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Sıcak Daldırma Galvanize Kaplamalar 
 
SICAK DALDIRMA GALVANİZLEME, erimiş çinko banyosuna daldırılan demir ve 

çelik malzemelerin yüzeyine çinko ve çinko bileşikleri içeren koruyucu bir kaplama yapma 
işlemidir. Koruyucu kaplama genellikle birkaç tabakadan meydana gelir (bkz. Şekil 1). Temel 
metale yakın olanlar, demir-çinko bileşiklerinden meydana gelmiştir. Üst üste yer alan bu 
tabakaların en dışında tamamen çinkodan meydana gelen bir tabaka yer alır. 
 

Galvaniz kaplamayı oluşturan tabakaların bu karmaşık yapısı, kimyasal 
kompozisyonu, fiziksel ve mekanik özellikleri büyük ölçüde değiştirerek kimyasal aktivite, 
difüzyon ve sonradan soğuma gibi özelliklerini etkiler. Kaplama kompozisyonu, banyo 
sıcaklığı, daldırma süresi, soğutma veya sonradan ısıtmada yapılacak ufak değişiklikler, 
kaplamanın görünümü ve özelliklerinde önemli değişikliklere yol açar. 
 

Sıcak daldırma galvanize kaplamalar çelik imalat cinsi malzemelerin üzerine yapılır. 
Bu makale asıl olarak manuel veya yarı-otomatik imalat için ele alınmıştır. 
 

 
 
 
Uygulamalar 
 
Galvanize kaplamalar esasen demir ve çelik esas metal üzerine, korozyona karşı 

koruyucu bir tabaka elde etmek amacıyla yapılır. Sıcak daldırma galvanize kaplamanın bazı 
önemli uygulama alanları şunlardır: 

 
a) Güç üretim tesisleri, petrokimya tesisleri, ısı değiştiriciler, soğutma bobinleri, 

elektrik dağıtım kuleleri ve direklerindeki yapı çelikleri, 
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b) Elektrik kablo boruları, kıvrımlı çelik borular ve dirsekler, 
c) Soğutma kuleleri için takviye çelikleri, mimari amaçlı beton üstü kaplamaları, 

klorüre maruz kalan köprü yüzeyleri, 
d) Direk hattı donanımları ve demiryolu elektrik tesisatı, 
e) Otoyol kenarlarındaki koruyucu bariyerler, yüksek aydınlatma tesisatları, işaret 

köprüsü yapıları, 
f) Liman kazıkları ve rayları, 
g) Izgara, merdiven ve güvenlik kafesleri. 

 
Sıcak daldırma galvaniz, kule ve uzun ömürlü, dayanıklı cıvata imalatında çok yaygın 

kullanılır. Kısacası, çeliğin havada, toprakta veya suda korozyona maruz kaldığı durumlarda 
sıcak daldırma galvanize çinko kaplama standart, etkili ve ekonomik bir koruma yöntemidir. 

 
Sıcak daldırma galvanize kaplamanın faydaları şunlardır: 
 
a) Demir ile karşılaştırıldığında çinkonun korozyona uğrama hızı oldukça yavaştır, 
b) Elektrolitik koruma sağlar, 
c) Çinko kaplama ve alttaki demir-çinko alaşım tabakaları dayanıklılık ve sağlamlık 

sağlar, 
d) Gerekli olduğu durumlarda çinko kaplamanın boyanması daha ucuza mal olur ve 

daha dayanıklıdır, arazi koşulları ve hafif endüstriyel koşullarda genellikle 15-25 
yıl bakım gerektirmez. 

 
Sıcak daldırma çinko kaplamalar, sülfür dioksit ve diğer endüstriyel kirleticilerin 

düşük konsantrasyonda oldukları ortamlarda uzun süre dayanıklılıklarını korurlar. Bu 
kaplamalar ayrıca denizcilikle ilgili çoğu alanda tatmin edici sonuç verir. Daha zor 
koşullardaki kaplamalar ASTM’ nin A123 standardında belirtilmiş olan 610 gr/m² den (2 
oz/ft²) biraz daha kalın yapılır veya galvanize kaplamanın üzeri boyanarak koruyuculuk 
özelliğinin arttırılması tercih edilir. 

 
Koruyucu veya dekoratif nedenlerle sıcak daldırma galvanize kaplamanın boyanması 

gerekiyorsa, üste kaplanacak tabakalara hazırlık için en alttaki tabakanın yüzeye iyice 
yapıştırılması gereklidir. Sıcak daldırma galvanize malzemelerin üzerine çok çeşitli 
kaplamalar uygulanabilir. 
 
 

Kaplamaların Metalurjik Karakteristikleri 
 
Demir ve Çelik Tabakalar. Demir ve çelik ve malzemenin yapısında bulunan karbon, 

silisyum (=silikon) benzeri bazı elementlerin kimyasal kompozisyonu, ferröz (demir içeren) 
metallerin sıcak daldırma galvanizlemeye uygunluğunu belirler ve kaplamanın görünümü ile 
özelliklerini etkiler. %0,25’ ten daha az karbon, %0,05’ ten daha az fosfor, %1,35’ ten daha az 
mangan ve %0,05’ ten daha az silisyum içerme özelliklerinden birine veya birkaçına sahip 
çelikler geleneksel galvanizleme teknikleri için genelikle uygundurlar. 

 
Dökme demir malzemelerde demir-çinko alaşım tabakasının kırılganlığını engellemek 

için, alttaki demirin fosfor ve silisyum içeriği düşük olmalıdır. Tercih edilen bileşim, yaklaşık  
%0,01 fosfor ve %0,12 silisyum içermesidir. 
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Çinkonun Kalitesi. ASTM B6’ ya uygun herhangi bir saflıktaki çinko 
galvanizlemede kullanılabilir; Prime Western firmasının çinkosu izin verilen en yüksek 
değerde kirletici içerir (örneğin, %1,65 kurşun, demir ve kadmiyum karışımı).  Sıcak daldırma 
galvanizde yüksek kirlilik, yüksek saflık ve özel yüksek saflıkta çinko, çelik malzeme 
yüzeyinin yeteri derecede çözünmesine neden olur, tankın iç yüzeyi ile banyodaki demir 
içeriği birbirine denk hale gelir ve hemen hemen Prime Western’ e eşit olur. Elde edilen bu 
kaplama Prime Western çinko kaplaması ile aynı metalurjik özelliklere sahiptir. Bu nedenle 
yüksek saflıkta çinkonun imalatta kullanılması matalurjik açıdan biraz daha avantajlıdır. 

 
Banyo Alaşım Elementleri. Çinko banyoları genellikle kadmiyum ve demir ile 

kirlenmiş halde olup, bunlar alaşım elementleri olmaları için özellikle eklenmemiştir. %0,02 
gibi düşük değerde bir aluminyum konsantrasyonu akıcılığı ve galvanize kaplamanın 
parlaklığını arttıracaktır. Pullanmayı engellemek, akıcılığı arttırmak ve banyodaki cürufu  
azaltmak için az miktarda kurşun ilave edilebilir. 

 
Çinko banyosunda bir ön flaş kaplama yapılacaksa veya banyo flaş için kullanılıyorsa 

aluminyum konsantrasyonu %0,01’ den daha düşük olacak şekilde idame ettirilir. Flaşta 
yüksek miktarda klor içeriği, aluminyumla reaksiyon sonucunda cüruf ve oksitli bir yüzey 
filmi ve banyo yüzeyinde klorüre yol açar. 

