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CUVÂNT ÎNAINTE 
 

 

Prezenta lucrare intitulată „Analiza comportării dinamice la impact a barierelor pentru protecția 

vehiculelor la deplasarea pe căile rutiere" reprezintă sinteza activităţilor de documentare şi cercetare 

ale autorului, desfăşurate pe perioada studiilor doctorale, în cadrul Universităţii „Eftimie Murgu" din 

Reşiţa. 

Lucrarea este structurată pe 6 capitole și se întinde pe 157 de pagini, incluzând 99 figuri, 35 

tabele și 43 relații matematice. 

În capitolul 1 " Situația actuală cu privire la barierele de protecție rutieră pe plan național și 

internațional ", autorul lucrării de doctorat prezintă o scurtă descriere privind stadiul actual al dezvoltării  

reţelelor de drumuri prevăzute cu sisteme de protecție.  Tot în acest capitol, este realizată o analiză 

completă a soluţiilor constructive şi funcţionale pentru sistemele mecanice de protecţie, a unor soluţii 

constructive privind capacitatea de disipare a energiei la impact a materialelor, în concordanță cu 

normele existente pe plan naţional și a normelor, reglementărilor şi standardelor privind proiectarea 

parapetelor de protecţie la nivel european. 

Capitolul 2 "Obiectivele tezei", prezintă principalele obiective ale tezei de doctorat legate de 

analiza soluţiilor constructive şi funcţionale a sistemelor de protecţie, prezentarea diferitelor materiale 

ce intră în alcătuirea parapetelor de protecţie, comportarea sistemelor de protecţie la impact, 

modelarea sistemelor mecanice de protecţie la şoc, și în special ideea realizării unui model de analiză 

prin calcul numeric și simulare utilizând metoda elementului finit, folosind date din determinările 

experimentale pentru o barieră de protecție rutieră. 

Capitolul 3 "Analiza experimentala a parapetelor de siguranță la șoc în domeniul 

reglementat" tratează aspecte legate de clasele de performanță a parapetelor, metode de încercare și 

de evaluare teoretică a performanțelor unei bariere de siguranță rutieră. 

Capitolul 4 "Modelarea sistemelor mecanice de protecție la impact" cuprinde tipuri de 

încercări specifice pentru stabilirea capacităţii parapetelor, determinarea energiei cinetice şi a forţei 

medii teoretice a impactului și modele de proiectare propuse în vederea optimizării caracteristicilor 

funcţionale a parapetelor de protecţie. 

Capitolul 5 "Determinări experimentale" tratează procedura de efectuare a testului de impact 

și determinările experimentale rezultate din aceasta, precum și culegerea datelor utile rezultate în 

urma încercării. 

Capitolul 6 "Concluzii" prezintă o sinteză a principalelor realizări şi contribuţii personale ale 

autorului, direcțiile viitoare de cercetare și diseminarea rezultatelor obținute în procesul de cercetare.  

Lucrarea se încheie cu 109 titluri bibliografice, din care 90 de articole științifice, 7 standarde și 

12 pagini web. 
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LISTA NOTAȚIILOR ȘI ABREVIERILOR 
 

ASI Indice de severitate a accelerației (Acceleration severity index) 
OIV Viteza de impact a pasagerilor (Occupant impact velocity) 
ORA Accelerația în cădere a pasagerilor (Occupant ridedown acceleration) 
PHD Decelerarea post-impact a capului (Post-impact head deceleration) 
THIV Viteza de impact a capului teoretic (Theoretical head impact) 
VCDI Indice de deformare a habitaclului vehiculului (Vehicle cockpit deformation index) 
VIDI Indice de deformare interioară a vehiculului (Vehicle interior deformation index) 
A, B Nivelul de severitate al șocului 
d  Diametrul fibrelor 
Dm Deformaţie dinamică maximă  
Et Energia totala de impact înregistrată în timpul solicitării 
EI Energia de iniţiere 
EP Energia de propagare 
E0 Energia de impact maxim admisă 
Ef Modulul de elasticitate longitudinal al fibrelor 
Ec Energia cinetică 

F  Forţa medie  
h Înălțimea lisei 
ℓ Lungimea fibrelor 
L Lucrul mecanic 

elL  Lucrul mecanic al forței elastice medii a deformației elastice maxime Δ a barierei 
m Masa 
ML Momentul limită  
P Încărcarea la un anumit moment dat 

'
pS  Momentul static  

T Nivelul de protecție 
u Energia pe unitatea de suprafaţă a compozitului necesară ruperii fibrelor solicitate 

la tracţiune 
v Viteza de impact 
vf Viteza instantanee pentru care se calculează energia 
Vf Procentul volumic de armare (fracţia volumică a fibrelor) 
W Deformația exprimată prin lățimea de lucru 
Wm1 Lățimea de lucru a barierei  
Wm2 Lățimea de lucru a vehiculului  

cW  Energia cinetică a sistemului vehicul-barieră, în momentul inițial al actului ciocnirii 
(percuției) considerată plastică adică, cu contactul permanent al vehiculului cu 
bariera 

α Unghiul de impact 
Δ Deformația elastică maximă a barierei 
τ Tensiunea de forfecare la interfaţa dintre fibră şi matrice 
σc Limita de curgere a materialului 
σ fu Rezistenţa de rupere a fibrelor 
σmu Rezistenţa de rupere la tracţiune a matricei 
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1. SITUAȚIA ACTUALĂ CU PRIVIRE LA BARIERELE DE PROTECȚIE RUTIERĂ PE 
PLAN NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL 

 
1.1. Generalități  

Prin definiţie, parapetul de protecţie este un perete sau o balustradă de înălţime 

mică care serveşte la delimitarea marginii unei şosele, a unui pod etc. având ca scop 

primordial oprirea autovehiculelor şi readucerea acestora pe partea carosabilă, 

asigurarea dirijării pietonilor şi ai altor utilizatori ai drumurilor.  

De asemenea, parapetele de siguranţă sunt amplasate pe sectoarele de drum 

periculoase din punct de vedere al siguranţei circulaţiei, pentru protejarea vehiculelor 

împotriva ieşirilor de pe platforma drumului şi pentru ghidarea optică a acestora.  

Proiectarea barierelor metalice de protecţie a fost concepută în scopul ajustării 

propriei geometrii in funcţie de forţa ce se produce în momentul impactului, reacţionând 

elastic la efectul acesteia. 

Parapetele de protecţie pentru drumuri asigură o bună siguranţă a circulaţiei 

rutiere datorită faptului că la contactul cu un autovehicul se deformează elastic, 

anihilând şocul. 
Parapetul de siguranţă face parte din clasa de “Dispozitive de protecţie a 

vehiculelor”. Acesta se montează pe acostament sau pe banda mediană a drumului. 

Parapeții de siguranță se clasifică în funcție de trei criterii generale, astfel: 

a. În funcţie de durata de utilizare parapetul de siguranță poate fi permanent sau 

temporar; 

b. În funcție de comportarea la impact parapetul de siguranță poate fi deformabil 

sau rigid; 

c. În funcție de comportarea la impact parapetul de siguranță poate fi simplu sau 

dublu. 

Parapetele rigide se execută din beton armat, zidărie de piatră sau beton simplu 

şi sunt de tip uşor, greu şi foarte greu. Aceste parapete se prevăd pentru ghidarea 

optică şi împiedicarea autovehiculelor de a ieşi de pe platforma drumurilor, în anumite 

limite de viteză, masă şi unghi de lovire, neasigurând alunecarea sau readucerea 

autovehiculelor pe partea carosabilă. 
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Spre deosebire de cele din prima categorie, parapetele deformabile se execută 

din elemente metalice şi pot fi de tip semigreu, greu şi foarte greu. Aceste parapete 

permit alunecarea sau ghidarea în lungul lor a jantei roţilor autovehiculelor şi revenirea 

acestora pe partea carosabilă. Parapetele deformabile se folosesc de regulă pe 

drumurile încadrate în reţeaua de drumuri internaţionale (E). 

Comportarea şi rezistenţa acestor parapete deformabile la şocurile produse prin 

eventuala lovire de către unele autovehicule, depinde de unghiul de incidenţă de lovire. 

In cazul în care acest unghi este mai mare de 20o parapeţii nu pot asigura, de regulă, 

dirijarea sau recuperarea autovehiculelor. 

Alegerea tipurilor de parapete se face în general în funcţie de: 

- clasa tehnică a drumului; 

- configuraţia terenului; 

- elementele geometrice în plan ale drumului; 

- înălţimea rambleelor sau a zidurilor de sprijin; 

- alte condiţii locale. 

In prezent, pe plan mondial, parapetele de protecţie au fost obţinute în diverse 

configuraţii geometrice, în funcţie de modul de fixare în fundaţii, de cel al amplasării pe 

căile rutiere cât şi în vederea sporirii capacităţii de rezistenţă la impactul frontal sau 

lateral, în prezent existând şapte tipo-dimensiuni standardizate, executate de către 

firme specializate din Europa şi S.U.A. 

Parapetele de protecţie sunt executate pe plan mondial de către o serie de 

societăţi pe acţiuni prin uzinele lor, pe linii tehnologice dotate cu utilaje specializate. 

Aceste linii sunt dotate cu utilaje performante care realizează producţia la parametrii 

proiectaţi. 

Parapetele de protecţie sunt executate din tablă de oţel de 3, 4, 5 sau 6 mm. şi 

sunt concepute pentru a rezista la şocurile produse prin eventuala lor lovire de către 

unele autovehicule sub un anumit unghi. 

SR EN 1317-2/1998 definește capacitatea de protecție stabilind patru niveluri de 

protecție în funcție de încercarea de acceptare, astfel: 

- Protecție la un unghi de impact mic, tip T1 și T2; 

- Protecție normală, tip N1 și N2; 
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- Protecție ridicată, tip H1, H2 și H3; 

- Protecție foarte ridicată, tip H4a și H4b. 

Pe plan naţional (S.C. ProInvest Grup Pașcani, S.C Simplon Comimpex Galaţi, 

S.C. Onixart Buzău, S.C. Euroschele, S.C. Betak Bistriţa Năsăud etc.) au fost obţinute 

până în prezent o serie de rezultate semnificative legate de producerea în condiţii 

limitate şi cu performanţe relativ mulţumitoare pe de o parte, iar pe de altă parte 

dobândirea unor serii de rezultate deosebite legate de realizarea încercărilor, urmărirea 

comportării în exploatare, atestarea conformităţii produselor prin organisme acreditate, 

monitorizarea comportării în timp real prin organisme de inspecţie de terţă parte 

acreditate precum şi de testarea in-situ de către laboratoarele acreditate. 
 Parapetele deformabil de protecţie permite, în general, alunecarea sau ghidarea 

in lungul lui a jantei roţilor autovehiculelor şi revenirea acestora pe partea carosabilă.  

Pentru protejarea împotriva coroziunii, toate piesele care participă la executarea 

parapetelui se zinchează termic în conformitate  cu standardul SR EN ISO 1461. Oţelul 

folosit pentru parapete respectă standardele 901-80, OL 37.2K STAS 500/2-80. 

Abaterile limită pentru prelucrările mecanice în conformitate STAS SR ISO 2768.  

In conformitate cu STAS 1948/1 – 1991, Societatea Avaco S.A. produce 

urmatoarele tipuri de parapete : 

a) Parapete de tip foarte greu; 

Acesta este constituit din următoarele elemente: 

- lisă L = 6200 mm; 

- lisă rigidă superioară LS = 4000 mm; 

- lisă rigidă inferioară Li = 4000 mm; 

- piesă de legătură lisă rigidă: 347 mm; 

- piesă de susţinere lisă rigidă superioară: 210 mm; 

- piesă de susţinere lisă rigidă inferioară: 210 mm; 

- stâlp metalic IPE 100 de lungime L: 2250 mm; 

- amortizor: Φ140mm; etrier: 360mm;  

- organe de asamblare; 

- greutate: 70,91 kg/ml. 
In Figura.1.1 este prezentată o imagine cu acest tip de parapete. 
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Figura 1.1 Parapete de tip foarte greu 

 

 

b) Parapete de tip greu; 

Acest tip de parapet, reprezentat în Figura 1.2, este constituit din următoarele 

elemente: 

 

- lise metalice de lungimi: L = 6200; 4320; 4200 mm;  

- stâlp metalic: profil IPE 100  de lungime L = 1770 mm sau mai scurt, în funcţie de 

locul de montaj; 

- distanţier curent: 530 mm; 

- distanţier liber: 530 mm; 

- bandă de rigidizare: 6050 mm; 

- piesă de prindere D: 235 mm; 

- organe de asamblare. 

- greutate: 26,55 kg/ml. 
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Figura 1.2 Parapete de tip greu 

 

c) Parapete de tip semigreu; 

Acest tip de parapete este constituit din următoarele elemente: 

- lisă metalică cu lungime: L= 6200 ; 4320 ; 4200 mm. 

- lisa capăt: 800mm; 

- stâlp metalic: profil IPE 100 de lungime L: 1770mm sau mai scurt, în funcţie de 

locul de montaj; 

- amortizor: 400mm; 

- etrier: 360mm; 

- organele de asamblare. 

- greutate: 18,77 kg/ml 
 In Figura1.3 este prezentată o imagine a acestui tip de parapete de protecţie. 
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Figura 1.3 Parapete de tip semigreu 

 

Situată in Bistriţa, societatea BETAK se aliniază tradiţiei fabricanţilor 

transilvăneni, recunoscuţi în Europa datorită produselor de o calitate deosebită, 

conforme standardelor cele mai exigente. Societatea produce printre alte tipuri de 

produse şi parapete de protecţie zincate deformabile, de tip semigreu, greu şi foarte 

greu, în conformitate cu Standardul 1948/1-1991 respectiv 1948/2-1995, destinate 

protejării participanţilor în trafic pe autostrăzi şi drumuri naţionale. In Figura 1.4 se 

prezintă unul din modelele de bariere de protecție rutieră produse de această societate. 

  
Figura 1.4 Parapete de protecţie zincat deformabil 
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Societatea INTFOR S.A. din Galaţi - întreprindere metalurgică fondată în 1921, 

producător tradiţional de ţevi rectangulare şi rotunde sudate longitudinal, produce 

printre altele şi parapete de protecţie pentru autostrăzi. 
 Ca unul dintre cei mai respectaţi producători de pe piaţa metalurgiei româneşti, 

grupul PROFILAND din Galaţi îmbină echipamentele de ultimă oră cu experienţa de 

aproape un secol pentru a oferi clienţilor săi produse de cea mai bună calitate la preţuri 

competitive. Cele două unităţi de producţie industrială şi-au consolidat poziţia pe piaţa 

ţevilor sudate longitudinal şi a profilelor formate la rece. 

 Datorită avantajelor menţionate anterior completate cu profesionalismul 

personalului care îşi desfăşoara activitatea în cadrul companiei, Grupul PROFILAND 

oferă:  

- Profile formate la rece;  

- Panouri cutate; 

- Confecţii metalice diverse; 

- Parapeţi pentru siguranţa circulaţiei rutiere; 

- Garduri, rafturi metalice etc. 

Societatea Comercială Proinvest Grup Pașcani produce articole metalice de tip 

MBS [105] într-o gamă foarte diversă de produse. Acestea sunt prezentate în figurile ce 

urmează, alături de caracteristicile specifice pentru fiecare din ele. 

 
Figura 1.5  Mașină de prelucrat lise pentru parapete în două unde 
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Figura 1.6  Hală de producție bariere de protecție rutieră 

 

 
Figura 1.7 Lise pentru parapetul de protecție rutier 
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Figura 1.8 Caracteristici parapete de protecție tip semigreu, greu  

și foarte greu produse de MBS  
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Figura 1.9 Parapet deformabil de tip semigreu produs de MBS  

 
 

Acest tip de parapet are următoarele caracteristici constructive: 

− Calitate oțel utilizat: S 235JR (OL 37) conform ER EN 10025-2/2004; 

− Grosimea stratului de zinc: 60-80 microni (µm) conform ISO 2178/98, ISO 

1460/2002; 

− Toleranțe admise: conform SR EN 10051 + A1/2000; 

− Forța  de izbire: conform STAS 1545/89, AND 591/2005, SR EN 1317/2000. 
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Figura 1.10 Parapet deformabil de tip greu produs de MBS  
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Figura 1.11 Parapet deformabil de tip foarte greu produs de MBS  

 

  

Drd. ing. Eugen-Marius Afronie Pagina 21 
 



Analiza comportării dinamice la impact a barierelor pentru protecția vehiculelor la deplasarea pe căile rutiere 

 
Figura 1.12 Parapet deformabil de tip combinat produs de MBS  

 
 

 
Figura 1.13  Modul de îmbinare pentru parapetele produse de MBS 
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Figura 1.14 Parapet pietonal din țeavă rotundă (tip A) produs de MBS 

Materialele utilizate pentru acest tip de parapet sunt: 

− Țeavă rotundă ϕ 63,5x3,5 mm; 

− OB 37 ϕ 14 mm; 

− Plăci de fixare și ancore; 

− Panouri de rost. 
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Figura 1.15 Parapet pietonal din țeavă rectangulară (tip B) produs de MBS 

Materialele utilizate pentru acest tip de parapet sunt: 

− Țeavă rectangulară 106x60x6 mm; 

− Țeavă rectangulară 30x20x3 mm; 

− Plăci de fixare a stâlpilor și ancore; 

− Strat de protecție anticorozivă din grund cu grosimea de 25 µm. 
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Această companie mai produce și alte accesorii rutiere cum ar fi: 

− Panouri parazăpezi; 

− Panouri fonoabsorbante; 

− Țevi metalice spiralate pentru subtraversări; 

− Poduri rutiere metalice; 

− Poduri pietonale metalice. 

 

 
Figura 1.16 Accesorii rutiere pentru drumuri produse de MBS 

Soluţiile pentru infrastructură oferite de această societate specializată în 

construirea de parapete rutiere au rolul de a creşte şi asigura siguranţa rutieră şi de a 

creşte durabilitatea şi calitatea lucrării specifice de infrastructură. De asemenea, 

societatea se remarcă și prin gama variată de profile pe care le produce și 

comercializează. 

O altă companie de profil din țară, oferă trei tipuri constructive de parapete 

rutiere, în configurațiile din Figurile 1.17, 1.18 și 1.19 sub formă de parapet greu 

semigreu și foarte greu [108]. 
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Figura 1.17 Set parapet semigreu 

 
Figura 1.18 Set parapet greu 
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Figura 1.19 Set parapet foarte greu 

 

Pe plan internațional, exista câteva companii de prestigiu care au o experiență 

vastă în domeniul securității rutiere și care au dezvoltat sisteme inovatoare destinate 

echipării căilor rutiere, atât pentru protecția și dirijarea vehiculelor cât și pentru 

protejarea pietonilor și a altor utilizatori. 

Compania METALESA  din Spania este specializată în fabricarea de sisteme de 

siguranță  rutieră și echipamente pentru infrastructura de construcţii civile [106]. 

Procesul  industrial cuprinde proiectarea, fabricarea şi instalarea unei  game complete 

de produse de siguranţă rutieră şi echipamente pentru infrastructurile rutiere și 

feroviare, atât la nivel naţional cat  şi pe piaţa internaţională. În centrul său  de producţie 

se desfăşoară  întregul proces de fabricație, de la primirea de materii prime până 

la  tratamentul final de suprafeţe, inclusiv aplicarea electrostatică a vopselei în pulbere. 
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Compania produce: 

• sisteme de izolare și protecție a vehiculelor,  

− parapet metalic clasa H2; 

− parapet metalic clasa H3; 

− parapet prefabricat din beton cu balustradă metalică; 

• cornișe metalice; 

• balustrade; 

• balustrade pentru lucrări publice; 

• bariere de sunet; 

− bariere de sunet metalice; 

− bariere de sunet metacrilat; 

− bariere de sunet mixte; 

− ancore și fundații; 

• ecrane din lemn pentru trecerea animalelor sălbatice; 

• ecrane pentru protejarea păsărilor; 

 

 

Figura 1.20 Parapet de protecție prefabricat din beton cu balustradă metalică 
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Figura 1.21 Parapet de protecție clasa H2 produs de Metalesa 

 

 

Figura 1.22 Parapet de protecție clasa H3 produs de Metalesa 
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Figura 1.23 Cornișe metalice montate pe poduri 

 Acestea au rolul de înfrumusețare a podului, conferindu-i personalitate, eleganță 

și stil. Permit includerea de canalizări (de gaz, de  electricitate, de telecomunicații) sau 

tuburi de recoltare a apei, conservând caracterul  armonic  al podului. Sunt fabricate din 

tablă zincată și tratate anticoroziv cu pulberi. 

 

 

Figura 1.24 Bariere de sunet metalice 
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Figura 1.25 Bariere de sunet metacrilat și mixte 

 

 

 

Figura 1.26 Modul de ancorare pe fundații 
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 Compania Corus proiectează şi produce sisteme de bariere de protecţie 

executate din oţel flexibil EN1317 care pot fi montate atât pe părţile laterale (în 

vecinătatea acostamentelor) cât şi pe partea centrală a autostrăzilor. Aceste parapete 

de protecţie pot fi utilizate de asemenea şi în parcările auto sau pentru protecţia 

anumitor construcţii. Având o vechime de peste 40 de ani în realizarea barierelor de 

protecţie, compania are experienţa necesară de a proiecta şi realiza sisteme inovative 

destinate autostrăzilor, drumurilor naţionale etc. [104].   

Sunt de amintit câteva din sistemele lansate cu succes de acestă companie, cum 

ar fi: 

- Sistemul de grinzi ondulate pretensionate TCB (Tensioned Corrugated Beam). 

- Sistemul VETEX este un sistem netensionat de bariere de protecţie ce 

îndeplineşte rolul de element de protecţie la impactul cu viteze mari. El combină 

performanţele legate de siguranţa în exploatare cu cele legate de realizarea cu 

uşurinţă a montajului parapetelor. Avantajele pe care le oferă acest sistem sunt 

rapiditate şi uşurinţă în realizarea montajului (se pot asambla şi monta grinzi 

având o lungime maximă de cinci metri), costuri reduse cu mentenanța. În 

același timp, sistemele Vetex sunt disponibile atât în varaianta cu față dublă cât 

și în varianta cu o sigură față. Grinzile Vetex nu necesită măsurători speciale 

pentru amplasarea stâlpilor de susținere, ansamblarea lor executându-se cu 

rapiditate. Toate sistemele Vetex sunt uşoare, facilitând asamblarea şi montajul 

rapid. Sistemul este recomandat pentru şosele (autostrăzi) la care circulaţia 

autovehiculelor se produce cu viteze mari, unde riscul de producere al impactului 

este ridicat. 

- Sistemul ABC P4 este un sistem ce oferă o soluție eficientă pentru terminarea 

șirului de parapete situate de-a lungul șoselelor/autostrăzilor. 

