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Elastisitet, plastisitet og styrking av 

metaller 

 Mål: Forstå hvilke 
mekanismer som gjør 
materialene sterke og 
harde eller duktile og 
formbare 

© Frey Publishing 
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Introduksjon 

 Hvorfor danner de to svake metallene kobber og 
tinn den sterke legeringen bronse?  

 Rett ut en binders. Forsøk å bøye den tilbake slik 
at den blir nøyaktig slik som før.  

 Hvorfor lar det seg ikke gjøre ? 
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Dagsorden 

Temaer: 

 Elastisk deformasjon 

 Plastisk deformasjon 

 Glidning og glideplan 

 Gitterfeil 

 Herdemekanismer 



29.01.2014 

4 

Elastisk deformasjon 
 Kjennetegn: En prøve eller en del som har vert utsatt 

for en belastning, får tilbake den opprinnelige formen 
og dimensjonen etter avlastning.  

 Spiralfjæra oppfører seg elastisk. Blir den påført en 
strekkraft i aksiell retning, forlenges den. Ved gradvis 
avlastning trekker den seg tilbake til utgangspunktet.  

 På atomnivå kan vi skaffe oss et fysikalsk bilde av 
elastisk deformasjon ved å modellere bindingskreftene 
mellom metallatomene som fjærer.  



Sammenhengen mellom 

spenning og elastisk tøyning 
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Tverrkontraksjon 
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Ved flerakset spenningstilstand 

kan tøyningene regnes ut slik: 
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Skjærdeformasjon 
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Plastisk deformasjon 

 Plastisk deformasjon 
forutsetter at atomene 
glir på hverandre. 
Det skjer under 
skjærspenning.  

 Glidning går lettere 
langs plan A enn 
langs plan B, fordi 
plan A er tettest 
besatt med atomer 
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Glidesystemer 

 Et glidesystem består av 
et plan og en retning 

 Metaller med mange 
glidesystemer er lettere å 
forme plastisk enn 
materialer med få 
glidesystemer 

 FCC har mange 
glidesystemer. Stål, 
aluminium, gull og sølv 
er eksempler på slike 
metaller 
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Kritisk spenning 

 Atomglidning oppstår når 
spenningen overskrider 
kritisk skjærspenning 

 Normalspenningen som 
tilsvarer kritisk 
skjærspenning for stål kan 
beregnes til 10 000 MPa. 
Virkelig spenning ligger på 
f. eks. 235 MPa. 

 Den enorme forskjellen 
skyldes feil i gitteret, først 
og fremst dislokasjoner 

 b = Burgers vektor = 
avstanden mellom 2 atomer 
i glideretningen 
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Dislokasjoner 

 En dislokasjon er en linje som løper 
gjennom et metall.  

 Langs denne linjen er det feil i 
atomplasseringen.  

 Dislokasjonen dannes bl. a. når materialet 
blir formet 
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Kantdislokasjon 
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Dislokasjonsglidning 

  Dislokasjoner og 
dislokasjonsforflytninger. I 
stedet for at alle atomene i 
materialet forskyver seg, slik 
det må skje i et perfekt 
krystall, glir dislokasjonen 
gjennom materialet. Da er det 
bare noen få atomer som 
bytter plass samtidig. Det 
kreves mindre krefter til 
denne atomforflytningen enn 
til en forflytning av alle 
atomene samtidig  
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Dislokasjoner 
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Mekanismer som fører til 

styrkeøkning 

 
 Styrkeøkning oppnås 

dersom 
dislokasjonsbevegelsen 
hindres. Metoder: 

– Mindre korn 

– Legeringselementer i 

løsning 

– Partikler 

– Deformasjonsherding 
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Korngrenseherding 

 

5.0

0

 dkflyt 

 Innenfor hvert korn glir 
dislokasjonene på glideplan.  

 Ved korngrensen møter de et nytt 
korn. Her har enhetscellene en annen 
orientering 

 Dislokasjonene har vanskelig for å 
hopper over til det nye kornet. Det 
fører til en opphopning av 
dislokasjoner ved korngrensen.  

 Opphopningen representerer en 
spenningskonsentrasjon. Spenningen 
er proporsjonal med antall 
dislokasjoner.  

 Ved en viss spenning oppstår det 
glidning i tilgrensende korn. Vi sier 
at materialet flyter. Spenningen der 
flyting oppstår er flytespenningen.  

 Jo mindre kornene er, desto færre 
dislokasjoner vil det være ved 
korngrensen. Dermed kan vi 
konkludere med at små korn gir 
sterkere materialer.  



