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Faza 5: Realizarea și testarea în condiții de laborator a sonotrodei inovative cu 
capete multiple, interschimbabile 

Rezumatul fazei:  
Faza a cincea a proiectului  a avut drept scop întreprinderea de activități având ca obiect 
„Realizarea și testarea în condiții de laborator a sonotrodei inovative cu capete multiple, 
interschimbabile”. 

Lucrarea abordează problema materializării, calibrării la frecvența de rezonanță de 20kHz și 
testării sonotrodei cu capete active amovibile, care reprezintă o punere în practică a cererii de 
brevet realizată în faza a patra a proiectului, înregistrată la OSIM cu numărul  
A/00160/14.03.2017, realizarea de încercări experimentale și tehnologii de sudare cu 
ultrasunete a materialelor metalice.  

Mai mult decât atât s-a realizat și transmis la OSIM o nouă cerere de brevet de invenție 
intitulată ”Metodă pentru sudare cu ultrasunete a pieselor cu configurație spațială a zonelor 
de sudare”, înregistrată la OSIM cu numărul 211746/14.09.2017 și s-au realizat rezumatele 
pentru publicarea a două lucrări științifice. 

Totodată cererea de brevet de invenție Sonotrodă şi nicovală pentru sudare cu ultrasunete 
(Sonotrode and anvil for ultrasonic welding), înregistrată la OSIM cu numărul  
A/00160/14.03.2017, a primit numeroase aprecieri (trei medalii de aur, o cupă și o diplomă 
de merit) în cadrul târgurilor internaționale de inovare, respectiv EUROINVENT 2017 și 
TRAIAN VUIA 2017. 

Lucrarea este structurată pe patru capitole: 

Capitolul 1:  Realizarea sonotrodei inovative cu capete multiple, 
interschimbabile 
1.1 Sonotoda specializată cu capete multiple, interschimbabile, realizată din oțel de 
scule 
În urma cercetărilor întreprinse în cadrul fazei a patra a proiectului s-a realizata cererea de 
brevet ”Sonotrodă și nicovală pentru sudarea cu ultrasunete”, înregistrată la OSIM cu 
numărul A/00160/14.03.2017, reprezentată schematic în figura 1.  

Forma sonotrodei, prin soluţia aleasă asigură un factor de amplificare de 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. 

 
Fig. 1 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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Cercetările derulate în cadrul fazei a cincea a proiectului au vizat materializarea și testarea 
sonotrodei cu capete multiple, interschimbabile. Sonotroda, realizată dintr-un oțel de scule, a 
fost prelucrată prin așchire (strunjire, frezare, găurire) la forma și dimensiunile proiectate, 
rezultate în urma simulării sonotrodei folosind programe specializate, la frecvența teoretică 
de rezonanță de 20kHz. 

În vederea calibrării efective a sonotrodei la frecvența de rezonanță de 20kHz, după 
prelucrarea mecanică aceasta a fost măsurată în vederea determinării frecvenței de rezonanță, 
folosind un stand specializat, alcătuit dintr-un generator de semnal și un osciloscop, prezentat 
în figura 2.  

 
Figura 2 Stand specializat pentru măsurarea în vederea calibrării la 

frecvența de rezonanță de 20kHz, alcătuit din: 1. Osciloscop; 2. Generator 
de semnal și 3. Ansamblu ultrasonic 

În urma prelucrării primare și a măsurării frecvenței de rezonanță a ansamblului ultrasonic au 
rezultat frecvența de 19,850 kHz și impedanța acustică de 57Ω. Prin etape succesive de 
prelucrare mecanică prin așchiere și măsurare s-a realizat calibrarea la frecvența de rezonanță 
a ansamblului ultrasonic, obținându-se o frecvență de rezonanță de 20,342 kHz și impedanța 
36,7Ω. Precizez faptul că sonotroda a fost realizată din materialul W12843, și nu va fi supusă 
niciunui tratament termic. Dorind astfel să scoatem în evidență faptul că prin soluția inovativă 
aleasă se pot suda cu ultrasunete materiale a căror duritate este mult mai mare decât a 
sontrodei, prin utilizarea unor capete amovibile. Tratamentul termic se aplică doar la acestea 
din urmă. 

