
Materiallære - metaller - for ingeniører                  Materials Science 

Copyright © 2010 Henning Johansen                    side 41 

4   FASER, FASEDIAGRAMMER OG LEGERINGER 
(Phase diagrams and alloys) 

 
4.1  Faser 
 
De fleste stoffer, elementer som sammensatte stoffer, kan opptre med minst tre forskjellige 
atom- eller molekylarrangement ved passende valg av trykk og temperatur. Vi sier at stoffene 
opptrer i ulike aggregattilstander 
- Fast 
- Flytende 
- Gass 
 
I den faste tilstand er atomene ordnet i et eller annet regelmessig, tredimensjonalt mønster, ett 
gitter. Et materiale kan også ha mer enn ett atomarrangement i fast tilstand. Materialet er 
polymorft eller allotropt. Eksempel på dette er jern med kubisk romsentrert og kubisk 
flatesentrert gitterstruktur. 
 
I den flytende tilstand eksisterer det også et visst system i atom (molekyl) arrangementet. 
Noen stoffer kan derfor vise til mer enn en væskestruktur. 
 
I den gassformede tilstand hersker det derimot komplett uorden, og ingen gasser kan ha mer 
enn ett atom (molekyl) arrangement. En gasssom er sterkt ionisert (ion = elektrisk ladd atom) 
har enda større uorden blant de enkelte bestanddeler, idet valenselektronene er avspaltet og 
ikke lenger bundet til de enkelte atomer. En gass i denne tilstand kalles et plasma og betegnes 
ofte som den fjerde aggregattilstand. 
 
Med et felles navn kalles de forskjellige tilstander for faser. Et stoff kan opptre i flere faser 
innenfor samme aggregattilstand. 
 
En fase kan defineres som en homogen tilstand, når homogen refererer til atom- eller 
molekylarrangementet. 
Luft er en enkelt fase ved vanlig trykk og temperatur fordi O2, N2, CO2, He, A og andre 
molekyler er i homogen blanding. 
Melk består av en grunnvæske hvor det flyter jevnt fordelte fettkuler. Melk er derfor ikke en 
homogen blanding, og består derfor av minst to faser. 
 
Figuren på neste side viser faser og oppløselighet illustrert ved kjente eksempler: 
- Vanns tre aggregattilstander, gass, flytende og fast, 3 faser. 
- Vann og alkohol som har full løselighet, 1 fase. 
- Salt og vann som har delvis løselighet, 2 faser. 
- Olje og vann som har ingen løselighet, 2 faser. 
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Figur 4.1 

Faser og oppløselighet. 
(a) Vanns tre aggregattilstander, gass, flytende og fast, 3 faser 

(b) Vann og alkohol har full løselighet, 1 fase 
(c) Salt og vann har delvis løselighet, 2 faser 
(d) Olje og vann har ingen løselighet, 2 faser 
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4.2  Legeringer 
 
Rene metaller har sjelden tilfredsstillende egenskaper for tekniske formål. En vidtgående 
regulering av egenskaper kan oppnås ved å blande sammen metaller. Vi får da en legering 
som kan defineres som en blanding av metaller eller ikke-metaller som oppviser typisk 
metallisk karakter. 
 
En legering kan bestå av to eller flere komponenter og betegnes med følgende navn: 
- Binære legeringer   Legeringer bestående av to komponenter 
- Ternære legeringer   Legeringer bestående av tre komponenter 
- Quaternære legeringer  Legeringer bestående av fire komponenter 
- Komplekse legeringer  Legeringer bestående av flere enn fire komponenter 
 
Generelt gjelder at vi ved legering kan få frem helt nye egenskaper, både mekaniske, 
fysikalske og kjemiske egenskaper som ikke karakteriserer noen av de enkelte komponenter.  
 
Typiske eksempler er: 
1. Jern og nikkel er begge ferromagnetiske ved værelsestemperatur. Legerer vi jern med 

nikkel får vi fortsatt et ferromagnetisk materiale inntil ca. 20 % Ni. Da blir jernet 
umagnetisk, men ved et nikkelinnhold over 40 % blir igjen ferromagnetisk. 

