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Rezumatul fazei VI 
Lucrarea de faţă reprezintă etapa VI intitulată „Dezvoltare tehnologii de îmbinare a 
materialelor pentru aplicaţii concrete. Validare procedee de îmbinare. Evaluare noi procedee 
de îmbinare din punct de vedere al eficienţei economice, sănătăţii mediului și al personalului 
operator implicat în procesele de fabricaţie. Diseminare rezultate. Demonstrator tehnologic.” 
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  colectivul de cercetare şi-a propus următoarele: 
- analiză rezultate experimentale preliminare obţinute în etapele precedente  ale 

proiectului;  
- concepţie, proiectare și execuţie nituri de diferite geometrii şi dimensiuni pentru 

procedeul de nituire cu efect hibrid, respectiv pentru procedeul de nituire prin frecare 
(definitivare soluţii constructive nituri pentru ambele procedee de nituire); 

- elaborare specificaţii de materiale şi specificaţii tehnologice preliminare; 
- desfășurare program de cercetare experimentală pentru optimizare procese de  îmbinare 

prin nituire cu efect hibrid pentru cupluri de materiale de bază neferoase similare şi 
disimilare din categoria aliajelor de aluminiu și cupru, utilizând nituri din oţel; 

- desfășurare program de cercetare experimentală pentru optimizare procese 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 realizate prin procedeele de nituire cu efect hibrid și de 
nituire prin frecare, evaluare îmbinări;  

- elaborare specificaţii tehnologice (similar WPS), pentru procedeele de nituire cu efect 
hibrid şi  nituire prin frecare; validare procedee prin specificatii tehnologice 

- raport sintetic privind condiţii tehnice şi tehnologice de aplicare a celor două procedee de 
nituire din următoarele perspective: echipamente pentru aplicare procedee, caracteristici 
ale materialelor de bază MB şi niturilor, compatibilitatea materialelor implicate în 
formarea îmbinării (nit–MB), parametrii tehnologici şi influenţa asupra proceselor de 
îmbinare, limitele de aplicare, aspecte de mediu, siguranţă, sănătate, eficienţă economică; 

- diseminarea rezultatelor proiectului pentru cunoașterea noilor procedee de îmbinare în 
industrie, în mediul știinţific și academic (de ex.: website proiect, lucrări știinţifice, 
materiale de promovare, participare la târguri, expoziţii) 

- demonstrator tehnologic - demonstrarea functionalităţii şi utilităţii pentru implementarea 
noilor procede de îmbinare în activităţi industriale, respectiv pentru cunoaşterea de către 
studenţi şi specialişti din mediul  ştiinţific şi academic, a procedeelor, a tehnicii disponibile 
şi a potenţialului oferit de noile tehnici de îmbinare. 

Lucrările realizate în prezenta fază a proiectului sunt structurate în 6 capitole. 
Primul capitol cuprinde o prezentare a categoriilor de materiale şi de nituri utilizate în cadrul 
programelor preliminare de experimentări de nituire cu efect hibrid şi nituire prin frecare, 
desfăşurate în etapele precedente ale proiectului, precum şi rezultate preliminare favorabile 
obţinute în cadrul cercetărilor experimentale privind cele două procedee de îmbinare. 
Acestea au constituit baza pentru dezvoltarea programelor experimentale din cadrul etapei 
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curente a proiectului în vederea optimizării proceselor de îmbinare şi a obţinerii de rezultate 
care să poată fi concretizate în tehnologii specifice de îmbinare. 
În capitolul al doilea sunt prezentate date privind tehnica de experimentare, materialele 
utilizate în cadrul prezentei etape a proiectului și specificaţiile de materiale aferente (pentru 
materiale de bază MB1, MB2 şi materiale pentru nituri), respectiv documentaţia de execuţie 
pentru niturile utilizate la programele experimentale desfășurate în etapa curentă, pentru 
ambele procedee de îmbinare prin nituire. Sistemul complex de nituire (la nivel de model 
funcţional), constituit din maşina de sudare FSW cu adaptări specifice realizate în etapele 
precedente ale proiectului, are caracteristici tehnice care au  permis aplicarea procedeelor de 
nituire cu efect hibrid și de nituire prin frecare, fiind utilizat la experimentările de laborator 
pentru dezvoltarea procedeelor de îmbinare prin nituire cu efect hibrid şi nituire prin frecare.  
Pe baza analizei rezultatelor obţinute prin cercetări experimentale în etapele precedente ale 
proiectului, s-au conturat datele de intrare pentru dezvoltarea programelor experimentale de 
nituire cu efect hibrid şi nituire prin frecare, care pot genera prin rezultatele posibile, 
elaborarea de tehnologii de îmbinare prin cele două procedee inovative.  
Cuplurile de materiale de bază similare și disimilare (de îmbinat prin nituire), de grosimi 2-
6mm, utilizate în cadrul programelor experimentale complexe efectuate pentru elaborarea de 
tehnologii de îmbinare, au fost:  
- la nituire cu efect hibrid - EN AW1200/EN AW1200, EN AW7075/ Cu99 şi Cu 99/EN 

AW7075, EN AW6082/Cu99 şi Cu99/EN AW6082, Cu99/EN AW1200 şi EN 
AW1200/Cu99/EN AW 1200.  

- la îmbinarea prin nituire prin frecare-EN AW1200/EN AW 200 şi EN AW 7075/EN AW 1200.  
Pornind de la rezultatele obţinute în etapele precedente ale proiectului, pentru programele 
experimentale din prezenta etapă, s-au conceput, proiectat, executat și utilizat nituri cu 
diferite geometrii şi dimensiuni, specifice fiecărui procedeu de îmbinare prin nituire. 

• Pentru experimentele de nituire cu efect hibrid, s-au conceput şi realizat nituri din oţel C45 

tratat termic la ∼. 40-42HRC, cu parte activă cilindrică filetată M6 (figura 1a),  cu diferite 

lungimi ale părţii active (Lpa=5mm, 7mm, 9mm şi 10mm), umăr de diametru ∅umăr=16mm, 
pentru îmbinarea a două table, respectiv trei table din materiale similare sau disimilare. 

• Pentru experimentele de nituire prin frecare s-au conceput şi realizat nituri din aliaje de 

aluminiu EN AW 5083 și EN AW 1350 cu parte activă cilindrică de diametru ∅pa= 10mm, cu 

lungimea părţii active Lpa=7,2mm, umăr de diametru ∅umăr=14mm, pentru îmbinarea a 
două table din aliaje de aluminiu (figura 1 b). 

     

Lpa=10mm Lpa=9mm Lpa=7mm Lpa=5mm Lpa=7,2mm 

a) b) 

Figura  1 Exemple de geometrii de nituri pentru programele experimentale: 
a) nituri cu efect hibrid (ex. Lpa=10mm) ; b) nituire prin frecare  
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Pentru ambele procedee de nituire, niturile au lungimea părţii active corelată cu grosimea 
totală a cuplului de materiale de bază de îmbinat.  
Au fost elaborate specificaţii de materiale (pentru MB1, MB2 şi nituri), respectiv specificaţii 
tehnologice preliminare în vederea realizării de îmbinări prin cele două procedee de nituire, 
pentru cupluri de materiale similare şi disimilare, utilizând diferite condiţii de experimentare.  
Programele experimentale pentru nituire cu efect hibrid, respectiv nituire prin frecare s-au 
desfăşurat în serii de experimente, conform tabelelor 1-7, pentru: 
- nituire cu efect hibrid: Seria A  - EN AW 1200 / EN AW 1200, cu nituri din oţel C45 (tabel1) 

   Seria B -  EN AW 7075 şi Cu99, cu nituri din oţel C45 (tabel2) 
   Seria C -  EN AW 6082 şi Cu 99, cu nituri din oţel C45 (tabel3) 
   Seria D -  Cu 99 şi EN AW 1200, cu nituri din oţel C45 (tabel4) 
   Seria G -  ENAW1200/Cu99/EN AW1200, cu nituri din oţel C45 (tabel5) 

- nituire prin frecare:     Seria E -  EN AW 1200/EN AW 1200, cu nituri din EN AW 5083 (tabel6) 
                       Seria F -  EN AW 1200/EN AW 1200, cu nituri din EN AW 1350 (tabel7) 

Sunt prezentate informaţii privind materiale de îmbinat/dimensiuni; caracteristici / 
dimensiuni nituri, parametrii tehnologici utilizaţi, date privind monitorizarea temperaturilor 
dezvoltate în procesele de îmbinare şi a forţei de apăsare a nitului pe materialele de bază, 
respectiv evaluarea îmbinărilor realizate cu cele două procedeele de nituire. 

