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KAPLAMA TEKNİKLERİ

DERS NOTLARI

YRD. DOÇ. DR. ATİLLA EVCİN

Elektrolitik Metal Kaplama 
Elektrolitik metal kaplama, metalik veya metalik olmayan 
bir malzeme yüzeyine elektro- kimyasal metotlarla metalik 
film oluşturulmasıdır. 

Günlük hayatımızda yüzeyi elektrolitik yöntemlerle 
kaplanmış pek çok ürün kullanılmaktadır.

Elektrolitik kaplama. günümüzde birçok endüstri kolu için 
gerekli bir prosestir. Çünkü elektrolitik kaplama ile elde 
edilen yüzey özelliklerini başka yöntemlerle elde etmek 
her zaman mümkün olamamaktadır. 

Genel olarak korozyona ve aşınmaya karşı direnç
özellikleri nedeni ile daha çok tercih edilmektedir 
Metallerin kaplanmasındaki nedenler içinde fiziksel ve 
kimyasal özellikleri ile görüntüsünü korumak ve hatta 
iyileştirmek gibi istekler yer almaktadır. 

Genel prensip çelik parçaların üzerine belirli 
özelliklerde ince bir metalik kaplama yapmaktır. 

Çeliklerin çeşitli metallerle kaplanmasında pek çok 
neden söz konusu olmaktadır. Örneğin:

1. Korozyondan koruma için, bakır, nikel ve krom ile, 
çinko veya kadmiyum ile kaplamak,

2. Güzel görüntü için yine bakır, nikel ve krom ile 
kaplamak, 
3. Daha yüksek sertlik ve daha iyi aşınma direnci için, 
krom veya akımsız nikel ile kaplamak,

4. Lehimlenebilme için kadmiyum ve akımsız nikel ile, 
kaynak yapılabilme kabiliyetini iyileştirmek için 
akımsız nikel ile kaplamak,

5. Isıl işlemde kısa süreli duraklamaya tesir etmek 
için, nitrürasyon için çeliği bronz ile kaplamak,

6. Diğer bitirme işlemlerinin daha iyi yapılabilmesi 
için, altın yada kromun altına nikel kaplamak, 
7. Hava ortamında oksitlenmeme, mükemmel elektrik 
iletkenliği, dekoratif özellik ve yağlayıcı özelliği düşük 
olan sıvılarda fazla yük koşullarında çalışmak 
gerektiğinde gümüş ile kaplamak, 
8. Atmosferik ortamda ve düşük ve yüksek sıcaklıkta 
oksitlenmeyi, sülfürlü bileşikler, asit, tuz yada 
bazlardan yüksek sıcaklıkta dahi etkilenmeyi 
engellemek ve süsleme amacıyla altın ile kaplamak 
gibi sebeplerle metal kaplamalar yapılmaktadır.

Yüzeyi Kaplamaya Hazırlayan Ön İşlemler 
“Zayıf bir kaplama mükemmel bir ön işlemle idare 
edebilir, fakat mükemmel bir kaplamayı zayıf bir ön 
işlemle kullanmak mümkün değildir”.

Günümüzde gelişen teknolojiyle de desteklenen 
kaplama proseslerinde artık performans yükünün 
ağırlığı ön işleme doğru kaymış bulunmaktadır. 

Kaplamanın esas metale iyi yapışabilmesi için ana 
metalin (altlık malzeme) son derece temiz olması, 
yüzeyin herhangi bir film veya oksit tabakası
içermemesi gerekmektedir. 
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Temizleme işlemi birçok kademeden oluşur. Fakat bu 
tüm aşamalar doğru olarak uygulandığında, zayıf olan 
metalin mukavemetinden daha yüksek bir bağ
mukavemeti elde edilebilmektedir 

Yüzey kaplama işlemlerinde en önemli aşamanın 
kaplama tabakasının uygulanmasından önce altlık 
malzemesinin hazırlanması olduğu, kirletici atıkların 
altlık ile kaplama tabakasının hem elektriksel hem de 
yapısal sürekliliğini bozan bir engel olduğu ifade 
edilmektedir. 

Kirlilikler, yüzeyle yaptıkları bağlanma türüne göre 

“fiziksel olarak bağlanmış” , 

“kimyasal olarak bağlanmış”

şeklinde sınıflandırılmaktadır. 

Fiziksel olarak bağlanmış olanların bağ enerjileri düşük 
olduğundan dolayı temizlenme enerjileri de düşüktür. 
Tabloda bazı kirlilikler ve bunların giderilmesinde 
kullanılan tipik yöntemler verilmiştir. 

