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Rezumatul fazei II 
Lucrarea de faţă reprezintă etapa II intitulată “Concepţie, proiectare şi execuţie model 
funcţional (MF) echipament/dispozitive pentru aplicarea procedeului de îmbinare prin nituire 
cu efect hibrid (prindere mecanică- sudare prin frecare) la materiale metalice. Diseminare 
rezultate”, a proiectului Nucleu PN 016-08 101 având titlul “ Dezvoltarea de procedee noi, 
inovative și ecologice de îmbinare a materialelor avansate utilizând tehnici neconvenţionale”.  
În cadrul prezentei etape a proiectului privind modelul functional de echipament / dispozitive 
pentru aplicarea procedeului de îmbinare prin nituire cu efect hibrid (prindere mecanică-
sudare prin frecare) la materiale metalice,  colectivul de cercetare şi-a propus: 
- să stabilească cerinţe tehnice pentru modelul funcţional şi să elaboreze tema de proiectare; 
- să evalueze date şi documentaţii existente în ISIM privind echipamente, module funcţionale 

cu caracteristici tehnice specifice, care înglobate într-un sistem complex, cu completările şi 
adaptările necesare, să permită aplicarea procedeului de îmbinare prin nituire cu efect 
hibrid (prindere mecanică - sudare prin frecare) la materiale metalice; 

- să elaboreze documentaţia de execuţie şi să realizeze module funcţionale pentru realizarea 
modelului funcţional, respectiv să elaboreze cartea tehnică  

- analizarea şi stabilirea de  soluţii constructive optime pentru nituri 
- achiziţionarea de componente pentru conceperea şi realizarea unui sistem pentru 

monitorizarea forţelor şi a temperaturilor (cu termocuplă) dezvoltate în timpul procesului 
de nituire cu efect hibrid; 

- echiparea modelului funcţional cu un sistem de măsurare şi monitorizare  a temperaturii 
utilizând termografia în infraroşu (consacrat şi mult utilizat la ISIM), complementar metodei 
care utilizează termocuple 

- crearea unei baze de date cu firme producătoare de structuri metalice, ca potenţiali 
utilizatori ai  procedeului de îmbinare prin nituire cu efect hibrid 

- actualizarea paginii web a proiectului pentru diseminarea de informaţii privind stadiul 
proiectului. 

Lucrările realizate în prezenta fază a proiectului sunt structurate în 8 capitole. 
În primul capitol sunt prezentate cerinţe tehnice pentru echipament specializat pentru 
aplicarea procedeului de nituire cu efect hibrid -prindere mecanică şi sudare prin frecare. 
Echipamentul trebuie să asigure::  
- 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 nitului în vederea nituirii celor două materiale de bază; 
- Realizarea nituirii propriu-zise; 
- Oprirea rotaţiei, simultan cu eliberarea pieselor de îmbinat. 
Geometria nitului, detaliile privind fixarea acestuia, derularea efectivă a procesului, 
materialele de îmbinat, caracteristicile tehnice ale echipamentului utilizat, etc., sunt 
definitorii în obţinerea unei îmbinări de calitate. 
De asemenea, pentru îmbinare prin nituire cu efect hibrid, sunt importante următoarele 
elemente: 
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- controlul forţei de apăsare, în special de la momentul când capul nitului ajunge în contact cu 
tabla amplasată deasupra. 
- cunoaşterea temperaturii la care se desfăşoară secvenţele importante ale procesului, fiind 

un proces în care se produce şi o îmbinare prin frecare, ca efect al plastifierii şi amestecării 
materialelor, 
- batiul şi elementele în mişcare ale echipamentului utilizat la aplicarea procedeului, să fie 

realizate în construcţie robustă şi sigură în funcţionare (vibraţiile introduse în sistem în 
timpul procesului să fie de valori minime) 
- piesele de îmbinat trebuie să fie poziţionate corect şi fixate ferm, pentru a nu se produce 

