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AB 1902 Hærdepulver 
 

Særlige egenskaber: 
Hurtig opkulning: AB 1902 laver hurtigt en 
god indsætningsdybde. 
 
Kræver ikke særligt udstyr: Hærdning med 
AB 1902 er lige så nemt som 1-2-3. Opvarm 
emnet, dyp det i stoffet og bratkøl i vand. 
Enhver kan udføre varmebehandlingen med en 
acetylenflamme som eneste udstyr. 
 
Ugiftigt: Gængse hærdemetoder anvender 
stoffer indeholdende cyanid og andre giftige 
forbindelser. AB 1902 udsender heller ingen 
ubehagelige dampe og er fuldstændig sikkert 
at anvende. Efter hærdning er overfladen 
fuldstændig ren og meget stærk. 
 
Laver hærdningen i overfladen: AB 1902' 
smeltepunkt ligger lavere end blødt ståls 
omdannelsespunkt, så indsætningen kan 
udføres uden at stålets egenskaber ændres. 
AB 1902 hærder overfladen og tilføjer 
stålkernen særlige egenskaber der gør den 
mere sej. 
Anvendelsesmuligheder 
Der er mange anvendelsesmuligheder for AB 
1902 i det daglige arbejde i værkstedet. 
 
Hærdning af gear, knastaksler, aksler, kraver, 
stifter, fiksturer, mindre værktøjer, stilleskruer, 
møtrikker, bolte, roulettestål, boltehuller, 
gennemføringer o.s.v. 
 
Delene fremstilles i maskinværkstedet af blødt 
stål, der er billigt og nemt at bearbejde. 
Hærdningen udføres på stedet, i værkstedet, 
med AB 1902. AB 1902 gør det nemt og billigt 
at fremstille sine egne værktøjer. 
 
 
 
 

Anvendelse af AB 1902 
Opvarm emnet til lyserød (900°C). Derefter 
dyppes eller rulles emnet i AB 1902 eller også 
spred pulveret på overfladen. Pulveret hænger 
fast på emnets overflade og danner en fast 
kage. Det hele varmes op til 900°C og 
temperaturen holdes i et par minutter. Emnet 
bratkøles i koldt vand. 
 
Indsætningen vil trænge ca. 0,1 mm ind i 
overfladen, jævnt over hele emnet og forøge 
hårdheden. Hvid der ønskes en dybere 
indsætning skal temperaturen holdes i længere 
tid. 
 
Værktøjsstål opvarmes til lysegul eller ca. 
1200°C. AB 1902 fordeles og emnet sænkes i 
koldt vand. 
 
Værktøjer opvarmes også til lysegul, dyppes i 
AB 1902 og før bratkøling i vand skal en af 
følgende anløbningsfarver fremkomme: 
 
Små fræse- og drejeværktøjer, knive og små 
indsætningshærdede emner hærdes ved let 
strågul eller ca. 210°C. 
 
Presseforme, sakse og træværktøjer hærdes 
ved gulbrun (orange) eller ca. 245°C. 
 
Save, mejsler, dorne og større støbeforme 
hærdes ved violet eller ca. 280°C. 
 
Fjedre eller emner der skal anløbes for at have 
maksimum trækstyrke hærdes ved lyseblå eller 
ca. 300°C. 
 
Stødmejsler, små lokkeværktøjer og forme, 
større drejeværktøjer og fræsere i kulstofstål 
hærdes ved strågul eller 220°C. 
 