 
Kaplama Kalınlığı. Esas metalin kimyasal ve yüzey özelliklerine bağlı olarak, sıcak 

daldırma işlemi ile elde edilen kaplamaların kalınlığı esas olarak şunlara bağlıdır: 
 
a) Daldırma süresine (alaşım tabakasının kalınlığına etki eder), 
b) Banyodan çıkarma hızına (alaşıma katılmayan çinkonun yapışmasına etki eder), 
c) Banyonun sıcaklığına (hem alaşım, hem de serbest çinko tabakalarına etki eder). 
 
Kaplamanın ağırlığı ayrıca daldırma işleminden sonra silme, çalkalama veya santrifüj 

ile sökülen çinko miktarına da bağlıdır. 
 
Çinko kaplama ile sağlanan korozyona karşı koruma, esas olarak kaplamanın kalınlığı 

ile belirlenir. Yapılan ayrıntılı araştırmalar gibi tüm diğer etmenlerin 
 
Yüzeydeki çinko kaplama gr/m² (veya oz/ft²) olarak ölçülür. Bununla birlikte levhaya 

kaplanan galvaniz kaplamanın ağırlığı da gr/m² (veya oz/ft²) olarak değerlendirilir. Levhanın 
her iki yüzü de kaplanırsa, yüzeyin her iki tarafında metrekare (veya fitkare) başına 
kaplamanın ağırlığı, yaklaşık olarak gr/m² (veya oz/ft²) başına ortalama kaplama kalınlığının 
yarısına eşittir. Bazen çelik üzerine yapılan çinko kaplamalar, kalınlık olarak mikrometre veya 
kaplama ağırlığı olarak çelik esas metalin  yüzdesi cinsinden ifade edilir. A123 ve A153 
ASTM şartnameleri kalınlık ve kaplanan malzemenin tipine göre gerekli kaplama ağırlıklarını 
tanımlar. 
 
 

Galvaniz İşleminin Tabakalı Malzemelere Etkisi 
 
Gerilme Kuvveti, Sıkıştırma Dayanıklılığı ve Şekil Verilebilirlik. Sıcak 

haddelenmiş  sıcak daldırma galvaniz çeliğin, gerilme kuvveti, esneme (sünme) kuvveti, 
çekmede kopma noktası ve indirgenme hemen hemen değişmez. Sıcak daldırma galvaniz 
kaynak yerlerindeki gerilme kuvvetini %50-60 kadar azaltır. Soğuk çalışma veya ısıl işlem ile 
elde edilen yüksek kuvvet değerleri sıcak galvanizleme ile genellikle azalır. Kuvvetteki 
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indirgenme derecesi çalışmada kullanılan miktar, ısıl işlem ve temel metalin kimyasına bağlı 
olarak değişir. Sıkıştırma dayanıklılığı biraz azalır ama uygulamada çelik bu durumdan fazla 
etkilenmez. 

 
Çeliğin şekil verilebilme özelliği etkilenmez. Yine de, eğer çelik sert şekilde 

bükülürse, gerilmiş taraftaki kaplama kalınlığına ve bükülme yarıçapına bağlı olarak çinko 
kaplama çatlayabilir. 

 
Yorulma Kuvveti. Değişik tipte çelikler sıcak daldırma işlemi sonucunda değişik 

şekillerde etkilenirler. Sıcak daldırma galvanizlemede, çerçeveli ve aluminyumu azaltılmış 
çeliklerin yorulma kuvveti daha az indirgenirken, silisyumu azaltılmış çeliklerinki ise önemli 
miktarda indirgenebilir. 

 
Silisyumu azaltılmış çeliklerin yorulma kuvvetindeki bu farklılığın sebebi kaplamanın 

yapısındaki değişikliğe atfedilebilir (bkz. Şekil 2). Yorulma kuvvetinin etkisiyle demir-çinko 
tabakasında çatlaklar oluşabilir ve çeliğin yüzeyinde çatlak oluşumunu başlatabilir. 
 
 

 
 
 

Yorulma kuvveti genellikle işlenmemiş ham çelikler ile sıcak daldırma galvaniz işlemi 
görmüş malzemenin laboratuvar testleri yapılarak karşılaştırılması suretiyle tespit edilir. Eğer 
işlem görmemiş çelik dış ortama maruz bırakılırsa paslanır. Korozyon çukurları oluşarak 
yorulma kuvvetinde kayba neden olur. Buna bağlı olarak dış ortama maruz kalan galvanizsiz 
çelikte, hızla paslanmaya bağlı olarak bozulmuş noktalar oluşur. Sıcak daldırma galvanizli 
çelikte ise, çelik yüzeyindeki çinko tabakası mevcut kaldıkça yorulma kuvvetinde fazla bir 
değişiklik olmaz. 

 
Hidrojen Gevrekliği. Alaşımsız ve düşük karbonlu yumuşak çeliklerin sıcak daldırma 

galvanizlemesinden meydana gelmez. Dağlama esnasında meydana gelebilecek hidrojen 
absorbsiyonu, çinko banyosunun 460 °C’ lik (860 °F) nisbneten yüksek sıcaklığından dolayı 
etkili bir şekilde yok edilir. Sertleştirilmiş çelikler, çeliğin içine hidrojen difüzyonu olması 
sebebiyle kırılgan hale gelebilirler. Bu çeşit malzemeden eğer çok miktarda sıcak daldırma 
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galvaniz yapılıyorsa, dağlamadan sonra ve galvanizden önce gevreklik bakımından mutlaka 
test edilmelidir. 

 
Sıcak daldırma galvanizlemeye bağlı olarak, çelikte bazen tanecik sınırlarına çinko 

nüfuz etmesi nedeniyle kristaller arası çatlaklar oluşabilir fakat bu durum sadece kaynak ve 
sertleştirmeden kaynaklanan büyük gerilmeler olması durumunda meydana gelir. Kristaller 
arası çatlaklar ve çinko nüfuzundan kaynaklanan gevreklik meydana gelmesi tehlikesi, düşük 
karbonlu yapıdaki çeliklerin sıcak daldırma galvanizlenmesinde önemsizdir. Bununla birlikte 
setleştirilmiş malzemeler bu duruma karşı hassas olabilir ve büyük miktarlarda sıcak daldırma 
galvaniz yapılmadan önce çinko nüfuzu ve çatlak bakımından test edilmelidir. 
 
 

Galvaniz İşleminden Önceki Temizlik 
 
İmalattan sonra sıcak daldırma galvaniz işlemi uygulanacak demir ve çelik parçalar, 

flaş kaplama ve erimiş çinkoya daldırılmadan önce yağ, gres, yağlayıcı maddeler, çapak ve 
diğer yüzey kirlerinden temizlenmelidir. Yetersiz ve yanlış yapılan yüzey hazırlığı, galvaniz 
kaplama tabakalarında hataya ve yer yer soyulmalara neden olur. 

 
Sıcak daldırma galvaniz işlemine tabi tutulacak malzemenin önce yağı alınır, sonra 

sülfürik veya hidroklorik asitte dağlanır. Malzeme yüzeyinde demir tuzları veya parçaları 
kalır ise, galvaniz kazanında cüruf meydana gelir. Yağ alma ve asitle dağlama adımlarının 
herbirinden sonra suda durulama yapılmalıdır. 

 
Yağ Alma. Malzeme yüzeyindeki organik kirleticiler çeşitli yöntemlerle giderilebilir. 

