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Rezumatul fazei V 
Lucrarea de faţă reprezintă etapa V intitulată “„Determinare limite de aplicare a procedeului 
de îmbinare prin nituire 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 prin frecare la materiale metalice,  colectivul de 
cercetare şi-a propus: 

- concepţie, proiectare și execuţie nituri  de diferite dimensiuni; 
- elaborare specificaţii de materiale şi specificaţii tehnologice preliminare  
- desfășurarea unui program de cercetare experimentală de îmbinare prin nituire prin 

frecare, pentru cupluri de materiale de bază neferoase similare şi disimilare din 
categoria aliajelor de aluminiu, utilizând nituri din aliaje de aluminiu; 

- monitorizare procese de îmbinare utilizând procedeul de nituire prin frecare, evaluare 
îmbinări prin nituire prin frecare 

- completare bază de date cu firme din industrie, ca potenţiali utiizatori ai procedeului  
de nituire prin frecare 

- diseminare rezultate obţinute în cadrul proiectului (actualizare pagină web a 
proiectului, o lucrare ştiinţifică, draft material promovare proiect ). 

Lucrările realizate în prezenta fază a proiectului sunt structurate în 5 capitole. 
În primul capitol este prezentat stadiul cercetărilor privind dezvoltarea procedeului de nituire 
prin frecare şi analiza rezultatelor preliminare în vederea dezvoltării programului de cercetare 
experimentală.  
Sunt prezentate unele concluzii preliminare utile pentru dezvoltarea în continuare a 
programelor de cercetare privind: 
- caracteristicile tehnico-funcţionale ale maşinii utilizate la operaţiile de nituire prin frecare. 

Prin utilizarea unei maşini cu caracteristici tehnice superioare există posibilitatea obţinerii 
unor rezultate îmbunătăţite.  

- influenţa soluţiei constructive a nitului asupra procesului de nituire prin frecare. Au fost 
analizate comparativ experimente realizate cu nituri cu parte activă cilindrică şi vârf conic, 
cu nituri cu parte activă filetată, respectiv cu nituri având parte activă cilindrică. 

În cazul utilizării niturilor cu vârf conic, volumul de material „amestecat” a fost prea mic 
pentru a se realiza o îmbinare optimă de nituire prin frecare, temperatura dezvoltată în 
procesul de îmbinare fiind insuficientă pentru a se realiza plastifierea şi amestecarea 
suficientă a materialelor de îmbinat, apărând defecte de tip “lipsă de aderenţă”. Având în 
vedere cele prezentate, s-a concluzionat că este foarte important să se realizeze o corelaţie 
extrem de riguroasă a configuraţiei şi dimensiunilor părţilor active ale nitului (diametru şi 
lungime parte activă) cu grosimea MB1, respectiv cu dimensiunile din zona de îmbinare. 
În cazul utilizării niturilor cu parte activă filetată, având în vedere faptul că rezultatele 
obţinute nu au fost satisfăcătoare deşi s-au utilizat dimensiuni diferite ale diametrului 
umărului nitului, se poate concluziona că această geometrie cu filet a părţii active a nitului  nu 
este recomandabilă pentru procedeul de nituire prin frecare. 
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Rezultatele favorabile de aplicare a noului procedeu de nituire prin frecare s-au obţinut  
utilizând nituri cu parte activă cilindrică, concluzionându-se necesitatea aprofundării 
programului experimental pentru îmbunătăţirea rezultatelor. 
 
În capitolul al doilea este prezentat programul de cercetare experimentală de îmbinare prin 
nituire prin frecare pentru cupluri de materiale de îmbinat – aliaje de aluminiu , utilizând 
nituri tot din aliaje de aluminiu.  
S-au conceput şi dezvoltat programe experimentale pentru determinarea comportării unor 
grupe de materiale la procedeu de nituire prin frecare. Au fost elaborate specificaţii 
tehnologice preliminare pentru îmbinări prin nituire prin frecare pentru diferite cupluri de 
materiale, utilizând diferite condiţii de experimentare . 
S-au realizat experimentări de nituire prin frecare pentru cupluri de materiale de bază MB1 şi 
MB2 similare (aliaj de aluminiu EN AW 1200) şi disimilare (aliaje de aluminiu EN AW 1200- EN 
AW 6082,  EN AW 1200- EN AW 7075) utilizând diferite dimensiuni de nituri realizate din 
aliaje de aluminiu EN AW5083, EN AW 6082 şi EN AW 7075.  
Referitor la pregătirea materialelor pentru experimentări, în materialul MB1, amplasat 
deasupra, s-au realizat găuri de trecere având diametrul mai mare (cu 0,5mm, respectiv 1mm) 
decât diametrul nitului, precum si teşituri de 1x450 pe faţa care vine în contact cu materialul 
de bază MB2 amplasat dedesubt, realizate cu scopul de a crea un spaţiu la interfaţa dintre 
materialele de bază, pentru a permite refularea de material din partea activă a nitului în 
timpul procesului de îmbinare. În figura 1 sunt prezentate, spre exemplificare, tipuri de nituri 
realizate din aliaje de aluminiu, pregătite pentru experimentări. 

