü voltametri tekniği
kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
2.2 Korozyon testleri
Yüzeyleri poli(o-aminobenzilalkol)(PABA) ve poli(N-metilanilin)(PNMA) kaplı olan
paslanmaz çelik elektrotların korozyon performansları % 3,5’lik NaCl çözeltisine
daldırıldıktan 2, 48, 96, 168ve 240 saat sonra açık devre potansiyellerinin dengeye
ulaşmasının ardından 105 Hz ile 10-3 Hz frekans aralığında 7 mV genlik kullanılarak AC
empedans ölçümleri ve 240 saat sonraki anodik polarizasyon eğrileriyle belirlenmiştir.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Dönüşümlü Voltametri Bulguları
3.1.1.Sülfamik Asit (SA) Ortamı

Paslanmaz çelik elektrot (SS, 316) yüzeyi, 0,50 M (SA) +0,30 M (OX) elektrolit karışımı
içerisinde monomersiz ortamda 50mV/s tarama hızında elde edilen eğriler Şekil 1’de
verilmiştir.Dönüşümlü voltagramlara bakıldığında, yaklaşık -0,20 V dolaylarında görülen pik
oksidasyon/pasivasyon piki olup, elektrodun yüzeyinin pasifleşmesi hakkında bilgi
vermektedir. Potansiyele bağlı olarak akım değerlerinin artması demirin çözünmesini
gösterirken, akımın azalması ise elektrodun çözünen bölgelerinde oluşan Fe+2 iyonlarının
sülfamat ve okzalat iyonları ile birleşerek elektrot yüzeyinde çözünürlüğü oldukça düşük ince
bir tabaka oluşmasına katkıda bulunmaktadırlar. 0,05V ile 1,00 V potansiyel aralığında geçen
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akım değerlerinin oldukça düşük olması elektrot yüzeyinin pasifleştiğini göstermektedir.
Daha sonra potansiyel 1,15 V’ta gözlenen pik için aşağıdaki tepkimelerin herhangi biri veya
hepsi de gerçekleşiyor olabilir.
Cr2O3 + 5H 2O → 2 HCrO4- + 8H+ + 6eCr2O3 + 4H2O → Cr2O7- + 8H+ + 6eCr2O3 + 5H2O → CrO4-2 + 10H+ + 6e-

(1)
(2)
(3)

Paslanmaz çelik elektrotlar için daha sonraki potansiyel yaklaşık 1,50V dolaylarında gözlenen
hızlı akım artışı ise oksijen çıkışını göstermektedir. Geri tarama esnasında geçen akım
değerlerinin sıfır amper dolaylarında seyretmesi elektrot yüzeyinde hiçbir kimyasal ve
elektrokimyasal reaksiyonun olmadığını göstermektedir.

↗

Şekil 1. Paslanmaz çelik elektrodun 0,50 M sülfamik asit + 0,30 M okzalik asit elektrolit çözeltisinde elde edilen
dönüşümlü voltagram eğrisi ( Tarama hızı: 50 Mv/s)

3.1.1. SA+ OX Ortamında Palanmaz Çelik Yüzeyine Poli( N-metilanilin) Sentezi
Poli(N-metil anilin),sülfamik asitte paslanmaz çelik yüzeyinekaplanmadığından, metal yüzey
pasivasyonunun sağlanacağı ve poli(N-metilanilin)homopolimer filmin adezyonunun iyi
olabileceği bir elektrolit karışımı düşünülmüştür. Elektropolimerizasyon işlemi 0,10 M Nmetilanilinin, 0,50 M SA + 0,30 M OXelektrolit çözeltisi içerisinde iki aşamada
gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada elekrodun yüzey pasivasyonu ve ince polimer film
sentezi için -0,50 ile 1,60 V potansiyel aralığında 50mV tarama hızı kullanılarak dönüşümlü
voltammogram tekniği ile ölçüm alınmıştır (Şekil 3a). İkinci aşamada elektrot yüzeyinde
oluşmuş olan ince polimer film yüzeyine daha dar potansiyel aralığında gerçekleştirilen
homopolimer film sentez eğrisiŞekil 3b’de verilmiştir. Elektrodun oksidasyon/pasivasyon piki
-0,26 V potansiyelde gözlenmiştir. Paslanmaz çelik elektrodun uygulanan potansiyelin etkisi
ile çözünmesi sonucu yüzeyde oluşan Fe+2 iyonlarının okzalat ve sülfamatiyonları ile
çökelmesi sonucu elektrot yüzeyi pasifleşmiştir. Daha sonra 0,91 V’ta gözlenen pik Nmetilanilinin radikal oluşum ve oksidasyonuna karşılık gelmektedir. Bu pikin şiddetinin
oldukça yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Geri tarama esnasında 0,35 V potansiyelde gözlenen
pik elektrot yüzeyinde oluşan ince homopolimer filmin indirgenmesi olarak
değerlendirilmiştir. Aynı zamanda bu pik elektrot yüzeyinde bir polimer film oluştuğunun da
göstergesidir.
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Polimer film sentezinin daha dar potansiyel aralığında alınmasının nedeni,polianilin ve
türevlerinin okzalik asit gibi organik asit ortamlarında birinci taramada monomer oksidasyon
piki yüksek potansiyellerde gözlenirken, daha sonraki monomer oksidasyon pikleri 0,20 veya
0,30 gibi düşük potansiyel bölgesine kaymaktadır. Dolayısıyla daha dar potansiyel aralığında
alınan film gelişim ölçümleri aynı zamanda bir redoks polimer oluşumuna da olanak
sağlamaktadır. Bu gözlemler ışığında polimer film gelişimi 0,10 ile 0,90 V potansiyel
aralığında 50 mV tarama hızı kullanılarak 30 taramada elde edilmiştir (Şekil 2b). Anodik
tarama esnasında 0,30 V dolaylarındaki akım artışı monomer oksidasyonuna karşılık
gelmektedir. Geri taramada esnasında ise anodik pikin karşılığında redoks polimer film
oluşumunu gösteren bir katodik pik gözlenmiştir. Bu pik anilin türevi olan N-metilanilinin
polimerizasyonu sonucu oluşan leucomeraldin(LE) yapısının emeraldin(EM) formuna
yükseltgenme piki olarak değerlendirilmiştir. Bu pikin şiddetinin tarama sayısı ile artması
redoks polimer oluşumunu destekler niteliktedir.Ayrıca 0,75 V potansiyel bölgesinde EM
formun pernigranilinforma (PE) dönüşüm piki için geçen akım değerlerinin oldukça düşük
olduğu gözlenmiştir.

Şekil 2. Paslanmaz çelik elektrodun 0,50 M SA + 0,30 M OX + 0,10 M N-metilanilin elektrolit çözeltide elde
edilen (a) birinci tarama (b) film gelişim eğrisi (Tarama hızı 50 mV/s )

3.1.2. SA + OX Ortamında Paslanmaz Çelik Yüzeyine Poli(o-amino benzil alkol) Sentezi
Paslanmaz çelik elektrot yüzeyinepoli(o-amino benzil alkol) sentezi de0,50 M SA + 0,30
MOX +0,10 M o-aminibenzilalkol elektrolit çözeltisi içinde dönüşümlü voltammogram ile
elde edilen eğri Şekil 3.’de verilmiştir. Sentez iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci
aşamada geniş aralikta metal yüzeyi pasifleştirilmiştir. Şekil 3a’de voltammogram eğrilerine
bakıldığında -0,10 dolaylarında görülen pikin oksidasyon/pasivasyon pikinden sonra
pasifleşen elektrot yüzeyinde 1,10 V potansiyelden sonra monomer oksidasyonu
gözlenmektedir. Geri tarama esnasında 0,35 V dolaylarında katodik bölgeye doğru gözlenen
akım artışı sentezlenen homopolimer filmin indirgenmesine karşılık gelmektedir. İkinci
aşamada hem anodik hem katodik olan karşılıklı pikler bir redoks polimerin varlığına işaret
etmektedir. Geri taramada oluşan pikin şiddetinin tarama sayısına bağlı olarak artması, her
taramada film kalınlığının arttığı izlenimini vermektedir. Bu da oluşan polimerin
iletkenliğinin arttığını ifade etmektedir.
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Şekil 3. Paslanmaz çelik elektrodun 0,50 M SA + 0,30 M OX + 0,10 M o-aminobenzilalkol elektrolit çözeltide
elde edilen (a) birinci tarama (b) film gelişim eğrisi ( Tarama hızı: 50mV/s)

3.1.3 PTSA + OX Ortamında Paslanmaz Çelik Yüzeyine Poli(N-metilanilin)Sentezi
Paslanmaz çelik yüzeyine,0,20 MPTSA + 0,30 M OXve 0,10 M N-metil anilin elektrolit
karışım içinde dönüşümlü voltammogram ile iki aşamada sentezlenen poli(N- metilanilin)
filmin eğrisi Şekil 4’de verilmektedir. İlk aşamada -0,40 ile 1,50 V potansiyel aralığında
metal yüzeyi pasifleştirilmeye çalışılmıştır. -0,23 dolaylarında görülen pik
oksidayon/pasivasyon pikini vermektedir. Elektrolit çözeltinin okzalik asit, p-toluensülfonik
asit olduğu düşünüldüğünde elektrodun yüzeyinde demir okzalat ve demir p-toluen sulfonat
kompleklerinin çökelmesi ile elektrot yüzeyi pasifleşmiştir. Daha sonraki pozitif potansiyel
1,24 V’ta N-metil anilinin radikal oluşum ve oksidasyonuna karşılık gelen EM yapısının
oluşumu gözlenmiştir. Bu pikin şiddetinin oldukça yüksek olduğu gözlenmiştir. Geri tarama
esnasında 0,13 ile 0,58 V potansiyel alığında metal yüzeyinde monomer oksidasyonu ile
oluşan polimer filmin indirgenmesi söz konusudur. İkinci aşamada metal yüzeyinde ince
poli(N-metilanilin) sentezi daha dar potansiyel aralığında elde edilmiştir. Film gelişimi için
seçilen dar potansiyel aralık EM formun LE form dönüşümlerini yansıtan redoks polimer
oluşumuna olanak sağladığı görülmüştür. Ayrıca bu aralıkta EM formun pernigrianilin(PE)
forma dönüşümü düşük akım değerleri ile yansımıştır.

Şekil 4. Paslanmaz çelik elektrodun 0,20 Mp-TSA + 0,30 M Okzalik asit + 0,10 M N-metilanilin elektrolit
çözeltisinde elde edilen (a) birinci tarama (b) film gelişim eğrisi (Tarama hızı: 50mV/s)
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3.1.4. PTSA + OX Ortamında Paslanmaz Çelik Yüzeyine Poli(o-aminobenzilalkol)
Sentezi
Paslanmaz çelik elektrot yüzeyine 0,20 MPTSA + 0,30 M OX + 0,10 M o-amino benzilalkol
elektrolit çözeltisi içinde elde edilenpoli(o-aminobenzilalkol) filmin dönüşümlü voltagram
eğrisi Şekil 5’te verilmektedir.Sentez iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada -0,50
ile 1,50 V potansiyel aralığında alınan o-aminobenzilalkolün voltammogram eğrilerine
bakıldığında -0,20 dolaylarında görülen pikin oksidasyon/pasivasyon piki olup yüzeyin
pasifleştiği hakkında bilgi vermektedir. Geri tarama esnasında 0,25 V dolaylarında görülen
pik monomer oksidasyonuna karşılık gelmektedir. 1,20 dolaylarında oluşan pik ise krom
oksitlerin oluştuğunu göstermektedir. İkinci aşamada hem anodik hem katodik olan karşılıklı
pikler bir redoks polimerin varlığına işaret etmektedir. Tarama sayısının artmasıyla azalan
akım miktarı yüzeyde sentezlenen polimerin yalıtkan bir yapıda olduğuna işaret etmektedir.

Şekil 5. Paslanmaz çelik elektrodun 0,20 M p-TSA + 0,30 M OX + 0,10 M o-aminobenzilalkol elektrolit
çözeltisinde elde edilen (a) birinci tarama (b) film gelişim eğrisi (Tarama hızı: 50mV/s)

SA+OX ve PTSA+OX ortamında kaplanan elektrotların Four Point Probe yöntemiyle
filmlerin dirençleri ve iletkenlikleri ölçülmüştür. SA+OX ortamında kaplanan poli(oaminobenzil alkol) filmin iletkenliğinin daha iyi olduğu görülmüştür.
Çizelge 1. SA+OX ve PTSA+OX ortamında sentezlenen PNMA ve PABA filmlerin dirençleri ve iletkenlikleri
ORTAM

DİRENÇ (mΩ)

İLETKENLİK (Scm-1)

SA+OX+NMA

170,625

1,288.10-7

SA+OX+ABA

0,473

4666

PTSA+OX+NMA

15,264

1,440.10-6

PTSA+OX+ABA

199,437

1,102.10-7

3.2. Alternatif Akım (AC) Empedans Bulguları
Paslanmaz çelik (SS) elektrot yüzeyine0,30 MOX + 0,50 M SA + 0,10 M N-metilanilin, 0,30
M OX +0,50 MSA + 0,10 M o-aminobenzilalkol, 0,30 M OX + 0,20 M PTSA + 0,10 M Nmetilanilin, 0,30 M OX + 0,20 M PTSA + 0,10 M o-aminobenzilalkol ortamlarında
sentezlenen homopolimer filmler ile sırasıyla elde edilen SS/PNMA-1,SS/PABA-1,
SS/PNMA-2 ve SS/PABA-2elektrotlarınNyquist eğrileri Şekil 6’da verilmiştir.
Şekil 6(A)’da SS elektrot için 24 saatlik Nyquist eğrilerinde yüksek frekans bölgesinde bir
kısmi yarım daire ve düşük frekans bölgesinde ise doğrusal kısım bulunmaktadır. Yüksek
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frekans bölgesindeki kısmi yarım daire, SS elektrot yüzeyinde oluşmuş krom ve nikel oksit
tabakaların gözeneklerinin tabanında gerçekleşen korozyona karşılık gelen yük transfer
direncini (Rct) ve yüzeyindeki oksit tabakaların direncini (Ro), bu iki direncin toplamı ise
polarizasyon direncini (Rp)göstermektedir. Düşük frekans bölgesinde oluşmuş olan doğrusal
kısım Warburg empedansını göstermekte olup, elektrot yüzeyindeki kararlı krom ve nikel
oksit tabakaların az gözenekli, sistemin difüzyon denetimli olduğunuyansıtmaktadır.
SS/PNMA-1,SS/PABA-1 veSS/PABA-2elektrotların 24 saatlik Nyquist eğrilerinde yüksek
frekans bölgesinde kısmi yarım daire ve düşük frekans bölgesinde ise doğrusal kısım
gözlenmiştir.Yüksek frekans bölgesindeki yarım daire Rct, Rove polimer film direncinin (Rpf)
toplamı olan Rpdirencini yansıtmaktadır. Düşük frekans bölgesinde gözlenen Warburg
empedansı ise metal/çözelti arayüzeyi boyunca korozif iyonların metal yüzeyine
difüzyonunun engellendiğini yansıtan Rove Rpf dirençlerinin toplamını göstermektedir.
SS/PNMA-2 elektrotunda yüksek frekans bölgesinde bir lup ve düşük frekans bölgesinde de
bir lup gözlenmiştir.Düşük frekans bölgesinde gözlenen pik yüzeyde sentezlenen polimer film
ve oksit tabakaların direncini yansıtan bariyer davranışı göstermektedir.24 saatlikNyguist
eğrilerinden PTSA+ OX ortamında sentezlenen PNMA-2 ve PABA-2homopolimer filmlerin
dirençlerinin daha yüksek olduğu gözlenmiştir. SS/PNMA-1 ve SS/PABA-1 elektrotlar için
96 saat sonra düşük frekans bölgesindeki doğrusal kısmın yarım daireye dönüşmesi elektrolit
çözeltinin metal yüzeyine doğru difüzlendiğini göstermektedir.SS/NMA-2elektrodun ise
düşük frekans bölgesindeki difüzyon denetimli bir prosese sahip olması metal/polimer
arayüzeyinde oksit tabakaların arttmasına ve polimer filmin indirgen forma dönüşümü ile
ilişkili olduğu düşünülmektedir. SS/PNMA-1 elektrot ise 24 saatlik korozif ortamdaki seyrini
devam ettirmesine rağmen doğrusal kısmın eğimindeki düşüş metal yüzeyine doğru bir miktar
çözeltinin difüzlendiğini göstermektedir. (SS/PABA-2) elektrotlarında ise yüksek frekans
bölgesinde iki yarım daire gözlenmiştir. SS/PNMA-2, SS/PABA-1 ve SS/PABA-2
elektrotların 144 saat sonra % 3,5 NaCl çözeltisinde elde edilen Nyquist eğrilerinde yüksek
frekans bölgesinde gözlenen yarım daire ve düşük frekans bölgesinde ise doğrusal kısım
bulunmaktadır. Düşük frekans bölgesinde oluşmuş olan doğrusal kısım Warburg empedansını
göstermekte olup, elektrot yüzeyindeki kararlı krom ve nikel oksit tabakaların az gözenekli,
sistemin difüzyon denetimli olduğunu yansıtmaktadır. Elektrotlarınbu davranışı metal/polimer
arayüzeyinde zamanla pasif tabakanın arttığını göstermektedir.Elektrodun yüksek frekans
bölgesinde ve düşük frekans bölgesinde yarım daire gözlenmektedir. SS/PNMA-1 elektrodun
yüksek ve düşük frekans bölgesindebirer yarım daire sergilemesi yüzeyindeki polimer filmin
gözenek yapısının arttığını göstermektedir. 240 saat sonraki Nyguist eğrilerinden hem PTSA+
OX hem de SA+ OX ortamlarında sentezlenen PNMA ve PABA homopolimer filmlerin
düşük frekanstaki doğrusal kısmın eğiminin artması Warburg direncinin arttığını ve
yüzeyindeki kaplamanın etkili bir bariyer özelliğine sahip olduğunu göstermektedir. SS
elektrot yüzeyinde elektrolit karışımında sentezlenen homopolimer filmlerin uzun
periyotlarda etkinliğini arttırarak devam ettirmesi filmlerin pasifleştirici elektrokatalitik
özelliğine bağlanmıştır.
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24h(a)

24h(b)

96h(a)

96h(b)

144h(a)

144h(b)

240h(a)

240h(b)

A (PNMA)B (PABA)
Şekil 6. A) SS(○), SA(SS/PNMA-1) (□), PTSA(SS/PNMA-2) (●), B) SS(○), SA(SS/PABA-1) (□) ve
PTSA(SS/PABA-2)(●),elektrotların 24, 96, 144 ve 240 saat sonunda elde edilen Nyquist eğrileri

3.3. Anodik Polarizasyon Eğrileri
SS, SS/PNMA-1, SS/PNMA-2, SS/PABA-1 ve SS/PABA-2 elektrotların % 3,5’lik NaCl
çözeltisine daldırıldıktan 240 saat sonra 4 mV/s tarama hızı ile elde edilen anodik
polarizasyon eğrileri Şekil 7 ve 8’de verilmiştir. Şekil 7 ve Şekil8’de görülen elektrotların
korozyon potansiyelleri SS için 0,644 V, SS/PNMA-1 için 0,605 V, SS/PNMA-2 için 0,567 V
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ve SS/PABA-1 için 0,644 V, SS/PABA-2 için 0,203 V’dir. PNMA ve PABA film kaplı
elektrotların korozyon potansiyellerinin çıplak metale göre düşük olması, PNMA ve PABA
filmlerin iletkenliğinin çıplak elektrot yüzeyindeki oksit tabakalara göre daha yüksek olması
ile açıklanabilir. Çıplak elektrotun korozyon potansiyelinden sonraki potansiyele doğru hızlı
akım artışı yüzeyindeki oksit tabakaların gözenekli bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.
Oysa polimer kaplı elektrotların korozyon potansiyelinden sonraki akım değerlerinin seyrinin
daha düşük olması yüzeyindeki bariyer tabakalardan kaynaklanmaktadır. PNMA kaplı
elektrotlar kıyaslandığında SA+ OX ortamında kaplanan SS/PNMA-1 elektrotun en yüksek
Ekor bu elektrotun diğer kaplı elektrotlara göre daha kararlı oksit tabakalara PNMA-1 filmin
daha homojen olduğunu göstermektedir. PABA kaplı elektrotlar kıyaslandığında ise yine
SA+OX ortamında kaplanan SS/PABA-1 elektrotun PTSA+OX ortamında kaplanan
SS/PABA-2 elektrotuna göre daha yüksek Ekor ve düşük akım değerine sahip olması bu
elektrotun daha iyi bir korozyon direncine sahip olduğu ve PABA filmin iyi bir bariyer etkisi
olduğunu gösterir. AC impedans verileri de bunu desteklemektedir.

○

□

■

Şekil 7. SS (□), SS/PNMA-1 (■), SS/PNMA-2 (○),elektrotların % 3,5’lik NaCl çözeltisinde 240 saat sonra
elde edilen anodik akım-potansiyel eğrileri (tarama hızı: 4 mV/s)

○
□
■

Şekil 8. SS (□), SS/PABA-1 (■), SS/PABA-2 (○),elektrotların % 3,5’lik NaCl çözeltisinde 240 saat sonra elde
edilen anodik akım-potansiyel eğrileri (tarama hızı: 4 mV/s
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4. SONUÇ
Paslanmaz çelik elektrot yüzeyine dönüşümlü voltametri tekniği ileOX+SA ve p-TSA + OX
gibi elektrolit karışımlarında PNMA ve PABAfilmler sentezlenmiştir. İki aşamalı
gerçekleştirilen elektropolimerizasyonlar için önce ince bir film oluşumu sağlanan geniş
potansiyel aralığı ve yüzeyde oluşan polimer filmlerin aşırı oksidasyonunu önlemek için film
gelişimi dar potansiyel aralığında elde edilmiştir. Korozyon performanslarından
OX+SA+NMA-1 ve OX+SA+PABA-1 ortamlarında elde edilen elektrotların SS metalin
korozyonuna karşı daha etkili oldukları tespit edilmiştir. OX+PTSA+PNMA2 ve
OX+PTSA+PABA-2 ortamında kaplamanın iyi olmasına rağmen uzun daldırma sürelerinde
etkinliğini kaybettiği tespit edilmiştir. SA ortamında kaplanan polimerler korozyon ürünlerine
karşı önemli bir bariyer özellik sergilemişlerdir.
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KLOROANİLİN TÜREVLİ SENTEZLENMİŞ BİR SCHIFF BAZININ 1.0 M HCl
ORTAMINDA YUMUŞAK ÇELİK YÜZEYİNE ETKİSİNİN ELEKTROKİMYASAL
YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
D. ÖZKIRa,b, Ö. ÇİFCİBAŞIa
a

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, 51200 Niğde, TÜRKİYE
b
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Özet
Kloroanilin türevli yeni bir Shiff bazı (CA-SB) literatürdeki metotlara göre sentezlenmiş ve bu çalışmada Schiff
bazının 1,0 M HCl çözeltisi içerisindeki yumuşak çeliğin korozyonuna inhibitör etkisi, elektrokimyasal impedans
spektroskopisi (EIS), lineer polarizasyon direnci (LPR) ve potansiyodinamik polarizasyon eğrileri (TAFEL)
yöntemleriyle incelenmiştir. Elektrokimyasal ölçümler, CA-SB’nin farklı derişimlerinde (1x10-3–1x10-5 M) 298
K’de gerçekleştirilmiştir. Farklı derişimlerin çeşitli zaman parametreleriyle değişimi de, EIS tekniği ile incelenmiş
ve elde edilen Nyquist eğrilerinin, mükemmel yarım daire şeklinde değil yarım elips şeklinde oldukları
görülmüştür. Çalışılan bütün derişimlerde, zamanla inhibisyon etkinliği değerleri artmıştır. İnhibitör etkinliğinin
derişimle artması Schiff bazı moleküllerinin elektrot yüzeyine adsorpsiyonundan kaynaklandığı saptanmıştır. CASB’nin adsorpsiyon mekanizması hakkında bilgi edinmek amacıyla EIS tekniğiyle metalin sıfır yük potansiyeli
belirlenmiştir. Yumuşak çelik elektrotların yüzey morfolojileri, taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile ve ayrıca
atomik seviyeye yakın çözünürlüğe sahip üç boyutlu görüntüler elde edilebilen, yüzey özellikleri, yüzey
morfolojisi, yüzey pürüzlülüğü ve yüzey esnekliği hakkında önemli bilgiler veren atomik kuvvet mikroskobu
(AFM) ile görüntülenerek aydınlatılmıştır. EIS bulguları ile yüzey görüntüleri sonuçları birbirini desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler: Schiff bazı, korozyon, EIS, SEM, AFM.

THE INVESTIGATION OF THE EFFECT OF A SYNTHESIZED SCHIFF BASE
DERIVATED FROM CHLOROANILINE ON MILD STEEL SURFACE IN 1.0 M HCl
WITH ELECTROCHEMICAL METHODS
Abstract:
In this study, according to literature methods, a new Schiff base derived from Chloroaniline was synthesized (CASB) and its inhibitör effect was investigated in various concentrations from 1.0 x10-5–1.0 x10-3 M at 298 K on mild
steel in 1.0 M HCl solution by using electrochemical impedance spectroscopy (EIS), linear polarization resistance
(LPR) and potentiodynamic polarization techniques (TAFEL). The change of different concentrations with various
time parameters is also examined by EIS technique. Inhibition efficiency values increased in all studied
concentrations with time due to the adsorption of Schiff base molecules on metal surface. In order to get informatin
about the adsorption mechanism of CA-SB, The potential of zero charge of metal is determined by using EIS
technique. The surface morphology of mild steel electrodes is illuminated by using scanning electron microscope
(SEM) and atomic force microscope (AFM). EIS measurements and surface images were in good agreement with
each other.
Keywords: Schiff base, corrosion, EIS, SEM, AFM.
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1. GİRİŞ
Endüstride; tanklarda, tepkime kaplarının üretimi gibi birçok yerde kullanılan yumuşak
çelikler, genellikle asidik çözeltilerle temas halinde olduğundan korozyon önemli hale
gelmektedir. Bu durumda malzemenin korozyona karşı korunmasının en etkili yollarından birisi
de ortama inhibitör eklemektir. Adsorpsiyon inhibitörleri genellikle N, S veya O atomlarını
içeren konjuge sistemlerdir. Bir ucu aromatik diğer ucun da aldehit grubu bulunduran Schiff
Bazları, son yıllarda asidik ortamda korozyon inhibitörü olarak tercih edilmektedir (1-3). Schiff
bazları yapılarında boş π* orbitali bulundurduklarından dolayı türedikleri aminlerden daha
güçlü korozyon inhibisyon özelliği gösterirler. Bu π* orbitalleri demir gibi geçiş metallerinin dorbitallerinden elektronu geri alır ve metal inhibitör bağını korur (4,5). Schiff Bazlarının
yapılarında bulunan imin (–C=N-) grupları, molekülün metal üzerine adsorbe olmasında
oldukça etkilidir ve metalin korozyona karşı dayanımını da artırmaktadır.
Bu çalışmada, {2-((2,5-diklorofenilimino)metil)-4-metoksifenol} (CA-SB) Schiff bazının 1,0
M HCl ortamında yumuşak çeliğin korozyonuna farklı derişimlerin çeşitli zaman
parametreleriyle değişiminin etkisi incelenmiştir.
2. YÖNTEM
2.1. İnhibitör
İnhibitör özelliği incelenen CA-SB’nin açık yapısı, sistematik isimlendirmesi Şekil 1’de
verilmiştir.

Şekil 1. İnhibitör olarak kullanılan {2-((2,5-diklorofenilimino)metil)-4-metoksifenol} bileşiğinin kimyasal yapısı

2.2. Elektrokimyasal işlem
Çalışma elektrodunun kütlece kimyasal bileşimi; Çizelge 1’de verilmiş ve yüzey alanı 0,5024
cm2’dir. Elektrodun yüzeyi önce epoksi ile daha sonra polyester ile kapatılmıştır. Elektrodun
çözelti ile temas eden yüzeyi sırasıyla 150, 600 ve 1200 numara zımpara kâğıdı ile parlatıldıktan
sonra, aseton ile silinmiş, distile sudan geçirilerek çalışma çözeltisine daldırılmıştır. Deneysel
çalışmalar üç elektrot tekniği ile atmosfere açık koşullarda CHI 660 B Elektrokimyasal Analiz
Cihazı kullanılarak yapılmıştır. Bileşimi bilinen demir çalışma elektrotu, platin karşı elektrot,
Ag/AgCl elektrot referans elektrot olarak kullanılmıştır. Deney düzeneği hazırlandıktan sonra
sistemin dengeye gelmesi için 1 saat beklenmiş daha sonra elektrokimyasal ölçümler alınmıştır.
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Çizelge 1. Elektrot olarak kullanılan yumuşak çeliğin kütlece yüzde bileşimi (%)
Element

%

Element

%

Element

%

Karbon (C)
Fosfor (P)
Molibden (Mo)
Kobalt (Co)
Titanyum (Ti)
Kurşun (Pb)
Demir (Fe)

0,08400
0,01100
0,01040
0,00198
Eser
Eser
Kalan

Silisyum (Si)
Kükürt (S)
Nikel (Ni)
Bakır (Cu)
Vanadyum (V)
Kalay (Sn)

0,10200
0,01900
0,07890
0,21700
0,01100
0,01620

Mangan (Mn)
Krom (Cr)
Alüminyum (Al)
Niobyum (Nb)
Tungsten (W)
Antimon (Sb)

0,40900
0,06030
Eser
0,00222
Eser
Eser

CA-SB’nin inhibitör etkisinin zamanla değişimini incelemek amacıyla (bir, 24, 72 ve 120 saat
boyunca); yumuşak çeliğin elektrokimyasal davranışı, 298 K’de 1,0 M HCl çözeltisine (CASB) katılmadan, 1,0 M HCl içerisine inhibitör olarak 1,0x10–5 M, 5,0x10–5 M, 1,0x10–4 M,
5,0x10–4 M ve 1,0x10–3 M (CA-SB) katılarak AC impedans yöntemiyle 5 mV genlikte ve 105
Hz ile 5x10–3 Hz frekans aralığında tarama yapılarak Nyquist eğrileri elde edilmiştir. EIS
verilerini açıklamak ve “fitlemek: Deneysel verileri uyarlamak” için iki çeşit eşdeğer devre
modeli önerilmiştir.
LPR direnci 0,1 mV/s tarama hızında  10 mV potansiyel aralığında akım-potansiyel eğrileri
çizilerek belirlenmiştir. Tafel ekstrapolasyon yöntemi ile korozyon akım yoğunluğu (icor)
değerleri, yumuşak çelik elektrodun referans elektrota karşı açık devre potansiyeli ölçüldükten
sonra, 1 mV/s tarama hızıyla önce katodik yöne doğru (-350 mV), daha sonra anodik yöne
doğru (+350 mV) tarama yapılarak potansiyele (V) karşı yarı logaritmik akım-potansiyel
eğrileri çizilerek bulunmuştur.
İnhibitörsüz ve tüm inhibitörlü ortamlarda 120 saat süreyle bekletilmiş, yumuşak çelik
elektrotların yüzey morfolojileri SEM (Leo 440 model) ile, yine 120 saat beklemiş inhibitörsüz
ve 1x10–3 M CA-SB içeren çözeltide beklemiş elektrodun yüzey pürüzlülüğü ve yüzey
esnekliği hakkında bilgi edinmek için AFM (Veeco Multimode 8 Nanoscope 3D model) ile
ayrıntılı yüzey fotoğrafı alınmıştır.
3. DENEYSEL BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Bir saat bekleme süresi sonunda elde edilen EIS ve LPR bulgularının
değerlendirilmesi
Elektrokimyasal impedans spektroskopisi metaller üzerinde organik inhibitörlerin koruyucu
özelliklerinin araştırılmasında kullanılan hızlı ve kolay bir yöntemdir. Metal/çözelti ara
yüzeyini bozmadığı için bu yöntemle daha güvenilir sonuçlar elde edilmektedir (6). Bu nedenle,
yumuşak çeliğin elektrokimyasal davranışını belirlemek için; inhibitörsüz 1,0 M HCl ve 1,0 M
HCl + X M inhibitörlü ortamlarda bir, 24, 72 ve 120 saat bekleme süreleri sonunda EIS ile
ölçümler yapılmış ve değerlendirilmiştir. Ayrıca, bir saat bekleme süresi sonunda LPR ile de
ölçümler yapılmış ve bulguları değerlendirilmiştir. Farklı derişimlerde inhibitör içeren ve
içermeyen asidik çözeltilerde EIS yöntemi elde edilen Nyquist diyagramları Şekil 2’de, bu
eğrilerden elde edilen impedans parametreleri Çizelge 2’de verilmiştir.
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Şekil 2. CA-SB için farklı derişimlerde inhibitör içeren ve içermeyen 1,0 M HCl çözeltilerinde 1 saat sonunda
elde edilen Nyquist eğrileri
Rp = Rf + Rpor (Rpor = Rct + Rd + Ra)
(Rs: Çözelti direnci, Rct: Yük transfer direnci, Rd: Difüz tabaka direnci, Ra: Metal/çözelti ara yüzeyinde birikmiş
türlerin direnci, Rf: Film direnci, Rpor: Por direnci, CPE1: Film kapasitansı, CPE2: Çift tabaka kapasitansı, L:
İndüktans, RL: indüktif direnç)

Şekil 2’de inhibitörlü ortamlarda önerilen eşdeğer devre modelinin inhibitörsüz ortamda
önerilen eşdeğer devre modelinden farklı olduğu görülmektedir. İnhibitörsüz ortamdaki eşdeğer
devre modelinde; Rs, Rp, RL, L ve CPE bulunurken, inhibitörlü ortamlarda; Rs, Rf, Rpor {Rp=
Rf + Rpor, (Rpor = Rct + Rd + Ra)} CPE1 (film kapasitansı) ve CPE2 (çift tabaka kapasitansı)
bulunmaktadır. İnhibitörlü ve inhibitörsüz ortamlarda bir saat bekleme süresi sonunda elde
edilen impedans diyagramları yarım elips şeklinde olmuştur. Şekil 2’den net bir şekilde
görüldüğü gibi tüm inhibitörlü ortamlarda yüksek frekans bölgesinde oluşan yarım dairelerin
yarıçapları, inhibitörsüz ortamlardakinden daha büyük olmuş ve inhibitör derişimi arttıkça
yarıçaplar da artmıştır. Literatürde benzer bulgular birçok araştırmada rapor edilmiştir (7,8).
Aynı yazılımdan okunan CPE ve sabit faz katsayısı (n) değerleri de aynı çizelgede verilmiştir.
İnhibitörsüz ortamda “n” 0,94 iken inhibitörlü ortamlarda daha küçük değerler almıştır.
İnhibitör içermeyen 1,0 M HCl çözeltisinde Rp değeri 72  olmuştur. Bu ortama inhibitör
eklendikçe, Rp değerleri de artmıştır.
Çizelge 2. İnhibitörsüz ve inhibitörlü ortamlarda EIS ve LPR ölçümlerinden belirlenen korozyon parametreleri
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Bir saat bekleme süresi sonunda Rp değerlerinden hesaplanan inhibisyon etinliği (% İE)
değerleri, ortama inhibitör eklendikçe artmıştır. İnhibisyon etkinliği en yüksek değerini 1x10–3
M’lık çözeltide almış ve % 89 olmuştur. İnhibitörsüz ortamda CPE değeri 110 F/cm2 iken,
ortama inhibitör ilave edildiğinde azalmıştır. Korozyon potansiyeli değeri inhibitörsüz ortamda
–0,474 V iken CA-SB derişiminin artmasıyla daha negatif potansiyellere kaymıştır (Çizelge 2).
LPR yöntemiyle saptanan Rp ve % İE değerleri Çizelge 2’de verilmiştir. İnhibitör içermeyen
1,0 M HCl çözeltisinde Rp değeri 71  iken ortama inhibitör eklendiğinde artmıştır. Bir saat
bekleme süresi sonunda LPR verilerinden Rp değerlerinden hesaplanan % İE değerleri ortama
inhibitör eklendikçe artmıştır. Schiff bazının her iki elektrokimyasal yöntemle inhibitör
etkinlikleri saptanmış ve adsorpsiyonun, hem aromatik sistemin hem de imin grubunun πelektronlarının elektrot ile etkileşiminin bir sonucu olduğu sonucuna varılmıştır.
3.2. Potansiyodinamik Polarizasyon Eğrileri Bulgularının Değerlendirilmesi
Elde edilen potansiyodinamik polarizasyon eğrileri Şekil 3’te, bu eğrilerden elde edilen
potansiyodinamik polarizasyon parametreleri de Çizelge 3’te verilmiş ve değerlendirilmiştir.
Yumuşak çeliğin 298 K’de inhibitörsüz ortamdaki Ekor değeri -0,475 V iken ortama inhibitör
ilave edildikçe daha negatif değerlere kaydığı görülmektedir. İnhibitörsüz ortamda ikor değeri
265 A/cm2 iken, inhibitör derişimi arttıkça azaldığı görülmektedir. Tüm çözeltilerde, inhibitör
derişimi arttıkça ikor değerleri düşmüş % İE değerleri artmıştır. Schiff bazı içeren ve içermeyen
ortamlarda hesaplanan βc değerlerinin, birkaç değer dışında çok fazla değişmemesi hidrojen
oluşum mekanizmasının Schiff bazından etkilenmediğini göstermektedir.

Şekil 3. CA-SB içeren ve içermeyen 1,0 M HCl çözeltilerinde 298 K’de elde edilen potansiyodinamik polarizasyon
eğrileri

Şekil 3’te net bir şekilde görüldüğü gibi katodik Tafel eğrileri paraleldir. Bu durum, hidrojen
çıkışının aktivasyon kontrollü olduğu ve indirgenme mekanizmasının inhibitör varlığıyla
etkilenmediği şeklinde yorumlanmıştır (9,10). Asidik ortamda CA-SB’nin derişiminin artması
katodik akım yoğunluğunu belirgin şekilde azaltmakta ve korozyon potansiyelini daha negatif
değerlere taşımaktadır. Bu nedenlerle CA-SB’nin 1,0 M HCl’li ortamda katodik inhibitör olarak
davrandığı düşünülmektedir.
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Çizelge 3. CA-SB içeren ve içermeyen 1,0 M HCl çözeltisinde yumuşak çeliğin 298 K’deki potansiyodinamik
polarizasyon parametreleri
CA-SB Derişimi
(M)
1,0 M HCl
1,0x10-5
5,0x10-5
1,0x10-4
5,0x10-4
1,0x10-3

Sıcaklık
(K)

298

Ekor
(V/ Ag/AgCl)
-0,475
-0,520
-0,514
-0,521
-0,518
-0,508

-c
(mV/dec)
108
93
92
91
104
99

İkor
(µA/cm2)
265
68
65
62
42
41

İE
(%)
74
76
77
84
85

Bir saatlik ölçümler sonucunda; CA-SB molekülüne uygulanan üç elektrokimyasal teknikle
hesaplanan % İE değerleri birbirleriyle son derece uyumlu olduğu ve bu sonuçlara dayanarak
yeni sentezlenmiş olan CA-SB molekülünün 1,0 M HCl’li ortamda düşük derişimlerde dahi
yumuşak çelik yüzeyinde iyi bir inhibisyon gerçekleştirdiği görülmektedir.
3.3. Farklı bekleme süreleri sonunda saptanan EIS bulgularının değerlendirilmesi
Metal/çözelti ara yüzeyindeki çift tabakayı bozmadığı için zamana karşı inhibitör etkinliğinin
araştırılmasında EIS ile hızlı ve güvenilir sonuçlar elde edilir (6). Bu sebeple, yumuşak çeliğin
değişik derişimlerde CA-SB içeren çözeltilerde değişik bekleme sürelerinde elde edilen
impedans diyagramları Şekil 4’te, polarizasyon direnci ve inhibisyon etkinliği değerleri de
Çizelge 4’te verilmiştir. CA-SB için elde edilen inhibitörlü ve inhibitörsüz dört farklı bekleme
süresindeki impedans diyagramları yarım elips şeklinde olmuştur. Bu şekilden de net bir şekilde
görüldüğü gibi tüm inhibitörlü ortamlarda elde edilen Nyquist eğrilerinin yarıçapları,
inhibitörsüz ortamlardakinden daha büyük olmuş ve inhibitör derişimi arttıkça yarıçaplar da
artmıştır. Bulgulardan görüldüğü üzere inhibitörlü çözeltide 120 saatlik bekleme süresi sonunda
Nyquist eğrilerinde, biri yüksek diğeri düşük frekans bölgesinde hafif bozulmuş iki kapasitif
lup oluşmaktadır.
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Şekil 4. Değişik derişimlerde CA-SB içeren ve içermeyen 1,0 M HCl çözeltilerinde farklı bekleme süreleri
sonunda elde edilen Nyquist eğrileri
Çizelge 4. Farklı bekleme sürelerinde inhibitörsüz ve CA-SB içeren ortamlarda yumuşak çeliğin impedans
parametreleri
C (M)
Zaman
24 saat
0
1x10-5
5x10-5
1x10-4
5x10-4
1x10-3
72 saat
0
1x10-5
5x10-5
1x10-4
5x10-4
1x10-3
120 saat
0
1x10-5
5x10-5
1x10-4
5x10-4
1x10-3

CPE

Rs
()

Rp
()

(µF/cm2)

n

RL
()

L
(H)

İE
(%)

1,2
0,5
0,8
1,0
1,1
0,8

11
276
300
320
372
410

2600
202
172
153
121
85

0,95
0,88
0,83
0,83
0,82
0,80

1,3
-

1,1
-

96,0
96,3
96,6
97,0
97,3

1,2
0,5
0,5
0,8
0,9
1,0

4
158
169
180
207
247

19642
4250
1509
510
327
285

0,90
0,76
0,75
0,75
0,74
0,74

0,4
-

0,4
-

97,4
97,6
97,8
98,1
98,4

1,4
1,1
1,2
1,1
1,0
1,5

4
27
57
67
78
92

36520
9554
4550
1180
626
198

0,89
0,60
0,61
0,66
0,63
0,54

0,4
-

0,3
-

85,2
93,0
94,0
94,9
95,7
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Yüksek frekans bölgesindeki birinci lup Rct ve Rd, ikinci lup ise Rf ve diğer birikmiş türleri
(korozyon ürünleri, inhibitör molekülleri vb.) göstermektedir. Sonuç olarak, CA-SB derişimi
arttıkça yüzeyde oluşan koruyucu filmin büyüdüğü ve metal yüzeyinin çok iyi örtüldüğü
şeklinde yorumlanabilmektedir. Bu kadar çok sayının çizelgelerden izlenmesi zor olacağı
düşüncesiyle değişik bekleme süreleri ve derişimlerde bu inhibitör için Nyquist eğrilerinden
bulunan inhibisyon etkinliği değerleri üç boyutlu grafikler halinde çizilerek Şekil 5’te
verilmiştir.

Şekil 5. Değişik bekleme süreleri ve derişimlerde CA-SB için Nyquist eğrilerinden bulunan % İE değerleri

3.4. Adsorpsiyon İzotermi ve Değerlendirilmesi
İnhibitör ve metal yüzeyi arasındaki ilişkiyi saptamak için adsorpsiyon izotermlerinden
yararlanılmaktadır. Adsorpsiyon izotermi belirlenirken bir saat denge sonunda EIS
bulgularından saptanan yüzey kaplama kesri (θ) değerleri kullanılmıştır. Çizilen grafikler için
saptanan en yüksek R2 değeri, Langmuir adsorpsiyon izotermi ile elde edilmiştir (Şekil 6).
Langmuir adsorpsiyon izoterminden adsorpsiyon denge sabiti (Kads) 100000, adsorpsiyon
serbest enerjisi (Goads) -38,475 kJ/mol bulunmuştur. Goads’nin yüksek ve negatif çıkması
adsorpsiyonun kendiliğinden olduğunu, elektrodun korozyonu sonucu oluşan Fe2+ iyonlarının
difüzyonunu azaltarak, inhibitör etkisi gösterdiğini, adsorpsiyonun metal yüzeyine güçlü
adsorpsiyonla tutunduğunun bir göstergesidir.

