
DENEYİN ADI: MİHENGİR CİHAZI İLE YAPILAN ÖLÇME İŞLEMİ 

DENEYİN AMACI: Bir ölçüm cihazı olan Mihengir ile ne tür ölçümlerin 

gerçekleştirilebildiği, ne tür ölçümlerin gerçekleştirilemediği hakkında teorik bilgiler vermek 

ve cihaz ile gerçekleştirilebilen ölçümleri bir deney parçası üzerinde Mihengir kullanarak 

göstermek.  

DENEYİN TEORİSİ: 

MİHENGİR HAKKINDA ÇEŞİTLİ BİLGİLER 

Bir yükseklikölçer üzerinde çalışılması gereken nesnelerin yüksekliğini belirlemek için, ölçme 

biliminde dikey mesafelerin ölçümünde kullanılır. Dijital bir yükseklik göstergesi iki nokta 

arasında yükseklik farkı ölçmek için özel olarak geliştirilmiş bir yüksek doğruluk ölçüm 

cihazıdır. Elektronik yükseklikölçer(mihengir) basamak yükseklikleri, iç / dış çap ve merkez 

çizgi mesafeler dâhil olmak üzere farklı ölçüm görevleri yapabilir. Aşağıda çeşitli mihengirler 

gösterilmiştir. 

                     

1. Saat kadranlı Mihengir         2.  Vernierli Mihengir               3. Digital göstergeli                                                                          

                                                                                                                                                 Mihengir 

 

DENEYİN YAPILIŞI: 

Ölçüm öncesi yapılması gerekenler; 

1. Mihengirin oturtulacağı pleytin terazi dengesine bir su terazisi yardımıyla öncelikle 

bakılır ve eğer terazide değil ise pleytin hemen altındaki ayar cıvataları yardımıyla 

teraziye getirilir.  

2. Mihengirin konulacağı pleytin üzeri tercihen mikrofiber bir bez ile temizlenmelidir. 

3. Ölçümü yapılacak malzeme yine aynı şekilde tercihen mikrofiber bir bez yardımıyla 

temizlenmelidir. 

4. Mihengirin çizici ucu ve ölçü mastarı aynı şekilde temizlenmelidir. 



    

    

 

Ölçüm işleminin yapılması: 

1. Ölçme işlemini eğer ki tek yönlü yapmak istiyorsak yani çap vb. ölçmek istemiyorsak 

cihazı ekrandan St 1 konumuna alıp öncelikle bir referans noktası belirleyerek 

ölçümümüzü başlatabiliriz. Cihazımız belirlediğimiz referans noktasını hafızasına 

alarak çeşitli mesafelerden ölçülen değerleri bize ekrandan gösterecektir. Her ölçme 

noktası için ölçüm probumuzdan BEEP sesini duyduktan sonra diğer ölçüm noktasına 

geçerek ölçüm işlemimizi gerçekleştiririz. 

2. Ölçme işlemini eğer ki çift yönlü veya çap vs. ölçmek istiyorsak bu durumda mastar ile 

kalibrasyon ayarı yapmamız gerekir. Kalibrasyon işleminde probumuzu önce mastarın 

uç kısmının üstüne daha sonra altına, daha sonra tekrar altına ve üstüne toplam 4 vuruş 

gerçekleştirerek kalibrasyon ayarı gerçekleştirilmiş olur. 

3. Bu kalibrasyon ayarından sonra bir referans noktası belirlenerek ölçme işlemine geçilir. 

Bu ölçme işleminde bir noktanın referans noktasına göre uzaklığı, artarda ölçülen iki 

nokta arasındaki uzaklık, çap ölçümü, eksenler arası uzaklık gibi ölçümler 

gerçekleştirilebilir. 

4. Yapılacak olan ölçüme göre ( çap, eksenler arası mesafe, iki nokta arası uzaklık vs.) St 

1, St 2, St 3, St 4 konumlarından biri seçilerek istenen ölçüm gerçekleştirilmiş olur.  



 

 

  



DENEYİN ADI: SERTLİK CİHAZI İLE YAPILAN ÖLÇME İŞLEMLERİ 

DENEYİN AMACI: Malzemelerin sertliğinin ölçülmesi ve mukavemetleri hakkında bilgi 

edinilmesi. Malzemeler üzerinde yapılan en genel deney, sertliğinin ölçülmesidir. Bunun 

başlıca sebebi, deneyin basit oluşu ve diğerlerine oranla numuneyi daha az tahrip etmesidir. 

Diğer avantajı ise, bir malzemenin sertliği ile diğer mekanik özellikleri arasında paralel bir 

ilişkinin bulunmasıdır. Örneğin çeliklerde, çekme mukavemeti sertlik ile doğru orantılıdır; 

dolayısıyla, yapılan basit sertlik ölçmesi neticesinde malzemenin mukavemeti hakkında bir fikir 

edinmek mümkündür. Sertlik izafi bir ölçü olup malzemelerin çizilmeye, kesilmeye, aşınmaya 

ve delinmeye karşı gösterdiği dirence denir. Laboratuvarlarda özel cihazlarla yapılan sertlik 

ölçmelerindeki değer, malzemenin plastik deformasyona karşı göstermiş olduğu dirençtir. 

