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Viktige egenskaper for metaller som skal støpes 

 Støpejern er jern og med mellom 2,5 og 4,3 
% karbon. Smeltetemperaturen er viktig når 
vi velger materialer til støping. Jo laver 
smeltetemperatur et metall har, desto mer 
støpbart er det. Eutektiske legeringer og 
legeringer med sammensetting nær den 
eutektiske er spesielt lette å smelte. Derfor 
er det naturlig å fokusere på eutektiske 
systemer når vi ser etter støpbare 
legeringer. 

 I jern - karbondiagrammet er det et 
eutektisk punkt ved 4,3 % karbon. Se 
vertikal skravur på figuren. Støpejern 
inneholder sjelden så mye karbon som 4,3 
%, men tilstrekkelig mye til at en stor del 
av smelta størkner eutektisk. 

 Støpejern blir betegnet i henhold til norsk 
standard NS-EN 1560. I følge standarden 
skal alle standardiserte støpejern 
symboliseres med bokstavene GJ der G står 
for geit som betyr støp. 
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Hovedtyper støpejern 

 Grått støpejern, som inneholder grafitt 

 Kulegrafittjern (seigjern), som framstilles 
av grått støpejern 

 Hvitt støpejern, som inneholder sementitt 

 Aduserjern (melert støpejern), som 
framstilles av hvitt støpejern 
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Den eutektiske reaksjonen i 

støpejern  Figuren viser fasediagrammet 
for jern-karbon der det er 
tegnet inn to systemer. Et 
stabilt system er tegnet med 
stiplede linjer, og et 
metastabilt system er tegnet 
med heltrukne linjer.  

 Dersom støpejernet størkner 
etter det stabile systemet, se 
stiplet system på figuren, 
dannes det et eutektikum av 
austenitt og rent karbon i 
form av grafitt. Grått 
støpejern størkner slik. 

  L  + grafitt 

 Dersom jernet størkner 
metastabilt, se heltrukket 
system,  dannes det et 
eutektikum av austenitt og 
sementitt kalt ledeburitt. 
Hvitt støpejern størkner slik.  
 L  + ledeburitt 

 

Det er flere faktorer som avgjør om jernet størkner etter det stabile eller det 

metastabile systemet. Den viktigste er størkningstemperaturen. Det heltrukne 

systemet ligger 7 °C under det stiplede. Det betyr at en underkjøling av smelta 

på 7 °C fører til størkning etter det metastabile systemet. Tilsetting av silisium 

i smelta øker temperaturdifferensen mellom de to systemene og gjør det mulig 

å danne grafitt ved større underkjølinger enn 7 °C. Silisium blir derfor kalt 

grafittstabilisator.  

 



Ferrittisk grått støpejern 
 La oss følge størkningen av jern med ca. 3 % 

karbon. Ved ca. 1300 °C begynner danningen 
av austenitt. Etter hvert som temperaturen 
synker, dannes det mer og mer austenitt som 
inneholder mer og mer karbon. Samtidig stiger 
det relative karboninnholdet i restsmelta. Ved 
1153 °C er austenitten mettet med karbon. Da 
går restsmelta over til et eutektikum av 
austenitt og grafitt.  

 L  + grafitt 

 Når avkjølingen fortsetter, synker 
karboninnholdet i austenitten, og ved ca. 738 
°C er karboninnholdet 0,8 %.  Hva som skjer 
videre, avhenger av avkjølingshastigheten.  Er 
avkjølingshastigheten lav, omdannes 
austenitten til ferritt og grafitt. Vi har fått 
ferrittisk grått støpejern.  

   + grafitt 
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100 X 

forstørrels

e av 

ferrittisk 

grått 

støpejern 



Perlittisk grått støpejern 

 Ved forholdsvis 
rask avkjøling fra 
ca. 738 °C 
omdannes 
austenitten til 
perlitt. Resultatet 
blir perlittisk grått 
støpejern.  
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Forstørrelse: 

350 x 

 



Egenskaper til grått støpejern 
 Grått støpejern er billig og er det mest 

brukte materialet til støpte maskindeler. 
Eksempler er maskinstativer i store 
dieselmotorer, eksosmanifolder, 
pumpehus og propeller. 

