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Rezumatul fazei II 

Lucrarea de faŃă reprezintă etapa II intitulată „Conceptie si proiectare model functional 
echipament pentru aplicarea procedeului FSR. ExecuŃie model functional echipament 
pentru FSR”, a proiectului Nucleu PN 09-160110 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 concepŃia, proiectarea şi execuŃia unui 
model funcŃional  pentru echipament destinat aplicării procedeului FSR  

Lucrările realizate în prezenta fază a proiectului sunt structurate în 7 capitole. 

În primul capitol sunt prezentate date generale privind procedeul Friction Stir Riveting, 
respectiv variante ale procedeului. 

Procedeul de îmbinare prin nituire FSR reprezintă un punct de referinŃă în dezvoltarea 
noilor tehnologii de îmbinare a diferitelor materiale, precum şi al concepŃiei şi execuŃiei 
structurilor metalice complexe. Domeniul de componente şi materiale pentru care se poate 
utiliza procedeul FSR este în continuă expansiune, procedeul constituind o tehnologie 
industrială ecologică importantă. 

Varianta de procedeu de nituire prin frecare Friction Riveting a fost brevetată de 
cercetătorii de la GKSS, ca nouă tehnică de îmbinare în stare solidă bazată pe îmbinarea 
mecanică şi îmbinarea datorată încălzirii prin frecare. Varianta de procedeu dezvoltată de 
GKSS are aplicabilitate la îmbinarea dintre materiale polimerice sau materiale 
termoplastice şi bolŃuri (nituri) din diferite aliaje metalice, constituind o alternativă 
ecologică şi eficientă economic la procedeul de sudare în puncte. 

Procedeul Friction Stir Riveting este o nouă metodă de îmbinare a materialelor metalice, 
brevetat de specialisti de la compania General Motors Corporation, dezvoltat de 
Universitatea din Toledo, destinat îmbinării materialelor metalice uşoare similare şi 
disimilare. Procedeul este o combinaŃie între sudare prin frecare cu element activ rotitor şi 
nituire.  

Pe plan mondial, cercetările privind procedeul Friction Stir Riveting sunt de mare interes în 
special în industria auto, aeronautică, transporturi feroviare, construcŃii, etc. Se pune un 
accent deosebit pe cercetare procesului de îmbinare, pe modelarea matematică a procesului, 
caracterizare îmbinărilor, monitorizarea proceselor, precum şi pe identificarea de noi 
aplicaŃii în special în domenii prioritare. 

În capitolul al doilea sunt prezentate informaŃii despre echipamente pentru procedeul 
Friction Stir Riveting. Din punct de vedere al echipamentului pentru utilizarea acestui 
procedeu trebuie precizat faptul că se pretează la automatizare şi robotizare a secvenŃelor 
de lucru.  

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 



2 

Capitolul trei cuprinde tema de proiectare pentru „Echipament pentru aplicarea 
procedeelor de nituire prin frecare”. Obiectul lucrării este concepŃia şi  realizarea unui 
model funcŃional pentru Echipament pentru aplicarea procedeelor de nituire prin frecare”. 
Echipamentul este destinat efectuării testelor de nituire prin frecare a diferitelor tipuri de 
materiale, în special aliaje uşoare, materile polimerice şi oŃeluri, de grosimi ≥ 5mm. Sunt 
prezentate: componenŃa echipamentului, caracteristici tehnice principale, mod de operare, 
condiŃii de funcŃionare, de amplasare şi branşament, etc. 
DocumentaŃia de execuŃie include  şi desene de ansamblu şi desene de execuŃie pentru 
sistemul de control al temperaturii la nituire. Controlul temperaturii se realizează utilizând 
termografia în infraroşu. Totodată au fost realizate desene de execuŃie pentru bolŃuri/nituri 
utilizate în cadrul programului experimental. 
Capitolul patru cuprinde manualul de utilizare pentru „Echipament pentru aplicarea 
procedeelor de nituire prin frecare, tip ENF”. Echipamentul este destinat efectuării testelor 
de nituire prin frecare a diferiteolor tipuri de materiale, în special aliaje uşoare, materiale 
polimerice şi oŃeluri, de grosimi ≥ 5mm. Sunt prezentate: destinaŃia produsului, 
caracteristici principale, descrierea produsului, amplasare şi montare, pregătire şi punere în 
funcŃiune, mod de funcŃionare, procesul tehnologic de nituire prin frecare (cuprinzând 
indicaŃii tehnologice generale, activităŃi pregătitoare procesului de nituire, procesul de 
nituire propriu-zis), reguli de exploatare şi întreŃinere, defecte posibile şi mod de depanare,  
pericole şi riscuri ce pot apărea în timpul procesului de nituire, prescripŃii generale de 
securitate,  măsuri de protecŃia muncii în exploatare, precum şi informaŃii legate de 
marcare, ambalare, transport, depozitare, etc. 

