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Materialer og materialtekniske 

begreper 
 Den som skal designe produkter 

for et kresent marked, må 
beherske materialteknikken. 
Mange produkter består av 
kombinasjon av ulike materialer.  

 Skroget i denne seilbåten er laget 
av flere forskjellige plasttyper. I 
ulike deler av skroget kan 
armeringen være glassfiber eller 
karbonfiber, alt etter hvilke 
belastninger skroget utsettes for.  

 Av hensyn til seileegenskapene 
og båtens stabilitet må riggen 
være lett og sterk. Her er det valg 
en aluminiumlegering. Vant og 
stag, bøyler, beslag og 
overføringer er laget av stål.  
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Produktdesign og materialvalg 

Når vi konstruerer, modellerer 
og styrkeberegner vi hver del 
av et produkt for seg. Når vi 
skal velge materiale, gjør vi det 
for hver enkelt del.  

Figuren viser gasspedalen til en sportsbil. Pedalen er satt sammen 

av to deler, en arm og en del der foten tråkker. Begge deler er laget 

av aluminium, men det er brukt aluminium med forskjellig kjemisk 

sammensetting i hver del. Konstruktøren har valgt ulike 

aluminiumlegeringer 



Materialvalg og valg av 

tilvirkningsprosess hører sammen 
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Materialer i 

bærende 

konstruksjoner 
 Materialer i bærende 

konstruksjoner må 
være sterke. Med 
styrken til et 
materiale mener vi 
hvor store ytre 
påkjenninger 
materialet tåler før 
det blir varig 
deformert. Det 
motsatte av sterk er 
svak. 

 Stål, aluminium, tre, 
og armert betong er 
vanlige materialer i 
bærende 
konstruksjoner 
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Materialenes fysikalske 

egenskaper 
 Stemplene i en bilmotor må være lette  

for at motoren skal gå hurtig og 
vibrasjonsfritt. Tettheten til aluminium 
er 1\3 av stålets. 

 Stempel og sylinder må kunne lede 
vekk varme. Aluminium leder varme 3 
ganger så godt som stål 

 Elektriske ledninger kan i prinsippet 
lages av stål, men stål har 10 ganger så 
høy motstand som kobber. Derfor vil 
ledningene bli 10 ganger så tykke. 
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Flymotor  Kompressor som sitter lengst 
framme komprimerer meget 
kald luft som blir meget varm. 
Her brukes titan som 
opprettholder styrken i 
forskjellige 
temperaturområder 

 I forbrenningsdelen, som sitter 
lenger bak, er temperaturen 
svært høy. Her brukes det en 
nikkelbasert superlegering.  

 Drivakselen skal tåle vridning 
og overføre høye effekter. Den 
lages av en stål.  

 Selve dekselet rundt motoren 
kan være laget av aluminium 
som har lav tetthet. 
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Materialer og forming 
 

 Materialer som skal 
formes må være duktile 

 Avgjørende for om 
materialet egner seg til 
plastisk forming er hvor 
langt det kan strekkes før 
det ryker 

 Bruddforlengelsen, A0, 
angir duktiliteten. Høy 
verdi viser at materialet 
er duktilt 
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Materialer og estetikk 

 En industridesigner vil være 
opptatt av estetiske 
egenskaper som muligheter 
for innfarging og påføring av 
dekor. Men materialer kan 
også være symboler på ulike 
livsstiler. En scooter med 
skjermer og frontplate av 
farget plast har helt andre 
symboleffekter enn en tung 
motorsykkel med mest mulig 
skinnende, forkrummet stål. 



Symboleffekter 

 Materialer kan også 
være symboler på ulike 
livsstiler. En scooter 
med skjermer og 
frontplate av farget 
plast har helt andre 
symboleffekter enn en 
tung motorsykkel med 
mest mulig skinnende, 
forkrummet stål. 
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Tradisjonelle 

Materialgrupper 

 Metallene er som oftest 
legeringer. De deles i 
jernmetaller og metaller som 
ikke er basert på jern. Stål og 
støpejern er jernlegeringer.  

 Legeringene som ikke er 
basert på jern deles i 
tungmetaller  som bly og 
kobber, og lettmetaller som 
aluminium. Grensen går ved 
tettheten 5000 kg/m3.  

 Keramer er tradisjonelle 
keramer, som glass og betong, 
eller moderne keramer. 

 Polymerer, for eksempel 
polyetylen og epoksy 

 Kompositter, for eksempel 
fiberarmert plast, limtre og 
jernarmert betong 

 Halvledere, for eksempel 
silisium og germanium 



Avanserte materialer 

 Halvledere har elektriske egenskaper som 
ligger mellom elektriske ledere og isolatorer. De 
her revolusjonert elektonikkindustrien. 

 Biomaterialer er materialer som brukes til 
implantater i menneskekroppen. De kan være 
metaller, keramer og kompositter 

 Smarte materialer er materialer som 
respondere på endringer i omgivelsene på en 
forhåndsbestemt måte. 

