
 

  

 
 
 
 

071217 
 

ROSTFRIA MATERIAL MED LÄGRE 
LEGERINGSINNEHÅLL OCH 
BIBEHÅLLNA EGENSKAPER 

 
Pär Guth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
SweCast AB 

Box 2033, 550 02  Jönköping 
Telefon 036 - 30 12 00 
Telefax 036 - 16 68 66 

info@swecast.se 
http://www.swecast.se



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©2007,  SweCast AB 



SweCast AB 
 
 
 

  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
       Sida 
 
  TILLKOMST      1 
 
  SAMMANFATTNING     1 
 
 1 INLEDNING      2 
 
 2 PRISUTVECKLING LEGERINGSÄMNEN    3 
         

3 TYPER AV ROSTFRIA STÅL      4 
 3.1 Ferritiska      4
 3.2 Austenitiska      4 
 3.3 Duplexa       5 
  
 
 4 KORROSION      5 
 4.1 Allmänt       5 
 4.2 Allmän korrosion       5 
 4.3 Korngränsfrätning      5 
 4.4 Gropfrätning (punktkorrosion)     6 
 4.5 Spänningskorrosion  (SCC)     6 
    
 
 5 OPTIMERAT MATERIALVAL     7 
 5.1 Riktlinjer       7 
 5.2  Prisjämförelse SS 2343 (austenitiskt) – SS 2327 (duplext)   8 
 5.3  Jämförelse korrosionsegenskaper hos valda rostfria stål   8 
     
 
 7 REFERENSER    10 
 
  
 
 



SweCast AB 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 



SweCast AB 1 
 
 
 

  

TILLKOMST 

Beredningsgrupp stål har av Gjuteriföreningens FoU råd tilldelats 
resurser för undersökande av möjliga alternativ till de höglegerade 
rostfria stålen. Avsikten med arbetet har varit att med aktuell kunskap 
föreslå kostnadseffektiva åtgärder.  

 

SAMMANFATTNING 

Det primära intresset vid användandet av rostfria stål bör vara att 
åstadkomma tillräckligt korrosionsmotstånd. För att uppnå detta behövs 
en användbar kravspecifikation innehållande bland annat beskrivning av 
korrosions-miljön/korrosionsmekanismen vid användande samt den 
förväntade livslängden. Kraven kompletteras även med övriga 
egenskaper som komponenten måste uppfylla, exempelvis krav på 
mekaniska/magnetiska egenskaper, formbarhet, eller svetsbarhet.  

Kravspecifikationen bör användas för att utifrån aktuella riktlinjer finna 
rätt rostfritt stål för den aktuella applikationen. Användandet av de 
högst/kostsammast legerade materialen bör ske enbart när en grundlig 
analys pekat på deras nödvändighet. Som exempel kan nämnas att de 
duplexa rostfria stålen i många miljöer uppnår jämförbara korrosions-
egenskaper med högre hållfasthet till betydligt lägre kostnad jämfört 
med de austenitiska rostfria stålen. 

I två av rapportens referenser jämförs egenskaper hos det ofta 
förekommande austenitiska rostfria stålet SS 2343 med egenskaper hos 
duplexa rostfria stål. Där framgår att de duplexa stålen SS- 2324, 2327, 
2328 samt 2376, ofta är jämförbara med ur korrosionshänseende med SS 
2343. 
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1  INLEDNING  

Kostnaderna för tillsats av vissa legeringsämnen har ökat kraftigt på 
grund av rådande högkonjunktur. För det mesta har nickelpriset störst 
inverkan på totalkostnaden på ett  rostfria stål, eftersom det kostsamt och  
används i höga halter. För vissa tillämpningar tillsätts även molybden 
vilket är det, per kilo, dyraste legeringsämnet.  

Naturligtvis är vanligen det primära intresset relaterat till 
korrosionsmotstånd vid val av dessa stål. Men även andra krav som 
hållfasthet och magnetiska egenskaper kan vara nödvändiga att 
tillgodose.  

Vanligtvis medverkar de kostsamma legeringsämnena till förbättrade 
egenskaper endast vid en viss specifik typ av korrosion, men har liten 
eller ringa effekt vid andra korrosionstyper. Generell kryddning orsakar 
därför ofta bara ett högre pris och inte alltid förbättrade egenskaper i 
aktuell tillämpning. Genom en tydlig kravspecifikation och kunskap, kan 
beställare och leverantör många gånger finna ett mera tekniskt lämpligt 
material till lägre kostnad. Även inom en materialspecifikation kan 
halterna av legeringsämnen optimeras mot de viktigaste egenskaperna 
och även styras mot det aktuella priset på ingående legeringsämnen.  