Proses tasarımı mevcut kirliliği giderebilecek şekilde 
yapılmalıdır. 

Örneğin demir esaslı malzemelerin yüzeyindeki FeO, 
500 °C’den hızla soğutulursa kararlı halde kalır ve bu 
asitle kısa sürede temizlenir. Yoksa oluşan Fe304, 
H2S04’de yavaş, HCI’de daha hızlı çözünür. 

Paslanmaz çelikler gibi korozyon direnci yüksek 
metallerin oksitleri daha kuvvetli asitlere yada alkalin 
temizlemeye ihtiyaç duyabilmektedir. 

Asit veya alkali temizleme 

Biyolojik aktiviteyi engelleyiciler 

Yüksek sıcaklık oksit kalıntıları
Düşük sıcaklık mat filmler
Korozyon ürünleri
Bozuk kaplamalar
Biyolojik oluşumlar 

Temizleme Yöntemi Kimyasal olarak bağlanmış kirlilikler 

Tel fırça ile fırçalama, aşındırma,
alevle temizleme. Toz püskürtme 

Solvent ile yağ gidenne, alkali 
deterjan ile temizleme 

Kir, pas 
Metal tozu artıkları
Parlatma/cilalama artıkları
Kimyasal olarak absorblanmış sıvılar
Yağ ve gresler 

Temizleme Yöntemi Fiziksel olarak bağlanmış kirlilikler 

Tablo Sık karşılaşılan bazı kirliliklerin sınıflandırılması

Ön işlem, malzemeyi kaplama banyosuna 
yerleştirmeden önce yapılan çeşitli işlemler olup, ilk 
ve son yüzey işlemi olmak üzere iki kısma 
ayrılmaktadır.

İlk işlem ile gres, parlatıcı ve çizme işleminde 
kullanılan bileşikler, yüzeyle bağlantısını kaybetmiş
metal pulları, ağır pas ve yanmış yağ gibi ağır yüzey 
birikintileri uzaklaştırılmakta ve genellikle kaplama 
bölümünün bir parçası olup, çoğunlukla önce 
uygulanmaktadır. 

Son işlem ise gres ve yağın en son izlerini uzaklaştırıp 
yüzeyi elektrolitik kaplamaya hazır hale getirir. Bu son 
safhadaki asit daldırmaların metalik pulları yahut ağır 
pası uzaklaştırması beklenemez.

Bu safhada asitler sadece durulama sonrası kalan 
alkalin temizlemenin son izlerini nötralize ve yüzeyi 
elektrolitik kaplama için aktive edecektir. 

Aside daldırma metalik parça yüzeyinin kaplamaya 
hazır hale getirilmesi için seyreltik asit çözeltisine kısa 
süreli daldırılması işlemidir. Aktivasyondan sonra 
parça durulanır ve mümkün olduğunca çabuk kaplama 
çözeltisine gönderilir.
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İlk Yüzey Hazırlama İşlemleri

Bu iki temel adımın bir yada ikisini birden içerir:

1) Aşırı miktarlardaki petrol, yağ, parlatıcı ve çizici 
bileşen vb.nin uzaklaştırılması

Il) Metal kalıntısı (pul), ağır pas, yanmış yağ vb.nin 
uzaklaştırılması

I. Yağ gibi kirliliklerin uzaklaştırılması

• Islatmak suretiyle temizleme : (Metal ve yağ arasındaki 
bağı gevşetici yüzey aktif madde içeren çözeltilere 
daldırma)

• Püskürtmeyle temizleme : (Bir nozül yardımıyla yüksek 
basınçta püskürtme)

• Solvent yağ giderme : (Organik solventler)
• Elektrolitik alkali temizleme : (Malzeme anoda bağlanır, 

akım uygulandığında  malzeme yüzeyinde O2 gazı çıkar ve 
yukarı doğru yükselen gaz mekanik bir fırçalama ile 
temizler)

• Ultrasonik temizleme : (Yüksek frekansta ses dalgaları
gönderme)

• Parçaların birlikte temizlenmesi : (Parçaların uygun bir 
sepet içinde püskürtme veya solventle temizlenmesi)

II. Metal artık veya pulların uzaklaştırılması

• Mekanik işlemlerle temizleme : (Parçanın 
zımparalanması, fırçalanması, parlatılması, kumlama, 
bilya püskürtme, buhar veya alev vasıtasıyla 
temizlenmesi)

