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Rezumatul fazei I 
Lucrarea de faţă reprezintă etapa I intitulată “Evaluare posibilităţi de aplicare a 
procedeului de îmbinare prin nituire cu efect hibrid (prindere mecanică-sudare prin 
frecare) la materiale metalice. Cerinţe tehnice pentru model funcţional, elaborare 
soluţii constructive.  Diseminare rezultate”, a proiectului Nucleu PN 16-08 101 având 
titlul “ Dezvoltarea de procedee noi, inovative și ecologice de îmbinare a materialelor 
avansate utilizând tehnici neconvenţionale”.  
În cadrul prezentei etape a proiectului colectivul de cercetare şi-a propus să analizeze 
tehnici de îmbinare prin nituire utilizate în prezent; să stabilească cerinţe tehnice şi 
soluţii constructive pentru model funcţional de echipament pentru aplicarea 
procedeului de nituire cu efect hibrid -prindere mecanică şi sudare prin frecare; să 
studieze și să anlizeze mecanismul de formare a îmbinării, utilizând procedeul de nituire 
cu efect hibrid (prindere mecanică şi sudare prin frecare); să realizeze un program 
experimental preliminar pentru cercetarea și cunoașterea procedeului de nituire cu 
efect hibrid (prindere mecanică şi sudare prin frecare), respectiv pentru definirea 
factorilor de influenţă asupra procesului de îmbinare; şi să creeze pagina web a 
proiectului pentru dieminarea de informaţii. 
Lucrările realizate în prezenta fază a proiectului sunt structurate în 5 capitole. 
În primul capitol sunt prezentate consideraţii generale privind tehnici de nituire. Sunt 
prezentate date privind clasificarea tehnicilor de nituire, a tipurilor de nituri, date 
privind materiale pentru nituri şi aspecte tehnologice, avantaje şi dezavantaje ale 
tehnicilor de nituire, tipuri constructive de maşini de nituit, date privind diferite tehnici 
şi procedee de nituire, precum şi domenii de aplicabilitate. 
În capitolul 2 sunt prezentate cerinţe tehnice pentru model funcţional de echipament 
pentru aplicarea procedeului de nituire cu efect hibrid -prindere mecanică şi sudare prin 
frecare, respectiv adaptări la maşina de sudare FSW aflată în dotarea ISIM Timişoara, 
care să asigure posibilitatea experimentării noului procedeu de nituire prin frecare eu 
efect hibrid. 
Pentru obţinerea unor îmbinări de calitate, aplicarea noului procedeu de nituire cu efect 
hibrid prindere mecanică şi sudare prin frecare, implică precauţii şi soluţii specifice 
privind geometria bolţului (nitului), detalii privind fixarea acestuia, derularea efectivă a 
procesului, materiale de îmbinat, caracteristici tehnice ale echipamentului utilizat, etc. 
Echipamentul de nituire specializat pentru dezvoltarea programului experimental 
trebuie să asigure câteva cerinţe tehnice specifice noului procedeu de nituire cu efect 
hibrid:  
- poziţionarea şi fixarea sigură a pieselor de nituit, 
- posibilităţi de reglare a avansului vertical (manual şi/sau mecanizat); 
- comanda motorului care asigură rotirea nitului cu turaţie reglabilă (pornire, oprire 

de avarie, pornire turaţie pentru nit-reglabilă); 
- acţionarea bolţului  (nitului) în vederea nituirii celor două materiale de bază; 
- realizarea nituirii propriu-zise; 
- oprirea rotaţiei, simultan cu eliberarea pieselor de îmbinat. 

