
Wersja poprawiona  Październik 2017 
 

 

 

 
  

Jak wykryć wady podczas procesu spawania ultradźwiękowego 
Poradnik dla użytkowników 

 



 

 

  

 
 

 

FEINTECHNIK 
R.Rittmeyer GmbH 

Höltenweg 103 
48 155 Münster 

Germany 

 Tel. 
Fax 
Email 
Web 
 

+49 . (0)251.96115 0 
+49 . (0)251.624 525 
info@rittmeyer-beri.de 
rittmeyer-beri.de 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Drodzy czytelnicy... 
 
 

ące i drogie! 
 
Skorzystaj z naszego krótkiego poradnika i zostań specjalistą w zakresie ultradźwiękowej obróbki 

h. Zawiera on wiele przydatnych informacji, które pomogą ci 
zdecydować, co należy zrobić. Pokażemy też żesz określić jakość sonotrod i 

ąć odpowie  
Życzymy powodzenia - w razie jakichkolwiek pytań zawsze chę żymy pomocą. 
 
Z poważaniem 

FEINTECHNIK 
R.Rittmeyer GmbH 
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1 Wstęp 

 
1.1 Uwagi wstępne 
 
Części termoplastyczne, folie i tkaniny od dziesięcioleci formowane są przy użyciu technik 
ultradźwiękowych. Do "klasycznych" zadań obróbki ultradźwiękowej należ ączenie poprzez 
spawanie, nitowanie, zaciskanie, osadzanie, cięcie, rozdzielanie i wykrawanie. 
 
O ę wiele nowych zastosowań, takich jak wiercenie w kruchych ach (np. 

- w dziedzinie kosmetyczno-medycznej - mikromasaż do leczenia chorób skóry lub 
podrażnień poprzez stymulację  
 
Wszystk ączy te procedury, to użycie narzędzi spawalniczych zwanych "sonotrodami". 
Sonotrody są to metalowe elementy, które przyciągają się z wysoką częstotliwością. Można do nich 
dodać drgania rezonansowe.  
 
Kontakt tego narzę zwykle termoplastycznym) prowadzi w efekcie 
do zamierzonej obróbki. 
 
Proces obróbki ultradźwiękowej jest bardzo skomplikowany. Aby uniknąć ędów w każdym 
momencie procesu trzeba brać pod uwagę wiele aspektów. Niniejszy poradnik pomoże Państwu 
śledzić taki ędy w praktyce, z naciskiem na ocenę ściwości jakościowych sonotrody i jej 

 
 
Ten poradnik jest wynikiem naszego doświadczenia w rozwoju i optymalizacji sonotrody, wraz z 

. Z on napisany specjalnie dla użytkownika. 
Poradnik ten nie zawiera żadnych obszernych rozważań na temat związków matematyczno-
fizycznych. 
 
Skupia się on na najbardziej popularnych zastosowaniach ultradźwię ączenie za pomocą 
ultradźwięków. 
 

 

Ten poradnik nie jest instrukcją przeznaczoną do budowy sonotrod. Ma on za zadanie jedynie  
pomóc w szybkim wykrywaniu usterek w procesie spawania. 

 
W tekście tym kilkakrotnie odnosimy się  
Cieszymy się, że możemy wykorzystać tę możliwość do autopromocji. Poza tym
wiedzy na  październik 2017 r. na świecie nie istnieje żadne porównywalne urządzenie, które 

ć stosowane w procesach wykonywanych na miejscu w systemach ultradźwiękowych, jak 
również ści w procesach spawania ultradźwiękowego, a w 
szczególności jakości stosowanych sonotrod. 
 



 

 

 
USM 3.1 podczas gdy szukaliśmy możliwości 

przeprowadzenia "szybkiego testu" ące konstrukcji 
sonotrody. 
 
Jakość sonotrody tego poradnika. Niestety, w Niemczech nadal brakuje 
porozumień dotyczących jakości, a tym bardziej standardów. Ponieważ jednak jesteśmy przekonani o 
znaczeniu ustalania wymogów jakościowych, wprowadziliśmy limity referencyjne dla konstrukcji 
naszych w żeli te limity zostaną przekroczone - co czasami jest nieuniknione1 - 
nasi klienci otrzymają stosowne powiadomienie. 
 
W częściach 1 - 4 opisujemy podstawowe zasady pracy i narzędzia do spawania ultradźwiękowego 
(US). W części 5 opisujemy najczęstsze usterki oraz sposoby ich rozpoznawania i usuwania. 
 
 
 
 
 

Notatka autorska: 
 
Ten poradnik nie jest kompletny: będzie stale aktuali ści. 
Dlatego też, bardzo mile widziane są wszelkie sugestie. Jeżeli chcesz zapoznać się z kolejnymi 
zagadnieniami, chcesz udzielić nam wskazówek lub wskazać ędy ż 
wymienione - napisz do nas. 
 
 
 
 
 
© FEINTECHNIK 
R.Rittmeyer GmbH 
Walter Rittmeyer       Münster, Październik  2017 

 
1 W rzeczywistości nie zawsze jest możliwe konstruowanie sonotrod w optymalnej geometrii, jako że geometria części spawanej nie 
pozwala na to lub np. dlatego, że dostęp do części spawanej jest utrudniony (np. w systemach specjalistycznych) lub z jakichś innych 
względów. 

https://rittmeyer-beri.de/pl/sonotrody/system-testu-dla-sonotrod-usm-3-1/


 

 

1.2 Definicja spawania ultradźwiękowego 
 
" Spawanie ultradźwiękowe" tworzyw sztucznych oznacza: ączenie tworzyw 

ocą wibracji mechanicznych o wysokiej 
częstotliwości. 
 
Metale mogą być również ączone za pomocą ultradźwię ą znacznie bardziej 
restrykcyjne w różnych zastosowaniach. Najbardziej rozpowszechnionym dotychczas 
zastosowaniem spawania met ączenie splotów kabli ze sobą ami stykowymi. 
 
Dodatkowe zastosowania, które obecnie wchodzą w zakres pojęcia "spawanie ultradźwiękowe", 
chociaż nie są rzeczywistymi pracami spawalniczymi w węższym znaczeniu, to między innymi cięcie 
zamrożonej żywności za pomocą sonotrod wibracyjnych, oddzielanie od gumy itp. 
 
 

1.3  
 
Generator ultradźwiękowy generuje wymagane napięcie kilkuset woltów oraz wymaganą 
częstotliwość pracy (zwykle między 15 000 a 70 000 Hz) i może dostarczyć mocy do kilku 
kilowatów. 
 
Napięcie wysokiej częstotliwości podawane jest do przetwornika, w którym znajdują się ceramiczne 

ą podane 
napięcie elektryczne na mechaniczne ugięcie o określonej amplitudzie (szerokości oscylacji) 
do ęstotliwości, która jest dostarczana przez generator. To mechaniczne odchylenie jest 
przenoszone z przetwornika na wzmacniacz. 
 
Wzmacniacz ę dzię  i przekazuje dalej (zwykle większą) 
amplitudę do sonotrody. Czę ż funkcję magazynu dla urządzenia do 
spawania. 
 
