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Adı Soyadı:  Numarası:  İmza:  

Puan Tablosu 
1 (25P) 2 (25P) 3 (25P) 4 (25P) Toplam 

     

 

SORU 1 (25 puan) 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.  

 
Faz diyagramında iki ötektik bulunmaktadır:  
Birincisi 1455 °C sıcaklığa denk gelen noktadaki %18 ağ% V - %82 Hf bileşimiyle gösterilmektedir. 
Soğumayla gerçekleşen reaksiyon “L → βHf + HfV2” şeklindedir. 
 
İkincisi 1520 °C sıcaklığa denk gelen noktadaki %39 ağ% V - %61 Hf bileşimiyle gösterilmektedir. 
Soğumayla gerçekleşen reaksiyon “L → HfV2 + V(katı çözelti)” şeklindedir. 
 
Bir ötektoid bulunmaktadır: 
1190 °C sıcaklığa denk gelen noktadaki %6 ağ% V - %94 Hf bileşimiyle gösterilmektedir. 
Soğumayla gerçekleşen reaksiyon “βHf → αHf + HfV2” şeklindedir. 
 
Peritektik bulunmamaktadır. 
 
Başka bir dönüşüm ise 1550 °C’de %36 ağ% V - %64 Hf bileşimiyle gösterilmektedir. Burada 
soğumayla gerçekleşen reaksiyon “L → HfV2” şeklindedir. 
 
SORU 2 (25 puan)  

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.  
 

훾 → 0,10 × 300 = 30 푔 

퐿 → 0,90 × 300 = 270 푔 

Bu durumda bulunan x-9x uzaklıkları grafik üzerinde gösterilmektedir ve bu gösterimin ardından 
bulunan değerlerin sağlamasının yapılması gereklidir. 

Sağlamasını yaptığımızda aşağıda bulunan % değerlerin yukarıda bulunan değerlerle aynı olduğunu görürüz. 

%퐿 =
50 − 45
90 − 45

× 100 =
5

45
× 100 = %90 (퐿 푓푎푧횤) 

 

%훾 =
90 − 50
90 − 45

× 100 =
40
45

× 100 = %10  (훾 푓푎푧횤) 
 

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

%푉 = 50 = 0,50 → 푚 = 0,50 × 300 = 150 푔 
%퐻푓 = 50 = 0,50 → 푚 = 0,50 × 300 = 150 푔 

 
SORU 3 (25 P) Gerilme şekil 
değişimi (Stress-Strain) eğrisi 
görülen çelik alaşımından imal 
edilmiş bir çubuğa çekme yükü 
uygulanmaktadır. Çubuk 400 mm 
boyunda, bir kenarı 4,5 mm olan 
kare kesite sahiptir. 

a) Numunede 0,45 mm’lik 
uzama oluşması için gerekli yükün 
büyüklüğünü hesaplayınız. 

b) Yük kaldırıldığında çubuk 
üzerindeki deformasyonun değeri ne 
olur? 

a) 7,088 kN 
b) Plastik şekil değiştirme 

yoktur. 
 
SORU 4 (25P) Bakır, çinko ve 
kurşundan oluşan bir alaşımda bazı 
hesaplamalar yapılacaktır. Alaşım 

üretilirken 45,2 kg bakır, 46,27 kg çinko ve 0,95 kg kurşun kullanılmıştır. Aşağıdaki hesaplamaları yapınız. 
(Hesaplamalarda hassasiyet virgülden sonra 3 hane olmalıdır.) 

a) Alaşımı oluşturan elementlerin ağırlık oranı yüzdesi 
b) Alaşımı oluşturan elementlerin atom yüzdesi 
c) Alaşım yoğunluğu 
d) Alaşımın atom ağırlığı 

 

Element Simge 
Atom 

Numarası 
Atom 

Ağırlığı 
(g/mol) 

Yoğunluk 
(g/cm³) 

Bakır Cu 29 63,55 8,95 
Çinko Zn 30 65,40 7,14 

Kurşun Pb 82 207,2 11,34 
Çözüm 

a) Cu 48,907 Ağ. % - Zn 50,065 Ağ.% - Pb 1,028 Ağ.% 
b) Cu 49,971 Atom % - Zn 49,707 Atom % - Pb 0,322 Atom % 
c) Alaşım yoğunluğu 7,957 g/cm³ 
d) Alaşımın atom ağ. 64,932 g/mol 

 
 

Yrd. Doç. Dr. Muhammed Bora AKIN 
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SORU 1 (25 puan) Aşağıda sadece tek fazlı 
bölgelerin işaretlendiği hafniyum-vanadyum (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.  

