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Faza 1 - Cercetări teoretice privind stadiul actual al cunoașterii în vederea dezvoltării 
de sonotrode ultrasonice inovative. 

1. Rezumatul fazei:  
Prima fază a proiectului cu titlul ”Cercetări privind dezvoltarea de scule ultrasonice 
inovative şi tehnologii ecologice de îmbinare pentru aplicaţii industriale” a avut drept scop 
întreprinderea de ”Cercetări teoretice privind stadiul actual al cunoașterii în vederea 
dezvoltării de sonotrode ultrasonice inovative”, respectiv de a identifica existența în 
literatura de specialitate la nivel internațional a sculelor ultrasonice pentru îmbinarea 
materialelor cu dispunere spațială. Pentru această analiză s-au folosit platformele electronice 
precum http://pcs.webofknowledge.com, https://scholar.google.ro, 
http://www.sciencedirect.com, worldwide.espacenet.com, un număr de peste 300 de articole 
științifice fiind parcurse. Dintre domeniile științifice ale publicațiilor amintim: domeniul 
tehnic (sudare, tăiere, cavitație, curgere polimeri cu activare ultrasonică, încercări NDT, etc.), 
medicină, tehnologii hibride (laser-US, rezistiv-US), etc.. Totodată au fost consultate site-
urile celor mai mari dezvoltatori de echipamente, aplicații și tehnologii din domeniul 
ultrasunetelor, amintind aici 
www.emersonindustrial.com, www.herrmannultrasonics.com, http://www.sonics.com/, 
www.staplaultrasonics.com/, www.upsonic.com.au/,   http://www.dukane.com/, 
http://www.telsonic.com/, http://www.powerultrasonics.com, însă nu s-au putut identifica 
soluții constructive similare celor care urmează a fi realizate și testate în cadrul prezentului 
proiect de cercetare. 
Câteva dintre subiectele abordate de cercetările la nivel internațional sunt relatate în 
continuare. 
Necesitatea unor îmbinări de înaltă calitate între diferite materiale, a dus la apariția și 
dezvoltarea de noi procese de îmbinare (sudare si brazare). Dintre acestea, procedeul de 
sudare cu ultrasunete este caracterizat prin aceea că suprafețele de contact sunt vibrate cu 
frecvențe ultrasonice simultan prin aplicarea unei presiuni externe, în scopul de a crește 
frecarea. Conexiunea este efectuată la temperaturi mai scăzute decât cea de topire, 
eliminându-se astfel zonele afectate de căldură. Folosind relațiile din literatura de specialitate 
și utilizând aplicatii integrate CAD-CAE, lucrarea prezintă proiectarea și verificarea unei 
sonotrode folosită pentru sudare cabluri pentru industria de automobile [1]. 
Lucrarea abordează problema influenței geometriei suprafețelor active ale sonotrodei calității 
îmbinării materialelor plastice din familia PVC în cadrul unui program de experiment 
factorial. Lucrarea prezintă aspecte de caracterizare funcționale și macro-structurală a 
îmbinărilor sudate în corelație cu aspecte privind optimizarea procesului de sudare cu 
ultrasunete, prin metoda experimentelor factoriale și, de asemenea, posibilitatea de a realiza 
îmbinări rezitente pentru aplicații în industria de automobile [2]. 
Încercările experimentale întreprinse de Elangovan, S. prezintă un model pentru distribuția 
temperaturii în timpul sudării și distribuția tensiunilor în sonotrodă și în îmbinarea sudată. 
Modelul elementului finit prezentat este capabil de a prezice temperatura la interfață și 
distribuția tensiunilor în timpul sudării și influențele lor în piesa de lucru, în sonotrodă și în 
nicovală. Studiul a inclus, de asemenea, efectul forțelor de strângere, grosimea materialului și 
coeficientul de frecare în timpul generării de căldură la interfața de sudură [3]. 
O parte foarte importantă a unui echipament ultrasonic este sonotroda (de asemenea, 
cunoscută ca și concentrator sau sculă de lucru). Aceasta reprezintă un element de 
concentrare a ghidului de undă a cărei secțiune transversală descrește de la intrare (zona de 
contact cu transductorul) până la ieșire (zona activă). Sonotroda are rolul de a amplifica 