Şekil 6. Yumuşak çelik elektrodun CA-SB içeren ortama ait Langmuir adsorpsiyon izotermi

3.5. Sıfır Yük Potansiyelinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
Metalin yüzey yükü, metal/çözelti ara yüzeyinde oluşan elektriksel alandan kaynaklanmaktadır
ve metal yüzeyinin yükü, metalin korozyon potansiyeli (Ekor) ile sıfır yük potansiyelinin (EPZC)
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karşılaştırılması ile belirlenir. Yumuşak çelik elektrodun yüzey yükünü belirlemek için 1x10-3
M CA-SB içeren 1,0 M HCl çözeltisinde değişik potansiyellerde EIS ölçümleri alınarak
bulunan Rp değerleri potansiyele karşı grafiğe geçirilmiştir (Şekil 7). Elde edilen eğride
maksimum nokta PZC’yi göstermektedir. Yumuşak çelik elektrodun denge potansiyeli -0,530
V, sıfır yük potansiyeli de -0,524 V’tur. Açık devre potansiyeli sıfır yük potansiyelinden daha
negatiftir. Buna göre asidik ortamda bulunan CA-SB molekülleri metal yüzeyine elektrostatik
olarak doğrudan tutunmaktadır.
1000
900
800

Epzc= - 0.524 V

Rp (Ώ cm2)

700

600
500

Ecorr= - 0.530 V

400

300
200
100
0
-0,750

-0,650

-0,550

-0,450

-0,350

E vs Ag/AgCl (V)
Şekil 7. 1x10-3 M CA-SB + 1,0 M HCl içeren çözeltide elde edilen E-Rp grafiği

3.6. Yumuşak Çelik Elektrotların SEM ve AFM ile Yüzey Morfolojilerinin Belirlenmesi
İnhibitörsüz ve farklı derişimlerde inhibitör içeren 1,0 M HCl çözeltilerinde, 298 K’de 120 saat
süreyle bekletilmiş olan elektrotların yüzey morfolojilerini belirlemek için ayrıntılı yüzey
analizleri, SEM ve AFM görüntüleri alınarak incelenmiştir.
3.6.1. SEM bulguları
CA-SB inhibitörü için elektrotlar, SEM tekniği ile incelenmiş ve 200 kat büyütülmüş yüzey
mikrografları Şekil 8’de verilmiştir. Bu mikrograflardan kolayca görüldüğü gibi asidik
inhibitörsüz ortamda bekletilmiş elektrot yüzeylerinde girintili-çıkıntılı, çukurcuk
görünümünde büyük kara lekeler gözlenmektedir. Asidik ortama eklenen inhibitör derişimi
arttıkça yüzeylerin daha düz bir görünüm aldığı, kara lekelerin (çukurcuk) hem sayıca azaldığı
hem de küçüldükleri izlenmektedir. Elektrot yüzeyleri en düşük derişimde daha pürüzlü, kara
lekeler oldukça büyük ve çok sayıda, en yüksek derişimde ise en pürüzsüz yapıdadır.
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1,0 M HCl

1x10–4 M CA-SB+1,0 M HCl

1x10–5 M CA-SB+1,0 M HCl

5x10–5 M CA-SB+1,0 M HCl

5x10–4 M CA-SB+1,0 M HCl

1x10–3 M CA-SB+1,0 M HCl

Şekil 8. CA-SB içeren ve içermeyen asidik ortamda 120 saat süreyle bekletilmiş yumuşak çelik elektrotların 200
kat büyütülmüş SEM görüntüleri

3.6.2. AFM bulguları
Atomik kuvvet mikroskopisi yeni bir teknolojidir. Hemen bütün alanlarda nano seviyede
çalışmak için çok yönlü ve kullanışlı bir tekniktir. Bu teknik, kimyasal ya da mühendislik
süreçlerinde kullanımı moleküler seviyede görüntüler elde edilebildiği veya yüzeylerin
doğrudan görüntüleri alınabildiği için çok değerlidir. Atomik seviyeye yakın çözünürlüğe sahip
üç boyutlu görüntüler elde edilebilmekte ve ayrıca yüzey özellikleri, yüzey morfolojisi, yüzey
pürüzlülüğü ve yüzey esnekliği hakkında önemli bilgiler vermektedir (11). Ayrıca son
zamanlarda inhibitörlerin metal/çözelti ara yüzeyine etkilerini incelemek amacıyla da
kullanılmaya başlanmıştır.
Yumuşak çelik yüzeyinin 1,0 M HCl çözeltisinde 120 saat bekletildikten sonra elde edilen iki
boyutlu (2D) ve üç boyutlu (3D) AFM görüntüleri, CA-SB içeren 1,0x10-3 M + 1,0 M HCl
çözeltilerinde 120 saat bekledikten sonra elde edilen iki (2D) ve üç boyutlu (3D) AFM
görüntüleri Şekil 9a ve 9b’de verilmiştir.
Şekil 9a’dan görüldüğü gibi yumuşak çelik elektrot yüzeyi korozif çözeltiden oldukça
etkilenerek büyük ve geniş boşluklara sahip pürüzlü bir yüzeye dönüşmüştür. Yüzeyin ortalama
pürüzlülüğü 349,14 nm olmuştur. Şekil 9b’de ise ortama 1,0x10-3 M CA-SB ilave edilmiş
yumuşak çeliğin ortalama yüzey pürüzlülüğü değeri ise 88,806 nm olarak ölçülmüştür. CASB’li çözeltide bekletilen elektrot yüzeyinin daha düzgün bir yapıya sahip olduğu AFM
tekniğiyle de desteklenmiştir. Görülüyor ki, inhibitörlü ortamdaki metalin inhibitörsüz
ortamdaki metale göre ortalama yüzey pürüzlülüğü değeri, oldukça küçük olmuştur. Bu bulgu
da, inhibitör içeren çözeltinin korozyona karşı yumuşak çelik yüzeyini koruduğunun bir başka
kanıtıdır. Ayrıca CA-SB için elde edilen AFM bulguları SEM ve EIS bulguları ile de uyumlu
olmuştur
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Şekil 9. (a) 1,0 M HCl ortamında (b) 1,0x10–3 M CA-SB + 1,0 M HCl ortamında 120 saat süreyle bekletilmiş
yumuşak çelik elektrodların AFM görüntüleri

4. SONUÇLAR
Yumuşak çelik elektrodun 1,0 M HCl çözeltisindeki korozyonuna farklı derişimlerdeki CASB’nin inhibisyon etkisi incelenmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:
 Kullanılan her üç yöntemle elde edilen sonuçlara göre, inhibitör derişimi arttıkça inhibisyon
etkinliği değerleri de artmıştır. Ayrıca katodik bölgede gözlenen akım azalmalarından
inhibitörün katodik inhibitör olarak etkidiği belirlenmiştir.
 Zamana bağlı yapılan deneylerde 120 saat sonunda bile CA-SB’nin yüksek derişiminde
yumuşak çelik yüzeyini % 95,7 oranında koruduğu gözlenmiştir.
 CA-SB’nin metal yüzeyine adsorpsiyonu Langmuir adsorpsiyon izotermine uyduğu
bulunmuştur.
 PZC ölçümlerine göre; 1,0x10-3 M CA-SB + 1,0 M HCl içeren çözeltide elektrodun
yüzeyinin negatif yüklü olduğu ve CA-SB moleküllerinin metal yüzeyine elektrostatik
olarak doğrudan tutunmakta olduğu sonuçları elde edilmiştir.
Teşekkür: Bu çalışma, Ömer Halisdemir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
tarafından FEB 2013/41 no’lu proje ile desteklenmiştir.
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CAVITATION EROSION MECHANISMS IN PUMPS AND TURBINES
R. KARAALİ
Department of Mechanical Engineering, Bayburt University, 69000 Bayburt
Abstract
Cavitation erosion can be a vital problem in most of liquid-flow systems, such as pumps, ship propellers, valves
or hydraulic turbines. It is being a reason of major concern for hydraulic equipment designers and users. Hydraulic
turbines and pumps can be operated in conditions of cavitation erosion can occur. Cavitation can be defined as the
formation of cavities, containing a mixture of vapor and gas, in a fluid under low pressure. Cavitation bubbles can
collapse near solid walls, producing shock waves, imploding violently, and reentrant micro-jets. These collapses
of the bubbles can cause pitting, and material removal. The collapse of cavitation bubbles produces not only
mechanical impact, but also high temperature spots that have a significant thermal effect. These phenomena are
leading to a drastic decrease of equipment efficiency. Today, cavitation is a major cause of hydraulic turbine and
pumps erosion. In this study, the physical and the mathematical model and the mathematical expressions which
combined the most important parameters with the cavitation erosion rate are investigated. Also a parametric study
about some parameters with the cavitation erosion rate is obtained. Prediction of the cavitation erosion
performance methods are discussed and compared with each other. The results are compared with literature and
found in good agreement.

POMPA VE TURBİNLERDE KAVİTASYONLU EROZYON MEKANİZMALARI
Özet
Pompa, gemi pervanesi, valf veya hidrolik türbin gibi sıvı akışkan akışlı sistemlerin çoğunda kavitasyon hayati
öneme sahip bir problemdir. Hidrolik ekipman tasarımcıları ve kullanıcıların ilgisini çeken önemli bir olaydır.
Hidrolik turbin ve pompalar kavitasyonlu erozyonun ortaya çıkabildiği çalışma ortamlarında da çalıştırılabilirler.
Kavitasyon sıvıda düşük basınçlarda buhar ve gaz içeren habbelerin (baloncukların) oluşması şeklinde
tanımlanabilir. Kavitasyon habbeleri katı cidarın yüzeyine yakın bölgelerde oluşup çökerek şok dalgaları, gürültü
ve girintili mikro jetler oluşumuna sebep olur. Habbelerin yada baloncukların bu çökmeleri cidarda çukurlaşmalara
ve malzeme kayıplarına sebep olur. Kavitasyon habbelerinin bu çökmeleri sadece mekanik etki yaratmaz aynı
zamanda önemli ısıl etki yaratan yüksek sıcaklık noktaları da oluşturur. Bu olay ekipman veriminde önemli
düşmelere sebep olur. Günümüzde hidrolik türbin ve pompalarda erozyonun en önemli sebebi kavitasyondur. Bu
çalışmada kavitasyonlu erozyonun oluşum hızının fiziksel ve matematiksel modeli ile önemli parametrelerini
içeren denklemleri araştırılmıştır. Ayrıca kavitasyonlu erozyonun oluşum hızının bazı parametreleri ile ilgili
parametrik bir çalışma yapılmıştır. Kavitasyonlu erozyonun oluşum performansını öngören metotlar tartışılmış ve
birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar literatür ile karşılaştırılmış ve uygun bulunmuştur.
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PANCAR ŞEKERİ FABRİKASYONU SULU ŞERBET ORTAMINDA AISI 304L VE
St 37.2 ÇELİKLERİNİN KOROZYON KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ VE
PASLANMAZ ÇELİKLERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ DURUMUNDA MALİYET
HESAPLAMALARI
S. ALTANLARa, F. ERDEMa, H.D. ADAb, G. BEREKETc
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ., Şeker Enstitüsü, 06930 Ankara,Türkiye
b
TBMYO, Dumlupınar Üniversitesi, 43100 Kütahya, Türkiye
c
Kimya Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,26480 Eskişehir, Türkiye
a

Özet
AISI 304L ve St37.2 çeliklerinin zamana bağlı korozyon dirençleri sulu şerbet ortamında Elektrokimyasal
Empedans Spektroskopisi (EIS), Potansiyodinamik Polarizasyon (TP), Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)
yöntemleri ile araştırılmıştır. AISI 304L ve St37.2 çeliklerinden hazırlanmış kuponlar 60 gün botunca sulu şerbet
içerisine daldırılmış ve üçüncü gün ile altmışıncı gün sonlarında ölçümler alınmıştır. EIS ölçümlerinden elde edilen
kantitatif sonuçlara gore daldırma sürecinin başında AISI 304 L çeliği St37.2 çeliğine göre 1.95 kat dirençli
iken 60. Günün sonunda AISI 304L çeliğinin korozyon direnci St 37.2 çeliğine göre 4.5 kat dirençli olduğu
bulunmuştur. TP yöntemiyle bulunan göreceli akım yoğunluğu değerleride EIS sonuçlarını desleklemektedir.
SEM görüntülerinde ise St37.2 3. günün sonunda bozulmaların başladığı saptanmış 60.günde ise bozulmalar çok
daha şiddetli hale gelirken AISI 304L 60 günlük daldırma süresinde düzgün bir yüzeyle korozyona karşı direnç
gösterdiği gözlenmiştir. Korozyon direnci bakımından AISI 304L ve AISI 316 L çelikleri ham şerbet, ana
kireçleme şerbeti ve ikinci kademe buharlaştırıcı şerbeti ortamlarında oldukça birbirine yakındır. Bu nedenle
Korozyon direnci bakımdan çeşitli ünitelerden alınan şerbet ortamlarında AISI 304L ve AISI 316L çeliklerinin
korozyon dirençleri birbirine yakın olduğundan St37.2 çeliğinden yapılmış ünitelerin AISI 304L çeliği ile
kaplanması önerilmiş. Difüzyon ünitesi, arıtım kademeleri, ve buharlaştırıcı istasyonunun St37.2 yerine AISI
304L veya AISI 316 L ile kaplama süreci ile ilgili maliyet hesapları çıkartılmıştır. Buharlaştırıcı istasyonu
kademelerinde ise St 37.2 kalite çelik boruların AISI 304L veya AISI 316L paslanmaz çelik borular ile
değiştirilmesi ile ilgili maliyet hesapları yapılmıştır. AISI 304L çeliğinin AISI 316L çeliğine gore daha ekonomik
olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: St 37.2 kalite çelik, AISI 304L paslanmaz çelik, korozyon direnci, EIS, TP, SEM

INVESTIGATION OF CORROSION KINETICS OF AISI 304L AND St 37.2 STEELS
IN THIN JUICE MEDIUM OF BEET SUGAR PROCESSING AND COST
CALCULATIONS IN CASE OF CONVERTION TO STAINLESS STEELS
Abstract
In this study, time dependent corrosion resistance of AISI 304L and St37.2 steels were measured in thin juice
medium by using Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS), Potentiodynamic Polarisation (TP), Scanning
Electron Microscope (SEM) methods. Test specimens of AISI 304L and St37.2steels were immersed in thin juice
for 60 days and measurements were conducted at the begining of immersion after 3 days and 60 days. According
to quantitative results of EIS measurement, ıt was found that at the begining of immersion period, corrosion
resistance of AISI 304L steel was 1.95 times higher than St37.2. However at the end of 60 days immersion period
corrosion resistance rate of AISI 304L increases to 4.5 times compare that of St 37.2. Relative current intensity
values obtained from TP measurements support the results of EIS method. SEM images of St37.2 steel, shows that
surface corrosion was begun at the end of third day and was much more severe at the end of 60th day. More smooth
surface of AISI 304L steel observed in SEM images at the end of 60th day immersion period shows high resistance
to corrosion in thin juice medium. Due to corrosion resistance of AISI 304L steel was found to be so close to AISI
316L steel in raw juice, main liming juice and second effect juice, it was proposed to use AISI 304L steel instead
of St 37.2 steel in sugar factory process units. The cost values were determined for the replacement of St37.2 steel
by AISI 304L and AISI 316L in the research including diffusion unit, purification steps and evaporation station.
We calculate cost values for coating both of AISI 304L and AISI 316L in diffusion unit and purification steps. In
evaporation station, we calculate cost value for tubes changing with AISI 304L and AISI 316L. It is found that
using AISI 304L steel more economical than AISI 316L steel.
Keywords: St 37.2 quality steel, AISI 304L, corrosion resistance, EIS, TP, SEM
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1. GİRİŞ
TŞFAŞ’ye bağlı şeker fabrikalarında proses elemanları mekanik özelliklerinin iyi olması, kolay
işlenebilirliği ve ucuz olması nedeniyle genellikle St 37.2 çeliğinden oluşmaktadır (1). Ancak
St 37.2 çeliğinin korozyon dayancının oldukça düşük olması nedeniyle korozyon Şeker
Fabrikalarının önemli bir sorunudur (2). Bu nedenle bazı birim elemanları farklı endüstriyel
süreçlerde korozyon direncinin yüksek olduğu bilinen AISI 304L ve AISI 316L paslanmaz
çeliklere dönüştürülebilir ya da bu soruna çözüm getirip korozyondan kaynaklanan maliyet
sorunu en aza indirilebilir. Bunun ötesinde, dünyada şeker fabrikalarında çeşitli kalitede
paslanmaz çeliklere dönüşüm giderek yaygınlaşmaktadır (3). Şeker Fabrikalarında kullanılacak
uygun malzeme seçiminin yapılabilmesi için çelik türlerinin korozyon dirençlerinin ölçümü
gereklidir. Ağırlık azalmasına dayanan kupon testi yöntemiyle korozyon hızı belirlenmesi
Ankara Şeker Fabrikasında değişik birimlerden alınan şerbet ortamlarında yapılmaktadır.
Ağırlık azalması yöntemi genel korozyon hızı ölçümlerinde en yaygın kullanılan yöntemdir ve
kimi kişilerce korozyon hızı belirlenmesinde “Altın Standart” olarak nitelendirilmektedir.
Ancak ağırlık azalmasına dayalı kupon testlerinin bazı sınırlamaları bulunmaktadır (4). 2009–
2010, 2010–2011 ve 2011-2012 kampanya dönemlerinde ham şerbet, sulu şerbet ve 2A
buharlaştırıcısından alınan şerbet ortamlarında AISI 316L, AISI 304L paslanmaz çelikleri ile
St37.2 karbon çeliğinin çalışma elektrotu olarak kullanılmış ve Elektrokimyasal Empedans
Spektroskopisi, Linear Polarizasyon, Potansiyodinamik Polarizasyon gibi elektrokimyasal
ölçümler tarafımızdan yapılmıştır. Bu çalışmada kantitatif korozyon hızı ölçümü için en uygun
elektrokimyasal yöntemin EIS olduğu, ancak diğer ölçüm yöntemlerinin de korozyonun doğası
hakkında fikir verebildiği saptanmıştır (5). Aynı çalışmada en korozif ortam olan ham şerbette
bile AISI 316 L ile AISI 304L çeliklerinin korozyon dirençlerinin oldukça yakın olması
nedeniyle Ankara Şeker Fabrikasının St 37.2 olan ünitelerinin AISI 304L’ye dönüştürülmesinin
uygun olacağı bulunmuştu.
Bu çalışmada 2012 kampanya döneminde elde edilen sulu şerbet örneğinde AISI 304L
paslanmaz çeliği ile St37.2 çeliğinin sulu şerbet ortamında zamana bağlı korozyon davranışı
karşılaştırmalı olarak EIS, TP ve SEM görüntüleme yöntemleri ile araştırılmıştır. Ayrıca St37.2
çeliklerinin AISI 304L ve AISI 316L ile değiştirilmesi ya da mekanik olarak kaplanması
durumda maliyet hesaplamaları yapılarak ekonomik malzeme seçimi hedeflenmiştir.

2. MATERYAL VE METOD
2.1. Materyal
Çalışmada kullanılan çelik türleri AISI 304L, AISI 316L ve St37.2 dir. Çalışmada kullanılan
çelik numunelerinin bileşimi Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1. Çelik numunelerinin % bileşimi

Numune adı

C

Cr

Ni

Mo

Mn

P

Si

S

Cu

St37.2

0,063

0,016

0,018

0,014

0,528

-

0,181

0,012

0,047

AISI 304L
AISI 316L

0,03
0,03

18-20 8-12
16-18 10-14

2-3

0,045
2

1
0,045

2
0,75

0,03
0,03

-

509

2.2. Kupon Testi
Kupon testi için kullanılan standart ASTM-D 3263 tür. Her bir malzemeden iki kupon 10, 3,5,
0,15 cm diktörgen şeklinde hazırlanıp analizler yapılmıştır. Çeliğin korozyon hızı;
(1) Korozyon hızı (mm/year): (Wi-Wf).24.365 / A.T.7830
Wi: İlk ağırlık (g)
A: Yüzey alanı (m2)
Wf: Son ağırlık (g) T: Zaman (saat)
(mpy = 0,0254 mm/yıl)
2.3. Elektrokimyasal Ölçümler
Ankara Şeker Fabrikası şerbetlerinde üç kampanya döneminde AISI 304L, AISI 316L kalite
paslanmaz çelikleri ile St 37.2 kalite çeliğinin korozyon hızlarını tespit etmek için
elektrokimyasal ölçümler alınmıştır. Tafel ve EIS eğrileri Gamry marka
Potansiyostat/Galvanostat cihazı kullanılarak elde edilmiştir. Deney hücresi 750 cm3 hacme
sahip 4 ağızlı bir korozyon hücresidir. Çalışma elektrotu olarak AISI 316 L, AISI 304L ve St
37.2 çeliği kullanılmıştır. Bu elektrotların çözeltiye açık yüzey alanı 4.9 cm2’dir. Karşıt elektrot
olarak 1,5cm2 yüzey alanına sahip platin elektrot, referans elektrot olarak doygun kalomel
elektrot (SCE) kullanılmıştır. Referans elektrot yandaki ağızdan çözeltiye daldırılan bir lugin
köprüsü ile çözeltiden ayrı bir bölmede tutulmuştur. Deneyler en az iki kez tekrarlanarak
uygulanmıştır. Deneylerden önce elektrotlar parlatma kumaşında sırasıyla 3, 1, 0.05 mikron’luk
alüminyum parlatma çözeltisi kullanılarak ayna parlaklığına kadar parlatılmıştır. Bağlantılar
yapılarak sistemin dengeye gelmesi beklenmiş, EIS ölçümleri için her bir çelik türü için 100000
ile 0,005 Hz frekans aralığında 10 mV genlikte gerçekleştirilmiştir. Tafel Polarizasyon eğrileri
açık devre potansiyelinden itibaren +/- 0,6V potansiyel aralığında, 1mV/s tarama hızıyla
gerçekleştirilmiştir.
EIS ölçümleri sonucunda elde edilen yük transfer direnci değerlerinin mpy cinsinden korozyon
hızına dönüştürülmesi aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır.
(2) Rp = B / icorr
B = 0.026 V kabul edilerek EIS ölçülen Rp değerlerinden korozyon akımı, icorr hesaplanır.
Aşağıdaki eşitlikler kullanılarak korozyon hızı incelme hızı, mpy cinsinden hesaplanabilir.
(3) Korozyon incelme hızı (mpy): K. a .icorr / n .D
a: metalin atom kütlesi
icorr: akım yoğunluğu (µa/cm2)
n: yitirilen elektron sayısı
D: yoğunluk (g/cm3)
SEM görüntüleri ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde, Taramalı Elektron
Mikroskopu ile alınmıştır.
St 37.2 malzemenin AISI 304L ile kaplanması elektron ark kaynağı ile yapılmaktadır. Kaynak
yapılırken kaplama malzemesi aparata uygun şekilde hazırlandıktan sonra, kaplama malzemesi
üzerinde belli aralıklarla delikler açılıp AISI 304L ye uygun elektrotla alttaki malzemeye
kaynak yapılmaktadır.
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3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Dinamik süreç olan korozyon olaylarında elektrokimyasal ölçümleri 1 veya 2 saat gibi kısa
zaman süreleri yerine, zamana bağlı olarak 2-3 gün süre içinde almanın farklı sonuçlar verdiği
ve bunun önemli olduğu, yapay asit yağmuru ortamında 6060 ve 6082 alüminyum alaşımlarının
korozyonunun DEIS, SEM ve AFM yöntemleriyle incelenmesi çalışmasında ortaya konmuştu
(6).
Şerbet ortamında elektrokimyasal yöntemlerle hem St 37.2 hem de AISI 304L paslanmaz
çeliğinin korozyon hızının kantitatif olarak saptanabilmesi için en uygun yöntemin EIS
olduğunu daha önceki çalışmamızda ortaya koymuştuk (5). Bunun ötesinde EIS ölçümlerinin
tahribatsız bir yöntem olması üstünlüğü bulunmaktadır (7).
Çizelge 2. 2011-2012 kampanya döneminde çeşitli birimlerden alınan şerbet örneklerinde kupon testi ve EIS
ölçüm sonuçlarına göre AISI 304 L/ St37.2 korozyon direnci oranları

Kupon Testi

EIS Ölçümleri

Ham Şerbet

60.65

57.98

II. Kireçleme Sonrası Şerbet

22.10

23.21

Sulu Şerbet

1.97

1.95

2A Buharlaştırıcı Şerbeti

11.08

11.03

Bu sonuçlar referans (5) ki veriler kullanılarak hesaplanmıştır.
Tablo 2’den görüldüğü gibi kupon testi sonuçları ile EIS sonuçları son derece uyumludur. Bu
nedenle korozyon kinetiği ile ilgili kantitatif sonuçlarımız EIS yöntemiyle izlenmiştir.
Korozyon kinetiği SEM görüntüleme yöntemiyle de izleneceğinden kuponu en az kirletecek,
en açık renkli ve yüzeyde birikinti oluşturmayacak sulu şerbet ortamı korozyon kinetiği izleme
ortamı olarak seçilmiştir.
Şekil 1 ve Şekil 2'de sırasıyla AISI 304 L paslanmaz çeliği ile St 37.2 karbon çeliğinin sulu
şerbet ortamında EIS ölçümlerinin 0., 3. ve 60. gün sonunda elde edilen Bode eğrileri bir arada
verilmektedir.
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Şekil 1. 304L elektrotun sulu şerbette 0.,3. ve 60.günlerde alınan Bode eğrileri

Şekil 2. St 37.2 elektrotun sulu şerbette 0.,3. ve 60.günlerde alınan Bode eğrileri

Şekil 1’de görüldüğü gibi AISI 304L çeliğinin korozyon direnci 3. günün sonunda azalmış,
ancak 60.günün sonunda tekrar artmaya başlamıştır. Uzun daldırma sürelerinde %18 Cr içeren
AISI 304L paslanmaz çeliğinin yüzeyinde krom oksit ve hidroksitlerin oluşması korozyon
direncinin artmasına neden oluşmuştur (8).
Oysa, Şekil 2’deki Bode eğrilerinden anlaşılacağı gibi St37.2 çeliğinin korozyon direnci sulu
şerbet ortamında bekletme süresine bağlı olarak azalmaktadır.
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Şekil 3. AISI 304L ve St37.2 elektrotların sulu şerbette 0. günde alınan Bode eğrileri
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Şekil 4. AISI 304L ve St37.2 elektrotların sulu şerbette 3. günde alınan Bode eğrileri
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Şekil 5. AISI 304L ve St37.2 elektrotların sulu şerbette 60. günde alınan Bode eğrileri

Sulu şerbet ortamında AISI 304L paslanmaz çeliği ile St37.2 çeliğinin karşılaştırmalı olarak
korozyon dirençleri Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5’te verilmektedir. Bu şekillerdeki Bode
eğrilerinden anlaşılacağı gibi 60. günün sonunda sulu şerbet ortamında AISI 304L paslanmaz
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çeliğinin korozyon direnci ile St37.2’nin korozyon direnci arasındaki fark oldukça
belirginleşmiştir.
Zamana bağlı EIS eğrileri R(QR) eşdeğer devresi kullanılarak analiz edilmiş sonuçlar toplu
olarak Çizelge 3’te verilmiştir.
Çizelge 3. 2011-2012 kampanya döneminde sulu şerbet örneklerinde zamana bağlı alınan EIS eğrilerinin R(QR)
devresi ile sabitleme yapılarak elde edilen devre analiz sonuçları
Metal

Sulu Şerbet

Briks

pH

Rs

Q1

(kΩ)

(Ss-n/cm2)

n1

Rp(kΩ)

AISI 304L
(0.gün)
AISI 304L
(3.Gün)

14,8

8,9

0,091

0,000025

0,75

283

14,8

8,9

0,071

0,000029

0,77

92,6

Sulu Şerbet

AISI 304L
(60.Gün)

14,8

8,9

0,091

0,000035

0,73

171

Sulu şerbet

St37.2
(0.Gün)

14,8

8,9

0,082

0,000098

0,66

145

Sulu Şerbet

St37.2
(3.Gün)

14,8

8,9

0,121

0,000090

0,90

78

Sulu Şerbet

St37.2
(60.Gün)

14,8

8,9

0,860

0,000450

0,86

38

Sulu şerbet

İ(A/cm2)

Bu çizelgedeki verilerden sulu şerbet ortamında AISI 304 L/ St37.2 korozyon direnci oranı
0.günde 1.95 iken, 60. günün sonunda AISI 304L çelinin pasifleşmesi nedeniyle 4.5’a çıktığı
hesaplanabilir.
1
0,01
0,0001

AISI 304L

0,000001

ST 37.2

1E-08
-1

-0,5

0

0,5

E (Volt,SCE)
Şekil 6. AISI 304L ve St37.2 çeliklerinin 0.gün Potansiyodinamik Polarizasyon eğrileri
1
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Şekil 7. AISI 304L ve St37.2 çeliklerinin 3.gün Potansiyodinamik Polarizasyon eğrileri
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Şekil 8. AISI 304L ve St37.2 çeliklerinin 60.gün Potansiyodinamik Polarizasyon eğrileri

Sulu şerbet ortamında AISI 304L paslanmaz çeliği ve St37.2 çeliği için zamana bağlı
Potansiyodinamik Polarizasyon eğrileri karşılaştırmalı olarak sırasıyla Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil
8’de verilmektedir. Tafel Ektrapolasyon yöntemiyle korozyon hızının duyarlı bir şekilde elde
edilmesi için E-logi eğrilerinde Tafel bölgesinde on katı kadar akım yoğunluğunda çizgisellik
görülmelidir (9). Polarizasyon eğrilerini veren şekillerden görüleceği gibi uygun genişlikte
çizgisel Tafel bölgesi gözlenmediği için Tafel Ektrapolasyon yöntemi uygulanarak kantitatif
korozyon hızı saptanmamıştır. Ancak Polarizasyon eğrilerinden görüldüğü gibi sulu şerbet
ortamında St37.2 için elde edilen akım yoğunluğu değerleri AISI 304L paslanmaz çeliğinden
çok daha fazladır. 60. gün sonunda her iki çelik örneği için elde edilen akım yoğunluğu değerleri
arasındaki fark daha da artmaktadır. AISI 304L paslanmaz çelik ve St37.2 yumuşak çelik
kuponlarının sulu şerbet ortamında korozyona bağlı yapısal değişikliklerini gözlemlemek üzere
kuponlar değişik sürelerde sulu şerbet ortamında bekletilerek SEM yüzey görüntüleri alınmıştır.

Şekil 9.a Sulu şerbette AISI 304L elektrot için 0. günde alınan SEM görüntüsü ( X1000)

Şekil 9.b Sulu şerbette AISI 304L elektrot için 3. günde alınan SEM görüntüsü ( X1000)
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Şekil 9.c Sulu şerbette AISI 304L elektrot için 60. günde alınan SEM görüntüsü ( X1000)

Şekil 10.a Sulu şerbette St37.2 elektrot için 0. günde alınan SEM görüntüsü ( X1000)

Şekil 10.b Sulu şerbette St37.2 elektrot için 3. günde alınan SEM görüntüsü ( X1000)
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Şekil 10.c Sulu şerbette St37.2 elektrot için 60. günde alınan SEM görüntüsü(X1000)

Şekil 9 ve Şekil 10 da her iki çelik kupon örneğine ait zamana bağlı SEM görüntüleri
verilmektedir. SEM görüntüleri incelendiğinde; AISI 304L paslanmaz çelik 0.ıncı günden 60.
güne gelindiğinde St37.2 ye göre çok daha düzgün bir yüzeyle korozyona karşı koyabilmiştir.
AISI 304L üzerinde görülen katman biriken şerbeti temizlemek için kullanılan çözeltiden
kaynaklanmıştır. Ayrıca %18 Cr içeriği olan paslanmaz çeliklerde koruyucu bir krom oksit ya
da krom hidroksit tabakasından söz edilebilir. Sem görüntülerinden anlaşılacağı gibi St37.2
çeliği 3.üncü günden itibaren yüzey bozulmasına uğramış, 60. güne gelindiğinde bu çukurlar
daha da büyümüştür. Burada çelik kuponlar durgun çözelti içinde bekletildiği için bir çukurcuk
korozyonundan değil ancak bölgesel çözünmeden söz edilebilir. Ancak gerçek proseste çözelti
borulardan hızla (1 m/sn) akmakta, dolayısıyla bir kavitasyonda sözkonusu olabilmektedir.
Sulu şerbet şeker üretim sürecinde kireçleme ve karbonatlamadan sonra elde edilen çözeltidir.
Bu nedenle yüzey analizlerinde özellikle St37.2 üzerinde CaCO3 tuzlarına rastlanmıştır.
3.1. Maliyet Hesaplamaları
Çizelge 4’te görüldüğü gibi AISI 304 L ve AISI 316 L kalite çelik malzemenin bir yıl sonunda
ki incelme miktarları hemen hemen aynıdır.
Çizelge 4. 2009-2010 kampanya döneminde çeşitli birimlerden alınmış şerbet örneklerinde EIS ölçümleri sonucu
elde edilen mpy değerleri

Şerbet

Metal

Ham şerbet
Ham Şerbet
Sulu Şerbet
Sulu Şerbet
2A Buh.
2A Buh.

AISI 304L
AISI 316L
AISI 304L
AISI 316L
AISI 304L
AISI 316L

2009-2010 EIS
Değerleri ile
Hesaplanan
Korozyon Hızı
(mpy)
0,049
0,043
0,031
0,03
0,024
0,0233
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2009-2010 EIS
Değerleri ile
Hesaplanan
Korozyon Hızı
(mm/yıl)
0.0012
0.0010
0.00078
0.00076
0.00060
0.00059

1.5 mm kalınlığındaki
malzemenin bir yıl
sonunda korozyon
sonucu geldiği
kalınlık
1,4988
1,4990
1,49922
1,49924
1,49940
1,49941

Çizelge 5. 2011-2012 kampanya döneminde çeşitli birimlerden alınmış şerbet örneklerinde alınan EIS ölçümleri
sonucu elde edilen mpy değerleri

Metal

EIS Değerleri ile
Hesaplanan
Korozyon Hızı
(mpy)

EIS Değerleri ile
Hesaplanan
Korozyon Hızı
(mm/yıl)

1.5 mm kalınlığındaki
malzemenin bir yıl
sonunda korozyon
sonucu geldiği kalınlık

Ham şerbet

AISI 304L

0,076

0,0019

1,4981

Ham Şerbet

St 37.2

4,4

0,11

1,39

Kireçlemeden Sonra
Ham Şerbet

AISI 304L

0,05

0,00127

1,4987

Kireçlemeden Sonra
Ham Şerbet

St37.2

1,1

0,02794

1,472

Sulu Şerbet

AISI 304L

0,045

0,0011

1,4989

Sulu Şerbet

St 37.2

0,088

0,0022

1,4978

2A Buharlaştırıcısı

AISI 304L

0,044

0,0011

1,4989

2A Buharlaştırıcısı

St37.2

0,49

0,0124

1,4876

Şerbet

Çizelge 5 ten görüldüğü gibi St 37.2 kalite çelik malzeme bir yıl sonunda bulunduğu ortama
bağlı olarak AISI 304L kalite paslanmaz çelik ile karşılaştırıldığında çok daha fazla korozyona
maruz kalmaktadır.
Ankara Şeker Fabrikası difüzör ünitesi ve arıtım kademeleri için var olan St37.2 çeliğin AISI
304L ve AISI 316L ile kaplanması sırasında gereken maliyet hesaplanmıştır. Difüzör ünitesi
ve arıtım kademeleri için et kalınlığı 1,5 mm olan saç levha için maliyet hesaplanmıştır.
Paslanmaz kalite çelik saç levhalar (AISI 304L ve AISI 316L) ve elektrot birim fiyatları Mayıs
2016 tarihinde alınan değerlerdir. İşçilik toplam maliyeti malzeme bedelinin %75’i olarak
alınmıştır.
304L paslanmaz levha kg fiyat: 10,5 TL
Elektrot adet: 2,15 TL
316L paslanmaz levha kg fiyat: 12,5 TL
Ham şerbet

Toplam maliyet

AISI 304L

169174 TL

AISI 316L

198821 TL

Arıtım kademeleri şerbetleri

Toplam maliyet

AISI 304L

379 167 TL

AISI 316L

445 550 TL
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3.1.1. Ankara Şeker Fabrikası Buharlaştırıcı Borularının AISI 304L veya AISI 316L ile
değiştirilmesi durumunda maliyet hesabı
Aşağıda Ankara Şeker Fabrikası buharlaştırıcı borularının AISI 304L ya da AISI 316L ile
değiştirilmesine ait maliyet hesabı verilmiştir. Ankara Şeker Fabrikası buharlaştırıcı istasyonu
5 kademeden oluşur. Her bir buharlaştırıcı kademesine ait boru miktarı ve boruların ölçüleri
Çizelge 6’da yer almaktadır. Ankara Şeker Fabrikası buharlaştırıcı borularının AISI 304L ya
da AISI 316L ile değiştirilmesine ait maliyet hesabı;
Çizelge 6. Buharlaştırıcı kademelerine ait boru miktarı ve boruların ölçüleri ile buharlaştırıcı borularının AISI
304L ya da AISI 316L ile değiştirilmesine ait maliyet hesabı
Birim
Boru
Miktarı
Adet
6400

Tephir 2 A

Boru Ölçüsü (mm)
Boy

St 37.2
(TL)
21 TL/m

AISI 304L
(TL)
3,90 $/m

AISI 316L(TL)
4,76 $/m

1,5

3005

134 400

209 664

256000

35

1,5

3005

109 200

170 352

208 000

3488

35

1,5

3005

73 248

114 266

139 520

Tephir 3 A

5200

35

1,5

3005

109 200

170 352

208 000

Tephir 3 B

5200

35

1,5

3005

109 200

170 352

208 000

Tephir 4

2600

35

1,5

3005

54 600

81 176

104 000

Tephir 5

2600

35

1,5

3005

54 600

81 176

104 000

Kullanıldığı
Ünite

Dış çap

Et
Kalınlığı

35

5200

Tephir 2 B

Tephir 1

St37.2 Maliyet: 644 448 TL
İşçilik: 483 336 TL
Toplam: 1 127 784 TL
304L Maliyet: 997 338 TL
İşçilik: 748 000 TL
Toplam: 1 745 341 TL
316L Maliyet: 1 227 520 TL İşçilik: 920 640 TL
Toplam: 2 148 160 TL
Not: Değişim malzemesi olarak AISI 304L ve AISI 316L seçilmiştir.
Boru et kalınlığı 1,5 mm olarak alınmıştır.
Buharlaştırıcılarda et kalınlığı 1,5 mm olan boru malzemesi için maliyet hesaplanmıştır.
Paslanmaz kalite çelik borular (AISI 304L ve AISI 316L) ve elektrot birim fiyatları Mayıs 2016
tarihinde alınan değerlerdir. İşçilik toplam maliyeti malzeme bedelinin %75’i olarak alınmıştır.
Maliyet hesaplamalarından anlaşıldığı gibi değiştirme ve kaplama malzemesi olarak AISI 304L
kullanmak ekonomik olarak AISI 316L ye göre düşük maliyetlidir. Diğer yandan korozyon
direnci bakımından sıcaklık dikkate alınmadığı sürece AISI 304L ile AISI 316L çok önemli bir
fark yoktur.
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Abstract
In this theoretical study, corrosion behaviour of the metal matrix composites (MMCs) reinforced with SiC particles
has been predicted using by Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS). To evaluate prediction capabilities
of the proposed ANFIS model, the obtained prediction results were compared with experimental data in terms of
statistical values used in the literature. It was shown that there are very good correlation between the predicted and
the experimental values. In addition, a few forecasts regarding the polarization response for different SiC volume
fractions have also been generated without using any experimental data.
Keywords: Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS), metal matrix composite (MMC), corrosion,
modelling

ADAPTİF NEURO-FUZZY ÇIKARIM SİSTEMİ (ANFIS) İLE PARTİKÜL
TAKVİYELİ METAL MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN KOROZYON
DAVRANIŞININ TAHMİNİ
Özet
Bu teorik çalışmada, SiC parçacıklar ile güçlendirilmiş metal matriks kompozitlerin (MMK) korozyon davranışı
Adaptif Neuro-Fuzzy Çıkarım Sistemi (ANFIS) kullanılarak tahmin edilmeye çalışılmıştır. Önerilen ANFIS
modelinin öngörü yeteneklerini değerlendirmek için, elde edilen tahmin sonuçları, literatürde sunulan deneysel
verilerle karşılaştırılmıştır. Ağın tahmin kapasitesini ve esnekliğini göstermek için, bu çalışmada bazı örnek
olaylarda sunulmuştur. Bu örnekler, deneysel girdiler kullanmadan eğitilmiş ağlardan alınmış olup, önerilen
sistemin tahmin ve deneysel değerler arasındaki ilişki durumunu ortaya koymak açısından kullanılmıştır. Elde
edilen sonuçlar, önerilen ağın farklı SiC hacim oranları için kompozitlerin polarizayon tahmininde verimli bir
şekilde ve deneysel çalışma yapmaksızın tahmin edilebileceğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Adaptif Neuro-Fuzzy Çıkarım Sistemi (ANFIS), metal matrisli kompozit (MMK), korozyon,
modelleme
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1.

INTRODUCTION

Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) is a hybrid artificial intelligence method that
uses the parallel calculation and learning ability of artificial neural networks with fuzzy logic
inference feature. ANFIS model which was developed in 1993 by Jang (1) uses Sugeno type
fuzzy inference system and hybrid learning algorithm. ANFIS is an adaptive network which
allows the use of both fuzzy logic and neural network (2, 3). Adaptive networks consist of nodes
directly connected. Each node represents a processing unit. Links between nodes shows an
interest exactly unspecified the between values. A part or all of nodes may be adaptive structure.
The learning rules determine values of changeable parameters to minimize the error which is
the difference between entire network output with the target value. Basic learning theory in
adaptive networks is the steepest descent method (4, 5). ANFIS are used for classification,
recognition system, prediction and modelling (6-8).
Aluminium based metal matrix composites (AMMCs) reinforced with silicon carbide particle
(SiCp), which exhibit high specific strength and high-temperature properties compared to
unreinforced composites simultaneously (9, 11).
Current markets for MMCs are primarily in aerospace, defence and automotive industries.
Some researcher groups (12-14) have made studies about the properties of the material by using
ANFIS. Test results indicate that the ANFIS can be used efficiently for prediction of material
properties of the engineering applications and, the methodology is suitable for engineers to
progress low cost products. However, only a few applications of ANFIS to solving corrosion
problems have been reported so far (15). In other words, theoretical investigations on the
AMMCs are still continuing although the experimental responses of these composites are well
documented in the literature. Therefore, it has been proposed an ANFIS model for comparison
of corrosion susceptibilities of AMMC reinforced with SiC particles in this study.

2.

MODEL DESIGN AND PREDICTION RESULTS

In this study, ANFIS was created using MATLAB Toolbox for prediction of the corrosion
behaviour of particulate reinforced metal matrix composites. Sugeno type fuzzy inference
systems and hybrid learning algorithm was used in the proposed ANFIS model. It was formed
four inputs with one output and for each input; it was used two Gauss membership function.
The input parameters to the ANFIS model are environmental conditions, volume fraction of
SiC reinforcement, cold working ration and corrosion potential and the output parameter is
corrosion current of the composites for different SiC volume fractions and deformation ration.
The block diagram of developed modelling structure is showed in Figure 1. For ANFIS model
training, hybrid learning algorithm consisting of the least squares and back propagation gradient
descent method was used until minimizing forecasting error. It is well known that the each data
input and output variables of ANFIS must be numeric. Therefore, data were organized
according to the differences in the conditions, and they were numbered from 1 to 12. The
numeric codes of the input and output variables used in this study are formed in Table 1.
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Figure 1. The block diagram of designed ANFIS model

The developed ANFIS model was trained and tested using the datasets in Table 1 for 100
epochs. Respectively, 70 percent for training, 20 percent for validation and 10 percent for
testing of the obtained data was used. Comparison between the experimental (experimental data
has been taken from (10) and the ANFIS results is shown in Figure 2 for different cold working
ratio of AMMC reinforced with 10 and 20% SiCp reinforcements. Performance of the designed
ANFIS model was compared in terms of the MSE, RMSE and R2 values for the training and
testing data sets in Table 2. As seen from these results, there is satisfactory agreement between
the experimental and ANFIS values.
Table 1. The variables used in the model building and data ranges
Symbol codes

Input and output variables

X1 (Input)

Environmental
conditions

X2 (Input)

Volume fraction of SiC reinforcement
in the composites

X3 (Input)

Cold working ratio

X4 (Input)
Y (Output)

Corrosion potential E (mV)
Corrosion current I(mA)

Values used
in model building
Aerated condition
Deaerated condition
Matrix Alloy
10% SiC MMC
15% SiC MMC
20% SiC MMC
4% Reduction
10% Reduction
15% Reduction
25% Reduction
35% Reduction
50% Reduction

Numerical
codes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Experimental results

In addition, the predicted performance of the proposed ANFIS model is tested for arbitrary
volume fraction of SiC (selected as %15) and reduction ratio (selected as % 35) in Figure 3
without using any experimental inputs.
Table 2. Performance criteria for train, validation and test datasets
Performance
criteria
MSE
RMSE
R-square

Train

Validation

Test

0.0000121
0.00347
0.99978

0.00005242
0.00724
0.99935

0.00006642
0.00815
0.99926
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3.

CONCLUSIONS

In the present study, an ANFIS model has been used for predicting the corrosion behaviour of
an A356/SiCp metal matrix composite. The performance of the proposed network was tested
with experimental data to evaluate prediction capabilities of the ANFIS model. The regression
correlation coefficients (R2) between the predicted and the experimental values of the corrosion
current were found as 0.99978, 0.99935 and 0.99926 for the training, validation and testing
datasets, respectively. In order to demonstrate the predictive capability and flexibilities of the
developed ANFIS model, the corrosion current values of the composites were estimated by
using ANFIS model for 15% volume SiC particles and 35% reduction under aerated and
deaerated conditions. For example, the corrosion current density and corrosion potential values
of the 15% vol. SiC composite has been predicted as 3.17/8.35 μA∙cm-2 and -735/-1273 mV
under 35% reduction for aerated and deaerated conditions, respectively. It was reviewed that
the predictions are in agreement with many experimental study in the literature.

Figure 2. Comparison of experimental and generated with ANFIS model potentiodynamic polarization (PDS)
curves for different SiC particles volume fractions and reduction ratio under aerated and deaerated conditions

524

Figure 3. Generated PDS curves with ANFIS model for the case study composite reinforced with 15% volume
SiC particles and 35% reduction under aerated and deaerated conditions.
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MEKANİK ALAŞIMLAMANIN AlCuMg/B4C NANOKOMPOZİTLERİNİN
KOROZYON DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ
S. OZKAYA, A. ÇANAKÇI, F. ERDEMİR, T. VAROL
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Trabzon, Turkey
Özet
Metal matrisli kompozitler matris ve takviye malzemesinin üstün özelliklerini bir araya getirerek üstün özellikler
sergileyen malzemelerdir. Yeni kompozit malzemelerin araştırılıp geliştirilmesinde birçok farklı matris
malzemeleri kullanılmıştır, örneğin aluminyum esaslı kompozit malzemeler uçak, otomotiv ve askeri alanlarda
kullanılmıştır.Aluminyumun kompozit sanayinde matris malzemesi olarak kullanılmasında yüksek özgül
mukavemet, yüksek süneklik ve nispeten yüksek aşınma dayanımı gibi özellikleri ön plana çıkmıştır ve bu
karakteristik özellikleri sayesinde aluminyum matrisli malzemelere olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Aluminyum
esaslı kompozitlerin mekanik özelliklerini ve korozyon dayanımını arttırmak için B 4C, SiC, Al2O3 ve TiC gibi
seramik esaslı takviye malzemeleri kompozit yapıya katılmaktadır. Bunların arasında B 4C yüksek mukavemeti,
düşük yoğunluğu, yüksek sertliği ve kimyasal kararlılığıyla ön plana çıkmaktadır.
Bu çalışmada, AlCuMg-B4C nanokompozitleri mekanik alaşımlama ve sıcak presleme prosesleriyle üretilmiştir.
AlCuMg-B4C tozları 25 saatlik öğütme süresine kadar öğütülerek 560 oC sıcaklıkta ve 600 MPa basınçta
preslenmiştir. Üretilen numunelerin fiziksel özellikleri ve korozyon dayanımı üzerine öğütme süresinin etkisi
incelenmiştir. Korozyon dayanımları 3.5% NaCl solusyonunda potansiyodinamik polarizasyon taramaları
yapılarak incelenmiştir.

EFFECT OF MECHANICAL ALLOYING ON CORROSION BEHAVIOUR OF
AlCuMg/B4C NANOCOMPOSITES
Abstract
Metal matrix composites that exhibit superior mechanical and physical properties combine the advantages of both
the matrix and the reinforcing materials. Different metals have been used as matrix materials to develop new
composites, such as the aluminum matrix composites used for aircraft, automotive and military applications. The
important properties of Al alloys of high strength-to-weight ratio, high ductility, high stiffness and high wear
resistance increase the use of Al alloys in the fabrication of metal matrix composites or metal matrix
nanocomposites. The corrosion behaviour and mechanical strength of Al alloys can be improved by adding ceramic
particles, such as B4C, SiC, Al2O3 and TiC. B4C is one of the most promising ceramic materials, due to its
appealing properties, such as high strength, low density, exceptionally high hardness, good chemical stability and
neutron absorption capability.
In this study, AlCuMg-B4C nanocomposites reinforced with the B4C particles were produced using the
mechanical alloying and hot pressing method. The AlCuMg-B4C nanocomposite powders were milled for up to
25 h and then hot pressed in vacuum at 560 °C and 600 MPa. The effect of milling time of AlCuMg/B4C
nanocomposites on the corrosion behaviour was investigated. The corrosion performances of composites were
evaluated by potentiodynamic polarization scans in 3.5% NaCl solution..
Keywords: Composites, Corrosion, AlCuMg, B4C
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1. INTRODUCTION
Most aluminium (Al) alloys possess a comparatively high specific strength, making them
suitable for a wide range of engineering applications. However, their use often remains limited
in many applications due to their low corrosion ressistant[1-3]. In recent studies, researchers
have been successful at improving corrosion ressistance and mechanical properties of Al alloys
separately. However, studies to develop alloys with improved corrosion resistance and strengths
exceeding the current strength of commercial Al alloys have not yet been reported. This
deficiency have drawn the attention of the scientists to the metal matrix composites (MMCs).
These materials have the ability to combine the properties of ceramics with those of metals and
alloys, thus showing significant improvements compared with monolithic metal and alloys
[1,2]. Aluminum is a low density element useful for a large number of industrial applications
such as aeroplane, automotive, military and space industries. On the other hand, B4C is
chemically inert and corrosion ressistant material which also provide interior mechanical and
tribological properties [3-5]. Thus, B4C-reinforced Al alloys are being developed as promissory
engineering candidates for industrial applications [6]. They offer superior mechanical and
tribological properties. Problems come up with composite preparation by melting and casting
routes due to the non-wettability of B4C by liquid Al; density differences and undesirable
interfacial reactions induced by temperature. For MMNCs preparation a homogeneous
distribution of the reinforcing phase is the most important requirement. To overcome
unhomogeneous distribution problem mechanical alloying (MA) is an important processing.
Moreover, by MA technique the mechanical and tribological properties of final product can be
improved by hardening and strengthening of powders before compacting proccess [7,8].
In the present work, in order to improve the mechanical properties and the corrosion ressistance
of AlCuMg alloy, the B4C particles were added to the matrix by mechanical alloying technique.
Reinforced AlCuMg–B4C samples were prepared using a solid state route complemented with
powder metallurgy techniques. The focus of this study is to explore the possibility of improving
the corrosion and mechanical properties of Al alloys simultaneously. In this paper, the effect of
mechanical alloying on the corrosion behaviour on AlCuMg-B4C nanocomposites composites
is presented.
2. EXPERIMENTAL STUDY

As received AlCuMg aluminum alloy powders (d50:25 μm) with a chemical composition of (in
wt.%) 4.85 Cu, 1.78 Mg, 0.312 Mn, 0.005 Ti and 0.138 Zn, 92.114 Al (Gundogdu Exhoterm
Company) , and B4C(d50:5μm)(Alfa-Aesar) powders were used as starting materials to
produce AlCuMg-B4C nanocomposites reinforced with 5 wt% B4C. The particle sizes of asreceived and milled powders were examined using a particle size analyzer (Malvern,
model‘Mastersizer Hydro 2000e’). To product the Al-Cu-Mg/B4C nanocomposites, Al-Cu-Mg
alloy powders with 5 wt.% of B4C particles were milled with tungsten carbide balls (5mm) in
tungsten carbide vial using a Retsch PM 200 mill. The milling speed of 400 rpm and ball-topowder weight ratio of 10:1 were used. Mechanical milling was performed at the durations of
0, 6, 15 and 25h respectively. Then the milled powders were hot pressed at 5600C and 600 MPa
pressure under argon gas atmosphere to obtain bulk samples. The Brinell hardness of the
nanocomposites were determined using a 32.5 kgf load for 10s. The density measurements were
done by Archimed’s method. The corrosion performances of composites were evaluated by
potentiodynamic polarization scans in 3.5% NaCl solution. For the potentiodynamic
polarization measurement, machined samples (square cube shaped samples with an average size
of 6 mm 10 mm) were mounted on copper rod using epoxy resin for electrical connection, and
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open surfaces of all samples were cleaned with deionized water followed by rinsing with
methanol and then dried. Before potentiodynamic polarization measurements, an initial delay
of 45 min was employed in order to measure the open circuit potential between working and
reference electrodes. Corrosion tests were conducted within a range of ±500 mV of open circuit
potential at a scan rate of 1 mV/s. Electrolytic corrosion behavior of the samples was evaluated
according to corrosion potential and corrosion current density. Each data point for
potentiodynamic polarization tests represents at least an average of three different
measurements
3. RESULT AND DISCUSSION
3.1.