2. Både jern og nikkel har det vi kan kalle normal varmeutvidelse ved værelsestemperatur. 
Men i en legering av 36 % Ni og 64 % Fe er varmeutvidelseskoeffisienten nær 0, og 
legeringen benyttes derfor i klokker og andre instrumenter hvis nøyaktighet er avhengig av 
geometrisk stabilitet. 

3. Kobber er et rødt og nikkel er et hvitt metall. Legeres nikkel med kobber, beholder 
materialet den hvite nikkelfarge inntil 60 % Cu. Da først slår fargen om til en gylden tone 
som blir mørkere med økende kobberinnhold. Legeringen 60 % Cu – 40 % Ni benyttes til 
mynter og er det billigste materiale som kan illudere sølv i fargen. 

 
En legering kan under visse forhold oppfattes som en mekanisk blanding. Det karakteristiske 
for en løsning er at de enkelte komponenter er homogent blandet med hverandre helt ned til 
molekylær eller atomær størrelse. Med andre ord, en løsning inneholder bare en enkelt fase. I 
en løsning kan ikke de enkelte bestanddeler skilles fra hverandre med noen mekanisk metode. 
Sammenlign for eksempel med utfordringen å lage ferskvann av sjøvann. En løsning er ikke 
nødvendigvis en væske, det kan være en gass, og det kan være et fast stoff. 
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4.3  Fasediagrammer for binære legeringer 
 
En rekke teknisk viktige metaller løser seg fullstendig i hverandre i smeltet tilstand, akkurat 
som alkohol og vann ved vanlig temperatur. For enkelte metaller som bly og sink er det bare 
delvis løselighet til stede. I smeltet tilstand danner disse metallene to atskilte faser, en 
sinkholdig blyfase og en blyholdig sinkfase. Den siste er lettest og flyter på blyfasen. Andre 
metaller som bly og jern er på det nærmeste løselige i hverandre i smeltet tilstand. 
For å oppnå skikkelige legeringsmuligheter må vi stille som betingelse at det er full løselighet 
i smeltet tilstand. 
Når komponentene ikke er løst i hverandre, består smelten av to atskilte lag, og vi oppnår ikke 
den intime blanding som er nødvendig for at blandingen kan kalles en legering. 
 
Ved størkning og nedkjøling kan vi skjelne mellom et begrenset antall prinsipielt forskjellige 
forløp av prosessen. Vi skal se nærmere på tre slike forløp med tre tilhørende typer 
fasediagrammer eller tilstandsdiagrammer. 
 
1. De to komponentene er fullstendig løselige i hverandre i fast tilstand. 

Figur 4.2 
Atomarrangement i legeringer med fullstendig 

løselighet. 

 
2. De to komponentene er ikke løselige i hverandre i fast tilstand. 

Figur 4.3 
Atomarrangement i legeringer med ingen løselighet. 

 
3. De to komponentene er delvis løselige i hverandre i fast tilstand. 

Figur 4.4 
Atomarrangement i legeringer med delvis løselighet. 
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4.3.1  Full løselighet i smeltet og i fast tilstand (en-faselegeringer) 
 
Eksempel på slike legeringer er systemene kobber (Cu) – nikkel (Ni), jern (Fe) – mangan 
(Mn), sølv (Ag) – gull (Au) og mange andre. Full løselighet i fast tilstand betyr at de to 
atomtypene gjensidig skal kunne erstatte hverandre i metallgitrene. De må da oppvise atskillig 
likhet både når det gjelder størrelse og andre egenskaper. De må bl.a. krystallisere med 
samme gitterstruktur. Slike legeringer kalles homogene legeringer. 
 
Vi skal se nærmere på systemet Ni – Cu. 
Ni har atomnummer 28 og Cu 29. Begge har kubisk flatesentrert gitterstruktur. 
 