PN 16 - 08 101 - Dezvoltarea de procedee noi, inovative și ecologice de 
îmbinare a materialelor avansate utilizând tehnici neconvenţionale 
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Figura 1 – Maşina de sudare FSW FSW 

Detaliu maşină de sudare FSW 

Dispozitiv de sudare 

Înainte de începerea procesului, bolţul este menţinut prin intermediul unei forţe de 
apăsare în poziţia dorită/prescrisă, între partea de acţionare a maşinii şi tabla 
superioară. Pasul următor îl constituie rotirea bolţului pe suprafaţa tablei superioare, 
fără mişcare de avans, pentru a preîncălzi materialul din jurul bolţului. După 
preîncălzire, se aplică şi mişcarea de avans a bolţului, împreună cu mişcarea de rotaţie a 
acestuia, până se atinge adâncimea de pătrundere dorită. Apoi bolţul rămâne în 
îmbinare şi procesul este finalizat. 
În cadrul prezentei etape a proiectului s-au realizat adaptări la maşina de sudare FSW 
aflată în dotarea ISIM Timişoara (figura 1), adaptări care să asigure posibilitatea 
experimentării noului procedeu de nituire prin frecare eu efect hibrid. 
Maşina specializată de sudare tip FSW-4-10 care se aflată în dotarea ISIM Timişoara are 
următoarele caracteristici tehnice principale: 
- viteza de sudare reglabilă în domeniul: 60 - 480 mm/min; 
- turaţia uneltei de sudare reglabilă în domeniul: 300 - 1450 rot/min; 
- cursa utilă (sudare): 1000 mm 

Pentru modernizarea maşinii 
(figura 2), în principal pentru 
lărgirea domeniului de 
utilizare (suplimentar – 
operaţia de nituire), s-au 
realizat următoarele activităţi: 
 

- reducerea considerabilă a 
perturbaţiilor în 
funcţionare prin reducerea 
vibraţiilor în timpul 
procesului tehnologic. S-a 
realizat rigidizarea maşinii, 
în principal prin 
consolidarea lăgăruirilor la 
arborii principali ai maşinii 
care asigură deplasările pe 
verticală, respectiv 
orizontală. 

- realizarea unui sistem de 
control al adâncimii de 

pătrundere a nitului în materialele de îmbinat.  
- realizarea unui sistem de fixare pe maşină a materialelor de îmbinat 

- realizarea dispozitivelor necesare pentru poziţionarea şi fixarea niturilor în vederea 
asigurării realizării în condiţii optime a secvenţelor de lucru 
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Figura  2 Ansamblu nituire 

Secvenţele de lucru ale procedeului de nituire cu efect hibrid sunt prezentate în figura 3. 

 
Figura 3 Secvenţe de lucru la procedeul de îmbinare prin nituire cu efect hibrid 

Capitolul 3 cuprinde programul experimental preliminar pentru cercetarea și 
cunoașterea procedeului de nituire cu efect hibrid (prindere mecanică şi sudare prin 
frecare), definirea mecanismului de formare a îmbinării respectiv şi a factorilor de 
influenţă asupra procesului de îmbinare prin nituire cu efect hibrid.  
Sunt prezentate metodele de experimentare folosite, parametrii tehnologici de proces, 
precum şi rezultatele evaluărilor preliminare ale îmbinărilor realizate prin nituire. 
Pe maşina FSW s-au realizat mai multe experimente pentru procedeul de îmbinare 
hibridă -  prindere mecanică – sudare  prin frecare propus spre dezvoltare în  proiect. 
În cadrul experimentelor, s-au utilizat nituri filetate M6 (figura 4), de lungime 8-10mm, 
din oţel X155 CrVMo12  (AISI D2, DIN 1.2379) şi table de îmbinat prin nituire din aliaje 
de aluminiu EN AW 1200, EN AW 6082, cupru Cu 99, de grosimi s1=5mm și s2=6mm. 

