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Dagsorden 

 Klassifisering av aluminiumlegeringer 

 Støpelegeringer og knalegeringer 

 Herdemekanismer 

 Partikkelherding 

 Leveringstilstand 
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Noen nøkkeltall 

Egenvekt: 2700 kg/m3 

Smeltepunkt: 658 0C (Ren aluminium) 

Strekkfasthet Rm: 70 - 700 MPa 

Elastisitetsmodul E: 0,7∙105 Pa  
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Støpelegeringer og knalegeringer 
Støpte deler i 
aluminium gir 
høy grad av 
fleksibilitet i 
utformingen 

Knalegeringene 
er duktile og 
brukes i 
ekstruderte 
profiler og 
valsede 
produkter 
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Fasediagrammer for 

støpelegering og knalgering 
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Støpelegeringer og knalegeringer i 

bil 
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Standarder 

 Europeisk (EN 573)EN AW + 4 siffer for 
knalegeringer 

 Eksempel: EN AW 6082 

 EN AC + 5 siffer for støpelegeringer 

 ISO: Kjemisk sammensetting der 
legeringselementene angis med 
vektprosent. Eksempel: AlSi10Mg 

 Brukes ofte på støpelegeringer 
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Aktuelle støpelegeringer 

 AlSi12(Cu) – Eutektisk legering 
som brukes til kompliserte 
former. Beskjeden styrke, god 
duktilitet. Tilsetting av Cu letter 
maskinering, men svekker 
korrosjonsmotstanden 

 AlSi10Mg og AlSi7Mg – 
Undereutektiske legeringer som 
egner seg til litt grovere 
støpegods. Tilsetting av Mg gjør 
partikkelherding mulig. Meget 
god korrosjonsmotstand 
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Ekstruderte profiler 
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Ekstrudering 
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Profileksempler 
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Herdemekanismer 

 Med ”ikke varmherdbare 
legeringer” mener vi 
legeringer som ikke lar 
seg partikkelherde. 
Herdemekanismer: 
Løsningsherding og 
deformasjonsherding 

 Med ”varmherdbar 
legering” mener vi 
legeringer som lar seg 
partikkelherde 
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Ikke varmherdbare 

knalegeringer 
 1000: Ren aluminium. 

Brukes til aluminiumfolie 

 3000: AlMn. 0,5 – 1,5 % 
mangan i fast løsning. -
fase. Brukes i øl- og 
mineralvannbokser 

 5000: AlMg. Brukes i 
plater, blant annet i skip.  
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Likevektstørkning av AlCu 
 Ved 640 C er legeringen en 

blanding av fast og smeltet metall. 
Den faste fasen er  - aluminium 
med kobber i fast løsning.  

 ved 550 C vil all smelta være 
størknet. Legeringen består bare av  
 - fase. 

 Ved ca. 475 C  starter 
kimdanningen av fasen CuAl2, som 
betegnes som  - fase. Ideelt sett 
skulle  - fasen vært fordelt rundt i 
materialet, men i praksis dannes den 
nye fasen lettest på korngrensene til 
 - fasen.  

 Ved lave temperaturer er 
vakanskonsentrasjonen liten og 
diffusjon forekommer praktisk talt 
ikke. Begge faser er likevektsfaser, 
og legeringen vil være stabil.  



Litt historie 
(fritt etter Wikipedia) 

 Alfred Wilm (1869 – 1937) var en tysk 
metallurg som arbeidet i et militært 
forskningssenter. En fredag i 1901 varmet 
han opp en legering av aluminium med 4 % 
kobber til 550 ºC. Deretter bråkjølte han den 
i vann, målte hardheten, lot materialet ligge i 
romtemperatur og tok helg.  Mandagen etter 
målte han hardheten på nytt og konstaterte 
betydelig høyere verdier. Fenomenet er kjent 
som eldring. Han videreutviklet legeringen, 
blant annet ved å tilsette mangan, og tok 
patent på den i 1906. Legeringen er kjent 
under  navnet duraluminium, fordi den 
opprinnelig ble laget i Düren i Tyskland. 
Først i 1910, da han arbeidet i Berlin med å 
utvikle en hard aluminiumlegering som 
kunne erstatte messing i patronhylser, 
publiserte han en vitenskapelig artikkel om 
eldring av aluminium. Wilm fikk 
vanskeligheter med å forsvare patentet sitt 
og trakk seg tilbake som bonde i 1919.  

 Duraluminium ble brukt i strukturen til de 
tyske Zeppelinerne (luftskip), og senere i fly.  
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 I 1919 publiserte forskerne Mercia, Waltenberg 
og Scott et arbeid som ble begynnelsen til 
oppklaringen av fenomenet eldring. De påviste at 
løseligheten av kobber i aluminium avtok med 
synkende temperatur, slik vi i dag kan lese ut av 
fasediagrammet. De framsatte en hypotese om at 
bråkjøling førte til at gitteret inneholdt flere 
substitusjonelt løste kobberatomer enn 
likevektsbetraktninger skulle tilsi, altså 
overmettet løsning.  

