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Abstract

Rostfritt stål till stora vattentankar utomhus

Stainless steel for large water tanks outdoors

Malin Börjesson, Erika Edling, Niklas Rogeman, Sarmad Naim Katea, Johan
Söderberg Breivik, Jenny Bengtsson, Markus Wessman

The austenitic stainless steel 316L has been 
compared to duplex stainless steels to be able to 
highlight a choice of material for manufacturing of 
spare tanks used for cooling water at nuclear power 
stations on the Swedish west coast. In this report 
316L and the duplex stainless steels 2205, 2304 and 
LDX 2404 have been compared according to 
corrosion resistance, strength, manufacturing aspects 
and prices. The steels arranged by increasing 
corrosion resistance: 316L < 2304 < LDX 2404 < 
2205. The steels arranged by increasing strength 
(considering the thickness of the plates needed for 
construction): 316L < 2304 < LDX 2404 and 2205. 
The steels arranged by increasing price/tank: 2304 < 
LDX 2404 < 2205 < 316L. One of the duplex 
stainless steels is recommended rather than the 
austenitic stainless steel 316L. In terms of price 2304 
is preferable to 2205 and LDX 2404. When it comes 
to corrosion resistance 2205 is superior to 2304 and 
can sometimes be considered as unnecessary good 
and therefore not relevant for this application. 
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Inledning	  
	  
Vid	  kärnkraftverk	  finns	  stora	  tankar	  med	  kylvatten	  belägna	  utomhus.	  På	  grund	  av	  
processkäl	  måste	  tankarna	  hållas	  rostfria	  genom	  att	  invändigt	  belägga	  tankarna	  med	  
gummi	  alternativt	  tillverka	  dem	  av	  rostfritt	  stål.	  Projektet	  inriktar	  sig	  på	  vattentankar	  
tillverkade	  av	  rostfritt	  stål	  lokaliserade	  på	  västkusten.	  	  
”Jämföra	  austenitiska	  och	  duplexa	  stål	  för	  att	  kunna	  belysa	  specifika	  materialförslag”	  

är	  projektmålet	  som	  formulerades	  i	  projektplanen.	  Jämförelsen	  har	  gjorts	  med	  hänsyn	  
till	  korrosionsaspekter,	  hållfasthetsegenskaper	  och	  kostnader.	  Även	  kvalitet,	  
dimensionering	  och	  tillverkningsaspekter	  är	  viktiga	  att	  beakta.	  För	  att	  sammanfatta	  vad	  
som	  har	  legat	  till	  grund	  för	  hur	  projektet	  utformats	  så	  har	  följande	  kravspecifikation	  
sammanställts:	  	  
	  

Kravspecifikation	  
	   	   	   	   	  
Alstring	   	   	   	   	   Krav/Önskemål	  
Process	   Austenitiskt	  (316L)	  eller	  duplext	  rostfritt	  stål.	   Krav	  
	  
Ekonomi	   Undvika	  reparation	  genom	  val	  av	  långsiktigt	  	   Önskemål	  

beständigt	  material	  med	  avseende	  på	  korrosion.	  
Lätt	  konstruktion	  för	  att	  sänka	  materialkostnad.	  

	  
Framställning	  
Process	   Svetsbarhet,	  dimensionering,	  rundbockning	  	  	   Krav	  

måste	  utföras	  med	  hänsyn	  till	  korrosion	  och	  	  
hållfasthet.	   	  

	   	   	  
Ekonomi	   Standardstål	  hos	  leverantören,	   	   Önskemål	  
	   inga	  specialsammansättningar.	  
	  
Brukning	  
Process	   Lagra	  avjoniserat	  vatten	  i	  västkustmiljö*.	  	  	   Krav	  

Tankarna	  ska	  ha	  måtten	  10-‐15	  m	  i	  höjd	  och	  	  
20-‐30	  m	  i	  diameter.	  
Sluten	  cistern.	  	  

Miljö	   Underhållsfri,	  livslängd	  40	  år.	   	   Krav	  
Med	  underhållsfri	  menas	  endast	  reparation	  då	  
det	  avjoniserade	  vattnet	  ej	  avlägsnas.	  	  
Konstruktionen	  kommer	  att	  utsättas	  för	  	  
Regnvatten	  vilket	  ger	  en	  viss	  rengöring.	  
	  

*västkustmiljö;	  havsatmosfär	  där	  pH-‐värdet	  ligger	  runt	  8,1	  och	  masshalten	  salt	  är	  3,5	  %	  (framförallt	  
NaCl).	  Salthalten	  är	  dock	  lite	  lägre	  p.g.a.	  utlopp,	  vattendrag	  och	  avloppsvatten.	  
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Av	  de	  stål	  som	  har	  behandlats	  under	  projektets	  gång	  kommer	  austenitiskt	  rostfritt	  
stål	  316L	  samt	  de	  duplexa	  rostfria	  stålen	  2205,	  2304	  och	  LDX	  2404	  utredas	  i	  den	  här	  
rapporten.	  

Bakgrund	  
	  
Rostfritt	  stål	  används	  flitigt	  i	  konstruktioner	  mycket	  på	  grund	  av	  dess	  
korrosionsbeständighet,	  men	  även	  med	  tanke	  på	  dess	  goda	  mekaniska	  egenskaper.[1]	  
Det	  rostfria	  stålet	  är	  inte	  tillräckligt	  ädelt	  för	  att	  var	  inert	  mot	  alla	  typer	  av	  miljöer,	  utan	  
korrosionsmotståndet	  fås	  från	  ett	  tunt	  oxidskikt	  som	  bildas	  på	  ytan.	  Om	  detta	  
skyddande	  lager	  angrips	  och	  bryts	  igenom	  uppstår	  dock	  korrosion	  trots	  benämningen	  
”rostfritt	  stål”.[2]	  
Rostfria	  stål	  är	  en	  beteckning	  som	  används	  för	  många	  typer	  av	  stål	  som	  innehar	  hög	  

