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W artykule omówiono wyniki badań eksperymentalnych i modelowania numerycznego procesów spawania mikroplazmo-

wego i wiązką laserową złączy ze stali stopowej elementów klimatyzacji przeznaczonych do stosowania w systemach pracują-

cych z czynnikiem R744 (CO2). Modelowanie numeryczne zostało przeprowadzone w środowisku SYSWELD. Uzyskane modele 

umożliwiły obliczenie temperatur w określonych punktach złączy spawanych w trakcie procesu spawania oraz pozwoliły na 

wyznaczenie geometrii samych spoin. Analiza porównawcza wyników modelowania numerycznego oraz uzyskanych z rzeczy-

wistych procesów spawania pozwala stwierdzić, iż modele numeryczne wiernie odtwarzają procesy rzeczywiste. Tym samym 

mogą być one wykorzystane do opracowywania technologii spawania elementów w systemach klimatyzacyjnych.             
 

WSTĘP 

Obecnie jednym z najbardziej innowacyjnych sektorów prze-
mysłowych jest motoryzacja, w której wprowadzane są nowe roz-
wiązania w zakresie materiałów, technologii a przede wszystkim 
konstrukcji. Jest to bezpośrednio związane z postulatami klientów, 
którzy wymagają od producentów wysokiej jakości, niezawodności, 
komfortu przy rozsądnej cenie. W ostatnim czasie coraz większe 
znaczenie mają również aspekty związane z ochroną środowiska. 
Jednak najważniejszą kwestią jest bezpieczeństwo samych użyt-
kowników. 

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2006/40/WE w zakresie likwi-
dacji gazów cieplarnianych [1] wymagane będzie zaprzestania 
stosowania tradycyjnych czynników chłodniczych i zastąpienie ich 
czynnikiem R744 (CO2) w instalacjach klimatyzacji samochodów. 
Czynnik chłodniczy R744 jest bardziej przyjazny dla środowiska w 
porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami, takimi jak R12, 
R134a lub R1234yf i przede wszystkim bezpieczniejszy dla pasaże-
rów niż R1234yf. Czynnik chłodzący R1234yf, którym napełniana 
jest klimatyzacja, ulega samozapłonowi w temperaturze 405°C, co 
w porównaniu do niepalnego R134a jest bardziej niebezpieczne. 
Efektem ubocznym spalania gazu jest fluorowodór, który w połą-
czeniu z wodą tworzy trujący kwas fluorowodorowy. Koncern Daim-
ler, właściciel marki Mercedes-Benz na Mercedesie klasy B prze-
prowadził testy zderzenia samochodów, w których zastosowano 
czynnik chłodniczy R1234yf. Podczas testów czynnik uległ zapale-
niu, co potwierdza niebezpieczeństwo jego stosowania. Równocze-
śnie testy takich niemieckich pism jak Auto Bild czy Zeit potwierdziły 
ogromną szkodliwość fluorowodoru na ludzki organizm. Dlatego 
osoby, które są świadkami pożaru samochodu właśnie z tym czyn-
nikiem nie powinny zbliżać się do pojazdu tylko ewakuować się na 
bezpieczną odległość [2]. 

Warto nadmienić, iż dwutlenek węgla jako czynnik chłodniczy 
jest używany od połowy XIX wieku. Jednak wraz z wprowadzeniem 
fluorowęglowodorów w latach 30 XX w. dwutlenek węgla został 
wycofany z użycia w latach pięćdziesiątych. Ze względu na niewielki 

