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Den 6:e september 2017 anordnade 
Centrum för högpresterande stål i 
samverkan med Volvo Cars en 
temadag inom forskning och 
utveckling av termomekaniska 
tillverkningsprocesser. Temadagen 
arrangerades i Volvo Cars lokaler i 
Göteborg med deltagare från 
svensk industri och akademi. 
Dagen innehöll ett flertal presenta-
tioner om nuvarande status för 
forskning inom ämnet termomeka-
nisk tillverkning. 
 

 
Presentation: Heat treatment of metallic 
materials, Farnoosh Forouzan, LTU 
 
Framtida industriella forsknings- 
och utvecklingsbehov och plane-
ring av framtida samverkan inom 
forskningsområdet diskuterades 
mellan deltagande parter  
 

 
Gruppdiskussion om forsknings- och 
utvecklingsbehov 
 
 

 
 
"6th International Conference on Hot Sheet 
Metal Forming of High-Performance Steel", 
CHS²-2017 arrangerades i Atlanta, USA, 4-7 
Juni 2017. Konferensen arrangerades i 
samverkan mellan Luleå tekniska universi-
tet, Universitetet i Kassel, och Association 
for Iron and Steel Technology.  
 
CHS² konferensserie har etablerat sig som 
den ledande arenan för utbyte av vetenskap-
lig och teknisk information om varmform-
ningstekniken. Vid årets  konferens deltog 
231 personer från mer är 20 länder.  
 

 
Utställningsområde CHS2-2017 
 

 
Konferensbankett på Georgia Aquarium 
 

 
Presentation av konferensbidrag 
 

 

På konferensen hölls 77 föredrag inom 
forskningsområdet termomekanisk tillverk-
ning och relaterande processer. Vid konfe-
rensens utställningsområde visade ledande 
leverantörer upp sina nyheter inom teknik-
området. 
 
Föredragen vid konferensen behandlade 
många nya intressanta områden som: 
 
• Utveckling av flerstegs härdningspro-

cesser för ökad produktivitet 

• Nya ytbeläggningar och tillhörande 
tillverkningsprocesser 

• Simulering och modellering av nya 
processer och slutliga produktegenskap-
er 

• Grundmaterial och processtyrning som 
ger förbättrad hållfasthet, duktilitet och 
utmattningsegenskaper 

• Innovativa produktslösningar, tillverk-
ningsprocesser, fogningstekniker och 
skräddaskydda materialegenskaper 

• Presshärdning av icke järnbaserade 
lättmetall material 

 
CHS2-2017 Avslutningssession, Mats Oldenburg och 
Bramham Prakash, LTU   
 
Redan nu är det klart att nästa konferens i 
CHS²-serien kommer att arrangeras i Luleå, 
2-5 Juni, 2019. Elva år efter starten på 
konferensserien vänder vi åter igen tillbaka 
till Sverige och Luleå där presshärdnings-
tekniken utvecklades och industrialiserades.  
 
För mer information om CHS²-2017 och 
kommande event besök konferensens 
hemsida:  www.chs2.eu 
 

CHS Temadag 
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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 
 

Säkrare vägräcken med höghållfast stål 
 
 
Genom att byta till höghållfasta stål i 
vägräcken kan säkerheten bli ännu bättre, 
samtidigt som en mindre mängd stål 
behöver användas i de tunnare räckena. 
Resultaten presenteras i ett treårigt EU-
projekt som nyligen avslutats och där 
Luleå tekniska universitet haft en viktig 
roll när det gäller materialtestning. 
 
– Verkliga tester visar att vägräcken med 
höghållfast stål kan fånga upp en last på 44 
ton i 70 km/h, till skillnad från dagens 
högsta standard som ligger på 38 ton vid 
70 km/h. Förutom att klara större laster i 
samband med krascher medför höghållfast 
stål att tunnare vägräcken kan produceras, 
vilket sparar material och miljö, säger Esa 
Vuorinen, biträdande professor i 
materialteknik vid Luleå tekniska 
universitet. 
 
EU-projektet HIPEBA har pågått i tre år 
med målsättningen att införa höghållfasta 
stål i vägräcken. Den största utmaningen 
har varit att få till en bra kombination av 
hållfasthet och seghet. En annan utmaning 
har varit att skydda stålet mot korrosion, 
vilket görs med hjälp av varmförzinkning 
där stålet doppas i smält zink vid 460 
grader i cirka fyra minuter. 
 
 
 
 
 

 
LTU:s deltagare i HIPEBA-projektet, från vänster: Esa 
Vuorinen, biträdande professor i materialteknik, Rosa 
Maria Pineda Huitron, doktorand i materialteknik samt 
Ali Hedayati, doktorand i energiteknik. Foto: Ted 
Karlsson. 
 
– Vi kunde lösa båda dessa utmaningar. Ett 
höghållfast stål, producerat av SSAB, med 
mellan sträckgräns 500 – 700 MPa  visade 
sig fungera mycket bra, det motsvarar en 
hållfasthet som är cirka två till tre gånger 
högre än det galvaniserade stål som används 
idag, säger Esa Vuorinen. 
 
Projektet HIPEBA (High Performace Steel 
for Safer and More Competitive Barriers) är 
finansierat av Research Fund for Carbon and 
Steel (RFCS). Deltagare i projektet var 
förutom Luleå tekniska universitet också 
SSAB, CSM (Italien), Cidaut (Spanien), 
Copro (EU), Hiasa (Spanien) och STA 
(Storbritannien). 
 
 

I ett forskningsprojekt tillsammans med 
Bosch Rexroth i Mellansel (BRM) har 
forskarna Paul Åkerström och Andreas 
Lundbäck kombinerat tillverkningssimule-
ring och funktionssimulering med finita 
elementmetoden. Kamringen är en vital del 
i den hydraulmotortyp som tillverkas av 
BRM. För att klara de krafter och nötning 
som uppstår vid drift så härdas kamringen. 
Processen utförs med induktionsvärmning 
och efterföljande släckning i vätska.  
 
Simuleringsresultat från härdningsprocess-
en i form av restspänningar, deformationer 
och materialtillstånd (mikrostruktur) 
överförs som initialtillstånd till funktions-
simuleringen. Jämförelser av funktionssi-
mulering med och utan resultat från tidi-
gare tillverkningsprocess visade att det har 
avsevärd betydelse om dessa resultat tas 
med eller inte. 
 
 
 
 

 
Funktionssimulering av cylinder som rullar längs ett 
segment av en kamring. 
 

 
Koppling mellan de fyra olika fälten vid simulering av  
induktionsvärmning. 
 
 
 

Tillverkning och funktionssimulering  
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