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MARQUENCH 729 
 

MARQUENCH 729 
Högpresterande marquench härdolja 
 
 
Applicering 
 
Förr användes endast härdsalter (saltbad) för het-härdnings operationer. Med 
utvecklingen av slutna ugnar (batch-typer och genomloppsugnar såväl som 
gropugnar) började appliceringen av saltbad bli mer och mer begränsade. Saltrester 
som följde med korgar in i ugnarna, kunde förstöra keramiska material liksom 
värmetåligt stål och även ha inflytande på förgasningsatmosfären. 
 
Ersättning av saltbad med härdoljor, vilka applicerades i normalt temperaturområde, 
ledde ibland till oönskade resultat. 
 
De första härdoljorna vilka användes vid Het-härdnings temperaturer hade dåliga 
härdegenskaper och låg föråldringsstabilitet. 
 
Under tidigt 70-tal utvecklades Marquench oljorna speciellt för de ovan beskrivna 
ugnarna. De hade en garanterat optimal föråldringsstabilitet liksom de önskvärda 
härdegenskaperna. 
 
Den  mest spridda produkten för detta ändamål är MARQUENCH 729 inom alla 
branscher där hög hårdhet och minimal förkastning önskas. På grund av dess 
intressanta härdegenskaper, den appliceras inte enbart i temperaturområdet 120 – 
150oC utan också vid lägre temperaturer (60 – 100oC). 
 
Typiska appliceringar för MARQUENCH 729: 
 
Verktyg och axlar 
Kullagerringar och nålar 
Alla former av stansade material från tunna plåtar 
Delar  för sticknings- och vävmaskiner 
Nålventiler och kugghjul. 
 
Tekniska data 
 
Densitet enligt DIN 51757 0.875g/cm3 
Flampunkt enligt ISO 2592 235oC 
Brinnpunkt enligt ISO 2592 265oC 
Viskositet enligt DIN 51562 
 
 Vid 20oC  246,0mm2/s 
 Vid 40oC  75,0  mm2/s 
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MARQUENCH 729 
 
 
 
 
Härdegenskaper 
 
Den extremt korta ångfasen i kombination med avdunstningsstabilitet garanterar 
både för den enskilda detaljen såväl som batcher en jämn och snabb avkylning av 
hela arbetsstyckets yta. 
 
För kugghjul så betyder det mesta minimala temperaturskillnader mellan kuggtopp 
och botten, alla flanker kyls samtidigt vilket gör att termisk förkastning undviks. 
  
Den låga härdhastigheten (i temperaturområdet av martensitomvandlingen) 
reducerar termiska förkastningar ännu mer. 
 
Dessa härdegenskaper begränsar dock användningen av MARQUENCH 729. 
Stora tvärsnitt av Stora detaljer i stål med lägre härdbarhet vill troligen ej visa full 
hårdhet. Så appliceringen av MARQUENCH 729 skall begränsas till mindre detaljer. 
 
För större verktygsdetaljer vilka skall het-härdas rekommenderas MARQUENCH 875.  
 
Åldringsstabilitet och service livslängd 
MARQUENCH 729 har extraordinär god åldringsstabilitet och lång servicelivslängd. 
Volymen i baden skall vara i rätt proposition i förhållande till vikten av det härdade 
godset. Minimumförhållandet i öppna bad skall vara 10:1, för slutna ugnar 7:1 
rekommenderas; refererande till vikten av en batch eller mängden av härdat gods per 
timme. 
Värmeväxlare skall ej överskrida mer än 1W/cm2. 
Använd ej koppar för kylkomponenter eller andra detaljer i baden, då koppar 
axelererar åldringshastigheten hos mineraloljeprodukter. 
Undvik inblandning av luft, genom för hög cirkulation eller omrörning. 
 
Rengöring av detaljer 
Ugnar beskrivna i första stycket är vanligtvis försedda med tvättmaskiner efter 
härdning. Marquench 729 tvättas lätt bort med hetvattentvätt i sänktvätt- eller 
spraytvättmaskiner med vattenlösliga hettvättmedel som exempelvis Feroclean N-SF. 
Den kan också avlägsnas med alla sorters lösningsmedel. 
 
Kontroll 
Badtemperaturen varierar inom ett brett område beroende av gods som härdas. 
Temperaturer under 60 grader skall ej användas då viskositeten förblir för hög. 
I öppna bad är temperaturer över 110oC ej tillämpligt. 
Var aktsam: Håll oljan fri från vatten. 
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