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“LIGHTer PhD network” hade den 
19-20 april sitt 5:e möte inom 
kursen “Lightweight materials and 
design”. Mötet arrangerades av 
LTU och Gestamp Hardtech i 
Luleå. 
 
Ämnet för denna del av kursen var 
att få en introduktion till varm-
formning och presshärdning av 
ultrahöghållfasta stål. Under evene-
manget fick eleverna lära känna 
grunderna i hur man utför termo-
mekaniska formningssimuleringar. 
 

 
Studiebesök i produktionsanläggningen på 
Gestamp Hardtech i Luleå 
 
I programmet ingick också ett 
besök på Gestamp Hardtech:s 
produktionsanläggning. Där fick 
studenterna lära sig mer om 
utveckling och tillverkning av 
presshärdade fordonskomponenter. 
 

 
Studiebesök i krockhallen på Gestamp 
Hardtech i Luleå 

CHS2-2017  
- “6th International Conference on Hot Sheet Metal Forming of High-
Performance Steel CHS² 2017” 
 

 
 

För andra gången kommer CHS²- 
konferensen att arrangeras i Nordamerika, 
där presshärdningstekniken befinner sig i ett 
mycket expansivt läge inom forskning, 
industriell utveckling och implementering. 
CHS² 2017 kommer att hållas i Atlanta, 
Georgia, USA, 4-7 juni 2017. 

CHS² konferensserie har efter fem mycket 
framgångsrika konferenser sedan 2008 vuxit 
till den ledande plattformen för veten-
skapligt utbyte inom presshärdningstek-
nologin. Konferensen CHS² utgör utan 
tvekan den viktigaste händelsen för det 
internationella forskarsamhället inom 
området. 
 
"6th International Conference on Hot Sheet 
Metal Forming of High-Performance Steel" 
CHS² 2017, bjuder in specialister från hela 
världen att delta i denna unika plattform för 
att dela varandras erfarenheter och expert-
kompetenser. 
 
Ämnen som skräddarsydda egenskaper, 
mikrostruktur, material- och produktpre-
standa, nya ytbeläggningar, nya stål för 
presshärdning, värmebehandling, modelle-
ring och processimulering kommer att vara i 
fokus på konferensen och naturligtvis även 
nya innovationer och designprinciper med 
hjälp av presshärdningsteknik. 
 
För mer information om CHS²-2017 besök 
konferensens hemsida:  www.chs2.eu 

Disputation Material Mechanics  
- “Multiresolution Continuum Theory and Dislocation Density Based 
Constitutive Relations” 
 
Den 25:e april 2016 disputerade Qin Hao 
inom ämnet Materialmekanik vid Luleå 
Tekniska Universitet. Hao har arbetat inom 
ett av CHS forskningsprojekt. Avhandlingen 
har titeln "Multiresolution Continuum 
Theory and Dislocation Densiry Based 
Consitutive Relations". 
 

 
Disputation Hao Qin 
 
 
 
 

Fakultetsopponent var professor Kenneth 
Runesson, Chalmers Universitet, Sverige. 
Ordförande vid disputationen var professor 
Lars-Erik Lindgren, Institutionen för 
teknikvetenskap och matematik, Luleå 
tekniska universitet. 
 
”Multiresolution continuum theory” (MRCT) 
är en högre ordningens kontinuumsteori där 
förskjutningar kombineras med ytterligare 
variabler som representerar deformation i 
olika, distinkta, längdskalor. Denna metod 
kan användas för att lösa problem där 
deformationen lokaliseras som traditionella 
metoder inte är bra.   
 
Modellerna är användbara då man simulerar 
lokaliseringsproblem som förekommer i 
krock- och brottanalyser. 
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  Luleå tekniska universitets arbetsgrupp inom Centrum för Högpresterande Stål består av: 
 
Mats Oldenburg, Professor LTU        + 46 920 49 1752          mats.oldenburg@ltu.se 
Lars-Erik Lindgren, Professor LTU        + 46 920 49 1306          lars-erik.lindgren@ltu.se 
Braham Prakash, Professor LTU        + 46 920 49 1306          braham.prakash@ltu.se 
Esa Vuorinen, Bitr. Professor LTU        + 46 920 49 3449          esa.vuorinen@ltu.se 
Jens Hardell, Bitr. Professor LTU        + 46 920 49 1774          jens.hardell@ltu.se 
Hans Åhlin, LTU         + 46 920 49 1390          hans.ahlin@ltu.se 
 

Prisad artikel om högpresterande stål 
- Nanostrukturerad bainit för slitage och utmattningsapplikationer. 
 

 
Alejandro Leiro (till vänster) och Esa Vuorinen, 
forskare på ämnet materialteknik vid Luleå tekniska 
universitet. Foto: Ted Karlsson, LTU 
 
Forskarna Alejandro Leiro och Esa 
Vuorinen vid Luleå tekniska universitet är 
två av författarna till en prisbelönt artikel 
som utvärderar bainitiska stål. Det är en ny 
typ av värmebehandlat stål som har mycket 
hög hållfasthet och god seghet. 
 
The Institute of Materials, Minerals and 
Mining i Storbritannien har tilldelat 
Cook/Ablett-priset till artikeln Evaluation 
of potential of high Si high C steel 
nanostructured bainite for wear and fatigue 
applications. Priset ges till arbeten av 
speciell betydelse inom området metaller, 
som publicerats i en av institutets 18 
tidskrifter. 
 
Artikeln sammanfattar resultaten som 
erhölls i ett Europeiskt forskningsprojekt, 
NANOBAIN, om nyutvecklade bainitiska 
stål med mycket fin kornstorlek och deras 
potential för framtida användning i 
utmattnings- och nötningsutsatta kompo-
nenter. Två av de komponenter som testats 
i projektet är insprutningsdelar till 
dieselmotorer och huggstål för stora 
skrotpressar. 
 

 
Mikrostruktur med ferrit-austenitisk struktur med 
lamelltjocklek av under 100 nm. 

– De nanobainitiska stålen har mycket hög 
hållfasthet i jämförelse med vanliga stål och 
i jämförelse med andra höghållfasta stål har 
de en mycket god seghet. Nanobainitiska 
stål har en mycket fin kornstruktur och 
innehåller ferrit och austenit vilka inte är 
spröda i jämförelse med traditionella 
höghållfasta stål som vanligtvis innehåller 
martensit och/eller karbider, säger Esa 
Vuorinen, universitetslektor vid forsknings-
ämnet materialteknik, Luleå tekniska 
universitet. 
 
– Det speciella med stålen är värme-
behandlingen och sedan lång tid tillbaka 
finns stål som kan värmebehandlas så att 
bainitisk struktur erhålls. Värmebe-
handlingen är mer komplicerad än vid 
traditionell ståltillverkning men kostnaden 
behöver inte bli högre för att få egenskaper 
som är bättre jämfört med konventionella 
stål, säger Esa Vuorinen. 
 

 
A chamber oven used in experiments on nanobainitic 
steel. Photo: Ted Karlsson, LTU 
 
Forskningen har utförts inom Centrum för 
högpresterande stål, CHS vid Luleå tekniska 
universitet, där också forskningsämnena 
materialteknik, hållfasthetslära och maskin-
element deltagit i projektet. Även fem 
företag från Finland, Tyskland, Frankrike 
och Spanien, samt ett forskningsinstitut från 
Spanien, har deltagit i arbetet som medfört 
en intressant utveckling inom området 
högpresterande stål. 
 
Länk till artikel: Evaluation of potential of 
high Si high C steel nanostructured bainite 
for wear and fatigue applications 
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