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Rezumatul fazei III 
Lucrarea de faţă reprezintă etapa III intitulată “Determinare limite de aplicare a procedeului de 
îmbinare prin nituire cu efect hibrid (prindere mecanică - sudare prin frecare) la materiale metalice. 
Rezultate brevetabile. 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 determinarea limitelor de aplicare a procedeului de 
îmbinare prin nituire cu efect hibrid (prindere mecanică-sudare prin frecare) la materiale metalice,  
colectivul de cercetare şi-a propus: 

- identificare soluţii tehnice pentru rezolvarea unor probleme care să permită eficientizarea 
cercetărilor (programului experimental) din punct de vedere al tehnicilor de experimentare; 

- concepţie, proiectare și execuţie nituri  de diferite dimensiuni; 

- desfășurarea unui program de cercetare experimentală de îmbinare prin nituire cu efect hibrid 
(prindere mecanică şi sudare prin frecare), pentru cupluri de materiale de bază neferoase 
similare şi disimilare din categoria aliajelor de aluminiu și cupru, cu nituri din oţel; 

- monitorizare procese de îmbinare,  analizarea mecanismelor de formare a îmbinării, utilizând 
procedeul de nituire cu efect hibrid (prindere mecanică şi sudare prin frecare), caracterizare si 
evaluare îmbinări prin nituire cu efect hibrid  

- elaborare specificaţii de materiale şi specificaţii tehnologice preliminare 

- completare bază de date cu firme din cadrul clusterelor la care ISIM este membru, ca 
potenţiali utiizatori ai  de nituire cu efect hibrid (prindere mecanică-sudare prin frecare) 

- diseminare rezultate obţinute în cadrul proiectului (actualizare pagină web a proiectului, 
lucrări ştiinţifice). 

Lucrările realizate în prezenta fază a proiectului sunt structurate în 5 capitole. 
În primul capitol este prezentat stadiul actual al lucrărilor în cadrul proiectului. Au fost  prezentate pe 
scurt activităţile desfăşurate în cadrul etapelor precedente ale proiectului. Sunt prezentate obiectivele 
principale ale prezentei faze a proiectului: 
- utilizarea şi verificarea în funcţionare a sistemului complex de nituire completat cu module şi 

dispozitive conexe noi.  
- analiza efectului modificărilor realizate tehnicii de experimentare în raport cu deficienţele sesizate în 

cadrul programului experimental preliminar desfăşurat în cadrul etapei întâi a proiectului (rupere 
parte activă nit, respectiv distanţare table în timpul procesului de nituire). 

- programe experimentale complexe de nituire cu efect hibrid pentru diferite cupluri de materiale 
metalice neferoase similare şi disimilare, în vederea elaborării de tehnologii de îmbinare prin nituire 
eficiente şi sigure 

- eliminarea cauzelor tehnologice care au provocat apariţia unor defecte în îmbinarea nituită, cum ar 
fi „golurile de material” formate între spirele nitului  

- obţinerea de informaţii tehnice şi analizarea rolului pe care îl are modul în care se realizează 
apăsarea (continuu / discontinuu), viteza de acţionare a nitului, respectiv valoarea forţei de apăsare 
a nitului asupra materialelor de îmbinat 

- aplicarea metodelor clasice de evaluare şi caracterizare a îmbinărilor nituite cu efect hibrid 
- aprecieri privind posibilităţi de aplicare (ca şi grosimi şi cupluri de materiale similare şi disimilare). 

Diseminare a unor rezultate obţinute până la acest monent în cadrul proiectului. 
În capitolul al doilea  este prezentată tehnica de experimentare utilizată în cadrul acestei etape a 
proiectului.  

PN 16 - 08 101 - Dezvoltarea de procedee noi, inovative și ecologice de 
îmbinare a materialelor avansate utilizând tehnici neconvenţionale 
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În figura 1 este prezentat sistemul complex de nituire prin frecare cu efect hibrid, realizat la nivel de 
model funcţional în etapa precedentă a proiectului şi utilizat  în cadrul prezentei etape la dezvoltarea 
programului experimental complex. 

 
Figura 1 Sistemul complex de nituire prin frecare cu efect hibrid 

 Componenţa sistemului complex de nituire prin frecare cu efect hibrid (figura 1) este: 

1. maşina de sudare FSW 4-10 (viteza de sudare reglabilă 60-480mm/min, turaţia uneltei de sudare 
reglabilă 300-1450 rot/min, cursa utilă la sudare 1000 mm) 

2. dispozitiv de poziţionare şi fixare piese de îmbinat 
3. dispozitiv port nit 
4. nit 
5. cap de lucru 
6. dispozitiv mecanic pentru fixare traductor de forţă (amplasat în spatele motorului) 
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 

Un aspect foarte important şi cu impact imediat asupra calităţii programului experimental l-a 
constituit 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  
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� Sistemul de control prin monitorizarea forţelor este destinat măsurării forţelor de apăsare 
(componenta verticală) în cadrul operaţiei de nituire. 

