
Galvanik Korozyon

Tekne satın alanların ve tekne sahiplerinin korkulu rüyası ozmozdor. Onarımı çok masraflı bir 
fiberglas hastalığıdır ancak çok nadir görülür. En sık karşılaşılan ise galvanik korozyondur. İki 
değişik metalin, deniz suyunun varlığında elektriki bağlantısı varsa galvanik korozyon 
kaçınılmazdır. 

Teknelerde değişik metallerden yapılmış değişik amaçları olan metal malzemeler kullanılır. En çok 
dikkat ettiğimiz ise paslanmaz çelik bir şafta bağlanmış bronz bir pervanedir. Galvanik korozyon 
dediğimizde genelde ilk akla gelen bu ikili olsa da teknede kullanılan bir çok başka metal galvanik 
korozyona daha açıktır. Su altı giderve su emiş ağlantıları, metal dümen palaları,salmalar, direk ve 
bumbada metal parçalar galvanik korozyonun en çok etkilediği parçalardır. 

Şaft pervane ikilisinde galvanik korozyondan korunmak oldukça kolaydır. Birbirine oturan 
yüzeyleri ince zımpara ile temizlenip, korozyon başlamadan hemen takılan bir tutya galvanik 
korozyonu bütyük ölçüde kontrol altında tutacaktır. Tutya çinkodan veya alümünyumdan yapılır ve 
kendini feda ederek bağlı olduğu malzemeler,i korur. 

Tutya yapısının %50'si eridiğinde değiştrilimelidir. %70-80 oranında eriyene kadar koruma 
özelliğini devam ettirse de teknelerimizi karaya senede bir defa aldığımız için ve su altında bu 
işlemi yapmaya çekindiğimizden,  tekneyi karaya aldığımızda tutyalarını değiştiririz. 

Bir çok teknede özellikle şaft tutyalarının, tekne karaya çekildiğinde ilk takıldığı zaman kadar temiz
ve yeniye yakın olduğunu görürürüz. Tuyanın görevini yapabilmesi için bağlandığı yüzeyle teması 
önemlidir. Birbirine temas edecek yüzeyler hem şaftta hem de tutyada çok iyi temizlenmelidir. 180-
200 numara zımpara ile şaftın tutyanın bağlanacağı yerini iyice zımparlalamak, ara vermeden 



tutyanın oturacağı yüzeyinin de aynı işlemden geçirilerek bağlantının hemen yapılması iletkenliğin 
tam olmasını sağlar ve tutyamız iyice sıkılırsa gerektiği gibi çalışır. Yüzeyi temizlenmem,ş veya 
yeteri kadar sıkılmaış tutyanın temas yüzeyleri korozyona uğrayarak direnci artar ve iletkenliğini 
kaybettiği için koruma görevini yapamaz.

Galvanik korozyonun iki şartı vardır. Birincisi iki değişik metal olacak, ikincisi ise bu metaller 
iletken bir sıvının içinde olacaklar.  Su altında bu iki koşul kolaylıkla yerine gelir. Güvertede 
bulunan yani suya batmamış örneğin yelken direğinde galvanik korozyon nasıl olur. Birinci koşul 
iki değişik metal şartı kolayca yerine gelmektedir. Paslanmaz çelik civata ve perçinler alüminyum 
direkte kullanılırlar. İkici şartı ise sıçrayan deniz suyu karşılar. Zaman zaman da olsa sıçrayan bu su 
iki metal arasında iletkenliği sağlar ve korozyona neden olur. Bu korozyonu önlemek için iki 
metalin elektrik bağlantısının kesilmesi veya suyun yüzeylerle temasının engellenmesi gerekir. 
Cıvata gibi büyük parçalarda arada plastik esaslı pullar kullanılarak elektrik bağlantısı da kesilir. 
Perçinlerde ise izolasyon amaçlı yağlar ve reçineler kullanılır, bunlar elektrik bağlantısını kesmeye 
yardımcı oldukları gibi yüzeyde suyun toplanmasını da engellerler ve korozyonu azaltırlar. 

Galvanik korozyonun etkilediği en önemli parçalarsa su altı bağlantılarıdır. Deniz suyunu tekneye 
almak veya atık suyu tahliye etmek için vanalı bağlantılar tekne gövdesinde oldukça büyük delikler 
oluştururlar. ABD'de bağlantılar bronzdan yapılırken Avrupa'da geçerli CE standartları bu 
bağlantıların 5 yıl dayanmasını yeterli görür, bu nedenle Avrupa teknelerde bronz yerine pirinç 
(sarı) malzeme kullanılır. Bronzun ana malzemesi bakır ve kalayken, pirincin ana malzemesi bakır 
ve çinkodur. Çinkoyu ise tutya olarak kullandığımızı hatırlamakta yarar var. Bakır ve çinko bir 
alaşım olduğundan elektrik anlamında birbirine bağlı iki değişik metaldir ve bağlantıların amacı 
deniz suyunu taşımak olduğundan iki değişik metal ve iletken sıvı koşulları yerine gelir. Alaşımını 
içindeki çinko gavanik korozyonla erir ve geriye süngerümsü bir yapıda bakır kalır. Tek başına 
bakır da yeteri kadar güçlü bir metal olsa da süngerlşemiş bakır güçlü değildir. Bağlı hortumların bir
tarafa çekmesi veya üstüne düşebilecek ağır bir malzeme ile kolayca kırılabilir ve sonuç teknenin 
batmasıdır. Tekneler düşünülenin aksine denizde değil marinalarda batarlar, kırılmış bir su gideri 
kısa sürede tekneyi batırabilir, içinde insan olsa kolayca tıkanabilecek bir delik, teknede kimse 
olmayınca kısa sürede tekneyi batırır. 

Giderlerin gözle veya yılan kamera ile kontrolları yapılmaya çalışılsa da dıştan hasarı belirlemek 
imkansızdır. Yerinde sökülüp, kesilen bir giderde çinkonun iç çeperlerde eridiği ve dı çeperlerin 
biraz daha sağlam kaldığı görülür, zaman içinde tüm alaşımdaki çinko erir ve bakır süngerimsi bir 
yapı ile kalır. CE standardına göre inşa edilmiş teknelerde standart 5 sene öngördüğüne göre 7-10 
senelik zaman diliminde tüm su altı bağlantılarının bu nedenle değiştirlmesi önerilir. 

Şaft, pervane, su altı bağlantıları, yelken direği, metal dümen palaları, sail drive ve kuyruklu 
şanzımanlar korunmadıkları veya zamanında değiştirilmedikleri sürece sorun yaratabilirler. Denizde
her şey çok çabuk korozyona uğrar, Sorun olmaması için tedbirimizi alalım.
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