  

Figura  1 Exemple de nituri din aliaje aluminiu EN AW 5083, EN AW 6082 şi EN AW 7075  
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. Evoluţia şi monitorizarea temperaturii dezvoltate în timpul procesului de nituire s-a 
urmărit utilizând tehnica termografică în infraroşu. Măsurarea temperaturii s-a efectuat în 
zona capului (umărului) nitului. Concomitent cu monitorizarea temperaturii de proces, s-a 
monitorizat şi variaţia valorilor forţei cu care nitul apasă în timpul procesului de îmbinare 
asupra materialelor de bază, prin intermediul sistemului de monitorizare a forţei. 
În tabelul 1 sunt prezentate datele tehnice pentru 14 experimente de îmbinare prin nituire 
prin frecare realizate în cadrul acestei etape pentru diferite cupluri de materiale metalice 
neferoase, similare şi disimilare, din categoria aliajelor de aluminiu, cu nituri din aliaje de 
aluminiu. Sunt incluse informaţii privind materiale de îmbinat / dimensiuni; caracteristici ale 
nitului; parametrii tehnologici utilizaţi. 
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Tabelul 1 – Date experimentale 
Materiale de bază Nit Parametri procesare 

Nr. 
probă. 

Grosime 
MB1 

(mm) 

Grosime 
MB2 (mm) 

Material 
Tip  

- cilindric 

Lungime 
parteactivă  
La nit mm) 

Turaţie 
n (rot/min) 

Viteză  
v (mm/min) 

Sens 
rotaţie 

 

Forţa 
apăsare 
max.(N) 

EN AW 1200 (MB1) / EN AW 1200 (MB2), găuri trecere în MB1 - Ø 10,5 mm, teşite la 1x450 

A1 7,30 1450 10 continuu 4.700 

A2 7,40 1450 10 continuu 5.900 

A3 7,10 1450 10 continuu 5.000 

A4 7,20 1450 10 continuu  

A5 7,00 1450 10 continuu 5.400 

A6 

6 6 
EN AW 
5083 

Øumăr=14,0mm, 
Ønit=10,0mm 

7,10 1300 10 continuu 

antiorar 

5.500 

EN AW 1200 (MB1)/ EN AW 6082 (MB2), găuri trecere în MB1 - Ø 8,5 mm, teşite la 1x450 

B1 7,05 1450 10 continuu 4.800 

B2 6,48 1450 10 continuu 4.800 

B3 6,90 1450 10 continuu 5.100 

B4 

6 6 
EN AW 
6082 

Øumăr=14.0mm, 
Ønit=8,0mm 

7,00 1450 10 continuu 

antiorar 

5.900 

EN AW 1200 (MB1)/EN AW 7075, găuri trecere în MB1 - Ø 9,0 mm, teşite la 1x450 

C1 7,30 1450 10 continuu 6.800 

C2 7,00 1450 10 continuu 7.000 

C3 7,00 1300 10 continuu 5.800 

C4 

 6   5 
EN AW 
7075 

Øumăr=14,0mm 
Ønit=8,0mm 

7,00 1200 7 continuu 

antiorar 

5.100 

S-au utilizat: 
- cupluri de materiale de bază MB1/MB2: EN AW 1200/EN AW 1200 (de grosimi 

6mm/6mm), EN AW 1200 / EN AW 6082 (de grosimi 6mm/6mm);  EN AW 1200 / EN AW 
7075 (de grosimi 6mm/5mm); . 

- nituri cu umăr Ø 14mm, grosimea umărului 3mm, partea activă a nitului realizată în 
varianta cilindrică, cu lungimi variabile ale părţii active Lanit cuprinse între 6,48mm şi 
7,4mm, din EN AW 5083, EN AW 6082 şi EN AW 7075; 

- parametrii tehnologici de proces: turaţie unealtă 1450 rot/min, 1300 şi 1200 rot/min,  
deplasare axială continuă a nitului la pătrunderea în materialele de îmbinat cu viteze de 7-
10 mm/min, forţa de apăsare Fz a nitului asupra materialelor de îmbinat în intervalul 
4.700-7.000N (în funcţie de particularităţile fiecărui experiment: cuplu de materiale de 
îmbinat, mod de amplasare a materialelor, caracteristici dimensionale ale nitului). 

Spre exemplificare, în figurile 2- 19 sunt prezentate rezultate obţinute în cadrul programului 
experimental de nituire prin frecare. 
 
EN AW 1200  de grosime 6mm (MB1 şi MB2)  cu nituri din EN AW 5083  
În figura 2 sunt prezentate probele după aplicarea procesului de nituire prin frecare, precum 
şi analize macroscopice ale probelor A2, A3 și A4. 
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Proba A2 Proba A3 Proba A4 

   Figura 2 Aspect îmbinări, analize macroscopice– probe table EN AW1200, nituri EN AW 5083 
S-a constatat că: 
- îmbinarea dintre nit şi MB2 s-a realizat în zonele A (figura 2- zonele A) care se disting foarte 

clar. Îmbinarea prin frecare s-a realizat pe o suprafaţă care în secţiune transversală este 

amplasată la interfaţa dintre MB1 şi MB2, având diametrul de ∼ egal cu diametrul nitului. 
- între nit şi MB1 s-au format goluri de material datorită interacţiunii dintre suprafaţa laterală 

a nitului şi peretele găurii de trecere practicată în MB1. Fenomenul s-a produs datorită 
faptului că nu s-a asigurat concentricitatea dintre axa nitului şi axa găurii de trecere (figura 
2, zonele B şi B’). Golurile de material s-au format cu preponderenţă în zonele unde distanţa 
dintre axa nitului şi peretele găurii de trecere este mai mare decât raza găurii de trecere 
practicată în MB1. Fenomenul se manifestă mai pregnant la exp. A2 şi A3 şi a scăzut din 
intensitate la exp. A4 unde eroarea de concentricitate a fost mult mai redusă.  