Sonotroda, așa după cum se poate vedea în figura 3 are prevăzut în zona de vârf un canal în 
care urmează a se monta, prin operația de fretare, capetele amovibile. 

 
Figura 3 Sonotroda calibrată la 20kHz 

Oțelul folosit pentru realizarea capetelor amovibile ale sonotrodei a fost un oțel carbon de 
calitate C45 - DIN 17200 1652 cu compoziția chimică prezentată în tabelul 1, iar in tabelul 2 
se prezintă caracteristicile mecanice. 
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Tabelul 1. Compoziţia chimică a materialului C45 

Element de 
aliere Carbon Mangan Siliciu Crom Nichel 

 0,43-0,48% 0,5-0,80% 0,17-0,370% max. 0,03% max. 0,030% 

 

Tabelul 2. Caracteristici mecanice ale materialului C45 

Limita de curgere Rp0,2 480N/mm2

Rezistenta la tracţiune Rm 700 – 840N/mm 

Alungirea la rupere A5 14% 

Rezilienţa KCU 30/2 40J/cm2

Modulul de eleasticitate E 21000N/mm2

Coeficientul Poisson 0,3 

Duritatea Brinell in stare recoaptă max. 207 

Pentru realizarea capetele sonotrodelor s-au efectuat urmatoarele operaţii de prelucrare prin 
aşchiere: 
 Strunjire dintr-o bară de C45; 
 Frezare - realizarea pinilor sonotrodei cu freză schnadt cu unghiul de 45⁰, raza de 

0,25mm şi diamentrul exterior de 80mm; 
 frezare pentru aducerea la forma pătrată cu freză disc cu grosime de 2,5mm şi 

diametrul de 100mm 
 debitarea prin strunjire pentru aducerea la înălţimea stabilită  
 frezarea părții de prindere cu freză deget cu diametrul de 8mm 

Tipodimensiunea capetelor amovibile, care urează a fi folosite pentru încercările 
experimentale de sudare cu ultrasunete a materialelor metalice, este prezentată in figura 4. 
Aspectul capetelor amovibile 

 
Marcaj/pas x adâncime (mm) S1 / 0,75 x 0,5 S2 / 1 x 0,75 S3 / 1,25 x 1 S4 / 1,5 x 1,25 

 

Marcaj/pas x adâncime (mm) S5 / 0,75 x 0,5 S6 / 1 x 0,75 S7 / 1,25 x 1 S8 / 1,5 x 1,25 

 

 
Marcaj/pas x adâncime (mm) S9 / 1  x 0,5 S10 / 1,25 x 0,5 S11 / 1,5 x 0,5 S12 / 1,5 x 1 

Figura 4 Tipodimensiunea capului amovibil 
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În vederea realizării încercărilor experimentale de sudare cu ultrasunete a materialelor 
metalice, pentru a evita uzarea rapidă a capetelor amovibile, acestea au fost supuse unui 
tratament termic de călire. În figura 5 este prezentată diagrama tratamentului termic de călire 
aplicat, iar în tabelul 3 se prezintă valorile durităţii HV30 înainte și după tratamentul termic 
de călire. 

 
Figura 5 Diagrama tratamentului termic de călire 

Tabelul 3 Determinarea durității capetelor amovibile - HV30 

Oțel carbon de calitate C45 - DIN 17200 1652 

Netratat termic Tratat termic 

Diagonala amprentei 
(mm) HV30 Diagonala amprentei 

(mm) HV30 

0,546 187 0,320 543 

0,547 186 0,310 579 

0,552 183 0,320 543 

 

La nivelul sonotrodei s-a introdus prin operația de fretare un cap amovibil (Figura 5) în 
vederea analizării modului cum acesta influențează frecvența de rezonanță a ansamblului 
rezonator mecanic. Urmare a scanării cu echipamente specializate, prezentate în figura 2, s-a 
constatat o scădere a frecvenței de rezonanță la valoare de 20,014 kHz și o impedanță de 
69,8Ω. 

