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Rezumatul fazei IV 

Lucrarea de faŃă reprezintă etapa IV intitulată „ImbunătăŃirea performanŃelor tehnice 

ale modelului funcŃional al echipamentului pentru nituire prin frecare. Program 
experimental exploratoriu pentru nituire prin frecare aliaje de aluminiu”, 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. 

Procedeul friction stir riveting reprezintă o nouă metodă pentru îmbinarea metalelor uşoare, 
de ex. aliaje de aluminiu, magneziu, titan, etc. 

Procedeul de nituire Friction Stir Riveting (FSR) se desfăşoară în stare solidă, este un 
procedeu pur mecanic, constituind o nouă metodă de îmbinare pentru materialele metalice 
uşoare, similare şi disimilare, din categoria aliajelor de aluminiu, magneziu şi titan. Spre 
deosebire de procedeul clasic de nituire unde este necesară existenŃa unei găuri pre-
formate, acest procedeu implică apăsarea unui nit rotativ, care străpunge complet primul 
material şi parŃial şi pe al doilea, formând o îmbinare (interblocare) mecanică prin 
rămânerea nitului în cele două materiale de îmbinat. În timpul acestui proces căldura este 
generată prin frecare, având efect de înmuiere a materialului, astfel încât să se permită 
pătrunderea nitului prin materialele de îmbinat, fără însă a apare modificări metalurgice 
nedorite. RezistenŃa unei astfel de îmbinări provine din trei surse: din îmbinarea mecanică 
(intreblocarea) dintre nit şi materiale, din zona de amestec a materialelor în vecinătatea 
nitului, respectiv din îmbinarea în stare solidă dintre materialele de îmbinat în vecinătatea 
zonei de amestec. 

Ca urmare cercetările privind procedeul FSR trebuie dezvoltate în continuare pentru a 
atinge un nivel de cunoştinŃe care să permită înŃelegerea fenomenelor specifice care apar, 
precum şi creşterea gradului de aplicabilitate a procedeului în special în domenii industriale 
de vârf. 

În cadrul prezentei etape a proiectului colectivul de cercetare al proiectului şi-a propus să 
perfecŃioneze tehnicile de experimentare din dotarea ISIM, în vederea testării apoi în cadrul 
unor programe experimentale preliminare a soluŃiilor tehnice inovative propuse spre 
abordare. 

Lucrările realizate în prezenta fază a proiectului sunt structurate în 5 capitole. 

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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În primul capitol sunt prezentate date despre procedeul FSR şi faptul că având la bază 
principiul procedeului FSR, ISIM Timişoara şi-a propus, prin prezentul proiect, să 
realizeze cercetări ale căror rezultate să constituie bază ştiinŃifică pentru fundamentarea şi 
dezvoltarea unor procedee noi, inovative de îmbinare: 

- un procedeu de îmbinare prin nituire hibrid şi anume prindere mecanică – sudare 
prin frecare 

- un procedeu de nituire prin frecare 

Ambele idei/tehnologii de îmbinare noi, aparŃin unui colectiv de autori de la ISIM 
Timişoara şi vor fi propuse spre brevetare. 

În capitolul 2 sunt prezentate materialele utilizate ca materiale de bază, cât şi cele utilizate 
pentru realizarea niturilor. S-au utilizat aliaje de aluminiu EN AW 1200 (Al 99,0) ş EN 
AW 6082 (Al Si1MgMn) ca materiale de bază. Niturile au fost realizate din aliaje de 
aluminiu EN AW 6082, EN AW 7075 (Al Zn5,5MgCu) , EN AW 5083 (AlMg4,5Mn0,7), 
precum şi din oŃel X155CrVMo12 (AISI D2, DIN 1.2379). 

În capitolul 3 este prezentată tehnica de lucru . 

Geometria bolŃului (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. 

Realizări pe plan mondial privind principiul procedeului de nituire FSR, construcŃia 
bolŃurilor /niturilor şi soluŃii constructive pentru echipamente utilizate şi caracteristici 
tehnice ale acestora, au fost prezente în cadrul fazelor precedente ale proiectului. 

