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RESUMO 
 
 

A aplicação de elementos ultrassônicos utilizados dentro da área industrial atualmente tem se 
tornado cada vez mais imprescindível, pois esse fenômeno tem sido bastante empregado em 
varias tecnologias que utilizam das vibrações ultrassônicas, que vem sendo desenvolvidos para 
vários segmentos, tais como, soldagem, selagem de plásticos, terapias físicas, testes de 
matérias, selagem de metais, maquinas, etc. A soldagem por ultrassom tem como objetivo unir 
peças por meio de vibrações mecânicas na faixa ultrassônica, associadas à aplicação de 
pressão. Este tipo de soldagem serve tanto para soldar metais quanto termoplásticos. Com 
esse grande avanço de equipamentos ultrassônicos que vem crescendo no mercado, umas das 
preocupações que estão aparecendo dentro da utilização dessas ferramentas de vibrações 
ultrassônicas, é a questão do controle da qualidade nos processos que estas peças possam 
produzir. E para ajudar a garantir esta qualidade necessária está sendo desenvolvido um 
projeto, capaz de realizar testes bem precisos para assegurar que elas funcionem sempre 
dentro do padrão especificado no qual foi projetado. Em todos os sistemas de soldagem 
ultrassônica o sonotrodo é uma peça integrante. O sonotrodo transmite oscilações tangenciais 
de alta frequência para a peça. Se a força de pressão e a amplitude dos movimentos relativos 
entre as superfícies a soldar forem suficientemente fortes, ocorre fluidificação. O sonotrodo é 
uma haste metálica com comprimento de meia onda, feita de titânio, alumínio especial ou aço 
ferramenta com determinada frequência de ressonância, que tem por finalidade transmitir as 
vibrações mecânicas procedentes do transdutor para as peças a serem processadas. 
Construído especialmente para cada aplicação, dificilmente temos dois sonotrodos iguais. 
Estes devem ser construídos com materiais que possuam uma relação muito grande entre 
massa e peso para resistir às intensas tensões de vibração. A regulagem que é realizada no 
aparelho de solda ultrassônica é extremamente importante para a qualidade da solda. Caso o 
sonotrodo esteja em uma frequência diferente da indicada, ele pode aquecer e danificar o 
gerador. Por isso, é necessário que testes sejam feitos, para garantir o bom funcionamento do 
aparelho de solda, e uma boa qualidade do material a ser soldado. Levando-se em conta essas 
informações, é importante a utilização de um aparelho que possa confirmar se a frequência 
desejada esteja certa, se a temperatura e a impedância do sonotrodo estão de acordo com o 
necessário. Portanto essa pesquisa tem como objetivo o desenvolvimento do projeto de um 
aparelho que seja capaz de garantir a qualidade da solda através da medição da frequência e 
impedância do sonotrodo. 