        
Figura 4 Nituri filetate din oţel X 155CrMoV12: 

a) - lungimea părţii active de 9mm, netratat termic 
b) - lungimea părţii active de 9mm, netratat termic 
c) - lungimea părţii active de 9mm,     tratat termic 

Pentru aliaje de aluminiu EN AW 1200 s-au realizat experimente de îmbinare prin nituire 
cu efect hibrid, utilizând parametrii prezentati în tabelul 1. 
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Tabelul 1 Parametrii proces pentru aliaj de aluminiu EN AW 1200 

Material bază Nit Parametri procesare 

Material
e  

Grosime 
(mm) 

Material Tip Lungime pin 
lpin (mm) 

Turaţie n 
(rot/min) 

Viteză v 
(mm/min) 

Sens 
rotaţie 

25 antiorar 

20 antiorar 5/6 10,0 1450 

25 orar EN AW 
1200 

5/5 

X 155CrMoV12 
netratat termic 

 

Cilindric 
filetat 

M6 
 9,0 1000 

Creştere 
progresivă- 

max.20 
antiorar 

Analiza macroscopică şi microscopică la aceste experimente (figurile 5,6,7) a relevat 
următoarele aspecte: 
- se observă în anumite zone tendinţa de formare a prinderii mecanice a celor două 

materiale datorită prelucrării părţii active a nitului (existenţa filetului). Materialul 
plastifiat a pătruns doar parţial în câteva goluri între spirele filetului. 

- la experimentele 1 şi 2. în jurul zonei de acţiune a nitului, materialele MB1 şi MB2  s-
au „amestecat” pentru a forma îmbinarea acestora prin frecare. La aceste 
experimente, datorită sensului de rotaţie, corelat cu tipul filetului (metric dreapta) şi 
datorită strângerii insuficiente a celor două table, s-a manifestat tendinţa de 
îndepărtare a MB1 şi MB2. Această deficienţă a permis în schimb să se evidenţieze 
foarte clar zona de îmbinare dintre MB1 şi MB2, realizată prin frecare.  

- la experim. 3, datorită schimbării sensului de rotaţie (orar), nitul s-a comportat ca o 
„sculă aşchietoare”, efectul predominant fiind de găurire mecanică, nu de plastifiere 
şi amestecare a materialelor în zona de contact. Ca urmare, efectul de îmbinare 
mecanică a fost mult diminuat, iar cel de îmbinare prin frecare, nu s-a produs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figura 5 - Experimente 01, EN AW 1200                Figura 6 - Experimente 02, EN AW 1200 
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La încercarea de rupere prin forfecare 
ruperea s-a produs la o forţă 
Fmax=5700N. Se poate constata că pe 
lângă nituirea proriu-zisă realizată prin 
intermediul nitului, s-a realizat şi o 
îmbinare prin frecare. Putem vorbi deci 
de o îmbinare combinată nituire + 
sudare prin frecare, îmbinare obţinută 
prin aplicarea unui singur procedeu. 
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 (gaură de trecere în prima tablă 
şi gaură filetată în cea de-a doua tablă). 
La încercarea la rupere prin forfecare, 
forţa maximă la rupere a fost de 
Fmax=5000N.  
 

Analizând comparativ cele două îmbinări se constată că: 
- forţa la rupere a fost mai mare cu aprox. 14% în cazul îmbinării tablelor prin nituire 

prin frecare cu efect hibrid, comparativ cu cazul în care îmbinarea s-a realizat prin 
prindere mecanică (şurub). 

- la îmbinarea prin nituire prin frecare cu efect hibrid se face economie considerabilă de 
manoperă prin eliminarea următoarelor operaţiuni: 

• execuţie gaură de trecere Ф6,5mm în tabla amplasată deasupra 

• execuţie gaură Ф4,8mm în tabla amplasată dedesubt 

• filetare la M6, gaura din tabla amplasată dedesubt 
Estimăm că timpul de execuţie 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. 
Măsurătorile de duritate au fost realizate la o distanţă de 3mm, respectiv 6mm de capul 
nitului (figura 8).  
 

 
 
 
 
 

Figura 8 – Amplasare urme de măsurare a durităţii 
Analiza sclerometrică (figura 9) relevă următoarele aspecte: 
- la toate experimentele, în ZIT, duritatea scade treptat (comparativ cu cea a 

materialului de bază) înspre ZITM, scăzând cu până la 20-30%  

Figura 7-Experimente 03, EN AW 1200 
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- în zona ZITM, la tabla amplasată deasupra, la experimentele 1 şi 3, valorile durităţii 
au fost cu cca. 70% mai mari decât în MB, fapt datorat şi acţiunii umărului nitului, 
care a acţionat asupra suprafeţei tablei (amplasate deasupra). 