Ponieważ większość tworzyw sztucznych może być przetwarzana tylko przy stosunkowo dużej 
amplitudzie (> ok. 20 µm), sonotroda jest zazwyczaj tak skonstruowana, że wzmacnia dostarczoną 
amplitudę,. 
 
Konwerter, wzmacniacz i sonotroda tworzą razem   
 

ą wspornika i mechanizmu 
podającego. 

 
 
1.4 Zastosowanie 
 
Spawanie ultradźwiękowe to jedna z najczęś ączenia termoplastycznych 
tworzyw sztucznych. Brane jest pod uwagę wszędzie tam, gdzie muszą być ą średnie 
elementy. 



 

 

 

1.5 Zalety spawania ultradźwiękowego 
 
Procedura spawania US ma wiele zalet, z których najważniejsze to: 
 
krótkie czasy trwania 
cyklu 

czas spawania często mieści się w zakresie dziesiątych części 
sekundy 

niskie koszty 
 

ączenia, takimi jak spawanie 
wibracyjne, spawanie blach na gorąco, itp. 

 w użyciu ądzenia jest 
 

bezpieczeństwo 
produkcji 

generalnie 
kontrolowania 

szeroki zakres 
procesów 

za pomocą ultradźwięków  możliwe jest: spawanie, nitowanie, 
zaciskanie, osadzanie, cięcie, rozdzielanie, formowanie i 
wykrawanie  

przyjazne środowisku nie ma potrzeby stosowania żadnej dodatkowej substancji (nie tak 
jak np. podczas klejenia) 

ść 
w miejscu ączenia 

ączenia są często trwalsze niż otaczają  

jednorodność w 
ączenia 

dobre spawanie daje w efekcie bardzo jednorodną strefę  

ść automatyzacji urządzenie do spawania jes że być używane 
w maszynach specjalistycznych lub w robotach 

różnorodność form 
ączenia 

w zależności od zastosowanego tworzywa sztucznego, można 
wybrać bardzo różne kombinacje form ączenia 

niski poziom poboru 
energii 

w porów ączenia, takimi jak metody 
termiczne, spawanie wibracyjne czy spawanie laserowe 

nierozerwalny 

kompozytowy 

Po spawaniu US spoiny są niemożliwe do r ączenia bez ich 
zniszczenia; jest to ą ochroną elementów zewnętrznych 

 



 

 

2 Maszyny i procesy 

 

2.1 Konstrukcja standardowej spawarki ultradźwiękowej 
 
Spawarki ultradźwię ą się ze sterownika, generatora, jednostki podawczej  
poruszającej się na kolumnie prowadzącej, urządzenie spawające ące się z konwertora, 
wzmacniacza i sonotrody), części  lub absorpcyjnej oraz  prasy. 
 
Rys 1 przedstawia standardową prasę spawalniczą, bardzo często używaną na jednym stanowisku 

ą ręczną. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednostka 
podawcza 
 
 
 
 
 
Urządzenie 
spawające 
 
 

 
 
 

podstawy 
 

 

 
Sterownik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolumna 
prowadząca 
 
 
 
 
 
Generator 
 
 

Rys 1 Standardowa Prasa do spawania ultradźwiękowego, 40 kHz 



 

 

2.1.1 Inne spawarki ultradźwiękowe - sprzęt i zastosowanie 
 
Zastosowania spawania ultradźwię ągu ostatnich dziesięcioleci, by zdobyć 
nowe rynki i znaleźć drogę do wielu nowych dziedzin. W związku z tym technologia maszyn również 
się ń  
 

         -   nity lub zgrzewanie punktowe przy użyciu ręcznego sprzętu spawalniczego 
 

 
Rys 2 Spawarka ręczna 

(MTH) 
 

- zgrzewanie folii lub tkanin za pomocą obrotowych sonotrod. Przy częstotliwości 
ultradźwiękowej pulsująca powierzchnia radialna może w razie potrzeby zgrzewać lub ciąć 

 
 
 

 
Powierzchnia spawania 
sonotrod: 
 
- różne szerokości powierzchni 
spawania 
- róż
powierzchniowe  

 
Rys 3 Wirują ącymi sonotrodami 



 

 

 

  

 
Rys 4  z boczną sonotrodą 

 
 

żą do zgrzewania i cięcia folii i tkanin termoplastycznych. Fale ultradźwiękowe 
są ą "poprzecznie". 
 
Szczególnym wyzwaniem przy projektowaniu sonotrod obrotowych jest stworzenie jednolitej 
amplitudy, która jest możliw  
 
 

 
 
 
 
 

Powierzchnia spawalnicza sonotrody 
obrotowej 

 
 

 
 

Rys 5  Sonotroda obrotowa 



 

 

2.2 Generator 
 
Generator jest wykorzystywany do zasilania konwertera. Wytwarza on napięcie kilkuset woltów o 
częstotliwości 15-70 kHz. Generator jest zazwyczaj  
 
Dostępne są generatory o różnych poziomach mocy - od kilkuset watów do kilku kilowatów. O 
wyborze decyduje aplikacja spawalnicza: czy wymagane jest zgrzewanie cią
zgrzewani ącza oraz czy generator powinien mieć 
regulację amplitudy. Te wszystkie dylematy należy rozwiązać jeszcze przed zakupem. Przy 

ściwe ży pomocą każdy z naszych dostawców. 
 

2.3 Jednostka podawcza 
 
Jednostka podawcza kieruje  spawalniczy do odpowiedniego przedmiotu obrabianego z 
wymaganym dociskiem. W specjalnych konstrukcjach maszyn stosuje się różne jednostki podawcze - 
równolegle pracujące i robocze. 
 
 
Cylinder 
spawalniczy 
 
Miniaturowe 
amortyzatory 
 
 
Hamulec 
olejowy 
 
 

 

 
System pomiaru 

żenia 
 
 
 
 
Konwerter 
 
 
Prowadnice 
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      Rys 6 Jednostka podawcza dla urządzeń specjalnych 
 

 



 

 

 

2.4 Urządzenie spawające 
 
Urządzenie spawające ę z konwertera, wzmacniacza i sonotrody. 
Sonotroda jest narzędziem spawalniczym mającym bezpoś . 
 
 
 

    Konwerter 
 
 
    Wzmacniacz 
 
 
    Sonotroda 
 
 

Rys 7    Ogólna konstrukcja urządzenia spawającego 
 
 

 

2.4.1 Konwerter (przetwornik ultradźwiękowy) 
 
Konwertery (lub: przetworniki ultradźwiękowe) są  elektromechaniczne w 
ultradźwiękowych urzą anie napięcia wysokiej 
częstotliwości dostarczanego przez generator na drgania mechaniczne za pomocą ń 
piezoelektrycznych. 
 
Za pomocą elementów piezoceramicznych konwerter przetwarza elektryczne oscylacje wysokiej 
częstotliwości na mechaniczne wychylenie o tej samej częstotliwości. Amplituda wyjściowa 
zapewniana przez przetwornik zależy od generatora i zastosowanej ceramiki piezoelektrycznej. Dla 
częstotliwoś
jest przekazywana do wzmacniacza. 