 
Figur 4.5 

Avkjølingskurver og fasediagram for Ni – Cu. Over liquidus består legeringen av smelte (en 
fase) og under solidus av blandkrystaller av en fase. 

 
Venstre figur over viser temperatur – tid – kurver (termisk analyse) for de rene komponentene 
samt for et par legeringer. Knekkpunktene på kurvene betegner overgangen fra flytende til 
fast fase. De rene komponentene størkner ved en bestemt temperatur, mens legeringene i 
mellom størkner over et visst temperaturintervall (størknings- eller smelteintervall). Mellom 
de to knekkpunktene som refererer seg til størkningens begynnelse og slutt, opptrer en slakere 
helning på kurven, noe som indikerer en kontinuerlig varmeavgivelse mellom de to 
temperaturgrensene. Hvis vi overfører alle knekkpunktene til et temperatur – 
konsentrasjonsdiagram, ender vi opp med fasediagrammet som vist i figuren til høyre. 
 

tid 

0C 
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Øverste linje betegnes liquiduslinjen og nederste soliduslinjen. Over liquiduslinjen er alt 
smeltet. Mellom de to linjene eksisterer en blanding av smelte og størknede krystaller. Under 
soliduslinjen er alt størknet. 
 
I fast tilstand forekommer bare en fase, blandkrystaller av Ni og Cu. Dannelsen av 
blandkrystaller skjer her ved at de respektive elementers atomer erstatter hverandre i gitteret 
(substitusjonsblandkrystaller). 
 
Mellom solidus og liquiduslinjen forekommer både størknede krystaller og smelte i blanding, 
og vi har følgelig en tofase-tilstand. Over liquiduslinjen eksisterer en homogen oppløsning av 
Ni og Cu, og vi har igjen bare en fase. 
 
Vi skal se nærmere på størkningsmekanismen og betrakte hva som skjer under størkning med 
en legering av vilkårlig konsentrasjon, qx, bestående av 46 % Cu og 54 % Ni. Ved temperatur 
T1, begynner størkningen og er avsluttet ved temperatur T4. Herunder er det dannet krystaller 
med samme konsentrasjon, qx, som smelten hadde. Under selve størkningen opptrer imidlertid 
visse konsentrasjonsforskjeller mellom den utkrystalliserte fase og den enda flytende fase.  
 
Både denne konsentrasjonsforskjellen og det mengdeforhold som ved en bestemt temperatur 
eksisterer mellom krystaller og smelte kan på en enkel måte finnes av diagrammet: 
- Ved temperatur T1 starter størkningen. Det dannes små kim i smelte. Konsentrasjonen av 

den første utfelte fase, a1 = 26 % Cu, bestemmes av skjæringspunktet mellom isoterm T1 
og soliduslinjen. 

- Når temperaturen faller til T2, har kimene vokst til krystaller med konsentrasjon a2 = 33 % 
Cu i en smelte med konsentrasjon S2 = 54 % Cu. 
Konsentrasjonen av en smelte bestemmes av skjæringspunktet mellom isotermen T2 og 
liquiduslinjen. 

- Etter hvert som temperaturen faller, vokser krystallene i smelta. Ved temperatur T3 består 
legeringen av krystaller med konsentrasjon a3 = 40 % Cu i en smelte med konsentrasjon  
S3 = 63 % Cu. 

- Ved temperatur T4 størkner den siste smelta med en konsentrasjon S4 = 68 % Cu. 
Legeringen består nå av blandkrystaller med konsentrasjon qx = 46 % Cu og 54 % Ni. 