Sunt prezentate materialele de bază din categoria aliajelor de aluminiu (EN AW 1200, EN AW 6082, 
EAW 7075) și cupru Cu 99, care se supun îmbinării prin nituire cu efect hibrid (ca materiale similare şi 
disimilare), utilizând nituri din oţel C45. Pentru acestea au fost întocmite specificaţii de materiale.  
Pornind de la rezultatele obţinute în etapele precedente ale proiectului, în cadrul programului 
experimental desfășurat în prezenta etapă, s-au conceput, proiectat, executat și utilizat  nituri filetate 
M6, cu lungimea părţii active 5-10mm, din oţel carbon C45 tratat termic la aprox. 40-42HRC (figura 2).  

 
Figura 2 Nituri utilizate în cadrul programului experimental de niture cu efect hibrid 

S-au conceput şi dezvoltat programe experimentale pentru determinarea comportării unor grupe de 
materiale la noul procedeu de nituire cu efect hibrid (prindere mecanică şi sudare prin frecare). Au 
fost elaborate specificaţii tehnologice preliminare pentru îmbinări prin nituire cu efect hibrid pentru 
diferite cupluri de materiale, utilizând diferite condiţii de experimentare . 
Sunt prezentate datele tehnice pentru 13 experimente de îmbinare prin nituire cu efect hibrid 
realizate în cadrul acestei etape pentru diferite cupluri de materiale metalice neferoase, similare şi 
disimilare, din categoria aliajelor de aluminiu şi cupru (tabel 1), cu nituri din oţel C45 tratat termic la 
40-42 HRC. Sunt incluse informaţii privind materialele de îmbinat / dimensiuni; caracteristici ale 
nitului; parametrii tehnologici utilizaţi. 
S-au realizat experimentări de nituire cu efect hibrid pentru cupluri de materiale similare (aliaje de 
aluminiu) şi disimilare (aliaje de aluminiu EN AW 1200, EN AW 6082,  EN AW 7075 şi cupru Cu 99) 
utilizând diferite dimensiuni de nituri realizate din oţel C45. S-a realizat monitorizarea proceselor de 
îmbinare (temperatură dezvoltată în proces şi forţă de apăsare a nitului asupra materialelor de 
îmbinat), evaluarea şi caracterizarea îmbinărilor realizate. 

Tabel 1 – Date experimentale 

Materiale de bază Nit Parametri procesare Nr. 
Exp. Grosime 

MB1 
(mm) 

Grosime 
MB2 

(mm) 

Material Tip Lungime 
parte 
activă 

lpa(mm) 

Turaţie 
n 

(rot/min) 

Viteză  
v 

(mm/min) 

Sens 
rotaţie 

 

Forţa 
apăsare 
max.(N) 

EN AW 1200 / EN AW 1200 
1 7.900 

2 

 6   6 C45  
40-42 HRC 

Cilindric 
filetat 

M6 

10,0 1450 Creştere 
discontinuă  
la max 20 

antiorar 

7.000 

EN AW 6082 / Cu  99 

3 10,0 1450 antiorar 14.000 

4 

 6 5 

10,0 1450 orar 10.000 

7 5,0 1450 antiorar 17.500 

8 5,0 1300 

Creştere 
discontinuă  
la max 20 

antiorar 18.000 

9 5,0 1450 antiorar 16.000 

10 

3 3 

C45 
40-42 HRC 

Cilindric 
filetat 

M6 

5,0 1300 

15 
constant antiorar 16.000 
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EN AW 7075  / Cu 99 

5 1450 14.000 

6 

 5 5 C45 
40-42 HRC 

Cilindric 
filetat 

M6 

9,0 

1000 

Creştere 
discontinuă 
la max 20 

antiorar 

12.000 

Cu 99 / EN AW 1200 

11 5,0 1450 Creştere 
discontinuă 
la max 20 

antiorar 10.000 

12 7,0 1450 15 
constant 

antiorar 11.000 

13 

2 6 C45 
40-42 HRC 

Cilindric 
filetat 

M6 

7,0 1300 Creştere 
discontinuă 
la max 20 

antiorar 12.000 

S-au utilizat: 
- nituri cu umăr Ø 16mm, grosimea umărului 4mm, partea activă a nitului realizată în 

varianta cu filet M6, de lungimi l=5mm, 7mm, 9mm şi 10mm. 
- parametrii tehnologici de proces: turaţie unealtă 1300-1450 rot/min, deplasare axială 

continuă sau disontinuă a nitului la pătrunderea în materialele de îmbinat cu viteze de 15-
20 mm/min, forţa de apăsare Fz a nitului asupra materialelor de îmbinat în intervalul 
7.000-18.000N (în funcţie de particularităţile fiecărui experiment: cuplu de materiale de 
îmbinat, mod de amplasare a materialelor, caracteristici dimensionale ale nitului) 

