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Abstract 

Exhaust Gas Recirculation, EGR, is a system for reduction of 

environmental unfriendly emissions, especially NOX, for heavy duty 

engines.  During recirculation the exhaust gases are cooled in the EGR 

coolers and the decrease in exhaust temperature results in formation of 

a corrosive condensate. The materials of the components of the EGR 

system thus need to be corrosion resistant. 

The aim of this thesis was evaluate the stress corrosion cracking 

resistance on austenitic and duplex stainless steels. A cost analysis in 

regard to choice of material and manufacturing methods for the EGR 

cooler component has also been performed. 

Two different materials were tested, austenitic stainless steel grade 

1.4404 and one duplex stainless steel grade 1.4462. The method used 

was slow strain rate testing using an environmental chamber 

containing a synthetic condensate.  

The results shows that the austenitic stainless steel grade 1.4404 is 

sensitive to pitting corrosion following stress corrosion cracking at 

chloride concentrations equal to or above 0.33 wt% in the exhaust 

condensate. The duplex stainless steel grade 1.4462 did not show any 

signs of corrosion and is therefore immune to stress corrosion cracking 

for the corresponding environment.  

 

  



 

Kostnadseffektiva och robusta rostfria stål i 

avgaskondensatmiljö i EGR-system  

Sammanfattning 

Exhaust Gas recirculation, EGR, är ett system för att minska miljöfarliga 

utsläpp, särskilt kväveoxider, för dieselmotorer. Under återcirkulation 

kyls avgaserna i EGR-kylarna och den sänkta avgastemperaturen 

resulterar i bildandet av ett frätande kondensat. Komponenterna i EGR-

systemet behöver därför vara gjorda av material som är 

korrosionsbeständiga. 

Syftet med detta examensarbete var att kartlägga 

spänningskorrosionsmotståndet på austenitiskt och duplext rostfritt 

stål. En kostnadsanalys med avseende på materialval och 

tillverkningsmetoder för EGR-kylaren har också utförts.  

Två olika material testades, ett austenitiskt rostfritt stål, 1.4404 och ett 

duplext rostfritt stål, 1.4462. Den testmetod som används var långsam 

dragprovning(SSRT) med en klimatkammare som innehöll ett 

syntetiskt kondensat. 

Resultaten visar att det austenitiska rostfria stålet 1.4404 är känsligt 

mot gropfrätningskorrosion och påföljande spänningskorrosion vid 

kloridhalter lika med eller högre än 0,33 vikt-% i avgaskondensat. Det 

duplexa rostfria stålet 1.4462 visade inte några tecken på korrosion och 

är därför immunt mot spänningskorrosion i motsvarande miljö. 

 

 