modificări ale poziţiei relative iniţiale dintre acestea, în timpul procesului. 
Luând în considerare caracteristicile procesului inovator de nituire cu efect hibrid (prindere 
mecanică şi sudare prin frecare) şi aprecierile tehnice prezentate în acest capitol, s-a elaborat 
Tema de proiectare pentru model funcţional pentru “Echipament pentru îmbinare prin nituire 
cu efect hibrid (prindere mecanică – sudare prin frecare).   
În capitolul 2  s-a realizat o  evaluare a datelor şi documentaţiei existente în ISIM privind 
tehnici de experimentare care pot fi utilizate la construirea de module funcţionale, care 
intgrate într-un sistem, permit aplicarea procedeului de îmbinare prin nituire cu efect hibrid. 
Pentru dezvoltarea procedeului Friction Stir Riveting, pentru îmbinarea materialelor uşoare cu 
materiale polimerice, la ISIM Timişoara s-a construit un echipament la nivel de stand 
experimental. La testele preliminare realizate pe acest echipament pentru aplicarea 
procedeului de nituire cu efect hibrid, standul experimental nu a corespuns, în principal 
datorită sistemului de transmitere a mişcării de rotaţie de la motorul de acţionare la nit 
(sistem cu curele, cu reglarea turaţiei în 8 trepte ). Sistemul cu curele nu a permis 
transmiterea la nit a turaţiilor prescrise, datorită forţelor mari care se dezvoltă în timpul 
procesului, datorate frecării dintre nit şi materialele de îmbinat (în materialele de îmbinat nu 
se practică o gaură prealabilă). 
În aceste condiţii s-au analizat posibilităţile de adaptare/completare a maşinii specializate de 
sudare tip FSW-4-10 care se află în dotarea ISIM Timişoara, cu componente şi module care să 
asigure obţinerea caracteristicilor şi cerinţelor specificate în Tema de proiectare. 
Au fost necesare: 
- propunerea şi promovarea unor soluţii tehnice în principal pentru rezolvarea unor probleme 

care să permită eficientizarea cercetărilor (programului experimental) din punct de vedere 
al tehnicilor de experimentare. 
- realizarea unui sistem complex care să asigure reducerea fenomenelor care pot afecta în 

sens negativ buna desfăşurare a procesului (reducerea la minim a vibraţiilor care pot apărea 
în special la utilizarea unor turaţii de lucru mari). 
- asigurarea posibilităţii de control al forţei de apăsare a nitului asupra materialelor de 

îmbinat, în toate secvenţele de lucru; 
- asigurarea posibilităţii de control al temperaturii  în toate secvenţele de lucru; 
- realizarea unor soluţii constructive care să permită eliminarea unor deficienţe majore 

