
 Program Nucleu PN 16 08 
Proiect PN 16 08 102 - Cercetări privind dezvoltarea de scule ultrasonice 
inovative şi tehnologii ecologice de îmbinare pentru aplicaţii industriale 

PN 16 08 102 – f4 / 1 

Faza 3 - Cercetări experimentale privind dezvoltarea de sonotrode inovative cu capete 
multiple, interschimbabile. 

1. Rezumatul fazei:  
Faza a patra a proiectului  a avut drept scop întreprinderea de activități având ca obiect 
„Cercetări experimentale privind dezvoltarea de sonotrode inovative cu capete multiple, 
interschimbabile” respectiv de a proiecta, calibra și experimenta  scule ultrasonice pentru 
îmbinarea materialelor cu dispunere spațială.  
Lucrarea abordează problema proiectarii si calibrarii functionale pentru sonotrode 
specializate cu geometrie spațială, sonotrode cu capete multiple și sonotrode cu capete 
interschimbabile în corelare cu influența geometriei suprafețelor active ale sonotrodei a 
calității îmbinării materialelor plastice din familia PVC, POLYPLANE, PC.  
Lucrarea este structurata in patru capitole: 

Capitolul 1:  Analize și simulări pentru dezvoltarea de sonotrode specializate, folosind 
programe software specializate 

 
1.1 Sonotoda specializată cu capete multiple, aliaj Al7075, pentru imbinarea 

materialelor polimerice compozite, Polyplane 
 

 

 

a. b. 
Figura 1.1 Sonotrodă specializată cu capete multiple 

 
Sonotroda specializată, prezentată în figura 1.1, are în compunere blocul egalizator de 
amplitudine, 35 kHz, pentru interfațarea cu patru sontrode specializate 35 kHz, poziționate în 
coordonatele geometrice ale reperelor necesar a fi sudate cu ultrasunete. 
 
1.1.1 Blocul egalizator de amplitudine pentru interfațarea sonotrodelor, aliaj Al7075, 
pentru îmbinarea materialelor polimerice compozite , Polyplane 
 
În figura 1.2 sunt prezentate dimensiunile geometrice exterioare ale blocului egalizator de 
amplitudine 35 kHz cu patru sonotrode active, având configurația geometrică la interfața cu 
reperele de sudat, diametrul de 4mm și adâncimea de 2,0mm. Caracteristicile mecanice 
principale ale materialului Al7075, pe baza cărora s-a realizat simularea folosind software 
specializat, sunt prezentate în tabelul 1. 
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        Tabelul 1 
Tip material Al7075 
Viteza sunetului [m/s] 4800 
Modulul de elasticitate [GPa] 73,6 
Densitatea [kg/m3] 2845 

Variația vitezei de propagare a suneteului in materialul aliaj Al 7075, în funcție de 
temperatura este prezentata in diagrama din figura 1.3. 
 

 
 

Figura 1.3 Variatia vitezei de propagare a sunetului cu temperatura, aliaj Al7075 
 
Reprezentarea elementelor de caracterizare ale blocului de egalizare a amplitudinii monobloc  
35 kHz, sunt prezentate în figura 1.4. 
 

 

 
Figura 1.2 Dimesiuni exterioare ale blocului egalizator de amplitudine  monobloc  35 kHz 
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Figura 1.4  Elementele de caracterizare ale blocului egalizator de amplitudine monobloc  
35 kHz  

 
Reprezentarea tensiunii axiale, evidențiază un maxim rezultat în urma simularii având 
valoarea de 2,61 Mpa,  la cota X= 37,2 mm pentru 1 micron amplitudine, este prezentata în 
figura 1.5. 
 