Echipamentul de nituire prin 
frecare are următoarele 
subansambluri principale: 

1. Batiu 
2. Coloana verticală 
3. Platou montaj piese 
4. Sistem pentru deplasare   
                 şi poziŃionare pe  
                 verticala 
5. Variator de turaŃie 
6. Motor electric 
7. Sistem pentru deplasare  
                 şi poziŃionare pe  
                 verticala a platoului 
8. Sistem de poziŃionare şi  
                 fixare a nitului 
9. Sistem de poziŃionare şi   
                 fixare a materialului de  
                 bază 
10. Sistem fixare şi reglare 
                 motor electric. 
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Batiul are rolul de a susŃine toate elementele „active” ale echipamentului de nituire. Este o 
construcŃie metalică solidă şi cu rol de rigidizare a echipamentului în timpul procesului 
efectiv de nituire. 
Coloana verticală este montată pe batiu şi are rol de susŃinere şi de manipulare a părŃilor 
acŃionate ale echipamentului (variator de turaŃie, unitate pentru deplasarea pe verticală a 
platoului, sistem de poziŃionare şi fixare a nitului, respectiv al materialelor de bază, motor 
electric, etc.). 
Platoul pentru montaj piese de nituit este un subansamblu tip platou, deplasabil pe verticală 
în vederea aducerii pieselor de nituit în poziŃia relativă optimă în raport cu poziŃionare 
nitului, pentru începerea procesului de nituire. Prinderea efectivă a pieselor de nituit se 
realizează prin intermediul uni mecanism tip universal de strung (pentru piese de 
Фmax=100mm). 
Sistemul pentru deplasarea şi poziŃionare pe verticală a nitului asigură: 
- poziŃionare relativă a nitului în raport cu piesele de îmbinat la începutul procesului 
- mişcarea pe verticală care, împreună cu cea de rotaŃie (a nitului) asigura dinamica 
specifică procesului de nituire prin frecare. 
Variatorul de turaŃie, în construcŃie „cu curele”, asigură diferite turaŃii ale nitului (rot/min): 
340, 430, 540, 650, 680, 835, 1340, 1430, 1585, 1980, 2320, 2880. 
Motorul electric  asigură turaŃia nitului. Caracteristici: 
- puterea motorului de acŃionare care asigură rotaŃia: .................... 0,75 kW;  
- turaŃia motorului electric…………………………………………1450 rot/min 
Sistemul pentru deplasare şi poziŃionare pe verticala a platoului asigură deplasarea pe 
verticală a platoului pe care se realizează poziŃionarea şi fixarea pieselor de nituit. 
Deplasarea se realizează printr-un sistem pinion dinŃat – cremalieră. 
Sistemul de poziŃionare şi fixare a nitului - asigură poziŃionarea şi fixarea manuală a nitului 
Sistemul de poziŃionare şi fixare a materialului de bază este montat pe platoul 
echipamentului în aşa fel încât axele acestora să fie coliniare. Are rolul de poziŃionare şi 
fixare sigură a nitului în vederea desfăşurării în bune condiŃiuni a procesului efectiv de 
nituire. Pentru piese circulare, sistemul poate fi un universal. 
Sistemul de fixare şi reglare a motorului electric permite mişcări în două plane în vederea 
poziŃionării şi fixării sigure a motorului electric în poziŃia optimă de lucru. 
SecvenŃele de lucru sunt prezentate schematic în figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.  Prezentare schematică a  secvenŃelor de lucru 
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Capitolul cinci cuprinde caietul de sarcini care stabileşte condiŃiile generale de calitate 
pentru „Echipament pentru aplicarea procedeelor de nituire prin frecare, tip ENF”. Sunt 
prezentate: date generale  privind domeniul de aplicare, condiŃii normale de funcŃionare, 
respectiv notare convenŃională. Este prezentată detaliat componenŃa produsului, condiŃii 
tehnice (parametrii principali, condiŃii constructive). 

