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Streszczenie

Niniejszy artykuł przedstawia najnowsze osiągnięcia w zakresie numerycznej 
symulacji oraz optymalizacji zgrzewania rezystancyjnego, jak również w zakresie symulacji 
trójwymiarowej. Symulacja zgrzewania rezystancyjnego pozwala przewidzieć wielkość 
jądra zgrzeiny dla różnej kombinacji materiałów zgrzewanych oraz umożliwia optymalizację 
i wyznaczanie parametrów procesu zgrzewania. Jakość zgrzeiny można modelować pod 
kątem przemian mikrostrukturalnych oraz rozkładu twardości i wytrzymałości w określonych 
warunkach obciążenia. Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie symulacji trójwymiarowej 
skomplikowanych złączy pozwalają na modelowanie badań oraz określonych zjawisk 
np. bocznikowania. Innym procesem, który często wymaga symulacji 3D jest zgrzewanie 
garbowe. W niniejszym artykule przedstawiono symulację trójwymiarową nowego, lekkiego 
materiału warstwowego.

1. wprowadzenie

Zgrzewanie rezystancyjne jest jedną z najbardziej wydajnych technologii łączenia, 
powszechnie stosowaną w przemyśle samochodowym oraz innych gałęziach przemysłu 
związanych z obróbką metali. Wprowadzenie nowych materiałów, takich jak nowoczesne 
stale wysokowytrzymałe (Advanced High Strength Steels - AHSS) oraz stopów alumi-
nium przyczyniło się do wzrostu problemów towarzyszących zgrzewaniu rezystancyjnemu. 
Określenie zgrzewalności nowych materiałów oraz wyznaczenie optymalnych parametrów 
procesu zgrzewania w celu poprawy jakości zgrzein i zmniejszenia wyprysków wymaga 
przeprowadzenia większej liczby badań, co znacznie zwiększa koszty opracowania oraz 
wprowadzenia na rynek nowych produktów.

Od pierwszego wdrożenia przemysłowego systemu SORPAS® w 1999r, numeryczna 
symulacja zgrzewania rezystancyjnego znajduje coraz więcej zastosowań w przemyśle 
na całym świecie [1-11]. Zalety symulacji numerycznych to, między innymi, oszczędność 
czasu oraz obniżanie nakładów finansowych związanych z opracowywaniem nowych 
produktów oraz redukcja kosztów przeznaczanych na optymalizację procesów. Niniejszy 
artykuł przedstawia najnowsze osiągnięcia w zakresie symulacji i optymalizacji zgrzewania 
rezystancyjnego pod kątem projektowania oraz przewidywania jakości uzyskiwanych 
zgrzein, jak również w odniesieniu do zgrzewaniu nowych zaawansowanych technologicznie 
materiałów lekkich.

2. symulacja procesu

W systemie SORPAS®, Metoda Elementów Skończonych jest stosowana w celu 
tworzenia numerycznych modeli symulacji procesów zgrzewania rezystancyjnego. 
Symulację procesu przeprowadza się w celu zbadania zgrzewalności nowych materiałów 
poprzez przewidywanie rezultatów wynikających z zastosowania określonych materiałów, 
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elektrod oraz parametrów procesu zgrzewania. Symulacja stanowi podstawę bardziej 
zaawansowanych zadań obejmujących optymalizację oraz projektowanie procesów 
zgrzewania.

Nowe rozwiązanie obejmuje automatyczne procedury umożlwiające przygotowanie 
danych wejściowych, przyspieszenie symulacji dzięki wygodniejszemu interfejsowi gra-
ficznemu użytkownika oraz prezentowanie wyników procesu zgrzewania. Po przeprowa-
dzeniu symulacji, program umożliwia przedstawienie krzywych dynamicznych parametrów 
procesu w funkcji czasu (np. krzywe napięcia, natężenia prądu, mocy, rezystancji, siły 
docisku, przemieszczenia elektrod, rozbudowy wielkości jądra zgrzeiny itp.). W trakcie 
całego procesu zgrzewania, system pozwala na wizualizację rozkładów temperatury, na-
tężenia prądu, napięcia, naprężeń oraz odkształceń we wszystkich materiałach.