- cupluri de materiale EN AW 1200 / EN AW 1200 (de grosimi 6mm/6mm); EN AW 6082 / Cu  99 
(de grosimi 6mm/5mm şi 3mm/3mm); EN AW 7075 /Cu 99 (de grosimi 5mm/5mm) şi Cu 99 / EN 
AW 1200 (de grosimi 2mm/6mm). 
Aspectul îmbinărilor la suprafaţă şi în secţiune –macroscopic, pentru aceste experimente, sunt 
prezentate în figurile 3-7. 
EN AW 1200 / EN AW 1200 

  

Figura 3 Aspectul îmbinării la suprafaţă și aspectul macroscopic al îmbinării (Exp.1 și Exp.2) 
 
Analiza imaginilor macroscopice pentru Exp. 1 şi 2 a relevat următoarele: 

- în jurul umărului s-a format “inelul” caracteristic procedeului, din material preponderent 
MB1 

- se distinge o zonă de amestec a materialului, mai preponderent în MB1, dar şi în MB2 sub nit 
(mai puţin), zonă de amestec de formă tubulară, formată cu preponderenţă în jurul părţii 
active a nitului (partea cu filet). 
- se observă foarte clar sudarea prin frecare a celor două materiale (MB1 şi MB2). Îmbinarea 

are forma tubulară (inelară) şi s-a format în jurul părţii filetate a nitului. Lăţimea sudurii în 
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secţiune transversală  este variabilă în intervalul 2,8-3,8mm. 
- sub umărul nitului s-a produs o deformare accentuată a materialului nitului (din zona 

filetată) şi totodată ruperea acestuia. Aceste aspecte pot fi atribuite temperaturii de proces 
de valori mai mari dezvoltate în zona respectivă, precum şi forţei rezistente mari 
întâmpinate în timpul pătrunderii nitului în materialele de îmbinat. 

In timpul pătrunderii părţii active a nitului în materiale, temperatura medie a fost de ∼ 4000C, 
iar apăsarea umărului uneltei pe MB1 s-a produs până la o valoare a temperaturii de 6000C.  

În timpul pătrunderii părţii active a nitului în MB1 şi MB2, forţa Fz a fost de ∼4000 N (Exp.1) şi 
5.500N (Exp.2), cu fluctuaţii datorită înaintării discontinue a zonei filetate în cele două 
materiale de bază. Valoarea maximă a forţei de apăsare exercitată asupra nitului a fost F1max 

∼7.900 N, respectiv F2max ∼7.000N, în momentul apăsării umărului nitului pe MB1 (la sfârşitul 
procesului de nituire). Prin rezultatele sale, Exp.1 a evidenţiat caracterul hibrid al îmbinării 
realizate prin nituire ( sudare prin frecare- prindere mecanică). La exp.2 deformarea plastică a 
nitului s-a produs la scară mult mai mică şi există părţi dislocate de material din nit  în MB1, 
zona de amestec a materialelor în jurul nitului este mai puţin evidentă (nu se evidenţiază atât 
de clar) comparativ cu Exp.1.  
 
EN AW 6082 / Cu  99 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Figura 4 Aspectul îmbinării la suprafaţă și aspectul macroscopic al îmbinării (Exp.3 și Exp.4) 
Analiza  macroscopică a relevat următoarele aspecte: 
- s-a format “inelul” de material predominat EN AW 6082 în jurul umărului nitului. 
- în zona de amestec din jurul părţii filetate a nitului apar porţiuni unde preponderent este 

cuprul şi zone unde predomină aluminiul (ca şi concentraţie); 
- pe lângă prinderea mecanică realizată prin pătrunderea amestecului de material plastifiat 

între spirele nitului, s-a format şi prindere mecanică prin pătrunderea cuprului în aluminiu 
(ancorare); există posibilitatea să se fi realizat şi sudarea prin frecare a celor două materiale 
disimilare (zonele F); 
- în zona de amestec de sub umărul nitului şi în preajma spirelor filetului s-au format câteva 

goluri de material de dimensiuni foarte mici, de tip “por”. Considerăm că acestea nu 
afectează caracteristicile îmbinării nituite. 
- spre deosebire de Exp.1.şi 2 nitul nu s-a rupt în timpul procesului tehnologic; 

- se observă că cele două table s-au distanţat, între ele formându-se un interstiţiu de ∼0,65-
0,82 mm. Acest fapt poate fi atribuit rezistenţei suplimentare asupra nitului la momentul la 
care acesta a început să acţioneze pe tabla de cupru, dar şi prinderii insuficient de sigure a 
materialelor înainte de începerea procesului de nituire. 