valoarea amplitudinii vibrațiilor spre zona de ieșire (zona activă a sonotrodei), suficient încât 
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să permită prelucrarea. Obiectul cercetării l-a constituit realizarea de sonotrode ultrasonice 
folosind simularea cu element finit (FEM), reușind astfel să determine cu ușurință frecvența 
de rezonanță, pe baza formei și dimensiunilor sonotrodei. Analiza FEM este utilă și pentru a 
verifica și ajusta desenele sau modelele de sonotrodă bazate pe formule empirice. Totodată, 
analiza dinamică permite și determinarea caracteristicilor de rezistență ale sonotrodei în 
condiții de funcționare [4]. 
De asemenea, folosind analiza FEM se determina frecvența proprie a unei sonotrode 
cilidndrice în trepete prin modificarea lungimii, diametrelor și prin prelucrări mecanice 
suplimentare [5], [6], [7], [8]. 
Michele Carboni, de la departametrul de inginerie mecanica de la Politehnica Milano [9], 
analizează eșecul prematur care a avut loc în termen de aproximativ 109 cicluri la 20 kHz a 
două sonotrode din aliaj de aluminium AA7075-T6 și utilizate pentru sudarea cu ultrasunete a 
materialelor termoplastice. Este demn de menționat faptul că sonotrode identice ca geometrie, 
produse din loturi diferite ale aceluiași material și utilizate pentru aceeași procedură de 
sudare, nu a suferit nici un eșec pentru un număr mult mai mare de cicluri de funcționare. 
Relația dintre defectele neașteptate și foarte mare rezistență la oboseală la ciclurile de sudare 
pentru cele două sonotrode a fost detectată după efectuarea testelor nedistructive (NDT) 
analiză pentru a înțelege motivele eșecurilor premature precum și observațiile făcute posibile 
prin utilizarea scanării la microscopul electronic (SEM), analize metalografice și dinamice, 
analize cu  elemente finite (FEM). 
Analiza încălzirii datorita efectelor termo-elastice în zonele nodale ale sonotrodelor atunci 
când se lucrează la amplitudini mari indicând un nivel de solicitare internă ridicată sunt 
analizate in lucrarea [10]. Monitorizarea temperaturii sonotrodei în zonele nodale poate fi 
folosit ca un mecanism de control pentru setarea parametrilor de amplitudine / sudură. 
Nivelul de solicitare internă, în condiții de siguranță, poate fi prezis cu ajutorul analizelor 
modale și armonice, urmată de o analiză de solicitare internă pentru a studia efectul de sarcini 
ciclice.  Acestea sunt realizate cu ajutorul programelor de simulare ANSYS și Comsol pentru 
a prezice domeniul de temperatură  și limitarea mărimii amplitudinii de microvibratie.  
Metoda de a prezice tensiunile termo-elastice și de temperatură pot fi adoptate de industrie 
pentru operarea sonotrodei  în cadrul solicitărilor interne în limite de siguranță, crescând 
astfel durata de viață a sonotrodei. Aplicațiile tehnologice ale ultrasunetelor pot fi utilizate  
pentru măcinarea materialelor, cum ar fi titan, ceramica, etc.. 
Vibrații în direcția longitudinală, pot cauza o reducere a temperaturii de debitare și totodată 
instrument de uzură. În această lucrare [11] a fost proiectata o sonotrodă, care poate vibra 
longitudinal cu o frecvență de 20kHz, folosind metoda elementului finit (FEM), destinata 
pentru măcinarea asistată cu ultrasunete. Un test de măcinare a fost realizat în ceea ce 
privește parametrii de prelucrare, cum ar fi viteza de măcinare, viteza de alimentare, etc., în 
scopul de a studia efectul vibrațiilor cu ultrasunete în procesul tehnologic de sonomărunțire. 
Experimentul a permis optimizarea procesului de sonomărunțire care pot reduce la minimum 
forțele de măcinare. S-au măsurat forțele de măcinare și sau comparat parametri de proces  
între măcinarea convențională și măcinare asistată cu ultrasunete.  
Materiale utilizate in construcția sontrodelor au fost aliaje de titan (Ti6Al4V), FCD700 și 
S45C. Din experiment, s-a constatat că măcinarea a determinat scăderea forțelor pe măsură ce 
puterea vibrațiilor ultrasonice și viteza de rotație a arborelui a crescut în timp ce forța de 