• Alkalen ile temizleme : (Malzemeye fiziksel yolla 
tutunmuş kirlilikler ile  kimyasal bir reaksiyon 
oluşturmakta

NaOH : 180 g/L, NaCN 120 g/L , Sıcaklık 40 °C)

• Asidik temizleme : (Elektolitik, püskürtme veya 
daldırmalı alkali temizleme sonrası yüzeyin nötralize 
edilmesi işlemi)

Kaplama Kalitesini Etkileyen Faktörler
İyi bir elektrolitik kaplama için banyo terkibi, cinsi, 
elektrolitte kullanılan parlatıcı, parlak taşıyıcı ve 
nemlendirici gibi kimyasallar yanında kullanılacak 
suyun sertliğinin de önemi vardır.

Genel anlamda parlatıcı ve katkılar, akım 
yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde toplanarak 
kaplama oluşumunu engellemektedir. Bununla birlikte  
bir kaplamanın muntazamlığı üzerindeki en büyük etki 
diret olarak banyo kimyası ve parametreleri ile 
ilgilidir.

Bu parametreler ve etkileri  kısaca açıklanmıştır: 

• a) Akım Yoğunluğu : Akım yoğunluğu arttığında kristallerin oluşum 
hızı arttığından dolayı ince taneli kristaller oluşur. Daha da 
artarsa, katot yüzeyinde deşarj olan metal iyonları çözelti içinden 
gelenlerle yeterince karşılanamadığından, katotta bir fakirleşme 
meydana gelmekte olup, bunun sonucunda homojen olmayan, 
siyah ve süngerimsi bir kaplama oluşur. 

• b) Konsantrasyon ve Karıştırma : Düşük konsantrasyonda ince 
taneli, yüksek konsantrasyonda ise daha iri taneli kristaller 
oluşur. Katot bölgesindeki yerel fakirleşmeyi ortadan kaldırmak 
için elektrolitin veya katodun hareket ettirilmesi yararlıdır. Ancak 
hava ile de hareket ettirildiğinde dipteki tortuların parça 
yüzeyine yapışması söz konusu olacağından istenmez. Banyonun 
belirli aralıklarla filtre edilmesi de gereklidir.

• c) Sıcaklık : Sıcaklığın iki zıt etkisi vardır. Bir taraftan difüzyonu 
artırarak küçük kristallerin, diğer taraftan katot polarizasyonunu 
azaltarak iri kristallerin oluşumunu sağlayacaktır.

• d) Asıl metalin ve elektrolitin tabiatı : Boşluklu ve süngerimsi bir 
yapıdaki metal parçasının yüzeyine yapılacak kaplamanın da kalitesi 
doğal olarak bozuk olacaktır. Dolayısiyle parçanın daha önceki üretim 
aşamaları da kaplama kalitesini etkiler. Kompleks tuzların elektroliziyle 
elde edilen kaplamaların normal tuzlarla elde edilenlerden daha 
üstündür. Banyoya ilave edilen parlatıcı, parlak taşıyıcı ve iletkenlik 
katkı maddesi gibi maddelerin bazılarının az miktarı da çoğu da zararlı
olmaktadır. 

•
e) pH’ın etkisi : Elektrolitler, asidik (nikel, asitli bakır ve çinko gibi) yada 
alkali ve alkali siyanür formasyonunda (siyanürlü çinko, kadmiyum, altın 
ve gümüş gibi) hazırlanırlar. Kaplamanın gerekli pH değerinin altında 
veya üstünde yapılması kaplama kalitesini bozar.

•
f) Dağıtma Gücü (kaplama iktidarı) : Düzgün yüzeyli olmayan, 
şekillendirilmiş bir malzeme yüzeyinde oldukça düzgün bir kaplamanın 
elde edilmesi için çözeltinin gösterdiği özelliğe dağıtma (dağılma) veya 
kaplama gücü (iktidarı) denir. Düzgün olmayan yüzeyli bir parçanın 
anoda yakın kısımları daha kalın bir tabaka ile kaplanır. 
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Örnek : Bakır Kaplama

Korozyona karşı oldukça dayanıklı olmasına rağmen, 
atmosfere açık yerlerde kolaylıkla kararıp lekelenmeye 
yol açtığından, bazı dekoratif ve sınai amaçlı
kaplamaların dışında genellikle çok katmanlı
kaplamaların birinci katı olarak kullanılmaktadır. 

Dış etkenlere açık nikel ve krom kaplı otomotiv 
parçalarının dayanıklılığını artırmak için iki kat bakır 
kaplama yapılabilmektedir.