- La Exp. 4 s-a schimbat sensul de rotire a nitului (sens orar) şi nu s-a produs îmbinarea celor 
două materiale de bază, acestea s-au desprins la sfârșitul procesului de îmbinare. Ca urmarea, nu s-
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au continuat investigaţiile la acest experiment. După ruperea nitului s-a produs frecarea oţel pe 
oţel, între umărul nitului aflat în mişcarea de rotaţie şi fartea filetată a nitului, care a rămas 
blocată în MB1. Acest fapt a produs plastifierea şi deformarea  pronunţată a materialului 
nitului, sub umăr în zona în care acesta s-a rupt 

În timpul secvenţelor de lucru în care partea activă a nitului a pătruns în MB1 şi MB2, 

temperatura de proces a fost ∼ 4800C. temperatura maximă  ajungând  cca.7000C. 
Valorile maxima ale forţei de apăsare a nitului asupra materialelor de îmbinat au fost de 
14.000N (Exp.3) şi 10.000N (Exp.4).  
 
EN AW 7075  / Cu 99 

 
Figura 5 Aspectul îmbinării la suprafaţă și aspectul macroscopic al îmbinării (Exp.5 ,6) 

 
Comparativ cu experimentele precedente se remarcă elemente noi ca urmare a aplicării 
procesului de nituire cu efect hibrid: 
- se distinge o urmă pronunţată a nitului în zona de acţiune din cupru  
- fenomenul de uzare a nitului a avut ca efect principal eliberarea unui volum de 

material de oţel din nit, material care s-a amestecat cu cuprul şi este posibil să fi 
contribuit la formarea unei îmbinări sudate Al-oţel, îmbinare formată prin frecare. 

Nitul s-a rupt probabil la sfârşitul procesului (la oprirea mişcării de rotaţie), datorită sudării 
oţel-cupru (Exp.5). 
După ruperea nitului (Exp.6) acesta nu a mai înaintat în MB2. Mişcarea de rotaţie a umărului 
nitului, în contact cu partea activă a nitului rămasă fixă în MB1, a produs plastifierea şi 
deformarea puternică a nitului într-o zonă situată sub umăr. Partea activă a nitului, înainte de 
rupere, a format o îmbinare fermă cu: MB1 – prindere mecanică datorată filetului şi 
materialului MB1 plastifiat; MB2 – posibil o îmbinare prin frecare.  
De asemenea s-a produs şi îmbinarea MB1 cu MB2 cel puţin datorită prinderii mecanice- 
ancorare cupru în aluminiu. 

Aluminiul EN AW 7075 are duritate mare ∼175 HV, ca urmare  forţa de frecare dintre nit şi 
MB1 la începutul procesului a fost mare şi temperatura de proces a fost de aprox. 5000C. 
Odată cu înaintarea părţii active a nitului în materialul MB1, are loc plastifierea acestuia, şi, în 
consecinţă, apare reducerea influenţei efectelor datorate frecării. Acestea, corelate cu 
curgerea materialului în jurul zonei active a nitului, conduc la o scădere a temperaturii medii 
până la o valoare de aprox. 260-3800C. Din momentul în care umărul nitului începe să 
acţioneze asupra MB1, temperatura începe să crească până la o temperatură maximă de 
aprox. 6500C 
Valorile maxima ale forţei de apăsare a nitului asupra materialelor de îmbinat au fost de 
14.000N (Exp.5) şi 12.000N (Exp.6).  
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Cu 99 / EN AW 1200 

 

Figura 6 Aspectul îmbinării la suprafaţă și aspectul macroscopic al îmbinării (Exp.11, 12, 13) 
 
La Exp.11-Exp.13 se observă formarea inelului de cupru în jurul umărului nitului. Spre 
deosebire de cazurile în care tabla de aluminiu era amplasată deasupra, volumul inelului este 
mult mai mic. Se pot evidenţia următorele aspecte: 
- la niciunul dintre cele trei experimente, partea activă a nitului, nu s-a rupt 
- la Exp.11, la care lungimea părţii active a nitului este de 5mm, în jurul părţii active s-a 

format o zonă de material amestecat MB1 şi MB2  (inclusiv în MB2 , sub capătul părţii 
active a nitului). 

- la Exp.12 şi Exp.13, la care lungimea părţii active a nitului este de 7mm, acest fenomen s-a 
manifestat, dar posibil mai puţin pregnant în zona de sub capătul nitului, în MB2.  

