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Rezumatul fazei III 

Lucrarea de faŃă reprezintă etapa III intitulată „Realizarea unui program experimental 
pentru determinarea posibilităŃilor de aplicare a procedeelor de nituire prin frecare 
la materiale metalice uşoare. SpecificaŃii de materiale. Evaluarea rezultatelor 
preliminare obŃinute”, 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”.  

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. 

Obiectivul principal al prezentei faze a proiectului îl reprezintă demonstrarea posibilităŃilor 
de aplicare a procedeului inovativ de nituire prin frecare la materiale metalice uşoare, prin 
utilizarea echipamentului specializat realizat la nivel de model funcŃional în cadrul etapei 
precedente ale proiectului 

Lucrările realizate în prezenta fază a proiectului sunt structurate în 3 capitole. 

În primul capitol se prezintă sintetic tehnica utilizată pentru dezvoltarea programului 
experimental. 

Echipamentul realizat la nivel de model funcŃional în cadrul etapei precedente a proiectului 
a fost completat cu un sistem de monitorizare şi control a procesului tehnologic de nituire 
prin utilizarea termografiei în infraroşu. 

Modelul funcŃional are în componenŃă următoarele subansambluri principale: 
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Figura 1. Echipament pentru aplicarea procedeelor de nituire prin frecare 

Echipamentul de nituire prin frecare este constituit în principal din următoarele 
subansambluri principale (figura 1): 

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. 
11.  Cameră termografică (domeniul de măsurare 0 - 2000˚C) 
12. Dispozitiv de poziŃionare şi fixare cameră termografică 
13. Laptop cu software specializat pentru termografiere în infrarosu 

11 12 13 
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În capitolul al doilea sunt prezentate informaŃii despre materialele de îmbinat (materiale 
de bază), pentru care s-au dezvoltat programele experimentale. S-au abordat materiale EN 
AW 1200, EN AW 6082 şi EN AW 7075, experimentările desfăşurându-se pe cupluri de 
materiale similare, dar si pe cupluri de materiale disimilare (cupluri materiale de îmbinat - 
nituri): 

EN AW 1200 (Al 99,0) 

Caracteristici: 

RezistenŃă foarte bună la coroziune, conductivitate termică ridicată, sudabilitate foarte 
bună, rezistenŃă ridicată. 

RezistenŃa la coroziune ridicată se datorează formării la suprafaŃa a unei pelicule de oxizi 
Al2O3, compactă şi aderentă. Prin oxidare anodică, se obŃine un strat protector de grosime 
şi calitate superioară ceea ce îl face utilizabil în construcŃii civile şi industriale.  

Conductivitatea electrică a aluminiului tehnic poate atinge valori de aproximativ 62% din 
cea a cuprului. Având în vedere greutatea specifică mult mai scăzută, rezultă că pentru 
aceeaşi intensitate de curent şi la caracteristici electrice egale, un conductor de aluminiu se 
încălzeşte mai puŃin. Turnabilitatea şi deformabilitatea ridicată îi permit o punere în operă 
foarte facilă. ProprietăŃile de rezistenŃă scăzute ale aluminiului tehnic, fac ca utilizările 
acestuia să fie limitate. Alierea acestuia şi implicit posibilitatea îmbunătăŃirii 
caracteristicilor, le conferă aliajelor de aluminiu întrebuinŃări diverse. 

Greutatea specifică a aluminiului Al 99,0 la 20˚C este 2,71 g/cm3. 

Domenii de utilizare: 

PlăcuŃe de înmatriculare, plăcuŃe de identificare, structuri metalice, ustensile de bucătărie, 
folii de împachetat, cutii de depozitare, benzi pentru schimbătoare de căldură, tuburi pentru 
radiatoare, aplicaŃii în industria alimentară. 

 

EN AW 6082 (Al Si1MgMn) 

ProprietăŃi şi caracteristici: 

Rezistenta la coroziune foarte bună. Sudabilitate foarte bună (rezistență redusă în zona de 
sudare). Prelucrabilitate bună. Buna plasticitate la rece după tratament termic de stabilizare. 
Tratamet termic pentru construcții de înaltă rezistență. Aliaj cu o rezistenta puțin mai mare 
decât 6061. Rezistență la oboseală mare. Nu este potrivit pentru secțiunile complexe. 