 Grått støpejern virker 
vibrasjonsdempende og støydempende 
og egner seg derfor i motorer og 
maskiner. Grått støpejern har smørende 
egenskaper. 

 Grått støpejern er sprøtt, lite sveisbart 
og følsomt for utmatting. 

 Grått støpejern tåler ikke strekk i særlig 
grad. Derimot tåler materialet trykk. 
Som det går fram av figuren er E-
modulen, som er tangent til kurven i 
origo, betydelig høyere enn for stål. 
Imidlertid må E-modulen brukes med 
forsiktighet. Elastisitetsgrensen i strekk 
er praktisk talt 0. 
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Justering av strekkfasthet p.g.a. 

godstykkelse 
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Seigjern (kulegrafittjern) 

 Små mengder 
magnesium gjør at 
karbonet skilles ut 
som kuler 

 Kuleformen gir 
støpejernet bedre 
mekaniske 
egenskaper 

 



Hvitt støpejern 
 Dersom bestemte forutsetninger er til 

stede, slik som lavt silisiuminnhold 
og høy avkjølingshastighet i smelta, 
størkner støpejernet etter det 
metastabile systemet i 
fasediagrammet. Slikt støpejern 
kalles hvitt støpejern. Se heltrukket 
linje på figur 10.3. 

 Under avkjøling av smelta blir det 
først dannet primær austenitt. Ved 
den eutektiske temperaturen går 
restsmelta over til et eutektikum av 
austenitt og sementitt, altså 
ledeburitt. 

 L  + ledeburitt 

 Når vi kjøler videre, skilles det ut 
mer sementitt og karboninnholdet i 
austenitten reduseres. Når 
karboninnholdet er 0,8 % og 
temperaturen er 727 °C, går 
austenitten over til perlitt. Den 
endelige strukturen blir sementitt i en 
perlittisk grunnmasse. Ved brudd ser 
vi en hvit bruddflate som har gitt 
materialet navnet hvitt støpejern. 
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Aduserjern 

 Adoucir (fransk) 
betyr å gjøre mykere. 
Prosessen har vært 
kjent lenge 



28.03.2014 

13 

Slitasjebestandig støpejern 

Betegnelse etter NS-EN 

12513 

Garantert 

Vickers- 

hardhet 

HV 

Karakteristikk 

EN-GJN-HV350 350 Ulegert eller lavlegert hvitt 

støpejern. Sementitt i en 

perlittisk grunnmasse  

EN-GJN-HV520 

EN-GJN-HV550 

520 

550 

Består av sementitt i en 

grunnmasse av martensitt, 

bainitt og restaustenitt. 

Inneholder typisk 4 % nikkel 

og 2 % krom.  

EN-GJN-HV600 600 Kompliserte karbider i en 

grunnmasse som for det 

meste består av martensitt. 

Inneholder typisk 9 % krom 

og 5 % Nikkel 
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Lamelært Smibart 

normalt Høy- 
verdig 

Frisknet kulegrafittjern 

Bearbeidbarhet + + + + 

Herdbarhet - - - 

Sveisbarhet - - + 

Formbarhet - - + + 

Styrke - 

Hardhet /+ - 

Stivhet - + + 

Slitasjefasthet + + 

Støtfasthet - - + + 

Vibrasjonsdempende 

Trykkbestandig + + 

- =ugunstig 
+ = egnet 
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Tabell 10.5 

 
Materiale 

Re (MPa) Rm (MPa) E (MPa) x 103 HB 

Grått støpejern 140-400 70-170 160-310 

Ferittisk kulegrafittjern 300-400 140-400 165 150-190 

Perlittisk kulegrafittjern 450-650 600-800 175 230-280 

Aduserjern 190-300 340-470 110-190 


