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Metaller üretim sanayisinin vazgeçilemez temel maddelerdir. Üretim yapılırken metaller ve alaşımlarına 

hemen hemen her sektörde ihtiyaç duyulmaktadır. Üretim sektörünün en önemli kollarından biri de otomotiv 

sanayisidir. Ülkemizde otomotiv endüstrisindeki yıllık ihracat oranları bu sektörün ticaretteki payını 

göstermektedir. Dolayısıyla otomotiv endüstrisinin Türkiye ve dünya üzerindeki varlığı düşünüldüğünde, 

metaller ve alaşımlarının bu sektörde büyük pay sahibi olduğu söylenebilir. 

Motorun çalışması sırasında çalışma ortamı (basınç, aşınma, sürtünme, yüksek sıcaklık, korozif etkenler vb.) 

motor içerisindeki elemanları olumsuz yönde etkilemektedir. Bu etkenler neticesinde motor elemanları 

tribolojik deformasyonlara maruz kalmakta, yüzey özellikleri kötüleşmektedir. Bu deformasyonlar 

malzemelerin yüzey bölgesinden başlayarak içyapısına kadar ilerlemekte, yorulma hatta kırılmalara neden 

olabilmektedir. Bu olumsuz faktörler neticesinde malzeme ömürleri azalmakta; değişim, onarım ve işçilik 

gibi faktörler düşünüldüğünde ülke ekonomisini büyük oranda olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bu 

olumsuz etkenlerin bertaraf edilebilmesi için son zamanlarda çeşitli seramik kaplama yöntemlerine 

başvurulmaktadır. Malzeme yüzeylerine başka bir malzemenin biriktirilmesi işlemine kaplama denir. 

Kaplama işlemi ile motor parçalarının zor çalışma ortamlarında mukavemetlerinin arttırılması, yapısal olarak 

bozulmalarının önlenmesi ya da en aza indirgenebilmesi, korozif koşullarda dayanımlarının sağlanması, 

mekanik sürtünme sonucu çizilme ve aşınmalarının bertaraf edilebilmesi sağlanmaktadır. Otomotiv 

sektöründe kullanılan metallere en uygun kaplama işleminin yapılması alınacak verimi arttıracaktır. Çok 

sayıda kaplama yöntemi mevcuttur. Bu kaplama yöntemlerinden bir de plazma sprey kaplama yöntemiyle 

seramik kaplamadır. 

Bu çalışmada metallerin çeşitli tozlarla kaplanarak aşınmaya, oksitlenmeye, korozyona ve yüksek 

sıcaklıklara dayanıklı malzeme üretiminde yaygın olarak kullanılan bir ısıl püskürtme yöntemi olan Plazma 

Sprey kaplama yöntemi kullanılmıştır. Kaplama malzemesi olarak Krom karbür kullanılmıştır. Krom karbür, 

metal malzemelerin yüzeylerinin sert olmasının, korozyona ve aşınmaya karşı dayanıklı olmasının istendiği 

yerlerde ısıl püskürtme malzemesi olarak kullanılmaktadır. Yüksek sıcaklıklarda oksidasyonunun olmayışı, 

krom karbürün korozyon direncini arttırmaktadır. İçten yanmalı bir motorun pistonu Plazma Sprey 

yöntemiyle Krom karbür kaplanarak, kaplanmamış bir pistonla karşılaştırmalı olarak kıyaslanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Piston, Krom Karbür, Seramik Kaplama 

Abstract 

Metals are indispensable base materials for the manufacturing industry. In production, metals and alloys are 

needed in almost every sector. One of the most important branches of the manufacturing sector is the 

automotive industry. The annual export ratios of the automotive industry in our country indicate the share of 

this sector in trade. Therefore, when considering the presence of the automotive industry in Turkey and 

around the world, metals and alloys said to be the largest shareholders in this sector. 

The working environment (pressure, wear, friction, high temperature, corrosive factors, etc.) during engine 

operation affects the elements in the engine negatively. As a result of these factors, the motor elements are 

subject to tribological deformations, and their surface properties are deteriorating. These deformations start 

from the surface area of the materials to the inner structure, can cause fatigue or even breakage. As a result  

of these adverse factors, material life is decreasing; change, repair and workmanship in the country economy 

is negatively affecting the economy in a large way. Recently various ceramic coating methods have been 
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applied to eliminate these negative factors. The process of depositing another material on the material 

surfaces is called coating. Coating process enables to increase the strength of engine parts in difficult 

working environments, to prevent structural damage or to reduce the most, to provide strength in corrosive 

conditions, to eliminate mechanical friction end scratches and abrasions. Making the most suitable coating 

process for the metals used in the automotive sector will increase the yield. There are many coating methods 

available. One of these coating methods is ceramic coating by plasma spray coating method. 

In this study, Plasma Spray coating method, which is a thermal spraying method widely used for the 

production of materials resistant to abrasion, oxidation, corrosion and high temperatures, by covering the 

metals with various powders. Chromium carbide is used as coating material. Chromium carbide is used as a 

thermal spray material in areas where the surfaces of metal materials are desired to be resistant to corrosion 

and abrasion. The absence of oxidation at high temperatures increases the corrosion resistance of chromium 

carbide. The piston of an internal combustion engine is plated with chromium carbide by Plasma Spray 

method and is compared with an uncoated piston comparatively. 
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