- în unele cazuri la care au existat erori însemnate de concentricitate (peste 0,25mm) dintre 
axa nitului, respectiv a găurii de trecere din MB1, s-a produs frecarea între nit şi peretele 
găurii de trecere, fapt care a determinat sudarea prin frecare a nitului de MB1 pe porţiunea 
respectivă (figura 2- zonele C şi C’). Sudarea între nit şi MB1 nu reprezintă scopul prioritar al 
experimentului. Se doreşte în mod deosebit formarea îmbinării nit-MB2, respectiv obţinerea 
îmbinării triple nit-MB1-MB2 (zona D). 

- există şi zone (D) în care s-a produs o îmbinare triplă Nit-MB1-MB2. 
În cadrul etapelor precedente ale proiectului s-a constatat că în urma procesului efectiv de 
nituire, între MB1 şi MB2 s-a format un spaţiu de 0,5-0,8mm, valoare variabilă în funcţie de 
specificul aplicaţiei. 
Prin perfecţionarea dispozitivelor experimentale de poziţionare şi fixare a MB1 şi MB2 în 

vederea aplicării procesului, s-a obţinut reducerea considerabilă a acestui spaţiu (cu∼200-
300%) 
S-a monitorizat temperatura și forţa dezvoltată în timpul procesului de îmbinare. Spre 
exemplificare, valorile maxime înregistrate pentru probele A2, A3 şi A4 fiind - temperatura de 
3700C şi respectiv vârful de  forţă de 5.900 N (pentru proba A2), figura 3. 
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Figura 3 Evoluţia temperaturii şi forţei  în timpul procesului de îmbinare, proba A2 

Analiza microstructurală şi sclerometrică a îmbinărilor realizate prin nituire prin frecare s-a 
realizat pentru cuplul de materiale nit (EN AW 5083) și MB1, MB2 (EN AW 1200). 
Microstructurile au fost captate conform schiţei din figura 4 şi anume: 

1. pe axa de rotaţie a nitului de sus 
în jos, începând cu zone 
corespunzătoare umărului 
nitului, părţii active a nitului, în 
zonele de îmbinare prin frecare, 
triplă nit-MB1-MB2 (zone 3,7 şi 8) 

2. în zona îmbinării prin frecare Nit 
–MB2 (zona 2) şi parţial partea 
inferioară  zona 1 

3. în zonele Nit–MB1 (zone 4, 9, 10) 
4. în zonele de îmbinare Nit-MB1 

(zone 5 şi 6) 
5. în material de bază Nit (zona 11) 
 
 

Figura 4 Marcaje zone pentru analize  microscopice 
Imaginile la nivel microstructural pe zone caracteristice selectate spre analiză detaliată sunt 
prezentate în figurile 5  - 13. 

a) Material de bază-Nit (zona umăr nit, corespunde zonei 1 în fig.4 )–figura 5 

 1   2  3 

Figura 5 - Material de bază  - Nit (zona umăr nit) 
Capturile de imagine la nivel microstructural s-au realizat de sus în jos, dinspre partea 
superioară a umărului nitului, în ordinea 1-2-3. Se distinge o structură omogenă cu grăunţi 
echiaxiali de mărimi aproximativ egale, specifică tablelor din EN AW 5083, obţinute prin 
laminare. 
 

12 
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b) Material de bază  - Nit (zona MB2, corespunde zonei 2 din fig.4) – figura 6 

 4 

Zona analizată se află în MB2, amplasată foarte aproape de 
îmbinare. Acţiunea părţii de jos a nitului, aflat în mişcare de 
rotaţie combinată cu avans longitudinal, a dezvoltat o forţă 

axială (∼5000N), aplicată MB imediat sub zona în care s-a format 
îmbinarea prin frecare. Acest fapt a determinat deformarea 
plastică accentuată a grăunţilor. 

Figura 6 - Material de bază  - Nit (zona MB2) 

Datorită acestui fenomen s-a produs creşterea semnificativă cu ∼ 38% a durităţii materialului 
MB2 în această zonă, prin ecruisare, de la 37HV1 la 51HV1 (tabel 2). 

c) Zona de îmbinare (corespunde  zonei 3 din fig. 4) – figura 7 

 5  6  7 

Figura 7 –Zona de îmbinare (zona MB2) 
În îmbinare (partea dinspre nit) se observă o creştere semnificativă a mărimii grăunţilor, ceea 
ce indică faptul că procesul s-a desfăşurat la o temperatură mai mare decât cea de 
recristalizare. În îmbinare, în partea dinspre MB2, se constată fenomene similare cu cele 
prezentate în cazul anterior.  Între cele două materiale îmbinate se distinge o zonă de 
separaţie (x, x’ şi x’’), fără discontinuităţi sau defecte care să sugereze “lipsa de aderenţă”. 

d) Zona de îmbinare  + MB2 (corespunde  zonei 2 din fig. 4) – figura 8 
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În urma investigaţiilor microscopice s-a identificat în zona 
suprafeţelor de contact a părţii frontale a nitului cu MB2, o linie 
vizibilă de culoare închisă. Un asemenea strat / linie de oxizi ar 
putea reprezenta iniţierea unor fisuri în timpul solicitărilor în 
exploatare. 