 
a) Tensiunea axiala a  blocului egalizator de amplitudine monobloc  35 kHz 

 
b) Reprezentarea variației amplitudinii axiale a  blocului egalizator de amplitudine 

monobloc  35 kHz 
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c) Reprezentare energia de deformatie cumulata - in volum si lineara axiale a  blocului 

egalizator de amplitudine monobloc  35 kHz 

 
Figura 1.5  Forma blocului egalizator: curbele de variație ale solicitărilor interne (a), 

amplitudinea (b), pierderile de energie (c) 
Reprezentarea variației amplitudinii de oscilație în lungul egalizatorului  de amplitudine 
evidențiază un punct nodal de oscilatie zero la coordonata X= 30,7 mm. 
Energia de deformatie cumulata - în volum și lineară, în structura internă a egalizatorului de 
amplitudine monobloc 35 kHz, prezentată în figura 1.5c, are o valoare maximă de 2,17 10-3  
Joules, pentru 1 micron amplitudine. 
Pierderile de energie cumulate - în volum și lineare, în structura internă a egalizatorului  de 
amplitudine monobloc 35 kHz, au o valoare maxima de 4,8 10-3 watt, pentru 1 micron 
amplitudine. 
 
1.1.2 Sonotroda, aliaj Al7075, in structura sonotrodei specializate cu capete multiple 
pentru imbinarea materialelor polimerice compozite 
 
În figura 1.6 sunt prezentate valorile dimensionale și formele geometrice exterioare ale 
sonotrodei de amplitudine 35 kHz, având configurația geometrică la interfața cu reperele de 
sudat, diametrul de 4mm și adâncimea de 2,0mm, introduse în programul de simulare. 
Caracteristicile mecanice principale ale materialului Al7075, pe baza cărora s-a realizat 
simularea folosind software specializat, sunt prezentate în tabelul 2. 
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Figura 1.6 Dimesiunile exterioare ale sonotrodei de 35 kHz 

 
Tabelul 2 

Tip material Al7075 
Viteza sunetului [m/s] 4800 
Modulul de elasticitate [GPa] 73,6 
Densitatea [kg/m3] 2845 

 
Variația vitezei de propagare a sunetului in materialul aliaj Al 7075, în funcție temperatura 
este prezentată în diagrama din figura 1.7. 
 

 
Figura 1.7 Variația vitezei de propagare a sunetului cu temperatura, aliaj Al7075 

 
Reprezentarea elementelor de caracterizare ale sonotrodei  monobloc 35 kHz, sunt prezentate 
in figura 1.8, iar în figura 1.9 sunt prezentate atât forma și dimensiunile sonotrodei, obținute 
în urma simulării pe programe software specializate, cât și curbele de variație a stării de 
solicitare în lungul sonotrodei (a), de variație a amplitudinii în lungul sonotrodei  (b) și curba 
de variație pierderilor de energie cumulate (c). 

 
Figura 1.8  Elementele de caracterizare ale sonotrodei monobloc  35 kHz 
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În urma simulărilor se pot constata faptul că tensiunea axială (figura 1.9a) atinge o valoare 
maximă de 2,09MPa,  la o distanță X= 44,5 mm, aferentă unei deplasări interne de 1 micron 
amplitudine.  
 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Figura 1.9  Curba de variație a stării de solicitare în lungul sonotrodei (a); curba de variație 
a amplitudinii în lungul sonotrodei (b); curba de variație pierderilor de energie cumulate 

(c); forma și dimensiunile sonotrodei în urma simulării cu soft specializat (d) 
Totodată, reprezentarea variației amplitudinii (figura 1.9b) de oscilație în lungul sonotrodei 
monobloc evidențiază un punct nodal (oscilație zero și stare de solicitare internă maximă) 
coordonata X= 30,7 mm, energia de deformatie cumulata (figura 1.9c) - în volum și lineară, 
in structura interna a sonotrodei, are o valoare maxima de 3,8 10-5 Joules, pentru 1 micron 
amplitudine, iar pierderile de energie cumulate - in volum si lineara, in structura interna a 
sonotrodei  monobloc 35 kHz, are o valoare maxima de 8,4 10-5 watt, pentru 1 micron 
amplitudine. 

