
Utseende svart vätska

Densitet 0,885 g/cm3 i 20ºC

Viskositet vid 20ºC ca 565,0 mm2/S (cSt) 

Viskositet vid 40ºC ca 155 mm2/S (cSt

Viskositet vid 100ºC ca 15 mm2/S (cSt)

Flampunkt vid 100ºC >245ºC

Självantändningstemperatur 298ºC

Kokpunkt 430ºC

Förr i världen fanns inget annat att välja på än smältsalt vid etapphärdning eller varmbadshärdning. Men i och med att avtätade ugnar s.k. ”seald furnaces” 
togs i bruk, såväl satsugnar som genomskjutningsugnar, minskade användningen av salt påtagligt. Saltrester som oundvikligen följde med komponenter, kor-
gar och ställningar runt skapade också problem genom att påverka teglet i ugnarna, de värmebeständiga stålen och i vissa fall även uppkolningsatmosfären 
på ett negativt sätt. 
 
När de första varmbadsoljorna kom in i bilden, som ersättare för salt, upplevde många att oönskade formförändringar drabbade komponenterna istället. De 
första varmbadsoljorna som kom på 60-talet hade dåliga kylegenskaper och låg åldringsstabilitet. 
 
I början av 70-talet utvecklade Petrofer, Hildesheim MARQUENCH. En ny generation varmbadsoljor som hade betydligt bättre åldringsbeständighet, kylförmå-
ga och uppbromsande verkan i martensitomvandlingsområdet. 
 
En extrem representant i denna serie är MARQUENCH 849 som har utvecklats för att kyla snabbt och jämt i ångfasen men bromsa extremt i konvektionsfasen 
för att härigenom minska formförändringarna hos känsliga komponenter som exempelvis transmissionsdetaljer. MARQUENCH 849 används från 50ºC till 
180ºC – under skyddsgas i de högre temperaturregionerna.

Typiska användningsområden för MARQUENCH 849 är vid härdning av:
• Kugghjul och axlar 
• Kul- och rullagerringar och nållagerrullar 
• Alla typer av stansade detaljer 
• Nålar och pinnar

MARQUENCH 849
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Tekniska  data

KYLEGENSKAPER

Högeffektiv varmbadsolja mot formförändringar 

ANVÄNDNING

Den extremt korta ångfasen i kombination med hög förångningsstabilitet garanterar en jämn och snabb kylning över hela ytan (av såväl enstaka komponenter 
som hela batcher.) 
 
För exempelvis ett kugghjul innebär detta minimal temperaturskillnad mellan huggtoppar och bottnar samtidigt som alla flanker kyls praktiskt taget sam-
tidigt vilket reducerar onödig värmestress. 
 
Den låga kylhastigheten på slutet – genom martensitomvandlingsområdet minskar kylningen ytterligare vilket betyder att härdning i MARQUENCH 849 re-
ducerar formförändringarna radikalt. 
 
Dessa unika kylegenskaper begränsar dock användningen av MARQUENCH 849 till detaljer som har god härdbarhet och stor formförändringspotential. 
 
Material med låg härdbarhet i detaljer med stora diametrar kommer förmodligen inte upp i rätt hårdhet i MARQUENCH 849 utan kräver, generellt sett, en snab-
bare härdolja t ex MARQUENCH 722, 729 eller ISORAPID 277 HM och 459



MARQUENCH 849 har synnerligen god åldringsstabilitet vilket betyder lång service livslängd hos oljebaden. Kylkurvan är också mycket stabil över tiden och 
förändras nästan inte alls under flera års användning. 
 
Volymen i oljetanken måste ha rätt relation till vikten av det härdade godset. I öppna tankar rekommenderas 10:1 och i slutna ugnar (sealed furnaces) 7:1, 
hänfört till bruttovikten härdat gods per timme. 
 
Värmeväxlare ska inte ha större styrka än 1 w/cm2 
 
Använd inte koppar tillsammans med MARQUENCH 849. Koppar utgör en katalysator och ökar åldringen av oljan dramatiskt. 
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ÅLDRINGSSTABILITET OCH LIVSLÄNGD

TVÄTTNINGEN FÖRE  OCH EFTER HÄRDNING

Använd Feroclean N-Sf eller Feroclean 300 för tvätt efter härdning med MARQUENCH 849. Alla tre är neutrala, flytande tvättmedel som har utvecklats för våra 
härdoljor. De blandas med vatten och har såväl självseparerande som rostskyddande egenskaper. 
 
Båda tvättmedlen kan självfallet också användas om man vill rengöra godset före intagningen i ugn.