- la toate experimentele, un volum de material de aliaj de aluminiu, sub acţiunea părţii 
active a nitului, a fost antrenat într-o mişcare ascendentă (compensând astfel o parte din 
volumul ocupat de partea activă a nitului), acţionând astfel cu o forţă  suficientă pentru a 
deforma plastic tabla de cupru, fenomen ce a avut ca efect: 
o formarea zonelor A, A’ şi A’’; 
o depărtarea tablelor MB1 şi MB2. Distanţa  formată între cele două materiale are valori 

cuprinse în intervalul 0,9-0,3mm, mai mari la Exp.11, datorită faptului că umărul 
nitului a pătruns în MB1, mai mult decât la Exp.12 şi Exp.13 

o la Exp. 11 şi Exp.12 s-au format defecte de tip “goluri de material” în zona filetului 
nitului. Acest tip de defect nu s-a semnalat la Exp.13. Acest fapt poate fi datorat 
modului în care s-a realizat mişcarea de pătrundere a nitului în materialele de îmbinat: 
dacă la Exp.11 şi Exp.13 mişcarea nitului s-a realizat prin acţionare manuală a comenzii 
şi în mod discontinuu, la Exp.12 aceasta s-a realizat în mod continuu cu o viteză 
constantă de 15mm/min ( în regim automat). 

Aspectul macroscopic demonstrează faptul că s-a realizat prinderea mecanică a MB1 şi MB2. 
Încercările mecanice specifice şi analizele la nivel microstructural se vor realiza în cadrul 
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etapei viitoare a proiectului şi vor furniza informaţii importante care pot fundamenta 
formarea (sau nu) şi a unei îmbinări prin frecare.  
Urmărirea temperaturii de proces demonstrează o evoluţie a acesteia în mod similar la cele 
trei experimente. În timpul pătrunderii nitului în tabla de cupru, temperatura creşte până la o 
valoare maximă de 3200C. În momentul în care nitul a străpuns tabla de cupru şi a început să 
pătrundă în tabla de aluminiu, temperatura a început să scadă la toate cele trei experimente, 
până la o valoare de aprox. 1600C. 
La toate cele trei experimente, evoluţia forţei s-a desfăşurat respectând, în principal, aceleaşi 
reguli: creşterea valorii forţei Fz până la 7000-8500N interval aferent perioadei în care nitul 
străpunge tabla de cupru; scăderea fortei Fz când nitul acţionează asupra tablei din aluminiu, 
până la un minim de 4700-5800N; când umărul nitului începe să interacţioneze cu MB1, forţa  
forţa de apăsare a ajuns la un maxim de aprox. . 10000 - 12.000 N. 
Valoarea maximă a forţei de apăsare exercitată asupra materialelor de îmbinat a fost F11max 

∼10.000 N,  F12max ∼11.000 N, F13max ∼12.000 N.  
 
EN AW 6082 / Cu  99 – table de aceaşi grosime – 3mm 
În continuare se prezintă experimente (în Raportul de etapă în extenso – experimentele 7,8,9, 
10) în care s-a dezvoltat un program amplu pentru nituirea cu efect hibrid a cuplului de 
materiale disimilare EN AW 6082 (s1=3mm) – Cu 99 (s2=3mm), aliajul de aluminiu fiind 
amplasat deasupra. S-au utilizat: 
-  turaţiile  - n=1450 rot/min (la Exp. 7 şi Exp.9)  

- n=1300 rot/min (la Exp. 8 şi Exp.10) 
- vitezele de deplasare axială a nitului în materialele de îmbinat  

- discontinuă cu valori crescătoare până la 20mm/min (la Exp.7 şi Exp.8) 
- constantă de 15mm/min (la Exp. 9 şi Exp.10).  

Sensul de rotaţie a nitului a fost antiorar (tabelul1, exp 7,8,9.10). 
Aspectul la suprafaţă şi aspectul macroscopic al  îmbinărilor este prezentat în figura 7. 

 

  

   

Figura 7 Aspectul îmbinării la suprafaţă și aspectul macroscopic al îmbinării (Exp.7 ,8, 9 și 10) 
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La toate experimentele se observă formarea în jurul umărului nitului a inelului din material 
preponderent MB1. 
Analiza imaginilor macroscopice  din figura 7 a relevat următoarele: 
- se distinge geometria inelului format în jurul umărului nitului. Pentru toate 

experimentele, inelele sunt de dimensiuni apropiate. În interiorul inelelor s-a format 
un spaţiu “inelar”. Acest spaţiu este mai evident şi de dimensiuni mai mari la Exp. 8 şi 
Exp.10, experimente la care turaţia nitului a avut valori mai mici (1300 rot/min), 
comparativ cu Exp.7 şi Exp. 9 (1450 rot/min). Este posibil  ca turaţia mai redusă să fi 
produs o “amestecare” insuficientă a materialului MB1 expulzat în jurul umărului, 
favorizându-se astfel apariţa golului de material. 

