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Abstract
Mechanicalproperticsof thc weld zone arc ncccssaryfor accuratcmodclling of form.
rng proccssesinvolving tailor-wcldedblanks (TWB). This paper prcsentsdiffercntmethods which can bc used to determinemcchanical propcrtiesof the wcld zonc in tailorwcldcd blanks.Mcthodsbascdon cxperimcntaltcstsand numcricalsimulationas well as
thosc combining expcrimentalproccdureswith numcrical studics are dcscribed.The mcthods prcscntcdincludc uniaxial tension tests,microhardncsstests,indentationtcstsoombincd with inverscnumcricalanalysis,and numcricalsirnulationof laserwclding.Thc
strcss-straincurves fbr the wcld zonc dctcnnined with diffcrent methods havc bccn comparcdwith onc anothcr.

l. Wstgp
Wsady spawanc lascrowo stanowi4 wysoko zaawansowanymaterial wyjSciowy
do otrzymywaniaclcmcnt6w karoscrii samochodowych.otrzymujc siq jc poprzez
spawanic blach z roZnych gatunk6w stali lub blach o ro2nych grubo(ciach.Dajc to
rno2liworicoptymalncgowykorzystaniawla(ciwoici matcrialuw zalcZno(ciod ootrzcb konstrukcyjnych oraz zminimalizowani c masy karoscrii.
Ksztaltowanic wsadow spawanych lascrowo mctodami przcr6bki plastyczncj,
w omawranymprzypadku- tloczcnia, stwarzanowc problcmy tcchnologiczncwymagaj4cc rozwiqzania.Gl6wnym czynnikicm wplywaj4cym ncgatywnic na wlasnosci
tloczncwsad6w spawanychlascrowo(ang. TWB - tailor weldcd blanks)jcst umocnicnic matcrialu w strcfic przctopicniaspoiny i strcfie wplywu ciepla (SwC) wywolanc zmianamrstrukturywskutck spawaniatak4 technikqll,2l. Zmnicjszonaodksztalcalnoscstrcl'yspoiny i strcfy wplywu cicpta musi by6 branapod uwagQprzy projcktowaniu wytloczck z takich wsad6w, a symulacjenumcryczncstanowiqniczwyklc
ccnncnarzQdzic
wspomagaj:1cc
projcktowanieich tloczcnia.
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Dokladne
modelowanictloczcnia blach spawanychlascrowo wymaga uwzglQdnienia
strefyzlqczai zmienionych wlasnoScimechanicznychmateriafu w tej strefic.
wlasnodcimaterialu w spoinic i w strcfic wptywu ciepla nic jest zadaWyznaczcnie
latwym,a to z powodu zloZonoScizjawisk spawanialascrowcgooraz znikomych
niem
przckroju poprzcczncgospoi ny.
wymiar6w
wsad6w spawanych laserowo
2.Przygotowanie
badaniachwykorzystano prostok4tncwsady spawaneotrzyW przcdstawionych
pol4czenieblach o wymiarach 100 mm x 300 mm ztcgo samcgogatunku
mancprzcz
$ali(DC04)i o tej samej gruboSci (l mm). Blachy byfy spawanc lascrcm fypu
przy nastqpujqcychparamctrachproccsu:moc wi4zki lascra,2000 W, prpdNd:YAG
4.0 m/min, rirednicawi4zki lascra,600 pm. Spawanicblach wykonano
ko6i
spawania,
Spawalnictwa
w Gliwicachna stanowiskuprzcdstawionymna rys. l.
wlnstylilgic

l. Stanowisko
do spawanialaserowego.
Rys.

badania metalograficzne
3.Mikroskopowe
Mikroskopowcbadania mctalograficznc dostarczajq informacji o wymiarach
przekoju
poprzcczncgospoiny i strcfy wplywu cicpla,jak r6wnicZ o mikrostrukturzc
iskladziefazowym matcriatu rodzimcgo oraz matcrialu w obszarzcspoiny i strcfy
cicpla.McchaniczncwtaSciwoScispoiny zalcZqod mikrostruktury powstalcj
wplywu
pospawaniu.
Stwicrdzono,2cw badanymwsadzicpo proccsicspawaniaotrzymanow
$refiespoinymicszan4strukturq zlolonq z okolo 50% bainitu, 45o fcrrytu oraz 5ol'
(rys. 2) Wyniki mikroskopowychbadafi mctalografic'znychwykorzystano
martenzytu
wynik6w symulacjiproccsuspawania.
dowcryfikacji
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kelwinach)
Rys. 2. Mikrostrukttlrabaclancgopol4czcniaspawancgo(izolinic tempcraturyopisanow

