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NB!  Oppgave 1, 2, 3 og 4 teller like mye!  NB! 
 

 

 

 

OPPGAVE 1 
1a  Forklar og vis ved hjelp av figurer hvordan plast er bygd opp på atom / molekylnivå. 

  Bruk polyetylen (C2H4)n som eksempel. 

Plast kan deles inn i 2 hovedgrupper. Hvilke er dette? 
Forklar den grunnleggende forskjellen mellom de 2 gruppene (egenskaper og bindingskrefter). 

 

Plast (polymerene) er bygd opp av enkeltmolekyler (monomerer) som behandles i en prosess 

(ved høyt trykk og høy temperatur). 

Prosessen kalles polymerisasjon. Dobbeltbindingene C = C åpnes. Det skjer en 

sammenkobling av enkeltmolekyler til kjedemolekyler. 

 

Monomer      Polymerisasjon 

 

 

 

       
 

 

 

Termoplast og herdeplast.  

 

Forskjellen mellom termoplast og herdeplast: 

 

Termoplastene: Får tilbake egenskapene etter oppvarming og avkjøling. 

      Ved oppvarming brytes de sekundære bindingene, som er tiltrekningskrefter 

      mellom kjedemolekylene (svake). 

      Ved avkjøling fra smelte/plastisk tilstand, gjenopprettes de sekundære   

      bindingene. 

 

Herdeplastene: Kan ikke gjøres flytende ved oppvarming. Dette krever at de primære   

      bindingene, kovalente (sterke) bindinger, mellom kjedene brytes. Hvis de 

      primære bindingene blir brutt ved oppvarming, blir materialet ødelagt   

      (nedbrutt). 

 

 

1b  Hva er et kompositt materiale?  

Det er naturlig å dele kompositt materialer inn i tre undergrupper. Hvilke er dette? 

Hvordan kan et kompositt materiale bygdes opp med ulike strukturer for å få forskjellige egenskaper? 

 

Ordet «kompositt» betyr «å sette sammen». 

En kompositt er et materiale som består av minst to eller flere forskjellige materialgrupper, 

faser. Hver av fasene gir sitt karakteristiske bidrag til komposittmaterialets egenskaper. 

 

MMC (= Metal Matrix Composites). Metall-matriks kompositter.  

CMC (= Ceramic Matrix Composites). Keram-matriks-kompositter.  

PMC (= Plast Matrix Composite). Plast matriks kompositter.  

 

 

 

H   H 

 

C = C 

 

H   H 

 

      H    H   H    H    H 

 

      C    C    C    C    C 

 

      H   H    H   H    H 



Løsningsforslag eksamen  MATERIALLÆRE for ingeniører    9. desember 2015 

Høgskolen i Gjøvik                         side 3 

1b, forts. 

Et komposittmateriale er bygd opp av en av komponent som danner grunnmassen, matriks. 

Grunnmassen er forsterket med et annet materiale. Hva som er forsterker (ek. Glassfiber) og 

hvordan denne er fordelt i matriks gir kompositten forskjellige egenskaper. Alt etter hvordan 

forsterkeren er fordelt i matriksen kan vi dele komposittmaterialene inn i tre ulike strukturer: 

 

(a)   Dispergert (finfordelt) 

(b)   Gjennomgående  

       (kontinuerlige) 

(c)   Laminert (sandwich) 

 
 

 

 

OPPGAVE 2 
En aluminium-legering som 

er mye anvendt er AlSi1Mg. 
Den har god korrosjons-

bestandighet, er lett å 

kaldbearbeide og har gode 
sveiseegenskaper. 

Legering Tilstand Rp0,2 (N/mm2) Rm (N/mm2)  HV 

AlSi1Mg Mykglødet  - 160 33 

 
Kaldutherdet 110 210 75 

 
Varmutherdet 260 300 105 

 
Anbefalte temperaturer ved varmebehandling: 

 
Mykgløding ved(0C) 410 

 
Innherding ved (0C) 520 

 
Varmutherding ved (0C / tid i timer) 175/10 

 Tabell. 

Mekaniske egenskaper og anbefalte temperaturer ved varmebehandling 

for legeringen AlSi1Mg. Etter Europeisk- / Norsk Standard. 

 

2a Hva mener vi med mykgløding av legeringen? 

Forklar hvordan vi kan herde denne Al-legeringen ved varmebehandling. 
 

Mykgløding: Oppvarming til 4100C, dannelse av blandkrystaller, , så langsom avkjøling 

etter fasediagram. 

 

Herding i 2 trinn: 

1. Innherding:  

 - Oppvarming til 5200C, blandkrystaller, , dannes 

 - Hurtig avkjøling, blandkrystaller, , bevart 

2. Utherding: 

 - Kaldutherding: Utherding ved værelsestemperatur. 

 - Varmutherding: Utherding ved 1750C i 10timer. 

Ved utherding utfelles fremmedfase (Mg2Si), hvis koherent (hel eller delvis) med Al-gitter, 

stor styrke, høy F og B. Det oppstår spenningsfelt omkring utfellingen som hindrer 

dislokasjonsbevegelse. 
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2b  Tegn en figur/skisse av fasediagrammet, venstre del, for denne legeringen (AlSi). Angi den aktuelle legeringen i fasediagrammet. 

Til høyre for fasediagrammet tegner du et temperatur - tid diagram hvor du viser kurver for hvordan mykgløding og herding av 
legeringen foregår. Skriv forklaring i diagrammet. 
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OPPGAVE 3 
Figuren under viser fasediagrammet for jern - karbon. 