constatate în timpul experimentărilor preliminare: formarea unor interstiţii între table în 
zona de contact, respectiv ruperea nitului în materialele de îmbinat, probabil la operarea 
comenzii de sfârşit de proces . 
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Conceperea şi realizarea acestor soluţii tehnice a avut ca scop principal construirea unui 
sistem complex la nivel de model funcţional, cu caracteristici tehnice care să  permită 
aplicarea procedeului de nituire cu efect hibrid. 
Capitolul 3 cuprinde date tehnice referitoare la concepţia, proiectarea şi execuţia de module 
funcţionale pentru realizarea modelului funcţional pentru aplicarea procedeului de îmbinare 
prin nituire cu efect hibrid. 
Analiza cerinţelor tehnice pentru modelul funcţional, a determinat realizarea  unor soluţii 
tehnice pornind de la maşina de sudare FSW 4-10 existentă în dotarea ISIM. Această decizie a 
avut la bază următoarele considerente: maşina, în ansamblu, a fost realizată în construcţie 
modulară robustă, comportându-se bine în timpul procesului de sudare FSW (s-au înregistrat 
vibraţii minime); la îmbinarea materialelor cu durităţi mici (≤ 120 HV), Al99, AZ31B, Al6082, 
AlSi12, procesul a fost stabil, maşina comportându-se conform prescripţiilor tehnice; pentru 
Al99 şi AlSi12, s-au sudat grosimi de material s -max 12mm. 
În figura 1 este prezentat sistemul complex de nituire prin frecare cu efect hibrid, realizat la 
nivel de model funcţional în prezenta etapă a proiectului, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1 Sistemul complex de nituire prin frecare cu efect hibrid 
 Componenţa sistemului complex de nituire prin frecare cu efect hibrid (figura1) este: 
1. maşina de sudare FSW 4-10 
2. dispozitiv de poziţionare şi fixare piese de îmbinat 
3. dispozitiv port nit 
4. nit 
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5. cap de lucru 
6. dispozitiv mecanic pentru fixare traductor de forţă (vizibil în figura 2) 
7. cameră termografie în infraroşu FLIR A40M 
8. laptop pentru monitorizare evoluţie temperatură (termografie în infraroşu) 
9. laptop pentru monitorizare forţă şi temperatură (cu termocuplă) 
10. sursă de tensiune modulară 36W, 24VDC 
11. datalogger, 10 canale termocuple+tensiune, cu  aplicatie software 
12. dispozitiv de poziţionare şi fixare cameră termografică în poziţia de lucru 
13. termocuplă 
14. dispozitiv de poziţionare şi fixare termocuplă în poziţia de lucru 
Aceste caracteristici ale maşinii au generat premisele că maşina de sudare FSW cu adaptările 
specifice poate deveni un model funcţional utilizabil în cadrul experimentărilor de laborator 
destinate dezvoltării procedeului de îmbinare prin nituire cu efect  hibrid. 
S-a realizat completarea maşinii cu sistem pentru monitorizarea forţelor şi a temperaturilor 
dezvoltate în timpul procesului de nituire cu efect hibrid, compus din: 
� Sonda temperatura, pentru măsurare a temperaturii în intervalul -50…+13000C  
� Sonda temperatura, pentru măsurare a temperaturii în intervalul -50…+15500C  
� Celulă de forţă 20kN, 0-10V, cu amplificator 
� Datalogger, 10 canale termocuple+tensiune,  aplicatie software  
� Sursă tensiune modulară 36W, 24VDC  
� Sistemul de control prin monitorizarea forţelor este destinat măsurării forţelor de apăsare 

