
Värmländsk stål- och verkstadsindustri står inför stora kompetensutmaningar. Inte minst vad det 
gäller specialistkunskap kring materialteknik och metallurgi. Därför startar nu BKU - Bergskolan 
Kompetens Utveckling och IUC / Stål & Verkstad projektet SIAM - Specialiserat metallinriktat inno-
vationsstöd.

Seminarium: Värmebehandling 
och processtyrning 

Tanken med detta seminarium är att genom konkreta exempel 
dels belysa vikten av värmebehandlingens inverkan på produktens 
egenskaper. Men också på utmaningar och möjligheter att mäta 
och styra detta i industrin. 

Bergsskolan inleder med grundläggande teorier kring värme- 
behandling av stål med fokus på härdning och anlöpning. Konsult-
företaget GRT Solutions beskriver sedan hur processen kan styras 
och övervakas med hjälp av elektronik och mjukvara.   

Seminariet är en del i projektet SIAM som riktar sig till små och 
medelstora företag där målet är att ge företagen reella förutsätt- 
ningar och möjligheter att förstärka sin innovations- och konkur-
renskraft genom ökad processkunskap och ökade möjligheter till 
automation och digitalisering av sina produktionsprocesser.

Rätt värmebehandling är en avgörande faktor för att materialet ska få önskade egenskaper 
som hårdhet och seghet. Höga temperaturer och snabba processer kan försvåra mätning och 
styrning av processerna.  Värmebehandling är ofta energikrävande processer där en bättre 
styrning kan leda till effektivare utnyttjande av resurser. 

Plats: Bergsskolan i Filipstad 

Observera att det kommer även vara möjligt att vara med på 
seminariet på distans via teams 

När: Tisdag 26 oktober 

Tid: 10:00 -14:00

Lunch: Deltagare på plats på Bergsskolan bjuds på lunch.

Anmälan: Deltagare på plats (max 2 personer per företag) 
görs till edwin.arvidsson@bergsskolan.se alternativt ringer 
070-2737191 senast den 25 oktober kl 12:00. Begränsat antal 
deltagare på plats, först till kvarn gäller  

Digital närvaro anmäls till Edwin fram t.o.m. 25 Oktober kl 
12:00 som då skickar ut teamslänk.  

KORT OM PROJEKTET SIAM:  BKU - Bergsskolan Kompetensutveckling och industriklustret IUC / Stål & Verkstad har tillsammans utvecklat ett 

metall- och materialinriktat projekt - SIAM. Syftet med satsningen är att hjälpa industriföretag med specialistkunskap kring metallära och metallurgi.

SPECIALISERAT METALLINRIKTAT INNOVATIONSSTÖD
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