măcinare a fost redusă deoarece viteza de alimentare a crescut. În plus, modelul de regresie a 
fost formulat pentru obținerea stării optime de măcinare. Vibrațiile Ultrasonice furnizate au 
avut efecte benefice, indiferent de materiale de lucru, în special pentru materialul fragil. 
Microformarea polimerilor termoplastici este o metodă populară de fabricație pentru 
dispozitivele micro / nano, deoarece mai multe mii de piese pot fi produse. 
Recent, energia de vibrație ultrasonică a fost folosită pentru a îmbunătățirea curgerii unui 
polimer termoplastic. Studiul de față [12] si-a propus să dezvolte un proces de activare cu 
ultrasunete în care patternuri cu micromodele gravate pe sonotroda de lucru sunt replicate pe 
suprafața unei folii subțiri de polimer. În acest scop, proiectarea unei sonotrode specializate 
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pentru tiparul cu ultrasunete a fost investigat pentru a obține caracteristici bune de replicare 
ale micromodelelor cu uniformitate aprofundată in întreaga suprafață a modelului. 
Analiza cu element finit FEM, a componentelor ansamblului rezonator mecanic a fost 
efectuată pentru a prezice caracteristicile de vibrație ale sculei de lucru (sonotroda). Analiza 
statistică folosind semnale de răspuns de suprafață a fost realizată în același timp pentru a 
găsi condițiile optime de proiectare pentru a asigura repetabilitatea ridicată, urmată de 
aplicarea designului pentru model industrial de sonotrodă. 
Prelucrare mecanica cu ultrasunete USM ,este o metodă de fabricare curentă utilizată în mod 
obișnuit pentru procesarea materialelor cu duritate/ fragilitate mai mare, cum ar fi cuarț, 
materiale semiconductoare, produse ceramice, etc. Suprafața prelucrată produsă prin 
prelucrare cu ultrasunete este dovedită a fi fără defecte de suprafață (zona afectată de căldură, 
fisuri, etc.), în contrast cu procesele de prelucrare termică de bază cum ar fi,  prelucrare prin 
ectroeroziune, prelucrare cu fascicul laser, etc. În acest articol [13] , o privire de perspectivă a 
fost raportată pe principiul fundamental al prelucrării cu ultrasunete, efectul parametrilor de 
funcționare asupra ratei de îndepărtare a materialului, rata uzurii sculei și rugozitatea 
suprafeței. 
Prelucrarea cu ultrasunete este utilizată pe scară largă în procesele neconvenționale; în special 
pentru materiale dure și fragile. Există un domeniu amplu de aplicare a USM: sticlă, carbură 
de wolfram, nitrură cubică de bor, etc. Performanțele procesului sunt dependente de 
proprietățile materialului de lucru, proprietățile de sculei (duritate, rezistență la impact și de 
finisare), proprietățile abrazive și setările de proces (de intrare de putere, de încărcare statică 
și de amplitudine). 
În ultimii ani mai multe proiecte europene și americane spațiale s-au concentrat pe 
dezvoltarea de rovere de suprafață pentru misiuni planetare, cum ar fi Exomars și Mars 
Exploration Rovers. Funcția principală a acestor vehicule constă în microvivrația ultrasonică 
în întreaga suprafață a sonotrodei. Cercetărle recente au arătat că performanța de prelucrare a 
rocilor folosind scule ultrasonice este semnificativ îmbunătățită în comparație cu situația 
folosirii burghielor rotative convenționale. Ca urmare, în prezent, ultrasunetele reprezintă o 
tehnologie foarte promițătoare pentru prospectare exobiologică [14]. Sunt prezentate două noi 
sonotrode pentru perforare rocă cu ultrasunete, ambele funcționând într-un mod combinat 
(longitudinal-torsional). Pentru a evalua capacitatea de penetrare a vibrațiilor s-au efectuat 
studii de foraj preliminare. 
W.-C. Wang prezintă [15] aplicații noi ale mecanicii experimentale pentru verificarea și 
proiectarea sonotrodelor cu ultrasunete pentru lipirea cu ultrasunete. Pentru măsurarea 
experimentala a amplitudini de microvibratie ultrasonică a sonotrodei au fost folosite două 
metode fotometrice (fluctuația amplitudinii prin metode electronice și cu interferometru  laser 
