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1- Bir Fe-C alaşımı oda sıcaklığında %20 perlit dışı ferrit ve %80 perlit içermektedir. Alaşımın karbon yüzdesi 

nedir?(10) 

Oda sıcaklığındaki perlit dışı ferrit olması için çelik ötektoid altı olmalı. 

1. Yol Oda sıcaklığında perlit dışı ferrit miktarı = 724°C de ferrit miktarı 
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2. Yol Oda sıcaklığında perlit miktarı = 724°C de östenit miktarı 
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2- Ağırlıkça %0,40 C içeren çelik için aşağıdaki hesaplamaları yapın: 

a) Oda sıcaklığında sementit miktarı. (5) 
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b) Oda sıcaklığında perlit dışı ferrit miktarı. (5) 
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c) Oda sıcaklığında perlit miktarı. (5) 
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d) Oda sıcaklığında perlit içindeki ferrit miktarı. (5) 

Toplam Perlit – Sementit 72,42%672,48   

3- Çelik bir parçanın yüzeyinde 0,2 mm kalınlığında Vickers sertliği 1000 kgf/mm
2
 olan bir tabaka oluşturulacaktır. 

a) Uygulanması gereken ısıl işlemin adı nedir? (5) 

 

500°C de azot verici ortamda (örneğin siyanür tuzu 

banyoları) nitrürleme yapılır. 

 

 b) Bu ısıl işlemin uygulanması için çeliğin bileşimi 

hakkındaki düşüncelerinizi nedeniyle birlikte 

açıklayın.(20) 

~%1 Al ve ~%1 Cr olmalı. Azotla nitrür oluştururlar. 

Sertleşmenin nedeni nitrür oluşumudur. 

4- Martemperleme işlemini şekil çizerek kısaca açıklayın ve suverme ile kıyaslayın.(25) 

 

Östenitleme sıcaklığındaki parça kritik hızdan büyük bir 

hızla Ms sıcaklığının biraz üstündeki bir sıcaklığa 

soğutulur (tuz banyosunda). Beynit oluşmayacak kadar 

beklenir ve havada soğutulur. 

 

Ms üzerinde tuz banyosunda beklenirken merkez ve 

yüzey arasındaki sıcaklık farkı ortadan kalkar 

Su verme sıcaklığından Ms üzerindeki sıcaklığa kadar 

ani soğuma sırasında oluşan ısıl gerilmeler yumuşak 

ostenit yapıda plastik şekil değişimi oluşturarak yok 

olur 

Havada soğuma sırasında merkez ve yüzey arasında 

sıcaklık farkı oluşmaz, dolayısıyla ısıl gerilmeler olmaz 

Yüzey ve merkezde aynı anda martenzit oluştuğu için 

çarpılma ve çatlama tehlikesi azalır. 

5- Aşağıdaki ifadeleri birer cümle ile açıklayın.(20) 

a) Süper alaşım: Bileşiminde Mo, Fe, Si, Cr, Mn bulunan Ni alaşımları. 
b) Beyaz metal: Yataklarda kullanılan, kalay – kurşun – antimon alaşımlarıdır.  

c) Yüksek hız çeliği: Yüksek hızlarda kesme yapabilen ve özelliklerini 600°C ‘ye kadar kaybetmeyen takım 

çeliğidir. 

d) Sorbit: İnce lamelli perlit 

e) Kritik soğuma hızı: Östenitin martenzite dönüşme hızıdır. 

f) Pirinç: En az %53 bakır içeren en önemli alaşım elementi Çinko olan bakır alaşımıdır. 

g) α pirinci: %63 ten fazla bakır içeren Cu-Zn alaşımıdır. 

h) Kızıl döküm: En fazla %60 bakır içeren ve en önemli alaşım çinko olan, maliyeti düşürmek için fosfor katılan 

bronzdur.  

i) Hastelloy: Yüksek sıcaklıklarda korozyon dayanımını koruyan, jet motorları ve gaz türbinlerinde kullanılan nikel 

alaşımı. 

j) Teneke: Kalay kaplı çelik saç. 


