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- SKRIVE- og TEGNESAKER 

 
 

 
 

INNFØRING MED PENN. 
 

Ved innlevering skilles hvit og gul besvarelse og legges i hvert sitt omslag. 
 

Oppgavetekst, kladd og blå kopi beholder kandidaten. 
  

Husk kandidatnummer på alle ark.
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NB!  Deloppgavene a) og b) teller like mye  NB! 
 

OPPGAVE 1  Løsningsforslag 
Aluminium-legeringer er ofte alternative materialvalg til stål. 

1a) Forklar hvordan aluminium og stål (jern) er bygd opp på atomnivå i fast tilstand. 

Sammenlign aluminium med vanlig stål for følgende egenskaper: Egenvekt (tetthet), smeltetemperatur, varmeledningsevne, 
elastisitetsmodul, lengdeutvidelse, kilopris, formbarhet, korrosjonsbestandighet, utmattingsfasthet og sprøbruddfare. 

  (Bruk forholdstall hvis mulig. Sett stål =1) 

 

Atomene i metaller er ordnet i et 3-dimmensjonalt mønster, en gitterstruktur. 

 

Aluminium har kubisk flatesentrert gitterstruktur (fase centered cubic structure). 

 
Kubisk flatesentrert enhetscelle i aluminium (og i stål). Sidekantene a = b = c. 

 

Stål (Fe) har ved lave temperaturer og opp til ca. 9000C kubisk romsentrert gitterstruktur 

(body centered cubic structure). Mellom ca. ca. 9000C og 14000C har kubisk flatesentrert 

gitterstruktur og mellom ca. ca. 14000C og smelte temperatur 15400C igjen kubisk romsentrert 

gitterstruktur. 

 
Kubisk romsentrert enhetscelle i stål (jern). Sidekantene a = b = c. 

 

egenskap forhold 

 Al : stål 

Vekt (tetthet) 1 : 3 

Smeltetemperatur 1 : 2 

Varmeledningsevne 4 : 1 

Elastisitetsmodul 1 : 3 

Lengdeutvidelseskoeffisient 2 : 1 

Kilopris 3 : 1 

Formbarhet             bra : ikke så bra 

Korrosjonsbestandighet             bra : ikke så bra 

Utmattingsfasthet   ikke utmattingsgrense : utmattingsgrense 

Sprøbruddfare seigt uavh. av temp. : sprøtt kaldt og seigt varmt 
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OPPGAVE 1, forts. 
1b) Noen Aluminiumlegeringer kan herdes ved legering og varmebehandling. 

  Hva kalles denne herdemetoden? 

Hvilke betingelser må være tilfredsstilt for at en legering skal kunne herdes? 
Forklar herdeprosessen trinn for trinn. 

 

Herdemetoden kalles utfellingsherding (også kalt partikkelstyrking eller utfellingsstyrking). 

To betingelser må være tilfredsstilt: 

 

1. Løseligheten i fast tilstand må være større 

 ved høg enn ved lav temperatur. 

Eksempel på en slik legering er Al-Cu-

 legeringer. 

Fasediagrammet viser at Cu er fult løselig i 

 Al i legeringer opp til ca. 5 - 6%. 

Alt Cu er løst i Al ved temperaturer over 

 ca. 5000C.  

2 Ved varmebehandling (utfellingsherding) 

må det utfelles en hard koherent (hel eller 

delvis) utfelling. 
 

Det utvikles et spenningsfelt i et område i gitteret. 

Dislokasjonsbevegelsene blokkeres og dette fører til høyere fasthetsegenskaper som høyere 

flytegrense og bruddfasthet. 

 

 

Herdeprosessen foregår i to trinn: 

 

I Innherding (homogenisering) 

Prosessen: 

- Oppvarming til temperatur hvor legeringen omdannes til α-blandkrystaller. 

- Holdetid for diffusjon så α-blandkrystaller får tid til å dannes. 

- Hurtig avkjøling til værelsestemperatur for å bevare alt som α-blandkrystaller. 

II Utherding 

Prosess: 

- Kaldutherding 

Utherding ved værelsestemperatur over lang tid. 

eller 

- Varmutherding 

Utherding ved oppvarming og holdetid til temperatur avhengig av type legering. 

Ved utherding skjer det en utfelling av fremmedfase. Kunsten er å stoppe denne 

prosessen før koherensen brytes. Dette for å hindre overaldret tilstand. 
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OPPGAVE 2  Løsningsforslag 
Et veldig mye brukt komposittmateriale er glassfiberarmert plast. 