Tabelul  1 Date tehnice experimente de îmbinare prin nituire cu efect hibrid (Seria A) 
Materiale de bază Nit Parametri procesare 

Seria A 
Nr. 

probă. 
Grosime MB1 

(mm) 
Grosime MB2 

(mm) 
Material 

Tip  
- cilindric filetat 

Lungime 
parte activă  
Lpa nit (mm) 

Turaţie 
n  

(rot/min) 

Viteză  
v 

 (mm/min) 

Sens 
rotaţie 

 

A1-A8 
 EN AW 1200 

(6) 
EN AW1200  

(6) 
C45 

 

M6 
Øumăr=16,0mm 
gumăr=3,0mm 

10,0 1450 10 - 40 antiorar 

Tabelul  2 Date tehnice experimente de îmbinare prin nituire cu efect hibrid (Seria B) 
Materiale de bază Nit Parametri procesare 

Seria B 
Nr. probă 

Grosime MB1 
(mm) 

Grosime MB2  

(mm) 
Material 

Tip  
- cilindric filetat 

Lungime 
parteactivă  
Lpa nit mm) 

Turaţie 
n (rot/min) 

Viteză  
v (mm/min) 

Sens 
rotaţie 

 

B1-B4 
EN AW 7075  

(5) 
Cu99 

(5) 
25 - 50 

B5.1 B5.2, 
B6, B7 

Cu 99 
(5) 

EN AW7075 
 (5) 

C45 
 
 

M6 
Øumăr=16,0mm 
gumăr=3,0mm 

9,0 
 

 
1450 

15-30 

antiorar 

Tabelul  3 Date tehnice experimente de îmbinare prin nituire cu efect hibrid (Seria C) 
Materiale de bază Nit Parametri procesare 

Seria C 
Nr. probă. 

Grosime MB1 
(mm) 

Grosime MB2 

(mm) 
Material 

Tip  
- cilindric filetat 

Lungime 
parteactivă  

La nit mm) 

Turaţie 
n (rot/min) 

Viteză  
v (mm/min) 

Sens 
rotaţie 

 

C1.1,C1.2 
C2, C3 

EN AW 6082 
(3)  

Cu99 
(3) 

C4.1,C4.2 
C5, C6 

Cu99 
(3) 

ENAW6082  
(3) 

C45 
M6 

Øumăr=16,0mm 
gumăr=3,0mm 

5,0 1450 15-25 antiorar 
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Tabelul  4 Date tehnice experimente de îmbinare prin nituire cu efect hibrid (Seria D) 
Materiale de bază Nit Parametri procesare 

Seria D Nr. 
probă. 

Grosime 
MB1 

(mm) 

Grosime MB2 

(mm) 
Material 

Tip 
- cilindric filetat 

Lungime 
parteactivă 
Lpa nit mm) 

Turaţie 
n 

(rot/min) 

Viteză 
v 

(mm/min) 

Sens 
rotaţie 

 

D1.1,  D1.2 1450 

D2.1, D2.2 
7,0 

1300 

D3.1,D3.2 1450 

D4.1,D4.2 

Cu 99 (2) EN AW1200 (6) C45 
M6 

Øumăr=16,0mm 
gumăr=3,0mm 5,0 

1300 

20 antiorar 

Tabelul  5 Date tehnice experimente de îmbinare prin nituire cu efect hibrid (Seria G) 
Materiale de bază Nit Parametri procesare Seria G 

Nr. 
probă 

Grosime  
MB1 (mm) 

Grosime 
MB2  (mm) 

Grosime  
MB3 (mm) 

Material Tip Lungime 
parte activă 

Lpa(mm) 

Turaţie 
n (rot/min) 

Viteză 
v (mm/min) 

Sens 
rotaţie 

 

G1-G3 9,0 1450 
G4 1450 

G5 

EN AW 1200 
(2) 

Cu 99 
(2) 

EN AW1200 
(6) 

C45 - 
tratat 
termic 

Cilindric 
filetat 

M6 
7,0 

1300 

15 
antiorar 

 

Tabelul  6 Date tehnice experimente de îmbinare prin nituire prin frecare (Seria E) 
Materiale de bază Nit Parametri procesare 

Seria E 
Nr. 

probă 
Grosime MB1 

(mm) 
Grosime  

MB2 (mm) 
Material 

Tip  
- cilindric 

Lungime 
parteactivă  
Lpa nit mm) 

Turaţie 
n 

(rot/min) 

Viteză  
v 

(mm/min) 

Sens 
rotaţie 

 

Pt. Exp E1-E4 - găuri trecere în MB1 – Ø=11,0 mm,  teşite la 1x450 

Pt. Exp E5       - găuri trecere în MB1 – Ø=10,5 mm,  teşite la 1x450 

E1-E4 
EN AW 1200  

(6) 
EN AW 1200  

(6) 

E5 
EN AW 7075 

(5) 
EN AW 1200  

(6) 

EN AW 
5083 

Øumăr=14,0mm, 
Ønit=10,0mm 
gumăr=3,0mm 

7,20 1450 10 antiorar 

Tabelul  7 Date tehnice experimente de îmbinare prin nituire prin frecare (Seria F) 
Materiale de bază Nit Parametri procesare 

Nr. 
Exp. 

Grosime MB1 
(mm) 

Grosime MB2 (mm) Material 
Tip  

- cilindric 

Lungime 
parteactivă  
Lpa nit mm) 

Turaţie 
n 

(rot/min) 

Viteză  
v 

(mm/min) 

Sens 
rotaţie 

 

Pt. Exp. F1-F4 - găuri trecere în MB1 - Ø 11,0 mm, teşite la 1x450 

Pt. Exp. F5-F6 - găuri trecere în MB1 - Ø 10,5 mm, teşite la 1x450 

F1-F4 
EN AW 1200  

(6) 
EN AW 1200 

 (6) 

F5-F6 
EN AW 7075 

 (5) 
EN AW 1200 

 (6) 

EN AW 
1350 

Øumăr=14,0mm 
Ønit=10,0mm 
gumăr=3,0mm 

7,20 1450 10  antiorar 

Spre exemplificare, în figurile 2-10 sunt prezentate rezultate obţinute în cadrul programelor 
experimentale de nituire menţionate mai sus. 
 
Nituire cu efect hibrid -  
     EN AW 1200 (6mm)/EN AW 1200 (6mm), cu nituri din oţel C45 (seria A) 
În figura 2 este prezentată analiza macroscopică a unei îmbinări prin nituire cu efect hibrid 
 pentru EN AW 1200 ( MB1, MB2), cu nituri din oţel C45 (spre exemplificare proba A7). 
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Se observă zonele caracteristice ale îmbinării prin 
nituire cu efect hibrid (definite în cadrul etapelor 
precedente ale proiectului): 

- A - zona de separaţie între MB1 şi MB2 

- B – îmbinare mecanică nit-MB1  
- C – îmbinare mecanică nit- MB2 

- D – sudare prin frecare MB1-MB2 

Figura 2 Analiza macroscopică experiment seria A 

La seria A de experimente s- a constatat că : 
- este favorabilă utilizarea unor turaţii mari ale nitului în timpul procesului, în acest caz 

forţele de proces fiind mult mai reduse. Spre exemplu, la aceleaşi viteze şi caracteristici 
geometrice şi dimensionale ale niturilor, la utilizarea unei turaţii de 1450 rot/min 
(exp.A2.A3,A6), comparativ cu turaţia de 1100 rot/min (exp.A4), forţa dezvoltată în proces 
a avut valori mai mici, în medie cu cca. 32-33%. Reducerea forţelor din timpul procesului 
de nituire este favorabilă din punctul de vedere al construcţiei echipamentelor pentru 
aplicarea procedeului şi în special în perspectiva realizării de echipamente de nituit 
mobile/portabile). 