 

DENEYİN TEORİSİ: Sertlik, malzemelerin plastik deformasyona karsı gösterdiği direnç 

olarak tanımlanır. Sertlik deneyleri malzeme ve imal edilmiş parçaların çabuk ve tahribatsız 

olarak kontrolünü sağlayan çok önemli mekanik deneylerden biridir. Teknolojide yaygın olarak 

kullanılan sertlik ölçme yöntemleri, numune üzerinde elde edilen kalıcı iz büyüklüğünün 

ölçülmesi esasına dayanan yöntemlerdir.  

Sertlik ölçme standart bir batıcı ucun malzemeye batırılmasına karşın malzemenin gösterdiği direnci 

ölçmekten ibarettir. Batıcı uçlar bilye, piramit veya koni biçiminde olup sertliği deney malzemesinin 

sertliğinden çok daha yüksektir. Uygun olarak seçilen batıcı uç, tatbik edilen bir yük altında malzemeye 

batırıldığında malzeme üzerinde bir iz bırakacaktır. Genel deyimle malzemenin sertliği, bu izin 

büyüklüğü ile ters orantılıdır.  

Deneylerde kullanacağımız aşağıdaki cihaz ile Rockwell B ve C, Vickers, Brinell, Shore, Leeb 

sertlik değerleri ölçülebilmektedir.  

 

 

Şekil 1: Taşınabilir sertlik cihazımız 



Sertlik Ölçme Yöntemleri; 

 

1. Brinell Sertlik Deneyi: 

Bu deney prensip olarak sertleştirilmiş çelik veya tungsten karbürden yapılmış bir bilyenin belirli 

bir yük ile malzeme yüzeyine bastırılarak malzeme yüzeyinde oluşan izin çapının ölçülmesi esasına 

dayanır. Brinell sertlik değeri(BSD/HB); 

 

şeklinde ifade edilir. 

 

Burada F (kg) uygulanan yük ve A(mm2) malzeme yüzeyinde oluşan küresel alanı olup 

formülü ile ifade edilir (D: Bilye çapı, d: iz çapı). Brinell sertlik değerinin 

birimi kg/mm2 olarak ifade edilir. Standart deney şartlarına göre bilye çapı 10 mm ve uygulama süresi 

10–15 saniye arasında değişir. Ancak bazı durumlarda çapları 10 mm’den daha küçük olan (örneğin 

1.25, 2.5, ve 5 mm) bilye biçimindeki uçlarda kullanılabilir. Malzemenin üzerine uygulanacak yük 

değeri sertliği ölçülecek malzemenin cinsine ve bilye çapına göre seçilmektedir. d/D = 0.2 – 0.7 oranı 

sağlandığı durumlarda uygulanan yük değeri doğru kabul edilir. Deney yükünün saptanmasında F=CD2 

bağıntısı kullanılır.   Burada F deney yükü, C malzeme cinsine göre değişen yükleme derecesidir. 

 Demir esaslı malzeme (Çelik, DD) için C=30, 

 Cu ve Al alaşımlı malzeme için C=10, 

 Yumuşak malzeme için C=5 

 

Pratikte 10 mm çapındaki bilye için uygulanan yükler bakır, pirinç gibi metaller için 500 kgf, 

dökme alüminyum için 1500 kgf ve demir, çelik gibi sert metaller için 3000 kgf’dir. 

 

 

Şekil 2: Brinell sertlik deneyi 

 

 

Brinell sertlik ölçme yönteminin sağlıklı yapılabilmesi için şunlara dikkat edilmelidir; 



 

 Sertliği ölçülecek malzemenin kalınlığı minimum olarak iz derinliğinin sekiz katı 

olmalıdır.(k=8h) 

 Ölçüm yapılacak bölgenin kenardan uzaklığı minimum bilye çapının 2,5 katı kadar olmalıdır. 

Ayrıca iki iz arasında bilye çapının 4 katı kadar mesafe bırakılmalıdır. 

 Sertlik ölçümünde en az üç ölçüm yapılarak aritmetik ortalama alınmalıdır. 

 İnce saçlar üst üste konularak ölçüm yapılmalıdır. 

 Sertliği ölçülecek parçanın yüzeyi düz, parlatılmış olmalıdır. Eğer parlatma pratik olarak 

mümkün değilse hassas isleme veya taslama yapılmış yüzeyler tercih edilebilir. 

 Isıl işlem görmüş parçaların yüzeyinden talaş kaldırıldıktan sonra ölçüm yapılmalıdır. 

 

2. Rockwell Sertlik Deneyi 

Bu yöntemde standart bir batıcı uç genelde 10 kg gibi küçük bir yük malzeme yüzeyine bastırılır. 

