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THIN-WIRE WAVE SPEED PARAMETERS FOR D2 TOOL STEEL 

   B1 ...............................  -0.000171000000 1/°C 
   B2 ...............................   0.000000000000 1/°C^2 
   B3 ...............................   0.000000000000 1/°C^3 

   Minimum temperature ..............    0 °C 
   Maximum temperature ..............  400 °C 
   Reference temperature ............   24 °C 
   Calculation temperature ..........   24 °C 

   Graph 
   Calculated thin-wire wave speed .....  5334 m/sec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUNING PARAMETERS MENU 
Sensitivity .............................  High 

Allowed calibration gain error ..........  3 % 
Allowed auto-tune gain error ............  3 % 

Auto-tune stress angle increment ........  0.10° 
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AUTO-TUNE LENGTH 
Number of completed iterations = 2 

Horn length (tuned) ......................  146.9 mm 
X_end, Auto-tune surface .................  0.5 mm 
Frequency (specified) ....................  20000 Hz 

Horn gain ................................  2.61 
Horn gain (required) .....................  5.00 

Largest axial stress (1 micron output) ...  3.16 MPa at 102.5 mm 
Location of half-wave node ...............  65.0 mm 

Total strain energy (1 micron output) ....  3.9E-4 Joules 
Power dissipated (1 micron output) .......  2.0E-3 watt 

Q (overall) ..............................  24000 
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GENERAL REQUIREMENTS MENU  

Frequency .......................  35000 Hz  
Resonator output amplitude ......  100 microns (p-p) 

Number of half-wavelengths ......  2 
Booster .........................  Green     1.00:1 

Temperature of input end ........  24 °C 
Temperature of output end .......  24 °C 

Special parameters 
 

EQUIPMENT CONFIGURATION 
Equipment name ...............  Equipment #1 

Nominal frequency ............  35000 Hz 
Transducer name ..............  Transducer 

Transducer amplitude .........  20.0 microns (p-p) 
Booster parameters 

Rear stud ....................  Active 
Front stud ...................  Inactive 
Rear spanner hole ............ Activ 

Front spanner hole ...........  Inactive 
Rear wrench flat .............  Inactive 
Front wrench flat ............  Inactive 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
THIN-WIRE WAVE SPEED PARAMETERS FOR Al 7075 

   B1 ...............................  -0.000171000000 1/°C 
   B2 ...............................   0.000000000000 1/°C^2 
   B3 ...............................   0.000000000000 1/°C^3 

   Minimum temperature ..............    0 °C 
   Maximum temperature ..............  400 °C 
   Reference temperature ............   24 °C 
   Calculation temperature ..........   24 °C 

   Graph 
   Calculated thin-wire wave speed .....  5100 m/sec 

 
 
 
 
  

MATERIAL PROPERTIES MENU 
   Material name ....................  Al 7075 

  -Thin-wire wave speed .............  5100 m/sec at 24 °C 
  -Modulus of elasticity ............  218.2 GPa 
  -Density ..........................  4350 kg/m^3 

   Poisson's ratio ..................  0.33 
   Q ................................  24000 

  Wave speed coefficients
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Capitolul 2: 
 
Transfer tehnologic cu sonotroda specializat dezvoltata in programul decercetare 
 

Cercetarile experimentale întreprinse în cadrul acestui proiect au ca scop dezvoltarea 
de sonotrode inovative, fabricate din oteluri de scule, pentru sudarea suprafeţelor cu 
dispunere spaţială. 
 Oţelurile de scule sunt oţelurile destinate confecţionării sculelor, care sunt utilizate la 
obţinerea formei finale a materialului prin procedee tehnologice de aşchiere (strunjire, 
frezare, rabotare, etc.), deformare plastică la rece sau la cald (ştanţare, forjare, ambutisare, 
extrudare) sau prin turnare. 
 Solicitările la care sunt supuse sculele în timpul utilizării sunt extrem de variate, 
depinzând de condiţiile de utilizare (natura materialului prelucrat, tipul procedeului de 
prelucrare, parametrii tehnologici ai prelucrării, etc). Prin urmare, este necesar ca materialul 
din care este fabricată scula să asigure un optim între o serie de caracteristici de exploatare, 
cum ar fi duritatea, rezistenţa la uzare, stabilitatea formei şi dimensiunilor, etc.  
 Există o gamă largă de oţeluri utilizate pentru realizarea sculelor, care pot fi 
clasificate după: 

• compoziţia chimică a oţelului; 
• natura procedeului de prelucrare; 
• natura materialului prelucrat. 