- viteza de deplasare axială a nitului (viteza cu care nitul pătrunde în materialele de îmbinat 
este importantă în principal din două puncte de vedere:  
� volumul zonei MB1-MB2 îmbinate prin frecare - Acest volum scade odată cu creşterea 

vitezei axiale a nitului. Un volum mai mare conferă o rezistenţă mecanică mai mare a 
îmbinării cu efect hibrid. 

� productivitatea procesului de nituire - Din motive legate de aspectele de eficienţă 
economică sunt de preferat viteze axiale cât mai mari ale nitului. Spre  exemplificare, 
în aceleaşi condiţii de proces, la viteza de 10mm/min, diametrul maxim al îmbinării 

prin frecare este de ∼31mm, iar la viteza de 30mm/min, diametrul este de ∼ 28mm. 
       EN AW 7075 (5mm) şi Cu99 (5mm), cu nituri din oţel C45 (seria B) 
În figura 3 este prezentată analiza macroscopică a unei îmbinări prin nituire cu efect hibrid 
pentru cuplul de materiale de bază EN AW 7075 şi Cu99, cu nituri din oţel C45 (spre 
exemplificare proba B1). Aspectul macroscopic scoate în evidenţă cele trei tipuri de îmbinări 
ale ansamblului nit-MB1-MB2: îmbinare prin frecare (zona amestec MB1-MB2); prindere 
mecanică (nit-MB1 şi nit-MB2); prindere mecanică  MB2-MB1 (ancorare Cu în Al). 

  

Figura 3 Analiza macroscopică experiment 
seria B (table EN AW 7075/Cu99) 

Figura 4 Analiza macroscopică experiment 
 seria B (table Cu99/EN AW 7075) 
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În figura 4 este prezentată secţiunea transversală a unei îmbinării la care se inversează modul 
de amplasare a tablelor - Cu99 deasupra şi EN AW7075 dedesubt (de ex.proba B6). 
Se observă: formare îmbinare disimilară prin frecare MB1-MB2 ; prindere mecanică nit-MB1; 

prindere mecanică nit-MB2. S-au înregistrat şi aspecte nefavorabile procesului (rupere nit, 
depărtare table). 

EN AW 6082 (3mm) şi Cu99 (3mm), cu nituri din oţel C45 (seria C) 
Figurile 5 şi 6 prezintă analizele macroscopice pentru probe realizate prin nituire cu efect 
hibrid la care EN AW 6082 este amplasat deasupra şi Cu99 dedesubt (de ex. proba C2), 
respectiv la care Cu 99 este amplasat deasupra şi EN AW6082 dedesubt (de ex. proba C5).  
Aspectul macroscopic (figura 5) evidenţiază cele trei tipuri de îmbinări ale ansamblului nit-
MB1-MB2: îmbinare prin frecare (zona amestecMB1-MB2); prindere mecanică (nit-MB1,nit-
MB2); prindere mecanică MB2-MB1 (ancorare Cu în Al). 
În figura 6, datorită caracteristicilor şi proprietăţilor materialului MB1 (cupru), se observă că 
filetul părţii active a nitului s-a amestecat cu cuprul, şi foarte posibil a format o îmbinare prin 
frecare cu acesta. Se observă o zonă destul de extinsă de cupru (probabil în amestec cu 
aluminiu), care s-a format în jurul nitului în MB2 (aluminiu). Acest fapt poate conferi îmbinării 
caracteristici mecanice foarte bune. Tendinţa de formare a prinderii mecanice MB1-MB2, în 
cazul în care tabla de cupru este amplasată deasupra, este mai puţin evidentă/prezentă decât 
în cazul în care tabla de aluminiu este amplasată deasupra.  

  
Figura 5 Analiza macroscopică experiment 
seria C (table EN AW 6082/Cu99) – exp.C2 

Figura 6 Analiza macroscopică experiment seria C 
(table Cu99/EN AW 6082) – exp.C5 

Incercarea de rupere prin forfecare s-a realizat pentru ambele variante de suprapunere a 
materialelor de bază. În cazul în care EN AW 6082 este poziţionat deasupra, forfecarea 
îmbinării nituite s-a produs la o forţă Fmax=5532N, iar pentru cazul când Cu99 este poziţionat 
deasupra, ruperea s-a produs la o forţă Fmax=10.854N. Pentru a putea analiza efectul nituirii 
cu efect hibrid, comparativ cu prinderea mecanică s-a realizat şi o prindere a celor două 
materiale cu şurub, pentru ambele cazuri.  
La încercarea la rupere prin forfecare a îmbinării cu şurub, forţa maximă la rupere a fost  
Fmax=9142N (EN AW 6082/Cu99) şi Fmax=9.618N (Cu99/EN AW 6082). Analizând comparativ 
cele două îmbinări (prin nituire şi îmbinarea mecanică cu şurub) s-a constatat că forţa la 
rupere a îmbinării nituite (exp.C2) reprezintă cca 60,5% din rezistenţa la rupere a îmbinării cu 
şurub, iar la exp. C5 forţa la rupere a fost mai mare cu cca.12,85% în cazul îmbinării tablelor 
prin nituire cu efect hibrid, faţă de îmbinarea realizată prin prindere mecanică (şurub). 

Cu99 (2mm) şi EN AW 1200 (6mm), cu nituri din oţel C45 (seria D) 
Figura 7 prezintă analizele macroscopice pentru probe (spre exemplificare probele D1 şi D4) 
realizate prin nituire cu efect hibrid la care Cu99 este amplasat deasupra şi EN AW 1200 
dedesubt şi la care lungimea părţii active a niturilor are valori diferite (7mm şi 5mm).   
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Figura 7 Analiza macroscopică exp.seria D (table Cu99/EN AW 1200) –(D1.1) şi (D4.1) 

Pentru ambele cazuri, se distinge formarea îmbinării prin nituire cu efect hibrid. Aspectul 
macroscopic al probelor din figura 7 scoate în evidenţă prinderile mecanice între MB1-MB2, 
nit-MB2 dar şi nit-MB1, precum şi zona de amestec a materialelor în îmbinare.  
La încercarea de rupere prin forfecare a îmbinărilor nituite (table de Cu99 de 2mm grosime şi 
EN AW 1200 de 6mm, cu nit din oţel C45 având partea activă M6 de lungime 5mm) s-au 
obţinut valori ale forţei de rupere cuprinse între 11.489 şi 18.262 N. La încercarea de rupere a 
îmbinării similare cu şurub, forţa maximă la rupere a fost de Fmax=7.875N. Analizând 
comparativ cele două îmbinări (prin nituire şi cu şurub) s-a constatat că forţa la rupere a fost 
mai mare cu aprox. 45,89% – 131,90% în cazul îmbinărilor tablelor prin nituire cu efect hibrid, 
comparativ cu cazul în care îmbinarea s-a realizat prin prindere mecanică (şurub). Pentru 
cazul D1 forţa la rupere a fost cu cca.54,88% mai mare la nituire comparativ cu prinderea cu 
şurub, iar la cazul D4, cu cca 118% mai mare comparativ cu aceeaşi situaţie. 
La îmbinarea prin nituire cu efect hibrid se face economie considerabilă de manoperă prin 
eliminarea următoarelor operaţiuni: execuţie gaură de trecere Ф6,5mm în tabla amplasată 
deasupra; execuţie gaură Ф4,8mm în tabla amplasată dedesubt; filetare la M6, gaura din tabla 
amplasată dedesubt. Astfel, se poate estima că timpul de execuţie în cazul realizării îmbinării 
prin nituire cu efect hibrid, se reduce considerabil faţă de îmbinarea mecanică cu şurub.  