Oluşan izin dip noktası başlangıç noktası olarak alınır. Daha sonra yük yüksek bir değere çıkartılıp tekrar 

önceki değerine indirilir. Ucun batma derinliğinde meydana gelen artışa göre Rockwell sertlik değeri 

belirlenir. Bu yöntemde ön yük ve esas yük olmak üzere iki ayrı yük uygulanılır. Burada ön yükü 

uygulamadaki amaç parça yüzeyindeki düzgünsüzlüklerin ve dalma bölgesinde meydana gelecek 

uygunsuz deformasyonun ölçüm sonuçlarına olan etkisini ortadan kaldırmaktadır. Uygulanan yük sabit 

olup 10 kgf’dir. Bu yöntemde elmas koni ya da çelik bilye olmak üzere iki çeşit batıcı uç kullanılır. 

Bilye tipindeki batıcı uçların çapları yaklaşık 1.6mm, 3.2mm, 6.35mm ve 12,7mm olup elmas koninin 

tepe açısı 120º ve tepe noktası yarıçapı 0,2 mm olan bir küreden oluşmaktadır.  

Rockwell sertlik değeri standart skalalardan birine göre ölçülür ve batma derinliğine karşı gelen 

birimsiz bir sayı ile gösterilir. Bir malzemenin Rockwell cinsinden ölçülen sertlik değeri 100 rakamını 

aşarsa batıcı uç olarak bilye kullanılmamalıdır. Benzer şekilde ölçülen sertlik değeri 20 rakamının 

altında ise batıcı uç olarak koni biçimindeki elmas uç tercih edilmemelidir. Rockwell sertlik 

skalalarından en fazla kullanılanları B ve C skaları olup B skalası dökme demiri, sertleştirilmiş çelik, 

pirinç, bronz ve alüminyum alaşımlarının sertliklerinin ölçümünde, C skalası ise sertleştirilmiş çelik ve 

karbürlerin sertliklerinin ölçümünde kullanılırlar. Rockwell sertlik ölçme yönteminin sağlıklı 

yapılabilmesi için şunlara dikkat edilmelidir: 

 Yük parça yüzeyine dik uygulanmalıdır. 

 Numune sağlam olarak temiz yüzeyli basma tepesine yerleştirilmelidir. 

 Numunenin minimum kalınlığı kalıcı dalma derinliğinin 10 katı olmalıdır. 

 Ölçüm bölgesinin numune kenarından uzaklığı iz çapının 2,5 katı olmalı ve izler arası mesafe 3 

iz genişliğinde olmalıdır. 

Rockwell sertlik deney prensibi şekil 1’ de verilmiştir. Rockwell sertlik deneyi yapılırken numune 

üzerine önce 10 kg'lık bir ön yük (Fo) uygulanır. Fo ön yükünün uygulanmasıyla to derinliğine erişilir. 



Bu konum sertlik skalası için referans düzlemi olarak alınır. Ön yükün uygulanmasından sonra farklı 

sertlik skalaları için verilen yük miktarlarına varıncaya kadar bir ana yük (Fana), yaklaşık 10 saniye 

süreyle numune üzerine uygulanır. Ana yük değerleri Rockwell B(HRB) deneyi için 90 kg, Rockwell 

C(HRC) deneyi için ise 140 kg'dır. 

 

 

 

 

Şekil 3: Rockwell sertlik deneyi prensibi 

 

 Ön yüklemede (10 kg) ucun t0 

 Ana yüklemede (90 kg veya 140 kg) ucun batma derinliği t1 

 Ana yük kaldırıldığında ucun batma derinliği tb 

 Rockwell sertliği (100 – tb) 

 

3. Vickers Sertlik Deneyi 

Bu yöntem prensip olarak Brinell sertlik ölçme yöntemi ile benzerdir. Bu yöntemdeki tek fark batıcı 

uçtur. Vickers sertlik ölçme yönteminde 136º tepe açılı, tabanı kare olan elmas piramit batıcı uç 

kullanılır. Vickers sertlik ölçme deneyinin uygulanışı piramit seklindeki batıcı ucun malzemenin 

yüzeyine, malzemenin cinsine göre seçilen yük altında belli bir süre bastırılması sonucu oluşan izin 

köşegen uzunluklarının ölçülmesi seklindedir. Vickers sertlik değeri (VSD/HV) uygulanan yükün (F) 

oluşan izin alanına bölünmesi anlamına gelen,  bağıntısıyla bulunur. 

Burada d izin ortalama köşegen uzunluğu olup  formülü ile hesaplanır. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4: Vickers sertlik deneyinin şematik gösterimi 

 

 Vickers sertliğinin avantajı, oldukça doğru okumalar yapması ve tüm metal ve işlem görmüş 

yüzeyler için sadece bir tip batıcı ucun kullanılmasıdır. Vickers sertliği metallerin yanında seramik 

malzemelerin sertliğinin ölçümünde de güvenilir bir sertlik ölçüm metodudur. 

 


