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Rezumatul fazei I 

 
Lucrarea de faŃă reprezintă etapa I intitulată „Evaluarea posibilităŃilor privind aplicarea 
procedeului FSR la materiale metalice uşoare si materiale polimerice. Stand 
experimental pentru experimentări preliminare. Stabilirea cerinŃelor tehnice pentru 
model funcŃional echipament pentru aplicarea procedeului FSR. Variante de soluŃii 
constructive”, a proiectului Nucleu PN 09-160104 având titlul “Dezvoltarea procedeului 
de nituire prin frecare cu element activ rotitor Friction Stir Riveting (FSR) pentru 
îmbinarea materialelor metalice uşoare şi a materialelor polimerice”.  
Obiectivul principal al prezentei faze îl constituie abordarea ceretărilor într-o direcŃie nouă, 
de interes major pentru aplicaŃii din diferite domenii industriale, în care să se analizeze 
posibilităŃile de aplicare a procedeului FSR la materiale metalice uşoare şi materiale 
polimerice, să se realizeze un stand pentru experimentări preliminare, să se identifice date 
preliminare pentru stabilirea cerinŃelor tehnice în vederea realizării unui model funcŃional 
de echipament pentru aplicarea procedeului FSR. 

Lucrările realizate în prezenta fază a proiectului sunt structurate în 4 capitole. 

În primul capitol este prezentată o analiză a documentaŃiei disponibile în domeniul 
friction stir riveting. 

Există diferite metode consacrate de îmbinare a metalor in funcŃie de aplicaŃii şi de 
materialele utilizate. Sudarea şi nituirea sunt două metode diferite de îmbinare a metalelor, 
cu principii total diferite. La sudare apar în general  reacŃii chimice între componentele de 
îmbinat. La nituire apare un proces de interblocare mecanică între componentele de 
îmbinat. Procedeul de îmbinare  se alege luând în considerare cerinŃele specifice aplicŃiei şi 
costurile pe care le implică. 

Sudarea prin frecare cu elment activ rotitor (friction stir welding) şi nituirea prin procedeul 
friction stir riveting sunt procedee utilizate pentru a forma o îmbinare mecanică între repere 
din metal şi/sau cupluri metal – materiale polimerice. Metale uşoare ca aliaje de aluminiu şi 
aliaje de magneziu  sunt utilizate în industrie şi îmbinarea acestor metale necesită tehnici 
noi, avansate, datorită proprietăŃilor chimice şi mecanice pe care le au. Sudarea prin 
rezistenŃă în puncte,  un procedeu de îmbinare foarte des utilizat, prezintă dificultăŃi la 
îmbinarea metalelor uşoare datorită proprietăŃilor fizice ale acestora. 

Ca urmare este necesară aplicarea altor procedee de îmbinare pentru aceste tipuri  de 
materiale, nituirea prin frecare cu element activ rotitor fiind unul dintre acestea. 

În capitolul al doilea se prezintă principiul procedeului de nituire prin frecare. 

Acest procedeu este o nouă metodă pentru îmbinarea metalelor uşoare, de ex. aliaje de 
aluminiu, magneziu, titan, etc. 

PN 09 -160110 - Dezvoltarea procedeului de nituire prin frecare cu 
element activ rotitor Friction Stir Riveting (FSR) pentru îmbinarea 
materialelor metalice uşoare şi a materialelor polimerice 
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Principiul procedeului 

În figura 1 este prezentată  o secŃiune printr-o îmbinare de acest tip. 

 

 

 

 

 

Figura 1  Îmbinare prin procedeul friction stir riveting 

 

FaŃă de procedeele tradiŃionale de nituire la care este utilizată o pre-găurire, la acest 
procedeu se utilizează un nit rotativ care trece prin prima tablă şi prin o parte din cea de a 
doua, formând o interblocare mecanică prin ramânerea nitului în tablele de îmbinat. În 
impul acestui proces se generează căldură prin frecare şi se înmoaie materialul astfel încât 
nitul să poată trece prin material fără a produce modificări nedorite din punct de vedere 
metalurgic. RezistenŃa îmbinării este determinată de 3 factori: interblocare mecanică, zona 
de amestec a tablelor din metal în vecinătatea nitului şi îmbinarea în stare solidă dintre 
table, lângă zona de amestec. 

Geometria nitului, detaliile privind fixarea acestuia, derularea efectivă a procesului, 
materialele de îmbinat, caracteristicile tehnice ale echipamentului utilizat, etc., sunt 
definitorii în obŃinerea unei îmbinări de calitate. 