 
Under nedkjøling forandres som vi ser konsentrasjonen i de to fasene. Krystallfasen er til å 
begynne med rikere på Ni enn den opprinnelige konsentrasjon qx skulle tilsi. Innholdet av Cu 
i de nydannede krystaller øker etter hvert som temperaturen synker gjennom smelteintervallet. 
Tilsvarende vil den gjenværende smelte anrikes på Cu under størkningen. Denne 
størkningsmekanismen betyr ikke at vi etter endt krystallisasjon finner krystaller med 
sammensetning varierende fra a1 til qx. De forskjeller i sammensetning som opptrer vil 
normalt utjevnes ved diffusjon i den faste fase i takt med krystallisasjonsprosessen, og når 
denne er endt vil alle krystaller ha sammensetningen qx. Forutsetningen er imidlertid at 
størkningen foregår så langsomt at det blir tid til fullstendig konsentrasjonsutjevning ved 
diffusjon. 
Vekt eller masseforholdet mellom fast fase og smelte som er igjen, kan bestemmes av 
fasediagrammet etter den såkalte hevarmloven. 
Vi tenker oss en vektarm opplagret i skjæringspunktet mellom konsentrasjonen qx og den 
aktuelle isoterm. Vektarmens endepunkter blir i skjæringspunktene mellom samme isoterm og 
solidus- og liquiduslinjen. 
Tenker vi oss vekten av den faste fase og smelten som er igjen opphengt i sine respektive 
endepunkter, inntrer likevekt når produktet av vekt og arm er likt på begge sider. 
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Figur 4.6 

Hevarmloven vist for systemet Ni – Cu. 
 
Fra figuren får vi: 
 

( ) ( )x22x qSSmelteaqallerBlandkryst −⋅=−⋅  
 
eller 
 

2x

x2

aq
qs

Smelte
allerBlandkryst

−
−

=  

 
Noen legeringer (blant annet jern, Fe, og krom, Cr) med full oppløselighet i så vel smeltet 
som fast tilstand kan ha diagrammer som avviker noe fra det som er vist for systemet Ni – Cu.  
Figuren under viser diagramformer med typiske maksimums- og minimumsverdier der 
solidus og lquiduslinjene møtes. Legeringen vil i disse punkter størkne isotermt på samme 
måte som de rene legeringskomponentene. 
 

 
Figur 4.7 

Noen enfase legeringer har liquidus- hhv. solidusforløp med utpregede minima og maksima. 
Ved den kritiske konsentrasjonen størkner legeringen isotermt slik som rene metaller. 

Blandkrystaller Smelte 

qx 

Solidus Liquidus 

a2 S2 
qx – a2 S2 - qx –  
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Krystallseigring 
Fasediagrammet angir forholdene ved termodynamisk likevekt. Det vil si den endelige 
tilstand som systemet streber mot, men som det aldri helt vil nå. Likevekt forutsetter bl.a. at 
alle konsentrasjonsgradienter innen en og samme fase er jevnet ut. I smeltefasen tifredsstilles 
denne betingelse forholdsvis lett. I krystallfasen derimot, der diffusjon er den eneste 
mekanisme for utjevning av konsentrasjonsforskjeller, vil vi i alminnelighet måtte kreve en 
mye langsommere avkjøling enn det som er vanlig i praksis. 
La oss anta konsentrasjonen qx og temperaturen T2 i figuren under. 
 

 
Figur 4.8 

Krystallseigring. Ved praktiske avkjølingshastigheter er det ikke tid til fullstendig 
konsentrasjonsutjevning i krystallfasen, og konsentrasjonen av B øker utover i krystallet. Den 

prikkede linje angir gjennomsnittlig konsentrasjon i hvert krystall. 
 
Konsentrasjonen i krystallfasen er da a2 under forutsetning av at avkjølingen fra temperaturen 
T1 har foregått så langsomt at alle konsentrasjonsdifferanser er utjevnet. 
Ved praktisk avkjølingshastighet blir det ikke tid til fullstendig utjevning. Når et krystall 
fødes ved temperaturen T1, er konsentrasjonen a1. 
Ved synkende temperatur øker konsentrasjonen av de sist ordnede atomer. Ved T2 har således 
det samme krystall en kjerne med konsentrasjon a1, og i det ytterste lag er den øket til a2. Den 
gjennomsnittlige konsentrasjonen kan være a2´, og øker langs den prikkede linje når 
temperaturen faller ytterligere. 
Ved likevekt er hele smelten størknet ved T3. Når avkjølingen foregår raskt, er den 
gjennomsnittlige konsentrasjonen ved T3 lik a3´, altså mindre enn utgangskonsentrasjonen qx. 
Legeringens gjennomsnittlige konsentrasjon må naturligvis være lik utgangskonsentrasjonen 
qx, og dette kan først skje ved temperaturen T4 som er lavere enn solidustemperaturen T3. De 
sist størknede krystaller har da sammensetningen a4. 
 
