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Rezumatul fazei 6 
  
 Lucrarea „Microimbinarea materialelor neferoase prin procedee 
termosonice”, este in faza Vl a Proiectului Nucleu PN 09 – 160 102 din anul 
2011, intitulata „Concluzii şi recomandări privind aplicarea procedeului de sudare 
termosonică a materialelor neferoase. Organizare Workshop  de diseminare a 
rezultatelor activităţilor de cercetare precompetitivă”. Se urmareste diseminarea 
rezultatelor si sintetizarea concluziilor şi recomandărilor privind aplicarea 
procedeului de sudare termosonică a materialelor neferoase.    
 

Raportul de cercetare este structurat pe 3 capitole care reprezinta lucrarile 
realizate in cadrul fazelor prezentului proiect si rezultatele obtinute: 
 

În capitolul 1: prezinta o introducere care cuprinde rezultatele obținute în 
fazele anterioare și cele preconizate a fi obținute în faza prezenta. 

 
Capitolul 2 reprezinta sinteza rezultatelor proiectului, fiind prezentate 

principalele rezultate obținute în urma derulării și finalizării proiectului nucleu, 
dintre care se amintesc: 

- Un studiu privind tehnici de microimbinare a materialelor neferoase prin 
procedee de termocompresie, termosonice si ultrasonice a materialelor 
neferoase de tipul conductorilor monofilari si si a benzilor; 

- Un studiu privind, configuratia costructiv functionala a echipamentelor 
termosonice care evidentiaza tendintele de evolutie ale echipamentelor de 
microimbinare termosonica care sunt determinate in mod fundamental de 
cerintele de asigurare a calitatii fabricatiei – reproductibilitatea calitatii 
imbinarilor sudate, controlul si monitorizarea proceselor tehnologice, 
posibilitatea de automatizare si flexibilizare a fabricatiei precum si 
protectia mediului inconjurator. 

- Realizarea unui chipament si sistem flexibil de imbinare termosonica 60-
70 kHz; 

- Realizarea unui echipament si sitem flexibil de de imbinare termosonica 
90 kHz ; 

- Simulare cu programe software specializate sonotrode pentru imbinare 
termosonica 60-70 KhZ, si 90 Khz ; 

- Evaluare performanţe tehnice şi tehnologice echipamente si sisteme 
flexibile modele functionale ; 

- Elaborare de tehnologii experimentale de imbinare termosonica; 
- Metodologia de caracterizare a microimbinarilor termosonice ; 
- Calibrare electroultraacustica ansamblu rezonator convertor, booster, 

sonotroda 70 kHz; 
- Sistem programabil de axe deplasare in coordonate x,y,z pentru 

modelelele de echipamente de imbinare termosonica dezvoltate in proiect 
60-70 kHz;  
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- Optimizarea tehnologiilor de micrimbinare pentru aplicatii industriale. 
Experiment factorial microimbinare aliaje de aluminiu;  

- Optimizarea tehnologiilor de micrimbinare pentru aplicatii industriale. 
Experiment factorial microimbinare conductor monofilare cupru pe suport 
cupru;  

- Sistem de achizitii date proces de microimbinare pentru aplicatii 
industriale; 

- Optimizarea tehnologiilor de microimbinare pentru aplicatii industriale 
industriale prin experiment factorial pentru microimbinarea disimilara a 
conductorilor monofilari din aliaje de aluminiu pe suport de cupru;  

- Optimizarea tehnologiilor de microimbinare pentru aplicatii industriale 
industriale prin experiment factorial pentru microimbinarea conductorilor 
monofilari de cupru pe suport de cupru;  

- Optimizarea tehnologiilor de microimbinare pentru aplicatii industriale 
industriale prin experiment factorial pentru microimbinarea conductorilor 
monofilari din alama pe suport de cupru;  

- Optimizarea tehnologiilor de microimbinare pentru aplicatii industriale 
industriale prin experiment factorial pentru microimbinarea conductorilor 
monofilari din aliaje de aluminiu pe suport de aluminiu;  

- Stabilirea unei metodologii de elaborare a tehnologiilor de imbinare prin 
folosirea experimentului factorial programat.  

- Crearea unei banci parametrice preliminare de date.  
 

