
krótki opis 

analiza chemiczna 

 C Si Mn P S Cr Ni V 

min. - - - - - 17,5 8,00 - 

max. 0,07 1,00 2,00 0,045 0,03 19,5 10,5 0,1 

właściwości 

Międzynarodowe oznaczenia 

DIN EN 10088 1.4301 

X5CrNi18-10 

1.4307 

X2CrNi18-10  

AISI AISI 304 AISI 304L 

PL 0H18N9   

AFNOR  Z7CN18-09 Z3CN19-09 

SS 2333 2352 

UNE  S30400 S30403 

1.4301 | X5CrNi18-10 | 0H18N9  

1.4307 | X2CrNi18-9  

1.4301 | X5CrNi18-10 | AISI 304 | 0H18N9                                                                  
1.4307 | X2CrNi18-9 | AISI 304L  

1.4301/1.4307 to nierdzewna, austenityczna stal chromowo-niklowa, posiadająca dobrą odporność na korozję w 
środowisku naturalnym. Nie nadaje się do stosowania w środowisku zasolonym oraz o wysokim stężeniu chloru. 

Ze względu na skład chemiczny oraz właściwości gatunek 1.4301 jest porównywalny z 1.4307 oraz 1.4541. 

Stal 1.4301 jest polecana, gdy stawiane są wysokie wymagania dotyczące właściwości obróbczych, odporności 
na korozję oraz wyglądu.  

Spawalność: doskonała 

kowność: dobra 

skrawalność: średnia 

odporność na korozję: dobra 

właściwości mechaniczne: średnie 

 

Gatunek 1.4301/1.4307 posiada doskonałą spawalność, dobrą skrawalność oraz wysoką odporność koro-
zyjną. Po procesie spawania nie jest odporny na korozję międzykrystaliczną. Gatuek AISI 304/304L maga-
zynujemy w stanie wyżarzonym rozpuszczająco, studzonym. 



Re 

granica plastyczności 

A 

wydłużenie przy   

zerwaniu 

KV 

udarność z karbem 

Rm 

wytrzymałość na   

rozciąganie 

 

Twardość 

min. 205 N/mm2 min. 30 % 
próba poprzeczna 

 
min. 45 % 

próba wzdłużna 

min. 60 J 
próba poprzeczna 

515-700 N/mm2 ≤ 215 HB 

obszary wykorzystania 

Dobre własności obróbcze oraz atrakcyjny wygląd sprawiają, że gatunek 1.4301 | 1.4307 ma różnorodne 
zastosowanie. Główne obszary wykorzystania to: przemysł spożywczy, samochodowy, chemiczny, urządze-
nia medyczne, przemysł papierniczo-tekstylny, naftowy/petrochemiczny 

cechy szczególne 

Najwyższej jakości gatunek 1.4301/1.4307 magazynujemy podwójnie atestowany.                                

Stopień przekucia wynosi min. 3,5. 

gęstość w kg/dm³  7,9 

opór elektryczny w 20°C w ( Ω mm²)/m 0,73 

magnetyczność bardzo niska 

przewodność cieplna w 20°C w W/(m K) 15 

pojemność cieplna w 20°C w J / (kg K) 500 

cechy fizyczne 

obróbka plastyczna na zimno możliwa 

spęczanie na zimno możliwa 

polerowalność możliwa 

kucie swobodne i matrycowe możliwa 

obróbka skrawaniem możliwa 

obróbka 

właściwości mechaniczne w 
temp. pokojowej (QT700) 

1.4301 | X5CrNi18-10 | 0H18N9  

1.4307 | X2CrNi18-9  



zastosowanie 

Materiał 1.4301/1.4307 znajduje zastosowanie w szczególności np. na płyty adaptera w maszynach, 
pokrywy pomp w przemyśle chemicznym, hydrauliczne (olejowe) zawory sterujące,  produkty diali-
zujące w urządzeniach medycznych, bloki rozdzielające w przemyśle laserowym oraz płyty silnikowe 
w stalowniach.  

kucie 

Powolne podgrzanie w procesie kucia następuje do temperatury 1150°C - 1180°C. Następnie stal może być 
kuta w przedziale 1180°C - 950°C. Studzenie odbywa się za pomocą powietrza lub wody. Poprzez zgorzelinę 
lub barwy nalotowe następuje zmniejszenie odporności na korozję. 

obróbka skrawaniem 

Podczas obróbki skrawaniem umacnia się jakość gatunku. Należy wybrać dużą głębokość skrawania. 

spawanie 

Spawalność gatunku 1.4301 jest bardzo dobra. Nie należy przekraczać średniej temperatury 200°C. Jeśli 
zawartość węgla mieści się w górnym przedziale, po spawaniu należy wykonać wyżarzanie rozpuszczające. 

Dopływ ciepła może wpłynąć na odporność na korozję. 

odporność na korozję 

Poprzez tworzenie karbidów chromu na granicach ziarna jest podatny na korozję międzykrystaliczną. Dobrą 
odporność na korozję wykazuje w środowisku naturalnym, czego nie można powiedzieć o środowisku zasolo-
nym czy o wysokiej zawartości chloru (np. woda morska czy baseny). 

obróbka plastyczna na zimno 

Gatunek nadaje się do obróbki plastycznej na zimno. 

obróbka termiczna 

 temperatura w °C studzenie 

obróbka plastyczna na gorąco 1200 - 900°C powietrze 

obróbka termiczna   

wyżarzanie rozpuszczające (+AT) 1000 - 1100°C szybkie studzenie powietrzem lub wodą 

1.4301 | X5CrNi18-10 | 0H18N9  

1.4307 | X2CrNi18-9  



Chcieliby Państwo zapytać o konkretny wymiar w gatunku 1.4301 | 1.4307? Nie ma problemu.  

Nasi kompetentni pracownicy chętnie Państwu pomogą. 

 
Special Steel Polska Sp. z o.o. 

Al. prof. Adama Krzyżanowskiego 11  

35-329 Rzeszów 

 

E-Mail: info@stalespecjalne.com.pl 

Tel.: +48 17 783 57 29 

 

Uwaga: dane zawarte w  powyższej karcie charakterystyki służą opisow i, odpow iedzialność jest 
wykluczona! 

Zapytania ofertowe 

możliwości dostaw 

Materiał 1.4301 magazynujemy w formacie kutego bloku oraz walcowanych płyt - tniemy piłą for-
matki na wskazany wymiar. Gatunek 1.4301 | 1.4307 jest podwójnie atestowany. 

1.4301 | X5CrNi18-10 | 0H18N9  

1.4307 | X2CrNi18-9  


