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FASER, FASEDIAGRAMMER OG LEGERINGER 
 
 
De fleste stoffer kan opptre med minst tre forskjellige atom- eller molekylarrangement ved passende valg av trykk og temperatur. 
De kan opptre i ulike AGGREGATTILSTANDER: 
- Fast 
- Flytende 
- Gass 
 
Fast tilstand:    Atomene er ordnet i et eller annet regelmessig, tredimensjonalt mønster, ett gitter. 

Et materiale kan ha mer enn ett atomarrangement i fast tilstand. Materialet er polymorft eller allotropt.  
 
Flytende tilstand:   Det eksisterer et visst system i atom (molekyl) arrangementet. 

Noen stoffer kan derfor vise til mer enn en væskestruktur. 
 
Gassformede tilstand: Komplett uorden. 

Ingen gasser kan ha mer enn ett atom (molekyl) arrangement.  
En gass som er sterkt ionisert (ion = elektrisk ladd atom) har enda større uorden. 
En gass i denne tilstand kalles et plasma og betegnes ofte som den fjerde aggregattilstand. 
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De forskjellige tilstander kalles FASER.  
 
Et stoff kan opptre i flere faser innenfor samme 
aggregattilstand. 
 
Definisjon fase: 
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, Ar 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. 
 

 
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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LEGERINGER 
 
- Rene metaller har sjelden de rette egenskapene for tekniske formål. 
- Vi kan regulere av egenskaper ved å blande sammen metaller. 
- Vi får en legering. 

Definisjon legering: En blanding av metaller eller ikke-metaller som oppviser typisk metallisk karakter. 
 
En legering kan bestå av to eller flere komponenter og betegnes som følger: 

- 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: 
Ved legering kan vi få frem helt nye egenskaper, mekaniske, fysikalske og kjemiske, som ikke karakteriserer noen av de enkelte 
komponenter. 
Typiske eksempler er: 

1. Jern, Fe, og nikkel, Ni, er begge magnetiske ved værelsestemperatur. 
Ved legering får vi et umagnetisk materiale hvis Niinnhold ligger mellom ca. 20% og 40%. 

2. Fe og Ni har normal varmeutvidelse ved værelsestemperatur. 
Men i en legering av 36% Ni og 64% Fe er varmeutvidelseskoeffisienten nær 0. 
Legeringen benyttes derfor i klokker og andre instrumenter hvis nøyaktighet er avhengig av geometrisk stabilitet. 
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FASEDIAGRAMMER FOR BINÆRE LEGERINGER 
 
Betingelse for å oppnå gode legeringsmuligheter er at metallene løser seg fullstendig i hverandre i smeltet tilstand. 
 
Ved størkning og nedkjøling kan vi skille mellom 3 prinsipielt forskjellige forløp av prosessen i fast tilstand: 
 

1. 
De to komponentene er fullstendig 

løselige i hverandre. 

2. 
De to komponentene er ikke løselige i 

hverandre. 

3. 
De to komponentene er delvis løselige i 

hverandre. 

   
Atomarrangement i legeringer 

med fullstendig løselighet. 
Atomarrangement i legeringer 

med ingen løselighet 
Atomarrangement i legeringer 

med delvis løselighet 
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1 FULL LØSELIGHET I SMELTET OG I FAST TILSTAND (ENFASELEGERINGER) 
 
Eksempel på legeringer: Kobber (Cu) -nikkel (Ni), jern (Fe) - mangan (Mn), sølv (Ag) - gull (Au) 
 
Atomene erstatter hverandre i metallgitrene  →  må være ganske like i størrelse og andre egenskaper.  

→  må krystallisere med samme gitterstruktur. 
Legeringene kalles homogene legeringer. 
 
Systemet Ni – Cu: 
 Ni Cu 
Atomnummer 28 29 
Gitterstruktur kubisk 

flate-
sentrert 

kubisk 
flate-

sentrert 
- Venstre figur viser en termisk analyse  

med temperatur - tid - kurver. 
- Knekkpunktene overføres til temperatur 

-% Cu diagrammet til høyre. 
- Høyre figur viser ferdig fasediagram for  

legeringssystemet Ni - Cu. 
 
Liquidus linjen betegner smeltepunktet 
for alle legeringene. 
 
Solidus linjen betegner når legeringene er 
størknet (under linjen) 
 
Størkning/smelting foregår mellom linjene 
Solidus og Liquidus. 

 
Avkjølingskurver og fasediagram for Ni – Cu. Over liquidus består legeringen av 

smelte (en fase) og under solidus av blandkrystaller av en fase. 

Liquidus 

Solidus 
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Noen legeringer (blant annet jern, Fe, og krom, Cr) kan ha diagrammer som avviker noe fra det som er vist for systemet Ni – Cu.  
 
Diagrammer med typiske maksimums- og 
minimumsverdier hvor solidus og liquiduslinjene 
møtes. 
 