Det fenomen at blandkrystallene opptrer med ujevn sammensetning, kalles krystallseigring. 
Stor avkjølingshastighet og stort størkningsintervall øker seigringen, se figuren neste side. 
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Figur 4.9 

Avkjølingshastighetens betydning for graden av mikroseigringer. 
 
Legeringer hvis konsentrasjon svarer til maksimum- eller minimumstemperaturen, er fri for 
seigring uansett avkjølingshastigheten.  
Legeringer har forskjellig seigringstendens. Legeringer med stort størkningsintervall, figur (a) 
under, og legeringer der smeltepunktforskjellen mellom legeringskomponentene er liten, figur 
(c), har stor seigringstendens. Legeringer med diagramform etter figur (b) er gunstigst. 
 

 
Figur 4.10 

Fasediagrammer for legeringer med forskjellig seigringstendens. 
 
Konsentrasjonsutjevning ved diffusjon innebærer at atomene beveger seg i krystallgitteret. 
Atombevegeligheten og dermed diffusjonshastigheten er sterkt avhengig av temperaturen og 
synker med denne. Ved romtemperatur er atombevegeligheten veldig liten og noen 
konsentrasjonsutjevning ved diffusjon av betydning vil ikke foregå ved så lave temperaturer. 
Det er imidlertid mulig å utjevne konsentrasjonsforskjeller ved å gløde legeringen ved en 
temperatur noe under soliduslinjen. En slik glødeprosess kalles diffusjonsgløding eller 
homogeniserende gløding. 
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Blandkrystallers egenskaper 
Legeringer kan vise uventede egenskaper som ikke karakteriserer komponentmetallene. 
Denne eiendommelighet er nettopp knyttet til blandkrystallene. I figuren under kan du se 
hvordan mekaniske og fysikalske egenskaper varierer for en legering av sølv, Ag, og gull, Au, 
som danner blandkrystaller ved alle konsentrasjoner. Bortsett fra densitet (tetthet) og termisk 
utvidelseskoeffisient som varierer lineært, viser alle egenskaper maksima og minima. 
Forandringen er størst ved den første tilsetning av legeringselementet, og den avtar så etter 
hvert, går gjennom 0 og skifter fortegn. Spesielt kan vi merke oss konduktiviteten som er 
veldig følsom for små innlegeringsmengder. Vi finner den karakteristiske form på 
egenskapskurvene igjen hos alle binære en-faselegeringer. 
 

 
Figur 4.11 

Fysikalske og mekaniske egenskaper for legeringssystemet Ag – Au. Bortsett fra densitet og 
termisk utvidelseskoeffisient, viser alle egenskaper typiske maksima og minima med størst 

variasjon ved lavest konsentrasjon. 
 
 
4.3.2  Full løselighet i smeltet tilstand, ingen i fast tilstand 
 
Eksempler på slike legeringer er systemene bly (pb) – antimonn (Sb), gull (Au) – silisium 
(Si), aluminium (Al) – silisium (Si) og andre. 
Vi skal se nærmere på systemet Pb – Sb. Denne legeringen ble tidligere mye anvendt som 
typemetall i trykkeriene, men er nå lite i bruk da trykkeriene nå bruker andre 
produksjonsmetoder. 
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Pb krystalliserer med kubisk flatesentrert gitterstruktur og har atomnummer 82. Sb har 
romboedrisk gitterstruktur (sidene a=b=c og vinklene α=β≠γ) og atomnummer 51. Alt i alt er 
ulikhetene mellom de to atomene så store at vi ikke kan vente stor løselighet i fast tilstand. 
Riktignokk eksisterer en viss løselighet i fast tilstand, men den er så ubetydelig at vi kan se 
bort fra den i de rent prinsipielle betraktningene som vi gjør her. 