Doppler Vibrometry). Rezultatele au confirmat modul rezonant pur longitudinal și locația 
zonei nodale. 
Utilizarea tot mai mare a polimerilor în diferite industrii a necesitat utilizarea de identificare 
de procese adecvate de îmbinare pentru polimeri. Printre diferitele procese utilizate în 
prezent, sudarea cu ultrasunete (RSU) este metoda cea mai utilizată pentru îmbinarea 
materialelor polimerice termoplaste. În procesul de îmbinare, piesele care urmează să fie 
îmbinate sunt ținute împreună sub presiune și apoi sunt supuse la vibrații ultrasonice, de 
obicei, 20 kHz. Performata la sudare depinde de forma și configurația sonotrodei. 
Proiectantul trebuie să acorde o atenție deosebită realizării sonotrodei care va produce 
amplitudinea dorită fără să se rupă. 
Lucrarea de față [16], discută despre configurații de sonotrode care îndeplinesc aceste criterii 
și investighează proiectarea la cerințele procesului de sudare cu ultrasunete. Profile diferite 
ale sonotrodelor pentru sudarea cu ultrasunete a materialelor termoplastice au fost 
caracterizate în termeni de amplitudine de deplasare și stările de solicitare nodale. Pentru a 
valida rezultatele simulate, cinci sonotrode diferite au fost  fabricate din aluminiu Al7075, 
testate și calibrate la frecvența de lucru. Piesele din material polimeric ABS standard au fost 
sudate folosind aceste sonotrode. 
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Temperatura dezvoltată în timpul sudării a fost înregistrată cu ajutorul unor senzori si a unui 
sistem de achiziție de date. Valorile înregistrate au fost comparate cu valorile estimate. 
Rezultatele experimentale arată că sudarea cu ajutorul unui sonotrode cu profil  Bezier are o 
temperatură ridicată la interfață și îmbinările sudate au rezistență mai mare comparativ cu 
celelalte profiluri cilindrice. 
Aspecte legate de proiectarea și realizarea formelor și dimensiunilor elementelor ansamblului 
ultrasonic, în special a sonotrodelor au fost tratate de numeroși cercetători [17], [18], [19], 
[120], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], însă nu s-au identificat  soluții constructive de 
sonotrode care să asigure îmbinarea materilelor cu poziționare spațială. 
În selecția din baza de date realizată pentru aceasta etapa a proiectului s-au identificat 
sonotrode primare de tip cilindric, cilindrice în trepte, conice, exponențiale, cu profil 
catenoidal, etc.. Nu s-au identificat sonotrode cu profile 3D conform propunerii de proiect 
nucleu. 
Prezentam în continuare o selecție privind domeniile de dezvoltare a tehnologiilor de sudare, 
în legătură cu forma și configurația sonotrodelor la aplicații concrete realizate de furnizori 
consacrați de echipamente, și tehnologii din domeniul ultrasunetelor. 
În Anexa I, sunt prezentate sonotrode specializate de la producătorul DUKANE Ultrasonic, 
ansamblul rezonator specializat cu sonotrode multiple [A],  sonotrode specializate cilindrice, 
paralelipipedice și sisteme de egalizare a amplitudinii [B],  sonotode specializate pentru 
debitare și sonotrodă specializată cu doi lobi activi, [C,D], sistem specializat de sudare 3D cu 
utilizarea de sonotrode distincte în coordonatele zonelor de sudare [E],  și aplicație de sudare 
cu ultrasunete materiale speciale pentru domeniul medical [F]. 
În Anexa II, sunt prezentate sonotrode specializate de la producătorul SCHUNK Ultraschall, 
ansamblul rezonator specializat cu sonotrode multiple [A],  sonotrode specializate cilindrice, 
paralelipipedice și sisteme de egalizare a amplitudinii [B],  sonotode specializate pentru 
sudare materiale mealice neferoase, [C], sonotroda specializata pentru sudrea componentelor 
de celule fotovoltaice [C], sistem specializat de sudare 3D cu utilizarea de sonotrode distincte 
în coordonatele zonelor de sudare pentru industria de automobile[F],  și aplicația de sudare cu 
ultrasunete materiale conductori multifilari pentru industtria de automobile [E]. 
 