 
1.2 Sonotrode specializate, material aliaj Titan Grade 5, cu capete interschimbabile 
pentru sudare sudarea materialelor polimerice compozite 
 
La prezenta fază a proiectului nucleu s-au proiectat și realizat prin calibrare 
elecroulraacustica sonotrodele cu capete interschimbabile în corelare cu  geometria 
suprafețelor active ale sonotrodei, prezentate în figura 1.10. 
S-au realizat suprafete active cu striatiuni liniare cu latimea de 2mm si inaltime de 0,5mm, 
striatiuni patrate cu dimensiuni 2x2mm, cu inaltimea de 0,5mm si suprafat active fara 
striatiuni, suprafat lisa cu latimea de 10mm si inaltimea de 0,5 mm. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 
Figura 1.13  Curba de variație a stării de solicitare în lungul sonotrodei (a); curba de variație 
a amplitudinii în lungul sonotrodei (b); curba de variație pierderilor de energie cumulate (c); 

forma și dimensiunile sonotrodei în urma simulării cu soft specializat (e) 
 
Reprezentarea variației amplitudinii (figura 1.13b) de oscilație în lungul transformatorului de 
amplitudine evidentaza  puncte nodale de oscilatie zero la coordonata X= 31,4. 
Energia de deformație cumulata (figura 1.13c) - în volum și lineara, în structura internă a 
sonotrodei  monobloc 35 kHz, cu doi lobi activi, are o valoare maxima de 4,9 10-4 Joules, 
pentru 1 micron amplitudine. 
Pierderile de energie cumulate (figura 1.13d) - în volum și lineara, în structura interna a 
transformatorului de amplitudine monobloc 35 kHz, are o valoare maxima de 4,2 10-3 watt, 
pentru 1 micron amplitudine. 
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a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Figura 1.16 Curba de variație a stării de solicitare în lungul sonotrodei (a); curba de 
variație a amplitudinii în lungul sonotrodei (b); curba de variație pierderilor de energie 
cumulate (c); forma și dimensiunile sonotrodei în urma simulării cu soft specializat (e) 

 
Reprezentarea variației amplitudinii de oscilație in lungul transformatorului de amplitudine 
evidențiază puncte nodale de oscilație zero la coordonata X= 31,4, Energia de deformație 
cumulata - în volum și lineara, în structura internă a sonotrodei  are o valoare maxima de 5,1 
10-4 Joules, pentru 1 micron amplitudine, iar Pierderea de energie cumulate - în volum și 
lineara, în structura internă a sonotrodei are o valoare maximă de 4,4 10-3 watt, pentru 1 
micron amplitudine. 
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Capitolul 2: Concepţie sonotrodă și nicovală inovative pentru sudare cu ultrasunte 