Figura 8 –Zona de îmbinare +MB2 

e) Zona spaţiu nit – MB1  stânga (corespunde  zonei 4 din fig.4) – figura 9 

 9  10 

Diametrul găurii de trecere din MB1 
este mai mare decât diametrul nitului 
cu 0,5-1,0mm. Datorită acestui fapt, 
în cazul în care axa de simetrie a găurii 
şi axa de rotaţie a nitului sunt 
coaxiale, între nit şi MB1 se formează  
un interstiţiu  de formă inelară. 

Figura 9 –Zona spaţiu nit – MB1  stânga 
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f) Zona îmbinare nit-MB1 (corespunde  zonelor 6 şi 9 din fig. 4) – figura 10 

   
 

13 14 19 20 

Figura 10–Zona îmbinare nit – MB1 

Datorită  abaterilor de la coaxialitate axă gaură / axă nit, în timpul procesului de nituire s-a 
produs interacţiunea mecanică prin frecare (neprogramată pentru acest experiment), dintre 
nit şi MB1. Acestui fapt i se datorează îmbinarea prin frecare a celor două materiale. S-a 
format o îmbinare “curată”, fără defecte majore, incluziuni, compuşi intermetalici, etc. 

g)Fisură umăr nit–parte activă nit (corespunde zonelor 5,6 în fig 4)–figura 11 

 11  
12 

 15 

Figura 11 – Fisură umăr nit – parte activă nit 

La unele experimente s-a produs fisurarea totală sau parţială a nitului în zona de trecere de la 
umăr la partea activă. În capitolul 1 au fost prezentate împrejurările şi cauzele care ar putea 
să stea la baza acestui fenomen. 

h) Zona îmbinare triplă Nit – MB1-MB2  dr. (coresp. zonelor 7şi 10 din fig. 4) – figura 12 

 
21 

 
16 

 17 

Figura 12 – Zona de îmbinare triplă Nit – MB1-MB2:   stânga (21), dreapta(16,17) 

Imaginile microscopice reflectă îmbinarea triplă Nit-MB1-MB2. În zonele analizate se observă o 
creştere semnificativă a grăunţilor, datorată în principal temperaturii mari de proces, peste 
cea de recristalizare. Nu se observă defecte de îmbinare de tipul fisuri, goluri de materiale, 
straturi de oxizi intermetalici. 

 

 

 

 



 8 

i) Zona de îmbinare Nit–MB2 stânga (corespunde zonei 8 din fig.4) – figura 13 

Pe imaginea microscopică se observă grăunţii 
din materialul nitului, respectiv MB2 . Nu se 
observă defecte de îmbinare sau fisuri. 

18 Figura 13 – Zona de îmbinare Nit – MB2 stânga 

Măsurarea durităţilor s-a realizat conform schiţei din figura 14, după cum urmează: 
a) în secţiune transversală pe axa de rotaţie a nitului, de sus în jos, la distanţe de 1mm 

între puncte. S-au măsurat durităţile (tabel 2, punctele 1-20, vertical) în următoarele 
zone: umăr nit, parte activă nit, îmbinare prin frecare şi zonele adiacente acesteia 
(zone influenţate termic ZIT şi termomecanic ZITM); 

b) în secţiune transversală în MB1 pe o linie amplasată la 1,4mm deasupra liniei de 
contact dintre MB1 şi MB2 . S-au măsurat durităţi  (tabel 2, punctele 1-20, orizontal) în 
MB1, zona de îmbinare prin frecare, zonele influenţate termic. 

c) în secţiune transversală pe o linie amplasată  la 0,5mm sub linia de contact dintre MB1 

şi MB2. S-au măsurat durităţi (tabel 3) în zona îmbinării. 

 
Figura 14 Schiţa de măsurare a durităţilor  

Valorile măsurate ale durităţilor în zonele menţionate sunt prezentate în tabelele 2 şi 3. 
Tabelul 2 Valorile durităţilor (cazurile a şi b) pentru proba A4. 

Nr. urmă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

HV1,vert. 94,6 94,6 87 92 82,4 82,4 94,6 94,6 110 97,4 96 106 105 92 103 51,4 37 37 37,6 37,3 

HV1,oriz. 35,7 35,7 36 125 129 113 113 113 111 108 129 129 129 133 39 37 36,6 37 36,6 38,3 

Tabelul 3 Valorile durităţilor (cazul c) pentru proba A4. 
Nr. urmă 1 2 3 4 5 

HV1, stânga 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 

HV1, dreapta 110,0 100,0 94,6 92,0 92,0 

În cazurile prezentate în tabelul 2, se constată că duritatea medie măsurată a materialelor de 

bază MB1 şi MB2 este de ∼ 36 HV1, iar cea a nitului (în zonele neafectate termic sau mecanic) 

este de  ∼ 92 HV1. 
În cazul  a), analiza evoluţia durităţilor a evidenţiat următoarele aspecte: 
În zona de trecere dintre umărul uneltei şi partea activă a uneltei s-a înregistrat o valoare a 

durităţii de ∼110 HV1 (cu ∼15% mai mari decât cea a materialului nitului). La 1mm şi 2 mm de 
umăr, în partea  activă a nitului valorile măsurate ale durităţii pe axa de rotaţie au fost de 97,4 
HV1, respectiv 96,0 HV1, destul de apropiate de durităţile materialului nitului. 