- Sistemul CORUS – CEN este un sistem de parapete de protecţie utilizat cu 

succes în amortizarea şocurilor datorate impactului, acesta fiind proiectat în 

vederea protejării automobiliştilor în cazul accidentelor survenite întâmplător, ce 

pot fi produse în urma impactului cu zidul de beton despărţitor. 
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- Sistemul N2W5, ideal pentru utilizare temporară pe autostrăzi sau drumuri 

principale, oferă protecţie drumarilor şi automobiliştilor în timpul derulării 

construirii, reparaţiilor sau al întreţinerii acestor categorii de drumuri. 

Caracteristica acestor tipuri de sisteme de parapete o constituie adaptabilitatea 

acestora la condiţiile de impact, la cerinţele specifice ale mediilor cu agresivitate cât şi 

la cele de design arhitectural şi urban. În Figura 1.26, se prezintă sistemele amintite mai 

sus. 

 
Figura 1.26 Sisteme produse de compania Corus 

Compania Fracasso s-a înființat inițial la jumătatea anului 1940 ca o firmă 

artizan, ulterior lansându-se în producţia de masă spre începutul anului 1950, când doi 

membri fondatori – frații Oreste şi Iginio Fracasso au început să construiască schelării 

metalice pentru locuinţe. Pe parcursul anilor, specificul acestei societăţi s-a diversificat, 

extinzându-se la proiectarea şi producţia parapetelor de protecţie, a zidurilor frontale şi 

a panourilor fonoabsorbante pentru drumuri [101]. 

In prezent această companie, prin vasta reţea comercială de care dispune (cu 

unităţi operative în Bari şi Roma), ocupă un loc însemnat în producerea parapetelor de 

protecţie. 

Drd. ing. Eugen-Marius Afronie Pagina 33 
 



Analiza comportării dinamice la impact a barierelor pentru protecția vehiculelor la deplasarea pe căile rutiere 

 Produsele furnizate de această companie sunt: 

- Sisteme de limitare a traficului (“Road Restarint Systems”); 

- Apeducte, canale de scurgere; 

- Ziduri de protecţie şi de reţinere; 

- Panouri fonoabsorbante. 

 
Figura 1.27 Barieră de protecție rutieră produsă de Fracasso 

 
Figura 1.28 Parapet de protecție pe o singură parte pentru poduri produs de Fracasso 
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Compania Hill&Smith din Marea Britanie are ca principal obiect de activitate 

acela de a proiecta, produce și instala componente de calitate superioară din domeniul 

infrastructurii [103]. Principalele game de produse ale acestei companii sunt: 

- Parapete de protecție pentru autostrăzi. Alegerea sistemului optim depinde de 

zona de amplasare a acestuia. Astfel, sistemele utilizate pe drumuri publice 

trebuie să facă față la impactul cu viteze mari și unghiuri mici, producând 

deformații cât mai mari în funcție de spațiul disponibil. Sistemele utilizate în 

parcări sau zone industriale sunt supuse de obicei la șocuri frontale cu viteze 

mici și unghiuri de impact mari, necesitând elemente rigide pentru ca deformațiile 

să fie mici. 

Compania produce patru tipuri de astfel de sisteme reprezentate în Figura 1.29 și 

acestea sunt: 

 a). Grinzi ondulate pretensionate TCB (Tensioned corrugated beam); 

 b). Sisteme de grinzi din profile deschise OBB (Open box beam); 

 c). Garduri de siguranță din cabluri de sârmă; 

 d). Bariere industriale. 

 

 
Figura 1.29 Parapete destinate autostrăzilor produse de compania Hill&Smith 
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- Sisteme de amortizare la impact lateral sau frontal (paturi de oprire). Aici regăsim 

sistemele Vecu-Stop și Eurotracc.  

Eurotracc este primul sistem tampon cu perne de amortizare. Prin uşurinţa cu 

care aceste tipuri de bariere pot fi recondiţionate şi remontate, prin înalta protecţie pe 

care o conferă, sistemul Eurotracc oferă soluţii economice și de siguranță privind 

sistemele tampon. Testat după normele EN 1317-3 la o viteză de impact de 110 km/h, 

acest sistem s-a dovedit a fi cel mai sigur dintre sistemele din această clasă. Până la 

98% din sistemul Eurotracc poate fi reutilizat după impact. Procesul de recondiţionare 

poate fi realizat fie direct la locul de amplasare sau într-un loc cu siguranţă maximă, 

departe de zona cu trafic intens. In privinţa duratei de viaţă, sistemul cu perne de 

amortizare statică (paturi de oprire) Eurotracc este proiectat în aşa fel încât durata 

minimă de utilizare să fie de 25 ani, fără întreţineri majore. Toate componentele care 

absorb energia produsă în urma impactului sunt realizate din oţeluri călite galvanizate. 

Toate materialele şi componentele utilizate în realizarea acestui sistem sunt concepute 

în aşa fel încât să facă faţă unor variaţii de temperatură sunt rezistente la deteriorări la 

variaţii de temperatură, sau prin expunere directă la radiaţiile solare [100].  

Sistemul  de amortizare Vecu-Stop este realizat dintr-o serie de cilindri goi în 

interior, dispuşi în şiruri. Aceste elemente sunt create cu scopul de a disipa energia 

produsă în urma impactului. Odată instalate, sistemele Vecu-Stop nu necesită nicio 

întreţinere suplimentară. Protecţia anticorozivă este asigurată de stratul galvanic. Toate 

componentele acestui ansamblu sunt realizate din oţel şi pot fi complet reciclate. 

Cele două tipuri de sisteme inovatoare sunt prezentate în Figura 1.30. 

 
Figura 1.30 Sisteme tampon cu paturi de amortizare 

- Sisteme de protecţie destinate împiedicării efectului de orbire; 

- Atenuatoarele de şoc redirecţional. 
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Figura 1.31 Parapet de capăt 

 
Compania Highway Barriers Solutions (HBS) [102] din Belfast, Irlanda oferă 

servicii în special în domeniul securității rutiere, astfel: 

- Proiectare, furnizare, instalare şi întreţinere a sistemelor de protecţie utilizate în 

traficul auto, incluzând bariere de protecţie (permanente sau temporare) sau 

parapete de protecţie; 

- Proiectare, furnizare, instalare şi întreţinere a sistemelor de protecţie pentru 

pietoni; 

- Furnizare şi instalare a barierelor de mediu, incluzând ecranele anti-orbire şi 

barierele împotriva zgomotelor; 

- Proiectare, instalare şi întreţinere a sistemelor de managementul traficului. 

Parapetele produse de către Compania HBS sunt proiectate şi testate dinamic pentru a 

răspunde necesităţilor. In conformitate cu Standardele pentru autostrăzi, parapetele de 

protecţie sunt împărţite în şase grupe – P1, P2, P3, P4, P5 şi P6. In general, un parapet 

din clasa P2 este proiectat să aibă jumătate din rezistenţa unui parapet P1. Aceste 

rezistenţe sunt aproximativ proporţionale cu pătratul vitezei vehiculului. Compania HBS 

furnizează şi amplasează parapete de protecţie în conformitate cu cerinţele impuse de 

standardele BS 6779 respectiv IRRRS. Aceste parapete sunt confecţionate din oţel şi 

au înălţimi cuprinse între 1 m şi 1,5 m. Pentru asigurarea integrităţii lor structurale, 

sistemele de parapete sunt fabricate şi testate în conformitate cu ISO 9001:2000. 
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Figura 1.32 Barieră Tranzflex de la HBS  

 

Compania Barriers Systems a apărut pe piață la jumătatea anilor ’80 cu un 

sistem inovator de bariere de protecție rutieră interschimbabile cu montare rapidă 

denumite QMB (Quickchange Moveable Barrier) [99]. Acestea sunt eficiente în utilizare 

și au un preț de cost scăzut.  

 
Figura 1.33 Sistem de parapete cu montare rapidă 
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Date statistice privind traficul rutier 

Transportul de persoane şi mărfuri este în continuă creştere. Mobilitatea este 

acum parte integrantă a societăţii în aşa măsură încât economia modernă este 

dependentă de aceasta. Sectorul transporturilor în România a cunoscut o evoluţie 

considerabilă în ultimii ani. Principalul aspect îl constituie modificarea modalităţilor de 

efectuare a acestora, ca urmare a schimbărilor economice survenite după 1990: 

declinul general al produsului naţional brut şi al producţiei industriale, reorientarea 

fluxurilor de comerţ internaţional, liberalizarea şi tranziţia spre o economie de piaţă. 

Obiectivele politicii în domeniul transporturilor din România, sunt: 

- Reabilitarea serviciilor de transport, îmbunătăţirea calităţii lor, armonizarea 

acestora cu cerinţele europene pentru integrarea lor în sistemul de transport al 

Europei, în mod special în domeniul transportului rutier; 

- Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii, echipamentului şi a tot 

ceea ce ţine de transporturi; 

- Armonizarea legislaţiei cu legislaţia Uniunii Europene şi o bună implementare a 

acesteia; 

- Dezvoltarea instituţională şi întărirea capacităţii administrative pentru atingerea 

acquis communautaire în domeniul transporturilor. 

Planul Naţional de Dezvoltare estimează o creştere a tuturor tipurilor de transport 

persoane (măsurat în pasagerixkm) cu 4.1% anual, până în 2005 şi cu 3.7% anual între 

2005 şi 2015. Aceasta va însemna în anul 2005 în jur de 61.5 miliarde pasagerixkm 

care vor utiliza autovehiculele (comparativ cu 34.8 miliarde în 1995). În acelaşi timp, 

transportul general de mărfuri (în tonexkm) va creşte cu 3.0% anual până în 2005 şi cu 

5.3% anual între anii 2005 şi 2015. Aceasta va conduce în 2005 la aproximativ 32.9 

miliarde tonexkm transporturi de mărfuri efectuate pe şosele şi în 2015 în jur de 39.7 

miliarde tonexkm (comparativ cu 27.3 miliarde în 1995). 

În acelaşi timp cu creşterea mobilităţii, aceasta fiind esenţială pentru dezvoltarea 

competitivităţii economice, creşterea traficului rutier a dus şi spre o creştere a costului 

social şi al sănătăţii ca urmare a ratei crescute a accidentelor de circulaţie. Iată de ce 

este imperativ necesar ca îmbunătăţirea siguranţei rutiere, a transportului în general, să 

constituie o prioritate. 
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  În cadrul procesului de euroconformizare, în contextul în care Uniunea 

Europeană are ca obiectiv specific pentru perioada 2001 - 2012, reducerea la jumătate 

a mortalităţii rutiere, s-a impus necesitatea armonizării bazei de date privind accidentele 

de circulaţie la standardele Uniunii, astfel încât, într-o prima etapă, să devină un 

instrument de lucru în fundamentarea strategiilor în domeniu şi ulterior, odată cu 

aderarea României, să poată fi interconectată la "CARE", baza de date similară 

existentă la nivelul UE.  

În acest sens, structuri cu atribuţii în domeniul siguranţei rutiere din cadrul 

Ministerului Administraţiei şi Internelor - Direcţia Poliţiei Rutiere din Inspectoratul 

General al Poliţiei Române, în calitate de unitate centrală care gestionează 

problematica de ansamblu, şi Direcţia Regim Permise şi Înmatriculări Vehicule din 

M.A.I., ca deţinător al evidenţei conducătorilor auto şi a celei aferente autovehiculelor şi 

remorcilor - împreună cu Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, 

Autoritatea Rutieră Română, Registrul Auto Român şi Secretariatul Consiliului 

Interministerial pentru Siguranţa Rutieră, autorităţi aflate sub tutela Ministerului 

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, au fost implicate în implementarea 

proiectului PHARE RO 0107.11.03 "Traffic and Accidents Database" (TRADB) - Baza 

de date privind traficul rutier şi accidentele de circulaţie, care a fost finalizat la sfârşitul 

anului 2004.  Aplicaţia informatică TRADB permite, cu respectarea criteriilor de 

confidenţialitate asupra datelor privind identitatea persoanelor, analize statistice post-

accident cu un înalt grad de decelare, statistici privind dinamica accidentelor de 

circulaţie rutieră soldate cu victime, harta "punctelor negre", concentratoare ale 

accidentelor grave, unele dintre acestea urmând să fie publicate prin intermediul 

internetului. Baza de date TRADB include date despre accidentele grave de circulaţie 

(soldate cu morţi şi răniţi grav) petrecute pe teritoriul României începând cu data de 01 

ianuarie 1999. Din 24 februarie 2005, în această bază de date au început sa fie incluse 

toate accidentele cu victime (răniţi uşor, răniţi grav şi morţi) şi, în acest fel, se explică 

creşterea “spectaculoasă”, la un moment dat, a numărului de accidente înregistrate. 

Printre obiectivele proiectului se numără îmbunătăţirea siguranţei traficului rutier 

prin identificarea şi cuantificarea problemelor în domeniul siguranţei traficului rutier, 

evaluarea eficienţei măsurilor de siguranţă rutieră, determinarea relevanţei acţiunilor şi 
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facilitarea schimbului de experienţă în domeniul siguranţei rutiere, scopul fiind o analiză 

a “punctelor negre” şi a comportamentului conducătorilor auto atât pentru autoturisme 

cât şi pentru autocamioane. Aceasta ar veni în sprijinul instituţiilor direct interesate (cum 

ar fi Poliţia Rutieră, R.A.R., C.N.A.D.N.R., proiectanţii de drumuri) pentru dezvoltarea 

măsurilor de siguranţă rutieră, pe termen lung şi scurt, în vederea evitării accidentelor 

rutiere [107]. 

Indicatorii statistici pentru transportul rutier [109], îi regăsim în Tabelul 1.1  pentru ultimii 

trei ani respectiv pentru primul trimestru al anului curent. 

 

Tabelul 1.1 
Indicatorul  2010 2011 2012 Trim. I 2013 
Lungimea drumurilor publice ( 
km ) din care:  

82386  83703  84185  *  

-autostrăzi  332  350  550  *  
-drumuri europene  6188  6188  6263  *  
Lungimea drumurilor 
modernizate ( km )  

25171  26791  27665  *  

Lungimea drumurilor cu 
îmbrăcăminţi rutiere uşoare( 
km )  

22300  21949  22208  *  

Lungimea drumurilor pietruite ( 
km )  

23683  23454  23037  *  

Lungimea drumurilor de 
pământ ( km )  

11232  11509  11275  *  

Mopede şi motociclete 
înmatriculate în circulaţie (buc)  

85171  90082  95450  *  

Autobuze şi microbuze 
înmatriculate în circulaţie (buc)  

40877  40887  42010  *  

Autoturisme înmatriculate în 
circulaţie (buc)  

4319701  4334547  4487251  *  

Autovehicule pentru transportul 
mărfurilor  
înmatriculate în circulaţie (buc)  

667219  696260  719926  *  

Autovehicule pentru scopuri 
speciale  
înmatriculate în circulaţie (buc)  

30701  31047  32152  *  

Tractoare agricole 
înmatriculate în circulaţie (buc)  

50400  48667  47591  *  

Remorci şi semiremorci 
înmatriculate în circulaţie (buc)  

252293  269005  286393  *  

Accidente de circulaţie rutieră ( 
nr )  

9225  26648**  26928**  *  

Numărul persoanelor 
accidentate (persoane) din 
care:  

10853  35509**  36251**  *  

-morţi  2377  2018**  2042**  *  
-răniţi  8476  33491**  34209**  *  
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Indicatorul  2010 2011 2012 Trim. I 2013 
Mărfuri transportate ( mii tone ) 
din care:  

174551  183629  188415  31934  

-naţional  163962  171578  173171  26806  
-internaţional  8523  8199  8942  2284  
-tranzit  2066  3852  6302  2844  
Parcursul mărfurilor ( mii tone-
km ) din care:  

25883217  26347485  29661847  7612390  

-naţional  12091568  11855609  12672841  2687209  
-internaţional  12296683  11764056  12884793  3118202  
-tranzit  1494966  2727820  4104213  1806979  
Pasageri transportaţi ( mii 
pasageri ) din care:  

244944  242516  262291  65433  

-naţional  242313  239491  259361  64995  
-internaţional  2631  3025  2930  438  
Parcursul pasagerilor ( mii 
pasageri-km ) din care:  

15811594  15528750  16901147  3918982  

-naţional  11954585  11773402  12584125  2996942  
-internaţional  3857009  3755347  4317022  922040  
Distanţa medie de transport a 
pasagerilor (km )  

65  64  64  60 1 

 

 
Figura 1.34  Dinamica accidentelor rutiere grave din România în intervalul 2001-2011 

În perioada 2008-2009 s-a remarcat o creștere spectaculoasă a numărului de 

accidente soldate cu decese și răniri grave, iar dinamica referitoare la accidente grave 

din ultimii ani o regăsim în Figura 1.34.[109]. 

* Datele sunt disponibile anual, conform Institutului Național de Statistică. 
**Datele statistice nu sunt comparabile cu seriile anilor precedenţi, deoarece începând cu anul 2011 în 
numărul de accidente sunt incluse şi accidentele uşoare, iar în numărul de persoane rănite sunt incluşi şi 
răniţii uşor. 
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Figura 1.35 Accidente rutiere 

 

1.2 Soluții constructive. Tipuri de parapete. 

Parapetele de protecţie pentru drumuri sunt proiectate şi produse în conformitate 

cu SR EN-1317. De asemenea, aceste structuri constructive respectă și alte standarde 

cum ar fi BS (Marea Britanie), NF (Franța), TL-SP (Germania), AASHTO (S.U.A.) 

[88][92][93][94]. 

Parapetele rutiere trebuie încercate conform criteriilor de încercare la șoc din 

standard și să fie conform cu prescripțiile referitoare la capacitatea de protecție, 

severitatea șocului și deformarea dispozitivului de protecție [91][95][96][97]. 

Pentru stabilirea nivelului de protecție se realizează o serie de încercări de 

acceptare, după care bariera de protecție rutieră este încadrată într-una din cele patru 

niveluri de protecție, conform Tabelului 1.2. 
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Tabelul 1.2 

Niveluri de 

protecție 

Protecție la 

unghi mic de 

impact 

Protecție 

normală 

Protecție 

ridicată 

Protecție 

foarte ridicată 

 T1, T2, T3 N1, N2 H1, H2, H3 H4a, H4b 

 

Severitatea șocului este caracterizată de indicii ASI, THIV și PHD care reflectă 

estimarea șocului pentru pasageri. Ei sunt definiți de SR EN 1317-1. 

 

1.2.1 Parapete cu un singur stâlp de montare pe sol, pentru protecţia unui 
singur sens de mers (cu protecţie pe o singură parte). 

Din categoria parapetelor pentru protecția unui singur sens de mers, regăsim ca 

și variante constructive parapete din clasele N2, H1, H2, H3, H4a, astfel: 

• Clasa N2  
Acest sistem prevede amplasarea unui parapete pe sol, cu un singur stâlp de susţinere, 

pentru protecţia unui singur sens de mers, testat în conformitate su Standardul 

European EN1317,1-2. 

- Utilizare: cu un singur stâlp de susţinere pe sol; 

- Distanţa între stâlpi: 4 m; 

- Clasa: N2 în conformitate cu Standardul EN 1317-2; 

- Lăţime de lucru: W6; 

- ASI (Indice de acceleraţie severă): A.   

Tabelul 1.3 

Încercarea TB11 (X49.10.A10) TB32(X49.11.A10) 

Viteza de impact 100 110 

Unghiul de impact 20o 20o 

Greutatea vehiculului 900 kg 1500 kg 
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  Ca și specificații tehnice, în conformitate cu Standardul EN 10025, parapetul e 

realizat din oțel carbon S235JR, galvanizat conform EN ISO 1461 și fixat conform 

standardelor UNI EN 20898/1 şi UNI EN 3740. 

 

 

Figura 1.36 Parapete cu un singur stâlp de susţinere pe sol  clasa N2 

 

• Clasa H1 
             Tabelul 1.4 

Încercarea TB11 (X49.02.A06) TB42(BASt/99 7 D 12/ELL) 

Viteza de impact 100 70 

Unghiul de impact 20o 15o 

Greutatea vehiculului 900 kg 10000 kg 

 

- Utilizare: cu un singur stâlp de susţinere pe sol; 

- Distanţa între stâlpi: 2 m; 

- Clasa: H1 în conformitate cu Standardul EN 1317-2; 

- Lăţime de lucru: W6; 

- ASI (Indice de acceleraţie severă): A 
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Figura 1.37  Parapete cu un singur stâlp de susţinere pe sol clasa H1 

• Clasa H2 

Această clasă prezintă două tipuri de soluţii constructive, în conformitate cu Standardul 

European EN1317,1-2 şi anume: cu lăţimi de lucru W5 şi W7. 

 

 
Figura 1.38 Parapete cu un singur stâlp de susţinere pe sol, clasa H2-W5 și H2-W7 
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• Clasa H3   
          Tabelul 1.5 

Încercarea TB11 (FRA/BSI-24/407) TB61 (FRA/BSI-26/426) 

Viteza de impact 100 80 

Unghiul de impact 20o 20o 

Greutatea vehiculului 900 kg 16.000 kg 

 

- Utilizare: cu un singur stâlp de susţinere pe sol; 

- Distanţa între stâlpi: 1,33 m; 

- Clasa: H3 în conformitate cu Standardul EN 1317-2; 

- Lăţime de lucru: W7; 

- ASI (Indice de acceleraţie severă): B 

 

 
Figura 1.39 Parapete cu un singur stâlp de susţinere pe sol clasa H3 

 

• Clasa H4a 
Această clasă prezintă două tipuri de soluţii constructive, în conformitate cu Standardul 

European EN1317,1-2 şi anume: cu un singur rigidizor sau cu două rigidizoare, cu lăţimi 

de lucru W8. 
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- Utilizare: cu un singur stâlp de susţinere pe sol, cu un singur rigidizor; 

- Distanţa între stâlpi: 1,33 m; 

- Clasa: H4a în conformitate cu Standardul EN 1317-2; 

- Lăţime de lucru: W8; 

- ASI (Indice de acceleraţie severă): A 

 

 
Figura 1.40 Parapete cu un singur stâlp de susţinere pe sol  clasa H4a cu un singur 

rigidizor 

 
Figura 1.41 Parapete cu un singur stâlp de susţinere pe sol clasa H4a cu două 

rigidizoare 
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1.2.2 Parapete cu un stâlp de montare pe sol, pentru protecţia ambelor 
sensuri de mers. 

• Clasa H1 
Acest sistem prevede amplasarea unui parapete pe sol, cu doi stâlpi de susţinere, testat 

în conformitate su Standardul European EN1317,1-2. 