Programul experimental a fost realizat pe baza unor tehnologii de 
microimbinare  in care parametrii utilizati, respectiv timp de sudare, forta de 
apasare la sudare si amplitudinea de vibrare ultrasonica, au fost alesi dupa un 
model experimental programat, utilizand metoda experimentelor factoriale si care 
sa satisfaca cerintele rezultate din documentele normative, cerintele privind 
aceste categorii de materiale si aplicatii.  

S-au obtinut imbinari ale unor perechi de materiale neferoase si care au 
fost caracterizate de probele efectuate. La stabilirea programului experimental s-
a proiectat si utilizat un experiment factorial complet, din analiza statistica a 
caruia au rezultat urmatoarele: 
- Se evidentiaza factorul principal de influenta (timp de sudare, forta de apasare 
la sudare si amplitudinea) si interactiunea principala care au efect predominant la 
maximizarea functiilor obiectiv (amprentarea la sudarea, suprafata de rupere si 
rezistenta mecanica), a experimentarilor de microimbinare ale aiajelor neferoase 
cu aplicatii in industria conectorilor. Parametri principali, prezentati in tabelul 2, 
respectiv timpul de sudare, forta de apasare la sudare, amplitudinea de vibrare 
ultrasonica, constitue de fapt tehnologiile de sudare optime pentru 
microimbinarea materialelor neferoase prezentate.   
-Sunt create premisele unei banci de date pentru microimbinarea similara si 
disimilara a 4 cupluri de aliaje neferoase, pentru 3 de conectori tip sarma si 2 
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grosimi de suport si de asemenea, sunt evidentiati principalii factori de influenta, 
intereactiunile dintre ei si nivelele de efect ale acestora.     
-In cazul unor aplicatii industriale din industria conectorilor se coreleaza banca de 
date astfel obtinuta, functie de cerintele produsului, urmarindu-se maximizarea 
functiilor obiectiv dorite. In activitatea industriala, se pot, astfel realiza tehnologii 
de imbinare pentru diferite tipodimensiuni de materiale din clasa conectorilor din 
aliaje neferoase. 

S-au masurat rezistente electrice ale imbinarilor sudate cuprinse intre 
rezistenta electrica a sarmelor si suporturilor utilizate, pentru toate cuplurile de 
materiale sudate. Este atestata calitatea superioara a imbinarii pentru aplicatii in 
industria conectorilor, asigurandu-se o conductibilitate electrica egala sau mai 
mare cu cea a materialului mai slab conductor,  la rezistente mecanice 
satisfacatoare pentru aplicatiile in domeniu.     

S-au realizat tehnologii preliminare de microimbinare disimilara a 
materialelor noi de tip foita biocompatibila Ti6Al4V, pe suport neferos de cupru si 
aluminiu.     
 

Capitolul 3 prezinta modul de diseminare a rezultatelor prin organizarea 
unui Workshop privind sudarea cu ultrasunete si microimbinarea materialelor 
neferoase prin procedee termosonice si principalele concluzii şi recomandări 
privind aplicarea procedeului de sudare termosonică a materialelor neferoase 

În cadrul workshop-ului (dedicat mediului industrial), organizat la ISIM 
Timişoara în data de 25.11.2011 cu titlul ’’Sudarea cu ultrasunete’’ s-au prezentat 
informaţii generale despre sudarea cu ultrasunete, aplicatii si echipamente de 
sudare, explorarea experimentala programata si modul de optimizarea a 
tehnologiilor de microimbinare materialelor neferoase prin procedee termosonice, 
precum si a echipamentelor folosite si dezvoltate in cadrul proiectului. S-au 
exemplificat cazuri concludente de optimizare si urmarire a procesului de 
microimbinare din cadrul proiectului şi direcțiile de dezvoltare.  
 