Rysunek 1 przedstawia przykładową symulację procesu zgrzewania punktowego 
miękkich blach stalowych  o grubości 1,0 mm. Rysunek 1a przedstawia graficzny interfejs 
użytkownika służący do przygotowywania danych wejściowych, takich jak materiały oraz 
parametry procesu zgrzewania. Rysunek 1b przedstawia raport z symulacji obejmujący 
warunki wejściowe oraz wyniki symulacji, w tym krzywe parametrów procesu oraz osta-
teczną wielkość jądra zgrzeiny.

a)
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Rys. 1. Symulacja procesu przeprowadzona w oparciu o system SORPAS®:  
(a) kreator do przygotowywania danych wejściowych dotyczących użytych materiałów oraz zastosowanego procesu 
zgrzewania; (b) raport z symulacji zawierający warunki wejściowe oraz przewidywane rezultaty procesu zgrzewania.

Rozprysk jest symulowany poprzez przewidywanie czasu początkowego powstawania 
wyprysku w trakcie procesu zgrzewania oraz określenie intensywności powstawania 
wyprysków, tj. niskiej, średniej oraz wysokiej. Rysunek 2a przedstawia krzywą rezystancji 
dynamicznej ze wskazaniem czasu początkowego powstawania wyprysku oraz intensywności 
tego procesu. Rysunek 2b przedstawia utworzone jądro zgrzeiny oraz intensywność 
tworzenia wyprysku.

b)
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a)

Rys. 2. Symulacja dynamicznego wyprysku z przewidywanym czasem początkowym  
oraz intensywnością powstawania wyprysku.  

(a) Krzywa parametrów procesu z czasem początkowym oraz intensywnością powstawania wyprysku  
w trakcie procesu zgrzewania.  

(b) Końcowa wielkość jądra zgrzeiny ze wskazaniem intensywności powstawania wyprysku.

b)
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3. optymalizacja procesu

Wyniki symulacji procesów posłużyły opracowaniu  zautomatyzowanych procedur 
umożliwiających optymalizację parametrów procesu zgrzewania rezystancyjnego. 
Międzynarodowa Norma ISO 14327:2004 zawiera analizy zgrzewalności oraz informacje 
dotyczące optymalizacji zgrzewania rezystancyjnego wraz z dwoma wykresami 
przedstawiającymi krzywą narastania zgrzeiny oraz określenie zgrzewalności (zakresu 
parametrów poprawnego zgrzewania). System SORPAS® umożliwia automatyczną 
symulację wykresów obejmujących granice przewidywanego wyprysku oraz okno 
parametrów procesu.

Krzywą narastania zgrzeiny  można utworzyć przeprowadzając serię testów zgrzewania 
zwiększając przy tym natężenie prądu zgrzewania oraz dokonując pomiarów wielkości 
utworzonego jądra zgrzeiny. Badanie tego rodzaju jest czasochłonne oraz kosztowne. 
Dzięki zautomatyzowanym procedurom, system SORPAS® pozwala na przeprowadzenie 
symulacji wszystkich zgrzein wzdłuż krzywej narastania zgrzeiny oraz umożliwia uzyskanie 
informacji na temat wyprysków.

W podobny sposób można symulować zakres parametrów wyznaczających poprawną 
zgrzewalność, tj. symulując zgrzeiny w ramach określonego zakresu prądu zgrzewania oraz 
siły docisku elektrody, jak również wyznaczyć okno parametrów procesu zgrzewania. Na 
podstawie dwóch zmieniających się parametrów procesu można symulować zgrzewalności 
(okno parametrów). W przypadku pierwszego parametru zmienne jest natężenie prądu 
oraz czas zgrzewania, natomiast siła docisku elektrody pozostaje bez zmian. W przypadku 
drugiego rodzaju parametru, zmianie ulegają natężenie prądu oraz siła docisku elektrody, 
podczas gdy czas zgrzewania nie zmienia się.

