
A indústria automobilística está cada vez mais investindo em novas tecnologias, 
técnicas e métodos de fabricação, para aumentar a qualidade, reduzir custos e 
aumentar a produtividade de veículos. Assim, o trabalho em questão faz um estudo 
sobre a viabilidade técnica de uma dessas novas tecnologias em expansão, que é o 
método do Tailor Welded Blanks (TWB), que consiste na união de chapas que 
podem possuir diferentes materiais, espessuras e propriedades mecânicas, 
formando uma única geratriz, que posteriormente será conformada mecanicamente 
na estrutura ou componente desejado. Sendo que, a união das chapas abordada é 
através do processo de soldagem a laser (Laser Beam Welding - LBW) que por esse 
motivo, foi elaborado um estudo com aspectos técnicos desse processo 
apresentando suas principais características e razões para a sua utilização. 
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The automobile industry is increasingly investing in new technologies, techniques 
and manufacturing methods to increase the quality, reduce costs and increase 
vehicle productivity. Thus, the work in question is a study on the technical feasibility 
of these new technologies in expansion, that is the method of Tailor Welded Blanks 
(TWB), which consists of the joint sheets that may have of different materials, 
thickness and mechanical behavior forming a single blank, which will be after 
mechanically formed in the structure or component required. Moreover, the joint of 
sheets that was introduced, will be through the Laser Beam Welding (LBW) that for 
this reason, a study with technical aspect of this process was realized, showing the 
main characteristics and reasons for their use.  
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Figura 1.  Esquema da Fabricação do TWB [3] 



Figura 2. Pilar B projetado através do método TWB [2] 

Figura 3. Blanks da carroceria obtidos por meio da aplicação do TWB [2] 



Figura 4.  Processo totalmente automatizado - Soldagem à Laser [1]
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Figura 5. Blank Automotivo Soldado [2] 
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Figura 6. Painel Lateral com diferentes espessuras e limites de resistência [2] 

Figura 7. – UltraLight Steel Auto Body Steel – ULSAB [9] 