Bakır kaplamalar, yüzey pürüzlülüğünü doldurma, parlak 
kaplanabilme, alt metali korozyona karşı koruma,  nikel 
ve krom kaplamalarla uyumu gibi nedenlerle geniş
uygulama alanı bulmuşlardır 

P2O7/Cu oranı : 7-8

pH= 8-8,8

Sıcaklık 50-60 °C

Katot akım yoğunluğu (A/dm2)=1-8

Anot-katot verimi : %100

Anot-katot orannı : 1/1-1/2

22-38

150-250

5-10

1-3

<113

Şartlara göre

Bakır (Cu2+)

Pirosülfat (P2O7
2-)

Nitrat (NO3)

Amonyak (NH3)

Ortofosfat (HPO4
2-)

Organik maddeler

Çalışma Şartlarıg/LBanyo Bileşeni

Şekil Yüksek karbonlu ve düşük alaşımlı çeliklere bakır kaplama 
öncesi uygulanan son işlemler

Örnek Kadmiyum Kaplama

Kadmiyum metali parlak, gümüşe benzer. Kadmiyum 
çeliğin korozyona karşı korunması amacıyla kullanılmakta 
olup, büyük oranda elektrolitik yöntemlerle uygulanır. 

Kadmiyumun demire karşı anodik özellik göstermesi 
nedeni ile kadmiyum kaplama çizilse, kazınsa bile 
altındaki demir esaslı malzemeyi korumaya devam eder. 

Kadmiyum ile kapların içersine asitli bir gıda 
konulduğunda oluşan kadmiyum tuzları yenildiğinde akut 
zehirlenme oluşur. Bu nedenle hiçbir şekilde gıda 
kaplarında kadmiyum kullanılmamalıdır. 

Banyo sıcaklığı 20-35 °C

Akım yoğunluğu (A/dm2)= 0,5-5

Anot : Kadmiyum ve çelik

Voltaj : 6-12

23-42

75-164

15-26

30-75

Kadmiyumoksit

Sodyum siyanür

Sodyum hidroksit

Sodyum karbonat

Çalışma Şartlarıg/LBanyo Bileşeni

Şekil Yüksek karbonlu ve düşük alaşımlı çeliklere kadmiyum kaplama 
öncesi uygulanan son işlemler

Örnek Nikel Kaplama

Nikel kaplama, saf nikelden yapılmalı ve ancak % 2’ye 
kadar safsızlığa müsaade edilmelidir. Elektrolitik nikel 
kaplama işlemleri yaygın olarak dekoratif ve mühendislik 
şeklinde uygulanmaktadır. 

Dekoratif uygulamalar kaplamacılıkta nikelin yaklaşık % 
80’ine tekabül etmektedir. Dünya çapında yıllık 
elektrolitik kaplamacılık için nikel tüketimi dünya nikel 
tüketiminin yaklaşık % 11-12’sidir. Nikel kaplamacılıkta 
kullanılan banyolar, nikel sülfat (NiSO4.7H20), nikel 
sulfamat (Ni(SO3NH2)2), nikel klorür (NICI2.6H20) ve 
bazik nikel karbonat (NiCO3.Ni(OH)2) 

Şekil Yüksek karbonlu ve düşük alaşımlı çeliklere nikel kaplama 
öncesi uygulanan son işlemler

Banyo sıcaklığı 60-70 °C

Akım yoğunluğu (A/dm2)= 4-6

pH = 3,7-4

25

4

2

25

200

37

Nikel klorür NiCI26H2O

Kobaltsülfat CoSO47H2O

Formaldehit HCHO

Borik asit H3BO3

Nikelsülfat NiSO47H2O

Nikel formiat Ni(HCOO).2H2O

Çalışma Şartlarıg/LBanyo Bileşeni
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Örnek Çinko Kaplama

Çinko kaplamanın koruyucu özelliği, muntazam ve iyi 
yapışma sağlamasından, atmosferik korozyona karşı
gösterdiği yüksek dirençten, çeşitli atmosferik şartlarda 
oluşan ZnS04 dışındaki Zn(OH)2, ZnCO3 ve ZnCl2 yapısındaki 
korozyon ürünlerinin yüzeye sıkı yapışmasından 
kaynaklanmaktadır. 

Çinko metali ve tuzları zehirleyici, 40 mg/l konsantrasyonda 
öldürücü özelliği olması nedeni ile doğrudan gıdalara temas 
edecek yüzeylere uygulanmamalıdır. Beyaz eşya, otomotiv, 
elektrikli ev aletleri vb. aksam ve yedek parçalarının 
kaplanmasında özellikle çinko tercih edilmektedir. 

