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REZUMAT. Sudarea cu ultrasunete a materialului compozit metalic MCM Sil3-S235 JR cuprat, realizat în variantă experimentală, 
este prezentată cu indicarea parametrilor de sudare, dar şi a programului de încercări (micro-macro şi măsurare de durităţi).De 
menţionat că aceste examinări au fost făcute cu ajutorul unor echipamente de încercări, din cadrul laboratorului CIDUCOS acreditat 
RENAR, al Facultăţii de Mecanică, a Universităţii POLITEHNICA din Timişoara [1÷3]. 
 

Cuvinte cheie: material compozit metalic, sudare cu ultrasunete, tehnologie de sudare, firma SCUNCK. 
 
ABSTRACT. The ultrasonic welding of the metallic composite material coppered MCM Sil3-S235 JR made în the experimental 
version is presented indicating the welding parameters, but also the testing program (micro-macro and hardness measurement). It 
is worth mentioning that these examinations have been made by means of testing equipment existing within CIDUCOS laboratory of 
the Faculty of Mechanics, which is RENAR accredited, from POLITEHNICA University of Timişoara [1÷3]. 
 

Keywords: metallic composite material, ultrasonic welding, ultrasonic technology, SCUNCK Company. 
 

1. PROBLEME GENERALE 

Materialele compozite metalice (MCM) pot fi sudate 
cu majoritatea procedeelor de sudare cu menţiunea că 
sudarea cu ultrasunete este de mare perspectivă în 
realizarea îmbinărilor MCM. 

2. SUDAREA CU ULTRASUNETE A  
MCM SIL3-S235JR CUPRAT 

S-a dorit stabilirea unor tehnologii de sudare cu 
ultrasunete, pentru MCM-ul realizat în acest scop, 
precum şi a unor tehnologii de sudare a unor îmbinări 
disimilare între table din acest MCM şi table din Al 
99,5. Echipamentul de sudare utilizat este de tip 
SHUNCK, al cărui generator de ultrasunete are puterea 
3000 W, la frecvenţa de 20 kHz, iar sonotrodele sunt 
confecţionate din C45R. La începutul sesiunii de lucru, 
după încărcarea programului, apare fereastra de lucru, 
aşa cum se arată în figura 1 şi trebuie scanat codul 
îmbinării [1]. 

După preluarea codului, pe ecran apare structura 
grafică a îmbinării respective şi echipamentul este gata 
pentru sudare (fig. 2). Se poate da un exemplu ilustrativ 
pentru modul de programare şi funcţionare a instalaţiei: 
îmbinarea a trei fâşii de tablă, de grosime 2,5 mm fie-
care. 

 

 
 

Fig. 1. Interfaţa grafică a echipamentului de sudare  
cu ultrasunete Shunck. 
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Fig. 2. Echipamentul de sudare este pregătit pentru executarea 
îmbinării a 3 table de grosime 2,5 mm fiecare. 

 

 
 

Fig. 3. Stabilirea indicatorilor de calitate a îmbinării  
a –  înălţimea de compactare; b –  grosimea îmbinării;  c –  diferenţa 

de înălţime. 
 

Există câteva indicatoare de calitate pentru sudura ce 
va fi efectuată: înălţimea de compactare, grosimea 
îmbinării rezultate, diferenţa dintre înălţimea de com-
pactare şi grosimea sudurii (fig. 3). 

La orice nesatisfacere a indicatorilor de calitate, 
interfaţa grafică afişează un mesaj de eroare, astfel încât 
procedura de programare a sudării trebuie reluată [4]. 

3. ELEMENTE TEHNOLOGICE 

Parametrii tehnologici de sudare şi rezultatele obţi-
nute, apreciate prin analize macro şi microstructurale 
[1]. 

 

• Proba 1. Materialele sudate sunt două table din 
Al 99,5 de 1,0 mm grosime. Informaţiile asupra ma-
terialelor şi parametrilor de sudare se sintetizează în 
tabelele 1, 2, 3. 