Domenii de utilizare: 

Structuri de rezistenŃă la vagoane pentru transport feroviar, cadre de camioane, construcție 
de nave marine, poduri, biciclete, tinichigerie. Utilaje: platforme, flanse, sisteme hidraulice, 
echipamente de minerit, piloni și turnuri, bărci cu motor. Tehnologie nucleară. Stâlpi și 
grinzi pentru construcŃia de nave (în special pentru apa dulce). Țevi pentru schele, cadru de 
corturi și hale, conducte, nituri. 
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EN AW-7075 (Al Zn5,5MgCu) 

ProprietăŃi şi caracteristici: 

Tratabil termic, rezistenta mecanica foarte mare dar usor mai mica fata de 7010. Rezistenta 
foarte mare la oboseala. Se imbina de preferat prin nituire, lipire cu adezivi speciali sau 
asamblare mecanica cu suruburi. Se recomanda a se proteja de coroziune in special daca se 
utilizeaza liber in atmosfera.  

Masuri de siguranta si atentionari. 

Tratamentele termice a se selecta cu grija pentru a obtine un echilibru al proprietatilor. 
Poate fi încărcat prin sudare cu 7072 pentru o mai buna rezistenta la fisurare prin 
coroziune. 

Domenii de utilizare: 

Componente structurale supuse la tensiuni mari folosite in industria militara si aviatica. 
Material rulant pentru unelte si componente de masini (pentru materiale plastice si 
cauciuc). Echipamente sportive pentru ski, rachete de tenis, suruburi si piulite, nituri. 
Aplicatii in domeniul nuclear.  

Din materialele de bază s-au conceput şi realizat piese pentru dezvoltarea programului 
experimental cu soluŃii constructive: 

- MB1 (figura 2, poz. 1) este prevăzut cu o gaură de trecere de diametru mai mare decât al 
nitului, pentru a permite accesul acestuia spre MB2. 

De asemenea MB1 are prelucrată o degajare de diametru mărit, în care poate „migra” 
surplusul de material plastifiat al nitului , rezultat în timpul procesului de frecare. 

- MB2 (figura 2, poz. 3) este o pastilă de acelaşi diametru cu MB1 şi nu este prevăzută cu 
prelucrări suplimentare. 

- Nitul (figura 2, poz. nit, figura 3) este prevăzut în principal cu 3 zone funcŃionale distincte 
(figura 3): zona prevăzută pentru a se asigura fixarea pe maşină, umărul nitului şi zona 
activă supusă procesului efectiv de nituire – plastifiere şi „amestecare” cu MB2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.        Figura 3. 

 

NIT MB1 MB2 Zona de fixare 
pe maşină 

Umăr 

Zona activă 
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În timpul programului experimental s-au utilizat bolŃuri şi nituri de diametre ale părŃilor 
active Ф7, Ф8 şi Ф10 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, de dimensiuni Ф25 x 6mm. Au fost utilizate turaŃii ale 
nitului în domeniul 2500 – 2880 rot/min şi forŃă de apăsare constantă. 

În general în cazul primelor încercări preliminare de nituire prin frecare (încercări de 
prospectare/verificare a principiului soluŃiei tehnice inovative propuse) s-au constatat 
următoarele: 

- la turaŃii mici ale nitului (n≤2000 rot/min), nu se produce îmbinarea, datorită plastifierii 
insuficiente a materialelor nitului şi a MB2 (din punctul de vedere al materialelor, 
geometrie şi dimensiunilor/volumului acestora). 

- este important de a se defini şi prescrie foarte exact caracteristicile initiale ale 
configuraŃiei Nit – MB1 – MB2. 

Analizând figura 4 se poate constata că: 

� materialul plastifiat are tendinŃa să expulzeze dinspre zona de contact dintre nit şi 
MB2 înspre MB1, în special spre faŃa de retragere a nitului, urmând ca la o 
dimensionare corectă Nit – MB1 – MB2, în zona A (figura 4) să umple golul de 
dimensiuni D3 x g2. 

� Este foarte important să se realizeze o corelaŃie extrem de riguroasă a configuraŃiei 
şi dimensiunilor părŃilor active ale nitului (diametru şi lungime parte activă) cu 
dimensiunile g1, D2, D3, şi g2. 

- parametrii de proces trebuie stabiliŃi şi adaptaŃi conform caracteristicilor specifice pentru 
fiecare cuplu de materiale nit – MB2, respectiv volum al MB2. 

Principalii parametrii de proces sunt: turaŃia nitului, forŃa de apăsare şi timpul de menŃinere 
a forŃei de apăsare. 