În urma cercetărilor întreprinse în cadrul fazei a patra a proiectului s-a realizata cererea de 
brevet ”Sonotrodă și nicovală pentru sudarea cu ultrasunete”. În continuare se prezintă 
succint ideea cererii de brevet de invenție. 
Invenţia se referă la o soluţie tehnică de construcţie a unor sonotrode cu capete amovibile, 
utilizate pentru aplicaţii diverse. 
Corpul unei sonotrode se asamblează cu zona activă a capului sonotrodei prin fretare, în 
sensul că se încălzeşte capul, are loc o dilatare şi asamblarea efectivă poate avea loc. Capul 
sonotrodei, cu zona activă se utilizează pentru o anumită aplicaţie. În cazul unor alte aplicaţii 
se va înlocui zona activă care are forma necesară pentru aplicaţia respectivă, schimbarea celor 
două capete are loc fără demontarea sonotrodei, ci doar prin încălzirea sonotrodei doar în 
zona de asamblare a capului, şi înlocuirea zonei active utilizate cu capul destinat aplicaţiei ce 
urmează a avea loc cu zona activă necesară. 
Forma sonotrodei, prin soluţia aleasă asigură un factor de amplificare de 1/3 (1:3) asigurând 
pentru situaţia unui ansamblu cu buster 1:1 şi frecvenţa de rezonanţă de 20kHz, o amplitudine 
maximă de 70µm, reglabilă cu ajutorul echipamentului specializat. 
Dacă aplicaţia impune o amplitudine a vibraţiilor peste cea de 70µm, acest lucru poate fi 
obţinut prin utilizarea unui buster cu factor de amplificare diferit, după caz putând fi: 1:1,5; 
1:2; 1:2,5. 
Totodată modelul de sonotrodă poate fi realizat pentru orice altă frecvenţă de rezonanţă decât 
cea de 20kHz; evident cu caracteristicile mecanice aferente.  
Prin acelaşi procedeu se procedează in cazul nicovalei, care are capul amovibil adică zona de 
aşezare a reperului de sudare şi se poate înlocui funcţie de aplicaţie. Forma zonei de aşezare 
este în strânsă corelare cu sonotroda şi este dictată de aplicaţie. 
Problema tehnică pe care o rezolvă invenţia este reprezentată de necesitatea asigurării 
posibilităţii de a obţine sonotrode specializate, pentru aplicaţii date, prin realizarea de soluţii 
constructive de înlocuirea a zonei active de lucru, cu alte subansamble realizate, în funcţie de 
fiecare aplicaţie în parte. Astfel se vor putea utiliza sonotrode pentru diferite piese de sudat cu 
configuraţii diferite. 
În acelaşi mod se prezintă problema tehnică şi pentru nicovala aferentă, fiecărei aplicaţii, prin 
utilizarea soluţiei constructive de înlocuire a zonei active, când este cazul. 
Totodată, soluţia propusă permite realizarea de îmbinări sudate a unei game largi de materiale 
(polimerice, compozite, metalice), a căror duritate poate fi mult mai mare decât ce a corpului 
sonotrodei, prin simpla înlocuire a zonei active, având efecte de natură economică, prin 
reducerea costurilor de fabricaţie a sonotrodei. De asemenea se va putea realiza şi o mărirea a 
productivităţii, prin micşorarea timpului de lucru unitar. 
Prin această soluţie se va asigura posibilitatea de obţinere a noi configuraţii, funcţie de  o 
aplicaţie dată, prin simpla înlocuire a capului sonotrodei, respectiv a zonei active. 
Se menţionează astfel şi posibilitatea de a utiliza sonotrode cu corpul din material comun, cu 
costuri mai mici, cu capete specializate realizate din materiale corespunzătoare cu 
configuraţii specifice aplicaţiei. 
Sonotroda cu capete interschimbabile rezolvă problemele tehnice prezentate anterior, prin 
aceea că este compusă dintr-un corp al sonotrodei, pe care se fixează, prin o îmbinare 
demontabilă capul sonotrodei cu zona activă, având forma necesară; pentru fiecare aplicaţie 
după caz funcţie de specificul aplicaţiei. În mod similar va fi obţinută nicovala aferentă dacă 
aplicaţia impune şi la nicovală asemenea soluţie. 
Prin această soluţie se va utiliza corpul sonotrodei pentru toate aplicaţiile ce urmează să se 
realizeaze, iar capul sonotrodei cu zona activă diferită, pentru fiecare aplicaţie, afirmaţia 
referindu-se şi la nicovala de lucru. 
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Avantajele conform invenţiei sunt: 

 economie de material; prin utilizarea materialelor speciale ori deficitare numai pentru 
capul sonotrodei; 

 randamente mai mari, datorită timpilor de lucru, având valori mai mici. 
Se dă în continuare un exemplu de realizare a invenţiei, în legătură cu figurile 1, 2, şi 3, care 
reprezintă: 