- se disting două modalităţi de prindere mecanică: 
o cuprul, sub acţiunea nitului filetat, a pătruns în aliajul de aluminiu (zona B) 
o materialele “amestecate” sub influenţa nitului (zona A - zona de amestec) şi 

aduse în stare de plastifiată, au pătruns în spaţiul dintre spirele filetului nitului 
(zona C) 

- este posibil ca în zona A, amestecarea celor două materiale de bază MB1 şi MB2, sub 
influenţa zonei filetate a nitului, să fi produs o îmbinare prin frecare; 

- spre deosebire de unele experimente realizate în cadrul prezentei etape a proiectului, 
nu s-a produs ruperea nitului   la niciunul din cele patru experimente). 

- nu se disting defecte de tip “goluri de material”, “pori “sau “cavităţi”. 
- există posibilitatea ca în jurul zonei de amestec care s-a format în jurul părţii active a 

nitului, să existe un strat de compuşi intermetalici. Analizele chimice şi 
microstructurale care se vor desfăşura în cadrul etapei următoare a proiectului, vor 
aduce informaţii suplimentare care vor contribui la lămurirea acestui aspect. 

S-a monitorizat temperatura dezvoltată în timpul procesului de îmbinare, evoluţia 
temperaturii în timpul proceselor de nituire, pentru Exp. 7-10 fiind  prezentată în figura 8. 

  
 
 

 

 
 

Figura 8 Grafice de evoluţie a temperaturii în timpul procesului de îmbinare  (Exp.7-10) 
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Analizând evoluţia temperaturii în timpul proceselor de îmbinare pentru experimentele 
7,8,9,10 (figura 8)  se observă că: în timpul pătrunderii nitului în tabla de aluminiu, 
temperatura creşte până la o valoare maximă de 360-4000C (zonele A7,A8, A9) şi 2800C (zona 
A10). În momentul în care nitul a străpuns tabla de aluminiu şi a început să pătrundă în tabla 
de cupru, temperatura a început să crescă  la o valoare de aprox. 400-4200C (zonele B7, B8, 
B9). La experimentul 10 această valoare a fost de aprox.3200C. Valorile mai mici de 
temperatură înegistrate la Exp.10 se datorează unei turaţii mai mici a nitului (1300 rot/min) 
faţă de 1450 rot/min la alte experimente. 
Atunci când umărul uneltei începe să acţioneze asupra MB1 cu o forţă Fz, atunci tenmperatura 
începe să crească, până la întreruperea procesului, până la 600-7000C. 
S-a constatat că la  experimentele la care nitul a pătruns în materialele de îmbinat în mod 
continuu (cu viteza prescrisă de 15mm/min, în regim constant), evoluţia temperaturii a fost 
mai constantă, cu variaţii mai mici raportat la fiecare secvenţă de proces în parte. 
În timpul procesului de îmbinare prin nituire cu efect hibrid s-a monitorizat şi variaţia valorilor 
forţei de apăsare a nitului asupra materialelor de îmbinat, prin intermediul sistemului de 
monitorizare a forţei, graficele de variaţie fiind prezentate în figura 9. 
La aceste patru experimente, evoluţia forţei s-a desfăşurat respectând, în principal, aceleaşi 
reguli: 
- creşterea valorii forţei Fz până la o valoare Fz cuprinsă în intervalul 4000-7500N 

interval aferent perioadei în care nitul străpunge tabla de aluminiu; 
- creşterea valorilor fortei Fz când nitul acţionează asupra tablei din cupru, până la o 

valoare Fz cuprinsă în intervalul 10.000-15.000N 
- când umărul nitului începe să interacţioneze cu MB1, forţa  forţa de apăsare a ajuns la 

o valoare  maximă de aprox . 16.000 - 18.000 N. 

  

  
Figura 9  Evoluţia forţei în timpul proceselor de îmbinare – Exp.7,8,9, 10 

Valoarea maximă a forţei de apăsare exercitată asupra nitului a fost F7max ∼17.500 N , F8max 

∼18.000 N, F9max ∼16.000 N, F10max ∼16.000 N 
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Capitolul al treilea reprezintă completarea bazei de date create în etapa precedentă a proiectului,  cu 
firme din cadrul clusterelor la care ISIM Timişoara este afiliat.  ISIM Timişoara este afiliat la trei 
clustere:  ROSENC - Clusterul de Energii Sustenabile din România,  
AUTOMOTIVE  - Clusterul Automotive al Regiunii de Vest, România 
MEDD - Asociaţia Clusterul Inovativ Managementul Energiei şi Dezvoltării Durabile Târgu Jiu 
Acestea au ca membri companii industriale, instituţii de cercetare şi de învătământ superior care 
desfăşoară activităţi în domenii compatibile cu domeniile de activitate ale ISIM Timişoara.  
Baza de date astfel completată 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.  
 
În capitolul 4 sunt prezentate date privind diseminarea de informaţii legate de acest proiect, 
prin actualizarea, 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. 
A fost publicată lucrarea ştiinţifică/articolul “Metode moderne de îmbinare prin nituire“ 
(autori R.Cojocaru, L.N. Boţilă, V.Verbiţchi, C. Ciucă, I.A.Perianu) în Revista Welding and 
Material Testing BID ISIM nr.3/2016 (http://www.bid-isim.ro/bid_arhiva/bid2016/cojocaru_3-
2016.pdf). 