Density Measurements

First of all it should be noted that the properties of milled powders are very effective on
corrosion behaviour and physical properties of mechanically alloyed and pressed samples.
Table 1 shows the alteration in the particle size of the AlCuMg matrix B4C reinforced
nanocomposite powders with increasing milling time. As shown in Table 1, the average particle
sizes decreased with increasing milling time. When the powders reached to the steady state at
25h milling time the average powder size decreased to the nanometric sizes.
Table 1. Particle size and hardness of milled powders

Milling time

0h

Particle Size (μm)

6h

15h

25h

24,48 12,74 7,65 0,12

Particle Hardness (HV 0,25)

82

152

296

336

Figure 1 illustrates experimental density and porosity measurements of nanocomposite samples
changing with milling time. Results showed that, increasing the milling time resulted as an
increase in porosities of composites. The reason for increasing in porosity as a function of
increasing milling time can be explain by the work hardening affect of milling procces. As a
consequence of collisions between powder particles and milling balls the powder hardness
increased which was investigated in another study.[] While the hardness of powders increase
the compressibility of powder decreases as a result of incerased compressibility ressistance of
particles. The lowest relative density was seen in after 25h milling which is about %89.
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Density (gr/cm3)

2,8
2,7
2,6
2,5

Al2024%5B4C

2,4
0

6

15

25

Milling time (h)

Relative Density (%)

100
96
92
Al2024%5B4C

88
84
0

6

15

25

Milling time (h)
Fig.1. Density measurements of bulk AlCuMg-%5 B4C samples

3.2. Hardness Of Bulk Sample
Figure 2 shows the hardness of bulk AlCuMg-%5 B4C composites. As the milling time
increases from 0 to 25h, the hardness changes and increases significantly. This increase can be
attributed to the increasing in powder hardness. Brinell hardness values are related to the
powder properties which was used to fabricate bulk samples. As shown in Table 1, the micro
hardness values of mechanically alloyed powders are increasing with increasing milling time.
The highest Brinell hardness values were obtained for 25h composite which is about 7 times
higher than unmilled composite.

Fig.2. Hardness of bulk AlCuMg-%5 B4C samples
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3.3. Corrosion Behaviour
In this study, it is shown that the milling time has important affect on corrosion behavior of
AlCuMg-%5B4C composites. Table 2 shows the electrochemical parameters of composite
samples related to the milling time. It can be seen that, corrosion rate of samples are increased
with increasing milling time which means the corrosion ressistant of samples are decreased.
This decrease can be explained by the realative densities and porosities of samples. While the
porosities incerase the corrosion ressistant increase because of relatively incrased surface area
of samples. The grain boundaries and porous areas supply the corrosion starting fields because
of the lack of contunity in the surface due to the change in the structure.

Milling time

Ecorr(mv)

I corr (A/ cm2x10-6)

Corrosion rate (mpy)

0h

-898

20,1

0,74

6h

-714

13,8

2,27

15 h

-661

12,6

4,02

25h

-571

5,64

7,98

4. CONCLUSION
In summary, AlCuMg/ 5wt% B4C composites with changing alloying time produced by hot
pressing and consolidation method. The corrosion performances of composites were evaluated
by potentiodynamic polarization scans in 3.5 % NaCl solution. The results showed that;
-The porosities of composite samples increased with increasing milling time.
-The hardness of composites increased with increasing milling time.
-The corrosion rate of samples increased with increasing milling time in other words the
corrosion ressistant of samples decreased with increasing milling time.
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VÜCUT İÇERİSİNDE KULLANILAN İMPLANTLARIN KOROZYONU
E.Ç YILMAZ, İ.V. ÖNER, M. K. YEŞİLYURT
Atatürk Üniversitesi, Pasinler Meslek Yüksekokulu, Teknik Programlar Bölümü, Erzurum/TÜRKİYE
Özet
İnsan vücudundaki şartlar fiziksel ve kimyasal olarak ortam koşullarından farklıdır. Bu durum havada iyi bir
performans gösteren bir metalin (inert veya pasif) vücutta ciddi bir korozyona maruz kalabileceği sonucunu getirir.
Nitekim korozyona en dayanıklı paslanmaz çelikler genellikle vücutta yeterince uzun implantasyon sonrası
dönemde teşhis edilebilen kronik alerji ve toksik reaksiyonlara neden olur. Korozyon direnci metalik implantların
uzun vadeli başarısını belirlemekle birlikte, vücudun değişik bölümleri farklı pH değerlerine ve oksijen
konsantrasyonlarına sahiptir. Bu nedenle de vücudun bir bölgesinde iyi bir performans sergileyen bir implant başka
bir bölgesinde asidik erozyon ve oksitlenme nedeniyle kabul edilemez bir korozyona uğrayabilir. Kıyı bölgelerin
yakınında ortam havasındaki metallerde yaygın bir şekilde görüldüğü üzere; korozyon sulu iyonların etkisi ile
hızlanmaktadır. Normal koşullar altında, insan vücut sıvısı amino asit solüsyonları ve bir dizi çözülebilir
proteinlerin yanısıra yaklaşık % 0.9 tuzlu su, daha çok Na+ ve Cl- olmak üzere solüsyonlar ve çok az miktarda
diğer iyonları içerir. Aynı zamanda implantların üzerinde fokal yapışmalara neden olabilen kalıntılar ve hücresel
malzemeler de çok az miktarda bulunmaktadır. Bu sıvılar neredeyse nötr pH değerlerine (37 ° C de 7.2-7.4, ve 1
basınç atm) sahiptir. Bununla birlikte ameliyat veya yaralanma nedeniyle oluşan iltihap olması durumunda
inflamatuar hücre salgılarından dolayı vücut sıvısının pH değeri 3-4 gibi değerlere düşebilir. Yüksek kan basıncına
bağlı olarak İyonik güçte meydana gelen dalgalanmalar ile birlikte veya iyon çökelmeleri sebebiyle, insan vücudu
herhangi bir implant için saldırgan bir ortam sunabilmektedir. Ayrıca, oksijen iç kısmi basıncı atmosferik oksijen
basıncının yaklaşık dörtte biridir. Oksitlenme bakımından daha az reaktif olmakla birlikte düşük oksijen aslında
kırılan veya çıkarılan implantların metal yüzeyleri üzerinde koruyucu pasif oksit filmlerin oluşumunu yavaşlatmak
suretiyle metalik implantların korozyonunu hızlandırır. İdeal olarak, korozyon direnci, vücudun en sert
koşullarında, bir metalik implanttan açığa çıkan metal iyonları minimize edecek şekilde olmalı ve normal
fizyolojik koşullar altında uzun bir hizmet süresi (30 yıldan fazla) boyunca tatmin edici bir şekilde düşük bir
seviyede kalmalıdır. Bu çalışmanın amacı günümüzde diş implant malzemesi olarak tercih edilen titanyum
malzemesinin diş implant malzemesi olarak tercih edilme sebepleri ve bu malzemeye uygulanan yüzey işlemleri
tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Korozyon, Metalik Biomalzemeler, Biyouyumluluk

CORROSION OF IMPLANT MATERIALS IN THE BODY
Abstract
Conditions in the human body is different from the ambient conditions both physically and chemically. This
suggests that a metal showing a good performance in the air (inert or passive) may be exposed to a severe corrosion
under the body conditions. Indeed, most corrosion resistant stainless steels found to usually cause chronic allergic
and toxic reactions that can be diagnosed in the after-period implantation long enough. As corrosion resistance
determine the long-term success of metallic implants, various parts of body have different pH and oxygen
concentration. Therefore, an implant exhibiting a good performance in a certain part of the body may suffer
unacceptable corrosion in another part of the body due to acidic oxidation and erosion.As widely seen in the
vicinity of the edge area in metals in ambient air; corrosion is accelerated by the effect of the aqueous ion. Under
normal conditions, human body fluid contains about 0.9% brine, solutions, mainly Na + and Cl-, and small amounts
of other ions as well as a variety of soluble proteins and amino acid solutions. In addition, remnants and cellular
materials which cause focal adhesions on the implant also present in very small amounts. These fluids have nearly
neutral pH (7.2-7.4 at 37 ° C, and 1 atm pressure) values. However, In case where inflammation caused by surgery
or injuries presents; the pH value of the body fluid may decrease to values as low as 3-4 due to inflammatory cell
secretions.The human body can provide an aggressive environment for any implant based on fluctuations in ionic
strength caused by high blood pressure or due to ion deposition. Moreover, the internal oxygen partial pressure is
about one-fourth of atmospheric oxygen pressure. Although being less reactive with respect to oxidation, low
oxygen actually accelerates the corrosion of metallic implants by slowing down the formation of protective passive
oxide films on metal surfaces of removed or broken implants.Ideally, corrosion resistance should be such to
minimize metal ions released from the implant in the harsh conditions of the body, and should remain at a
satisfactory low level under normal physiological conditions for a long service life (30 years). The aim of this
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study will be discussed the present dental implant material is preferred as titanium material, and causes this applied
surface treatment of material.
Keywords: Corrosion, Metallic biomaterials,Biocompatibility

1. GİRİŞ
Metalik malzemeler 19. yüzyıldan bu yana medical implant malzemeleri olarak
kullanılmaktadır.[1] Metalik implantların gelişmesi öncelikle kemik onarımı, uzun kemiklerin
genellikle iç kırık fiksasyonu oluşması gibi sebeplerden dolayı kullanılması hız
kazanmıştır.[1]Aynı zamanda, metaller de diş dolguları ve kökleri de dahil olmak üzere diş ve
ortodonti pratiğinde uygulanmaya başlanmıştır.[1]Endüstride birçok metal ve alaşımları
üretilmesine rağmen o malzemelerin çok azı uzun süre implant malzemesi olarak kullanılmaya
uygundur. Diş dolguları ve köklerindeki bu kullanım da metalik malzemelerin ağız içi tribolojik
davranışları hakkındaki araştırmalarına önem kazandırmıştır. Titanyum canlı dokuya bağlanma
(osseintegrasyon) ve mekanik özelliklerinen dolayı en çok tercih edilen diş implant
malzemelerinden bir olarak bilinir.[2, 3] Titanyumun sahip olduğu pasif oksit katmanı bu
malzemenin biomedikal uygulamardaki korozyon direncini oldukça artırmıştır.[4, 5]Son
yıllarda Albrektsson ve arkadaşları titanyum malzemesi yüzeyine uyguladıkları cilalama
(finishing) işlemleri ile bu malzemenin korozif ortamda çok iyi özelliklere sahip olmasını
sağlamışlardır.(resim1).[6] Daha sonraki çalışmalarda yüzey kimyası veya topografisi ile ilgili
biyolojik aktivitelere olan araştırmalar önem kazanmıştır. Kimyasal ve topografi gibi yüzey
karakteristikleri çok yakın ve ayrılmaz bir bütün olmalarına rağmen, yüzey oksit tabakasının
kumlama gibi mekanik işlemler sırasında etkilendiğin den dolayı bu karakteristikler sıklıkla
birbirlerinden ayrı olarak tartışılmaktadır.[7, 8] Ayrıca basit oksit tabakasının hassasiyeti ve
elektro iletkenliği titanyum plazma sprey kumlama, asit oyma, oksidasyon kalsiyum fosfat
kaplama gibi bir dizi yüzey modifikasyonlarının tek veya kombinasyon halinde uygulanmasını
gerekli kılmaktadır.[9] Bu yüzey modifikasyonları genellikle osteojenik ayrışmayı desteklemek
için yapılmaktadır. Bununla birlikte bu işlem tedavi sürecinde yara iyileşmesi ve
osseointegrasyon için yapılır ve kullanım düzeyinin antibakteriyel özelliklerini iyileştirmek
çokça istenen bir durumdur.[10] Dahası bu biyolojik niteliklerin zaman içerisinde sürdürülmesi
gerekmektedir. Biyolojik işlev bozulmasının arkasındaki mekanizma titanyum dioksit (TiO2)
zaman içerisinde inaktive olmasının bir sonucudur.[6] Bu sırasıyla yara iyileşmesinin
osseoentegrasyon ve antibakteriyel etkinlik zamanın bir fonksiyonu olarak gecikmesine neden
olur.[6] Şu anda araştırmacılar titanyum implantları optimize etmek için bir dizi yüzey
modifikasyon tekniği geliştirmektedirler ve yüzey kimyası ve topoğrafisi gibi yüzey
karakteristiklerinin etkinlik ve bölümlerinin tam olarak izah edilebilmesi için daha ileri
araştırmalar gerekmektedir.[6] Ağız içi tribolijine bakıldığında çok karmaşık bir yapının olduğu
görülecektir. Bu yapı içerisinde termal değişim, ağız içerisindeki korozif ortam, alınan
gıdalardan meydana gelen korozif etki, ph değişimi gibi birçok parametre bu malzemelerin
biyouyumluluğunu ve tedavi sürecini doğrudan etkileyen parametre olacaktır. Literatürde diş
ve diş dolgu malzemelerinin ağız ortamında asidik ortamlara aşınma mekanizması ile veya
sadece diş malzeme yüzeyine etki etmesi giderek arttığı saptanmıştır.[1]
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Resim 1. Titanyum diş implant malzemesinin ağız içi tribolojisinde genel tasarımı[6]

2. TİTANYUM İMPLANTLARIN YÜZEY TOPOĞRAFİSİ
İn vivo çalışmalarda iyileştirilmiş kemik tespitine sahip pürüzlü yüzeyler elde etmek için çeşitli
yöntemler geliştirilmiştir .[9, 11]. Ticari saf titanyum (Cp-Ti) da dahil olmak üzere titanyumun
yüzey işleme yöntemleri titanyum plazma pahlama (TPS), seramik partiküller ile kumlama ve
asit oymadır. [9, 11] Bu teknikler tek başına ya da kumlama + asit oyma şeklinde (SLA)
kombinasyon halinde kullanılmaktadır. Alternatif olarak, tel-kıvılcımla metal işleme (W-EDM)
yöntemi titanyum malzemelerin dar bir metal tel ve titanyum malzeme arasında akan su
üzerinden oluşturulan kıvılcım deşarjı ile işlenmesine imkan vermektedir.[6] Bilgisayar
kontrollü bu işlem kütlevi implantların hassas bir biçimde şekillendirilmesine ve buna paralel
olarak yüzeyde mikro-doku oluşturulmasına imkan sağlar. titantum implantların biyomekanik
kararlılığı özel bir öneme sahiptir. arayüzdeki mineralize dokuların psiko-kimyasal
özelliklerinin yanısıra kararlılık da bir dizi implant yüzey topoğrafileri için elde edilmektedir.
topoğrafik özellikler için Makro seviye milimetreden 10 mikronlara kadar değişen bir aralıkta
tanımlanır. [6] Bu skala dişli vidalar ve makro-pürüzlü yüzey işlemleri için implant geometrisi
ile doğrdudan ilişkilidir. Implant protezlerin hem erken tespiti hem de mekanik kararlılıkları
düz yüzeylerdense yüksek pürüzlülüğe sahip yüzey profilleri kullanılarak iyileştirilebilir.[6]
3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Günümüzde titanyum implantların kullanıldıkları bölgelerdeki biyouyumluluğunu artırmak ve
mekanik özelliklerini iyileştirmek amacıyla birçok yüzey işlemi uygulanmaktadır. Uygulanan
bu işlemlerin birçoğu titanyum implantlarda başarı sağlamıştır ancak bu işlemlerin vücudun bu
bölgelerdeki davranışları yeterince açıklanamamıştır. Titanyum implantlarda canlı kemik
dokusu ile birleşim olarak bilinen osseintegrasyon yeteneği malzemenin yüzey kimyası ve
topagrafyası tarafından belirlenmektedir. Vücut içerisinde titanyum implant yüzeyi ve
ortamdaki biyolojik besinler arasındaki nano boyuttaki etkileşim malzemenin biyouyumluğu

533

ve vücutta kalma ömrünü belirleyici etken olarak düşünülmektedir. Bu alanda titanyum implant
malzemesi ile vücudun değişen bölgelerdeki doku yapısının etkileşim davranışı henüz yeterince
açıklanamamıştır.[6]Bu durumlara ek olarak ağız içerisinde kullanılan implantların estetik
özellikleri belirleyici bir parametre olmakta ve diş implant malzemelerinde bu durum göz önüne
alındığında ağız içerisindeki belirli bölgelerde titanyum malzemesine alternatif olarak
zirkonyum malzemesi kullanılmaktadır.[6] Ancak literatürde yapılan çalışmalarda zirkonyum
malzemesinin osseintegrasyon yeteneği olarak titanyum malzemesinden daha düşük olduğu
görülmüşür.[12] Sonuç olarak ağız içi tribolojik durum oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir.
Bu yapının anlaşılmasında in vivo çalışmalara alternatif olarak in vitro çalışmaların sayısının
artması önem kazanmaktadır. Titanyum malzemesinin diş implant malzemesi olarak tercih
edilen bir malzeme olmasından dolayı bu malzemenin farklı in vitro ortamlardaki
davranışlarının bilinmesi daha tatminkar bir tedavi süreci oluşmasına katkı sağlayacaktır.

KAYNAKLAR
1. Chen, Q.Z. and G.A. Thouas, Metallic implant biomaterials. Materials Science & Engineering R-Reports,
2015. 87: p. 1-57.
2. Adell, R., et al., Long-term follow-up study of osseointegrated implants in the treatment of totally edentulous
jaws. Int J Oral Maxillofac Implants, 1990. 5(4): p. 347-59.
3. Albrektsson, T., et al., Osseointegrated Titanium Implants - Requirements for Ensuring a Long-Lasting, Direct
Bone-to-Implant Anchorage in Man. Acta Orthopaedica Scandinavica, 1981. 52(2): p. 155-170.
4. Liu, X.Y., P.K. Chu, and C.X. Ding, Surface modification of titanium, titanium alloys, and related materials
for biomedical applications. Materials Science & Engineering R-Reports, 2004. 47(3-4): p. 49-121.
5. Long, M. and H.J. Rack, Titanium alloys in total joint replacement - a materials science perspective.
Biomaterials, 1998. 19(18): p. 1621-1639.
6. Shibata, Y. and Y. Tanimoto, A review of improved fixation methods for dental implants. Part I: Surface
optimization for rapid osseointegration. Journal of Prosthodontic Research, 2015. 59(1): p. 20-33.
7. Cabrini, M., et al., Effect of different surface finishing and of hydroxyapatite coatings on passive and corrosion
current of Ti6Al4V alloy in simulated physiological solution. Biomaterials, 1997. 18(11): p. 783-787.
8. Kononen, M., et al., Effect of Surface Processing on the Attachment, Orientation, and Proliferation of Human
Gingival Fibroblasts on Titanium. Journal of Biomedical Materials Research, 1992. 26(10): p. 1325-1341.
9. Le Guehennec, L., et al., Surface treatments of titanium dental implants for rapid osseointegration. Dental
Materials, 2007. 23(7): p. 844-854.
10. Omori, S., et al., Micro-organism and cell viability on antimicrobially modified titanium. J Dent Res, 2009.
88(10): p. 957-62.
11. Cochran, D.L., et al., Bone response to unloaded and loaded titanium implants with a sandblasted and acidetched surface: A histometric study in the canine mandible. Journal of Biomedical Materials Research, 1998.
40(1): p. 1-11.
12. Kohal, R.J., et al., Osteoblast and bone tissue response to surface modified zirconia and titanium implant
materials. Dent Mater, 2013. 29(7): p. 763-76.

534

THE EFFECT OF GRAPHITE CONTENT ON THE CORROSION
CHARACTERISTIC OF ZA27 ALLOY BASED COMPOSITES
O. GULER, H. CUVALCI, M. CELEBİ, A. CANAKCI
Department of Metallurgical and Materias Engineering, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
Abstract
In this study, the corrosion behavior of zinc-aluminum(ZA27)/graphite/Al2O3 hybrid nanocomposites (HNCs)
was examined. ZA27 matrix alloy and HNCs reinforced with nano alumina of content 1 vol.% constantly and
nano graphite particulates ranging in content from 1-4 vol.% in stages of %1 were tested. The HNC samples
were manufactured by using hot pressing after high energy milling. The corrosion tests were carried out in 3.5
wt. NaCl test solution and the potentiodynamic polarization lines was used to calculate the corrosion rate of the
ZA27 alloy and HNC samples. Following the corrosion tests, scanning electron sprectroscopy (SEM) was
utilized to obtain the corrosion surface morphology. Finally, the effect of nano graphite particulate content on the
corrosion characteristic of ZA27 alloy based HNCs was investigated.
Keywords: Corrosion, Hybrid nanocomposites, Potentiodynamic polarization, ZA27.

ZA27 ALAŞIMI ESASLI KOMPOZİTLERİN KOROZYON ÖZELLİKLERİNE
GRAFİT ORANININ ETKİSİ
Özet
Bu çalışmada, çinko-alüminyum(ZA27/grafit/alümina) hibrid nanokompozitlerin (HNK) korozyon davranışı
incelenmiştir. ZA27 matris alaşımı ve içerdiği nanoalümina oranı hacimce %1' de sabit olmak üzere nanografit
oranı %1 ile %4 arasında değişen hibrit nanokompozitler test edilmiştir. HNK numuneler, tozların yüksek
enerjili öğütme işleminden sonra sıcak presleme işlemine tabi tutulmasıyla üretilmiştir. Korozyon testleri
ağırlıkça %3,5 oranında NaCl içeren sulu çözelti içerisinde, HNK numunelerin ve ZA27 alaşımının korozyon
oranını hesaplamak amacıyla potansiyo dinamik polarizasyon eğrileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Korozyon
testlerinin ardından numunelerin korozyon yüzeylerinin morfolojilerini belirlemek için taramalı elektron
mikroskobu (SEM) kullanılmıştır. Sonuç olarak, nanografit oranının ZA27 alaşımı ve HNK numunelerin
korozyon özelliklerine etkisi araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Korozyon Hibrit nanokompozitler, Potansiyo-dinamik polarizasyon, ZA27.
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1. INTRODUCTION
Zinc-aluminum alloys have been known as ZAMAK alloys and they have been mostly
classified as ZA8, ZA12, ZA22 and ZA27 (% 8, %12, %22 and %27 by mass, respectively)
according to the content of aluminum approximetly (1-5). İn between ZAMAK alloys, ZA27
is commmonly used in many engineering applications such as aerospace, automotive, naval
and other industrial applications because of their excellent tribological, physical, mechanical
and corrosion resistance properties and they have also low manufacturing cost (6-8). On the
other hand, the main limitation of the ZA27 alloys is that they arent favorable to use above to
100 oC due to failure of their mechanical properties. Accordingly, to add the hard seramic
particles into the ZA27 matrix alloy is good way to improve their mechanical characters (9).
Therefore, a metal or alloy and second phase(s) can created metal matrix composites (MMCs)
(For example, ZA27 is a matrix alloy and seramic particulates or graphite particulates are
reinforcement materials) (10).
MMCs generally are used for applications that are require the advanced properties, such as
high wear resistance, structural, thermal or corrosion properties especially (10). For instance,
graphite as a reinforcement particulate brings the matrix alloy self-lubricated properties for
wearing applications. And this provides that MMCs consisting ZA27 alloy/graphite
particulate has better wear resistance than pure ZA27 matrix alloy (11). Conformably, ZA27
based composite materials with hard ceramic particulates has better wear resistance than pure
matrix alloy (ZA27). For example, hard Al2O3 particles can contribute to advancement of
resistance to wear of MMCs. On the other hand, the composite materials including ZA27
matrix and hard Al2O3 particulates can show higher wear rates under sliding applications as
abrasion, especially. Therefore, generally, hybrid composite materials with graphite that
provides self-lubricating properties and Al2O3 particles that improve the hardness and wear
resistance are used for wearing applications like in this study (12).
It is known that ZA27 has good corrosion resistance in natural waters and atmospheres where
shows general corrosion in general. The rate of general corrosion is often determined by use
electro-chemical polarization and immersion technique (13).
There is no work about the investigation of corrosion behavior of ZA27 hybrid composites
with nano Al2O3 and nano graphite particulates by electro-chemical polarization. So, the
purpose of this study is to determine the corrosion resistance of the ZA27/graphite/alumina
hybrid composites and to study the effect of nano graphite particulate content on the corrosion
behavior of these hybrid composite materials.
2. EXPERIMENTAL
ZA27 alloy was used as tested sample and matrix alloy for hybrid composites to investigate
their corrosion behavior. The chemical composition of the used ZA27 matrix alloy was given
in Table 1. The alloy was obtained by die casting technique. After the alloy was casted, it was
pulverized by using gas atomization method in İki-El powder company, Turkey and the ZA27
matrix powders were obtained to use in fabrication the composite samples for corrosion tests.
The reinforcement powders were alumina and graphite nanoparticles with an average size of
100 nm and with density of 3,95 g/cm3 and 2,23 g/cm3, respectively (Graphene Chemical
Industries Company, Turkey, %99.9 purity). Apart from the ZA27 powders, ZA27 matrix
powders with nano alumina and nano graphite particulates were milled in a planetary ballmilling machine (Retsch PM 100) at room temperature and under the argon atmosphere for 8
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h in given content in Table 2. During the milling time of the powders, tungsten carbide bowls
with the volume of 250 ml, ball-powder ratio of 10:1, the balls with the diameter of 10 mm
was used with the rotation speed of 300 rpm. With the purpose of the avoiding the adhesion of
the powders that are milled to walls of the bowls at the rotation during the milling, with the
content of the wt. % 0.25 methanol (Merck, Germany) was used as a process control agent
(PCA). Also, the agglomeration of the powders was hindered owing to the PCA. After the
powders was milled, the hybrid composites with metal matrix (ZA27) and graphite and
alumina nano particles with different reinforcement contents were prepared to obtain bulk
samples to carry out the hot pressing process. The hot pressing was executed under vacuum.
Firstly, the hybrid powders was put in a die in the hot pressing cabin and then the temperature
o
was fixed 432 C. The powders in the die was kept at this temperature for 3 h under the
vacuum and then the pressing of 350 MPa was applied for 30 min. The bulk ZA27 samples
and hybrid composite samples were coded as given in Table 2.
Table 1. The chemical composition of the ZA27 alloy

Component

Aluminum

Magnesium

Copper

Composition

25-28

0,01-0,02

2,0-2,5

Zinc
Balance

Table 2. The specification and composition (vol. %) of the samples

Sample code
SM0
SM1
SM2
SM3
SM4

Milling time (h)
0
8
8
8
8

ZA27

Al2O3

Graphite

100
Balance
Balance
Balance
Balance

0
1
1
1
1

0
1
2
3
4

Zeiss Evo LS10 scanning electron microscopy (SEM) was used to examine the morphologies
of the powders and the corrosion surfaces of the samples.
Potentiodynamic polarization technique was used for examine the corrosion character of the
ZA27 and hybrid composites at the room temperature in this study. The process was carried
out using the two electrode setup with graphite rod as an counter electrode and the samples as
working electrode in the aerated 3.5 %wt. NaCl solution. The potentiodynamic polarization
tests were performed at a scan rate of 0,2 mv/s and the open circuit potential was -1,016 V.
The corrosion test samples were prepared according to the test system before the tests were
executed. Therefore, the samples were formed as rectangular-shaped (5 mm × 10 mm), firstly.
A copper rode was bonded to the prepared samples for the conductivity of the electric. The
samples with the copper rode were molded with a cold resin (PMMA) for the testing of the
corrosion of the only one surface of the samples. After the samples were molded, the surfaces
of the samples that will be ready for the corrosion test were grinded by using the #600, #1000
and #1500 SiC papers. After the grinding process, the surfaces were rinsed the distilled water
and cleaned with the acetone. The potentiodynamic polarization curves were used in order to
calculate the corrosion rate of the unreinforced ZA27 alloy and hybrid nanocomposite
samples.
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3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Corrosion Behavior and Surface Morphology
The potentiodynamic polarization curves of the ZA27 alloy and ZA27 based hybrid
composites was given in Figure 1, compared with ZA27 matrix alloy according to the content
of the nano graphite particulates in the matrix alloy. In reference to results of the corrosion
tests, it is determined that ZA27 alloy have the highest corrosion rate of 391 µpy among the
tested samples while the hybrid composite with ZA27 matrix and 1 % vol. nano alumina and
2 % vol. nano graphite particles have the lowest corrosion rate of 294 µpy. Also, it is clear
that the ZA-2-1 that has the highest corrosion resistance has the longer passivation stage than
that of ZA27 and the other hybrid composites as seen in Figure 1 with light green curve. The
corrosion parameters of the ZA27 and hybrid composites were obtained from Tafel regions of
the potentiodynamic polarization curves as seen in Table 3. The corrosion tendency
diminishes with the increase of the graphite in the ZA27 matrix alloy within the investigated
range as can be understood from the corrosion rates from Table 3. The formation of the micro
galvanic couple is difficult when the nano graphite particles take place in intergranuler as in
this study because the graphite has the high resistivity. Therefore, that inhibits the transport of
the electrons by way of the resistive graphite reinforcement cathodic regions. In addition, this
situation can change according to the content of the graphite in ZA27 matrix because with the
increase of the content of graphite after a significant rate of the graphite reinforcement due to
that increase of graphite content reduces the density of the structure and this situation also
decreases the mechanical properties much. For example, among the tested samples ZA-4-1
has the lowest corrosion resistance after the ZA27 matrix alloy. As seen from SEM images in
Figure 2, the formation of some micro cracks on the surface of the ZA27 matrix alloy at the
end of the corrosion test in NaCl solution. The same situation is valid for ZA-1-1 hybrid
composite about micro cracks with the salt layers on the corrosion test surface.

Figure 1. Polarization curves of the samples
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Table 3. The parameters of the ZA27 and ZA27 based hybrid composites at the end of tests

Samples

Ecorr (V vs. SCE)

Icorr (µA/cm2)

Corrosion rate (µpy)

ZA27
ZA-1-1
ZA-2-1
ZA-3-1
ZA-4-1

-973,0 mV
-979,0 mV
-992,0 mV
-984,0 mV
-977,0 mV

9,2 µA
18,7 µA
18,3 µA
22,7 µA
20,2 µA

391,8 µpy
316,3 µpy
294,0 µpy
343,8 µpy
345,9 µpy

Figure 2. The SEM images of the corrosion surfaces; (a) ZA27, (b) ZA-1-1, (c) ZA-2-1, (d) ZA-3-1, (e) ZA-4-1
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4. CONCLUSIONS
 The corrosion tests were carried out to the bulk ZA27 alloy and the ZA27 based hybrid
composites reinforced with nano alumina and nano graphite in valid contents that were
produced by hot pressing method following by the ball-milling. It is understood that ZA27
alloy has the lowest corrosion resistance while the ZA-1-2 hybrid composite has the
highest corrosion resistance in NaCl solution from the polarization curves of the samples
during the tests.
 The only few pittings that formed as the product of corrosion existed on the surface of only
ZA-1-4. On the other surfaces of the samples, only some microcrakcs formed at the end of
the corrosion tests. It is specified that the graphite particulates in the ZA27 matrix weaken
the microgalvanic couple of the phaeses in the ZA27 matrix and this makes the resistivity
higher and corrosion resistivity higher, too when nano graphite was used on the determined
contents.
 Finally, as can be seen in polarization curves, from corrosion surfaces and the corrosion
rates of the samples the graphite content in the ZA27 matrix is not that effective much.
Yet, all of the hybrid samples has the higher corrosion resistance than ZA27 alloy.
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CORROSION BEHAVIOR OF ZA27/GRAPHITE/AL2O3 HYBRID
NANOCOMPOSITES
O.GULER, H. CUVALCI, M. CELEBİ, A. CANAKCI
Department of Metallurgical and Materials Engineering, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
Abstract
The corrosion characteristics of ZA27 alloy and ZA27 alloy based hybrid nanocomposites (HNCs) reinforced
with nano graphite and nano Al2O3 were investigated in this study. The effect of nano Al2O3 content on the
corrosion behavior of ZA27/graphite/Al2O3 hybrid nanocomposites with addition of 1 vol.% nano graphite
particulates and 1, 2, 3, 4 vol.% nano Al2O3 particulates in ZA27 matrix alloy was examined. The corrosion rates
of hybrid nanocomposites were determined by potentiodynamic polarization curves in 3,5 wt% NaCl solution
and the material which has the best corrosion resistance was confirmed. Besides, the corrosion surfaces were
viewed by through scanning electron microscopy (SEM) after the corrosion tests.
Keywords: Corrosion, ZA27 alloy, Hybrid composites, Potentiodynamic polarization.

ZA27/GRAFİT/AL2O3 HİBRİT NANOKOMPOZİTLERİN KOROZYON DAVRANIŞI
Özet
Bu çalışmada, ZA27 alaşımı ve nanografit ve nanoalümina katkılı ZA27 matrisli hibrit nanokompozitlerin
(HNK) korozyon özellikleri incelenmiştir. Hacimce %1 nanografit ve hacimce %1-%4 oranında nanoalümina
içeren ZA27/grafit/alümina hibrit nanokompozitlerin korozyon davranışı üzerine nanoalümina oranının etkisi
araştırılmıştır. hibrit nanokompozitlerin ve ZA27 alaşımının korozyon oranları potansiyo dinamik polarizasyon
eğrileri kullanılarak ağırlıkça %35 oranında NaCl içeren sulu çözeltiler içinde yapılan testler sonucu belirlenmiş
ve en iyi korozyon direncine sahip olan malzeme teyit edilmiştir. Bunların yanında, korozyon testlerinden sonra
malzemelerin korozyon yüzeyleri taramalı elektron mikroskobu (SEM) yardımıyla incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Korozyon, ZA27 alaşımı, Hibrit Kompozitler, Potansiyo-dinamik polarizasyon.
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1. INTRODUCTION
The use of Zn-Al alloys have been common recently. Especially, ZA27 which is one the
family of the Zn-Al alloys is used for very various applications. İt has the advantages
according to other traditional materials for applications such as bearing. Threfore, it compete
against, bronze, copper, aluminum and iron based materials (1-2).
Metal matrix composites (MMCs) are prefered by researchers in bearing applications which
necessitate light weight, good durability, advanced strength at high temperatures as well as the
resistance to corrosion (3-6). Therefore, MMCs with hard seramic particulates and lubricative
particles such alumina and graphite respectively ensure improved wear properties and
mechanical properties (7). Moreover, it has indicated that the isotropic properties of MMCs
are advanced with their reinforcement materials in recent studies (8).
If MMCs have nano-sized particulates inside its structure, those MMCs can be called metal
matrix nanocomposites (MMNCs). Many studies has been carried out universally on MMNCs
with the purpose of determining of their usability on applications such automotive, military,
airspace. To make MMNCs clear, the nano-scale of the reinforcement materials, especially
nano-ceramic particulates such as Al2O3, graphite as studied in this work in metal matrix
interact with dislocations and hard ceramic particles have the ability to hinder movement of
the dislocations in the structure and therefore, the nano-scaled ceramic particuates makes the
mechanical properties of MMNC (particularly tensile strength and wear resistance) advanced
(9-13). For example, while the hard Al2O3 particulates improve the mechanical properties of
composite materials, the graphite particles can advance the wear resistance of composite
material because of its self-lubricative character. At this point, the hybrid nanocomposites are
very useful in industry especially automotive and aerospace due to their numerous good
properties because it has the content of at least two reinforcement material inside it (22-24).
The MMCs/MMNCs are produced by stir casting commonly even if there are various
techniques for manufacturing the composite materials reinforced with particulates. This
method that is used for producing MMCNs provides some advantages too, such as,
inexpensiveness, simplicity and the particulates which are reinforcement in MMCNs can be
distributed in the matrix material. But it should be pointed out that only distribution is not
enough to obtain the required properties of MMCNs because the nano-sized particles can be
agglomerate in the composite material easily. The dispersion of the nano-powders must be
homogenous in the composite material. Moreover, another important point is a good
wettability of reinforcement materials with the matrix materials. The better wettability with
matrix material the better properties of MMCNs that is produced. Because of this reason, it
can be mentioned about a new method, mechanical milling and alloying (14-16). The control
of process parameters, ability to produce a several of materials and high flexibility can be
ensured with this system. Besides, the powder particles are being milled using ball collisions
which obtain very fine particle size and homogenous distribution in this method. Mechanical
milling and alloying is known as a beneficial method for making distribution of the
reinforcement particles better not only in composites but also in nanocomposites (17-21)
before the forming of them with hot pressing.
Several properties of the ZA27 composites with reinforcement materials have been
investigated, such as tribological, mechanical and microstructural. But there is no many study
about the corrosion behavior of ZA27 composites with nano particles (25-27). For this
purpose, in this study, the influence of nano-alumina ratio on the corrosion character of the
ZA27/graphite/alumina hybrid nanocomposites has been examined.
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2. EXPERIMENTAL
Firstly, ZA27 alloy that was used as raw material was obtained by using mold casting method
(The chemical composition of the produced ZA27 alloy was given in Table 1). After the
ZA27 alloy was produced, this alloy was pulverized via gas atomization method to procure
the matrix powders to fabricate the hybrid composites (İki-El Metal Powder Company,
Turkey). ZA27 alloy powders with the average powder size of 40.2 µm was used as matrix
material for composites and Al2O3 (alumina) with density of 3,95 g/cm3 and graphite
particulates with the density of 2,23 g/cm3 with the average of 100 nm was used as
reinforcement materials (Graphene Chemical Industries Company, Turkey, %99.9 purity).
ZA27 metal matrix powders, nano alumina (vol. %1, 2, 3 and 4) and nano graphite particles
(vol. %1) were blended in a planetary ball-mill equipment (Retsch PM 100) at the room
temperature under the argon atmosphere for 8 h with the purpose of the obtaining the good
combination of the matrix and reinforcement materials and the preventing of the
agglomeration of the powders in the structure. The tungsten carbide bowls with volume of
250 ml and balls with diameters of 10 mm were used as the mill chamber and the mill
member and the rotation speed and the ball to powder ratio were 300 rpm and 10:1,
respectively. Besides, The methanol (wt. % 0.25, Merck, Germany) was used as a process
control agent (PCA) in order to excessive cold welding of ZA27 powders and sticking of
powders onto the wall of tungsten carbide bowls and minimalize the agglomeration of the
matrix and reinforcement powders.
To form and produce the bulk ZA27 and hybrid composites with ZA27 matrix, nano alumina
and nano graphite particle reinforcements, the powders were pressed used by the hot pressing
technique in a die. İnitially, the powders were filled into the a die and put in the hot pressing
chamber and the die was kept there for 3 hour at 430 under vacuum to hinder the oxidation
and the existing of the pores for the samples in the die and then the pressure of 350 MPa was
applied for 30 min. In the end of the hot pressing, bulk ZA27 sample and hybrid composites
was produced according to the content of the reinforcement materials as given in Table 2.
Table 1. The chemical composition of the ZA27 alloy

Component

Aluminum

Magnesium

Copper

Composition

25-28

0,01-0,02

2,0-2,5

Zinc
Balance

Table 2. The specification and composition (vol. %) of the samples

Sample code
SM0
SM1
SM2
SM3
SM4

Milling time (h)
0
8
8
8
8

ZA27

Al2O3

Graphite

100
Balance
Balance
Balance
Balance

0
1
2
3
4

0
1
1
1
1

The morphologies of the ZA27 matrix powders and the reinforcement powders was examined
by using Zeiss Evo LS10 scanning electron microscopy (SEM). Also, after the corrosion tests
of the samples, the surface of the corrosion surfaces was analyzed in the SEM.
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The measurement of the corrosion was done via using the potentiodynamic polarization
method at the room temperature. The prepared rectangular-shaped samples for the corrosion
tests were with an average size of the 5 mm × 10 mm. The produced and prepared samples
was drilled with a diameter of 1 mm and a copper bar was assembled on the samples for
electrical conductivity. The samples with the mounted copper bar were molded with
polymethyl methacrylate (PMMA) resin. Therefore, the corrosion tests were carried out with
the conducting of only one surface of the samples to the test solution. After the samples were
prepared with molding by using resin, the open air surface of the samples were grinded with
abrasive SiC papers (800 and 1000 grit). And then, the surfaces were cleaned with distilled
water and rinsed with acetone and then dried in the air. 3.5 wt. % NaCl solution at the room
temperature was used as test solution for performing the potentiodynamic polarization. The
open circuit potential and the scan rate were -1,016 V and 0,2 mV/s respectively. The
corrosion current density and corrosion potential provide the determining of electrolytic
corrosion behavior of the samples and all data that exists during the tests are output of an
average of the three different measurements.
3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Electrochemical Behavior And Corrosion Surface Morphology
The distribution and the content of the reinforcement powders in the matrix alloy are
important parameters for the hybrid composites. Some studies were investigated on the effect
of the content and distribution because of the mechanical alloying, before (Celebi et al). The
corrosion rate of the ZA27 matrix alloy is higher than almost all of ZA27/alumina/graphite
hybrid composites. The corrosion behavior of the ZA27 matrix alloy and hybrid composites in
NaCl solution was examined using by potentiodynamic polarization curves of the samples
with extrapolarated measures. The corrosion rate of the ZA27 matrix alloy was 391,8 µpy and
the value of the free corrosion potential (Ecorr) was -0,973 V versus SCE. Because ZA27 has
structure including two phases with primary α (rich in Al) and eutectoid (rich in Zn), the
galvanic corrosion is shown commonly in these alloys. The primary phase treat as cathodic
potential and the second phase that is eutectoid treat as anodic potential. Consequently, the
potentiodynamic curves of the ZA27 and hybrid composites in Figure 1 explain this situation.
The intergranular corrosion can be occured though both those phases in the microstructure of
ZA27 matrix and taking place of the reinforcement materials (alumina and graphite).
Although the cracks and salt layer of corrosion products as given in Figure 2 (b) are seen on
the corrosion surface after the corrosion tests the grinding scratches is seen as given in Figure
2 (a) ahead of the corrosion tests. The same situation about ZA27 is also seen on the surface
of the hybrid composites (Figure 2 c, d, e, f). The reinforcement powders are in the hybrid
composites are distributed in the regions of the ZA27 matrix partly. And this situation effects
the corrosion behavior according to the content of the reinforcement nano powders. The
obtained corrosion rates from tafel graphs are -391 µpy, -316,3 µpy, -263,7 µpy, -279 µpy and
-323,1 µpy for ZA27 matrix alloy and the ZA-1-1, ZA-1-2, ZA-1-3 and ZA-1-4 hybrid
composites, respectively as seen in Table 1. The increase of the alumina content in the
microstructure causes the hardness of the composite and this provides high electric resistivity.
Besides, the increase of the nano alumina ensures the formation fine particles in the primary
phases in ZA27 and this situation maintain the lower corrosion rate for hybrid composite. The
best corrosion resistance was seen in the ZA-1-2 (Figure 2, d) hybrid composite. As long as
the alumina content increase, the density of the microstructure of hybrid composites decrease
because of the lower density of the alumina than the density of the ZA27 matrix alloy and
some pores can occur in the microstructure. Because of this, the corrosion resistance can
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decrease but this fall is so slow and it can be seen in Table 3. It can be understood that the
content of the alumina do not effect the corrosion resistance, consequently.
Table 3. The corrosion parameters of the ZA27 and ZA27 based hybrid composites

Alloy and composites
ZA27
ZA-1-1
ZA-1-2
ZA-1-3
ZA-1-4

Ecorr (V vs. SCE)
-973,0 mV
-979,0 mV
-981,0 mV
-978,0 mV
-981,0 mV

Icorr (µA/cm2)
9,2 µA
18,7 µA
16,2 µA
18,0 µA
18,6 µA

Corrosion rate (µpy)
391,8 µpy
316,3 µpy
263,7 µpy
279,0 µpy
323,1 µpy

Figure 1. Potential polarization curves of the ZA27 and hybrid composites
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figure 2. The obtained corrosion surfaces of ZA27 alloy (a,b) and hybrid composites (c,d,e,f) in NaCl solution

4. CONCLUSIONS
 The bulk ZA27 alloy and hybrid composites reinforced with nano alumina and nano
graphite were fabricated by hot pressing followed by ball-milling. The corrosion rates
obtained from Tafel polarizations with potential polarization curves. While the highest
corrosion rate was determined on the ZA27 alloy, the ZA-1-2 hybrid composite showed the
lowest corrosion rate because of the formation the finer primary particles between
reinforcement particulates and matrix in NaCl solution.
 Any pits arising from corrosion was not seen on the corrosion surfaces because of the good
resistance of the ZA27 matrix alloy. Only different sized micro-cracks was seen on the
surfaces according to content of the reinforcement particles.
 According to statistics, it was determined that the content of alumina was not very efficient
on the corrosion behavior of hybrid composites.
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PLAZMA OKSİDASYON İŞLEMİNİN AISI 316 PASLANMAZ ÇELİĞİNİN
KOROZYON DAVRANIŞINA ETKİSİ
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b

a
Atatürk Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 25240 Erzurum, Türkiye
Gümüşhane Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 29100 Gümüşhane, Türkiye

Özet
Bu çalışmada, AISI 316 paslanmaz çelik numunelerin yüzeylerine iki farklı plazma oksidasyon işlemi
uygulanmıştır. Plazma oksidasyon işlemlerinden biri sadece oksijen ortamında yapılırken (PO1) diğeri ise eşit
oranda hidrojen ve oksijen gazlarının karışımından oluşan (PO2) plazma ortamında gerçekleştirilmiştir.
Numunelerin korozyon davranışını tespit edebilmek için korozyon deneyleri yapılmıştır. Ayrıca işlemsiz ve yüzey
işlemi uygulanmış numunelerin yapısal analizleri için SEM ve XRD cihazları kullanılmıştır. Yapılan plazma
oksidasyon işlemlerinin ardından malzeme yüzeyinde ağırlıklı olarak manyetit fazının oluştuğu tespit edilmiştir.
Ayrıca PO1 ve PO2 işlemlerinden sonra elde edilen yüzeylerin göstermiş oldukları korozyon davranışının, işlemsiz
numunelerinkine yakın karakterde olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: AISI 316 paslanmaz çeliği, Plazma oksidasyon, Korozyon, SEM, XRD

INFLUENCE OF PLASMA OXIDATION ON CORROSION BEHAVIOR OF AISI 316
STAINLESS STEEL
Abstract
In this study, two different plasma oxidation treatments were applied on the surface of AISI 316 stainless steel
specimens. One of the plasma oxidation treatments was applied in 100 % oxygen atmosphere (PO1) and the other
was carried out in the equally composed of a mixture of hydrogen and oxygen (PO2) atmosphere. Corrosion tests
were performed in order to determine the corrosion behavior of the sample. SEM and XRD devices were used for
structural analysis of untreated and the plasma oxidized samples. It was determined to be mainly composed of
magnetite phase on the surfaces of specimens after the plasma oxidation treatments. Also it was found that the
corrosion behaviors of PO1 and PO2 applied surfaces were similar character with the untreated specimens.
Keywords: AISI 316 stainless steel, Plasma oxidation, Corrosion, SEM, XRD
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1. GİRİŞ
Yüzey işlemleri, bir iş parçasının tümünde olmayan bir veya birkaç özelliği o iş parçasının
yüzeyinde oluşturmak için yapılan işlemlerin tümüdür. Hem geleneksel hem de günümüzde
uygulanan modern işlemlerin amacı aynıdır. Amaç; korozyon direncini artırmak [1-3], yorulma
ve aşınma dayanımı gibi tribolojik ve mekanik özelliklerini iyileştirmektir [4-7].
Yüzey işlemlerini kaplama ve yüzey üzerinde yapılan dönüştürme işlemleri olarak genelde
ikiye ayırmak mümkündür. Kaplama, metal yüzeyine bir element veya bileşiğini biriktirerek
bir tabaka oluşturma işlemlerini kapsar. Yüzey dönüştürme işlemlerinde ise, yüzey içyapısı
ve/veya bileşiminin değişimini içerir.
Sıcaklık destekli yüzey işlemleri, alev, indüksiyon ve lazer gibi herhangi bir ısıtma kaynağından
yapılan ısıl işlemler neticesinde gerçekleştirilen işlemlerdir. Bu işlemler, dışarıdan bir bileşik
yapıcı element atomları ile taban malzeme atomları arasında kimyasal bir tepkime oluşturmaya
yönelik olursa, bu işlem sıcaklık destekli kimyasal işlem adını alır. Kimyasal tepkimeler
oluşturulurken, atom yarıçapı 1 A°’den düşük olan hidrojen (H), bor (B), karbon (C), azot (N)
ve oksijen (O) gibi element atomları, bu atomlarla kimyasal bileşik oluşturmaya meyilli
(afinitesi yüksek) metal element atomları ile sıcaklık altında tepkimeye sokulur ve taban
malzeme yüzeyinde metal-bileşik tabakaları (örneğin demir ile azot arasında demir nitrür;
titanyum ile karbon arasında titanyum karbür; alüminyum ile oksijen arasında alüminyum oksit
vb.) oluşturulur.
Bu çalışmada, AISI 316 paslanmaz çelik numunelerin yüzeylerine iki farklı plazma ortamında
oksidasyon işlemi yapılmıştır. Bu plazma ortamlarından biri %100 oksijen ortamı (PO1) iken,
diğeri ise eşit oranda H2 ve O2 gazlarından (PO2) oluşan plazma ortamıdır. Deneyler sonucunda
işlemsiz ve oksidasyon işlemi uygulanmış numunelerin yapısal ve korozif özellikleri
incelenmiştir.
2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Bu çalışmada, kimyasal bileşimi %0.08 C, %2.00 Mn, %0.75 Si, %0.045 P, %0.03 S, %16-18
Cr, %10-14 Ni, %2-3 Mo ve %0.10 N olan AISI 316 ostenitik çelik numuneler kullanılmıştır.
Deneyler için 15mm çapında ve 10mm kalınlığında olan numuneler hazırlanmıştır. Bu
numuneler sırasıyla 400-800-1200’lük zımparalar ile zımparalandıktan sonra 1µm boyutuna
sahip alümina tozu ile ince parlatma işlemine tabi tutulmuştur. Plazma oksidasyon işlemi için
hazır hale gelen numuneler, laboratuvar koşullarında kullanılan plazma ünitesine 4’er adet
olarak yerleştirilmiştir. Plazma oksidasyon deney şartları Çizelge 1'de verilmiştir.
Çizelge 1. Plazma oksidasyon deney şartları

Gaz oranları
(%)

Basınç
(mbar)

Sıcaklık
(°C)

Süre
(dakika)

PO1

%100 O2

2

450

45

PO2

%50 O2 - %50 H2

2

450

45

Deney Şartları
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3. BULGULAR
Şekil 1’de işlem yapılmamış ve plazma oksitlenmiş numunelerin XRD grafikleri verilmiştir.
İşlemsiz numuneye uygulanan farklı gaz karışım ortamlarındaki oksidasyon işlemleri sonucu
malzeme yüzeyinde ağırlıklı olarak manyetit fazı oluştuğu görülmektedir. %100 oksijenli gaz
atmosferindeki oksitlemede demiroksit fazların yoğunluğunda azalma, %50 oksijen - %50
hidrojenli gaz karışım atmosferindeki oksitlemede ise demiroksit fazlarının yoğunluğunun
arttığı tespit edilmiştir.