Rysunek 3 przedstawia optymalizację procesu w przypadku zgrzewania punktowego 
arkuszy ze stali miękkiej o grubości 1,0 mm. Rysunek 3a przedstawia symulowaną krzywą 
narastania zgrzeiny wraz ze średnicą jądra zgrzewania w funkcji prądu zgrzewania. Można 
zauważyć, iż jądro zgrzeiny zaczyna tworzyć się z chwilą uzyskania określonej wartości 
przez prąd zgrzewania oraz powiększa się wraz z rosnącą wartością prądu zgrzewania. 
Czarne (kwadratowe) punkty oznaczają brak zgrzeiny lub jej niedostateczną wielkość. 
Czerwone (trójkątne) punkty oznaczają rozpryski. Zielone (okrągłe) punkty pośrodku 
oznaczają prawidłowe zgrzeiny oraz wskazują okno parametrów procesu zgrzewania  
z zakresem roboczym prądu zgrzewania. Rysunek 3b przedstawia pole (zakres) 
zgrzewalności z natężeniem prądu oraz siłą docisku elektrody jako parametrami zmiennymi 
przy stałym czasie zgrzewania. Czarne (kwadratowe) punkty oznaczają brak zgrzeiny lub 
jej niedostateczną wielkość. Czerwone (trójkątne) punkty oznaczają rozpryski. Zielone 
(okrągłe) punkty oznaczają prawidłowe zgrzeiny oraz wskazują okno parametrów procesu 
zgrzewania.
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Rys. 3. Optymalizacja procesu dzięki systemowi SORPAS®:  
(a) krzywe narastania zgrzeiny oraz zakres prądu zgrzewania;  

(b) zakres zgrzewalności oraz okno parametrów procesu zgrzewania.

a)

b)
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4.  zautomatyzowany zakres parametrów zgrzewania w procesach 
zgrzewania punktowego stali oraz aluminium

Oprócz możliwości wyznaczania okna parametrów procesu zgrzewania oraz optyma-
lizacji procesów, ważną z punktu widzenia przemysłu jest możliwość definiowania wyma-
gań zakresu parametrów zgrzewania w oparciu o optymalne parametry procesu zgrzewa-
nia. Nowa funkcja (Zakres Parametrów Zgrzewania - Weld Planning) została opracowana 
na podstawie procedur optymalizacji w celu umożliwienia doboru optymalnych parame-
trów zgrzewania tj. prądu, siły docisku elektrody oraz czasu zgrzewania dla konkretnego 
zadania. Nowa, 12 wersja SORPAS® 2D proponuje wiele udogodnień ułatwiających 
planowanie zadań związanych ze zgrzewaniem punktowym stali oraz stopów aluminium.

Rysunek 4a przedstawia graficzny interfejs użytkownika funkcji Zakres Parametrów 
Zgrzewania (Weld Planning) umożliwiający przygotowanie Opisu Zadania (Weld Task 
Description - WTD) uwzględniającego informacje dotyczące blach, elektrod oraz urządzeń 
zgrzewalniczych. Specjalnie opracowany algorytm umożliwia automatyczną analizę 
połączeń materiałowych i grubości blach, pozwala wyznaczyć siłę docisku elektrody oraz 
czas zgrzewania i, w rezultacie, uzyskać okno najkorzystniejszych parametrów procesu 
zgrzewania, takich jak prąd zgrzewania, siła docisku elektrod oraz czas zgrzewania. 
Rysunek 4b przedstawia Raport Zakresu Parametrów Zgrzewania (Weld Planning 
Report) z danymi wejściowymi potrzebnymi do Opisu Zadania; graficzną prezentację 
najkorzystniejszych parametrów procesu zgrzewania; Specyfikację Zakresu Parametrów 
Zgrzewania (Weld Schedule Specifications - WSS) obejmującą najkorzystniejszy prąd 
zgrzewania, siłę docisku elektrod, czas zgrzewania oraz czas wytrzymania wraz z oknem 
parametrów procesu zgrzewania, jak również rezultaty zgrzewania uzyskane na podstawie 
optymalnych parametrów procesu zgrzewania.

Na podstawie symulowanych optymalnych parametrów procesu zgrzewania użyt-
kownik może szybko wyznaczyć początkowe parametry procesu zgrzewania.
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Rys. 4. Zakres Parametrów Zgrzewania umożliwiający uzyskanie optymalnych parametrów procesu zgrzewania.  
(a) Opis Zadania (Weld Task Description) pozwalający na zdefiniowanie blach, elektrod oraz urządzeń.  

(b) Przewidywane optymalne parametry procesu, okno oraz rezultaty procesu zgrzewania.

a)

b)
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5. właściwości zgrzeiny po zgrzewaniu

System SORPAS® oblicza właściwości zgrzeiny pod kątem mikrostrukturalnych 
przemian fazowych oraz rozkładu twardości dla typowych gatunków stali stosowanych 
w przemyśle samochodowym. Ponadto, system SORPAS® 3D umożliwia symulowanie 
badań wytrzymałości na podstawie przewidywanego rozkładu twardości pozwalając tym 
samym przewidzieć wytrzymałość zgrzeiny podlegającej określonemu obciążeniu.