- În cazul niturilor, în zona de contact nit-MB1/MB2 s-a produs o creştere a durităţii cu 
aproximativ 10-15% în cazul niturilor netratate termic şi cu aproximativ 10-20% în 
cazul niturilor tratate termic. Creşterea durităţilor s-a manifestat mai pregnant în 
tabla amplasată deasupra (în principal datorită influenţei suprafeţei mari de frecare 
dintre umărul nitului şi suprafaţa tablei amplasate deasupra.  

 
Figura 9 Evoluţia durităţilor în îmbinări 

La experimentările desfăşurate pentru table din EN AW 1200, cu grosimea de 5mm, 
utilizând nituri de acelaşi tip ca la experimentele anterioare, în condiţiile reducerii 
turaţiei nitului la 1000 rot/min, sens de rotire antiorar, şi în condiţiile creşterii 
progresive a vitezei de cobărâre şi pătrundere a nitului în materiale, până la 20mm/min, 
partea activă a nitului s-a rupt în timpul procesului de îmbinare. 
Pentru aliaje de aluminiu EN AW 6082 s-au realizat experimente de îmbinare prin nituire 
cu efect hibrid, utilizând parametrii prezentati în tabelul 2. 

 
Tabelul 2  Parametrii proces pentru aliaj de aluminiu EN AW 6082 

Material bază Nit Parametri procesare 
Materiale 

de 
îmbinat 

Grosime 
(mm) 

Material Tip Lungime pin 
lpin (mm) 

Turaţie n 
(rot/min) 

Viteză v 
(mm/min) 

Sens 
rotaţie 

antiorar 
 EN AW 

6082 
6/6 

X 155CrMoV12 
netratat termic 

 

Cilindric 
filetat 

M6 
 

10,0 1450 
Creştere 

progresivă- 
max.20 orar 
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Figura 10 – Experiment nituire prin frecare cu efect hibrid -  EN AW 6082 
Pentru experimentările realizate cu  sens  antiorar de rotaţie a nitului, la analiza 
macroscopică (Figura 10) se observă faptul că nitul s-a forfecat în îmbinare, apar zone 
unde se evidenţiază prinderea mecanică dintre nit şi MB1, respectiv MB2, linia de contact 
între MB1 şi MB2, precum şi o zonă sudată prin frecare.  
Schimbând sensul de rotaţie a nitului (sens orar), la pregătirea probelor pentru analiză 
macroscopică s-a observat că nu s-a produs îmbinarea dintre materiale de bază şi 
materialul nitului, deoarece nu s-a produs amestecarea materialelor. 
Există posibilitatea ca factorul principal care a generat rezultatul negativ de la acest 
experiment să îl constituie sensul de rotaţţie orar al nitului, care a provocat efectul de 
“aşchiere” asupra MB1 şi MB2 şi nu efectul de frecare, indispensabil acestui procedeu de 
nituire. 
 
Pentru cupru Cu 99 s-au realizat experimente de îmbinare prin nituire cu efect hibrid, 
utilizând parametrii prezentati în tabelul 3. 

Tabelul 3 Parametrii proces pentru cupru Cu 99 

Material bază Nit Parametri procesare 

Materiale 
de 

îmbinat 

Grosime 
(mm) 

Material Tip Lungime pin 
lpin (mm) 

Turaţie n 
 (rot/min) 

Viteză v 
 (mm/min) 

