
ELEKTRONİK CİHAZLARDA KOROZYON TEHLİKESİ 

Korozyon, bir metalin veya metal alaşımının, çoğunlukla gaz veya sulu ortamdaki etkileşimiyle oluşan 
elektrokimyasal veya kimyasal reaksiyon sonucu bozulmasıdır. Bu bozulma sonucu işletmelerde  ürün 
bozulumu, verim düşüşü, üretim kaybı, yüksek maliyet gereken bakım veya ürün değiştirme gibi 
etkenler ortaya çıkarken; aynı zamanda çalışan veya kullanıcı güvenliği tehlikeye atılmış olur.  
 
SO2, NOX, H2S vb pek çok kirlilik atmosferik havadan yani çevre koşullarından gelmektedir. Havadan 

gelen kirlilik haricinde korozyona sebep olan diğer etken ise sulu veya yüksek nemli ortamdır.  

Kapalı alanlardaki korozyon davranışı, yaygın olan haliyle, bakır ve gümüş metalleriyle tespit edilebilir. 

Bakır, oksijen ve su ile reaksiyona girerek Cu2O ve CuO’i oluşturur; ortamda sülfür varsa ve yüksek 

oranda nem mevcutsa Cu2S de oluşur. Gümüş, oksit oluşturmaz fakat H2S ve methanetinol gibi sülfür 

bileşenleri oluşturma konusunda çok hassasdır. Tepkime hızı, uygun olan sülfat ile ve kısmi olarak da 

relatif nem ile kontrol edilir. Gümüş ve bakır kuponlarının maruz kaldığı davranışa göre de korozyon 

seviyesi veya reaksiyonu tespit edilir.  

Elektronik ekipmanlar çoğunlukla altın kaplı bakır, kalay, kurşun, veya bakırlı gümüş elementlerinin 

birleşimiyle oluşur. Bu tip metal kombinasyonlarının yüzeyi, yüksek rutubet veya tuzlu ortam etkisiyle 

nemlenirse galvanik korozyon meydana gelir.  

 

 

 

 



 

 

Endüstriyel Üretim Kontrolünde Uygulamalar 

Pek çok endüstriyel uygulama, üretimden veya üretim harici gelen kirliliğe sahip olmaktadır. Bu 

kirlilik, üretim kontrolü kurulumlarını ve diğer hassas üretimleri etkilemektedir. Bu etkiler dahilinde, 

elektronik cihazları korumak için, cihazların bulunduğu havayı koruma altına almak gerekir.  Hava 

kontrolünün düzenli yapılması gereken başlıca endüstriyel alanlar ise bilgi işlem merkezleri, selüloz ve 

kağıt fabrikaları, petrokimya endüstrisi ve atık su tesisleridir. Bu tesislerin haricinde, meyve ve sebze 

taşıyıcılığı, gübre fabrikaları, elektronik cihaz taşınımı ve depoları, pompa kontrol odaları, elektronik 

enstrüman bölümleri ile kontrol odaları ve müzelerde korozyon kontrolü yapılması gerekmektedir.  

 

Gümüş ve bakır etiketlerle yapılan korozyon riski ölçümleri sonrasında, ANSI/ISA 71.04-2013 

Standartlarına göre özellikle G2, G3 veya G4  sınıfında nitelendirilen korozif etkiler saptanırsa, G1 

sınıfını elde etmek için özel partikül ve moleküler filtreler kullanılmaktadır; moleküler filtrelemedeki 

kritik konu ise doğru karbon filtreyi seçmek ve bu filtrelerin uygun test methodunu sağladığından 

emin olmaktır.  
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KOROZYON KONTROLÜNDE STANDARTLAR: 

Elektronik ekipmanların dağıtımı ve güvenliğiyle ilgili olarak çevresel koşulları kategorize etmeye için 

başvurulan iki adet yaygın standart vardır. 

1. ANSI/ISA -71.04-2013.  
2. IEC 60721-3-3  
 

ANSI/ISA -71.04-2013 en yaygın olan standarttır ve uçuşan kirliliklere odaklanıp,  bakır ve gümüş 
metallerindeki korozyon derecesini gözlemler.  IEC 60721-2- 2; iklimsel durum, biyolojik ve kimyasal 
kirlilik ile mekanik etkileri göz önünde bulundurarak çevresel koşulları kategorize eder. 
 
ANSI/ISA -71.04-2013, bakır ve gümüş metallerinin korozyonu veya reaktivite derecesi ile bağlantılı 
olarak hava kalitesini 4’e ayırır. Bunlar; G1 hafif, G2 orta, G3 sert ve GX şiddetli olmaktadır.  Pek çok 
ekipman üreticileri, G1 durumunu karşılamak zorundadır. 
 