Şekil 1. İşlemsiz ve farklı gaz atmosferlerinde plazma oksidasyon uygulanmış numunelere ait XRD grafikleri

Şekil 2’de işlem uygulanmamış ve plazma oksidasyon yapılmış numunelere ait SEM
görüntüleri mevcuttur. Kesit görüntülerinden de görüleceği gibi oksidasyon işlemi ile yüzeyde
kromoksit tabakası üzerinde açık renkte ince kesintisiz koruyucu manyetit ve hematitten oluşan
bir demiroksit tabakası oluşmuştur. %50 Oksijen - %50 Hidrojen içeren gaz karışımı
atmosferinde yapılan oksidasyonda, hidrojenin saçındırma etkisinden dolayı daha ince bir oksit
tabakası saptanmıştır. İşlemsiz numune üzerine yapılan oksidasyon ile oluşan yeni oksit
tabakası nedeniyle yüzey pürüzlülüğü kısmen arttığı söylenebilir.

Şekil 2. (a) İşlemsiz numunenin yüzey resmi, (b) PO1 kesit resmi ve (c) PO2 kesit resmi
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İşlemsiz ve farklı ortamlarda plazma oksidasyon işlemi uygulanmış numunelerin
elektrokimyasal özellikleri, %3.5’lik NaCl çözeltisi kullanılarak incelenmiştir. Numunelerin
elektriksel iletkenliklerindeki akım ve gerilim değişimleri, Gamry G750/DC105
(Potansiyostat/Galvonostat/ZRA) marka potansiyometre cihazı ile yapılan potansiyodinamik
testler yardımıyla belirlenmiş ve tafel eğrileri elde edilmiştir.
Paslanmaz çeliklerin mükemmel korozyon dayanımları, yapısında fazla miktarda bulunan Cr
elementinin O2 ile birleşerek yüzeyde oluşturduğu kromoksit film tabakasından
kaynaklanmaktadır. Nitrokarbürleme ile, 500ºC ve üzerinde CrO’ler ayrışarak Cr elementine
affinitesi yüksek olan N ve C ile birleşerek, kromnitrürler (Cr-N) ve kromkarbürler (Cr-C)
(genellikle Cr23C6) meydana gelmektedir. Bu nedenle yüzeyde bulunan Cr oranındaki azalma
ile birlikte pasivizasyon tabakasının kırılması neticesinde bozulan bu bölge anot haline gelmiş
olacağından, çok geniş katot bölgesinin etkisi ile korozyon olayı meydana gelmektedir. Ayrıca
tane sınırlarında karbür çökelmesi sonucu oluşacak duyarlaşma olayı nedeniyle AISI 316
ostenitik paslanmaz çelik malzemenin korozyon direncinde azalma oluşacağı beklenmektedir.
Çelikler için nitrokarbürlü tabakanın korozyon direnci üzerinde etkisi olan parametreler
kalınlık, gözeneklilik, bileşim, mikroyapıdır. Bunlardan kalınlık ve porozite korozyon direnci
için en önemli parametrelerdir [8]. Nitrokarbürleme ile yüzey yapısında oluşan ε ve
γfazlarından dolayı gözenekliliğin ortaya çıkması ile korozyon direnci azalmaktadır.
Şekil 3’de işlemsiz numune ile işlemsiz numune üzerine %100 oksijenli gaz atmosferinde
(PO1) ve %50 oksijen - %50 hidrojenli gaz karışım atmosferinde (PO2) oksidasyon yapılmış
numunelere ait polarizasyon grafikleri mevcuttur. Şekilden görüldüğü gibi her iki oksitlemede
de numunelerin korozyon potansiyelinde ve korozyon akım yoğunluğunda düşme meydana
geldi. İşlemsiz AISI 316 numuneye nazaran, her iki oksitlemede de malzemenin korozyon
direncinde azalma tespit edildi. Bunun nedeninin plazma oksitleme ile yüzeydeki kromoksit
tabakasının bozularak, kromoksitlerin yanı sıra demiroksitlerinde bulunduğu yeni oksit
tabakanın meydana gelmesi olarak tespit edildi. Buna göre kromoksitleren oluşmuş
pasivizasyon tabakasının korozyon direnci, demir oksit tabakalarının korozyon direncinden
daha üstün olduğu görüldü. Ancak şekilden görüleceği üzere PO2 şeklinde oksitlenmiş
numunenin korozyon direnci, PO1 şeklinde oksitlenmiş numunenin korozyon direncinden daha
iyi değerdedir. Bunun nedeni PO2’de oksijen miktarı düşük olması nedeniyle manyetit fazın
daha baskın çıkması olduğu düşünülmektedir. PO2 işleminde H2’nin saçındırma etkisi ile
bileşenlerin ayrışması ve plazma ortamına katılması sonucu oksit tabakası incelmektedir.

Şekil 3. Potansiyel-korozyon akım yoğunluğu graiği (İşlemsiz, işlemsiz+PO1, işlemsiz+PO2
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Çizelge 2’de numunelere ait korozyon deneylerinden elde edilen akım, gerilim ve korozyon
hızları verilmiştir. Numunelerin korozyon hızları, Icor akımı ile doğru orantılıdır. Korozyon
akım değerinin düşük olması yani eğrilerin sola doğru kaymış olması, malzemenin korozyon
dayanımının arttığını göstermektedir.
Çizelge 2. Korozyon deneyi sonuçları

Icorr
(µA)

Ecorr
(mV)

Korozyon hızı
(mpy)

İşlemsiz

0.039

-112

33.17 x 10-3

İşlemsiz + PO1

0.069

-239.2

16.64 x 10-3

İşlemsiz + PO2

0.042

-212.6

47.95 x 10-3

Numune

4. SONUÇLAR
Plazma oksidasyon işlemlerinde, PO1 durumunda demiroksit fazlarında azalma
gözlemlenirken, PO2 durumunda ise artma meydana gelmiştir. Yapılan oksidasyon işlemleri
neticesinde parlatılmış yüzeylerin üzerinde birikmeden dolayı yüzey pürüzlülüğünde artış
meydana gelmiştir. Plazma oksidasyon işlemleri, AISI 316 paslanmaz çeliğinin korozyon
direncinde azalmaya sebep olmuştur. Bu sonuca göre paslanmaz çeliklerdeki kromoksitli
pasivizasyon tabakasının, demiroksitlerin oluşturduğu oksit tabakalarından daha fazla korozyon
direncine sahip olduğu saptanmıştır. PO2 şartında manyetit fazının yoğunluğundan dolayı
korozyon direncinin PO1 şartına göre bir miktar daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu işlemde
hidrojenin saçındırma etkisi nedeniyle oksit tabakası incelmektedir.
Teşekkür
Bu çalışma, Atatürk Üniversitesi BAP Yönetim Birimi tarafından 2009/67 numaralı proje
kapsamında desteklenmiştir.
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KATAFOREZ KAPLAMANIN PİGMENT/BAĞLAYICI ORANININ DEĞİŞİMİ İLE
KOROZYON DİRENCİNİN İNCELENMESİ
A. BAŞÇETİN, N. KARAKOÇ
Kansai Altan, Otomotiv Boyaları Araştırma Laboratuvarı, 35730, Kemalpaşa-İzmir, Türkiye
Özet
Metal yüzeylerin korozyona karşı dayanımında kataforez kaplama önemli bir rol oynamaktadır. Kataforez
kaplamaların korozyon direncini belirleyen en önemli parametrelerden biri pigment/bağlayıcı oranıdır. Mevcut
çalışmada farklı pigment/bağlayıcı oranlarında kataforez boyalar hazırlanmıştır. Bu hazırlanan boyaların
korozyona karşı direnci, fosfat kaplı yüzeylere uygulandıktan sonra ASTM B117’ye göre test edilmiştir. Sonuç
olarak en iyi korozyon performansı 0,25 pigment/bağlayıcı oranında görülmüştür.
Anahtar Kelimeler : Kataforez kaplama, Pigment/Bağlayıcı oranı

THE OPTIMIZATION OF CATHODIC ELECTRODEPOSITION COATING
CORROSION RESISTANCE AS A FUNCTION OF PIGMENT/BINDER RATIO
Abstract
Cathodic electrodeposition is a very common method for the corrosion protection of metal surfaces. One of the
main parameters that affects the corrosion performance of CED primers is the Pigment/Binder ratio. In the present
study, different CED baths with various P/B ratio were prepared. The salt spray test according to ASTM B117 was
applied to the panels. As a result, the best performance was obtained with 0.25 P/B ratio.
Keywords : Cathodic Electrodeposition, Pigment/Binder Ratio
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1. GİRİŞ
Elektrodepozisyon (ED) metal yüzeylerin korozyona karşı dayanımının sağlanması açısından
önemli bir kaplama yöntemidir. Uygulama ilk bakışta, daldırma yöntemi gibi gözükse de
uygulanacak yüzeyin, boyanın zıt yükü ile yüklenmesi sayesinde kaplama sağlanır.
Elektrodepozisyon uygulamaları, banyo adı verilen, kataforez boyanın bulunduğu tanklarda
gerçekleştirilir. Bu sistemde yüklü polimer miselleri ile birlikte pigment tanecikleri ve katkılar
ile zıt yüklü metal yüzeyine kimyasal tepkime ile çöker. Çökme işlemi sonrasında geri
çözünürlüğü çok düşük, kaplama işlemini metal yüzeyi izole ederek sonlandıran bir film oluşur.
Elektrodepozisyon fazla yüzey kusuru problemleri rastlanmayan, otomasyonla kontrol
edilebilen çok etkin bir uygulama yöntemidir. Bu yöntem başlıca otomotiv sektörü olmak üzere,
motosiklet, beyaz eşya, tarım aletleri olmak üzere birçok sektörde kullanılmaktadır.
Elektrodepozisyon, anodik ve katodik olmak üzere temel olarak iki farklı temel teknolojiden
oluşmaktadır. Anodik elektrodepozisyonda, negatif yüklü boya patikülleri/miseller pozitif
yüklü anot yüzeyinde toplanırken; katodik elektrodepozisyonda (kataforez), pozitif yüklü boya
partikülleri/miseller negatif yüklü katot yüzeyinde toplanır. Anodik elektrodepozisyonda, anot
olan metal yüzeyi çözünerek kaplamada renkte bozulma ve metal yüzeyinde korozyon
zaafiyetine sebep verir. Kataforezde böyle bir durumla karşı karşıya gelinmediği için, anodik
elektrodepozisyon ile mukayese edildiğinde korozyona karşı koruma performansı daha
yüksektir.
Elektrodepozisyon tekniklerinin en önemli özellikleri, kaplanan yüzeyin her noktasında benzer
film oluşumu ve de boyanın neredeyse %100 verimlilikle kullanılmasını sağlamalarıdır.
Yüksek katılı (düşük solvent emisyonları) ve su bazlı olmaları da beraberinde düşük yanma
riskine sahip ve görece daha yeşil ürünler olmalarını sağlamaktadır. Elektrodepozisyon
kaplamalar ile, diğer kaplamalarla sağlanan korozyon korumasına göre daha iyi sonuçlar elde
edilir. Metal parçalarda ulaşılamayan bölgelere ulaşarak tüm yüzeyin kaplanmasını sağlar ve
ASTM B117’ye göre yapılan 1000 saatlik tuzlu sis testinden başarı ile geçerler. (1), (2)
Kataforez banyo; pigment pasta, emülsiyon reçine ve büyük oranda da (yaklaşık olarak %80)
deiyonize sudan oluşur. Pigment pasta, kataforez boyaya asıl rengini veren kısımdır. Pigment
pasta temel olarak, antikorozif ve renk pigmentleri ile ezilme reçinelerinden (epoksi ve amin
modifiye epoksi) oluşmaktadır. Emülsiyon reçine daha çok, boyanın film oluşturma
konusundaki performansından sorumlu kısımdır ve amin modifiye epoksi ve poli
izosiyanatlardan oluşur. Kataforez banyoda, boyanın artı yüklenmesi için formik asit, laktik asit
ve asetik asit gibi zayıf asitler kullanılır. Zayıf asit amin modifiye epoksi reçinelerin uçlarını
kısmen nötralize ederek pozitif yüklü poliamin yapıların oluşumunu sağlar ve böylelikle boyayı
artı yüklemiş olur. Banyodaki asit miktarı uygulamanın etkinliği ve banyo stabilitesi için en
önemli parametrelerden biridir. Banyo içindeki asit miktarı miliekivalan asit miktarı ile
belirtilir.
Kataforez kaplamaların korozyon direncini belirleyen en önemli parametrelerden biri
pigment/bağlayıcı oranıdır. Banyodaki pigment miktarı boya 800 °C’de yakılarak içindeki
inorganik miktarının belirlenmesiyle bulunur. Bağlayıcı miktarı ise boya içindeki katı madde
miktarı (120 °C) ve pigment miktarı beraber değerlendirilerek hesaplanır. Mevcut çalışmada
farklı pigment/bağlayıcı oranlarında kataforez boyalar hazırlanmıştır. Bu hazırlanan boyaların
korozyona karşı direnci, fosfat kaplı yüzeylere uygulandıktan sonra ASTM B117’ye göre test
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edilmiştir. Sonuç olarak en iyi korozyon performansı 0,25 pigment/bağlayıcı oranında
görülmüştür.
2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
2.1. Kataforez Banyo Hazırlığı
Farklı pigment/bağlayıcı oranında banyolar oluşturmak için, aşağıda verilen banyo
kompozisyonları hesaplanmıştır. Hesaplamalar yapılırken, kullanılan pigment pasta ve
emülsiyon reçinenin teorik katı ve kül miktarları kullanılarak yapılmıştır. Pratikte, pigment
pasta/emülsiyon reçine oranları kullanıldığı için hesaplamalar, pigment pasta/emülsiyon reçine
oranı 1/1’den 1/7’ye kadar olan oranlar için P/B hesabı yapılmıştır.
Banyolar laboratuvar boyutunda kaplama için yaklaşık olarak 3500 g olarak hazırlanmıştır.
Banyo hazırlanırken öncelikle deiyonize su AND GX6100 terazide 0,01 g hassasiyet ile
tartılmıştır. Sonrasında emülsiyon reçine ve pigment pasta eklenerek, 200 rpm’de manyetik
karıştırıcıda 16 saat karıştırma altında bekletilmiştir.
Tablo 1. Farklı P/B oranlarındaki banyoların hazırlanması

P/B

Pigment
Pasta

Emülsiyon Reçine

Deiyonize
Su

0,11
0,13
0,16
0,19

175,00
200,00
233,33
280,00

1225,00
1200,00
1166,67
1120,00

1975,18
2002,01
2037,82
2088,00

Pigment
Pasta/Emülsiyon
Reçine
1/7
1/6
1/5
1/4

Tablo 1. Farklı P/B oranlarındaki banyoların hazırlanması (devam)

P/B

Pigment
Pasta

Emülsiyon Reçine

Deiyonize
Su

0,25
0,37
0,68

350,00
466,67
700,00

1050,00
933,33
700,00

2163,25
2288,72
2539,60

Pigment
Pasta/Emülsiyon
Reçine (PP/ER)
1/3
1/2
1/1

2.2. Kataforez Uygulama ve Panel Hazırlığı
Kataforez kaplama öncesinde, karıştırma altında tutulan kataforez banyo, 30 °C’ye ısıtılmıştır.
Önceden fosfat kaplanmış panele (Mn/Ni/Zn trikatyonik fosfat), eksi uç (katot) bağlanmıştır.
Karbon panel de anot olarak kullanılarak artı yüklenmiştir. Kaplama için NF marka voltaj
ünitesi (rektifiyer) kullanılmıştır. Her bir banyo ile yapılan uygulamada aynı kuru film
kalınlığını (yaklaşık olarak 21 µm) yakalayabilmek için 180-230 arasında farklı voltajlar
uygulanmıştır. Her bir panel için kaplama süresi 3 dk olarak uygulanmıştır. Uygulama
sonrasında, panel yüzeyine tutunamamış boya tabakasını almak için paneller deiyonize su ile
yıkanmıştır. Paneller 5dk süzüldükten sonra 165 °C’de Heraeus UT6760 marka fırında 15 dk
boyunca kürlendirilmiştir. Kürlenme sonrasında panellerin film kalınlıkları Minitest marka film
kalınlığı ölçüm cihazı ile doğrulanmıştır.
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2.3. Tuzlu Sis Testi
Paneller tuzlu sis testine tabi tutulmadan önce, fosfat kaplı yüzeyleri, epoksi bazlı boya ile
kaplanmıştır. Hazırlanan panellerde neşter yardımı ile düz bir kesi oluşturulmuştur. Paneller
ASTM B117 standardına uygun çalıştırılan Ascott CC IP 1000 tuzlu sis test kabininde
bekletilmiş ve belirli zaman aralıklarıyla panellerde korozyon ilerlemesi gözlenerek
fotoğraflandırılmıştır.
3. TARTIŞMA
Şekil 1’de verilen 1000 saatlik tuzlu sis test sonuçlarındada PP/ER oranı 1/3 ve 1/4 olan
kaplamaların tuzlu sis testi sonucu diğer oranlardaki kaplamalara göre daha iyi olduğu
gözükmektedir. Ama 1/4 oranındaki kaplamada blister patlamaları gözlemlendiği için
aralarında en iyi korozyon direnci 1/3 oranında hazırlanan banyoda gözlemlenmiştir. İyi bir
korozyon performansı için; korozyon korumada rol alan antikorozif pigmentlerin varlığı kadar
filmin metal yüzeyine yapışmasını sağlayan ve film içinde bütün bir yapı oluşturan, filmin su
geçirgenliğini etkileyen bağlayıcının varlığı önemli bir parametredir. P/B oranın düşük ve de
yüksek olduğu noktalarda korozyon performansının temel sebebinin bu neden olduğu
düşünülmektedir.

PP/ER: 1/1

PP/ER: 1/2

PP/ER: 1/3

PP/ER: 1/4

PP/ER: 1/5

PP/ER: 1/6

PP/ER: 1/7
Şekil 1. Farklı pigment pasta/emülsiyon reçine oranında hazırlanmış boyalar için 1000 saatlik tuzlu sis testi
sonuçları
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Korozyon önleyici pigmentler, korozyona sebep olacak iyonların (Cl- vb.) hapsedilmesi veya
değiştirilmesi, korozyon reaksiyonlarının yavaşlatılması, boyada polimerik yapıyı oluşturan
çapraz bağların oluşumunun tetiklenmesi gibi birçok mekanizmaya hizmet eder. Öte yandan,
kritik pigment hacim konsantrayonunun üzerindeki pigment miktarı filmin adhezif ve kohezif
güçlerinde zaafiyet oluşturacağı için boyanın korozyon direncinde düşüşe neden olduğu
gözlenmiştir. Az miktarda pigment miktarı da, korozyonu önleme konusunda yetersiz kaldığı
için korozyon direncinde düşüşle sonuçlanacaktır.
4. SONUÇ
Farklı P/B oranlarıyla hazırlanan kataforez banyolarda en iyi korozyon direncine sahip boyanın
P/B oranı 0,25 olan boya olduğu gözlemlenmiştir. Boyada iyi bir korozyon direnci
sağlayabilmek için pigment ve bağlayıcı miktarının iyi bir dengede tutulması gerektiği
sonucuna varılmıştır.
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İYONİK SIVI İÇEREN ÇİNKO YÜKLEMELİ BOYANIN KOROZYON
DİRENCİNİN İNCELENMESİ
A. BAŞÇETİNa, N. GİZLİb
a

Kansai Altan, Otomotiv Boyaları Araştırma Laboratuvarı, 35730, Kemalpaşa-İzmir, Türkiye,
b
Ege Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 35100, Bornova-İzmir, Türkiye

Özet
Bu çalışmada, iyonik sıvı içeren çinko yüklemeli boyanın korozyon direnci incelenmiştir. iyonik sıvı olarak 1Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide kullanılmıştır. Boyaların korozyon direnci, tuzlu
sis testi (ASTM B117) ile incelenmiştir. Sonuç olarak, iyonik sıvı içeren boyanın korozyon performansı çinko
yüklemeli boyanın kendisine kıyasla daha düşük olduğu gözlenmiştir. Bunun sebebi iyonik sıvının metal yüzeyine
çökerek, korozyon hücresi oluşturup, korozyonu tetiklemesi olabilir. Gelecek çalışmalarda farklı anyon-katyon
eşleşmesi, alkil zincir uzunluğuna sahip dolayısıyla farklı polarite, hidrofobiklik ve elektrokimyasal özelliklere
sahip iyonik sıvıların denenmesi hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: İyonik Sıvı, Çinko Yüklemeli Astar

INVESTIGATING THE CORROSION RESISTANCE OF A ZINC RICH PAINT
WITH IONIC LIQUID
Abstract
In the current study, the corrosion performance of a zinc-rich paint with the addition of an ionic liquid was
investigated. The ionic liquid used in the study is 1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide.
Corrosion resistances of the coatings were investigated with salt spray test (ASTM B117). However, the results
clearly indicate that the performance of the coating with the ionic liquid is inferior to the Zinc Rich Paint (ZRP)
itself. The reason for such an outcome might be the settling of the ionic liquid on the metal substrate and forming
a corrosion cell. The future studies will be carried out with different type of ionic liquids.
Keywords: Ionic Liquid, Zinc Rich Paint
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1. GİRİŞ
Çinko yüklemeli epoksi boyalar, denizcilik ve endüstriyel alanlar gibi çok farklı agresif korozif
ortamlarda kullanılan koruyucu kaplamalardır. Uzun süreli bir korozyon dayanımı için bir
çinko yüklemeli astar, ilk kat olarak kullanılmalıdır. Çinko yüklemeli astarlar, metal yüzeyine
ilk kat olarak uygulandığında, çinko partikülleri kurban anot rolünü üstlenerek, katodik koruma
sağlamaktadır. Sonrasında, çinko korozyon ürünlerinin oluşumu ile boya filminde bariyer etkisi
yaratarak, uzun süreli korozyon performansı sağlarlar.
Kuru film içindeki çinko miktarı, korozyon performansını belirleyici en önemli etmenlerden
biridir. Çinko tanecikleri birbiriyle temas halinde olup, boya filmi içinde iyi bir iletkenlik
sağlamalı, çinko tanecikleriyle ve daha pasif olan çelik substrat yüzeyi ile galvanik bağlantı
oluşturmalılar. Ancak bu koşullar dahilinde, çinko tanecikleri kurban anot olarak davranıp
substrat yüzeyinde katodik koruma sağlarlar (1).
Son zamanlarda iyonik sıvılar, geniş elektrokimyasal pencereleri, uzun süreli termal
stabiliteleri, yanıcı olmamaları ve de neredeyse sıfır buhar basıncı gibi özellikleriyle polimer
filmleri içinde kullanımları konusunda potansiyel adaylar olarak değerlendirilmektedirler. (2)
İyonik sıvılar ihmal edilebilir buhar basıncına sahip, çevre dostu metal korozyon önleyicileridir.
(3) Çinko yüklemeli astarların katodik korumalarında iyonik sıvıların, çinko tanecikleri ve de
metalik yüzey arasında iyi bir iletkenlik sağlanmasında rol oynadığı bilinmektedir. (4) İyonik
sıvıların bu eşsiz özellikleri nedeniyle, bir boya bileşeni olarak kullanımlarının, hem boya
filmindekiçinko miktarının azaltılmasına, hem de kuru filmin elastikiyetinde artış
sağlayamasına
olanak vermektedir. Bu çalışmada, 1-Ethyl-3-methylimidazolium
bis(trifluoromethylsulfonyl)imide iyonik sıvı içeren çinko yüklemeli boya formulastonları
oluşturulmuş ve korozyon performansları incelenmiştir. Boyaların korozyon direnci, tuzlu sis
testi (ASTM B117) ile incelenmiştir. Sonuç olarak, iyonik sıvı içeren boyanın korozyon
performansı çinko yüklemeli boyanın kendisine kıyasla daha düşük olduğu gözlenmiştir. Bunun
sebebi iyonik sıvının metal yüzeyine çökerek, yüzeyde korozyonu tetiklemesi olabilir. Sonraki
çalışmalarda farklı iyonik sıvıların denenmesi hedeflenmektedir.
2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
2.1. Çinko Yüklemeli Astarın Hazırlanması ve İyonik Sıvının Eklenmesi
Çinko yüklemeli astarın ana formülü; epoksi reçinesi, tiner, plastikleştirici, çinko tozu, dolgu,
ıslatma ajanı, yapışma destek ajanı, çökme önleyici ve reoloji ajanı içermektedir. Sertleştirici
olarak da tiner içinde çözünmüş poliamid reçinesi kullanılmaktadır.
Ana formülde belirtilen malzemeler, Diaf marka karıştırıcı ve cowless ucu kullanarak,
karıştırma altında girilmiştir. Karıştırma devri, kap içinde düzgün bir vorteks oluşumu
gözlendiği devir olarak ayarlanmış ve karıştırma 45 dakika boyunca gerçekleştirlmiştir.
Karıştırma işlemi tamamlandıktan sonra, ezilme inceliği Hegman Gauge grindometre 50 µm
kullanarak, 30 µm’nin altında olduğu gözlemlenmiştir.
İyonik sıvı içeriğinin etkisini incelemek amacıyla, sadece çinko içeren astar ve %3 iyonik sıvı
içeren astar olmak üzere iki farklı bileşene sahip yaş boya hazırlanmıştır. İyonik sıvının yaş
boya içinde homojenize edilmesi, Dispermat CV marka karıştırıcı ile düzgün bir karıştırma
rejimi oluşturduktan sonra 30 dk karıştırmayla sağlanmıştır.
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2.2. Çinko Yüklemeli Astarın Uygulanması
Çinko yüklemeli boyalara sertleştirici kısmı girildikten sonra kinematik viskozitesi Din Cup 4
kullanarak, 20 °C’de 19 saniye olacak şekilde boyanın uygulama tineriyle ayarlanmıştır. Boya
uygulamaya hazır hale gelince, soğuk haddelenmiş çelik (DKP) panellere ve kumlanmış çelik
panellere, konvansiyonel 1,6 mm meme çapına sahip Devilbiss marka tabancalarla, Akzo Nobel
RX-20 spray robotunun yardımıyla uygulanmıştır. Uygulamanın yapıldığı sprey kabininin
sıcaklığı 25 °C, bağıl nemi ise %55 olarak not edilmiştir Uygulamalar, kuru film kalınlığı 50µm
olacak şekilde ayarlanmıştır. Paneller 80 °C’de Heraeus UT6760 marka fırında 15 dakika
kürlendirilmiştir. Kuru film kalınlığı, Minitest 1100 marka cihazla ölçülüp, doğrulanmıştır.
Sonrasında paneller 25 °C’de, %55 nemde bir hafta boyunca bekletilmiştir.
2.3. Tuzlu Sis Testi
Hazırlanan panellerde neşter yardımı ile düz bir kesi oluşturduktan sonra panellerin kenarları
Tesa kırmızı bant ile kaplanmıştır. Paneller ASTM B117 standardına uygun çalıştırılan Ascott
CC IP 1000 tuzlu sis test kabininde bekletilmiş ve Belirli zaman aralıklarıyla panellerde
korozyon ilerlemesi gözlenerek fotoğraflandırılmıştır.
2.4. Mikroskop ile Filmin Yan Kesitinin İncelenmesi
Fazladan oluşturulmuş panellerin, Struers Secotom 15 kullanarak yan kesitleri alınmıştır.
Struers Levocit reçinesi kullanarak kesilen parçalar kalıpların içine yerleştirilip sabitlenmiştir.
Alınan kesite, mikroskopta düzgün bir görüntü elde etmek için Struers Tegramin 30 yardımıyla
parlatma işlemi uygulanmıştır. Nikon LV100ND ile yan kesitlerin mikroskop görüntüleri
alınmıştır.
3. TARTIŞMA
3.1. Tuzlu Sis Test Sonuçları
264 saat tuzlu sis testi sonrası panelleri fotoğrafları aşağıda gösterilmektedir.
264 saat
%3 İyonik Sıvı İlaveli

Referans

Şekil 1. 264 saat tuzlu sis test sonuçları
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Referans panelde keside beyaz pasın oluşması, boya filmindeki çinko taneciklerinin
paslandığını ve de katodik korumayı gerçekleştirdiğini göstermektedir. %3’lük iyonik sıvının
eklendiği boyada ise keside kırmızı pas oluşmuştur. Kırmızı pas oluşumu metal yüzeyinde
korozyon oluşumunu göstermektedir. Kullanılan iyonik sıvı, çinko tanecikleri ve de metalik
yüzey arasında iyi bir iletkenlik sağlanmak yerine metal yüzeyine çöküp, korozyon hücresi
oluşturup, korozyonu tetiklemiş olabilir.
3.2. Mikroskop ile Yan Kesitin İncelenmesi
Alınan yan kesit görüntülerinde, iyonik sıvı içeren kaplamada, referans kaplamadan farklı
olarak, yüzeyde damlacıkların olduğu görülmüştür. İyonik sıvı, kürlenme sıcaklığında filmden
uzaklaşmadığı için film içinde kalmıştır. İyonik sıvının polaritesi ve de yoğunluğu boyaya
görece yüksek olduğu için yüzeye göç etmiş olabiliceği sonucuna varılmıştır.

Şekil 2. Referans boya ile yapılan uygulamanın yan kesit görüntüsü

Şekil 3. İyonik sıvı içeren boya ile yapılan uygulamanın yan kesit görüntüsü

4. SONUÇ
Sonuç olarak, iyonik sıvı içeren boyanın korozyon performansı çinko yüklemeli boyanın
kendisine kıyasla daha düşüktür. Bunun sebebinin de iyonik sıvının metal yüzeyine çökerek,
yüzeyde korozyonu tetiklemesi olduğu tespit edilmiştir. Gelecek çalışmalarda farklı anyonkatyon eşleşmesi, alkil zincir uzunluğuna sahip dolayısıyla farklı polarite, hidrofobiklik ve
elektrokimyasal özelliklere sahip iyonik sıvıların denenmesi hedeflenmektedir.

KAYNAKLAR
1. Hammouda, N., Chadli, H., Guillemot, G., Belmokre, K., Advances in Chemical Engineering and Science 1,
51, 2011.
2. Blanco, D., Viesca, J.L., Mallada, M.T., Ramajo, B., González, R., Battez, A.H., Surface & Coatings
Technology 302, 13, 2016.
3. Atta, A.M., El-Mahdy, G.A., Al-Lohedan, H.A., Ezzat, A.R., Molecules 20, 11131, 2015.
4. Echeverria, M., Abreu, C.M., Deive, F.J., Sanroman, M.A., Rodriguez, A., RSC Advances 4, 59587, 2014.

561

2-{(E)-[(3,4-DIMETHYLPHENYL)IMINO]METHYL}-4-[(E)-(4ETHYLPHENYL)DIAZENYL]PHENOL SCHIFF BASE AND ITS PROPERTIES OF
CORROSION
F. PURTAŞa, D. KARAKAŞb ,M. KURTOGLUa
a

Kahramanmaraş Sütçü Imam University, Chemistry Department, 46100 Kahramanmaraş; Turkey
b
Cumhuriyet University, Chemistry Department, 58140, Sivas, Turkey

Abstract
A new Schiff base containing -C=N group 2-{(E)-[(3,4-dimethylphenyl)imino]methyl}-4-[(E)-(4ethylphenyl)diazenyl]phenol was ynthesized from 3,4-dimethylaniline and 5-[(E)-(4-ethylphenyl)diazenyl]-2hydroxybenzaldehyde condensation in methyl alchol solution. The structure of the Schiff base was
characterizated with, 1H and 13C NMR, IR, UV.-Vis. and elemental analysis. Corrosion inhibition of the
synthesized new compound was investigated by computational methods.
Keywords: Schiff base, corrosion, inhibition.

2-{(E)-[(3,4-DİMETİLFENİL)İMİNO]METİL}-4-[(E)-(4ETİLFENİL)DİAZENİL]FENOL SCHİFF BAZI VE KOROZYON ÖZELLİKLERİ
Özet
-C=N grubu içeren Schiff bazı
2-{(E)-[(3,4-dimetilfenil)imino]metil}-4-[( E)-(4-etilfenil)diazenil; 3,4dimetilanilin ve 5-[( E)-(4-etilfenil)diazenil]-2-hidroksibenzaldehit’in metanol çözeltisi içerisindeki
kondenzasyonunundan sentezlendi. Schiff bazının yapısı, 1H ve 13C NMR, IR, UV.-Vis ve elementel analiz ile
karakterize edilmiştir. Sentezlenen yeni bileşiğin korozyon önleme etkisi hesaplama metodu kullanılarak
yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Schiff Bazı, korozyon, inhibition.
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1. INTRODUCTION
Mild steel is widely used in store tanks, petroleum refineries, and so on. The main problem of
using mild steel is its dissolution in acidic solutions. Acid solutions are widely used for
removal of undesirable scale and rust in many industrial processes. Schiff base, an organic
compound having general formula R–C=N–R’ where R and R’ are aryl, alkyl or cycloalkyl or
heterocyclic groups formed by the condensation of an amine and a carbonyl group, is a
potential inhibitör (1).
2. COMPUTATIONAL METHODS
Corrosion is important research field to protect the metallic bulks. There are many studies
about computational or theoretical corrosion studies in literature (2 – 7). In this study we try
to determine inhibition efficiency ranking of related structures represented in Figure.

Figure. Optimized structures of related molecule at M062X/6-31+G level in gas phase.

Therefore some quantum chemical descriptors which are energy of the highest occupied
molecular orbital (EHOMO), energy of the lowest unoccupied molecular orbital (ELUMO), energy
gap between LUMO and HOMO (EGAP), hardness (η), softness (σ), electronegativity (χ),
electrophilicity index (ω), nucleophilicity index (N), dipole moment (µ) are calculated by
using following equations and represented in Table:

EGAP  ELUMO  EHOMO

(1)

I   EHOMO

(2)

A   ELUMO

(3)



IA
2

(4)
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(5)
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 2
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N

(7)

1

(8)


1

  (x 2   y 2  z 2 ) 2

(9)

Table. Calculated some quantum chemical descriptors for related isomers at same level of theory

Parameters
Isomer (1)
EHOMO1
-1.397
1
ELUMO
-7.129
EGAP1
-5.733
1
η
-2.866
σ2
-0.349
χ1
4.263
1
ω
-3.170
N2
-0.315
3
µ
4.208
1
in eV, 2 in eV-1 and 3 in Debye

Isomer (2)
-1.761
-6.604
-4.843
-2.422
-0.413
4.182
-3.612
-0.277
5.953

Isomer (3)”
-2.232
-6.872
-4.640
-2.320
-0.431
4.552
-4.466
-0.224
7.628

Energy of HOMO is an important parameter to determine inhibition efficiency ranking.
EHOMO is related with electron donating capability to metal surface. Corrosion inhibition
efficiency increases with the increasing of EHOMO. According to this parameter, inhibition
efficiency ranking of isomers should be as follow:
(3) > (2) > (1)
Other important descriptor is LUMO energy. Energy of LUMO is associated with electron
accepting from metallic bulk. If ELUMO is determinative parameter, inhibition efficiency
ranking should be as follow:
(2) > (3) > (1)
Energy gap between LUMO and HOMO is important to determine the inhibition efficiency
ranking due to the electron mobilities of inhibitors. Corrosion inhibition efficiency increases
with the decreasing of EGAP value. According to EGAP, the ranking is given as follow.
(3) > (2) > (1)
Another important parameters are hardness and softness to explain the inhibition efficiency
ranking. The rule is that hard species prefer to coordinate to hard metal and soft molecules to
soft metal. According to the softness values, inhibition efficiency ranking should be:
(3) > (2) > (1)
One of the other significant descriptors is electronegativity. Electronegativity is associated
with freedom of electrons in compound. Corrosion inhibition efficiency of isomers increases
with decreasing of electronegativity values. According to electronegativity values, inhibition
efficiency ranking should be:
(2) > (1) > (3)
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Other important parameter is electrophilicity and nucleophilicity indexes. The electrophilicity
index implies the ability of the electron accepting while nucleophilicity index displays the
ability of electron donating. The inhibition efficiency ranking increases with increasing the N
value or decreasing the ω value. According to the N and ω, corrosion inhibition efficiency
ranking should be:
(3) > (2) > (1)
Other important parameter is dipole moment. This parameter is related with polariziability of
molecules. Inhibition efficiency ranking of related isomers increases with increasing of this
parameter. According to these parameters, inhibition efficiency ranking should be as follow.
(3) > (2) > (1)
3. RESULT
As a result, calculated inhibition efficiency ranking should be:
(3) > (2) > (1)
According to this ranking, isomer (3) is the best candidate in the prevention of corrosion and
isomer (1) is the worst corrosion inhibitor among them.
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THE EFFECT OF NANO-Al2O3 CONTENT ON THE CORROSION BEHAVIOUR OF
ZA27/Al2O3 NANOCOMPOSITES
M. CELEBİ, H. CUVALCI, O. GULER, A. CANAKCI
Department of Metallurgical and Materials Engineering, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
Abstract
In this investigation, ZA27 metal matrix composites reinforced with Al 2O3 nanoparticles in different volume
percentage changing from 1-4 vol.% were manufactured by mechanical alloying and hot pressing method. The
initial powders were processed in a planetary ball mill for 8 hour at room temperature in an inert atmosphere. The
consolidation pressure, temperature and time of sintering were 600 MPa, 432 0C and 2.5 hours, respectively. The
effect of nano Al2O3 content on the corrosion behavior of ZA27/Al2O3 nanocomposites were examined. The
corrosion performances of ZA27/Al2O3 nanocomposites were determined by potentiodynamic polarization curves
in aerated 3.5 wt% NaCl solution. As a result, the effect of nano particulate content on the corrosion behavior of
ZA27/Al2O3 nanocomposites was investigated and the nanocomposite which has the best corrosion resistance was
determined.
Keywords: Corrosion, ZA27 alloy, nanocomposites, potentiodynamic polarization, mechanical alloying

ZA27/Al2O3 NANOKOMPOZİTLERİNİN KOROZYON DAVRANIŞINA NANO-Al2O3
ORANININ ETKİSİ
Özet
Bu çalışmada, Al2O3 nano-parçacık takviyeli ZA27 metal matrisli kompozitler mekanik alaşımlama ve sıcak
presleme yöntemleri kullanılarak üretilmiştir. Takviye oranları hacimce %1-4 arasında değişmektedir. Başlangıç
tozları gezegen tipli bilyeli bir öğütücüde oda sıcaklığında 8 saatlik bir süre ile inert gaz atmosferi altında işleme
tabi tutulmuştur. Presleme basıncı 600MPa, sinterleme sıcaklığı 432 0C ve sinterleme süresi 2.5 saat olarak
belirlenmiştir. ZA27/Al2O3 nanokompozitlerinin korozyon davranışına nano Al2O3 oranının etkisi araştırılmıştır.
ZA27/Al2O3 nanokompozitelerinin korozyon performansı ağırlıkça %3.5’lik NaCl solüsyonu içerisinde,
potansiyodinamik polarizasyon eğrilerinden yararlanılarak belirlenmiştir. Sonuç olarak ZA27/Al2O3
nanokompozitelerinin korozyon davranışına nano parçacık içeriğinin etkisi incelenmiş ve en iyi korozyon
direncine sahip numune belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Korozyon, ZA27 alaşımı, nanokompozitler, potansiyodinamik polarizasyon, mekanik
alaşımlama
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1. INTRODUCTION
Metal matrix composites (MMCs) have became the desirable materials in engineering
applications like aerospace and automobile industries because of their improved strength, lightweight, stiffness and increased wear resistance over unreinforced alloys. The light metals such
as magnesium, aluminium, titanium and their alloys are used as metallic matrices in the MMCs
production. The reinforcement can be in the form of fibres, whiskers and particulates[1].
Manufacturing process, the volume fraction and size of the reinforcement and bonding between
the matrix and the reinforcement of the composite effect these properties [2].
Zinc–aluminium alloys composites have gained significant interest among material scientists
in the development of high-strength lighter weight alloys material. Zinc–aluminium alloys
composite show good bearing resistance and good wear characteristics and can also be
produced easily[3]. The ZA27 alloy which belongs to the family of zinc–aluminium alloys with
relatively high content of aluminium is distinguished by the remarkably high wear resistance
as well as favourable physical, mechanical and technological properties (high strength and
hardness at ambient temperatures, low density and melting point, good damping properties,
high corrosion resistance)[3,4]. Favourable characteristics and low manufacturing cost of ZA27
alloy enable it to compete with other cast metals such as high strength aluminium alloys,
aluminium bronzes, grey iron and brass[4]. Besides its use as thin wall castings and in
components such as electrical, automotive, and industrial, it is increasingly popular in the
markets for bearings, wear-resisting parts, valves, pulleys and sheaves[5].
The properties of ZA27 alloy can be improved by changes in the microstructure of the alloy,
addition of some chemical elements and by using different heat treatments or thermomechanical
treatments[4]. Alumina, silicon carbide, mica, zircon and graphite are used as reinforcement
materials into ZA27 alloy matrix. Among all the ceramics, alumina is the one of the frequently
used ceramic reinforcement because of their excellent resistance to oxidation, corrosion and
wear. Alumina exhibits high values of hardness, compressive strength, wear resistance, thermal
and chemical stability and high elastic modulus. Moreover, it does not react with the matrix at
high temperatures and does not create undesired phases[6-8]. Although low sintering
temperature comparing with other ceramics, made it more functional and economical but, the
potential of alumina ceramics in many applications is limited by their relatively high brittleness
and low toughness [8].
It is known that ZA27 has good corrosion resistance in natural waters and atmospheres where
shows general corrosion in general. The rate of general corrosion is often determined by use
electro-chemical polarization and immersion technique [9].
There are varied studies concentrate on metal matrix nanocomposites especially on aluminium
and magnesium based nanocomposites [10-12]. But the investigation on Zn based
nanocomposites was not studied enough. The present research work is primarily aimed to study
and investigate the corrosion behavior of Al2O3 particle reinforced ZA27 matrix
nanocomposites via mechanical alloying (MA) followed by the hot pressing technique. The
effects of various Al2O3 content (vol.%) on the corrosion behavior of ZA27/Al2O3
nanocomposite have also been investigated.
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2. EXPERIMENTAL
The ZA27 alloy that has a chemical composition given in the Table 1 has been produced via
casting and then pulverized by gas atomization method. Nanocomposites were produced by
adding Al2O3 (100 nm, Graphene Future, Ankara, Turkey) nanopowders to ZA27 alloy matrix
powders (40,2µm). The Al2O3 nanoparticles with varying amounts of 1, 2, 3, and 4 % (volume
fraction) were used as reinforcing material in the preparation of nanocomposites.
Table 1. Composition of ZA27 alloy in weight percent (ASTM B669-82)

Component
Percentage
Composition

Aluminium

Magnesium

Copper

Zinc

25-28

0,01-0,02

2,0-2,5

Balance

The mechanical alloying (MA) process was conducted in a planetary ball mill (Retsch PM 100)
using tungsten carbide containers and balls at the room temperature. The ZA27, Al2O3 powders
were milled for 8 h with following parameters: ball-to-powder weight ratio: 5:1; ball diameter:
10 mm; speed: 300 rpm. Methanol as the process control agent was added to prevent excessive
cold welding and the formation of intermetallic compounds during the ball milling process.
The mixed powders were loaded into a steel die, cold pressed at 300 MPa and then hot-pressed
for 2.5 h at 4320C at pressure of 600 MPa. The graphite and zinc-stearate was applied on the
inner wall of the mold and surface of the samples as a lubricant. The bulk ZA27 samples and
nanocomposite samples were coded as given in Table 2.
Table 2. The specification and composition (vol. %) of the samples

Sample code
A0
A1
A2
A3
A4

Milling time (h)
0
8
8
8
8

ZA27

Al2O3

Porosity (%)

100
Balance
Balance
Balance
Balance

0
1
2
3
4

2,2
3,8
4,6
4,6
5,4

The density of nanocomposite samples were determined by the Archimedes method.
Theoretical densities of nanocomposites were calculated using rule-of-mixture. The porosity
was calculated by using the theoretical and experimental densities.
The corrosion behavior of ZA27 alloy and ZA27/Al2O3 nanocomposites was determined by
potentiodynamic polarization curves in aerated 3.5 wt% NaCl solution. For the
potentiodynamic polarization measurement, the samples (square cube shaped samples with an
average size of 5 mm × 10 mm) were mounted on copper rod using polymethyl methacrylate
(PMMA) resin for electrical connection, and open surfaces of all samples were cleaned with
deionized water followed by rinsing with acetone and then dried. Before potentiodynamic
polarization measurements, an initial delay of 45 min was employed in order to measure the
open circuit potential between working and reference electrodes. The open circuit potential and
the scan rate were -1,016 V and 0,2 mV/s respetively. Electrolytic corrosion behavior of the
samples was evaluated according to corrosion potential and corrosion current density. Each data
point for potentiodynamic polarization tests represents at least an average of three different
measurements.
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3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Corrosion Behavior
Potentiodynamic polarization scans of A0, A1, A2, A3 and A4 simples together with that of
uncoated substrate in 3.5% NaCl at room temperature (25 0C) are shown in Fig. 1. The anodic
and cathodic polarization curves represented anodic dissolution of the samples and cathodic
hydrogen evolution, respectively. It should be noted that the both anodic and cathodic
polarization curves of nanocomposites are very similar to that of ZA27 alloy. A small anodic
dissolution current is shown within the potential range of passivity for this composite.

