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ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ  

MALZEME BİLİMİ 
KISA SINAV 2 (B) 

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

 

- Yoğunluğu sadece 1,85 g/cm3'tür. 

- Elastiklik Modülü 280 GPa (çelikten yüksek!) 

- Rijitlik ve hafifliğin önemli olduğu yerlerde kullanılır (örneğin uzay sanayi konstrüksiyonlarında) 

- Elektromanyetik geçirgen bir malzemedir. 

- Çok pahalı, toksik, ve reaktiftir. 

 

SORU 2 (20 puan) Çelik türlerini yazınız. 

1. Yapı Çelikleri 
2. Islah Çelikleri 
3. Sementasyon Çelikleri 
4. Nitrürasyon Çelikleri 
5. Otomat Çelikleri 
6. Paslanmaz Çelikler 
7. Yay Çelikleri 
8. Cıvata Çelikleri 
9. Yüksek Sıcaklık (Boru-Kazan) çelikleri 
10. Düşük Sıcaklık Çelikleri 
11. Supap Çelikleri 
12. Takım Çelikleri 
13. Rulman Çelikleri 
14. Elektrik Çelikleri 
15. Ostenitik Çelikler (manyetik değil) 
16. Yüksek Dayanımlı Düşük Alaşımlı Çelikler (HSLA Steels) 
17. Maraging Çelikleri 
18. Süperalaşımlar 
19. Dökme Çelikler 

 

SORU 3 (20 puan)  

Sertlik nedir? Brinell 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. 

Brinell Deneyi: D çapında bir çelik bilye, bu çapa uygun olarak seçilmiş bir F kuvveti ile malzemenin yüzeyine 

bastırılır. Standart kuvvet ve bilye çapları (1,25 - 10 mm) seçilerek malzemeye uygun deney koşulları belirlenir. 

Ancak farklı bilye çapı ve bastırma kuvveti ile yapılan deneylerde sonuçlar arasında bazı farklar görülebilir. 

Deney sonrasında iz optik olarak ölçülür ve kuvvet oluşan izin yüzey alanına bölünerek Brinell Sertlik Sayısı 

elde edilir. Brinell Sertlik Deneyi yumuşak ve orta sertlikte malzemeler için kullanılır, örneğin sertleştirilmiş 

çelikler için Brinell sertliği genellikle tercih edilmez. İz yüzeyi alanının belirlenmesi için iz çapının optik olarak 

ölçülmesi gerekir ve hassas bir ölçüm için malzeme yüzeyi deney öncesinde düzgün ve parlak olarak 

hazırlanmalıdır. 
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SORU 4 (40 puan)  

 

Yanda A-B alaşımının faz diyagramı verilmiştir. Tamamı 152,75 g olan ve %20 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 → 0,20 × 152,75 = 30,55 𝑔 

𝐵 → 0,80 × 152,75 = 122,2 𝑔 

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

%𝐿2 =
80 − 75

94 − 75
× 100 = %26,3 → 0,263 × 152,75 = 40,17352 𝑔 (𝐿2 𝑓𝑎𝑧𝚤) 

 

%𝛽 =
94 − 80

94 − 75
× 100 = %73,7 → 0,737 × 152,75 = 112,57675 𝑔 (𝛽 𝑓𝑎𝑧𝚤) 

 

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

𝛽 katı fazda, L2 ise sıvı fazda bulunmaktadır 

94 75 