EN AW 1200 (2mm), Cu99 (2mm) şi EN AW 1200 (6mm), cu nituri oţel C45 (seria G) 
Figura 8 prezintă analiza macroscopică pentru îmbinări prin nituire cu efect hibrid a trei table 
suprapuse (spre exemplificare probe G3, G5), cu următoarea amplasare a materialelor: EN 
AW 1200 – deasupra; Cu99 - mijloc şi EN AW 1200- dedesubt, la care lungimea părţii active a 
nitului a fost Lpa nit=9mm şi Lpa nit=7mm. Se observă tendinţa Cu (sau Cu în amestec cu Al, dar 
cu Cu predominant) de a forma un volum de material în jurul părţii active a nitului. Se observă 

că la un pachet de materiale MB1-MB2-MB3 de grosime∼10mm este important ca Lpa nit >7mm. 
La utilizarea niturilor cu Lpa nit =9mm s-a produs o îmbinare a celor trei materiale (de ex. proba 
G3), mult mai bună decât la utilizarea niturilor cu Lpa nit=7mm (de ex. probe G4, G5).  

G3  G5 

Figura 8 Analiza macroscopică experimente seria G (EN AW 1200/Cu99/EN AW1200)-probe G3,G5 
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În cazurile în care lungimea părţii active a niturilor a fost de 7mm, volumul de nit care a 
acţionat asupra materialului MB3, a fost insuficient. Plastifierea materialului nu s-a produs în 
condiţii optime, fapt ce a avut ca efect o îmbinare MB2-MB3-nit, insuficient consolidată. 
Experimentele au demonstrat că îmbinarea prin nituire cu efect hibrid poate fi aplicată și la 
îmbinarea a trei table suprapuse (în acest caz, din materiale disimilare), dacă se respectă 
condiţiile de proces, generale, dar și unele particulare: trebuie analizat și stabilit corect modul 
de amplasare a materialelor (în funcţie de grosimea și marca/natura acestora); trebuie 
stabilită corelarea optimă între grosimea pachetului de materiale și caracteristicile 
constructive și dimensionale ale nitului (mai ales  lungimea părţii active a nitului, dar și 
diametrul acestuia). 
 
Nituire prin frecare 

EN AW1200/EN AW1200 şi EN AW7075/EN AW1200, cu nituri din EN AW 5083 şi EN 
AW 1350 (seriile E şi F)   

 

Analiza macroscopică a unei îmbinări de nituire prin frecare 
EN AW1200 cu nituri din EN AW 5083, relevă următoarele 
aspecte (figura 9): 
- s-a produs îmbinarea prin frecare nit - MB2, cu excepţia 

unui gol de material în zona de interferenţă MB1-MB2-nit. 
- s-a realizat îmbinarea triplă MB1-MB2-nit 
- s-a produs îmbinarea MB1-MB2 

Figura 9 Analiza macroscopică experimente seria E (table 1200/EN AW 1200), nit EN AW 5083 

În cazul înlocurii MB1 (EN AW 1200) de grosime 6mm cu o placă de EN AW 7075 de grosime 
5mm şi utilizând aceleaşi condiţii de experimentare, nu s-a obţinut îmbinarea prin nituire. 
Programul experimental dezvoltat pentru cuplurile de materiale EN AW 1200 (MB1 și MB2) – 
EN AW 1350 (nit), respectiv EN AW 7075 şi EN AW 1200 (ca MB1 şi MB2) – nit din EN AW 
1350, a demonstrat că nu există premise favorabile pentru aplicarea procedeului de nituire 
prin frecare la condiţiile de proces utilizate – turaţia nitului este limitată la max.1450 rot/min, 
datorită caracteristicilor mașinii FSW utilizate. Există posibilitatea ca la turaţii mai mari (2500-
4000 rot/min), să se poată obţină rezultate îmbunătăţite.  
În capitolul al treilea s-a realizat o analiză a rezultatelor obţinute în urma desfăşurării 
programelor experimentale de nituire cu efect hibrid şi nituire prin frecare. Validarea 
procedeelor de îmbinare s-a realizat prin rezultatele experimentale pozitive obţinute şi s-a 
concretizat în tehnologii/specificaţii tehnologice (figura 10) ale procedurilor de îmbinare 
elaborate pentru cele două procedee, pentru următoarele cupluri de materiale: 

EN AW1200(6mm)/EN AW1200(6mm), 
cu nituri din oţel C45 (seria A-A7) 

EN AW 7075 (5mm) şi Cu99 (5mm),  
cu nituri din oţel C45 (seria B – B1) 

EN AW 6082 (3mm) şi Cu99 (3mm),  
cu nituri din oţel C45 (seria C – C2) 

Cu99 (3mm) şi EN AW 6082 (3mm),  
cu nituri din oţel C45 (seria C – C5) 
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Cu99 (2mm) şi EN AW 1200 (6mm),  
cu nituri din oţel C45 (seria D –D1, D4) 

EN AW1200/EN AW1200, cu nituri  
din EN AW 5083 (seria E3) 

Figura 10 Cupluri de materiale pentru care s-au elaborat tehnologii de îmbinare prin nituire, 
model specificaţie tehnologică 

Capitolul patru cuprinde activităţile de diseminare de informaţii, respectiv promovare a  
proiectului, realizate printr-o serie de acţiuni (şapte acţiuni) desfăşurate în acest sens în 
cadrul etapei, conform cu modul de valorificare a rezultatelor prevăzut în propunerea de 
proiect.  
În această fază a proiectului (etapa finală) s-a actualizat pagina web a proiectului PN 16-08 
101, care se poate accesa la www. isim.ro, rubrica cercetare, proiecte Nucleu ale ISIM 
Timişoara http://www.isim.ro/nucleu16-08/101/index_101.htm. Astfel s-a finalizat prima 
acţiune din planul de diseminare şi valorificare a rezultatelor obţinute în cadrul proiectului.  
Aceasta are ca scop cunoaşterea activităţilor şi a rezultatelor obţinute, fiind conturată încă de 
la începutul proiectului, prin promovarea proiectului pe website-ul ISIM, acolo unde sunt 
prezentate informaţii privind 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 (Figura 11).  

  

Informaţiile de pe website 
au fost actualizate pe 
parcursul desfăşurării 
proiectului astfel încât 
rezultatele obţinute după 
fiecare etapă au fost făcute 
publice prin rapoartele de 
activitate 

Figura 11 Captura imagine privind website proiect PN 16 08 101 
A doua acţiune din planul de valorificare a rezultatelor a avut 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 colaborare, precum şi creşterii 
vizibilităţii la nivel naţional şi internaţional a activităţii de cercetare derulate: 
În această etapă a proiectului a fost acceptată şi prezentată la A 12 –a Conferinţă 
Internaţională 'Structural integrity of welded structures - iscs17' din 9-10.11. 2017, lucrarea 
ştiinţifică: “Noi tehnici de îmbinare prin nituire” (autori: L.N. Boţilă, R.Cojocaru, C. Ciucă, I.A. 
Perianu). Lucrarea ştiinţifică a fost elaborată cu scopul cunoaşterii noilor procedee de 
îmbinare în mediul ştiinţific, academic şi industrial, deschiderii de noi oportunităţi de 
colaborare, precum şi creşterii vizibilităţii la nivel naţional şi internaţional a activităţii de 
cercetare derulate . 
De asemenea rezultate obţinute în cadrul proiectului Nucleu au fot prezentate în lucrarea 
„New joining technologies for  dissimilar materials” , autori V.Verbiţchi, R. Cojocaru, L.N. 
López de Lacalle, G. Urbikain Pelayo, J.M. Pérez, L.N. Boţilă, C. Ciucă, A.Perianu, M. Vlascici, 
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publicată în revista Technica y Technologia, Spanish Technology in Metalworking/3, 
Nr,56/2017, p.38-46, ISSN 2014-8305, http://www.interempresas.net/Flipbooks/XM/52/html5forpc.html.  