Nit 
MB2 
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Analizând aspectul  macroscopic (figura 2) se poate observa că în zona la care s-a făcut 
referire s-a produs o fisură cu o formă aproximativ inelară, partea de material nefisurată s-a 
manifestat pe o zonă circulară de diametru aproximativ 4,3mm. În această zonă s-a înregistrat 
creşterea durităţii la valoarea susmenţionată. Acest lucru ar putea fi atribuit fenomenelor 
mecanice şi termice care însoţesc procedeul: forţa mare de frecare dintre partea frontală a 
nitului şi MB2, a produs forfecarea nitului în zona critică (sub umăr). Continuarea mişcării de 
rotaţie a umărului nitului şi a mişcării axiale verticale, frecarea dintre umăr şi partea activă a 
nitului, plastifierea materialului în zona precizată, au facilitat sudarea prin frecare a acestora.  
Temperatura suficient de ridicată a produs recristalizarea grăunţilor iar forţa de apăsare a 
facilitat ecruisarea materialului. Acestea sunt motivele care în zona respectivă au putut 
contribui la creşterea durităţii. În figura 15 se observă aspectul microscopic din zona analizată 
(mărire 400x), corespunzător zonei marcate 12 din figura 4. 

stanga 400x   dreapta 400x 
Figura 15 Aspectul microscopic (zona  marcată 12 din fig. 2.2.1.6) 

În cazul b s-au obţinut valori între 35,7 şi 133 HV1, corespunzătoare materialului MB1, nitului 
şi zonelor specifice îmbinării. Valorile cuprinse între 125 HV1 -133 HV1 corespund zonei 
nitului, respectiv îmbinării prin nituire (corespunzătoare punctelor 4-14 din tabelul 2 şi figurii 
14). 
În cazul c, al durităţilor măsurate pe linia situată la 0,5mm sub linia de contact dintre MB1 şi 
MB2, s-au obţinut valori în intervalul 82,4-110 HV1 (tabel 3). Toate valorile se referă la durităţi 
în zona îmbinării. Valorile mai mari de duritate decât ale nitului pot fi datorate efectului de 
recristalizare dar şi de ecruisare puternică a materialului. Apreciem că cele cinci valori egale 
de 82,4 HV1 se datorează unei erori de aparat de măsură. 
 
EN AW 1200 / EN AW 6082  de grosime 6mm/6mm, cu nituri din EN AW 6082 
În figura 16 sunt prezentate probele după aplicarea procesului de nituire prin frecare, precum 
şi analize macroscopice pentru probele B1 şi B4. 

 
  

B1 B4 

Figura 16  Analize macroscopice–probe din EN AW 1200/EN AW 6082, nituri din EN AW 6082 
La probele B1 şi B4 s-a constatat că: 
- îmbinarea dintre nit şi MB2 s-a realizat în zonele A (figura 16- zonele A), pe un volum mai 
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mare la proba B4. Îmbinarea prin frecare s-a realizat pe o suprafaţă care în secţiune 
transversală este amplasată la interfaţa dintre MB1 şi MB2, având diametrul mai mic ca 
diametrul nitului. 

- între nit şi MB1 s-au format goluri de material datorită interacţiunii dintre suprafaţa laterală 
a nitului şi peretele găurii de trecere practicată în MB1. Fenomenul s-a produs datorită 
faptului că nu s-a asigurat concentricitatea dintre axa nitului şi axa găurii de trecere (figura 
16, zonele B şi B’). Golurile de material s-au format cu preponderenţă în zonele unde 
distanţa x dintre axa nitului şi peretele găurii de trecere este mai mare decât raza R a găurii 
de trecere din MB1. 

- în unele zone în care x< R, s-a produs frecarea între nit şi peretele găurii de trecere, fapt 
care a determinat sudarea prin frecare a nitului de peretele găurii de trecere pe porţiunea 
respectivă (figura 16- zonele C). Sudarea între nit şi MB1 nu reprezintă scopul 
experimentului urmărindu-seformarea îmbinării nit-MB2. 

- există şi zone (D) în care s-a produs o îmbinare triplă Nit-MB1-MB2 (figura 16). 
Analizând evoluţia temperaturii (figura 17) în timpul procesului de îmbinare pentru probele 
B1 și B4 se observă creşterea acesteia de la valoarea temperaturii ambiante până la un vârf de 

∼2500C (proba B1), respectiv ∼4100C (proba B4).  

