Vad är rostfritt stål?

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

V ad ä r r o s tfr i tt s t å l ?

Vad är rostfritt stål?
Järnlegering med ≥ 10,5 % krom och ≤ 1,2 %
kol, vilket krävs för att det självläkande
ytskiktet (passiva skiktet) som ger korrosionshärdigheten skall kunna bildas

syre

passivt ytskikt

Basmaterial av rostfritt stål

Huvudgrupper
Austenitiska: Järn-krom-nickel, kol < 0,1 % (inkluderar stålet 1.4301/304, som ofta kallas
		
18/8; 18/10), är omagnetiska i leveranstillståndet; > 65 % av världskonsumtionen
Ferritiska:
Järn-krom, kol < 0,1 %, magnetiska
Martensitiska: Järn-krom, kol > 0,1 %, magnetiska och härdbara
Duplexa:
Järn-krom-nickel, kombinerad austenitisk-ferritisk struktur, magnetiska

Huvudegenskaper
Korrosionshärdiga – tilltalande utseende – värmehärdiga – låg livscykelkostnad – helt
återvinningsbara – biologiskt neutralt – lätta att bearbeta och rengöra – högt förhållande
styrka-vikt

		
Vanliga ytutföranden och tillverkningssätt 1)
1D

Varmvalsat, glödgat, betat
2B

Kallvalsat, glödgat, betat, glättvalsat
2H

Deformationshärdat
2R

Kallvalsat, blankglödgat, kan även glättvalsas

1)	Se även: Guide för val av rostfri ytfinish (Byggserie volym 1), Luxemburg: Euro Inox, 2005.
		 EN 10088-2, Rostfria Stål, Tekniska leveransvillkor för plåt och band för allmänna ändamål.
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Hur förhåller sig de austenitiska stålsorterna till varandra?
Med utgångspunkt från standardstålet 1.4301 kan legeringsinnehållet anpassas för att förändra stålets typiska
egenskaper:

Svetsbarhet

Mekaniska egenskaper

Korrosionshärdighet
+

Nickellegeringar

+Ti

1.4541

1.4828
1.4833
1.4841
1.4845

321

	Låg
1.4307
kolhalt 1.4306

309(S)
310/314
310(S)

Öka Cr-Ni för att öka
härdigheten mot höga
temperaturer

Öka N för att öka
hållfastheten, även
vid låga temperaturer

1.4315 304N
1.4311 304LN

+

304L*
304L*

+

304
1.4301
Fe
18% Cr
8% Ni

+

1.4310 301

Ersätt C med N för
att öka svetsbarhet,
seghet och
korrosionshärdighet

+

Korrosionshärdighet

1.4318 301LN

+

1.4571

316Ti

2% Mo: 1.4404
2.5% Mo: 1.4432
3% Mo: 1.4438

316L*
316L*
317L

Öka Mo för att öka
korrosionshärdigheten
+

+Ti		

2% Mo: 1.4401
2.5% Mo: 1.4436
3% Mo:

Öka C för att öka
hållfastheten (inkl.
kallbearbetning)

+

Mekaniska egenskaper

Sänk C eller
tillsätt Ti för att
undvika
korngränsfrätning
efter svetsning

Svetsbarhet

Härdighet vid höga temperaturer

316*
316*
317

+

Öka Ni (12 %) för att
förbättra formbarhet
vid sträckning

1.4303 305

+

Öka Cr, Mo, N för att få extra
hög korrosionshärdighet

6% Mo: 1.4547
		1.4529

Beteckningar enligt EN 10088 och AISI. Observera att det finns ingen 1:1 överenstämmelse mellan AISI och EN-stålen (*). För närmare detaljer om kemisk sammansättning och jämförelser, sök på www.euro-inox.org/technical_tables.

Hur kan de ferritiska stålen användas?
Det vanligaste standardstålet är EN 1.4016 (AISI 430). Legeringar med låg kromhalt kan
användas i svagt korrosiva miljöer och där utseendet inte har hög prioritet. Krom och
molybden ökar korrosionshärdigheten. Titan och niob ökar svetsbarheten.

+

1.4521 444
+Mo, Ti, Nb
1.4513
Ökad korrosionshärdighet
och svetsbarhet

+Ti
1.4113 434

+

+Nb

+

+

1.4526 436

1.4509 441*
Ökad svetsbarhet
och härdighet vid
hög temperatur

+Cr, Mo

+

+Mo

+Cr, Nb
1.4510 439
1.4520 430Ti*

+Ti
+

Ökad
svetsbarhet

1.4016 430
Fe
17% Cr
+

Ökande grad av korrosionshärdighet

+

Ökad
korrosionshärdighet

+Cr

+Ti

1.4512 409
+

Ökad
svetsbarhet

1.4000 410S
1.4003

Beteckningar enligt EN 10088 och AISI.
För närmare detaljer om kemisk sammansättning och jämförelser. Sök på www.euro-inox.org/technical_tables.
* vanliga beteckningar
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Och vad kännetecknar de duplexa stålen?
Duplexa rostfria stål har högre hållfasthetsegenkaper och korrosionshärdighet än de vanligaste
ferritiska och austenitiska stålen. De relativa skillnaderna mellan de duplexa stålen – där EN
1.4462 är det vanligaste – bör bedömas med avseende på detta.

Öka Cr, Ni, Mo, (W,
Cu) för att öka korrosionshärdigheten

Öka N för att
öka hållfastheten

1.4462 2205*

Fe
22% Cr 5% Ni 3% Mo

+

+

1.4662 2404*
Öka Mo, N för att öka
korrosionshärdigheten

Öka N för att
öka hållfastheten

+

1.4362 2304*

Öka Cr för att öka
korrosionshärdigheten

Öka N för att
öka hållfastheten
+

1.4062 2202*
1.4162 2101*
1.4482 2001*

Beteckningar enligt EN 10088 och AISI.
För närmare detaljer om kemisk sammansättning och jämförelser. Sök på www.euro-inox.org/technical_tables.
* vanliga beteckningar

Ökande grad av korrosionshärdighet

+

+

1.4501
1.4410 2507*
1.4507 255*
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