korrosionsresistans.	  Det	  är	  det	  höga	  krominnehållet	  som	  är	  avgörande	  för	  det	  passiva	  
skiktet	  och	  därmed	  korrosionsresistansen.	  Dessa	  stål	  indelas	  i	  flera	  undergrupper	  efter	  
struktur	  och	  sammansättning.	  För	  att	  kunna	  hantera	  den	  stora	  variationen	  av	  stål	  
tillämpas	  nummersystem,	  dock	  använder	  olika	  leverantörer	  och	  länder	  olika	  typer	  av	  
system	  trots	  att	  det	  infördes	  en	  europeisk	  standard	  1995.[1]	  	  
Det	  finns	  ferritiskt	  stål,	  som	  har	  en	  bcc-‐struktur,	  där	  krom	  och	  molybden	  är	  

stabiliserande.	  Genom	  tillsats	  av	  nickel	  och	  kväve	  kan	  även	  austenitiskt	  stål	  med	  fcc-‐
struktur	  fås.	  	  
De	  austenitiska	  rostfria	  stålen	  är	  omagnetiska,	  blir	  dock	  vid	  kallbearbetning	  svagt	  

magnetiska.	  De	  innehåller	  höga	  halter	  av	  krom	  och	  nickel,	  ofta	  en	  tillsats	  av	  molybden	  
och	  en	  låg	  kolhalt	  där	  resten	  är	  järn	  i	  austenitisk	  fas.	  18/8	  stål	  och	  316L,	  som	  kallas	  för	  
”syrafast”	  stål,	  är	  exempel	  på	  austenitiska	  rostfria	  stål	  som	  är	  den	  största	  och	  viktigaste	  
gruppen	  av	  rostfria	  stål.	  
De	  duplexa	  rostfria	  stålen	  är	  mekaniskt	  sett	  magnetiska.	  De	  har	  ett	  högt	  innehåll	  av	  

krom,	  medelhög	  halt	  av	  nickel,	  ofta	  lite	  molybden	  och	  en	  mycket	  låg	  kolhalt.	  55	  %	  av	  
strukturen	  är	  ferritisk	  medan	  45	  %	  är	  austenitisk.[3]	  	  

Metod	  
	  
För	  att	  kunna	  göra	  den	  här	  jämförelsen	  som	  behandlas	  i	  rapporten	  så	  har	  en	  
litteraturstudie	  gjorts.	  Böcker,	  vetenskapliga	  artiklar	  och	  tidningsartiklar	  har	  använts.	  
En	  hel	  del	  värdefulla	  idéer	  och	  tips	  har	  fåtts	  genom	  kontakter	  på	  Swerea	  KIMAB,	  
Outokumpu,	  Sandvik,	  Avesta	  Welding	  och	  Uppsala	  Universitet.	  Även	  en	  del	  material	  som	  
ligger	  till	  grund	  för	  rapporten	  har	  mottagits	  från	  företagen.	  	  Inga	  laborativa	  moment	  har	  
genomförts.	  	  

Korrosion	  
	  
Vattentankarna	  måste	  kunna	  stå	  emot	  våtkorrosion	  och	  här	  presenteras	  de	  
korrosionsmekanismer	  som	  kan	  uppkomma	  i	  dessa	  miljöer.[4]	  Den	  skyddande	  oxidfilm	  
som	  bildas	  på	  ytan	  beror	  av	  stålets	  innehåll	  av	  krom,	  som	  då	  måste	  ha	  en	  halt	  på	  minst	  
11,5	  %.	  Allmänkorrosion	  sker	  då	  halten	  legeringsämnen	  är	  för	  låg,	  då	  inget	  passivskikt	  
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bildas,	  vilket	  är	  vanligt	  i	  sura	  eller	  alkaliska	  miljöer.	  Stål	  anses	  beständiga	  mot	  
allmänkorrosion	  då	  avfrätningen	  är	  <0,1	  mm/år.	  
Efter	  svetsning	  finns	  risk	  för	  interkristallin	  korrosion	  i	  och	  med	  låg	  kromhalt	  till	  följd	  

av	  utfällning	  av	  kromkarbider.	  Korrosionen	  sker	  då	  längs	  stålets	  korngränser.	  Däremot	  
behöver	  inte	  det	  vara	  ett	  stort	  problem	  om	  materialet	  kyls	  snabbt,	  s.k.	  släckglödgning,	  
och	  om	  kolhalten	  hålls	  låg,	  ca	  0,02	  %.	  Korngränsfrätning	  är	  normalt	  inte	  betydligt	  
förekommande	  vid	  användning	  av	  austenitiskt	  rostfritt	  stål	  316L	  eller	  duplexa	  stål	  då	  de	  
har	  låga	  kolhalter.[5]	  
I	  kloridhaltiga	  miljöer,	  vilket	  är	  fallet	  i	  västkustmiljö,	  är	  punktkorrosion,	  

spaltkorrosion	  och	  spänningskorrosion	  vanliga.	  De	  korrosionsmekanismer	  som	  tas	  upp	  
här	  benämns	  ofta	  med	  det	  gemensamma	  namnet	  lokal	  korrosion.[6]	  Punktkorrosion	  
eller	  punktfrätning	  har	  liten	  utbredning	  men	  stort	  djup.	  Korrosionen	  orsakas	  i	  första	  
hand	  av	  kloridjonen	  vilket	  gör	  att	  kustatmosfärer	  och	  marina	  miljöer	  ger	  större	  
utsatthet	  för	  denna	  sorts	  korrosion,	  som	  bryter	  ner	  passivskiktet	  lokalt	  och	  förhindrar	  
återbildning.	  Risken	  ökar	  med	  stigande	  temperatur	  men	  där	  legeringsämnena	  krom,	  
molybden	  och	  kväve	  förhindrar	  korrosionen.	  Ett	  mått	  på	  motståndskraften	  mot	  
punktkorrosion	  är	  CPT,	  ”Critical	  Pitting	  Temperature”,	  den	  lägsta	  temperatur	  då	  
punktkorrosion	  sker.	  	  
Spaltkorrosion,	  ”Crevice	  corrosion”,	  sker	  i	  trånga	  spalter	  i	  konstruktionen	  där	  