Podczas nagrzewania, obliczenia dotyczące austenityzacji oparte są na tempera-
turze Ac1 oraz Ac3, niezależnie od szybkości nagrzewania. Zakłada się, iż do pełnej 
austenityzacji dochodzi w momencie, kiedy maksymalna temperatura procesu jest wyższa 
aniżeli temperatura Ac3, natomiast do austenityzacji nie dochodzi, kiedy maksymalna 
temperatura procesu jest niższa niż temperatura Ac1. Interpolacja liniowa jest stosowana 
pomiędzy temperaturą Ac1 oraz Ac3. Przemiana austenityczna pod wpływem następu-
jącego po nagrzewaniu chłodzenia jest oparta na krytycznych szybkościach chłodzenia 
prezentowanych na wykresach CTP dla ciągłego chłodzenia. Zgodnie ze wzorami przed-
stawionymi przez Blondeau i in. [12], krytyczne szybkości chłodzenia prowadzące do 
powstania martenzytu, bainitu oraz ferrytu/perlitu są wyznaczane na podstawie składu 
chemicznego. Maynier i inni [13] przytacza wzory na twardość każdej fazy w zależności 
od składu chemicznego. Wartość twardości całkowitej ustala się na podstawie twardości 
poszczególnych faz, traktowanych w tym przypadku jako twardości wyjściowe.

Rysunek 5a przedstawia przykład przewidywanego rozkładu twardości dla zgrze-
wanego punktowo złącza dwóch arkuszy blach, każdy o grubości 1mm. Górny arkusz 
jest wykonany z niskowęglowej stali głębokotłocznej w gat. DC06, natomiast dolny ar-
kusz jest wykonany z dwufazowej stali wysokowytrzymałej DP600. Rysunek przedstawia 
twardość materiału podstawowego wokół jądra, twardość będącą wynikiem procesu au-
stenityzacji oraz powstanie kolejnych faz w jądrze zgrzeiny oraz w strefie wpływu ciepła 
(SWC) podczas chłodzenia. SWC ujawnia różnicę pomiędzy arkuszami. W stali DP600 
powstała duża ilość martenzytu, co skutkuje wzrostem twardości, podczas gdy SWC stali 
DC06 niemal nie zawiera martenzytu, dzięki czemu twardość pozostała na niezmienionym 
poziomie. W jądrze, w którym w wyniku mieszania, powstają fazy o mieszanym składzie 
chemicznym, dochodzi do utworzenia pewnej ilości martenzytu oraz wzrostu twardości  
w porównaniu do twardości charakteryzującej obydwa materiały podstawowe.

Rysunek 5b przedstawia przykładowe badanie wytrzymałości na rozciąganie 
poprzeczne [14]. Symulacja przedstawia miejsce uszkodzenia poza jądrem zgrzeiny, co 
jest zgodne z zaobserwowanym w trakcie badania eksperymentalnego  zniszczeniem (plug 
failure). W bibliografii podano informacje dotyczące krzywych obciążenia-wydłużenia 
dla badań wytrzymałości na ścinanie przy rozciąganiu,  wytrzymałości na rozciąganie 
poprzeczne oraz wytrzymałości na odrywanie. Dalsze szczegółowe informacje dotyczące 
zmian o charakterze metalurgicznym, przewidywania twardości oraz uszkodzeń podane są 
w innych publikacjach [15].
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Rys. 5. Symulacja  
(a) rozkładu twardości wg metody Vickersa w punktowo zgrzewanym złączu różnoimiennym DC06-DP600,  

oraz (b) badania wytrzymałości na rozciąganie poprzecze dwóch arkuszy ze stali DP600 [14].  
Symulacja wskazuje miejsce uszkodzenia zgodne z zaobserwowanym eksperymentalnie pełnym zerwaniem  

(plug failure).