- Utilizare: cu un singur stâlp de susţinere pe pod, cu protecţie pe ambele sensuri; 

- Distanţa între stâlpi: 2 m; 

- Clasa: H1 în conformitate cu Standardul EN 1317-2; 

- Lăţime de lucru: W6; 

- ASI (Indice de acceleraţie severă): A 

 

Tabelul 1.6 
Încercarea TB11 (X49.14.A11) TB42 (X49.15.A11) 

Viteza de impact 100 70 

Unghiul de impact 20o 15o 

Greutatea vehiculului 900 kg 10.000 kg 

 

 

Figura 1.42 Parapete cu un stâlp de montare pe sol, pentru protecţia ambelor sensuri 

de mers clasa H1 
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• Clasa H2 
- Utilizare: cu un singur stâlp de susţinere pe pod, cu protecţie pe ambele sensuri; 

- Distanţa între stâlpi: 1,33 m; 

- Clasa: H2 în conformitate cu Standardul EN 1317-2; 

- Lăţime de lucru: W6; 

- ASI (Indice de acceleraţie severă): A 

Tabelul 1.7 

Încercarea TB11 (BASt/94 7D 001/EII) TB51 (BASt/93 7D 002/EII) 

Viteza de impact 100 70 

Unghiul de impact 20o 20o 

Greutatea vehiculului 900 kg Autobuz 13.000 kg 

 

 
Figura 1.43 Parapete cu un singur stâlp de susţinere pe pod, cu protecţie pe 

două sensuri de parcurs clasa H2 

• Clasa H3 
 Tabelul 1.8 

Încercarea TB11 (X49.04.A07) TB51 (X49.05.A07) 

Viteza de impact 100 80 

Unghiul de impact 20o 20o 

Greutatea vehiculului 900 kg 16.000 kg 
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- Utilizare: cu un singur stâlp de susţinere pe pod, cu protecţie pe ambele sensuri; 

- Distanţa între stâlpi: 1,50 m; 

- Clasa: H3 în conformitate cu Standardul EN 1317-2; 

- Lăţime de lucru: W8; 

- ASI (Indice de acceleraţie severă): B 

 

 
Figura 1.44 Parapete cu un singur stâlp de susţinere pe pod, cu protecţie pe două 

sensuri de parcurs clasa H3 

 

• Clasa H4a 
Tabelul 1.9 

Încercarea TB11 (X49.06.A09) TB71 (X49.07.A09) 

Viteza de impact 100 65 

Unghiul de impact 20o 20o 

Greutatea vehiculului 900 kg 30.000 kg 

- Utilizare: cu un singur stâlp de susţinere pe pod, cu protecţie pe ambele sensuri; 

- Distanţa între stâlpi: 1,33 m; 

- Clasa: H4a în conformitate cu Standardul EN 1317-2; 

- Lăţime de lucru: W8; 

- ASI (Indice de acceleraţie severă): B 
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Figura 1.45 Parapete cu un singur stâlp de susţinere pe pod, cu protecţie pe două 

sensuri de parcurs clasa H4a 

 

• Clasa H4b 
- Utilizare: cu un singur stâlp de susţinere pe pod, cu protecţie pe ambele sensuri; 

- Distanţa între stâlpi: 1,33 m; 

- Clasa: H4b, în conformitate cu Standardul EN 1317-2; 

- Lăţime de lucru: W6; 

- ASI (Indice de acceleraţie severă): A 

 

 
Figura 1.46 Parapete cu un singur stâlp de susţinere pe pod, cu protecţie pe două 

sensuri de parcurs clasa H4b 
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Tabelul 1.10 

Încercarea TB11 (FRA/BSI-01/006) TB71 (BASt/97 7D 07/ SCHE) 

Viteza de impact 100 65 

Unghiul de impact 20o 20o 

Greutatea vehiculului 900 kg 38.000 kg 

 

1.2.3 Parapete cu un stâlp de montare pe poduri, cu protecţie pe un singur 
sens de mers. 

• Clasa H2 
Acest sistem prevede amplasarea parapetelor pe poduri, cu un singur stâlp de 

susţinere, cu protecţie pe un singur sens de parcurs, testate în conformitate cu 

Standardul European EN1317,1-2. 

- Utilizare: cu un singur stâlp de susţinere pe pod; 

- Distanţa între stâlpi: 2,25 m; 

- Clasa: H2 în conformitate cu Standardul EN 1317-2; 

- Lăţime de lucru: W6; 

- ASI (Indice de acceleraţie severă): B 

 

 
Figura 1.47 Parapete cu un singur stâlp de susţinere pe pod, cu protecţie pe un singur 

sens de parcurs clasa H2 
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Tabelul 1.11 

Încercarea TB11 (no 082) TB51 (no 083) 

Viteza de impact 100 70 

Unghiul de impact 20o 20o 

Greutatea vehiculului 900 kg 13.000 kg 

 

• Clasa H3 
- Utilizare: cu un singur stâlp de susţinere pe pod; 

- Distanţa între stâlpi: 1,50 m; 

- Clasa: H3 în conformitate cu Standardul EN 1317-2; 

- Lăţime de lucru: W5; 

- ASI (Indice de acceleraţie severă): B 

 

Tabelul 1.12 

Încercarea TB11 (no 121) TB51 (no 122) 

Viteza de impact 100 80 

Unghiul de impact 20o 20o 

Greutatea vehiculului 900 kg 16.000 kg 

 

 
Figura 1.48 Parapete cu un singur stâlp de susţinere pe pod, cu protecţie pe un singur 

sens de parcurs clasa H3 

Drd. ing. Eugen-Marius Afronie Pagina 54 
 



Analiza comportării dinamice la impact a barierelor pentru protecția vehiculelor la deplasarea pe căile rutiere 

• Clasa H4a 
 

Această clasă prezintă două tipuri de soluţii constructive, în conformitate cu 

Standardul European EN1317,1-2 şi anume: cu lăţimi de lucru W5 şi W6. 

- Utilizare: cu un singur stâlp de susţinere pe pod; 

- Distanţa între stâlpi: 1,33 m; 

- Clasa: H4a în conformitate cu Standardul EN 1317-2; 

- Lăţime de lucru: W5; 

- ASI (Indice de acceleraţie severă): B 

Tabelul 1.13 

Încercarea TB11 (FRA/BSI-13/327) TB71 (no 017) 

Viteza de impact 100 65 

Unghiul de impact 20o 20o 

Greutatea vehiculului 900 kg 30.000 kg 

 
 

 
Figura 1.49 Parapete cu un singur stâlp de susţinere pe pod, cu protecţie pe un singur 

sens de parcurs clasa H4a cu lăţime de lucru W5 
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Figura 1.50 Parapete cu un singur stâlp de susţinere pe pod, cu protecţie pe un singur 

sens de parcurs clasa H4a cu lăţime de lucru W6 

 

1.2.4 Condiții de amplasare a parapetelor de protecţie  

 Parapetele de protecţie se amplasează, în profil transversal, în afara platformei 

sau în cadrul lăţimii acostamentelor în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 

Amplasarea parapetelor în lungul drumurilor se face ţinând seama de următoarele 

considerente: 

- Elementele geometrice ale traseului; 

- Înălţimea rambleului sau înclinarea versanţilor; 

- Împădurirea terenului înconjurător; 

- Existenţa unor ziduri de sprijin la marginea pltaformei spre aval; 

- Vecinătatea unor ape; 

- Vecinătatea altor căi de comunicaţie; 

- Condiţii meteorologice nefavorabile (ceaţă frecventă); 

- Necesitatea închiderii perspectivei în exteriorul unor curbe; 

- In unele intersecţii 

In ultimele decenii, pe plan mondial a avut loc o extindere rapidă a acestor 

ansamble, care datorită domeniului vast de utilizare, au următoarele scopuri:  

- De a fi amplasate pe sectoarele de drumuri periculoase din punct de vedere al 

siguranţei circulaţiei; 
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- De a proteja vehiculele împotriva ieşirilor de pe platforma drumului şi ghidarea 

optică a acestora; 

- De a proteja vehiculele şi pietonii; 

- De a asigura un nivel de protecţie pentru vehicule care se află în pericol; 

- De a reţine şi redirecţiona vehiculele în condiţii optime de siguranţă atât pentru 

pasageri cât şi pentru ceilalţi utilizatori ai drumurilor. 

In cazul în care traseul drumului este situat în lungul unui curs de apă sau lângă 

malul unui lac, la o distanţă de maximum 10 m de la marginea platformei, parapetele se 

amplasează astfel: 

- Când nivelul cursurilor de apă, calculat pentru un debit maxim cu o probabilitate 

anuală de depăşire de 2% conform STAS 4068/2-87, sau când nivelul apei din 

lac este < 1,5 m faţă de fundul albiei se ia în considerare cota de la marginea 

platformei faţă de fundul albiei şi se procedează pentru amplasarea parapetelor, 

după caz, conform Tabelelor 1.14 și 1.15 . 

- Când nivelul cursurilor de apă, calculat pentru un debit maxim cu o probabilitate 

anuală de depăşire de 2% conform STAS 4068/2-87, sau când nivelul apei din 

lac este > 1,5 m, faţă de fundul albiei, parapetele se prevăd conform Tabelului 

1.14. 

Tabelul 1.14 

 

 

Elemente geometrice ale traseului 

Clasa tehnică a drumului 

II, III IV, V 

Parapete rigide sau 

deformabile de tip 

Parapete rigide de 

tip 

Greu 
Foarte 

greu 
Semigreu Greu 

Aliniamente, interiorul curbelor de orice 
rază şi exteriorul curbelor cu rază R 

>125m 
 -  - 

Exteriorul curbelor cu raza R < 125m 
 

-  -  

In cazul drumurilor de clasă tehnică II şi III când platforma acestora se află la o 

cotă > 6,000 m faţă de cea a nivelului apei sau când marginea platformei drumului 
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dinspre apă este prevăzută cu zid de sprijin a cărui înălţime h1> 4 m se prevăd numai 

parapete de tip foarte greu. 

 In cazul în care traseul drumului este paralel cu o altă cale de comunicaţie (cale 

ferată sau drum) situată la nivel superior până la maximum 1,00 m faţă de nivelul 

drumului, la acelaşi nivel sau la nivel inferior şi la distanţa de max. 10,00 m (măsurată 

între marginile adiacente ale platformelor), se prevăd parapete de tip semigreu la 

drumurile de clasele II şi III şi te tip uşor la drumurile de clasele IV şi V. 

 Când porţiunile de drum se găsesc la o cotă superioară cotei căii de comunicaţie 

paralele, iar la marginea platformei dinspre aceasta există zid de sprijin, parapetele se 

montează potrivit celei mai defavorabile situaţii. 

 Pe porţiunile de drum la care în imediata vecinătate a platformei sunt amplasate 

construcţii care pot periclita siguranta circulaţiei (de exemplu pile de pasaje superioare) 

sau care pot fi deteriorate datorită ieşirii vehiculelor de pe platforma drumului, trebuie să 

se prevadă parapete deformabile de tip semigreu pe drumurile de clasă tehnică II şi III 

şi parapete rigide de tip uşor din beton armat pe drumurile de clasă tehnică IV şi V. 

 Lungimile pe care se asamblează parapetele trebuie să depăşească cu câte 10 

m, la fiecare dintre capete, lungimile care îndeplinesc condiţiile din tabelele sau 

aliniatele de mai sus. In cazul în care sectoarele pe care trebuie montate parapetele 

sunt situate la distanţe mai mici de 25 m între ele se prevăd parapete continue. 

 Pentru sporirea circulaţiei rutiere şi asigurarea continuităţii ghidării laterale, la 

parapetele situate pe drumurile având îmbrăcăminţi bituminoase, din beton de ciment 

sau pavaje, se prevăd dispozitive reflectorizante, similare cu ale stâlpilor de ghidare, la 

distanţele din Tabelul 1.15. 

Tabelul 1.15 

Elementele 

geometrice ale 

traseului 

Aliniament şi 

curbe cu R > 

250 m 

Curbe de raze de: 

125 < R ≤ 

250 m 

30 < R ≤ 125 

m 
R ≤ 30 m 

Distanţa între 

dispozitivele 

reflectorizante, m 

18,0 12,0 6,0 3,0 ÷ 4,0 
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1.3 Capacitatea de disipare a energiei la impact a materialelor 

1.3.1 Materiale și elemente structurale din oțel 

Prin sistem disipativ se înţelege acel sistem care are capacitatea de a 

prelua energie cinetică din momentul impactului şi a o transforma în energie de 

deformaţie a parapetului. Cu cât parapetul este mai puţin rigid, cu atât energia 

de deformaţie pe care acesta o poate prelua este mai mare. Parapetul de 

siguranţă pentru drumuri este o barieră activă, proiectată în aşa fel încât să asigure prin 

propria sa geometrie o reacţie elastică la impact. Deasemenea, la proiectarea unui 

astfel de parapet, întreg ansamblul trebuie conceput astfel încât să poată absorbi forţele 

generate de impact corespunzător intensităţii acestora, evitându-se o deformare 

plastică finală, garantând în acest mod operaţiuni mai ieftine de întreţinere sau 

schimbare [16][17][18].  

Concepute pentru a se deforma elastic la impactul cu autovehiculul, aceste 

parapete se deformează elastic, anihilând şocul. In mod tradiţional, parapetele de 

protecţie sunt realizate din elemente metalice din tablă, montate cu şuruburi pe stâlpi 

metalici, toate elementele fiind acoperite cu un strat de zinc [10].  

Durata de exploatare a acestora este apreciată la 25 ani. Comportarea şi 

rezistenţa parapetelor de protecţie la şocuri produse de eventuala lovire a 

autovehiculelor, depinde de unghiul de incidenţă la lovire. 

Foarte uşor de pus în operă, parapetele de protecţie pentru drumuri se 

realizează cu respectarea prevederilor standardului 1948/1 – 1991.  

Parapetele de protecţie de tipul 2NTU semigreu, clasa N2, se execută în 10 

variante iar parapetele de siguranță 2NTU greu, clasa N1 în 6 variante. 

Stâlpii metalici pentru aceste tipuri de parapete de protecţie pot fi instalați la 

distanţe de 2,00; 3,00 sau 4,00 m în funcţie de proiectul de amplasare. 

Elementele ce intră în componenţa unui asfel de parapet sunt: 

• Lisa, care se realizează din tablă cu grosimea de 2,5÷3 mm, calitatea S 235 JR; 

• Stâlpii, care se realizează din patru tipuri de profil: U 104x65x5, U 120x80x6, 

profil Σ100x55x4.2 , profil IPE 100, calitatea 235 JR; 

• Distanţierii, care se realizează din tablă cu grosimea 2,5 – 5,5 mm. 
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 În funcţie de cotele de gabarit, acestea se pot clasifica în trei clase: semigreu, 

greu şi foarte greu. Elementele ce intră în componenţa unor astfel de parapete sunt 

prezentate în Tabelele 1.16, 1.17 și 1.18. 
 

Tabelul 1.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabelul 1.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SET PARAPET SEMIGREU (L=6 m) 
Nr.crt. 

Denumire 
Nr.buc/s

et 

1 Profil parapet (L=6320 mm) 1 
2 Etrier 2 
3 Amortizor şoc 2 
4 Stâlp ‘C’ 100x50x25x4 mm 2 
5 Şurub cu cap bombat şi nas M16x40 10 
6 Şaibă 16 10 
7 Piuliţă M 16 10 
8 Şurub M12x40 4 
9 Şaibă 12 8 
10 Piuliţă M12 4 

SET PARAPET GREU (L = 9 m) 
Nr.crt. Denumire Nr.buc/

set 
1 Profil parapet (L=6320 mm) 1 
2 Distanţier curent P8 2 
3 Distanţier liber P12 4 
4 Stâlp curent INP 10 (L=1680 mm) 2 
5 Piesă de prindere distanţier curent P9 2 
6 Bandă de solidarizare P13 1 
7 Furură 4 
8 Şurub cu cap bombat si nas M16x40 15 
9 Şaibă 16 15 
10 Piuliţă M 16 29 
11 Şurub M16x35 14 
12 Şaiba  N16 14 
13 Şurub M8x35 4 
14 Şaibă  I8 4 
15 Piuliţă M8 4 
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Tabelul 1.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1.3.2 Metode de încercare la impact 

O metodă comună pentru a evalua proprietăţile la impact este aceea de a 

determina tenacitatea materialului prin măsurarea energiei necesare pentru a rupe o 

epruvetă de o geometrie oarecare. Binecunoscutele încercări de impact Charpy şi Izod 

utilizate pentru materiale izotrope pot fi utilizate cu succes şi în cazul materialelor 

compozite. Schematizarea standului de încercări este prezentată în Figura 1.51. 

Folosind metoda Charpy, epruveta solicitată la impact este simplu rezemată la capete şi 

lovită cu un pendul la mijlocul deschiderii. In testul Izod, epruveta este încastrată la una 

dintre extremităţi şi lovită prin intermediul unui pendul la cealaltă extremitate [36][38]. 

 

SET PARAPET FOARTE GREU (L=12 m) 
Nr.crt. Denumire Nr.buc/ 

set 

1 Profil parapet (L=6320 mm) 2 
2 Etrier 9 
3 Amortizor şoc 9 
4 Stâlp curent INP 10 (L=2250 mm) 6 
5 Lisă rigidă inferioară 3 
6 Piesă de fixare lisă rigidă 6 
7 Piesă de fixare lisă rigidă inferioară 6 
8 Lisă rigidă superioară 3 
9 Piesă de fixare lisă rigidă superioară 6 
10 Şurub cu cap bombat si nas M16x40 50 
11 Şaibă 16 50 
12 Piuliţă M 16 50 
13 Şurub M12x40 45 
14 Şaibă N12 45 
15 Piuliţă M12 45 
16 Şaibă  I12 45 
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  (a)       (b) 

Figura 1.51  Reprezentări schematizate ale standurilor de încercat 
 Charpy (a) şi Izod (b) 

Pentru materialele omogene si izotrope, încercarea foloseşte o epruvetă 

prevăzută cu o crestătură făcută pe faţa întinsă. Crestătura produce mari concentrări de 

tensiune minimizând astfel energia necesară ruperii [61][62].  

Testele la impact Charpy şi Izod sunt foarte utile pentru un studiu comparativ în 

cazul unor materiale diferite, fiind aşadar două metode adecvate în studierea 

comportării la impact al metalelor izotrope sau al polimerilor.  

Cu toate acestea, în cazul compozitelor, unde fenomenul ruperii este mult mai 

complex testele convenţionale la impact nu sunt suficiente pentru a furniza date 

complete referitoare la proprietăţile fizice şi mecanice [63][64].  

Modurile diferite de rupere determină diferite tipuri de mecanisme legate de 

energia absorbită în timpul cedării materialului în urma impactului.  Modurile de rupere 

şi în consecinţă energiile absorbite sunt influenţate de o serie de factori cum ar fi: 

orientarea fibrelor, geometria epruvetei, viteza de impact etc.  

O încercare utilizată pe scară din ce în ce mai largă în cazul studiului comportării 

la impact a compozitelor este aşa numitul “drop-weight test”, în care epruveta plasată 

pe un suport rigid este lovită de un corp cu greutate cunoscută care cade de la o 
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anumită înălţime cunoscută. Această înălţime de cădere poate fi variată pentru 

obţinerea unei anumite viteze de impact.    

O descriere a fenomenului care se produce în timpul solicitării de impact în 

funcţie de încărcare este prezentată în Figura 1.52. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.52 Fenomenul care se produce în timpul impactului 

Diagrama forţă-timp poate fi împărţită în două regiuni distincte: una în care are 

loc iniţierea ruperii şi a doua în care are loc propagarea acesteia. Odată cu creşterea 

sarcinii în timpul fazei de iniţiere a ruperii, energia de deformaţie elastică este 

acumulată în epruvetă conducând la o rupere la scară microscopică. In acelaşi timp 

însă aceste mecanisme de cedare la nivel microscopic (micro flambaj al fibrelor pe faţa 

comprimată, ruperea legăturilor la interfaţa dintre fibră şi matrice etc.) pot surveni. 

Atunci când este atinsă sarcina critică la sfârşitul fazei de iniţiere a ruperii, 

epruveta realizată din material compozit poate ceda fie de o rupere la tracţiune sau 

forfecare depinzând de valorile relative ale rezistenţelor la tracţiune sau la forfecare 

interlaminară [1][2]. Odată atins acest punct, propagarea ruperii poate avea loc fie într-

un mod catastrofic (la încărcări mari, ca în cazul materialelor fragile), fie într-un mod 

progresiv, continuând să absoarbă energie (la încărcări mici).  

Energia totala de impact Et – înregistrată în timpul solicitării pe dispozitivul de 

încercat, sau de către un osciloscop pe diagrama de variaţie energie-timp este 

compusă din energia de iniţiere EI şi cea de propagare EP. 

Deoarece materialele fragile cu rezistenţă mare, caracterizate printr-o energie de 

iniţiere a ruperii de valori ridicate şi energie de propagare a ruperii de valori scăzute, iar 
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materialele tenace cu o rezistenţă mai scăzută, caracterizate printr-o energie mică de 

iniţiere a ruperii şi energie de propagare mare, pot avea aceeaşi energie de impact 

totală, cunoaşterea acestei valori nu este suficientă pentru interpretarea comportării la 

rupere a materialului [59]. 

Energia absorbită de epruvetă la un anumit moment este dată de relaţia: 

 

∫= PvdtE                  (1.1) 

în care P este încărcarea la un anumit moment dat, iar v – viteza.  

Cu toate acestea, energia înregistrată de către osciloscop pe diagrama de variaţie 

energie-timp este produsul dintre impuls (aria suprafeţei situate sub diagramă) şi viteza 

iniţială de impact (v0). Aşadar, energia semnalului Ea este data de relaţia: 

 ∫= PdtvE 0a                  (1.2) 

Pentru a obţine energia absorbită de către epruvetă, E, energia Ea trebuie corectată 

pentru reducerea vitezei proiectilului la momentul impactului cu epruveta.  

In acest sens, termenul din dreapta relaţiei (1.1) poate fi înlocuit printr-un produs dintre 

o viteză medie a proiectilului v şi impulsul Pdt, în aşa fel încât energia E poate fi scrisă 

sub forma: 

 ∫= PdtvE  unde 
2

vvv f0 += ,              (1.3) 

în care vf este viteza instantanee pentru care se calculează energia E. 

Utilizând legea de conservare a impulsului, se poate arăta cu uşurinţă că: 

0

a

0 E4
E1

v
v

−=                  (1.4) 

unde E0 este energia de impact maxim admisă, definită prin 
2

mvE
2
0

0 =     (1.5) 
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Din relaţiile (1.1) şi (1.3) rezultă că: 







−=

0

a
a E4

E1EE    (1.6) 

Ecuaţia (1.6) este relaţia cel mai des utilizată pentru prelucrarea datelor 

experimentale în urma încercărilor de impact. 

 
 
1.3.3 Influența diferiților parametri asupra capacității de disipare e energiei 

la impact  
Studiul comportării la impact al materialelor compozite armate cu fibre nu a 

beneficiat de o atenţie prea mare până în anii ’65. Primele rezultate publicate despre 

acest subiect au fost obţinute cu ajutorul unui dispozitiv de impact standard Charpy. 