Sıcak daldırma galvaniz işleminde bunlardan en yaygın olanı, imalattan sonra ısıtılmış alkali 
temizleme banyosu kullanmaktır. Alkalik temizleme işleminin beş temel işlevi vardır: 

 
a) Parça yüzeyindeki kirlerin yıkanarak temizlenmesi, 
b) Kirlerin parçalanarak emülsiyon haline getirilmesi ve çözeltiden ayrıştırılması, 
c) Yağ filmi tabakasının yağ damlaları haline getirilerek giderilmesi, 
d) Hayvani ve nebati yağların suda çözünebilen sabunlara dönüştürülmesi suretiyle 

sabunlaştırılması, 
e) Kir parçalarının çözeltiden kolayca atılabilecekleri şekilde biraraya toplanarak 

malzemeden uzaklaştırılması.  
 
Alkali temizleme çözeltileri 65-82 °C arasındaki bir sıcaklığa (150-180 °F) ısıtılmış 

olmalıdır. Organik kirlenmenin temizlenmesi işleminde önemli bir etken olan çözeltiyi 
karıştırma işleminin daha verimli yapılabilmesi için canlı buharla ısıtma kullanılabilir. 

 
Etkili bir yağ alma işlemi için, ısıtılmış alkali çözeltinin kuvvetinin kontrolü 

gereklidir. Bu çözeltilerin kuvveti kimyasal temizleme etkisi nedeniyle, ısıtma için canlı buhar 
kullanımı ile ve süzüntü (dragout) kaybının telafisi için su eklemeleriyle seyreltik hale 
geldiğinden azalır. Deneyim sahibi olmak, temizleme çözeltisinin aktifliği için iyi bir gösterge 
olmakla birlikte, alkali çözeltisinin kuvvetinin periyodik olarak test edilmesi ve çözelti 
konsantrasyonunun istenen seviyede kalması için gerekli ilavelerin yapılması daha iyi bir 
yöntemdir. Bu kitaptaki birkaç makalede alkalik temizleme işlemi ayrıntılı olarak 
anlatılmıştır. 
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Asitle Dağlama. Galvaniz işleminden önce çelik parçaların çapak ve paslardan 
temizlenmesi için genellikle sülfürik asit veya hidroklorik asidin sulu çözeltileri kullanılır. Bu 
dağlama çözeltileri ağırlıkça %3-10’ luk sülfürik asit veya ağırlıkça %5-15’ lik hidroklorik 
asit ile hazırlanabilir. Etkisini arttırmak için sülfürik asit çözeltileri daima 60-79 °C arasında 
kullanılırken, hidroklorik asit çözeltileri yaklaşık olarak oda sıcaklığında, 24-38 °C’ de (75-
100 °F) kullanılarak fazla miktarda zehirli gaz çıkışı olmasının önüne geçilir. Aşırı 
dağlamadan sakınmak için çoğu kez sülfürik asit ve hidroklorik asit çözeltileriyle birlikte 
inhibitörler kullanılır. 

 
 Aşındırıcı Temizleme. Hem döküm hem de mamul malzemeler ile bazı montajlar 
yapılması durumunda; bu montajlar flaş ve galvanizden önce yapılacak ilave yüzey 
hazırlıklarını gerektirirler. Dökme demir, dökme çelik ve yumuşak demir ile mamul çelik 
montajları, montajdan sonra ve dağlamadan önce aşındırma yöntemi ile temizlenmelidir. 
Karıncalanmayı azaltmak veya veya yok etmek için diğer bazı parçalara da aşındırıcı 
temizleme uygulanabilir. Aşındırıcı temizleme yöntemleri ve malzemeleri bu kitapta yer alan 
aşındırıcı temizleme hakkındaki makalede açıklanmıştır. 
 
 

Genel Galvaniz Yöntemleri 
 
Islak ve Kuru Galvaniz İşlemleri. Geleneksel galvaniz yöntemlerinden halen 

kullanılan iki tanesi ıslak ve kuru galvaniz işlemleridir. Kuru galvaniz işlemi Avrupa’ da 
geliştirilmiş ve düzenlenmiştir. Islak galvaniz ise daha çok Kuzey Amerika’ da kullanılır. 
Kuru işlem yaş olana göre enerjiye daha az duyarlıdır fakat yüzey temizlik yetersizliklerine 
karşı da daha fazla duyarlıdır. 

 
Islak galvaniz işlemi genellikle kazan üstü flaş katmanı (battaniyesi), ısıtılmış sülfürik 

asit kazanında dağlama işlemini gerektirir, kuru galvaniz işlemi ise çoğunlukla hidroklorik 
asitle dağlama, flaş öncesi yıkama ile ilişkili olup kazan üstü flaş katmanı gerektirmez. 
Bununla birlikte kuru tip galvanizde sülfürik asitle dağlama da kullanılabilir. Asit ve enerji 
maliyetine bağlı olarak ıslak veya kuru tip galvaniz işlemlerinden uygun olanı tercih 
edilebilir. 

 
Kuru galvaniz işleminde, parçanın yağı alınıp asitle dağlandıktan sonra sulu flaş 

çözeltisine daldırılır, kurutulur ve ardından erimiş çinko banyosuna daldırılır. Islak galvaniz 
işleminde ise parçaya temizlemeden ve asitle dağlamadan sonra genellikle ön-flaş 
uygulanmaz fakat kazanın üstündeki flaş katmanından geçirilerek, erimiş çinko banyosuna 
yerleştirilir. Bununla birlikte, çinko banyosunun üst flaşı ile birlikte bir sulu ön-flaş 
kullanılabilir. 

Üzerinde çalışılan parçalar mekanik olarak bir taşıyıcı asansör ile veya el aletleri ile 
taşınabilir. Pul, kopça ve çivi gibi küçük parçalar sepetlerde taşınır. Erimiş çinko 
banyosundan çıkarılan sepetler, artakalan çinkoyu gidermek ve kaplamanın eşit olmasını 
sağlamak için genellikle silkelenir, sarsılır veya merkezkaç kuvvetiyle çevrilir. Her durumda, 
işlem gören parçalar su vererek veya hava soğutması ile kaplama tamamen katılaşana kadar 
dikkatli bir şekilde taşınmalıdır. 

 
Yüzey Durumu Gereklilikleri. Yağ alma, dağlama, suda durulama ve diğer 

temizleme işlemleri demir ve çelik yüzeydeki kirlilik ve pulların çoğunu gidermesine rağmen, 
yüzeyda az miktarda da olsa oksit, klorür, sülfat ve sülfit formunda kirlilik kalır. 
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Giderilmediği takdirde bu kirlilik, demir veya çelik parça erimiş çinkoya daldırıldığında 
demir-çinko reaksiyonuna karışır. 

 
Islak galvaniz işleminde, erimiş çinko banyosunun yüzeyindeki flaş katmanı bu 

kirleticilerin giderilmesi ve çeliğin daldırıldığı, çinko banyosunun yüzeyindeki bu bölgenin 
oksitsiz halde tutulması için kullanılır. Flaş katmanı yüzeyde yüzer ve banyoya bir parça 
daldırıldığı zaman yüzeyinin erimiş flaşla ıslatılmasını sağlar. Flaş, galvaniz işleminin 
sıcaklığında kimyasal aktif köpüğün temizleme işlemini yüksek hızla yerine getirebilmesi için 
gerekli kimyasal dengeye sahip olmalıdır. 

 
Erimiş çinko banyosunun yüzeyinde bir flaş katmanı sağlamak için genellikle çinko 

amonyum klorür kullanılır. Flaş katmanı hazırlamak için değişik yöntemler mevcuttur. Bu 
yöntemlerden kapsamlı bir tanesi, çinko klorür monoamini teşkil ettirmek için amonyum 
klorür (sal amonyak) ile çinko oksit karıştırmayı  içerir. Meydana gelen reaksiyonda hidrojen 
ve azot açığa çıkar ve flaş köpüklü bir hal alır. 
 