Spre exemplificare, în figura 4, se observă că volumul de material „amestecat” este prea 
mic pentru a se realiza o îmbinare (nituire optimă). Acest fapt se datorează timpului de 
menŃinere insuficient a forŃei de apăsare aplicată asupra nitului. 
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Figura 4. 

ForŃa de apăsare de valori mici şi timpi de aplicare insuficienŃi a forŃei de apăsare, au avut 
ca efect dezvoltarea unei temperaturi prea mici pentru ca procesul să se desfăşoare în 
condiŃii optime. În diagrama de temperatură (figura 5) se poate observa că valoarea 
maximă a temperaturii înregistrată a fost de doar aprox. 180˚C. 

ForŃa de apăsare insuficientă, a determinat de asemenea rămânerea unui spaŃiu g3, între 
umărul nitului şi MB1. Pentru analizarea procesului, se estimează că g3 trebuie să aibă 
valori cuprinse în intervalul (-0,2 mm - 0). 

 
Figura 5. EvoluŃia temperaturii – Experiment I 
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Analizând rezultatele obŃinute în urma desfăşurării primei părŃi ale programului 
experimental preliminar, pentru extinderea, continuare şi eficientizarea acestuia s-au luat 
următoarele măsuri/decizii: 

- modificarea părŃilor active a nitului (prin reducerea volumului părŃii tronconice), conform 
figurii 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Modificare soluŃie constructivă nit 

- utilizarea turaŃiilor maxime ale echipamentului pentru rotaŃia nitului (2880 rot/min) 

- utilizarea unei forŃe de apăsare mai mare şi a unui timp de aplicare al forŃei de apăsare 
mărit (cu aprox. 60-110%) 

- pentru a se putea urmării în timp real, modul în care evoluează geometria nitului în timpul 
desfăşurării procesului, în zona şi în preajma zonei de impact cu MB2, experimentele s-au 
desfăşurat fără a se monta în sistem, materialul de bază MB1. 

În general s-au constatat evoluŃii similare în ceea ce priveşte modul de formare a îmbinării 
pentru toate cuplurile de materiale din care au fost realizate niturile, respectiv MB2 (figura 
7). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Îmbinare nit MB2 (EN AW 1200 - EN AW 1200) 

Analizele macroscopice relevă faptul că s-au obŃinut îmbinări fără defecte majore. 

Ф1 

Ф2 

Nit 

MB2 
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În zona îmbinării, datorită deformaŃiilor plastice nitul şi-a schimbat configuraŃia (ajungând 
în final la o formă de „clopot”). Diametrul zonei de îmbinare Ф2 este cu aprox. 40-50% 
mai mare decât diametrul iniŃial al nitului Ф1. 

În toate cazurile în care îmbinările pentru nituire nu au prezentat defecte majore forŃa de 
apăsare asupra nitului (mărită) a fost menŃinută o perioadă de timp mai mare 100% (decât 
la primul experiment). 

Ca urmare şi temperaturile de proces au fost mai mari (aprox. 250˚C) ( figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. EvoluŃia temperaturii la îmbinarea cuplurilor de materiale, nit EN AW 1200 – 
MB2 EN AW 1200 

Din punctul de vedere al evoluŃiei durităŃilor în zonele caracteristice îmbinărilor se poate 
afirma că: 
- în cazul cuplului nit din aluminiu EN AW 1200 şi MB2 din aluminiu EN AW 1200, 
duritatea a crescut foarte mult în îmbinare (cu aprox. 45%), ajungând de la ≈ 55 HV1 la ≈ 
81-82 HV1 (figura 9) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. EvoluŃia durităŃii, nit EN AW 1200 – MB2 EN AW 1200 
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- în cazul cuplurilor  de materiale disimilare aluminiu EN AW 1200 – MB2, respectiv aliaj 
de aluminiu EN AW 6082 (nit), evoluŃia durităŃii este prezentată în figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. EvoluŃia durităŃii, nit EN AW 6082 – MB2 EN AW 1200 

Se observă că în zonele caracteristice îmbinării, s-au înregistrat valori apropiate de 
duritatea materialului EN AW 1200. 

În ZITM şi ZIT, corespunzător nitului, duritatea a crescut progresiv până s-a atins duritatea 
materialului de bază al nitului. 

