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Ödev yapılırken uyulması gereken kurallar 

Bu sayfa çıktı olarak ödev kapağının arkasına konulacaktır. Soruların elle yazılmasına gerek yoktur. 

Sorulara ait çözümler elle yazılmalıdır. Hesaplama kademeleri anlaşılır şekilde çözüme yansıtılmalıdır. 

Çizim yoluyla çözüm gerektiren sorularda bu sayfa istenildiği kadar çoğaltılarak faz diyagramı 

üzerinde gösterimle çözümleme yapılmalıdır. Kapak sayfası mutlaka eklenmelidir. Kapak sayfası 

tamamen bilgisayarda hazırlanmalı ve öğrenci tarafından daha sonra elle bir ekleme yapılmamalıdır. 

Teslim tarihi 21/8/2016 ders başlangıcıdır. Geç teslim edilen ödevler 30 puan eksik 

değerlendirilecektir. 

1) Aşağıda sadece tek fazlı bölgelerin işaretlendiği hafniyum-vanadyum (Hf-V) faz diyagramı 

verilmektedir. Bu diyagramda gerçekleşen tüm ötektik, ötektoid ve peritektik ve benzer faz 

dönüşümlerine ait noktaları, bunlara ait sıcaklık-kimyasal bileşim değerlerini belirleyerek 

tanımlayınız ve bu dönüşümleri sağlayan reaksiyonları soğuma halinde olmak üzere yazınız.  

 
 

2) Yukarıdaki faz diyagramı kullanarak 1600°C’de sabit basınç altında %90’i L fazından oluşan 

alaşımın tamamının 300 g olduğu bilinmektedir. Diğer faza denildiğini düşünürsek belirtilen 

şartlarda; 

a)  ve L fazlarının miktarlarını hesaplayınız.  

b) Her iki bileşenin ağırlıkça %’lerini ve ağırlıklarını gr cinsinden bulunuz.  
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3)  Solda sadece tek fazlı 

bölgelerin işaretlendiği Nikel-titanyum 

(Ni-Ti) faz diyagramı verilmektedir. Bu 

diyagramda gerçekleşen tüm ötektik, 

ötektoid ve peritektik ve benzer faz 

dönüşümlerine ait noktaları, bunlara ait 

sıcaklık-kimyasal bileşim değerlerini 

belirleyerek tanımlayınız ve bu 

dönüşümleri sağlayan reaksiyonları 

soğuma halinde olmak üzere yazınız.  
 

4) Soldaki faz diyagramı kullanarak 

1100°C’de sabit basınç altında üçte biri 

L fazından oluşan alaşımın tamamının 

300 g olduğu bilinmektedir. Diğer faza 

denildiğini düşünürsek belirtilen 

şartlarda; 

a)  ve L fazlarının miktarlarını 
hesaplayınız.  

b) Her iki bileşenin ağırlıkça 
%’lerini ve ağırlıklarını gr cinsinden 
bulunuz. 
 

 

5) Yukarıdaki faz diyagramı ile ilgili olarak ikili alaşımın %35 Nikel içerdiği bilinmektedir. 1000°C 

sıcaklıkta fazların miktarlarını % olarak hesaplayın. 

 
6) Aşağıdaki faz diyagramı ile ilgili olarak ikili alaşımın %24 Bakır içerdiği bilinmektedir. 650°C 

sıcaklıkta fazların miktarlarını % olarak hesaplayın. 

 