cirkulationen	  av	  vattnet	  är	  dålig	  vilket	  ger	  låg	  syretillförsel,	  och	  en	  ökning	  av	  kloridjoner	  
kan	  ske	  successivt.	  Principen	  är	  densamma	  som	  för	  punktkorrosion	  och	  spaltkorrosion	  
motverkas	  således	  med	  liknande	  mekanismer.	  Spalter	  uppkommer	  i	  konstruktionen	  vid	  
exempelvis	  punktsvetsningar	  och	  packningar,	  och	  spaltkorrosion	  sker	  vid	  en	  lägre	  
temperatur	  än	  punktkorrosion.	  Självklart	  ska	  spaltantalet	  minimeras	  men	  det	  är	  svårt	  
att	  undvika	  dem	  helt.[7]	  	  
Spänningskorrosion,	  ”Stress	  Corrosion	  Cracking”(SCC),	  leder	  till	  sprickor	  i	  stålet	  och	  

uppkommer	  vanligtvis	  i	  stål	  som	  under	  belastning	  utsätts	  för	  en	  kloridhaltig	  miljö.	  Dock	  
sker	  detta	  vanligtvis	  endast	  vid	  temperaturer	  över	  60°C.	  Austenitiska	  stål	  kan	  vara	  
känsliga	  för	  SCC	  medan	  rostfria	  duplexer	  och	  ferriter	  är	  mycket	  mindre	  känsliga.	  
Vanligen	  används	  austenitiska	  stål	  innehållande	  molybden	  och	  en	  nickelhalt	  över	  30	  %,	  
alternativt	  duplexa	  stål.[8]	  	  
Då	  det	  rostfria	  stålet	  ska	  användas	  i	  konstruktioner	  med	  andra	  metaller	  i	  närvaro	  av	  

havsvatten	  bör	  man	  kontrollera	  så	  ej	  bimetallkorrosion	  uppkommer.	  

Material	  
Austenitiskt	  rostfritt	  stål	  
	  
Det	  höga	  korrosionsmotståndet	  får	  de	  rostfria	  stålen	  genom	  att	  ett	  passivt	  ytskikt	  bildas	  
innehållande	  syre	  och	  andra	  oxiderande	  ämnen.	  Stålet	  blir	  självläkande	  och	  stål	  med	  
höga	  kväve-‐	  och	  molybdenhalter	  har	  utvecklats	  för	  användning	  i	  marina	  miljöer.	  	  Stål	  
betecknas	  på	  flera	  olika	  standardiserade	  sett,	  det	  specifika	  austenitiska	  stålet	  som	  ska	  
behandlas	  i	  denna	  rapport	  kallas	  316L	  eller	  1.4404,	  4404.[9]	  	  
316L	  kännetecknas	  av	  en	  låg	  kolhalt	  och	  är	  segt	  och	  mycket	  formbart	  ner	  till	  väldigt	  

låga	  temperaturer.	  Austenitiska	  stål	  är	  ej	  härdbara	  men	  hållfastheten	  kan	  höjas	  med	  
kallbearbetning.[10]	  Korrosionsegenskaperna	  påverkas	  inte	  mycket	  av	  kallbearbetning	  
men	  kan	  försämra	  motståndet	  mot	  spänningskorrosion.	  I	  Tabell	  1-‐4	  ses	  typisk	  
sammansättning	  och	  mekaniska	  samt	  fysikaliska	  egenskaper	  för	  316L.	  
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Tabell	  1.	  Legeringshalter	  i	  stålet	  316L	  i	  vikt-‐%.[9]	  

	  
Tabell	  2.	  Mekaniska	  egenskaper	  för	  316L.[6]	  

	  
Tabell	  3.	  Mekaniska	  egenskaper	  för	  316L	  stål.[9]	  

	  
Tabell	  4.	  Fysikaliska	  egenskaper	  316L.[6]	  

	  

Duplexa	  rostfria	  stål	  
	  
Den	  duplexa	  rostfria	  stålfamiljen	  innefattar	  en	  rad	  kvaliteter	  och	  korrosionsegenskaper	  
beroende	  på	  deras	  legeringshalter.	  Den	  höga	  korrosionsbeständigheten	  och	  de	  utmärkta	  
mekaniska	  egenskaperna	  hos	  duplexa	  rostfria	  stål	  kan	  förklaras	  av	  deras	  kemiska	  
sammansättning	  där	  mikrostrukturen	  är	  uppbyggd	  av	  ungefär	  lika	  delar	  ferrit	  och	  
austenit.	  Förhållandet	  mellan	  faserna	  beror	  av	  legeringens	  sammansättning,	  
glödgningstemperaturer	  och	  avkylningshastigheter.	  Långsam	  avkylning	  bidrar	  till	  en	  
högre	  halt	  av	  austenit	  och	  snabb	  avkylning	  bidrar	  till	  en	  högre	  halt	  av	  ferrit.[11]	  
	  

Stål	   Draghållfasthet	  
(MPa)	  min	  

Sträckgräns	  	  
0,2	  %	  (MPa)	  
min	  

Töjning	  	  	  	  	  	  	  	  
(%	  vid	  
50mm)	  
min	  

Hårdhet	  	  
Rockwell	  B	  
(HRB)max	  

Hårdhet	  
Brinell	  
(HB)max	  

316L	   485	   170	   40	   95	   217	  

C	   Cr	   Ni	   Mo	  
0,02	  -‐	  0,03	   16,5-‐18,5	   10,0-‐13,0	   2,0-‐2,5	  

Produktform	   Största	  tjocklek	  
(mm)	  

0.2%	  gräns	  
(N/mm2)	  
min	  

Brottgräns	  
dragning	  
(N/mm2)	  

Brott-‐
förlängning	  

Kallvalsat	  
band	  

8	   240	   530-‐680	   40	  

Varmvalsat	  
band	  

13,5	   220	   530-‐680	   40	  

Varmvalsad	  
plåt	  

75	   220	   520-‐670	   45	  

Stål	   Densitet(kg/m3)	   Elasticitetsmodul	  
(GPa)	  