Sens 
rotaţie 

X 155CrMoV12 
netratat termic 

antiorar 

X 155CrMoV12 
tratat termic 

antiorar Cu 99 5/5 

X 155CrMoV12 
tratat termic 

Cilindric 
filetat 

M6 
 

9,0 
 

1450 
Creştere 

progresivă- 
max.20 

orar 

Utilizând la experimentări prima variantă de parametri din tabelul 3,  cu pin netratat 
termic şi sens rotire antiorar, s-a constatat că partea activă a nitului s-a rupt prin 
forfecare în timpul procesului de îmbinare, cauza fiind  aceea că materialul din care a 
fost realizat nitul nu a fost tratat termic. 
Pentru a doua variantă de parametri din tabel, în cazul utilizării nitului tratat termic, 
procesul de îmbinare a tablelor de cupru s-a realizat fără ca pinul să se rupă în timpul 
procesului efectiv de nituire. La pregătirea probelor pentru analiză macroscopică s-a 
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constatat că nitul s-a forfecat la cca.1,5mm de suprafaţa tablei superioare. De asemenea 
s-a constatat că nu s-a produs amestecarea materialelor pentru a favoriza realizarea 
îmbinării. 
Pentru experimentările realizate în a treia variantă, cu nit tratat termic şi sens orar de 
rotire a nitului, analiza macroscopică evidenţiază faptul că nitul s-a forfecat în îmbinare 
la aproximativ 2mm sub capul nitului. Apar zone unde se evidenţiază prinderea 
mecanică dintre nit şi MB1, respectiv MB2, linia de contact între MB1 şi MB2, precum şi o 
zonă sudată prin frecare (Figura 11). De asemenea se observă o distanţare  a 
materialelor de bază de cca. 1-1,1mm. 

 

Figura 11  Aspectul macroscopic al îmbinării – varianta a treia de parametri 
Analizând aspectul macroscopic se observă clar că există tendinţe de formare, în 
anumite zone, a îmbinării nituite. Se disting zone în care se formează prinderea 
mecanică caracteristică, dar şi zonele sudate prin frecare. Experimentele pentru 
îmbinarea tablelor de cupru, realizate cu a doua şi a treia variantă de parametri, au 
relevat faptul că la acest material situaţia favorabilă ar fi aceea în care sensul de rotaţie 
al nitului ar fi cel orar.  
 
În capitolul 4 sunt prezentate date privind diseminarea de informaţii legate de acest 
proiect, prin crearea, în această etapă, a paginii web a proiectului, legată de website- ul 
ISIM, la secţiunea cercetare  http://www.isim.ro/nucleu16-08/101/index_101.htm.  
 În figura 12 sunt prezentate print screen-rui privind website-ul proiectului. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12  Prin screen privind website-ul proiectului 
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Astfel se realizează prima acţiune din planul de diseminare şi valorificare a rezultatelor 
obţinute în cadrul proiectului. Aceasta are ca scop cunoaşterea activităţilor şi a 
rezultatelor obţinute, fiind conturată încă de la începutul proiectului, prin promovarea 
pe website-ul ISIM a prezentului proiect: se vor prezenta informaţii care să conţină titlul 
proiectului, perioada de desfăşurare, stadiul realizării proiectului, obiectivele propuse, 
etapele de lucru şi rezultatele obţinute în cadrul fiecareia, materiale de promovare, 
precum şi date de contact. Informaţiile de pe website vor fi actualizate pe parcursul 
desfăşurării proiectului astfel încât la finalizarea fiecarei etape rezultatele obţinute să fie 
făcute publice prin rapoartele de activitate. 
În capitolul 5 sunt prezentate concluziile rezultate în urma finalizării activităţilor 
desfăşurate în cadrul acestei etape a proiectului 
Tehnicile de îmbinare prin nituire au potenţial mare de dezvoltare şi de creştere a 
gradului de aplicabilitate în domenii industriale de vârf. 
Procedeul de nituire cu efect hibrid – prindere mecanică – sudare prin frecare este o 
variantă inovativă de îmbinare a unor materiale metalice uşoare, propus de colectivul de 
cercetare al proiectului.  
Testele preliminare de aplicare a noului procedeu de nituire cu efect hibrid  au permis 
obţinerea dobândirea de cunoştinţe şi obţinerea unor date tehnice preliminare privind 
parametrii tehnologici, configuraţia niturilor, factori de influenţă, etc. Aceste date 
reprezintă punctul de plecare pentru dezvoltarea unor programe de cercetare complexe 
privind dezvoltarea noului procedeu hibrid de nituire. 
 