Tabelul 1. Materiale îmbinate 
 

Material Al99,5 Al99,5 
Grosimea [mm] 1,0 1,0 
Rugozitatea 1,6 1,6

Starea suprafeţei Curăţat prin 
abraziune 

Curăţat prin 
abraziune 

Poziţie la sudare În contact cu 
sonotroda 

În contact cu 
nicovala 

 
Tabelul 2. Parametrii tehnologici 

 
Timpul de sudare [ms] 90 
Energia la sudare [%] 90 
Fs/Pn [N/bar] 1558/5 
Suprafaţa activă [mm2] 50 
Forţa specifică [N/mm2] 31 

 
Tabelul 3. Caracteristicile sonotrodelor 

 
Sonotrode Sonotrodă C 45 R Nicovală C 45 R
Suprafaţa activă [mm2] 100 800 

Striaţiuni 0,25 

0,5

 
Aspectul macroscopic al probei sudate este prezentat 

în figura 4 şi este similar pe ambele feţe ale îmbinării. 
 

 
 

Fig. 4. Aspectul macroscopic al probei sudate 1. 
 

Din punct de vedere microscopic, îmbinarea se pre-
zintă corespunzător, fiind obţinută prin difuzia parţială 
şi consolidarea prin intermediul asperităţilor, de pe 
suprafeţele în contact care se deformează plastic în 
timpul sudării (figurile 5 şi 6). 

 

 
 

Fig. 5. Secţiune transversală prin îmbinarea sudată, MO 25x. 
 

Cele două zone marcate în figura 5 au fost analizate, 
separat, scoţându-se în evidenţă modul de îmbinare a 
materialului de bază care nu suferă modificări struc-
turale, fiind monofazică cu grăunţi alungiţi. 
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a)                                    b) 

 
Fig. 6. Microstructura îmbinării sudate în  zonele A şi B, MO 100x. 

 

 
 

Fig. 7. Microstructura îmbinării sudate,   
detaliu –zona B, MO 500x. 

 
Realizarea îmbinării prin întrepătrunderea celor două 

table prin deformarea lor plastică pe porţiunea supusă 
energiei ultrasonore, rezultă clar din figura 7 care re-
prezintă un detaliu din zona B a îmbinării [1-4]. 

 

• Proba 2. Îmbinarea realizată este disimilară, ma-
terialele sudate fiind o tablă din Al 99,5 de 1,0 mm 
grosime, o plasă din S235JR cuprat (identică cu cea 
utilizată pentru fabricarea MCM) şi o tablă din MCM 
Sil3-S235JR cuprat. Informaţiile asupra materialelor şi 
parametrilor de sudare se sintetizează în tabelele 4, 5, 6. 

Aspectul macroscopic al probei sudate este prezentat 
în figura 8 şi este diferit pe cele două feţe ale îmbinării, 
deoarece structura sandvici este compusă din materiale 
disimilare între care este plasată suplimentar plasa de 
oţel. 

 
Tabelul 4. Materiale îmbinate 

 

Material MCM Sil3-
S235JR cuprat 

Plasă 
S235JR 
cuprat 

Al99,5 

Grosimea [mm] 0,5  1,0 
Rugozitatea 12,5 - 0,25 

Starea suprafeţei Decapat chimic - Curăţat prin 
abraziune 

Poziţie la sudare În contact cu 
sonotroda - În contact cu 

nicovala 
 

Tabelul 5. Parametrii tehnologici 
 

Timpul de sudare [ms] 120 
Energia la sudare [%] 90 
Fs/Pn [N/bar] 1558/5 
Suprafaţa activă [mm2] 50 
Forţa specifică [N/mm2] 31 

Tabelul 6. Caracteristicile sonotrodelor 
 

Sonotrode Sonotrodă C 45 R Nicovală C 45 R 
Suprafaţa activă [mm2] 100 800 

Striaţiuni 0,25 

0,5 

 

  
a) faţa superioară                         b) faţa inferioară 

 
Fig. 8. Aspectul macroscopic al probei 2. 

 
Analiza secţiunii transversale prin îmbinarea sudată 

(fig. 9) evidenţiază zone în care contactul dintre cele 
trei materiale este intim (zona A) dar şi zone în care 
suprafaţa de contact este clar delimitată (zona B). 

 

 
 

Fig. 9. Secţiune transversală prin îmbinarea sudată,  MO 25x. 
 