Figure 1. Polarization curves of the samples

The most critical parameters such as corrosion potential (Ecorr), and current density (Icorr)
values calculated based on the Tafel extrapolation method [13] and corrosion rates of
nanocomposites are summarized in Table 3. Compared with the other samples, A4 sample has
maximum Icorr than the other nanocomposite samples (Table 3). As compared to other
nanocomposites, A3 nanocomposite sample shows lower corrosion rate of 98,04 µpy. Icorr value
of A2 is slightly higher compared to that of A3 nanocomposite. The Icorr value of A4
nanocomposite is three times greater than A3. A significant increase in the Icorr value of the
nanocomposites sample from 6,84 to 19,8 with increasing Al2O3 content from 3% to 4% was
obtained.
Table 3. The parameters of the ZA27 alloy and ZA27/Al2O3 nanocomposites at the end of tests

Samples
A0
A1
A2
A3
A4

Ecorr (V vs. SCE)

Icorr (µA/cm2)
9,2 µA
17,1 µA
9,66 µA
6,84 µA
19,8 µA

-973,0 mV
-985,0 mV
-996,0 mV
-991,0 mV
-984,0 mV
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Corrosion rate (µpy)
391,8 µpy
366,2 µpy
135,8 µpy
98,04 µpy
309,4 µpy

It was found that A0 simple have the highest corrosion rate (391,8 µpy) while the A3
nanocomposite have the lowest corrosion rate (98,04 µpy) among the tested samples. The
results show that the corrosion rates of simples decreased linearly with increasing the
reinforcement content (up to 3 vol.%. Al2O3). Corrosion resistance of nanocomposite samples
is improved significantly due to improving effect of Al2O3 (up to 3 vol.%) particles on the
mechanical properties and corrosion resistance. However, porosity values increased with
increasing reinforcement content (Table 2) after 3 vol.% Al2O3 and corrosion resistance of the
nanocomposites decreased as a result of increasing porosity. A significant increase in the
corrosion rate of nanocomposite simples from 98,04 to 309,4 with increasing Al2O3 content
from 3% to 4% was obtained.
4. CONCLUSIONS
In summary, ZA27/Al2O3 nanocomposites with changing percentage of SiC (1-4 vol.%)
manufactured by mechanical alloying and hot pressing method. The corrosion performances of
nanocomposites were evaluated by potentiodynamic polarization scans in 3.5 % NaCl solution.
While the highest corrosion rate was determined on the ZA27 alloy, the A3 (3 vol.% Al2O3)
nanocomposite simple showed the lowest corrosion rate due to improving effect of Al2O3 (up
to 3 vol.%) particles on the mechanical properties and corrosion resistance. According to
statistics, it was determined that the content of alumina was very efficient on the corrosion
behavior of ZA27/Al2O3 nanocomposites.
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PİRİNCİN DENİZ SUYUNDAKİ KOROZYONUNA RODANİNİN İNHİBİSYON
ETKİSİNİN İNCELENMESİ
V. YILMAZa, R. SOLMAZa, A. SALCIa, G. KARDAŞb
b

a
Bingöl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 12000, Bingöl, Türkiye
Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 01330, Balcalı, Adana, Türkiye

Özet
Bu çalışmada pirincin (P) deniz suyundaki korozyonuna rodaninin (Rd) inhibitör etkisi incelenmiştir. Deneysel
çalışmalar deniz suyunu temsilen %3,5 NaCl çözeltisinde inhibitör ilave edilerek veya edilmeden yapılmıştır. Bu
amaçla, elektrokimyasal impedans spektroskopisi (EIS) ve lineer polarizasyon direnci (LPR) teknikleri
kullanılmıştır. Metal yüzeyinin yapısı taramalı elektron mikroskopu (SEM) ile belirlenmiştir. Yüzeyin kimyasal
bileşimi enerji dağılımlı X-ışını spektroskopisi ile belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, Rd bileşiğinin pirincin
korozyonunu oldukça iyi önlediğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Pirinç, Korozyon, İnhibitör, Rodanin

INVESTIGATION OF INHIBITION EFFECT OF RHODANINE ON THE
CORROSION OF BRASS IN SEAWATER
Abstract
In this study, inhibition effect of rhodanine (Rd) on the corrosion of brass (P) in seawater was studied. Experiments
were performed in 3.5% NaCl solution representing the seawater in the absence and presence of the inhibitor. For
this aim, electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and linear polarization resistance (LPR) techniques were
used. The surface structure of the metal which was exposed to the test solutions was examined by scanning electron
microscopy (SEM). Surface composition was analyzed by energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX). It was
found that Rd efficiently protects P against the corrosion.
Keywords: Brass, Corrosion, Inhibitor, Rhodanine
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1. GİRİŞ
Asidik ortamda metalleri korozyona karşı korumada en pratik ve uygun yöntemlerinden biri
korozyon inhibitörlerinin kullanılmasıdır. İnorganik korozyon inhibitörlerinin büyük
çoğunluğu zararlı etkilerinden dolayı son yıllarda yasaklanmaya başlanmıştır. Ayrıca bu tür
inhibitörler belirli bir derişimden sonra korozyonu daha da arttırdıklarından tehlikeli
olabilmektedirler. Dolayısı ile inorganik inhibitörlere alternatif korozyon inhibitörleri
geliştirme çalışmaları son yıllarda bu alanda çalışan bilim insanlarının yaygın çalışma konusu
olmuştur. Yapılan çalışmalar N, S, O gibi aktif merkezlere sahip organik moleküllerinin asidik
ortamda korozyon inhibitörleri olarak kullanımları üzerine yoğunlaşmıştır [1-3]. Geliştirilecek
inhibitörlerin yüksek etkinliğe sahip olmaları, ucuz olmaları ve özellikle de insan ve çevreye
olumsuz etkilerinin olmaması gerekmektedir.
Bu çalışmada, sanayide en yaygın kullanılan metallerden bir tanesi olan pirincin deniz
suyundaki korozyonuna rodanin bileşiğinin inhibitör etkisi araştırılmıştır. Rd ve türevleri daha
önce demir ve bakırın asidik ortamlardaki korozyonuna inhibisyon etkileri incelenmiş ve
oldukça etkin oldukları belirlenmiştir [4-9]. Ancak, Rd’nin pirinç metalinin korozyonuna
inhibisyon etkisi literatürde henüz rapor edilmemiştir. Bu bileşik adsorpsiyon aktif merkezleri
oldukları kabul edilen azot, kükürt ve oksijen atomlarını içermekte olup yüksek inhibisyon
etkinliğine sahip olması beklenmektedir. Bu bileşiğin insan ve çevreye olumsuz etkisinin
olmaması, birçok sanayi dalında pratik uygulamalar için kullanılabilmesini sağlayacaktır.
İnhibitörün etkinliği çeşitli elektrokimyasal tekniklerle deneysel olarak incelenmiştir.
Çalışmadaki amaç, pirincin deniz suyundaki korozyonu için yüksek etkinliğe sahip, sağlıklı
uygun inhibitör belirlenmesidir.
2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Çalışma elektrotları silindirik pirinç çubuklardan yaklaşık 5 cm uzunluklarda kesilip bir ucuna
iletkenliği sağlamak için bakır tel geçirildikten sonra sadece ölçüm yapılacak diğer ucu açıkta
kalacak şekilde polyester içerisine gömülerek çalışma elektrotları hazırlanmıştır.
Elektrokimyasal ölçümlerden önce elektrot yüzeyi zımpara kağıtları kullanılarak mekanik
parlatma cihazı ile parlatılmıştır. Parlatmadan sonra elektrotların parlak yüzeyi saf su ve
arkasından mutlak etanol ile yıkanmış ve ultrasonik banyoda mutlak etanol içerisinde
bekletilmiştir. Bu şekilde parlatma esnasında yüzeyde kalmış metal tozların uzaklaşması
sağlanmıştır. Banyodan çıkarılan elektrotlar bir kez daha etanol ve saf su ile yıkanmış,
kurutulmuş ve zaman kaybetmeden çalışma çözeltilerine daldırılmıştır.
Korozyon testleri inhibitörsüz ve Rd içeren %3,5 NaCl çözeltilerinde yapılmıştır. Çözeltiler
analitik saflıkta kimyasalların destile su ile seyreltilmeleri ile hazırlanmıştır. Kullanılan
inhibitörün kimyasal yapısı Şekil 1’de verilmiştir.
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Şekil 1. Rd’nin molekülünün kimyasal yapısı

Çalışma elektrotları test çözeltilerine daldırılmış ve 24 saat sonra ölçümler yapılmıştır.
Elektrokimyasal ölçümlerde bilgisayar kontrollü CHI 660D A.C. Electrochemical Analyzer
cihazı kullanılmıştır. Karşı elektrot olarak toplam yüzey alanı 2 cm2 olan platin, referans
elektrot olarak Ag/AgCl (3 M KCl) kullanılmıştır. EIS ölçümleri açık devre potansiyelinde 100
kHz frekanstan başlayarak 5 mV genlik uygulanarak yapılmıştır. Lineer polarizasyon direnci
ölçümleri açık devre potansiyelinden 10 mV daha negatif potansiyelden itibaren +10 mV daha
pozitif potansiyele kadar 1 mV s-1 tarama hızı ile yapılmıştır. Elde edilen akım-potansiyel
eğrilerinin eğiminden polarizasyon dirençleri hesaplanmıştır.
P elektrotlar 24 saat inhibitörlü ve inhibitörsüz test çözeltilerine daldırıldıktan sonra
yüzeylerinin yapısı SEM (JEOL 6510) ile incelenmiştir. Metalin yüzey bileşimi SEM cihazı ile
kombine EDX cihazı ile belirlenmiştir.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
P elektrotun inhibitörsüz ve 10,0 mM Rd içeren %3,5 NaCl çözeltilerinde 24 saat bekletildikten
sonra alınmış Nyquist ve Bode eğrileri Şekil 2’de verilmiştir. İnhibitörsüz ortamda elde edilen
eğri incelendiğinde yüksek ve orta frekans bölgelerinde bir kapasitif lup oluşmaktadır. Düşük
frekans bölgesinde ise kapanmayan bir eğri oluşmuştur. Düşük frekans bölgesindeki ikinci eğri
P elektrotun bu ortamdaki korozyon reaksiyonunun difüzyon kontrollü olduğunu
göstermektedir. Buradaki direnç, korozyon ürünlerinin yüzeyde oluşturduğu filmin direnci ve
difüzyon direncine karşılık gelmektedir. Yüksek ve orta frekans bölgesinde gözlenen basık
yarım daire yük transfer direnci (Rct) ve diffüz tabaka direncine (Rd) karşılık gelmektedir. Bu
dirençlerin hepsinin toplamı polarizasyon direncine (Rp) karşılık gelmektedir [10-12].

573

Şekil 2. P elektrotun inhibitörsüz (○) ve 10,0 mM (●) Rd içeren %3,5 NaCl çözeltilerinde elde edilen Nyquist (a),
log(ƒ)-log(Z) (b) ve log(ƒ)-Phase eğrileri (c)

Ortama 10,0 mM Rd ilave edilmesi elektrotun davranışını önemli ölçüde değiştirmiştir.
İnhibitörlü ortamdaki Bode ve Nyquist eğrileri incelendiğinde biri yüksek ve orta frekans
bölgelerinde diğeri düşük frekans bölgesinde ve ilkine göre daha büyük ikinci bir lup
oluşmuştur. Birinci lup yük transfer direnci ve difüz tabaka direnci, ikinci lup ise film direnci
ve yüzeydeki diğer birikintilerin direncine karşılık gelmektedir. İnhibitör ilavesi ile toplam
direncin artması Rd moleküllerinin metal yüzeyinde adsorplandığını, koruyucu bir inhibitör
filmi oluşturduğunu ve metal yüzeyinde korozif çözelti ile temas eden aktif merkezlerin sayısını
azaltarak korozyon hızını düşürdüğünü göstermektedir.
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Elektrotun test çözeltilerindeki direnci LPR ölçümleri ile belirlenmiştir. Bu ölçümlerde elde
edilen akım potansiyel eğrilerinden Eşitlik (1) yardımı ile Rp değerleri hesaplanmıştır.
Rp 

SdE
di

(1)

Burada, S çalışma elektrotunun çözelti ile temas eden yüzey alanını, dE potansiyeldeki
değişimi, di ise akım yoğunluğunda meydana gelen değişimi göstermektedir. İnhibitörsüz ve
inhibitörlü ortamlarda Rp değerleri sırası ile 1564 ve 52110 Ω olarak hesaplanmıştır. Bu
verilerden Rd’nin inhibisyon etkinliği %97 olarak hesaplanmıştır.
İnhibitörsüz ve 10 mM Rd içeren %3,5 NaCl çözeltilerinde 24 saat bekletilmiş P elektrotun
SEM görüntüleri Şekil 3’te verilmiştir. Şekil 3a’da görülebileceği gibi inhibitörsüz ortamda P
yüzeyi oldukça korozyona uğramıştır. Yüzeydeki birikintiler büyük olasılıkla Cu ve Zn’nin
oksit ve klor bileşikleridir. Ortama inhibitör ilavesi (Şekil 3b) ile yüzeyde homojen dağılmış ve
yüzeye sıkıca tutunmuş bir inhibitör filmi oluşmuştur. Oluşan film metali son derece iyi
korumuştur.

Şekil 3. İnhibitörsüz (○) ve 10,0 mM (●) Rd içeren %3,5 NaCl çözeltilerinde 24 saat bekletilmiş P elektrotun SEM
görüntüleri

SEM analizleri yapılmış yüzeylerin kimyasal bileşimleri EDX ile belirlenmiştir. İnhibitörsüz
ortamda metal yüzeyinin bileşimi %7,4 O; %0,9 Cl; %55 Cu ve %36,7 Zn olarak belirlenmiştir.
İnhibitörlü ortamda bekletilen örneğin yüzey bileşimi ise %1,7 C; %2,6 O; %3,4 S, %0,5 Cl;
%56,7 Cu ve %35,2 Zn’dir. İnhibitörlü ortamda O ve Cl yüzdelerinin azalması inhibitör
filminin oksit ve klor bileşiklerinin oluşmasını önlediğini göstermiştir. Bu elektrot yüzeyinde
%3,4 oranında S ve %1,7 oranında C bulunması yüzeyde Rd filminin oluşması ile ilgilidir.
İnhibitörlü ortamda Zn miktarının azalması, Rd moleküllerinin bu metal ile oluşturduğu
kompleks bileşiğin yüzeyde kalıcı olmayıp çözeltiye geçmiş olabileceğini göstermektedir.
Literatür çalışmaları [6] Rd moleküllerinin Cu’ın boş d orbitalleri ile kimyasal olarak
etkileşerek metal yüzeyinde ince bir film oluşturduğunu ve bu filmin bakırın korozyonunu
önlediği belirlenmiştir. Aynı çalışmada Rd moleküllerinin metal yüzeyinde oluşan Cu+ iyonları
ile [Cu-Rdnx]+ads bileşiği oluşturduğunu ve metal yüzeyine çöken bu bileşiğin fiziksel bariyer
etkisi göstererek bakırı korozyona karşı koruduğu belirtilmiştir.
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3. SONUÇLAR
Pirincin deniz suyundaki korozyonuna Rd’nin inhibitör etkisi deniz suyunu temsilen %3,5 NaCl
çözeltisinde incelenmiştir. Deneysel sonuçlardan elde edilen veriler aşağıda özetlenmiştir.
 P metali deniz suyunda oldukça hızlı korozyona uğramaktadır.
 Klorürlü ortama Rd ilave edildiğinde metalin korozyon direnci %97 oranında artmıştır.
 Rd oldukça koruyucu, homojen dağılımlı ve yüzeye sıkı tutunmuş bir film oluşturmaktadır.
 Metal yüzeyinde oluşan Rd filmi korozif çözelti ile temas eden aktif merkezlerin sayısını
azaltarak korozyon hızını düşürmektedir.
 EDX analizleri Rd filminin metal yüzeyinde Rd filminin varlığını doğrulamıştır. Oluşan film
Cu ve/veya Zn metallerinin oksit ve/veya klor bileşiklerinin oluşmasını önlemektedir.
Teşekkür: Bu çalışma Bingöl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri (BÜBAP)
Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje Numarası: BAP-52-290-2015). BÜBAP
ve Bingöl Üniversitesi Merkezi Laboratuvara desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.
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BETONARME ÇELİĞİNİN KOROZYON DAVRANIŞINA FDM OLARAK
KULLANILAN YAĞ ASİTİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
F. TEZCAN, K. CELLAT, G. KARDAŞ, H. PAKSOY
Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 01330 Adana, Türkiye
Özet
Yeni nesil binalar yaşam standartlarının yükseltilmesi için konforlu ve ekonomik dizayn edilmesi gerekmektedir.
Kaprik asit ve miristik asit içeren yağ asidi karışımı uzun ömürlü faz değişimi sırasında çok az hacim değişikliği
ve düşük maliyetli olduğu için faz değiştiren madde (FDM) materyali olarak umut verici olarak düşünülmektedir.
Isı depolamak için beton içerisine katkı maddesi olarak literatürde yağ asidi bulunmasına rağmen beton içerisine
gömülü çeliğin korozyon davranışa etkisi şuana kadar detaylı incelenmemiştir. Bu çalışmada, yağ asidi karışımı
içeren ve içermeyen beton içerisindeki çeliğin korozyon davranışı kütlece %3.5 NaCl içeren çözeltide EIS yöntemi
ile zamanla araştırılmıştır. Elektrotların yüzey morfolojisi FESEM ile belirlenmiştir. Yağ asidi karışımının beton
içerisine eklenmesi betonarme çeliğinin korozyonunu artırmadığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yağ asidi, faz değiştiren madde, korozyon, betonarme çeliği

INVESTIGATION OF CORROSION BEHAVIOR OF REBAR IN CONCRETE WITH
FATTY ACID AS PCM ADDITIVE
Abstract
New generation buildings are being designed comfortable and economically efficient in order to get the higher
standard of life. Fatty acid mixture which includes capric acid and myristic acid is considered promising phase
change material (PCM) materials for long-lived, few volume changes during phase chance and low cost. Fatty acid
as an additive into concrete for heat storage material was reported in literature. However, the corrosion behavior
of steel embedded in concrete has not been fairly examined yet. In this study, the corrosion behavior of rebar
containing with fatty acid and without fatty acid in concrete was investigated in wt%3.5 NaCl by using EIS over
long term duration. Surface of rebar was characterized by FESEM. The corrosion rate of the rebar did not increase
with addition to the fatty acid mixture in concrete.
Keywords :Fatty acid, phase changed material, corrosion, rebar
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1. GİRİŞ
Dünya üzerinde artan insan nüfusu nedeniyle insanların yaşamlarını geçirebileceği yeni
binalara ihtiyaç duyulmaktadır. Buna paralel olarak inşaat sektörünün ivmenin artması ile
birlikte yapılan binaların uzun ömürlü olmaları, ısı depolama kapasitesinin artırılması ve
ekonomik olmaları tercih edilmektedir. FDM’ler yeni nesil binalarda istenen bu özelliklerin
yerine getirilmesi için sürdürülebilir ve etkili çözüm olabilir. FDM materyalleri sabit sıcaklığa
yakın yüksek depolama kapasitesi ile termal enerjiyi depolayabilirler ve salabilirler. Bu
özellikleri inşaat sektöründe oldukça geniş uygulama alanlarına sahiptir (1). FDM katkı
maddeleri yapılmış yeni nesil binalar beton bu karışımlardan oluşmakta ve ısıtma ve soğutma
yapılarda enerji kaybını engelleyebilmektedir (2).
Yakın zamanda yapılan çalışmalarda FDM’lerin inşat sektöründe mekanik dayanımı ve termal
özelliklerinin geliştirilmesinde detaylı çalışmalar bulunmaktadır. FDM’lerin çimento
içerisindeki diğer davranışlarının da incelenmesi gerekmektedir. Bunun başında bir binanın
ömründe kritik öneme sahip olana korozyon davranışının incelenmesi gelmelidir. Literatürde
betonarme çeliğinin FDM içeren yapılar içerisindeki korozyon davranışı kütle kaybı yöntemi
ile çalışılmıştır (3-5). Bunun yanı sıra elektrokimyasal impedans spektroskopisi yöntemi (EIS)
tekniği bu tekniğe göre aynı örnek üzerinde uzun süreli deneyler yapılabilmesi ile avantaj
sağlayabilmektedir. Bu çalışmada FDM materyali olan kaprik asit ve miristik asit karışımı
çimento içerisine katkılanarak betonarme çeliğinin kütlece %3,5 NaCl çözeltisi içerisinde
korozyon davranışı incelenmiştir.
2. YÖNTEM
2.1 Beton Hazırlanması
Binalarda enerji tasarrufu için kullanılacak FDM dizaynında ısıl konfor koşullarının
belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu amaçla çalışmamızda kullanacak yağ asitlerinin
belirlenmesinde, ISO 3370 ve ASHRAE 55’te tanımlanan ısıl konfor koşulları göz önünde
bulundurulmuştur. Bu standartlara göre ideal ortam sıcaklığı 22-27oC aralığında bulunmaktadır
ve kullanılacak FDM’nin de bu aralıkta faz değişimi göstermesi gerekmektedir. Uygun
erime/donma noktasına sahip yağ asidi karışımının hazırlanmasında hayvansal ve bitkisel
kaynaklardan elde edilebilen kaprik asit ve miristik asit (75:25 k/k) karışımı kullanılmıştır.
Deneylerde kullanılacak beton karışımları yağ asitlerinin beton içerisine doğrudan eklenmesi
ile hazırlanmıştır. Bu amaçla, su/ çimento oranı 0,41 olan, FDM’li ve FDM içermeyen beton
karışımları hazırlanmıştır.
2.2 Elektrotların Hazırlanması
Betonarme çeliğinin (kütlece%) 0,20% C, 0.58% Mn, 0,21% Si, 0,013% P, 0,021% S, 0,14%
Ni, 0,11% Cr, 0,02% Mo, 0,003% V, 0,21% Cu, 0,01% N ve Fe demirden oluşmaktadır.
Betonarme çeliği 5 cm uzunluğunda 0,8 çapında kesilmiştir. Elektrotun bir ucunun orta
kısmından delinerek akım toplayıcı olarak bakır teli çeliğe monte edilmiştir. Alt kısmının
sadece çimento ile temasını sağlamak için diğer yüzeyleri poliester ile kaplanmıştır. Sadece alt
kısmı açık kalan elektrot 7x7x7 boyutlarında beton kalıba alttan, üstten ve yanlardan 3,5 cm
uzaklıkta sabitleyerek, hazırlanmış yağ asidi içeren çimento ve yağ asidi içermeyen çimento
içerisine dökülmüştür. Örnekler 24 saat sonunda kalıplar çıkarıldı ve 20±2° C de 28 gün
boyunca kür edildikten sonra kütlece %3,5 NaCl içeren çözelti içerisine daldırılmıştır.
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Şekil 1. Kütlece %3,5 NaCl çözeltisi içerisinde bekletilen beton elektrotlar.

2.4 Korozyon Testi
Elektrokimyasal ölçümler CHI 660 D (seri no: F1190) ile gerçekleştirilmiştir. Elektrokimyasal
impedans spektroskopisi (EIS) üç elektrot tekniği ile atmosfere açık oda koşullarında
gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan elektrotlar çalışma elektrotu, Ag/AgCl (3 M KCl) referans
elektrot ve 2 cm2 yüzey alanına sahip Pt levha karşı elektrot olarak kullanılmıştır. EIS ölçümleri
105 Hz ve 0,005 Hz aralığında 5 mV genlik uygulanarak açık devre potansiyelinde alınmıştır.
2.5. FESEM Görüntüleri
Elektrotların yüzey görüntüleri alan salınımlı taramalı elektron mikroskobu (FESEM)
(Zeiss/Supra 55) ile alınmıştır. 60 gün sonunda beton kırılarak içerisindeki elektrot çıkarılmış
destile su ile yıkandıktan sonra 40 °C de etüvde bir gece boyunca bekletilmiştir. Temizlenmiş
ve kurutulmuş elektrot yüzeylerin FESEM görüntüsü alınmıştır.
3. BULGULAR ve TARTIŞMA
3.1 EIS Ölçümleri
Yağ asidi karışımı içeren ve içermeyen beton karışımı ile hazırlanan çeliğin kütlece %3,5 NaCl
çözeltisi içerisinde 1 saat bekletildikten sonra elde edilen Nyquist (a), Bode ve faz-açısı frekans
(b) eğrileri Şekil 2 de, verilmekledir. Şekilde görüldüğü gibi yağ asidi karışımı ile hazırlanan
elektrotlarda çözelti direnci yağ asidi içermeyen elektrotlara göre daha düşük olmaktadır.
Nyquist eğrilerinde yağ asidi içeren ve içermeyen elektrotlarda yüksek frekans bölgesinde bir
kapanmayan basık yarım daire ve düşük frekans bölgesinde çizgisel eğri elde edilmektedir. EIS
tekniği betonarme çeliğinin korozyonu ve çözelti içerisinde bulunan iyonların difüzyonun
açıklanmasında önemli bir tekniktir. (6, 7). Bu yöntem, klorür iyonlarının betonarme çeliği
yüzeyine difüzyonu ve yüzeyde meydana getirdiği korozyonun açıklanmasında
kullanılabilmektedir. Yüksek frekans bölgesinde oluşan basık yarım daireye ait dirençler, yük
transfer direnci (Rt), birikinti direnci ve beton içerisinde meydana gelen por dirençlerinin
(Rpor) toplamından oluşmaktadır. Düşük frekans bölgesinde elde edilen çizgisel kısım elektrot
yüzeyine klorür iyonlarının taşınması ve yüzeyde oluşan korozyon ürünlerinin uzaklaşmasına
karşılık gelen difüzyon kontrollü bir olayı ifade etmektedir. Korozyon ürünleri ve klorür
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iyonlarının elektrot porların da meydana getirdiği direnç difüzyon direnci(Rd) olarak
adlandırılmaktadır (8). Çözelti içerisinde bulunan klorür iyonları beton içerisinden geçerek
elektrot yüzeyinde korozyona neden olmakta ve aynı zamanda elektrot yüzeyinde meydana
gelen tepkimler sonucu oluşan korozyon ürünlerinin yine beton içerisinden geçerek çözelti
içerisine taşınması difüzyon direncine neden olmaktadır (9). Şekil 3 de yağ asidi karışımı içeren
ve içermeyen beton karışımı ile hazırlanan betonarme çeliğinin 120 saat kütlece %3,5 NaCl
çözeltisi içerisinde bekletildikten sonra elde edilen Nyquist (a), Bode ve faz-açısı frekans (b)
eğrileri verilmektedir. 120 saat bekletme sonunda eğrilerde önemli değişimler oluşmamakla
birlikte yağ asidi içeren elektrotlarda çözelti direncinin içermeyen elektrota oranla düştüğü
belirlenmiştir. Yağ asidi içeren ve içermeyen elektrotlar ile ölçülen çözelti dirençleri 1 saat
sonunda sırasıyla 1140 Ω cm2 ve 1113 Ω cm2 ölçülürken, 120 gün sonunda 990 Ω cm2 ve 1253Ω
cm2 olarak belirlenmiştir. Artan zamanla birlikte yağ asidi içeren elektrotun Rs değeri düşerken
yağ asidi içermeyen elektrotun arttığı görülmektedir.
Elektrot yüzeyinde meydana gelen tüm dirençlerin toplamı polarizasyon direnci (Rp) olarak
verilmektedir. Yağ asidi içermeyen ve yağ asidi içeren elektrotlarının 1 saat ve 120 gün
sonundaki Rp değerleri Şekil 2.b ve Şekil 3 b de verilen Bode eğrilerinden hesaplanmıştır. Yağ
asidi içermeyen ve yağ asidi içeren elektrotlarının 1 saat sonunda sırasıyla 197.122 Ω cm2 ve
53.410 Ω cm2 iken 120 gün sonunda Rp değerleri 17.917 Ω cm2 15.415 Ω cm2 olarak
belirlenmiştir. Yağ asidi karışımı ilave edilmesi ile betonun gözenekleri artmaktadır (10).
Betona yağ asidi ilave edilmesi ile artan porlardan çözelti içerisine daha fazla klorür iyonları
geçmekte ve Rp değeri artan zamanla birlikte azalmaktadır. Bununla birlikte, 120 gün sonunda
her iki elektrotta hesaplanan Rp değerlerinin zamanla azaldığı ve bir birine yakın olduğu
görülmektedir. İnşaat sektöründe ısı depolamada kullanılan FDM materyali olan yağ asidi yenil
nesil binalarda enerji verimliliğini geliştiren (11-13) ve betonarme çeliğinin korozyonunu fazla
artırmadığı görülmektedir. Yağ asidi karışımının eklenmesi ile zamanla betonda gözeneklilik
artsada korozyon hızının önemli miktarda artmadığı EIS sonuçlarından söylenebilir.
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Şekil 2. Yağ asidi içermeyen (kırmızı) ve yağ asidi içeren (mavi) betona gömülü elektrotların kütlece %3,5 NaCl
içeren çözeltide 1 saat bekletilmesi ile elde edilen Nyquist (a) Bode ve faz açısı-frekans (b) eğrileri.
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Şekil 3. Yağ asidi içermeyen (kırmızı) ve yağ asidi içeren (mavi) betona gömülü elektrotların kütlece %3,5 NaCl
içeren çözeltide 120 gün bekletilmesi ile elde edilen Nyquist (a) Bode ve faz açısı-frekans (b) eğrileri.

3.2 FESEM Görüntüleri
Örnekler %3,5 NaCl çözeltisinde 60 gün bekletildikten sonra beton kırılarak gömülü halde olan
elektrotlar çıkarılmış ve alınan FESEM görüntüleri Şekil 4. verilmektedir. Yağ asidi içermeyen
betonun içindeki elektrotunun yüzeyinde korozyon ürünlerinin birikmesi nedeniyle daha
gözenekli yapı gözlemlenirken yağ asidi içeren betonda bulunan elektrotun ise korozyonun
daha yavaş gerçekleşmesi nedeniyle gözenekli yapıların fazla olmadığı görülmektedir. Yağ
asidi içermeyen betondaki elektrotunun EIS ölçümlerinde de 1 saat sonunda alınan Rp değeri
120 gün sonunda alınan Rp değerine göre daha fazla düşmesi daha fazla korozyonun yüzeyde
gerçekleşmesi sonucu oluşan korozyon ürünlerinin yüzeyde biriktiği FESEM görüntüleri ile
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desteklenmektedir. Yağ asidi içeren betonun içindeki elektrot ise 1 saat sonunda elde edilen Rp
değeri 120 gün sonrakine göre daha az düşmesi nedeniyle elektrot yüzeyinde daha az korozyon
ürünleri oluşması FESEM ile uyumludur.
a)

b)

Şekil 4. Yağ asidi içermeyen (a) ve yağ asidi içeren (b) beton içindeki elektrotlarının 60 gün sonunda alınana
FESEM görüntüleri.
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4. SONUÇ
Kaprik asit ve miristik asit (75:25 k/k) karışımından hazırlanan beton içerisine gömülü çeliğin
korozyon davranışı klorürlü ortamda EIS tekniği çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlarda, yağ asidi
içermeyen beton ve yağ asidi içeren betondaki elektrotların 1 saat sonunda Rp değerleri
sırasıyla 197.122 Ω cm2, 53.410 Ω cm2 olurken, 120 saat sonunda Rp değerleri 17.917 Ω cm2,
15.415 Ω cm2 olarak belirlenmiştir. Yağ asidi içermeyen elektrotta 1 saat sonunda Rp değeri
diğer elektrota göre üç kattan fazla iken, 120 gün sonunda birlerine yakın olduğu belirlenmiştir.
Bu sonuç artan zamanla birlikte yağ asidi içeren betonda içermeyen betona göre çeliğin
korozyonu daha yavaş gerçekleşmektedir. 60 gün sonunda alınan FESEM görüntülerine göre
yağ asidi içermeyen beton içerisindeki elektrotun korozyon ürünleri daha fazla iken, yağ asidi
katkı maddeli betonun içindeki elektrotun yüzeyinde daha az korozyon ürünlerinin olduğu
görülmektedir. Beton içerisine ısı depolamak için ilave edilen kaprik asit ve miristik asitten
oluşan yağ asidi karışımı zamanla çözelti direncinde düşmeye sebep olurken, korozyon hızında
önemli bir artış oluşturmadığı belirlenmiştir.
Teşekkür: Bu çalışma Çukurova Üniversitesi FDK-2014-3488 nolu BAP projesi ve Avrupa
Birliği Horizon 2020 araştırma ve inovasyon programı 657466 nolu (INPATH-TES) projesi
tarafından desteklenmiştir.
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KOROZYON POTANSİYELİNE GÖRE POLARİZASYON
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Özet
Akım geçerken elektrot potansiyelinde meydana gelen değişime polarizasyon denir (1,3). Bu değişimden oluşan
net akım yoğunluğu ve potansiyel değişimi arasındaki ilişki bir polarizasyon eğrisi oluşturur (1,2).
Elektrokimyasal tekniklerin gelişmesiyle birlikte son zamanlarda korozyon hızının tayininde tafel ekstrapolasyon
ve polarizasyon eğrileri kullanılmaya başlanmıştır (1,2,3). Sadece bir metalin çözünme reaksiyonunun olduğu
durumda polarizasyon eğrisinin şekli karmaşıktır (3). Polarizasyon eğrisine aktivasyon polarizasyonu, derişim
polarizasyonu ve direnç polarizasyonu olmak üzere üç ayrı faktör etki eder (3). Buna bağlı olarak polarizasyon
eğrileri potansiyel yöntem veya galvanostatik yöntem ile çizilmektedir (1,2).
Bizde bu çalışmamızda polarizasyon eğrilerinin korozyon potansiyeline yakınsaklığına ve uygulanan akımın
büyüklüğüne göre değişimini inceleyeceğiz.
Anahtar Kelimeler: Korozyon, polarizasyon, polarizasyon eğrileri.

CHANGING OF THE POLARIZATION CURVES
ACCORDING TO CORROSION POTENTIAL
Abstract
The changes which occurring when current passes in the electrode potential are polarization (1,3). Relationship
between net current density and potential change creates a polarization curve (1,2).
Tafel extrapolation and polarization curves is recently used with the development of electrochemical techniques
for the determination of corrosion rate (1,2,3). The shape of the polarization curves complex during only reaction
of a metal dissolution (3). Activation polarization, concentration polarization and polarization resistance acts to
the polarization curve (3). Accordingly, the polarization curves are drawn with potential method or galvanostatic
method (1,2).
In this study we indicate changing of polarization curves according to corrosion potential convergence and
magnitude current which applied.
Keywords: Corrosion, polarization, polarization curves.
.
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1. POLARİZASYON EĞRİLERİ
1.1 Polarizayon Eğrisi
Polarizasyon eğrileri bir elktroda uygulanan dış akım yoğunluğu ile elektrodun potansiyeli
arasında (E – i) veya (E – Log i) olarak çizilen eğrilerdir (1,2,3). Korozyona uğrayan bir
elektrotta anodik reaksiyonu yanında bir başka katodik reaksiyon, örneğin hidrojen iyonu
redüksiyon reaksiyonu (veya oksijen redüksiyonu reaksiyonu) meydana gelir. Böylece elektrot
yüzeyinde biri potansiyel, yani korozyon potansiyel Ecor (korozyon potansiyeli) oluşur. Anotik
ve katodik reaksiyonlar için aşırı gerilimler ile akımın logaritması arasında anodik ve katodik
polarizasyon eğrileri çizerek Ecor ve bu potansiyele karşılık gelen İcor (korozyon akımı) değerleri
bulunabilir. Korozyona uğrayan ve denge halinde bulunan bir elektroda bir dış akım
uygulanması halinde elektrot potansiyelinde meydana gelen değişimler aşağıda Şekil 1.1 de
görülmektedir (1,3).

Şekil 1.1. Anodik ve Katodik Polarizasyon (E-logi) eğrileri (1).

Denge halinde iken anodik ve katodik akım yoğunlukları (x) birimine eşittir ve devreden net
bir akım geçmez. Bu noktada katodik akım (y) ile anodik akım (z) birbirine eşittir. Elektroda
anodik yönde bir dış akım uygulandığında anot potansiyeli (CD) pozitif yönde artış gösterir.
Katodik yönde akım uygulanması halinde de elektrot potansiyeli (AB) negatif yöne doğru
kayar. Katodik yönde uygulanan dış akım yoğunluğu artırılacak olursa, metal yüzeyindeki
anodik akımlar tamamen yok olur. Şekil 1.1 görüldüğü gibi, korozyon potansiyeli civarında
lineer bir bölge bulunmaktadır. Uygulanan dış akım korozyon akımından daha büyük olacak
şekilde belli bir değere eriştikten sonra polarizasyon eğrileri hafif bir şekilde bükülerek bu kez
(E - log i) değişimi lineer hale gelmektedir. Aşırı gerilim ile uygulanan dış akımın
logaritmasının lineer olarak değiştiği bu bölgelere “Tafel bölgesi” denir. Bu bölgede Tafel
doğrusunun eğimi deneysel olarak elde edilerek korozyon hızının belirlenmesinde kullanılır
(1,3).
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1.2 Akım Yoğunluğuna Göre Polarizasyon Eğrileri
Korozyona uğrayan bir elektroda uygulanan dış akım yoğunluğu ile elektrotlarda meydana
gelen aktivasyon aşırı gerilimi (η) arasında teorik olarak aşağıdaki bağıntı vardır (1,3).
(1   ) F
  F 

i  i0 exp
 exp
RT
RT 


(1.2.1)

Bu ifade aşırı gerilimin çok küçük ve çok büyük değerleri için bazı kabuller yapılarak
basitleştirilebilir. Yani aşırı gerilim çok büyük ise (1.2.1) denkleminin ikinci terimi birincinin
yanında çok küçük kalacağından ihmal edilir (1).
Aşırı geriliminin çok büyük (  50 mV ) olması hali:
(1   ) F 

i  i0 exp

RT


(1.2.2)

(1.2.2) denkleminin her iki yanının logaritması alınarak (η) aşırı gerilim değeri çözülürse,



 RT ln(i0 )  RT ln(i )

(1   ) F
(1   ) F

(1.2.3)

denklemi elde edilir. (1.2.3) Denkleminde sadece (η) ve (i) değişken olup sabitlere sırasıyla (a)
ve (b) ile gösterilirse

  a  b log(i )

(1.2.4)

Tafel denklemi elde edilir (1.3). Buna göre yüksek aşırı gerilim değerlerinde uygulanan dış
akımın logaritması ile aşırı gerilim arasında ki lineer ilişkiyi gösteren grafik Şekil 1.2.1 (b) de
gösterildiği gibi olur (1).
Aşırı geriliminin çok küçük (  5 mV ) olması hali:
Bu durumda akım yoğunluğu ile aşırı gerilim arasında yazılmış olan (1.2.1) genel denkleminde
bulunan üstel terimler Mc Laurin seri açılımı yapılıp (η) çok küçük olduğundan yalnız ilk iki
terimi alınarak

 F 
 (1   ) F
i  i0 1 
1
RT
RT 


(1.2.5)

elde edilir. Buradan da gerekli kısıtlamalar yapılarak (η) aşırı gerilimi ile akım yoğunluğu
arasındaki



 RTi
i0 F

(1.2.6)

denklemi elde edilir. Buna göre aşırı gerilim, akım yoğunluğu ile lineer olarak değişimini
gösteren grafik Şekil 1.2.1 (a) de gösterildiği gibi olur (1).
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Şekil 1.2.1. Akım yoğunluğu ile aşırı gerilim arasında polarizasyon eğrileri. a) Küçük aşırı gerilimler b) büyük
aşırı gerilimler (1).

Ayrıca pasifleşme özelliğine sahip olan bir metal anodik olarak Şekil 1.2.2 de ki gibi polarize
edilebilir. Şekilde bir asit çözeltisi içinde ki bir (M) metalinin anodik polarizasyon eğrisi
şematik olarak verilmiştir. (1.2.2) Şeklinde görüldüğü gibi, denge potansiyelinden itibaren
potansiyel anodik yönde artırıldıkça korozyon hızı da artar. Metalin potansiyeli, “pasifleşme
potansiyeli” olan (Epp) değerine eriştiğinde, pasifleşme başlar ve bu noktadan sonra
potansiyelin hafif bir artışı ile korozyon hızında ani bir düşme görülür (1).

Şekil 1.2.2. Pasifleşme özelliği olan bir maddenin polarizasyon eğirişi (1).

1.3. Korozyon Potansiyeline yakınsaklığına Göre Polarizasyon Eğrileri (Lineer
Polarizasyon yöntemi)
Polarizasyon eğrileri korozyon potansiyelinin 10 mV civarında uygulanılan dış akım
yoğunluğu ve aşırı gerilim arasında lineer bir değişimi gösteren polarizasyon eğrisi Şekil 1.3.1
de verilmiştir. Polarizasyon eğrilerinin lineer bölgedeki deneysel olarak elde edilen
R p  E
I eğimine polarizasyon direnci denir ve korozyon hızının hesaplanmasında
kullanılır (1,3). Bu da Stern – Geary tarafında bulunan (1.3.1) bağıntısı yardımıyla elde edilir.
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icor 

 a c
2.3Rp ( a  c )

(1.3.1)

Burada  a ve  c sabitleri anodik ve katodik Tafel sabitleridir ve deneysel olarak tayin edilir
(1). Ayrıca çözelti direnci artıkça polarizasyon eğimlerinin etkisi azalabilir. Polarizasyon eğimi
doğrudan polarizasyon direnci değerini karşılamamakla birlikte polarizasyon direncinin
büyüklüğü ile orantılı olduğundan polarizasyon direncinin bir ölçüsü olarak dikkate alınmalıdır
(2).

Şekil 1.3.1. Korozyon potansiyeli yakınında oluşan lineer polarizasyon (1,3).

Sonuç olarak polarizasyon eğrisine etki eden aktivasyon polarizasyonunu, derişim
polarizasyonunu ve direnç polarizasyonu faktörlerini Şekil 1.3.2 de gösterebiliriz (3).