 Figura 2.1 – sonotrodă şi nicovală pentru prelucrare cu ultrasunete în varianta clasică, 
utilizabilă în mod curent în diverse aplicaţii; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 2.1 Sonotrodă (1) și nicovală (2) clasică pentru sudare cu ultrasunete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.2 Sonotrodă (1) și nicovală (5) inovative pentru sudare cu ultrasunete: 1 – corp 
sonotrodă; 2 și 3 – zone active interschimbabile; 4 – zonă de așezare reper de sudat la nivelul 
nicovalei; 5 – corp nicovală; A – suprafață de transmitere a microvibrațiilor ultrasonice; B – 

suprafață de așezare 
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Fig. 2.3 Sonotrodă (1) și nicovală (5) inovative pentru sudare cu ultrasunete: 1 – corp 
sonotrodă; 2 și 4 – zone active interschimbabile; 3 – cap amovibil sonotrodă; 5 – zonă de 

așezare reper de sudat la nivelul nicovalei; 6 – corp nicovală; A – suprafață de transmitere a 
microvibrațiilor ultrasonice; B – suprafață de așezare 

 
 Figura 2.2 – sonotrodă şi nicovală pentru prelucrare cu ultrasunete, cu capete 

amovibile, realizată în variantă monobloc; 
 Figura 2.3 – sonotrodă şi nicovală cu capete amovibile în varianta constructivă cu 

corpul realizat din două repere; pentru schimbarea capetelor amovibile se 
dezasamblează sonotroda, iar subansamblul ce conţine capul sau capetele de lucru se 
supune procedeului de fretare, în sensul realizării posibilităţii de schimbare a capului 
sau capetelor de lucru cu alte repere dedicate aplicaţiei ce urmează a avea loc. 

Nicovala prezentată în figură se supune aceluiaşi procedeu de fretare, în vedere schimbării 
reperului denumit zonă de aşezare a piesei de sudat la nivelul nicovalei. 
Se notează cu 1, zona corpului sonotrodei, iar cu 2, zona capului sonotrodei. Similar se 
notează şi subansamblele nicovalei. 
În această figură se notează cu 1 corpul sonotrodei, cu 2 capul sonotrodei, iar cu 3 zona activă 
care este interschimbabilă. 
În exemplul prezentat sunt două repere care reprezintă zona activă notate cu 3. 
În cazul nicovalei se notează cu 5 corpul nicovali, iar cu 4 zona de aşezare a reperului de 
sudat, la nivelul nicovalei. 
În această figură în zona îmbinării capului sonotrodei cu corpul sonotrodei se observă zona de 
contact care trebuie să fie prelucrată, pentru ambrle repere, cu precizia de asamblare a unui 
ajustaj intermediar, şi cu planitatea în câmpul 2,5 - 4µm. 
Privitor la „zona activă” interschimbabilă se observă suprafaţa prin care se realizează 
transferul microvibraţiilor şi suprafaţa de aşezare a celor două componente. 
În privinţa modului de prelucrare, pentru evitarea apariţiei concentratorilor de tensiune, 
prelucrările racordurilor suprafeţelor se realizează cu raze de racordare „R” pentru corp în 
domeniul 0,3-0,5mm şi „r” pentru zona activă în domeniul 0,1-0,3mm. 
Aceste valori trebuie să se regăsească la toate variantele de repere denumite „zona activă” 
interschimbabilă. 
Pentru suprafeţele de aşezare se va realiza o prelucrare cu toleranţe la planeitate în câmpul 
2,5-4µm. 
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Se precizează că pentru nicovală toate informaţiile prezentate anterior sunt valabile şi trebuie 
respectate, în vederea operaţiilor de sudare, conform documentaţiei tehnice de execuţie. În 
ceea ce priveşte forma activă a capetelor de sudare acestea vor fi realizate funcţie de cerinţele 
aplicaţiei şi de tehnologia de sudare. 
Sonotroda, conform invenţiei se compune dintr-un corp 1, un cap 2 al sonotrodei şi 2 sau mai 
multe zone active interschimbabile. 
Asamblarea celor două subansamble se realizează prin fretare în sensul că se încălzeşte capul 
sonotrodei 2. 
Încălzirea capului sonotrodei are loc, fără demontarea sa şi se execută în medii de gaze inerte, 
pentru a asigura protecţia suprafeţelor de îmbinat de o oxidare, fenomen care are loc la 
încălziri ale suprafeţelor metalice, cu flacără. 
Efectul fizic a încălzirii este dilatarea capului sonotrodei deci şi al locaşului capului, după caz 
al locaşurilor capetelor. Astfel se poate monta cu uşurinţă subansamblul 3, zona activă a 
sonotrodei. După răcire se obţine o asmblare corespunzătoare şi procesul de sudare cu 
ultrasunete poate avea loc. 
Datorită uzurii zonei sau zonelor active în timp sau în vederea unei alte aplicaţii, se încălzeşte 
în mod corespunzător sonotroda utilizată, extăgându-se zona activă folosită pentru aplicaţia 
precedentă şi procedând la asamblarea capului sonotrodei cu un zona activă destinată 
aplicaţiei ce urmează a avea loc. 
Se menţionează, că în acelaşi mod se procedează şi cu nicovala utilizată pentru operaţia de 
sudare, realizând încălzirea corpului nicovalei cu flacără, în mediu de gaz inert şi asamblând 
capul nicovalei, adică zona de aşezare cu corpul nicovalei care este în stare dilatată în 
momentul asamblării. 
Pentru o altă aplicaţie, se încălzeşte corpul nicovalei, extrăgând capul şi înlocuindu-l cu cel 
destinat aplicaţiei, care urmează să se desfăşoare. 
La prelucrarea din punct de vedere dimensional al suprafeţelor celor două subansambluri, 
capul sonotrodei şi zona activă a sonotrodei se va realiza un ajustaj intermediar cu strângere, 
în aşa fel încât ansamblul sonotrodei, la temperatura de lucru (aprox. 40⁰C) şi a mediului 
ambiant, să se comporte ca un corp solid, uniform din punct de vedere al structurii. 
În acelaşi mod se va proceda şi la ansamblul nicovală, respectiv corpul nicovalei şi capul 
nicovalei (zona de aşezare reper de sudat). 
Se va realiza un ajustaj cu strângere pentru a nu exista pierderi energetice  prin vibraţii. 
Un aspect important este necesitatea asigurării unei planeităţi corespunzătoare a suprafeţelor 
plane care se asamblează. 
Acestă condiţie este valabilă în cazul sonotrodelor, respectiv în cazul nicovalelor aferente. 