A treia acţiune constă în valorificarea prin brevetare a ideilor dezvoltate în proiect privind 
procedeele şi tehnicile de îmbinare prin nituire. Pe baza rezultatelor proiectului, colectivul de 
autori a iniţiat pregătirea a unei cereri de brevet de invenţie privind metodă/procedeu de 
îmbinare prin nituire prin frecare, analizându-se, dacă rezultatele sunt brevetabile, şi 
posibilitatea iniţierii unei a doua cereri de brevet de invenţie în tematica abordată. 
.A patra acţiune din planul de diseminare a constat în participarea ISIM la saloane de 
cercetare, respectiv la târguri/expoziţii  pe perioada derulării proiectului. 
- ISIM Timişoara a participat la Salonul Cercetării Româneşti organizat la Palatul 

Parlamentului Bucureşti în perioada 25-27.10.2017, cu un stand în care s-au prezentat 
realizări deosebite ale institutului, obţinute în plan ştiinţific în ultimii ani. Rezultatele 
obţinute în cadrul proiectului PN 16 08 101 au fost expuse/prezentate în standul ISIM 
(figura 12) prin: pliante privind proiectul PN 101 (expuse în standul ISIM şi distribuite 
vizitatorilor standului), 1 rollup privind PN 101 și mostre de îmbinări prin nituire (expuse în 
standul ISIM) 

   
 

Figura 12 Standul ISIM -Salonul Cercetării Româneşti 25-27 octombrie 2017 
Poster tip roll-up privind procedeele noi de nituire, pliante și mostre de îmbinări prin nituire 

Au fost evidenţiate şi apreciate de vizitatorii standului (oameni din mediul de afaceri, 
cercetători din institutele de cercetare și din mediul universitar, elevi și studenţi cu 
preocupări în domeniu, oameni politici din Parlamentul României) în special realizările în 
domeniile de nişă ale ISIM Timişoara, incluzând şi domeniul prelucrări prin frecare. 

���� La Conferinţa Internaţională Integritatea Structurală a Construcţiilor Sudate, ISCS 2017, 
organizată de ISIM Timișoara la Hotel Perla în perioada 9-10.11.2017, în sala de 
conferinţe au fost expuse roll-up-uri cu rezultate ale activităţilor de cercetare derulate 
de ISIM în cadrul proiectelor de cercetare. Astfel, referitor la proiectul PN 16 08 101, a 
fost expus roll-up-ul privind metode, procedee şi tehnologii noi, inovative şi ecologice de 
îmbinare a materialelor metalice, bazate pe utilizarea unor procedee de prelucrare 
neconvenţionale care include prezentarea celor două procedee noi de îmbinare prin 
nituire, precum şi rezultate obţinute în cadrul proiectului (Figura 13c). 

a)   b)  c)   
Figura 13 – Conferinţa ISCS 2017,  Material prezentare proiect 
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���� Cu ocazia Conferinţei Internaţionale Integritatea Structurală a Construcţiilor Sudate, ISCS 
2017, în perioada 9-10.11.2017, la sediul ISIM Timişoara s-a organizat o vizită a 
laboratoatelor institutului, prilej cu care s-a realizat şi o expoziţie cu rezultate recente 
ale activităţilor de cercetare. Alături de postere (roll-up) cu rezultate ale proiectelor de 
cercetare sau cu brevete/cereri de brevete de invenţie, au fost prezentate echipamente 
de îmbinare şi procesare/prelucrare a materialelor, precum şi mostre de materiale 
procesate/prelucrate şi de îmbinări, realizate prin diferite procedee, printre care şi 
mostre de îmbinare prin cele două procedee noi de nituire (Figura 14). 

    
Figura 14 Roll-up şi mostre de îmbinări prezentare la expoziţia organizată la ISIM, 9-

10.11.2017 
A cincea acţiune din planul de diseminare a constat în conceperea şi pregătirea de materiale 
de promovare privind proiectul şi noile tehnici de îmbinare, precum şi distribuirea acestora în 
mediul ştiinţific, academic şi industrial, pe parcursul derulării proiectului. S-a realizat un 
poster tip rollup privind metode, procedee şi tehnologii noi, inovative şi ecologice de îmbinare 
a materialelor metalice, bazate pe utilizarea unor procedee de prelucrare neconvenţionale 
care include prezentarea celor două procedee noi de îmbinare prin nituire şi rezultate 
obţinute în cadrul proiectului, precum şi un pliant privind proiectul PN 16 08 101 (figura 15).  

         
Figura 15 Poster tip roll up si pliant proiect PN 16 08 101 

Posterul (roll-up) a fost expus la Salonul Cercetării Româneşti (25-27.10.2017), la Conferinţa 
Internaţională ISCS 2017 (9-10.11. 2017) şi la expoziţia organizată la ISIM Timişoara cu ocazia 
acestei conferinţe. Pliantul realizat în cadrul acestui a fost distribuit participanţilor din mediul 
industrial, ştiinţific şi academic prezenţi la manifestăţile ştiinţifice organizate de ISIM 
Timişoara (sau la care ISIM a participat) în ultimul trimestru al anului 2017 (conferinţa ISCS, 
Salonul Cercetării Româneşti). 
In cadrul proiectului s-a creat o bază de date (cu numeroase companii industriale din din ţară, 
inclusiv clusterele la care ISIM este afiliat), utilă pentru diseminarea informaţiilor legate de 
proiect, pentru promovarea şi valorificarea rezultatelor proiectului în mediul industrial, 
știinţific și academic, constituind un punct de plecare în acest sens. Au fost transmise 
materiale de promovare a proiectului către numeroase companii industriale, cu rol de 
informare privind cele două procedee de nituire şi rezultatele obţinute, urmărindu-se 
posibilitatea de implementare industrială a acestora. 
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A șasea acţiune din planul de valorificare a rezultatelor vizează activităţi cu impact în mediul 
industrial, ştiinţific şi academic, pentru promovarea rezultatelor proiectului şi a noilor 
procedee de îmbinare prin nituire, cu rol de informare şi transfer de cunoştinţe. Scopul 
principal este cunoaşterea procedeelor 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.  
Susţinerea la Conferinţa ISCS 2017 (la care au participat numeroşi reprezentanţi din ţară şi din 
străinătate – de ex. din Ungaria, Serbia, Germania, ai mediului ştiinţific, academic şi industrial, 
studenţi–figura 13 a,b), a unei lucrări ştiinţifice privind prezentarea procedeelor de îmbinare 
prin nituire cu efect hibrid şi de nituire prin frecare, a rezultatelor obţinute pe parcursul 
derulării proiectului, precum şi expunerea în sala de conferinţe a unui roll-up privind 
proiectul, reprezintă o activitate de informare şi transfer de cunoştinţe cu impact direct în 
aceste medii. 
Pe parcursul derulării proiectului, rezultate obţinute în proiect au fost prezentate pentru 
mediul academic - studenţi şi cadre didactice de la Universitatea Politehnica Timişoara 
(Facultatea de Mecanică) şi de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara ( Facultatea de Tehnologia Produselor 
Agroalimentare). 
Promovarea procedeelor noi de nituire şi a rezultatelor obţinute în proiect, prin transmiterea 
de materiale informative/de prezentare către numeroase firme din industrie, constituie o 
activitate de diseminare care are ca scop cunoaşterea acestor noi procedee de îmbinare în 
vederea implementării  în mediul industrial.  
A şaptea acţiune constă în faptul că sistemul de nituire şi dispozitivele utilizate în proiect, 
împreună cu tehnicile de monitorizare a proceselor de îmbinare,  constituie un demonstrator 
tehnologic, cu rol de demonstrare a functionalităţii şi utilităţii pentru implementarea noilor 
procede de îmbinare în activităţi industriale la agenţi economici, pe de o parte, şi, pe de altă 
parte, pentru cunoaşterea de către studenţi şi specialişti din mediul ştiinţific şi academic, a 
procedeelor, a tehnicii disponibile şi a potenţialului oferit de noile tehnici de îmbinare. 
Efectuarea de demonstraţii practice la sediul ISIM conduce la cunoaşterea noilor tehnici de 
îmbinare în mediul industrial, ştiinţific şi academic, la posibilitatea de identificare de noi 
aplicaţii industriale concrete şi posibilităţi de transfer tehnologic.  
Capitolul 5 cuprinde discuţii şi o prezentare a rezultatelor finale obţinute în proiect, privind 
tehnica de experimentare, materiale utilizate, tehnologii de îmbinare prin nituire cu efect 
hibrid şi nituire prin frecare, aprecierei privind posibilităţi şi limite de aplicare, aspecte de 
eficienţă economică, sănătatea mediului și a personalului operator. 
Tehnica de experimentare - În cadrul proiectului, 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), în principal pentru rezolvarea unor probleme care să permită 
eficientizarea cercetărilor experimentale din punct de vedere al tehnicilor de experimentare. 
Conceperea şi realizarea acestor soluţii tehnice a avut ca scop principal obţinerea unui sistem 
complex la nivel de model funcţional, cu caracteristici tehnice care să  permită aplicarea 
procedeelor de nituire cu efect hibrid și de nituire prin frecare. S-a realizat un 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 
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de lucru mari). Au fost realizate soluţii constructive care să contribuie la diminuarea 
/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. Sistemele de control al forţei 
de apăsare a nitului asupra materialelor de îmbinat şi al temperaturii în timpul proceselor de 
îmbinare fac posibil controlul şi monitorizarea acestor parametri, în toate secvenţele de lucru. 