 

 
 
 

Tam etkili olması ve galvaniz işleminin yapıldığı koşullarda gaz oluşumunun en aza 
indirgenmesi için, flaş fazla amonyum klorür içermemelidir. Flaşın anormal şekilde hızla 
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kimyasal yıkıma uğramasını engellemek için, flaşa hacimce %1-2 gibi az miktarlarda gliserin 
ve diğer organik maddeler ilave edilir. Bu maddeler köpüklenme etkisini arttırır, amonyak 
kaybını önemli derecede azaltır ve izolatör olarak iş görür. Çinko klorür – amonyum klorür 
karışımında mevcut olan amonyum klorür miktarı arttıkça kaynama noktası düşeceğinden 
(bkz. Şekil 3), 455 °C (850 °F) sıcaklıktaki erimiş tuz çözeltisinde bulunan amonyum klorür 
miktarı %2-3’ ü geçmemelidir. Fakat etkili işlev görmesi için çinko klorür – amonyum klorür 
üst flaşı normal olarak %5-10 çözünmüş amonyum klorür içerir. Gaz çıkışını azaltmak için 
üstteki flaşın yüzey sıcaklığını düşürmek, çözünmüş amonyum klorür seviyesini en uygun 
değerde tutmak ve bu dengeyi mümkün olduğunca sabit şekilde tutmak gereklidir. 
 

Eskiden kuru galvaniz işleminde, işlem görecek parçanın hidroklorik asit dağlama 
işleminden alındıktan sonra kurutularak doğrudan erimiş çinko banyosuna daldırılması yaygın 
olarak kullanılan bir yöntemdi. Fakat dağlama tankından alınıp kurutulan parçanın erimiş 
çinkoya daldırılması durulama, ön flaşlama ve kurutma uygulandığı zaman ortaya çıkandan 
daha fazla cüruf oluşmasına sebep olur. 

 
Daha çok tercih edilen ve günümüzde yaygın şekilde kullanılan bir yöntem şöyledir: 

Dağlama, durulama, sulu çinko amonyum klorürde flaşlama, kurutma ve erimiş çinko 
banyosuna daldırma. Bir ön flaş adımı uygulayarak flaşın daha iyi kontrol edilmesi ve daha 
tutarlı bir sonuç elde edilmesi mümkün olur. Ayrıca parça daldırılmadan önce 1-2 saat 
beklenebilir , bu galvaniz hattı iş akışında galvanizciye biraz esneklik sağlar. 

 
Galvaniz Banyosu. Erimiş çinko banyosu genellikle 445-465 °C (830-870 °F) 

arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılır. 480 °C (900 °F) ve üzerinde, çinko içerisindeki demir ve 
çeliğin çözülme hızı çok fazla artar ve bu sıcaklıkların işlem gören parça ve galvaniz tankı 
üzerinde genellikle zararlı etkileri olur. Normal sıcaklık aralığında çalışılırken, sıcaklıkta 
meydana gelecek artışın etkileri şöyle olur: 

 
a) Erimiş çinkonun akışkanlığı artar, 
b) Banyo yüzeyinde oksit oluşumu hızlanır, 
c) İşlem gören parçanın sıcaklığı artar, bu nedenle parça banyodan çıkarıldığında 

çinkonun katılaşması için gereken süre uzar, 
d) Daldırma süresi kısalır, böylece kazandan faydalanma faktörü yükselir. 
 
Bunların herbirinin farklı etkileri olup, galvaniz işleminin kontrolü için kullanılabilir. 
 
Banyonun akışkanlığındaki artış daha iyi süzülme sağlar ve banyo sıcaklığının normal 

çalışma sıcaklığının aşılmamasının sağlanması tercih edilir. Banyo sıcaklığındaki artış, 
parçanın yüzey şekline bağlı olarak, yüzeyin ortalarına doğru gidildikçe sıcaklığın keskin 
biçimde artmasına neden olur. 

 
Banyo aluminyum içermiyorsa veya banyo yüzeyi flaşın köpük tabakası ile iyi 

biçimde korunmuyorsa, banyo sıcaklığındaki artış banyo yüzeyinde bir oksit (kül) filmi 
oluşumunu hızlandırır. Bu oksit filmlerinden bazıları işlem gören parça banyodan çıkarılırken 
yüzeyine yapışarak süzülmeye etki eder ve pek tercih edilmeyen, estetik olmayan görünümde 
bir kaplama oluşmasına neden olur. Bu oksitlerin etkileri ince kesit alanına ve geniş yüzey 
alanına sahip parçalarda daha çok göze çarpar. 
 

Demir veya çeliğin kimyasal kompozisyonuna bağlı olarak, banyo sıcaklığının 
galvanize kaplamalar üzerinde önemli metalurjik etkileri olabilir. Demir-çinko alaşım 
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tabakalarının meydana geldiği sıcaklık, her oluşan demir-çinko fazının nisbi oranlarına ve 
alaşım tabakasının derinlik veya toplam kalınlığına etki eder. 
 

Mamul parçalara sıcak daldırma galvaniz işlemi uygulanırken kaplama kalınlığı 
daldırma süresi ile  kontrol edilir (Şekil 4). Bununla birlikte zamanlama parçanın taşınma 
kolaylığına bağlı olup, kaplanan değişik parçalar için denemeler yapılarak daldırma süresi 
tesbit edilmelidir, genellikle 1-5 dakika arasındadır. Daldırma hızı kaplamanın uniform (eş 
biçimli) olup olmamasına etki eder. Özellikle uzun parçalar için banyoya ilk ve son giren 
kısımların daldırılma zamanları arasındaki fark gözönünde tutulmalıdır. 
 
 

 
 
 

Temiz, düşük silisyumlu çelik ile erimiş çinko arasındaki reaksiyon, malzeme 
daldırıldıktan ilk bir veya iki dakika sonra hızla alaşım tabakası oluşması ile meydana gelir. 
Parçanın banyoda kalma süresi uzadıkça alaşım oluşma hızı da gittikçe yavaşlar. Bununla 
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birlikte %0,05’ ten daha fazla silisyum içeren çelikler için, genellikle ağır kaplamalarda 
kaplama ağırlığı daldırma süresi ile doğru orantılı (lineer) olarak artar. Bu nedenle silisyum 
içeren çelikler işlem görürken, alaşımın ve kaplama ağırlığının çok fazla artmaması için 
daldırma süresinin en azda tutulması önemlidir. 
 

Minimum kalınlıkta uniform kaplamayı sağlamak için, parça banyodan çıkarıldıktan 
sonra santrifüje verilmemeli, bu işlem yavaş ve kontrollü olarak yapılarak maksimum 
süzülme sağlanmalıdır. Genellikle parçanın banyodan yavaş veya hızlı çıkarılabilmesini 
sağlayacak  iki hızlı kaldırma asansörleri kullanılır. Banyodan çıkarılma hızı, çıkarılan 
parçanın üzerindeki alaşımsız çinko tabakasının kalınlığını tayin eder ve yapılan galvaniz 
işleminin tipine göre değişir (Şekil 5). Çoğu parçalar için banyodan en uygun çıkarılma hızı 
yaklaşık 1,5 metre/dakika’ dır (5 ft/dak). 
 