 

 

 

2.4.2 Wzmacniacz (element wzmacniający lub transformujący) 
 
Wzmacniacz w ultradźwiękowych systemach spawalniczych posiada również funkcję zmiany 
amplitudy dostarczanej przez przetwornik i dalszego prowadzenia sonotrody. W zależności od 
konstrukcji wzmacniacza amplituda ta może być zmniejszona lub zwiększona. 
 
Ogólnie rzecz biorąc, amplituda jest zwiększona przez wzmacniacz stosowany w spawaniu w US, 
ponieważ tworzywa sztuczne potrzebują większych amplitud. 
wzmacniacza wynosi zazwyczaj od 1:1 do 1:3. 
 

Wzmacniacz 

 

 
 
 
 
Pierścień zaciskowy 

 
Rys 8  1:1.5 

 
 

W wielu systemach wzmacniacz funkcjonuje również jako obudowa mieszcząca ą jednostkę 
spawalniczą. Wzmacniacze są zazwyczaj wykonane z aluminium lub tytanu. 
 
 

2.4.3 Sonotroda 
 
Sonotroda jest ultradźwiękowym urzą ącznikiem pomiędzy 
elementem obrabianym a systemem spawalniczym. Tylko sonotroda ma bezpośredni kontakt z 
obrabianym mater  
 
Przy projektowaniu i budowie sonotrody istnieje szereg wymagań, które należy uwzględnić. Chociaż 
na pierwszy rzut oka wydają się one poprawne, to jednak źle skonstruowane lub źle wykończone 
sonotrody mogą powodować szereg problemów ęstotliwość może być 

i sonotroda wydaje się być powierzchownie cienka, gdy w rzeczywistości 
sonotroda nie oscyluj awalniczej. 



 

 

2.4.3.1 Wymagania odnoszące się do sonotrody 
 
Sonotrody są żonymi narzędziami. Najważ ć 
sonotroda, są wymienione poniżej: 
 
częstotliwość zazwyczaj używane są  15, 20, 22, 30, 35, 36, 40 i 70 kHz  

 

częstotliwość 
rezonansowa 

sonotroda nie tylko musi rezonować ściwej częstotliwości - 
musi to być częstotliwość rezonansowa 

 w większości przypadków konieczne jest zastosowanie falowania 
żnego. Należy unikać powstawania fal poprzecznych lub 

skrętnych. 

 moc j ś żenie na jakość drgań i powinna być 
jak najmniejsza. 

amplituda zależ ć ściwości topnienia 
 

dystrybucja amplitudy  powinna być jak najbardziej równomierna 
 

geometria 
powierzchni roboczej 

bezpośrednio powiązana z geometrią spawu 

precyzja szczególnie istotne w przypadku geometrii 3D i aplikacji 
wrażliwych, wymagających wysokiej precyzji wykonania 

wsp
transmisji 

zależy od rodzaju procesu spawania i ściwości topnienia 
tworzywa sztucznego 

materia  zazwyczaj tytan, aluminium lub różne gatunki stali; należy unikać  
ubytków lub inne uszkodzeń struktury  

jakość powierzchni 
roboczej 

np. powierzchnie powlekane, hartowane, szlifowane itp. 
 

punkt zerowy fale sinusoidalne muszą mieć strefę minimalnej ekspansji - jest to 
"punkt zerowy" lub pozycja punktu zerowego 

ęć należy unikać skrajnych napięć - w tych miejscach sonotrody mają 
tendencję do pękania 

 



 

 

2.4.3.2 żnych typów sonotrody 
 
Poniżej zamieszczamy krótki przegląd różnych typów produkowanych przez nas sonotrod: 
 
 

 

 
 

 

Stalowa, 20 kHz Tiytanowa, 30 kHz 
Matka - Córka 

Aluminiowa, 35 kHz, Rotor 

   
 
 

  

 
 

 
Stalowa, 30 kHz 

 
Stalowa, 30 kHz, Sonotroda 

rozcinająca 
Stalowa, 20 kHz 

 
 

  

 
 
 

  

 
  

Aluminiowa, 20 kHz  Tytanowa, 20 kHz Tiytanowa 20 kHz 

 
 



 

 

2.4.3.3 Forma specjalna Wzmacniacz-Konwerter-Sonotroda  
 
Ze względu na specyficzne wymagania techniczne w tej szczególnej formie wszystkospawającej 
spawarki ą zintegrowane w jednym elemencie.  
 
 

 
 

Rys 10 Forma specjalna: konwerter - wzmacniacz - sonotroda 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Boostersonotrode.jpg


 

 

 
3 Proces spawania 

 
3.1 źwiękowym 

 (Parametry spawania wyróżnione są  kolorem) 
 
Dostarczanie części W zależności od poziomu automatyzacji elementy spawalnicze są 

podawane ręczni  

Ciśnienie robocze Ciśnienie robocze (regulowane za pomocą 
silnika) jest ustalane w zależności od wymaganej wydajności, powierzchni 
ącza i wielkości części 

Prędkość obniżania Regulowana prędkość obniżania jednostki zasilającej 
 

Czas spawania źwiękowego na część przeznaczoną do 
spawania 
 

Czas wstrzymania a strefę ączenia podczas 
krzepnięcia stopu 

Ciśnienie progowe Ultradźwięk jest podwyższany jedynie po przekroczeniu wstępnie 
zdefiniowanego nacisku na punkt spawania (= nacisk sonotrody na część 
spawaną) 

Zasilanie 
 

Wstępnie wybrana ilość energii do wprowadzenia do spoiny przed 
zatrzymaniem procesu ultradźwiękowego 

Usuwanie części 
 

W zależności od stopnia zautomatyzowania spawania części są pobierane 
ręcznie lub automatycznie i przekazywane do zgrzewarki 

 
 
3.2 Cztery fazy topnienia tworzyw stucznych  2

 
 
Topnienie 
kierunkowego czujnika 
energii 

Kierunkowy czujnik energii (patrz poniżej) topi się poprzez tarcie 
powierzchni granicznej i rozpoczęcie plastyfikacji 

ączenie części górnej 
i dolnej 

Kontynuacja dostarczania energii za pomocą ultradźwięków powoduje 
dalsze topnienie w górnej i dolnej części, które są mieszane razem 

Stacjonarna faza 
topnienia 

W ączenia tworzy się s ści i dalsze 
dostarczanie energii nie jest już konieczne 

Faza wstrzymania Obrabiany element jest utrzymy a 
sonotroda w razie  

 
 

3.3 Rodzaje spawania 
 
Zależny od ścieżki 
 

Pobierane są ścieżki spawania, a po osiągnięciu punktu końcowego 
ultradźwię ączany 

Zależny od czasu 
 

Proces spaw ą  

Zależny od energii 
 

Do spawanej części wprowadzana jest określona ilość energii 

 

 
2 Na podstawie Potente,H.: Fügen von Kunststoffen. Verlag Hanser (2004) 
 



 

 

 
4 Kierunkowy czujnik energii 
 
 
 
Kierunkowy czujnik energii          ca. 0.4  0.6 mm 

 
 

Tworzywo sztuczne 
 

 
Rys 11  Schemat budowy kierunkowego czujnika energii 

 
 
W sytuacji, gdy elementy z tworzyw termoplastycznych muszą być zgrzewane ultradźwiękowo (np. 
w telefonach komórkowych i pamię ączenia są zazwyczaj wyposażone w 
kierunkowy czujnik energii. 
 
