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ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ  

MALZEME BİLİMİ 
KISA SINAV 2 (A) 

SORU 1 (20 puan) Magnezyum ve alaşımları hakkında bilgi veriniz.  
 

- Yoğunluğu sadece 1,74 g/cm²’dir. Hafifliğin önemli olduğu yerlerde kullanılır.  

- Elastiklik Modülü düşüktür (45 GPa) Yaygın kullanılan mühendislik malzemeleri arasındaki rijitliği en az 

olan malzemelerden biridir.  

- SDH kafes yapısından dolayı, gevrek ve şekillendirilmesi güç bir malzemedir.  

- Yüksek sıcaklıklarda oksijenle hızla tepkimeye girer ve tutuşur. Bu durum imalatta ve kullanımda sorunlar 

yaratır.  

- Tuzlu sulu ortamlar dışında korozyona dayanıklıdır.  
 

SORU 2 (20 puan) Dökme demir çeşitlerini yazınız. Kısaca bilgi veriniz.  

a. Beyaz Dökme Demir 

Yüksek hızda soğuma neticesi tüm karbon içyapıda sementit içinde bulunur, grafit fazı yoktur. Beyaz dökme 

demirin bu şekilde adlandırılmasının nedeni kırılma yüzeyinin beyaz veya parlak kristalsi bir yapıda olmasıdır. 

Beyaz dökme demirler yüksek sertlik ve kırılganlığa sahiptir ve çoğunlukla mükemmel aşınma ve yıpranma 

dirençleri için kullanılmaktadır. Ancak beyaz dökme demirlerin talaşlı olarak işlenmesi imkansızdır. 

b. Lamel Grafitli (Kır) Dökme Demir 

Karbon içyapıda lamel şeklinde grafit fazı içinde bulunur. Koşullara bağlı olarak karbonun bir kısmı perlit içinde 

de (sementit olarak) bulunabilir: 

- Çok yavaş soğuma hızı (Ferrit + Lamel grafitler), dayanım düşük 
- Daha hızlı soğutma ile (Perlit + Lamel Grafitler), Karbonun bir kısmı sementit içinde olduğundan 

dayanım göreceli olarak daha yüksek 
Gevrek ve çekme dayanımları düşük malzemelerdir. Ancak döküme çok uygun ekonomik malzemelerdir. 

Grafitin yağlayıcı etkiye sahip olması nedeniyle, sınırlı bir yağlama gerçekleşir vee aşınmaya dirençleri 

yüksektir. Talaşlı imalat özellikleri çok iyidir. Grafit lamellerinin olumlu bir etkisi malzemeye titreşim sönümleme 

özelliği kazandırmasıdır. 

c. Temper Dökme Demir 

Temper dökme demirin başlangıç malzemesi beyaz dökme demirdir. Beyaz dökme demirde karbon tümüyle 

sementit içindedir. Temper dökme demiri elde etmek için beyaz dökme demirler yüksek sıcaklıkta ve uzun 

süreli bir ısıl işleme tabi tutularak sementit içindeki karbonun küçük parçacıklar halinde grafite ayrışması 

sağlanır. Ferritik ve perlitik tipleri vardır. Perlit oranı ile dayanım artar. Grafitin lameller halinde bulunmaması 

ile dayanım ve toklukta önemli iyileşmeler sağlanır. 

d. Küresel (Sfero) Dökme Demir 

Küresel grafitli dökme demirler kır dökme demirin üretim üstünlükleriyle çeliğin mühendislik üstünlüklerini 

birleştirir. Bunu sağlayan grafit fazının küresel olarak bulunmasıdır. Sıvı metale yapılan alaşımlama ile 

katılaşma sırasında grafitler küresel olarak oluştuğundan, temper dökme demirlere göre imalat süreci çok 

daha kolaydır. Küresel grafitli dökme demir iyi bir akışkanlığa, mükemmel talaşlı işlenebilirliğe ve iyi aşınma 

direncine sahiptir. Ayrıca bu tür dökme demirin yüksek dayanım tokluk süneklik sıcak işlenebilirlik ve 

sertleşebilirlik gibi çeliğe benzer özellikleri de vardır. Kullanım özellikleri bakımından en gelişmiş dökme demir 

türü olarak kabul edilirler. 

SORU 3 (20 puan)  

Sertlik nedir? Vickers deneyi hakkında bilgi veriniz. 

Herhangi bir malzemeye kendisinden daha sert bir cisim etki ettiğinde; malzemenin, batmaya karşı gösterdiği 

direnç, sertlik olarak tanımlanır. Sertlik, malzemelerin sert bir ucun batırılmasına gösterdiği direnç olarak 

tanımlanabilir. 

Vickers Deneyi: Bu deneyde kullanılan uç tepe açısı 136° olan bir elmas kare piramittir. Oluşan izin köşegen 

ortalamaları alınarak yüzey belirlenir ve Vickers sertliği hesaplanır. Standart kare piramit bu uç ile farklı 

kuvvetler uygulanabilir ve yöntem değişik sertlikte ve kalınlıkta malzemeler için kullanılabilir, yani kullanım 

alanı geniştir. Çok küçük kuvvetlerle ve mikroskop altında çalışarak malzeme içyapısındaki değişik bölgelerin 
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sertliklerini belirlemek dahi mümkündür. Ancak Brinell deneyinde olduğu gibi, iz alanının belirlenmesi için iz 

boyutunun optik olarak ölçülmesi zaman alır ve malzemenin yüzeyi düzgün ve parlak olarak hazırlanmalıdır. 

Bu yöntemin üstünlüğü, ölçülen sertliğin deneyde uygulanan kuvvetten bağımsız olmasıdır. Ancak çok küçük 

yüklerde elastiklik payı artar, dolayısıyla sertlik değeri biraz yüksek çıkar. 

SORU 4 (40 puan)  

  

Yanda A-B alaşımının faz diyagramı verilmiştir. Tamamı 122,75 g olan ve %70 A’dan oluşan alaşımın 

800°C’de sabit basınç altında olduğu bilinmektedir. Belirtilen şartlarda; 

a) Serbestlik derecesini hesaplayınız. (5 puan) 

𝑆 = 𝐵 − 𝐹 + 1 

𝑆 = 2 − 2 + 1 

𝑆 = 1 

b) A ve B miktarlarını hesaplayınız. (10 puan) 
 

𝐴 → 0,70 × 122,75 = 85,925 𝑔 

𝐵 → 0,30 × 122,75 = 36,825 𝑔 

c) Her iki fazın ağırlığını gr cinsinden bulunuz. (10 puan) 

%𝛾 =
69 − 30

69 − 25
× 100 = %88,6 → 0,886 × 122,75 = 108,8 𝑔 (𝛾 𝑓𝑎𝑧𝚤) 

 

%𝐿2 =
30 − 25

69 − 25
× 100 = %11,4 → 0,114 × 122,75 = 13,95 𝑔 (𝛽 𝑓𝑎𝑧𝚤) 

 

d) Fazların hangi halde (katı, sıvı, gaz) bulunduğunu yazınız.  (5 Puan) 
 

𝛾 katı fazda, L2 ise sıvı fazda bulunmaktadır 

25 69 