După compoziţia chimică, oţelurile de scule se clasifică în: 
• oţeluri carbon; 
• oţeluri aliate: 

- slab şi mediu aliate; 
În  funcţie de natura procedeului de prelucrare, oţelurile de scule pot fi: 
- oţeluri pentru scule aşchietoare; 
- oţeluri pentru scule de deformare plastică la rece şi tăiere; 
- oţeluri pentru scule de deformare plastică la cald; 
După natura materialului prelucrat se pot distinge: 
- oţeluri pentru scule destinate aşchierii materialelor nemetalice; 
- oţeluri pentru scule de injectat mase plastice 

 

1.1 Oţeluri carbon de scule 
 Oţelurile carbon de scule sunt oţeluri hipereutectoide nealiate. În norma românească 
în vigoare ele se simbolizează prin literele “OSC”, urmate de cifre ce reprezintă conţinutul 
mediu de carbon în zecimi de procente, OSC7 (W1.1620), OSC8 (W1.1625), OSC10 
(W1.1645), OSC11(W1.1645), OSC12(W1.1673).  Aceste materiale au conţinutul în carbon 
cuprins între 0,7 - 1,4 %, fără alte elemente de aliere, prezentând o structură perlito-feritică 
sau perlitică cu carburi în exces – în stare recoaptă – şi o structură martensitică dură în stare 
călită.  
 În urma tratamentelor de călire şi revenire joasă, oţelurile carbon de scule prezintă o 
duritate ridicată şi o bună rezistenţă la uzare, însă o stabilitate redusă la cald. De aceea se 
folosesc doar la fabricarea sculelor pentru prelucrări la rece – dălţi, cleşti, burghie, ferăstraie, 
matriţe de injectat materiale plastice – sau la scule pentru prelucrarea materialelor nemetalice 

1.2 Oţeluri aliate de scule 

Acestea se clasifică în: 
• oţeluri de scule (aliate) pentru prelucrare la rece; 
• oţeluri de scule (aliate) pentru prelucrare la cald; 
• oţeluri rapide. 
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Otelurile aliat  conţin, pe lângă carbon în proporţie de 0,7 – 2,2%, şi alte elemente de 
aliere, precum: wolfram, crom, vanadiu, nichel, molibden, mangan, etc., elemente care 
conferă acestor oţeluri proprietăţi superioare. 

 Pentru prelucrarea la rece se utilizează fie oţeluri slab aliate de scule (90VMn20-
W1.2842, 117VCr6-W1.2210, 105CrW20), fie mediu şi înalt aliate cu crom (100VMoCr52-
W1.2363, 205Cr115-W1.2080, 155MoVCr115-W1.2379).   

Ciclul de tratament termic este similar cu cel aplicat oţelurilor carbon de scule şi constă               
dintr-o recoacere de globulizare urmată de o călire incompletă şi revenire joasă, după cum se 
poate observa în figura 1.1. 

 

Revenire
joasă 

Călire Recoacere de 
globulizare 

Ac1 

Acem

T
em

pe
ra

tu
ra

 T
, o C

 

Timpul t, h  
Figura 2.1: Ciclograma tratamentului termic 

 aplicat oţelurilor de scule pentru prelucrare la rece 
Datorită călibilităţii ridicate, acestea se utilizează la fabricarea sculelor de configuraţie 

mai complexă. Stabilitatea termică scăzută le limitează folosirea la temperaturi mai mici de 
200 - 250°C.  

Din categoria oţelurilor pentru prelucrări la cald fac parte cele mediu aliate din familia 
Cr-Mo-V-Si, Mo-Cr-Ni,V-Cr-W utilizate pentru fabricarea matriţelor, poansoanelor, sculelor 
ce trebuie să posede rezistenţă mecanică, rezistenţă la uzare, la şoc şi tenacitate la temperaturi 
ridicate. Este necesar ca aceste oţeluri să posede călibilitate ridicată (matriţele având frecvent 
dimensiuni mari), conductivitate termică superioară şi sensibilitate la fragilizare la revenire 
redusă. 

Otelurile rapide sunt destinate prelucrării prin aşchiere cu viteze mari, si sunt înalt 
aliate, continând Cr, W, V, Mo, Co. Se simbolizează prin notaţia Rp urmată de un indicativ (1 
,2, 3, 4, 5, 9, 10, 11) ce precizează o anumită compoziţie chimică. În EU 96 sunt 
standardizate 13 mărci de oţeluri rapide (High-Speed Steels) simbolizate prin grupul de litere 
HS urmat de cifre care reprezintă conţinutul mediu în % al elementelor de aliere în ordinea  
W-Mo-V-Co.   