Echipamentele de nituire specializate trebuie să asigure câteva cerinŃe tehnice specifice 
procedeului FSR:  

- PoziŃionarea şi fixarea pieselor de nituit, 

- Reglarea avansului vertical (manual şi mecanizat); 

- Pornirea motorului care asigură rotirea nitului cu turaŃie reglabilă; 

- AcŃionarea bolŃului  (nitului) în vederea nituirii celor două materiale de bază; 

- Realizarea nituirii propriu-zise; 

- Oprirea rotaŃiei, simultan cu eliberarea pieselor de îmbinat. 

Înainte de începerea procesului, bolŃul este menŃinut prin intermediul unei forŃe de apăsare 
în poziŃia dorită/prescrisă, între partea de acŃionare a maşinii şi tabla superioară. Pasul 
următor îl constituie rotirea bolŃului pe suprafaŃa tablei superioare, fără mişcare de avans, 
pentru a preîncălzi materialul din jurul bolŃului. După preîncălzire, se aplică şi mişcarea de 
avans a bolŃului, împreună cu mişcarea de rotaŃie a acestuia, până se atinge adâncimea de 
pătrundere dorită. Apoi bolŃul rămâne în îmbinare şi procesul este finalizat. 

 
Capitolul 4 cuprinde programul experimental realizat în cadrul prezentei etape a 
proiectului. 
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Într-o primă etapă este prezentat programul experimental  în cadrul căruia s-a utilizat 
echipamentul de nituire realizat în etapele precedente ale proiectului. Primele experimente 
au demonstrat că echipamentul realizat nu poate fi eficient dacă nu se asigură şi un control 
/ o monitorizare (în timp real) a temperaturii în timpul procesului de nituire prin frecare. 

De asemenea s-a constatat că este necesară o regândire a ansamblului nit – piese de nituit, 
din punctul de vedere al soluŃiilor constructive adoptate (geometrie şi dimensiuni). 

Ca urmare în prezenta etapă a proiectului s-au adoptat următoarele măsuri tehnice: 

- concepŃia, proiectarea şi execuŃia unui sistem care asigură completarea maşinii de 
nituire prin frecare cu un sistem de control şi monitorizare în timp real a procesului 
tehnologic. 

- adaptarea maşinii FSW din dotarea ISIM, în vederea utilizării la aplicarea noilor 
tehnologii de îmbinare prin nituire 

- renunŃarea la soluŃiile constructive pentru nit şi pentru materialele de bază MB utilizate 
în etapa precedentă a proiectului şi adoptarea unor soluŃii noi (fig. 1 şi fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Nit şi materiale de bază din aliaje de 
aluminiu 

Figura 2 Nit din aliaj de aluminiu 
cu zonele caracteristice 

 
Având în vedere consideraŃiile prezentate, s-a conceput o soluŃie tehnică care asigură 
completarea maşinii de nituire prin frecare cu un sistem de control şi monitorizare în timp 
real  a procesului tehnologic. 
 
După conceperea, proiectarea şi realizarea efectivă a tehnicilor de proces menŃionate 
anterior s-au continuat experimentările de îmbinări prin nituire. 

Noul procedeu de nituire prin frecare 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. Datorită faptului că la primele  
experimentări, rezultatele nu au fost cele scontate şi având în vedere consideraŃiile 
prezentate anterior, s-a decis ca până la obŃinerea mai multor informaŃii privind noul proces 
tehnologic şi date tehnice suplimentare, să se renunŃe la amplasarea în sistem a materialului 
MB1 (situat în mod normal deasupra şi prevăzut cu gaură de trecere). În acest mod, s-a 
putut urmări vizual evoluŃia geometrică şi dimensională a nitului în timpul procesului în 
strânsă corelare cu evoluŃia temperaturii. 

NIT MB1 MB2 Zona de fixare 
pe maşină 

Umăr 

Zona activă 



4 

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 iniŃiale ale 
configuraŃiei Nit – MB1 – MB2. 

Continuând experimentele şi în cadrul etapei actuale a proiectului 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 3). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Îmbinare nit / MB2 (EN AW 1200 - EN AW 1200) 

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. 

CunoştinŃele acumulate anterior prin experimente, tehnică perfecŃionată de experimentare 
(acumularea de experienŃă în prescrierea parametrilor de proces) au permis obŃinerea de 
îmbinări tot mai bune (figura 3), fără defecte. 

De asemenea s-a demonstrat că mecanismul propus pentru noul proces de nituire poate fi 
cercetat şi dezvoltat în continuare. 