Rezultate importante ale proiectului din punct de 
vedere al tehnicilor de aplicare constau în faptul că 
modelul funcţional realizat (figura 16) poate constitui 
punctul de plecare pentru concepţia şi proiectarea de 
soluţii constructive ale unor echipamente specifice de 
nituire prin cele două procedee abordate în  proiect, 
respectiv că modelul funcţional poate fi utilizat ca 
„demonstrator” pentru mediul industrial şi academic. 
Figura 16 Sistem complex de nituire 
Materiale de bază - Cuplurile de materiale de bază 

similare și disimilare (de îmbinat prin nituire), de grosimi 2-6mm, utilizate în cadrul 
programelor experimentale complexe efectuate pentru elaborarea de tehnologii de îmbinare, 
au fost prezentate în capitolul 2.  
Referitor la pregătirea materiale de bază este important şi util ca suprafaţa MB1 aflată în 
contact cu umărul nitului, respectiv suprafeţele materialelor MB1 şi MB2 aflate în contact, să 
fie curăţate de praf, uleiuri, oxizi, etc; abaterile de la planeitate a materialelor de bază MB1 şi 
MB2 trebuie să fie minime; fixarea şi strângerea anteproces a materialelor de bază MB1 şi MB2 
trebuie să fie fermă şi sigură (să nu se permită depărtarea tablelor în timpul procesului); la 
nituirea prin frecare este importantă dimensiunea găurii de trecere din MB1 în raport cu 
diametrul nitului. În principal se urmăreşte îmbinarea prin frecare a nitului cu MB2, dar 
dimensiunea găurii de trecere poate favoriza sau nu, după caz, formarea unei îmbinări prin 
frecare triplă (MB1-MB2-Nit), care pentru anumite aplicaţii poate avea efecte benefice. 
Nituri pentru procedeele de nituire cu efect hibrid şi nituire prin frecare 
Pornind de la rezultatele obţinute în etapele precedente ale proiectului, în cadrul programului 
experimental complex desfășurat în prezenta etapă, s-au executat și utilizat nituri cu 
dimensiuni diferite, având geometrii specifice fiecărui procedeu de îmbinare prin nituire 
(prezentate în capitolul 2 şi figura 1). S-au utilizat soluţii constructive ale niturilor pentru care 
rezultatele obţinute până acum au fost concludente. 
Rezultatele cele mai bune s-au obţinut în următoarele variante: 

a) Procedeul de nituire cu efect hibrid – nituri realizate din oţel tratat termic la 40-
45HRC, cu zona activă filetată M6 (în cazul experimentelor realizate în cadrul prezentului 

proiect) şi umăr de diametrul ∅umăr=14-16mm. Alte recomandări: 

- În zona interfeţei parte filetată nit-umăr nit, să se prevadă o prelucrare ∼1x450 pentru a 
diminua efectul „concentrator de tensiune” şi prin aceasta pericolul de rupere a nitului 
- Capătul (vârful) zonei filetate a nitului să fie teşit (de ex. 0,5x450), pentru a se reduce forţele 

rezistente la pătrunderea/înaintarea nitului în materialele de bază. 
- Trebuie realizată o corelare precisă între lungimea părţii active a nitului şi grosimea 

pachetului de materiale de bază. Se recomandă ca această lungime să aibă o valoare de 
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∼0,8-0,95% din grosimea totală cumulată a materialelor suprapuse, supuse procesului de 
nituire. 
- De asemenea în funcţie de natura materialului amplasat dedesubt, aplicarea procedeului 

este limitată. Rezistenţa mecanică a îmbinării scade odată cu reducerea grosimii acestuia. În 
funcţie de dimensiunile nitului și datorită caracteristicilor constructive ale acestuia, 
procedeul poate fi aplicat pentru anumite grosimi minime ale materialelor amplasate 
dedesubt (de ex. sminim= 2mm la aliaje de cupru). 

b) - Procedeul de nituire prin frecare – nituri realizate din același material cu MB1 și 
MB2, (rezultând o îmbinare prin frecare, din materiale similare), respectiv nituri din materiale 
diferite de MB2 (sau și de MB1, după caz, rezultând o îmbinare prin frecare din materiale 
disimilare). 
Recomandări: 
- La acest procedeu este foarte importantă din punct de vedere dimensional, relaţia diametru 

gaură de trecere din MB1 – diametru parte activă a nitului – lungime parte activă a nitului. O 
dimensionare corectă a diametrului găurii de trecere din MB1, în raport cu diametrul nitului, 
poate asigura și o îmbinare prin frecare a nitului cu MB1, acest efect fiind colateral. 
Lungimea părţii active a nitului trebuie dimensionată în raport cu grosimea MB1. Spre 
exemplificare, lungimea părţii active trebuie să fie (în funcţie de specificul concret al 
aplicaţiei), cu 0,8-1,5mm mai mare decât grosimea MB1, pentru diametre ale părţii active a 
nitului de 6-10mm. 
- În funcţie de materialul și caracteristicile dimensionale ale nitului, respectiv marca 

materialului MB2, se va prescrie forţa axială maximă cu care se apasă nitul pe pachetul de 
materiale MB1 ... MBn, care urmează a fi supuse procesului de nituire. La atingerea forţei 
prescrise, pentru fiecare aplicaţie concretă (valoare determinată prin experiment) procesul 
de nituire se întrerupe. În acest fel, forţa de apăsare axială Fz devine un parametru 
important al procesului. Forţa va fi în corelare cu natura materialelor nit – MB2 și cu 
dimensiunile părţii active ale nitului (diametru umăr, lungime parte activă). 