(componenta verticală) în cadrul operaţiei de nituire. 
Din punct de vedere al funcţionării, acest sistem (desen ansamblu DMF-0) are două părţi 
distincte şi anume: dispozitivul mecanic care se montează pe arborele principal al maşinii de 
sudare FSW şi în care se fixează traductorul de forţă (figura 2); unitatea de afişaj (poz.11, 
figura 1), fixată pe un suport pe batiul maşinii de sudare FSW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Dispozitiv mecanic pentru fixare traductor de forţă 
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Înregistratorul de date (datalogger, poz.11, figura 1) are o memorie internă pentru captarea 
directă a unui volum mare de date în memoria USB, poate fi conectat la un PC prin USB 
pentru monitorizare on-line şi captare de date. Prin ataşarea unei unităţi externe de memorie 
USB se pot salva datele direct pe aceasta. 
La deplasarea arborelui principal, traductorul măsoară valoarea forţei dezvoltată în timpul 
mişcării de coborâre. Semnalul electric generat de deplasarea elementului activ al 
traductorului se transmite la unitatea de afişaj. Valorile efective ale forţei se pot citi în mod 
continuu. Prin analiza valorilor forţelor, se pot determina piesele la care îmbinările nituite au 
fost corespunzătoare. Acestora le corespund anumite valori ale forţelor de apăsare, 
înregistrate în timpul procesului. În acest mod, forţa de apăsare a nitului, în corelare cu 
secvenţele de lucru, poate deveni un parametru foarte important al procesului de nituire cu 
efect hibrid. 
În figura 3 se prezintă o secvenţă de înregistrare a evoluţiei forţei şi temperaturii în timpul  
procesului de îmbinare prin nituire cu efect hibrid.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3  Evoluţia forţei şi temperaturii în timpul  procesului de nituire cu efect hibrid 
Dispozitivul de măsurare este echipat cu o celulă de forţă de 20 kN şi o unitate termocuplă 
pentru măsurarea temperaturii.   
Celula de forţă (traductor de forţă) 20kN, 0-10V este destinată măsurării forţelor de 
compresiune, cu un interval de măsură de 0,5kN- 50 kN. Modul de aplicare a forţei este 
simplu, are dimensiuni mici şi compacte, este uşor de instalat, eroarea de măsurare este de 
1% din valoarea maximă de măsurare.   
Datorită soluţiei constructive şi a caracteristicilor tehnice, acest traductor de forţă poate fi 
utilizat în numeroase aplicaţii pentru care o instalare simplă și un design compact sunt factori 
importanţi. Datorită modului în care forţa este aplicată traductorului, acesta este ușor de 
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integrat pentru diverse aplicaţii. Forţa este aplicată vertical pe axa celulei de sarcină şi este 
preluată de suportul semisferic. 
Sistemul de control şi măsurare este echipat cu două sonde de temperatură de tip 
termocuplă, capabile să măsoare temperaturi în intervalul -50…+13000C., respectiv 
+50…+15500C. 
Sursa de tensiune modulară  este o unitate compactă închisă cu terminale şurub pentru fire; 
cu intrări universale; protecţie la suprasarcină şi autoînchidere la variaţii de tensiune cu 
autorevenire; protecţii la  scurtcircuit şi supratensiune 
Pentru îndeplinirea obiectivului proiectului privind asigurarea condiţiilor şi tehnicilor necesare 
pentru aplicarea procedeului de nituire cu efect hibrid (prindere mecanică – sudare prin 
frecare), din punctul de vedere al capului de lucru (ansamblu: motor de acţionare – cuplaj 
electric – arbore principal – dispozitiv poziţionare şi fixare element activ rotitor), s-au adoptat 
două variante de soluţii constructive pentru care s-au elaborat documentaţii de excuţie: 
Varianta I: Îmbunătăţirea soluţiei existente, prin completarea cu module noi care să asigure 
creşterea rigidităţii ansamblului cap de lucru, dispozitiv de nituire, respectiv nit. 
Datorită lungimii libere prea mari a arborelui principal al maşinii FSW, s-a completat 
ansamblului existent pe maşina FSW cu un modul  care să conţină un lagăr suplimentar, 
pentru zona liberă (Ø = 45 mm) a arborelui principal (figura 4a , desen de ansamblu nr. ACL I – 
1.0,). S-a utilizat un rulment oscilant cu bile – 2309-RS. În urma adaptărilor realizate lungimea 
liberă a arboreluri principal s-a redus de la 110 mm la aprox. 50 mm şi prin aceasta s-a mărit 
considerabil rigiditatea ansamblului cap de lucru. De asemenea diametrul din zona critică s-a 