Din punct de vedere microstructural, în general, s-a constatat o finisare a structurii în zona 
îmbinării (de amestec) consecinŃă a efectelor mecanice de proces şi a plastifierii celor două 
materiale în contact dinamic. 

În cazul cuplurilor de materiale nit din aluminiu EN AW 1200 – MB2 din aluminiu EN 
AW 1200  se observă în structură o soluŃie solidă α bogată în aluminiu cu particule de oxizi 
metalici fără evidenŃierea de defecte în îmbinarea sudată. 

Rezultatele obŃinute în această fază a proiectului reprezintă argumente fundamentate tehnic 
care în completare cu evaluările îmbinărilor realizate stau la baza promovării în continuare 
cu succes a noului procedeu inovativ de îmbinare prin frecare. 

Este necesar în continuare să se consolideze tehnica de aplicare, în strânsă corelare cu 
caracteristicile cuplurilor de materiale supuse procesului, elaborarea de tehnologii 
optimizate / aplicaŃii concrete. 

Capitolul 3 prezintă concluziile rezultate în urma finalizării activităŃilor desfăşurate în 
cadrul acestei etape a proiectului. 

În această etapă a proiectului s-a dezvoltat un program experimental care a avut ca scop 
principal următoarele aspecte: 

- verificarea în exploatare a performanŃelor tehnice ale echipamentului destinat 
realizării operaŃiilor de nituire prin frecare 

Duritati Vickers proba 1.1.
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- verificarea şi validarea prin experimente preliminare a conceptului nou, inovativ 
privind metoda de nituire prin frecare propusă prin proiect 

În ceea ce priveşte echipamentul s-a constatat că: 

- 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. 

- extinderea programului experimental pentru verificarea funcŃionalităŃii modelului 
funcŃional realizat a stat la baza fundamentării şi consolidării din punct de vedere tehnic că 
modelul funcŃional trebuie dotat cu un motor de putere mai mare (aprox. 4kW), care să 
asigure în acelaşi timp şi valori ale turaŃiei 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) 

Raportat la promovarea în continuarea a noului procedeu inovativ propus spre dezvoltare în 
prezentul proiect afirmă următoarele: 

- 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. 

- 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.   

- este necesară aprofundarea şi dezvoltarea cercetărilor prin programe experimentale 
complexe, care să analizeze toate particularităŃile şi comportarea la îmbinarea FSR propusă 
în proiect a fiecărui tip de material, în strânsă corelare cu forma şi dimensiunile nitului, 
volumul total de material angrenat activ în procesul de lipire şi parametrii principali de 
proces (turaŃia nitului, forŃa de apăsare şi timpul de aplicare al forŃei de apăsare). 

 

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

• În cadrul proiectului s-a propus, de către colectivul de autori,  o nouă tehnică de nituire 
prin frecare FSR. 

• În ultimii ani a crescut interesul pentru aplicarea procedeului de nituire prin frecare  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. 

• Realizarea unui program experimental preliminar pentru determinarea posibilităŃilor de 
aplicare a procedeului FSR la materiale  metalice uşoare, specificaŃii de materiale;  
evaluarea rezultatelor preliminare obŃinute. 
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• În cadrul programului experimental s-a propus de către colectivul de autori o nouă 
tehnică de realizare a îmbinărilor prin nituire (ce face obiectul unei cereri de brevet de 
invenŃie) şi s-au obŃinut rezultate ce vor fundamenta continuarea lucrărilor la  proiect. 

• Rezultatele obŃinute vor sta la baza continuării şi dezvoltării cercetărilor privind 
aplicarea procedeului FSR la materiale metalice uşoare şi materiale polimerice. 

 
 
 

Responsabil proiect, 
                 Ing. Lia Nicoleta BoŃilă 
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Anexa la Raport de activitate al fazei III - 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. 

 
De asemenea Centru de cercetare RTR (Renault Technologie Roumanie), este interesat 
de promovarea oricăror procedee de îmbinare prin frecare a materialelor utilizate în prezent 
sau vor fi utilizate în construcŃia de perspectivă a grupului Dacia – Renault (în special 
aliaje de aluminiu din seriile 5xxx şi 6xxx, materiale polimerice, oŃeluri şi cupru). Aceste 
date au fost obŃinute cu prilejul vizitei unor specialişti ISIM, din cadrul colectivului de 
lucru al proiectului la sediul de la Mioveni a Uzinei Dacia. 
 
În continuarea lucrările în cadrul proiectului se vor dezvolta programe experimentale 
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 

 
 