Principiul procedeului este prezentat în figura  2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2  Principiul procedeului de nituire prin frecare 

 

Parametrii procesului de nituire prin frecare sunt: viteza de rotaŃie, timpul de frecare / forŃa 
de frecare şi timpul de forjare / forŃa de apăsare. Viteza de rotaŃie determină generarea 
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căldurii prin frecare, timpul de îmbinare are rol de control  al vitezei de îmbinare şi al 
încălzirii prin frecare, forŃa de apăsare are rol important la forjarea materialului nitului şi la 
consolidarea îmbinării. 

Avantajele estimate ale procedeului 

Principalele avantaje ale procedeului FSR sunt: 

- pregătire şi curăŃare minimă  a suprafeŃelor 

- nu necesită pre-găurire /  reducerea concentratorilor de tensiune 

- îmbinări realizate ermetic 

- posibilitatea realizării îmbinării independent de poziŃie (orizontal / vertical) 

- număr redus de paşi ai procesului de lucru 

- cicluri scurte de realizare a îmbinării (0,5-10 s) 

- gamă largă de combinaŃii de materiale 

- procedeu simplu, costuri reduse 

- posibilitatea de robotizare a procesului de îmbinare 

- rezistenŃă bună a îmbinărilor la tracŃiune şi forfecare 

Toate aceste avantaje contribuie la reducerea costurilor de producŃie a structurilor realizate. 

Limitările estimate ale procedeului de nituire prin frecare constau în: 

- se pot realiza numai îmbinări în puncte 

- este necesară o grosime minimă a componentelor de îmbinat 

- îmbinare nedemontabilă 

- nu se plică la anumite materiale polimerice (de tip thermoset) 

Capitolul trei cuprinde programul experimental de îmbinare a niturilor din oŃel S235 şi 
titan TiGr2 cu aliaje de aluminiu, precum şi caracterizarea îmbinărilor pentru a obŃine 
informaŃii privind comportarea la sudare şi posibilităŃile de îmbinare FSR ale acestora. 

Sunt prezentaŃi parametrii de proces, rezultatele programului experimental preliminar. 

Pentru testele preliminare care au avut ca scop verificarea posibilităŃilor de aplicare 
a procedeului FSR, s-au realizat două variante de standuri experimentale: 

Varianta I – Stand experimental amenajat pe o masină clasică de frezare FU – 25 (figura 3) 

ComponenŃa: 

- maşină de frezat FU – 25 (Figura 3) 

- dispozitive pentru prindere nituri personalizate pentru gama de nituri Ф4; Ф5; Ф6;Ф8 mm 

- dispozitiv pentru fixare material de bază 
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Caracteristici tehnice de interes pentru procesul FSR: 

- turaŃia nitului – max. 200 rot/min 

- viteze de avans a nitului în materialul de bază 2 – 30 mm/min 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Maşină de frezat FU – 25 

Varianta II – Dispozitivări specifice adaptate pe maşina de sudare prin frecare cu element 
activ rotitor - FSW în vederea realizării testelor preliminare FSR (Figura 4) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Maşina de sudare FSW adaptată pentru nituire 
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ComponenŃă: 

- maşină de sudare FSW (Figura 4, poz. 1); 

- sistem de monitorizare proces utilizând termografia în infraroşu (Figura 4, poz. 2); 

- sistem de monitorizare proces prin controlul consumului energetic (Figura 4, poz. 3); 

- dispozitivări specifice aplicării procedeului FSR (Figura 4, poz. 4). 

Caracteristici tehnice: 

- turaŃia nitului ……………………………... max. 1450 rot/min 

- viteza de avans a nitului în material ……… max. 190 mm/min 

A fost necesară realizarea a două standuri experimentale, pentru a beneficia de 
tehnici de experimentare, care să permită obŃinerea unor informaŃii cât mai complexe 
privind procesul inovativ FSR. 

Standul în varianta I – poate asigura o turaŃie a elementului activ rotitor (în cazul 
FSR, nitul) de max. 200 rot/min, în timp ce standul în varianta II poate asigura o turaŃie 
maximă inferioară (1450 rot/min). 

Standul în varianta II, adaptat pe maşina de sudare FSW din dotarea ISIM, spre 
deosebire de varianta I, este echipat cu sisteme de monitorizare în timp real a procesului 
tehnologic prin utilizarea termografiei în infraroşu, respectiv prin controlul consumului 
energetic. 