mărit de la Φ = 35 mm la varianta iniţială până la Φ = 45 mm (figura 4a , zona marcată). 
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Figura 4 - a) Schiţa ansamblu cap lucru varianta I,  
b)  Varianta II -  Cap de lucru (1) şi dispozitiv de poziţionare şi fixare a nitului (2) 
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Varianta II: Conceperea, proiectarea şi execuţia unei variante constructive noi a acestui 
ansamblu, care a avut la bază concluziile şi analizele tehnice ce au rezultat în urma 
programelor de exploatare ale maşinii. Acestă variantă a avut ca scop, realizarea unui sistem 
robust, care să asigure rigiditatea necesară desfăşurării în bune condiţii a procesului de nituire 
(ansamblu cap nituire, desen de  ansamblu ENH-1.0) . 
 Are în componenţă următoarele elemente: 
- motorul electric de acţionare (rotire) a nitului .....4 kW / 1500 rot/min 
- capul de lucru propriu-zis 
- sania verticală – cursa maximă ...........................190 mm 
- axul port-nit .........................................................con Morse 4 
Capul de lucru (figura 4b-1) are în componenţă, în principal, un lagăr cu un rulment radial şi 
doi rulmenţi axiali cu role conice. În interiorul rulmenţilor se montează arborele principal care 
are prevăzut un alezaj conic în care se prinde dispozitivul de poziţionare şi fixare a nitului. Se 
alege un alezaj conic pentru fixarea dispozitivului specific de lucru (figura 4b-2) pentru a 
asigura eliminarea jocurilor radiale ce pot apărea datorită contactului între materialul de 
îmbinat şi nit. Antrenarea arborelui principal, în mişcare de rotaţie se face direct de la un 
motor electric, prin intermediul unui cuplaj elastic. 
Poziţionarea pe verticală a capului de lucru trebuie să fie precisă şi fără riscul de dereglare în 
timpul procesului de nituire. Din acest motiv mecanismul cu şuruburi al uniăţii de translaţie 
pe verticală asigură o reglare fină, prin acţionarea acestora în mod independent asupra unuia 
din ghidajele saniei verticale. 
S-a elaborat şi cartea tehnică pentru sistemul complex de nituire prin frecare cu efect hibrid, 
realizat la nivel de model funcţional.  Desigur modelul funcţional este perfectibil, concluziile 
rezultate în urma derulării programului experimental  (care fac obiectul fazei următoare a 
proiectului) pot sta la baza îmbunătăţirii performanţelor echipamentului.      
În capitolul 4 sunt prezentate soluţii constructive pentru nituri. S-au analizat soluţii 
constructive pentru nituri realizate pe plan mondial pentru procedee asemănătoare, care 
implică geometrii complexe, operaţii multiple de prelucrare şi costuri ridicate.  
Având în vedere rezultatele obţinute pe plan mondial, la ISIM Timişoara s-au utilizat diferite 
soluţii constructive pentru nituri, care au fost testate în cadrul unor experimentări 
preliminare. În urma acestor teste, rezultatele preliminare promiţătoare care pot fundamenta 
dezvoltarea unor cercetări complexe, au fost obţinute utilizând nituri cu forma constructivă 
din figura 5a. 

 

 

 

 

    a)      b)  

Figura 5 Forme constructive ale nitului - ISIM. 
De asemenea se are în vedere utilizarea la experimentări, în cadrul etapei următoare, a unei 
geometrii de nit cu prelucrare conică sub capul nitului (figura 5b).  
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Capitolul 5 cuprinde o bază de date cu firme producătoare de structuri metalice, din diferite 
judeţe din ţară, ca potenţiali utilizatori ai procedeului de îmbinare prin nituire cu efect hibrid. 
Baza de date astfel creată va fi utilă pentru promovarea și în scopul valorificării cât mai bune a 
rezultatelor proiectului în mediul industrial, constituind un punct de plecare în acest sens. Pe 
baza domeniilor de activitate ale firmelor incluse în baza de date, în etapele următoare ale 
proiectului se vor putea stabili domenii de aplicabilitate ale tehnicilor utilizate, în vederea 
identificării și dezvoltării de posibilităţi concrete de aplicare.  
Această bază de date se va completa pe parcursul derulării proiectului cu noi firme 
identificate, fiind utilă pentru realizarea acţiunilor 4,5,6 din planul de planul de valorificare a 
rezultatelor, care vizează: 
- pregătirea și distribuirea de materiale de promovare privind proiectul, în mediul ştiinţific, 

academic şi mai ales în mediul industrial, pe parcursul derulării proiectului, 
- posibilitatea de a participa la saloane de inventică, la târguri/expoziţii . 
- organizarea de acţiuni de prezentare şi workshopuri/seminarii pentru ca tematica 

proiectului să aibă impact direct în mediul industrial, dar şi în mediul ştiinţific şi academic, 
cu rol de informare şi transfer de cunoştinţe.  