2a) Hva er et komposittmateriale (definisjon)?  

Det er vanlig å dele inn komposittmaterialene i undergrupper. 
Hvilke undergrupper av kompositter deler vi opp i? I hvilke gruppe finner vi den mye brukte kompositten glassfiberarmert plast? 

 

Kompositt kommer fra det latinske ordet ”compositus”, som betyr ”å sette sammen”. 

Kompositter består av minst to eller flere fysisk forskjellige faser. 

Hver fase gir sitt karakteristiske bidrag til materialets egenskaper. 

Kompositter lages ved å sette sammen elementer fra flere materialgrupper. 

 

Det er naturlig å dele komposittmaterialene inn i 3 undergrupper: 

 

 
Figur. 

Undergrupper av komposittmaterialene. 

 

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

Anvendelsesområder for MMC: 

 

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

 

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

Plastbaserte kompositter er de viktigste og mest vanlige. 

Her finner vi glassfiberarmert plast som består av en plast matrix forsterket av glass som er 

en keram. 
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OPPGAVE 2, forts. 
2b) Bruk glassfiberarmert plast som eksempel og forklar hvordan kompositter er bygd opp?  

Hvordan er komposittenes egenskaper avhengig av hvordan de er bygd opp? 

En av komponentene danner grunnmassen, matriks. Den er som regel sammenhengende. 

 

Den andre komponenten, ofte en forsterker, kan være fiber fordelt i matriks som: 

(a)  Dispergert (finfordelt) 

(b)  Gjennomgående (kontinuerlige) 

(c)  Laminert (sandwich) 

 

 
Figur. 

Skjematisk fremstilling av ulike former for tofasestruktur. 

 

Kompositter er kompromisser mellom kostnader, styrke, duktilitet, temperaturbestandighet og 

miljøbelastende faktorer. 

Komponentenes dårlige egenskaper bringes også inn i kombinasjonen. 

Resultatet er et materiale med middelverdi av egenskapene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur. 

Spennings - tøyningskurve for fiber, 

kompositt og matriks. 
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OPPGAVE 2b), forts. 

Egenskapene er avhengig av: 

- volumandeler i de fasene som inngår. 

- form, størrelse, orientering og fordeling av faseandelene (strukturgeometrien). 

 
Skjematisk oppbygning av høyfaste 

kompositter. 

 
 

Skjematisk fremstilling av strekkfasthet 

og tøyningsforhold av høyfaste 

kompositter med fiber plassert parallelt 

med strekkretning og fiber plassert i 

samme retning (unidireksjonalt) normalt 

på strekkretningen. 

 

Komposittene kan få høyere bruddseighet enn de respektive komponentene. 

Glass og epoksy er nokså sprø, men glassfiberforsterket epoksy har høy 

bruddseighet. 
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OPPGAVE 3  Løsningsforslag 
Figuren i under viser fasediagrammet for jern (Fe) - karbon (C). 

 

 
Figur. 

Fasediagrammet for jern (Fe) - karbon (C). 

 

3a) Hva mener vi med Eutektikum og Eutektoid i fasediagrammet? 

Hva er et Eutektoid stål og hvordan er Eutektoid stål bygd opp på krystall- (korn-) nivå? 

Eutektoid betyr «ligner på Eutektikum». 

I Eutektikum skjer det en endring fra smelte til fast tilstand Ledeburitt som består av fasene 

Austenitt og Cementitt. 

I Eutektoid skjer det en strukturendring i fast tilstand fra Austenitt til Perlitt som består av 

fasene Ferritt og Cementitt. 

 

Eutektoid stål er et stål med Eutektoid sammensetning, Perlitt og et C-innhold på 0,76% 

(0,8%). 

Perlitt er bygd opp av fasene Ferritt () og Cementitt (Jernkarbid, Fe3C). Disse fasene ligger 

adskilt i Perlittkrystallene (kornene) som lagvise lameller. 
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OPPGAVE 3, forts. 

3b) Et stål med 1,0% C varmes sakte fra romtemperatur til det smelter. 

Forklar kort hva som skjer med dette stålet under oppvarmingen. 
Oppvarming  av stål med 1,0% C: 

- Ved romtemperatur og opp til 723oC A1 består stålet av strukturbestanddelene Ferritt () 

og Perlitt (P).  Perlitt består av fasene Ferritt () og Cementitt (jernkarbid Fe3C). 

- Ved 723 oC danner Perlitt Austenitt (). 