Aspectul microstructural al celor două table îmbi-
nate diferă, tabla de Al 99,5 fiind monofazică cu grăunţi 
alungiţi, iar matricea MCM cu plasă de sârmă având 
granulaţie mare obţinută obţinută ca urmare a tehno-
logiei de fabricaţie (fig. 10). 

Microstructura îmbinării sudate (fig. 11) arată o 
situaţie net superioară în zona A a îmbinării unde cele 
trei componente sudate asigură o calitate bună îmbinării 
care se datorează şi peliculei de cupru care acoperă atât 
plasa de sârmă ca şi component independent cât şi plasa 
din structura MCM. 

 

   
a) matricea MCM     b) Al 99,5 

 
Fig. 10. Microstructura materialelor de bază, 500x. 

 A 
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a) zona A                        b) zona B 

 
Fig. 11. Aspecte microstructurale ale îmbinării sudate, 100x. 

 
• Proba 3. Îmbinarea realizată este disimilară, ma-

terialele sudate fiind o tablă din Al 99,5 de 1,0 mm 
grosime, o plasă din S235JR cuprat (identică cu cea 
utilizată pentru fabricarea MCM) şi o tablă din MCM 
Sil3-S235JR cuprat. Informaţiile asupra materialelor şi 
parametrilor de sudare se sintetizează în tabelele 7, 8, 9. 

Aspectul macroscopic al probei sudate este prezentat în 
figura 12 şi este diferit pe cele două feţe ale îmbinării, 
deoarece structura sandvici este compusă din materiale 
disimilare între care este plasată suplimentar plasa de oţel. 

 
Tabelul 7. Materiale îmbinate 

 

Material 
MCM Sil3-

S235JR cuprat 
Plasă 

S235JR 
cuprat 

Al99,5

Grosimea [mm] 0,5 0,25 1,0
Rugozitatea 12,5 - 1,6

Starea suprafeţei Decapat chimic - Curăţat prin 
abraziune 

Poziţie la sudare În contact cu 
sonotroda - În contact cu 

nicovala 
 

Tabelul 8. Parametrii tehnologici 
 

Timpul de sudare [ms] 120
Energia la sudare [%] 90 
Fs/Pn [N/bar] 1558/5
Suprafaţa activă [mm2] 50 
Forţa specifică [N/mm2] 31 

 
Tabelul 9. Caracteristicile sonotrodelor 

 
Sonotrode Sonotrodă C 45 R Nicovală C 45 R 
Suprafaţa activă [mm2] 100 800

Striaţiuni 0,25 

0,5 

 
Analiza secţiunii transversale prin îmbinarea sudată 

(fig. 13) evidenţiază contact bun între cele trei com-
ponente ale îmbinării. 

Aspectul microstrucural al celor două table îmbinate 
diferă, tabla de Al 99,5 fiind monofazică cu grăunţi alun-
giţi, iar matricea MCM cu plasă de sârmă având granulaţie 
mare, obţinută ca urmare a tehnologiei de fabricaţie, si-
tuaţie identică cu cea observată la proba 2 (fig. 10). 

      
a) faţa superioară    b) faţa inferioară 

 
Fig. 12. Aspectul macroscopic al probei 3. 

 

 
 

Fig. 13. Secţiune transversală prin îmbinarea sudată, MO 25x. 
 

Microstructura îmbinării sudate (fig. 14, a) arată o 
calitate bună a îmbinării, care se datorează şi peliculei 
de cupru care acoperă atât plasa de sârmă, ca şi com-
ponent independent, cât şi plasa din structura MCM. Un 
detaliu asupra aderenţei corecte a materialelor implicate 
prin intermediul peliculei de Cu ce acoperă sârma de 
inserţie este prezentat în figura 14, b. 

 

      
a) zona A                                  b) zona B 

 
Fig. 14. Aspecte microstructurale ale îmbinării sudate, 100x. 

 
• Proba 4. Îmbinarea realizată este disimilară, ma-

terialele sudate fiind o tablă din Al 99,5 de 1,0 mm 
grosime şi o tablă din MCM Sil3-S235JR cuprat, de 
grosime 2,5 mm. Informaţiile asupra materialelor şi para-
metrilor de sudare se sintetizează în tabelele 10, 11, 12. 