Legeringen vil i disse punkter størkne isotermt på 
samme måte som de rene legeringskomponentene. 
 

 
Noen enfase legeringer har liquidus- hhv. solidusforløp med utpregede 

minima og maksima. Ved den kritiske konsentrasjonen størkner legeringen 
isotermt slik som rene metaller. 
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Krystallseigring 
Det fenomen at blandkrystaller opptrer med ujevn 
sammensetning. 

 
- Fasediagrammet angir den endelige tilstand som systemet  

streber mot. 
- I krystallfasen er diffusjon den eneste mekanisme for  

utjevning av konsentrasjonsforskjeller. 
- For utjevning vil det kreves en mye langsommere  

avkjøling enn det som er vanlig i praksis. 
 
For legeringen qx:  
- Ved T1 når et krystall fødes, er konsentrasjonen a1. 
- Ved T2 skulle konsentrasjonen i krystallfasen vært a2 under  

forutsetning av langsom avkjøling. 
- Ved praktisk avkjølingshastighet blir det ikke tid til  

fullstendig utjevning.  
- Ved synkende temperatur øker konsentrasjonen av de sist  

ordnede atomer. 
- Ved T2 har det samme krystall en kjerne med  

konsentrasjon a1, og i det ytterste lag er den øket til a2.  
- Den gjennomsnittlige konsentrasjonen er a2´. 
- Den gjennomsnittlige konsentrasjonen øker langs den  

prikkede linje når temperaturen faller. 
- Utgangskonsentrasjonen qx nås først ved T4 hvor det sist  

størknede har sammensetningen a4. 
 

 
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. 

 
Avkjølingshastighetens betydning for graden av mikroseigringer. 
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Stor avkjølingshastighet og stort størkningsintervall øker seigringen. 
 
Legeringer med konsentrasjoner som svarer til maksimum- eller minimums-temperraturen, er fri for seigring uansett 
avkjølingshastigheten.  
 
Legeringer har forskjellig seigringstendens. 
 
Stor seigringstendens: 
- Legeringer med stort størkningsintervall,  

figur (a). 
- Legeringer der smeltepunktforskjellen  

mellom legeringskomponentene er liten, 
figur (c). 

 
Gunstig seigringstendens: 
- Legeringer med diagramform etter 

Figur (b).  
Fasediagrammer for legeringer med forskjellig seigringstendens. 

 
 
Konsentrasjonsutjevning ved diffusjon innebærer at atomene beveger seg i krystallgitteret. 
 
Atombevegeligheten og diffusjonshastigheten synker med temperaturen. 
 
Det er mulig å utjevne konsentrasjonsforskjeller ved å gløde legeringen ved en temperatur noe under soliduslinjen.  

Glødeprosess kalles diffusjonsgløding eller homogeniserende gløding. 
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Blandkrystallers egenskaper 
 
Eksempel: 
Variasjonen av mekaniske og fysikalske egenskaper 
for en legering av sølv, Ag, og gull, Au. 
 
Fasediagrammet vises øverst. 
 

 
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. 
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2 FULL LØSELIGHET I SMELTET TILSTAND, INGEN I FAST TILSTAND 
 
Eksempel på legeringer: Bly (pb) - antimonn (Sb), gull (Au) - silisium (Si), aluminium (Al) - silisium (Si). 
Ulikheten mellom de to atomtypene i legeringene er så store at vi ikke kan vente stor løselighet i fast tilstand.  
 
Systemet Pb - Sb 
(tidligere mye anvendt som typemetall i 
trykkeriene): 
 Pb Sb 
Atomnummer 82 51 
Gitterstruktur kubisk flate-

sentrert 
romboedrisk 

sidene (a=b=c) og 
vinklene (α=β≠γ) 

 
- De rene metallene størkner isotermt. 
- Legering qe i pkt. C med 11,7% Sb størkner 
    også isotermt. 
- Nedre knekkpunkt ligger på samme  

temperatur for alle legeringene. 
- Pkt. C kalles eutektikum og består av rene 

Pb- og Sb-krystaller adskilt. 
 
I fast tilstand består legeringen av: 
- Under pkt. C: Rent Pb og eutektikum 
- I pkt. C: Eutektikum 
- Over pkt. C: Rent Sb og eutektikum 
 
Dette er et tilfelle som aldri forekommer i 
praksis. Selv mellom de mest ulike atomtyper 
vil vi kunne regne med en viss liten løselighet. 

 
(a) Avkjølingskurver, termisk analyse, for ulike sammensetninger 

av legeringen Pb – Sb 
(b) Fasediagrammet for legeringen Pb – Sb 

(c) Massefordeling av strukturelementer i fast tilstand 

C 
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Hva skjer under størkning? Eksempel på legering, qx med 66 % Sb og 34 % Pb 
 
- Under T1, begynner krystallisasjonen og smeltefasen spaltes i to faser, 

fast og gjenværende smelte. 
 