Kierunkowe czujniki energii to ok. 0,4 - 0,6 mm wysokości obwodowe, formowane wstęgi 
m ątnym. Wybrany kąt w górnej części czujnika energii wynosi zazwyczaj od 

60° do 90 °
3
. 

 
Dzięki kierunkowemu czujnikowi energii można osiągnąć ukierunkowany i skoncentrowany poziom 

ę czujnika 
energii, co powoduje, że również otaczają ę szybko topić. Brak tego czujnika 
powoduje, że uplastycznienie materi żej i często wymagany jest dodatkowy nacisk. W 
efekcie spoina jest stosunkowo  
 
W procesach takich jak cięcie ultradźwiękowe, nitowanie lub w procesie obróbki folii i tkanin, brak 
kierunkowego czujnika energii na obrabianym przedmiocie jest kompensowany przez geometrię 
powierzchni roboczej son  
 

5 Awarie w procesie spawania ultradźwiękowego 

 
W codziennej praktyce zawsze występują ędy i usterki w procesie spawania. Dlatego tak ważne jest, aby je 
rozpoznać i jak najszybciej usunąć. 
 
Poniżej opisujemy najistotniej ędy i ich korektę. 
 

 
3 Wszystkie informacje odnoszą się do najbardziej powszechnych wartości w praktyce, ale w poszczególnych przypadkach mogą się one 
znacznie różnić. Niniejsza uwaga odnosi się  
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5.1 Wadliwa sonotroda 
 
Sonotrody muszą ć szereg różnych wymogów. Sonotr ą tych wymagań 
są najczęstszym ź ędów  ą proces produkcji. Z one albo źle zaprojektowane, 

albo źle wykonane, lub też ściwie wykorzystane w procesie spawania.4 
 
 

 

Bardzo delikatnie i ostrożnie wibrującą sonotrodę możemy dotknąć ękoma. Nawet 
minimalny nacisk na wibrującą sonotrodę natychmiast prowadzi do bolesnych obrażeń! 

 
 
 

5.1.1 Częstotliwość 
 
Konkretna konfiguracja aplikacji określa, z jakiej częstotliwości należy korzystać. Dlatego też 
decydujące znaczenie ma rozmiar części i ją zostać 
poddane obróbce. Klienci mogą wybierać spośród różnych generatorów o różnych dostępnych 
poziomach mocy w zakresie częstotliwości od 15 do 70 kHz. 
 
Waż ący się z konwertera, wzmacniacza i sonotrody) 
oscy ęstotliwości dostarczanej przez generator. 
 
Generatory mają określony zakres, w który moż ć" więcej odchyleń częstotliwości. Jeśli 
jednak częstotliwość sonotrody lub jednostki oscylacyjnej znajduje się zbyt daleko poza tym 
obszarem, generator jest zwykle przeciążony - "wysiada" ( ączany). Czasami zakres ten jest 
bardzo duży - 1% określonej częstotliwości nominalnej 
generatora. 
 

ęstotliwości mogą być 
dostarczone przez producenta danego generatora. 
 
Symptomy sugerujące, że sonotroda nie wibruje z odpowiednią częstotliwością, obejmują: 

 
4 Oczywiście, sonotroda może się również ć z powodu zmęczenia materi ących z tego pęknięć. Ten przypadek nie będzie 
tu rozpatrywany. 



 

 

 
5.1.1.1 Generator od razu wykazuje przeciążenie  możliwe przyczyny: 
 
5.1.1.1.1 ączon  
 

: 
 
- Odkręcić elementy; sprawdzić gniazda śrubowe i śruby gwintowane 
 
- Wyczyścić powierzchnie stykowe 
 
- Dokręcić ędem siebie określonym momentem obrotowym (wziąć pod 
uwagę informacje producenta; zgodnie z zasadą: przy częstotliwości 20 kHz - dokręcić element 
sonotrody względem zestawu podnoszenia ciśnienia momentem obrotowym pomiędzy 30 - 40 Nm; 
przy częstotliwości 40 kHz - dokręcić element sonotrody względem zestawu podnoszenia ciśnienia 
momentem obrotowym pomiędzy 10 - 20 Nm). 
 
 
- Do skręcania elementów konstrukcyjnych należy używać tylko specjalnych narzędzi; do mocowania 
elementów konstrukcyjnych używać specjalnych otworów w elementach konstrukcyjnych 
 
- Zalecenie: Najpierw należy mocno dokręcić śrubę pomiędzy sondą a katalizatorem do 
nagwintowanego ża wzmacniacza, a następnie przykręcić wzmacniacz do katalizatora; mocno 
dokręcić śrubę pomiędzy sondą a katalizatorem do nagwintowanego ża sondy, a dopiero potem 
przykręcić wzmacniacz do sondy. 
 
 

5.1.1.1.2 Uszkodzony gwint w sonotrodzie (czasami we wzmacniaczu) 
 
Ta usterka występuje dość czę ędy 

ąż ściwy moment obrotowy w przykręcaniu 
sondy do wzmacniacza) mogą spowodować uszkodzenie gwintu. 
 

nia: 
 
Powiększyć gwint, stosując większy rozmiar. Zazwyczaj wynikająca z tego zmiana częstotliwości nie 
ma wielkiego znaczenia. 
 
Jednak koniecznie upewnij się, że 
 

- w bezpośrednim sąsiedztwie nie ma  szczeliny 5, tak jak w przypadku sonotrod 
prostokątnych z jedną tylko szczeliną pod zamontowanym gwintem ączeniowym. W 
takich sonotrodach powiększenie gwintu może spowodować  

 
5 Szczeliny w sonotrodach powodują efekt ukierunkowania oscylacji fali ultradźwiękowej. 



 

 

 
 
 
 
 
 
Gniazdo lub 
szczelina 
 
 
Otwór gwintowany 
do wzmacniacza 

 
Rys 12  Matka-Córka Sonotrode 

  
 

- środkowany (patrz również 5.1.8) 
 

- Pomiar częstotliwości na gwincie  
 

- Pomyśl o wielkości śruby! Stary gwint powinien nadal znajdować się w wzmacniaczu, więc 
potrzebna jest śruba z dwoma różnymi gwintami. 

 
-  

5.1.1.1.3 ściwa częstotliwość 
 
W generatorach nieaktywnych odchylenia częstotliwości używanych sonotrod mieszczą się w 
okreś ączają się tylko pod obciążeniem, ponieważ np. sonotroda 
jest podgrzewana i tym samym częstotliwość dalej "pogarsza się". W takich przypadkach możliwe 
jest dokonanie pomiaru częstotliwości sonotrody. 
 