Stålet betår nå av Austenitt og Cementitt. 

Cementitt går gradvis over til Austenitt ved videre oppvarming. 

- Ved Ca. 800 oC er all Cementitt omvandlet til Austenitt med C-innhold = 1,0%. 

 Ved videre oppvarming forblir stålet Austenittisk. 

- Ved Ca. 1350 oC begynner Austenitt å smelte. 

- Ved Ca. 1470 oC har all Austenitt, og stålet, blitt til smelte. 

 

 

 

OPPGAVE 4 Løsningsforslag 
Tabellen under viser størrelsen på jern-atomene i stål avhengig av krystallstruktur samt største mellomrom mellom jern-atomene i Ferritt og 

Austenitt. 

Atom: Krystallstruktur: Radius (Å): Mellomrom r(Å) 

Fe Ferritt,  1,24 0,36 

Fe Austenitt,  1,29 0,53 

C  0,71 - 

Tabell. 
 

Figuren under viser mulige mellomrom og posisjoner for karbon i enhetscellene i stål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur. 

Sentrum av største mellomrom (radius r) i enhetscellene for stål. 

 

4a) Forklar løselighet av C i fasen Austenitt og sammenlign med løselighet av C i fasen Ferritt. 

Størrelsen på mellomrommene i Austenitt og Ferritt er mindre enn størrelsen til karbon. 

Austenitt, rγ = 0,53Å <  rC = 0,71Å. Dette fører til lav oppløselighet Cmaks = 2,06% (fra 

fasediagram). 

Størrelsen på mellomrommene i Ferritt er enda mindre, rα = 0,36Å <  rC = 0,71Å. 

Løseligheten er ca. 100 ganger større i Austenitt, Cmaks = 2,06%, enn i Ferritt, Cmaks = 0,02% 

(fra fasediagram). 
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OPPGAVE 5 Løsningsforslag 
Figurene til høyre viser IT- og CT-diagrammet for et legert 

stål (type 4340). 
 

5a) Hva viser et fase-diagram, et IT-diagram og et CT-

diagram for en legering? 

Fasediagrammer: Viser 

strukturelementer og faser til en 

legering ved forskjellige temperaturer 

og legeringssammensetninger. 

Diagrammet gjelder kun ved langsom 

avkjøling (i vanlig luft).  

Viser Likevektstrukturer som Ferritt, 

Austenitt, Cementitt, Perlitt. 

IT diagram – Isotherm Temperature 

Transformation: Viser omvandling av 

Austenitt ved konstant temperatur. 

Viser Ikke likevektstrukturer, Bainitt og 

Martensitt og likevektstrukturer. 

CT diagram – Continous Cooling 

Transformation: Viser omvandling av 

Austenitt ved forskjellig kontinuerlig 

avkjøling. Viser Ikke likevekt-

strukturer, Bainitt og Martensitt og 

likevektstrukturer. 

 

5b) Seks like stålprøver varmes opp til 7500C og holdes 

ved denne temperaturen til de får en fullstendig og 

homogen austenittisk struktur. 

Prøvene 1 til 6 avkjøles så på  forskjellig vis. 
Bestem endelig mikrostruktur til stålprøvene som ble utsatt 

for følgende tid – temperatur behandlinger: 

1  Rask kjøling til 6500C, holder i 10timer, deretter 

avkjøling til romtemperatur. 

10timer = 10x60x60 = 36000s 

Gir: Ferritt + Perlitt 

2  Rask kjøling til 5600C, holder på denne temperaturen i 

28timer, raskt kjøling til 3500C, holdt på denne 

temperaturen i 3timer, deretter avkjøling til romtemperatur. 

28timer = 28x60x60= 100800s 

3timer = 3x60x60 = 10800s 

Gir: 50% Perlitt + 50% Bainitt 

3  Rask kjøling til 3500C, holdt på denne temperaturen i 

3timer, deretter avkjøling til romtemperatur. 

3timer = 3x60x60 = 10800s 

Gir: Bainitt 

4  Avkjøling til romtemperatur med 0,0150C/s. 

Gir: Martensitt + Ferritt + Perlitt + 

Bainitt 

5  Avkjøling til romtemperatur med 4,00C/s. 

Gir: Martensitt + Bainitt 

6  Avkjøling til romtemperatur med kritisk avkjølings-

hastighet. 

Gir: Martensitt 

 
IT-diagram for et legert stål (type 4340). 

 
CT-diagram for et legert stål (type 4340). 

 
21.12.2017 Henning Johansen 


