
SKLERESKOP DENEYİ 
 

Sklereskop’ta da, sertliği çelik bir bilyenin sıçrama yükseği cinsinden ölçme prensibi 
kullanılmıştır. Bilye yerine sabit yükseklikten deney parçasının yüzeyine kendi ağırlığı ile 
düşürülen bir çekiç kullanılmıştır. Çekiç bir dereceli cam boru içerisinde düşürülür ve sıçrama 
yüksekliği skaladan okunur. 

 
Sl L. Hoyt (*) sklereskobun gerek atölye ve gerek lâboratuarda bilhassa kontrol 

deneylerinde çok faydalı olduğunu söylemektedir. 
 
Âlet malzemenin kabul veya reddi için yapılan deneylerde gayet makul bir şekilde 

kullanılmaktadır. Kontrol hakiki sertliğe nazaran değil fakat aynı şekilde imâl ve muayene 
edilmiş standart bir malzemeye nazaran yapılmaktadır. Bu metot bütün mahzurlarına rağmen 
yukarıdaki şartlar altında gayet dakik olarak kullanılabilmektedir. Çekicin ağırlığı 2,36 gram, 
düşme yüksekliği 254 mm’dir (10 pus = 10 inch). Cam boru 140 eşit kısma bölünmüştür. 
Aletin bir hususiyeti de çekicin deneyden sonra bir lastik küreden elde edilen hava basıncı ile 
kaldırılmasıdır. Çekiç borunun üstündeki konumundan yeni bir deney için gene lastik küreyi 
sıkmak suretiyle düşürülür. Yüzeye çarptığı zaman çekicin ucu bir iz bırakır. Deney parçası 
ne kadar yumuşak ise, iz husule getirmek için o kadar fazla iş sarf edilir ve sıçrama yüksekliği 
de o kadar azalır. 

 
Deney esnasında borunun düşey olması elzemdir. Bunun için ayar vidaları ve bir 

kurşun “şâkul” (çekül) mevcuttur. Deney yapılırken borunun alt ucu bir el kıskacı ile iyice 
deney parçasına tespit edilmelidir. Parçanın yüzeyi temiz olmalı, kav ve yağ bulunmamalıdır. 
Eğer dekarbürizasyon olmuşsa yumuşak tabaka kaldırılmalıdır. Kaba işlenmiş yüzeyler düşük 
değerler verir. 

 
Çekicin çarpma sesine dikkat edilmelidir. Kısa dolu bir “tak” sesi parçanın iyi tespit 

edildiğine ve çekicin iyi sıçradığına işarettir. Boş ve “tın” layan veya “çın” layan bir ses 
deney parçasının iyi tespit edilmediğine ve yatay bir yüzey arz etmediğine işarettir. Bu gibi 
hallerde deneyi yenilemek lazımdır. İnce parçaların altında hava arlığı veya kir 
bulunmamalıdır; yanlış değerler elde edilir. 

 
Elmas uçlu çekiç, çelikler için kullanılır. Uç takriben 0,50 mm çapında bir küredir. 

Daha yumuşak malzeme için ucu daha geniş bir çekiç kullanılır. Bu suretle batma derinliği 
azalır ve çekiç daha yükseğe sıçrar. Dolayısıyla elmas uçlu çekiçle elde edilecek çok küçük 
sıçramalar büyütülmüş ve daha kolay okunabilir hale getirilmiş olur. Aynı zamanda 
sıçrayıştaki küçük değişmeler de büyütülmüş olur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aletin kullanılmasında şunlara dikkat edilmelidir: 
 

• Çekiç aynı noktaya veya çok yakınına tekrar çarpmamalıdır. Çünkü birinci çarpmanın 
husule getirdiği sertleşme ikinci defa sıçrama yüksekliğini arttıracaktır. 

• Deney parçaları mümkün olduğu kadar iyi tespit edilmelidir. 
• Küçük parçaları tercihen yumuşak çelik, bakır veya kurşun çeneli mengene ile tutup, 

sklereskopu ona göre tespit edilmelidir. 
• Eğer mevziî özellikler tetkik edilmiyorsa, daima birkaç değer tespit edip ortalamasını 

almalıdır. 
• Cam boruya yağ girmemelidir. Diğer kısımların yağlanmasında çok dikkatli hareket 

edilmelidir. Az miktarda yüksek kaliteli viskozitesi az bir yağ kullanılmalıdır. 
• Çekiç boru içinde az bir toleransla sürtünmeden hareket edebilmelidir. 
• Alet her zaman temiz olarak muhafaza edilmelidir. 
 
 

Düşük değerlerin sebepleri 
 

• Çekiç üzerindeki veya cam boru içerisindeki kirden dolayı sürtünme 
• Borunun altındaki hava deliklerinin tıkalı olması ve yüzden düşen çekiç altından havanın 

serbestçe kaçamaması. 
• Elmasın yuvasına iyice oturmaması (Büyüteçle bakılan elmasa hafifçe vurmakla fark 

edilebilir) 
• Alet düşey olmayabilir. 
• Deney parçasının yüzeyi yatay olmayabilir; çekiç serbestçe geri sıçrayamaz. 
 

Yüksek değerlerin sebepleri 
 

• Bazı müstesna vaziyetlerde elmas ucun aşınması. Çekiçler tekrar standart hale 
getirilmelidir. 

• Basınçlı havanın cam boru içerisine girip çekicin daha süratli düşmesine sebep olması. 
Bu, valf bilyesinin kirlenmesinden dolayı iyice yerine oturmamasından ileri gelebilir. 

 
 
 
 
 
 
(*) Fundamentals of Hardness Testing. Symposium on Hardnes. A. S. T. M. Senelik 
toplantısı. Haziran – Temmuz 1943 
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