Caracteristicile tehnice principale ale echipamentului de nituire prin frecare sunt: 
- puterea motorului de acŃionare care asigură rotaŃia:    0,75 kW 
- turaŃia motorului electric        1450 rot/min 
- turaŃia la ieşirea din variator (turaŃia nitului), reglabilă în trepte: min.–   400 rot/min 
              max.– 2800 rot/min 
- cursa pe verticală de deplasare a nitului     c1≈125 mm 
- cursa pe verticală de deplasare în vederea poziŃionării pieselor 
  supuse nituirii         c2≈530 mm 
- dimensiuni ale nitului       max. Ф10 mm 
- dimensiuni ale pieselor de îmbinat     max. Ф100 mm 
- avans longitudinal al nitului pe verticală     manual 
- dimensiuni de gabarit       1000x450x250 mm 
- modul de montaj - fixare pe o masă rigidă metalică, cu şuruburi M12 pentru a se evita 

introducerea în sistemul de lucru a vibraŃiilor (în timpul procesului de nituire) 
Sunt prezentate reguli de verificare a calităŃii, metode de verificare,  precum şi date 
referitoare la marcare, ambalare, transport, depozitare, completul de livrare. 

Capitolul şase cuprinde raportul de încercare pentru „Echipament pentru aplicarea 
procedeelor de nituire prin frecare, tip ENF”. Sunt prezentate: verificări şi încercări 
conform caietului de sarcini, precum şi rezultatele verificărilor. S-au realizat verificări ale 
condiŃiilor constructive, ale acoperirilor de protecŃie, condiŃiilor de precizie, verificări la 
încălzire, verificări privind comportarea în funcŃionare.  Pentru a verifica comportarea în 
funcŃionare a echipamentului, s-a realizat un program experimental pentru demonstrarea 
funcŃionalităŃii echipamentului de nituire. Noul procedeu de nituire propus în cadrul 
proiectului presupune trecerea nitului prin piesa amplasată deasupra (prevăzută cu gaură de 
trecere) şi sudarea acestuia prin frecare clasică de piesa amplasată dedesubt (figura 3). 
 

   
Figura 3. 

Sunt prezentate rezultatele obŃinute pentru mai multe categorii de materiale.  
Incercările de nituire utilizând noua tehnică propusă de colectivul de autori s-au realizat 
pentru următoarele categorii de materiale: 
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- Nit din aluminiu EN AW 1200- material de bază EN AW 1200 
- Nit din aluminiu EN AW 6082- material de bază EN AW 1200 
- Nit din aluminiu EN AW 7075- material de bază EN AW 1200 

În figurile 4a, b, c, d, e, f sunt prezentate aspectele macroscopice ale probelor rezultate în 
urma experimentărilor. 

   
a b c 

   
d e f 

  Figura 4. Îmbinare experimentală în vederea nituirii 
a) material nit ENAW 1200, material piesă de nituit ENAW 1200, turaŃie bolŃ: 2320 rot/min 
b) material nit ENAW 1200, material piesă de nituit ENAW 1200, turaŃie bolŃ: 2880 rot/min 
c) material nit ENAW 6082, material piesă de nituit EN AW 1200, turaŃie bolŃ: 2320 rot/min 
d) material nit ENAW 6082, material piesă de nituit ENAW 1200, turaŃie bolŃ: 2880 rot/min 
e) material nit ENAW 7075, material piesă de nituit ENAW 1200, turaŃie bolŃ: 2320 rot/min 
f) material nit ENAW 7075, material piesă de nituit ENAW 1200, turaŃie bolŃ: 2880 rot/min 