Nu s-au putut identifica soluții constructive similare celor care urmează a fi realizate și testate 
în cadrul prezentului proiect de cercetare. 
 
Tot în cadrul fazei I a proiectului, studiu documentar privind stadiul cunoașterii în domeniul 
ultrasunetelor, au mai fost realizate și următoarele activități: 

 Realizare platformă online (pagină web) a proiectului; 
 Promovarea proiectului prin realizarea unei reclame în jurnalul BID, jurnal din 

categoria B+; 
 bază de date privind stadiul cunoașterii în domeniul ultrasunetelor (peste 300 de titluri 
științifice); 

 achiziții materiale pentru construcția de sonotrode specializate; 
 achiziționare licență soft SolidWorks premium 2015/2016, microscop Wi-Fi digital 

portabil și cameră foto pentru realizare analiză macrostructurală. 
Licența software de analiză cu element finit pentru elementele ansamblului ultrasonic – 
SonoAnalyzer – nu s-a putut realiza în această fază. În limita posibilităților vom încerca 
achiziționarea în fazele următoare ale proiectului. 
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2. Rezultate, stadiul realizării obiectivului fazei, concluzii şi propuneri pentru 

continuarea proiectului  
Rezultatele obținute în cadrul fazei I sunt în concordanță cu planul de realizare a proiectului. 
Rezultatele fazei sunt: 

 Studiu documentar privind stadiul cunoașterii în domeniul ultrasunetelor; 
 Realizare platformă online (pagină web) a proiectului; 
 Promovarea proiectului prin realizarea unei reclame în jurnalul BID Nr. 2/2016, jurnal 

din categoria B+; 
 bază de date preliminară privind stadiul cunoașterii în domeniul ultrasunetelor (peste 

300 de titluri științifice); 
Totodată în cadrul fazei, în conformitate cu planul de realizare, s-au efectuat și întocmirea 
documentației tehnice și achiziționarea de componente funcționale necesare pentru buna 
derulare a cercetărilor prevăzute în cadrul proiectului: 

 achiziții materiale pentru construcția de sonotrode specializate; 
 achiziționare licență soft SolidWorks premium 2015/2016, microscop Wi-Fi digital 

portabil și cameră foto pentru realizare analiză macrostructurală. 
 Licența software de analiză cu element finit pentru elementele ansamblului ultrasonic 

– SonoAnalyzer – urmează a fi achiziționată în faza a doua a proiectului. 
În selecția din baza de date realizată pentru aceasta etapă a proiectului s-au identificat 
sonotrode primare de tip cilindric, cilindrice în trepte, conice, exponențiale, cu profil 
catenoidal, etc.. Nu s-au identificat sonotrode cu profile 3D (cu dispunere spațială) conform 
propunerii de proiect nucleu. 
Proiectul va continua cu o noua fază (Cercetări experimentale privind dezvoltarea de 
sonotrode inovative pentru sudarea suprafețelor cu dispunere spațială) având ca termen de 
predare 15.09.2016. 
 
 

 
Responsabil proiect, 
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