Aspectul macroscopic al probei sudate este prezentat 
în figura 15 şi este diferit pe cele două feţe ale îm-
binării, deoarece structura este compusă din materiale 
disimilare. 

 
Tabelul 10. Materiale îmbinate 

 

Material MCM Sil3-S235JR 
cuprat 

Al99,5 

Grosimea [mm] 2,5 1,0 
Rugozitatea 3,2 1,6 

Starea suprafeţei Decapat chimic Curăţat prin 
abraziune 

Poziţie la sudare În contact cu 
sonotroda 

În contact cu 
nicovala
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Tabelul 11. Parametrii tehnologici 
 

Timpul de sudare [ms] 90 
Energia la sudare [%] 90 
Fs/Pn [N/bar] 1558/5
Suprafaţa activă [mm2] 50 
Forţa specifică [N/mm2] 31 

 
Tabelul 12. Caracteristicile sonotrodelor 

 
Sonotrode Sonotrodă C 45 R Nicovală C 45 R
Suprafaţa activă [mm2] 100 800

Striaţiuni 0,25 

0,5

 

      
a) faţa superioară      b) faţa inferioară 

 
Fig. 15. Aspectul macroscopic al probei 4. 

 
Analiza secţiunii transversale prin îmbinarea sudată 

(fig. 16) evidenţiază un contact bun între componentele 
îmbinării în zonele A şi C, precum şi desprinderi în 
zona B. 

 

 
 

Fig. 16. Secţiune transversală prin îmbinarea sudată, MO 25x. 
 

Aspectul microstrucural al celor două table îmbinate 
diferă, tabla de Al 99,5 fiind monofazică cu grăunţi 
alungiţi, iar matricea MCM cu plasă de sârmă având 
granulaţie mare, obţinută ca urmare a tehnologiei de 
fabricaţie, situaţie identică cu cea observată la proba 2 
(fig. 10). 

 

        
a) zona A neatacat                             b) zona C 

 
Fig. 17. Aspecte microstructurale ale îmbinării sudate, 100x. 

Analiza microstructurală a îmbinării sudate susţine 
calitatea bună a îmbinării în zonele A şi C (fig. 17) şi 
evidenţiază desprinderile în zona B (fig. 18). 

 

   
a) 100x                                      b) 500x 

 
Fig. 18. Aspecte microstructurale ale îmbinării sudate  

în zona B, cu defecte. 
 

    
a) 100x                                        b) 500x 

 
Fig. 19. Microstructura MCM Sil3-S235JR cuprat. 

 
Analizând microstructural MCM-ul creat şi utilizat 

la stabilirea tehnologiilor de sudare se constată şi la 
proba 4 aderenţa corectă a inserţiei din oţel în matricea 
din aliaj de Al (fig. 19). 

 

• Proba 5. Îmbinarea realizată este de tip sandvici, 
materialele sudate fiind trei table MCM Sil3-S235JR 
cuprat, de grosimi: 2,5-0,5-2,5 mm. Informaţiile asupra 
materialelor şi parametrilor de sudare se sintetizează în 
tabelele 13, 14, 15. 

 
Tabelul 13. Materiale îmbinate 

 
Material MCM – Sil3-S235JR cuprat 
Grosimea [mm] 2,5 0,5 2,5 
Rugozitatea 1,6 12,5 3,2 
Starea suprafeţei Decapat chimic 

Poziţie la sudare În contact cu 
sonotroda 

 În contact cu 
nicovala 

 
Tabelul 14. Parametrii tehnologici 

 
Timpul de sudare [ms] 150 
Energia la sudare [%] 90 
Fs/Pn [N/bar] 1558/5 
Suprafaţa activă [mm2] 50 
Forţa specifică [N/mm2] 31 
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Tabelul 15. Caracteristicile sonotrodelor 
 

Sonotrode Sonotrodă C 45 R Nicovală C 45 R 
Suprafaţa activă [mm2] 100 800 

Striaţiuni 0,25 

0,5

 
Aspectul macroscopic al probei sudate este prezentat 

în figura 20 şi este similar pe cele două feţe ale îm-
binării, deoarece structura este compusă din materiale 
identice cu inserţiile apropiate de suprafeţele exterioare. 