La workshop au participat 22 reprezentanţi ai unor agenţi economici din 
România care s-au arătat interesaţi de rezultatele proiectului, iar după sesiunea 
de demonstraţii din laboratorul de sudare cu ultrasunete, au urmat discuţii asupra 
posibilităţilor de aplicare a procedeului de microimbinare, sudare si alte posibile 
aplicatii ale ultrasunetelor in mediul industrial. Rezumatul prezentarii precum si 
alte aplicatii conexe, au fost oferite participantilor pe suport electronic, ca rezultat 
al acestei faze de diseminare a rezultatelor. In figura 1 sunt prezentate imagini 
din cadrul workshop –ului. 
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Figura 1 Imagini din cadrul sustinerii workshop –ului si demonstraţii în Laboratorul de 
Sudare cu Ultrasunete, ISIM Timisoara 

 
De asemenea, parte din rezultatele obtinute in cadrul priectului se vor 

sustine public printr-o lucrare stiintifica in cadrul conferintei internationale 
ModTech 2012, urmat de publicarea lucrarii in jurnalul conferintei. Rezumatul 
lucrarii este prezentat in cele ce urmeaza: 

 



 

PN 09-160102 –Microimbinarea materialelor neferoase 
prin procedee termosonice 

 

5 
 

 
ModTech International Conference - New face of TMCR  
Modern Technologies, Quality and Innovation - New face of TMCR  
24-26 May 2012, Sinaia, Romania  
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Abstract : Lucrarea prezinta aspecte privind imbinarea materialelor neferoase Al-Cu prin procedeul de 
sudare cu ultrasunete. In cadrul aplicatiilor electronice si nu numai, materialele ajung la diametre foarte 
reduse, procedeele de imbinare prin lipire, laser, sudare in puncte si altele, devin mai putin viabile datorita 
obtinerii unei cunductivitati electrice scazute a imbinarii si riscurile supraincalzirii suportului functional de 
sudat, in acest caz imbinarile se pot realiza cu succes prin sudare cu ultrasunete. In aceasta lucrarea se 
urmaresc realizarea unor microimbinari ale unor aliaje neferoase Al-Cu, cu ajutorul ultrasunetelor si 
caracterizarea acestor. Pentru conceperea programului experimental de microimbinare s-a urmarit nivelele 
principalilor factori de influenta, definiti ca parametri tehnologici in cadrul programului experimental si a 
interactiunilor acestora pentru asigurarea unei calitati superioare ale sudurii, definita de amprentarea la 
sudare, suprafata de rupere si rezistenta mecanica, cuantificate in cadrul caracterizarii sudurilor. Rezultatele 
obtinute atesta faptul ca procedeul de sudare cu ultrasunete este un procedeu recomandat in realizarea 
microimbinarilor. 
Keywords : ultrasonic welding, nonferrous materials, factorial experiment, mechanical characteristics. 
 

   
 
Capitolul 4 incheie lucrarea prin prezentarea principalelor concluzii şi 

recomandări privind aplicarea procedeului de sudare termosonică a materialelor 
neferoase. 

Proiectul confera atat un studiu documentar privind microimbinarea cat si 
conceperea si executia unui stand experimental automatizat complet in ceea ce 
priveste microimbinarea termosonica, cu achizitie de date si urmarire proces. De 
asemenea la nivelul analizei microimbinarilor s-au pus bazele unei metodologii 
de testare si analiza statistica factoriala, prin care s-au optimizat microimbinari 
similare si disimilare din aliaje neferoase, cu aplicatii in industria conductorilor.  
Tot in cadrul proiectului s-au pus baze preliminare in ceea ce priveste 
microimbinarea materialelor biocompatibile. 
In cadrul diseminarii datelor reprezentanti comerciali au aratat un larg interes 
asupra procedeului si a altor procedee conexe din cadrul sudarii cu ultrasunete. 
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Astfel: 

• Microimbinarea cu ultrasunete este o alternativa viabila in industria 
conectorilor; 

• Microimbinarea cu ultrasunete asigura cresterea productivitatii, calitatii si 
economisirea de materiale;   

•  Microimbinarea cu ultrasunete poate fi o solutie tehnica la imbinarea 
materialelor noi datorita faptului ca este evitata supraincalzirea, deziderat 
foarte important la sudarea  foliilor subtiri si a microimbinarilor pentru 
aliajele neferoase si chiar materiale cu memoria formei si/sau 
biocompatibile.  

Microimbinarea termosonica reprezinta solutia optima la sudarea conectorilor 
si in microimbinari si prin prezentul proiect se confera un suport tehnic si de 
dezvoltare pentru industrie pe plan national si nu numai.  

     
 

Responsabil proiect,  
 
Ing.Octavian OANCA    

             