negatywny wpływ na środowisko naturalne jest jednak silna presja 
by powrócić do koncepcji stosowania CO2, który byłyby alternatywą 
dla fluorowęglowodorów. R744 charakteryzuje się m.in.: niską tok-
sycznością, niepalnością, zerową emisją ozonu, niską wartością 
potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP = 1) oraz dosko-
nałymi właściwościami termodynamicznymi. Obecnie, dwutlenek 
węgla jako czynnik chłodniczy jest głównie stosowany w statycz-
nych i przenośnych systemach klimatyzacyjnych, w chłodniach  
magazynowych, w szafach chłodzących i automatach sprzedają-
cych oraz przy chłodzeniu procesowym. Jednakże systemy oparte 
na czynniku chłodniczym CO2 mają również pewne wady: koniecz-
ność zaprojektowania i wykonania nowego systemu i poszczegól-
nych jego elementów, wysokie koszty materiałów i samej produkcji, 
konieczność stosowanie dodatkowych elementów i systemów bez-
pieczeństwa oraz większa masa systemu klimatyzacyjnego. Ponad-
to wyciek z systemu jest bardzo poważnym problemem z uwagi na 
bardzo małą masę cząsteczkową CO2 i bardzo wysokie ciśnienia 
robocze. Ponadto niezbędnym jest dysponowanie urządzeniami do 
wykrywania nieszczelności i przeszkolonym personelem [3]. Należy 
zauważyć, że system klimatyzacji pracujący z czynnikiem chłodni-
czym R744 pracuje w wysokiej temperaturze (do 150°C) i pod 
wysokim ciśnieniem (do 130 barów), parametry te są znacznie 
wyższe niż w przypadku innych czynników chłodniczych (65°C i 35 
bar). Tak więc istnieje konieczność opracowania nowych systemów 
klimatyzacyjnych uwzględniających wysokie parametry pracy w 
zakresie temperatury i ciśnienia. Jedną z rozważanych grup mate-
riałów jakie mogą być zastosowane w nowych systemach klimaty-
zacyjnych są stale stopowe, charakteryzujące się wysoką odporno-
ścią na korozję. Kolejnym wyzwaniem jest opracowanie metod 
łączenia poszczególnych elementów. Do spawania stali stopowych 
można stosować wiele technologii [4] jednak biorąc pod uwagę 
wymagania przemysłu motoryzacyjnego w zakresie wydajności i 
jakości szczególne znaczenie mają technologie laserowe oraz 
łukowe mikroplazmowe. Należy jednak nadmienić, że wyższy 
współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej stali austenitycznych 
Cr-Ni powoduje większe skurcze i naprężenia w złączu spawanym. 
Mała przewodność cieplna powoduje przy spawaniu większą różni-
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cę temperatur w strefie wpływu ciepła złącza spawanego i znaczne 
wydłużenie czasu przebywania punktów tej strefy w wysokich tem-
peraturach. W konsekwencji wystąpi w złączach tych stali wysoki 
poziom naprężeń i większe niebezpieczeństwo powstania pęknięć 
gorących oraz niekorzystnych zmian w strefie wpływu ciepła [5]. 
Biorąc pod uwagę problemy jakie mogą wystąpić w trakcie procesu 
spawania ważnym jest opracowanie modeli numerycznych, przy 
użyciu których będzie można przewidywać cykle cieplne oraz geo-
metrię spoin. Zweryfikowane modele będą stanowiły istotne udo-
godnienie dla technologów i konstruktorów umożliwiając optymali-
zację konstrukcji np. pod względem kształtu geometrycznego złącza 
spawanego, dobór właściwych warunków procesu spawania. Po-
nadto model numeryczne umożliwią ograniczenie prób technolo-
gicznych, które mają na celu opracowanie technologii spawania 
elementów klimatyzacji.  

Spawanie mikroplazmowe, pod względem zjawisk termofizycz-
nych jest złożonym procesem i wymaga zastosowania analizy wyni-
ków uzyskanych zarówno z badań eksperymentalnych jak i z mode-
lowania numerycznego [6]. Do tej pory modelowanie numeryczne 
głównie dotyczyło spawania plazmowego z tzw. oczkiem [7-8]. Brak 
jest jednak wyników modelowania numerycznego procesu spawania 
mikroplazmowego z tzw. jeziorkiem. Technologia ta, ze względu na 
bardzo małą ilość wprowadzanego ciepła, jest zwłaszcza użyteczna 
do spawania elementów cienkościennych takich z jakimi mamy do 
czynienia w systemach klimatyzacyjnych. Drugą z technologii która 
może być rozważana do zastosowania w systemach klimatyzacyj-
nych jest spawanie wiązką laserową. O ile wyniki modelowania 
numerycznego tego procesu są dostępnie [9], to w zakresie spawa-
nia laserem impulsowym elementów cienkościennych ze stali sto-
powych brak jest weryfikacji modeli numerycznych z wynikami 
badań eksperymentalnych. W pracy [10] przedstawiono wyniki 
badań procesu spawania laserem impulsowym z tzw. oczkiem 
elementów ze stali niestopowych. Autorzy przyjęli, że proces spa-
wania przy użyciu wiązki impulsowej przebiega tak jak proces spa-
wania wiązką ciągłą.      

W niniejszym artykule opisano wyniki badań eksperymental-
nych i modelowania numerycznego procesów spawania mikropla-
zmowego i wiązką laserową. W pracy proces modelowania nume-
rycznego spawania wiązką impulsową został potraktowany jako 
proces wykonywania spoin punktowych. Przedstawiono również 
wyniki badań metalograficznych złączy spawanych.  

1. METODYKA BADAWCZA 

Przeprowadzone badania dotyczyły analizy procesów spawa-
nia wiązką laserową oraz metodą mikroplazmową złączy doczoło-
wych ze stali stopowych odpornych na korozję. Na rysunku 1 przed-
stawiono widok elementów przeznaczonych do spawania. Spawanie 
wiązką laserową zostało wykonane na urządzeniu TruPulse 103 
(rys. 2) przy następujących parametrach spawania: kształt impulsu 
– impuls typu: CrNi, moc impulsu: P = 1000 W, czas trwania impul-
su: t = 4 ms. Spawanie łukiem plazmowym zostało przeprowadzone 
na stanowisku wyposażonym w urządzenie MSP-51 (rys. 3), przy 
następujących parametrach spawania: natężenie prądu I=8,5 A, 
napięcie łuku U=22,5 V.    