 I 1932 framsatte Mercia en hypotese om at 
hardhetsøkningen, som komme etter en tid, 
skyltes at kobberatomer samlet seg som små 
partikler tilfeldig spredt i basismaterialet.  
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I 1938 førte forskerne Gunnier og Preston for første gang 
bevis for at partiklene virkelig eksisterte. De forklarte, 
uavhengig av hverandre, trekk i diffuse røntgenbilder av 
eldrede aluminiumlegeringer. Bildene viste svært små 
soner som lå tilfeldig fordelt i basismaterialet. Sonene ble 
kalt GP–soner etter forbokstavene i navnene til de to 
forskerne. Senere ble elektronmikroskopet brukt til å vise 
at GP-sonene var årsaken til hardheten som oppstod etter 
en tid og at sonene utviklet seg til partikler. Dermed var 
det satt likhetstegn mellom partikkelherding og eldring.  

Senere forskning har vist seg at dersom eldringen skjer 
ved ca. 200 C i stedet for ved romtemperatur, blir 
materialet betydelig hardere. Denne kontrollerte 
prosessen blir kalt utherding. Partikkelherding av 
aluminium består i dag av en kontrollert 
innherdingsprosess, bråkjøling  og en kontrollert 
utherdingsprosess.  
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Partikkelherding 

 Betingelse: Løseligheten for 
en av legeringens 
komponenten i den andre er 
høy ved høy temperatur og 
avtar kraftig når temperaturen 
synker 

 Innherding: Oppheting av en 
tofaselegering til et 
enfaseområde med påfølgende 
bråkjøling. 
Resultat:Overmettet fast 
løsning 

 Utherding: De ”innefrossede ” 
atomene danner partikler som 
øker styrken og hardheten til 
materialet 
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Hvordan partiklene dannes og 

vokser 
 

 

 GP-soner er 1-2 atomlag tykke. De 
dannes i løpet av det første døgnet 
etter bråkjølingen. Dersom 
utherdingen skjer ved romtemperatur, 
tar det svært lang tid før legeringen 
når maksimal hardhet. Utherdingen 
foregår derfor ved en temperatur som 
ligger mellom romtemperaturen og 
innherdingstemperaturen. 

 Etter en stund dannes det tykkere 
skiver som kalles ”. Skivene har 
tykkelse på noen flere atomlag. 
Deretter dannes det en ny metastabil 
fase kalt ’. ’ er plater med tykkelse 
på mange atomplan. Både ” og  ’ 
er mellomfaser mot den stabile -
fasen.  

  er likevektsfasen CuAl2. Fasen er 
ikke lenger en del av gitteret. Den er 

diskoherent.  02.04.2014 
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Hardhetskurve for utherding 
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Partikler 



Varmherdbare knalegeringer 

De varmherdbare 
knalegeringene er:  

 AlCuMg (2000 – serien) 

 AlMgSi (6000 – serien) 

 AlZnMg (7000 – serien) 

 

 T1: Materialet er kjølt til romtemperatur 
etter at materialet har blitt formet i varm 
tilstand. Deretter er materialet naturlig 
utherdet. 

 T2: Materialet er kjølt fra 
varmformingstemperatur, plastisk 
bearbeidet i kald tilstand og naturlig 
utherdet. 

 T3: Materialet er innherdet, kaldformet 
og naturlig utherdet. 

 T4: Innherdet ved oppløsningstemperatur 
og utherdet ved romtemperatur (20 °C) 
til en stabil tilstand 

 T5: Materialet er kjølt fra 
varmformingstemperatur og 
varmutherdet. 

 T6: Materialet er innherdet ved 
oppløsningstemperatur og varmutherdet. 
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2000: Al-Cu-Mg  
 Rene AlCu-legeringer blir ikke brukt i 

dag. Dagens legeringer inneholder fra 
2,3 til 4,4 % kobber og fra 0,5 til 
1,6 % magnesium.  

 Ikke spesielt korrosjonsbestandige 

 Kan varmherdes til høy styrke. Rm 
ligger fra 480 til 520 MPa mens RP0,2 
varierer mellom 410 og 490 MPa.  

 De gode mekaniske egenskapene 
forsvinner ved sveising. Derfor foregår 
sammenføyning med liming, og med 
mekaniske forbindelser som skruer og 
nagler.  

 2000-legeringene regnes som 
motstandsdyktige mot utmatting. Det 
er en egenskap flyindustrien 
verdsetter.  
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Pseudobinære fasediagram 
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6000: AlMgSi  

 Kan sveises i herdet 
tilstand.  

 Brukes i ekstruderte 
profiler 

• Aluminium legert med 

magnesium og silisium 

(AlMg2Si). Middels god 

styrke (RP0,2= 190–360 MPa) 

og gode korrosjonsegenskaper. 

• Inneholder fra 0,5 til 1,3 % 

magnesium og fra 0,4 til 1,4 % 

silisium. Legeringer med ca. 

1 % magnesium og ca. 1 % 

silisium er vanlige.  