 Nanomaterialer kan være metaller, keramer 
eller kompositter som er behandlet på nanonivå. 
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Bronse 

 Kobber ble funnet på 
bakken i forhistorisk tid 

 Utbanking gjorde kobberet 
hardt 

 Ved tilførsel av varme 
smeltet kobberet, og det 
kunne støpes 

 Ved å tilsette kobbersmelta 
tinn, oppstod den harde 
legeringen bronse 



15.01.2014 

14 

Jern 

 Jernoksid er jernets 
naturlige tilstand 

 Stein som inneholdt 
jernoksid ble trekull 

 Karbonet i trekullet og 
oksygenet i jernoksidet 
dannet CO2 

 CO2-gassen forsvant når 
trekullet brant. Tilbake 
var jernet 
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Industriell revolusjon 
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Stål – verdens mest brukte metall 

 Stål er jern med mindre enn 2 
% C.  

 Stål med lite karbon (0,1 %)  
er mykt og seigt. Det brukes til 
konstruksjoner, skipsskrog og 
bruer 

 Stål med mer karbon, for 
eksempel 0.5 %, er hardere og 
sprøere og brukes til 
maskindeler  

 Stål med mye karbon (1%) 
brukes til verktøy  
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Lettmetaller 

 Lettmetallene har 
massetetthet mindre enn 
5000 kg/m³ 

 Aluminium kombinerer god 
styrke og formbarhet med 
lav vekt og moderat pris 

 Magnesium er ekstremt lett 

 Titanlegeringer kan ha  
enorm styrke, men er 
vanskelige å forme og 
produktene blir kostbare 
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Aluminium 

 8 % av jordskorpa består av 
aluminium 

 Den kjemiske bindingen mellom 
aluminium og oksygen er mye 
sterkere enn mellom oksygen og 
jern 

 De store energimengdene som 
skal til for å skille oksygen og 
aluminium var ikke tilgjengelig 
før vannkraften ble utbygget 
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Tungmetaller 

 Kobber: Legeres til messing 

 Sink: Benyttes mest til korrosjonsbeskyttelse av stål 

 Tinn: Svakt. Brukes i lagermetaller og til pyntegjenstander 

 Bly: Liten teknisk betydning 

 Nikkel: Brukes til fornikling og som tilsetting i syrefaste 
stål 

 Krom: Brukes til forkromming og som tilsetting i rustfrie 
stål 
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Plast 

 Naturgummi ble brukt til å gjøre stoffer vanntette 
 Charles Goodyear varmet opp naturgummi og 

tilsatte svovel. Det gjorde gummien hard 
 Den første plasten ble laget av bomull behandlet 

med salpetersyre. Stoffet, som var eksplosivt, ble 
temmet med kamfer og alkohol. J.W Hyatt tok ut 
patent på stoffet, som ble kalt cellulloid, i 1870. 
Hensikten var å lage bedre biljardkuler.  

 Tidlig på 1900-tallet kunne man lage plast av 
melkeproteinet kasein. Plasten ble brukt til 
knapper og hårspenner.  

 Alle nevnte plaster var halvsyntetiske. Første 
helsyntetiske plast ble laget 1 1910 av Leo 
Baekeland. Plasten ble kalt bakelitt.  
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Moderne plastproduksjon 
 Hermann Staudinger fant 

ut at alle de organiske 
materialene som var blitt 
brukt som utgangspunkt 
for halvsyntetiske plaster 
er bygget opp av svært 
lange molekylkjeder. 
Han innførte betegnelsen 
makromolekyler. 
Staudingers arbeid ga 
grunnlag for 
petrokjemien 

 Staudinger, som regnes 
som grunnleggeren av 
den makromolekylære 
kjemien, fikk 
nobelprisen i 1953.  
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Termoplast og herdeplast 

 Termoplastene blir myke 
eller flytende og lette å 
forme når de varmes opp. 
De stivner igjen ved 
avkjøling. De kan smeltes 
om 

 Herdeplastene må formes 
før plastmolekylene 
dannes. De kan ikke 
smeltes om. Polyester og 
epoksy er kjente eksempler 



Komposittmaterialer 

 Kompositter er to eller flere 
materialer som samlet har 
bedre egenskaper enn hvert 
materiale ville hatt alene 

 Ved å legge fibrene i 
forskjellige retninger, kan 
en fiberarmert stav tilpasses 
den enkelte stavhopperen 

 Jernarmert betong og 
glassfiberarmert polyester 
er eksempler på mye brukte 
kompositter 
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Materialer og miljø 

 Lite CO2 krever 
lav vekt 

 EU krever at 
materialer skal 
kunne 
resirkuleres 

 Livssyklus – 
framstilling, 
levetid og 
gjenbruk 



Materialer må tåle miljøet 
 Materialene i tanker som skal inneholde flytende naturgass, 

LNG. Designtemperaturen kan være -160 °C. Oppfører 
materialene seg på samme måte ved slike temperaturer som 
ved romtemperatur? 

 Sterk varme kan ødelegge egenskapene til materialer. Tårnene 
på World Trade Senter kollapset 11. september 2001. 
Stålstrukturen i tårnene tålte selve flykrasjet, men varmen som 
utviklet seg ødela styrkeegenskapene, slik at tårnene kollapset.   

 Ofte utsettes materialer for kjemiske angrep. Et eksempel på 
det er materialer til implantater i kroppen.  Her må det velges 
materialer som tåler kroppsvæsker. 
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Oppsummering 

 God kunnskap om ulike materialer og 
egenskapene deres er nødvendig for å 
kunne utvikle nyttige kvalitetsprodukter 
med riktig miljøprofil 

 


