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NB!  Deloppgavene a, b og c teller like mye!  NB! 
 

 

 

OPPGAVE 1 
 

Figuren under viser fasediagrammet for jern - karbon. 

 
Figur. 

Fasediagrammet for jern - karbon. 

 

1a  Besvar følgende spørsmål: 

- Hvilke navn har den eutektiske og den eutektoide strukturen, og hvilke faser består 

de av? 

- Hva er den maksimale løseligheten av C i austenitt? 

  - Hva er den maksimale løseligheten av C i austenitt ved 900 0C? 

- Hva skjer med det karbonet austenitt ikke kan løse opp i sitt gitter ved avkjøling fra 

1147 0C til 800 0C? 

 

1b Forklar kort hva som skjer med en Fe - C legering med 1,0 % C når den avkjøles fra 

smelte til værelsestemperatur. 
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OPPGAVE 2 
 

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. 

 

2a  Hva er et IT-diagram?  

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

 

2b Beskriv mikrostrukturen som fremkommer ved hver varmebehandling av stålene etter 

kurvene a, b, c, d, e og f. 

 

2c  Hvilke av disse varmebehandlingene gir den hardeste strukturen? 

Hva kan vi gjøre med det harde stålet for å oppnå en ønsket kombinasjon mellom 

hardhet og duktilitet? 

Beskriv prosessen (kort fortalt). 
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OPPGAVE 3 
 

En aluminium-

legering som er 

mye anvendt er 

AlSi1Mg.  

Den har god 

korrosjons-

bestandighet, er 

lett å kald-

bearbeide og har 

gode sveise-

egenskaper. 

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. 

 

3a Hva mener vi med mykgløding av legeringen? 

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

 

3b  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. 

 

 

 

OPPGAVE 4 
 

4a  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). 

 

4b  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? 
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