 

    
a) faţa superioară                       b) faţa inferioară 

 
Fig. 20. Aspectul macroscopic al probei 5 

 
• Proba 6. Îmbinarea realizată conţine două table din 

MCM Sil3-S235JR cuprat, de 0,3-2,5 mm grosime. 
Informaţiile asupra materialelor şi parametrilor de 
sudare se sintetizează în tabelele 16, 17, 18. 

 
Tabelul 16. Materiale îmbinate 

 
Material MCM – Sil3-S235JR cuprat 
Grosimea [mm] 0,3 2,5 
Rugozitatea - 3,2 
Starea suprafeţei Decapat chimic 

Poziţie la sudare În contact cu sonotroda În contact cu 
nicovala 

 
Tabelul 17. Parametrii tehnologici 

 
Timpul de sudare [ms] 200 
Energia la sudare [%] 90 
Fs/Pn [N/bar] 1558/5 
Suprafaţa activă [mm2] 50 
Forţa specifică [N/mm2] 31 

 
Tabelul 18. Caracteristicile sonotrodelor 

 

Sonotrode Sonotrodă C 45 R Nicovală C 45 
R 

Suprafaţa activă [mm2] 100 800 

Striaţiuni 0,25 

0,5

Analiza secţiunii transversale prin îmbinarea sudată 
(fig. 21) evidenţiază atât un contact bun între compo-
nentele îmbinării, cât şi aderenţa corespunzătoare a 
inserţiei în matrice, ilustrate pentru zonele A, B şi C 
(fig. 22). 

 

 
 

Fig. 21. Secţiune transversală prin îmbinarea sudată, MO 25x. 
 

     
a) zona A                      b) zona B                     c) zona C 

 
Fig. 22. Aspecte microstructurale ale îmbinării sudate, 100x, 

neatacat. 
 

Aspectul macroscopic al probei sudate este prezentat 
în figura 23 şi este similar pe cele două feţe ale îm-
binării, deoarece structura este compusă din materiale 
identice cu inserţiile apropiate de suprafeţele exterioare. 

 

      
a) faţa superioară                 b) faţa inferioară 

 
Fig. 23. Aspectul macroscopic al probei 6. 

 
Analiza secţiunii transversale prin îmbinarea sudată 

(fig. 24) evidenţiază atât zone contact cu bun între com-
ponentele îmbinării cât şi zone de discontinuitate a 
îmbinării. 

 

 
 

Fig. 24. Secţiune transversală prin îmbinarea sudată,  
MO 25x. 
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a) zona A, 100x                            b) zona B, 500x 

 
Fig. 25. Aspecte microstructurale ale îmbinării sudate, neatacat. 

 
În figura 25, a este prezentată microstructura (pe 

probă neatacată) a unei porţiuni corecte din îmbinarea 
sudată, iar în figura 25, b este prezentată o porţiune de 
contact între inserţie şi matrice în MCM-ul ce repre-
zintă tabla în contact cu nicovala. Se observă caliatea 
corespunzătoare a acestui contact datorită peliculei de 
Cu depus pe inserţia din oţel. 

 

• Proba 7. Îmbinarea realizată conţine o tablă din 
MCM Sil3-S235JR cuprat, de grosime 0,3mm şi o tablă 
de Al 99,5 de grosime 1 mm, în două variante diferite 
de poziţionare a componentelor, dar utilizând aceiaşi 
parametrii tehnologici. Informaţiile asupra materialelor 
şi parametrilor de sudare se sintetizează în tabelele 19, 
20, 21. 

 
Tabelul 19. Materiale îmbinate 

 

Material MCM Sil3-S235JR 
cuprat 

Al99,5 

Grosimea [mm] 0,3 1,0
Rugozitatea 12,5 3,2 

Starea suprafeţei Decapat chimic Curăţat prin 
abraziune 

Poziţie la sudare În contact cu 
sonotroda 

În contact cu 
nicovala 

 
Tabelul 20. Parametrii tehnologici 

 
Timpul de sudare [ms] 120 
Energia la sudare [%] 90 
Fs/Pn [N/bar] 1558/5 
Suprafaţa activă [mm2] 50 
Forţa specifică [N/mm2] 31 

 
Tabelul 21. Caracteristicile sonotrodelor 

 
Sonotrode Sonotrodă C 45 R Nicovală C 45 R 
Suprafaţa activă [mm2] 100 800 

Striaţiuni 0,25 

0,5

 
Aspectul macroscopic al probei sudate este prezentat 

în figura 26 pentru cele două variante de poziţionare a 
tablelor. 

            
  a) poziţia de prindere 1                b) poziţia de prindere 2 

 
Fig. 26. Aspectul macroscopic al probelor 7. 