 
Figur 4.12 

(a) Avkjølingskurver for ulike sammensetninger av legeringen Pb – Sb. 
(b) Fasediagrammet for legeringen Pb – Sb. 

(c) Massefordeling av strukturelementer i fast tilstand. 
 
Figur (a) over viser avkjølingskurver, tid – temperatur, hvor det opptrer karakteristiske 
knekker på kurven som indikerer varmeavgivelse ved størkning. 
De rene metallkomponentene størkner isotermt, mens kurvene for de fleste legeringer 
indikerer et smelteintervall. Den termiske analyse av systemet Pb – Sb viser imidlertid to 
avvik fra systemet Ni – Cu. 
For det første viser det seg at en bestemt legering, 11,7 % Sb, størkner isotermt som de rene 
metallene. 
For det andre ligger nedre knekkpunkt på samme temperatur for alle legeringer. 
Størkningsslutt er altså ved samme temperatur. 
 
Fasediagrammet er vist i figur (b). Det forekommer to liquiduslinjer som møtes i et bestemt 
punkt C. Det er en soliduslinje som er en rett linje parallelt med abscisseaksen og som også 
går gjennom nevnte skjæringspunkt. I punkt C størkner legeringen isotermt. 
 
Legeringskomponentene Pb og Sb er som nevnt ikke løselige i hverandre i fast tilstand. Den 
faste fase som utkrystalliseres er følgelig en blanding av rene krystaller av de enkelte 
komponenter. 
 

C 
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Vi betrakter en vilkårlig legering ned konsentrasjon qx med 66 % Sb og 34 % Pb og 
analyserer hva som skjer under størkning: 
- Når temperaturen synker under T1, begynner krystallisasjonen og smeltefasen spaltes i to 

faser, fast fase og gjenværende smelte. 
Konsentrasjoner og mengdeforhold kan bestemmes ved hjelp av hevarmloven. 

- Ved temperatur T2 er konsentrasjonen i gjenværende smelte S2 = 53 % Sb, og 
konsentrasjonen i fast fase 100 %. Ordinataksen må i dette tilfelle oppfattes som en del av 
soliduslinjen. De størknede krystaller er altså rene Sb-krystaller. 
 
Mengdeforholdet mellom smelte og fast fase blir som følger: 

( ) ( )x2x q100KrystallerSqSmelte −⋅=−⋅  

eller 
2x

x

Sq
q100

Krystaller
Smelte

−
−

=  

 
- Ved videre avkjøling vil vi ved bruk av hevarmloven se at det stadig skilles ut mer og mer 

rene antimonkrystaller mens gjenværende smelte etter hvert anrikes på Pb. Ved temperatur 
=2520C, har konsentrasjonen i smelten blitt = 11,7 % Sb og det som er igjen av smelten 
størkner her isotermt som en mekanisk finfordelt blanding av Pb og Sb-krystaller. En slik 
finfordelt blanding som størkner isotermt kalles et eutektikum. Tilsvarende benevnes Te 
eutektisk temperatur og qe eutektisk konsentrasjon. 

- Etter endt størkning vil legeringen bestå av to strukturelementer, rene Sb-krystaller 
innleiret i et eutektikum bestående av 11,7 % Sb og 88,3 % Pb. 

 
Et eutektikum (pkt. C i figur (b)) skiller seg fra virkelige krystaller eller korn ved at det består 
av to forskjellige faser, rent Sb og rent Pb. 
Strukturen er skjematisk antydet i figur (d). Mengdeforholdet eutektikum/Sb vil kunne 
bestemmes etter hevarmloven ved å anvende denne like over temperaturen Te. 
 

ex

x

qq
q100

Sb
eutektikum

−
−

=  

 
Ved konsentrasjoner mindre enn qe vil størkningsforløpet i prinsippet være det samme som 
forklart foran, bortsett fra at det her til å begynne med krystalliseres ut rene Pb-krystaller i 
stedet for Sb-krystaller, og at smelten etter hvert anrikes på Sb inntil eutektisk konsentrasjon. 
Den helt størknede legering vil følgelig bestå av Pb-krystaller innleiret i eutektikum. 
Har smelten konsentrasjonen qe, vil den størkne isotermt til eutektikum ved temperatur Te, og 
legeringen vil bare inneholde dette strukturelementet. 
 