Capitolul 3: Experimentări tehnologice în condiţii de laborator a sonotrodelor inovative 
cu cap interschimbabil cu striaţiuni liniare 
 
3.1 Materiale pentru sudare ultrasonica 
 
Materialele utilizate in programul experimental au fost materiale din familia foliilor 
Polyplane, poliester învelite in PVC, 360 grame /m2, alb, cu grosime de 0,5mm, latine de 
26mm, si lungime de 140mm. Învelișul din PVC conține aditivi care includ stabilizatori de 
raze ultraviolete, inhibatori de foc, agenți de colorare si agenți fungici.  
 
3.2 Echipament de sudare specializat  
 
Echipamentul de sudare cu ultrasunete HiQ DIALOG 1200, utilizat in programele 
experimentale, este prezentat in imaginea din figura 3.1 si are urmatoarele caracteristici 
tehnice:  
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Figura 3.1 Echipament de sudare cu ultrasunete 35 kHz, 1200W ,HiQ DIALOG: 1 - 
Generator de ultrasunete 35kHz; 2- Front panel 15” ; 3- Ansamblul rezonator ultrasonic 

9,8µm 
 
Caracteristicile principale ale echipamentului de sudare cu ultrasunete sunt: 

- Puterea, min.1200W, 240V/50-60Hz; 
- Front panel industrial programare si afisare parametrii tehnologici, 15” color; 
- Software programare parametrii de sudare; 
- Afisare grafice parametri de sudare; 
- Afisare parametri realizati 
- Memorare date proces 

 
3.3 Experimentari de sudare în condiţii de laborator a sonotrodelor inovative cu cap 
interschimbabil cu striatiuni liniare 
 