Pentru un compozit polimeric armat cu fibre s-a putut constata că o comportare la 

impact este dependentă de timp, adică în funcţie de viteza pe care o are ciocanul în 

momentul ciocnirii epruvetei [21][22].  

Rotem şi Lifschitz au arătat că rezistenţa de rupere a unui compozit armat cu 

fibre de sticlă creşte odată cu viteza de solicitare pe direcţia fibrei. Mai târziu, Broutman 

[70][72][74] a realizat încercări de impact pe compozite armate cu fibre de sticlă şi răşini 

polimerice sau epoxidice sau pe compozite hibride realizate din fibre de grafit, sticlă şi 

Kevlar, cu ajutorul unui dispozitiv prevăzut cu un impactor, variind diferiţi parametri. 

Plăcile încercate erau alcătuite fie din compozite cu fibre unidirecţionale, fie cu fibre 

dispuse încrucişat, pe direcţii 0 şi 90o.  

Parametrii experimentali care au fost modificaţi în timpul încercărilor au fost : 

orientarea fibrelor, viteza de impact, masa proiectilului, dimensiunile epruvetei, 

înălţimea de cădere.  

 Orientarea fibrelor este un parametru important ce influenţează comportarea la 

impact a compozitelor. Efectul unghiului de orientare a fibrelor asupra impactului 

compozitelor a fost investigat de către Mallick şi Broutman [28] pe stratificate din sticlă 

E – epoxy. Configuraţia exactă a compozitelor a fost [0/90/04]S, respectiv {(0/90)3/0]S.  
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Figura1.53 Schematizare a testului de impact 

Fiecare dintre cele două configuraţii au fost alcătuite din câte 13 straturi de 0,25 

mm fiecare. Epruvetele dreptunghiulare au fost în așa fel tăiate încât fibrele din 

straturile exterioare să formeze unghiuri de 0o, 15o, 45o, 75o şi 90o în raport cu direcţia 

longitudinală. În toate aceste cazuri, încărcarea s-a făcut perpendicular pe planul 

stratificatului. Energia de impact absorbită raportată la lăţimea stratificatului în funcţie de 

direcţia de orientare a fibrelor este prezentată în Figura 1.53. 

Valoarea cea mai scăzută s-a constatat că apare atunci când direcţia de 

orientare a fibrelor este de 60o. Cu toate acestea, rezultatele obţinute de către Agarwal 

şi Narang’s pe un dispozitiv de impact Charpy au arătat că, în cazul compozitelor cu 

fibre unidirecţionale, energia de impact descreşte cu creşterea direcţiei de orientare a 

fibrelor [76]. Energia minimă de impact s-a observat la unghiuri de 90o. Rezultatele lui 

Mallick şi Broutman obţinute pe compozite cu fibre încrucişate sunt prezentate în Figura 

1.54. 
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Figura 1.54  Influenţa orientării fibrelor asupra energiei absorbite de un compozit 

unidirecţional respectiv încrucişat [0,90] din sticlă - epoxy 

In acest caz, curba care arată influenţa orientării fibrelor asupra energiei 

absorbite prezintă o simetrie în raport cu direcţia de 45o, acolo unde graficul atinge un 

minim.  

Un alt parametru important este rezistenţa la interfaţa dintre fibre şi matrice, care 

influenţează puternic modul de rupere al compozitelor.  

Yeung şi Broutman au variat condiţiile la interfaţă modificând tratamentul de 

suprafaţă al ţesăturilor din fibre de sticlă. Ca material pentru confecţionarea matricei au 

fost alese răşinile poliesterice sau epoxidice. Pentru a determina rezistenţa la interfaţa 

fibră-matrice s-a măsurat rezistenţa la forfecare aparentă. În cazul compozitelor cu 

matrice poliesterică s-a putut constata că rezistenţa interfazică poate avea diferite valori 

în funcţie de agentul chimic de cuplare între fibră şi matrice, aplicat pe suprafaţa 

fibrelor. La compozitele cu matrice epoxidică rezistenţa interfazică nu poate varia din 

cauza faptului ca răşinile epoxidice sunt capabile de a realiza o legătură solidă între 

fibre şi matrice, chiar şi în absența agentului de cuplare.  Rezultatele testelor de impact 

realizate pe dispozitivul Charpy pentru compozitele epoxidice şi poliesterice sunt 

prezentate în Figura 1.55, în care valorile energiilor pe unitatea de suprafaţă (u i = Ei/bh, 

up = Ep/bh, ut = Et/bh) sunt calculate în funcţie de rezistenţa la forfecare aparentă.  
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Figura 1.55 Influenţa rezistenţei la interfaţa fibră-matrice asupra energiei de impact a 

compozitelor sticlă-poliester 

Se poate observa că energia specifică u i (denumită energie de iniţiere a ruperii) 

creşte odată cu creşterea rezistenţei la forfecare atât pentru stratificatele poliesterice 

cât şi pentru cele epoxidice. Odată cu creşterea rezistenţei la forfecare, rezistenţa la 

încovoiere a acestor stratificate creşte de asemenea, evidenţiind o foarte bună legătură 

interfazică precum şi valori ridicate a tensiunilor interlaminare. Energiile de impact 

necesare iniţierii ruperii au valori mai ridicate pentru stratificatele cu matrice epoxidică, 

faţă de cele cu matrice poliesterică.   

In cazul stratificatelor polimerice curbele propagării şi a energiei totale de impact 

prezintă un minim. La valori inferioare ale rezistenţei la forfecare aparente delaminarea 

se dovedeşte a fi modul de cedare dominant în stratificat, în timp ce la valori superioare 

ale rezistenţei la forfecare aparente, ruperea fibrelor reprezintă modul de cedare 

dominant al stratificatului. Astfel, în cazul stratificatelor poliesterice rezistenţa totala la 

impact poate fi mărită prin reducerea legăturilor interfazice. Se poate constata că cea 
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mai mare valoare a rezistenţei la impact este atinsă atunci când rezistenţa la forfecare 

este minimă.  

Iniţierea ruperii necesită o energie mult mai mică atunci când legătura interfazică 

este slabă, valoarea maximă a acestei energii fiind atinsă în timpul fazei de delaminare, 

ce apare ulterior iniţierii ruperii în stratificat. Epruveta suportă o sarcină mult mai mică în 

timpul propagării, dar absoarbe o energie mult mai mare pe toata această durată din 

cauza deformaţiilor mari care pot apărea. În cazul stratificatelor epoxidice legătura 

interfazică nu este redusă într-atât încât să inducă în compozit o delaminare severă.   

Aşadar, în cazul stratificatelor cu matrice poliesterică la valori superioare  

rezistenţei la forfecare critice, necesare atingerii valorii minime ale energiei de impact, 

aceasta creşte odată cu creşterea rezistenţei la forfecare interlaminare. Modul de 

rupere al epruvetelor cu matrice epoxidică este predominat produs de ruperea fibrelor. 

 
1.3.4 Mecanisme de absorbție și modele de cedare ale structurilor 
compozite 
Atunci când un solid este supus mai multor tipuri de solicitări (statice sau 

dinamice) acesta poate absorbi energia prin două mecanisme: 

- crearea unor noi suprafeţe; 

- deformarea materialului. 

Primul mecanism care survine în timpul solicitării este cel legat de deformarea 

materialului. Dacă aportul de energie este substanţial, o fisură se va iniţia şi propaga, 

evidenţiind cel de-al doilea mecanism de absorbţie. Deformarea materialului va 

continua înaintea apariţiei vreunei fisuri în timpul procesului de propagare. In cazul 

materialelor fragile, cum ar fi sticla sau alte materiale ceramice se produc numai 

deformări mici, energia absorbită prezentând de asemenea valori scăzute [42][45].  

 Ca o concluzie, materialele fragile au o capacitate mică de absorbţie a energiei. 

In cazul materialelor ductile (oţeluri slab aliate, aluminiu şi multe alte materiale metalice) 

apar deformaţii plastice mari înaintea ruperii, conducând la absorbţii mari de energie în 

timpul procesului de rupere [47][48]. 

 Este evident faptul că tenacitatea materialului şi capacitatea de absorbţie a 

energiei pot fi intensificate fie prin extinderea fisurii în timpul procesului de separare, fie 
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prin capacitatea materialului de a se deforma sub sarcină. In cazul materialelor 

compozite tenacitatea poate fi mărită prin înlocuirea constituenţilor absorbitori de 

energie mică cu unii de valoare mai ridicată. Spre exemplu, fibrele de sticlă sunt 

introduse în compozitele cu fibre de carbon cu scopul de a mări tenacitatea 

compozitului hibrid [49][50].  

 Ca şi în cazul materialelor metalice se poate presupune că ruperea fibrelor unui 

material compozit porneşte de la defecte mici, inerente din material. Aceste defecte pot 

avea diferite aspecte: microfisuri în fibre, defecte în matrice, desprinderi la interfaţa 

dintre fibre şi matrice (Figura 1.56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.56  Modelarea vârfului fisurii în compozite armate cu fibre 

Ruperea fibrelor 

Ori de câte ori o fisură se propagă pe o direcţie normală pe cea a fibrelor ruperea 

acestora va conduce la o separare completă a straturilor. Fibrele casante cum ar fi cele 

din grafit au o rezistenţă la rupere mică, rezultând de aici o capacitate scăzută de 
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absorbţie a energiei. Energia pe unitatea de suprafaţă a compozitului necesară ruperii 

fibrelor solicitate la tracţiune este dată de următoarea relaţie: 

f

2
fuf

E6
V

u
⋅σ⋅

=                  (1.7) 

unde Vf reprezintă procentul volumic de armare, σfu – rezistenţa de rupere a fibrelor, Ef 

– modulul de elasticitate longitudinal al fibrelor şi ℓ - lungimea fibrelor. Beaumont a 

propus în acest sens o expresie similară (înlocuind lungimea fibrelor cu lungimea critică 

a acestora) în vederea caracterizării energiei eliberate în timpul procesului de rupere a 

fibrelor. S-a constatat că numărul de fibre rupte are o influenţă nesemnificativă asupra 

energiei totale de impact. 

 Deformarea şi fisurarea matricei 

Matricele alcătuite din răşini termorigide cum ar fi cele epoxidice sau poliesterice 

sunt casante putându-se deforma foarte puţin înainte de rupere. Spre deosebire de 

acestea, matricele metalice pot suporta deformaţii plastice mari înaintea ruperii. 

Fenomenul de fisurare şi deformare a matricei materialului are loc prin absorbţie de 

energie. Influenţa matricelor metalice asupra energiei de impact a compozitelor poate 

avea un efect semnificativ, în timp ce cea a matricelor polimerice poate avea un 

caracter relativ insignifiant. Lucrul mecanic efectuat în timpul deformării matricei este 

proporţional cu lucrul mecanic efectuat în timpul deformării la rupere raportat la unitatea 

de volum Um înmulţit cu volumul matricei deformate pe unitatea de suprafaţă a 

suprafeţei fisurii. Luând în considerare ecuaţia lui Cooper şi Kelly pentru volumul 

matricei distruse prin fisurare, energia necesară pentru ruperea matricei pe unitatea de 

suprafaţă a compozitului este dată de relaţia: 

( )
m

mu

f

2
f U

4
d

V
V1

u ⋅
τ
⋅σ

⋅
−

=                 (1.8) 

în care σmu reprezintă rezistenţa de rupere la tracţiune a matricei, d – diametrul fibrelor 

şi τ - tensiunea de forfecare la interfaţa dintre fibră şi matrice.  

Cu toate acestea, în cazul compozitelor polimerice casante, Um are valori relativ mici şi 

deci energia necesară pentru deformarea matricei reprezintă un procent neglijabil din 

energia totală [69]. 
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Desprinderea fibrelor 

In timpul procesului de rupere fibrele se pot desprinde din matrice în momentul în 

care fisurile se produc de-a lungul fibrelor. In acest proces, legăturile secundare sau 

chimice dintre fibre şi matrice sunt distruse.  

Acest tip de fisură apare atunci când fibrele sunt rezistente, iar interfaţa dintre 

fibre şi matrice este slabă. Desfacerea legăturilor dintre fibre şi matrice poate avea loc 

la interfaţa fibre-matrice sau într-o zonă adiacentă matricei, depinzând de rezistenţele 

lor relative [58][71].   

 Dacă desfacerea legăturilor se produce pe o suprafaţă mare se poate obţine o 

creştere semnificativă a energiei de rupere. O creştere a energiei de impact poate fi 

observată în momentul în care rezistenţa interfeţei fibre-matrice descreşte, deoarece 

sunt posibile desprinderi pe arii extinse sau delaminări. 

 Valorile obţinute în urma studiului privind fenomenul de desprindere a fibrelor pe 

un lot de materiale sunt de obicei mai mici sau egale cu 500 J/m2. De asemenea, s-a 

arătat că energia produsă la desprinderea fibrelor nu poate fi egalată cu energia 

elastică înmagazinată în fibre după desprindere. 

 

 Smulgerea fibrelor 

 Smulgerea fibrelor apare atunci când într-o matrice tenace sunt înglobate fibre 

discontinue sau fragile. Ruperea fibrelor în secţiunea cea mai slăbită a acestora nu este 

în mod obligatoriu să aibă loc în planul de rupere al materialului. Concentrarea 

tensiunilor din matrice produsă de ruperea fibrelor este favorizată de către cedarea 

matricei, prevenind fenomenul de fisurare a matricei care poate fi alăturat celui de 

rupere a fibrelor în diferite puncte. 

 In numeroase cazuri ruperea poate fi produsă de către distrugerea fibrelor 

smulse din matrice mai degrabă decât prin ruperea continuă a fibrelor în planul de 

cedare al materialului compozit. 

 O analiză originală a fost realizată luând în calcul faptul că energia disipată în 

timpul smulgerii fibrelor discontinue de lungime ℓc poate fi folosită în aproximarea 

energiei de smulgere a fibrelor continue din materialul compozit cu o repartizare egală a 
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rezistenţelor fibrelor presupunând că valoarea medie a lungimii fibrelor smulse este 

egala cu 
4
c . Altfel spus, energia de smulgere pe unitatea de suprafaţă u este dată de 

relaţia: 

 

 
12

V
u cfuf ⋅σ⋅
= ,                (1.9) 

în care Vf este fracţia volumică a fibrelor (procentul volumic de armare). 

Ruperea legăturilor dintre fibre şi matrice apare in momentul în care fisurarea 

matricei nu se poate propaga pe direcţia perpendiculară pe cea a fibrelor, smulgerea 

fibrelor fiind rezultatul incapacităţii de propagare a fisurii iniţiate la ruperea unei fibre în 

matrice. Smulgerea fibrelor este de obicei însoţită de o deformare majoră a matricei, 

ceea ce nu se produce în timpul fenomenului de desprindere a fibrelor.  

 Desprinderea fibrelor de matrice precum şi smulgerea fibrelor sunt fenomene 

similare ce pot apărea în structura compozită, deoarece în ambele cazuri deteriorarea 

are loc la interfaţa fibre-matrice.  

 

 Fisuri datorate fenomenului de delaminare 

 O fisură propagată în lungul unei lamine poate fi oprită de îndată ce vârful fisurii 

atinge fibrele adiacente. Acest proces este similar cu cel legat de oprirea fisurării 

matricei la interfaţa dintre fibre şi matrice [89][90].  

Din cauza tensiunii de forfecare mari, în vecinătatea vârfului fisurii se poate 

produce o ramificare, pornind pe o privilegiate direcţie paralelă cu planul laminelor [77]. 

 Aceste tipuri de fisuri sunt denumite şi fisuri datorate delaminării structurii şi 

oricând apariţia lor generează absorbţia unei mari cantităţi de energie de rupere.  

Aceste fisuri apar frecvent atunci când stratificatele sunt solicitate la încovoiere, 

ca şi în cazul încercărilor la impact pe dispozitivelor Charpy şi Izod.  

Delaminările survenite în timpul testelor de impact pentru o grindă din stratificat 

sticlă - epoxy este prezentată în Figura 1.57. 
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Figura 1.57 Delaminarea stratificatului în timpul încercării de impact 

 

In concluzie, se poate afirma că influenţa caracteristicilor materialului la întindere 

şi proprietăţile legate de fenomenul de impact pot fi considerate reciproc în opoziţie. 

Spre exemplu, o micşorare a rezistenţei interfazice ce influenţează rezistenţa 

materialului la întindere şi forfecare poate produce o creştere a rezistenţei la impact[25]. 

Materialele compozite cu fibre care au o valoare ridicată a modulului de 

elasticitate longitudinal absorb mai puţină energie şi sunt mult mai fragile decât 

materialele compozite cu fibre din sticlă care posedă un modul de elasticitate mai 

scăzut [6][27].  

Este evident faptul că se poate realiza un compromis în ceea ce priveşte 

interdependenţa proprietăţilor fibrelor din sticlă şi a celor cu modul de elasticitate ridicat, 

prin combinarea acestora în acelaşi compozit. 

  
1.4 Concluzii. Contribuții personale.  

1.4.1 Concluzii. 

In scopul menţinerii şi îmbunătăţirii siguranţei circulaţiei rutiere, proiectarea unui 

drum necesită pe anumite sectoare şi în anumite locuri instalarea unor dispozitive care 

să împiedice vehiculele şi pietonii să pătrundă în zone periculoase.  
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Parapetele de protecţie studiate în această lucrare sunt clasificate pentru niveluri 

de performanţă diferite, fiind concepute cu rolul de a opri vehiculele, de a le readuce pe 

partea carosabilă şi de a asigura dirijarea pietonilor şi a altor utilizatori ai drumurilor. 

 In conformitate cu standardele existente în vigoare, în literatura de specialitate  

sunt stabilite mai multe niveluri de performanţă pentru cele trei criterii principale; aceste 

criterii se referă la: 

- nivelul de protecţie (T1, T2 etc.); 

- nivelul de severitate al şocului (A sau B); 

- deformaţia exprimată prin lăţimea de lucru (W1, W2). 

 In conformitate cu standardele în vigoare pot fi utilizate mai multe tipuri de 

parapete; acestea pot diferi unul de altul prin funcţiunile lor pe de o parte şi prin locul de 

amplasare pe de altă parte. Standardizarea europeană necesită o terminologie comună 

cu scopul de a facilita comunicarea şi a permite o mai bună înţelegere în ceea ce 

priveşte proiectarea, performanţa, fabricarea şi punerea în operă a diverselor tipuri de 

parapete [95][96]. 

 Diversitatea şocurilor posibile ale vehiculelor asupra unui parapet de protecţie 

este extrem de variată în funcţie de viteză, unghi, tipul vehiculului şi de alţi parametri 

legaţi de vehicul şi de drum. In consecinţă, şocurile reale constatate pe teren pot diferi 

în mod considerabil de condiţiile de încercare standardizate. Aplicarea corespunzătoare 

a standardului trebuie să permită, în cazul unui parapet nou, identificarea 

caracteristicilor susceptibile de a asigura o securitate maximă şi renunţarea la cele care 

sunt inacceptabile.  

 Cu toate acestea, se întâmpină dificultăţi pentru realizarea unor extremităţi care 

să prezinte o securitate adecvată. Extremităţile, definite ca fiind tronsonul de început 

sau de sfârşit al unui parapete trebuie să asigure performanţe adecvate la şoc. 

Extremitatea constiuie o zonă lină de tranziţie care merge de la o capacitate de reţinere 

zero la o reţinere maximă a parapetului, fără a crea un risc suplimentar în czaul unui 

şoc frontal.  

 În cazul unei coliziuni între vehicule şi extremităţi, gravitatea şocului este 

evaluată prin indicele de severitate a acceleraţiei (ASI), viteza de impact a capului 

teoretic (THV) şi decelerarea post-impact a capului (PHD). 
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 Deoarece direcţia cea mai critică a şocului pleacă de la parapetul cel mai suplu 

spre glisiera cea mai rigidă, direcţia socului trebuie să plece de la parapetul cu nivelul 

de protecţie cel mai scăzut către parapetul cu nivelul de protecţie cel mai ridicat, cu 

condiţia ca săgeata dinamică a acestuia din urmă să se dovedească mai mică în timpul 

încercării parapetului. 

În cazul în care maximul săgeţii dinamice (produsă în urma impactului) 

depăşeşte săgeata dinamică a parapetului care prezintă o protecţie mai mică trebuie 

aleasă direcţia şocului pentru fiecare tip de încercare, justificarea acestor alegeri 

trebuind a fi consemnate în raportul de încercare. Dacă cele două parapete unite intră 

în aceeaşi clasă de protecţie, direcţia şocului va trebui să plece de la săgeata dinamică 

cea mai mare la cea mai mică. 
In mod tradiţional se poate afirma că rezistenţa la impact defineşte capacitatea 

materialului de a absorbi energie în timpul ruperii. Cu cât materialul este mai tenace cu 

atât energia absorbită este mai mare [11]. 

Studiile la impact au arătat ca materialele răspund diferit la impactul în diferite 

condiţii, şi, ca toate materialele, au avantaje şi dezavantaje. În acest caz, acestea pot fi 

amplificate din cauza nefamiliarizării producătorilor cu aceste tipuri de materiale şi din 

lipsa metodelor adecvate de proiectare. 

De exemplu, sticla este un material fragil, dar este des folosită in construcţii, 

transporturi, etc. Grinzile din lemn sunt folosite în construcţii, deşi adeseori prezintă 

crăpături longitudinale semnificative. Betonul, un material eterogen, este folosit în toată 

lumea, pe scară largă. In fiecare caz, producătorii sunt obişnuiți cu materialele şi cu 

limitele acestora de utilizare, folosindu-se de ele cu succes. 

Energia disipată în timpul impactului reprezintă o componentă directă în 

evaluarea deteriorării materialului survenită în timpul impactului. 

O metodă eficientă pentru îmbunătăţirea proprietăţilor la impact a materialelor 

compozite armate cu fibre constă în adăugarea unui procent mic de fibre de sticlă S, cu 

rezistenţă ridicată şi modul de elasticitate scăzut, într-un material compozit din fibre de 

grafit şi matrice epoxidică. 

Fibrele de sticlă sunt frecvent folosite cu succes în încercările de impact. 

Înglobarea fibrelor de sticlă în matricea epoxidică pe lângă faptul ca îmbunătăţeşte 
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performanţele la şoc ale compozitelor, reduce costurile de producţie deoarece au un 

preţ scăzut în comparaţie cu cel al fibrelor din carbon. 

Factorii dominanţi care influenţează degradarea materialului în urma impactului 

sunt raportul dintre masă şi viteza proiectilului, grosimea stratului şi secvenţa de 

dispunere a straturilor. 

Măsurătorile în urma scanării au arătat că impactul produs de un proiectil cu 

masă mare şi viteză mică produce un efect mai puţin distructiv în structura compozită 

decât cel cu masă mica şi viteză mare de impact, unde deteriorările sunt însemnate. 

Materialele fragile au o capacitate mică de absorbţie a energiei în momentul 

impactului. In cazul materialelor ductile apar deformaţii plastice mari înaintea ruperii, 

conducând la absorbţii mari de energie în timpul procesului de rupere [8]. 