Obs: Conceperea şi amenajarea celor două variante de standuri s-a realizat în aşa fel 
încât să nu fie afectate caracteristicile şi destinaŃia iniŃială a celor două maşini (maşina 
FSW, respectiv masina de frezat). 

În cadrul primei părŃi a programului experimental de nituire prin frecare s-a folosit 
ca material de bază un aliaj de aluminiu (EN AW 5754) de grosime 20 mm în care s-au 
realizat găuri de diferite diametre (Ф3,8;  Ф4,8; Ф5,8 mm), iar pentru nituri s-au utilizat 
bare din oŃel de uz general – S 235 (figura 5) cu diametrul de Ф4;  Ф5; Ф6 mm. Intr-o parte 
a nitului (partea activă care pătrunde în material) s-a realizat o prelucrare conică (figura 6), 
care sa ajute la deformarea acestuia si la ancorarea sigura in materialul de bază. 

 
Figura 5 Nituri din otel de uz general Ф4;  Ф5; Ф6 mm prelucrate pentru experimentări 
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Figura 6 Detaliu de prelucrare a nitului 

 

Se observă că s-a utilizat turaŃii ale nitului în intervalul 1000 – 2000 rot/min şi viteze de 
avans vertical – viteza de pătrundere a nitului în materialul de bază de 15 mm/min. 
Adâncimea de pătrundere a nitului în materialul de bază a fost de 12- 14 mm. 

La toate experimentele (câte 5 nituri, 3 experimente), în câte cel puŃin un caz, nitul s-a 
forfecat în timpul pătrunderii în materialul de bază. Cazurile de forfecare ale niturilor s-au 
produs cu frecvenŃă mai mare în special la niturile de dimensiuni mai mici (Ф4mm). 
Niturile s-au forfecat datorită forŃelor mari de frecare care s-au dezvoltat în timpul 
procesului. 

 
Figura 7 Aspectul niturilor încastrate in materialul de bază Ф5,8 mm / Ф6 mm 

 

Primele teste experimentale au demonstrat că dacă în materialul de bază se practică o gaură 
cu rol de ghidare, dar şi de reducere a „efortului” nitului în timpul pătrunderii în materialul 
de bază, este important să existe o corelare între mărimea acesteia şi dimensiunea nitului. 
În cadrul primelor experimente realizate în această etapă a proiectului diametrul găurilor 
practicate în materialul de bază a fost cu aprox. 0,2 mm mai mici decât diametrul niturilor. 
Raportul dimensiune gaură practicată în material – diametrul nitului, poate constitui un 
parametru important al procesului FSR. 

Rezultatele obŃinute la aplicarea procedeului friction stir riveting pentru îmbinarea 
materialelor metalice uşoare şi a materialelor polimerice, conduc la concluzia că este 
necesară aprofundarea cercetărilor prin dezvoltarea de programe experimentale complexe, 
care să analizeze toate particularităŃile şi comportarea la aplicarea procedeului FSR pentru 
fiecare tip de material.  

S-au realizat şi teste cu alte configuraŃii ale nitului. În aceste cazuri s-au utilizat nituri din 
aliaj de titan TiGr1, realizate din bara de grosime Ф10mm şi material de bază din aliaj de 
aluminiu EN AW 5754 (tablă de grosime 20 mm). 
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Cazul I 

În acest caz s-a utilizat un nit de diametru Ф10 mm cu vârful tronconic, pe o lungime de 
aprox. 12 mm (diametru la vârf aprox. 4mm). 

Aspectul macroscopic şi microscopic al îmbinării în zonele caracteristice sunt prezentate în 
figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Nit în trepte şi vârful tronconic 

Se observă că în zona procesată, materialul plastifiat (aliaj de aluminiu) a „migrat” înspre 
exterior sub acŃiunea nitului, realizând o zonă de formă tubulară în jurul acestuia. 

În materialul de bază, s-a practicat o gaură de ghidare a nitului de Ф6 mm, pe o adancime 
de 5mm. 

 Microstructurile relevă pentru materialul de bază şi materialul nitului că temperatura 
dezvoltată în timpul procesului nu a avut valori, încât să se producă modificări structurale 
semnificative. 