În cadrul programului experimental dezvoltat în cadrul fazei, utilizând maşina specializată 
realizată şi perfecŃionată în cadrul proiectului,  una din deficienŃele sesizate a constat în 
faptul că procesul de apăsare a nitului pe materialul MB2 (amplasat dedesubt) se execută 
manual. În aceste condiŃii apăsarea nu s-a realizat controlat şi uniform (cu viteză constantă 
prescrisă). 
 
Datorită acestui fapt, pentru continuarea programului experimental s-a recurs la utilizarea 
echipamentului de sudare FSW, cu adaptări minime (aflat în dotarea ISIM Timişoara). 

Ф1 

Ф2 

Nit 

MB2 
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De asemenea luând în considerare rezultatele pozitive obŃinute şi având informaŃii privind 
mecanismul de formare al îmbinării, pentru experimentele următoare din cadrul fazei 
pentru varianta „îmbinării prin nituire prin frecare” s-a avut în vedere realizarea întregului 
ansamblu MB1 – nit – MB2. S-au efectuat mai multe experimente în condiŃii diferite de 
experimentare. 

Spre exemplificare: 

Pentru  testarea preliminară a soluŃiei inovative de îmbinare prin nituire prin frecare, s-au 
realizat 6 experimente. Pentru MB1 şi MB2  s-au folosit table din aliaje de aluminiu EN 
AW 1200, iar pentru nituri, aliaje de aluminiu EN AS 7075, EN AW 6082 şi EN AW 5083. 
În materialul MB1, amplasat deasupra, s-a practicat o gaură de trecere de diametru 
Ønit+0,5mm. 

Cele două table din EN AW 1200 suprapuse s-au fixat în dispozitivul specializat de 
poziŃionare şi strângere adaptat pe maşina de sudare FSW. Nitul a fost fixat in elementul de 
poziŃionare si fixare realizat în cadrul acestei etape a proiectului. Elementul de poziŃionare 
şi fixare nit s-a montat în dispozitivul de sudare al maşinii de sudare FSW (figura 4).  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Elementul de poziŃionare şi fixare nit  

După operaŃiile pregătitoare începe procesul efectiv de nituire prin frecare cu respectarea 
următoarelor secvenŃe de lucru:  

→ rotaŃie nit cu turaŃie prescrisă → coborâre nit până la atingerea MB2 → coborâre nit cu 
viteză tehnologică pe o distanŃă prescrisă → comandă oprire mişcare rotaŃie nit → eliberare 
nit din dispozitivul de poziŃionare şi fixare.  

DistanŃa tehnologică pe care nitul în timpul rotaŃiei (1400 rot/min) a fost avansat cu viteză 
constantă (20 mm/min), a fost de 0,6mm. 

Analizând aspectul macroscopic al pieselor nituite (figura 5) se observă că s-a realizat 
îmbinarea sudată dintre nit şi MB2 în zona de acŃiune a nitului pe acest material. 

În zona de interferenŃă dintre nit şi materialul MB1 (zona A), s-a format un defect în MB1, 
de tipul „smulgere de material”. Acest defect nu influenŃează rezultatul procesului efectiv 
de nituire. Datorită faptului că lungimea nitului a fost cu 0,5mm mai mare decât grosimea 
tablei MB1, amplasată deasupra îmbinării prin frecare nit-MB2, s-a realizat în zona 
suprafeŃei de demarcaŃie între MB1 şi MB2. Evaluările suplimentare (încercarea la rupere 
prin forfecare, etc.) care vor fi realizate în cadrul etapei următoare a proiectului, vor asigura 
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date suplimentare privind performanŃele îmbinării utilizând această soluŃie constructivă şi 
dimensională a nitului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Aspectul macroscopic al îmbinării prin nituire prin frecare  

Îmbinarea de interes pentru soluŃia inovativă propusă este îmbinarea nit – MB1, respectiv 
MB1-MB2, dacă o astfel de îmbinare există. 

Există posibilitatea ca datorită frecării care apare între nit de o parte şi MB2, respectiv 
MB1 pe de altă parte să se formeze şi o îmbinare între MB1 şi MB2 spre exemplu în zona 
B. 

