
Sertleştirme
Hardening
Sertleştirme işlemi nedir?
Metalik malzemeler üretim aşamasında daha kolay işlenebilmesi 
için sertliği düşük olan halleri tercih edilir. Daha sonra 
endüstride onu kullanıma uygun hale getirmek yani  parçalara 
belirli mekanik özellikler kazandırmak için yapılan ısıl işleme 
sertlestirme işlemi denilir. Sertlestirme işlemi 820-900ºC 
sıcaklıklara ulasarak kimyasal bilesimi değistirilen çelik yapıların 
ani soğutma ve sonrasında yapılan temperleme işlemlerinden 
oluşur. Temperleme işlemi 200ºC ile 650ºC arasında gerçekleşen, 
sertleştirme işlemi sırasında oluşan gerilimleri ve kırılgan yapıyı 
ortadan kaldırarak parçaların mekanik özelliklerini iyileştirmek 
amacıyla uygulanan bir ısıl işlemdir.

Sertleştirme işlemi nasıl gerçekleşir
Firmamızda yapılan sertleştirme işleminden kasıt Sertleştirme + 
temperleme işlemlerinin bileşiminden oluşan nötür sertleştirme 
olarak da adlandırılan işlem türüdür. Proses sonucunda Isıl 
işlemi gerçekleşen ürünün yüzey kimyasal bileşiminde ve yüzey 
sertliğinde çekirdeğe oranla çok fazla miktarda bir değişiklik 
olmayacaktır. Nötür sertleştirme endüstride en çok tercih edilen 
ısıl işlem yöntemidir.

What is hardening?
Metallic materials are preferred for their low hardness so that 
they can be processed more easily.
The process made to give the parts mechanical properties and 
make them suitable for use is called the hardening process.
In the hardening process, the material is heated to 820-900ºC 
temperatures. Then, sudden cooling and then tempering 
processes are done. The tempering process takes place at a 
lower temperature (200ºC to 650ºC) It is a heat treatment applied 
to improve the properties of the parts by eliminating the tension 
and fragile structure formed during the hardening process.

How does the hardening process take place?
It is a type of process called neutral hardening, which consists 
of the combination of hardening + tempering. As a result of 
the process, there will be no significant change in the surface 
chemical composition and hardness of the product compared to 
the core. Neutral hardening is the most preferred heat treatment 
method in the industry.
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Proses üç ana temel aşamadan oluşur
1. İlk olarak Çelik bileşen mikro yapı östenitik yapıya 
dönüştürülür. Östenitik yapı çeliği sertleştirmeye uygun hale 
getirmek olarak da tarif edilebilir. Malzemeyi östenitik hale 
getirmek için sıcaklığı 820-900°C aralığına getirilmelidir. Burada 
belirlenen ısı ve süre malzeme özelliklerine göre değişkenlik 
göstermektedir. Malzemenin östenit sıcaklığında belirli bir süre 
tutarak malzemenin tamamen ısınmasını sağlayıp östenit yapıyı 
başarılı homojen bir şekilde oluşturmak amaçlanır. Malzemeyi 
östenitik hale getirme esnasında atmosferi kontrol altında tutarak 
oksidasyonu önlemek ve yüzeyde dekarbürizasyon oluşumunu 
önlemek önemlidir.
2. Bu aşamada östenit haline ulaşan yapının doğrudan sıcaklığı 
sabit soğuk bir ortama daldırılarak martenzitik ve beynitik yapıyı 
oluşturmak amaçlanır. Su verme ortamı çeşitlilik gösterebilir.
( Su,Yağ,Polimer Ergimiş tuz, Azot ve Argon). Firmamızda su 
verme ortamı olarak özel ısıl işlem yağı kullanılmaktadır. Yapının 
östenit halinden Ms – Mf sıcaklık aralıklarını yeteri kadar hızlı 
geçmesi yani soğumanın yeteri kadar hızlı olması gerekmektedir. 
3.Temperleme işlemi ile ani soğutma sonrası oluşan aşırı sert 
yapıya süneklilik ve mukavemet kazandırılır.

Sertleştirme işleminin özelikleri nelerdir?
• Isıl işlemsiz malzemeye göre daha yüksek mukavemet elde edilir.
• Isıl işlemsiz malzemeye göre daha yüksek aşınma direnci
   elde edilir.
• Isıl işlemsiz malzemeye göre daha Yüksek sertlik elde edilir.
• Geliştirilmiş süneklik elde edilir.
                             

The process consists of three main stages
1. First, the steel component microstructure is transformed 
into a  austenitic structure.  Austenitic structure can also be 
described as making the steel suitable for hardening.To make 
the material austenitic, its temperature should be brought in the 
range of 820-900 ° C.It is aimed to heat the material completely 
homogeneously. The determined heat and time varies according 
to the material properties.The austenite structure is successfully 
created homogeneously. 
It is important to prevent oxidation and decarburization on the 
surface by keeping the atmosphere under control during the 
austenitic process.
2. At this stage, the austenite structure is directly immersed in 
a stable cold environment. Martensitic and bainitic structure is 
created. Quenching bath can vary (Water, Oil, Polymer Melted 
salt, Nitrogen and Argon).
Special heat treatment oil is used as quenching bath in our 
company. The structure must pass the Ms - Mf temperature 
ranges fast enough from the austenite state, so the cooling must 
be fast enough.
3. Tempering process is applied to give the structure ductility 

and strength.

What are the features of Neutral Hardening?
• Higher strength is obtained than non-heat treated material.
• Higher abrasion resistance is obtained than to non-heat 
treated material.
• Higher hardness is obtained than non-heat treated material.

• Improved ductility is achieved.
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Sünek Kırılma (Tokluk yüksek,
kırılmadan önce şekil değişimi var.)


