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Struktur, mikrostruktur og materialer 
Materialvitenskap og teknologi er et forholdsvis nytt fagfelt. Opphavet er fysikken og kjemien som på 
1960-årene avlet frem tverfagligheten som trengtes til å forstå faste stoffers bruksegenskaper ut fra 
deres oppbygging. Materialkunnskap er fundamentet som teknologien bygger på, uten at vitenskapen er 
nødvendigvis til stede. Vitenskapen om nye materialer er oftest kommet frem etter at katastrofer i 
anvendelser har fokussert interessen for dem. Ellers drives studier av forbedringsbehov som alle 
produkter utsettes for gjennom konkurranse. 

Formål 
Kurset skal gi en introduksjon til materialers oppbygging, og betydningen den har for egenskaper særlig 
de hvor fastheten bestemmer brukesområde. Verktøyet som presenteres er anvendelig på alle materialer, 
men illustreres hovedsakelig via metallenes oppbygging.  

Mål 
Kursdeltagere blir kjent med diverse materialtyper med særlig vekt på metaller og keramer. De får 
muligheten til å beherske teoretiske metoder for undersøkelser av materialers mekaniske og termiske 
egenskaper og deres forhold til mikrostrukturer. 

Innhold 
Pensumsliste for 45 forelesninger (3 per uke) og 15 dobbeltimers regneøvelser taes hovedsakelig fra 
boka J.D. Verhoeven ’Fundamentals of Physical Metallurgy’ (JVD) men med en sterk anbefaling om å 
se også på alternativer som Dieter GE, ’Mechanical Metallurgy’ 3. utgave (Dieter) og Porter DE og 
Easterling KE, Phase transformations in metals and alloys’ (P&E) som bruker mer matematikk i sine 
forklaringer. 
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Uke Dato Emne Antall Kollokvium 

(mandager) 
3 17/1 Overblikk  1  
3 + 5 20 + 3/2 Spenning og tøyning (demonstrasjon) 3 Enheter og 

komponenter 
6  7 + 10/2 Konstitutive ligninger (elastisk)  2 2. ordens tensorer 
6 10/2  Krystallografi og anisotropi 1   
7 13/2 Plastisk deformasjon og flytkriterier 3 Krystallplan  
7 + 8 14+21/2 Krystallplastisitet 3 3.+4.ordens tensor (8) 
9 28/2 Binære fasediagrammer (løselighet) 2 Flytsystemer og 
9  28/2  Punktdefekter 1 stereogr. prosjeksjon 
10 7/3 Dislokasjoner og defekter 3 Løselighetsbereg. 
11  14/3 Diffusjon i faste stoffer 3 Al + Ga (demo.) 
12 22/3 Midtveiseksamen kl. 0900   Revisjonstimer 
13 28/3 Grenseflater og korngrenser 3 Gjennomgåelse 
14 4/4 Fasediagrammer og likevekter 3 Kirkendall 
15 +16 11 + 18/4 Påske   
17 25/4 Kimdanning 3 Faseberegning 
18 2/5 Størkning  3 Varmediffusjon 
19 9 Utfelling og styrke 3 Mikrostruktur 
20 16/5 Mekaniske egenskaper og 

mikrostruktur 
3 Kvantifisering 

21 23/5 Martensitt og ’shape memory’ 3 Herding 
22 30/5 Oppsummering 3 Hukommelsesleg. 
23 6/6 Ingen forelesninger   
24 12-16/6 Muntlig eksamen   
   45 15 
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I denne detaljerte pensumslisten angis i parenteser avsnittene [2-4], eller ligningene (2-3) i Dieter, JVD, 
P&E eller i utleverte notater som er sentrale. Hvor ligninger er ikke spesifisert er alle ligninger viktige. 
 

Overblikk – [1 forelesninger 17/1-06] (Dieter, notat) 
pensums omfang vis-a-vis pensumsboka, ’moderstoffet’. 
materialer som epokebetegnelser 
kobling til andre fag: geofysikk, mekanikk, kjemi, fysikk, metallurgi 
materialegenskaper 
inhomogene/heterogene stoff - karakterisering 
mekaniske egenskaper - gode og dårlige [1-2, 1-7] 
begrepene spenning og tøyning [1-4] 
elastisk/plastisk tøyning [1-3] 

Spenning og tøyning [3 forelesninger, 20 + 31/1-06] (Dieter, notat) 
normal- og skjærspenning [1-8],(1-6,1-8) 
enheter (men spenning er ikke direkte målbar) [1-10 + Appendix A] 
spenningskomponenter[2-2 + notat] (2-2,2-3,2-7)  
tensorer, invarianter [2-6 + notat] (2-24,2-28,2-29,2-46,2-47) 
deformasjonsarbeid [2-13],(2-79,2-80) 
planspenning - hovedspenninger, Mohrs sirkel[2-3,2-4] (2-8) 
3-dim spenning - hydrostatisk, treakset og sylindrisk spenningstilstander [2-5 (2-14),2-7,2-10]  
tøyningskomponenter, skjærvinkel, skjærtøyning [1-9] 
Mohrs sirkel [2-9] 
målemetoder: strekklapper, røntgen, piezoelektriske krystaller, lakk - ‘enheter’ 
rotasjon og skjærtøyning [2-8] (2-35,238..2-44) 
deviatorisk tøyning, volumendring [2-9] (5-54,2-55,2-57,2-29) 