Şekil 1.3.2. Derişim, aktivasyon, direnç polarizasyon etkilerini gösteren anodik polarizasyon eğrisi (3).
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PYRONİN B’NİN YUMUŞAK ÇELİĞİN KOROZYONA KARŞI KORUNMASINDA
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Özet
Bu çalışmada Pyronin B (PyB) boyar maddesinin yumuşak çeliğin (YÇ) asidik ortamdaki korozyonuna inhibisyon
etkisi incelenmiştir. Korozif ortam olarak 1 M HCI kullanılmıştır. Bileşiğin inhibisyon etkinliği elektrokimyasal
impedans spektroskopisi (EIS), potansiyodinamik polarizasyon ve lineer polarizasyon direnci (LPR) teknikleri ile
belirlenmiştir. İnhibitör içermeyen ve içeren korozif ortama maruz bırakılmış çelik yüzeyinin morfoljik özelikleri
taramalı elektron mikroskopu (SEM) ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, PyB’nin YÇ yüzeyinde homojen
dağılımlı ve oldukça koruyucu bir inhibitör filmi oluşturduğunu göstermiştir. Metal/çözelti ara yüzeyinde oluşan
bu film metalin çözünme hızını yavaşlatarak korozyon dayanımını arttırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Pyronin B, Yumuşak Çelik, Elektrokimyasal İmpedans Spektroskopisi, Korozyon
İnhibitörü

THE USE OF PYRONIIN B AS CORROSION INHIBITOR FOR MILD STEEL
PROTECTION
Abstract
In this study, Pyronin B (PyB) was tested as a corrosion inhibitor for mild steel protection in 1 M HCl solution.
Electrochemical impedance spectroscopy (EIS), potentiodynamic polarization, linear polarization resistance
(LPR) techniques were used to determine inhibition efficiency of the inhibitor. The surface morphologies of the
steel samples after exposing to corrosive solution in the absence and presence of PyB were examined by scanning
electron microscopy (SEM). It was found that PyB forms a very protective inhibitor film which homogenously
distributed over the steel surface. The inhibitor film formed at the meal/solution interface reduces the dissolution
of the metal and enhances its corrosion resistance.
Keywords: Pyronin B, Mild Steel, Electrochemical Impedance Spectroscopy, Corrosion Inhibition
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1. GİRİŞ
Doğada sınırlı sayıda bulunan maden cevherlerinde çıkarılıp günlük hayatta ve sanayide sıkça
kullandığımız metallerin korozyona karşı korunması çevre ve insan sağlığı yanı sıra mali açıdan
ve rezervlerin sonraki nesillere aktarılması bakımından oldukça önem arz etmektedir. Bundan
dolayı metallerin korozyona karşı korunması son derece önemlidir [1]. Metallerin korozyona
karşı korunması amacı ile inhibitörlerin kullanılması uygulama açısından pratik bir yöntemdir.
Yüzey teknolojisinde metal/çözelti ara yüzeyine tutunan organik bileşikler ile ilgili yapılan
çalışmalar inhibisyon mekanizmasını açıklamak için oldukça ilgi görmektedir. Metallerin
organik inhibitörler ile korunması, moleküllerin adsorbsiyonu ile gerçekleştiğinden korozyon
inhibisyonu ve adsorbsiyon arasındaki ilişkinin incelenmesi önemli basamağı oluşturmaktadır
[2]. Yapılan çalışmalarda özelikle yapısında kükürt, azot ve oksijen gibi heteroatom ve bunun
yanı sıra yapılarında ikili ve/veya üçlü bağlar bulunduran moleküllerin metal/çözelti ara
yüzeyinde oldukça iyi tutundukları belirlenmiştir. Bu tür bileşikler metal yüzeyine adsorbsiyon
yeteneklerinin yüksek olması nedeni ile iyi birer korozyon inhibitörü olarak kullanılabilirler.
Organik moleküllerin korozyon inhibisyon etkinlikleri moleküllerin korozif yüzeye
adsorbsiyonu ve yüzeyde bulunan su molekülleri ile yer değiştirmesi sonucunda olmaktadır.
Metal/çözelti ara yüzeyinde gerçekleşen bu yer değiştirmenin inhibitör tarafından baskınlığı
inhibisyon etkinliğini göstermektedir [3]. Bu reaksiyon;
Org(sol) + xH2O(ads) → Org(ads) + xH2O(sol)

(1)

Burada, Org(sol) ve Org(ads) sırasıyla çözelti içindeki ve metal yüzeyine adsorbe olan organik
molekülü göstermektedir. x ise inhibitör ile yer değiştiren su moleküllü sayısını ifade
etmektedir.
Bu çalışmada yapısında π bağı, N ve O atomları içeren PyB boyar maddesinin yumuşak çeliğin
korozyonuna inhibisyon etkisi elektrokimyasal teknikler kullanılarak araştırılmıştır.
İnhibitörsüz ortam ve inhibitörlü ortama 1 saat bırakılan yumuşak çeliğin yüzeyi SEM ile
incelenmiştir.
2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Çalışma elektrotu silindir şeklinde bir demir çubuktan 5 cm uzunlukta olacak şekilde
kesilmiştir. Bu metallerin etrafı polyester ile kaplanmış alt kısmında ise üzerinde deneysel
çalışmalar yapılabilecek şekilde 0.785 cm2 alan boş bırakılmıştır. Elektrokimyasal ölçümlerden
önce elektrotun yüzeyi önce 320 ve 600’lük zımpara kağıtları ile temizlenmiş son olarak
1200’lük zımpara kağıdı ile tamamen pürüzsüz hala getirilmiştir. Zımpara işlemi sırasında
elektrot yüzeyinde kalan zımpara parçacıklarını uzaklaştırmak için elektrot sırasıyla saf su,
etanol ve saf su ile temizlendikten sonra 5 dakika boyunca ultrasonik banyoda etanol içerisinde
bekletilmiştir. Ultrasonik banyodan çıkarılan elektrotlar bir kez daha mutlak etanol ve saf su ile
yıkanarak kurutulmuş ve hızlı bir şekilde korozyon test çözeltilerine daldırılmıştır. 1 saat
boyunca elektrotun açık devre potansiyeli takip edilmiş (Eocp-t) ve dengeye ulaştıktan sonra
elektrokimyasal ölçümler yapılmıştır. Elektrokimyasal deneyler inhibitör içeren ve içermeyen
1 M HCI çözeltilerinde 25°C’de ve atmosfere açık koşullarda yapılmıştır. PyB’nin molekül
yapısı Şekil 1’de gösterilmiştir.
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Şekil 1. PyB’nin molekül yapısı

Elektrokimyasal ölçümler CHI660D potansiyostat/galvanostat cihazı kullanılarak alınmıştır.
Bu ölçümlerde üç elektrot tekniği kullanılmıştır. Toplam yüzey alanı 2 cm2 olan platin karşı
elektrot ve Ag/AgCl (3 M KCl) elektrotu referans elektrot olarak kullanılmıştır. Yarı-logaritmik
akım potansiyel eğrileri 1 mV s-1 tarama hızı ile katodik bölgeden başlanarak alınmıştır. EIS
deneyleri açık devre potansiyelinde 100 kHz ile 0,01 Hz frekans aralığında gerçekleştirilmiştir.
LPR ölçümleri açık devre potansiyelinin 10 mV katodik potansiyelden başlanarak 10 mV
anodik potansiyele 1 mV s-1 tarama hızında alınmıştır.
Çalışma elektrotlarının 1 M HCI çözeltisinde inhibitörlü ve inhibitörsüz ortamlarda
yüzeylerinde meydana gelen değişikler SEM (JEOL 6510) ile incelenmiştir. Bu amaçla çalışma
elektrotları test çözeltilerine 1 saat daldırılmış, yıkanmış, kurutulmuş ve ölçümlerde
kullanılmıştır.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Akım-Potansiyel Eğrileri
Şekil 2’de inhibitör içermeyen ve değişik derişimlerde PyB içeren 1 M HCI çözeltilerinde elde
edilmiş yarı-logaritmik akım-potansiyel eğrileri görülmektedir. Şekilde görüldüğü gibi 1 M
HCI içerisine inhibitör eklenmesiyle birlikte akım yoğunluğu azalmaktadır. Akım
yoğunluğundaki düşüş ilave edilen inhibitör derişimi ile doğru orantılı olarak artmaktadır.
Korozyon hızı ile orantılı olan akım yoğunluğundaki azalma organik molekülün metal
yüzeyinde koruyucu bir film oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Yüzeyde oluşan bu film
anodik bölgedeki metalin çözünme reaksiyonunun yanı sıra katodik bölgedeki hidrojen çıkış
reaksiyonunu da yavaşlattığı görülmektedir. Bütün inhibitör derişimlerinde korozyon
potansiyeli çok az miktarda daha pozitif potansiyele kaymaktadır. Ancak, inhibitörlü
çözeltilerde potansiyel inhibitör derişimi ile hemen hemen değişmemiştir. Bundan dolayı, PyB
daha çok anodik mekanizmayı kontrol etmekle birlikte karma inhibitör olarak etki etmektedir.

Şekil 2. YÇ elektrotun inhibitörsüz (○), 0,0001 mM (), 0,001 mM (∆) ve 0,01 mM (●) mM PyB içeren 1 M HCl
çözeltilerinde elde edilen yarı-logaritmik akım-potansiyel eğrileri
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Şekil 2’de gösterilen katodik eğrilerin birbirine hemen hemen paralel olması metal/çözelti ara
yüzeyinde meydana gelen reaksiyonun aktivasyon kontrolü olduğunu ve inhibitör ilavesinin
hidrojen gazı oluşum reaksiyonunun mekanizmasını değiştirmeden etki ettiğini göstermektedir
[4, 5]. Anodik reaksiyonun kinetiği ise kısmen potansiyele bağlı olarak değişiklik
göstermektedir. Düşük anodik aşırı gerilimlerde çok daha fazla yavaş olan reaksiyon hızı,
potansiyelin yaklaşık -0,35 V’un üzerine çıkarılması ile muhtemelen demirin aşırı
çözünmesinden dolayı yüzeydeki filmin kısmen bozması/yüzeyden atması ile inhibisyon etkisi
azalmaktadır [6].
3.2. Elektrokimyasal İmpedans Spektroskopisi
Şekil 3’te inhibitörlü ve inhibitörsüz korozif çözeltilerde elde edilmiş Nyguist eğrileri
görülmektedir. İnhibitörsüz ortamda, yüksek ve orta frekans bölgesinde kapasitif bir lup, düşük
frekans bölgesinde ise ikinci küçük bir indiktüf lup oluşmaktadır. Yüksek ve orta frekans
bölgelerinde gözlenen kapasitif lup reaksiyonun yük transfer kontrollü gerçekleştiği
göstermektedir [7]. Düşük frekans bölgesinde gözlenen küçük indiktüf lup ise çözünür
korozyon ürünlerinin yüzeyde sıkıca tutunamaması ve ayrılmasından kaynaklanmaktadır.
Korozif ortama inhibitör eklenmesiyle birlikte Nyguist eğrilerinin yarıçapında dikkate değer bir
artış olduğu görülmektedir. Bununla birlikte özellikle yüksek derişimlerde düşük frekans
bölgesindeki indüktüf lup kaybolmaktadır. Bu davranış, yüksek derişimlerde metal/çözelti ara
yüzeyinde iyi tutunan ve yüzeyi hemen hemen tamamen kapatan koruyucu bir film oluştuğunun
göstergesidir. Nyguist eğrisilerinin yarıçapı polarizasyon direncine (Rp) karşılık gelmektedir.
Ortama inhibitör eklenmesiyle metalin polarizasyon direncinin ve korozyon dayanımının arttığı
söylenebilir.

Şekil 3. YÇ elektrotun inhibitörsüz (○), 0,0001 mM (), 0,001 mM (∆) ve 0,01 mM (●) mM PyB içeren 1 M HCl
çözeltilerinde elde edilen Nyquist eğrileri
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3.3. Lineer Polarizasyon Direnci
İnhibitörlü ve inhibitörsüz ortamlarda yumuşak çeliğin polarizasyon direnci LPR tekniği ile
belirlenmiştir. Bu teknikte, Rp değerleri aşağıdaki denklem ile akım-potansiyel eğrilerinden
elde edilmektedir.

Rp 

SdE
di

(2)

Tablo 1. YÇ elektrotun inhibitörsüz ve değişik derişimlerde inhibitör içeren 1 M HCl çözeltilerinde LPR
ölçümlerinden belirlenen Rp ve %I değerleri
C (mM)

Rp

%I

1 M HCl

11,5

0,0001

25,2

54,4

0,001

114,6

90,0

0,01

175,1

93,4

Eşitlik 2’de, S çalışma elektrotunun çözelti ile temas eden yüzey alanını, dE potansiyeldeki
değişimi, di ise akım yoğunluğunda meydana gelen değişimi göstermektedir. İnhibitörlü ve
inhibitörsüz ortamda elde edilen Rp değerleri Tablo 1.’de gösterilmektedir.
PyB’nin inhibisyon etkisi (%I) aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanmıştır.

 R p'  R p
%I  
 R'
p



 x100



(3)

Bu eşitlikte R p ve R p' sırasıyla yumuşak çeliğin inhibitörsüz ve inhibitörlü ortamdaki
polarizasyon direçlerini ifade etmektedir. En yüksek derişimde inhibitor etkinliği % 93,4 olarak
belirlenmiştir. İnhibitor etkinliğinin yüksek olması PyB moleküllerinin metal yüzeyinde
oldukça koruyucu bir film tabakası oluşturmasından kaynaklanmaktadır.
3.4. Taramalı Elektron Mikroskobu
1 M HCI içerisinde inhibitörlü ve inhibitörsüz ortamlarda yumuşak çeliğin yüzeyinde meydana
gelen değişimler SEM görüntüleri ile incelenmiştir. Korozif ortamda elektrotun yüzeyinde
meydana gelen aşırı çözünmelerden dolayı değişik çaplarda ve derinliklerde çok sayıda çukurun
oluştuğu ve yüzeyin önemli ölçüde çukur korozyonuna uğradığı görülmektedir. Korozif ortama
inhibitör ilavesi ile metalin çözünmesinin son derece yavaşladığı görülmektedir. PyB
derişiminin artması ile yüzeydeki film daha sıkı olmaktadır.
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Şekil 4. İnhibitörsüz (a), 0,01mM (b), 0,001 mM (c) , 0,0001 mM (d) PyB içeren 1 M HCl çözeltilerinde
bekletilmiş çelik elektrotun 1000 kat büyütülerek alınmış SEM görüntüleri

3. SONUÇLAR
Yumuşak çeliğin 1 M HCI çözeltilisinde inhibitörsüz ve ortama farklı derişimlerde inhibitör
eklenmesi sonucu yüzeyinde meydana gelen değişikler çeşitli elektrokimyasal ve mikroskobik
teknikler ile incelenmiştir. Deneysel sonuçlardan elde edilen veriler aşağıdaki gibidir.
 Yumuşak çelik 1 M HCl çözeltisinde önemli ölçüde çukur korozyonuna uğramaktadır.
 Korozif ortama PyB ilavesi ile hem anodik hem de katodik akımlar inhibitör derişimi ile
orantılı olarak azalmaktadır.
 PyB korozif ortamda çok iyi bir korozyon inhibitörü olarak davranmaktadır.
 PyB’nin yüksek inhibitör etkisi moleküllerin metal yüzeyine çok sıkı, yüzeyde homojen
olarak dağılmış ve koruyucu bir film oluşturması ile açıklanmıştır.
Teşekkür: Bu çalışma Bingöl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri (BÜBAP)
Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje Numarası: BAP-52-331-2015). BÜBAP
ve Bingöl Üniversitesi Merkezi Laboratuvara desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.
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DÖNÜŞÜMLÜ VOLTAMETRİK ELEKTROPOLİMERİZASYON
PARAMETRELERİNİN BİRİKTİRİLEN POLİ(N-METİL PİROL) FİLMLERİNİN
KOROZYON PERFORMANSINA ETKİSİ
B. DURAN, G. BEREKET
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 26480, Eskişehir
Özet
Poli(N-metil pirol) (PNMPy) filmleri, sulu okzalik asit çözeltisinden N-metil pirolün elektropolimerizasyonu ile
bakır yüzeyinde sentezlenmiştir. PNMPy elektropolimerizasyonu için farklı dönüşümlü voltametrik sentez
parametreleri (potansiyel aralığı, tarama hızı ve döngü sayısı) sistematik olarak test edilmiştir. Test edilen tüm
parametreler ile PNMPy sentezi gerçekleşmiş ve bakır yüzeyinin tamamen polimer film ile kaplandığı
görülmüştür. En iyi korozyon performansı gösteren PNMPy filmin sentez parametrelerini belirlemek için yüzeyi
tahrip etmeyen özelliğinden dolayı elektrokimyasal empedans spektroskopisinden (EIS) yararlanılmıştır.
Elektropolimerizasyon şartlarının her biri (potansiyel aralığı, tarama hızı ve döngü sayısı) değiştirilerek PNMPy
filmleri elektrokimyasal olarak biriktirilmiş ve polimer kaplı elektrotların (Cu/PNMPy) 0,1 M H2SO4 korozif test
çözeltisindeki empedans spektrumları kaydedilmiştir. Empedans spektrumlarının değerlendirilmesinden, optimum
dönüşümlü voltametrik sentez parametreleri belirlenmiş ve koruma etkinliğinin elektropolimerizasyon
parametrelerine kuvvetle bağlı olduğu görülmüştür. Optimum koşullarda biriktirilen PNMPy kaplamalar,
dönüşümlü voltametri, ATR-FTIR spektroskopisi ve SEM ile karakterize edilmiştir. PNMPy kaplamanın korozyon
performansı, EIS ve anodik polarizasyon teknikleri ile 0,1 M H2SO4 çözeltisinde incelenmiş ve PNMPy
kaplamanın asidik ortamda 12 gün boyunca bakırı korozyondan koruduğu bulunmuştur. PNMPy filmin koruyucu
özelliği kaplamanın kendiliğinden iyileşme etkisinden kaynaklanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Poli(N-metil pirol), dönüşümlü voltametri, asit korozyonu, EIS.

EFFECT OF CYCLIC VOLTAMMETRIC ELECTROPOLYMERIZATION
PARAMETERS ON CORROSION PERFORMANCE OF DEPOSITED
POLY(N-METHYL PYRROLE) FILMS
Abstract
Poly(N-methyl pyrrole) (PNMPy) films were synthesized by electropolymerization of N-methyl pyrrole on copper
surface from aqueous oxalic acid solution. Different cyclic voltammetric synthesis parameters (potential range,
scan rate and cycle number) were tested systematically for the electrodeposition of PNMPy. It was seen that all
the tested parameters allowed to the synthesis of PNMPy and the copper surface completely covered by polymer
film. In order to find out synthesis parameters of the best protective coating, electrochemical impedance
spectroscopy (EIS) was employed, due to its non-disturbing and informative properties. PNMPy films were
electrodeposited by varying any of the electropolymerization conditions (potential range, scan rate and cycle
number) and impedance spectra of the polymer coated electrodes (Cu/PNMPy) were recorded in 0.1 M H 2SO4
corrosive test solution. From the evaluation of the EIS spectra, optimum cyclic voltammetric synthesis parameters
were determined and it was seen that protection efficiency strongly depends on the electrodeposition parameters.
PNMPy coatings electrodeposited at optimum conditions were characterized by cyclic voltammetry, ATR-FTIR
spectroscopy and SEM. Corrosion performance of the PNMPy coating was investigated by EIS and anodic
polarization techniques in 0.1 M H2SO4 solution and it was found that the PNMPy coating has ability to protect
the copper in acidic media during 12 days. The protective behaviour of the PNMPy results from self-healing effect
of the coating against the attack of corrosive environment.
Keywords: Poly(N-methyl pyrrole), cyclic voltammetry, acid corrosion, EIS.
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ALÜMİNYUM 7020 ALAŞIMINA NaCl ORTAMINDA SOL-GEL
KAPLAMALARININ ANTİKOROZİF ETKİLERİ
A. Z. AROĞUZa, Y. SUJADDİNOVa, H. GERENGİb, G. BEREKETc
a
İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü, 34850,Avcılar, İstanbul,Türkiye
Korozyon Araştırma Lab., Makine Müh.Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye
c
Eskişehir OsmangaziUniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü,26480, Eskişehir, Türkiye

b

Özet
Bu çalışmada, Tetraetilortosilikat (TEOS) / (3-Glisidiloksi propil) trimetoksisilan (GPTMS) ve Tetrapropil
ortotitanat (TPOT) / (3-Glisidiloksipropil) trimetoksisilan (GPTMS) hibrit sol-gelleri kullanılarak, daldırma
yöntemiyle 7020 alüminyum alaşımı üzerinde iki farklı kaplama yapılmıştır. Sol jel kaplama işlemi alüminyum
örneklerinin dikey bir şekilde 1 mm/s hızla sol jel çözeltisine daldırılıp aynı hızla geri çekilmesi ile yapılmıştır. 3
kere daldırma kaplama işleminden sonra örnekler önce oda sıcaklığında kurutularak parlak yüzeyli renksiz ve
homojen bir kaplama elde edilmiştir. Daha sonra kuruyan örnekler kürlenme işlemine tabi tutularak etüvde 40 ᵒC
sıcaklıkta kurutma işlemine devam edilmiştir. Sol-gel filimleri yüzey morfolojisi taramalı elektron mikroskobu
(SEM) ile enerji dağılımı X- ışınları (EDS), yöntemleri kullanılarak karakterize edilmişlerdir. Sol-gel filimlerinin
%3.5 NaCl ortamında 7020 alüminyum alaşımını korozyona karşı koruma etkinliği potansiyodinamik
polarizasyon (Tp) ve elektrokimyasal empedans spektroskopi (EIS) yöntemleri ile araştırılmıştır. Elde edilen
veriler kantitatif olarak değerlendirilmiştir. Tp sonuçları sol-gel filimlerinin katodik reaksiyonu yavaşlatarak
korozyondan koruduğunu göstermiştir. EIS ve Tp yöntemlerinden bulunan koruma etkinliklerinin aynı sıralama
ve yakın değerde olduğu bulunmuştur. Ancak kaplamaların %3.5 NaCl ile etkileşimden sonra alınan SEM ve EDS
sonuçları sonuçları sol-gel filimlerinin uzun süre dayanıklı olmadığını göstermiştir.
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GALVANİK ANOTLU KATODİK KORUMA UYGULAMASI
E. KAYA, H. GERENGİ
Korozyon Araştırma Laboratuvarı, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği, Düzce Üniversitesi, 81620
Düzce, Türkiye
Özet
Metal kanseri olarak bilinen korozyon prosesi, açık atmosferde bulunan tanklar, depolar, betonarme direkleri,
korkuluklar, yer altı boru hatları, deniz altıları, gemiler ve fabrikalarda kullanılan birçok makine ekipmanlarında
karşımıza çıkmaktadır. Bütün bu metalik malzemeler kimyasal veya elektrokimyasal reaksiyonlarla beklenenden
daha kısa sürede servis dışı kalmakta ve büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Metallerin birçoğu su ile
temas ettiğinde korozyona uğrar. Bu olay birçok farklı yöntemlerle engellenebilir. Bu yöntemlerden biri de katodik
korumadır. Katodik koruma, korunacak metal yapıyı oluşturulacak bir elektrokimyasal hücrenin katodu haline
getirerek metal yüzeyinde yürümekte olan anodik reaksiyonların durdurulmasıdır. Bunun sonucu olarak metalin
bütün yüzeyi aynı potansiyele ulaşır ve korozyon durur. Katodik koruma denizcilik sektöründe en çok kullanılan
yöntemlerden biridir. Gemilerin, gövde, kıç ve pervane kısımlarında sıklıkla gözlenen korozyon oluşumu ancak
bu yöntemle kontrol altında tutulabilmektedir. Dolayısıyla, gemi sektöründe korozyonla mücadele son derece
önemlidir. Gerekli önlemler alınmazsa milyon dolarlarca maliyete sahip grostonluk gemiler çok kısa sürede
kullanılamaz bir duruma gelecektir.
Bu çalışmada, düşük karbon çeliğinden (St37) iki gemi imal edilmiş ve bu gemilerden birine galvanik anotlu
katodik koruma uygulaması yapılarak 30 gün boyunca %3.5 NaCl ortamında yüzer vaziyette bırakılmıştır. Deney
süresi sonunda gemilerde oluşan korozyon kütle kaybı yöntemi kullanılarak hesaplanmış ve optik mikroskopla
gemilerin yüzeyinde oluşan morfolojik değişim gözlenmiştir.
Deney sonuçları; kurban anot olarak alüminyum metali kullanılan gemide, referans gemiye nazaran %68 oranında
koruma sağlamıştır. Katodik koruma uygulanan geminin yüzeyinde daha az çukurcuk korozyonunun oluştuğu
optik mikroskopla tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Korozyon, St37, Galvanik Anotlu Katodik Koruma, Kütle Kaybı

Şekil 1. Gemi prototipine bağlanan alüminyum anotların gösterimi
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AA6082 ALAŞIMININ EKOLOJİK İNHİBİTÖRLERLE KOROZYONUNUN
ÖNLENMESİ
M. KURTAY, H. GERENGİ
Korozyon Araştırma Laboratuvarı, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği, Düzce Üniversitesi, 81620
Düzce, Türkiye
Özet
Alüminyum, doğada genellikle boksit cevheri halinde bulunur ve oksidasyona karşı üstün direnci ile tanınır. Bu
direncin temelinde pasivasyon özelliği yatar. Endüstrinin pek çok kolunda milyonlarca farklı ürünün yapımında
kullanılmakta olup dünya ekonomisi içinde çok önemli bir yeri vardır. Alüminyumdan üretilmiş yapısal bileşenler
uzay ve havacılık sanayi için vazgeçilmezdir. Hafiflik ve yüksek dayanım özellikleri gerektiren taşımacılık ve
inşaat sanayinde geniş kullanım alanı bulur. Ancak agresif ortamlarda zamanla alüminyum alaşımların çok hızlı
bir şekilde korozyona uğradıkları bilinmektedir. Metal ve alaşımlarını korozyondan korumak amacıyla çeşitli
yöntemler kullanılmaktadır. Metalleri korozyondan koruma yöntemlerinden biri de ortama inhibitör ilave
edilmesidir. İnhibitörler, korozif etkiyi azaltmak veya önlemek için korozyon ortamına katılan maddelerdir.
İnhibitörler genelde metal yüzeyinde koruyucu, geçirimsiz, bariyer görevi gören bir tabaka oluşturarak korozif
ortamın metale ulaşımını engellemektedir. Alüminyum korozyonunu önlemek için geliştirilen yöntemler, otomobil
ve özellikle inşaat sektöründe yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Alüminyum metalinin korozyona karşı
korunmasında en çok kullanılan kromat esaslı boyaların çevreye ve insan sağlığına verdiği zarar iyice anlaşılmıştır.
Bu yüzden alternatif ürünler üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada yapay asit yağmurlarına maruz kalan
alüminyum dış cephe giydirme sistemlerinde yaygın olarak kullanılan AA6082 alüminyum alaşımının
korozyonuna mimoza bitki ekstraktının inhibitör olarak kullanılabilme potansiyeli Elektrokimyasal Empedans
Spektroskopisi (EIS) ve sistem hakkında anlık bilgi veren Dinamik Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi
(DEIS) yöntemleri kullanılarak araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda ekolojik inhibitör olan mimoza
bitki ekstraktının korozyonla mücadele gibi oldukça pahalı olan bir alanda özellikle asit yağmurları etkisiyle
alüminyum alaşımlarda gözlenen korozyona karşı inhibitör olarak kullanılabileceği gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Korozyon, Mimoza, Alüminyum, İnhibitör

Şekil 1. AA6082 alaşımına mimoza bitki ektraktının inhibitör etkisi
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5-AMİNO-1H-[1,2,4]-TRİAZOL-3-KARBOKSİLİK ASİT METİL ESTER’İN
YUMUŞAK ÇELİĞİN HİDROKLORİK ASİTTEKİ KOROZYONUNA KARŞI
İNHİBİSYON ETKİSİ VE KUANTUM HESAPLAMALARI
B. D. MERT, S. GÜNDÜZ, B. YAZICI
Çukurova University, Science and Letters Faculty, Chemistry Department, 01330 Balcalı, Adana/ Turkey
Özet
Bu çalışmada 5-Amino-1H-[1,2,4]-triazol-3-karboksilik asit metil ester’in (ATCME) inhibitor olarak kullanımı
araştırılmıştır. Kütle kaybı ölçümleri, elektrokimyasal teknikler (EIS ve polarizasyon ölçümleri) ve kuantum
kimyasal hesaplamalar ((DFT) ile B3LYP/6-311++G (d, p)) uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre;
ATCME’nin inhibisyon etkinliği artan konsantrasyon ile artış göstermiştir. Polarizasyon ölçümleri ATCME’nin
hem katodik hem de anodik reaksiyonların hızını azalttığını göstermektedir. Yumuşak çeliğin korozyon hızı, 168
saatlik daldırma süresi sonunda, inhibitörsüz ve inhibitörlü ortamlarda sırasıyla; 109,6 ve 20,1 mpy’dir.
ATCME’nin inhibisyon etkinliği yüksek HOMO enerjisi (-3,575 eV), dipol momenti (10,003 D) ve düşük LUMO
enerjisi (-1,773 eV) ile ilişkilendirilmiştir. En yüksek negatif NBO yükü N ve O atomları üzerindedir, değerler
sırasıyla -0,783 ve -0,700 au dir. Bu sebeple ATCME’nin yumuşak çelik yüzeyine adsorpsiyonunun amin ve/veya
karbonil ucundan gerçekleşebileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: 5-Amino-1H-[1,2,4]-triazol-3-karboksilik asit metil ester, Korozyon, Yumuşak çelik

THE INHIBITION EFFECT OF 5-AMINO-1H-[1,2,4]-TRIAZOLE-3-CARBOXYLIC
ACID METHYL ESTER AGAINST THE CORROSION OF MILD STEEL IN HCl
AND THE QUANTUM CALCULATIONS
Abstract
In this study, 5-amino-1h-[1,2,4]-triazole-3-carboxylic acid methyl ester (ATCME) is investigated usage of
inhibitor molecule. The weight loss measurements, electrochemical techniques (EIS and polarization
measurements) and quantum chemical calculations ((DFT) with the B3LYP/6-311++G (d, p)) were obtained. The
results showed that; inhibition efficiencies increase with increasing concentration of ATCME. It is found that
ATCME retards both anodic and cathodic reactions according to polarization measurements. The corrosion rate
of MS were 109.6 and 20.1 mpy after 168h in absence and presence of ATCME. The inhibition efficiency of
ATCME is attributed to the high value of EHOMO (-3.575 eV), dipole moment μ (10.003 D) and low value of E LUMO
(-1.773 eV). The higher negative NBO charges were located on N (amine subs.) and O (carbonyl subs.) atoms,
values were -0.783 and -0.700 au., respectively. Therefore, adsorption may be occurred on amine and/or carbonyl
terminal of ATCME.
Keywords: 5-amino-1h-[1,2,4]-triazole-3-carboxylic acid methyl ester, Corrosion, Mild steel
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1.GİRİŞ
Çelik ve alaşımları gerek fiziksel özellikleri, gerekse uygun maliyetleri sebebiyle endüstride en
çok kullanılan metallerdir. Bu alaşımların kullanımını kısıtlayan başlıca faktör ise korozyondur.
Korozyon, metallerin ömrünü azaltıp, maddi kayıplara neden olmakla birlikte insan sağlığını
ve çevreyi olumsuz etkilemektedir. Özellikle asidik çözeltilerin sıkça kullanıldığı durumlarda,
örneğin; ısıtıcı ve kazanların temizlenmesinde, pas ve istenmeyen maddelerin giderilmesinde,
petrol kuyusu asidifikasyonunda ve petrokimyasal işlemlerde bu durum oldukça önemli hale
gelmektedir [1-3]. Bu sorun özellikle kapalı devre sistemlerde inhibitör kullanımı ile pratik bir
şekilde çözüme kavuşturulabilir. [4-6]. Bu amaçla azot, sülfür veya oksijen atomlarını içeren
heterosiklik organik bileşikler inhibitör olarak kullanılmaktadır [6-9]. Deneysel sonuçlar
inhibitör etkinliğinin, molekülün yapısında bulunan fonksiyonel gruplara bağlı olduğunu
göstermektedir. Bu maddelerin inhibitör özelliği gösterebilmeleri için öncelikle metal
yüzeyinde adsorplanmaları gerekmektedir, adsorplanabilme özelliklerinin molekül yapıları ile
olan ilişkileri ve adsorplanabilme potansiyelleri ise oldukça önemlidir. İnhibitör seçiminde
organik molekülde; -OH-, -CHO, -COOH, -CN-, -SN, CO, -NH3, SO3 gibi gruplar, ya da çift
bağ üçlü bağ, ortaklanmamış elektronlar varsa, madde ile metalin kolayca etkileşeceği sıfır yük
potansiyelini değiştirerek etkinliği arttırdıkları bilinmektedir [8-10]. Organik molekül içeren
metal-çözelti arayüzeyinde, dört çeşit adsorpsiyon meydana gelebilir: (i) Yüklü metal ile yüklü
moleküller arasında elektrostatik etkileşimler, (ii) Moleküldeki ortaklanmamış elektron
çiftleriyle metal arasındaki etkileşimler,(iii) π-elektronlarının metal ile etkileşimi, (iv) Tüm
etkileşim türlerinin birleşimi [4]. Organik inhibitörler genel olarak metal yüzeyine
adsorblanmış bir veya birkaç su molekülü ile yer değiştirerek tutunur. İnhibitör molekülü metal
iyonu ile birleşerek metal yüzeyinde metal-inhibitör kompleksi oluşturabilir. Oluşan kompleks,
metalin çözünmesini inhibe edeceği gibi katalizleyebilir de, bu durum oluşacak kompleksin
çözünürlüğüne bağlıdır. Literatür incelemeleri, triazol bileşiklerinin etkili korozyon
inhibitörleri olduğunu ortaya koymaktadır [4-10]. Bu sebeple bu çalışmada 5-Amino-1H[1,2,4]-triazol-3-karboksilik asit metil ester’in (ATCME) inhibitor olarak kullanımı
araştırılmıştır.
2. MATERYAL ve METOD
Deneysel çalışmalar, elektrokimyasal olmayan ve elektrokimyasal yöntem olmak üzere iki
kısımda gerçekleştirilmiştir. Kullanılan yumuşak çeliğin (YÇ) kimyasal bileşimi; (%); 0,17 C,
0,59 Si, 1,60 Mn, 0,04 P’dir. Kütle kaybı ölçümlerinde 0,1x2x5 cm boyutlarında yumuşak çelik
levha elektrotlar kullanılırken, elektrokimyasal ölçümler, silindir disk elektrotlarda
gerçekleştirilmiştir. Elektrokimyasal ölçümler üç elektrot tekniğinden yararlanılarak, CHI 604
D model elektrokimyasal analiz cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Sistemde YÇ çalışma elektrotu,
Pt karşı elektrot ve gümüş-gümüş klorür elektrot (Ag,AgCl/Cl-) referans elektrotu olarak
kullanılmıştır. Farklı derişimlerde (5x10-4, 1x10-3, 5x10-3, 1x10-2 M) inhibitör (ATCME) içeren
0,5 M HCl çözeltilerine daldırılan elektrotlara açık devre potansiyelleri değerinde 105 – 10-1 Hz
frekans aralığında 5 mV genlik uygulanarak, elektrolit karıştırılmadan, EIS ölçümleri
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca elektrotların açık devre potansiyelleri (Eocp) ile  200 mV aralığında
1 mV tarama hızı ile akım potansiyel eğrileri elde edilmiştir. Teorik çalışmalar Gaussian 03
programı yardımıyla DFT kullanılarak B3LYP/6-311++G (d, p) baz seti ile gerçekleştirilmiştir.
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3. DENEYSEL BULGULAR ve TARTIŞMA
3.1. Kütle Kaybı Ölçümleri
YÇ elektrotların ATCME içermeyen ve içeren ortamlarda, korozyon hızlarının (mdd) zamanla
değişimi Şekil 1’de görülmektedir. YÇ’in ATCME içeren çözeltideki korozyon hızı içermeyen
ortama kıyasla oldukça düşüktür. 7 gün bekleme süresi sonunda belirlenen korozyon hızları ise
sırasıyla; 109,6 (a) ve 20,1 mpy (b) olarak tespit edilmiştir.

Şekil 1. Yumuşak çelik elektrotların farklı derişimlerde 0,5 M HCl (a) ve 1x10-2 M ATCME + 0,5 M HCl (b)
çözeltilerindeki korozyon hızlarının zamanla değişimi.

3.2. Açık Devre Potansiyelinin Zamanla Değişimi
YÇ elektrotların ATCME içermeyen ve içeren çözeltilerde, zamanla değişen açık devre
potansiyelleri Şekil 2’de görülmektedir.

Şekil 2. Yumuşak çelik elektrotların farklı derişimlerde 0,5 M HCl (a) ve 1x10-2 M ATCME + 0,5 M HCl (b)
çözeltilerindeki açık devre potansiyellerinin zamanla değişimi.
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Şekil 2’de görüldüğü gibi YÇ elektrotun açık devre potansiyelinin ATCME içeren çözeltide
daha soy değerlerde olduğu, artan bekleme süresi boyunca stabil kaldığı gözlenmektedir.
3.3. Elektrokimyasal İmpedans Spektroskopisi
YÇ’in farklı derişimlerde ATCME içeren 0,5 M HCl’de 2 saat bekleme süresi sonunda elde
edilen elektrokimyasal impedans spektrumları Şekil 3’ de görülmektedir.

Şekil 3. YÇ’nin farklı derişimlerde 0 (◊), 5x10-4 () 1x10-3(□), 5x10-3 (○), 1x10-2 M () ATCME içeren 0,5 M
HCl’de 2 saat bekleme süresi sonunda elde edilen Nyquist ve Bode eğrileri.
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Şekil 3’de görüldüğü gibi yüksek frekans bölgesinde başlayıp, orta frekans bölgesinde devam
eden ve düşük frekans bölgesinde sonlanan yarı eliptik eğri görülmektedir. Şekil 3’de, ATCME
derişimi arttıkça EIS eğrilerinden belirlenen polarizasyon dirençlerinin (Rp) arttığı
görülmektedir. 2 saat bekleme süresinin ardından belirlenen direnç değerleri sırasıyla; 32,7;
74,4; 78,2; 111,6; 148,9 ohm cm2 dir.
3.4. Polarizasyon Eğrileri
YÇ’in ATCME içermeyen ve içeren 0,5 M HCl’de 2 saat bekleme süresi sonunda elde edilen
polarizasyon eğrileri Şekil 4’ de görülmektedir.

Şekil 4. YÇ’nin farklı derişimlerde 0 () ve 1x10-2 M (○) ATCME içeren 0,5 M HCl’de 2 saat bekleme süresi
sonunda elde edilen polarizasyon eğrileri.

Şekil 4’de görüldüğü gibi YÇ’nin polarizasyonu sırasında ATCME içeren ortamda sistemden
geçen akım yoğunluğu değerinin çok daha düşük olduğu görülmektedir. Korozyon potansiyeli
ise daha soy değerdedir. 0,4 V’tan itibaren ATCME içeren ve içermeyen ortamlarda akım
yoğunluğu değerleri pek fazla değişmemektedir.
3.5. Teorik Hesaplamalar
Literatürde ATCME nin YÇ yüzeyine adsorpsiyonu ile ilgili olarak önerilen bir mekanizma
yoktur. Bu çalışmada ATCME molekülüne ait kuantum hesaplamalar gerçekleştirilerek,
kuantumsal parametreler (Mulliken ve NBO yük dağılımı, HOMO ve LUMO orbaitalleri ve
enerjileri, vb.) belirlenmiştir, bu sayede uygun adsorpsiyon merkezleri önerilmiştir.
ATCME’nin yüksek HOMO enerjisi (-3.575 eV), dipol momenti (10.003 D) ve düşük LUMO
enerjisi (-1.773 eV)’ne sahip olduğu belirlenmiştir. En yüksek negatif NBO yükü N ve O
atomları üzerindedir, değerler sırasıyla -0.783 ve -0.700 au dir. Bu sebeple ATCME’nin
yumuşak çelik yüzeyine adsorpsiyonunun amin ve/veya karbonil ucundan gerçekleşebileceği
düşünülmektedir.
HOMO ve LUMO orbitalleri Şekil 5’de verilmiştir.
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Şekil 5. ATCME’nin HOMO ve LUMO orbitalleri

4. SONUÇLAR
Yumuşak çeliğin 0,5M HCl’deki korozyon davranışına 5-Amino-1H-[1,2,4]-triazol-3karboksilik asit metil ester’in (ATCME) etkisi elektrokimyasal olmayan ve elektrokimyasal
korozyon testleri ile incelenmiş ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır;
Kütle kaybı ölçümlerinden belirlenen korozyon hızları değerlendirildiğinde; ATCME
içermeyen ortamlarda 7 gün bekleme süreleri sonunda korozyon hızının arttığı, içeren ortamda
ise bu değere kıyasla oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir.
YÇ elektrotların ATCME içermeyen ve içeren ortamlarda belirlenen açık devre potansiyelleri
(Eocp) değerlendirildiğinde; ATCME’nin YÇ’nin Eocp değerlerini daha soy potansiyellere
kaydığı belirlenmiştir.
YÇ elektrotların ATCME içermeyen ve içeren ortamlarda elde edilen EIS ölçümleri
değerlendirildiğinde; inhibitör derişiminin artışına bağlı olarak polarizasyon dirençleri
artmıştır. Anodik polarizasyon eğrileri ise diğer korozyon testlerine ait sonuçlarla uyum
içindedir.
Teorik hesaplamalar ATCME’nin YÇ yüzeyine amin ve/veya karbonil ucundan
adsorplanabileceğini göstermiştir.
Sonuç olarak 5-Amino-1H-[1,2,4]-triazol-3-karboksilik asit metil ester’in (ATCME) kısa süreli
uygulamalarda (kazan ve boruların temizlenmesi, vb.) YÇ’nin asidik ortamdaki korozyonunu
etkili olarak inhibe edeceği düşünülmektedir.
Teşekkür : Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine teşekkür ederiz.
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FARKLI SICAKLIKLARDA SENTEZLENEN METALİK KAPLAMA YÜZEYİNDE
POLİANİLİNİN KOROZYON PERFORMANSI
A. T. ÖZYILMAZ, Ç. SÜRMELİOĞLU, İ. FİLAZİ
Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü 31040 HATAY
Özet
Endüstride kullanılan yükseltgenebilir metallerin korozyona uğraması kaçınılmaz olduğundan bu metaller çinko,
nikel, krom gibi metal veya metal alaşımaları kaplanarak kullanılabilirlik süreleri arttırılır. Ancak bu metallerin
yüzeylerinde oluşturulan kaplamalar da belirli bir süre sonra korozyona uğramaktadır. Bu durum metal veya
metalik alaşım kaplı yükseltgenebilir metal yüzeylerinin de kaplanma ihtiyacını doğurmaktadır. Yükseltgenebilir
metal yüzeyinde iletken polimelerin sentezi ile uzun ömürlü ve kararlı malzeme üretimi açısından anlamlı olup,
özellikle günümüzde çevre sağlığı ve ekonomi açısından çok önemli hale gelmiş, korozyonla mücadelede ilk
sıraları almıştır. Bu çalışamda pirinç elektrotlar üzerine farklı sıcaklıklarda kaplanan ZnNi alaşım kaplama üzerine
dönüşümlü voltametri tekniği sodyumokzalat içerisinde PANI filmler sentezlenmiştir. 25°C’de kaplanananZnNi
korozyon direncinin daha yüksek olduğu gözlenirken 45°C’de kaplanan ZnNi üzerine sentezlenen polianilinin iyi
bir korozyon performansı sergilediği gözlenmiştir.
Anahtar kelimeler:Pirinç,ZnNi kaplama, sıcaklık, polianilin

THE CORROSION PERFORMANCE OF POLYANILINE ONMETALLIC PLATING
DEPOSITED IN DIFFERENT TEMPERATURES
Abstract
It is already known that addition of nickel group elements to zinc in certain ratios helps corrosion protection.
Recently, the conducting polymers are widely studied for many applications such as the improvement of corrosion
resistance of the components used as mechanical parts in particularly automotive, electric and electronic industry.
In this study, thin layer of ZnNi alloy was electrodeposited on the brass metal first in two different temperature.
Then polyaniline film was prepared to be applied on these metal alloys. Afterwards the corrosion performances of
coated and uncoated electrodes were investigated by using the AC impedance spectroscopy (EIS) technique and
anodic polarization curves, in 3,5 % NaCl solutions. PANI film on ZnNi plating that was deposited in 45 oC
temperature on brass electrode exhibited the best corrosion performance due to the formation of protective oxide
layers.
Keywords: Brass, ZnNi plating, tenperature, polyaniline
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1.GİRİŞ

Metallerin korozyona uğrayarak tahrip olmaları, metallerin ömürlerini uzatmak için
araştırmacıları çeşitli çalışmalara yöneltmiştir. Bu yüzden endüstri de daha çok metallik
kaplamalar yapılmakla birlikte, bu kaplamalar hem bariyer hem de katodik koruma olarak
kurban anot amaçlı çalışmalardır. Ancak her iki metalik kaplamalarda belli bir süre sonra
korozyona uğrayarak yüzeyden uzaklaşmaktadırlar.
Son yıllarda iletken polimerlere olan ilgi ve araştırmalar, bu malzemelerin kendine özgü
kimyasal özellikleri dolayısı ile endüstrinin farklı alanlarında kullanılabilme olanağı sağlaması
bakımından giderek artmaktadır. Bu araştırma konularından biri olan yükseltgenebilir
metallerin korozyonunu önlemeye yönelik olup, bu çalışmalarda iletken polimerleri cazip hale
getiren özellikler, çevre dostu olmaları, oda sıcaklığında bile elde edilebilmeleri,
elektrokatalitik özellikleri sebebiyle metal yüzeyinin pasifleştirebilmeleri, korozyona karşı
dayanıklı olmaları ve kendilerinin de korozif olmamalarıdır.
Bu çalışmanın amacı; 25°C ve 45°C de pirinç elektrotlar üzerine kronopotansiyometri tekniği
ile kaplanan ZnNialaşım kaplama üzerine dönüşümlü voltametri tekniği ile sentezlenen
polianilin filmlerin korozyon performansını belirlemektir.
2.DENEYSEL ÇALIŞMALAR
2.1 Elektrokimyasal sentez
Elektrokimyasal çalışmalar CHI660B cihazı kullanılarak üç elektrot tekniği ile tek hücrede
yapılmıştır. Karşı elektrot platin, referans elektrot ise Ag/AgCl’dür. Silindirik pirinç
elektrotlarCu:%57,7, Zn:%39,6, Sn:%0,28, Fe:%0,26, Pb:%1,82elementel içeriğe sahip olup,
yalnızca taban alanlarından biri açıkta kalacak şekilde kalın bir poliester bloğu ile kaplanarak
yüzey alanı 0,49 cm2 olan elektrotlar elde edilmiştir. Sentezden hemen önce çalışma
elektrotlarının yüzeyleri mekanik birparlatıcıda değişik tanecik boyutlu (600-1200 grid)
zımpara kağıtları kullanılarak parlatılmıştır. Daha sonra bu elektrotlar saf su ile temizlenerek
kurutulmuş ve kullanılmıştır. Polianilin sentezi 0,30 M sodyumokzalat (NaOX)çözeltisinde
pirinç elektrotyüzeyine kaplanan ZnNi üzerine dönüşümlü voltametri tekniği kullanılarak
gerçekleştirilmiştir.
2.2 Korozyon testleri
Yüzeyleri ZnNi ve polianilinkaplı olan pirinç elektrotların korozyon performansları % 3,5’lik
NaCl çözeltisine daldırıldıktan 24, 72, 96, 144, 192 ve 240 saat sonra açık devre
potansiyellerinin dengeye ulaşmasının ardından 105 Hz ile 10-3 Hz frekans aralığında7 mV
genlik kullanılarak AC empedans ölçümleri ve 240 saat sonraki anodik polarizasyon eğrileriyle
belirlenmiştir.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Kronopotansiyometri Eğrileri
25°C (ZnNi-1) ve 45°C’de (ZnNi-2)kronopotansiyometri tekniği ile 20 mA yaklaşık 5µ
kalınlığında ZnNi metal alaşımı kaplanan pirinç elektrotların kronopotansiyometri eğrileri Şekil
1.’de verilmiştir. 25°C’de kaplanan ZnNi-1 alaşım kaplama eğrisinden potansiyel değerlerin
daha kısa sürede stabil olduğu gözlenmekte olup, elde edilen kaplamanın da homojen olduğu
görülmüştür.
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Şekil 1. Pirinç elektrot üzerine 25°C ve 45°C’de kaplanan ZnNi alaşımın kronopotansiyometri eğrileri

3.2. Dönüşümlü Voltametri Tekniği
0,20 M NaOX çözeltisi içinde 25°C ve 45°C sıcaklıklarda dönüşümlü voltametri tekniği ile 20
mV/s tarama hızında -0,80/0,90 potansiyel aralığında sentezlenen PANI filmlerin
voltammogram eğrileri Şekil 3’de verilmiştir.B/ZnNi-1 elektrot üzerine sentezlenen polimer
filmin voltagram eğrisine bakıldığında -0,40 V dolaylarında oksidasyon/pasivasyon piki
gözlenmiştir. Dönüşümlü voltammogram üst potansiyel değerinin düşük alınması olası oksijen
çıkışının gözlenmesi durumunda sentezlenen polimer filmin daha gözenekli bir yapıya sahip
olmasınaneden olabileceği düşüncesinden kaynaklanmaktadır. 0,70 V dolaylarında görülen pik
anilinin radikal oluşum ve oksidasyonuna karşılık gelen emeraldin yapısının oluşum piki olarak
değerlendirilmektedir. Bu pikin şiddetinin tarama sayısının artması ile azaldığı gözlenmiştir.
Akım şiddetinin azalması metal yüzeyinde gelişen PANIfilmin daha yalıtkan forma dönüşümü
ile ilişkilendirilebilir.
B/ZnNi-2 elektrot yüzeyine sentezlenen PANİ filmin voltagram eğrisine bakıldığında -0,40 V
dolaylarında oksidasyon /pasivasyon piki gözlenmiş olup, bu pikin şiddetinin oldukça büyük
olduğu belirlenmiştir. Tarama sayısı arttıkça akım değerlerinin düştüğü gözlenmiştir. Fakat
25°C sıcaklıkta homojen olarak kaplanmış ZnNialaşım kaplamaya göre daha pürüzlü bir yapıya
sahip olmasına rağmen ZnNi-2 kaplama yüzeyine sentezlenen PANI polimer filmin yüzeye
daha iyi tutunduğu belirlenmiştir.Bunun nedeni sıcaklığın artması farklı bir kristal yapıya sahip
olan ZnNi-2 alaşımlı yapıya polimerin daha iyi tutunduğu düşünülmektedir. Bu sonucu AC
impedansve anodik polarizasyon eğrileri de desteklemektedir.

