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Cihaz Teknik Özellikleri Cihaz temel olarak bir çok elektrokimyasal analitik ölçüm metodu standardlarını

sağlamaktadır.  Potansiyostatik,  Potansiyodinamik,  Galvanostatik,
Galvanodinamik,  Elektrokimyasal  Empedans  Spektroskopisi,  Voltammetry,
Döngüsel Potansiyodinamik vb. ölçümler yapılabilmektedir.
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TEKNİK BİLGİLER

 
      Güncel olarak aşağıdaki testler gerçekleştirilmektedir. Cihazla yapılabilecek diğer testler zamanla
      aktif hale getirilecektir.

1. Lineer Polarizasyon Testi
2. Tafel bölgesinde Bütünleşik Potansiyodinamik Testi
3. Tafel bölgesinde Ayrık Potansiyodinamik Testi
4. Bütünleşik Potansiyodinamik Testi
5. Ayrık Potansiyodinamik Testi

        Numune hazırlama : 

Numune üzerinde  sadece belirli  bir  yüzeyin korozyon performansı ölçülecektir. Bu nedenle soğuk bakalitleme
işlemi uygulanmalıdır. Bakalit silindir şekline sahip olmalıdır. Bakalitleme işlemi sonrasında numune “alt yüzey”  ve “üst
yüzey” bölgelerine sahip olacaktır. Alt yüzey korozyona uğrayacak olan yüzeydir. Üst yüzey üzerinde ise test sırasında
numuneyi sabit tutmak amacıyla 2.5 mm (veya 3 mm) 'lik düz tabanlı vida girişine uygun delik açılacaktır. Korozyona
uğrayacak olan yüzey (alt yüzey)  alanı tam olarak ölçülebir yüksek simetriye sahip olmalıdır. Aksi takdirde laboratuvara
kabul  edilmeyecektir.  Korozyona  tabi  olacak  olan  yüzeyin  üzerinde  400,  800  ve  1200  grid  silisyum karbür  (SiC)
zımparalama işlemi yapılmalıdır.   Tüm bu işlemler müşteri  tarafından yapılacak olup enstitü içersinde uygulanması
mümkün  olmayacaktır.  Enstitüde  2000  ve  3000  grid  SiC  zımparalama  işlemi  saf  su  kullanılarak  deney  personeli
tarafından yapılacaktır.

        Maksimum Bakalit Yüksekliği = Maksimum Numune Yüksekliği = 4 cm 

        Minimum Bakalit Yüksekliği = Minimum Numune Yüksekliği = 1.5cm 

        Minimum Numune Yüzey Çapı  = 2mm

        Maksimum Numune Yüzey Çapı = 15 mm

        Minimum Bakalit Çapı = Numune Yüzey Çapı + 2mm

        Maksimum Bakalit Çapı = Numune Yüzey Çapı + 10 mm
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     İlgili doğrultuda hazırlanarak korozif ortama maruz bırakılmış bir numune : 

    

 

Test Hücresi :

Düz tabanlı vida ucuna sahip olan numune tutucu elektrod numuneye vidalanır. Daha sonra test hücresine yerleştirilir.
İki adet grafit elektrod ve bir adet referans elektrod (SCE : Saturated Calomel Electrode veya Ag/AgC electrode) 
hücreye yerleştirilir. Daha sonra numunenin yarısını kaplayacak kadar çözelti eklenir. Burada dikkat edilecek nokta 
numunenin “üst yüzeyinin” (vidalama yapılan yüzey) kesinlikle çözelti ile temasa geçirilmemesidir. Korozyona 
uğrayacak olan yüzey test öncesinde alan ölçümü yapılan ve uygun yüzey hazırlama prosedürüne tabi tutulan “alt 
yüzey” olmalıdır.  
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Testler : 

  Tüm testler öncesinde numune yüzeyinin korozif ortamda açık devre potansiyeli ölçülür. Daha sonra ilgili teste 
   otomatik olarak geçilir. 

1. Lineer Polarizasyon Testi

    Bu test akım gerilim karakteristiğinin bir çok malzeme için lineer olduğu potansiyel aralığında gerçekleştirilir. 
    [açık devre potansiyeli baz alınarak -10 m V  , +10 mV arası].  Temel olarak Polarizasyon Direncinin hesaplanmasını 
   sağlar. Uygulanan gerilim düşük olduğundan numune yüzeyinde ciddi hasarlara yol açmaz. 