Pe maşina FSW, s-au realizat mai multe experimente  şi pentru cel de al doilea procedeu de 
nituire propus spre dezvoltare în cadrul proiectului. 
În cadrul experimentelor, s-au utilizat nituri din oŃel X155 CrVMo12 şi table de îmbinat 
prin nituire din aliaje de aluminiu EN AW 1200 şi EN AW 6082. 
Niciunul din materiale (MB1 şi MB2) nu sunt prevăzute cu prelucrări de pregătire 
anteproces (de ex. găuri de trecere pentru nit în MB1). Procesul de formare efectivă  a 
îmbinării prin nituire se realizează respectându-se următoarele secvenŃe: 

- rotire nit 
- mişcare pe verticală de coborâre nit spre MB1 şi MB2  
- pătrundere nit prin MB1 cu viteză prescrisă 
- pătrundere nit prin MB2 cu viteză prescrisă 
- continuare coborâre nit până umărul nitului pătrunde cca. 0,1mm în MB1 
- eliberare nit din dispozitivul de poziŃionare şi fixare nit. 

 

Spre exemplificare se prezintă experimentul de mai jos: 

S-au utilizat table suprapuse din aliaj de aluminiu EN AW 1200 de grosime 5mm şi 6mm, 
tabla de 5mm fiind poziŃionată deasupra. Niturile au fost realizate din oŃel  X155 
CrVMo12, cu filet M6 pe lungime a părŃii active de 10mm. 

Zona sudată prin 

frecare umăr nit-MB1 

Posibil zonă sudată nit-

MB1 

nit 

MB1 

MB2 B 

Zona sudată prin 

frecare (nit-MB2) 
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Aspectul nitului, al îmbinării, precum şi parametrii utilizaŃi sunt prezentaŃi în tabelul 1. 

 

Tabelul 1  

Materiale Parametri 
Nit Table suprapuse TuraŃie 

(rot/min) 
Viteză avans 
(mm/min) 

Sens 
rotire 

X155 CrVMo12 
filet M6, Øumar 16mm 
Lpin= 10mm 
dimens. cf. desen BO 

EN AW 1200 (5mm) 
EN AW 1200 (6mm) 

1450 25mm/min antiorar 

   
În figura 6 se prezintă aspectul macroscopic al îmbinării obŃinute prin procedeul hibrid de 
nituire (prindere mecanică şi sudare prin frecare) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Aspectul macroscopic al îmbinării prin nituire prin frecare  

Analiza macroscopică relevă  în principal următoarele aspecte: 

- se observă foarte clar existenŃa prinderii mecanice a celor două materiale datorită 
prelucrării părŃii active a nitului (existenŃa filetului). Materialul plastifiat a pătruns 
în golurile dintre spirele filetului. 

- În jurul zonei de acŃiune a nitului, datorită procesului de frecare, materialele MB1 şi 
MB2 s-au şi amestecat formându-se îmbinarea acestora prin frecare. Fenomenul se 
observă mult mai clar la experimentul 7 sau experimentul 9. La un alt experiment la 
care, datorită sensului de rotaŃie (antiorar), corelat cu tipul filetului (metric dreapta) 
şi datorită strângerii insuficiente a celor două table, s-a manifestat tendinŃa de 

SuprafaŃă de separaŃie 
între MB1 şi MB2 

Zonă în care MB1 şi MB2 
sunt sudate prin frecare 

Nit 

MB1 

MB2 

Prindere mecanică a celor două 
materiale (MB1 şi MB2) 
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îndepărtare a MB1 şi MB2. Această deficienŃă  a permis în schimb să se evidenŃieze 
foarte clar zona de îmbinare dintre MB1 şi MB2, realizată prin frecare. 

 

Proba rezultată în urma acestui experiment a fost supusă şi la încercarea de rupere prin 
forfecare (figura 7). Forfecarea s-a produs la o forŃă Fmax=5700N. Se poate constata că pe 
lângă nituirea proriu-zisă realizată prin intermediul nitului (figura 7, poz. 1), s-a realizat şi 
o îmbinare prin frecare (figura 7, poz. 2). Putem vorbi deci de o îmbinare combinată nituire 
+ sudare prin frecare, îmbinare obŃinută prin aplicarea unui singur procedeu. 