Materialnamnen har konsekvent angetts enligt SS-normen då denna 
fortfarande är den mest bekanta. Vid yrkesutövning bör dock försiktighet 
råda vid översättning mellan EN-standard och den gamla SS-standarden. 
Ytterligare krav kan finnas i den modernare EN-standarden, varför det är 
nödvändigt att såväl beställare som leverantör refererar till samma 
utgåva av gällande standard. 

Syftet med projektet har varit att, om möjligt, finna alternativa legeringar 
till de mest frekvent använda och dyra rostfria gjutstålslegeringarna.  
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2  PRISUTVECKLING LEGERINGSÄMNEN I ROSTFRIA STÅL 

Rostfria stål uppnår korrosionsmotstånd genom tillsats av krom,  i halt 
av minst 13 %. Generellt förbättras korrosionsegenskaperna genom ökad 
kromhalt. Specifika korrosionsegenskaper kan förbättras genom tillsats 
av nickel, molybden, mangan, samt låga halter av karbidstabiliserande 
ämnen som titan och niob. Såväl legeringshalter och legeringsämnen 
varierar på stål inom de olika rostfria grupperna. Ferritiska (Cr, Mo, Ni), 
austenitiska (Cr, Ni, ev. Mo) Duplexa (Cr, Ni, Mo, N). Generellt är stål 
ur den austenitiska gruppen dyra vilket främst orsakas deras höga 
nickelhalt. 

Figur 1 visar att priset på nickel varierat kraftigt de senaste tre åren, som 
lägst 11350 och som högst 53350 $/ton d v s 4,7 gånger dyrare jämfört 
med lägsta noteringen. Både oförutsägbarheten och det höga nickelpriset 
utgör starka incitament för att optimera nickelanvändningen.  

Tabell 1 visar priserna på legeringsämnen under oktober 2007. 
Västerländskt stålskrot kostar vid aktuell tidpunkt (okt 2007) ca 17 kr 
kg. 

 
Tabell 1. Ungefärliga medelpriser vanliga legeringsämnen oktober 2007. Omräknat till rena ämnen, källa: LME och 

thefinancials.com 
 

Ämne Cr  Ni  Mo  Mn  Si 

Kr per kg 27 210 490 13 10 

 

 
   

 
 
Figur 1.  Nickel och molybdens prisutveckling de senaste tre åren. Notera att nickelanvändning räknas i tiotal procent 
medan molybdenhalt räknas i enstaka procent. Oktoberpriset 2007 var för nickel 210 kr/kg och för molybden 490 kr/kg. 
Källa thefinancials.com 
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3  TYPER AV ROSTFRIA STÅL  

3.1  Ferritiska rostfria stål 

13 % krom ger måttlig rostbenägenhet i neutrala och svagt sura 
lösningar (gropfrätning), härdigheten ökar med stigande krom och 
molybdenhalter. Svavel är skadligt vilket medför ett lägre korrosions-
motstånd hos automatstålen. I sura lösningar har stål med 13 % Cr dålig 
syrahärdighet och stålen angrips kraftigt genom allmänkorrosion. 
Härdigheten ökar med stigande krom och molybdenhalter.  

Eldhärdigheten är god i stål med 13 % krom och ökar med kromhalten.  

Stål med låg kolhalt är ferritiska, stiger kolhalten över 0,15 % bildas 
martensit vid svalning i luft. Stål med kolhalt lägre än 0,15 bildar istället 
en blandstruktur med ferrit och martensit. Ytterligare en variant är 
martensit-austentiska stål med låg kolhalt samt 13-16% krom och 5 % 
nickel. Alla dessa stål är i varierande grad magnetiska. 

Mekaniska egenskaper 

Sträckgränsen är jämförbar med de austenitiska stålen men klart lägre än 
hos duplexa stål. Stål med höga halter av krom har låg seghet.  

3.2  Austenitiska rostfria stål 

De austenitiska stålen är bättre än de ferritiska stålen i neutrala 
kloridlösningar vid samma kromhalt (gropfrätning). Härdigheten ökar 
med stigande krom och molybden halter. En grov regel anger att 1 % Mo 
motsvaras av 3,3 % Cr (1). Svavel är skadligt. I sura lösningar (allmän 
korrosion) är de austenitiska stålen bättre än de ferritiska stålen. Passiv- 
hinnan löses först vid högre syrakoncentration och de korroderas 
långsammare. Nickel och molybden är i detta fall de korrosions-
hämmande ämnena.  Stål med hög nickel och molybdenhalt benämns 
populärt syrahärdiga, härdighten gäller dock specifikt mot vissa ämnen 
som används inom sulfatindustrin.  Eldhärdigheten är mycket god och 
kan ytterligare förbättras genom höjd krom- och nickelhalt, men är 
oberoende av molybden och kolhalt.  