 Zonele de contact dintre cele două materiale, nu prezintă o structură caracteristică 
formării unei îmbinări sudate prin „amestecarea materialelor”. Îmbinarea s-a realizat pe de 
o parte datorită efectului de presare (îmbinare prin presare), iar pe de altă parte datorită 
aderării aluminiului plastifiat pe nit de titan (lipire). 
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Cazul II 

 În acest caz, s-a realizat un nit similar cu cel folosit la cazul I, cu deosebirea că 
acesta a fost prevăzut cu un umăr de diametru mai mare decât diametrul maxim al părŃi 
tronconice. După pătrunderea în materialul de bază a părŃii tronconice s-a continuat 
apăsarea nitului un timp de ≈5 secunde. 

 Ca urmare, s-a produs încălzirea excesivă a umărului nitului, fapt ce a produs 
plastifierea şi deformarea acestuia, dar şi a unei porŃiuni din zona tronconică, ceea ce a avut 
ca efect realizarea unei îmbinări prin frecare (amestecarea celor două materiale), combinată 
cu anumite zone cu o îmbinare mecanică (figura 9). 
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Figura 9. Nit cu vârful tronconic 
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S-au realizat şi teste de îmbinare a materialelor polimerice de tip necuron cu nituri 
din oŃel S235. Având în vedere proprietăŃile şi caracteristicile acestor materiale, similar cu 
comportamentul acestora la sudarea FSW, rezultatele au fost neconcludente. 

 În cadrul etapelor viitoare ale proiectului, vor fi abordate alte categorii de materiale 
polimerice (ex: poliamidă, polietilenă, polipropilenă, etc.). 

 Prin finalizarea acestei etape a proiectului s-au obŃinut date iniŃiale importante, pe 
baza cărora se va fundamenta strategia de continuare a lucrărilor/activităŃilor, din punctul 
de vedere al concepŃiei maşinilor FSR şi a niturilor, precum şi a caracteristicilor specifice 
de proces şi a parametrilor tehnologici. 

 Spre exemplificare a devenit foarte clar faptul că pentru a se îmbunătăŃi rezultatele, 
procesului de îmbinare FSR, este necesar să se asigure o turaŃie a niturilor peste 3000 
rot/min. De asemenea sunt necesare abordări noi, inovative în ceea ce priveşte concepŃia şi 
realizarea niturilor. 

Capitolul 4 prezintă concluziile rezultate în urma finalizării activităŃilor desfăşurate în 
cadrul acestei etape a proiectului. 

- la analizarea şi caracterizarea îmbinărilor realizate utilizând procedeul friction stir 
riveting, zona de amestec, adâncimea de pătrundere a nitului, precum şi distanŃele de 
la nit la linia de interfaŃă  sunt extrem de importante 

- procedeul de nituire prin frecare este o variantă inovativă de îmbinare a unor 
materiale metalice uşoare, respectiv materiale polimerice 

- tehnicile de îmbinare utilizând procedeul friction stir riveting au potenŃial mare de 
dezvoltare şi de creştere a gradului de aplicabilitate în domenii industriale de vârf, în 
special la îmbinarea materialelor inovative (polimeri, structuri metal-polimeri, 
structuri multi-material) 

- testele preliminare de aplicare a procedeului FSR, realizate în cadrul prezentei etape 
a proiectului au permis obŃinerea unor date tehnice privind caracteristicile 
procesului FSR, factori de influenŃă, parametrii tehnologici, configuraŃia niturilor, 
etc: 

o maşina FSR, trebuie să fie în construcŃie solidă/rigidă pentru a se evita 
apariŃia vibraŃiilor în timpul procesului, să asigure parametrii tehnologici 
optimi pentru desfăşurarea în bune condiŃiuni a procesului de îmbinare, să 
asigure toate cerinŃele şi condiŃiile tehnice specifice procesului inovativ FSR, 
pentru buna desfăşurare a procesului tehnologic. 

o în cadrul testelor preliminare tehnicile de lucru avute la dispoziŃie, au putut 
asigura o turaŃie maximă de 2000 rot/min, insuficientă pentru aplicarea 
procedeului FSR la anumite categorii de materiale. 
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o pentru fiecare tip şi grosime de material trebuie stabilită soluŃia optimă pentru 
geometria nitului, etc. 

- continuarea lucrărilor în cadrul proiectului, va viza în principal: 

o soluŃie constructivă pentru maşină FSR (model funcŃional, care să permită 
aplicarea procedeului cu respectarea tuturor cerinŃelor specifice); 

o stabilirea geometriei optime a nitului pentru îmbinarea unei game largi de 
materiale metalice uşoare şi polimerice; 

o stabilirea factorilor de influenŃă ale procesului FSR; 

o stabilirea de tehnologii de sudare FSR pentru materiale metalice uşoare şi 
materiale polimerice. 