4. P16byjednoosiowegorozciQgania
pr6by jcdnoosiowego rozctryaniapozwalaj4uzyskadkrzywe umocnieniadlamatcrialu rodzimcgo. Uzyskanic krzywych umocnicnia w spos6bbezpoSrcdnidla matcW prarialu spoinyjest trudne ze wzgleduna male wymiary przekroju poprzecznego.
et
al.
Abdullaha
[3]. Pr6by
cy wykorzystanow tym cclu procedurQopracowanQprzez
zostaly wykonane dla pr6bck o r62nych wymiarach wyciQtychz materialurodzimcgo
oraz.z matcrialu zc spoin4w tcn spos6b,zc spoinajcst r6wnolcgla do kicrunkuobciq2cnia.

ll-vs.3. Zcrwanc prirbki po tcstachjcdnoosiowcgorozcitgania'

Zcrwancprobki po tcstachrozci4ganias4 przcdstawioncna rys. 3. Krzywc umocnicnia otrzymancdla r62nychpr6bck s4 pokazancna rys. 4. Krzywc dla pr6bckbcz
spoiny charaktcryzujzlwlaSciwoSciwytrzymaloSciowcmatcriatu rodzimcgo' Mo2na
Zc wytrzymalosdna rozci4ganiedla pr6bekze spoin4jcst wyZszani2
zaobscrwowac,
wytrzymalo(6matcriaturodzimcgo.W tcn spos6buwidaczniasiq wplyw wzmocnicnia matcrialuw strcfic spoiny.Zwiqkszeniuwytrzymaloscitowarzyszyzmnicjszenic
wydluZcniawzglqdncgo.
maksymalncgo
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Krzywcumocnicniamatcrialurodzimcgo i spoiny.
Rys,5.

dla pr6bckwyciQtych
Napodstawic
wynik6w pr6by rozciqganiaprzcprowadzoncj
rodzimcgobcz spoiny oraz dla pr6bck zc spoin4wzdluZ kierunku obciE2czmaterialu
krzywe umocnicniadla samcj spoiny pokazanena rys. 5. Obliczcnia
niawyznaczono
przeprowadzono
zakladajqc,2ecalkowita sila w probcc zc spoinejcst wypadkow4
w materialcrodzimym i w spoinic:
naprQ2efi
oo'nlnrn : 6rrA* I o,rrrA,n

(l)

gdzie
o,.,,,,
o51.,
rl1111
s4 odpowicdnio Srcdnimi naprpZcniamiw catym przckroju pr6bki zc
(1n,"), w czQ(ci przckroju obejmujqcym strcfh przctopionq oraz SWC (A.) oraz
spoinq
1u,,,w kt6rcj rnatcrial zachowal strukturq matcrialu rodzimcgo.
wczQdci
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krzywych umocnicniarownaniem
Rysunck6 przedstawiar6wnic2 aproksymacjq
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Rys. 6. Krzywc umocnicniamatcrialurodzimcgoi spoiny.

5. Pomiary mikrotwardo5ci

p0Pomiary mikrotwardoSciw przck-rojulub na powicrzchni blach spawanych
7,walajEokrc6li6zasiQgstrcfy przetopicniaspoiny i strcf wplywu ciepla,jak r6wnic2
wyznaczyc przybliaoncwlaSciwo(ci wytrzymaloSciowe.Do pomiaru mikrotwardodc
Vickcrsa. Pomiary wykonano na powicrzchn
wykorzystanomikrotwardoSciomierz
blachywzdtuZlinii prostopadlcjdo kicrunkuspoiny.PrzyjqtoskalqHV 0,2zobciqze'
przcdstawio
nicm zgodnymz norme,tzn. 1.961N. UzyskanyrozkladmikrotwardoSci
orazstrc[
spoiny
przetopicnia
no na rys. 7. Zaznaczonona tym rysunku zasiqgstrcfy
wplywu cicpla. Rozmiar tych strefjcst por6wnywalnyz ich zasiqgicmobserwowanym
pod mikroskopcm (rys. 2). Zauwa4asiq, 2c material w strcfic spoiny charaktcryzuj
siq znacznicwiqksz4 twardosci4(-1800 MPa) niZ matcrial rodzimy (-1050 MPa).
BadaniatwardoScii wytrzymaloScimatcrialuwskazuj4na istnicnic zalc2noicimiqdzy
twardoSciqa paramctrami wytrzymalo6ciowymi tcgo matcrialu. W pracy zalo2ono
uplastyczniaj4cym:
a naprqZcnicm
rnipdzytwardoSci4
proporcjonalnoSd
orp : dnr,

FH

",

,rfr r_

(3)

Doiwiadczalne
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0trryman4w
ten spos6bkrzywqumocnicnia dla spoiny przedstawionona rys. g.