Scopul principal al acţiunilor menţionate mai sus este cunoaşterea procedeului de îmbinare 
prin nituire cu efect hibrid şi a avantajelor pe care acestea le oferă, a rezultatelor obţinute în 
cadrul proiectului şi a posibilităţilor de implementare a acestora în procesele de producţie. Se 
urmăreşte, de asemenea, ca în urma acestor acţiuni să se identifice aplicaţii concrete din 
industrie şi gradul de interes pentru aplicarea industrială a  procedeului de îmbinare prin 
nituire cu efect hibrid, să fie sporit. 
Capitolul 6 prezintă achiziţiile realizate în această fază a proiectului. 
S-au realizat achiziţii: 
- pentru realizarea sistemului pentru monitorizarea forţelor şi a temperaturii (sonda 

temperatura N cu posibilitate de măsurare a temperaturii între -50…+13000C; sonda 
temperatura T/C cu posibilitate de măsurare a temperaturii între -50…+15500C; celulă de 
forţă 20kN, 0-10V, cu amplificator; datalogger, 10 canale termocuple + tensiune, cu 
aplicatie software; sursă tensiune modulară 36W, 24VDC); 

- materiale pentru execuţia modulelor componente ale modelului funcţional şi pentru 
experimentări  

- componente pentru buna deservire a modelului funcţional 
În capitolul 7 sunt prezentate date privind diseminarea de informaţii legate de acest proiect, 
prin actualizarea paginii web a proiectului, legată de website- ul ISIM, la secţiunea cercetare  
http://www.isim.ro/nucleu16-08/101/index_101.htm.  
În figura 6 sunt prezentate print screen-ri privind website-ul proiectului. 
 
 
 

 

 

 

Figura 6  
Prin screen 
privind 
website-ul 
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Diseminarea 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. 

Pe website se prezintă 
informaţii care conţin 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 fiecărei 
etape rezultatele obţinute să 
fie făcute publice prin 
rapoartele de activitate. 

Baza de date cu companii industriale (prezentată în Cap.5) va fi utilă pentru diseminarea 
informaţiilor legate de proiect, pentru promovarea valorificarea rezultatelor proiectului în 
mediul industrial, constituind un punct de plecare în acest sens.  
Companiile incluse în baza de date vor putea primi materiale de promovare privind proiectul, 
și vor contribui astfel la realizarea celei de a cincea acţiuni din planul de diseminare și 
valorificare a rezultatelor  proiectului. 
În capitolul 8 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.  
Au fost stabilite cerinţe tehnice pentru echipament specializat pentru aplicarea procedeului 
de nituire cu efect hibrid şi s-a elaborat tema de proiectare.  
S-au evaluat date şi echipamente existente în ISIM care pot fi utilizate la construirea de 
modele funcţionale pentru aplicarea procedeului de îmbinare prin nituire cu efect hibrid. 
S-a realizat un sistem complex de nituire prin frecare cu efect hibrid, prin  completarea 
maşinii FSW cu sistem pentru monitorizarea forţelor şi a temperaturilor dezvoltate în timpul 
procesului de nituire cu efect hibrid. Pentru asigurarea condiţiilor şi tehnicilor necesare 
pentru aplicarea procedeului de nituire cu efect hibrid, s-au adoptat două variante de soluţii 
constructive pentru capul de lucru, pentru care s-au elaborat documentaţii de excuţie.  
S-au analizat şi elaborat soluţii constructive pentru nituri. 
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S-a creat o bază de date cu companii industriale, care va fi utilă pentru promovarea și în 
scopul valorificării rezultatelor proiectului în mediul industrial, constituind un punct de 
plecare în acest sens. 
S-au realizat achiziţiile necesare şi prevăzute în etapa curentă a proiectului. 
S-a actualizat pagina web a proiectului cu informaţii privind stadiul şi rezultalele obţinute 
până în prezent, în cadrul proiectului 
 