 

 
 
 
 Uzun parçaların banyodan çıkarılması toplam işlem süresinin büyük bölümünü 
aldığından, makul bir üretim değerinde çalışabilmek için daha yüksek hızlar gerekebilir. Bu 
zorluğun üstesinden gelmek için mümkünse bir parti malı daldırmak ve banyodan çıkarmak 
için kolaylık sağlayacak özel askı ve taşıyıcılar kullanılmalıdır. Malzemenin banyodan 
çıkarılma hızının çinko süzüntüsünün yüzeyden serbestçe akabileceği hızdan daha hızlı 
olmamasına dikkat edilerek, alaşımsız çinko tabakasının uniform dağılması sağlanır. Daha 
hızlı çıkarma hızlarında ise malzemenin üzerinde kalan fazla miktarda çinko aşağıya doğru 
akarken soğuyarak katılaşır ve pürüzlü bir kaplama yüzeyi ortaya çıkar. 
 
 Banyodan çıkarma hızının yavaş ve kontrollü yapılmasının uygulanabilir ve ekonomik 
olmadığı durumlarda (genellikle küçük parçalarla çalışılırken sözkonusudur), çıkarma hızı 
artırılabilir ve kapalı bir sepete konmuş parçaların üzerindeki süzüntünün sepeti döndürmek 
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suretiyle akması sağlanabilir. Santrifüj kuvvetiyle parçaların üzerinden akan fazla çinko 
süzüntüsü bir taşıyıcıda veya kapakta toplanabilir. Akışkanlığı arttırmak ve oksidasyonu 
azaltmak için döndürülmeden önce parçalara az miktarda flaş uygulanabilir. Parçaların 
üzerindeki fazla çinkoyu bu iş için dizayn edilmiş gereçlerle mekanik olarak silmek de bir 
diğer yöntemdir. 
 
 Soğutma. Tutulmuş olan ısıdan dolayı, çinko yüzey tabakası donmuş olsa bile demir-
çinko reaksiyonları meydana gelmeye devam edebilir. Bu tip daldırma sonrası bir reaksiyon, 
parçaların birbirlerine yakın şekilde istif edilmesi nedeniyle soğumanın engellenmesi 
durumunda ve parçaların sıcaklığına bağlı olarak meydana gelebilir. Saf çinko tabakası 
kısmen veya tümüyle demir-çinko alaşımı şekline dönüşebilir, bu yüzden yüzeyin rengi ve 
özellikleri bozulur. 
 
 Soğumanın gecikmesinin önüne geçmek için, daldırılıp çıkarılmış parçaların arasında 
yeterli mesafe bırakılmalı ve hava sirkülasyonuna imkan verilmelidir. Geniş kesit alanına 
sahip parçalar veya silisyum içermeyen çelik mamulleri hava veya su ile cebri soğutma 
gerektirebilir. 
 
 Silisyumsuz Çeliklerin Galvanizlenmesi. Silisyumsuz çeliklerin galvanizlenmesinde 
karşılaşılan zorluklar, gelenelsel galvaniz yöntemlerinden bahsedildiği daha önceki 
makalelerde ele alınmıştı. Silisyum mevcudiyeti durumunda demir-çinko reaksiyonu hızının 
en iyi yapılabileceği tekniği bulmak için çeşitli çalışmalar yapılmış olup, silisyum miktarının 
kabul edilebilir miktardan fazla olması durumunda bunlardan hiçbiri olumlu sonuç 
vermemiştir. 460 °C’ nin (860 °F) üzerinde olmayan sıcaklıklarda banyoya %0,02 ila %0,04 
aluminyum ilaveleri yapılırsa, %0,05’ e kadar silisyum içeren çelikler için avantajlı olur. 
Çelik yüzeyinin janjan (shot blasting) yapılması %0,12’ den az silisyum içeren çelikler için 
yararlı olur. Bununla birlikte, en çok kullanılan yöntem, geleneksel teknikler kullanılarak, 440 
°C’ yi (825 °F) aşmayacak bir sıcaklıkta ve kısa bir süre daldırılarak uygulanır. Hafif yapılı 
şekillerde herhangi ilave bir ölçüm yapılmaksızın bunu gerçekleştirmek mümkündür. Ağır 
yapılı şekillerde ise daldırma süresini kabul edilebilir bir seviyeye indirmek için ön ısıtma 
yapılması gerekebilir. 
 
 1970 yılından bu yana geliştirilmekte olan iki teknoloji daha vardır, bunlar reaktif 
silisyum içeren çeliklerin galvanizlenmesinde daha iyi kontrole imkan verir. Bunlardan bir 
tanesi Polygalva isimli çinko alaşımı kullanılarak yapılan galvaniz işlemi olup patentlidir. 
İkincisi ise geleneksel galvaniz işleminin yapıldığı sıcaklık olan 450 °C (840 °F) yerine 550 
°C’ de (1020 °F) galvaniz yapılmasına imkan tanır. Şu anda bu işlemlerden hiçbiri Kuzey 
Amerika’ da ticari amaçlı olarak kullanılmamaktadır. 
 

Polygalva İşlemi. Polygalva esas olarak kontrollü miktarlarda aluminyum, 
magnezyum, kalay ve kurşun içeren bir çinko alaşımıdır. Aluminyumun kullanılma amacı 
intermetalik tabaka oluşumunu yavaşlatmak olup, diğer elementler galvanize kaplamanın 
devamlılığını temin eder. Geleneksel işlemde iyi sonuçlar elde etmek için galvanizden önce 
esaslı bir yüzey temizliği yapılması zaruridir ve aksi belirtilmemişse aşağıdaki adımlar takip 
edilmelidir: 
 

• Yağ alma, 80 ila 90 °C’ deki (176-194 °F) alkali banyo 
• Durulama, akarsuda 
• Dağlama, inhibitör (durdurucu)kullanılarak  %50 hidroklorik asit 
• Durulama, akarsuda 
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• Dağlama, inhibitör kullanılmadan %70 hidroklorik asit (çoğu durumda bu adım isteğe 
bağlıdır) 

• İşlem öncesi her zaman yapılanlar, önemlidir. 
 

Ayrıca alaşım kompozisyonunun çalışma değerleri içinde kalmasını sağlamak için, 
çinko banyosunun haftalık kimyasal analizlerinin yapılması gereklidir. Galvaniz işlemleri 
esnasında aluminyum ve magnezyum kayıplarını karşılamak için banyoya iki temel alaşım 
ilave edilir. Bunun yapılması suretiyle doğru alaşım dengesinin kolaylıkla sağlanacağı 
söylenir. 
 

Şekil 6’ da gösterildiği üzere, Polygalva’ nın en etkili olduğu galvaniz işlemi %0,05 – 
0,20 silisyum içeren çeliklere uygulanan galvanizdir. %0,08 silisyum içeren bir çeliğe 
uygulanan geleneksel ve Polygalva tekniklerinin karşılaştırmalı mikrograf görüntüleri Şekil 7 
ve Şekil 8’ de verilmiştir. %0,20’ nin üzerinde silisyum olması durumunda Polygalva 
alaşımının etkisinin bir bölümünü kaybettiği söylenmektedir. 
 
