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Swerea MEFOS är ett av fem dotterbolag i Swerea och verksam-
hetsområdet är processmetallurgi, värmning, bearbetning, miljö- 
och energiteknik inom stål- och metallindustri. Vi har även kunder 
bland stål- och metall industrins råvaru- och utrustningsleveranörer.

Genom att skapa, förädla och förmedla forskningsresultat bidrar 
Swerea till stärkt konkurrenskraft hos industriföretagen. Swerea 
bedriver forskning och utveckling i gemensamma projekt med 
starkt industridel tagande och i uppdragsprojekt inom industrin. 

Kombination av verktyg ger smarta lösningar
Kombinationen av modellering, simulering och möjlig-
heten till försök i pilothallen skapar förutsättningar för 
att hitta lösningar på många komplicerade problem. 

Vi jobbar med en rad olika kommersiella beräk-
ningsverktyg men utvecklar även egna programvaror. 
Förenklade beräkningsverktyg är många gånger mer 
användbara än komplicerade program i en industrimiljö 
där snabba svar prioriteras. 

Ett projekt har till exempel handlat om att öka livsläng-
den och prestandan hos borrkronor i gruvdriften. En 
förbättrad design ger en säkrare gruvdrift med mindre 
risk för haveri vilket ger stora ekonomiska besparingar.

Ett annat exempel är utvärdering av prestandan hos 
bergförstärkningsbultar som används i utrymmen under 
jord. Kombinerad provning och datorstödda beräk-
ningar ger mer kvalitativa utvärderingar av alla typer av 
bergförstärkningsbultar. På Swerea MEFOS utvecklas 
nu en unik testrigg för provning av bergbultar. 

Swerea MEFOS erbjuder även tredjepartstjänster 
för att upprätta kravspecifikationer och bidra med 
expertis vid upphandlingar.

Swerea MEFOS egenutvecklade programvaror:
•  STEELTEMP®.
•  Diffusionsmodul, kompatibel med STEELTEMP®, för  

simulering av väteglödgning och avkolning.
•  FEBA, batchglödgningsmodell för termisk och mekanisk 

modellering, samt produktegenskapsmodellering.
•  FEMCoM, hasplingsmodell för termisk och mekanisk 

modellering, samt produktegenskapsmodellering.
•  ForgeOpt, stickschemaoptimeringsmodell för smide.
•  CROWN, program för profil, planhet, stickserier och  

kampanjplanering vid varm- och kallvalsning.
•  CLUSTER för kallvalsning i mångvalsverk.

Kommersiella programvaror:
•  Allt efter behov i varje uppdrag, t ex LS-Dyna, MSC-MARC,  

Hyperworks, COMSOL Multiphysics och Matlab.

ETT URVAL PROGRAMVAROR FÖR SIMULERINGAR
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Ökad specialisering stärker konkurrens-
kraften för stål- och metallföretagen.  
Produkt- och materialutveckling, krav 
på hög och jämn kvalitet, högt material-
utbyte och energieffektivisering ger upp-
hov till ökade processkrav. 

Swerea MEFOS har en lång och gedigen erfaren-
het av värmnings- och bearbetningsprocesser. Stort 
kunnande finns både inom modellering och simulering, 
liksom rent praktiskt hur dessa processer fungerar 
och kan optimeras. Vi erbjuder utveckling för snabb-
are, effektivare och stabilare processer, vilket ger ökad 
konkurrenskraft, minskad miljöpåverkan och ökad 
produktivitet.

Att kunna kontrollera varje detalj i processen kräver 
tillförlitliga och noggranna simuleringar. Swerea  
MEFOS har egen beräkningskapacitet, ett Linux-
kluster med närmare 200 kärnor som medger korta  
simuleringstider för stora modeller. Simulerade resul-
tat kan verifieras i vår pilotutrustning.

Värmningsprocesser
Utmaningen i industrin är ofta att spara energi och 
samtidigt få jämna och korrekta ämnestemperaturer 
samt rätt materialegenskaper. Swerea MEFOS har 
länge arbetat med termiska processer och vi har 
särskilt erfarenhet av:

Värmning i omvärmningsugnar
 •   Kontinuerliga ugnar
 •   Batchugnar, gropugnar
 •   Induktionsugnar
Värmebehandling
 •   Batchglödning/Kontinuerlig glödgning
 •   Väteglödning
 •   Avkolning
 •   Härdning

Modellering och simulering av de olika värmningspro-
cesserna görs med både kommersiella och egenut-
vecklade programvaror. Mest känt är STEELTEMP®, 
en programvara som Swerea MEFOS utvecklar och 
marknadsför. Programmet beräknar temperaturen på 
stålämnen vid värmning, kylning och härdning samt vid 
gjutning, valsning och smide. Det finns även moduler 
för mikrostruktur och diffusion. STEELTEMP® är kom-
patibelt med ugnsstyrsystemet FOCS. Andra egenut-
vecklade programvaror är FEBA för batch glödgning 
och FEMCoM för haspling. 

Simulerade resultat kan också verifieras i olika värm-
ningsugnar i Swerea MEFOS pilothall.

Varmbearbetning
Swerea MEFOS erbjuder forskning och utveck-
ling inom varmvalsning och andra termomekaniska 
processer. Simuleringar bidrar till att lösa företagens 
utmaningar; att optimera processer och samtidigt 
förbättra produkternas egenskaper. Många avancerade 
materialmodeller har utvecklats vid Swerea MEFOS 
och används vid simulering av komplexa industriella 
processer.

Vi använder kommersiella och egenutvecklade pro-
gramvaror för att lösa problem inom ett brett spektrum 
av varmbearbetningsprocesser: 

•   Varmvalsning (plattvalsning, profilvalsning)
•   Smide 
•   Varmformning av plåt (presshärdning, form- 

blåsning etc.)
•   Svetsning
•   Tillverkningskedjor (sekventiell simulering) 

De mekaniska egenskaperna hos metaller och legeringar 
bestäms till stor del av deras kristallina struktur. Det är 
viktigt att förstå hur vakanser, dislokationer, korngränser, 
inneslutningar och andra kristallina defekter uppkommer 
under termomekanisk bearbetning för att kunna förut-
säga och kontrollera de mekaniska egenskaperna. De 
utvecklade modellerna tar hänsyn till mikrostruktur såväl 
som till fasomvandlingar och kan med hög noggrannhet 
förutsäga processen. 

Kallbearbetning
Profil, planhet och restspänningar är viktiga utvecklings-
områden inom kalla bearbetningsprocesser. Kvalitet, men
också god arbetsmiljö, är konkurrensfördelar som svensk
industri utvecklar tillsammans med Swerea MEFOS.

Vi erbjuder kompetens för gemensamma forsknings- 
och utvecklingsprojekt inom:

•   Valsning (kall-, trim-, folie- och profilvalsning)
•   Tunnplåtsformning (bockning, press- och rull-

formning)
•   Riktning (långa produkter och plåt/band)
•   Stansning, klippning och slittning
•   Ämnesslipning

Både kommersiella multifysikprogramvaror och egen-
utvecklade programvaror används för modellering och 
simulering av bearbetningsprocesserna. De egenut-
vecklade programvarorna är specialiserade för form-, 
planhets- och valskraftsberäkningar för många typer av 
valsverk. Vi kan också koppla de numeriska simulering-
arna till avancerade optimeringsprogramvaror för att 
förbättra de olika processerna.