Tehnologii de îmbinare prin nituire 
Pentru aplicarea ambelor procedee noi de îmbinare prin nituire este necesară aplicarea unor 
tehnologii de nituire corecte, dezvoltate şi validate experimental. 

Nituirea cu efect hibrid - Parametrii tehnologici de proces sunt: 

• turaţia nitului – experimentările au demonstrat că sunt favoraboile turaţii de valori mari  (> 
1300 rot/min) datorită faptului că aplicarea acestor turaţii are conduce la o plastifiere, 
curgere şi amestecare optimă a  materialelor, efectul fiind: formarea unei îmbinări 
mecanice eficiente (curgerea materialelor MB1 şi MB2 determină  interacţiunea cu spirele 
filetului şi „umplerea” spaţiilor dintre spire – figura 2),formarea unui volum cât mai mare de 
îmbinare prin frecare MB1-MB2 (figura 2). 

   În cazul programelor experimentale dezvoltate în proiect, rezulatele cele mai bune 
(indiferent de cuplul de materile similare sau disimilare MB1-MB2) s-au obţinut utilizând 
valoarea maximă a turaţiei pe care o furnizează echipamentul FSW (n= 1450 rot/min). 

   Există posibilitatea ca la turaţii >1450 rot/min să se îmbunătăţească condiţiile de proces, 
plastifierea materialelor să se producă mai rapid, şi astfel să se reducă forţa rezistentă la 
pătrunderea şi înaintarea nitului în materiale, ceea ce ar permite creşterea vitezei axiale, 
contribuind la creşterea productivităţii (eficienţă economică sporită a procedeului). 
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• viteza axială de pătrundere  a nitului în materiale. Este necesară o corelare corectă a vitezei 
axiale cu turaţia nitului, pentru obţinerea unei plastifieri optime a MB1 şi MB2 (conform 
celor prezentate mai sus). Viteze axiale de pătrundere prea mari, corelate cu o plastifiere 
insuficientă a materialelor poate produce ruperea/forfecarea sau deformarea plastică 
excesivă a nitului. În funcţie de natura materialelor de bază vitezele pot avea valori în 
intervalul 10-50 mm/min la cuplurile de materiale utilizate în cadrul prezentului proiect, mai 
mari la aliajele de aluminiu decât la cele de cupru.Valori prea mari ale vitezei de pătrundere 
a nitului în materialele de bază (corelat cu o strângere insuficientă a acestora), pot avea ca 
efect depărtarea tablelor şi formarea unui spaţiu între acestea (ca de ex. în figura 4). 

• forţa de apăsare a nitului pe pachetul de materiale de îmbinat-este un parametru foarte 
important şi se referă în special la momentul în care umărul nitului începe să apese asupra 
materialelor de bază. Valoarea forţei se determină experimental şi depinde de natura şi 
grosimea materialelor de bază, în corelare cu geometria şi dimensiunile părţii active a 
nitului, respectiv diametrul umărului nitului. Exemple de forţe la aplicaţii concrete îmbinate 

prin nituire cu efect hibrid, utilizând nituri din oţel C45: ∼8.300N, la  cupluri de materiale EN 

AW1200 (6mm) şi EN AW 1200 (6mm); ∼11.000N, la cupluri de materiale Cu99 (2mm) şi EN 

AW 1200 (6mm); ∼ 20.000N, la cupluri de materiale EN AW 7075 (5mm) şi Cu 99 (5mm). 

• geometria  şi dimensiunile nitului; sensul de rotire a nitului - La cap. 2  s-a prezentat 
varianta constructivă a niturilor pentru care experimentele ample au demonstrat rezultate 
foarte bune. Se face referire la nitul cu partea activă filetată. Sunt prezentate şi aprecieri 
tehnice specifice referitoare la concepţia şi proiectarea acestora. Soluţia cu filet a părţii 
active a nitului face ca parametrul sens de rotaţie să devină foarte important. La un filet 
metric normal (dreapta) este necesar un sens de rotaţie antiorar. Acest fapt produce o 
frecare pronunţată dintre partea activă a nitului şi materialele de bază, având ca efect 
principal o plastifiere şi o curgere favorabilă, în vederea formării îmbinării prin frecare. 
Sensul orar ar favoriza apariţia efectului de aşchiere (prelucrare prin filetare) şi prin aceasta 
reducerea frecării, cu efect negativ asupra gradului de plastifiere şi amestecare a 
materialelor de bază. Efectul de formare a îmbinării prin frecare, în acest caz, este mult 
diminuat sau nu apare. La utilizarea unui filet „stânga” pentru partea activă a nitului, rotirea 
nitului trebuie să se realizeze în sens orar. 

• temperatura de proces - Temperatura la care se desfăşoară procesul de nituire poate 
deveni parametru tehnologic în cazul în care în funcţie de ceilalţi parametri prescrişi, 
procesul de nituire se întrerupe la o anumită valoare a temperaturii, stabilită în prealabil 
prin experimente, pentru fiecare dintre cuplurile de materiale de bază abordate. Pentru a 
putea utiliza temperatura ca parametru de proces este necesar ca echipamentul de nituire 
să fie completat cu un sistem de control al temperaturii în timp real, care poate fi destul de 
costisitor (de ex. în cazul în care se utilizează tehnica termografică în infraroşu). În capitolele 
care tratează programele experimentale din cadrul prezentului proiect, s-au prezentat 
diagrame cu evoluţia temperaturilor în timpul procesului de nituire, cu evidenţierea 
temperaturii maxime de proces (care coincide cu momentul întreruperii procesului). 

A fost stabilit şi definit mecanismul de formare a îmbinării prin nituire cu efect hibrid şi au fost 
identificate posibilităţi, dar şi limite de aplicare, pentru diferite cupluri de materiale. 
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Procedeul este aplicabil unor cupluri de aliaje de aluminiu similare sau disimilare, compatibile 
din punct de vedere al îmbinării prin frecare, în cazul utilizării unor tehnologii optimizate :EN 
AW 1200 (6mm)/EN AW 1200 (6mm), cu nituri din C45; EN AW 7075 (5mm)/Cu99 (5mm), cu 
nituri din C45; EN AW 6082 (3mm)/Cu99 (3mm), cu nituri din C45; Cu99 (3mm)/EN AW 6082 
(3mm), cu nituri din C45; Cu99 (2mm)/EN AW 1200 (6mm), cu nituri din C45.  

Nituirea prin frecare  - Formarea îmbinării la nituirea prin frecare este asemănătoare 
cu modul de realizare a îmbinării la procedeul de sudare prin frecare clasică – se urmăreşte 
producerea îmbinării dintre partea laterală a nitului cu materialul de bază MB2. Dacă 
condiţiile de proces sunt favorabile (în special  cele ce privesc raportul dintre diametrul părţii 
active a nitului şi diametrul găurii de trecere din MB1, se poate produce îmbinarea prin 
frecare triplă nit-MB1-MB2. Având în vedere similitudinile cu procedeul clasic de sudare prin 
frecare, parametrii principali de proces sunt: 

• turaţia nitului – cu rol important asupra cantităţii de căldură dezvoltată în timpul 
procesului  efectiv de nituire şi prin aceasta asupra formării îmbinării prin frecare nit-MB2. 
Valoarea turaţiei nitului trebuie stabilită în strânsă corelare cu natura cuplului de 
materiale şi diametrul părţii active a nitului care acţionează asupra MB2. 

• viteza axială de deplasare a nitului este importantă pentru formarea îmbinării prin frecare 
şi trebuie stabilită având în vedere aceleaşi principii ca în cazul prescrierii turaţiei optime. 