 

Yüksek Sıcaklıkta Galvaniz 
İşlemi. Yaklaşık 550 °C (1020 °F) 
sıcaklıkta yapılan galvaniz işleminde 
elde edilen kaplama kalınlığı ile 
daldırma süresi arasındaki ilişki, 
geleneksel galvaniz sıcaklığında, 
silisyum içeren çeliklere uygulanan 
galvaniz işlemindekine göre daha az 
hassastır. Yükseltilmiş sıcaklıklardaki 
galvaniz işleminde daldırma süresinin 
etkisi Şekil 9’ da gösterilmiştir: 
Zamana bağlı olarak kaplama 
ağırlığındaki artış doğrusal (lineer) 
olmayıp daha yavaştır. Daldırma 
süresini iki katına çıkarılarak 4 
dakika yerine 8 dakika yapılırsa 
ağırlıktaki artış yaklaşık %30 
civarındadır. Bu sıcaklıklarda, erimiş 
çinko ile çelik arasındaki yüksek 
reaktiflik nedeniyle çelik kazan 
yerine seramik bir taşıyıcı 
kullanılmalıdır. Mevcut seramik 
kazan teknolojisi bu uygulama için 
yeterli olmakla birlikte, çelik 
kazanların ısıtılması için kullanılan 
flat flame ısıtıcıların seramik kazanın 
ısıtılmasında kullanılması durumunda 

verimi düşük olur. Seramik banyoların ısıtılmasında kullanılmak üzere dalgıç tipi ısıtıcılar 
geliştirilmekte olup, daha yüksek verim sağlaması mümkün olacaktır. Uygun ve kullanılabilir 
bir ısıtıcı sistemi geliştirilene kadar, seramik galvaniz kazanları üstten ısıtılacaktır. Bu teknik 
nisbeten verimsizdir ve kazanın içindeki malzemeleri alırken engel teşkil eder. 
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 Banyodaki demirin 450 °C’ de (840 °F) %0,03 olan çözünürlüğü, 550 °C’ de (1020 
°F) %0,3’ e yükselir. Demir içeriği kontrol edilmek suretiyle kaplamanın ağırlığı 
belirlenebilir. Şekil 10’ da gösterildiği üzere, demir içeriği sıfırdan %0,3’ e yani 550 °C’ deki 
çözünürlük sınırına kadar yükselirken, kaplama kalınlığı iki katına çıkar. Demir içeriği %0,1 – 
0,2 aralığında tutularak, istenen özelliklerde ve fazla ağır olmayan kaplama elde edilir. 
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 Yüksek sıcaklıktaki bir galvaniz banyosunda %0,5’ e kadar aluminyum 
mevcudiyetinin kaplama ağırlığına sistematik bir etkisi olmaz. Bununla birlikte %0,3’ ün 
üzerine çıktığında kaplamanın görünümünü bozan yüzer durumda cüruf (artık) oluşumuna 
sebep olur. Arzu edildiği takdirde, kaplamanın parlak olması için %0,03 aluminyum ilave 
edilmesi yeterli gelir. Yüksek sıcaklıkta galvanizlenen kaplamalarda bazen yapışma 
yetersizlikleri görülebilmektedir. Bu durumun banyoda kurşun noksanlığından kaynaklandığı 
sanılmaktadır. Sonuç olarak banyodaki kurşun içeriğinin %1 seviyesinde kalması 
sağlanmalıdır. Bu nedenle aşağıdaki banyo koşullarının ideal olduğu düşünülmektedir: 
 

• Sıcaklık 560 °C (1040 °F) 
• Demir içeriği %0,1 ile %0,2 arasında 
• Kurşun içeriği yaklaşık %1 
• Aluminyum içeriği %0,05 

 
Kaplamanın sahip olduğu açık 

gri, uniform görünüş temel metalin 
silisyum içeriğine bağlı değildir. 
Yukarıda da belirtildiği üzere, daha 
parlak görünüş elde etmek için 
banyoya aluminyum eklenmeli ve 
hava soğutma yerine su verme tercih 
edilmelidir. Kaplamanın yapışma ve 
gevreklik özellikleri geleneksel 
sıcaklıklarda yapılan galvaniz 
işlemindeki kaplamalarınki ile 
aynıdır. Yüksek sıcaklıkta yapılan 
tüm kaplamaların metalografik yüzey 
yapıları birbirine benzer. Aradaki terk 
fark kaplamayı oluşturan bazı 
tabakaların özelliklerinin farklı 
olmasıdır (Şekil 11). 
 
 

Çelik üzerine yüksek 
sıcaklıkta galvanize uygulanan 
mekanik özellik testlerinin sonuçları 
ile geleneksel tekniklerle imal edilen 
galvanize uygulanan testlerin 
sonuçları arasında önemli bir farka 
rastlanmaz. Bu testler düz, delikli ve 
kaynaklı numunelerin gerilme 

özelliklerini, gerilme gevretmesi için yapılan ters kıvırma testlerini, yumuşaklık için bükme 
testlerini ve titreşme gerilimi yorulma testlerini  de içerir. 

 
Yeni geliştirilmiş olmasından dolayı, geleneksel kaplamalara nazaran yüksek 

sıcaklıkta imal edilen galvaniz kaplamalar hakkında yayınlanmış bilgiler oldukça azdır. Belli 
bir süreden beri kullanımından elde edilmiş olan ve hızlandırılmış denizcilik, şehircilik, 
endüstriyel çevre şartları testlerinden elde edilen verilere bağlı olarak, bu kaplamaların 
performansının geleneksel tekniklerle elde edilen kaplamalarınkine en azından eşit olduğu 
gözükmektedir. 
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Kesikli Galvaniz Sistemi Ekipmanları 
 
Galvaniz işleminde kullanılan en önemli parça olan banyonun seçilmesi, ebat, şekil, et 

kalınlığı, tankın imal edildiği malzeme, ısı kaynağı ve kullanılan yardımcı ekipmanlar gibi 
değişkenlere bağlı olarak yapılır. 
 

Ebat ve Şekil. Galvaniz banyosunun ebat ve şekil seçimi, esas olarak içerisinde işleme 
tâbi tutulacak parçalara göre yapılmasına rağmen diğer bazı faktörler de göz önüne 
alınmalıdır. Kazan yeterli miktarda ısı taşıyabilecek kadar büyük olmalı, yani tanka soğuk 
parçalar daldırırdığında oluşucak ısı kaybını telafi etmeye yetecek ısı kapasitesine sahip 
olmalıdır. En düşük ve en yüksek çalışma sıcaklıkları imalat için gerekli şartlara bağlı olarak 
sürekli tutulmalıdır. Banyoda mevcut olması gereken çinko miktarı, genellikle banyoda bir 
saatte galvaniz işlemine tâbi tutulacak parcaların ağırlığının 15-20 katı olmalıdır. Çoğu tesiste 
çinko/kaplanacak parça ağırlık oranı yaklaşık 40/1’dir. 

Banyo şeklinin banyoda kaplanacak parçalara uygun olması gerekmekle birlikte, aynı 
zamanda banyo yüzeyi minimum olacak şekilde dizayn edilmelidir. Eğer özel bir parça için 
büyük ebatlı banyo gerekiyorsa kazanın uzunluğu ve genişliği yerine derinliğinin arttırırması 
tercih edilerek, banyo yüzeyi minimumda tutulmalıdır. Minumum yüzey alanı ısı kaybını 
azaltır ve geniş yüzey alanına nazaran daha az yüzey oksiti oluşmasını sağlar. Karmaşık 
şekilli kazanlardan kaçının, zira oluşacak termal gerilmeler hasara sebebiyet verebilir. Basit, 
diktöregen şeklinde kazanlar yaygın olarak kullanılır. 
 

Et Kalınlığı. Teorik olarak galvaniz kazanı et kalınlığının seçimi şu faktörler göz 
önüne alınarak yapılmalıdır: 
 

a) Sıvı çinkonun aşındırıcı etkisi, 
b) Çinko banyosu tarafından kazanın duvarlarına uygulanan hidrostatik basınç, 
c) Kazan duvarlarının imal edildiği malzemenin, banyonun çalışma sıcaklığındaki 

dayanıklılığı, 
d) Banyo duvarlarının çevresindeki tuğla ve diğer kuvvetlendirici elemanların sağladığı 

destek. 
 