Mekaniska egenskaper 

Sträckgränsen i släckglödgat tillstånd är jämförbar med den hos de 
ferritiska rostfria stålen. Brottgränsen är hög på grund av materialets 
kraftiga deformationshårdnande, vilket tillsammans med materialets 
utmärkta seghet gör det mycket formbart vid pressning. 

 

 



SweCast AB 5 
 
 
 

  

3.3  Duplexa rostfria stål  

De rostfria (austenit-ferritiska) duplexa stålen utgör en separat klass stål 
där flertalet egenskaper ligger mellan de ferritiska och austenitiska 
rostfria stålen. Allmänkorrosionsmotståndet är bättre än hos de enklare 
austenitiska kvaliteter som t ex 304 och 316 vilket även gäller 
gropfrätningsmotståndet. Motståndskraften för allmänkorrosion bestäms 
av krom, molybden och kvävehalterna. De höglegerade duplexa 
kvaliteterna (25 % Cr och 3 % Mo) har gott korrosionsmotstånd i 
klorlösningar, dock måste risken för klor inducerad spänningskorrosion 
beaktas i denna miljö. Risken är dock lägre än för de austenitiska stålen 
och minskar genom ökande ferrithalt.  

Mekaniska egenskaper 

De mekaniska egenskaperna är fördelaktiga med hög sträckgräns och 
jämförbar brottgräns relativt de austenitiska stålen. Segheten är lägre 
(men oftast fullt tillräcklig), jämfört med de mycket formbara 
austenitiska rostfria stålen, men är avsevärt högre än hos de ferritiska 
rostfria stålen. Det är den austenitiska fasen som bidrar till den ökade 
segheten.  

 

4  KORROSION 

4.1  Allmänt 

Begreppet korrosion inbegriper ett antal, för metallen, skadliga 
processer. Exempelvis allmänkorrosion, korngränsfrätning punkt-
frätning och spänningskorrosion.  Nedan följer en kort beskrivning som i 
huvudsak härrör från referens (1) och (2).  

 

4.2  Allmän korrosion  

Allmänkorrosion orsakar en likformig avfrätning av stålytan som ofta 
orsakas av salpetersyra och svavelsyra. Härdigheten mot allmän-
korrosion förbättras i regel genom ökande halter av legeringsämnen som 
krom, nickel och molybden. Molybden har speciellt gynnsam effekt i 
icke eller svagt oxiderande syror som t ex svavelsyra. I starkt oxiderande 
syror som t.ex. salpetersyra, är däremot effekten den motsatta (3).  

 

4.3  Korngränsfrätning 

Hög kolhalt, >0,05 % C (2), kan under värmepåverkan medverka till 
utskiljning av kromkarbider i korngränserna på det rostfria stålet. Detta 
kan leda till sensibilisering av stålet då den tillgängliga kromhalten i 
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korngränsområdena minskar. Utsätts ett sensibiliserat stål för sur 
korrosiv miljö sker fortlöpande korngränsfrätning som i slutändan 
radikalt sänker komponentens hållfasthet (2). Eftersom korngräns-
korrosionen sker inne i materialet, vanligen utan synbar yttre påverkan, 
är det svårt att upptäcka skadeförloppet genom normal förebyggande 
okulärbesiktning.  

Risken för kromutarmning (sensibilisering) kan minskas genom följande 
åtgärder (2): 

– låg kolhalt 0,03 % 

– stabilisering av kol i stålet genom tillsatser av titan eller niob 

– släckglödgning som sista värmebehandlingssteg (inkl svetsning) 

4.4  Gropfrätning (punktkorrosion) 

Vid användning av rostfria stål i kloridhaltig miljö, som havsvatten eller 
klorblekning kan lokal korrosion i form av gropfrätning inträffa. Risken 
för gropfrätning kan miskas genom val av lämpligt rostfritt stål. 
Viktigast är att välja ett stål med hög kromhalt och låg svavelhalt (1). 
Härdigheten förbättras med ökande halter av krom, molybden och 
kväve. I detta hänseende har nickel endast liten inverkan. Fenomenet är 
besläktat med spaltkorrosion. 