- Ved T2 er konsentrasjonen i gjenværende smelte S2 = 53% Sb, og 

konsentrasjonen i fast fase 100% Sb-krystaller. 
Mengdeforholdet mellom smelte og fast fase (hevarmloven): 

( ) ( )x2x q100KrystallerSqSmelte −⋅=−⋅  eller 
2x

x

Sq
q100

Krystaller
Smelte

−
−

=  

 
- Ved videre avkjøling vil det skilles ut mer og mer rene antimonkrystaller 

mens gjenværende smelte etter hvert anrikes på Pb. 
 
- Ved Te=2520C er konsentrasjonen i smelten som er igjen = 11,7% Sb. 

Denne smelten størkner her isotermt som en mekanisk finfordelt 
blanding av Pb og Sb-krystaller. Denne blanding kalles et eutektikum.  
Te benevnes eutektisk temperatur og qe eutektisk konsentrasjon. 

 
- Etter endt størkning består legeringen av to strukturelementer, rene Sb-

krystaller innleiret i et eutektikum bestående av 11,7% Sb og 88,3% Pb. 
Eutektikum består av to forskjellige faser, rent Sb og rent Pb. 
Strukturen er skjematisk vist i figur (d).  

Mengdeforholdet (hevarmloven like over Te):
ex

x

qq
q100

Sb
eutektikum

−
−

=   

 
 Fasediagrammet for legeringen Pb – Sb 

 
- Ved konsentrasjoner mindre enn qe vil størkningsforløpet i prinsippet være det samme.  

Rene Pb-krystaller krystalliseres ut i stedet for Sb-krystaller og vi får Pb-krystaller innleiret i eutektikum. 
- Ved konsentrasjonen qe, vil legeringen størkne isotermt til eutektikum ved temperatur Te. 

C 
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3 FULL LØSELIGHET I SMELTET OG DELVIS LØSELIGHET I FAST TILSTAND 
 
Eksempel på legeringer: Sølv (Ag) – kobber (Cu) og bly (Pb) – tinn (Sn). Vi skal se nærmere på systemet. 
 
Systemet Ag – Cu: 
 Ag Cu 
Atomnummer 47 29 
Gitterstruktur kubisk flate-

sentrert 
kubisk flate-

sentrert 
 
Vilkårlig legering qx, 67% Cu og 33% Ag: 
- Ved T1

 spaltes smelten opp i 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.  

- Ved videre nedkjøling faller 
konsentrasjonen av Cu i begge faser. 

- Ved Te = 7700C er βe = 91% Cu og  
qe = 27% Cu. Restsmelten størkner til et 
eutektikum bestående av α-fase, Ag med 
noe oppløst Cu (ca. 8%) og en β-fase, Cu 
med noe oppløst Ag (ca. 7%). 

- Legeringen består av to strukturelementer, 
eutektikum og korn av β-fase. 

- Ved videre avkjøling avtar løseligheten av 
Cu i α-fasen og Ag i β-fasen. 
Det utskilles sekundær β i α- fasen og 
sekundær α i β – fasen. 

 
(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 

C 
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- Sekundær utfelling :  Utfelling inne i en fast fase. 
- Primær utfelling  :  Utfelling i en smelte. 

Alle utfellinger forutsetter diffusjon. 
- Atombevegeligheten er mindre jo lavere temperatur. 
- Ofte undertrykkes sekundære utfellinger og vi får en struktur av overmettede faser. 
- Denne strukturen er ustabil og vil kunne skilles ut i en fin fordelt form etter kortere eller lengre tid. 

Ofte p.g.a. temperaturøkning eller plastisk deformering av legeringen. 
Dette har stor praktisk betydning da materialstyrken øker  
Eksempel: Al-legering med 4% Cu som herdes ved innherding og varmutherding får økt flytegrensen fra ca. 100N/mm2 i 
ubehandlet tilstand til opp mot 300N/mm2. 
 

Eksempel: 
Variasjonen av mekaniske og fysikalske egenskaper for en 
legering av sølv, Ag, og kobber, Cu. 
 
Egenskapsforandringene er størst når konsentrasjonen av 
legeringselementet er liten og er større i en- enn i to-
faseområdene. 
 
Fasediagrammet vises øverst. 
 

 
Fysikalske og mekaniske egenskaper for legeringer av Ag – Cu. 
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Størkning av to forskjellige legeringer i systemet bly, Pb, og tinn, Sn. 
 

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

 
 

Størkning av legeringen 30 % Sn, og 70 % Pb 
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ANDRE DIAGRAMMER 
Ofte vil diagrammene for tekniske legeringer være 
mer kompliserte enn grunntypene over. 
 
I mange tilfeller kan legeringene fremstilles som en 
kombinasjon av grunntypene. 
 
Fasediagrammet for stål, Jern - karbon, er et slikt 
eksempel. 

 
Fasediagrammet for jern, Fe, og karbon, C, systemet, samt massefordeling 

av de forskjellige strukturelementer. 
 