  
Evoluţia temperaturii  în timpul procesului de îmbinare, probele B1 şi B4 

  

Evoluţia forţei în timpul procesului de îmbinare, probele B1 și B4 

Figura 17 Evoluţia temperaturii şi a forţei  în timpul procesului de îmbinare, probele B1 și B4 
Analizând variaţia forţei de apăsare în timpul procesului de nituire prin frecare pentru probele 
B1 și B4 (figura 17) se constată că s-au înregistrat vârfuri de forţă cu valori de 4.800N (proba 
B1) și 5.900 N (proba B4). 
Caracteristicile materialului EN AW 6082 şi comportarea acestuia la îmbinări prin frecare, în 
special datorită elementelor de aliere (magneziu, siliciu, mangan) au necesitat cercetări 
extinse pentru optimizarea procesului de îmbinare prin sudare FSW  a acestuia.  
În consecinţă, nituirea prin frecare fiind un proces cu unele elemente asemănătoare 
procedeului de sudare FSW, va fi necesară extinderea cercetărilor în cadrul etapei următoare 
a proiectului, pentru optimizarea procesului de nituire prin frecare a materialului EN AW 6082 
(material nit). 
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EN AW 1200 / EN AW 7075  de grosime 6mm/5mm, cu nituri din EN AW 7075 
În figura 18 sunt prezentate probele după aplicarea procesului de nituire prin frecare, precum 
şi analiza macroscopică  pentru probele C2 și C3. 

 C2 

 

C3 

Figura 18 Analiza macroscopică–probe din EN AW 1200/EN AW 7075, nituri EN AW 7075 
La probele C2 şi C3 s-a constatat că: 
- îmbinarea dintre nit şi MB2 s-a realizat în zonele A (figura 18- zonele A). Îmbinarea prin 

frecare s-a realizat pe o suprafaţă care în secţiune transversală este amplasată la interfaţa 
dintre MB1 şi MB2, având în primul caz diametrul aproximtiv egal cu al nitului, iar în al doilea 
caz - diametrul mai mic decât diametrul nitului. 

- între nit şi MB1 s-au format goluri de material datorită interacţiunii dintre suprafaţa laterală 
a nitului şi peretele găurii de trecere practicată în MB1. Fenomenul s-a produs datorită 
faptului că nu s-a asigurat concentricitatea dintre axa nitului şi axa găurii de trecere (figura 
18, zonele B şi B’). Golurile de material s-au format cu preponderenţă în zonele unde 
distanţa x dintre axa nitului şi peretele găurii de trecere este mai mare decât raza R a găurii 
de trecere din MB1. 

- în unele zone în care x< R, s-a produs frecarea între nit şi peretele găurii de trecere, fapt 
care a determinat sudarea prin frecare a nitului de peretele găurii de trecere pe porţiunea 
respectivă (figura 18- zonele C). Sudarea între nit şi MB1 nu reprezintă scopul 
experimentului urmărindu-se formarea îmbinării nit-MB2. 

- nu există zone (D) în care să se fi produs o îmbinare triplă Nit-MB1-MB2. 
- se observă că s-au format defecte majore, goluri mari de material (forfecări ale părţii active 

a nitului şi a umărului). Dificultăţile la asamblarea prin nituire a aliajului EN AW 7075, similar 
ca în cazul sudării FSW, pot fi atribuite conţinutului mare în elemente de aliere (zinc 5,6%). 

Evoluţia temperaturii în timpul procesului de îmbinare și variaţia forţei de apăsare  a nitului în 
timpul procesului de îmbinare  (pentru probele C2 şi C3) sunt prezentate în figura 19. 
 

 C2  C3 
Evoluţia temperaturii  în timpul procesului de îmbinare, probele C2 şi C3 
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 C2  C3 

Evoluţia forţei în timpul procesului de îmbinare, probele C2 și C3 

Figura 19 Evoluţia temperaturii şi a forţei  în timpul procesului de îmbinare, probele C2 și C3 
Analizând evoluţia temperaturii în timpul procesului de îmbinare se observă creşterea 

acesteia de la valoarea temperaturii ambiante până la un vârf de ∼2800C (proba C2), respectiv 

∼1950C (proba C3). 
Analizând variaţia forţei de apăsare în timpul procesului de nituire prin frecare (figura 19) se 
constată că s-au înregistrat vârfuri de forţă cu valori 7.000 N (proba C2) și  5800 N la proba C3. 
Se estimează că prin utilizarea la experimentări a unei maşini cu caracteristici tehnice 
superioare există posibilitatea obţinerii unor rezultate îmbunătăţite. 
Capitolul al treilea  reprezintă completarea bazei de date (create în etapa 2 a proiectului şi 
completată în etapa 3 cu firme din cadrul clusterelor la care ISIM Timişoara este afiliat) cu 
peste 190 de noi companii industriale din diferite judeţe din ţară, adăugate în această etapă.  
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.  
Capitolul patru cuprinde 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. Astfel, în cadrul 
prezentei etape, s-a continuat prima acţiune din planul de diseminare şi valorificare a 
rezultatelor obţinute în cadrul proiectului.      

