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Samenvatting 

De veiligheid van personenauto's en vrachtwagens wordt in belangrijke mate 

bepaald door de prestaties van weerstandspuntlassen (RSW) die de verschillende 

onderdelen gemaakt uit  staal bij elkaar houden. Van geavanceerde hoogsterkte 

staalsoorten (AHSS) is bekend dat deze gevoeliger zijn voor lasfouten dan 

conventionele zachte staalsoorten. Een belangrijk probleem bij de huidige 

ontwikkeling van de AHSS en de volgende generatie automobielstalen is het 

catastrofale falen van de lassen, dat gepaard gaat met een aanzienlijke vermindering 

van de sterkte en taaiheid. Problemen doen zich voornamelijk voor bij de 

dwarstrekspanningstesten van puntlassen in AHSS-staal met een sterkte hoger dan 

800 MPa, waarbij lassen worden onderworpen aan de zogenaamde modus I type 

belasting.  

De verlaagde dwarstrekspanningssterkte onder Mode-I belasting van 

puntlassen vormen een directe belemmering voor een succesvolle implementatie van 

deze nieuwe geavanceerde staalsoorten in de automobielindustrie. Daarom is 

verbetering van de mechanische prestaties van AHSS-weerstandspuntlassen van 

vitaal belang om de veiligheid en crashbestendigheid van de auto's te garanderen. 

Het huidige onderzoek  is gericht op het identificeren van de proces-structuur-

eigenschap relatie in het RSW van dubbele fase (DP) staal en derde generatie AHSS 

staal. Speciale aandacht wordt besteed aan de microstructurele evolutie van de 

lassen als functie van het lasschema en de parameters. 

Het effect van het precieze lasschema (d.w.z. enkelvoudige en dubbele puls) op 

de microstructurele evolutie en mechanische reactie van DP1000 

weerstandspuntlassen woden besproken  in hoofdstuk 3. Het bleek dat 

dubbelepulslassen bij de maximale lasstroom, tamelijk onder de uitzetstroom, de 

dwarstrekspanningssterkte van de lassen aanzienlijk verbetert. We hebben  

aangetoond dat de tweede puls in het dubbele pulsschema de initiële fusiezone (FZ) 

van de eerste puls onderverdeelt in twee zones. Het binnenste centrale deel blijft in 

de vloeibare vorm na de eerste puls en wordt na de tweede puls opnieuw gestold met 

een kolomstructuur, terwijl de buitenste gestolde laag tijdens de tweede puls 

herkristalliseert, wat leidt tot de vorming van een gelijkassige structuur van eerdere 

austenietkorrels (PAGs) (genaamd Rex-zone). Oriëntatie beeldvorming microscopie 

karakterisering bleek dat de Rex-zone een lage fractie van hoge-hoek korrelgrenzen 

en een grovere structuur van de zogenaamde Bain groepen heeft in vergelijking met 

de FZ van enkelvoudige pulslas. Echter, een fijnere structuur van PAGs, 

martensietpakketten en Bain groepen worden gevormd in de grofkorrelige warmte 

beïnvloede zone (HAZ) van de dubbele pulslassen. De substantiële  verzachting van 

subkritische HAZ, de vorming van gelijkassige PAGs in de Rex zone en fijnere 
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structuur grofkorrelige HAZ in de dubbele pulslas leidde tot de betere mechanische 

eigenschappen in de dwarstrekspanningstest. 

Residuele spanningsmetingen voor de pre-scheur aan de laskant zijn  de 

belangrijkste onderwerpen  in hoofdstuk 4. Wat betreft de correlaties tussen 

residuele spanning en mechanische eigenschappen van de lassen kunnen de 

volgende belangrijke conclusies worden getrokken: dubbele pulslassen van DP1000 

staalsoorten bij lage lasstromen verslechteren  de mechanische prestaties, terwijl bij 

hogere stromen dubbele pulslassen beter presteren dan de lassen geproduceerd door 

het enkelvoudige puls schema. Lokale residuele spanningsmappings met behulp van 

de spleetfreesmethode in combinatie met digitale beeldcorrelaties toonden aan dat 

de residuele drukspanning loodrecht op het vlak van de pre-scheur afneemt of zelfs 

volledig wordt vrijgegeven aan de lasrand van dubbele pulslassen. Verminderde 

mechanische prestaties van dubbele pulslassen geproduceerd bij lagere lasstroom 

wordt toegeschreven aan de lagere residuele drukspanning loodrecht op  het 

scheurvlak en de vorming van martensiet achtige structuur voor de pre-scheur met 

een lagere fractie van hoge-hoek korrelgrenzen en grovere Bain groepen, die leiden 

tot lagere weerstand tegen scheurinitiatie en voortplanting. 