Przyczyny nadmiernych odchyleń częstotliwości są następujące: 
 

5.1.1.1.3.1  
 

- Z pewnością możliwa jest naprawa każdej sonotrody, ale należy dysponować odpowiednią 
wiedzą fachową i niezbędnym sprzętem pomiarowym. 

 
- Ponadto należy dopilnować, aby przy modyfikacji geometrycznej sonotrody nie wystą

żadne zwią  (patrz 5.1.3). 



 

 

 

5.1.1.1.3.2 ąd konstrukcyjny 
 
 Tylko w niewielu skrajnych przypadkach możliwe jest podję ń naprawczych w celu 
rozwią dy. Jednak możliwość wystąpienia 
kosztownych szkód wtórnych sprawia, że nie zaleca się kontynuowania pracy z 

ącą sonotrodą. Może ona nadmiernie szybko zużywać się, a nawet może dojść do uszkodzenia 
przetwornika ( konwertera). ąca sonotroda ma również ść 
spoiny. 

 
W przypadku podejrzenia wadliwie zaprojektowanej sonotrody należy skontaktować się z 

producentem lub niezależnym specjalistą. Analiza FEM
6
 może określić zachowanie wibracyjne i 

zidentyfikować 7. 
 
 

5.1.1.2 Generator ącza się po określonym czasie eksploatacji 
 
To typowe zachowanie pojawia się w przypadku sonotrod, których częstotliwość zmienia się podczas 
użytkowania. Przyczyny nagrzewania są również opisane w rozdziale 5.14. 
 
Problem czasami 
spowodowany przez: 

- - duże sonotrody, zasilane przez 
- - generatory cyfrowe, skonstruowane z "wąskim 

pasmem częstotliwości". 
 
Wiele cyfrowych generatorów samoczynnie "skanuje" się do określonej częstotliwości. Zazwyczaj 
jest to częstotliwość rezonansowa, ponieważ  a tym samym energia, która ma być 
wprowadzona żeby ższym poziomie. 
 
Jako, że powierzchnia sonotrody może rozpraszać  i  w 
stosunku do swojej objętości, sonotroda jest zazwyczaj gorąca,. Ponadto jeśli sonotroda nie jest 
optymalnie skonstruowana, bę ń poprzecznych i ędzie się 
szybciej gromadzić. 
 
Ta sytuacja powoduje również spadek częstotliwości. Generator nadal dostarcza oryginalną 
częstotliwość, ale sonotroda zaczyna wibrować w innej. Gdy częstotliwość spada dalej, w końcu 
wychodzi poza zakres, a w końcu generator " podwiesza się " - przechodzi w stan przeciążenia, 
wykazuje oznaki ń ć. 
 
Istnieje wówczas proste rozwią ć sonotrodę sprężonym powietrzem. 
 

 
6  FEM = Finite Element Method (metoda elementów skończonych) 
 
7  Jednak najbardziej charakterystyczne (i typowe) problemy można znaleźć samodzielnie, używają źwiękowej USM 3.1. 

https://rittmeyer-beri.de/pl/sonotrody/system-testu-dla-sonotrod-usm-3-1/


 

 

 

5.1.1.3 Uszkodzenie sonotrody po krótkim czasie  

(mimo że wszystko wydaje się być w porządku) 

 
Pod pewnymi warunkami generator może sprostać częstotliwości, która jest częstotliwością 
rezonansową, ale ze zbyt dużą dysproporcją drgań poprzecznych / ukośnych. 

 
Dzieje się tak najczęściej, gdy proces ultradźwiękowy jest już na ukończeniu, a wszystkie ważne 
parametry spawania, takie jak konstrukcja elementu z tworzywa sztucznego i jego umiejscowienie w 

ż określone. 
 
Wówczas może się okazać, że "optymalna" konfiguracja sonotrody po prostu nie jest już możliwa i że 
trzeba iść na zbyt wiele ustępstw. 
 
Generator "odbiera" tylko, że częstotliwość jest , więc wszystko wydaje się być w 
normie. To nie dowodzi jednak, ż st poprawny. Wynik spawania będzie 

ęc w praktyce często zwiększa się ciśnienie spawania, czas spawania lub oba 
żenia. Może to ostatecznie 

doprowadzić do pęknięcia sonotrody. 
Oczywiś ęści oraz, w razie 
potrzeby, warunków w obudowie. W praktyce niestety często możemy jedynie zbudować nową 
sonotrodę i w ten sposób uniknąć ściwej częstotliwości. 
 
Sonotroda może również szybko ulec pęknięciu, jeś (patrz 
5.1.1.5). 
 
 

5.1.1.4 Sonotroda piszczy  
 

5.1.1.4.1 Pęknięcie w fazie początkowej 
 
W większości przypadków oznacza to zbliżające się pęknięcie sonotrody. Jeśli sonotroda będzie 
pękać, generator przejdzie w stan przeciążenia, gdyż pęknięcie formuje nową częstotliwość co 
powoduje że ż się zmienia. (Częstotliwości te są poniżej zakresu ultradźwięków i 
dlatego będą  
 
Pęknięcie w sonotrodzie nie może być "naprawione". Ważne jest jednak ustalenie przyczyny 
pęknięcia. Może to być spowodowane zmę
na analizę geometrii sonotrody pod kątem ewentualnych wad. 
 
Niejednokrotnie możliwe są optymalizacje z żające żywotność sonotrody. 



 

 

5.1.1.4.2 ączenie komponentów 
 

że być również  kiedy poszczególne elementy urządzenia wibracyjnego nie 
są ączone lub gdy śruba gwintowana jest poluzowana lub uszkodzona (patrz również 
5.1.1.1.1) 
 

5.1.1.4.3  
 
Jeż  i sonotrody jest zbyt wysoki, to również może pojawić 
się  
 

5.1.1.4.4  
 
Kowade ko z dużymi tolerancjami lub umożliwiające duże tolerancje w części z tworzywa sztucznego 
może również być powodem piszczenia  podczas spawania. Czasami wystarczy skorygować 

ą np. klejonych pasków tkaniny. 
 
 

5.1.2 Częstotliwość rezonansu 
 
Sonotroda musi drgać z poprawną częstotliwością, a powinna to być tzw. częstotliwość 
rezonansowa. Oznacza to, że sonotroda może być 
wzbudzenia) z drgań ą taką samą częstotliwość jak częstotliwość wzbudzania. 
 

ących równym krokiem może spowodować, że 
ę w tzw. rezonansie katastroficznym. Na tym samym moś ździć 

różne ciężarówki, nic się nie dzieje. 
 
Jeśli sonotroda nie oscyluje przy przy swojej naturalnej częstotliwości rezonansowej, wtedy 
generator musi ją wymusić na częstotliwości roboczej. Zwię
obciąż  
 
To, czy zmierzona częstotliwość sonotrody jest rzeczywiście jej rezonansową czy naturalną 
częstotliwością można zazwyczaj wywnioskować 
Jeśli jest ona niska lub bliska zeru moż żyć, że zmierzona częstotliwość jest taka sama jak 
częstotliwość rezonansowa. 
 
Problem jednak polega na tym, że częstotliwość rezonansowa sonotrody niekoniecznie bę
pożą ż 5.1.3).



