Mikä on ruostumaton teräs ?

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

M i k ä o n r u o s t u mat o n t e r ä s ?

Mikä on ruostumaton teräs ?
Rautaseos, johon on seostettu ≥ 10,5 % kromia ja ≤ 1,2 % hiiltä. Seostuksen ansiosta
ruostumattomaan teräkseen muodostuu
korroosiolta suojaava sekä itsekorjautuva
suoja- eli passiivikalvo.

happi

Ruostumattomat teräslajit
Austeniittiset:
		
		
Ferriittiset:
Martensiittiset:
Duplex:

passiivikalvo

ruostumaton teräs

Rauta-kromi-nikkeli, hiili < 0,1 % (sisältäen laadun 1.4301/304, tunnetaan
myös 18/8; 18/10), toimitustilassaan epämagneettisia; kattavat > 65 %
maailman ruostumattoman teräksen käytöstä
Rauta-kromi, hiili < 0,1 %, magneettisia
Rauta-kromi, hiili > 0,1 %, magneettisia ja karkaistavia
Rauta-kromi-nikkeli, yhdistetty austeniittis-ferriittinen rakenne, magneettisia

Tärkeimmät ominaisuudet
Korroosionkestävyys – esteettisyys – palonkestävyys – alhaiset elinkaarikustannukset –
täydellinen kierrätettävyys – hygieenisyys – hyvä valmistettavuus ja puhdistettavuus –
erinomainen lujuus-paino-suhde

		
Tyypillisimmät kaupallisesti saatavilla olevat toimitustilat sekä
		 niiden valmistusreitit 1)
1D

	Kuumavalssattu, hehkutettu ja peitattu
2B
	Kylmävalssattu, hehkutettu, peitattu ja
viimeistelyvalssattu
2H

Lujitusvalssattu
2R
	Kylmävalssattu, kiiltohehkutettu ja mahdollisesti viimeistelyvalssattu

1)	Katso myös: Ruostumattoman teräksen pinnanlaadut (Rakennussarja, julkaisu 1), Luxemburg: Euro Inox, 2004.
		SFS-EN 10088-2, Ruostumattomat teräkset. Osa 2: Yleiseen käyttöön tarkoitetut korroosionkestävät levyt ja nauhat. Tekniset
		 toimitusehdot, 2005
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Millä tavalla Austeniittiset laadut eroavat toisistaan?
Laatu 1.4301 on yleisimmin käytetty ruostumaton perusteräs, seosainepitoisuuksia muuttamalla kyetään vaikuttamaan teräksen ominaisuuksiin seuraavasti:

Hitsattavuus

Mekaaniset
ominaisuudet

Korroosionkestävyys
+

Ni seokset

+Ti

1.4541

321

309(S)
310/314
310(S)

Cr-Ni lisäys parantaa
kestävyyttä korkeissa
lämpötiloissa

304L*
304L*

+

N seostus
lisää lujuutta,
myös matalissa
lämpötiloissa

1.4315 304N
1.4311 304LN

+

Matala 1.4307
C
1.4306

1.4828
1.4833
1.4841
1.4845

C pitoisuuden laskeminen
tai Ti seostus vähentää
raerajakorroosion
(herkistymisen) riskiä
hitsauksen jälkeen

304
1.4301
Fe
18% Cr
8% Ni

+

1.4310 301

C:n korvaaminen N:llä
parantaa hitsattavuutta, sitkeyttä ja korroosionkestävyyttä

+

Korroosionkestävyys
+

1.4571

316Ti

2% Mo: 1.4404
2,5% Mo: 1.4432
3% Mo: 1.4438

316L*
316L*
317L

1.4318 301LN

Mo seostus parantaa
korroosionkestävyyttä
+

+Ti		

2% Mo: 1.4401
2,5% Mo: 1.4436
3% Mo:

316*
316*
317

C lisäys parantaa
mekaanisia ominaisuuksia (myös kylmämuokattaessa)

+

Mekaaniset ominaisuudet

Hitsattavuus

Hilseilynkestävyys

+

Ni lisäys (12%)
parantaa
muovattavuutta

1.4303 305

+

Cr, Mo, N lisäyksellä erinomainen korroosionkestävyys

6% Mo: 1.4547
		1.4529

Nimitykset: SFS-EN 10088 ja AISI. Huomaa, että AISI ja EN laadut eivät ole 1:1 samat (*). Tarkemmat tiedot kemiallisista koostumuksista ja vastaavuuksista on
luettavissa osoitteessa www.euro-inox.org/technical_tables.

Mitkä ovat ferriittiset vaihtoehdot?
Ylivoimaisesti käytetyin ferriittinen laatu on EN 1.4016 (AISI 430). Vähän kromia sisältävät
ferriittiset laadut soveltuvat mietoihin ympäristöihin sekä kohteisiin, joiden ulkonäkö ei ole
tärkeä. Kromi ja molybdeeni parantavat myös ferriittisten ruostumattomien terästen korroosionkestävyyttä. Titaani - ja niobiseostus parantaa hitsattavuutta.

+

1.4521 444
+Mo, Ti, Nb
1.4513
Parempi korroosionkestävyys ja hitsattavuus

+Ti
1.4113 434

+

+Nb

+

+

1.4526 436

+

Parempi
korroosionkestävyys

Parempi
hitsattavuus ja
hilseilynkestävyys

+Cr, Mo

+

+Mo

+Cr, Nb
1.4510 439
1.4520 430Ti*

+Ti
+

Parempi
hitsattavuus

1.4016 430
Fe
17% Cr
+

Korroosionkestävyys paranee

1.4509 441*

+Cr

+Ti

1.4512 409
+

Parempi
hitsattavuus

1.4000 410S
1.4003

Nimitykset SFS-EN 10088 ja AISI
Tarkemmat tiedot kemiallisista koostumuksista ja vastaavuuksista on luettavissa osoitteessa www.euro-inox.org/technical_tables.
* yleisesti käytetyt nimitykset
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Entäpä sitten duplex-teräkset?
Ruostumattomilla Duplex-teräksillä on tavallisesti paremmat mekaaniset ominaisuudet
ja korroosionkestävyys verrattaessa yleisimmin käytettyihin ferriittisiin ja austeniittisiin
laatuihin. Eri Duplex-terästen, joista EN 1.4462 on käytetyin, väliset eroavaisuudet on luettavissa seuraavasta.

Cr, Ni, Mo, (W, Cu)
lisäys/seostus parantaa
korroosionkestävyyttä

N seostuksella
lujuutta

1.4462 2205*

Fe
22% Cr 5% Ni 3% Mo

+

+

1.4662 2404*
Mo, N seostus
parantaa korroosionkestävyyttä

N seostuksella
lujuutta

+

1.4362 2304*

N seostuksella
lujuutta

Cr lisäys parantaa
korroosionkestävyyttä
+

1.4062 2202*
1.4162 2101*
1.4482 2001*

Nimitykset SFS-EN 10088 ja AISI
Tarkemmat tiedot kemiallisista koostumuksista ja vastaavuuksista on luettavissa osoitteessa www.euro-inox.org/technical_tables.
* yleisesti käytetyt nimitykset

Korroosionkestävyys paranee

+

+

1.4501
1.4410 2507*
1.4507 255*
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