 
În timpul programului experimental s-au utilizat bolŃuri şi nituri de diametre ale părŃilor 
active Ф7 şi Ф8 mm, realizate din următoarele materiale (aliaje de aluminiu de diferite 
durităŃi): EN AW 1200 (aliaj moale), EN AW 6082 (duritate medie), EN AW 7075 
(duritate mare). 
S-au realizat încercări preliminare de verificare ale noului procedeu de nituire, pe materiale 
de bază din aluminiu EN AW 1200. Au fost utilizate turaŃii ale nitului în domeniul 1980 – 
2880 rot/min şi forŃă de apăsare constantă. 
În figura 4 sunt prezentate îmbinări realizate cu materiale diferite şi în diferite condiŃii de 
experimentare: 
- cuplul nit din aluminiu EN AW 1200 – material de bază din aluminiu EN AW 1200 

Diametrul şi volumul zonei de amestec (îmbinare) sunt cu aprox. 5% mai mari în cazul 
utilizării turaŃiei de 2880 rot/min, comparativ cu cazul cu cazul în care s-a utilizat 
turaŃia de 2320 rot/min. 

- cuplul nit din aluminiu EN AW 6082 – material de bază din aluminiu EN AW 1200 
Fenomenele au fost similare cu cele de la cazul precedent, cu precizarea că volumul 
zonei de amestec a fost cu 20% mai mic (datorită caracteristicilor de material ale 
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aliajului de aluminiu EN AW 6082 şi a faptului că materialele utilizate au fost 
disimilare).  

- cuplul nit din aluminiu EN AW 7075 – material de bază din aluminiu EN AW 1200 
Datorită caracteristicilor foarte diferite ale celor două materiale, zona de amestec s-a 
format pe o suprafaŃă (în secŃiune) destul de mică, de aprox. 40-45% din suprafaŃa de 
contact (nit-piesă), cu un procent uşor mărit în cazul utilizării mişcării de rotaŃie a 
nitului cu turaŃia de 2880 rot/min 

S-a încercat realizarea de experimentări de îmbinare utilizând şi bolŃuri cilindrice de oŃel 
S235 (figura 5), iar ca materiale de nituit aluminiu EN AW 1200, polietilenă de înaltă 
densitate PEHD şi poliamidă. 

 Experimentările s-au realizat principial, cu bolŃuri care au fost 
introduse conform principiului procedeului FSR în pastile realizate 
din materialele de bază (figura 5). Parametrii de proces au fost: 
- turaŃie bolŃ:  ≥2000 rot/min (max. 2880 rot/min) 
- deplasare pe verticală a nitului cu viteză constantă: ≈0,05m/min 
- diametru bolŃuri: oŃel S235 – Ф4; Ф5 şi Ф6. 
 