 

4. Rezultate, stadiul realizarii obiectivului ,concluzii si propuneri pentru continuarea 
proiectului : 

• În ultimii ani a crescut interesul pentru aplicarea procedeului FSR  la diferite categorii 
de materiale metalice uşoare şi materiale polimerice, în special în ceea ce priveşte 
asamblarea componentelor şi produselor destinate unor domenii de vârf: industria auto,  
transporturi terestre, navale şi aeriene, etc. 

• Testele preliminare dezvoltate în cadrul prezentei faze a proiectului, pentru  obŃinerea 
unor informaŃii primare privind îmbinarea FSR a aliajelor de aluminiu şi materialelor 
polimerice, s-a desfăşurat utilizând nituri din oŃel şi titan. Testele preliminare de 
îmbinare s-au realizat utilizând combinaŃii de unelte şi parametri  de proces. 

• ConcepŃia şi proiectarea niturilor din punctul de vedere al geometriei, dimensiunilor, 
dar şi al materialelor din care acestea se confecŃionează este extrem de importantă. Se  
Ńine cont de tipul, caracteristicile şi proprietăŃile materialelor care urmează a fi îmbinate.   

• Dimensiunile şi geometria nitului trebuie corelate cu natura şi grosimea materialelor de 
îmbinat, dar şi cu parametrii optimi  ai procesului. 

• În cadrul programului experimental s-au obŃinut rezultate care vor fundamenta 
continuarea lucrărilor în cadrul proiectului. 

• Obiectivul fazei a fost realizat, iar rezultatele obŃinute vor sta la baza continuării şi 
dezvoltării cercetărilor privind aplicarea procedeului FSR la materiale metalice uşoare 
şi materiale polimerice 

• Este necesară aprofundarea şi dezvoltarea cercetărilor prin programe experimentale 
complexe, care să analizeze toate particularităŃile şi comportarea la îmbinarea FSR a 
fiecărui tip de material.  

 
 

Responsabil proiect, 
         Ing. Lia Nicoleta BoŃilă 
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Anexa la Raport de activitate al fazei I  - proiect PN 09-160110 
 

Pe parcursul desfăşurării proiectului se va derula un program pentru promovarea în 
industrie a procedeului friction stir riveting şi a rezultatelor proiectului. 
MenŃionăm că în acest moment, în România, procedeul inovativ de  îmbinare friction stir 
riveting FSR, nu este utilizat la scară industrială. 

Ca rezultat al unor deplasări efectuate de specialişti ai ISIM Timişoara, la companii din 
diferite domenii industriale, pe perioada prezentei faze a proiectului, s-a constatat 
manifestarea unui grad de interes pentru a încerca aplicarea procedeului friction stir 
riveting de  către firma: 

- S.C. NEFERPROD SRL Timişoara, care a solicitat ca ISIM Timişoara să rezolve 
problemele legate de imbinarea unor bolŃuri pe/în placă, conform figurii A1. 

 
Fig. A1. Ansamblul sudo-brazat format din bara de aluminiu cu cinci cârlige de titan. 

Vedere laterală 
 

Materiale: 

MB 1: Aluminiu EN AW 1200, tablă de grosime 20 mm 

MB 2: Titan TiGr 2, bară de Ф8 mm. 

Într-o primă etapă materialele s-au sudat prin procedeul WIG figura A2 si figura A3. 

 
Fig. A2. Postul de sudo-brazare, cu piesa poziționată pentru operațiile de sudobrazare 
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Fig. A3. Procesul de sudo-brazare, la execuția îmbinării nr.2 din partea de sus 

 
 Au fost utilizate materiale de adaos: AlMg5, Cu 99, Alamă CuZn40 şi S-Sn97Cu3. 
Fiecare bolŃ, a fost sudat pe două părŃi conform figurii A2 şi figurii A3. 
 Având în vedere consumul mare de manoperă (sudare pe două părŃi), necesitatea 
utilizării de materiale consumabile (material de adaos şi gaze de protecŃie - argon), s-a 
încercat înlocuirea procesului de sudare WIG, cu procedeul FSR. 
 Rezultatul testelor preliminare de îmbinare prin procedeul FSP sunt prezentate în 
Macheta VIII. 

 
 
 
 

Responsabil proiect, 
         Ing. Lia Nicoleta BoŃilă 

 