.trtaa*

._

0,00

5.00 10.00 15.00 20,00 25,00 3c,s0
pofoienie punktu pomiarowego(mm)

Rys,7.
Kzywc umocnienia matcrialu rodzimego i spoiny.
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6,Pr6bywciskania
wladciwoscisprQzysto-plastycznc
matcrialu wyznaczono r6wnicz za pomocE
pr6b
wciskaniapolqczonychz analizy odwrotn4 MES. pr6by wciskania przcprowadzono
na powierzchni blachy spawanej za pomocq twardoSciomicrzaRockwclla
ptzyjmujqc
skalqHRI5T z wglqbnikicmkulistym o Srcdnicyl/16". wyniki symulacji
MESprzcdstawionona rys. 9a w postaci rozkladu cfcktywnego odksztalccniaplastycznego
przy maksymalncj glqbokosci wciskania. paramctry krzywcj umocnicnia
zoslaly
wyznaczoncpoprzcz dopasowanicnumcryczncj i doSwiadczalncjzaleZnoSci
sityodglqbokoSci
wciskania(rys. 9b). Uzyskanckrzywe umocnicniaprzcdstawiono
narys.8 w zcstawieniuzkrzywymi umocnicniadla matcrialurodzimegoi spoinywyznaczonymi
poprzczpr6by rozciqganiaoraz z krzywqumocnicnia dla spoiny wyznacz0n4
napodstawicpomiarowtwardoSci.
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Rys. 9. Prtibawciskania:a) wynik symulacjiMES, b) dopasowanicnumcryczncji doiwiadczalncj
krzy.
wcj sily wciskaniaw funkcli glqboko(ciwciskania.

7. Numerycznasymulacja spawanialaserowego
NumerycznasymulacjaspawanialascrowcgomoZcby6 traktowanajako altcrnatywny spos6bwyznaczcniazasiQgui wla(ciwoSci wytrzymaloSciowychstrcfy spoiny.
Symulacjq numerycznq przcprowadzono wykorzystujEc tcrmomechanicznymodcl
zprzcznaczcnicmdo numcryczncjsymulacjispawaniatcchnik4lascrow4[4, 5]. Obliczcniawykonanowykorzystujqcwykrcsy ci4glcgochlodzcniaz litcratury[6].

Rys. 10. Wyniki symulacjinumcryczncjspawanialascrowcgo:a) izolinietcmpcratury,b) izolinicudzialu
fazowcgobainitu. c) izolinic udzialu f-azowcgoftrrytu, d) izolinie udziafu fazowcgo maftenzytu.

Do!n'iadczalnc i numerycznc

wyznuczunie wta.icivrt:ici

met:hank':nych

zlq<:z wsad6w..
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przcdstawionona rys. l0 w postacirozklad6w izolinii tcmpcraWynikisymulacji
turyi udzial6wfazowych w przckroju poprzecznym zlqcza. Krzywc umocnienia
napodstawicsymulacji spawaniapokazanona rys. I l.
otrrymanc
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koricowe
t,Wnioski
Krzywcumocnicniaotrzymanc r6znymi mctodami wykazujq zblilony poziom
raplQZcfi
uplastyczniajqcych,
chod nale2y zauwazyc,Zc czgstozgodno6dmipdzy pokryzwymijcst lcpszaw pewnym zakrcsicodksztalccnia.
mwnpvanymi
Jcstto spowogldwnictym,2c w poszczcg6lnychmetodachckspcrymcntalnychmaterialjest
dowanc
poddawany
r62nymodksztalceniom.Za najbardzicj wiarygodnq pr6bq nalc2y uznac
prdbqrozciqgania,
w ktorcj otrzymujc sip charaktcrystykQ
matcrialuaz do stanuzniszZasiQg
strcfy spoiny oraz paramctry wytrzymaloSciowcotrzymancza pomocq
czenia.
qmulacji
numcrycznejproccsu spawaniawykazujc dobrq zgodnoSdz wynikami doiwiadczalnymi.
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