  

Figura 20 Prin screen privind website-ul proiectului  
S-a continuat a doua acţiune din planul de valorificare a rezultatelor, care are ca scop 
prezentarea rezultatelor obţinute în cadrul proiectului, în articole în publicaţii de specialitate 
şi/sau lucrări prezentate la manifestări ştiinţifice, cu scopul cunoaşterii noilor procedee de 
îmbinare în mediul ştiinţific, academic şi industrial, deschiderii de noi oportunităţi de 
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colaborare, precum şi creşterii vizibilităţii la nivel naţional şi internaţional a activităţii de 
cercetare derulate.  
În această etapă a fost transmis rezumatul lucrării ştiinţifice “Noi tehnici de îmbinare prin 
nituire” (autori: L.N. Boţilă, R.Cojocaru, C. Ciucă, I.A. Perianu) pentru a fi acceptată spre 
prezentare la Conferinţa Internaţională Integritatea Structurală a Structurilor Sudate ISCS din 
noiembrie 2017. 
În cadrul prezentei etape a proiectului a fost pregătit un draft pentru un material de 
promovare a proiectului Nucleu privind noi tehnici de îmbinare prin nituire contribuind astfel 
la realizarea celei de a cincea acţiuni din planul de diseminare și valorificare a rezultatelor  
proiectului.  
A șasea acţiune  din planul de valorificare a rezultatelor vizează activităţi care să aibă impact 
direct în mediul industrial, dar şi în mediul ştiinţific şi academic. Aceste activităţi constau în 
prezentări (care pot fi în parteneriat cu mediul ştiinţific, academic, industrial şi cu clusterele 
din care ISIM face parte) destinate mediului ştiinţific, academic şi industrial, pentru 
promovarea rezultatelor proiectului şi a procedeului de îmbinare prin nituire cu efect hibrid, 
cu rol de informare şi transfer de cunoştinţe.  
Materialul de promovare a proiectului Nucleu privind noi tehnici de îmbinare prin nituire, va fi 
elaborat în forma finală în cadrul etapei 6 a proiectului şi va fi transmis firmelor din baza de 
date, precum şi participanţilor din mediul industrial, ştiinţific şi academic care vor participa la 
manifestăţile ştiinţifice organizate de ISIM Timişoara în ultimul trimestru al anului 2017.  
De asemenea lucrarea ştiinţifică “Noi tehnici de îmbinare prin nituire” (autori: L.N. Boţilă, 
R.Cojocaru, C. Ciucă, I.A. Perianu) va fi prezentată (dacă va fi acceptată) la conferinta ISCS17, 
unde vor fi numeroşi participanţi din mediul ştiiţific, academic şi industrial, din ţară şi din 
străinătate. 
În capitolul 5 sunt prezentate concluziile bazate pe rezultatele obţinute la sfârşitul lucrărilor 
prezentei etape a proiectului. 

� Procedeul de nituire prin frecare este un procedeu nou, inovativ, propus spre studiu şi 
dezvoltare de către colectivul de autori. 

� Principiul procedeului are la bază îmbinarea prin frecare, procedeul aplicându-se cu 
respectarea următoarelor secvenţe de proces: 
 

 

 

 

 

� Verificarea valabilităţii enunţurilor teoretice privind noul procedeu de îmbinare prin 
nituire s-a realizat  prin dezvoltarea de tehnici de aplicare experimentală şi 
dezvoltarea unui program experimental de îmbinare efectivă pe următoarele cupluri 
de materiale: 
o MB1 şi MB2 din tablă de aliaje de aluminiu EN AW 1200 (de grosime 6mm / 

6mm), utilizând nituri din EN AW 7075 cu vârf conic ( etapa 4 proiect) 
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o MB1 şi MB2 din tablă de aliaje de aluminiu EN AW 1200 (de grosime 6mm / 
6mm), utilizând nituri din EN AW 6082 cu parte activă filetată (etapa 4 proiect) 

o MB1 din tablă de aliaj de aluminiu EN AW 1200 (de grosime 6mm),  MB2 din tablă 
de aliaj de aluminiu EN AW 6082 (de grosime 6mm), utilizând nituri din EN AW 
6082 (cu diametrul umărului de Øumăr= 14mm,  diametrul părţii active a nitului 
Ønit = 8mm şi lungime a părţii active cilindrice a nitului variabilă Lanit =7mm şi 
7,5mm) – etapa 4 proiect 

o MB1 din tablă de aliaj de aluminiu EN AW 1200 (de grosime 6mm),  MB2 din tablă 
de aliaj de aluminiu EN AW 7075 (de grosime 5mm), utilizând nituri din EN AW 
7075 (cu diametrul umărului de Øumăr= 14mm,  diametrul părţii active a nitului 
Ønit = 8mm şi lungime a părţii active cilindrice a nitului variabilă Lanit =7mm şi 
7,5mm) – etapa 4 proiect 

o MB1 şi MB2 din tablă de aliaje de aluminiu EN AW 1200 (de grosime 6mm / 
6mm), utilizând nituri din EN AW 5083 (cu diametrul umărului de Øumăr= 14mm, 
diametrul părţii active a nitului Ønit = 10mm, respectiv 8mm şi lungime a părţii 
active cilindrice a nitului variabilă Lanit =7mm şi 7,5mm) – etapa 4 proiect 

o MB1 şi MB2 din tablă de aliaje de aluminiu EN AW 1200 (de grosime 6mm / 
6mm), utilizând nituri din EN AW 6060 (cu diametrul umărului de Øumăr= 14mm, 
diametrul părţii active a nitului Ønit = 8mm şi lungime a părţii active cilindrice a 
nitului variabilă Lanit =7mm şi 7,5mm) – etapa 4 proiect 