 
Figura 5 Sonotrodă inovativă cu cap amovibil 

Ansamblul ultrasonic a fost montat pe un echipament STAPLA în vederea realizării de 
încercări experimentale de sudare cu ultrasunete a materialelor metalice, prezentat în figura 6. 
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Figura 6 Echipament specializat de sudare cu ultrasunete a materialelor metalice 

Pentru încercările experimentale de sudare cu ultrasunete, în vederea realizării de tehnologii 
de sudare folosind sonotroda inovativă, s-au folosit materialele CuSi0,15 și Al99,98. 

Totodată, în vederea realizării operațiilor de sudare cu ultrasunete a fost proiectată și realizată 
nicovala. În urma încercărilor experimentale de sudare s-a produs fisurarea sonotrodei în 
zona de interfață cu capul amovibil. În figura 7 sunt prezentate imaginile macroscopice la 
nivelul zonelor fisurate. 

a.  b. 

Figura 7 Zone de fisurare la nivelul sonotrodei: a - avers; b - revers 

 

Apariția fisurii la nivelul sonotrodei a compromis încercările de sudare cu ultrasunete în 
vederea realizării de tehnologii de sudare cu ultrasunete a materialelor metalice, în cadrul 
programului experimental.  

Apariția fisurii a reprezentat o oportunitate de investigare a cauzelor și eliminării acestora. 
Rezultatele investigațiilor vor face obiectul unei lucrări științifice, care va fi prezentată în 
cadrul conferinței internaționale ”International Conference. Structural Integrity of Welded 
Structures - iscs17”. Posibile cauze care au condus la apariția fisurii pot fi: 

 configurația zonei; 

 materialul sonotrodei; 

 coeficient de amplificare și lipsa reglajului acestuia la nivelul generatorului de 
ultrasunte; 

 modul cum au fost realizate prelucrările mecanice. 

În vederea derulării programului experimental o nouă sonotrodă din aliaj de titan gradul 5 a 
fost proiectată și realizată. 
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Figura 2.4  Curba de variație a amplitudinii în lungul sonotrodei și zona nodală 

Totodată, reprezentarea variației amplitudinii de oscilație în lungul sonotrodei monobloc cu 
insert amovibil evidențiază un punct nodal de oscilație zero la coordonata X= 56,5 mm, 
prezentat în figura 2.4. 

 
Figura 2.5  Tensiunea axiala a sonotrodei monobloc  20kHz, Ti Gr.2 

Energia de deformație cumulata - în volum și lineară, în structura internă a sonotrodei  
monobloc 20  kHz, Ti Gr.5, cu insert amovibil are o valoare maximă de 7,69 10-4   Joules, 
pentru 1 micron amplitudine este prezentată în diagrama din figura 2.5. 

 
Figura 2.5  Reprezentarea energiei de deformație cumulata  la frecvența de 20kHz 

Pierderile de energie cumulate - în volum și lineară, în structura internă a transformatorului 
de amplitudine monobloc 35 kHz, are o valoare maxima de 3,7 10-3 watt, pentru 1 micron 
amplitudine,  este prezentată în diagrama din figura 2.6. 

7,69 10‐4   Joules 
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sudată şi un număr de capete active (pini), care reprezintă partea activă a sonotrodei, 
amplasați în funcţie de forma zonelor de sudare, dispunerea lor spaţială şi evident de numărul 
lor. 

Acești pini sunt cuplați mecanic cu blocul egalizator prin intermediul unor nipluri filetate. 
Soluţia constructivă este o soluţie modulară, astfel că există posibilitatea de înlocuire, doar a 
părţii sau a părţilor uzate a pinilor, când este cazul. 

Rezultă astfel, efecte economice evidente, prin reutilizarea sonotrodelor la aplicaţiile date. 

O caracteristică a metodei, care face obiectul propunerii, este că prin soluţia constructivă 
realizată, impusă de aplicaţia dată, se va putea realiza sudarea pieselor, funcţie de dispunerea 
spațială a a zonelor de sudare și a tipodimeniunii zonei active de la nivelul pinului, care poate 
fi cerc, pătrat, romb, paralelogram, formă complexă, etc. 