Termisk	  
expansion	  
(µm/m/˚C)	  
0-‐100˚C	  

316L	   8000	   193	   15,9	  
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Figur	  1.	  Mekaniska	  egenskaper	  för	  tre	  olika	  duplexa	  rostfria	  stål	  där	  2304	  och	  2205	  är	  de	  aktuella.	  Enligt	  
ASTM	  och	  EN.	  (Practical	  Guidelines	  for	  the	  Fabrication	  of	  Duplex	  Stainless	  Stees,	  Second	  edition	  2009,	  ISBN	  978-‐1-‐907470-‐00-‐4,	  
International	  Molybdenum	  Association	  (IMOA),	  London,	  UK,	  S.	  23)	  
	  
Höga	  halter	  av	  krom	  och	  molybden	  förbättrar	  motståndskraften	  mot	  interkristallin	  

korrosion	  och	  gropfrätningskorrosion.	  Tillsatser	  av	  kväve	  bidrar	  till	  strukturell	  
härdning	  genom	  interstitiell	  fast	  lösning,	  vilket	  höjer	  sträckgränsen	  och	  ger	  bättre	  
hållfasthet	  utan	  att	  försämra	  segheten.	  Den	  tvåfasiga	  sammansättningen	  (ferrit-‐
austenit)	  resulterar	  även	  i	  större	  motståndskraft	  mot	  gropfrätning,	  sprickbildning	  och	  
spänningskorrosion	  i	  jämförelse	  med	  austenitiska	  rostfria	  stål.[12]	  
Det	  vanligaste	  duplexa	  stålet	  är	  2205	  men	  flera	  andra	  duplexa	  stål	  som	  2304	  och	  LDX	  

2101	  har	  tillkommit	  på	  senare	  år.	  Hittills	  har	  2205	  använts	  som	  alternativ	  till	  316L	  men	  
kan	  anses	  vara	  överkvalificerat	  med	  hänsyn	  till	  korrosionsaspekten.	  Detta	  har	  gjort	  att	  
man	  har	  framställt	  det	  nya	  LDX	  2404.[13]	  2304	  har	  liknande	  korrosionsbeständighets-‐
egenskaper	  som	  316L	  i	  kloridhaltiga	  miljöer,	  men	  dess	  sträckgräns	  är	  ungefär	  den	  
dubbla	  jämfört	  med	  austenitiska	  stål.[14]	  	  	  
	  
Tabell	  5.	  Sammanfattning	  av	  de	  duplexa	  stålens	  sammansättningar.	  	  

Stålsort	   Densitet	  (kg/m3)	   Kemisk	  sammansättning,	  typiska	  värden,	  %	  
C	  max.	   N	   Cr	   Ni	   Mo	  

2304	   7750	  [15]	   0,02[17]	   0,10[17]	   23[17]	   4,8[17]	   0,3[17]	  
2205	   7800	  [15]	   0,02[17]	   0,17[17]	   22[17]	   5,7[17]	   3,1[17]	  
LDX	  2404	  [16]	   7700	  	   0,02	   0,27	   24	   3,6	   1,6	  

Jämförelse	  av	  stål	  
 
Duplexa	  stål	  kombinerar	  ett	  lika	  bra	  korrosionsmotstånd	  med	  betydligt	  större	  
hållfasthet/styrka	  än	  för	  de	  austenitiska	  stålen.	  Genom	  denna	  egenskap	  finns	  
möjligheten	  att	  använda	  en	  tunnare	  plåt	  som	  kan	  klara	  av	  de	  högt	  ställda	  kraven.	  LDX	  
2404	  är	  framställt	  för	  att	  ha	  betydligt	  högre	  korrosionsmotstånd	  än	  316L	  men	  den	  har	  
samtidigt	  högre	  hållfasthet	  än	  2205	  (gäller	  framförallt	  för	  varmvalsade	  band).	  Det	  
duplexa	  stålet	  kan	  vara	  ett	  bra	  stål	  i	  de	  fall	  då	  316L	  är	  otillräcklig	  och	  2205	  är	  för	  bra	  ur	  
korrosionssynpunkt.	  Den	  höga	  hållfastheten	  gör	  även	  att	  vikten	  kan	  minskas	  i	  en	  tank	  
genom	  minskad	  väggtjocklek	  vilket	  kan	  ge	  lägre	  kostnader.[13]	  I	  Figur	  3	  kan	  man	  se	  hur	  
de	  olika	  duplexa	  stålen	  och	  316L	  förhåller	  sig	  till	  varandra	  gentemot	  korrosion	  och	  
hållfasthet.	  
I	  Figur	  2	  kan	  sammansättning	  för	  316L,	  2205	  och	  LDX	  2404	  ses.	  
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Figur 2. Sammansättning	  hos	  stålen	  316L,	  2205	  samt	  LDX	  2404.	  	  

(C.	  Canderyd,	  R.	  Pettersson,	  M.	  Johansson,	  “Properties	  of	  the	  new	  duplex	  grade	  LDX	  2404®”,	  acom	  4-‐2011,	  Outokumpu	  Stainless	  AB)	  
	  
	  

 
Figur	  3.	  Jämförelse	  mellan	  de	  duplexa	  och	  austenitiska	  stålen	  med	  avseende	  på	  korrosion	  och	  hållfasthet. 
(C.	  Canderyd,	  R.	  Pettersson,	  M.	  Johansson,	  “Properties	  of	  the	  new	  duplex	  grade	  LDX	  2404®”,	  acom	  4-‐2011,	  Outokumpu	  Stainless	  AB)	  
 

 
Figur	  4.	  Sträckgräns,	  töjning	  samt	  brottgräns	  för	  316L,	  2205	  samt	  LDX	  2404.  