 

  

 

 

 

Figura 7. Aspectul probei după încercarea la forfecare  

Pentru a putea analiza efectul nituirii prin frecare, comparativ cu prinderea mecanică prin 
frecare s-a realizat şi o prindere a celor două materiale cu şurub (figura 8) (gaură de trecere 
în prima tablă şi gaură filetată în cea de-a doua tablă). La încercarea la rupere prin forfecare 
(figura 9), forŃa maximă la rupere a fost de Fmax=5000N.  

 

 

 

Figura 8. Probă prindere mecanică cu şurub 

 

 

 

 

Figura 9. Aspectul probei după încercarea la forfecare 

Analizând comparativ cele două îmbinări se constată că: 

- forŃa la rupere a fost mai mare cu aprox. 14% în cazul îmbinării tablelor prin 
nituire prin frecare, comparativ cu cazul în care îmbinarea s-a realizat prin 
prindere mecanică (şurub). 

- la îmbinarea prin nituire prin frecare se face economie considerabilă de 
manoperă prin eliminarea următoarelor operaŃiuni: 

• execuŃie gaură de trecere Ф6,5mm în tabla amplasată deasupra 
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• execuŃie gaură Ф4,8mm în tabla amplasată dedesubt 

• filetare la M6, gaura din tabla amplasată dedesubt 

Estimăm că timpul de execuŃie în cazul realizării îmbinării prin procedeul de nituire prin 
frecare, se reduce cu aprox. 400%, la aprox. acelaşi consum de materiale şi cu dotări 
minime (Postul de lucru poate fi realizat şi prin adaptări minime ale unei maşini de găurit 
staŃionare cu un motor de acŃionare de putere mare (≥3kW)). 

 

Capitolul 5 prezintă concluziile rezultate în urma finalizării activităŃilor desfăşurate în 
cadrul acestei etape a proiectului. 

- Procedeul de nituire prin frecare FSR este o variantă inovativă de îmbinare a unor 
materiale metalice uşoare.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 

- Echipamentul tehnologic pentru aplicarea proceselor de nituire au fost perfecŃionate astfel 
încât 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 realizat un program experimental pentru demonstrarea funcŃionalităŃii echipamentului 
de nituire. 

- În cadrul proiectului s-a propus, de către colectivul de autori, două tehnici inovative de 
nituire  

- Testele preliminare de aplicare a noilor procedee de nituire promovate în prezentul 
proiect au permis obŃinerea unor date tehnice privind caracteristici specifice pentru 
fiecare procedeu propus, factori de influenŃă, parametrii tehnologici, configuraŃia 
niturilor, etc. 

- Rezultatele obŃinute în această fază a proiectului reprezintă argumente fundamentate 
tehnic care în completare cu evaluările complexe ale îmbinărilor realizate pot sta la baza 
promovării în continuare cu succes a noilor variante de procedee inovative de îmbinare 
prin nituire prin frecare. 

- Rezultatele obŃinute până la acest moment, vor fundamenta şi vor sta la baza propunerii 
noilor tehnici de îmbinare prin nituire spre brevetare.  

- Este necesar ca în continuare în cadrul fazelor următoare ale proiectului să se consolideze 
tehnicile de aplicare a variantelor de îmbinare prin nituire propuse, în strânsă corelare cu 
caracteristicile cuplurilor de materiale supuse procesului, elaborarea de tehnologii 
optimizate / aplicaŃii concrete 
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4. Rezultate, stadiul realizarii obiectivului ,concluzii si propuneri pentru continuarea 
proiectului : 

 
 
• În cadrul proiectului s-au propus, de către colectivul de autori, două tehnici inovative de 

nituire  

• S-a utilizat modelul funcŃional al echipamentului pentru aplicarea procedeului de nituire 
prin frecare (executat în cadrul unei fazei anterioare a proiectului), la realizarea 
programului experimental, precum şi echipamentul de sudare prin frecare FSW ( din 
dotarea ISIM) 

• S-a realizat un program experimental pentru verificarea viabilităŃii la nivel de 
prioncipiu a acelor două variante inovative propuse în cadrul proiectului: 

� Îmbinare prin nituire prin frecare clasică 
� Îmbinare prin nituire hibridă, prindere mecanică- sudare prin frecare. 

• Ambele idei/tehnologii de îmbinare noi, aparŃin unui colectiv de autori de la ISIM 
Timişoara şi vor fi propuse spre brevetare în cadrul etapei următoare a proiectului. 

�  
• Rezultatele obŃinute în cadrul programului experimental 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, 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 

 
 