2.  Tafel bölgesinde Bütünleşik Potansiyodinamik Testi

    Tarama minimum katodik potansiyel [açık devre potansiyeli baz alınarak -250 mV ] değerinden başlayarak kesintiye 
      uğratılmadan maksimum anodik potansiyel [açık devre potansiyeli baz alınarak +250mV ]  değerine kadar 
      gerçekleştirilir. Test sonrasında katodik ve anodik bölgelerdeki akım-gerilim karakteristiğine bakılarak hangi bölgeler
      üzerinden Tafel ekstrapolasyonu yapılacağına karar verilir. Bazı numunelerde katodik, bazılarında ise anodic 
      bölgede Tafel kinetiği gözlenmeyebilir (Örneğin Mg bazlı alaşımlarda genel olarak anodik bölgede Tafel kinetiği 
      gözlenemez. Bu nedenle katodik bölge extrapolasyonu yapılması önerilir).  Bir çok laboratuvarda rutin olarak 
      uygulanan bu testin çok önemli bir dezavantajı katodik bölgede uygulanan gerilimin yüzey kimyasını    
      değiştirmesinden dolayı açık devre potansiyel değerinde ciddi akım değerleri gözlenmesidir (normalde açık devre 
      potansiyel değerinde sıfır akım gözlenmelidir). Bu tür bir test sonrasında açık devre potansiyelinde kayma 
      görülmesi kuvvetle muhtemeldir. Yinede literaturde sonuçları yayınlanan Tafel testlerinin çok büyük bir kısmının 
      bu yöntemle gerçekleştirildiğini belirtmek gerekir. 

3.  Tafel bölgesinde Ayrık Potansiyodinamik Testi
     
     Katodik ve Anodik taramalar ayrı olarak gerçekleştirilir. Öncelikle katodik tarama [açık devre potansiyeli baz 
     alınarak 0 mV gerilim değerinden -250mV gerilim değerine kadar ] yapılır. Daha sonra yüzey hazırlama prosedürü
     özenle tekrarlanarak anodik tarama [açık devre potansiyeli baz  alınarak 0 mV gerilim değerinden +250mV gerilim 
     değerine kadar ] yapılır. Bu iki bölgeden alınan data operatör tarafından birleştirilerek tek bir tarama sonucu elde 
     edilir. Bu test sonucunda orijinal açık devre potansiyeli korunur. Bu testle ilgili diğer prosedürler  “Tafel bölgesinde 
     Bütünleşik Potansiyodinamik Testi” başlığı altında anlatıldığı gibidir.

4.   Bütünleşik Potansiyodinamik Testi

    Tarama minimum katodik potansiyel [ açık devre potansiyeli baz alınarak müşterinin belirlediği (minimum -500mV 
      olacak şekilde) ] değerinden başlayarak kesintiye uğratılmadan maksimum anodik potansiyel [ açık devre 
      potansiyeli baz alınarak müşterinin belirlediği  (maksimum +500mV olacak şekilde) ]  değerine kadar gerçekleştirilir. 
      Test sonrasında katodik ve anodik bölgelerdeki akım-gerilim karakteristiğine bakılarak hangi bölgeler
      üzerinden Tafel ekstrapolasyonu yapılacağına karar verilir. Bazı numunelerde katodik, bazılarında ise anodic 
      bölgede Tafel kinetiği gözlenmeyebilir (Örneğin Mg bazlı alaşımlarda genel olarak anodik bölgede Tafel kinetiği 
      gözlenemez. Bu nedenle katodik bölge extrapolasyonu yapılması önerilir).  Bir çok laboratuvarda rutin olarak 
      uygulanan bu testin çok önemli bir dezavantajı katodik bölgede uygulanan gerilimin yüzey kimyasını    
      değiştirmesinden dolayı açık devre potansiyel değerinde ciddi akım değerleri gözlenmesidir (normalde açık devre 
      potansiyel değerinde sıfır akım gözlenmelidir). Bu tür bir test sonrasında açık devre potansiyelinde kayma 
      görülmesi kuvvetle muhtemeldir. Yinede literaturde sonuçları yayınlanan Potansiyodinamik testlerinin çok büyük bir 
      kısmının bu yöntemle gerçekleştirildiğini belirtmek gerekir. 

5.  Ayrık Potansiyodinamik Testi
     
     Katodik ve Anodik taramalar ayrı olarak gerçekleştirilir. Öncelikle katodik tarama [açık devre potansiyeli baz 
     alınarak 0 mV gerilim değerinden müşterinin belirlediği (minimum -500mV olacak şekilde) gerilim değerine kadar ] 
     yapılır. Daha sonra yüzey hazırlama prosedürü özenle tekrarlanarak anodik tarama [açık devre potansiyeli baz  
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     alınarak 0 mV gerilim değerinden müşterinin belirlediği (maksimum +500mV) gerilim değerine kadar ] yapılır. 
     Bu iki bölgeden alınan data operatör tarafından birleştirilerek tek bir tarama sonucu elde edilir. Bu test sonucunda 
     orijinal açık devre potansiyeli korunur. Bu testle ilgili diğer prosedürler  “Bütünleşik Potansiyodinamik Testi” başlığı 
     altında anlatıldığı gibidir.
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