(C.	  Canderyd,	  R.	  Pettersson,	  M.	  Johansson,	  “Properties	  of	  the	  new	  duplex	  grade	  LDX	  2404®”,	  acom	  4-‐2011,	  Outokumpu	  Stainless	  AB)	  



PROJEKTRAPPORT	   	   2012-‐05-‐30	  
Rostfritt	  stål	  till	  stora	  vattentankar	  utomhus	  	   	  
	  

	  
8	  

Formningsprocesserna	  som	  finns	  för	  rostfria	  stål	  kan	  användas	  även	  på	  de	  duplexa	  
stålen,	  men	  då	  de	  har	  högre	  hårdhet	  kan	  större	  krafter	  komma	  att	  krävas.	  De	  duplexa	  
stålen	  har	  dock	  en	  ökad	  tendens	  att	  återfjädra.	  Formbarheten	  för	  LDX	  2404	  är	  lägre	  än	  
för	  316L	  men	  högre	  än	  för	  2205,	  se	  Figur	  5.	  
 

 
Figur	  5.	  Formbarhet	  hos	  de	  olika	  stålen	  enligt	  OSU-‐	  testet.	  	  

(C.	  Canderyd,	  R.	  Pettersson,	  M.	  Johansson,	  “Properties	  of	  the	  new	  duplex	  grade	  LDX	  2404®”,	  acom	  4-‐2011,	  Outokumpu	  Stainless	  AB)	  
 
En	  studie	  har	  gjorts	  på	  svetsade-‐,	  spalt-‐	  och	  på	  plana	  plattor	  där	  200	  och	  500	  ppm	  

klorider	  tillsats	  med	  olika	  mängder	  kvarvarande	  klorider.	  De	  duplexa	  stålen	  (2404,	  
2505)	  klarade	  sig	  bättre	  ifrån	  atmosfärisk	  korrosion	  än	  316L,	  se	  Figur	  6.	  Atmosfärisk	  
korrosion	  är	  ett	  samlingsnamn	  för	  en	  mängd	  olika	  korrosions	  former	  exempelvis	  
gropfrätning	  som	  uppkommer	  när	  klorider	  finns	  närvarande.	  LDX	  2404	  skulle	  vara	  ett	  
mycket	  gott	  alternativ	  till	  2205	  och	  ännu	  bättre	  alternativ	  till	  316L.[13]	  

 
Figur	  6.	  Korrosionspåverkan	  vid	  kloridtester	  hos	  stål.	  

(C.	  Canderyd,	  R.	  Pettersson,	  M.	  Johansson,	  “Properties	  of	  the	  new	  duplex	  grade	  LDX	  2404®”,	  acom	  4-‐2011,	  Outokumpu	  Stainless	  AB)	  
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Det	  finns	  många	  olika	  korrosionstest	  gjorda	  på	  de	  här	  tre	  stålen,	  ett	  ämne	  som	  inget	  
av	  stålen	  klarar	  är	  saltet	  MgCl2,	  se	  Figur	  7.	  

 
 

Figur	  7.	  Tester	  på	  de	  tre	  stålen	  för	  olika	  salter.	  	  
(C.	  Canderyd,	  R.	  Pettersson,	  M.	  Johansson,	  “Properties	  of	  the	  new	  duplex	  grade	  LDX	  2404®”,	  acom	  4-‐2011,	  Outokumpu	  Stainless	  AB)	  
 

LDX	  2404	  ingår	  i	  ett	  experiment	  på	  svenska	  västkusten,	  dock	  är	  inte	  studien	  helt	  
färdig	  än	  men	  ett	  par	  bilder	  kan	  visas	  i	  Figur	  8,	  med	  avseende	  på	  missfärgning.	  316L	  är	  
mer	  missfärgad	  än	  båda	  de	  duplexa	  stålen	  men	  missfärgningen	  påverkar	  ej	  
konstruktionen.[13]	  Det	  är	  skillnad	  mellan	  angrepp	  på	  en	  yta	  som	  ger	  missfärgning	  och	  
ett	  angrepp	  som	  kan	  ge	  mer	  allvarliga	  konsekvenser.	  Beställaren	  måste	  ta	  ställning	  till	  
om	  viss	  missfärgning	  kan	  tillåtas,	  om	  ytan	  kontrolleras	  så	  punktangrepp	  inte	  sker,	  eller	  
om	  man	  vill	  ha	  en	  helt	  ”ren”	  yta.[18]	  

 
 

Figur	  8.	  Yta	  för	  stålen	  316L,	  2205	  och	  LDX	  2404	  efter	  12	  månader	  på	  Bohus-‐Malmön,	  Sverige.	  	  
LDX	  2404	  och	  2205	  har	  en	  2E	  yta	  och	  4404	  har	  en	  2B	  yta.	  	  

	  (C.	  Canderyd,	  R.	  Pettersson,	  M.	  Johansson,	  “Properties	  of	  the	  new	  duplex	  grade	  LDX	  2404®”,	  acom	  4-‐2011,	  Outokumpu	  Stainless	  AB)	  

Tillverkning	  
Dimensionering	  
	  
För	  att	  kunna	  beräkna	  ungefärliga	  kostnader	  för	  tankar	  av	  de	  olika	  stålen	  så	  har	  
materialåtgången	  beräknats	  för	  två	  olika	  tankstorlekar	  för	  samtliga	  stål.	  Tabellerna	  
nedan	  visar	  godsåtgång	  av	  respektive	  stål	  och	  där	  ses	  tydligt	  att	  de	  duplexa	  stålen	  
generellt	  har	  lägre	  godsvikter	  än	  316L	  på	  grund	  av	  dess	  bättre	  hållfasthetsegenskaper.	  
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Tankstandarden	  API	  650,	  vilken	  är	  en	  av	  de	  vanligaste	  standarderna,	  har	  använts	  i	  
beräkningarna.	  	  
	  