Badanie metalograficzne makroskopowe zostały wykonane 
przy użyciu mikroskopu świetlnego Eclipse MA 200 (Nikon). Złącza 
zostały wyszlifowane, wypolerowane zgodnie z procedurami oraz 
wytrawione elektrolitycznie.  

Modelowanie numeryczne zostało wykonane przy wykorzysta-
niu środowiska  SYSWELD. Weryfikacja modeli numerycznych 
polegała na pomiarze temperatur w ściśle określonych, charaktery-
stycznych punktach, przy użyciu termopar typu K.  

 
Rys. 1. Elementy ze stali stopowej przeznaczone do spawania 

 

 
Rys. 2. Stanowisko do spawania wiązką laserową 

 

 
Rys. 3. Stanowisko do spawania mikroplazmowego 

2. WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA 

Przeprowadzone wstępne próby spawania wykazały, że istotną 
sprawą jest sposób przygotowania elementów do spawania. Ze 
względu na małą grubość łączonych elementów, stabilność proce-
sów spawania jest w dużym stopniu uzależniona od dokładnego 
przylegania elementów spawanych oraz właściwego przygotowania 
samych złączy. W tym celu konieczne było opracowanie i zbudowa-
nie stanowisk badawczych wraz z oprzyrządowaniem, które zapew-
niły stabilne pozycjonowanie elementów w trakcie spawania. Nawet 
niewielkie przesunięcia elementów powodowały, że złącza były 
niewłaściwie wykonane. Na rysunku 4 przedstawiono widok złącza 
spawanego metodą mikroplazmową wykonanego przy właściwie 
dobranych parametrach technologicznych spawania.   

 

 
Rys. 4. Widok złącza spawanego metodą mikroplazmową  
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W przypadku spawania wiązką laserową równie ważnym było 
właściwe przygotowanie elementów do spawania oraz prowadzenie 
samego procesu. W tym celu  przeprowadzono próby spawania w 
szerokim zakresie warunków technologicznych obejmujących para-
metry technologiczne spawania, wzajemne usytuowanie elementów 
spawanych względem wiązki laserowej oraz sposób przygotowania 
elementów do spawania. Na podstawie przeprowadzonych badań 
dobrano warunki spawania dla których możliwe było uzyskanie 
prawidłowego złącza (rys. 5).    

 

 
Rys. 5. Widok złącza spawanego wiązką laserową  

 
Głównym celem pracy były opracowanie modeli numerycznych 

umożliwiających obliczanie temperatury i pól temperatur w trakcie 
procesu spawania wiązką laserową oraz mikroplazmowego. Stale 
stopowe wymagają w trakcie procesu spawania precyzyjnie dobra-
nych parametrów spawania tak by ilość wprowadzanego ciepła była 
maksymalnie ograniczona. W przeciwnym wypadku w złaczu spa-
wanym mogą występować pęknięcia gorące. W ramach prowadzo-
nych badań w środowisku SYSWELD wykonano modele numerycz-
ne 3D, które następnie zostały zweryfikowane doświadczalnie. Na 
rysunku 6 przedstawiono punkty pomiarowe w jakich przeprowa-
dzono weryfikacje modeli numerycznych na stanowiskach spawalni-
czych. W oparciu o geometrię kształtu elementów spawanych przy-
gotowano siatkę elementów skończonych, w której największa 
długość boku elementu wynosiła 1,4 mm. Ze względu na dużą 
różnicę temperatur w obszarze spoiny i strefy wpływu ciepła oraz 
ograniczone wymiary jeziorka spawalniczego siatka została zagęsz-
czona i długość boków elementów wynosiła około 0,45 mm. 

 

 
Rys. 6. Punkty pomiarowe w jakich przeprowadzono weryfikację 
doświadczalną wyników modelowania numerycznego 

 
Wyniki obliczeń temperatur w określonych punktach przedsta-

wiono na rysunku 7 dla złącza spawanego wiązką laserową. Wyniki 
obliczeń zostały porównane z wynikami doświadczalnymi.  