 
Analiza secţiunii transversale prin îmbinarea sudată 

(fig. 27) evidenţiază îmbinări cu contact perfect între 
componente. Nu s-au detectat zone cu fisuri sau des-
prinderi pe toata lungimea îmbinărilor. 

 

 
 

Fig. 27. Secţiune transversală prin îmbinarea sudată, MO 25x. 
 

Analiza microstructurală evidenţiază aceeaşi con-
cluzie, neobservându-se desprinderi între cele două 
materiale (figurile 28 şi 29) şi o aderenţă perfectă a 
inserţiilor în matrice. 

 

    
a) îmbinare, 100x                  b) îmbinare, 500x 

 
Fig. 28. Aspecte microstructurale ale îmbinării sudate   

la proba 7.1. 
 

    
a) îmbinare, 100x                             b) îmbinare, 500x 

 
Fig. 29. Aspecte microstructurale ale îmbinării sudate  

 la proba 7.2. 
 

• Proba 8. Îmbinarea este realizată între o tablă de 
Al 99,5 de grosime 1 mm şi o plasă de S235JR cuprat 
de tipul celei utilizate ca inserţie în MCM-ul creat astfel 
[1]. 

Informaţiile asupra materialelor şi parametrilor de 
sudare se sintetizează în tabelele 22, 23, 24. 
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Tabelul 22. Materiale îmbinate 
 

Material Plasă din  S235JR 
cuprat 

Al99,5 

Grosimea [mm] 0,3 1,0 
Rugozitatea - 1,6 

Starea suprafeţei Decapat chimic Curăţat prin 
abraziune 

Poziţie la sudare În contact cu 
sonotroda 

În contact cu 
nicovala 

 
Tabelul 23. Parametrii tehnologici 

 
Timpul de sudare [ms] 90 
Energia la sudare [%] 90 
Fs/Pn [N/bar] 1558/5 
Suprafaţa activă [mm2] 50 
Forţa specifică [N/mm2] 31 

 
Tabelul 24. Caracteristicile sonotrodelor 

 
Sonotrode Sonotrodă C 45 R Nicovală C 45 R
Suprafaţa activă [mm2] 100 800 

Striaţiuni 0,25 

0,5 

 
Aspectul macroscopic al probei sudate este prezentat în 

figura 30, iar secţiunea transversală a probei în figura 31. 
 

     
a) faţa superioară                  b) faţa inferioară 

 
Fig. 30. Aspectul macroscopic al probei 8. 

 
Analiza secţiunii transversale prin îmbinarea sudată  

evidenţiază atât zone cu contact bun între componentele 
îmbinării cât şi zone de discontinuitate a îmbinării. 

 

 
 

Fig. 31. Secţiune transversală prin îmbinarea sudată,  
MO 25x. 

 
Analiza microstructurală susţine această afirmaţie, 

observându-se atât zone de îmbinare continuă, cât şi 
desprinderi (fig. 32). 

    
a) zona continuă, 100x        b) zona cu desprinderi, 100x 

 
Fig. 32. Aspecte microstructurale ale îmbinării sudate. 

 
Încercări de microduritate. S-au efectuat încercări 

de microduritate Vickers pe toate probele, cu ajutorul 
aparatului PMT 3, cu sarcina de 100 g. Aspectul am-
prentelor de duritate se prezintă în figurile 33 – 46, iar 
valorile aferente în tabelul 25 [1]. 

 

 

Fig. 33. Aspectul amprentelor de duritate pentru proba 1  
 din materialul (table de Al) supus sudării, MO 100x. 

 

Fig. 34. Aspectul amprentelor de duritate pentru proba 2   
din primul material (tabla de Al) supus sudării, MO 100x. 