Realizarea unei sonotrode cu pini cu dispunere spațială în vederea realizării operației de 
sudare cu ultrasunete a pieselor cu configurație spațială a zonelor de sudare, respectiv 
obținerea pentru o frecvență de lucru dată, a parametrului amplitudine a microvibrațiilor 
ultrasonice de valoare constantă, care ține cont de configurația spațială a zonelor de sudare, 
lungimea corespunzătoare a pinilor poate fi obținută prin: 

- alegerea corespunzătoare a materialelor din care se realizează pinii; 
- aplicarea corectă a tratamentul termic la nivelul pinilor; 
- proiectarea corespunzătoare a pinilor; 
- mix între cele trei modalități. 

Un parametru tehnologic al procesului se referă la tratamentul termic care se aplică în funcţie 
de caracteristicile materialului, astfel încât să se obţină dispunerea spaţială a pinilor de 
sudare, care să asigure acelaşi regim de sudare (aceeaşi frecvență de rezonanță și amplitudine 
a microvibrațiilor ultrasonice) la nivelul zonelor de sudare cu dispunere spaţială. 

Tipul de tratament termic aplicat la nivelul pinului e corelat cu tipodimensiunea materialului 
din care acesta este realizat, în vederea obţinerii unei valori acceptate a amplitudinii 
microvibrațiilor, care se încadrează în câmpul de toleranță din punct de vedere al calității 
îmbinării, având în vedere că sudarea cu ultrasunete impune, pentru aceeași frecvență de 
rezonanță a sonotrodei, un transfer energetic constant la nivelul zonelor de îmbinat. 

Metodă pentru sudare cu ultrasunete a pieselor cu configurație spațială a zonelor de sudare, 
conform invenţiei se referă la soluții contructive ale unei sonotrode care se compune dintr-un 
corp egalizator 1 şi un număr de pini de sudare. 

Forma corpului egalizator al sonotrodei este determinată de forma piesei de sudat, iar 
numărul de pini, precum și forma, dispunerea şi dimensiunile acestora sunt corelate cu 
configurația spațială a zonelor de sudare ale piesei de sudat. 

Datorită formei sonotrodei, astfel realizate, precum şi datorită numărului pinilor (capete 
active), a formei, dimensiunii și a dispunerii în câmpul corpului egalizator, se poate realiza o 
singură operaţie de sudare prin care se îmbină un număr de puncte dispuse spaţial, ale piesei 
de sudat. 

Realizarea unor astfel de tipuri de sonotrode, conform metodei prezentate, se va face funcţie 
de aplicaţiile industriale necesare. 

Avantajele invenţiei revendicate sunt: 

- face posibilă sudarea simultană, în condiții de calitate a îmbinării, a pieselor cu 
configurație spațială a zonelor de sudare; 
- prin soluţia propusă se măreşte productivitate muncii, comparativ cu situaţia în care 
sudurile se puteau executa numai în plan şi era nevoie de mai multe operaţii pentru sudarea 
pieselor cu configurație spațială a zonelor de sudare; 
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- aceste sonotrode specializate, prin soluţia constructivă a metodei, permit înlocuirea 
pieselor uzate din componenţa sonotrodei cu altele noi şi continuarea operaţiilor de sudare cu 
aceiaşi sonotrodă; 
- soluția permite obținerea de noi configurații de sonotrode pentru sudarea pieselor cu 
dispunere spațială a zonelor de sudare, prin înlocuirea pinilor la nivelul blocului egalizator și, 
după caz, reconfigurarea blocului egalizator sau schimbarea acestuia; 
- se pot realiza îmbinări sudate pentru o gamă largă de materiale polimerice, dar și 
metalice sau compozite. 

Se dă în continuare un exemplu de realizare a invenției în legătură cu figurile 1 și 2, care 
reprezintă o metodă de realizare a unei sonotrode pentru sudare cu ultrasunete a pieselor cu 
dispunere spațială a zonelor de sudare și câteva exemple de forme active ale pinilor care intră 
în componența sonotrodei. 

Conform figurii 3.1, sonotroda prezentată, realizată conform metodei, se compune din corpul 
egalizator al sonotrodei poziția 1 și un număr de 3 pini, pozițiile 2, 3 și 4. 