Şekil Yüksek karbonlu ve düşük alaşımlı çeliklere çinko kaplama 
öncesi uygulanan son işlemler

135

-

375

-

7,5-22,5

120

-

24-30

3-4

Sülfat (g/L)

65-105

225-375

-

30-45

-

5

-

27-38

3,5-4

-

-

-

-

240

-

360

24

3,5-4

Çinko

Çinkofluoborat

Çinkosülfat

Amonyum fluoborat

Amonyum klorür

Glikoz

Çinko klorür

Sıcaklık °C

pH

Fluoborat (g/L)Klorür (g/L)Banyo Bileşeni

Örnek Gümüş Kaplama

Esas olarak gümüş, kaplar, çatal-bıçak takımı, sofra 
takımında kullanımı için geliştirilmiş olan elektrolizle 
gümüş kaplama, kullanışlılığını hem dekoratif ve 
fonksiyonel uygulamalarda, hem de mühendislik ve 
elektrik-elektronik uygulamalarında kanıtlamıştır. 

Gümüş mükemmel bir elektrik iletkenliğine sahip olup, 
korozyon direnci altına nazaran düşüktür. 

Şekil Yüksek karbonlu ve düşük alaşımlı çeliklere gümüş kaplama 
öncesi uygulanan son işlemler

Banyo sıcaklığı 24-38 °C

Akım yoğunluğu (A/dm2)= 0,5-1

29

35

38

70

Gümüş (Ag)

Sodyum siyanür (NaCN)

Potasyum karbonat (K2CO3)

Toplam potasyum siyanür (KCN)

Çalışma Şartlarıg/LBanyo Bileşeni

Örnek Altın kaplama

Altın atmosferik ortamda ve düşük ve yüksek sıcaklıkta 
oksitlenme eğilimi göstermeyen, gümüş gibi sülfürlü
bileşiklerden, asit, tuz yada bazlardan yüksek 
sıcaklıkta dahi etkilenmeyen kararlı bir metaldir.

Birçok parça üzerinde ise dekoratif ve süsleme 
amacıyla kullanılmaktadır. Süsleme eşyalarında 0,01-
0,1 mikrona kadar kaplama yeterlidir. 

Altın kaplama birçok açıdan diğer metal kaplamacılığa 
benzemekte ise de, çok daha pahalıdır. 

Şekil Yüksek karbonlu ve düşük alaşımlı çeliklere altın kaplama 
öncesi uygulanan son işlemler

4-12

-

0-100

-

10-150

20-50

0,8-2

2,5-12

5-45

0-45

10-30

-

50-70

0,1-0,5

Altın (siyanür olarak) g/L

Potasyum siyanür , g/L

Potasyum fosfat, g/L

Potasyum hidoksit, g/L

Şelatlar, g/L

Banyo sıcaklığı 24-38 °C

Akım yoğunluğu (A/dm2)= 0,5-1

Asidik Çözelti

(parlak)

Alkali siyanür 
çözeltisi (mat)

Banyo Bileşeni
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Örnek Kalay Kaplama

Kalay, dayanım zayıflığı ve ekonomik olmaması
nedeniyle, genel olarak tek başına kullanılmaz. 
Çeliklerin üzerine sıcak daldırma ve/ya da elektroliz 
yoluyla kaplama yapılarak kullanılır. 

Böylece mekanik dayanım çelikle, korozyona karşı
dayanım ise kalay ile sağlanmış olur. Ayrıca 
lehimlenebilir ve kayganlık özelliğinin yüksek ve zehirli 
olmaması gıda sektöründe ambalaj malzemesi olarak 
yaygın bir şekilde kullanılmasına yol açmıştır. 

Kalay yumuşak bir metal olup beyaz görünümdedir. 
Çökeltisi daha parlak veya mat olabilir. 

Şekil Elektrolitik kalay ve krom kaplama hattı akım şeması

Erdemir elektrolitik krom ve kalay kaplama ünitesi
Örnek Krom kaplama

Artan kalay rezervleri teneke üreticilerini alternatif 
hammadde arayışlarına itmiştir. 

Bunun yanı sıra korozyona dayanıklılığı, imalat 
kolaylığı, düşük maliyet ve lak ile iyi yapışma 
sağlaması nedeniyle krom kaplı saç kullanımı gittikçe 
yaygınlaşmıştır. 