Konstitutive ligninger (elastisk) [2 forelesninger, 3/2-06] (Dieter, notat) 
Elastisitetsmodul [2-11] (2-62) + s.280 
Poissonstall (2-63) 
Skjærmodul, bulk modul relasjoner imellom, Lamés konstant [2-11,2-12] (2-64…2-68,2-74,2-76,2-78) 
elastisk energi [2-13] (2-79,2-83) 

Krystallografi og anisotropi [3 forelesninger, 7 + 10/2-06] (Dieter, notat)  
7 krystallsystemer [s. 57 + notat] 
Bravais gitrene [4-2] 
Miller indekser, atomplanavstand 
stivhetstensor og elastisitetskonstanter (2-90, 2-91,2-94,2-95) 
kubisk symmetri/isotropi (2-99) 
tettpakning og glideplan 

Plastisk deformasjon [1 forelesning, 10/2-06] (Dieter) 
Karakteristika vis-à-vis elastisk [3-1] 
Overgangen elastisk-plastisk deformasjon [3-2]+s.278 
Sanntøyning og –spenning [3-3] + s.507-8 
null volumendring [3-5] 

Flytkriteria [3-4] [2 forelesninger, 13/2-06] (Dieter) 
deviatorisk spenning (2-61,3-13) 
von Mises kriterium (3-10…3-12) 
Trescas kriterium (3-20) 
3-dim flytflaten (yield locus) [3-6,3-8] 
effektiv spenning, effektiv tøyningskomponent[3-10] (3-38,3-40) 
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Levy-von Mises forhold [3-11] (3-46) 
stereografisk prosjeksjon {JDV- [1.2]} 
kritisk spenningskomponent, Schmids lov [4-7] (4-13) 
strekking av enkrystall, krystallrotasjon [4-8,4-9] 
elastisitet i atombindinger flytespennings (G/10 mot G/10000 paradoks) [4-5] 
arbeidsherdning og strekkfasthets (Considerés) kriterium [8-3,8-5], (8-22,8-25,8-31) 
konstitutive ligninger [8-9],(8-65) 
 

Krystalplastisitet - [Dieter + notat] [4 forelesninger, 14+21/2-06] 
Kantdislokasjon, ekstra halvatomplan, Bürgers vektor 
Peierls-Nabarro kraft (atomplanavstand)  
partielle dislokasjoner, stablefeil [4-11,5-3] 
deformasjon og dislokasjonstetthet [4-14] 
Dislokasjoner [5-1,5-2] 
skru- og kantdislokasjoner dislokasjonsløker, kryss-slipp [4-3,5-3] 
glideplan i metallkrystallstruktur, slippsystemer[4-2,4-4,4-5] 
klatring [4-3,5-10] 
dislokasjonens linjespenning(5-13..15) 
dislokasjonsreaksjoner 
stabilitet til partielle dislokasjoner [5-4,5-5] 
sessile, glissile dislokasjoner 
Spenningsfelt rundt en dislokasjon [5-7] (5-6,5-7,5-10) 
kraft på dislokasjon [5-8] (5-16,5-18), kraft mellom dislokasjoner [5-9] 
kryssende dislokasjoner [5-11], jogg og kink[5-12] 
dislokasjonskilder [5-13,5-14], opphopninger [5-16] 

Fasediagram (2 forelesninger 28/2-06) (notat) 
Gibbsenergi, entalpi,spesifikkvarme, entropi, faseoverganger: P&E [1.1,1.2.1,1.9] 
Legeringer løsninger, (ideelle og regulære): P&E [1.3],(1.23,27) 
Heterogene legeringer, kjemisk potensiale, løsningsfrienergi, fasediagram: JDV [11.1](11.1-15,10-14) 
[11.1A](11.15-16) Fig 11.2-7; P&E [1.4,5] Fig.1.29-35 

Punktdefekter (1 forelesning 28/2-06) (JDV, kap 5) 
vakanser, interstitielle og substitusjonelle atomer, vakanskonsentrasjon 

Dislokasjoner og defekter (3 forelesning 28/2-06) (JDV, kap 5) 
vekselvirkning med punktfeil [5-15] 
deformasjon i polykrystallinsk materialer 
von Mises fem slippsystemer [6-2] 
Taylor model (uniform deformasjon)[6-3] (6-2…6-5) 
Hall-Petch forhold (6-6…6-10) 
lavvinkelgrenser [6-4] (6-17) 
 
Midtveiseksamen tar seg av stoffet frem hit 
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Diffusjon (3 forelesninger, 10 + 14/3-06) (JDV kap. 6.1+2, P&E kap. 2 + notat) 
Ficks lover JDV (6.1,8,9), P&E (2.4,18); spordiffusjon JDV [1.2](1.4) P&E (2.23) 
temperaturavhengighet JDV [6.1E,6.2B], P&E [2.2.2](2.12)  
diffusjonsavstand JDV (6.22), P&E (2.6); diffusjonspar JDV (6.10-15), P&E [2.8] 
diffusjonsmekanismer JDV [6.2A], P&E [2.2]; interstitiell spordiffusjon JDV [6.1B], P&E [2.4](2.66) 
Kirkendalls eksperiment JDV [6.1D], [1.5.8]; mobilitet JDV [5.1][6.2D], P&E [1.5.8] 
øket diffusivitet, vakansvinden, rørdiffusjon, korngrensediffusjon, subkorngrensediffusjon jdv [6.1F] 