Dezvoltările ulterioare asupra performanţelor la impact vor permite inginerilor să 

proiecteze şi să testeze produsele realizate din compozite într-un mod mult mai eficient. 

Aceasta va permite să fie recunoscute limitările compozitelor, pentru a putea fi utilizate 

eficient în cât mai multe domenii de activitate [12][13]. 
 
1.4.2 Contribuții personale. 

 Autorul a realizat o analiză critică a stadiului actual cu privire la soluțiile 

constructive existente pentru parapetele de protecție la șoc, capacitatea de disipare a 

energiei la impact și a identificat variantele constructive existente în prezent. 

 S-au identificat bibliografia de dată recentă, studiile, cercetările și actele 

normative interne și europene, cu privire la tematica abordată. 
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 2. OBIECTIVELE TEZEI DE DOCTORAT  

2.1. Argument. 

 În scopul de a menține și a îmbunătăți siguranța circulației rutiere, proiectarea 

unui drum necesită pe anumite sectoare și în anumite locuri instalarea de dispozitive 

care să împiedice vehiculele și pietonii să pătrundă în zone periculoase. Parapetele de 

protecție au diferite niveluri de performanță și scopul de a opri vehiculele, de a le 

readuce pe partea carosabilă și de a asigura dirijarea pietonilor și a altor utilizatori ai 

drumurilor. Deasemenea, parapetele de protecție mai au și rolul de ghidare optică a 

vehiculelor. 

 În contextul în care țara noastră încearcă să dezvolte o infrastructură rutieră 

nouă bazată pe o rețea de autostrăzi care să ne conecteze cu celelalte state europene, 

dar care să asigure și o deplasare mai rapidă între regiuni, elementele de siguranță cu 

care vor fi echipate aceste drumuri nu sunt un aspect de neglijat. Aceste elemente de 

siguranță constitue preocuparea prezentei teze, dar și a numeroși oameni de știință și 

institute de cercetare, prin faptul că performanța lor determină reducerea numărului de 

accidente rutiere, a pagubelor produse și cel mai important, salvarea de vieți omenești. 

Producătorii de parapete de protecţie trebuie să deţină un raport de încercări, 

cunoscut drept crash-test (test de impact). Acesta se face doar în două locuri în toata 

Europa, la München şi la Lyon, şi are un cost foarte ridicat, de ordinul sutelor de mii de 

euro. Ca atare, niciun producător autohton nu şi-a permis până acum să realizeze 

aceste teste, iar echipamentele amplasate pe drumurile din Romania sunt făcute destul 

de empiric. 

Peste jumătate din aceste şosele au parapete de protecţie, pasarele şi stâlpi 

pentru marcaje care nu corespund nici pe departe normelor europene de siguranţă a 

traficului. Conform normelor impuse de către Uniunea Europeana şi adoptate de mai 

multă vreme şi de Romania, producătorii de parapete trebuie să aibă o serie de atestate 

şi de rapoarte de încercări pentru produsul respectiv. 

In ultimul deceniu, întreaga planetă s-a mobilizat în lupta pentru prevenirea 

accidentelor rutiere. In Uniunea Europeană, peste 40.000 de decese anual survin în 

urma accidentelor rutiere. In România, diminuarea numărului de accidente constituie 
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prioritate naţională, potrivit unei hotărâri adoptată de Consiliul Interministerial pentru 

Siguranţa Rutieră. Trebuie aşadar acordată o prioritate absolută ansamblului de politici 

care urmăresc îmbunătăţirea infrastructurii (calitatea reţelelor rutiere, a parapetelor de 

protecţie, a semnelor de circulaţie etc.).  

O privire sumară aruncată asupra diferitelor elemente de siguranţă rutieră ce 

echipează drumurile naţionale arată că majoritatea acestora sunt din import, deşi 

puteau fi produse fără nicio dificultate în ţară. 

 

 2.2. Obiectivele tezei de doctorat. 

- Realizarea unei imagini complete și de ansamblu asupra zonei de securitate rutieră 

ce implică utilizarea de parapete de protecție, stadiul tehnologic actual, metode de 

analiză și testare, materiale și sisteme folosite pe scară largă precum și tendințe viitoare 

de eficientizare a barierelor de protecție rutieră. 

- Stabilirea și realizarea unui model de analiză prin calcul numeric a 

comportamentului parapetului de protecție rutier. 

- Utilizarea rezultatelor experimentale rezultate în urma diferitelor încercări în scopul 

încadrării corecte a diferitelor tipuri de parapete în clasele de performanță adecvate, 

conform criteriilor impuse de standardul SR EN 1317-2:2000. 

- Reducerea costurilor de testare experimentală, utilizând analiza elementului finit, 

având în vedere că testele de coliziune (crash-test) sunt foarte costisitoare, și se 

realizează doar în câteva centre specializate din lume. 

- Verificarea prin analiza elementului finit, comportamentul parapetului rutier H2 la 

coliziunea la nivel de retenție H2 (conform EN 1317-2) utilizând spațierea diferită între 

piloni. 

- Realizarea unei simulări pentru calibrarea modelului FEM în concordanță cu datele 

experimentale rezultate în urma testului de impact AISICO nr. 833. 

- Simularea coliziunii cu același tip de parapet cu spațieri diferite între piloni. 

- Determinarea nivelului lățimilor de lucru (W) în fiecare situație de spațiere și 

clasificarea lor conform prevederilor din standardul EN 1317-2. 
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3. ANALIZA EXPERIMENTALĂ A PARAPETELOR DE SIGURANȚĂ LA ȘOC ÎN 
DOMENIUL REGLEMENTAT 

Standardul românesc care reglementează acest domeniu este SR EN 1317-2 din 

aprilie 2000, care reprezintă traducerea versiunii franceze a EN 1317-2:1998. Acest 

standard se referă la criteriile de acceptare a încercărilor la șoc și metodele de 

încercare a parapetelor de siguranță pentru drumuri. 

 Cele trei criterii principale legate de protecția vehiculelor sunt: 

- Nivelul de protecție (adică T1, T2, etc.); 

- Nivelul de severitate a șocului (adică A, B); 

- Deformația exprimată prin lățimea de lucru (W1, W2,etc.). 

În baza acestor indicatori, standardul SR EN 1317-2:2000, stabilește mai multe 

niveluri de performanță. Necesitatea încadrării în aceste niveluri de performanță este 

aceea că astfel, autoritățile naționale și locale pot specifica clasa de performanță a unui 

parapet de siguranță ce urmează să fie amplasat. 

 Factorii care se iau în calcul sunt categoria sau tipul drumului, amplasamentul 

acestuia, geometria traseului, prezența unor structuri vulnerabile și a unor obstacole 

sau zone adiacente potențial periculoase. Astfel, descrierea unui parapet în aceste 

condiții ține seama de clasa și nivelurile de performanță ale produsului. Proiectarea 

parapetelui este garantată de respectarea EN 1317, iar calitatea fabricației, instalarea și 

durabilitatea sunt criterii de siguranță importante care se iau în considerare la utilizarea 

acestor dispozitive. Conform descrierii, standardul mai sus menționat reprezintă o bază 

comună pentru culegerea datelor de încercare la șoc și o reunire a studiilor și 

cercetărilor europene în vederea îmbunătățirii specificațiilor viitoare și reviziurii indicilor 

de severitate. 

Definiții conform standardului: 

• dispozitiv de protecție la drumuri: Termen general care denumește 

dispozitivele pentru protecția vehiculelor și pentru protecția pietonilor utilizate la 

drumuri. 

• dispozitiv de protecție a vehiculelor: Dispozitiv instalat pe drumuri pentru a 

asigura un nivel de protecție pentru un vehicul care se află în pericol. 
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• parapet de siguranță: Dispozitiv de protecție a vehiculelor montat pe 

acostament sau pe banda mediană a drumului. 

• parapet de siguranță permanent: Parapet de siguranță montat cu caracter 

permanent pe un drum. 

• parapet de siguranță temporar: Parapet de siguranță ușor demontabil utilizat în 

caz de lucrări, de urgență sau de alte situații similare. 

• parapet de siguranță deformabil: Parapet de siguranță care se deformează în 

timpul șoclui unui vehicul și care poate păstra deformația după șoc. 

• parapet de siguranță rigid: Parapet de siguranță care suferă o deformație 

neglijabilă în timpul șocului unui vehicul. 

• parapet de siguranță simplu: Parapet de siguranță proiectat pentru a prelua 

șocul dintr-o singură parte. 

• parapet de siguranță dublu: Parapet de siguranță proiectat pentru a prelua 

șocul din ambele părți. 

• extremitate: Capătul de început sau de sfârșit al parapetului de siguranță. 

• începutul parapetelui: Extremitate situată la începutul parapetelui de siguranță. 

• sfârșitul parapetelui: Extremitate situată la sfârșitul parapetelui de siguranță. 

• racordarea: Racordarea a două parapete de siguranță de concepție sau de 

performanțe diferite. 

• parapet pentru lucrări de artă: Parapet de siguranță instalat pe un pod, pe un 

zid de sprijin sau pe o altă structură asemănătoare care poate cuprinde un 

dispozitiv complementar pentru protecția pietonilor sau a altor utilizatori ai 

drumului. 

• atenuator de șoc: Dispozitiv de absorbție a energiei, instalat în fața unui 

obstacol rigid în scopul de a diminua severitatea șocului. 

• atenuator de șoc redirecțional: Atenuator de șoc proiectat pentru a reține și 

redirecționa un vehicul care s-a lovit. 

• atenuator de șoc neredirecțional: Atenuator de șoc proiectat pentru a reține și 

a imobiliza un vehicul care îl lovește. 

• pat atenuator: Zona adiacentă drumului umplută cu un material adecvat pentru 

încetinirea și oprirea vehiculelor aflate în pericol. 
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• dispozitiv de protecție pentru pietoni: Dispozitiv instalat pentru protecția și 

dirijarea pietonilor. 

• parapet pentru pietoni: Dispozitiv de protecție pentru pietoni sau alți utilizatori, 

montat în bordura podului, pe un zid de sprijin sau pe o altă structură similară, 

care nu este destinat pentru protecția vehiculelor. 

• parapet de siguranță pentru pietoni: Dispozitiv de protecție pentru pietoni sau 

alți utilizatori, montat în bordura ce delimitează culoarul pentru pietoni sau 

bordura trotuarului destinată pentru a împiedica pietonii sau pe alți utilizatori ai 

trotuarului să meargă pepartea carosabilă sau pe o altă zonă potențial 

periculoasă. 

• Termenul de “alți utilizatori” în sensul prezentelor definiții înglobează printre altele 

călăreții, cicliștii șI animalele. 

3.1 Clase de performanță 

Parapetul de siguranță trebuie încercat conform criteriilor de încercare la șoc din 

Tabelul 3.1, și să fie conform cu prescripțiile referitoare la capacitatea de protecție, 

severitatea șocului și deformarea dispozitivului de protecție [19]. 

 Aceste prescripții includ mai multe niveluri de performanță care permit alegerea 

unui dispozitiv de protecție adaptat la condițiile de circulație și la caracteristicile 

geometrice ale drumului pe care urmează să fie amplasat. În Tabelul 3.1 regăsim 

criteriile referitoare la încercările la șoc. 

La încercarea la impact a unui vehicul, conform Tabelului 3.1, nivelurile de 

protecție a parapetelor de siguranță trebuie să fie conform Tabelului 3.2.  

Pentru definirea capacității de protecție la impact trebuie stabilite încercările de 

acceptare pentru încadrarea în anumite niveluri de protecție. Astfel sunt definite patru 

grupe de niveluri diferite de protecție, iar normativul EN 1317-2 stabilește încercările de 

acceptare pentru fiecare din ele conform Tabelului 3.2. 
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Tabelul 3.1 

Încercare 

Viteza de 

impact 

km/h 

Unghi de 

impact 

grade 

Masa 

totală a 

vehiculului 

kg 

Tip vehicul 

TB11 100 20 900 Autoturism 

TB 21 80 8 1300 Autoturism 

TB 22 80 15 1300 Autoturism 

TB 31 80 20 1500 Autoturism 

TB 32 110 20 1500 Autoturism 

TB 41 70 8 10000 Vehicul greu nearticulat 

TB 42 70 15 10000 Vehicul greu nearticulat 

TB  51 70 20 13000 Autobuz  

TB 61 80 20 16000 Vehicul greu nearticulat 

TB 71 65 20 30000 Vehicul greu nearticulat 

TB 81 65 20 38000 Vehicul greu articulat 

  
Tabelul 3.2 

Niveluri de protecție Încercări de acceptare 
Protecție la un unghi de impact mic 

T1 
T2 
T3 

 
TB 21 
TB 22 

TB 41 și TB 21 
Protecție normală 

N1 
N2 

 
TB 31 

TB 32 și TB 11 
Protecție ridicată 

H1 
H2 
H3 

 
TB 42 și Tb11 
TB 51 și Tb11 
TB 61 și Tb11 

Protecție foarte ridicată 
H4a 
H4b 

 
TB 71 și Tb 11 
TB 81 și Tb11 
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- Nivelurile de protecție la un unghi de impact mic sunt prevăzute a se folosi numai 

pentru parapete de siguranță provizorii. Aceste pot fi deopotrivă încercate și 

pentru niveluri mai mari de protecție. 

- Un dispozitiv acceptat pentru un nivel de protecție dat, trebuie considerat că 

satisface condițiile de încercare la un nivel inferior, cu excepția lui N1 și N2 care 

nu cuprind T3. 

− Dat fiind faptul că realizarea parapetelor cu o performanță foarte înaltă și 

încarcare acestora au fost întreprinse în cu tipuri de vehicule grele ce diferă 

foarte mult între ele, cele două încercări TB 71 și Tb 81 sunt, deocamdată, luate 

în considerare. Cele două niveluri de protecție H4a și H4b nu trebuie luate ca 

echivalente iar între ele nu există nicio ierarhizare. 

Pentru a evalua un dispozitiv de protecție la nivelurile de protecție T3, N2, H1, H2, H3, 

H4a și H4b, este necesară efectuarea a două încercări diferite, și anume: 

- O încercare corespunzătoare nivelului maxim de protecție pentru acest 

dispozitiv. 

- O încercare efectuată cu un vehicul ușor (900 kg) în scopul asigurării că 

atingerea unui nivel maxim de protecție este în același timp compatibilă cu 

siguranța pentru un vehicul ușor. 

Indicii ASi, THIV și PHD dau estimarea șocului pentru pasageri conform prescripțiilor 

din Tabelul 3.3. Acești indici sunt definiți de standardul EN 1317-1. 

Există definite două niveluri de severitate a șocului A și B, astfel: 

Tabelul 3.3 

Nivelul de 

severitate al 

șocului 

Valorile indicelui 

A ASI ≤ 1,0 și THIV ≤ 33km/h 

B ASI ≤ 1,4 PHD ≤ 20g 

 

Nivelul A prezintă pentru pasagerii unui vehicul care și-a pierdut controlul un nivel de 

siguranță mai ridicat decât nivelul B și este preferabil în cazul în care celelalte condiții 

sunt aceleași. 
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În cazul unor sectoare de drum cu un grad de risc deosebit, sau unde protecția unui 

vehicul care și-a pierdut controlul (cum ar fi un vehicul greu) este prima preocupare, ar 

putea fi necesar să se instaleze un dispozitiv de protecție fără a se ține seama de 

nivelul severității șocului. Valoare indicelui de severitate măsurată în timpul încercării 

dispozitivului de protecție trebuie în orice caz să fie menționată în raportul de încercare. 

Deformarea parapetelor de siguranță pe timpul încercărilor la șoc este caracterizată prin 

deflexiune dinamică și lățimea de lucru. Este important ca deformația să fie compatibilă 

cu spațiul disponibil sau distanța disponibilă în spatele dispozitivului de protecție. 

Lățimea de lucru (W) este distanța dintre fața dispozitivului de protecție dinspre trafic 

înainte de șoc și poziția dinamică laterală maximă a oricăreia dintre părțile importante 

ale dispozitivului. Dacă corpul vehiculului se încastrează în dispozitivul de protecție 

astfel încât acesta din urmă nu poate fi utilizat în scopul măsurării lățimii de lucru, 

trebuie luată în considerare poziția laterală maximă a oricăreia dintre părțile vehiculului. 

Pentru încercările la șoc cu autobuze sau cu vehicule grele, poziția laterală extremă a 

dispozitivului și poziția laterală extremă a vehiculului pentru încercare trebuie să fie 

înregistrate separat în raportul de încercare. 

Deflexiunea dinamică (D) este deplasarea dinamică laterală maximă a feței dinspre 

trafic a dispozitivului de protecție. Pentru dispozitive de protecție înguste deflexiunea 

dinamică este dificil de măsurat, astfel că ea poate fi considerată egală cu lățime de 

lucru W. 

Nivelurile lățimii de lucru sunt clasificate în Tabelul 3.4. 

Tabelul 3.4 

Clasificarea nivelurilor lățimilor de lucru Niveluri ale lățimii de lucru (m) 

W1 W≤0,6 

W2 W≤0,8 

W3 W≤1,0 

W4 W≤1,3 

W5 W≤1,7 

W6 W≤2,1 

W7 W≤2,5 

W8 W≤3,5 
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Deflexiunea dinamică și lățimea de lucru permit a se determina condițiile de montare a 

parapetelor de siguranță șide determinare a distanțelor ce trebuie asigurate în fața 

obstacolului pentru a permite o bună comportare a dispozitivului; 

Deformația depinde atât de tipul de dispozitiv cât și de condițiile de încercare la șoc. 

3.2 Condiții minime necesare încercării 

Pe timpul unei încercări se poate ajunge în situația în care după șocul inițial să se 

producă un al doilea șoc al vehiculului asupra parapetului de siguranță. Acest al doilea 

șoc nu trebuie să se ia în considerare pentru acceptarea încercării sau determinarea 

performanței. În Tabelul 3.5 se prezintă încercările în cursul cărora se măsoară 

parametrii de încercare pe baza cărora se evaluează criteriile de acceptare a 

parapetelor de siguranță, funcție de nivelurile de protecție [5][9]. 

Tabelul 3.5 

Nivelul de 

protecție 

Parametri 

Comportarea 

parametrului și 

a vehiculului 

Indicele de 

severitate ASI 

THIV (PHD) 

Deformarea 

vehiculului 

(VCDI) 

Deformarea 

parapetului de 

siguranță 

T1 TB 21 TB 21 TB 21 TB 21 

T2 TB 22 TB 22 TB 22 TB 22 

T3 TB 41+TB 21 TB 21 TB 21 TB41 

N1 TB 31 TB 31  TB 31  TB 31 

N2 TB 32+TB 11 TB 32+TB 112 TB 32+TB 11 TB 32 

T1 TB 42+TB 11 TB 11 TB 11 TB 42 

T2 TB 51+TB 11 TB 11 TB 11 TB 51 

T3 TB 61+TB 11 TB 11 TB 11 TB 61 

N1 TB 71+TB 11 TB 11 TB 11 TB 71 

N2 TB 81+TB 11 TB 11 TB 11 TB 81 

  

2 Nivelul de severitate este determinat de rezultatul cel mai mare al celor două încercări. Ambele rezultate 
se vor include în rapoartele de încercare conform EN 1317-1. 
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Parapetul de siguranță trebuie să oprească și să redirecționeze vehiculul fără nicio 

străpungere a principalelor elemente longitudinale ale dispozitivului de protecție. Nicio 

parte importantă a parapetului de siguranță nu trebuie să se detașeze în întregime sau 

să prezinte un pericol potențial pentru celelalte vehicule, pentru pietoni sau pentru 

personalul de șantier. Elementele parapetului de siguranță nu trebuie să pătrundă în 

habitaclul vehiculului. Deformațiile habitaclului sau străpungerile acestuia, care ar putea 

cauza răniri serioase pasagerilor, nu sunt permise. Ancorajul în pământ și elementele 

de fixare trebuie să se comporte așa cum a fost prevăzut la proiectarea parapetului de 

protecție. 

Centrul de greutate al vehiculului nu trebuie să depășească axa mediană a 

dispozitivului în stare deformată. Vehiculul trebuie să rămână în poziție normală înainte 

și după șoc, cu toate că sunt acceptate mișcările slabe de ruliu, de tangaj și de șerpuire. 

După șoc, vehiculul trebuie să fie redirecționat astfel încât traiectoria roților să nu 

depășească o linie paralelă cu fața inițială a parapetului dinspre trafic. În Tabelul 3.6 se 

prezintă distanțele A și B pentru autoturisme și pentru alte vehicule specificate în 

Tabelul 3.1. 

 

Tabelul 3.6 

Tipul vehiculului A(m) B(m) 

Autoturisme 2,2 10,0 

Alte vehicule 4,4 20,0 

 

Indicii ASI și THIV (PHD) trebuie măsurați cu ajutorul instrumentelor de pe vehicul. 

Valorile indicilor trebuie să fie notate în raportul de încercare și indică severitatea 

șocului. 

Deformația interiorului vehiculului trebuie să fie evaluată ți înregistrată sub forma 

indicelui VCDI în toate încercările cu autoturisme, conform EN 1317-1. 

Deformarea parapetului de siguranță se stabilește în urma determinării deflexiunii 

dinamice și a lățimii de lucru, iar valorile se introduc în raportul de încercare. 
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3.3. Metode de încercare 
Ca și regulă generală, locul încercării trebuie să fie plan, cu o pantă care să nu 

depășească 2,5%. Suprafața trebuie să fie prevăzută cu îmbrăcăminte și fără apă 

staționară, gheață sau zăpadă în momentul încercării. Ea trebuie să fie suficient de 

mare astfel încât să permită vehiculului de încercare să atingă viteza necesară și să 

permită controlul acestei viteze care trebuie să rămână constantă în timpul apropierii 

vehiculului de parapet. 

Pentru evaluarea caracteristicilor de ieșire ale vehiculului, suprafața îmbrăcăminții 

trebuie să aibă o lungime de peste 40 m începând de la punctul de șoc prescris și 15 m 

în fața parapetului, măsurată de la punctul de contact al vehiculului cu parapetul de 

siguranță. 

Trebuie să se ia măsuri corespunzătoare pentru a reduce la minimum antrenarea 

prafului din zona de încercare și din vehicul în timpul șocului, astfel încât să nu se 

estompeze înregistrările fotografice. 

De asemenea trebuie luate măsuri pentru asigurarea ca în zona de ieșire, vehiculul de 

încercare să nu intre în coliziune cu alte obstacole care ar putea cauza o deformație 

suplimentară a vehiculului de încercare și în acest fel să împiedice măsurarea indicelui 

de deformație a habitaclului vehiculului (VCDI). 

Vehiculele utilizate pentru încercări trebuie să fie modele de producție curentă în 

Europa și trebuie să aibă caracteristicile și dimensiunile definite în EN 1317-1. 