 
Figura 3.1 Sonotrodă pentru metodă pentru sudare cu ultrasunete a pieselor cu configurație spațială a 

zonelor de sudare 

Se observă faptul că lungimile pinilor sunt diferite, în funcție de poziția spațială a zonelor de 
îmbinat de la nivelul piesei care urmează a fi sudată cu ultrasunete. 

Acești pini sunt cuplați mecanic cu blocul egalizator al sonotrodei prin intermediul unor 
nipluri filetate. Soluția permite obținerea de noi configurații de sonotrode pentru sudarea 
pieselor cu dispunere spațială a zonelor de sudare, care țin cont de aplicația care urmează a fi 
executată, prin înlocuirea pinilor la nivelul blocului egalizator, realizat pentru o aplicație dată 
și, după caz, prin reconfigurarea blocului egalizator sau schimbarea acestuia. Similar se poate 
opera înlocuirea pinilor la nivelul blocului egalizator al sonotrodei în situația în care se 
uzează sau se deteriorează. 

Sonotroda, realizată conform metodei, va fi corespunzătoare tipurilor de piese care vor fi 
îmbinate. Sonotroda, în vederea efectuării îmbinării pieselor cu dispunere spațială a zonelor 
de sudare, se realizează prin corelarea corespunzătoare dintre materialul, forma, poziția și 
tratamentul termic aplicat la nivelul pinilor. Această soluție prezintă avantajul posibilității 
reutilizării și rezolvă problema sudări succesive, situației în care îmbinarea pieselor cu 
configurație spațială a zonelor de sudare se realiza secvențial. 

O altă caracteristică constă în faptul că timpul operativ este unitar, în sensul că toate 
operațiile de sudare au loc individual, în același timp. Rezultă concluzia, comparativ cu cazul 
clasic cel al utilizării a cate unei sonotrode pentru fiecare îmbinare, la care timpul operator se 
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multiplică cu numărul sonotrodelor necesare pentru fiecare operație în parte,  că se obține o 
productivitate mărită datorită faptului că se execută simultan toate operațiile de sudare. 

De asemenea, rezultă concluzia că prin aplicarea acestei metode se obține o economie de 
material, fiind necesar un singur corp egalizator, pentru toate operațiile de sudare cu 
ultrasunete ale unei piese cu dispunere spațială a zonelor de sudare. 

Prin aplicarea acestei invenții se pot realiza îmbinări sudate a pieselor cu configurație spațială 
a zonelor de sudare, respectiv asigurarea la nivelul zonei active a pinilor de sudare, pentru o 
frecvență de rezonanță dată, impusă de aplicație, o valoare a amplitudinii microvibrațiilor 
ultrasonice la nivelul zonei active, care se încadrează în condițiile de calitate ale îmbinării 
sudate, pentru lungimi ale pinilor diferite, astfel fiind posibilă realizarea de îmbinări sudate 
pieselor cu configurație spațială a zonelor de sudare. 

 
Figura 3.2 Diverse forme la nivelul zonei active a pinului de sudare 

În figura 3.2 sunt exemplificate posibile forme la nivelul zonei active a pinului de sudare, 
respectiv forma pătrată (1), circulară (2), dreptunghiulară (3), sau complexă (4), aceasta fiind 
impusă de aplicație, respectiv de tipodimensiunea zonei de îmbinare. 

Alegerea materialelor, a tratamentelor termice, a formei, respectiv a sortimentelor de 
material, respectiv a combinațiilor acestora, va fi realizată cu scopul de a obține aceiași 
valoare a amplitudinii, ca și parametru tehnologic al procesului de sudare pentru pinii, ca 
elemente active ale sonotrodelor. 

Prin valoarea necesară a amplitudinii din punct de vedere al valorii se precizează că este 
vorba de o valoare care să fie în câmpul de toleranță (determinat de valoarea maximă, 
respectiv minimă) acceptat din punct de vedere al calității zonei îmbinate. 

