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Özet 

Dünyada enerjiye olan ihtiyaç sürekli bir artış eğilimi içerisindedir. Enerji taleplerindeki artış fosil yakıtlara, 

özellikle de petrol kökenli yakıtlara olan bağımlılığı arttırmaktadır. Enerji kaynaklarının verimli bir şekilde 

kullanılmaması sebebiyle bu kaynaklar çok hızlı bir şekilde tükenmektedir. Fosil yakıtlardan elde edilen 

enerji türlerinde, atıklar direkt olarak havaya nüfuz etmekte ve bu zararlı atıkların büyük bir kısmı, 

karbondioksit başta olmak üzere sera gazlarına dönüşmektedir. İçeriğinde karbon bulunan diğer yakıtları 

yakan sabit motorlar, endüstriyel motorlar ve ev kazanları gibi kaynaklardan çıkan atık gazların hava 

kirliliğinin oluşmasında çok büyük etkileri vardır. Yapılan istatistikler sonucunda büyük şehirlerde motorlu 

araçlardan kaynaklanan hava kirliliğinin, toplam hava kirliliği içindeki payının % 50’lere ulaştığı 

görülmektedir. 

Mevcut Avrupa emisyon standartlarına göre, aracın yol vergisi oranları egzoz emisyonlarıyla ilişkilidir. Araç 

emisyonlarından kaynaklanan gazlar atmosfere yayılarak insan sağlığını tehdit etmektedir. Hava kirliliğine 

neden olan petrol kökenli yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan CO, HC, NOx ve partikül emisyonları 

atmosferi kirleterek ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Bu yüzden egzoz emisyonlarını azaltmak için 

yapılan çalışmaların önemi büyüktür. Ayrıca dünyadaki araç sayısındaki hızlı artışla beraber yenilenemeyen 

enerji kaynakları da hızla tükenmektedir. Bu nedenle doğalgaz, kömür, petrol ve bor gibi yenilenmesi çok 

uzun zaman alan enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmek ve ortaya çıkan zararlı atıkları da en az 

seviyeye indirebilmek için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu çalışmada temel kaplama yöntemi olarak borlama yöntemi ve plazma sprey yöntemi uygulanmıştır. İçten 

yanmalı dizel bir motorun silindir gömleği, piston üst yüzeyi ve supapları bor içerikli malzeme ile borlama 

yöntemi ile kaplanarak yüzeylerinde inter metalik, ısı iletimi düşük bir yalıtım tabakası elde edilmiştir.  

Egzoz borusunun iç ve dış kısımları ise plazma sprey yöntemi kullanılarak krom karbür ile kaplanmıştır. Bu 

çalışma ile yanma odasından egzoz çıkışına kadar bir termal bariyer sağlanarak egzoz emisyonlarının 

azaltılması hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bor, Krom Karbür, Dizel motor 

Abstract 

The need for energy in the world is in a continuous upward trend. The increase in energy demand increases 

the dependence on fossil fuels, especially petroleum based fuels. Because the energy resources are not being 

used efficiently, these resources are consumed very quickly. In the types of energy obtained from fossil fuels, 

wastes penetrate directly into the air, and most of these harmful wastes are converted into greenhouse gases, 

especially carbon dioxide. Exhaust gases from sources such as stationary motors, industrial motors, and 

household boilers that burn other fuels with carbon in them have great effects on air pollution. As a result of 

statistics, it is seen that air pollution caused by motor vehicles in big cities reaches to 50% of total air 

pollution. 

According to current European emission standards, the vehicle road tax rates are associated with exhaust 

emissions. Gases resulting from vehicle emissions are spreading to the atmosphere and threaten human 

health. Emissions of CO, HC, NOx and particulates resulting from the combustion of petroleum-derived 

fuels causing air pollution pollute the atmosphere and cause serious health problems. This is why the work 

done to reduce exhaust emissions is great. In addition, with the rapid increase in the number of vehicles in 
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the world, non renewable energy sources are rapidly consuming. For this reason, various studies are being 

carried out in order to use the energy resources which are very long time renewing such as natural gas, coal, 

petroleum and boron in the most efficient way and to reduce the harmful waste to the minimum level. 

In this study, boron method and plasma spray method were applied as the basic coating method. An inner 

layer of an internal combustion diesel engine cylinder shell, piston top surface and valves are coated with 

boron-containing material by boron method to obtain an intermetallic insulation layer with low thermal 

conductivity on the surfaces. The inner and outer parts of the exhaust pipe are covered with chromium 

carbide using the plasma spray method. This study aims to reduce exhaust emissions by providing a thermal 

barrier from the combustion chamber to the exit of the exhaust. 
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