De karakteristiske kjennemerker på en eutektisk legering kan sammenfattes som følger: 
1. Den størkner ved lavere temperatur enn enkeltkomponentene. 
2. Den størkner isotermt som de rene metallkomponenter. 
3. Den størkner til en fin blanding av de rene legeringskomponenter fast forbundet med 

hverandre. 
 
Form og fordeling av de enkelte faser innenfor et eutektisk strukturelement kan være 
forskjellig fra legering til legering. Strukturen kan bestå av små lameller av de to faser 
anordnet vekselvis, som små kuler innleiret i en grunnmasse, plater med vekslende 
orientering, og lignende 
 



Materiallære - metaller - for ingeniører                  Materials Science 

Copyright © 2010 Henning Johansen                    side 53 

4.3.3  Full løselighet i smeltet og delvis løselighet i fast tilstand 
 
Eksempel på slike legeringer er systemene sølv (Ag) – kobber (Cu) og bly (Pb) – tinn (Sn). Vi 
skal se nærmere på systemet Ag – Cu. 
Både Ag og Cu krystalliserer med kubisk flatesentrert gitterstruktur. Forskjellen atomnummer 
er stor, nemlig 47 for Ag og 29 for Cu. 
Størkne- avkjølingsforløpet ligner det som tidligere beskrevet for legeringer uten løselighet 
mellom komponentene. Forskjellen beror på at de to fasene nå består av blandkrystaller i 
stedet for rene komponenter. Figuren under viser fasediagrammet for Ag – Cu. 
 

 
Figur 4.13 

(a) Fasediagrammet for legeringssystemet Ag – Cu. 
(b) Sekundær α utfelles i primær β ved nedkjøling under Te . 

 (c) Massefordeling av strukturelementer ved T4. Sekundære utfellinger i eutektikum er 
undertrykt. 

 (d) Skjematisk fordeling av β og eutektikum i en legering av sammensetning qx like under 
eutektisk temperatur Te. 

(e) Sekundær utfelling av α og β faser i primærstrukturen. 
 
Vi betrakter en vilkårlig legering med konsentrasjon qx = 67 % Cu og 33 % Ag, og analyserer 
hva som skjer under størkning: 
- Ved temperaturen T1

 spaltes smelten oppi to faser, en fast fase β1 av blandkrystaller av Cu 
med noe løst Ag, og en smeltefase. 

- Ved T2 er konsentrasjonen av den faste fase β2 = 93 % Cu og 7 % Ag. 
 Masseforholdet finnes av hevarmloven. 
- Ved videre nedkjøling faller konsentrasjonen av Cu i begge faser, til henholdsvis 

βe = 91 % Cu og qe = 27 % Cu ved den eutektiske temperatur Te = 7700C. 
Her størkner så restsmelten til et eutektikum som utgjøres av en mekanisk finfordelt 
blanding av en Ag-fase med noe oppløst Cu (ca. 8 %), α-fasen og en Cu-fase med noe 
oppløst Ag (ca. 7 %), β-fasen. Konsentrasjonen av disse faser er gitt ved 
skjæringspunktene mellom isotermen Te og venstre og høyre solidus. 
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Legeringen består nå av to strukturelementer, nemlig eutektikum og korn av β-fase. 
Eutektikum er selv bygget opp av lameller av vekslende α og β, se figur (d). 