Rezultate, stadiul realizării obiectivului fazei, concluzii şi propuneri pentru continuarea 
proiectului 

 
- Au fost stabilite cerinţe tehnice pentru echipament specializat pentru aplicarea procedeului 

de nituire cu efect hibrid -prindere mecanică şi sudare prin frecare. 
- S-a elaborat Tema de proiectare pentru model funcţional pentru “Echipament pentru 

îmbinare prin nituire cu efect hibrid (prindere mecanică – sudare prin frecare 
- S-a realizat o  evaluare a datelor şi echipamentelor existente în ISIM privind tehnici de 

experimentare care pot fi utilizate la construirea de modele funcţionale pentru  aplicarea 
procedeului  de îmbinare prin nituire cu efect hibrid 
- S-au analizat posibilităţile de adaptare/completare a maşinii specializate de sudare tip FSW-

4-10 care se află în dotarea ISIM Timişoara, cu componente şi module care să asigure 
obţinerea caracteristicilor şi cerinţelor specificate în Tema de proiectare 
- S-a realizat completarea maşinii cu sistem pentru monitorizarea forţelor şi a temperaturilor 

dezvoltate în timpul procesului de nituire cu efect hibrid   
- Pentru îndeplinirea obiectivului proiectului privind asigurarea condiţiilor şi tehnicilor 

necesare pentru aplicarea procedeului de nituire cu efect hibrid (prindere mecanică – 
sudare prin frecare), din punctul de vedere al capului de lucru (ansamblu: motor de 
acţionare – cuplaj electric – arbore principal – dispozitiv poziţionare şi fixare element activ 
rotitor), s-au adoptat două variante de soluţii constructive pentru care s-au elaborat 
documentaţii de excuţie; 
- S-au analizat şi elaborat soluţii constructive pentru nituri. 
- S-a creat o bază de date cu companii industriale, care va fi utilă pentru promovarea și în 

scopul valorificării rezultatelor proiectului în mediul industrial, constituind un punct de 
plecare în acest sens. 
- S-au realizat achiziţiile necesare şi prevăzute în etapa curentă a proiectului 
- S-a actualizat pagina web a proiectului cu informaţii privind stadiul şi rezultalele obţinute 

până în prezent, în cadrul proiectului 
Rezultatele concrete obţinute în această fază a proiectului, care corespund rezultatelor 
preconizate constau în:  
� cerinte tehnice module functionale echipament nituire cu efect hibrid (R6); 
� tema de proiectare (R6); 
� documentaţie de execuţie module si dispozitive (R6); 
� realizare module funcţionale, dispozitive specifice , carte tehnică (R8); 
� soluţii constructive pentru nituri (R7) 
� sistem monitorizare forţă şi temperatură proces (R9); 



 11 

� bază de date cu firme producătoare de structuri metalice, ca potenţiali utilizatori ai 
procedeului de îmbinare prin nituire cu efect hibrid (R15); 

� actualizare pagina web a proiectului (R16). 
 

Aceste rezultate sunt în concordanţă cu obiectivele O1, O2, O3,  O4 şi O11 ale proiectului. 
Este necesar ca în continuare, în cadrul fazelor următoare ale proiectului, să se  consolideze 
tehnica de aplicare a nituirii cu efect hibrid.  In urma derulării programului experimental, care 
face obiectul fazei următoare a proiectului, concluziile rezultate pot sta la baza îmbunătăţirii 
performanţelor echipamentului. 
Este necesară 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 

 
  
 