 

Partikül Filtreler: 

Partikül filtreler, günümüzde pek çok çözüm sunulabilen, olgunlaşmış bir konudur. Bilgi işlem 

merkezleri veya selüloz-kağıt fabrikaları gibi yerlerde tavsiye edilen partikül filtreleme F7(M5)’den 

M5+F8 veriminde filtreleme olmaktadır. 

 

 

 



Moleküler Filtreler: 

Moleküler filtreler, özelleşmiş uygulamalara göre tasarlanıp, üretilen filtrelerdir. Başlıca tüketici 

talebi, temiz hava çözümünde Toplam Yaşam Maliyeti’ni düşürmektir. Filtre tasarımı; sistemin hava 

debisi, kirlilik tipi ve konsantrasyonu ile basınç düşümü baz alınarak yapılır.  

 

Moleküler Emiciler: 

Moleküler emiciler, 1000m^2 / gr’a kadar çıkabilen, oldukça yüksek başlangıç alanına sahip, terzi-işi 

malzemelerdir. Şekilleri, talebe göre damla, granül veya yuvarlak olabilmektedir. Her bir çeşit 

moleküler emici, farklı kimyasal ve fiziksel üretimi hedef alarak tasarlanmaktadır. Emicilerin temel 

malzemesi yaygın olarak aktif karbon veya aktif alumina olmaktadır.  

Yüksek verimli emici tasarımı için, temel malzemeye ve kimyaya dair uzmanlık gerekmektedir. 

Tasarımda kullanılan malzemeler ise; ortamdaki organik bileşiklere, asit veya asidik gaza, alkali 

gazlara veya nükleer uygulamalardaki gibi özel vakalara göre seçilmelidir.  

 

CAMPURE: Moleküler Filtreleme Medyası 

Maliyet açısından verimli bir moleküler filtreleme çözümü sunabilmek; hedef gazlar, sıcaklık ve bağıl 

nemi göz önünde bulundurma harici direkt olarak filtreleme medyasıyla ilişkilidir. Filtre üreticileri için 

pek çok moleküler emici medya mevcuttur fakat doğru filtrelemeyi sağlamak aynı zamanda üretim 

methoduna, kalite güvence prosedürüne ve performans testine de bağlıdır. Camfil, bütün CamPure 

medyalarını kendi bünyesinde üretip, Ar-Ge laboratuarlarında en yeni teknolojileri kullanarak kalite 

kontrol sürecine tabi tutmaktadır. Aynı zamanda Ar-Ge tesisi, ISO10121-1 / 10121-2 ve ASHRAE 145.1 

/ 145.2 prosedürlerine uygun olarak üretim yapabilmektedir.  

 

 

 



CAMFIL’İN GERÇEK ZAMANLI KOROZYON ÖLÇÜM MONİTÖRÜ : ISA-CHECK II 

 

Camfil, en yeni, gerçek zamanlı korozyon ölçümü sensörünü takdim eder: ISA-Check II.  

ISA-Check II ekranı, başlıca dört parçadan oluşur: 

-ER ölçümü ve kaydı için elektronik yazıcı 

-Ortamda korozyona uğrayabilen metal sensör 

-Yazıcı, bilgisayar ve bilgi kalemi arasında temassız iletişim arabirimi 

-Kullanıcı dostu software program. 

Uygulama alanları genelde temiz odalar, elektronik kontrol odaları, GSM odaları, rafinerileri kontrol 

odaları, selüloz ve kağıt fabrikaları, bilgi-işlem merkezleri, petrokimya endüstrisi ve atık su tesisleridir. 

Ayrıca arşivler, müzeler ve fuarlar gibi hassas koruma gerektiren ortamlarda da kullanılmaktadır.  

ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARINDA MOLEKÜLER FİLTRELEME ÇÖZÜMLERİ: 

• CAMFIL PROCARB VERTICAL DEEP BED FILTER (VDBs) 

 

 



 

VDB’ler, Camfil’in endüstriyel moleküler filtreleme çözümü olan “ProCarb” ürün grubunun bir 
üyesidir. Bu ürün, elektronik ekipman üreticileri tarafından belirlenen çevresel koşulları yaratıp, 
korozif gazları elimine etmek için üretilmiştir. Bu belirlenen çevresel koşullar ISA S71.04: 2013, G1 
sınıfı veya IEC 60721-3-3’ün hava kalitesi kategorisi olmaktadır.  VDB’ler, taze hava girişli 
sistemlerdeki korozif gazları uzaklaştırmak için kullanılır ve hava debisine göre 2 farklı şekilde 
tasarlanabilmektedir. Düşük hava debileri için (1,000 to 10,000 m3/hr ) tasarlanan “F” tipi ürün 
grubu, filtrenin bütün alanını kaplayan medya yatakları kullanmaktadır ve hava akışı yönüne dikey 
olarak tasarlanmaktadır.  Orta ve yüksek hava debileri için (6,000 to 28,000 m3/hr), hava akışı yönüne 
paralel olarak düzenlenen 2 medya yataklı “P” tipi ürün grubu kullanılır.  
 