Mikroskopering 

 Vi kan måle 
kornstørrelsen i 
metalliske materialer 
i lysmikroskop. Ved 
å telle antall korn 
langs en målelengde, 
kan vi regne ut 
gjennomsnittlig 
korndiameter ved å 
dele målelengden på 
antall korn.  
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Eksempel 
 Flytegrensen til en stållegering, Re, blir målt i 

et strekkforsøk til 138 MPa. Ved å studere en 
prøve av det samme materialet i et 
lysmikroskop finner vi at den gjennomsnittlige 
korndiameteren er 0,05 mm.  

 Ved en varmebehandlingsprosess som kalles 
normalisering, se kapittel 7, har en klart å 
redusere den gjennomsnittlige kornstørrelsen til 
0,007 mm. Strekkprøving viser nå at 
flytegrensen til materialet har økt til 276 MPa. 

 Hvilken gjennomsnittlig korndiameter må 
materialet ha dersom flytegrensen skal økes til 
300 MPa? 
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Løsning 
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Substitusjonell løsningsherding 

(Fast løsning – solid solution) 

 

En vakans er en tom 

gitterplass. Det finnes vakanser 

i alle krystallinske materialer 

Ved romtemperatur er 

vakanskonsentrasjonen liten 

Konsentrasjonen øker 

eksponentielt når temperaturen 

øker 

 



Herding med substitusjonelt 

løste atomer 
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Dersom atomer fra et innlegert metall tar plassen til basisatomene i 

krystallgitteret, sier vi at legeringselementet er substitusjonelt løst. De 

innlegerte atomene passer ikke helt i gitteret. De er gjerne litt større 

eller litt mindre enn atomene til basismetallet. Forskjellen kan være 

opptil 15 %. Det skaper spenninger i gitteret, noe som gjør det 

vanskelig for dislokasjonene å passere. Materialet har blitt styrket. Sink  

innlegert i kobber har en slik virkning 

Betingelser for 

substitusjonell løsning:  

• Atomene må være 

omtrent like store  

• Lik krystallstruktur 

• Lik valens 

 



Herding med substitusjonelt 

løste atomer 
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Små atomer som ligger innimellom  

Eksempel: Karbon i stål 
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Interstitiell løsning 
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Partikkelherding 

 Noen ganger danner de 
innlegerte elementene 
partikler. Partiklene 
danner spenninger i 
gitteret som hindrer 
dislokasjonene i å 
passere.  

 Partikler som er svært 
små og ligger tett, er 
mest effektive.  

 Jo mindre 
partikkelavstanden er, 
desto sterkere blir 
materialet.  



Skjærspenningen som kreves for at en 

dislokasjon skal kunne passerer en 

partikkel kan regnes ut slik: 

 
 𝜏 =

𝐺∙𝑏

𝐿
 

 G = skjærmodulen 

 b = burgers vektor 

 L = partikkelavstanden. 
Den regnes ut slik: 

𝐿 =  
2𝑟

𝑓
 

 r = partikkelradien 

 f = volumfraksjon  
  partikler 
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Deformasjonsherding 

 Når et materiale blir deformert 
plastisk ved romtemperatur, 
dannes det hele tiden flere 
dislokasjoner. Dislokasjonene 
danner et nettverk, slik at de 
låser hverandre fast. Dermed 
hindres dislokasjonsbevegelsen. 
Materialet er styrket. 
Fenomenet kalles 
deformasjonsherding eller 
arbeidsherding. Materialet blir 
hardere og sterkere, men også 
mindre duktilt.  
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Eksempel på plastisk 

formendringsprosess: 

Flytpressing 
 Andre prosesser: Dyptrekking, 

valsing, ekstrudering, smiing, 
stangpressing, trådtrekking, 
bøying, knekking, ekstrudering 

nnstetthetedislokasjokd 



Eksempel på plastisk 

formendringsprosess: Flytpressing 
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Oppsummering 

 Dislokasjoner er gitterfeil 

 Materialenes styrke og formbarhet 
er knyttet til 
dislokasjonsbevegelser 

 Når dislokasjonene hindres i å 
bevege seg, blir materialet sterkt 

 Dislokasjonsbevegelsene kan 
hindres ved korngrenseherding, 
løsningsherding, partikkelherding 
og deformasjonsherding 

Flytespenningen til materialet kan regnes 

ut slik: 

0 = materialkonstant som skyldes 

bindingskrefter mellom atomene 

k = styrkebidrag fra korngrenseherding 

s = styrkebidrag fra løsningsherding 

p = styrkebidrag fra partikkelherding 

d = styrkebidrag fra deformasjonsherding 

 