Pneurile trebuie să fie umflate la presiunea recomandată de către constructor. Starea 

tehnică a vehiculului trebuie să îndeplinească condițiile cerute pentru eliberarea 

certificatului de conformitate referitor la pneuri, suspensie, direcție și caroserie. Nu 

trebuie să se facă nicio reparație și nicio modificare care ar putea să modifice 

caracteristicile generale ale vehiculului sau să invalideze acest certificat. Vehiculul 

trebuie să fie curat iar noroiul sau alte depuneri care ar putea să genereze praf în timpul 

șocului trebuie îndepărtate în prealabil. Pe suprafețele exterioare ale vehiculului de 

încercare trebuie amplasate punctele de reper, pentru a ușura analiza. 

Vehiculul  nu trebuie să fie reținut printr-un blocaj al direcției sau prin alte mijloace în 

timpul șocului și în timp ce vehiculul se află în zona de ieșire (frânare, sistem antiblocaj, 

blocaj sau calaj).  
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Toate lichidele cu care este alimentat vehiculul sunt incluse în masa totală a acestuia. 

Lestul trebuie fixat solid de vehicul astfel încât să nu depășească prescripțiile 

constructorului în ceea ce privește repartiția maselor în plan orizontal și vertical.  

Descrierea detaliată a parapetului de siguranță și specificațiile lui de proiectare trebuie 

să fie introduse în raportul de încercare pentru a permite verificarea conformității 

dispozitivului de încercat. 

Lungimea parapetului de siguranță trebuie să fie suficient de mare pentru a demonstra 

pe deplin performanța dispozitivului de protecție. 

Dacă parapetul urmează să fie solicitat la întindere, ancorajele de la extremități trebuie 

să fie în conformitate cu prescripțiile pentru parapetul de siguranță. 

Fundațiile stâlpilor de susținere trebuie să fie în conformitate cu specificațiile de 

proiectare. 

În general punctul de șoc trebuie să se situeze la aproximativ o treime din lungimea 

parapetului, măsurată de la extremitatea din care este atacat. Punctul de șoc trebuie 

ales astfel încât să reflecte cele mai dezavantajoase condiții de încercare și să includă 

punctele sensibile ale parapetului.   
Trebuie înregistrate următoarele caracteristici ale încercării: 

a). Date prealabile încercării: 

- Masa vehiculului și amplasamentul centrului de greutate al acestuia în condițiile 

de încercare, inclusiv lestul adăugat conform ISO 10392. 

- Fotografiile interiorului și exteriorului vehiculului. 

- Fotografii ale parapetului și ale locului de amplasare. 

Se recomandă să se indice momentele de inerție ale vehiculului dacă acestea sunt 

cunoscute. 

b). Datele încercării 

- Viteza vehiculului în momentul șocului. 

- Unghiul de impact al vehiculului asupra parapetului. 

- Accelerațiile liniare și vitezele unghiulare. 

- Deflexiunea dinamică și lățimea de lucru a parapetului, rotunjite la prima 

zecimală. 
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- Înregistrările fotografice cu ajutorul unor aparate de filmat de mare viteză și/sau 

camere video de mare viteză, instalate astfel încât să furnizeze o înregistrare 

completă a comportării vehiculului și a parapetului, inclusiv deformațiile. 

c). Date post-încercare 

- Deteriorări și deformații suferite de vehiculul de încercare. 

- Deteriorări suferite de parapetul încercat. 

- Fotografii pentru completarea raportului de încercare. 

Viteza de impact  a vehiculului trebuie măsurată în lungul traiectoriei de atac la cel puțin 

6 m înainte de punctul de șoc. Precizia totală a măsurării vitezei trebuie să fie ±1%. 

Ecartul limită pentru viteza de mpact este: (0….+7)%. 

Unghiul de impact al vehiculului trebuie să fie măsurat în lungul traiectoriei de atac 

printr-o metodă adecvată, la cel puțin 6 m. de punctul de șoc. Precizia totală trebuiesă 

fie de  ±0,5º. Ecartul limită pentru unghiul de impact trebuie să fie :-1,0º…+1,5º. 

Pentru a evita variații mici ale energiei de șoc, abaterile limită maxime ale vitezei și ale 

unghiului nu trebuie să fie cumulate. Pentru abaterea limită superioară a unghiului 

(+1,5º), abaterea limită superioară a vitezei este redusă la +5%, și la o abatere limită 

pentru unghi de -1,0º, abaterea limită inferioară pentru viteză este majorată la +2%. În 

Figura 3.1 se prezintă înfășurătoarea completă a acestor combinații de toleranțe. 

 
Figura 3.1 – Înfășurătoarea toleranțelor limită combinate 
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Abaterile limită date servesc numai pentru luarea în considerare a diferitelor tipuri de 

dispozitive pentru încercare sau proceduri de încercare și nu sunt destinate să ofere un 

spectru din care s-ar putea alege energia încercării. În orice caz, trebuie să fie luate ca 

bază valorile nominale din Tabelul 3.1. 

 

3.4. Echiparea și montarea instrumentației de acoperire fotografică în 
mișcare 
Instrumentația minimă a vehiculului pentru înregistrarea accelerațiilor lineare și a 

vitezelor unghiulare cuprinde un ansamblu de trei accelerometre, perpendiculare unul 

pe celălalt, aliniate de-a lungul axei longitudinale, trensversale și verticale a vehiculului 

și, eventual, un traductor de viteză unghiulară pentru înregistrarea vitezei de șerpuire. În 

conformitate cu EN 1317-1 cele trei accelerometre și traductorul de viteză unghiulară 

trebuie să fie montate pe un suport și amplasate de asemenea cât mai aproape cu 

putință de centrul de greutate al vehiculului. Traductorii de accelerație și cel al vitezei 

unghiulare, precum și canalele de înregistrare trebuie să fie în conformitate cu ISO 

6487, clasa de frecvență fiind CFC 180. Pentru prezentarea sub formă grafică a 

rezultatelor se poate utiliza clasa CFC 60. 

Acoperirea fotografică trebuie să fie suficientă pentru a descrie clar comportarea 

parapetului de siguranță și deplasarea vehiculului în timpul șocului și după șoc. 

Camerele de luat vederi trebuie să funcționeze cu minim 200 de cadre pe secundă. 

Pentru acoperirea zonelor de interes deosebit, se recomandă utilizarea de camere 

suplimentare astfel: 

a) O cameră panoramică cu viteză normală situată perpendicular pe traiectoria 

vehiculului. 

b) Una sau două camere cu viteză mare situate deasupra dispozitivelor supuse 

încercării și amplasate astfel încât să acopere mișcarea vehiculului începând de 

la cel puțin 6 m. înainte de punctul de șoc până la o distanță suficientă pentru a 

înregistra modul de comportare a parapetului de siguranță. 

c) O cameră cu viteză mare îndreptată spre parapet de sus în jos (dintr-un punct 

situat în spatele punctului de șoc) astfel încât să înregistreze ruliul, mișcarea pe 
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verticală, pătrunderea vehiculului și acțiunile ce urmează după ce parapetul a 

fost lovit. 

d) O cameră cu viteză mare care înregistrează în lungul parapetului de siguranță de 

la extremitatea opusă camerei descrise la punctul anterior. 

 

 
Figura 3.2 – Dispunerea camerelor pentru înregistrarea încercărilor 

 

Pentru încercările asupra parapetelor de siguranță modul de dispunere a camerelor 

trebuie să corespundă unei situații minime prezentate în Figura 3.2. 

Pentru parapetele de siguranță montate pe lucrările de artă, pe zidurile de sprijin sau pe 

alte construcții, trebuie înregistrate următoarele mărimi cu ajutorul unor instrumente 

corespunzătoare și introduse în raportul de încercare pentru a furniza informațiile utile: 

- Diagrama solicitării maxime și a momentelor transmise punctelor fixe în 

timpul șocului. 

- Pătrunderea laterală maximă a roților, măsurată începând de la fața 

parapetului de siguranță dinspre trafic, după impact. 
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3.5. Evaluarea teoretică a performanțelor unei bariere de siguranță rutieră 

Se propune  ca variantă de lucru bariera de securitate H3 BP fabricată de 

Marcegaglia Buildtech srl Italia. 

Argument 

Atestarea conformităţii şi stabilirea nivelului de protecţie H3, fără efectuarea 

încercării la şoc, a barierei de protecţie cu încadrarea lăţimii de lucru în clasa W5 (< 1, 7 

m), adaptând tipul de barieră H4b, încercată la şoc, prin mărirea distanţei dintre stâlpi, 

de la 1,5 m la 2,25 m, constă în dezvoltarea unor raţionamente, studii şi analize care au 

la bază următoarele argumente: 

- evaluarea capacităţii de protecţie a unei bariere de protecţie încadrată în clasa 

H4b pe baza încercărilor la şoc şi încadrarea acesteia în clasa H3 poate fi 

realizată impunând condiţia de asigurare a rezistenţei mecanice de control la 

aceeaşi valoare, în ambele cazuri de clasificare, pentru deformaţii dinamice 

diferite;[78][80] 

- metodele de analiză dezvoltate se aplică pe baza teoremei variaţiei energiei 

cinetice şi a lucrului mecanic al forţei de impact, la care este supusă bariera în 

actul ciocnirii, având ca răspuns deformaţia elastică maximă Δ a barierei; 

- practica inginerească de calcul şi verificare a rezultatelor obţinute pentru 

deformaţia elastică dinamică şi lăţimea de lucru este acceptată şi promovată în 

materie. De exemplu, lucrările [7][51][84][97] se constituie ca elemente de 

conduită, raţionament tehnic şi procedură de analiză.  

Evaluarea s-a realizat cu metoda de calcul dezvoltată de ICECON [23].  

  Elementul de evaluat prin calcul este bariera H4 BP fabricată de Marcegaglia 

Buildtech, cu trei unde iar distanţă între stâlp (reazeme) l4 =1,5 m. 

  

  3.5.1. Datele încercărilor la șoc pentru bariera H4BP și performanțele 
barierei H3BP  

a). Încercarea la şoc cu vehicul uşor 
Raport de încercare nr. 671/23.04.2010, eliberat de AISICO Italia prin încercare 

la şoc TB 11, conform SR EN 1317-2, tabel 1, astfel: 
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Date inițiale: 

- autoturism cu masa m = 900 kg; 

- viteza de impact v = 100 km/h; 

- unghiul de impact α=20°. 

Rezultate: 

- deformaţie dinamică maximă Dm = 0,2 m; 

- ASI = 1,0; 

- THIV = 25 km/h (< 33 km/h); 

- PHD = 20g (<20 g). 

 

b). Încercarea la şoc cu vehicul greu 

 Raport de încercare nr. 688/23.04.2010, eliberat de AISICO Italia pentru 

încercarea la şoc TB 81, conform SR EN 1317-2, tabel 1, astfel: 

Date inițiale: 

- vehicul greu articulat cu masa m = 38 000 kg; 

- viteza de impact v = 65 km/h; 

- unghiul de impact α=20º;  

- vehicul greu articulat utilizat efectiv cu masa m = 37 255 kg; 

- viteza de impact efectivă v = 65,5 km/h; 

- unghiul de impact α=20º. 

Rezultate: 

- deformaţie dinamică maximă Dm = 1,0 m; 

- lăţime de lucru barieră S = 0,5 +1,0 = 1,5 m; 

- energie cinetică pe direcţie normală la barieră kjW c
n 33,7214 =∆ ; 

- nivel de protecţie H4b, conform SR EN 1317-1, tabel B.1. 

 

c). Performanţe ale barierei H3 BP 
Încercarea la şoc trebuie să satisfacă următoarele cerinţe parametrice conform 

SR EN 1317-2, tabel 1: 
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- tipul încercării TB 61; 

- vehicul greu nearticulat cu masa m = 16 000 kg; 

- viteza de impact v = 80 km/h; 

- unghiul de impact α =20°. 

Conform SR EN 1317-1 tabel B.1, energia cinetică pe direcție normală la barieră este 

kjW c
n 1,4623 =∆ , iar nivelul de protecție este H3. 

  

3.5.2. Determinarea deformaţiei dinamice maxime pentru H3BP, pe baza încercării 
dinamice la şoc efectuată pentru H4BP 

 3.5.2.1. Barieră H3BP cu distanţa între stâlpi l4 = 1,5 m  

Mărimile fizico-mecanice ale sistemului vehicul de încercare-barieră de securitate vor fi 

notate după cum urmează: 

a) indice "3" pentru nivelul de protecţie H3, adică pentru bariera H3BP, cu distanță 

între stâlpi l3 =I4=1,5 m. Astfel: 

- masa vehiculului m3 = 16 000 kg; 

- viteza v3 = 80 km/h; 

- unghiul de impact α =20°; 

- energia cinetică pe direcţia normală la barieră kjW c
n 1,4623 =∆ ; 

b) indice "4" pentru nivelul de protecţie H4b, adică pentru bariera H3BP, cu distanță 

între stâlpi l4=1,5 m. Astfel: 

- masa vehiculului de încercare m4 = 37 255 kg 

- viteza v4 = 65,5 km/h; 

- unghiul de impact α =20°; 

- energia cinetică pe direcția normală la barieră kjW c
n 33,7214 =∆ . 

c) condiţia de rezistenţă la deformaţii elastice maxime 

Teorema energiei cinetice pentru sistemul vehicul de încercare-barieră elastică cu 

variaţia normală a vitezei la barieră 0sin −=∆ ανν n  poate fi aplicată astfel: 

eldef
n

c LLW ==∆          (3.1) 
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în care: 

2)sin(
2
10 ανmWW c

n
c =−=∆   și          ∆= FLel  

unde: 

elL  - lucrul mecanic al forței elastice medii corespunzător deformației elastice 

maxime Δ a barierei. 

cW  - energia cinetică a sistemului vehicul-barieră, în momentul inițial al actului 

ciocnirii (percuției) considerată plastică adică, cu contactul permanent al vehiculului 

cu bariera. 

Astfel avem: 

∆= FWc  

de unde se obține: 

∆
=

∆
=

1
2

2
nc mW

F
ν

         (3.2) 

Pentru cele două tipuri de bariere H4BP și H3BP avem: 

4

2
44

4 2
)sin(

∆
=

ανmF   și 
3

2
33

3 2
)sin(

∆
=

ανm
F  

Condiția de rezistență trebuie să fie satisfăcută de atingerea tensiunilor egale la 

încovoiere, adică momentul încovoietor pentru ambele situații să fie același. Avem 

astfel: 

44
334 lFlF

=  de unde forța medie, în acest caz este dată de relația:  

3

33

4

44
43 ∆

=
∆

===
lWlW

FFF cc  sau 
4

3

3

4

2

3

4

3

4

sin
sin

l
l

m
m

∆
∆

=







αν
αν

   (3.3) 

Notând rapoartele adimensionale sub forma: 

λν
ν
ν

µ ===
l
l

m
m 3

3

43 ;;  rezultă 
4

32

∆
∆

=µν  

Numeric, pentru cazul analizat, avem: 

- 1=λ ; 
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- 32,2
16000
27255

==µ ; 

- 81875,0
80

5,65
==ν ; 

- 67035,02 =ν ; 

- m0,14 =∆ . 

Deplasarea elastică maximă 3∆  este: 

243 µν
λ

∆=∆   iar numeric obținem: m64,0
67035,032,2

1
3 =

⋅
=∆   (3.4) 

Deplasarea laterală (lățimea) de lucru a barierei este: 

D3=0,50+0,64=1,14 m<1,3 m (clasa W4 conform Tabel 1 din SR EN 1317-2) 

 

3.5.2.2. Barieră H3BP cu distanţa între stâlpi l3 = 2,25 m  

Din condiția de moment egal pentru cele două situații, avem: 

 5,1
5,1
25,2

4

3

3

4 ==== λ
l
l

F
F         (3.5) 

Astfel obținem: 

3

3
3

4

4
4 ∆

=
∆

= cc
W

F
W

F  de unde: 

λ
αν
αν

=







∆
∆

=
2

3

4

3

4

4

3

3

4

sin
sin

m
m

F
F

  sau  λµν =
∆
∆ 2

4

3 . 

În final avem deformația dinamică maximă Δ3 sub forma: 

2
4

3 µν
λ∆

=∆   sau  m96,0
67035,032,2
15,1

3 =
⋅
⋅

=∆      (3.6) 

Deplasarea laterală (lățimea) de lucru a barierei este: 

D3=0,5+0,96=1,46<1,7 m (clasa W5 conform Tabel 1 din SR EN 1317-2) (3.7) 
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3.6. Concluzii și contribuții personale 

3.6.1. Concluzii  

Ţinând seama de valorile relativ apropiate din cele două calcule numerice şi de 

faptul că relaţia deformaţiei dinamice este aceeaşi pentru ambele metode, se constată 

următoarele: 

a) bariera H3BP poate avea distanţa între stâlpi de 2,25 m; 

b) nivelul de protecţie asigurat este H3, cu următoarele caracteristici: 

- deformaţia dinamică maximă este Dmax=Δ3=S3=0,96 m; 

- lăţimea de lucru a barierei este W = 0,5 + 0,96 = 1,46 m care se încadrează în 

clasa lăţimii de lucru W5< 1,7 m (conform tabel 4, SR EN 1317-2); 

c) nivelul de severitate a impactului, corespunzător tipului de încercare TB 11, este 

dat de următorii parametri: 

- indice ASI = 1; 

- nivel de severitate A; 

- THIV = 25 km/h < 33km/h; 

- PHD = 20g ≤ 20g. 

 

3.6.2. Contribuții personale 

- Evaluarea prin calcul numeric a capacităţii de rezistenţă şi protecţie pentru 

bariera H3BP, cu distanţa între stâlpi de 2,25 m, fără încercare la şoc, prin 

aplicarea metodelor de analiză şi echivalenţă energetică pentru bariera H4b - cu 

încercare la şoc, în conformitate cu SR EN 1317-2; 
- Posibilitatea încadrării barierei analizate din clasa H4b, în clasa inferioară H3, cu 

caracteristicile determinate anterior, fără efectuarea suplimentară a testului de 

impact, ceea ce conduce la scăderea considerabilă a costurilor pentru 

identificarea clasei în care se încadrează o barieră de siguranță rutieră. 
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4. MODELAREA SISTEMELOR MECANICE DE PROTECȚIE LA IMPACT 

Normele naționale și internaționale care reglementează domeniul dispozitivelor 

de protecție rutieră acoperă o gamă largă de produse. Ele impun încercările care 

determină eficiența lor și realizează o clasificare și o cuantificare a performanțelor 

acestora. De aceea, vom descrie în continuare aceste standarde și norme.   

Standardul de bază în acest domeniu de activitate este SR-EN 1317, care 

cuprinde mai multe părți, și anume: 

- Partea 1: Terminologie și prevederi generale pentru metodele de 

încercare. 

- Partea 2: Clasele de performanță, criterii de acceptare a încercărilor la șoc 

și metodele de încercare a parapetelor de siguranță. 

- Partea 3: Clase de performanță, criterii de acceptare a încercărilor la șoc 

și metode de încercare pentru atenuatorii de șocuri.  

- Partea 4: Criterii de acceptare a încercărilor la șoc și metode de încercare 

pentru extremitățile și dispozitivele de prindere a parapetelor de siguranță. 

- Partea 5: Criterii de durabilitate și de evaluare a conformității. 

- Partea 6: Dispozitive de protecție la drumuri pentru pietoni. 

Ca o remarcă importantă este de amintit că părțile 4, 5 și 6 sunt indisponibile și 

sunt în curs de elaborare. 

Acest  standard a fost adoptat de către ASRO (Asociația de standardizare din 

România) începând cu anul 2000, și se referă la terminologia și prevederile generale 

privind metodele de încercare a parapetelor de protecție la drumuri. Conform 

standardului, noțiunea de vitază de impact a capului teoretica fost introdusă pentru a se 

putea estima severitatea impactului asupra pasagerilor din vehiculele implicate în 

coliziuni. Pasagerul esteconsiderat ca și cum ar  fi un obiect carese mișcă liber (capul 

teoretic) care, în timp ce vehiculul își modifică viteza în timpul coliziunii, continuă să se 

deplaseze până când lovește o suprafață din interiorul vehiculului. 

 Dispozitivele de protecție la drumuri se clasifică conform Figurii 4.1: 
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Figura 4.1 – Tipuri de dispozitive 

 
4.1 Tipuri de încercări pentru stabilirea capacității parapetelor 
 
Pentru stabilirea unor modele funcţionale ale parapetelor de protectie pentru 

drumuri trebuie în primul rând avut în vedere comportamentul acestora la impactul 

produs de către vehicul. Pentru a estima severitatea impactului trebuie determinate 

două mărimi caracteristice şi anume: 

• Viteza de impact a capului teoretic (THIV); 

• Deceleraţia post impact a capului pasagerului (PHD); 
 
4.1.1 Măsurarea vitezei de impact a capului teoretic (THIV) şi a deceleraţiei 

capului după impact (PHD) 

Noţiunea de “viteză a capului teoretic” (THIV – Theoretical Head Impact Vehicle 

Velocity) a fost introdusă pentru a se putea estima severitatea impactului asupra 

pasagerilor din vehiculele implicate în coliziuni cu dispozitivele de protecţie. Pasagerul 

este considerat ca şi cum ar fi un obiect care se mişcă liber (capul) care, în timp ce 

vehiculul îşi modifică viteza în timpul contactului cu dispozitivul de protecţie, continuă să 

se deplaseze până când acesta loveşte o suprafaţă situată în interiorul vehiculului. 

Mărimea vitezei de impact a capului teoretic este considerată a fi o măsură a severităţii 

şocului dintre vehicul şi dispozitivul de protecţie (parapetul). 

Se poate presupune că la începutul contactului vehicul-dispozitiv de protecţie, 

atât vehiculul cât şi capul teoretic au aceeaşi viteză orizontală V0, mişcarea vehiculului 

fiind considerată doar de translaţie. 

Drd. ing. Eugen-Marius Afronie Pagina 100 
 



Analiza comportării dinamice la impact a barierelor pentru protecția vehiculelor la deplasarea pe căile rutiere 

In timpul impactului se presupune că vehiculul se deplasează doar într-un plan 

orizontal, întrucât nivelurile mari de şerpuire, de ruliu sau de mişcare verticală nu au o 

importanţă esenţială, în afară de cazul în care vehiculul se răstoarnă. Această situaţie 

extremă nu trebuie luată în considerare, întrucât, în acest caz decizia de a respinge 

dispozitivul se va lua în urma unor observaţii vizuale sau înregistrări fotografice [31][32]. 

In Figura 4.2 este prezentat sistemul de axe de referinţă pentru vehicul şi sol. 