 

 

 

5.1.3  
 
 

 

 

 
Rys 13 a Idealne - typowe fale dźwiękowe 

 
 
W większości zastosowań potrzebne są tzw. żne, ponieważ te fale dźwiękowe spotykają się 
pod kątem prostym do obrabianego przedmiotu, a tym samym odnoszą najlepszy efekt. Wibracje 

poprzeczne lub fale poprzeczne są niepożądane8. Często wymagają żenia czasu spawania 
lub większego nacisku sonotrody na obrabiany przedmiot i tym samym skracają żywotność sonotrod, 
czasem nawet konwertera. 
 

 drgania po żne zapewniają stabilną i równomierną amplitudę na powierzchni 
roboczej sonotrody ką krzywą sinusoidalną na oscyloskopie. 
 
Jeśli proporcja fal poprzecznych jest zbyt duża, proces nie przebiega optymalnie. 
 
 

 

 

 
 

Figure 13 b Biegnące fale poprzeczne (wykres) 

 
8  W sonotrodach zawsze występują drgania poprzeczne, ale nie powinno być ich zbyt wiele. 



 

 

 
Dzięki wibrometrowi laserowemu amplitudy mogą być mierzone i analizowane bezdotykowo. 

W praktyce operacyjnej nie jest ona stosowana - urządzenia są 
ść skomplikowana. 

 
 
 

źwiękową ę pomiarową USM 3.1 
specjalnie na p ączona do 
konwencjonalnego oscyloskopu, stale mierzy częstotliwość sonotrody wibracyjnej i - pośrednio - 
może rejestrować amplitudy oraz podawać relacje amplitudowe. 
 
 

 
 

Rys 15 rowa USM  

 
 
W tym celu dokonuje się "próbkowania" sonotrod wibracyjnych. W zależnoś
albo amplitudy drgań żnych lub poprzecznych są one rejestrowane i wyświetlane w formie 

amplitudy" pozwala na wyciągnięcie wniosków na temat 
jakości sonotrod. 
 
Nie ma czegoś źwię ą się zawsze z 

ą w różnym stopniu w róż est więc 
wypadkową wszystkich istnieją ących się na siebie drgań. Kierunek, w którym 
sonotroda ma największe ugięcie, zależy od wybranej konstrukcji. 
 

 
 

Rys 15  Cyfrowy oscyloskop do przechowywania danych UTD 2025 CL, 25MHz, 250MS/s; Foto: Fa.Reichelt9 

 

 
9  wystarczający dla danego zastosowania. Moż ć z różnych ź
Zasadniczo każdy komercyjny oscyloskop stanowi optymalne rozwiązanie. 

https://rittmeyer-beri.de/pl/sonotrody/system-testu-dla-sonotrod-usm-3-1/


 

 

 
Sonotrody w poniż ą ściwą częstotliwością (w tym 
przypadku 40 kHz 16, jednak proporcja drgań poprzecznych jest bardzo 
wysoka. Prowadzi to do nieliniowego ugięcia. 
Ponadto sonotroda jest obciążana ciśnieniowo (zastosowanie: nity). Ten fakt oraz wadliwa 
konstrukcja prowadzi do przedwczesnego pęknięcia sonotrody. 
 
Problem ten można dość ązać poprzez wybór bardziej odpowiedniej geometrii (Rys. 17). 
Różnice geometryczne pomiędzy sonotrodami przed i po optymalizacji są czasami trudno 
rozpoznawalne - efekty są jednak ogromne. 
 
 

  
Rys 16 przed optymalizacją Rys 17 po optymalizacji 

 
 
Dlatego też przy projektowaniu sonotrody ważne jest, aby upewnić się, że pożą
również ściwe wyzwanie dla konstruktora i jest osiągane poprzez wybór 

ściwej" geometrii sonotrody. 
 
 

5.1.4 Moc j  
 
 "Moc j ściową w watach, jaka musi być dostarczona przez generator, aby 

-rezonansowej częstotliwości. Powinna ona być jak najniższa w 
sonotrodach (w przeciwieństwie do innych konstrukcji maszyn, w których zwykle konieczne jest 

unikanie oscylacji rezonansowych)10. 
 

średnio mówi coś o jakości wibracji. W szczególnoś
lub drgań bocznych wymaga dodatkowego serwisowania generatora. 
 
Wię że być wymagana w przypadku większych odchyleń od ustalonej wcześniej 
częstotliwości generatora. W każdym przypadku, wysoka moc oznacza dodatkowe obciążenie dla 

 
10   Dzięki naszym konstrukcjom sonotrodowym staramy się utrzymać wydajność generatora poniżej 5%. Dla generatora o mocy 2kW 

 
 

Chociaż jest to wartość arbitralna, jest ona bardzo pomocna jako wskazówka do oceny jakości sonotrody. Większość generatorów 

ą moc. 



 

 

 

5.1.5 Amplituda 
 

     s (trajektoria w µm) 
 
 
 
 

    
 
amplituda 

     

 
 
 

      T (czas)   

 
 
  Rys 18 Sinusoida 

 
 
 
 
Amplituda oznacza szerokość oscylacji sonotrody w jej obszarze roboczym i jest wyrażona w µm 
(mikrometrach). Na wielkość ściowa podawana przez przetwornik 
(element przejściowy) a także odpowiednie wzmocnienie przez wzmacniacz i samą sonotrodę. 
 
Dwukrotność amplitudy, a takż ść pomiędzy maksimum a minimum (w przypadku drgań 
symetrycznych), jest czasami określana jako wartość szczytowa. 
 
Zróżnicowanie to często nie jest do końca jasne - dlatego dla bezpieczeństwa należy się upewnić, co 

szczytowej. 
 
Amplituda wymagana jest okreś ściwości topnienia stosowanych tworzyw 
sztucznych oraz innych czynników i może być zróżnicowana. Amplituda musi być brana pod uwagę 
przy projektowaniu sonotrody (jak również ączaniu dostępnego wzmacniacza). 
 

źwiękowego są: czas spawania, 
wprowadzana energia oraz ciśnienie sonotrody (patrz również 3.1). 
 
Jeś ć z niewystarczającą amplitudą, proces spawania 
zostanie zakończony ze znikomym lub żadnym sukcesem. 
 
Jeśli sonotroda jest źle skonstruowana, amplituda na powierzchni roboczej może być zróżnicowana w 
poszczególnych pozycjach. 
 



 

 

 

5.1.6  

 
Trudno żyć " amplitudę wymaga 
szczególnej precyzji w przypadku sonotrod o różnych poziomach pracy, a nawet w przypadku 
wprowadzonej geometrii 3D lub asymetrycznych struktur podstawowych. Tutaj zmiany amplitudy 
są często ogromne, ale mogą być nieuniknione ze względu na geometrię części. 
 
Przedmiotem konstrukcji jest dobór budowy takiej sonotrody, która oferuje możliwie najbardziej 

ępnych jest wiele opcji projektowych. 
 
Amplitudy drgań żnych i poprzecznych na zewnętrznych bokach sonotrody mogą być 
rejestrowane za pomocą USM 3.1. 
 