Tabell	  6.	  Godsvikter	  för	  dimensionerna	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tabell	  7.	  Godsvikter	  för	  dimensionerna	  
h	  =	  10m,	  d	  =	  20m	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  h	  =	  15m,	  d	  =	  30m	  
Stål	   Godsvikt	  (ton)	   	   Stål	   Godsvikt	  (ton)	  

316L	   42,2	   	   316L	   110*	  
2205	   29,4	   	   2205	   80*	  
2304	   31,4	   	   2304	   80,9*	  
2404	   29	   	   2404	   74	  

	  
*	  godsvikter	  beräknade	  med	  hjälp	  av	  http://tools.outokumpu.com/spt/storagetank/storagetanksnew.html,	  
övriga	  godsvikter	  är	  beräknade	  genom	  ångpanneformeln	  där	  det	  hydrostatiska	  trycket	  från	  vattenpelaren	  

ingår:	  	  	  	   	  
	  
Då	  plåtarna	  tillverkas	  i	  svep	  är	  det	  rekommenderat	  att	  använda	  en	  minsta	  

godstjocklek	  på	  6	  mm	  för	  att	  undvika	  instabilitet,	  exempelvis	  buckling.[19]	  	  
	  
Tabell	  8.	  Beräknade	  plåttjocklekar	  (i	  mm)	  för	  de	  olika	  svepen	  vid	  tillverkning	  av	  en	  tank	  i	  respektive	  stål.	  1	  
är	  svepet	  längst	  ner	  i	  tanken	  och	  5	  är	  svepet	  i	  toppen	  på	  tanken.	  Plåttjocklekarna	  gäller	  för	  en	  tank	  som	  
har	  en	  höjd	  av	  10	  m	  och	  diameter	  på	  20	  m,	  dvs.	  rymmer	  ca	  3140	  m3	  vatten.	  
	  

Svep	   316L	   2205	   2304	   LDX	  2404	  
1	   12	   6	   8	   6	  
2	   10	   6	   6	   6	  
3	   8	   6	   6	   6	  
4	   6	   6	   6	   6	  
5	   6	   6	   6	   6	  

	  

Svetsning	  
	  
På	  grund	  av	  de	  lägre	  godsvikterna	  för	  de	  duplexa	  stålen	  skulle	  tidsåtgången	  för	  
svetsning	  av	  sådana	  tankar	  vara	  mycket	  kortare	  jämfört	  med	  tankar	  gjorda	  av	  316L.	  
Kostnaden	  för	  svetsningen	  är	  mycket	  liten	  jämfört	  med	  materialkostnaden	  (endast	  
någon	  procent	  av	  totalpriset).	  De	  olika	  stålen	  kräver	  olika	  tilläggsmaterial	  vilket	  gör	  att	  
svetsningen	  kommer	  skilja	  en	  del	  i	  pris	  för	  de	  olika	  stålen,	  men	  den	  kostnaden	  är	  så	  liten	  
att	  den	  inte	  påverkar	  materialvalet.	  
Den	  svetsmetod	  som	  är	  att	  föredra	  vid	  konstruktionen	  av	  tankarna	  är	  MIG.	  Den	  

använder	  likström	  och	  ett	  tillsatsmaterial	  i	  trådform	  där	  tråden	  fungerar	  som	  en	  
elektrod	  som	  frammatas	  automatiskt.	  Ljusbågen	  som	  uppkommer	  omges	  av	  en	  
skyddsgas	  som	  stabiliserar	  ljusbågen.	  För	  att	  undvika	  ofullständig	  genomträngning	  i	  
rostfria	  stål	  använder	  man	  argon	  med	  en	  liten	  procentsats	  syrgas	  som	  skyddsgas.	  
Som	  tillsatsmaterial	  används	  ett	  överlegerat	  stål	  med	  bättre	  egenskaper	  än	  

grundmaterialet	  för	  att	  fogen	  inte	  ska	  vara	  den	  svagaste	  länken.[20]	  	  
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Figur	  9.	  En	  schematisk	  bild	  över	  hur	  MIG-‐svetsning	  går	  till.	  
(http://www.svets.se/tekniskinfo/svetsning/metoder/magmiggasmetallbagsvetsning.4.ec944110677af1e8380009917.html,	  

hämtad	  2012-‐05-‐28)	  
	  
	  

Efterbehandling	  
	  
Att	  svetsa	  innebär	  ur	  korrosionssynpunkt	  stora	  förändringar	  i	  materialet	  där	  de	  största	  
hoten	  som	  uppkommer	  är	  svetsoxider	  och	  anlöpningar.	  Svetsoxider	  bildas	  på	  ytan	  av	  
stålet	  och	  bygger	  på	  det	  naturligt	  förekommande	  oxidskiktet	  på	  ytan.	  Krom	  oxideras	  
lättare	  än	  järn	  och	  därför	  kommer	  krom	  ta	  sig	  ut	  till	  stålets	  yta	  när	  stålet	  värms	  upp.	  Det	  
leder	  till	  att	  det	  underliggande	  skiktet	  får	  en	  lägre	  kromhalt	  vilket	  ger	  en	  minskad	  
korrosionsbeständighet	  i	  just	  det	  området.	  	  
Anlöpningar	  ses	  ofta	  på	  ytan	  av	  de	  värmepåverkade	  zoonerna	  precis	  intill	  svetsfogen	  

som	  en	  blåaktig	  till	  gul	  ton.	  På	  samma	  sätt	  som	  vid	  svetsoxider	  har	  krom	  oxiderats	  på	  
ytan	  och	  bildat	  sammanträngda	  kromoxider.	  Dessa	  är	  porösa	  och	  ger	  inte	  något	  skydd	  åt	  
det	  underliggande	  kromfattiga	  stålet.	  	  
Vanligaste	  metoden	  för	  att	  avlägsna	  svetsoxider	  och	  anlöpningar	  är	  kemisk	  betning.	  

