
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜH BÖLÜMÜ 

MALZEME-1 DERSİ SERTLİK ÖLÇME DENEYİ FÖYÜ 

Deneyin Amacı: Sertlik; izafi bir ölçü olup, bir malzemenin yüzeyine batırılmak istenen sert bir cisme karşı gösterdiği direnç 

olarak tanımlanır. Teorik olarak; malzemenin plastik deformasyona karşı gösterdiği dirençtir. Sertlik ölçme; standart bir ucun 

(küresel, konik vs.) malzemeye batırılmasına karşı gösterdiği direnci ölçmekten ibarettir. Uygun olarak seçilen sert ölçüm ucunun 

malzemeye tatbik edilmesi sonucunda malzeme yüzeyinde bir iz oluşmakta, bu izin büyüklüğü ile malzemenin sertliği ters orantı 

göstermektedir.  

Sertlik deneylerinin amacı; uygun olarak seçilen standart sert bir ucun, tatbik edilen bir yük altında malzemeye batırıldığında, 

malzeme üzerinde bıraktığı izin büyüklüğüne göre sertlik değerinin saptanmasıdır. Ayrıca; bir malzemenin sertlik değeri ile 

çekme mukavemeti arasında lineer bir ilişki olduğundan dolayı, bulunan sertlik değerlerine göre malzeme mukavemeti hakkında 

bir fikir edinilebilir.  

Sertlik deneyleri, uygulanabilirliğinin kolay olması, malzemede küçük bir iz dışında tahribat meydana gelmemesi ve çekme 

mukavemeti gibi bazı mekanik özelliklere hızlı bir şekilde yaklaşık olarak ulaşmamızı sağladığı için yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Sertlik deneyleri statik ve dinamik olarak sınıflandırılmaktadır. Statik deneyler laboratuvar ortamında 

uygulanan ve daha çok bilinen deneylerdir. Bunların en çok tatbik edilenlerinin uygulama prensipleri sırasıyla anlatılmıştır. 

Bütün sertlik ölçüm metotlarında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlar; 

1. Malzeme, izin arkaya çıkmayacağı bir kalınlıkta olmalıdır. 

2. İz merkezinin malzeme kenarına uzaklığı iz çapının en az 2,5 katı olmalıdır. 

3. Tekrarlı ölçülerde iz merkezleri arası uzaklık iz çapının en az 4 katı olmalıdır. 

4. Deney yapılacak malzeme yüzeyi düzgün olmalı ve parlatılmalıdır. 

5. Çoklu ölçüm yapılmalı ve bu ölçümlerin ortalaması alınmalıdır. Çoklu ölçümlerde normal değerlerle arasındaki fark 

çok olan ölçümler ortalamaya katılmaz.  

Tablo 1. Sertlik Ölçme Yöntemleri 

 

1. Brinell Sertlik Ölçme Metodu 

Brinell sertlik ölçme metodu, kalibrasyonlu bir cihaz kullanarak deneyi yapılacak malzemenin yüzeyine sert bir malzemeden 

yapılmış belirli bir çaptaki bilyenin belirli bir yük ile ve belirli bir süre bastırılması ve sonuçta meydana gelen izin ölçülmesinden 

ibarettir.  

Brinell sertlik değeri (BSD) meydana getirilen bu kalıcı izin büyüklüğü ile ilgili bir değerdir. Bilya çapı 2,5-10 mm arasında 

değişebilir. Yükün uygulama süresi ise 15-20 sn’dir. Brinell sertlik değeri; uygulanan kuvvetin oluşan küresel yüzey alanına 

bölünmesi ile elde edilir.  



 

   

Deneyde uygulanacak yük F=x.D2 bağıntısı ile belirlenir ve d=0,2-0,5.D aralığında olmalıdır. X değeri demir ve alaşımları içim 

30, bakır ve alaşımları için 10, hafif metal ve alaşımları için 5 veya 2,5 olarak alınabilir. Genel olarak çeliklerde σç=0,36.BSD 

bağıntısı ile yaklaşık çekme mukavemeti değeri hesaplanabilir. 

2. Rockwell Sertlik Ölçme Metodu 

Rockwell sertlik ölçme metodunda, meydana getirilen izin derinliği ölçülür. Genel olarak uç malzemeye ne kadar batarsa 

malzeme o kadar yumuşak, ne kadar az batarsa o kadar serttir denilebilir. Rokcwell sertlik ölçme metodunda bilye veya konik 

şekilde uçlar kullanılır. Rockwell sertlik ölçümü birçok farklı skalada uygulanabilmekte olup en çok kullanılan 3 şeklinin 

ayrıntıları şu şekildedir; 

Rockwell A: 120 derece tepe açılı elmas konik uç ve toplam 60 (10+50) kg ile 

Rockwell B: 1/16” çapında çelik bilye uç ve toplam 100 (10+90) kg ile 

Rockwell C: 120 derece tepe açılı elmas konik uç ve toplam 150 (10+140) kg ile 

Bu yöntemde derinlik ölçüldüğü için yüzey pürüzlülüğü sonuçları etkileyebilmektedir. Bu sebeple uygulamada önce 10 kg’lık 

bir ön yük uygulanmakta ve bu uygulama sonrası ucun durduğu nokta sıfır noktası olarak belirlenmektedir. Ön yükten sonra 

deney yükü de uca yüklenmektedir. Toplam yükün 10-30 sn kadar uygulanmasından sonra deney yükü kaldırılmakta ve ucun 

durduğu nokta ile başta belirlenen sıfır noktası arasındaki mesafeye bağlı olarak rockwell sertlik değeri belirlenir. Bu değeri 

sertlik cihazları direkt vermektedir.  

 

3. Vickers Sertlik Ölçme Metodu 

Vickers sertlik ölçme metodu, sertliği ölçülecek malzeme parçasının yüzeyine tabanı kare ve tepe açısı 136° olan piramit ucun 

belirli bir yük altında 10-30 sn bastırılması ve yük kaldırıldıktan sonra oluşan izin köşegenlerinin ölçülmesinden ibarettir. Sertlik 

değeri uygulanan kuvvetin, oluşan iz alanına oranı ile belirlenmektedir. Alan hesabı için ölçülen köşegen kullanılmaktadır. 

Deney yükü ise istenilen büyüklükte seçilebilir.  
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Dolayısıyla BSD; 
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