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Από την εποχή που ο άνθρωπος κατάφερε να χρησιμοποιήσει προς ίδιον όφελος το Σίδηρο που βρίσκεται σε αφθονία στη Γη, δεν άλ-

λαξε προτιμήσεις. Με άλλα λόγια διανύουμε  την εποχή του Σιδήρου. Από τότε, και ειδικά τον τελευταίο

αιώνα, οι άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει στα έργα τους πολλά άλλα μέταλλα με χαρακτηριστι-

κά ανώτερα του χάλυβα για συγκεκριμένες εφαρμογές. Πολλοί παράγοντες όμως, όπως η

δυσκολία εξόρυξής τους, το υψηλότερο κόστος κατεργασίας και η σπανιότητά τους,

δεν τους έδωσαν τη δυνατότητα να εκθρονίσουν το χάλυβα από την κορυφή των

βιομηχανικών μετάλλων. Συνεισέφεραν όμως στο να βελτιώσουν τις ιδιότητες

του χάλυβα και να τον κάνουν κατάλληλο για περισσότερες εφαρμογές. Μία

από τις πιο δημοφιλείς μορφές χάλυβα με βελτιωμένες ιδιότητες είναι ο

ανοξείδωτος χάλυβας. Διατηρώντας το βασικό πλεονέκτημα του χάλυβα,

δηλαδή την υψηλή μηχανική αντοχή, απαλείφει ένα από τα βασικά μειο-

νεκτήματα του κοινού χάλυβα: την έντονη τάση να αντιδρά με το οξυγόνο

και να ..σκουριάζει. Έτσι έγινε κατάλληλος για πολλές εφαρμογές με

αποτέλεσμα η ζήτησή του να αυξηθεί κατακόρυφα. Στις μέρες μας είναι

πολύ πιο έντονη η αυξητική τάση της ζήτησης ανοξείδωτου χάλυβα, κυ-

ρίως λόγω της συνεχούς αύξησης των αναγκών των χωρών της Ασίας. Οι

βασικές τεχνικές κατεργασίας του ανοξείδωτου χάλυβα είναι παρόμοιες με

αυτές των κοινών χαλύβων με λίγο μεγαλύτερη  δυσκολία κατεργασίας και

κάποιες ιδιαιτερότητες ανάλογα με την τεχνική. Το έντονο ενδιαφέρον όμως

για τη χρήση ανοξείδωτου χάλυβα σε συγκεκριμένες κατασκευές, είναι ένα διαρ-

κές κίνητρο για τροποποιήσεις και βελτιώσεις των μεθόδων κατεργασίας.
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Τι είναι οι ανοξείδωτοι

χάλυβες

Γύρω στο 1913 ο Βρετανός Harry

Brearley προσπαθώντας να

αντιμετωπίσει το πρόβλημα της

διάβρωσης στις κάνες των

κανονιών από τις πυρίτιδες της

εποχής πρόσθεσε σημαντική

ποσότητα χρωμίου σαν

συστατικό κράματος χάλυβα και

το αποτέλεσμα υπήρξε ένα

κράμα ανθεκτικό στην προσβολή

από την υγρασία και τα οξέα. Έτσι

ο Brearley συνέδεσε το όνομά

του με μία σημαντική ανακάλυψη

αν και την ίδια εποχή στη

Γερμανία ερευνητές κατέληξαν

σε ανάλογα αποτελέσματα.

Συστηματικές έρευνες

χρηματοδοτήθηκαν και

οργανώθηκαν από τις

χαλυβουργίες της εποχής με

σκοπό τη δημιουργία νέων

τύπων κραμάτων. Κορυφαία

στιγμή της προσπάθειας αυτής

υπήρξε η κατασκευή τον 1925

του δημοφιλούς κράματος 18-8

με 18% περιεκτικότητα σε

χρώμιο και 8% σε νικέλιο. Η

εμπορική επιτυχία του νέου

κράματος ήταν μεγάλη και

ακολουθήθηκε από

"ανακαλύψεις" και άλλων

κραμάτων που συνεχίζονται

μέχρι σήμερα.

Τι ιδιαίτερο έχουν τα κράματα

αυτά που συνηθίσαμε να τα

ονομάζουμε "ανοξείδωτους

χάλυβες" (stainless steel, aciers

inoxydables, rostfrei). Η

συνήθης προστασία των

χαλύβδινων αντικειμένων με

βαφή (χρωματισμό) ή

επιμετάλλωση δεν είναι

εφαρμόσιμη ούτε εξασφαλίζει

πάντα την επιθυμητή προστασία.

Στην περίπτωση των

ανοξείδωτων χαλύβων την

προστασία αυτή παρέχει ένα

λεπτό στρώμα οξειδίου του

χρωμίου που σχηματίζεται στην

εξωτερική επιφάνεια των

αντικειμένων. Σε περίπτωση

τοπικής καταστροφής του το

στρώμα αυτό ξαναδημιουργείται

αυτόματα. Προϋπόθεση για τη

δημιουργία του προστατευτικού

στρώματος οξειδίου του χρωμίου

είναι μία ελάχιστη περιεκτικότητα

του κράματος σε χρώμιο. Αυτή

είναι της τάξης του 10,5%. Οπότε

θα μπορούσαμε να ορίσουμε

ανοξείδωτο χάλυβα αυτόν που

περιέχει χρώμιο σε ποσοστό

τουλάχιστον 10,5%. 

Εκτός του χρωμίου στους

ανοξείδωτους χάλυβες

συναντάμε και άλλα συστατικά

χημικά στοιχεία με συνηθέστερα:

Το νικέλιο

Το μολυβδαίνιο και

το άζωτο

Η παρουσία τους κατά

περίπτωση βελτιώνει τις

ιδιότητες του κράματος δίνοντάς

του τα χαρακτηριστικά που

εξυπηρετούν τη χρήση του.

Οι συνδυασμοί των συστατικών

στοιχείων των ανοξείδωτων

χαλύβων δίνουν μία ποικιλία

κραμάτων που για διευκόλυνση

των κατασκευαστών αλλά

κυρίως των χρηστών

ταξινομούνται στις εξής βασικές

κατηγορίες:

(ανάλογα με την ιδιαίτερη

κρυσταλλική δομή τους όπως

συναντάται και αναλύεται στο

διάγραμμα σιδήρου - άνθρακα)

• Ωστενιτικοί ανοξείδωτοι

χάλυβες

• Φερριτικοί ανοξείδωτοι

χάλυβες
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