Vid	  betning	  löses	  svetsoxiderna	  och	  anlöpningarna	  upp	  genom	  oxidationsprocesser.	  
Betningen	  består	  av	  olika	  mängder	  salpetersyra	  och	  flussyra	  (normalt	  10-‐20%	  
salpetersyra	  och	  1-‐6%	  flussyra)	  beroende	  på	  stålsort.	  Med	  högre	  legerade	  stål	  ökar	  
andelen	  flussyra.	  Betningen	  kan	  appliceras	  genom	  att	  en	  betpasta	  med	  tjock	  konsistens	  
appliceras	  på	  det	  svetsade	  området.	  Själva	  betningsprocessen	  tar	  sedan	  mellan	  30	  
minuter	  till	  några	  timmar	  beroende	  på	  legeringshalten	  hos	  stålet.	  
Det	  är	  ingen	  större	  skillnad	  i	  pris	  för	  efterbehandling	  av	  de	  olika	  stålen,	  alltså	  är	  det	  

inget	  som	  måste	  vägas	  in	  i	  materialvalet.[21]	  
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Figur	  10.	  Tecknat	  tvärsnitt	  genom	  en	  svetsfog.	  	  
(http://www.damstahl.se/Files/Billeder/2011/PDF/SV/Publikationer/7-‐___Bearbetning.pdf,	  hämtad	  2012-‐05-‐28)	  

Prisjämförelse	  
	  
Relativa	  prisuppgifter	  för	  de	  olika	  behandlade	  stålsorterna	  har	  erhållits	  från	  
Outokumpu.	  Det	  är	  legeringsämnen,	  framförallt	  nickel,	  som	  gör	  att	  priset	  på	  stål	  kan	  
variera	  kraftigt.	  Därför	  kan	  de	  duplexa	  stålen	  vara	  att	  föredra	  på	  grund	  av	  sitt	  lägre	  
nickelinnehåll.	  
I	  Tabell	  9	  visas	  den	  relativa	  materialkostnaden	  över	  en	  femårsperiod.	  	  Hög	  och	  låg	  

refererar	  till	  prisnivåer	  för	  legeringsämnena.	  Medelpriset	  för	  316L	  över	  perioden	  har	  
valts	  till	  referenskostnaden	  100.	  I	  tabellen	  ses	  också	  att	  det	  mer	  låglegerade	  2304	  
påverkas	  minst	  av	  råvarupriser.	  Dessa	  priser	  säger	  dock	  inte	  relativa	  priser	  för	  den	  
slutgiltiga	  konstruktionen,	  eftersom	  en	  högre	  sträckgräns	  ger	  mindre	  materialåtgång.	  	  
	  
Tabell	  9.	  Relativa	  materialkostnader	  (Cost	  efficiency,	  Outokumpu).	  
	  

	  
Medel	   Hög	   Låg	  

2304	   81	   95	   69	  
2205	   118	   137	   96	  
316L	   100	   140	   66	  

	  
	  
Utifrån	  ovanstående	  medelpriser	  samt	  ett	  approximerat	  pris	  för	  LDX	  2404	  som	  bör	  

vara	  något	  lägre	  än	  2205	  enligt	  Outokumpu,	  kan	  priset	  per	  tank	  beräknas	  med	  hjälp	  av	  
materialåtgången	  per	  tank.	  Återigen	  relativa	  kostnader	  med	  utgångspunkt	  från	  316L	  
som	  referens.	  	  
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Tabell	  10.	  Relativa	  kostnader	  per	  tank.	  

	   316L	  	   2205	  	   2304	  	   LDX	  2404	  

Relativt	  pris/ton	  material	  	   100	  	   118	  	   81	  	   110-‐115	  	  

Ton	  material	  för	  tank	  A:	  20m	  diameter,	  10m	  höjd	  	   42,2	  	   29,4	  	   31,4	  	   29,8	  	  

Ton	  material	  för	  tank	  B:	  30m	  diameter,	  15m	  höjd	  	   110	  	   80	  	   80,9	  	   76	  	  

Relativt	  pris/tank	  A	  	   100	  	   81,8	  	   60,3	  	   79,4	  	  

Relativt	  pris/tank	  B	   100	  	   85,8	  	   59,6	  	   77,7	  	  

	  

	  
	  

Figur	  11.	  Potentiella	  sänkningar	  av	  materialkostnad	  i	  procent	  vid	  val	  av	  2205	  	  
framför	  316L	  för	  olika	  konstruktioner.	  (Cost	  efficiency,	  Outokumpu)	  

	  
I	  Figur	  11	  ses	  att	  enligt	  Outokumpus	  prisuppgifter	  skulle	  det	  vara	  billigare	  att	  

tillverka	  vattentankarna	  av	  duplexa	  2205	  istället	  för	  austenitiska	  316L	  tack	  vare	  den	  
betydligt	  högre	  sträckgränsen	  hos	  2205,	  med	  avstamp	  i	  hur	  materialpriserna	  sett	  ut	  de	  
senaste	  fem	  åren.	  	  
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Resultat	  
	  
Tabell	  11.	  Sammanfattning	  av	  de	  kemiska	  sammansättningarna	  för	  samtliga	  stål	  
Stål	   Kemisk	  sammansättning,	  typiska	  värden,	  %	  

C	  max.	   N	   Cr	   Ni	   Mo	  
316L	  [9]	   0,03	   -‐	   16,5-‐18,5	   10,0-‐13,0	   2,0-‐2,5	  
2205	  [17]	   0,02	   0,17	   22	   5,7	   3,1	  
2304	  [17]	   0,02	   0,10	   23	   4,8	   0,3	  
LDX	  2404	  [16]	   0,02	   0,27	   24	   3,6	   1,6	  
	  
Tabell	  12.	  Sammanfattning	  av	  densitet	  och	  sträckgräns	  för	  samtliga	  stål.	  

Stål	   Densitet	  
(kg/m3)	  

Sträckgräns	  0,2%	  
(MPa)	  min	  (hot	  rolled	  plate)	  

316L	   8000	  [6]	   170	  [6]	  
2205	   7800	  [15]	   460	  [13]	  
2304	   7800	  [15]	   400	  [22]	  
LDX	  2404	   7900	  [16]	   480[13]	  

	  
Stålen	  ordnade	  efter	  ökande	  korrosionsbeständighet	  (bestämt	  utifrån	  Figur	  3):	  

	  
316L	  <	  2304	  <	  LDX	  2404	  <	  2205	  

	  
Stålen	  ordnade	  efter	  ökad	  hållfasthet	  med	  hänsyn	  till	  tjockleken	  på	  svepen	  som	  krävs	  
vid	  konstruktion	  av	  en	  tank	  (bestämt	  utifrån	  Tabell	  8):	  

	  
316L	  <	  2304	  <	  LDX	  2404	  och	  2205	  	  

	  
Tabell	  13.	  Relativa	  priser	  per	  tank	  för	  samtliga	  stål.	  