4.5  Spänningskorrosion (SCC)  

Spänningskorrosion drabbar huvudsakligen austenitiska legeringar 
genom samverkan av specifikt korrosionsmedium och en spänning 
överstigande ett kritiskt värde. Spänningskorrosionen kan vara både 
trans- och interkristallin. I regel sker interkristallin spänningskorrosion i 
sensibiliserade stål, där korngränserna varit utarmade på krom som följd 
av karbidutskiljningar. Vanliga orsaker till sensibilisering kan vara 
felaktiga svetsbetingelser eller avsaknad av korrekt utförd släckglödg-
ning efter gjutningen.  

Transkristallin spänningskorrosion förekommer vanligast i klorhaltiga 
medier men även i koncentrerat alkali. Austenitiska rostfria stål är 
känsligast för denna typ av korrosion men härdigheten förbättras vid 
högre nickelhalter. Duplexa stål med ferrit-austenitisk struktur är allmänt 
mindre känsliga än austenitiska stål, och motståndet ökar med ökad 
andel ferrit (kromhalt). Låglegerade ferritiska stål anses beständiga mot 
denna typ av korrosion.  
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5  OPTIMERAT MATERIALVAL 

5.1 Riktlinjer 

Primärt gäller att välja material så att den specifika legeringens egen-
skaper nyttjas fullt ut. Är maximalt hög formbarhet kombinerat med 
goda korrosionsegenskaper nödvändigt, kan ett austenitiskt material vara 
det rätta. Är produkten däremot gjuten nyttjas inte formbarhets-
potentialen och alternativ ur andra grupper bör undersökas.  

Följande riktlinjer kan ges för ett kostnadseffektivt val av rostfritt stål: 

1. Korrosion: fastställ vilken typ av korrosion som är aktuell, välj 
material utifrån detta. Duplexa stål har relativt austenitiska stål ofta  
jämförbart korrosionsmotstånd,  till en lägre kostnad. 

2. Spänningskorrosion i Cl- rik miljö: ferritiskt rostfritt stål  

3. Hög sträckgräns1: duplexa stål (även martensitiska2 stål) 

4. Hög brottgräns: austenitiska (även martensitiska stål) 

5. Hög formbarhet: austenitiskt stål eller material med låg kol- och 
kromhalt 

6. Skalningsmotstånd: ferritiskt stål med hög kromhalt 

7. Magnetism: helaustenitiskt material 

 

 

                                                 
1  Gäller även kallvalsat material där austenitiska material genomgår betydande deformationshårdnande och kraftigt 
höjd  sträckgräns.  
2  Härdat och anlöpt material som inte behandlas i denna rapport.  
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5.2 Prisjämförelse SS 2343 (austenitiskt) – SS 2327 (duplext) 
 

Eftersom SS 2343 frekvent anges som referens till de duplexa stålen 
visas nedan den nominella sammansättningen och aktuellt (okt 2007) 
pris för dessa, se tabell 1 och figur 1.  

Austenitiskt  SS 2343 18Cr, 12Ni och 2,7 % Mo  

Duplext  SS 2327 23Cr, 5Ni, och 0,4 % Mo  

Med hjälp av ovanstående sammansättning och kostnader enligt tabell 1 
kan legeringskostnaden för dessa material beräknas. 

SS 2343:  0,18x27+0,12x210+0,027x490 = 43,29 kr/kg 

SS 2327:  0,23x027+0,05x210+0,004x490 = 18,67 kr/kg   

 

I detta exempel uppgår besparingen på legeringsämnen till 57 %. 

 

5.3  Jämförelse korrosionsegenskaper hos valda rostfria stål 

Både referens (1) och (2) indikerar att de duplexa stålen kan utgöra 
intressanta alternativ till vanligt förkommande (dyra) austenitiska stål 
som exempelvis  SS 2343.  

Tabell 2 och 3 från (2) sid. 118 och tabell 3 från (1) sid. 229 visar data 
och uppgifter för vissa rostfria stål.  Både tabell 2 och 3 anger att de 
duplexa stålen utgör intressanta alternativ till de vanligt förkommande 
(dyra) austenitiska stålet SS 2343. Vid de listade korrosionstyperna 
anges att de duplexa rostfria stålen SS 2327 och SS 2377 likvärdiga eller 
bättre än det austenitiska rostfria stålet SS 2343.   