Şekil 3. 25°C ve 45°C’de kaplanmış B/ZnNi-1 ve B/ZnNi-2 üzerine kaplanan PANI filmden elde edilen
dönüşümlü voltametri eğrileri ( Tarama hızı 20 mV/s )
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3.3. Alternatif Akım (AC) Empedans Bulguları
Pirinç(B) elektrot yüzeyine 25° ve 45° sıcaklıklarda kronopotansiyometri tekniği yöntemiyle
kaplananZnNi üzerine dönüşümlü voltametri tekniği ile sodyum okzalat (NaOX) ortamında
sentezlenen PANI filmlerin Nyquist eğrileri Şekil 5’de verilmiştir. Pirinç(B) elektrotlar için 24
saatlik Nyquist eğrilerinde yüksek frekans bölgesinde yük transfer direnci(Rct) gözlenmektedir.
Yük transfer direnci metal/çözelti ara yüzeyinde iyonların metale doğru difüzyonunun zor
olacağı anlamını taşımaktadır. Ayrıca düşük frekans bölgesinde deyarım dairenin olduğu
gözlenmiştir. Yarım dairenin varlığı metal/metal ara yüzeyinde pasif bir tabaka oluştuğu anlamı
taşımaktadır. B/ZnNi-1 ve B/ZnNi/PANI-1elektrotlarında 24.satte yüksek frekans bölgesinde
ve düşük frekans bölgesinde olmak üzere iki yarım daire gözlenmiştir. Düşük frekans
bölgesinde gözlenen pik yüzeyde sentezlenen polimer film ve oksit tabakaların direncini
yansıtan bariyer davranışı göstermektedir. B/ZnNi-2 elektrotunda yüksek frekans bölgesinde
çapı geniş olan bir yarım daire gözlenmiştir. Yarım dairenin çapının büyük olması metal/çözelti
ara yüzeyinde iyonların geçişini engeleyen bir direncin olduğunu belirtmektedir.
B/ZnNi/PANI-2 elektrotunda ise yüksek frekans bölgesinde ve düşük frekans bölgesinde olmak
üzere iki yarım daire gözlenmektedir. Düşük ferekans bölgesinde görülen yarım daire oksit
tabakanın kararlılığını göstermektedir. 96 saat sonrasında SS, B/ZnNi-1ve B/ZnNi/PANI-1
elektrotlarında yüksek frekans bölgesinde yarım daire gözlenmiş gözlenmiştir. Ayrıca
B/ZnNi/PANI-1elektrotunda düşük frekans bölgesinde de yarım daire ve Warburg empedansı
gözlenmiştir. Warburg empedansının elektrot yüzeyindeki kararlı krom ve nikel oksit
tabakaların az gözenekli, sistemin difüzyon denetimli olduğunu yansıtmaktadır. B/ZnNi-2 ve
B/ZnNi/PANI-2 elektrotlarında yüksek frekans bölgesinde yarım daire gözlenmiştir.
B/ZnNi/PANI-2 elektrotunda düşük frekans bölgesinde de yarım daire ve sınırlı Warburg
empedansı gözlenmektedir. Warburg empedansı elektrodun yüzeyindeki polimer filmin bariyer
etkisini göstermektedir. 144.satte B/ZnNi-1elektrodunda düşük frekans bölgesinde çapı büyük
olan yarım daire ve Warburg empedansı gözlenmiştir. B/ZnN/PANI-1 elektrodunda ise yüksek
frekans bölgesinde kısmi yarım daire, düşük frekans bölgesinde de bir yarım daire gözlenmiştir.
B/ZnNi/PANI-2elektrodunda ise yüksek frekans bölgesinde ve düşük frekans bölgesinde iki
yarım daire gözlenmiştir. B/ZnNi-2elektrotunda yüksek frekans bölgesinde çapı küçük olan bir
yarım daire gözlenmiştir. 240. Saat sonunda B/ZnN/PANI-1 elektrotta düşük frekans
bölgesinde yarım daire gözlenmiştir. B/ZnNi-1 elektrotunda ise düşük frekans bölgesinde kısmi
bir yarım daire gözlenmiştir. Pirinç elektrotun ise direncinin oldukça düştüğü belirlenmiştir.
B/ZnNi/PANI-2 elektrotunda yüksek frekans bölgesinde ve düşük frekans bölgesinde çapı
büyük olan bir yarım daire gözlenmiştir. Bu durum yüzeyde oksit tabakası oluşumuna ve
yüzeydeki polimer filmin elektrokatalitik etkisinin de devreye girmesinden kaynaklanmaktadır.
B/ZnNi-1 elektrotun 240. saat sonunda korozyon direncinin oldukça yüksek olduğu
görülmüştür. B/ZnNi-2 elektrotunda ise korozyon direncinde bir azalma olduğu görülmüştür.
Anodik polarizasyon eğrileri de bunu desteklemektedir.
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Şekil 5. 25°C ve 45°C kaplanan çıplak metal(○), B/ZnNi(□) ve B/ZnNi/PANİ(●) elektrotların 24, 96, 144 ve 240
saat sonuna elde edilen Nyquist eğrileri
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3.4. Anodik Polarizasyon Eğrileri
B, B/ZnNi-1, B/ZnNi/PANI-1, B/ZnNi-2 ve B/ZnNi/PANI-2 elektrotların % 3,5’lik NaCl
çözeltisine daldırıldıktan 240 saat sonra 7 mV/s tarama hızı ile elde edilen anodik polarizasyon
eğrileri Şekil 6’daverilmiştir. Elektrotların korozyon potansiyelleri B için -0,0702 V, B/ZnNi1 için -0,054 V, B/ZnNi/PANI-1 için -0,292 V ve B/ZnNi-2 için -0,562 V, B/ZnNi/PANI-2 için
-0,042 V’dir. B/ZnNi-1, film kaplı elektrodun korozyon potansiyelinin çıplak metale göre
katodik bölgede ve aynı zamanda akım değerlerinin de yüksekolması yüzeyindeki aktif Zn
metalinden kaynaklanmaktadır. B/ZnNi-2elektrodunun korozyon potansiyelininoldukça
katodik tarafa kayması kaplanan kaplama içeriğinin daha çok çinkodan kaynaklandığını
göstermektedir. Yani alaşım kaplama ortam sıcaklığının artması kaplanan çinko miktarının
artmasına neden olmuştur. B/ZnNi/PANI-1 ve B/ZnNi/PANI-2 elektrotları kıyaslandığında ise
45°C’de kaplanan ZnNialaşım yüzeyine sentezlenen polimer filmin daha anodik tarafta olduğu
belirlenmiştir. B/ZnNi/PANI-2 elektrodun korozyon potansiyeline yakın potansiyellerdeki
akım değerlerinin B/ZnNi/PANI-1 elektroda göre daha düşük olması yüzeyindeki PANI filmin
bariyer etkinliğinden kaynaklanmaktadır.

○

□

●

Şekil 6.a. (25°C) Çıplak metal(○), B/ZnNi-1 (□) ve B/ZnNi/PANI-1(●) elektrotların 240 sonundaki anodik
polarizasyon eğrileri

□
●

○
Şekil 6.b. (45°C) Çıplak metal(○), B/ZnNi-2 (□) ve B/ZnNi/PANI-2(●) elektrotların 240 sonundaki anodik
polarizasyon eğrileri
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4. SONUÇ
Bu çalışmada, farklı sıcaklıklarda pirinç elektrotlar yüzeyine ZnNi alaşımı
kaplanmıştır.25°C‘de kaplanan elektrotların homojen olduğu görülmüştür. Bu sıcaklıkta metal
kaplanan elektrotun uzun daldırma süresinde iyi bir korozyon performansı sergilediği
belirlenmiştir. Fakat aynı sıcaklıkta B/ZnNi üzerine kaplanan PANI filmelektrodun korozyon
performansına negatif etki yaptığı belirlenmiştir. Oysa 45°C sıcaklıkta B/ZnNi kaplamanın
homojenliği düşük olmasına bağlı olarak uzun daldırma sürelerinde korozyon performansı
düşük çıkmıştır. 45°C sıcaklıkta B/ZnNi alaşım kaplama yüzeyine PANIkaplandığında
korozyon direncinin arttığı belirlenmiştir. Bu durum zamanla oksit tabakanın oluşumundan ve
polimer filmin elektrokatalitik etkisinden kaynaklanmıştır.
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ORGANİK KAPLAMALARDA KULLANILAN ZEHİRLİ (TOKSİK) OLMAYAN
ANTİKOROZİF PİGMENTLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
D. KAYA
Kansai Altan, Protective Coatings R&D Department, 35730, Kemalpaşa-Izmir, Turkey.
Özet
Organik kaplamalar (boyalar) yüzeylere korozyona karşı koruma sağlama ya da dekoratif amaçlı uygulanabilir.
Organik kaplamaların temel içerikleri pigmentasyon (toz bileşenler) ile taşıyıcı fazdır. Pigmentasyon temel olarak
renk pigmentleri, korozyon önleyici/geciktiriciler ve dolgulardır. Ayrıca çözünemeyen diğer toz ham maddeler bu
gruba dahil edilebilir. Taşıyıcı faz (genellikle reçine, çözgen ve diğer katkılar) pigmentasyonun organik
kaplamanın içinde homojen olarak dağılmasını ve boyanın uygulandığı yüzeye tutunmasını sağlar. Organik
kaplamalar üzerine uygulandıkları metalleri maruz kaldıkları çevrelerin atmosferik olumsuz etkilerine (paslanma,
kabarcıklanma) karşı iki temel mekanizma ile korur: bariyer etkisi ve yüzey pasivasyonu. Bu iki mekanizma
ardışık olarak etkir. Su ile maruziyet sonrasında oksijen ve elektrolitler yarı geçirgen kaplama tabakasına penetre
etmeye başlar, korozyon geciktiriciler (antikorozif pigmentler) yüzeyi pasifleştirerek koruma sağlarlar.
Anahtar Kelimeler: Korozyon, antikorozif pigment, iyon değişimli silika, oksiaminofosfatlar, polifostatlar,
kalisyum fosfat, bariyer koruması

EVALUATION OF NON TOXIC ANTICORROSIVE PIGMENTS FOR ORGANIC
COATINGS
Abstract
An organic coating (paint) can be defined as a mixture spread over a surface to provide protection against corrosion
or to serve decorative purposes. Basic ingredients of an organic coating are pigmentation and vehicle. The
pigmentation typically consists of colorants, corrosion inhibitors and extenders, although other insoluble raw
materials may also be included. The vehicle (typically, resin or binder, solvents and other additives) carries the
pigmentation to the surface and binds it into the coating film. Organic coatings protect metals from the adverse
effects (rust, blistering) of atmospheric agents by two main mechanisms: A barrier effect and surface passivation.
These two effects are in series. Only after water, oxygen and electrolytes starts penetrating the semi permeable
coating layer, corrosion inhibitors (anticorrosive pigments) begin to act passivating the surface.
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1. GİRİŞ
Korozyon, metal veya metal bileşiklerinin elektrokimyasal reaksiyonlar ile kütle kaybına
uğraması olarak tanımlanabilir. Dünyada her saniyede, bir ton çelik, korozyon yoluyla yok
olmaktadır. (Demir için kütle kaybı: 0,25 gr/m². gün; 1m² demir korunmazsa yılda 92 gr. kütle
kaybına uğrar)[1].
Çift komponentli, epoksi reçinelerin sağladığı oksiran gruplarıyla poliamid sertleştiricinin
taşıdığı amin gruplarının polikondanzasyonu ile ortam şartlarında çapraz bağlanan dolgu gücü
yüksek ve takip eden katlarda üzerine uygulanacak UV dayanımı yüksek boyalar için sağlam
bir temel oluşturan, iyi yapışma özelliğine sahip epoksi astarlar en yaygın olarak kullanılan
antikorozif koruyucu kaplamalardır. Tatlı su, deniz suyu, kimyasallar ve aşınmaya maruz kalan
her türlü metal yüzeyin korozyona karşı korunmasında antikorozif pigmentler ile tasarlanan
epoksi bazlı boya sistemleri yüksek performanslı antikorozif kaplamalar olarak kullanılır.
Koruyucu epoksi kaplamalarda yaygın olarak kullanılan antikorozif pigmentler altı değerlikli
krom ve kurşun bileşikleri içerirler. Günümüzde geçerli olan çevre ve insan sağlığını
düzenleyen regülasyonlar bu bileşiklerin kullanımını yüksek toksik içerikleri ve insan sağlığı
ile çevreye olumsuz etkileri sebebi ile sınırlandırmakta ve pigment üreticilerini alternatif
antikorozif pigmentler geliştirmeye ve boya üreticilerini de bu tip pigmentleri
formülasyonlarında kullandırmaya yönlendirmektedir.
Tarihsel olarak birinci nesil geleneksel çinko fosfat (Zn3[PO4]2·2H2O) esaslı antikorozif
pigmentleri ikinci nesil ortofosfat pigmentler ve bunların molibtat ve alüminyum
modifikasyonları takip etmiştir. Günümüzde geliştirilen polifosfatlar ile fosfat anyonunun
eklendiği üçüncü nesil bileşikler de gitgide ikinci nesil ortofosfatların yerini almaktadır[3,4].
Çinko fosfat pigmentler koruyucu kaplamalarda yaygın olarak kullanılsa da bir çok alternatif
çinko içermeyen ya da düşük çinko içerikli; örneğin fosfosilikatlar, borosilikatlar, magnezyum
oksiaminofosfat tuzları ve silika esaslı iyon (kalsiyum) değişim pigmentleri iyileştirilmiş
antikorozif koruma sağlayabilmektedir. Alternatif kimyasal yapıya sahip bu antkorozif
pigmentler, birinci nesil çinko fosfatlar gibi N (çevreye zararlıdır) etiketi taşımaması günümüz
regülasyonlarına uyum açısından büyük önem taşımaktadır.
Bu çalışmada; farklı antikorozif pigmentlerin çinko fosfata göre korozyona karşı koruyuculuğu
karşılaştırılmıştır. Kullanılan antikorozif pigmentler sırasıyla, çinko fosfat, çinko aluminyum
modifiye polifosfat, magnezyum oksiaminofosfat, kalsiyum iyon değişimli silika, kalsiyum
fosfatdır.
2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
2.1. Epoksi-Poliamid Boyaların Hazırlığı
Epoksi-poliamid bazlı reçine sistemlerinde farklı antikoroziflerin sabit pigment hacim
konsantrasyonu/kritik pigment hacim konsantrasyonu (PVC/CPVC) oranında disperse edilerek
performansı değerlendirilecek boya sistemleri hazırlanmıştır.
Antikorozif pigmentler ve dolgular, epoksi reçine içerisinde öncesinde yüksek devirde
karıştırma (900-1100 rpm) ve sonrasında laboratuvar tipi ezme değirmenlerinde öğütülerek
homojen bir karışım haline getirilmiştir. Öğütme işlemi sonrasında boyanın yüzeyi ıslatma ve
yüzeye yayılmasına yardımcı olacak katkılar ile boya viskozitesini uygun aralıkta tutmak için

616

gereken çözgenler de görece daha düşük karıştırma hızında (400-600 rpm) ilave edilerek boya
formülasyonları tamamlanmıştır. Poliamid bazlı ikinci bileşen ve seyreltme amacı ile kullanılan
aromatik çözgenler uygulama öncesinde boyaya eklenerek formülasyon tamamlanmıştır.
Hazırlanan boya formülasyonlarının temel içeriği Tablo 1’de özetlenmiştir.
Tablo 1. Hazırlanan Boya Formülasyonları (ağırlıkça)

1

2

3

4

5

Orta Molekül Ağırlıklı Epoksi reçine

45

45

45

45

45

Aromatik Plastifiyan

5

5

5

5

5

Yüzey ıslatma ajanı

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Dispersiyon ajanı

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Dolgu & Karbon siyahı pigment

15

15

15

15

15

Antikorozif Pigment #1
(Çinko fosfat)
Antikorozif Pigment #2
(çinko aluminyum modifiye polifosfat)
Antikorozif Pigment #3
(magnezyum oksiaminofosfat)
Antikorozif Pigment #4
(kalsiyum iyon değişimli amorf silika)
Antikorozif Pigment #5
(kalsiyum fosfat)

14

-

-

-

-

-

14

-

-

-

-

-

14

-

-

-

-

-

14

-

-

-

-

-

14

Poliamid reçinesi

15

15

15

15

15

Aromatik çözgenler

5

5

5

5

5

100

100

100

100

100

Hazırlanan formülasyonların epoksi grup eşdeğerliği ile amin hidrojen eşdeğerliği stokiometrisi
1:0.9 olarak sabit alınmıştır. PVC/CPVC oranı 0.31-0.35 aralığında hesaplanmıştır.
2.2. Boya Uygulanması ve Panellerin Teste Hazırlanması
Hazırlanan boyalar, standart test panelleri (SAE 1008/1010) üzerine Devilbiss ProII üsttten
hazneli, 1.6 mm meme uçlu sprey tabancaları ile 2 bar basınç altında sprey edilerek
uygulanmıştır. Sprey uygulama ile paneller üzerinde 100-120 mikro metre yaş film
bırakılmıştır. Uygulaması yapılan boyaların yaş boya özellikleri Tablo 2’de özetlenmiştir.
Tablo 2. Hazırlanan Formülasyonların Yaş Boya Özellikleri
1

2

3

4

5

95

110

100

95

105

84.6

83.1

83.2

82.6

81.1

70

70

70

70

70

Ambalaj Viskozitesi
(DIN-4; 23⁰ C)

45.5

45

46

45

45.5

Uygulama Yoğunluğu
(g/cm3, 23⁰ C)

1.42

1.40

1.42

1.44

1.38

Ambakaj Viskozitesi
(Stormer, KU, 23⁰ C)
Ambalaj Katı Madde (%)
Uygulama Katı Madde (%)
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Uygulama sonrasında 10 dakika oda koşullarında (23⁰ C/%50RH) bekletilen test panelleri
takibinde laboratuvar tipi etüvlerde 80⁰ C’de yarım saat pişirilerek boya filminin oluşumu
sağlanmıştır. Paneller üzerinde kürlendirilmiş boya filminin kalınlığı 50-60 mikro metre
arasındadır. Kürlendirilen test panelleri 14 gün oda koşullarında (23⁰ C/%50RH)
şartlandırıldıktan sonra teste alınmıştır.
2.3. Korozyon Testleri
Hazırlanan panellerde neşter yardımı ile düz bir kesi oluşturulmuştur. Paneller ASTM B117
standardına uygun çalıştırılan Ascott CC IP 2000 tuzlu sis test kabininde 480 saat süresice
bekletilmiş ve paneller üzerinde her 96 saatte bir korozyon ilerlemesi değerlendirilmiştir.
Korozyon tetinde kesi çevresinde boya filminin altında pas yürümesi değğerlendirilmiştir.
Bunun yanında EN ISO 4628-2’ye göre blister (kabarma) değerlendirilmiştir.
Tuzlu su sis testine ek olarak, EIS cihazı ile elektrokimyasal ölçümleme metodu kullanılarak
hazırlanan formülasyonların korozyon potansiyelleri ve iyonik dirençleri ölçülmüştür.
2.4. Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi
Boya formülasyonlarının geliştirilmesi ve seçiminde tercih edilmesi gereken yöntem, boyanın
kullanılacağı ortamın atmosferik koşullarında yapılacak maruziyet testleridir. Ancak bu yöntem
zaman alıcıdır. Bu nedenle hızlandırılmış korozyon testleri tercih edilir. Bu testlerden en
yaygını ASTM B 117 ve ISO 9227’ye uygun olarak yapılan tuzlu su sisi püskürtme testleridir.
Hızlandırılmış korozyon testleri gerçek maruziyet koşullarını simule edemez ve test sonu
değerlendirmesi, testi yapan kişiden tamamen bağımsız değildir. Kaplamanın dayanım süresi
ile hızlandırılmış testler arasında uluslararası standartlara EN ISO 12944-6 göre bir korelasyon
bulunsa bile, bu testlerden çıkaralabilecek en sağlıklı sonuç bir formülasyonun diğerine göre ne
kadar korozyona uğradığıdır. Hızlandırılmış korozyon testlerinin dezavantajı sayısal veri
verememesidir.
Elektrokimsayal Empedans Spektroskopisi (EIS) ile belirli maruziyet sürelerinde kaplamanın
empedansının zamana göre değişimi takip edilebilmektedir. EIS yönteminden alınan
ölçümlerin deneyime ve teoriğe dayalı tüm korozyon olgularını içerecek bir model yardımıyla
analizi sonrasında elde edilen sayısal veriler, ki bunlar Rcor: Korozyon direnci ve
Ccor:Korozyon kapasitansı olarak adlandırılmıştır, farklı tip antikorozif pigmentler ile
hazırlanan boyaların korozyona karşı dayanımlarını karşılaştırma imkanı verebilmektedir.
EIS test düzeneğinde metal üzerine uygulanmış ve kürlenmiş boya yüzeyinin bir bölümü, içinde
elektrolit (0.5M NaCl) bulunan bir elektrokimyasal hücrenin içindedir. Bu hücre içinde referans
elektrot ve karşıt eletrotlar bulunmaktadır, boyanın uygulandığı metal yüzey çalışan elektrota
bağlanmıştır (Şekil 1).
Çalışan eletrota uygulanan farklı voltajlar, boya filminden geçerek, elektrolite ulaşır ve karşıt elektrot
tarafında bu akım potentiostat yardımıyla ölçülür. Ölçülen akımın fiziksel bir karşılığı yoktur, bu
nedenle organik kaplamanın bozunması sırasında gerçekleşen süreçleri, ayrı ayrı birer elektronik devre
elemanı olarak tanımlanması, ölçülen değerlerin, bu süreçler ile ilişkilendirilmesi gerekir. Bu çalışmada
referans elektrot ile çalışan elektrot arasında elektrolit direncini (Rs), kaplamanın kapasitansını (su
tutma, Cc), kaplama boyunca oluşan gözeneklerin direncini ve metal yüzeyde oluşan elektrokimyasal
tepkimeleri (Rcor, Ccor) göz önüne alarak hazırlanmış REAP modeli kullanılmıştır (Şekil 2). 100 kHz
ile 1 mHz frekans aralığında 10 mV genlikteki uyarı sinyalleri ile doymuş kalomel referans elektrot ile
grafit karşıt elektrot kullanılarak test panellerinde ölçümler yapılmıştır.
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Şekil 1. Çalışmada Kullanılan Elektrokimyasal Empedans Spektroskopi ve Gamry PTC1 Boya Test Hücresi

Şekil 2. EIS Verilerinin Analiz (REAP) Modeli ve Boya Filmindeki Elektrokimyasal Süreçler

3. SONUÇLAR
Farklı antikorozif pigmentler ile yapılan hızlandırılmış maruziyet testi (ASTM B117’ye göre
nötr tuzlu su sisi testi) sonunda 2 ve 4 numaralı formüller dışında 480 saat sonunda 1 numaralı
çinko fosfat pigment ile hazırlanan boya filmine benzer sonuçlar görülmüştür. Panellerin tuzlu
su sisi testi sonrasındaki performansları Şekil.3’de sunulmuştur.
Farklı frekanslardaki emepedans grafiği incelendiğinde, yüksek frekansda, boya filminin su
alınımına karşı direnci, düşük frekanslarda boya içindeki gözeneklerin iyon transferine karşı
direnci görülebilir. İdeal bir boya filminin, düşük su alınımı kapasitesi (Ccor) ve yüksek iyon
direncine (Rcor) sahip olması gereklidir. Şekil 4’de gösterilen empedansın frekansa göre
değişiminde, iyon tranferine karşı direncin sırasıyla 4 ve 2 nolu formüllerde düşük olduğu
görülmüştür. Hazırlanan boya formülasyonlarının yüksek frekanstaki su alma kapasitelerinin
benzer olduğu görülmüştür.
Korozyon ve boyalar ile ilgili teknik literatürde, 0.1 Hz’deki empedansı 108Ω.cm2’nin
üzerindeki kaplamaların iyi bir korozyon dayanımı gösterdikleri buna karşın empedansı
106Ω.cm2’nin altındaki kaplamaların korozyona karşı geride performans gösterdikleri
belirtilmektedir[6]. Yapılan empedans ölçümlerinde tüm boya filmlerinde 0.1 Hz’de 108Ω.cm2
empedans değerine ulaşılabilmektedir.
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Şekil 3. 480 Saat Tuzlu Su Sisi (ASTM B 117) Test Sonuçları

Şekil 4. Farklı Antikorozif Pigmentli Formüllerin Empedanlarının Frekansa Göre Değişimi (Düşük frekansta
sıralama kalsiyum fosfat, Magnezyum oksiaminofosfat, Kalsiyum iyon değişimli silica ve Çinko aluminyum
modifiye polifosfat şeklindedir)
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4. SONUÇ
Tuzlu su sisi testi ve EIS ölçüm sonuçları değerlendirildiğinde, farklı antikorozif pigmentler ile
hazırlanan boya formülasyonlarında en iyi korozyon direnci magnezyum oksiaminofosfat
tuzları ile kalsiyum fosfat içerikli formülasyonlarda gözlenmiştir. Buna ek olarak, çinko
aluminyum modifiye polifosfat ve kalsiyum iyon değişimli silika jel içeren formülasyonlarda
performans artışı gözlenmemiştir. Bu iki boya filminde kesi boyunca ve panel yüzeyinde oluşan
ufak kabarmalar, boya filminin iyon geçirgenliğinin yüksek olduğunu ve metal/boya filmi ara
yüzeyine ulaşan su ve iyonların boya filminde ozmotik blisterlere neden olduğunu
göstermektedir.

KAYNAKLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hare, C., Protective Coatings: Fundamentals of Chemistry and Composition, (1994)
Revie, R., Winston, Uhlig's Corrosion Handbook, 3rd Edition, (2011)
Hare, C., Paint Film Degradation, Mechanisms and Control, (2001)
Austin, J., Inorganic Anti-Corrosive Pigments, (2005)
Funke, W., ‘‘Towards a Unified View of the Mechanisms Responsible for Paint Defects by Metallic
Corrosion.’’ Ind. Eng. Chem. Prod. Res. Dev., (1985)
Bacon R.C, Smith J.J, and Rugg F.M, “Electrolytic Resistance in Evaluating the Protective Merit of Coatings
on Metal” Ind. Eng. Chem. (1948)

621

ASİDİK ORTAMDA YUMUŞAK ÇELİK YÜZEYİNE SENTEZLENMİŞ İKİ SCHIFF
BAZININ İNHİBİSYON ETKİNLİKLERİNİN ZAMANA GÖRE DEĞİŞİMLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
D. ÖZKIR
Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, 51200 Niğde, TÜRKİYE
Ömer Halisdemir Üniversitesi Ulukışla MYO, 51900 Ulukışla, Niğde, TÜRKİYE
Özet
2,5-Dikloroanilin türevli iki yeni Shiff bazı (SB1 ve SB2) literatüre göre, aromatik halkaya elektron salıcı grupların
etkisini görebilmek amacıyla sentezlenmiştir. Bu bileşiklerin öncelikle 1,0 M HCl çözeltisi içerisindeki yumuşak
çeliğin korozyonuna inhibitör etkileri, elektrokimyasal impedans spektroskopisi (EIS), lineer polarizasyon direnci
(LPR) ve potansiyodinamik polarizasyon eğrileri yöntemleriyle ölçülmüştür. Elektrokimyasal ölçümler, her iki
bileşiğin beş farklı derişiminde (1x10-3–1x10-5 M) 298 K’de gerçekleştirilmiştir. 1 saatlik inhibisyon sonuçlarına
göre SB1, SB2’den biraz daha fazla koruma etkinliği göstermiştir. Bunun nedeninin de SB1’de SB2’den farklı
olarak bulunan metoksi (elektron salıcı grup) grubundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Aynı zamanda
derişimlerin üç farklı zaman parametresiyle değişimini belirlemek amacıyla EIS tekniği ile Nyquist eğrileri elde
edilmiş, bunun sonucuna göre her iki bileşikte de derişim arttıkça inhibisyon etkinlikleri artmış, her derişimde de
zamana bağlı olarak artış göstermiş ve sonra hafifçe azalım göstermiştir. Yumuşak çelik elektrotların yüzey
morfolojileri 120 saatlik EIS ölçümleri sonunda, taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve üç boyutlu görüntüler
elde edebilen, yüzey pürüzlülüğü hakkında bilgilendiren atomik kuvvet mikroskobu (AFM) (1x10 -3 M SB1 ve
SB2 için) ile incelenmiştir. SEM ve AFM analizlerine göre de SB1, SB2’ye göre yapısında bulunan fazla elektron
salıcı grubundan dolayı daha iyi inhibitör olarak etkinlik göstermiş olduğu sonucuna varılmıştır. EIS bulguları ile
yüzey analizleri birbirleriyle uyum göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Asidik korozyon, Schiff bazı, EIS, LPR, AFM.

THE COMPARISON OF THE INHIBITION EFFICIENCY OF TWO SYNTHESIZED
SCHIFF BASE ON MILD STEEL SURFACE IN ACIDIC MEDIA DEPENDING ON
TIME
Abstract
In this study, according to the related literature methods, 2,5-Dichloroaniline derivated two new Schiff bases were
synthesized in order to indicate the effect of electron acceptor groups on aromatic ring. Firstly, the inhibition
effects of the compounds on the corrosion of mild steel in 1.0 M HCl solution were measured with EIS, LPR and
potentiodynamic polarization curves methods. Electrochemical measurements were performed in the five different
concentrations (1x10-3–1x10-5 M) of both of the compounds. Depending on the inhibition results for one hour, it
was observed that SB1 had a bit more inhibition efficiency than SB2. Such a result can be found because of
methoxy (electron acceptor) group of SB1, which is different from SB2. Besides, in order to determine the changes
of concentrations with 3 different time parameters, Nyquist plots were obtained via EIS technique. As a result of
this, it was found that the increment of concentrations increased the inhibition effects, and the effect increased for
both compounds, but it decreased a little bit. At the end of 120-hour-measurement, SEM and AFM (for only 1x103
M) techniques were used for surface morphologies of mild steel electrodes. Regarding SEM and AFM analysis,
it can be concluded that SB1 was a better inhibitor than SB2 due to the additional electron acceptor group in its
(SB1) structure. The EIS findings were in line with surface analysis.
Keywords: Acidic corrosion, Schiff base, EIS, LPR, AFM.
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1. GİRİŞ
Korozyonu önlemede değişik yöntemler kullanılmaktadır. Bunlardan birisi de inhibitör
uygulamasıdır. İnhibitör, korrozif ortama eklendiği zaman korozyon hızını azaltan maddedir.
Bileşiklerin inhibitör özelliği gösterebilmeleri öncelikle metal yüzeyinde adsorplanmalarına
bağlıdır (1,2). Adsorplanabilme özelliklerinde ise yapıları ile olan ilişkileri ve adsorplanabilme
potansiyelleri çok önemlidir. Aldehit ve ketonların karbonil grubu ile primer aminlerin
iminleşme reaksiyonu Schiff Bazı sentezinde kullanılmaktadır. Schiff bazları da türedikleri
aminlerden daha güçlü korozyon inhibisyon etkinliği göstermektedirler (3,4). Bunun sbebi ise
Schiff bazlarında boş π* orbitalleri bulunmaktadır (5). Bu orbitalleri, geçiş metallerinin dorbitallerine sonrada d-orbitallerinden elektronu geri alarak var olan metal-inhibitör bağını
stabilize ederler, bu durum ise aminlerde mümkün olmamaktadır. Ayrıca, Schiff bazlarının en
önemli özelliklerinden biri de oldukça ucuz malzemelerden kolaylıkla ve yüksek verimle
sentezlenebilmeleridir (6).
Bu çalışmada, 2,5-Dikloroanilin türevli iki yeni Shiff bazı (SB1 ve SB2) literatüre göre
sentezlenmiş ve aromatik halkaya elektron salıcı grupların etkisini görebilmek amacıyla SB1
ve SB2’nin 1,0 M HCl ortamında yumuşak çeliğin korozyonuna farklı derişimlerin çeşitli
zaman parametreleriyle değişiminin etkisi incelenmiş ve inhibisyon etkinliklerinin zamana göre
değişimleri kıyaslanmıştır.
2. YÖNTEM
2.1. İnhibitörler ve Elektrokimyasal işlemler
İnhibitör özellikleri kıyaslanan SB1 ve SB2 bileşikleri, bir kondensasyon tepkimesi sonucu
sırasıyla % 84 ve % 77 verimle sentezlenmişlerdir.

Şekil 1. İnhibitör özellikleri incelenen SB1 ve SB2’nin kimyasal yapısı

Yüzey alanı 0,5024 cm2 olan ve kütlece kimyasal bileşimi bilinen yumuşak çelik, çalışma
elektrodu olarak kullanılmıştır. Elektrodun yüzeyi epoksi ve polyester ile kapatılmıştır.
Elektrodun çözelti ile temas eden yüzeyi sırasıyla 150, 600 ve 1200 numara zımpara kâğıdı ile
parlatıldıktan sonra, aseton ile silinerek, distile sudan geçirilip çalışma çözeltilerine
daldırılmıştır. Deneysel çalışmalar üç elektrot tekniği ile atmosfere açık koşullarda CHI 660 B
Elektrokimyasal Analiz Cihazı kullanılarak yapılmıştır. Bileşimi bilinen demir çalışma
elektrotu, platin karşı elektrot, Ag/AgCl elektrot referans elektrot olarak kullanılmıştır. Deney
düzeneği hazırlandıktan sonra sistemin dengeye gelmesi için 1 saat beklenmiş daha sonra
elektrokimyasal ölçümler alınmıştır.
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SB1 ve SB2’nin inhibitör etkisinin zamanla değişimlerini incelemek amacıyla (bir, 48 ve 120
saat boyunca); yumuşak çeliğin elektrokimyasal davranışı, 298 K’de 1,0 M HCl çözeltisine
inhibitörler katılmadan ve 1,0 M HCl içerisine inhibitör olarak 1,0x10–5 M, 5,0x10–5 M, 1,0x10–
4
M, 5,0x10–4 M ve 1,0x10–3 M SB1 ve SB2 katılarak AC impedans yöntemiyle 5 mV genlikte
ve 105 Hz ile 5x10–3 Hz frekans aralığında tarama yapılarak Nyquist eğrileri çizilmiştir. EIS
verileri deneysel verileri uyarlamak için fitlenmiş ve iki çeşit eşdeğer devre modeli önerilmiştir.
LPR dirençleri 0,1 mV/s tarama hızında  10 mV potansiyel aralığında akım-potansiyel eğrileri
çizilerek belirlenmiştir. Tafel ekstrapolasyon yöntemi ile korozyon akım yoğunluğu (icor)
değerleri, yumuşak çelik elektrodun referans elektrota karşı açık devre potansiyeli ölçüldükten
sonra, 1 mV/s tarama hızıyla önce katodik yöne doğru (-350 mV), daha sonra anodik yöne
doğru (+350 mV) tarama yapılarak potansiyele (V) karşı yarı logaritmik akım-potansiyel
eğrileri çizilerek bulunmuştur.
Asitli yani inhibitörsüz ve tüm inhibitörlü ortamlarda 120 saat süreyle bekletilmiş, yumuşak
çelik elektrotların yüzey morfolojileri SEM Leo 440 model ile, yine 120 saat beklemiş
inhibitörsüz ve 1x10–3 M SB1 ve SB2 içeren çözeltide beklemiş elektrotların yüzey pürüzlülüğü
hakkında bilgi edinmek için AFM Veeco Multimode 8 Nanoscope 3D model ile ayrıntılı yüzey
fotoğrafları alınmıştır.
3. DENEYSEL BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Bir saat bekleme süresi ile elde edilen EIS, LPR ve potansiyodinamik polarizasyon
verilerinin değerlendirilmesi
EIS metal/çözelti ara yüzeyini bozmadığı için elde edilen sonuçlar da güvenilir olmaktadır (7).
Bu nedenle, yumuşak çeliğin elektrokimyasal davranışını açıklamak için; inhibitörsüz 1,0 M
HCl ve 1,0 M HCl + X M inhibitörlü ortamlarda bir, 48 ve 120 saat bekleme süreleri sonunda
EIS ile ölçümler yapılmış ve değerlendirilmiştir. Ayrıca, bir saat bekleme süresi sonunda LPR
ve TAFEL ekstrapolasyon yöntemi ile de ölçümler yapılmış ve sonuçları incelenmiştir. EIS
yöntemi elde edilen Nyquist diyagramları Şekil 2’de, bu eğrilerden elde edilen impedans
parametreleri de Çizelge 1’de verilmiştir.

Şekil 2. SB1 ve SB2 için farklı derişimlerde inhibitör içeren ve içermeyen 1,0 M HCl çözeltilerinde 1 saat sonunda
elde edilen Nyquist eğrileri
Rp = Rf + Rpor (Rpor = Rct + Rd + Ra)
(Rs: Çözelti direnci, Rct: Yük transfer direnci, Rd: Difüz tabaka direnci, Ra: Metal/çözelti ara yüzeyinde birikmiş
türlerin direnci, Rf: Film direnci, Rpor: Por direnci, CPE1: Film kapasitansı, CPE2: Çift tabaka kapasitansı, L:
İndüktans, RL: indüktif direnç)
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Şekil 2’den de görüldüğü üzere inhibitörlü ve inhibitörsüz ortamlar için önerilen eşdeğer
devreler birbirlerinden farklıdır. İnhibitörlü ve inhibitörsüz ortamlarda bir saat bekleme süresi
sonunda elde edilen impedans diyagramları yarım elips şeklinde olmuştur. Her iki inhibitörlü
ortamda da görüldüğü üzere yarım dairelerin yarıçapları, inhibitörsüz ortama göre daha büyük
olmuş ve bileşiklerin derişimleri arttıkça yarıçaplarda artmıştır. EIS ölçümlerinden elde edilen
eğrilere göre, bir saatlik bekleme süresi sonunda inhibitör içermeyen 1,0 M HCl çözeltisinde
Rp değeri 72  iken, ortama 1x10-5 M (en düşük) SB1 eklendiğinde 280 , 1x10-5 M (en düşük)
SB2 eklendiğinde ise 258  olmuştur. Yani her iki inhibitörde de Rp değerleri artmıştır. %
inhibisyon etkinliği değerleri de bu bileşikler için sırasıyla % 74 ve % 72 olmuştur. En yüksek
derişimli 1x10-3 M SB1 ve SB2 çözeltilerinde ise sırasıyla % 89 ve % 90 olarak bulunmuştur.
Çizelge 1. İnhibitörsüz ve SB1 ve SB2’li ortamlarda EIS-LPR ölçümlerinden belirlenen korozyon parametreleri
C (M)
SB1
0
1x10-5
5x10-5
1x10-4
5x10-4
1x10-3
SB2
0
1x10-5
5x10-5
1x10-4
5x10-4
1x10-3

İE *Rp
(%) ()

İE
(%)
*

Ekor
(V)

CPE
(µF.cm–2)

n

Rs
()

RL
()

L
(H)

Rp
()

-0,474
-0,522
-0,514
-0,516
-0,507
-0,510

110
89
87
77
63
60

0,94
0,91
0,91
0,89
0,87
0,84

1,2
2,5
1,8
2,2
1,7
1,6

8
-

4
-

72
280
307
320
515
638

74
77
78
86
89

71
275
292
307
517
590

74
76
77
86
88

-0,474
-0,534
-0,537
-0,535
-0,533
-0,534

110
95
91
83
76
68

0,94
0,90
0,89
0,91
0,88
0,83

1,2
0,7
0,8
1,0
1,3
1,6

8
-

4
-

72
258
304
328
487
690

72
76
78
85
90

71
236
306
323
451
590

70
77
78
84
90

(*): Lineer polarizasyon direnci yöntemiyle saptanan değerler

İnhibitörsüz ortamda CPE değeri 110 F/cm2 iken, ortama SB1 ve SB2 ilave edildiğinde
azalmıştır. LPR yöntemiyle saptanan Rp ve % İE değerleri Çizelge 1’de verildiği gibidir.
İnhibitör içermeyen 1,0 M HCl çözeltisinde Rp değeri 71  iken ortama inhibitör eklendiğinde
artmış ve ortama en düşük 1x10-5 M SB1 eklendiğinde 275  iken SB2 eklendiğinde bu değer
yerini 236 ’a bırakmıştır. Dolayısıyla da bu derişimde SB1 ve SB2 için % İE değerleri
sırasıyla % 74 ve % 70 olmuştur. Bu sonuçlara göre bakıldığında endüşük derişimde bile her
iki inhibitör de iyi bir etkinlik göstermektedir. Ama SB1’in koruması SB2’ye nazaran biraz
daha fazladır. Schiff bazlarının her iki elektrokimyasal yöntemle inhibitör etkinlikleri saptanmış
ve adsorpsiyonun, hem aromatik sistemin hem de imin grubunun π-elektronlarının yumuşak
çelik ile etkileşiminin bir sonucu olduğu sonucuna varılmıştır.
Bir saatlik bekleme süresi sonunda elde edilen potansiyodinamik polarizasyon eğrileri Şekil
3’te, bu eğrilerden elde edilen potansiyodinamik polarizasyon parametreleri de Çizelge 2’de
verilmiştir. Yumuşak çeliğin 298 K’de inhibitörsüz ortamdaki Ekor değeri -0,475 V iken ortama
inhibitörler ilave edildikçe daha negatif değerlere kaydığı görülmektedir. SB2, SB1’e nazaran
her derişim için daha negatif potansiyellere ulaşmıştır. İnhibitörsüz ortamda ikor değeri 265
A/cm2 iken, SB1 ve SB2 derişimleri arttıkça bu değerlerin azaldığı görülmektedir. En düşük
1x10-5 M SB1 çözeltisi için ikor değeri 68 A/cm2 iken, en düşük 1x10-5 M SB2 çözeltisi için
ikor değeri 76 A/cm2 olmuş ve inhibisyon etkinlikleri de sırasıyla % 74 ve % 71 değerlerini
almıştır. Şekil 3’ten de görüldüğü üzere her iki inhibitör için de katodik Tafel eğrileri paraleldir.
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Bu durum, hidrojen çıkışının aktivasyon kontrollü olduğu ve indirgenme mekanizmasının
inhibitör varlığıyla etkilenmediği şeklinde yorumlanabilmektedir. Asidik ortamda SB1 ve
SB2’nin derişiminin artması katodik akım yoğunluğu değerlerini azaltmıştır. Bu nedenlerle bu
inhibitörlerin ikisi de 1,0 M HCl’li ortamda katodik inhibitör olarak davrandıkları
düşünülmektedir. Aynı zamanda SB1’in % İE değerleri % 74- % 89 aralığında, SB2’nin % İE
değerleri ise % 71- % 85 aralığında olmuştur.

Şekil 3. SB1 ve SB2 içeren ve içermeyen 1,0 M HCl çözeltilerinde 298 K’de elde edilen potansiyodinamik
polarizasyon eğrileri
Çizelge 2. SB1 ve SB2 içeren ve içermeyen 1,0 M HCl çözeltisinde yumuşak çeliğin 298 K’deki potansiyodinamik
polarizasyon parametreleri
SB1 Derişimi
(M)
1,0 M HCl
1,0x10-5
5,0x10-5
1,0x10-4
5,0x10-4
1,0x10-3
SB2 Derişimi
(M)
1,0 M HCl
1,0x10-5
5,0x10-5
1,0x10-4
5,0x10-4
1,0x10-3

Sıcaklık
(K)

298

Sıcaklık
(K)

298

Ekor
(V/ Ag/AgCl)
-0,475
-0,520
-0,514
-0,521
-0,518
-0,508
Ekor
(V/ Ag/AgCl)
-0,475
-0,534
-0,521
-0,539
-0,540
-0,537
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-c
(mV/dec)
108
93
91
92
104
100
-c
(mV/dec)
108
95
92
91
94
99

İkor
(µA/cm2)
265
68
62
50
42
28
İkor
(µA/cm2)
265
76
65
62
47
41

İE
(%)
74
77
81
84
89
İE
(%)
71
76
77
82
85

Bu ölçüm sonucuna göre ise SB1’in SB2’ye nazaran metal yüzeyini daha iyi koruduğunu
söyleyebiliriz. Bir saatlik ölçüm sonuçları uygulanan üç elektrokimyasal yöntemle hesaplanan
% İE değerlerine göre; SB1’in SB2’ye göre daha etkin inhibitör özelliği gösterdiğini ve bu
sonuçlara dayanarak yeni sentezlenmiş olan bu moleküllerin 1,0 M HCl’li ortamda düşük
derişimlerde dahi yumuşak çelik yüzeyinde iyi bir inhibisyon gösterdiği görülmektedir.
3.2. Değişik bekleme süreleri sonunda elde edilen EIS verilerinin değerlendirilmesi
Yumuşak çeliğin farklı derişimlerde SB1 ve SB2 içeren çözeltilerde değişik bekleme
sürelerinde elde edilen impedans diyagramları Şekil 4’te, polarizasyon direnci ve inhibisyon
etkinliği verileri de Çizelge 3’te verilmiştir. Bileşikler için elde edilen inhibitörlü ve
inhibitörsüz üç farklı bekleme süresindeki impedans diyagramları basık yarım daire şeklinde
olmuştur. Her iki bileşik için de inhibitör derişimleri arttıkça yarıçapları da artmıştır. Yani
derişim artmasıyla Rp değerleri artmış dolayısıyla da inhibisyon etkinlikleri de artış
göstermiştir.

Şekil 4. Farklı derişimlerde SB1 ve SB2 içeren-içermeyen 1,0 M HCl çözeltilerinde 48 ve 120 saatlik bekleme
süreleri sonunda elde edilen Nyquist eğrileri

Şekil 4’te yer alan Nyquist diyagramlarına bakıldığında, 48 saatlik bekleme süresinin sonunda
bile SB1 molekülünün SB2’ye nazaran özellikle düşük derişimlerde bile yüksek bir koruma
etkinliği gösterdiği açık bir şekilde gözükmektedir. Çizelge 3’e göre SB1’in en düşük derişim
olan 1x10-5 M’lık çözeltisindeki Rp değeri 229 Ω iken, bu derişim için SB2’deki Rp değeri 108
Ω’a düştüğü gözlemlenmiştir. Yine bu sonuçlar ışığında, koruma her iki bileşik içinde söz
konusudur. En düşük derişim olan 1x10-5 M’lık SB1 ve SB2 çözeltilerinde 48 saatlik bekleme
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süresi sonunda bile % inhibisyon etkinliği değerleri sırasıyla, % 97,8 ve % 95,4 olmuştur.
Nyquist diyagramına göre,120 saatlik bekleme süresi sonunda da SB1 bileşiği SB2’den daha
iyi inhibisyon göstermektedir. Bu süre sonunda bile en yüksek derişim olan 1x10-3 M’lık SB1
ve SB2 çözeltilerinde Rp değeri sırasıyla 92 Ω ve 48 Ω’dur. % İE değerleri de sırasıyla % 95,7
ve % 91,7 olmuştur.
Çizelge 3. Farklı bekleme sürelerinde inhibitörsüz ve SB1 ile SB2 içeren ortamlarda yumuşak çeliğin impedans
parametreleri
C (M)
Zaman
48 saat
0
1x10-5
5x10-5
1x10-4
5x10-4
1x10-3
120 saat
0
1x10-5
5x10-5
1x10-4
5x10-4
1x10-3
48 saat
0
1x10-5
5x10-5
1x10-4
5x10-4
1x10-3
120 saat
0
1x10-5
5x10-5
1x10-4
5x10-4
1x10-3

Rs
()

Rp
()

1,1
0,5
0,7
1,1
0,7
0,9

5
229
247
286
290
315

1,4
1,1
1,2
1,1
1,0
1,5

4
27
57
67
78
92

1,1
1,3
1,4
1,4
1,5
2,5

5
108
144
211
256
334

1,4
1,5
1,6
1,3
2,7
1,2

4
26
30
33
41
48

CPE
(µF/cm )
n
(SB1)
10123
0,94
1159
0,81
816
0,79
373
0,79
235
0,78
156
0,77
(SB1)
36520
0,89
9554
0,60
4550
0,61
1180
0,66
626
0,63
198
0,54
(SB2)
10123
0,94
830
0,79
394
0,78
320
0,77
157
0,78
101
0,77
(SB2)
36520
0,89
4719
0,72
2817
0,67
970
0,63
550
0,66
127
0,62
2

L
(H)

İE
(%)

0,7
-

1
-

97,8
98,0
98,3
98,3
98,4

0,4
-

0,3
-

85,2
93,0
94,0
94,9
95,7

0,7
-

1
-

95,4
96,5
97,6
98,0
98,5

0,4
-

0,3
-

84,6
86,7
87,9
90,2
91,7

RL
()

Sonuç olarak, her iki bileşik için de, derişim arttıkça yüzeyde oluşan koruyucu filmin büyüdüğü
ve metal yüzeyini çok iyi örttüğü şeklinde yorumlanabilir. Bu durumda SB1 ve SB2
moleküllerinin kimyasal yapısına baktığımız zaman, ikisinin de hemen hemen yakın koruma
göstermesinin temel nedeni aslında bileşiklerin benzer iskelet yapısıdır. İkisinde de kullanılan
amin bileşiği aynı sadece aldehit gruplarındaki fonksiyonel grupları farklı olduğu için SB1’in
daha iyi bir inhibisyon özelliği gösterme nedeni de tam olarak bundandır. SB1’de bulunan
fazladan bir elektron salıcı grup olan (-O-CH3) metoksi grubu etkin bir şekilde aromatik halkaya
SB2’ye nazaran rezonans etkiyle daha fazla elektron aktardığı için SB1’deki aromatik halka
SB2’den daha fazla aktive olmaktadır. Bu sebeple de metal yüzeyini daha iyi örtmektedir. Bu
durumda Bu iki inhibitörün zaman göre inhibisyon etkinliklerinin değişimini kıyasladığımızda
SB1, SB2’den daha iyi bir inhibitör etki göstermektedir diyebiliriz.
Bu kadar çok sayının çizelgelerden izlenmesi zor olacağı düşüncesiyle değişik bekleme süreleri
ve derişimlerde her iki inhibitör için de Nyquist eğrilerinden bulunan inhibisyon etkinliği
değerleri üç boyutlu grafikler halinde çizilerek Şekil 5’te sunulmuştur.
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Şekil 5. Farklı bekleme süreleri ve derişimlerde SB1 ve SB2 için Nyquist eğrilerinden bulunan % İE değerlerinin
kıyaslanması

3.3. SEM ve AFM analizleri ile yüzey morfolojilerinin incelenmesi
İnhibitörsüz ve en yüksek derişimlerde SB1 ve SB2 içeren 1,0 M HCl çözeltilerinde, 298 K’de
120 saat süreyle bekletilmiş olan elektrotların yüzey morfolojilerini belirlemek için ayrıntılı
yüzey analizleri, SEM ve AFM görüntüleri alınarak incelenmiştir. Görüntüler Şekil 6 ve Şekil
7’de verilmiştir.