- Vi tar for oss hver av de to strukturelementene β-korn og eutektikum og følger dem ved 
fortsatt avkjøling: 
La oss tenke oss β-kornenes sammensetning '

eβ  litt større enn den ideelle sammensetning 
βe, se figur (b). De er da blandkrystaller av en enkelt fase. Når de avkjøles, avtar 
løseligheten av Ag i fasen. 
- Ved T3 passeres løselighetsgrensen og Ag-rike α-krystaller skilles ut inne i β-kornene. 
- Ved T4 er sammensetningen av de to faser α4 = 2 % Cu og β4 = 98,5 % Cu. 

  Masseforholdet finnes av hevarmloven: 

 
4

'
e

'
e4

fase
fase

α−β
β−β

=
−β
−α  

  
  I figur (e) er utfellingene antydet som tynne striper i kornene. 
  

Ved Te består eutektikum av α og β-fase. Under avkjøling faller løseligheten i begge 
faser, og ved å følge ressonemantet foran finner vi ved temperaturen T4 at det i β-fasen 
er utskilt α av konsentrasjonen α4, og i α-fasen β av konsentrasjonen β4. 

 
En utfelling inne i en fast fase kalles sekundær, i motsetning til primærutfelling i en smelte. 
Alle utfellinger forutsetter diffusjon, altså at det finner sted en utstrakt grad av omplassering 
av atomene. I fast tilstand er atombevegeligheten mye mindre enn i en smelte, og mindre jo 
lavere temperaturen er. Ofte vil derfor de sekundære utfellinger undertrykkes, og i stedet får 
vi en struktur av overmettede faser. Strukturen er da ustabil, og de undertrykte faser vil kunne 
skilles ut etter kortere eller lengre tid i en veldig fin fordelt form, ofte foranlediget av 
temperaturøkning eller plastisk deformering av legeringen. Dette forhold har stor praktisk 
betydning, siden materialstyrken øker når det skilles ut fint fordelte bestanddeler i grunnfasen. 
For eksempel kan en aluminiumlegering med 4 % Cu herdes ved bråkjøling fra ca. 5000C med 
påfølgende varmebehandling i noen timer ved 1700C. Dette bevirker at flytegrensen heves fra 
ca. 100N/mm2 i ubehandlet tilstand til opp mot 300N/mm2. I figur (c), hvor massefordelingen 
av strukturelementer og faser er opptegnet, er det antatt at sekundære utfellinger i eutektiket er 
undertrykket. 
 
Det eutektiske system som tidligere behandlet, forutsetter fullstendig uløselighet i fast 
tilstand. Dette er egentlig et spesialtilfelle av systemet eutektikum og blandkrystaller. Dette er 
et tilfelle som aldri forekommer i praksis. Selv mellom de mest ulike atomtyper vil vi kunne 
regne med en viss liten løselighet. Når det her er valgt å behandle tilfellene separat, skyldes 
dette pedagogiske grunner. 
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Figuren under viser en del fysikalske og mekaniske egenskaper for legeringen Ag – Cu ved 
værelsestemperatur. 
 

 
Figur 4.14 

Fysikalske og mekaniske egenskaper for legeringer i systemet Ag – Cu. 
Egenskapsforandringene er størst når konsentrasjonen av legeringselementet er liten og er 

større i en- enn i tofaseområdene. 
 
Figurene på neste side viser størkning av to forskjellige legeringer i systemet bly, Pb, og tinn, 
Sn. 
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Figur 4.15 

Størkning av legeringen 10 % tinn, Sn, og 90 % bly, Pb. 
 
 

 
Figur 4.16 

Størkning av legeringen 30 % Sn, og 70 % Pb. 
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4.3.4  Andre diagrammer 
 
Ofte vil diagrammene for tekniske legeringer være mer kompliserte enn de grunntyper vi har 
behandlet. I mange tilfeller kan legeringene fremstilles som en kombinasjon av grunntypene. 
Fasediagrammet for stål, Jern – karbon, er et slikt eksempel. 
 

 
Figur 4.17 

Fasediagrammet for jern, Fe, og karbon, C, systemet, samt massefordeling av de forskjellige 
strukturelementer. 

 