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

 Realizarea Raportului de fază - Realizarea managementului proiectului și a raportului 
de fază, conform activității A1; 

 Activități de creștere a vizibilității proiectului (A2) prin realizarea și actualizarea site-
ului proiectului, promovarea proiectului prin realizarea unei reclame în jurnalul BID, jurnal 
din categoria B+ și realizarea unui chestionar pentru identificarea interesului mediului 
economic legat de activitățile și rezultatele proiectului, în conformitate cu rezultatul estimat 
R5 – Cesionare drepturi de autor / identificarea de noi parteneriate. 

 Activități de proiectare, concepția și realizarea de scule active (sonotrode) inovative 
pentru sudarea cu ultrasunete, în special materiale din industria de auto, conform (A5) și 
determinarea caracteristicilor fizico-chimice si structurale si a formei optime, în special la 
nivelul zonei active, a sculelor ultrasonice (sonotrode) și a nicovalei, în funcție de 
dimensiunile, accesibilitatea si caracteristicile materialelor de îmbinat (A7), care s-au 
concretizat prin: 
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- realizarea unei cereri de brevet de invenție cu titlul ”Metodă pentru sudare cu 
ultrasunete a pieselor cu configurație spațială a zonelor de sudare”, înregistrată la OSIM cu 
numărul 211746/14.09.2017, conform rezultatului R1 - Cereri de brevet de invenție; 

- proiectarea, concepția și dezvoltarea ueni scule active (sonotrodă) inovativă cu capete 
interschimbabile (R2), care a reprezentat materializarea cererii de brevet de invenție 
”Sonotrodă şi nicovală pentru sudare cu ultrasunete”, înregistrată la OSIM cu numărul 
A/00160/14.03.2017; 

- Realizarea unui număr de 12 tipuri de configurații de zone active amovibile în 
vederea caracterizării formei optime, în funcție de materialele de îmbinat. 

 Activități de cercetare privind realizarea și validarea (calitatea îmbinării sudate cu 
ultrasunete) de tehnologii specifice pentru aplicații industriale, în special din sectorul 
construcției de automobile, conform activității A8, care au avut ca rezultat: 

- Cercetări privind realizarea de tehnologii ecologice îmbunătățite de îmbinare cu 
ultrasunete, conform rezultatelor preconizate (R4); 

- obținerea documentație necesare pentru realizarea a două lucrării științifice, care vor 
fi prezentate la Conferința ”International Conference. Structural Integrity of Welded 
Structures - iscs17”, conform reazultatelor preconizate (R3). 

 Activități privind identificarea de noi repere de îmbinat pretabile la sudarea cu 
ultrasunete, procedeu ecologic (nu folosește material de adaos) de îmbinare a materialelor 
similare si disimilare (A9); 

 Activități privind valorificarea rezultatelor cercetării / transfer tehnologic (SR 13547 / 
2012), conform activității A10. Rezultatele obținute, aferente R5 și R6, au constat în: 

- Participarea la târgul internațional de inovare ”European Exhibition Creativity and 
Innovation” cu cererea de brevet ”Sonotrodă şi nicovală pentru sudare cu ultrasunete 
(Sonotrode and anvil for ultrasonic welding)”, realizată în cadrul proiectului și care, în urma 
evaluării acesteia de către un juriu internațional, a primit medalia de aur; 

- Participarea la târgul internațional de inovare ”Salonul Internațional de Invenții și 
Inovații – Traian Vuia”, cu cererea de brevet ” Sonotrodă şi nicovală pentru sudare cu 
ultrasunete (Sonotrode and anvil for ultrasonic welding)”, realizată în cadrul proiectului și 
care, în urma evaluării acesteia de către un juriu internațional, a fost dublu medaliată cu aur 
(Medalia de aur oferită de Organizatorii expoziției și de Universitatea Ștefan cel Mare 
din Suceava). Totodată, cererea de brevet de invenție a primit diploma de merit și cupa 
oferită de Universitatea de Vest din Timișoara; 

- Identificarea elementelor de interes în vederea realizării chestionarului pentru 
cuantificarea interesului mediului academic/economic privind rezultatele cercetărilor (R6). 

Proiectul va continua cu faza a VI-a / 2017, intitulată ”Dezvoltarea de tehnologii de sudare cu 
ultrasunete pentru aplicații industriale”. 

 

Responsabil proiect, 

       SÎRBU Nicușor-Alin 

 