Şekil 6. SB1 içeren ve içermeyen asidik ortamda 120 saat süreyle bekletilmiş yumuşak çelik elektrotların 200 kat
büyütülmüş SEM görüntüleri ve AFM görüntüleri
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SB1 ve SB2 bileşikleri için elektrotların yüzeyleri, SEM tekniği ile incelenmiş ve bu
mikrograflardan kolayca görüldüğü gibi asidik inhibitörsüz ortamda bekletilmiş elektrot
yüzeylerinde girintili-çıkıntılı, çukurcuklar ve kara lekeler gözlenmiştir. Asidik ortama eklenen
inhibitör derişimi arttıkça yüzeylerin daha düz bir görünüm aldığı, çukurcukların hem sayıca
epeyce azaldığı hem de küçüldükleri izlenmiştir. Elektrot yüzeylerinin her iki bileşik için de en
yüksek derişimde, 120 saatlik bekleme sürelerine rağmen hala pürüzsüz yapıda olduğu da
gözükmektedir.

Şekil 7. SB2 içeren ve içermeyen asidik ortamda 120 saat süreyle bekletilmiş yumuşak çelik elektrotların 200 kat
büyütülmüş SEM görüntüleri ve AFM görüntüleri

İnhibitörlerin metal/çözelti ara yüzeyine etkilerini incelemek amacıyla atomik seviyeye yakın
çözünürlüğe sahip üç boyutlu görüntüler elde edilebilmek ve yüzey pürüzlülüğü hakkında bilgi
edinmek için AFM analizleri de yapılmıştır. Analiz sonucunda, yumuşak çelik elektrot yüzeyi
korozif çözeltiden oldukça etkilenmiş geniş boşluklara sahip pürüzlü bir yüzeye dönüşmüştür.
1,0 M HCl’li ortamdaki elektrot yüzeyinin ortalama pürüzlülüğü 349,14 nm’dir. Şekil 6 ve 7’de
SB1 ve SB2 molekülleri için bu değer ortama 1,0x10-3 M SB1/SB2 ilave edildiğinde yumuşak
çeliğin ortalama yüzey pürüzlülüğü değeri sırasıyla 88,81 nm ve 106,30 nm olarak ölçülmüştür.
SB1’li çözeltide bekletilen elektrot yüzeyinin SB2’ye nazaran daha düzgün bir yapıya sahip
olduğu AFM tekniğiyle de desteklenmiştir.
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4. SONUÇLAR
1,0 M HCl çözeltisindeki yumuşak çelik elektrodun korozyonuna farklı derişimlerdeki SB1 ve
SB2 kodlu Schiff bazlarının inhibisyon etkilerinin değişimleri zamana göre incelenmiş ve
aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:
 SB1 ve SB2 asitli ortamda birer saatlik ölçüm sonuçlarına göre etkin birer inhibitör olarak
davranmışlardır.
 SB1 ve SB2’nin derişimleri arttıkça inhibisyon etkinliği değerleri de artmıştır. Her ikisinin
yarı logaritmik akım potansiyel eğrilerine baktığımızda, katodik bölgede akım azalmaları
belirgin olmuş ve inhibitörlerin katodik inhibitörler olarak etkidikleri sonucuna varılmıştır.
 Zamana bağlı yapılan deneylerde 120 saat sonunda bile SB1’in yüksek derişiminde yumuşak
çelik yüzeyini % 95,7; SB2’nin yüksek derişiminde ise % 91,7 oranında koruduğu
gözlenmiştir. Bu sonucun SB1’de bulunan fazladan bir elektron salıcı grup olan (-O-CH3)
metoksi grubundan kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.
 SEM ve AFM analizleri ile 120 saatlik bekleme süresi sonrasında yüzey morfolojileri
incelenmiş, SB1’in SB2’ye nazaran daha pürüzsüz bir yüzeye sahip olduğu, AFM
analizinden elde edilen yüzey pürüzlülüğü katsayıları ile de doğrulanmıştır.
Teşekkür: Bu çalışmayı, Ömer Halisdemir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
FEB 2013/41 no’lu proje ile desteklediği için teşekkür ederim.
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THE ELECTROCHEMICAL SYNTHESIS OF FERRITIC STAINLESS
STEEL ALLOYED WITH NIOBIUM IN SULPHURIC ACID SOLUTION
H. DEMİROREN
University of Firat, Faculty of Technlogy, Department of Metallurgy and Material Engineering, Elazig/
TURKEY,
Abstract
In this study, corrosion behaviors of stainless steel alloys containing corrosion-resistant elements were
investigated. Ferritic stainless steel (FSS) electrodes were synthesized by applying scan rate 1mVs -1 using
electrochemical impedance spectroscopy (EIS). FSS samples were unalloyed and alloyed with approximately
0.5,1,3 wt. % Nb element. The samples were obtained from casting and forging. The samples were exposed to
different heat treatments. The corrosion performances of FSS were investigated in 0.1 M H 2SO4 solution, by using
electrochemical impedance spectroscopy. SEM investigations were performed. SEM micrographs showed
generalized pitting in the solution. Corrosion resistance calculated by Stearn-Geary equation. It was determined
that niobium increased corrosion resistance of ferritic stainless steel homogenized for 30 minutes.
Keywords: Steel (FSS), Niobium,Corrosion, Electrochemical Synthesis

NİYOBYUM ALAŞIMLI FERRİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN
SÜLFÜRİK ASİT İÇİNDE ELEKTROKİMYASAL SENTEZİ
Özet
Bu çalışmada Nb içeren ferritik paslanmaz (FSS) çelikler incelenmiştir. Ferritik paslanmaz çelik elektrotlar
elektrokimyasan impedans metodu kullanılarak 1mVs-1 tarama hızında sentezlenmiştir. FSS numuneler alaşımsız
ve 0.5,1,3 wt. % Nb ile alaşımlandırılmış numunelerdir. Numuneler döküm ve dövme ile üretilmiştir. Farklı ısıl
işlemlere tabi tutulmuştur. Çelik numunelerin korozyon performansları 0.1 M H2SO4 asit çözeltisi içinde
incelenmiştir. SEM analizleri yapılmıştır. Stearn-Geary denklemleri ile korozyon direnci hesaplanmıştır. 30 dakika
homojenleştirilmiş numuneyeNb ilavesinin korozyon direncini artırdığı belirlenmiştir.
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1. INTRODUCTION
Stainless steel has been used variously nowadays owing to its many superior properties such as
strength, corrosion resistance and formability. It has been as short as approximately 50 years
since stainless steels commenced to be manufactured commercially and used for materials of
many types of applications. Stainless steels have excellent corrosion resistance, resulting from
thin and protective passive film, which prevent metals from reacting with corrosive
environments. The influence of alloying elements on corrosion resistance is related with the
stability of the passive film and its repassivation kinetics. The breakdown of the film can occur
by chemical or by mechanical attack in corrosive media resulting in the localized corrosion
such as pitting, crevice corrosion and stress-corrosion cracking [1,2]. Thus, in order to prevent
localized corrosion, it is important for stainless steel to have a stable passive film with rapid
repassivation even in severe corrosive environments. It is believed that stability of the passive
films and their repassivation kinetics are subject to influence of metallurgy, applied
repassivation potentials, pH and chloride ion concentration in aqueous solutions [3-9]
Stainless steel is composed of many grains, phases and other heterogeneities, such as nonmetallic inclusions. Accordingly, new electrochemical techniques are needed to investigate
effects of alloying elements.
In recent years, niobium has been studied as a very effective alloying element to improve
properties of steels. Niobium has received a great deal of attention owing to its corrosion
resistance in low concentration acidic solution [10-11].
One of the main advantages of Nb is to avoid sensitization – a process by which chromium
carbides form at grain boundaries with adjacent depletion of chromium. This happens at the
temperature range of 550–800 °C such as during welding. Sensitization is the basic reason for
intergranular corrosion and intergranular stress corrosion cracking [12-15]. The present work
investigates the role of carbide forming niobium element in enhancing corrosion behavior
comparison with unalloyed steels for ferritic stainless steel by evaluating its corrosion resistance
and corrosion morphology. Besides, effect of heat treatment was investigated on corrosion
behavior of ferritic stainless steel using EIS technique.

2. EXPERIMENTAL
2.1. Sample, electrochemical equipment and chemicals
Specimens used in this study were 12%Cr ferritic stainless steel. The chemical compositions
(wt. %) were given in Table 1. The samples were classified to three groups. The first group
samples unhomogenized, the seconds were homogenized for 30 minutes and the third group
samples homogenized for 180 minutes at 1100oC, followed by water quenching. Before the
experiment, the specimens were polished with 1200 grid silicon paper until appeared free of
scratches and other defects.
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Table 1. The chemical compositions of samples.
Sample
no

Alloy
Ele.

Chemical composition (wt. %)
C

Mn

Si

Cr

Nb( 0.02)

Ti

Mo

V

P

S

S1
S2

FSS
.5% Nb

0.048
0.054

0.250
0.081

0.280
0.03

18.21
18.15

0.5

-

0.065

0.030

0.020
0.030

0.010
0.012

S3
S4

1 % Nb
3% Nb

0.052
0.053

0.109
0.188

0.246
0.368

18.06
17.64

1
3

-

0.061
0.065

0.026
0.136

0.019
0.007

0.009
0.006

All electrochemical experiments were performed in a standard one-compartment threeelectrode
cell. The reference electrode was Ag/AgCl and the counter electrode was a platinum sheet with
surface area of 2cm2. In this study, all electrode potential values were referred to this reference
electrode. The working electrodes were ferritic stainless steel sample with and free niobium of
1 cm2 in electrode area embedded in epoxy resin.
A CHI 604 model computer control electrochemical analyzer was used for impedance
measurements. All the chemicals were analytical grade from Merck and used as received. SEM
phtographies of samples were obtained from JEOL JSM–6335-F scanning electron microscope.
2.2. Electrochemical measurement
The electrochemical impedance spectroscopy was used to investigate the corrosion
performance of the alloys. The Nyquist plots were obtained potential waves of 7 mV amplitudes
around corrosion potential, with frequencies ranging from 105 to 10-1 Hz. Equivalent circuit
model for simulation of Fe-Cr alloys was seen in Fig. 1 [16].

Figure 1. Equivalent circuit model for simulation of Fe-Cr alloys [10]

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. The corrosion tests
The corrosion performance of niobium alloyed ferritic stainless steel (FSS) was investigated in
0.1 M H2SO4 solution. Rp, Ecorr, Icorr values are given in Table 2.
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Table 2. Rp, Ecorr, Icorr values of FSS electrodes after various heat treatment times in 0.1 M H 2SO4 acid solution.
Samples

Heat Treatment
time

S1

unhomogenized
30 min
180 min

Rp
(ohm)
34.75
23.33
71.25

Ecorr
(V)
-0.520
-0.504
-0.527

Icorr
(mA)
1.5
2.31
0.83

S2

unhomogenized
30 min
180 min

23.45
34.35
48.39

-0.523
-0.499
-0.507

2.37
2.07
1.36

S3

unhomogenized
30 min
180 min

30.80
36.34
34.85

-0.523
-0.523
-0.522

1.89
1.44
1.68

S4

unhomogenized
30 min
180 min

23.7
38.23
43.43

-0.501
-0.520
-0.519

2.23
1.37
1.55

The Nyquist Diagrams and phase angel (θ)-log freq curves for ferritic stainless steel with and
free niobium are given Fig. 2. There were depressed semicircles. The diameters of these curves
were equal to polarization resistance value (Rp), which included the charge transfer resistance
(Rct) corresponding to metal/solution interface formed at the bottom of he pores (Fig. 3) and
oxide film resistance (Ro) and diffuse layer resistance ( Rd ) values [17,18].
Warburg impedance was not evaluated for all of the samples. Under these conditions, there was
not any possibility for the formation of any passive film on the surface. The measured E corr
values were -0.520, -0.504 and -0.527 V, respectively. Maximum phase angel was 1.8 Hz. But
Rp value increased further with homogenization heat treatment. Higher R p value was obtained
from S1 homogenized for 180 min. This case simply explained with protective MeO layer
formed on the surface. The heat treatment dissolved M23C6 carbides and so discontinuities
which destroyed oxide layer were removed. This case can be seen in Fig 4. As seen from in
Fig. 2(b), Nyquist diagrams exhibit semicircular change. Unhomogenized sample S2 has lowest
resistance (23.45 Ω), this value increased to 34.35 Ω and 48.39 Ω when heat treatment applied
for 30 and 180 min., respectively. This indicates that unhomogenized sample S2 suffered from
severe damage on its passive layer. In sample S2, maximum phase angel was determined as 2
Hz.
As seen from figure 2c, the shape of Nyquist plots is similar for different heat treatment. At
high frequencies, a formed semicircle attributed to the charge transfer ( Rct ) process was
observed and at lower frequencies a linear part (Warburg impedance) was not observed in the
diagrams. This charge transfer resistance ( Rct ) is at the metal/film interface.
It can be seen in Figure 2(d) that Nyquist diagrams of sample S4 have semicircular change.
The highest corrosion resistance is observed in sample homogenized for 180 minutes.
Maximum phase angel was determined as 1.6 Hz.
Warburg impedance was not seen none of the Nyquist diagrams. It could be concluded that the
system was no in diffusion-controlled and there were ion diffusion through of oxide layer
toward metal surface. It could be said that the corrosion process started from bottom of
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a

b

c

d
Figure 2. The Nyquist diagrams and the phase angel (θ)-log freq curves obtained for samples
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the pores. Consequently, metal was oxidized thereby yielding its stable oxides. These
electrochemical processes are given below [19]:
𝐹𝑒 → 𝐹𝑒 2+ + 2𝑒 −
𝑁𝑏 + 𝐻2 𝑂 = 𝑁𝑏𝑂 + 2𝐻 + + 2𝑒−
𝑁𝑏𝑂 + 𝐻 2 𝑂 = 𝑁𝑏𝑂2 + 2𝐻 + + 2𝑒 −
2𝑁𝑏𝑂2 + 𝐻2 𝑂 = 𝑁𝑏𝑂2 + 2𝐻 + + 2𝑒 −
As seen from Table 2, niobium has harmful effect on corrosion resistance of unhomogenized
FSS electrodes and homogenized FSS electrodes for 180 minutes. The Rp values started to
increase with increasing niobium amount for samples homogenized for 30 minutes. The steels
are not used without heat treatment. So, it can be said that niobium increased corrosion
resistance of ferritic stainless steel.
The value of Rp was determined b extrapolation of Nyquist diagrams properly. Rp values were
used to calculate the corrosion current ( Icorr ) values from the Stearn-Geary equation ( Icorr B
/ Rp ), the value of B was used as 52 mV for samples [20, 21]
3.2. Immersion tests
Scanning electron micrographs of FSS after exposed heat treatment for 30 minutes are shown
in Fig. 3. Generalized pitting is evident on the samples. As seen from Fig. 3, the samples added
Nb demonstrated more regular surface.

Figure 3. SEM micrographs of samples S1, S2, S3 and S4 homogenized for 30 minutes

According to results of experiment, it was obtained better result samples with niobium. It can
be explained that: there is a stable layer on surface of sample. This layer was constituted by
niobium. The accumulation of Nb on the surface during active solution of ferritic steel in
sulphuric acid solution was confirmed by Alonso-Falleiros et. al. [22] and Seo et. al. [23].
Niobium element formed niobium oxides, probably. These oxides protected the surface. Oxide
layer formed by means of Nb has worse protection than that of Cr [24-26]
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4. CONCLUSIONS
Impedance spectroscopy technique (EIS) is a powerful technique to investigate the corrosion
protection of stainless steel.
Localized corrosion is a serious problem of stainless steels when they are exposed to sulphuric
acid solutions.
According to EIS measurements, the addition of niobium has the beneficial effect of improving
the corrosion resistance of ferritic stainless steel since niobium reacts with carbon to form stable
carbides. Consequently, this results in the maintenance of an effective content of chromium in
the matrix.
The Rp values started to increase with increasing niobium amount for samples homogenized for
30 minutes. It was observed that generalized pitting is evident on the samples.
The best localized corrosion resistance was obtained from the alloy containing 3wt % niobium
among the samples homogenized for 30 min. It can be said that homogenization heat treatment
for 30 min has a useful effect on corrosion resistance of samples Nb-containing. Among the
samples containing Nb homogenized for 180 min, the best result obtained from sample S2. So,
the less amounts than 0.5 wt. %. Nb must be tested. The best corrosion resistance of
unhomogenized samples is that of sample S1. Namely unalloyed sample has the best corrosion
resistance. As, the steels expose the heat treatment every time; it is not taken notice.
Because of Nb-containing samples demonstrated similar corrosion resistance, different niobium
amounts compatible with carbon amount must be investigated.
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Özet
Elektriksiz nikel bor kaplamalardan en iyi özellikler elde edebilmek için, kaplama parametreleri üzerine çalışmalar
halen devam etmektedir. Elektriksiz nikel kaplama işleminde sıcaklık çok önemli bir parametredir. Çünkü bir
kaplama işleminde, sıcaklık enerji seviyesinin bir ölçüsüdür. Kaplama hızı sıcaklığa bağlı olarak değişir. Sıcaklığın
artışıyla kaplama hızı da artar. Bu çalışmada, banyo sıcaklığının elektriksiz nikel bor kaplamaların mekanik,
tribolojik ve korozyon özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Sıcaklıktaki artış, sertlikte artışa, fakat sürtünme
katsayısı ve aşınma oranında da yükselmeye sebep olmuştur. Üç farklı banyo sıcaklığı değerinde elde edilen
kaplamalarda pasifleşme davranışı görülmemiştir.
Anahtar kelimeler: Elektriksiz kaplama, Ni-B, sıcaklık, karakterizasyon

THE EFFECT OF TEMPERATURE ON COATING PROPERTIES IN
ELECTROLESS NICKEL BORON DEPOSITS
Abstract
The studies on the deposition parameters still continue in order to obtain the best properties from electroless nickel
boron coatings. Temperature is very important parameter for electroless nickel deposition. Because temperature is
a measure of energy level. Deposition rate varies depending on temperature. Deposition rate also increases with
increasing temperature. In this study, the effects of bath temperature on mechanical, tribological and corrosion
properties of electroless nickel boron coatings have been investigated. Increase in temperature causes to increase
in hardness, however, to increase in friction coefficient and wear rate. The passivation behavior has not been seen
in the coatings obtained at three different bath temperatures.
Keywords: Electroless deposition, Ni-B, temperature, characterization
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1. GİRİŞ
Son yıllarda aynı şartlarda uygulanabilecek ve önemli bir safhaya gelen, sulu çözeltiler
kullanılarak metal kaplama işlemlerine karşı yoğun bir temayül vardır (1-7). Sulu çözeltilerle
metal kaplama genellikle iki temel sınıfa ayrılır: elektrolitik (elektrokaplama) ve elektriksiz
(electroless). Elektrikli kaplama işleminde, ayrıca elektriksel güç tertibatı, anot ve katot
elemanlarının kullanılması gerekmektedir ve elektrik akımının çözeltinin her tarafına homojen
olarak dağıtılamaması sebebiyle, üretilen kaplamaların kalınlıklarında farklılıklar olmaktadır.
Şöyle ki, karmaşık şekilli parçaların kaplanmasında farklı kesit kalınlıklarında kaplamaların
ortaya çıkması kaçınılmaz olmakta, bu da film kalitesini düşürmektedir. Elektriksiz metal
kaplama işleminde ise, taban malzeme üzerine kaplama yapmak için dışarıdan herhangi bir
akım kaynağı gerekmemektedir. Elektriksiz kaplama, metalik iyon kaynağı, indirgeyici madde,
dengeleyici (stabilizer) ve diğer unsurları içeren bir banyo (elektriksiz kaplama çözeltisi)
içerisine bir taban malzeme daldırıldığında, bir potansiyelin oluşturulduğu otokatalitik bir
işlemdir (1). Oluşan potansiyelden dolayı, hem (+), hem de (-) iyonlar, taban malzeme yüzeyine
çekilir ve yük taşınım olayı ile enerji açığa çıkarırlar. Her bir işlem parametresi, kaplama işlemi
ve işlem tepki değişkenleri üzerine özel role sahiptir. Sıcaklık, çözelti içerisindeki iyonizasyonu
ve kaynaktan taban malzemeye olan yük taşınım sürecini kontrol eden tepkime mekanizmasını
başlatır. Bunun yanısıra, taban malzeme elektriksiz banyoya daldırılmadan önce etkin hale ve
yük taşınım işlemini başlatmak için duyarlı hale getirilir (7). Ayrıca elektriksiz kaplama işlemi,
delikli, girintili, karmaşık geometriye sahip parçalar üzerinde üniform bir film yüzeyi
oluşturabilmekte ve kaplama işleminden sonra ayrıca bir yüzey işlemi gerektirmemektedir.
Elektriksiz nikel bor kaplamalar, sanayide mekanik, tribolojik ve korozyona dirençli maksatlı
olarak kullanım potansiyeline sahiptir. Uygulama potansiyelini artırmak için kaplama
parametreleri üzerine deneysel çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmada, banyo sıcaklığının
elektriksiz nikel bor kaplamaların mekanik, tribolojik ve korozyon özellikleri üzerine etkileri
araştırılmıştır.
2. MATERYAL ve YÖNTEM
AISI 304 paslanmaz çelik taban malzemeler kesilerek metalografik malzeme hazırlama
sürecinden geçirildi. Buna göre, uygun ebatlarda (15x15x5 mm) kesilen ve pah kırma
işlemlerinden geçirilen taban malzemelere, kaba parlatma (farklı mesh zımparalar ile 1200
meshe kadar) ve ince parlatma (alümina ile) işlemleri yapıldı. Kaplama çözeltisini oluşturacak
olan maddeler, hassas tartı ile tartıldı ve Ni-B banyosu bir beher içerisinde Çizelge 1’de verilen
şartlarda hazırlandı. Çözeltinin pH’ı, pH metre ile ölçüldü ve pH değeri yaklaşık 13.5
civarındaydı.
Çizelge 1. Kullanılan parametre ve seviyeleri gösteren deney planı
Deney planı

Deney no

1
2
3

Banyo sıcaklığı,
ºC
80
88
95

NaBH4 miktarı, g/ℓ

NiCl2 miktarı, g/ℓ
Süre, dk

1000ml

250ml

1000ml

250ml

0.6
0.6
0.6

0.15
0.15
0.15

20
10
40

5
2.5
10
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60
90
30

Paslanmaz çelik taban malzemeler üzerine kaplanan Elektriksiz Ni-B kaplamaların aşınma ve
korozyon deneylerinde elde edilen aşınma izlerinin görüntülenmesinde Taramalı elektron
mikroskop (SEM-Jeol 6400) kullanıldı. EDS (energy dispersive spectrometry) analizlerinde ise
enerji dağılım spektrometresi kullanıldı. AISI 304 paslanmaz çelik taban malzemeler üzerine
büyütülen Ni-B kaplamaların mikrosertlik ölçümlerinde, Buehler Micromet 2001 Mikrosertlik
cihazı kullanıldı. Kaplamaların sürtünme ve aşınma özelliklerinin karakterizasyonu amacıyla
Çizelge 2’de verilen şartlarda ball-on-disc (disk üzerinde küre) aşınma deneyleri yapıldı.
Cihaza bağlı olan bilgisayar sistemi kullanılarak mesafeye ve zamana bağlı sürünme katsayısı
değerleri tespit edildi.
Çizelge 2. Aşınma testlerinde kullanılan deney şartları
Deney şartları
1
20
6
Atmosfere açık
20±3
45±3
2500
< 0.10
10

Parametreler
Uygulanan yük, N
Hız, mm/s
İz çapı, mm
Test ortamı
Ortam sıcaklığı, ºC
İzafi nem, %RH
Test süresi, s
Yüzey pürüzlülüğü, Ra μm
Top çapı (Al2O3), mm

Elektriksiz kaplama yöntemi ile AISI 304 paslanmaz çelik taban malzemeler üzerine üretilen
Ni-B kaplamaların, taban malzeme üzerindeki korozyon davranışına etkileri, Potansiostat
cihazı ile NaCl çözeltisi içerisinde yapıldı. Polarizasyon ölçümlerinden önce, numuneler bu
çözelti içerisine daldırıldı ve potansiyel kararlı duruma gelinceye kadar beklendi ve bu
potansiyelin yaklaşık –300mV aşağısından başlamak üzere anodik yönde polarizasyon
uygulanarak, polarizasyon diyagramları oluşturuldu. Polarizasyon diyagramlarında tarama hızı,
1mV/s değerinde alındı. Meydana gelen korozyon hasarı polarizasyon diyagramlarından
yararlanarak yorumlandı.
3.

ARAŞTIRMA BUGULARI ve TARTIŞMA

Çizelge 3’te üç farklı banyo sıcaklığında üretilen elektriksiz Ni-B kaplamlara ait EDS sonuçları
verilmiştir. Sıcaklık artışına bağlı olarak bor içeriğinde artış görülmektedir.
Çizelge 3. Üretilen elektriksiz Ni-B kaplamaların yaklaşık EDS sonuçları

Ağ. %Element
Ağ.%Ni
Ağ.%B

Taban
malzeme
8.95
0

1

2

3

88
5.3

95
5.8

15
6.2

SEM görüntüleri incelendiğinde, sıcaklık artışı ile karnabahar yapıyı oluşturan taneler boyut
olarak artma eğilimi göstermiştir. Bu artış, yaklaşık olarak iki katlık bir tane büyümesine
tekabül etmektedir (Şekil 2). 0.6 g/ℓ NaBH4 miktarında, sıcaklığın artması sertlik açısından
olumlu etki sağlarken (sırasıyla 260, 275, 310HV0,1), fakat tribolojik açıdan faydalı olmamıştır
(Şekil 1). Şekil 2’de banyo sıcaklığının artışına bağlı olarak büyütülen kaplamalarda korozyon
testleri neticesinde ortaya çıkan bozunma görüntüleri verilmiştir. Kaplamalarda yenim süreci,
hem taneciklerin yüzeyinde hem de tamamen tanelerin kaybı şeklinde gerçekleşmiştir.
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Şekil 3’te, elektriksiz olarak Ni-B kaplanmış 304 paslanmaz çeliğinin korozyon davranışına,
0.6g/ℓ’lik sabit NaBH4 konsantrasyonunda yapılan kaplamalarda, kaplama banyosu
sıcaklığının etkisini gösteren potansiyodinamik polarizasyon eğrileri görülmektedir. Şekilde,
88 ve 95°C’lik kaplama banyosu sıcaklıklarında yapılan kaplamalarda (2. ve 3. numune) hem
anodik akım yoğunluklarının, hem korozyon akım yoğunluklarının ve hem de korozyon
potansiyellerinin birbirine çok yakın olduğu görülmektedir. 80°C’lik kaplama banyosu
sıcaklığında yapılan kaplamada (1. numune) ise, bu iki kaplamaya göre hem anodik akım
yoğunluklarının ve hem de korozyon akım yoğunluklarının daha küçük değerler aldığı;
korozyon potansiyelinin ise daha pozitif değerlere doğru kaydığı görülmektedir. Yapılan üç
kaplamada da pasifleşme davranışı görülmemiştir.

Şekil 1. Sıcaklık artışının üretilen elektriksiz Ni-B kaplamaların mekanik ve tribolojik özellikler üzerine etkisi

Şekil 2. Kaplamalarda korozyon hasar görüntüleri
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Şekil 3. Sıcaklığın korozyon davranışı üzerine etkisi
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Özet
Sodyumborhidrürle indirgenmiş elektriksiz nikel kaplamaların özelliklerinin, genelde diğer bor bileşikleri ya da
sodyumhipofosfit ile indirgenen çökeltilerinden çok daha iyi olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmada, sodyum bor
hidrür miktarının, elektriksiz nikel bor kaplamaların yapısal, mekanik, tribolojik ve korozyon özelliklerini nasıl
etkilediği araştırılmıştır. Sodyum bor hidrür indirgeyicinin artışı miktarı ile tane boyutu değişmiş, yapı taneliden
karnabahar yapıya dönüşmüştür ve elde edilen karnabahar Ni-B yapısı, daha yüksek aşınma direnci sağlamıştır.
İndirgeyici miktarının elektriksiz Ni-B kaplamaların kristal yapısı üzerinde çok etkin bir parametre olduğu
söylenebilir. 0.6g/ℓ ve 1.2g/ℓ konsantrasyonlarda NaBH4 içeren çözeltiler içerisinde yapılan kaplamalarda hem
anodik akım yoğunluklarının, hem korozyon akım yoğunluklarının ve hem de korozyon potansiyellerinin birbirine
çok yakın olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Elektriksiz kaplama, Ni-B, NaBH4, indirgeyici

THE EFFECTS OF SODIUM BORON HYDRIDE REDUCTANT IN ELECTROLESS
Ni-B COATINGS
Abstract
It is stated that the properties of electroless nickel coatings reduced with the sodium boron hydride generally are
much more better than that of other boron compounds or sodium hypophosphite. In this study, it is investigated
how sodium boron amount affects the structural, mechanical, tribological and corrosion properties. The grain size
has varied with the increasing of sodium boron hydride reductant, the structure has transformed from granular to
cauliflower-like and the obtained Ni-B structure has provided higher wear resistance. It is can be said that reductant
content is a very effective parameter on the crystal structure of electroless Ni-B coatings. It is seen that both anodic
current and corrosion current densities and corrosion potentials too close together for the coatings in the solutions
including NaBH4 at the concentrations of 0.6g/ℓ and 1.2g/ℓ.
Keywords: Electroless deposition, Ni-B, NaBH4, reductant
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1. GİRİŞ
Ni-B alaşım kaplamaların elektriksiz kaplanması için, sodyumborhidrür ya da dimetilamin
boran gibi bor içeren indirgeyiciler yaygın olarak kullanılmaktadır. Sodyumborhidrürün
indirgeme verimi, dimetilamin boran ve sodyumhipofosfitinkinden çok daha yüksektir. Bu,
benzer tepkimede sodyumhipofosfit ile sağlanabilen iki elektrona karşılık geldiği gibi bazı
metallerin indirgenmesi için de sekiz elektrona çıkarabilmektedir (1). Yüksek indirgeme
veriminin yanısıra, borhidrür indirgeme banyoları, maliyet açısından dimetilaminboran esaslı
banyolara tercih edilir (2). Sodyumborhidrürle indirgenmiş elektriksiz nikel kaplamaların
özelliklerinin, genelde diğer bor bileşikleri ya da sodyumhipofosfit ile indirgenen
çökeltilerinden çok daha iyi olduğu gözlenmiştir (3,4). Ni-B kaplamalarda kristal yapı-sertliksürtünme katsayısı-aşınma-korozyon ilişkilerini açıklayan kaplama karakterizasyonuna dair bir
çalışmanın olmadığı görülmektedir. Bu karakterizasyon bilgisinin, optimum kaplama
parametrelerinin oluşturulması için gerekli zemin hazırlayacağına inanılmaktadır. Bu
çalışmada, elektriksiz nikel bor kaplamalarda bor indirgeyicinin yapısal, mekanik, tribolojik ve
korozyon özelliklerine etkisi araştırılmıştır.
2. MATERYAL ve YÖNTEM
AISI 304 paslanmaz çelik taban malzemeler 15x15x5 mm ebatlarında kesilerek metalografik
olarak (zımpara ve alümina ile parlatma) hazırlandı. Hassas tartı ile tartılan kaplama çözeltisini
oluşturacak olan maddeler, saf su içerisinde Çizelge 1’de verilen oranlarda manyetik karıştırıcı
ile karıştırılarak Ni-B banyosu elde edildi.
Çizelge 1. Kullanılan parametre ve seviyeleri gösteren deney planı

Deney planı

Deney no

1
2
3

Banyo sıcaklığı,
ºC
95
95
95

NaBH4 miktarı, g/ℓ

NiCl2 miktarı, g/ℓ
Süre, dk

1000ml

250ml

1000ml

250ml

0.2
0.6
1.2

0.05
0.15
0.3

20
40
10

5
10
2.5

90
30
60

Taban malzemeler üzerine kaplanan Elektriksiz Ni-B kaplamaların yapısal analizleri, X ışını
kırınım ölçer (XRD) cihazı ile yapıldı. Aşınma ve korozyon deneylerinde elde edilen aşınma
izlerinin görüntülenmesinde Taramalı elektron mikroskop (SEM) kullanıldı. Enerji dağılım
spektrometresi (EDS) ile elementel analiz yapıldı. Kaplamaların sürtünme ve aşınma
özelliklerinin karakterizasyonu amacıyla, 1N yükte ve 20mm/s hızda, normal atmosfer
şartlarında ball-on-disc aşınma deneyleri yapıldı. Mesafeye ve zamana bağlı sürünme katsayısı
değerleri tespit edildi.
Numunelerin korozyon davranışları, Potansiostat cihazı ile NaCl çözeltisi içerisinde yapıldı.
Polarizasyon ölçümlerinden önce, numuneler bu çözelti içerisine daldırıldı ve potansiyel kararlı
duruma gelinceye kadar beklendi ve bu potansiyelin yaklaşık –300mV aşağısından başlamak
üzere anodik yönde polarizasyon uygulanarak, polarizasyon diyagramları oluşturuldu.
Polarizasyon diyagramlarında tarama hızı, 1mV/s değerinde alındı. Meydana gelen korozyon
hasarı polarizasyon diyagramlarından yararlanarak yorumlandı.
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3. ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA
Çizelge 2’de taban malzeme ve üç farklı sodyum bor hidrür indirgeyici içeriğinde üretilen
elektriksiz Ni-B kaplamalara ait yaklaşık EDS sonuçları verilmiştir. Hidrojen (H), bor (B),
karbon (C) ve azot (N) gibi hafif ve küçük atom yarıçaplı elementleri ihtiva eden kaplama ya
da katı maddelerin EDS analizleri, nicelikten ziyade nitelik olarak daha anlamlı sonuçlar
vermektedir. Bazı araştırmacılar (5-7) tarafından hafif elementlerin elementel analizindeki
güçlüklerden bahsedilmiştir. Bu yüzden elde edilen EDS verileri, nicelik açısından %100
doğruyu yansıtmasa da, nikel ve borun kimlik olarak kaplama bünyesinde olduğunu ve bor
indirgeyici miktarı arttıkça, bor içeriğinde de artmanın gerçekleştiğini göstermiştir.
Çizelge 2. Üretilen elektriksiz Ni-B kaplamaların yaklaşık EDS sonuçları

NaBH4 miktarının artışıyla ile yapı taneli (granular) ve yer yer yumru (nodular) yapıdan
karnabahar (cauliflower) yapıya dönüşmüştür (Şekil 1 ve Şekil 3). Bazı araştırmacılar (4,8,9),
NaBH4 miktarının artması ile yumru (nodule) boyutlarının artacağını ve bu yumrusal yapıların
taneli (granular) tip yapıyı oluşturmak için birleştiğini ifade etmişlerdir. Bunun yanısıra, RAO
vd. (10) yüksek bor içeriği olması halinde, hem yatay hem de dikey yönde büyümenin eşit
olduğunu ve yumru (nodular) yapıların amorf ana faz (matrix) içerisine gömüldüğünü ifade
etmiştir.
XRD spektrumları (Şekil 1) incelendiğinde, artan bor ve NaBH4 miktarına bağlı olarak, var
olan 2θ≈21.4º ve/veya 2θ≈30º’daki kristalin fazlarında kaybolma ve (111), (200), (220), (311)
ve (222) pik şiddetlerinde azalma görülmektedir. 2θ=40-50º arasında yapı içerisinde oluşan NiB fazları ile genişleyen pik ve kristalin kafes düzlemlerin kaybolmaya yüz tutması söz konusu
olup, tüm amorf kaplama büyüme eğilimi gözlenmektedir. Sonuç olarak NaBH4 miktarının tek
başına-morfolojik değerlendirilmelerle de teyit edildiği gibi-elektriksiz Ni-B kaplamaların
kristal yapısı üzerinde çok etkin bir parametre olduğu söylenebilir.

Şekil 1. XRD’de sabit (95°C) sıcaklıkta, artan NaBH4’ün etkisi
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Artan bor içeriği ve NaBH4 miktarı ile (210, 310, 660HV0,1 şeklinde) sertlik artarken, sürtünme
düşmüştür (Şekil 2). Şöyle ki, 3. numunede EDS analizlerinden de anlaşıldığı gibi, %bor içeriği
en yüksek değerdedir (yaklaşık %10). 4,8 ve 9 referanslarında bahsedilen taneli yapının,
elektriksiz Ni-B kaplamaları doğal yağlayıcı kıldığı ve yüzey temasını azaltarak daha yüksek
aşınma direnci sağladığı belirtilmiştir. Aynı zamanda deneylerin sabit 95°C sıcaklıkta yapıldığı
dikkat çekmektedir, yani sıcaklığın difüzyonda etkin olduğu ve istenilen yapısal dönüşüm için
gerekli enerji girdisinin gerçekleştiği düşünülmektedir. 2. numunede aşınma oranının kısmen
yüksek olmasının sebebi olarak, aşınma izlerinden görüldüğü üzere, gevrek davranışın getirdiği
abrazif aşınma olduğu düşünülmektedir.
Şekil 3, yüzeylerin farklı bölgelerinde ve farklı büyütme oranlarında alınan SEM-korozyon
hasar görüntülerini göstermektedir. 1 nolu numunede çukurcuk korozyonu gözlenirken,
kaplanmış 2 ve 3. numunelerde sadece karnabahar tanelerinin kütlesel kaybı ile oluşan
çukurcuk korozyonunun haricinde, doğrudan tanelerin yüzeylerinde aşınmalar kaydedilmiş ve
bu elektrokimyasal kayıplar mikro/nanoçukurcuk şeklinde kendini göstermiştir.

Şekil 2. NaBH4 artışının üretilen elektriksiz Ni-B kaplamaların mekanik ve tribolojik özellikler üzerine etkisi

Şekil 4’te, elektriksiz olarak Ni-B kaplanmış 304 paslanmaz çeliğinin korozyon davranışına,
95°C’lik sabit banyo sıcaklığında yapılan kaplamalarda, kaplama çözeltisi içerisindeki NaBH4
konsantrasyonunun etkisini gösteren potansiyodinamik polarizasyon eğrileri görülmektedir.
Şekilde, 0.6g/ℓ ve 1.2g/ℓ konsantrasyonlarda NaBH4 içeren çözeltiler içerisinde yapılan
kaplamalarda (2 ve 3. numuneler) hem anodik akım yoğunluklarının, hem korozyon akım
yoğunluklarının ve hem de korozyon potansiyellerinin birbirine çok yakın olduğu
görülmektedir. 0.2g/ℓ konsantrasyonda NaBH4 içeren çözelti içerisinde yapılan kaplamada (1
nolu numunede) ise, bu iki kaplamaya göre hem anodik akım yoğunluklarının ve hem de
korozyon akım yoğunluklarının daha küçük değerler aldığı; korozyon potansiyelinin ise daha
pozitif değerlere doğru kaydığı görülmektedir. Ayrıca 0.2g/ℓ konsantrasyonda NaBH4 içeren
çözelti içerisinde yapılan kaplamada (1. numune) -18mV ile 32mV potansiyelleri arasındaki
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dar bir aralıkta pasifleşme davranışı görülmüş, diğer iki kaplamada pasifleşme davranışı
görülmemiştir.

Şekil 3. Korozyon hasarlarını gösteren SEM fotoğrafları

Şekil 4. 95ºC sabit sıcaklıkta NaBH4 miktarının korozyon davranışı üzerine etkisi
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SPREY PİROLİZ KAPLAMA YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN MAGNEZYUM BOR
KAPLAMANIN ANTİBAKTERİYAL ÖZELLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
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c
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b

Özet
Kaplamaların antibakteriyal özellikleri üzerine deneysel çalışmalar devam etmektedir. Kaplamaların bu özellikleri
sergilemesinde kaplamanın türü ve kaplama yöntemi de önem arz etmektedir. Bu çalışmada, AZ91 magnezyum
alaşımı üzerine sprey piroliz kaplama yöntemi ile magnezyum bor kaplama üretilmiş ve antibakteriyal özelliği
araştırılmıştır. Kaplanmış numunelerin Escherichia coli bakteriler karşısındaki antibakteriyal etkinliği, 37°C’de
ve 24 saat etüvde beklemeden sonra, bakterileri üreme engel hale çapı ölçülerek belirlenmiştir. Elde edilen
bulgular, ümit vericidir.
Anahtar kelimeler: Sprey piroliz, magnezyum bor, antibakteriyal

INVESTIGATION OF ANTIBACTERIAL PROPERTY OF MAGNESIUM BORON
COATING PRUDUCED BY SPRAY PYROLYSIS DEPOSITION METHOD
Abstract
Experimental studies still continue on the antibacterial properties of coatings. The coating type and deposition
method are significant in terms of these properties of coatings. In this study, magnesium boron coatings were
produced on AZ91 magnesium alloy by spray pyrolysis methods and the antibacterial properties of them were
investigated. The antibacterial activity of the deposited samples against the Escherichia coli bacteria was
determined with measurement of inhibition halo diameter measurement after incubation at 37°C and for 24h. The
findings obtained are promising.
Keywords: Spray pyrolysis, magnesium boron, antibacterial
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1. GİRİŞ
Sprey piroliz kaplama yöntemi, kimyasal püskürtme ya da sıcak püskürtme yöntemi olarak da
bilinir. Bu teknikte, elde edilecek ince film için hazırlanan uygun çözeltiler karıştırılarak,
ısıtılmış taban üzerine basınçlı azot gazı veya hava yardımıyla atomize edilerek püskürtülür.
Böylece sıcak taban üzerine gelen püskürtülmüş tanecikler, film yüzeyine yapışır,
yapışmayanlar ise gaz olarak ortamdan çekilir. Bu yöntemle elde edilen filmler çok kristalli
yapılar sergilerler. Bu yöntemin çok kullanılmasının sebepleri, basit ve ekonomik olmasıdır.
Bu yüzden bu yöntemle kaplamalar elde edilmesine ilgi artmaktadır. Sprey piroliz yönteminde
genellikle taban malzeme olarak camlar, metaller (paslanmaz çelik, titanyum, tungsten ve
alüminyum gibi), seramik, plastik ve polimerler kullanılmaktadır (1).
Bu çalışmada, özgül dayanımı yüksek olan AZ91 alaşımı magnezyum taban malzeme üzerine
sprey piroliz yöntemi ile MgB2 kaplama üretildikten sonra in vitro test ile E. Coli bakterileri
kullanılarak antibakteriyal özellikler araştırıldı.
2. MATERYAL ve YÖNTEM
20 mm çapında 3mm kalınlığında kesilen AZ91 magnezyum alaşımı taban malzemeler
metalografik malzeme hazırlama (kaba ve alümina ile ince parlatma) sürecinden geçirildi.
Çizelge 1’de gösterilen içerikte öncü madde (precursor) hazırlandı. Ön temizleme işlemlerinden
sonra verilen reçeteye göre kaplama gerçekleştirildi.
Magnezyum alaşımının EDS (energy dispersive spectrometry) analizinde enerji dağılım
spektrometresi, kristalografik analizler için X ışını kırınım ölçer (XRD) cihazı kullanıldı.
Antimikrobiyal Duyarlılık testi (Nutrient Agar Yöntemi) için en yaygın kullanılan prokaryot
model organizma Escherichia coli bakteriler (Escherichia coli O157:H7 gram negative)
kullanıldı. Bu bakteriler ucuz, üretimi kolay ve biyoteknoloji ve mikrobiyolojide kullanılan
önemli maddelerdendir. Kaplanmamış magnezyum alaşımı taban malzeme control malzemesi
olarak kullanıldı. Bakteriler, petrilere ekildikten sonra 37°C’de ve 24 saat etüvde bekletildi.
Daha sonra bakterileri üreme engel hale çapı (inhibition halo) ölçülerek antibakteriyal etkinliğin
olup olmadığına karar verildi.

Şekil 1. Sprey piroliz MgB2 kaplama üretimi için kullanılan sistem
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Çizelge 1. Kullanılan kaplama çözeltisini oluşturan maddeler ve kaplama şartları

3. ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA
Şekil 2’de AZ91 magnezyum alaşımı taban malzemeye ait EDS spektrumunda, yapı içerisinde
magnezyum ana alaşım elementinin yanısıra yaklaşık %9.69 alüminyum ve %1.31 çinko alaşım
elementlerinin de var olduğu görülmektedir. Şekil 3’te magnezyum alaşımı taban malzeme ve
bu taban malzeme üzerine MgB2 kaplanmış numuneye ait XRD spektrumları ve bakteri üreme
engeli hale çapı verilmiştir. Taban malzemeden elde edilen XRD spektrumunda 2Ɵ≈39-42°
aralığındaki Mg17Al12 – β fazları dışındaki tüm pikler farklı düzlemlere sahip olan magnezyum
fazlarına aittir. Kaplanmış numunede ise, * ile işaretlenen pikler kaplama sonrası oluşan farklı
düzlemlere sahip magnezyum diborite aittir.

Şekil 2. Magnezyum alaşımı taban malzemeye ait EDS spektrumu
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Şekil 3. Elde edilen XRD spektrumları ve bakteri üreme engeli hale (inhibation halo) durumları

Yaklaşık 2Ɵ≈30-40° arasında ise taban malzemeden gelen piklerde bölünme gözlenmiş ve bu
bölünmenin oksijenin difüzyonu sonucu ortaya çıkan (+ ile gösterilen) MgB2O5 fazlarından
kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Petri disklerden elde edilen görüntüler incelendiğinde AZ91
magnezyum alaşımından antibakteriyal özelliğe dair bir emare görülmemiştir. Şöyle ki,
numune etrafında bakteri üremesinin engellendiğine dair bir hale ya da zon görülmemiştir.
Kaplanmış numunenin etrafında ise, yaklaşık 25mm çapında bir hale görülmektedir. Bu durum,
magnezyum diborit kaplamada antibakteriyal davranışın varlığına dair bir emare olup, kaplama
içeriği, yöntem ve parametrelerinde yapılacak değişiklik ve optimizasyon çalışmaları ile daha
kaydedeğer bir düzeye getirilebileceği hususunda ümit vermektedir.
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