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AS 135 
 

 

 

HÄRDSALT AS 135 

  

Arbetsområde 160 – 550oC (320-1022oF) upp till 600oC för icke-skalande stål, grytor 

eller tuber. 

Smältpunkt: 135oC (275oF). 

Låga kolstål eller icke skalande stål. Dessa skall värmas externt eller med värme-

element. Gasvärmning kan endast appliceras när indirekt uppvärmning kan 

garanteras, med detta menas att gasflammor ej kommer i kontakt med härdsaltet i 

karet eller tuben direkt. 

AS 135 används för härdning, avtemperering och temperering kol-och legerade stål 

även kolade detaljer i temperaturområdet av 160-550oC (320-1022oF). 

Den kan även användas för värmebehandling av aluminium. 

AS 135 har en låg viskositet vid arbetstemperatur och därför låga utdragsförluster 

vilket gör den extremt ekonomisk. 

 

FÖRDELAR 

 Ger en jämn hårdhet 

 Attackerar ej materialet i härdgrytor 

 Är komplett vattenlöslig 

 Enkelt att rengöra detaljer 
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Viktiga regler 

Hetta inte upp badet över 550oC (1022oF) i stålgrytor respektive 600oC, i stålgrytor 

eller tuber och undvik kontakt med organiska ämnen. 

Saltet är stark oxiderande och startar dekomprimera och frigöra syre vid temperaturer 

över nämnda temperatur- begränsningarna. 

Genom tiden på grund av kontakten med austernitiseringstemperatur bildas små 

mängder av slagg med dessa salter. 

När AS 135 används för härdning i saltbad skall cyanidinnehållet inte vara högre än 

10% speciellt när mindre detaljer med hög ytvolym härdas (orsak reaktionen mellan 

cyanidrester och AS135-saltet). 

Kolning och andra högtemperatur-salter ger en större formering av slagg i AS 135 

bad. 

Slaggen uppenbarar sig i botten av härdgrytor respektive tuber och måste tas bort 

regelbundet. 

 

BAD- KONTROLL 

Kontroll av temperaturen är synnerligen viktig. Vanligtvis används termo-element, för 

lägre temperaturer järnkapslade Hg-termometrar. 

Om värmesystemet tillåter temperaturer över 550oC, måste speciella åtgärder till för 

att stänga av värmesystemet. Vid denna temperatur rekommenderas också att 

dubbelkontrollera termokopplingar regelbundet av säkerhetsskäl. 

Denna information är endast giltig med säkerhetsdatablad enligt EU-förordning 

1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsningar av 

kemikalier enl.(REACH). 
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