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AQUARAPID F 
 

AQUARAPID F 

 

Tillsatsmedel för vattenhärdning  
 
Giftfri – biologiskt nedbrytbar 

 

 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
Vid härdning av olegerade och låglegerade konstruktionsstål och verktygsstål i rent 
vatten, uppstår ofta mjuka fläckar och härdsprickor liksom kastningar och 
formförändringar. 
  
Detta beror på att en instabil ångfilm bildas runt detaljerna och förhindrar en jämn 
avkylning av alla delar på ytorna. 
 

Aquarapid F, som utvecklats av Petrofer – Hildesheim, är ett tillsatsmedel som 

förhindrar uppkomsten av denna ångfilm genom att öka vattnets kylförmåga. 

Aquarapid F, har dessutom god rostskyddande verkan och är helt giftfri. Detta 

innebär att den stör inte  i reningsverken då den är fullständigt biologiskt nedbrytbar. 
 

 
FYSIKALISKA DATA 
Leveransform  vitt pulver 
Densitet   1000-1500 kg/m3 

Smältpunkt   850oC 
pH-lösning i 10%-ig vattenlösn i 20o    ca 11-12 
Egenskaper   Zyanidfri, nitritfri, korrosionsskyddande, ofarlig 
   För utsläpp (biologiskt nedbrytbar)           
 

 
Tillredning av Aquarapid F-bad 
Tillsätt 10-15% Aquarapid F till rent vatten under omrörning. Lämpligen tillsättes 

saltet i omgångar. Så snart saltet är helt upplöst kan badet tas i bruk. En lätt grumling 
kan uppkomma, som vid användning av hårt vatten. Detta har ingen inverkan på 
kylegenskaperna. 
 

Användningstemperatur 
Vid badtemperaturer upp till 60oC erhålls jämn kylning och goda härdresultat. 
Avkylningsverkan är avhängig temperaturen hos härdbadet. Sprick- och 
kastningskänsliga material skall släckas i temperaturer mellan 40-60o. Högre 
temperaturer är olämpliga då en stabilare ångfilm kan bildas runt detaljerna och 
minska hårdheten eller öka kastningen. 
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Kontroll av härdbad 
Koncentrationen hos Aquarapid F-bad skall ligga mellan 10-15%. Variationer inom 

denna tolerans har ingen inverkan på lösningens kylförmåga. 
 
Koncentrationsmätning sker med Aerometer. En sådan kan anskaffas genom oss. 

Mätningen måste ske vid en temperatur av 20oC lämpligen då i ett mindre prov. 
Mätaren är försedd med termometer som mäter 0-100oC.  Aerometern är också 
lämplig till att kontrollera kylbadets arbetstemperatur. 

Specifika vikten på 10% Aquarapid F ligger runt 1.100 – 1.150. Med Aerometer 

mäter man specifika vikten. Vid värden under 1.100 beräkna hur mycket Aquarapid 
F som måste tillsättas. Vid värden över 1.150 beräkna hur mycket vatten som behöver 

tillsättas, Följ diagrammet i detta datablad. 

 

Härdtankar 
Lösningar med Aquarapid F skall användas i ståltankar som är försedda med 

någon 
form av värmeväxlare så att badtemperaturen kan regleras. Undvik icke järnmetaller i 
tanken då dessa kan ge upphov till elektrolytisk korrosion ihop med härdvätska och 
stålet. 
 
 

Skötsel av härdbad 

Aquarapid F-bad kräver ingen speciell uppmärksamhet. Det viktiga är att 

koncentrationen övervakas och att nytt salt efterhand tillsätts för att hålla rätt 
koncentration. Byte av hela bad är i normala fall inte nödvändigt. Det är dock viktigt 
att tanken görs ren med jämna intervaller, då föroreningar a skilda slag samlas i 
tanken. 
 
Skulle man ändå behöva byta härdbadet får man vara uppmärksam på att 

Aquarapid F-lösning om 10% har ett pH-värde på ca 9. Lokala vattenbestämmelser 

kan kräva att pH-värdet neutraliseras före utsläpp. Vid neutralisering med syra bildas 
mindre mängder koldioxid CO2. Oftast kan vätskan gå ut i små mängder kontinuerligt i 
avlopp utan neutralisering. 
 

Tvättvatten som innehåller små mängder Aquarapid F, kan lämnas utan åtgärd 

under förutsättning att det ej finns andra föroreningar i vattnet som förhindrar detta.   
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Koncentration i viktsprocent 
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