Warto zauważyć, iż w przeciwieństwie do modelowania nume-
rycznego procesu spawania wiązką laserową ciągłą, proces spawa-

nia laserowego wiązką impulsowa o niskiej częstotliwości, wymaga 
potraktowanie każdego impulsu jako oddzielnego źródła umożliwia-
jącego tworzenie pojedynczej spoiny. Potraktowanie, przy modelo-
waniu numerycznym,  procesu spawania laserem impulsowym o 
małej częstotliwości jako procesu spawania wiązką ciągłą prowadzi 
do błędów obliczeniowych. Zaproponowane w pracy podejście 
umożliwiło obliczenie temperatur w określonych punktach z stosun-
kowo dużą dokładnością w porównaniu do rzeczywistej temperatury 
jaka został zmierzona w trakcie procesu spawania.   

 

 
 

 
 

 
Rys. 7. Porównanie wyników pomiarów temperatury z wynikami 
modelowania numerycznego w określonych punktach złącza spa-
wanego wiązką laserową przedstawionych na rysunku 6 

 
Najwyższa różnica między zmierzoną maksymalną temperatu-

rą, a obliczoną metodą elementów skończonych wynosiła 4,9°C dla 
punktu 1, 0,05°C dla punktu 2 i 0,9°C dla punktu 3. Ponadto model 
numeryczny umożliwił na wyznaczenie geometrii kształtu samej 
spoiny z dużą dokładnością. Na rysunku 8 przedstawiono porówna-
nie geometrii kształtu modelu numerycznego z rzeczywistym złą-
czem. 
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Rys. 8. Porównanie geometrii kształtu złącza spawanego wiązką 
laserową, a) złącze rzeczywiste, b) model numeryczny   
 

W ramach pracy badawczej opracowano również model nume-
ryczny procesu spawania mikroplazmowego. Na rysunku 9 przed-
stawiono porównanie temperatur zmierzonych w określonych punk-
tach oraz temperatur obliczonych przy użyciu modelu numeryczne-
go.  W wyniku porównania przebiegów można zauważyć dużą 
zgodność otrzymanych danych. Różnica pomiędzy maksymalną 
temperaturą zmierzoną i obliczoną dla punktu 1 wynosiła 19,9°C, 
dla punktu drugiego 10,0°C, natomiast dla punktu 3   7,4°C. Uzy-
skane wyniki świadczą o bardzo dobrym dopasowaniu modelu 
numerycznego do rzeczywistego procesu  spawania. Opracowany 
model numeryczny dla procesu spawania mikroplazmowego umoż-
liwił również wyznaczenie geometrii spoiny. Na rysunku 10 przed-
stawiono porównanie wyników modelowania numerycznego z wyni-
kami badań metalograficznych. Jak widać geometria wynikająca z 
modelowania numerycznego różni się nico od rzeczywistej spoiny. 
Jest to efekt uproszczeń jakie zostały założone w trakcie procesu 
modelowania.  
 

 

 

 
Rys. 9. Porównanie wyników pomiarów temperatury z wynikami 
modelowania numerycznego w określonych punktach złącza spa-
wanego mikroplazmowo przedstawionych na rysunku 6 
 

 
 

 
Rys. 10. Porównanie geometrii kształtu złącza spawanego mikro-
plazmowo, a) złącze rzeczywiste, b) model numeryczny   

PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone badania doświadczalne w zakresie spawania 
elementów klimatyzacji przeznaczonej do pracy z czynnikiem CO2 

umożliwiły dobór właściwych ze względu na kształt geometryczny 
warunków technologicznych spawania oraz wykonanie poprawnych 
złączy spawanych wiązką laserową oraz mikroplazmowo. W ramach 
pracy opracowano w środowisku SYSWELD modele numeryczne, 
które umożliwiają obliczanie temperatur w określonych punktach 
oraz wyznaczanie geometrii spoin w spawanych elementach. Prze-
prowadzona weryfikacja doświadczalna  modeli numerycznych 
potwierdziła ich zgodność w zakresie temperatur jak i geometrii 
kształtu samych złączy.    

PODZIĘKOWANIA 

W pracy przestawiono wyniki badań jakie zostały zrealizowane 
w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju pt.: ”Dobór materiałów oraz opracowanie 
konstrukcji elementów przewodów klimatyzacyjnych przeznaczo-

a) 

b) 
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nych do pracy z nowym czynnikiem chłodniczym R744. Umowa nr 
PBS3/B5/43/2015   
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Analysis of welding processes of air conditioning parts – 
experimental and numerical studies 

In the paper the results of experimental research and 

numerical modeling of microplasma welding processes and 

the laser beam of alloy steel components of air conditioning 

systems  with R744 (CO2) refrigerator are discussed. Numer-

ical modeling was performed in the SYSWELD environment. 

The obtained models allowed to calculate the temperatures at 

specific points of welded joints during the welding process as 

well as the geometry of the welds. Comparative analysis of 

numerical modeling results and real welding processes re-

veals that numerical models faithfully reproduce real pro-

cesses. Thus, they can be used to develop the welding tech-

nology of components in air conditioning systems. 
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