 
Rezultate, stadiul realizării obiectivului fazei, concluzii şi propuneri pentru continuarea 
proiectului 

 
- Au fost stabilite cerinţe tehnice pentru model funcţional de echipament pentru 

aplicarea  procedeului de nituire cu efect hibrid -prindere mecanică şi sudare prin 
frecare,  

- S-au realizat adaptări la maşina de sudare FSW aflată în dotarea ISIM Timişoara, care 
să asigure posibilitatea realizării unor tehnologii preliminare cu noul procedeu de 
nituire prin frecare eu efect hibrid. S-a realizat rigidizarea maşinii pentru a se evita 
apariţia vibraţiilor în timpul procesului şi pentru desfăşurarea în bune condiţii a 
procesului de îmbinare, s-au realizat dispozitive necesare pentru poziţionarea şi 
fixarea niturilor în vederea asigurării realizării în condiţii optime a secvenţelor de lucru 

- S-a realizat un program experimental preliminar de nituire prin frecare cu efect hibrid , 
care a demonstrat că ideea privind noul procedeu propus este viabilă şi aplicabilă 
pentru materiale de bază din categoria aliajelor de aluminiu (EN AW 1200, EN AW 
6082) şi cupru Cu99 de diferite grosimi (5mm şi 6mm) şi pentru nituri realizate din  
oţel X155CrVMo12 (AISI D2, DIN 1.2379).  

- Testele preliminare de aplicare a noului procedeu de nituire cu efect hibrid  au permis 
obţinerea dobândirea de cunoştinţe şi obţinerea unor date tehnice preliminare privind 
parametrii tehnologici, configuraţia niturilor, factori de influenţă, etc. Aceste date 
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reprezintă punctul de plecare pentru dezvoltarea unor programe de cercetare 
complexe privind dezvoltarea noului procedeu hibrid de nituire 
Rezultatele concrete obţinute în această fază a proiectului, care corespund 
rezultatelor preconizate (precizate la pct.2 din prezentul raport) constau în:  

o Analiza tehnicilor de îmbinare prin nituire utilizate în prezent (R1);  
o Studierea mecanismului de formare a îmbinării, utilizând 

procedeul de nituire cu efect hibrid (prindere mecanică şi sudare 
prin frecare), propus în  cadrul proiectului; ( R1) 

o Stabilirea cerinţelor tehnice si soluţii constructive pentru 
echipamentul necesar aplicării procedeului de nituire cu efect 
hibrid -prindere mecanică şi sudare prin frecare (R6); 

o Program experimental preliminar pentru cercetarea și 
cunoașterea procedeului de nituire cu efect hibrid (prindere 
mecanică şi sudare prin frecare), respectiv pentru definirea 
factorilor de influenţă asupra procesului de îmbinare (R5, R6, R7, 
R9, R10): 

� rezultate experimentale/practice care fundamentează 
valabilitatea ideii care stă la baza noului procedeu de 
nituire propus (probe reale analizate din punct de vedere 
macro şi microstructural, sclerometric  

� Parametrii cadru de proces (turaţie, viteză de avans, 
soluţie constructivă şi dimensiuni nit, etc.), pentru cazuri 
concrete de grosimi de materiale  

o Creare pagină web a proiectului (R16). 
 
Aceste rezultate sunt în concordanţă cu obiectivele specifice O1-O4  ale proiectului. 
Este necesar ca în continuare în cadrul fazelor următoare ale proiectului să se 
consolideze tehnicile de aplicare a variantelor de îmbinare prin nituire propuse, 
controlarea şi definitivarea condiţiilor de proces ca factori principali de influenţă (de 
ex. eliminarea cauzelor care fazorizează ruperea nitului la sfârşitul procesului efectiv 
de nituire) în strânsă corelare cu caracteristicile cuplurilor de materiale supuse 
procesului, elaborarea de tehnologii optimizate / aplicaţii concrete. 
 
  
 

Responsabil proiect, 
 
Ing. Boţilă Lia Nicoleta 

        