Değişkenler çok fazla sayıda ve karmaşık oldukları için, gerekli et kalınlığının doğru 
olarak hesaplanması neredeyse imkansızdır, seçimi tamamen ampirik verilere dayanılarak 
yapılır. Banyonun ve kuvvetlendirici takviye elemanlarının boyutuna bağlı olarak duvar 
kalınlığı genelde 20 – 50 mm arasında (3/4 – 2 inç) seçilir. 

 
Tank Malzemesi. Bir galvaniz banyosunun dayanıklılığından sonra en önemli özelliği 

erimiş çinko banyosunun aşındırıcı etkisine direnç gösterme özelliğidir. En yaygın kullanılan 
malzeme kenarlıklı kaynatma levhası ve kaliteli, düşük silisyumlu kaynama kazanıdır. Bu 
çeliğin kimyasal yapısı erimiş çinkodan minimum derecede etkilenmesini sağlar, ayrıca bu 
malzemenin kaynak ve bükülme karakteristiklerinin iyi olması kazan imalatında zaruri 
özelliklerdendir. 

 
Eğer banyo yüzeyinde bir flaş tabakası idame ettirilecekse, ateş tuğlası veya bir başka 

uygun seramik malzemeden oluşan ve banyonun üst kenarından itibaren  150-180 mm aşağıya 
uzanacak (6-7 inç) banyo yakası ile bu bölgedeki ısı kaybı yavaşlatılır ve böylece flaşın çelik 
kazan duvarını aşındırması azaltılmış olur. 
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Isı Kaynağı. Galvaniz kazanları yağ veya gazın yanması, elektrik dirençleri veya 
elektromanyetik indüksiyon ile uygun şekilde ısıtılabilir. Aşağıdaki gereklilikleri sağlayan   
bir ısıtma tertibatında, ısı kaynağının türü fazla önemli değildir. 

 
• Yüksek Verimlilik 
• Banyonun istenen herhangi bir sıcaklıkta sabit tutulmasını sağlayacak ayarlanabilirlik 

ve kontrol özelliği 
• Kazanın dış duvarlarının sıcaklığının minimumda tutulabilme özelliği 
•  Banyonun dış duvarlarındaki sıcaklığın her yerde aynı olması, sıcak veya soğuk 

bölgelerin bulunmaması 
 

Tüm bu gerekliliklerin yerine getirilememesi durumunda kazanın kullanım ömrü 
kısalır ve kazan arızalanabilir. 
 

Sıcaklık Kontrolü. Yeni bir galvaniz tankı kurulduğunda, erimiş çinko banyosunun 
tam sıcaklık ölçümü yapılmalıdır. Bu ölçüm neticesine göre, banyo sıcaklığını uniform tutmak 
ve kontrol etmek amacıyla, banyonun tespit edilen bazı bölgelerine kontrol termokuplları 
yerleştirilebilir. 
 
 

Son İşlemler 
 
Nem Lekesini Geciktirici İnhibitörler. Depolama veya nakliye esnasında, ortamın 

nemli olması nedeniyle çinko yüzeyler, beyaz pas veya nem lekesi olarak da adlandırılan 
beyaz lekeli bir görünüm alabilirler. Yeni galvanize edilmiş malzemede, parlak yüzeylerde ve 
özellikle yakın istiflenmiş levhaların ve baraların köşelerindeki çatlaklı yerlerde, eğer bu 
yüzeyler birbiriyle temas ediyor, nem veya yağmur suyunun çabuk kurumamasına neden 
oluyorsa lekelenmeler oluşabilir. Nadiren de olsa çinko yüzeylerde korozyon ile oluşan 
koruyucu bir tabaka meydana gelebilir. 

 
Çinko kaplamalar açık havada bırakıldığında, çinko oksit ve çinko hidroksit meydana 

gelir ve ürünün paslanmasına sebep olur. Atmosferde mevcut olan karbondioksit bu bileşikleri 
bazik çinko karbonata dönüştürür. Eğer çinko kaplama yüzeylerinin hava ile teması 
engellenirse dar çatlaklar yeterli düzeyde karbondioksitle temas etmediğinden çinko karbonat 
tabakası meydana gelmez. 

 
Çinko yüzeylerde oluşan geniş çinko oksit ve çinko hidroksit tabakası gözenekli olup 

çinko yüzeye kuvvetlice bağlanmamıştır. Dolayısıyla sudaki oksijene karşı çinko yüzeye bir 
koruma sağlamaz. Bu nedenle kaplama yüzeyi nemli olduğu sürece korozyon devam eder. 
Depolama esnasında yüzeyde nemden dolayı lekelenme oluşuyorsa parçalar çabuk kuruyacak 
bir şekilde yerleştirilmelidir. Böylece reaksiyon durdulurur ve koruyucu bir korozyon tabakası 
oluşur. Beyaz korozyon ürünleri, yavaş yavaş aşınır ve kaplama yüzeyi sıcak daldırma 
galvaniz görünümünü alır. 

 
Korozyon ürünleri çok miktarda olduğundan (çinkonun yaklaşık 500 ü harcanır) 

dolayı meydana gelebilecek bir reaksiyon tehlikeli olabilir.  Bununla birlikte nemden 
kaynaklanan bu tür bir lekelenme reaksiyonunun, korozyondan korunma dayanıklılığı 
açısından pek fazla bir önemi yoktur. 
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Nem lekesini önlemenin en iyi yolu taşınma veya depolanma esnasında yağmur yada 
su buharı ile temasını engellemektir. Malzemenin dışarda depolanması gerekiyorsa suyun 
yüzeyden kolayca akabileceği ve tüm yüzeylerin kolayca kuruyabileceği şekilde 
istiflenmelidir (Şekil 12). 
 
 

 
 
 

Kromatlama ve fosfotlama yöntemleri ile nem lekelerine karşı geçici bir koruma elde 
edilir. Galvanizden sonra boyama da etkili bir koruma sağlar. 

 
Yüzey lekelenmesinin az ve düzgün olduğu ve parmak uçlarıyla yüzeye hafifçe 

sürtülerek de anlaşılabileceği üzere, çinko oksit tabakası oluşumunun olmadığı durumlarda 
lekelenme yavaş yavaş kaybolur ve kullanım esnasındaki hava şartlarının etkisi ile, yüzeydeki 
çinko tabakası ile karışır. Kullanım esnasında bozulan yüzeye bakım yapılması sözkonusu 
değil ise veya neme maruz kalacaksa, yüzeydeki nem lekeleri fazla derin olmasa dahi mutlaka 
giderilmeli ve galvanize kaplamanın korozyon direncine katkıda bulunan bazik çinko 
karbonat filmi oluşması sağlanmalıdır. 

Orta kalınlıkta veya çok kalın beyaz korozyon oluşamları giderilmelidir, aksi takdirde 
zarar görmüş bölgede oluşması gereken bazik çinko karbonat koruyucu filmi oluşamaz. İnce 
korozyon tabakaları ise %5 lik sodyum veya potasyum dikromat + hacimce %0,1 lik 
konsantre sülfürik asit çözeltisi ile fırçalanarak giderilir. Bu uygulama sert bir fırça ile yapılır, 
30 sn beklenir daha sonra durulanıp kurutulur. 
 