I tabell 3 anges att korrosionsmotståndet för de duplexa materialen SS 
2324-02, 2327-02, 2328-02, 2376-02, 2376-02 samt 2377-02 är 
jämförbart med det återfinns hos SS 2343. 
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Tabell 2.  Duplexa (austenit-ferritiska) stål, egenskaper enligt (2) sid. 118. Högre siffra indikerar bättre 

korrosionsmotstånd. 
 

Beteckning Nominell % legeringshalt  Punkt-
frätning 
och 
spalt-
korrosi
on i Cl 
lösning 

Interkris- 
tallin 
korrosion 
efter 
svetsning 

Spännings-
korrosion i 
Cl-haltig 
miljö 

Användningsexempel 

Ferritiska 

SS 2320 

SS 2326 

 

17Cr max 0,10 C 

18Cr 2,2Mo < 0,025 C, Ti  

 

1 

2 

 

1 

4 

 

4 

4 

 

Hushållsföremål 

Varmvattenberedare 

Austenitiska 

SS 2333 

SS 2343 

SS 2562 

SS 2378  

654 SMO 

SS 2584 

 

18Cr 9Ni < 0,05C 

17Cr 12Ni 2.7 Mo < 0,025 C 

20 Cr 25Ni 4,5 Mo 1,6 Cu <0,025C 

20Cr 18Ni 6,2 Mo 0,7Cu 0,2N 

24Cr 22Ni 7,3 Mo 0,5Cu 3,5  
Mn 0,5N <0,025 C 
27Cr 31Ni 3,5 Mo 1.0 Cu <0,020 C 

 

 

1 

2 

3 

4 

4 

3 

 

 

 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

 

1 

1 

3 

3 

3 

4 

 

Kemisk industri 

Apparatur vid korr f.h. 

Apparratur vid mycket 
svåra korrosiva f.h. 
Massa ind. blekerier. 
 
Kemisk ind.med klorid 
och stark syra 
Tillv. av konstgödning 

 

Duplexa 

SS 2324 

SS 2327 

SS 2377 

 

25Cr 5Ni 1,5Mo <0,10C 

23Cr 4Ni <0,03 C 

22Cr 5,5 Ni 3,0 Mo 0,15N <0,03C 

 

2 

2 

3 

 

2 

3 

4 

 

3 

4 

3 

 

Kemisk industri 

Kemisk industri 

Värmeväxlare för gas 
och olja 
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Tabell 3.  Duplexa (austenit-ferritiska) stål, egenskaper enligt (1) sid. 229  
 

Beteckning 

 

Nominell legeringshalt Anmärkningar Användningsexempel 

SS 2324-0226 26Cr, 6Ni, 1,5 Ni, <0,10 C Högre sträckgräns än 2343. 
Ur korrosionssynpunkt 
nästan som SS 2343, dock 
bättre mot 
spänningskorrosion. 

Axlar m.m. inom kemisk 
industri 

23Cr, 5Ni, 0,4Mo, N, Cu, < 
0,030C 

SS 2327-02 

och 

SS2328-02  25Cr, 7Ni, 4 Mo, N, 
<0,030C  

Väsentligt högre 
sträckgräns än SS 2343. 
Mycket goda 
korrosionsegenskaper. 
Goda svetsegenskaper.  

Våtkorrosiva tillämpningar.  

18,5Cr, 5Ni, 2,7Mo 0,07N, 
<0,030C 

 

SS 2376-02  

22Cr, 5,5Ni, 3Mo, 
0,15N,<0,030C 

Betydligt högre sträckgräns 
än SS 2343. Ur 
korrosionssynpunkt ungefär 
som SS 2343 dock bättre 
mot spänningskorrosion. 

Kemisk industri 
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SYFTE 

Syftet med studien har varit att försöka påvisa fördelar med ett 
genomtänkt och välplanerat val av rostfri stållegering. Vidare önskades 
förslag på alternativa material till vissa av dyra austenitiska rostfria 
stålen. 

 

INNEHÅLL 

Rapporten innehåller inga egna resultat är en sammanställning av allmän 
kunskap inom området rostfria stål. Tonvikten vid resonemangen har 
lagts på korrosionsegenskaperna, men även andra egenskaper har 
kommenterats. Materialens gjutbarhet har inte diskuterats då det varit 
svårt att finna tydliga undersökningar att referera till i detta hänseende. 
Rapporten har karaktären av en förstudie på området. 

 

ÄMNESOMRÅDE 

Materialval gjutna rostfria stål  

  
 

NYCKELORD 

Rostfria stål 

Duplexa rostfria stål  

Materialval 


