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Cor-ten

Arkitektur
De første årene ble Cor-ten primært brukt i jernbane, broer og andre konstruksjoner. Etter hvert har også arkitekter
og kunstnere fått øynene opp for Cor-ten-stålets muligheter.
Cor-ten ble første gang brukt arkitektonisk i hovedkontoret til Deere & Company (John Deere-traktorer)
i Illinois, 1964. Arkitekten Eero Saarinen fant at en stålbygning og spesielt anvendelse av Cor-ten, som han hadde
sett benyttet til jernbaneskinner, var det riktige valg for å representere firmaets spesielle karakter. Samtidig som
materialet med sin robusthet og brune patina kunne minne om gamle rustne landbruksredskaper, bidro det til å
skape en ny slags industribygning.
CaixaForum, Madrid, 2008, er et kultursenter initiert av Spanias største bank. Bygningen som er basert på en
rehabilitering av et eksisterende teglkompleks, har et påbygg i flere etasjer som er kledt med Cor-ten.
Arkitektene Herzog & de Meuron demonstrerer her hvordan Cor-ten kledningen står meget fint sammen med den
hundre år gamle røde teglstrukturen.
På to områder har Statens Vegvesen som byggherre bidratt til å realisere en rekke prosjekter hvor Cor-ten har funnet
anvendelse. Dette gjelder flere anlegg i de såkalte Nasjonale Turistveger samt på flere vegstrekninger på E6 hvor
Cor-ten utprøves som et alternativ til varmforsinket utstyr som autovern og brurekkverk.
Billedhuggeren Richard Serras skulptur ”Shaft” fra 1989 på bankplassen i Oslo står i krumvalsede 50 mm stålplater.
Den monumentale skulpturen i sin rustfiolette farge står i fin kontrast til det stentunge Samtidsmuseet.
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Om Cor-ten
Hva er Cor-ten
Cor-ten er United States Steel Corporations produktnavn på en stållegering med
rustoverflate som er korrosjonsbestandig, til forskjell fra andre ståltyper hvor rust får
materialet til å løsne i flak, så emnet hele tiden svekkes etterhvert som oksygenet trenger
lenger og lenger inn. Til slutt dannes hull (gjennomtæring), eller emnet knekker.
Historikk
På begynnelsen av 1900-tallet begynte man i USA å få øynene opp for fordelene med økt
korrosjons-motstand i stål legert med kobber. I 1911 startet United States Steel
Corporation markeds-føringen av kobberholdige stålplater.
På denne tiden kom Byramji Dorabji Saklatwalla fra England til Pittsburgh for å forske
på tilsetting av vanadium i karbonstål og etter hvert andre tilsettingsstoffer, for å øke
stålets korrosjonsmotstand og strekkstyrke.
I 1932 patenterte han en stållegering med kobber, fosfor, silisium, nikkel og krom.United
States Steel Corporation utviklet stålet videre spesielt med tanke på jernbaneindustrien,
og ga det nye materialet navnet COR-TEN. COR står for CORrosion resistance
(rustbestandighet) og TEN står for TENsile strenght (strekkstyrke). Cor-ten kom på
markedet i 1933 og er i dag det mest kjente produktnavnet på denne stållegeringen.
Cor-ten produseres på lisens ved mange stålverk, bl.a. Ruukki.
Egenskaper
Under det ytterste rustskiktet av jernoksyd danner legeringen et tett barrierelag med
fosfater eller sulfater som beskytter mot ytterligere korrosjon. Dette laget slipper nesten
ikke igjennom oksygen eller vann, og forvitringsprosessen går dermed svært langsomt.
Den beskyttende rustdannelsen kan imidlertid bare skje i et klima som tillater at
materialet tørker fullstendig ut innimellom. Man må unngå horisontale flater, sprekker og
hjørner hvor det kan bli stående vann over lengre tid. Det kan oppstå misfarging av
underliggende konstruksjoner ved at regndråper tar med seg rustpartikler. Ved langtidskontakt med vann, ved bruk i nærheten av sjøen (salt i luften) eller ved spesielt aggressiv
luftforurensing må overflaten malebehandles.
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Cor-ten fås som konstruksjonsstål, plater og korrugerte paneler. Bruksområde bl.a.broer,
piper, rørgater, tanker, konteinere og fasader.
Man skiller mellom Cor-ten A og Cor-ten B.
Cor-ten A, med innhold av fosfor i legeringen, produseres i platetykkelser opp til 12,5
mm. Den har dårligere sveise- og formbarhets-egenskaper enn Cort-ten B, og kan ikke
brukes til lastbærende konstruksjoner.
Cor-ten A egner seg best brukt i forbindelse med flytende gasser.
Cor-ten B produseres i tykkelse opp til 40-50 mm. Den har gode sveiseegenskaper, er lett
formbar både kald og varm, og brukes i lastbærende og tunge konstruksjoner.
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