o MB1 şi MB2 din tablă de aliaje de aluminiu EN AW 1200 (de grosime 6mm / 
6mm), utilizând nituri din EN AW 2007 (cu diametrul umărului de Øumăr= 14mm, 
diametrul părţii active a nitului Ønit = 8mm şi lungime a părţii active cilindrice a 
nitului variabilă Lanit =7mm şi 7,5mm) – etapa 4 proiect 

o MB1 şi MB2 din tablă de cupru  Cu99 (de grosime 2mm / 3mm), utilizând nituri 
din Cu 99 (cu diametrul umărului de Øumăr= 14mm, diametrul părţii active 
cilindrice a nitului Ønit = 8mm şi lungime a părţii active a nitului variabilă Lanit 
=7mm şi 7,5mm) – etapa 4 proiect 

o MB1 şi MB2 din tablă de aliaje de aluminiu EN AW 1200 (de grosime 6mm / 
6mm), utilizând nituri din EN AW 5083 (cu diametrul umărului de Øumăr= 14mm,  
diametrul părţii active a nitului Ønit = 10mm şi lungime a părţii active a nitului 
variabilă Lanit =7,0-7,4mm) – etapa actuală proiect 

o MB1 din tablă de aliaj de aluminiu EN AW 1200 (de grosime 6mm),  MB2 din tablă 
de aliaj de aluminiu EN AW 6082 (de grosime 6mm), utilizând nituri din EN AW 
6082 (cu diametrul umărului de Øumăr= 14mm,  diametrul părţii active a nitului 
Ønit = 8mm şi lungime a părţii active a nitului variabilă Lanit =6,48-7,05mm) – 
etapa actuală proiect 

o MB1 din tablă de aliaj de aluminiu EN AW 1200 (de grosime 6mm),  MB2 din tablă 
de aliaj de aluminiu EN AW 7075 (de grosime 5mm), utilizând nituri din EN AW 
7075 (cu diametrul umărului de Øumăr= 14mm,  diametrul părţii active a nitului 
Ønit = 8mm şi lungime a părţii active a nitului variabilă Lanit =7,0-7,3mm) – etapa 
actuală proiect 

� Pentru unele cupluri de materiale ( materiale de bază EN AW 1200/EN AW 1200 + nit 
EN AW 7075 cu vârf conic, materiale de bază EN AW 1200/EN AW 6082 + nit EN AW 



 15 

6082 cu parte activă filetată, materiale de bază EN AW 1200/EN AW 1200 + nit EN AW 
6060 cu parte activă cilindrică, materiale de bază EN AW 1200/EN AW 1200 + nit EN 
AW 2007 cu parte activă cilindrică, materiale de bază Cu99/Cu99 + nit Cu99 cu parte 
activă cilindrică) programul complex de experimentări, bazat pe experimente repetate 
în condiţii de proces diferite (parametri, tehnică de lucru, materiale, etc.), a condus la 
rezultale care nu au putut fundamenta aplicarea noului procedeu în condiţii optime. 
Continuarea cercetărilor pentru aceste cupluri de materiale s-a sistat. 

� Pentru alte cupluri de materiale (materiale de bază EN AW 1200/EN AW 1200 + nit EN 
AW 5083 cu parte activă cilindrică) s-au obţinut rezultate bune/foarte bune, respectiv 
rezultate promiţătoare (materiale de bază EN AW 1200/EN AW 6082 + nit EN AW 6082 
cu parte activă cilindrică). Pentru aceste cupluri de materiale se vor extinde în cadrul 
etapei următoare a proiectului cercetările experimentale care vizează optimizarea 
tehnologiilor de îmbinare prin nituire prin frecare, şi prin aceasta, validarea pe bază de 
experiment a noului procedeu inovativ. 

 
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 si 4 din prezentul raport) constau în:  
� Soluţii constructive de nituri utilizabile la procedeul de nituire, pentru diferite tipuri și 

grosimi de materiale de bază (R7); 
� Specificaţii tehnologice preliminare (similar pWPS),  (R11); 
� Program experimental pentru determinarea comportării unor cupluri de materiale nit- 

MB la procedeul de nituire prin frecare, monitorizare procese de îmbinare, evaluarea 
îmbinărilor prin nituire (R5, R7, R9, R10, R12)  ; 

� Stabilirea şi definirea parametrilor de proces (R10)  
� Definirea noului procedeu de nituire prin frecare din punct de vedere al limitelor de 

aplicare (R12)  
� Completare bază de date cu firme producătoare de structuri metalice, ca potenţiali 

utilizatori ai procedeului de îmbinare prin nituire prin frecare (R15); 
� Diseminare rezultate obţinute în cadrul proiectului  (R16): actualizare pagină web a 

proiectului, 1 lucrare ştiinţifică transmisă spre acceptare pentru a fi prezentată la  o 
conferinţă internaţională, material de promovare proiect (draft) 

 
Aceste rezultate sunt în concordanţă cu obiectivele  O2, O3, O5 şi O11 ale proiectului. 
Este necesară continuarea cercetărilor experimentale pentru validarea pe bază de 
experimente a noului procedeu inovativ, pentru optimizarea tehnologiilor de îmbinare pentru 
diferite cupluri de materiale şi identificarea de aplicaţii concrete. 

 
 
Responsabil proiect,  
 
 
Ing. Boţilă Lia Nicoleta 