Testarea sonotrodelor inovative s-a realizat prin calibrarea elecroultraacustica a sonotodelor 
proiectate si realizate la frecventa de oscilatie pentru interfatarea functionala cu echipamentul 
35 kHz, 1200W ,HiQ DIALOG. 
Echipamentul ,35 kHz, 1200W ,HiQ DIALOG este calibrat pentru  frecventa minima de 
funcționare de 34.500Hz. 
Programul experimental a avut in vedere îmbinarea materialelor polimerice în varianta de 
program software echipament , cu timp de sudare programabil. 
In imaginile din figurile 3.2- 3.3, sunt prezentate rezultatele programului de testare a 
sonotrodele  inovative dezvoltate prin programele software in echiparea echipamentului de 
sudare cu ultrasunete 35 kHz., 1200W, HiQ DIALOG. 
  

2

13 
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Fig. 3.2 Grafice variatie parametric tehnologici sudare cu sonotroda  35 kHz , cu cap 
interschimbabil cu striatiuni liniare, timp de sudare 5 s, Ti Grade 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.3 Grafice variatie parametric tehnologici sudare cu sonotroda  35 kHz , cu cap 
interschimbabil cu striațiuni liniare, timp de sudare 10 s 

 
4. Concluzii 

 
Rezultatele obținute în cadrul fazei a patra sunt în concordanță cu planul de realizare al 
proiectului și constau în: 
 

 Realizarea Raportului de fază; 
 Analize și simulări pentru dezvoltarea de sonotrode specializate, folosind programe 

software specializate, conform rezultatului R2 din propunerea de proiect acceptată la 
finanțare; 

 Proiectarea (2D și 3D) de modele experimentale de sonotrode specializate, conform 
rezultatului R2 din propunerea de proiect acceptată la finanțare; 

 Proiectarea (2D și 3D) de modele experimentale de sonotrode cu capete 
interschimbabile și alegerea formelor optime, conform rezultatului R2 din propunerea 
de proiect acceptată la finanțare; 

 Activități de Transfer tehnologic către un aplicator industrial cu sonotrode specializate 
dezvoltate in proiect („Transfer tehnologic - Tehnologie de sudare cu ultrasunete și 
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realizarea de probe sudate” C74/2017, piața liberă IMM), conform rezultatului R5 din 
propunerea de proiect acceptată la finanțare; 

 Promovarea proiectului prin realizarea unei reclame în mijloace mas media (revista 
BID ISIM, catalogată CNCSIS B+), conform rezultatului R5 din propunerea de 
proiect acceptată la finanțare; 

 Pregătire roll-up pentru participare la Salonul EUROINVENT, Mai 2017 Iași, 
Romania, conform rezultatului R5 din propunerea de proiect acceptată la finanțare; 

 Activități de actualizare platformă online (pagină web) a proiectului, conform 
rezultatului R5 din propunerea de proiect acceptată la finanțare; 

 Actualizare bază de date privind stadiul cunoașterii în domeniul ultrasunetelor 
(sinteza a 12 brevete, echipamente, aparatura si tehnologii de procesare cu ultrasunte). 

 Documentație tehnică și științifică pentru scriere lucrare în jurnal BDI/B+, conform 
rezultatului R3 din propunerea de proiect acceptată la finanțare; 

 Scriere cerere de brevet ”Sonotrodă și nicovală pentru sudarea cu ultrasunete” și 
depunere la OSIM, conform rezultatului R1 (Dezvoltare sonotrodă cu capete multiple, 
interschimbabile – în vederea instalării unei noi tehnologii nu este necesar demontarea 
sonotrodei ci doar schimbarea zonei active a sonotrodei) din propunerea de proiect 
acceptată la finanțare. 

 
Proiectul va continua cu faza a V-a / 2017, intitulată ”Realizarea și testarea în condiții de 
laborator a sonotrodei inovative cu capete multiple, interschimbabile”. 
 
 
 
 

Responsabil proiect, 
 

       SÎRBU Nicușor-Alin 