RSW bestaat uit complexe microstructuur gradiënten met een verscheidenheid 

aan mechanische reacties in een beperkte ruimte. Het is van cruciaal belang om de 

lokale mechanische eigenschappen van de las te meten om een nauwkeurige 

voorspelling te maken van het faalgedrag  en mechanische prestaties van de las. 

Hoofdstuk 5 richt zich voornamelijk op de methodologie die gebruikt wordt om de 

lokale breuktaaiheid van RSW te experimenteel te bepalen. De breuktaaiheid op 

microschaal werd gemeten met behulp van gekerfde microcantilevers uitgefreesd op 

verschillende laszones met behulp van een gefocusseerde  ionenbundel. Door de 

grote plastische vervorming  is lineaire elastische breukmechanica niet toepasbaar. 

In plaats daarvan werd cyclische belasting toegepast om de scheurgrootte te volgen 

en werd de conditionele breuktaaiheid van de laszones gemeten met behulp van de 

zogenaamde scheurtip-opening-verplaatsing en J-integrale methoden.   

Effecten van de chemische samenstelling van DP1000 staal op de 

microstructurele evolutie en mechanische eigenschappen van weerstandpuntlassen 

worden in detail gepresenteerd  in hoofdstuk 6. Er werd aangetoond dat een hoger 

koolstofgehalte van DP staal leidt tot de vorming van martensiet  in de lasklomp met 

kleinere PAGs en fijnere blokmaten. Bovendien vertoonde DP staal met een lager 

koolstofgehalte een sterkere variantenselectie omdat de fractie van varianten die tot 

dezelfde Bain-groep behoren hoger is voor dit specifieke staal. Hoogkoolstof-DP 

staal had betere trek-schuifsterkte-eigenschappen, terwijl laagkoolstof-DP staal een 

hogere maximale belasting vertoonde bij dwarstrekspanningstesten. Nano-

indentatie en micro-cantilever buigtechnieken werden gebruikt om de factoren te 

bepalen die de mechanische reactie van RSW bepalen tijdens twee verschillende 

mechanische testmethoden. Er werd aangetoond dat de trek-schuifsterkte 
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eigenschappen  grotendeels worden bepaald door de sterkte/hardheid van de 

lasklomp, terwijl de breuktaaiheid van de las de belangrijkste factor is die de 

dwarstrekspanningsprestaties van weerstandspuntlassen beïnvloedt 

De microstructurele evolutie en mechanische eigenschappen van de 3de 

generatie AHSS-weerstandspuntlassen worden in hoofdstuk 7 besproken. Er werd 

aangetoond dat de textuur van de martensitische microstructuur gecontroleerd kan 

worden via een verandering in het lasschema van enkelvoudig naar dubbel. Er werd 

aangetoond dat dubbele pulslassen de textuur van de enkele pulslas veranderen van 

<001>//normale richting van het monsterreferentiekader (ND) naar <011>/ND. 

Het effect van de textuur en nabehandeling van de lokale breuktaaiheid van de lassen 

werden  geëvalueerd met behulp van micro-cantilever buiging. Er werd aangetoond 

dat de verandering in textuur van martensiet en ook  carbide precipitatie tijdens de 

zogenaamde ‘verf bak’- behandeling de breuktaaiheid van de las voor de pre-scheur 

verbeteren. Er werd een directe correlatie gevonden tussen de breuktaaiheid van de 

lasrand en de dwarstrekspanningseigenschappen. Met behulp van de combinatie van 

nano-indentatie en micro-cantilever buiging, werd de kritische lasklompgrootte 

berekend om de pullout-faalmodus tijdens dwarstrekspanningstesten te garanderen. 
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