6. symulacja 3D nowego materiału warstwowego

Nowym zastosowaniem symulacji trójwymiarowej systemu SORPAS® 3D jest 
zgrzewanie punktowe lekkich materiałów warstwowych np. LITECOR® (informacje na 
temat materiału warstwowego LITECOR® patrz [16-17]). Rysunek 6 przedstawia dwa 
arkusze ze stali DC06 zgrzane punktowo do środkowej warstwy wykonanej z LITECOR®, 
gdzie, w porównaniu do „konwencjonalnego” zgrzewania punktowego  zastosowano 
dodatkowy element bocznikujący (shunt tool). W  początkowej fazie procesu prąd płynie 
zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 7a tj. przez zewnętrzne arkusze oraz 
bocznik bez przechodzenia przez strefę zgrzewania. Przepływ prądu powoduje rozgrzanie  
i zmiękczenie warstwy polimeru w LITECOR®, co w połączeniu z zastosowanym naciskiem 
elektrody prowadzi do wyciśnięcia polimeru  w strefie zgrzewania, uzyskaniu kontaktu 
przez elementy metalowe oraz przepływie prądu zgodnie ze schematem przedstawionym 
na rysunku 7b. Prąd przepływający przez cztery warstwy metalu powoduje powstanie 
zgrzewanego punktowo złącza łączącego trzy warstwy.

1mm DC06

1mm DP600

a) b)
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Rys. 6. Schemat zgrzewania punktowego materiału LITECOR®  
umieszczonego pomiędzy dwoma arkuszami ze stali głębokotłocznej DC06  

- zastosowanie elementu bocznikowego umożliwia przepływ prądu przed stykiem metal-metal w pozycji zgrzewania.

Rys. 7: Przepływ prądu (a) podczas wstępnego nagrzewania  
oraz wyciskanie polimeru w celu uzyskania styku metal-metal oraz (b) w trakcie zasadniczej fazy zgrzewania.

Sagüés Tanco i in. [18] przedstawił eksperymenty oraz symulacje wykorzystujące 
system SORPAS® 3D w przypadkach przedstawionych na rysunkach 6 oraz 7. Niektó-
re z rezultatów przedstawiono poniżej. Symulowana gęstość prądu przed wyciśnięciem 
polimeru (odpowiadająca rysunkowi 7a) jest przedstawiona na rysunku 8a jako obraz 
uzyskany w określonym (wybranym) czasie. Można zaobserwować prąd przepływający 
przez stalowe arkusze zewnętrzne oraz element bocznikujący bez przechodzenia przez 
warstwę polimeru materiału warstwowego LITECOR®. Rysunek  8b przedstawia gęstość 
prądu w określonym momencie po wyciśnięciu polimeru, co pozwoliło na przepływ prądu 
przez określony punkt w celu utworzenia zgrzeiny. Część prądu w dalszym ciągu przepły-
wa przez element bocznikujący. Rysunek 9a przedstawia przykładowe symulowane jądro 
zgrzeiny porównane z jądrem uzyskanym eksperymentalnie przedstawionym na rysunku 
9b. Wielkość jądra mierzona na styku pomiędzy arkuszem ze stali DC06 a warstwo BH220 
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materiału warstwowego wynosi 5,05mm, co w znacznej mierze pokrywa się z wynoszącą 
5,11mm wielkością jądra zmierzoną podczas eksperymentu. Informacje na temat dalszych 
porównań obejmujących cały garb zgrzewalności są dostępne w [18].

A/mm2
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Rys. 8. Symulowane gęstości prądu [18] odpowiadające schematycznemu przepływowi prądu  
przedstawionemu na (a) Rys. 7a oraz (b) Rys. 7b.

a) b)

Rys. 9. Końcowe jądro zgrzeiny [18] (a) symulacja; (b) przekrój poprzeczny uzyskany eksperymentalnie.

8. wnioski

Numeryczne symulacje zgrzewania rezystancyjnego stosowane są w przemyśle  
w celu oceny zgrzewalności nowych materiałów oraz optymalizacji parametrów procesu 
zgrzewania. System obejmuje dwie automatyczne procedury umożlwiające optymalizację 
parametrów procesu zgrzewania na podstawie krzywych narastania zgrzeiny oraz zakresu 
zgrzewalności. Nowa funkcja Zakres Parametrów Zgrzewania (Weld Planning) umożliwia 
wyznaczenie najkorzystniejszych parametrów procesu zgrzewania.

Najnowsze osiągnięcia w zakresie symulacji 3D umożliwiają symulowanie bar-
dziej złożonych procesów, podczas gdy symulacje dwuwymiarowe są bardziej przydatne  
w optymalizacji procesów zgrzewania punktowego oraz prostych przypadków związanych 
ze zgrzewaniem garbowym.
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