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Introduksjon 

 Kobber framstilles av kobberkis 

 Kobberkis finnes i store mengder i Den 
Demokratiske Republikken Kongo, Zimbabwe 
og Chile 

 Kobber er pent og lett å forme.  

 Kobber har god fysikalske, kjemiske og 
mekaniske egenskaper 

 Rent kobber er rødt, kobber med sink blir gulere 
mens kobber med nikkel blir sølvfarget 
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Mekaniske egenskaper 

 Ekstremt velegnet for 
plastisk forming 

 Smeltepunkt: 1083 C 

 Egenvekt: 8900 kg/m3 

 E: 117 000 N/mm2 
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Viktige legeringer 

 Teknisk rent kobber 

 Messinglegeringer  

 Bronselegeringer 

 Utherdbare kobberlegeringer 

 Kobber-nikkel-legeringer 
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Teknisk rent kobber 

 Bare rent sølv har bedre elektrisk ledningsevne enn 
rent kobber. 50 % av alt rent kobber brukes i den 
elektriske industrien 

 Ledningsevnen i kobber avtar kraftig med økende 
forurensning.  

 God varmeledningsevne. Brukes i varmevekslere, 
radiatorer og varmekolber 

 Korrosjonsbestandig. Danner beskyttende lag av 
kobbersulfat. Ikke bestandig mot syrer 
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Konduktiviteten synker når 

legeringselementene øker 
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Messing-CuZn 

 Sink øker støpbarheten 
og muligheten for 
maskinering 

  - messing: Maks 38 % 
Zn. Brukes til 
kaldforming 

 +-messing inneholder 
hard -fase. Brukes til 
skruer, muttere og 
rørarmatur 

 -messing brukes ikke 
kommersielt 
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Oppgave: Velg legering 
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Duktilitet i kobber og -messing 

 -messing er duktilt 
ved romtemperatur 
og egner seg til 
kaldforming 

 -messing bør ikke 
varmformes i 
området 200-800 ºC 
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Høyfast messing (+) 

 Opptil 7 % legeringselementer  

 Mn+Fe+Al gir økt styrke 

 Sn forbedrer korrosjonsegenskapene 

 Rm opptil 700 MPa 

 Brukes til rør, skipspropeller, 
vannturbinhjul, skipsror 

 Velegnet til støpte deler 
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Oppsummering 

 Hvilke egenskaper har rent kobber og hva bruker 
vi det til ? 

 Hva er messing ? 

 Hvilken messinglegering vil du velge dersom du 
skal lage blåseinstrumenter ? 

 Ved hvilken temperatur vil du forme 
instrumentene ? 

 Hva er høyfast messing og hva bruker vi dette 
materialet til ? 
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Bronse 

 Bronse er kobberlegeringer med lavt 
sinkinnhold og et dominerende 
legeringselement som ikke er sink. 
Hovedlegeringselementet gir navn til 
bronsen. 

 Tinnbronse 

 Aluminiumbronse 
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Tinnbronse 

 -bronse inneholder opptil 11 
% tinn. Slik bronse er duktil 
og sterkere enn -messing. 
Brukes til fjærer, bøssinger.  

 Legeringer med mellom 11 og 
20 % tinn brukes til støping. 
Brukes i lagre. 

 Sinkholdig tinnbronse. Brukes 
i mynter (-legeringer) og i 
bronsestatuer 

 Blyholdig tinnbronse brukes 
som lagermetall 
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Aluminiumbronse 

 Inneholder 3-10 % aluminium  

 Korrosjonsbestandighet som 
skyldes beskyttende 
aluminiumoksidsjikt 

 -legeringer inneholder 4-7 % 
Al. Brukes i rør, varmevekslere, 
kondesatorer og skruer. Smibar. 
Kan se ut som gull.  

 Legeringer med ca. 10 % Al 
brukes i maskindeler og lagre. 
 har FCC-struktur,  har BCC.  

 Oppgave: Hvordan vil du 
varmebehandle en legering med 
10 % Al som skal brukes i et 
gir? 
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Cu-Al10 til gir 

 Varm opp legeringen til 950 
ºC og hold temperaturen til 
alt er  

 Bråkjøl legeringen slik at 
det dannes ’-struktur 
(martensitt) 

 Varm opp til 550 ºC  slik at 
martensitten omdannes til 2 

 Kjøl hurtig til 
romtemperatur 
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Berylliumbronse 

 Kobber kan løse 
forholdsvis mye 
beryllium ved høy 
temperatur 

 Løseligheten avtar 
eksponensielt til nesten 
ingen ting 

 Velegnet for 
partikkelherding 

 Presipetatene setter ikke 
ned ledningsevnen 

 God varmeledning og 
hurtig oksidsjikt hindrer 
gnistdanning 



10.04.2014 

17 

Kobbernikkel 

 Inneholder 5 – 30 % Ni 

 Gode styrkeegenskaper, 
god korrosjons-
bestandighet 

 Brukes i kondensatorer 
og varmevekslere 

 Inneholder legeringen 
mer enn 20 % nikkel, 
skifter fargen fra gull til 
sølv 
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Oppsummering 

 Hva er bronse? 

 Hva er tinnbronse og hvilke egenskaper 
har dette materialet? 

 Hvordan herdes aluminiumbronse?  

 Hvordan herdes berylliumbronse? 

 