          

Figura 10 Prin screen privind website-ul proiectului  

Au fost realizate activităţi cu în corelare cu acţiunile din planul de valorificare a rezultatelor 
proiectului, cu impact direct în mediul industrial, dar şi în mediul ştiinţific şi academic. Scopul 
principal este cunoaşterea procedeului de 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 activităţi  industriale. Se urmăreşte, de asemenea, ca în urma 
acestor acţiuni să se identifice aplicaţii concrete din industrie şi gradul de interes pentru 
aplicarea industrială a nituirii cu efec hibrid să fie sporit. 
Astfel, în data de 15.11.2016,  reprezentanţi ai unor companii /instituţii membre ale 
clusterelor ROSENC şi APP au efectuat o vizită în ISIM şi în laboratoarele institutului, pentru 
cunoaşterea potenţialului infrastructurii ISIM în domeniul cercetării şi inovării, în vederea 
unor posibilităţi de colaborare cu clusterele şi cu companii spaniole şi româneşti, în aria de 
activitate a ISIM.  
(http://rosenc.ro/noutati). 
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Figura 11 Vizita membrilor clusterelor ROSENC şi APP la ISIM Timişoara 

 
În capitolul 5 sunt prezentate concluziile bazate pe rezultatele obţinute la sfârşitul lucrărilor 
prezentei 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 

- În cadrul etapei actuale, pentru o mai bună fixare a materialelor de îmbinat şi pentru a 
evita sau diminua depărtarea tablelor supuse procesului de nituire, s-a realizat o placă 
suplimentară din oţel cu grosimea de 7mm (având prelucrări pentru accesul nitului şi al 
dispozitivului port-nit în zona de îmbinare), care se amplasează deasupra tablelor de 
îmbinat prin nituire şi care este strânsă, pentru fixare, împreună cu tablele de îmbinat prin 
nituire cu efect hibrid. S-au analizat şi elaborat soluţii constructive pentru nituri realizate 
din oţel C45. 

- În cadrul prezentei etape a proiectului s-a desfăşurat un program complex de cercetare 
experimentală în cadrul căruia s-au realizat experimentări de nituire cu efect hibrid pentru 
cupluri de materiale similare (aliaje de aluminiu) şi disimilare (aliaje de aluminiu EN AW 
1200, EN AW 6082,  EN AW 7075 şi cupru Cu 99) utilizând diferite dimensiuni de nituri 
realizate din oţel C45. S-a realizat monitorizarea proceselor de îmbinare, evaluarea şi 
caracterizarea îmbinărilor realizate. 

- Testele preliminare de aplicare a noului procedeu de nituire cu efect hibrid  au permis 
dobândirea de cunoştinţe şi obţinerea unor date tehnice preliminare privind parametrii 
tehnologici, configuraţia niturilor, factori de influenţă, etc. Aceste date au reprezentat 
punctul de plecare pentru dezvoltarea unor programe de cercetare complexe privind 
dezvoltarea noului procedeu hibrid de nituire 

- Pentru toate cuplurile de materiale abordate se poate concluziona că noul procedeu de 
nituire cu efect hibrid este aplicabil, în condiţiile utilizării unor parametri tehnologici 
corecţi: turaţie, viteză de pătrundere în materiale, forţa de apăsare a nitului asupra 
materialelor de bază, temperatura de proces, poziţionarea şi fixarea corectă a 
materialelor de bază, şi nu în ultimul rând, geometria şi dimensiunile nitului. 

- La unele experimente s-a produs ruperea nitului, în cele mai multe cazuri - sub umărul 
acestuia. Analiza numeroaselor experimente realizate în condiţii de proces diferite, au 
fundamentat câteva concluzii legate de acest fenomen (ruperea părţii active a nitului): 
o Ruperea s-a produs predominant la îmbinarea prin nituire cu efect hibrid a unor 

grosimi mai mari ale cuplurilor de materiale de bază suprapuse (s≥6-7mm). În 
consecinţă, la aceste experimente lungimea nitului a avut valori mai mari (cu 
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aprox.1mm mai mici decât grosimea totală a cuplului de materiale suprapuse). Spre 
exemplificare, dacă grosimea cuplului de materiale a fost de 10mm, lungimea părţii 

active a nitului a fost de ∼9mm. În aceste cazuri, volumul nitului fiind mai mare, 
suprafaţa mai mare în contact cu MB, a avut ca efect forţe de frecare de valori 
superioare, care au putut contribui la ruperea nitului. 