Oţelurile rapide fac parte din grupa celor ledeburitice, având după turnare o structură 
formată din grăunţi perlitici şi o reţea ledeburitică dispusă la marginile lor, ce le conferă o 
duritate şi fragilitate ridicate.  

Prin deformarea plastică la cald aplicată oţelului turnat se produce o fărâmiţare a 
reţelei ledeburitice, iar recoacerea de înmuiere conduce la o structură sorbitică şi carburi 
globulare uniform distribuite. Duritatea scade semnificativ (la valori sub 300HB) astfel că 
oţelul poate fi prelucrat prin aşchiere. 

Tratamentul termic secundar aplicat este de o complexitate deosebită (figura 1.2).  
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Figura 2.2: Ciclograma tratamentului termic secundar aplicat oţelurilor rapide 

 

Temperatura de austenitizare este ridicată (peste 1200oC), favorizându-se dizolvarea 
carburilor în austenită. Atingerea acestei temperaturi şi asigurarea unei încălziri cât mai 
uniforme pe secţiunea produsului implică încălzirea în trepte la 500 – 550oC, respectiv la 800 
– 850oC. Ultima treaptă şi austenitizarea se execută, pentru evitarea oxidării şi decarburării 
suprafeţelor, în medii protectoare (băi de săruri). După călire, structura este formată din 
martensită, carburi nedizolvate şi o cantitate semnificativă de austenită reziduală (30%).  

Materialul utilizat în cadrul acestor cercetări experimentale este oţelul de scule 
90MnCrV8, utilizat pentru lucrul la rece. Compozitia chimica a materialului este prezentată 
în Tabelul 1.1 

Tabelul 1.1: Compoziţia chimică a oţelului 90MnCrV8 
Compoziţia chimică, [%]

C  Mn Cr V 
0,90  2,00 0,40 0,10 

 
 Materialul selectat pentru cercetările din prezentul proiect a fost supus unui tratament 
de călire urmată de revenire joasă. Ciclograma de tratament este prezentată în Figura 1.3. 

 
Figura 1.3: Ciclograma de tratament 

După cum se poate observa din Figura 1.3, călirea a fost efectuată la o temperatură de 
850°C, cu o durată de menţinere de 15 minute şi răcire în ulei, iar revenirea joasă la o 
temperatură  de 200 °C, cu o durată de menţinere de 1 h şi răcire odată cu cuptorul. Probele 
astfel tratate au fost investigate din punct de vedere structural prin microscopie optică şi au 
fost efectuate încercări de duritate Vickers HV10. De asemenea, examinările microscopice şi 
încercările de duritate au fost realizate şi asupra materialului netratat. 
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9  Zonă 
încercată 

M1  M2 

Valori de 
duritate 
HV10 

Valoare 
medie  

Valori de 
duritate 
HV10 

Valoare 
medie 

de 
duritate 
HV10 

Valoare de 
duritate HRC 

0  1  2  3  4  5  6 
1 

Secțiune 
transversală 

218 

197 

642 

635  ≈57HRC 

2  206  634 
3  201  642 
4  197  634 
5  194  634 
6  191  627 
7  189  634 
8  192  634 
9  192  634 
10  193  634 
11  194  634 

 

In urma analizei rezultatelor încercărilor de duritate se observa o creştere semnificativa a 
durităţii (57 HRC) pentru proba tratata prin călire si revenire joasa. 

Capitolul 3: 
 
Echipament specializat de sudare cu ultrasunete in doare proiectului PN16 08-102 
HiODIALOG 1200 
…… 

 
 
Capitolul 4: Concluzii 
 
Tot în cadrul fazei II, a proiectului, cercetări experimentale privind dezvoltarea de sonotrode 
inovative pentru sudarea suprafețelor cu dispunere spațială, au mai fost realizate și 
următoarele activități: 
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 Actualizare  platformă online (pagină web) a proiectului; 
 Promovarea proiectului prin realizarea unei reclame în jurnalul BID in mijloace mas 

media; 
 Actualizare bază de date privind stadiul cunoașterii în domeniul ultrasunetelor (peste 

300 de titluri științifice); 
 achiziții materiale pentru construcția de sonotrode specializate; 
 achizitie echipment specializat de sudare cu ultrasunete HiODIALOG 1200 

Licența software de analiză cu element finit pentru elementele ansamblului ultrasonic – 
SonoAnalyzer – nu s-a putut realiza. În limita posibilităților vom încerca achiziționarea în 
fazele următoare ale proiectului. 

 
 
 
 

Responsabil proiect, 
 

       SÎRBU Nicușor-Alin 
 