Galvaniz Sonrası Boyama. Aşağıdaki sebeplerden ötürü, sıcak daldırma galvanize 
çeliğin boyanmasına ihtiyaç duyulabilir: 
 

• Özelikle ileride bakım yapmanın zor olacağı durumlarda veya çinko kaplaması ince 
levha metallerin sert çevre koşullarında kullanıldığı durumlarda, korozyona karşı ilave 
koruyuculuk istenmesi halinde, 

• Estetik nedenlerle, uyarı veya kamuflaj amaçlı olarak bir başka rengin gerekli olduğu 
durumlarda, 

• Eğer sıcak daldırma galvanize çelik, örneğin bakır gibi bir başka metalle temas edecek 
ise bu durumda oluşabilecek galvanik korozyona karşı koruma amaçlı 
 
Sıcak daldırma galvaniz malzeme boyanmak suretiyle, çok zor çevre şartları altında 

dahi korozyona karşı iyi bir korunma elde edilir. Bu tip ikili bir koruma sisteminin 
dayanıklılığı, sadece boyanmış veya çinko kaplanmış çıplak çeliğinkinin 1,2 - 1,5 katıdır. 
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Çinko kaplama, sıcak daldırma galvaniz işleminden hemen sonra boyanabilir veya 
boyamadan önce bir süre beklenebilir. Yüzey kirlenmesi en az olacağı için, çoğu durumda 
sıcak daldırma galvanizden hemen sonra boyama tercih edilir. 

 
Korozyona uğramış yüzeye veya parlak, yeni yüzeye uygulanacak boyama işleminden 

hemen önce boyanacak yüzeyler dikkatlice temizlenmelidir. Çinko yüzeylerin üzerindeki 
boya diğer malzemelere nazaran daha hassastır, çünkü yüzeyde az miktarda dahi kirlilik olsa 
boya filminin yüzeye yapışmasını etkiler. 

 
Bununla birlikte çinko tabakasının yüzeyleri çelik yüzeylerinden daha kolay 

temizlenir. Önemli olan, yüzeyde bulunan mevcut kirliliklere, uygun temizleme prosedürünü 
kullanmaktır.   

 
Açıkta Bırakılan Mat Yüzeyler.  Açıkta bırakılan çinko yüzeyler korozyona maruz 

kalır ve üzeri korozyon tabakası ile kaplanır. Temiz havada oluşmuş bazik çinko karbonat 
tabakasının üzeri boyanabilir. Bu nedenle sıcak daldırma galvaniz işlemine tâbi tutulmuş 
nesneleri boyamadan önce 6 ay ile 1 yıl beklenmesi alışılageldik bir uygulamadır. 

 
 Bununla birlikte günümüzde havanın temiz olmasına nadiren rastlanmaktadır. 
Korozyon tabakası sülfür, sülfit, sülfat ve klorür gibi bazı maddeleri içerir. Bu bileşiklerin 
çoğu suda çözünür ve bazıları da havadan nem çeker (higroskopiktir). Boyamada iyi sonuçlar 
elde etmek için suda çözünebilen tüm kirleticiler giderilmelidir.  
  
 Temizleme ve Yüzey Hazırlama. Yoğun olarak kirlenmiş yeni veya eski yüzeyleri 
örneğin white mineral spirit gibi uygun bir organik solvent ile yıkayın ve ardından sert bir 
fırça ile çapak ve korozyon ürünlerini temizleyin. Bu yıkamayı takiben eğer mümkünse 
basınçlı suyla durulayın. 
 
 Galvanizi yeni yapılmış ya da uzun süredir kullanımda olup da yağ veya gresle 
kirlenmemiş yüzeyler gibi az kirli yüzeyler %5-10 amonyak, kostik soda (NaOH) veya asetik 
asit ilave edilmiş su ile yıkanabilir. Bunu takiben yüzey yumuşak bir fırçayla parlatılır. 
Mümkünse bu işlemden sonra yüksek basınçlı suyla esaslı bir durulama yapılmalıdır. 
 
 Sürekli sıcak daldırma galvanize levha imalatında, kromatlı yüzeyler suda çözünmüş 
amonyak, kostik soda veya asetik asit çözeltileri ile yıkanıp, parlatıldıktan sonra esaslı bir 
durulama yapılabilir. Alkali veya asidik çözeltiler kromat tabakasını çözer. Genel olarak, 
galvaniz kaplandıktan sonra son işlem olarak boyanmış parçalara kromatlama yapılmamalıdır. 
 
 Kirlenmiş, az kirlenmiş veya yeni galvanize edilmiş yüzeyler düşük basınçlı ve hızlı 
nozul hareketine sahip bir sistemle (brush blust) temizlenebilir. Örnek: 0,3 Mpa (0,04 ksi), 6 
mm (0,2 inç) nozul çapı ve 250-300 mm (9,8-11,9 inç) nozul mesafesi. 0,2-0,5 mm (0,08-0,02 
inç) büyüklüğünde silikat ve cüruf içeren aşındırıcılar kullanılması önerilir. Ayrıca cam 
boncuklar veya ince tanecikli aluminyum dioksit de kullanılabilir. 
 
 Fırçayla parlatma yöntemi (sweep blasting) korozyon ürünlerini etkili şekilde giderir 
ve yeni parlak çinko kaplanmış yüzeye pürüzlü bir yapı kazandırmaya yarar. Bununla birlikte 
fırçayla parlatma dikkatlice uygulanmalı, çinko kaplamanın zarar görmesine ve kaplamada 
büyük gerilmeler oluşmasına neden olunmamalıdır. Bu gerilmeler ileride boya tabakasının 
kabarmasına ve kalkmasına neden olabilir. 
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Boyanın Seçimi. Yukarıda açıklandığı gibi doğru şekilde temizlenmiş sıcak daldırma 
çeliklerin uygun bir boya ile doğrudan doğruya boyanabilir. Çoğu boyama işinde olduğu gibi, 
önce çinko yüzeye bir astar atılır. 

 
Boyalar 10 ila 20 farklı kimyasaldan oluşur ve belli bir tip boya için farklı boya 

üreticileri kendi farklı formülasyonlarını kullanırlar. Farklı boya üreticilerinin üretmiş olduğu 
aynı tip boyalar değişik özelliklere sahip olabilir. Bu konuda boya üreticisinden ayrıntılı bilgi 
alınmalıdır. 

 
Orta derecede aşındırıcı atmosferik şartlarda akrilat ve PVAclatex boyaların kullanımı 

uygundur. Bununla birlikte bu boyaların maksimum sertliğe ulaşması ve tam olarak yüzeye 
yapışması 10 ila 14 gün kalır. Eğer boyanan cisim bu süre içerisinde kullanılacak ya da 
taşınacak ise, hasar görmemesi için özen gösterilmelidir. 

 
Zorlu kimyasal koşullar altında, örneğin endüstride veya yoğun aşındırıcı atmosferik 

şartlarda latex boyalardan daha yüksek kimyasal dirence sahip boyalara ihtiyaç duyulur. PVC, 
vinil kopolimerler, klorinli kauçuk, poliüretan ve epoksi boyalar bu tip boyalardandır. 
 
 Suda ve toprakta kullanımda, tercihen epoksi ve poliüretan içeren katranlı/ziftli 
boyalar önerilir. Sudaki yapıların boyanmasında aluminyum içerikli bazı asfalt çözeltileri de 
kullanılabilmekle birlikte mekanik dirençleri diğerlerine göre düşüktür. 
 
 
 Hazırlayan: ASM, Sıcak Daldırma Galvanize Kaplamalar Komitesi. 

Çeviri: Alper Önsavaş, Yıldırım Elektrik Cihazları. 