Figura 5 Îmbinare experimentală   de nituire utilizând bolŃ de oŃel 
 

Experimentele au demonstrat în cazul bolŃurilor de oŃel nu s-a realizat o fixare 
corepunzătoare a bolŃului în materiaele de bază utilizate. Acest fapt se poate datora  turaŃiei 
insuficiente a elementului activ (bolŃ/nit). S-a constatat, de asemenea că la încercările  de 
îmbinare a cuplului nit din oŃel – materiale de îmbinat din aliaje de aluminiu, puterea 
motorului care asigură mişcarea nitului a fost insuficientă (s-au produs reduceri 
considerabile ale turaŃiei în timpul procesului sau chiar oprirea acestuia, datorită forŃelor de 
frecare dintre bolŃ şi materialul de bază). 
Programul experimental pentru verificarea funcŃionalităŃii modelului funcŃional realizat a 
stat la baza fundamentării următoarelor concluzii: modelul funcŃional trebuie dotat cu un 
motor de putere mai mare (aprox. 4kW), care să asigure în acelaşi timp şi turaŃie de valori 
cât mai mari (n=4000-6000 rot/min). 
Pentru îndeplinirea acestui deziderat s-a realizat analiza de caz şi un studiu de piaŃă care va 
fundamenta din punct de vedere analitic şi practic în cadrul etapelor viitoare ale 
proiectului, înlocuirea motorului existent cu unul mult mai performant. 
Sunt prezentate soluții tehnice pentru îmbunătățirea performanțelor modelului funcțional al 
echipamentului destinat procedeului de nituire prin frecare (FSR). Sunt prezentate criterii 
de alegere a motoarelor electrice, tipuri de motoare electrice, soluŃii constructive pentru 
acestea, motoare electrice de turaŃie ridicată, convertoare statice de frecvenŃă (invertoare), 
precum şi motoare electrice şi convertoare de frecvenŃă pentru perfecŃionarea modelului 
funcŃional al echipamentului destinat procedeului de nituire prin frecare (FSR).. 
Capitolul şapte prezintă concluziile rezultate în urma finalizării activităŃilor desfăşurate în 
cadrul acestei etape a proiectului: 
- 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 
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- echipamentul destinat utilizării procedeului 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. 
- s-a conceput şi executat modelul funcŃional al echipamentului pentru aplicarea 

procedeului de nituire FSR  
- s-au elaborat documenŃatii tehnice (tema de proiectare, carte tehnica, caiet de sarcini, 

raport de încercări)  şi de execuŃie (desene de ansamblu şi desene de execuŃie) 
- pentru verificarea comportării în funcŃionare a echipamentului, s-a realizat un program 

experimental pentru demonstrarea funcŃionalităŃii echipamentului de nituire. 
- în cadrul proiectului s-a propus, de către colectivul de autori,  o nouă tehnică de nituire  
- 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: 
- programul experimental pentru verificarea funcŃionalităŃii modelului funcŃional realizat a 

stat la baza fundamentării următoarelor concluzii: modelul funcŃional trebuie dotat cu un 
motor de putere mai mare (aprox. 4kW), care să asigure în acelaşi timp şi turaŃie de valori 
cât mai mari (n=4000-6000 rot/min). 
- s-au identificat soluții tehnice pentru îmbunătățirea performanțelor modelului funcțional 

al procedeului de nituire prin frecare (FSR) 
- continuarea lucrărilor în cadrul proiectului cu realizarea unui program experimental 

preliminar pentru determinarea posibilităŃilor de aplicare a procedeului FSR la materiale  
metalice uşoare şi la materiale polimerice, elaborarea de specificaŃii de materiale şi  
evaluarea rezultatelor preliminare obŃinute.  
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. 

• Obiectivul fazei a fost realizat şi a constat în concepŃia, proiectarea şi realizarea 
modelului funcŃional al echipamentului pentru aplicarea procedeului de nituire FSR 

• În cadrul programului experimental s-a propus de către colectivul de autori o nouă 
tehnică de realizare a îmbinărilor prin nituire (obiect al unei cereri de brevet de 
invenŃie) şi s-au obŃinut rezultate ce vor fundamenta continuarea lucrărilor la  proiect. 

• 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.   

• 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 II - proiect PN 09-160110 
 

Pe parcursul desfăşurării proiectului se va derula un program pentru promovarea în 
industrie a procedeului  de nituire FSR 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. SUDEXPERT SRL Timişoara, care a solicitat ca ISIM Timişoara să rezolve 
problemele legate de îmbinarea prin nituire a unor table din aliaje disimilare de 
aluminiu din seriile 2xxx şi 7xxx, având grosimi de 6-8mm. 

 
Urmează să se dezvolte un program experimental pentru îmbinarea prin nituire a 
materialelor din categoriile precizate mai sus pentru a se verifica posibilităŃile de aplicare a 
procedeelor de nituire pentru aplicaŃii concrete solicitate de către  IMM.  
 
 
  

 
 
 
 

Responsabil proiect, 
         Ing. Lia Nicoleta BoŃilă 