A fost stabilit şi definit mecanismul de formare a îmbinării prin nituire prin frecare şi au fost 
identificate posibilităţi, dar şi limite de aplicare, pentru diferite cupluri de materiale nit-MB2. 
Se pot enunţa câteva concluzii privind posibilităţile de aplicare a procedeului de nituire prin 
frecare (cu observaţia că acestea au fost raportate la performanţele tehnicii de experimentare 
construite în cadrul proiectului, tehnică bazată în mare parte pe echipamente şi module 
existente în dotarea ISIM):  
- procedeul este aplicabil unor cupluri de aliaje de aluminiu similare sau disimilare, 

compatibile din punct de vedere al îmbinării prin frecare, în cazul utilizării unor tehnologii 
optimizate ( EN AW 1200/EN AW 1200 ,cu nituri din EN AW 5083) 

- nu s-au obţinut rezultate pozitive la experimentele pentru îmbinarea unor cupluri de 
materiale (de ex. EN AW 1200/EN AW 7075 cu nituri din EN AW 7075, EN AW 7075/EN 
AW 1200 cu nituri din EN AW 5083, EN AW 1350, EN AW 1200/EN AW 1200 cu nituri din 
EN AW 2007 şi EN AW 6060), precum şi în cele în care se regăseau aliaje de cupru sau 
oţeluri. 

Prin implementarea noilor procedee de nituire abordate în acest proiect se obţin o serie de 
avantaje comparativ cu procedeele clasice de îmbinare: 
- se face economie considerabilă de manoperă faţă de nituirea convenţională, precum şi 

prin eliminarea următoarelor unor operaţiuni comparativ cu îmbinarea prin şurub. De ex. 
la nituirea cu efect hibrid se elimină găurile preliminare (execuţie gaură de trecere în tabla 
amplasată deasupra; execuţie gaură în tabla amplasată dedesubt; filetare la M6, gaura din 
tabla amplasată dedesubt). Se poate estima că timpul de execuţie în cazul realizării 
îmbinării prin procedeul de nituire cu efect hibrid, se reduce considerabil faţă de nituirea 
convenţională, respectiv faţă de îmbinarea mecanică cu şurub.  

- sunt procedee de îmbinare care se pot aplica la îmbinarea materialelor cu proprietăţi şi 
caracteristici diferite, care nu se pot îmbina prin alte procedee sau se îmbină cu 
dificultate. 
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- nu sunt necesare prelucrări suplimentare, care să determine creşterea costurilor 
- procedeele sunt ecologice, fără emisie de noxe, nepoluante  
Din punct de vedere economic şi al siguranţei operatorului în aplicarea acestor noi procedee 
de nituire, apar o serie de avantaje prin eliminarea anumitor etape de proces de la nituirea 
convenţională, ca: utilizarea de dispozitive, unelte si manipulatoare pentru formarea capului 
nitului, găuriri preliminare, apariţia de reziduuri de aşchiere, existenţa echipamentelor 
dedicate pentru nituirea la cald şi implicit a riscurilor aferente utilizării acestora de către 
operator şi impact asupra mediului, etc. 
Procedeele de nituire cu efect hibrid şi de nituire prin frecare reprezintă o alternativă 
promiţătoare de îmbinare a materialelor metalice similare şi disimilare comparativ cu alte 
procedee de îmbinare a materialelor. 
În capitolul 6 sunt prezentate concluziile bazate pe rezultatele obţinute la sfârşitul lucrărilor 
prezentei etape a proiectului.  
a. Etapa actuală (finală) a proiectului a avut ca obiectiv principal optimizarea de procese de 

îmbinare prin nituire cu efect hibrid şi nituire prin frecare (prezentate în capitolul 2), 
rezultând  tehnologii de îmbinare specifice (prezentate  în capitolul 3). 

b. S-au stabilit şi prezentat condiţiile şi caracteristicile de proces cu influenţă mare asupra 
proceselor de îmbinare prin nituire prin frecare: condiţii ale echipamentelor pentru aplicare, 
metode pentru urmărirea şi controlul proceselor efective de nituire, soluţii constructive şi 
dimensionale pentru nituri, parametrii tehnologi de proces pentru aplicaţii concrete (din 
punctul de vedere al cuplurilor de materiale abordate);limite de aplicare ale celor două 
procedee din punctul de vedere al mărcii şi grosimilor materialelor de îmbinat (capitolul 5). 

c. Programele vaste şi complexe de cercetare experimentală dezvoltate pe întreaga perioadă 
de desfăşurare a proiectului, au demonstrat că, în general, procedeul de nituire cu efect 
hibrid prezintă rezultate mai bune pentru o gamă mult mai largă de cupluri de materiale 
decât procedeul de nituire prin frecare (prezentare detaliată în capitolul 5). 

d. Rezultatele obţinute în cadrul proiectului pot sta la baza perfecţionării 
metodelor de aplicare ale celor două procedee abordate, în vederea implementării în 
activităţi industriale. 

 
 

 

2. 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 procedeele de nituire cu efect hibrid şi nituire 

prin frecare, pentru diferite tipuri și grosimi de materiale de bază (R7); 
� Specificaţii de materiale şi specificaţii tehnologice preliminare (R11); 
� Programe experimentale complexe în vederea optimizării proceselor de îmbinare prin 

nituire cu efect hibrid şi nituire prin frecare în vederea elaborării de tehnologii de 
îmbinare specifice, monitorizare procese de îmbinare, evaluare îmbinări prin nituire (R5, 
R7, R9, R12);   

� Specificaţii tehnologice, tehnologii îmbinare pentru diferite cupluri de materiale (R11, 
R13); 
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� Raport sintetic privind condiţiile tehnice şi tehnologice de aplicare a celor două procedee 
de nituire din următoarele perspective: echipamente pentru aplicare procedee, 
caracteristici ale materialelor de bază şi niturilor, compatibilitatea materialelor implicate 
în formarea îmbinării (nit–MB), parametrii tehnologici şi influenţa asupra proceselor de 
îmbinare, limite de aplicare, aspecte de mediu,siguranţă,sănătate, eficienţă economică 
(R14); 

� Diseminarea rezultatelor proiectului pentru cunoașterea noilor procedee de îmbinare în 
industrie, în mediul știinţific și academic (de ex.: website proiect, lucrări știinţifice, 
materiale de promovare, participare la târguri, expoziţii.) Fundamentarea unor aplicaţii 
industriale posibile (R15, R16); 

� Demonstrator tehnologic -demonstrarea functionalităţii şi utilităţii pentru implementarea 
noilor procede de îmbinare în activităţi industriale, respectiv pentru cunoaşterea de către 
studenţi şi specialişti din mediul  ştiinţific şi academic, a procedeelor, a tehnicii disponibile 
şi a potenţialului oferit de noile tehnici de îmbinare (R17); 

� Documentaţie cereri de brevete de invenţie (s-a iniţiat elaborarea documentaţiei)  privind 
„metodă/procedeu de îmbinare prin nituire prin frecare” urmând să fie iniţiată şi  a doua 
cerere de brevet de invenţie în tematica abordată, dacă rezultatele sunt brevetabile 
(R3,R4). 

Aceste rezultate sunt în concordanţă cu obiectivele  O6, O7, O8, O9, O10 şi O11 ale 
proiectului. 
Rezultatele obţinute prin proiect vor sta  la baza: 
- dezvoltării unor posibile colaborări cu  parteneri din industrie, privind posibilităţile de 

aplicare industrială a celor două procedee noi de nituire (tipuri de îmbinări şi produse, 
materiale, domenii de implementare, utilizare, etc.) în domenii specifice - constructii de 
structuri metalice, în special din domeniile transporturi (aeriene, navale, rutiere, feroviare, 
auto), construcţii, domeniul nuclear, etc.  
- constituirii de parteneriate cu instituţii din mediul ştiinţific /academic/ industrial pentru 

continuarea cercetărilor în acest domeniu , dezvoltarea şi implementarea unor proiecte de 
cercetare privind noi procedee/tehnici/metode de îmbinare a materialelor .  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Responsabil proiect,  
Ing. Boţilă Lia Nicoleta 

 