 
Figura 4.2 Sistem de axe de referinţă pentru vehicul şi sol 

După cum se poate observa în această figură, se utilizează două sisteme de axe 

de referinţă şi anume: 

- un sistem de axe de referinţă pentru vehiculul Cxy, x fiind axa longitudinală şi y axa 

transversală. Originea C este punctul vehiculului situat aproape de centrul de greutate, 

dar fără a coincide neapărat cu acesta. Aici sunt instalate două accelerometre şi un 

ψ 
X 

Y C 
x0 

x 

V0 

Ψ0 

C 

Drd. ing. Eugen-Marius Afronie Pagina 101 
 



Analiza comportării dinamice la impact a barierelor pentru protecția vehiculelor la deplasarea pe căile rutiere 

traductor pentru determinarea vitezei de şerpuire. S-au notat cu Cx  respectiv Cy

acceleraţiile punctului C [m/s2] în lungul axelor x şi y ale vehiculului, înregistrate de cele 

două accelerometre şi ψ viteza de şerpuire [rad/s], înregistrată de un traductor [24][26]. 

- un sistem de axe de referinţă pentru sol OXY, orizontal, cu axa X orientată pe direcţia 

vitezei V0 şi originea în punctul O care coincide cu poziţia iniţială a punctului de referinţă 

C. 

S-au notat cu XC(t) şi Yc(t) coordonatele în raport cu solul ale punctului C al 

vehiculului, iar Xb(t), Yb(t) coordonatele în raport cu solul ale capului teoretic [29][30]. 

Condiţiile iniţiale care se impun sunt următoarele: 

- la momentul t = 0 :  





=Ψ==
Ψ=Ψ==

00YVX
0Y0X

C0C

0CC

                 (4.1) 

Unghiul mişcării de şerpuire ψ trebuie măsurat cu ajutorul înregistrării făcute de o 

cameră video amplasată deasupra, sau prin integrarea vitezei de şerpuire Ψ  sau prin 

alte mijloace adecvate: 

0

t

0

dt)t( Ψ+Ψ=Ψ ∫                   (4.2) 

Pe baza componentelor acceleraţiei vehiculului în sistemul de referinţă faţă de sol: 





Ψ+=
Ψ−=

cosyysinxY
sinyycosxX

cCC

cCC




                (4.3) 

Viteza ( CC Y,X  ) precum şi poziţia (XC, YC) vehiculului se calculează prin aplicarea 

integralei asupra ecuaţiilor (4.3): 











=∆∆=

=∆+∆=

∫

∫
t

0
CCCC

t

0
CC0CC

dtYYYY

dtXXVXX





                       (4.4) 











∆=

+∆=

∫

∫
t

0
CC

t

0
0CC

dtYY

tVdtXX





                 (4.5) 
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Condiţiile iniţiale la momentul t = 0 ale capului teoretic sunt: 





==
=Ψ==Ψ=

0YVX
YsinxYXcosxX

0b

0bb00B
               (4.6) 

Dacă poziţia capului teoretic îşi continuă mişcarea sa uniformă, atunci 

coordonatele Xb şi Yb devin: 

0b,00b YYXtVX =+=                (4.7) 

Componentele vitezei relative a capului teoretic în raport cu sistemul de referinţă 

al vehiculului sunt: 





Ψ−Ψ∆−Ψ∆=
Ψ+Ψ∆−Ψ∆−=




BccY

BccX

xcosYsinX)t(V
ysinYcosX)t(V               (4.8) 

Coordonatele capului teoretic în raport cu sistemul de referinţă al vehiculului se 

pot calcula cu următoarele relaţii: 







Ψ∆+Ψ∆−=

Ψ∆+Ψ∆=

cosYsinX)t(y

sinYcosX)t(x

BBB

BBB

, unde 











∆−=∆

∆−=∆

∫

∫
t

0
0b

t

0
0b

dtYYY

dtXXX





          (4.9) 

Suprafeţele de impact fictiv din interiorul vehiculului se presupun a fi plane şi 

perpendiculare pe axele x şi y ale vehiculului după cum se poate observa în Figura 4.3.  

Distanţele dintre aceste suprafeţe şi poziţia originii capului (distanţa de mişcare 

liberă) sunt: Dx spre înainte respectiv Dy lateral în ambele părţi [81][82][83]. 
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Figura 4.3 Impactul capului teoretic cu partea stângă 

Timpul de parcurs a distantei libere (distanţa de “zbor”) de către capul teoretic dă 

momentul de impact asupra uneia dintre cele trei suprafeţe fictive, adică durata T cea 

mai scurtă atunci când una dintre următoarele trei egalităţi este satisfăcută: 

yb

0xb

D)T(y
sauxD)T(x

±=

+=
                                  (4.10) 

Valorile normale ale distanţei libere (distanţei “de zbor”) sunt: 

Dx = 0,6 m     Dy = 0,3 m  
Mărimea THIV (viteza de impact a capului teoretic) reprezintă viteza relativă la 

momentul T. Aceasta se calculează cu relaţia: 
 

)T(v)T(vTHIV 2
y

2
x +=              (4.11) 

şi se exprimă în [km/h]. 

Decelaţia capului după impact (PHD) este valoarea maximă a acceleraţiei 

rezultante în punctul C, calculată plecând de la mediile de 10 ms ale componentelor 

măsurate ale Cx  şi Cy . Dacă Cx şi Cy sunt componentele medii calculate, atunci : 

X 0
 

D
x 

Dy Dy 

X b
 

xb 

yb V0 
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PHD = max 2
C

2
C )y()x(  +             (4.12) 

pentru t > T. PHD se exprimă în multipli de g (9,81 m/s2). 

 

 4.1.2 Determinarea energiei cinetice şi a forţei medii teoretice a impactului 
În timpul primei părţi a şocului, energia cinetică laterală a vehiculului, calculată cu 

relaţia: 

   
2

MVE
2
n

c =             (4.13) 

trebuie să fie echilibrată de către lucrul mecanic nSFL =  al forţei laterale ce acţionează 

asupra centrului de greutate al vehiculului. Prin urmare: 
 

n

2
n

n

2
n

S2
MVFSF

2
MV

=⇒=           (4.14) 

Distanţa Sn parcursă de către centrul de greutate se poate calcula aproximativ cu 

relaţia (Figura 4.4): 

    ( ) bn S1cosbsincS +−α+α=                    (4.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Deplasarea centrului de greutate 

 

In relaţia (4.15) Sb este deplasarea dinamică maximă a feţei dinspre trafic a 

parapetului de siguranţă. Sb va fi suma dintre deformaţia parapetului şi a unei părţi a 

deformaţiei autovehiculului [75][79]. 

Sb b-Sb 

Sn 

c b 

c sinα + b cosα 

V 

α 

θ 

φ 

N 

A 
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Din relaţiile (4.13) şi (4.14), forţa medie poate fi eventual scrisă şi sub forma: 
 

( )[ ]b

22

S1cosbsinc2
sinMVF

+−α+α⋅
α

=           (4.16) 

Forţa F dă ordinul de mărime al interacţiunii dintre vehicul şi parapet în timpul 

impactului. Această mărime este utilă pentru o primă evaluare a forţei totale ce 

acţionează asupra dispozitivelor de ancorare a parapetului şi de severitate pentru 

vehiculul în coliziune [53][54][56][73]. 

 Forţa medie F se calculează cu relaţia: 

    ( )∫=
nS

0n

dssF
S
1F                      (4.17) 

Demonstrarea teoretică şi experimentală arată că, în mod frecvent, valoarea 

maximă a forţei F(s) considerată ca o unitate de măsură a solicitării maxime asupra 

ancorajelor parapetelor este de circa 2,5 ori mai mare decât F . 

In Tabelul 4.1 sunt calculate energiile cinetice obţinute cu relaţia (4.13) care 

corespund claselor de performanţă prestabilite, împreună cu forţele medii calculate cu 

relaţia (4.16) pentru anumite valori exemplificative ale deplasării parapetului de 

siguranţă. 

In Tabelul 4.2 sunt prezentate criteriile referitoare la încercările la şoc. 

Tabelul 4.1 

Nivel de 
protecţie 

Energia 
cinetică 

[kJ] 
Deformaţia feţei dinspre trafic a parapetului 

[m] 
  0,1 0,4 0,8 1,2 1,6 2 

Forţa medie F [kN] 

T1 
T2 
T3 

6,2 
21,5 
36,6 

16,8 
36,5 
46,7 

9,3 
24,2 
33,8 

5,8 
16,7 
24,7 

4,2 
12,7 
19,4 

3,3 
10,3 
16,0 

2,7 
8,6 

13,6 
N1 
N2 

43,3 
81,9 

59,2 
112,0 

42,0 
79,4 

30,3 
57,2 

23,7 
44,7 

19,4 
36,7 

16,5 
31,1 

H1 
H2 
H3 

126,6 
287,5 
462,1 

93,6 
133,0 
266,4 

76,6 
116,8 
227,1 

61,7 
100,4 
189,8 

51,6 
88,1 

163,0 

44,4 
78,5 

142,9 

38,9 
70,8 

127,1 
H4a 
H4b 

572,0 
724,6 

311,3 
269,1 

267,6 
242,2 

225,4 
213,6 

194,7 
191,1 

171,4 
172,8 

153,1 
157,8 
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Tabelul 4.2 

Incercarea 
Viteza de 

impact 
[km/h] 

Unghi de 
impact  

[o] 

Masa totală a 
autovehiculului 

[kg] 

 
Tipul vehiculului 

TB11 100 20 900 Autoturism 

TB21 

TB22 

TB31 

TB32 

80 

80 

80 

110 

8 

15 

20 

20 

1300 

1300 

1500 

1500 

Autoturism 

Autoturism 

Autoturism 

Autoturism 

TB41 

TB42 

TB51 

TB61 

TB71 

TB81 

70 

70 

70 

80 

65 

65 

8 

15 

20 

20 

20 

20 

10000 

10000 

13000 

16000 

30000 

38000 

Vehicul greu nearticulat 

Vehicul greu nearticulat 

Autobuz 

Vehicul greu nearticulat 

Vehicul greu nearticulat 

Vehicul greu articulat 

Nivelurile de protecţie ale parapetelor de siguranţă pentru drumuri trebuie să fie 

realizate în conformitate cu prevederile prezentate în Tabelul 4.3, atunci când 

parapetele sunt încercate respectând criteriile de solicitare la impact a unui vehicul 

stabilite în Tabelul 4.2. 

Tabelul 4.3 

Niveluri de protecţie Incercări de acceptare 

 
Protecţie la unghi de impact 

mic 

T1 TB21 

T2 TB22 

T3 TB41 şi TB21 

Protecţie normală 
N1 TB31 

N2 TB32 şi TB11 

 
Protecţie ridicată 

H1 TB42 şi TB11 

H2 TB51 şi TB11 

H3 TB61 şi TB11 

Protecţie foarte ridicată 
H4a TB71 şi TB11 

H4b TB81 şi TB11 
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Nivelurile de protecţie la un unghi de impact mic sunt prevăzute a se folosi numai 

pentru parapete de siguranţă provizorii.  

In Tabelul 4.3 se observă că evaluarea parapetelor cu nivelurile de protecţie N2, 

H1, H2, H3, H4a şi H4b necesită două încercări: 

- încercare corespunzătoare nivelului maxim de protecţie pentru acest dispozitiv; 

- încercare efectuată cu un vehicul uşor (TB11). 

Parapetul de siguranţa trebuie să oprească şi să redirecţioneze vehiculul fără 

nicio străpungere a principalelor elemente longitudinale ale dispozitivului de protecţie. 

Centrul de greutate al vehiculului nu trebuie să depăşească axa mediană a 

dispozitivului în stare deformată.  

Punctul de şoc trebuie sa se situeze la aproximativ o treime din lungimea 

parapetului măsurată de la extremitatea din care este percutat. Acest punct trebuie 

astfel ales încât sa reflecte cele mai dezvantajoase condiţii de încercare şi să includă 

punctele sensibile ale parapetului. 

 

4.2 Modele şi schematizări ale sistemelor de protecţie la şoc 

In cele ce urmează se propune modelarea unui parapet de tip N2 (Figura 4.5) 

precum şi dispozitivul pentru încercare la şoc a acestuia [3]. Se consideră un parapet 

deformabil de tip semigreu, cu elemente metalice realizate în conformitate cu 

Standardul 1948/1 [15]. Acest ansamblu prevede amplasarea unui parapet pe sol, cu un 

singur stâlp de susţinere, pentru protecţia unui singur sens de mers, testat în 

conformitate su Standardul European EN1317,1-2 [86][87]. 

- Utilizare: cu un singur stâlp de susţinere pe sol; 

- Distanţa între stâlpi: 4 m; 

- Clasa: N2 în conformitate cu Standardul EN 1317-2; 

- Lăţimea de lucru: W6; 

- ASI (Indicele de acceleraţie severă): A 

Caracteristicile încercărilor la impact se regăsesc în Tabelul 4.4. 

 

 

 

Drd. ing. Eugen-Marius Afronie Pagina 108 
 



Analiza comportării dinamice la impact a barierelor pentru protecția vehiculelor la deplasarea pe căile rutiere 

Tabelul 4.4  

Incercarea TB11 (X49.10.A10) TB32(X49.11.A10) 

Viteza de impact 100 km/h 110 km/h 

Unghiul de impact 20o 20o 

Greutatea vehiculului 900 kg 1500 kg 

 

 
Figura 4.5 Parapetul de tip N2 

 

Componentele acestui tip de parapet sunt : 

1 – Lisă din tablă ambutisată ; 

2 – Etrier din profil metalic ambutisat ; 

3 – Amortizor de şoc din tablă neagră ; 

4 – Stâlp metalic profil I10. 
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4.2.1 Realizarea modelului 
S-a propus ca soluţie constructivă realizarea unui model din acelaşi material ca 

şi prototipul. În acest sens s-a ales o scară a lungimilor λ = 15 şi o scară a masei Km = 

300. Cu aceste mărimi s-au determinat: 

- scara forţei: Kf = Km· λ = 300·15 = 4500; 

- scara energiilor cinetice: KE = Km· λ2 = 300·152 = 67500. 

  

A. Dimensiunile stâlpului model: 
Se va lua pentru model un stâlp cu secţiunea circulară, deoarece este dificilă 

confecţionarea unui stâlp de profil I. Pentru determinarea dimensiunilor stâlpului s-a 

avut în vedere situaţia limită corespunzătoare momentului limită ML calculat avându-se 

în vedere schematizarea curbei caracteristice a materialului după Prandtl (Figura 4.6). 
 

ML = σc·Sp            (4.18) 

unde σc reprezintă limita de curgere a materialului. 

 

 
Figura 4.6 Schematizarea lui Prandtl 

 

Din egalarea momentelor limită ale stâlpului profil I cu cel de secţiune circulară 

rezultă egalarea momentului static Sp1 al profilului I10 cu momentul static Sp2 al secţiunii 

circulare. Momentul static Sp1 = 19,9·103 mm3, iar cel al secţiunii circulare, Sp2 = 
6
d3π , 

de unde rezultă: 

mm62109,1962d 3 3 =⋅⋅⋅=  

 Diametrul stâlpului model dm va fi: mm14,4ddm =
λ

= ≈ 4 mm. 
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B. Dimensiunile lisei model 

Desenul lisei prototipului este prezentat în Figura 4.7,a iar desenul modelului în 

Figura 4.7,b. 

 

 

a) prototip 

 

 

 

b)  model 

 

 

 

Figura 4.7 Desenul lisei 
 

Dimensiunile lisei model s-au obţinut împărţind lungimile prototipului la scara 

lungimilor (λ = 15). Dacă pentru model se foloseşte tablă cu grosime de 0,5 mm, diferită 

de cea de mai sus (0,2 mm) se vor modifica dimensiunile modelului din Figura 4.7,b.  

Pentru a determina aceste dimensiuni se va recalcula momentul static '
pS al 

prototipului din Figura 4.7,a, determinându-se din nou momentul static al modelului "
pS : 

3

'
p"

p

S
S

λ
=                                   (4.19) 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 Aproximarea geometriei lisei modelului 
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Momentul static al secţiunii dreptunghiulare este în acest caz: 
 

3'
p mm32716

2
7,56377

2
3,2834,384S =






 ⋅⋅

+
⋅⋅

⋅=  

Momentul static al lisei modelului în acest caz va fi:  

3
3

"
p mm7,9

15
32716S ==           (4.20) 

S-a determinat în continuare înălţimea hm a modelului considerând desenul de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 Determinarea înălţimii reale a prototipului 

Mărimile a şi b se vor determina cu relaţiile: 
 

46,47sin3
h

sin
hb;

46,47sin3
h2

sin
ha m2m1 =

α
==

α
=                      (4.21) 

In acest caz, momentul static "
pS  al prototipului se va calcula cu relaţia: 

]mm[h754,0
2346,47sin3

h25,0h2
2346,47sin3

h5,0h4S 32
mo

mm
o

mm"
p =








⋅⋅

⋅⋅⋅
+

⋅⋅
⋅⋅

⋅=                                

(4.22) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 Prezentarea geometriei modelului pentru un parapet clasa N2 
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Din egalarea relaţiilor (3.17) cu (3.19), se determină înălţimea lisei modelului: 
 

.]mm[6,3
754,0

7,9hm ≈=  

Cu aceste date se va trece la proiectarea modelului. In acest sens se va realiza 

modelul, după cum se poate observa în Figura.4.10. 

 4.2.2 Proiectarea dispozitivului pentru simularea încercării la impact a 
modelului 

Modelul se va fixa la o înclinaţie de 70o pe o placă rigidă care să asigure o bună 

încastrare a stâlpilor (Figura 4.11)[43][44].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 Proiectarea dispozitivului pentru simularea încercării la impact a prototipului 

 

Pentru simularea impactului se va presupune că pe acest model va cădea 

vertical de la înălţimea hm un corp de masă mm. Masa acestui corp este dată de raportul 

dintre masa autovehiculului şi scara masei Km: 

kg
300

1500
K
mm

m
m ==  = 5 kg.         (4.23, a) 

26
,6

 

m = 5 kg 

20o 
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200 

200 
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31
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Inălţimea h de la care va cădea corpul de masă mm se determină din egalarea 

energiei cinetice a autovehiculului cu energia potenţială a masei acestuia: 
 

=⇒=
2

mVEE
2

pc mgh.                                                           (4.23, b) 

Considerând că deformaţia dinspre trafic a parapetului, Sb = 0,8 m, în 

conformitate cu standardul SR EN1317-1, se poate scrie că: 

( ) ]m[431,18,0631,0Scos1bsincS bn =+=+α−⋅+α⋅=          (4.24) 

Valoarea 0,631 [m] a fost obţinută considerând energia cinetică Ec = 81,9 kJ şi 

forţa F = 112 [kN], la o deformaţie a feţei parapetului situate înspre trafic Sb = 0,8 [m] 

precum şi din relaţia:  

 ( )
( )[ ]b

2

Scos1bsinc2
sinVMF

+α−⋅−α⋅⋅
α⋅

=             (4.25) 

Din egalarea energiilor va rezulta: 

]m[63,47
8,92
106,3

10110

g2
Vh

2

3

3

2

=
⋅









⋅

⋅
==                                           (4.26) 

Inălţimea de la care trebuie să cadă masa m = 5 kg pe modelul parapetului 

propus de către autor este: 
 

]m[17,3
15

63,47hhm ==
λ

=               (4.27) 

 
 
4.2.3 Rezultate numerice 

 
In Figura 4.12 este prezentată schiţa parapetului de protecţie ce urmează a fi 

analizat. In vederea analizării comportării la impact s-a utilizat metoda elementelor 

finite. In acest sens, modelul a fost discretizat utilizând elementul SHELL93, prezentat 

în Figura 4.13. 
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Figura 4.12 Proiectarea unui parapet de protecţie 
 

Acest tip de element este special ales pentru modelarea suprafeţelor ondulate. El 

are şase grade de libertate pe fiecare nod: trei translaţii pe direcţiile axelor x, y şi z 

precum şi trei rotaţii faţă de cele trei axe (UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ). Funcţiile 

de formă alese pentru descrierea deformaţiilor sunt polinoame cuadratice. Elementul 

poate fi folosit în cazul comportării în domeniul marilor deformaţii [23][84].  
 

 
 

Figura 4.13 Elementul finit SHELL93 
 

Analiza a fost realizată numai pe o porţiune de parapet, situată între doi stâlpi 

adiacenţi. O încărcare iniţială corespunzătoare unei forţe statice de 50 N (echivalentă 

unei mase de 5 kg) a fost aplicată în zona centrală a parapetului (la jumătatea 

deschiderii acestuia). Pentru a calcula încărcarea dinamică datorată impactului, s-a 

determinat, în urma analizei statice, săgeata maximă. In Figura 4.14 este prezentată 

Element finit triunghiular cu 
şase noduri 
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structura deformată a modelului. După cum se poate observa, săgeata maximă 

corespunzătoare forţei aplicate a fost de 8,94 mm [33][34][35][36][65]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.14 Deformata structurii 
 

Distribuţia tensiunilor echivalente, calculate dupa criteriul Von-Mises pentru o 

forţă dinamică F’ = 34,9 kN este prezentată în Figura 4.15. 
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Figura 4.15 Distribuţia tensiunilor echivalente în modelul analizat  

In concluzie sistemul de proiectare pentru încercarea la impact a parapetului 

poate fi aplicat cu succes pentru orice tip de barieră de protecţie pentru drumuri 

(parapet de tip semigreu, greu şi foarte greu) şi pentru toate valorile deformaţiilor feţei 

situate înspre trafic [37][39][46][52]. 

 

4.3. Simularea parapetului rutier H2 cu spațiere diferită între piloni 

4.3.1. Datele problemei 

Scopul prezentei simulări este de a verifica, prin analiza elementului finit, 

comportamentul parapetului rutier Fracasso H2 3n35975 la coliziunea, la nivelul de 

reţinere H2, conform EN1317-2, utilizând două spaţieri între piloni (2,25 m. şi 3,00 m.), 

diferite faţă de cea testată (1,5 m.). 

Metodologia este următoarea: 

1. Calibrarea parapetului de siguranţă rutieră H2 3n35975. 

O simulare pentru verificarea respectării rezultatelor experimentale H2 de către modelul 

elementului finit al parapetului de siguranţă rutieră: 

Simulare cu vehicul greu TB51: 

Drd. ing. Eugen-Marius Afronie Pagina 117 
 



Analiza comportării dinamice la impact a barierelor pentru protecția vehiculelor la deplasarea pe căile rutiere 

- Masa= 12720 kg, 

- Viteza = 70.4 km/h, 

- Unghiul de impact = 20° 

2. Verificarea parapetului de siguranţă rutieră H2 3n35975 cu spaţiere între piloni de 

2.25m: 

Simulare cu vehicul greu TB51: 

- Masa = 12720 kg, 

- Viteza = 70.4 km/h, 

- Unghiul de impact = 20° 

3. Verificarea parapetului de siguranţă rutieră H2 3n35975 cu spaţiere între piloni de 

3.00m: 

Simulare cu vehicul greu TB51: 

- Masa = 12720 kg, 

- Viteza = 70.4 km/h, 

- Unghiul de impact = 20° 

În Figura 4.15 este reprezentată configurația parapetului clasa H2 utilizat în simulare, 

similar cu cel utilizat la încercarea experimentală. 