• God sveisbarhet og god 

formbarhet i utherdet tilstand.  

• Evnen til å motstå korrosjon er 

god. Det samme gjelder 

bestandigheten mot sjøvann.  

• Brukes i stor utstrekning i 

ekstruderte profiler.  



Viktige 6000-legeringer 
 6060-legeringen har middels styrke. Den er lett formbar ved bøying i T4 

– tilstand. Bruksområder: vindus- og dørprofiler, lysarmatur, markiser, 
rekkverk og møbelprofiler.  

 6101-legeringen er særlig velegnet til elektriske formål dersom man i 
tillegg trenger relativt stor styrke. 

 6063-legeringen er litt sterkere enn 6060, men noe mindre formbar. 
Bedre egnet til sponskjærende bearbeiding. Svært korrosjonsbestandig i 
sjøvann. 

 6005A-legeringen blir brukt i bærende konstruksjoner som gulv og tak i 
bygningsindustrien. Litt bedre styrke enn 6063, men tåler liten 
forlengelse før varig deformasjon inntreffer. Legeringen er utsatt for 
interkrystallinsk korrosjon. Legeringen egner seg for dekorativ 
anodisering.  

 6082-legeringen har meget gode styrkeegenskaper og er derfor den 
legeringen som blir mest brukt i form av ekstruderte profiler i 
lastbærende konstruksjoner. Legeringen brukes i høyt belastede 
konstruksjoner i bygg, skip, plattformer, bruer og stillaser. Legeringen 
egner seg ikke for dekorativ anodisering.  
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7000: AlZnMg   7020-legeringene har egenskaper 
som ligner 6082, men utherder i 
romtemperatur. Den mest 
anvendelige 7000-legeringen. 
RP0,2: 280 MPa i T6-tilstand.  

 7075-legeringen er den typiske 
flylegeringen. I Norge brukes 
den i flykonteinere. Høy styrke. 
Rp0,2 er oppgitt til 505 MPa i T6-
tilstand. Utmattingsegenskapene 
er moderate i strekk – strekk. 

 7108 har middels høy styrke og 
god utmattingsfasthet, men 
begrenset formbarhet. Kan være 
utsatt for spenningskorrosjon. 
Brukes i høyt belastede deler i 
sveiste konstruksjoner, for 
eksempel i bruer, bygninger og 
transportmateriell.  
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7046 og 7146 er legeringer 

som er spesielt utviklet for 

støtfangere i biler. 

 



Aluminium i fly 

  Aluminium har vært det 
dominerende materiale i 
rammer i fly etter at det tok 
over fra tre på 1920-tallet. 
Kompositter er i ferd med å 
ta over , men ingen ser for 
seg at aluminium forsvinner 
helt.  

 2000 og 7000 dominerer. 
2000-legeringer brukes i T3 
eller T4-tilstand. 7000-
legeringer brukes i T6 eller 
T7-tilstand 

 
02.04.2014 

33 



02.04.2014 

34 

Støtfangerproduksjon 
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Overflatebehandling av aluminium 

 Mekanisk overflatebehandling 

 Kjemisk overflatebehandling 

 Elektrokjemisk overflatebehandling 

 Organisk overflatebehandling 
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Mekanisk overflatebehandling 

 Sliping gir dekorative, 
fløyelsaktige overflater som 
ikke reflekterer lys. Slipte 
flater bør anodiseres eller 
lakkeres for å hindre 
korrosjon. 

 Tromling er en metode som 
egner seg til avgrading, 
avrunding og i enkelte tilfeller 
også til polering  

 Polering er en prosess som 
kan gjøres manuelt eller 
automatisk. Prosessen består 
av sliping, smøring og flere 
poleringsoperasjoner. 
Resultatet blir en jevn, klar 
reflekterende med høy glans. 
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Kjemisk overflatebehandling 

 Beising 

 Kromatering 

 Atisering 

 Forkobring, fortinning, 
fornikling og forsølving 
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Elektrokjemisk 

overflatebehandling, anodisering 
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Organisk overflatebehandling 

 Pulverlakkering 

 Silketrykking 

 AluDekor 

 Foliering 
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Aluminium i skip 

 Lav vekt høyt oppe 
gir god stabilitet 

 Lav vekt i hele skipet 
gir mulighet for høy 
fart 

 5000 – legeringer til 
plater 

 6000 – legeringer til 
styrkedeler 



Helikopterdekk 
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Dekkdiameter (m) Vekt i stål (t) Vekt i aluminium (t) Vektreduksjon (%) 

19,5 47 18 61 

22,2 60 22 63 

27,2 110 40 64 
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Miljøaspekter og gjenbruk 

 
1. Mer bruk av aluminium i 

samferdselssektoren gir 
lavere miljøbelastning 

2. Det kreves store 
energimengder for å 
framstille aluminium fra 
råvarer, men å smelte om 
igjen aluminium krever 
bare 5 % av den 
opprinnelige 
energitilførselen. Det 
kommer av  det lave 
smeltepunktet.  

 