 

5.1.7 Geometria powierzchni roboczej 
 
Zależy to bezpośrednio od geometrii spawanych elementów lub od oczekiwanego rezultatu. Na 

ą tak skonstruowane, że po ich uż  
 
Do wykrawania - tak jak w przypadku otworów na guziki w pasach - używa się zazwyczaj sonotrod 
ze stali hartowanej o prostej, wypolerowanej powierzchni roboczej. Sonotrody takie mają kontakt z 
narzędziem wykrawającym i są narażone na zwiększone zużycie powierzchni roboczej. 
 
 

 
 

Rys 19 Sonotroda stalowa do obróbki tkanin 

https://rittmeyer-beri.de/pl/sonotrody/system-testu-dla-sonotrod-usm-3-1/


 

 

 
Do budowy sonotrod wskazana jest pewna swoboda w wyborze konkretnej formy zewnętrznej. 
Niestety, nie każdy aspekt konstrukcyjny sonotrody prowadzi do najlepszych wyników. 

ą realne drgania. 
 
W związku z tym w procesie opracowywania części wskazane 
zaangażowany w proces opracowywania części najwcześniej jak to możliwe. 
 
 

5.1.8 Precyzja 
 
Szczególnie geometria 3D i delikatna konstrukcja wymagają wysokiej precyzji wykonania. 
 

 
 

Rys 20 Sonotroda z geometrią 3D na powierzchni roboczej 

 
 

żoność wielu sonotrod często nie wydaje się oczywista i sprawiają one wraż
odtworzenia. 
 
Repliki są często ź . Istnieje jednak wiele sonotrod, których tolerancje są bardzo 
ograniczone pomimo ich pozornie prostej geometrii. Nawet najmniejsze odchylenie moż
zmienić ich zachowanie w zakresie wibracji. Przy produkcji takich sonotrod wymagana jest 
najwyższa precyzja. 
 
 
 
Wszystkie kąty w ramach osi. 
powinny mie adnie 90°. 
    90° 
 
 
   90° 
 
 

 

 
Rys 21 Wysoka precyzja we wszystkich osiach 



 

 

 
Ważne jest również ę ątem 90° w stosunku 

żenie nacisku na 

powierzchnię roboczą  sonotrody
11

. W miarę możliwości należy unikać wywierania jednostronnego 
nacisku na powierzchnię roboczą. 
 
 

5.1.9  
 

 transmisji" stanowi relację wielkości wejścia amplitudy do wyjścia. 
 
Zazwyczaj zgrzewanie ultradźwiękowe odbywa się przy amplitudzie > 10 µm, gdyż większość tworzyw 
termoplastycznych aby uzyskać optymalne stopienie wymaga amplitudy pracy od 15 do 50 µm. 
Amplituda wymagana przy zgrzewaniu ultradźwiękowym jest zawsze decydującym kryterium dla 
pra
zwykle negatywne konsekwencje. 
 
Przy 20kHz urządzenia dostarczają ostępnej amplitudy wyjściowej 
(szczytowej). Przy zastosowaniu wzmacniacza o wsp
wzmocnienia 1:1.5 i amplitudzie wyjściowej przetwornika 10 µm, wzmacniacz dostarczy amplitudę 15 
µm. 
 
Zwykle sonotroda jest  o czym świadczy zwężenie jej 
przekroju na powierzchni roboczej. 
 

 
 

Rys 22 Prostokątne - zwężające się - sonotrody o zwężeniu przekroju poprzecznego 

 
Jeż ż 1:1,5, wówczas wynik na 
powierzchni roboczej sonotrody jest amplitudą 2,5 µm. 
 
 10 µm na konwerterze    x   wspólczynnik transmisji wzmacniacza       1.5 = 15.0 µm 

 15 µm na wzmacniaczu   x      1.5 = 22.5 µm12. 

 
11 Oczywiście dotyczy to tylko sonotrod, które mogą być  na elementy spawalnicze o prostej powierzchni roboczej. W 
przypadku geometrii 3D lub nachylonych powierzchni roboczych nierównomierne obciążenia mogą być często w dużym stopniu 
kompensowane przez odpowiednie środki konstrukcyjne.. 
 
12   Za pomocą USM 3.1 można mierzyć amplitudy po wszystkich stronach sonotrody i ustawiać je w stosunku do innych. 

Wartości bezwzględne amplitudy nie są podawane, ale moż ć poprzez prostą konwersję. Do tego potrzebna jest tylko 

amplituda wyjściowa generatora/przetwornika (zapytaj dostawcę żywanego wzmacniacza (zwykle zaznaczony na 

wzmacniaczu). 

 

Jeśli twoja instalacja spawalnicza wymaga amplitudy np. 30 µm, należy zapewnić - żone jak 
najbardziej równomiernie  zarówno we wzmacniaczu jak i sonotrodzie. 

https://rittmeyer-beri.de/pl/sonotrody/system-testu-dla-sonotrod-usm-3-1/


 

 

 
W przypadku pomiaru przy użyciu metody AFM 9.3 oznacza to, że wartość amplitudy powierzchni 
roboczej sonotrody musi być wyż ści amplitudy na powierzchni sprzęgającej 
sonotrody do wzmacniacza. 
 
 

5.1.10 Materia  
 
Sonotrody wykonane są ze specjalnych stopów tytanu, aluminium lub stali - ą 

ostosowane i oferują określone zalety. Poniżej wymienione są niektóre zalety i wady: 
 
 Materia  
 
 

Kryteria 

Tytan Aluminium Stal 

 
Koszty surowców 

 
wysokie 

 
średnie 

 
niskie 

 
Podatność na obróbkę 
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do ok. 64 HRC możliwe 
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możliwe 

 
możliwe 

 
Wielkość konstrukcji 

możliwe bardzo duże 
rozmiary 

 
możliwe duże rozmiary 

 
ograniczona 

 
Szerokość amplitudy 

 
wysoka 

 
średnie 
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Możliwość 
wskaźnika transmisji 
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niska 

Szlifowanie powierzchni 
roboczej 

 
ograniczona 

 
ograniczona 

 
ograniczona 

 
Obciążenie  

 
dobre 

 
średnie 

 
średnie 

 



 

 

 

5.1.11   
 
Amplitudy jako zmierzona wartości fali dźwiękowej, jak już kilkakrotnie wcześniej opisano, mogą być 
zobrazowane za pomocą USM 3.1 i oscyloskopu. Mają 
sinusoidalnej. 
 
Niskie lub wysokie punkty krzywej sinusoidalnej podkreślają obszary o największym lub najmniejszym 

żeniu. Zerowe przecięcie zaznacza odpowiednią strefę żeniem. Ze 
względów fizycznych poziom redukcji geometrycznej jest ustawiony tak, aby zwiększyć amplitudę w tej 
strefie.  
 
Dzię USM 3.1 ączonej do oscyloskopu sonotroda może być "skanowana", a 
amplitudy mogą być wizualizowane: amplituda wejściowa, amplituda wyjściowa (zazwyczaj większa) i 
"amplituda-zero". 