o S-a constatat că ruperea nitului s-a produs în timpul procesului efectiv de nituire. În 
acest caz, zona părţii active a nitului, sudată cu MB, a rămas “blocată” în materialele 
de îmbinat, iar cealaltă zonă (inclusiv umărul nitului) s-au aflat în mişcare de rotaţie şi 
de avans axial. Sub influenţa forţei de apăsare Fz şi a celor două mişcări ale umărului 
nitului, datorită frecării cu partea activă a nitului fixat în MB, s-a produs o deformare 
plastică pronunţată a materialului nitului în zona de contact.  

o Un alt moment în care este posibil să se fi produs ruperea nitului, poate fi asociat cu 
momentul opririi procesului de nituire. Datorită inerţiei şi a unor deficienţe ale 
sistemului de operare, oprirea mişcării de rotaţie a nitului nu s-a putut realiza 
“instantaneu”.  După realizarea comenzii de oprire a procesului, nitul îşi continuă 
mişcarea de rotaţie aprox.1 secundă cu turaţie foarte mică, fapt ce a produs ruperea 
nitului (separarea umărului nitului în mişcare de rotaţie, de partea activă a nitului 
fixată sigur în materialele de îmbinat). 

- Analizele macroscopice pe epruvete rezultate în urma experimentărilor au demonstrat că 
îmbinarea hibridă prin nituire este formată prin combinarea a trei tipuri de îmbinări: 
o Două prinderi mecanice (“ancorări” MB1 cu MB2 prin “migrarea” unuia dintre 

materialele de îmbinat în volumul celuilalt material, respectiv prindere mecanică parte 
filetată nit- zonă de amestec MB1-MB2); 

o Sudare prin frecare MB1-MB2. Este posibil ca pentru anumite cupluri de  materiale de 
bază să se producă şi o sudare prin frecare nit-material de bază. 

- Rezultatele preliminare obţinute în cadrul programului experimental dezvoltat în acestă 
etapă a proiectului asigură baza de cercetare tehnică şi ştiinţifică care dezvoltă şi 
consolidează cunoştinţele în domeniu şi fundamentează faptul că noul procedeu de 
îmbinare prin nituire este viabil şi aplicabil cu rezultate foarte bune. Totodată s-au 
conturat datele de “intrare” pentru continuarea cercetărilor experimentale în vederea 
elaborării tehnologiilor de proces optimizate (din punctul de vedere al tehnicilor necesare 
pentru aplicare, parametrilor de proces, caracteristici nituri, etc.). 

- S-a completat baza de date creată în cadrul etapei precedente, cu firme din cadrul celor 
trei clustere la care ISIM Timişoara este afiliat şi care au ca membri companii industriale, 
instituţii de cercetare şi de învătământ superior care desfăşoară activităţi în domenii 
compatibile cu domeniile de activitate ale ISIM Timişoara. Această bază de date va fi utilă 
pentru promovarea în scopul valorificării rezultatelor proiectului în mediul industrial, 
constituind un punct de plecare în acest sens. 

- S-a actualizat pagina web a proiectului, a fost publicată o lucrare ştiinţifică în Revista 
Welding and Material Testing BID ISIM nr.3/2016, au fost realizate activităţi în corelare cu 
acţiunile din planul de valorificare a rezultatelor proiectului (vizita efectuată de membrii 
clusterelor ROSENC şi APP la sediul ISIM). 
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Rezultate, stadiul realizării obiectivului fazei, concluzii şi propuneri pentru continuarea 
proiectului 
Rezultatele obţinute în această fază a proiectului, care corespund rezultatelor preconizate 
(precizate la pct.2 din prezentul raport) constau în:  
� analizare mecanisme de formare a îmbinării, utilizând procedeul de nituire cu efect hibrid 

(prindere mecanică şi sudare prin frecare); (R1) 
� soluţie constructivă pentru îmbunătăţirea fixării şi rigidizării materialelor care trebuie îmbinate 

prin nituire cu efect hibrid (R6) 
� program de cercetare experimentală de îmbinare prin nituire cu efect hibrid (prindere mecanică şi 

sudare prin frecare), pentru cupluri de materiale  de bază neferoase similare şi disimilare din 

categoria aliajelor de aluminiu și cupru, cu nituri din oţel, respectiv pentru stabilire limite 
de aplicare a procedeului (R5, R7, R9, R10, R12)  

� specificaţii de materiale şi specificaţii tehnologice preliminare (R11) 
� completare 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 şi lucrare știinţifică/articol (R16). 
Aceste rezultate sunt în concordanţă cu obiectivele O1, O2, O3, O4, O5 şi O11 ale proiectului. 
Este necesară continuarea cercetărilor experimentale în vederea elaborării de tehnologii de 
proces pentru diferite cupluri de materiale şi identificarea de aplicaţii concrete. 

 
 

Responsabil proiect, 
 
Ing. Boţilă Lia Nicoleta 

 
  
 