 

Fig. 35. Aspectul amprentelor de duritate  
pentru proba 2 din al doilea material (Sil3-S235JR cuprat)   

supus sudării, MO 100x. 
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Fig. 36. Aspectul amprentelor de duritate pentru proba 3  din primul 
material (tabla de Al) supus sudării, MO 100x. 

 

Fig. 37. Aspectul amprentelor de duritate pentru proba 3 din al 
doilea material (Sil3-S235JR cuprat)  supus sudării, MO 100x. 

 

Fig. 38. Aspectul amprentelor de duritate pentru proba 4  din primul 
material (tabla de Al) supus sudării, MO 100x. 

 

Fig. 39. Aspectul amprentelor de duritate pentru proba 4 din al 
doilea material (Sil3-S235JR cuprat)  supus sudării, MO 100x. 

 

Fig. 40. Aspectul amprentelor de duritate pentru proba 5 din tabla 
superioară (Sil3-S235JR cuprat)  supusă sudării, MO 100x. 

 
Fig. 41. Aspectul amprentelor de duritate pentru proba 5 din tabla 

mediană (Sil3-S235JR cuprat)  supusă sudării, MO 100x. 

 
Fig. 42. Aspectul amprentelor de duritate pentru proba 5 din tabla 

inferioară (Sil3-S235JR cuprat)  supusă sudării, MO 100x. 

 
Fig. 43. Aspectul amprentelor de duritate pentru proba 6 fiind supuse 

sudării două table din MCM (Sil3-S235JR cuprat), MO 100x. 

 
Fig. 44. Aspectul amprentelor de duritate pentru proba 7.1 fiind 

supuse sudării o tablă din Al şi a doua tablă din MCM (Sil3-S235JR 
cuprat), MO 100x. Valorile medii ale durităţilor prezentate în 

tabelul 25 în zonele influenţate termic ale materialelor din care s-au 
realizat îmbinările. 

 
Fig. 45. Aspectul amprentelor de duritate pentru proba 7.2 fiind 
supuse sudării o tablă  din MCM (Sil3-S235JR cuprat) şi a doua 

tablă din Al, MO 100x. 
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Fig. 46. Aspectul amprentelor de duritate pe tabla din Al, pentru 
proba 8, constând dintr-o plasă din oţel cuprat sudat pe tabla 

respectivă, MO 100x 
 

Tabelul 25. Valorile medii ale durităţilor în ZIT 
 

Nr. 
probă Material Valoare duritate în ZIT

[HV0,1] 
1 Al 99,5 35,40
2 Al 99,5 33,60

MCM 39,30
3 Al 99,5 34,30

MCM 39,00
4 Al 99,5 34,50

MCM 39,10

5 MCM 39,80
MCM 38,90
MCM 37,70

6 MCM 41,80
7.1 Al 99,5 35,60
7.2 Al 99,5 37,80 
8 Al 99,5 37,90

 
Se observă că există diferenţe semnificative între 

valorile microdurităţilor în zonele influenţate termic în 
toate variantele încercate : 

• îmbinări realizate doar din table de Al 99,5 
(abaterea maximă fiind de 15,32% înregistrată între 
proba 7.1 şi proba 1) ; 

• îmbinări realizate din table de Al şi MCM (aba-
terea maximă fiind de 14,50% înregistrată între com-
ponentele probei 2); 

• îmbinări realizate din table de MCM (abaterea 
maximă fiind de 31,11% înregistrată între prima şi a 
doua tablă a probei 5). 

Valorile microdurităţilor înregistrate în MCM, 
pentru probele îmbinate prin sudură cu ultrasunete sunt 
superioare sau aproape egale cu cele din materialul 
matricei [1]. 

4. CONCLUZII 

• Rezultatele experimentale în aplicarea procedeului 
de sudare cu ultrasunete a MCM creat, au concluzionat 
asupra unei bune comportări a inserţiei din oţel, al cărui 
contact cu matricea este păstrat, de regulă, fără 
desprinderi. 

• Se subliniază rolul stratului de cupru, depus pe 
inserţia de S235JR. 

• Analiza micro-macrostructurală şi de măsurare a 
densităţii a evidenţiat buna calitate a probei 7 a MCM 
creat din cele 8 utilizate. 

• Regimurile de sudare sunt referenţiale, cu ex-
tindere pe aplicaţii curente. 
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