Özellikler ve Opsiyonlar: 
 
- Optimum medya kullanımı ve optimum filtreleme ömrü  
- Mümkün olan en düşük Toplam Yaşam Maliyeti 
- Üretilen malzemelerin en yüksek şekilde korunması 
- Sızdırmaz tasarım 
- Oldukça yüksek arındırma verimi 
- Entegre edilmiş ön ve arka filtreler 
- İç sıcaklık kontrolü ve buharlaşma riskinde azalma  
- Çoklu medya alanı ayarlaması 
- 316 kalite paslanmaz çelikten medya temas parçaları  
- Korozyon direnci 
- Plastik lamineli çelik konstrüksiyon 
- Elektrik panelli basınç ölçer ve alarm 
- VFD hız kontolü 
- Fan 
 
Kullanılan sektörler ve Hedef Gazlar: 
 
Petrokimya, yağ ve gaz (korozyon kontrolü): Sülfürdioksit, sülfürtrioksit, hidrojensülfat, merkaptan vb 
gazlar 
Selüloz ve kağıt: Hidrojensülfat, klorine vb gazlar 
Atık su yönetimi (korozyon kontrolü veya koku kontrolü): Hidrojensülfat, merkaptan, indole 
birleşimleri, sülfürlü ve nitrojenli diğer organik moleküller vb gazlar 
Metal rafinerisi (korozyon kontrolü): Asidik sülfür gazları 
 

 
Ön ve arka filtre olmaksızın F tipi ünite. 



 

 
 
Ön ve arka filtreli P tipi ünite.  

 
 
 

• CAMFIL PROCARB HORIZONTAL DEEP BED FILTER (HDBs) 

 

 
 
HDB filtreler, taze hava girişli sistemlerdeki korozif gazları uzaklaştırmak için kullanılır. Filtreler, yatay 
moleküler filtreleme yataklarına sahiptir. Hava, medya yatağına dik olarak geçiş yapmaktadır. Normal 
hava akış yönü yukarıya doğru olurken, bu düzenlemede, uygulama alanına göre tam tersi yönde de 
mümkün olmaktadır. Standart ölçüdeki üniteler, 500 m3/h’den 5,000 m3/h’e kadar bir akış temin 
etmektedir. 
 



 

• CAMFIL POSITIVE SEAL SIDE ACCESS HOUSING (PSSA): 
 
 

 
 
PSSA kutusu, asidik gaz bulunan hassas ortamlardaki korozyon kontrolü gerektiren uygulama alanları 
için CamCarb VG filtre kapsüllerinin kullanımını sağlamaktadır. CamCarb VG filtre kapsülleri 2 boyutta 
piyasaya sürülmektedir (300 ve 440); PSSA kutusu her türlü filtre için uygun tasarlanmaktadır.  1,700 -  
28,800 m3/h aralığındaki hava debisine uygundur.  
 
 
 

• CAMFIL CAMCARB VG MODUL 
 

 
 
 
 
VG300 ve VG440 olmak üzere 2 adet plastik filtre kapsülü mevcuttur. VG300 kapsülü, taze hava girişi olan uygulamalara 
uygunken, VG440 dönüşüm havası uygulamaları için daha çok uygunluk göstermektedir. 

 
 
 



 
 
 
 

• CAMFIL CAMCARB CG CYLINDER: 

 

 
 

 

 

CamCarb CG silindirik filtreler, ağır çevre koşulları ve uygulamalar için Camfil’in ürettiği en güçlü filtre 

olmaktadır. Her türlü sızıntıyı  ortadan kaldırıp, çok yüksek verimlilik sağlamaktadır. CamCarb CG, 

özellikle korozyon kontrolü uygulamalarında geri dönüş havası için uygun tasarlanmaktadır. Aynı 

zamanda, düşük gaz konsantrasyonu beklenen taze hava girişi olan uygulamalarda da 

kullanılmaktadır.  

 


