
Wat is roestvast staal?

Fe
Cr > 10,5%
 C < 1,2%



W a t  i s  r o e s t v a s t  s t a a l ?

ijzerlegering met ≥ 10,5% chroom en ≤ 1,2% 

koolstof, noodzakelijk voor de opbouw van 

een zelfherstellende oxidelaag (passivatie-

laag) die de corrosieweerstand verzekert. 

 soorten roestvast staal

 Austenieten:  ijzer-chroom-nikkel, koolstof < 0,1% (o.a. type 1.4301/304, vaak omschreven 

  als 18/8; 18/10) , niet-magnetisch in de geleverde toestand; > 65% van het 

  wereldverbruik 

 Ferrieten: ijzer-chroom, koolstof < 0,1%, magnetisch

 Martensieten: ijzer-chroom, koolstof > 0,1%, magnetisch en hardbaar

 Duplex: ijzer-chroom-nikkel, gecombineerde austeno-ferritische structuur, magnetisch

 Belangrijkste eigenschappen 

 Corrosieweerstand – uitzicht – hittebestendigheid – lage levenscycluskost – complete 

 recycleerbaarheid – biologische neutraliteit – gebruiks- en reinigingsgemak – verhouding 

 sterkte/gewicht

  Gebruikelijke afwerkingen en productiecycli 1)

  Warmgewalst, gegloeid en gebeitst

  Koudgewalst, gegloeid en gebeitst, geskin-

  passeerd

  Koudverstevigd

  Koudgewalst, blankgegloeid,

  eventueel geskinpasseerd

 

 1) Zie ook: Gids voor afwerkingen in roestvast staal (Bouwreeks, volume 1), tweede uitgave, luxemburg: euro inox, 2006. 
    eN 10088-2, roestvaste staalsoorten - Deel 2: technische leveringsvoorwaarden voor plaat en band van corrosievaste 
    staalsoorten voor algemeen gebruik, 2005
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W a t  i s  r o e s t v a s t  s t a a l ?

lasbaarheid
 

Corrosieweerstand
 Mechanische 

eigenschappen

 +ti 1.4541 321

 lage C  1.4307 304L*                
  1.4306 304L*

+ti  1.4571 316Ti

2% Mo: 1.4404 316L*
2,5% Mo: 1.4432 316L*
3% Mo: 1.4438 317L

Ni legeringen

2% Mo: 1.4401 316*
2,5% Mo: 1.4436 316*
3%  Mo:  317

extra Cr-Ni om weer-
stand bij hoge tempe-

raturen te verhogen

C vervangen door N 
om lasbaarheid, 

vervormbaarheid en 
corrosiebestendigheid 

te verbeteren

Ni verhogen (12%)
om strekvervorming 

te verbeteren

1.4315   304N
1.4311   304LN

1.4310    301

1.4318    301LN

1.4303    305

1.4828
1.4833 309(S)
1.4841 310/314
1.4845 310(S)

typebenamingen volgens eN 10088 en AISI. Gelieve te noteren dat er geen strikt 1:1 verband bestaat tussen AISI en EN types (*). Details over chemische samen-
stelling en overeenkomsten kunnen nagegaan worden op: www.euro-inox.org/technical_tables.

C verhogen om 
mechanische 

eigenschappen (incl. 
koudversteviging) te 

verhogen

C verlagen of ti toe-
voegen om inter-

kristallijne corrosie 
na lassen te vermijden

N toevoegen om 
sterkte te verhogen, 

ook bij lage 
temperaturen
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Oxidatieweerstand

Corrosieweerstand

304
1.4301

Fe
18% Cr
8% Ni

Mo toevoegen om corrosie-
weerstand te verhogen

Welke verbanden bestaan er tussen austenitische types?

Uitgaande van het alom bekende type eN 1.4301, kunnen wijzigingen inzake samenstelling de eigenschappen van 

roestvast staal als volgt beïnvloeden: 
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Cr, Mo en N verhogen voor 
superieure corrosieweerstand

6% Mo: 1.4547
  1.4529
  



Het meest gebruikte type is eN 1.4016 (aisi 430). laagchroomvarianten kunnen ingezet 

worden in weinig agressieve omstandigheden en waar uitzicht geen rol speelt. Chroom en 

molybdeen verhogen de corrosieweerstand. titaan en niobium verbeteren de lasbaarheid.

Welke zijn de ferritische opties?
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1.4016  430
Fe

17% Cr

1.4000  410S

1.4003

1.4521   444

verbeterde corrosieweer-
stand en lasbaarheid

+Cr

+Cr, Mo

1.4510   439

1.4520   430Ti*

verbeterde 
lasbaarheid

1.4509   441*

verbeterde 
lasbaarheid en 

oxidatieweerstand

1.4113   434

verbeterde 
corrosieweerstand

+Mo, ti, Nb

+ti

+Mo

1.4512   409

verbeterde 
lasbaarheid

+Cr, Nb

+ti
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1.4526  436
+

+Nb

1.4513

+

+ti

typebenamingen volgens eN 10088 en AISI. 
Details over chemische samenstelling en overeenkomsten kunnen nagegaan worden op: www.euro-inox.org/technical_tables.
* vaak gebruikte benamingen



Welke zijn de ferritische opties?

W a t  i s  r o e s t v a s t  s t a a l ?

over het algemeen vertonen duplex roestvast staaltypes hogere mechanische eigenschappen 

en corrosieweerstand dan de meest gebruikte ferritische en austenitische types. De onderlinge 

verschillen tussen de vermelde duplex types – waarvan eN 1.4462 het meest gebruikte is – dienen 

dan ook in deze context bekeken te worden.

En hoe zit dat met duplex?

1.4362  2304*

N toevoegen om 
sterkte te verhogen

Cr, Ni, Mo, (W, Cu)
toevoegen om corrosie-
weerstand te verhogen

N toevoegen om 
sterkte te verhogen

Mo, N
toevoegen om corrosie-
weerstand te verhogen

N toevoegen om 
sterkte te verhogen

Cr toevoegen om 
corrosieweerstand 

te verhogen
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typebenamingen volgens eN 10088 en AISI. 
Details over chemische samenstelling en overeenkomsten kunnen nagegaan worden op: www.euro-inox.org/technical_tables.
* vaak gebruikte benamingen

1.4462  2205*
Fe

22% Cr  5% Ni  3% Mo

1.4501  
1.4410  2507*
1.4507  255*

+ +

1.4662  2404*

1.4062  2202*
1.4162  2101*
1.4482  2001*
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