	   316L	  	   2205	  	   2304	  	   LDX	  2404	  

Relativt	  pris/ton	  material	  	   100	  	   118	  	   81	  	   110-‐115	  	  

Ton	  material	  för	  tank	  A:	  20m	  diameter,	  10m	  höjd	  	   42,2	  	   29,4	  	   31,4	  	   29,8	  	  

Ton	  material	  för	  tank	  B:	  30m	  diameter,	  15m	  höjd	  	   110	  	   80	  	   80,9	  	   76	  	  

Relativt	  pris/tank	  A	  	   100	  	   81,8	  	   60,3	  	   79,4	  	  

Relativt	  pris/tank	  B	   100	  	   85,8	  	   59,6	  	   77,7	  	  

	  
Stålen	  ordnade	  efter	  stigande	  priser	  (bestämt	  utifrån	  Tabell	  13):	  

	  
2304	  <	  LDX	  2404	  <	  2205	  <	  316L	  
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Diskussion	  
	  
Utifrån	  de	  parametrar	  som	  stålen	  utvärderats	  efter	  i	  den	  här	  rapporten	  kan	  316L	  
definitivt	  klassas	  som	  den	  minst	  lämpade	  materialet	  till	  tanken	  av	  de	  olika	  stålen.	  Den	  
slutsatsen	  kan	  bland	  annat	  dras	  utifrån	  sträckgränsen	  som	  är	  mycket	  lägre	  än	  för	  de	  
duplexa	  stålen.	  Det	  leder	  till	  en	  sämre	  hållfasthet	  som	  i	  sin	  tur	  resulterar	  i	  ett	  krav	  på	  
tjockare	  plåtar	  till	  konstruktionen	  och	  därmed	  även	  en	  större	  materialåtgång.	  Priset	  på	  
316L	  varierar	  kraftigt	  efter	  prisnivåerna	  för	  legeringsämnena.	  Det	  är	  främst	  nickel	  som	  
gör	  att	  stålpriserna	  varierar,	  vilket	  också	  316L	  har	  en	  mycket	  högre	  halt	  av	  jämfört	  med	  
de	  duplexa	  stålen.	  Det	  gör	  att	  en	  tank	  av	  316L	  även	  skulle	  vara	  dyrast.	  Vad	  gäller	  
korrosionsmotståndet	  så	  skulle	  stålet	  antagligen	  kunna	  klara	  av	  västkustklimatet,	  dock	  
inte	  med	  samma	  säkerhetsmarginal	  som	  exempelvis	  det	  duplexa	  stålet	  2205.	  
Frågan	  är	  då	  vilket	  av	  de	  duplexa	  stålen	  som	  lämpar	  sig	  bäst.	  Eftersom	  svepens	  

plåttjocklekar	  måste	  vara	  minst	  6	  mm	  så	  går	  det	  inte	  att	  utnyttja	  de	  mycket	  bra	  
hållfastheterna	  för	  2205	  och	  LDX	  2404.	  I	  Tabell	  8	  ses	  tydligt	  att	  alla	  svep	  blir	  lika	  tjocka	  
för	  de	  båda	  stålen	  även	  om	  de	  rent	  hållfasthetsmässigt	  hade	  klarat	  av	  att	  vara	  tunnare	  
och	  på	  så	  vis	  bidragit	  till	  en	  mindre	  materialåtgång.	  Det	  är	  bara	  första	  svepet	  för	  2304	  
som	  skiljer	  sig	  i	  tjocklek	  från	  2205	  och	  LDX	  2404.	  Det	  har	  konstaterats	  att	  2304	  är	  
billigare	  än	  2205	  och	  enligt	  Outokumpu	  borde	  det	  även	  vara	  billigare	  än	  LDX	  2404.	  
Prismässigt	  skulle	  alltså	  2304	  vara	  att	  föredra.	  
Korrosionsmässigt	  är	  2304	  ungefär	  likvärdig	  316L	  medan	  LDX	  2404	  ligger	  närmre	  

2205	  som	  är	  klart	  överlägset.	  Samtidigt	  finns	  det	  inget	  som	  tyder	  på	  att	  2304	  inte	  skulle	  
klara	  av	  västkustklimatet	  och	  kraven	  som	  ställs	  på	  stålet,	  men	  det	  skulle	  kunna	  vara	  ett	  
risktagande.	  2205	  och	  LDX	  2404	  har	  däremot	  uppvisat	  mycket	  goda	  resultat	  vid	  
korrosionstester	  (se	  avsnitt	  Jämförelse	  av	  stål)	  och	  kan	  anses	  vara	  ett	  säkrare	  val.	  I	  
slutändan	  handlar	  det	  om	  hur	  säker	  man	  vill	  vara	  på	  korrosionsaspekten	  och	  hur	  
mycket	  extra	  man	  är	  villig	  att	  betala	  om	  det	  inte	  är	  ett	  måste.	  

Slutsats	  
	  
Något	  av	  de	  duplexa	  rostfria	  stålen	  rekommenderas	  framför	  det	  austenitiska	  rostfria	  
stålet	  316L.	  Prismässigt	  så	  är	  2304	  att	  föredra	  framför	  2205	  och	  LDX	  2404.	  
Korrosionsmässigt	  är	  2205	  att	  föredra,	  följt	  av	  LDX	  2404	  och	  sist	  2304.	  2205	  kan	  dock	  
anses	  vara	  onödigt	  bra	  och	  därför	  inte	  relevant	  för	  det	  här	  användningsområdet.	  
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