 
 

Rys 23  Przebieg linii zero 

 
Brak przecięcia zero zwykle wskazuje na wadliwą konstrukcję sondy. 
 
 

5.1.12  ężeń 
 

ślany w fazie projektowania sonotrody. Pomimo, że częstotliwość, 
wartoś ą poprawne, to i tak mogą 
wystąpić niekorzystne wartości szczytowe naprężeń ększego " 
wytworzenia naprężeń". Takie strefy często występują 
szczelin. Pochodzą one ze źle zaprojektowanych sonotrod i mogą powodować pęknięcia. 
 

 
Rys 24 Typowe strefy naprężeń 

 
Ażeby uniknąć nadmiernych szczytów naprężeń celem konstrukcji jest taki dobór geometrii 
sonotrody, aby zapobiec jej pękaniu w tych miejscach. 
 

https://rittmeyer-beri.de/pl/sonotrody/system-testu-dla-sonotrod-usm-3-1/
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5.1.13 Temperatura 
 
Sonotrody mogą się nagrzewać i być nawet gorące. 
 
Przyczyny tego są różne, na przyk  
 

- ę kinetyczną - np. z 
powodu dużej proporcji drgań poprzecznych - lub 

 
- powierzchnia sonotrody znajduje się w niekorzystnym stosunku do jej objętości; tak się 
dzieje w przypadku dużych sonotrod 

 
W pracy cią że sonotrody nagrzewają się znacznie szybciej niż . Sonotrody  mają 

ższe fazy ędzy operacjami spawania. 
 
Poza potencjalnym zagrożeniem dla operatora wynikającym z kontaktu ze skórą, g
związanym z nagrzewaniem się sonotrod  jest spadek częstotliwości rezonansowej. Spadek 
częstotliwości może sięgać nawet kilkaset herców. Może to spowodować przesunięcie częstotliwości 
poza "zasięg wychwytywania" generatora. 
 
Typowym wskaź ącza się dopiero po pewnym 
czasie pracy. 
 
Przydatnym i prostym do wdrożenia ś śli to nie 
pomaga, wówczas rozsądnym rozwiązaniem jest analiza sonot
ewentualnie przeprojektowanie. 
 
W sonotrodach spadek częstotliwości spowodowany nagrzewaniem się może również spowodować 
zmianę orientacji fal dźwiękowych.  żą żnym mogą towarzyszyć 
niechciane oscylacje boczne, które prowadzą do pogorszenia się wyników spawania. 
 
 

5.1.14  Żywotność 
 
Żywotność sonotrody zależy oczywiście od wielu czynników. : 

- zmę  
- ściwoś  
- wzornictwo 



 

 

 
Możliwe jest przeprowadzenie symulacji zmęczenia sonotrody w przyjętym trybie pracy. Jako 
parametry mogą być brane pod uwagę: częstotliwości uderzeń ściwoś
uwzglę ści), częstotliwość użytkowania 
itp. Tak zwana "krzywa Wöhlera" może dostarczyć informacji o tym, jakiej ści sonotrody możmy 
się spodziewać w danych warunkach. 
 
Podstawowy algorytm matematyczny opiera się jednak na idealnych warunkach, które w praktyce są 
nierealne. W normalnych warunkach produkcji niemożliwe jest po prostu zapewnienie niezmiennie 
identycznych parametrów przetwarzania. Dlatego też takie obliczenia mają niestety jedynie 
orientacyjne pole zastosowania. 
 
Niemniej jednak, zdecydowanie należy zwrócić uwagę na żywotność, ponieważ ma ona znaczą
na jakość konstrukcji. Często pozornie drobne ulepszenia geometryczne mają to 

 
 
 

5.2 Uszkodzony wzmacniacz 
 
Uszkodzenia wzmacniacza podczas spawania ultradźwiękowego występują bardzo rzadko. 
Wzmacniacze są zazwyczaj wbudowane w bardzo stabilną geometrię cylindra o zredukowanej klasie 

ści i są śruba sprzęgająca sonotrody (rzadko 
konwertera) obluzowuje się. Wówczas może dojść do uszkodzenia gwintu co często skutkuje 
uszkodzeniem wzmacniacza. 
 
Wadliwy gwint może zostać ponownie nagwintowany w większym rozmiarze i w ten sposób 
naprawiony. 
 
 

5.3 Uszkodzony generator 
 
Generatory bardzo rzadko ulegają zniszczeniu. Zazwyczaj posiadają  one zabezpieczenie przed 
przeciążeniem, które chroni elektronikę w przypadku awarii. 
 

 problemem jest jednak to, że w sonotrodzie w trakcie procesu spawania zmienia się 
częstotliwość. Dzieje się nagrzewa się. 
 
W takiej sytuacji zdarzyć  się nawet może, że z powodu zmiany częstotliwości zmieni się 
Wówczas na skutek przeciążenia może dojść do uszkodzenia generatora. 
 
Wskazuje na to fakt, że awaria generatora pojawia się dopiero po pewnym czasie pracy i po nagrzaniu 
się sonotrody. W takich przypadkach sonotroda może być  
 



 

 

 

5.4 Uszkodzony konwerter 
 

Relatywnie częściej zdarza się, że uszkodzeniu ulega konwerter13. Jest to szczególnie uciążliwe, 
ponieważ elementy konwertora są bardzo drogie. Dlatego istotnym jest aby upewnić się czy 

życie nie spowoduje zniszczenia systemu. Najczęstszą przyczyną uszkodzenia 
konwertera jest źle oscylująca sonotroda. 
 

5.5  
 
Również że być przyczyną ści spawania. 
 
 

5.5.1  ściwa geometria lub niewystarczająca precyzja 
 
Bardzo często prace spawalnicze muszą być niesamowicie precyzyjne. Kierunkowy czujnik energii ma 
często tylko 0,3 mm wysokości, a ścieżka spawania jest nie ższa. Można więc sobie wyobrazić, 
jak trudno jest pracować ze ź żonymi lub źle przygotowanymi Dziesiętne milimetra 

ści mogą mieć ogromne znaczenie. 
 

5.5.2  
 
Pamiętaj o tym, żeby zawsz  owo wyrównane. Wielu producentów oferuje 
specjalne ące, które mogą być przydatne w tym celu. Poza tym należy zapoznać się z 
odpowiednią dokumentacją. Trzeba mieć pewność jak używać taśm metalowych o różnej grubości w 

dnego dopasowa  
 
 

5.5.3 Nieodpowiednia masa 
 
Innym problemem zwią że być niska masa. 
 

ączonych elementach  w części górnej fale dźwiękowe wysokiej częstotliwości będą 
inicjowane przez sonotrodę. Powinna ona skraplać ączenia poprzez tarcie. Może to 

ć tylko wówczas, gdy fale dźwiękowe nie są przenoszone przez dolną część elementu do 
ć solidną podporę. Przy dużej masie jest to najprostszy 

sposób. 

 
13 Zazwyczaj w konwerterze ulega zniszczeniu tylko piezoceramika  



 

 

 

5.6 ączenie 
 
Należy pamiętać ączeniu śrubami części z odpowiednim naciskiem. . 
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