 
Figur. 

Fasediagrammet for jern - karbon. 

 

3a Et stål med 0,5% C avkjøles sakte fra smelte og ned til værelsestemperatur, slik at det hele tiden følger fasediagrammet. 

Forklar kort hva som skjer med strukturen under avkjøling fra like under 15000C og ned til værelsestemperatur. 

Finn masseforholdet mellom de strukturelementer vi har ved værelsestemperatur. 
 

Avkjøling av stål med 0,5% C: 

- Mellom 1500oC og 1450oC størkner smelten til Austenitt . 

- Ved ca. 1450oC har all smelten størknet til en fase Austenitt med kubisk flatesentrert 

struktur. 

- Ved videre nedkjøling er Austenitt stabil helt ned til like under 800oC. 

- Mellom ca. 800oC og 723oC utskilles Ferritt . Austenittens andel av C øker og Ferritten 

får en noe større andel av C etter som temperaturen synker. 

- Ved temperaturen A1 = 723oC har både Ferritt og Austenitt sin største oppløselighet av C, 

henholdsvis 0,05% C og 0,8% C.  

- Ved videre nedkjøling spaltes Austenitt til eutektoidet perlitt P, som er en finfordelt 

mekanisk blanding av Ferritt og Cementitt Fe3C. 

- Vi har nå to strukturelementer, Ferritt og Perlitt. Ferritt inneholder bare en fase, mens 

Perlitt inneholder begge fasene som er til stede, Ferritt og Fe3C. 

- Ved videre nedkjøling til værelsestemperatur forblir disse strukturbestanddelene 

uforandret. Den eneste forandringen som finner sted, er at Ferrittens’s oppløselighet av C 

avtar, slik at C diffunderer ut av Ferritt og inn i Fe3C. 

 

0,5% C qx 

≈6,7 - qx qx-0,8 

P 
C 
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3a, forts. 

Masseforholdet mellom Ferritt og Perlitt ved hjelp av hevarmloven: 

 

Ferritt · 0,5 = Perlitt · (0,8 - 0,5) 

  

6,0
5,0

5,08,0

Perlitt

Ferritt





 
 

 

3b Ved mikroundersøkelse av et karbonstål er det funnet at 10% av slipets areal består av korngrense-Cementitt og resten av Perlitt. 

Cementitt og Perlitt kan regnes å ha samme tetthet. 

  Hva er stålets karboninnhold i %? 

 

Stålets C-innhold, sammensetning, kan vi kalle qx %C. 

10% består av Cementitt og resten, 90%, av Perlitt. 

Stål som består av Perlitt og Cementitt har C > 0,8%. Disse stålene kaller vi overeutektoide. 

 

Cementittens sammensetning har ≈ 6,7%C og Perlittens sammensetning ≈ 0,8%C fra 

fasediagrammet. 

 

Ved bruk av hevarmloven får vi: 

 

Perlitt · (qx – 0,8) = Cementitt · (6,7 – qx)  

 

0,9 · (qx – 0,8) = 0,1 · (6,7 – qx) 

 

0,9qx – 0,72 = 0,67– 0,1qx 

 

0,9qx + 0,1qx = 0,67 + 0,72 

 

qx = 1,39% = stålets C-innhold 
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OPPGAVE 4 
Figuren under viser  

I-T diagrammet for et 
karbonstål med 0,8 % C.  

6 stålprøver ble utsatt for 

oppvarming og så avkjølt 
etter kurvene a, b, c, d, e 

og f som vist i 

diagrammet. 
 

 

Figur. 

IT-diagram for karbonstål med 0,8% C. 

4a  Hva er et IT-diagram?  

Hvilke temperatur vil du velge for Austenittisering av dette stålet og hvorfor? 

 

IT-diagram: Isoterm (ved samme temperatur) Transformasjon (omvandling) – diagram. 

Temperatur-tid-diagram som viser ikke likevektstrukturer Bainitt og Martensitt samt Perlitt  

og Ferritt (likevekt strukturer) som stålet får hvis avkjølt hurtig ned fra Austenittområdet til en 

bestemt temperatur og holdt der for omvandling av Austenitten til f.eks. Bainitt. Diagrammet 

viser start (1%)- og ferdig (99%) tid for omvandling. Diagrammet viser også når 50% av 

Austenitten er omvandlet. 

 

Temperatur for Austenittisering: Stålet må varmes opp til en temperatur hvor kubisk 

romsentrert jern går over til kubisk flatesentrert jern, Astenitt. 

Dette skjer over linjen A3 i fasediagrammet. (For dette stålet med 0,8% C faller A3 sammen 

med A1) Temperaturen bør ligge 300C til 500C over A3, her ca. 7700C (723 + 47). 

 

 

4b  Beskriv mikrostrukturen som fremkommer ved hver varmebehandling av stålene etter kurvene a, b, c, d, e og f. 

 

Varmebehandling etter kurvene: 

a: 100 % martensitt 

b: 70 % martensitt + 30 % restaustenitt. 

c: 50 % bainitt (fin) + 35 % martensitt + 15 % restaustenitt. 

d: 50 % bainitt (fin) + 50 % martensitt 

e: 100 % bainitt (fin) 

f: 50 % perlitt (grov) + 35 % martensitt + 15 % restaustenitt. 

 
15.12.15 Henning Johansen 