 
 
Faz diyagramında bir Ötektik 
bulunmaktadır:  
1118 °C sıcaklığa denk gelen noktadaki 
%34 ağ% Ti - %66 Ni bileşimiyle 
gösterilmektedir. Soğumayla gerçekleşen 
reaksiyon “L → βTiNi3+ TiNi” şeklindedir. 
 
Bir Peritektik bulunmaktadır: 
990 °C sıcaklığa denk gelen noktadaki %61 
ağ% Ti - %39 Ni bileşimiyle 
gösterilmektedir. Soğumayla gerçekleşen 
reaksiyon “TiNi + L → δTiNi2” 
şeklindedir. 

 
Ötektoid bulunmamaktadır. 
 
Başka bir dönüşüm ise 1304 °C’de %43 ağ% Ti - %57 Ni bileşimiyle gösterilmektedir. Burada 
soğumayla gerçekleşen reaksiyon “L → TiNi” şeklindedir. 
 
SORU 2 (25 puan)  

Yukarıdaki 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.  
 

훾 → 0,67 × 300 = 200 푔 

퐿 → 0,33 × 300 = 100 푔 

Bu durumda bulunan x-2x uzaklıkları grafik üzerinde gösterilmektedir ve bu gösterimin ardından 
bulunan değerlerin sağlamasının yapılması gereklidir. 

Sağlamasını yaptığımızda aşağıda bulunan % değerlerin yukarıda bulunan değerlerle aynı olduğunu görürüz. 

%퐿 =
49 − 45
58 − 45

× 100 =
4

13
× 100 = %31 (퐿 푓푎푧횤) 

 

%훾 =
58 − 49
58 − 45 × 100 =

9
13 × 100 = %69  (훾 푓푎푧횤) 

 
 

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

%푇푖 = 49 = 0,49 → 푚 = 0,49 × 300 = 147 푔 
%푁푖 = 51 = 0,51 → 푚 = 0,51 × 300 = 153 푔 

 

 

SORU 3 (25 P) Gerilme şekil 
değişimi (Stress-Strain) eğrisi 
görülen çelik alaşımından imal 
edilmiş bir çubuğa çekme yükü 
uygulanmaktadır. Çubuk 300 mm 
boyunda, bir kenarı 4,5 mm olan 
kare kesite sahiptir. 

c) Numunede 0,45 mm’lik 
uzama oluşması için gerekli yükün 
büyüklüğünü hesaplayınız. 

d) Yük kaldırıldığında çubuk 
üzerindeki deformasyonun değeri ne 
olur? 
 

a) 8,100 kN 
b) Plastik şekil değiştirme 

yoktur. 
 

SORU 4 (25P) Bakır, çinko ve 
kurşundan oluşan bir alaşımda bazı hesaplamalar yapılacaktır. Alaşım üretilirken 45,2 kg çinko, 46,27 kg bakır 
ve 0,95 kg kurşun kullanılmıştır. Aşağıdaki hesaplamaları yapınız. (Hesaplamalarda hassasiyet virgülden 
sonra 3 hane olmalıdır.) 

e) Alaşımı oluşturan elementlerin ağırlık oranı yüzdesi 
f) Alaşımı oluşturan elementlerin atom yüzdesi 
g) Alaşım yoğunluğu 
h) Alaşımın atom ağırlığı 

 

Element Simge 
Atom 

Numarası 
Atom 

Ağırlığı 
(g/mol) 

Yoğunluk 
(g/cm³) 

Bakır Cu 29 63,55 8,95 
Çinko Zn 30 65,40 7,14 

Kurşun Pb 82 207,2 11,34 
Çözüm 

e) Cu 50,065 Ağ. % - Zn 48,907 Ağ.% - Pb 1,028 Ağ.% 
f) Cu 51,137 Atom % - Zn 48,541 Atom % - Pb 0,322 Atom % 
g) Alaşım yoğunluğu 7,978 g/cm³ 
h) Alaşımın atom ağ. 64,910 g/mol 

 
Başarılar dilerim. 

Yrd. Doç. Dr. Muhammed Bora AKIN 

 