Drd. ing. Eugen-Marius Afronie Pagina 118 
 



Analiza comportării dinamice la impact a barierelor pentru protecția vehiculelor la deplasarea pe căile rutiere 

 
Figura 4.15 – configuraţia parapetului H2 3n35975 

 

S-a utilizat codul elementului finit LS-DYNA, dezvoltat de Dr. John Hallquist, 

Livermore Software Technology Corporation, L.S.T.C. – 7374 Las Positas Road, 

Livermore, CA 94550 [40]. 

 
4.3.2. Descrierea modelelor elementului finit pentru vehiculele utilizate în simulări 
 

Vehiculul TB51 constă în: 

Nr. NOD 80485 

Nr. ELEMENTE 75549 

Nr. MATERIALE 8 

Nr. PĂRȚI (componente) 8 
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Figura 4.16 – Vehicul TB51 

 

 

4.3.3. Modelul FEM al parapetului de siguranţă rutieră 3n35975 
Componentele modelului 

Nr. NOD 80485 

Nr. ELEMENTE 75549 

Nr. MATERIALE 8 

Nr. PĂRȚI (componente) 8 
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Figura 4.17 Modelul fem 3n35975 

 

4.3.4. Calibrarea modelului FEM al parapetului rutier 3n35975 
S-a realizat o simulare a impactului TB51 pentru a se verifica consecvenţa modelului 

FEM al parapetului. În continuare se află rezultatele calibrării, comparate cu datele 

experimentale. 

 

Tabelul 4.5 

 Simulare Date experimentale test 

AISICO nr. 833 

Vehicul  TB51 TB51 

Lungimea parapetului [m] 48 76 

Masa vehiculului [kg] 12720 12722 

Viteza de impact [km/h] 70,4 70,4 

Unghiul de impact [°] 20 20 

Deflecția dinamică maximă [m] 1,24 1,2 

Lățimea utilă [m] 1,33 1,3 

Lungimea de contact [m] 16,5 17,1 

Tabelul 4.5 reprezintă comparaţia între rezultatele experimentale şi simulate. 
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Rezultatele simulate sunt foarte apropiate de cele experimentale. Modelul FEM 

al parapetului este calibrat. Astfel, se poate trece la următoarea etapă de lucru, și 

anume la efectuarea de simulări cu spații diferite între stâlpii de susținere. Acest aspect, 

în măsura concretizării sale la finalul simulării, poate conduce inclusiv la economie de 

material (stâlpi, fundație, etc.), forță de muncă, resurse și timp alocat, cu respectarea 

normelor impuse de siguranță. 

 

 
Figura 4.18 Lăţimea utilă a 3n35975 (1.5m spaţiere între piloni) 
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Figura 4.19 Vedere din faţă 
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Figura 4.20 Vedere din spate 
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4.3.5. Simulare a coliziunii cu parapetul 3n35975 cu spaţiere între piloni de 2.25 m. 
 

S-a realizat o simulare pentru verificarea comportamentului parapetului rutier 

3n35975 cu spaţiere între piloni de 2.25m. În continuare se află configuraţia de 2.25m. 

 
Figura 4.21 Configuraţie cu spaţiere între piloni de 2.25m 

 

Tabel 4.6 

Spaţiere între piloni de 2.25m Simulare 

Vehicul  TB51 

Lungimea parapetului [m] 48,0 

Masa vehiculului [kg] 12720 

Viteza de impact [km/h] 70,4 

Unghiul de impact [°] 20 

Deflecția dinamică maximă [m] 1,5 

Lățimea utilă [m] 1,6 

Lungimea de contact [m] 15 
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Tabelul 4.6 prezintă rezultate mecanice calculate, cu spaţiere între piloni de 

2.25m. 

 

 
Figura 4.22 Vedere de sus 
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Figura 4.23 Vedere din faţă 
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Figura 4.24 Vedere din spate 
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Figura 4.25 Lăţime utilă cu configuraţia spaţierii între piloni de 2.25m 
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4.3.6. Simulare a coliziunii cu parapetul 3n35975 cu spaţiere între piloni 3.00 m. 
S-a realizat o simulare pentru verificarea comportamentului parapetului rutier 3n35975 

cu spaţiere între piloni de 3.00m. În continuare se află configuraţia de 3m. 

 

 
Figura 4.26 Configurație cu spațiere între piloni de 3.00m 

Tabel 4.7 

Spaţiere între piloni de 3.00m Simulare 

Vehicul  TB51 

Lungimea parapetului [m] 48,0 

Masa vehiculului [kg] 12720 

Viteza de impact [km/h] 70,4 

Unghiul de impact [°] 20 

Deflecția dinamică maximă [m] 1,7 

Lățimea utilă [m] 1,8 

Lungimea de contact [m] 18 

Tabelul 4.7 prezintă rezultate mecanice calculate la spaţiere între piloni de 3.00m 
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Figura 4.27 Vedere de sus 
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Figura 4.28 Vedere din faţă 
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Figura 4.29 Vedere din spate 
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Figura 4.30 Lăţime utilă cu configuraţia spaţierii între piloni de 3.00m 

 

4.4. Concluzii și contribuții personale. 

4.4.1. Concluzii. 
Parapetul rutier H2 (Fracasso 3n35975) cu spaţiere între piloni de 1.5m a fost 

testat în conformitate cu EN1317-2. Lăţimea utilă rezultată este de 1.3m (W4). 

Calculele mecanice, după calibrarea adecvată și rularea programului indică faptul că: 

- Aceeaşi barieră cu o spaţiere între piloni de 2.25m duce la o lăţime utilă de 1.6m (W5). 

- Aceeaşi barieră cu o spaţiere între piloni de 3.00m duce la o lăţime utilă de 1.8m (W6). 

 Astfel, s-au determinat nivelurile lățimilor de lucru W în situațiile de spațiere 

diferită, fără a mai efectua testul de impact. 

4.4.2. Contribuții personale. 
 Realizarea unui model de calcul numeric pentru determinarea energiei cinetice, a 

forţei medii teoretice a impactului și simularea cu programe specializate a parapetului 

rutier în vederea determinării lățimii utile W. 

 

Drd. ing. Eugen-Marius Afronie Pagina 134 
 



Analiza comportării dinamice la impact a barierelor pentru protecția vehiculelor la deplasarea pe căile rutiere 

5. DETERMINĂRI EXPERIMENTALE 
 

5.1 Procedura de încercare 
- Procedura de încercare s-a realizat conform UNI EN 1317-1 și  UNI EN 1317-2 

transpuse în standardul românesc SR EN 1317 partea 1 și 2. 

- Tipul încercării de test la impact este TB81. 

- Viteza teoretică a vehiculului este de 65 km/h (+7%/-0%), adică 18,05 m/s (+7%/-

0%). 

- Unghiul de impact teoretic este 20º (+1,5º/-1º). 

- Masa teoretică a vehiculului de probă este 38000 kg ± 1100 kg. 

- Energia teoretică de impact este de 724 Kj. 

 

5.2 Zona de încercare 
Zona de efectuare a încercării constă într-o suprafață asfaltată de 100 m lungime și 20 

m lățime, o bordură din beton armat pentru instalarea dispozitivelor de testat și o zonă 

nepavată pentru instalarea dispozitivelor și aparatelor de măsură. 

 
Figura 5.1 – Traiectoria de impact a vehiculului 

 

Elementul de testat (parapetul) este ancorat de-a lungul bordurii de beton armat de 100 

m lungime, 0,70 m lățime și 0,60 m adâncime. 

Fundația din beton armat este realizată cu beton Rck>40 N/mm2 și armătură FeB44K. 
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Figura 5.2 – Secțiunea de instalare 

 

Dispozitivul de testat este o barieră de siguranță rutieră realizată din oțel, și este 

compusă din: 

- Stâlpi de susținere cu dimensiunea de 1500 mm înălțime, dispuși la 1,5 m unul 

de altul, pe bordura de beton armat. Aceștia sunt realizați din țeavă de oțel 

120x80 mm și grosime 5,5 mm. Talpa de fixare are dimensiunea de 250x312 

mm. 

- Lisă cu trei unde cu dimensiunea de 4816 mm lungime, 505 mm înălțime și 3 

mm grosime, poziționată cu partea superioară la 850 mm față de suprafața 

drumului. 

- Distanțori din platbandă de oțel de 5 mm grosime cu dimensiunea de 295x495 

mm și lățimea de 180 mm. 
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- Balustradă din țeavă de oțel cu lungimea de 4480 mm, dimensiunile de 120x80 

mm și grosime de 5 mm. 

- Tirant posterior profil “L” cu lungimea de 4680 mm, dimensiunile de 60x32 mm 

și grosime de 5 mm. 

- Elementele de îmbinare sunt descrise în planșele de execuție și prezentate în 

figurile relevante. 

Oțelul utilizat pentru elementele parapetului sunt din categoria S235JR, cu excepția 

balustradei superioare care este din oțel S275JR. Elementele de îmbinare sunt clasa 

8.8 cu dimensiuni M16x30, M16x50, M16x160 și M16x 130, cuplu de forfecare 80Nm. 

 

 
Figura 5.3 - Imagini cu bariera în faza pre-impact 
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Figura 5.4 – Elemente de îmbinare 

 
 

5.3 Descrierea vehiculului de încercare 

S-a utilizat un autocamion Iveco 190-38 din anul 1980 cu masa de 13085 kg. Masa 

balastului adăugat plus echipamentele montate totalizează 24170 kg. Masa totală a 

vehiculului este 37255 kg. 

Poziția centrului de greutate, cum rezultă din Figura 4, este Xg=6546 mm și  

Yg= -21 mm. Poziția balastului conform aceleiași reprezentări grafice este Xz=7212 mm 

și Zz=1808 mm. Balastul este alcătuit din șase blocuri de oțel și beton dispuse pe 

platforma camionului. 
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Figura 5.5 – Dimensiunile vehiculului 

Dimensiunile vehiculului de probă se regăsesc în Tabelul 1, conform notațiilor din 

Figura 5.5. 

Tabelul 5.1 

Notația Elementul măsurat Dimensiunea (mm.) 
A Lungimea platformei 13600 

Wp Lățimea platformei 2440 
a Consola față 1350 
b Distanța între axa 1 și 2 3800 
c Distanța între axa 2 și 3 5800 
d Distanța între axa 3 și 4 1330 
e Distanța între axa 4 și 5 1300 
f Consola spate 3150 
h Înălțimea platformei 1400 
L Lungimea vehiculului 16730 

Wc Lățimea cabinei 2440 
Tant Ecartament față 2100 
Tpost Ecartament spate 1900 

H Înălțimea vehiculului 3000 
P Înălțime frontală față de drum 500 

 

Pneurile vehiculului au fost umflate la parametrii dați de producător, nu au fost operate 

modificări la șasiu, suspensii și alte componente. Vehiculul a fost curățat înainte de test 
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și i-au fost aplicate marcaje pe șasiu. Direcția vehiculului nu a fost blocată sub nici o 

formă pe timpul testelor. 

 
Figura 5.6 – Imagini cu vehiculul de probă înainte de impact 

 
5.4 Acoperirea fotografică 

Acoperirea fotografică a fost realizată conform Tabelului 2 și a Figurii 5.7. 

 
Figura 5.7 – Zona de încercări cu pozițiile de înregistrare date 
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Tabelul 5.2 

Amplasarea camerelor de luat vederi 
Poziția 1 - Un aparat foto digital AOS (250 cadre/s) 

- O cameră video FASTEC (250 cadre/s) 
- O cameră video digitală 

Poziția 2 - Un aparat foto digital AOS (250 cadre/s) 
- O cameră video HD (25 cadre/s) 

Poziția 3 - Un aparat foto digital AOS (250 cadre/s) 
- O cameră video FASTEC (250 cadre/s) 
- O cameră video digitală 

Poziția 4 - O cameră video digitală 
Poziția 5 - O cameră video FASTEC (250 cadre/s) 
Poziția 6 - O cameră video FASTEC (250 cadre/s) 

- O cameră video digitală 
 

 

 
Figura 5.8 – Fotografii ale camionului și barierei de protecție în timpul impactului 

 

Drd. ing. Eugen-Marius Afronie Pagina 141 
 



Analiza comportării dinamice la impact a barierelor pentru protecția vehiculelor la deplasarea pe căile rutiere 

 

5.5 Rezultate 
Condiții meteo: 

- Temperatura la care s-a efectuat încercarea a fost 19ºC; 

- Lipsă precipitații. 

Condiții de încercare: 

- Viteza de impact = 65,5 km/h 

- Diferența față de viteza nominală = 0,6 km/h (+9%) 

- Unghiul de impact = 20,0º 

- Diferența față de unghiul de impact nominal = 0º (0%) 

În aceste condiții, încercarea a fost considerată validă, încadrându-se în abaterile 

admise de normativ. 

În Tabelul 5.3 se regăsesc măsurătorile efectuate în urma impactului. 

 

Tabelul 5.3 

Comportamentul general al dispozitivului de probă 

Deflexia dinamică maximă (Dm) 1,0 m 

Lățimea de lucru a barierei (Wm1) 1,5 m 

Lățimea de lucru a vehiculului (Wm2) 1,1 m 

Deflexia permanentă maximă 0,9 m 

Lungimea de contact 19,0 m 

Poziția punctului de impact 31,0 m 

 

 

 

Pentru relevanța testului, stâlpii au fost numerotați, de la -14 la 14 pentru a putea fi 

evaluați parametrii urmăriți în mai multe puncte, și aceste rezultate au fost consemnate 

în Tabelul 5.4.    
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Figura 5.9 – Fotografii ale barierei de protecție post-impact 
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Tabelul 5.4 

Măsurarea distrugerilor provocate barierei în urma impactului 

Poziție 
Deplasarea orizontală (cm) Deplasarea 

verticală (cm) Parametri măsurați 

A B C D E h1 h2  
-14 0 0 0 0 55 85 150 A=Deplasarea inferioară a 

stâlpului -13 0 0 0 0 55 85 150 
-12 0 0 0 0 55 85 150 B=Deplasarea părții 

inferioare a lisei -11 0 0 0 0 55 85 150 
-10 0 0 0 0 55 85 150 C=Deplasarea părții 

superioare a lisei -9 0 0 0 0 53 85 150 
-8 0 2 0 0 53 85 149 D=deplasare parte 

superioară ansamblu -7 0 3 1 0 55 87 151 
-6 0 4 5 12 58 89 153 E=Lățimea de lucru -5 0 7 11 24 70 94 152 
-4 0 14 19 38 86 98 152 h1=înălțimea părții 

superioare a lisei -3 0 28 33 48 93 102 154 
-2 0 45 51 57 104 104 156 h2=înălțime ansamblu -1 13 58 59 60 108 104 154 
0 85 67 57 89 140 103 139 

 

1 65 57 55 93 139 103 130 
2 30 46 46 62 108 105 133 
3 0 35 35 54 102 104 140 
4 0 29 25 39 88 100 146 
5 0 26 17 19 65 99 151 
6 0 23 11 12 59 98 151 
7 0 20 9 5 55 97 151 
8 0 13 7 0 55 99 152 
9 0 7 4 0 55 93 150 
10 0 0 0 0 55 94 151 
11 0 0 0 0 55 90 151 
12 0 0 0 0 55 90 151 
13 0 0 0 0 55 86 150 
14 0 0 0 0 55 85 150 

 

Vehiculul de probă a respectat traiectoria prevăzută și după decuplare a lovit parapetul 

în punctul fixat sub unghiul prevăzut inițial, motiv pentru care proba a și fost validată. 

După impact, vehiculul de probă a fost corect  redirecționat de dispozitivul de protecție. 

Deformarea parapetului s-a produs pe o lungime de 29 m, iar vehiculul s-a detașat de 

parapet la 19 m de punctul de impact. Acesta s-a oprit la 43 m față de punctul de 

impact. Nici un element al barierei de protecție nu a penetrat vehiculul, iar acesta nu a 

depășit cu centrul de greutate axa barierei deformate. 
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Daunele suferite de vehicul: 

- Partea stângă a vehiculului a fost deformată; 

- Axa din față a fost deplasată înapoi; 

- Pneul față stânga a explodat; 

- A doua axă a fost deplasată înapoi; 

- Pneul stânga al axei a doua a fost distrus; 

- Parbrizul a fost spart. 

Aceste deformații se pot observa în Figura 5.10. 

 
Figura 5.10 – Fotografii ale vehiculului post-impact 

 
5.6. Concluzii și contribuții personale. 
5.6.1. Concluzii. 
Având în vedere faptul că toți parametri măsurați și luați în considerare se 

încadrează în abaterile prevăzute în normativul SR EN 1317-2, bariera de protecție 

rutieră proiectată, realizată și încercată se încadrează ca și nivel de protecție în clasa 

H4b. 
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5.6.2. Contribuții personale. 
 Realizarea măsurătorilor și interpretarea rezultatelor experimentale, în scopul 

determinării parametrilor care conduc la încadrarea barierei de protecție rutieră în clasa 

adecvată. 

 

6. CONCLUZII 
 

6.1. Concluzii finale 
Parapetele de protecţie studiate în această lucrare sunt clasificate pentru niveluri 

de performanţă diferite, fiind concepute cu rolul de a opri vehiculele, de a le readuce pe 

partea carosabilă şi de a asigura dirijarea pietonilor şi a altor utilizatori ai drumurilor. 

Diversitatea şocurilor posibile ale vehiculelor asupra unui parapet de protecţie 

este extrem de variată în funcţie de viteză, unghi, tipul vehiculului şi de alţi parametri 

legaţi de vehicul şi de drum. In consecinţă, şocurile reale constatate pe teren pot diferi 

în mod considerabil de condiţiile de încercare standardizate. Aplicarea corespunzătoare 

a standardului trebuie să permită, în cazul unui parapet nou, identificarea 

caracteristicilor susceptibile de a asigura o securitate maximă şi renunţarea la cele care 

sunt inacceptabile.  

În esență, concluziile pot fi sintetizate astfel: 

a) Realizarea unei imagini complete și de ansamblu asupra zonei de securitate 

rutieră ce implică utilizarea de parapete de protecție, stadiul tehnologic actual, 

metode de analiză și testare, materiale și sisteme folosite pe scară largă precum 

și tendințe viitoare de eficientizare a barierelor de protecție rutieră. 

b) Proiectarea și realizarea unui model de analiză prin calcul numeric a 

comportamentului parapetului de protecție rutier. 

c) Evaluarea rezultatelor experimentale realizate în poligoane de încercare 

acreditate pentru diverse tipuri de parapete și clase de performanță, conform 

criteriilor impuse de standardul SR EN 1317-2, în scopul verificării modelului de 

calcul propus. 

d) Stabilirea modelelor numerice cu analiza elementului finit, pentru testele de 

coliziune (crash-test) fără realizarea testelor fizice care sunt foarte costisitoare. 
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e) Validarea metodei de calcul și transfer de date experimentale utilizând analiza cu 

element finit pentru comportamentul parapetului rutier H2 la șoc cu nivel de 

retenție H2 (conform EN 1317-2) utilizând spațierea diferită între piloni. 

f) Stabilirea corelației valorilor experimentale transpuse în metode de calcul 

echivalente pe baza teoriei elasticității, astfel încât să poată fi cuantificată fiecare 

situație în parte. Astfel s-a determinat nivelul lățimilor de lucru (W) în fiecare 

situație de spațiere și clasificarea lor conform prevederilor din standardul EN 

1317-2. 

 

6.2. Contribuții personale 
Autorul a realizat o analiză critică a stadiului actual cu privire la soluțiile 

constructive existente pentru parapetele de protecție la șoc, capacitatea de disipare a 

energiei la impact și a identificat variantele constructive existente în prezent. 

 S-au identificat bibliografia de dată recentă, studiile, cercetările și actele 

normative interne și europene, cu privire la tematica abordată. 

Astfel pot fi menționate următoarele contribuții: 

a) Evaluarea prin calcul numeric a capacităţii de rezistenţă şi protecţie pentru 

bariera H3BP, cu distanţa între stâlpi de 2,25 m, fără încercare la şoc, prin 

aplicarea metodelor de analiză şi echivalenţă energetică pentru bariera H4b - cu 

încercare la şoc, în conformitate cu SR EN 1317-2; 
b) Conceperea și elaborare unui model de calcul numeric pentru determinarea 

energiei cinetice şi a forţei medii teoretice a impactului și simularea cu programe 

specializate a parapetului rutier în vederea determinării lățimii utile W. 

c) Posibilitatea încadrării barierei analizate din clasa H4b, în clasa inferioară H3, cu 

caracteristicile determinate anterior, fără efectuarea suplimentară a testului de 

impact, ceea ce conduce la scăderea considerabilă a costurilor pentru 

identificarea clasei în care se încadrează o barieră de siguranță rutieră. 

d) Interpretarea rezultatelor experimentale, în scopul determinării parametrilor care 

conduc la încadrarea barierei de protecție rutieră în clasa adecvată. 
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6.3. Direcții viitoare de cercetare 
Pe viitor, ar fi utilă continuarea cercetărilor după cum urmează: 

a) Realizarea de noi modele matematice și de simulare prin metoda elementului 

finit pentru celelalte categorii de bariere de protecție, în scopul reducerii costurilor 

cu testele de impact (crash-test), care sunt costisitoare, necesită alocarea de 

cantități mari de resurse și necesită o atenție sporită. 

b) Abordarea modelelor neliniare și cu comportare plastică la șoc. 

 

6.4. Diseminarea rezultatelor 
Autorul a realizat diseminarea rezultatelor printr-o serie de articole și publicații, 

astfel: 

Cărți publicate: 
1. Mănescu T.Ş., Chivu A.I., Afronie E.M., Pomoja F., Mănescu T. jr., Burtea D., 

Aplicaţii de rezistenţa materialelor, Editura Eftimie Murgu, Reşiţa, 2010, ISBN 

978-973-1906-81-2. 

Articole în reviste naționale și internaționale: 
2. Afronie E.M., Behavior at high temperatures of steel used for construction 

(Reactions of fire), Analele Universității "Eftimie Murgu"- Fascicula de Inginerie, 

Proceedings of the 34TH National Conference on Mechanics of Solids, Anul XVII, 

nr.1, Reșița, 2010, pag. 129-132, ISSN 1453-7397. 

3. Afronie E.M., Comportarea la foc a elementelor şi structurilor metalice utilizate în 

construcţii, ŞTIINŢĂ ŞI INGINERIE - volumul 18 - A X-a Conferința Națională 

Multidisciplinară - cu participare internațională "Profesorul Dorin PAVEL"- 

fondatorul hidroenergeticii românești", Sebeș, 2010, pag. 373-380, ISSN 2067-

7138. 

4. Afronie E.M., Bîtea C.V., Iacob-Mare C., Soluții constructive privind realizarea 

parapetelor de protecție ce echipează căile rutiere, ŞTIINŢĂ ŞI INGINERIE - 

volumul 23 - A XIII-a Conferința Națională Multidisciplinară - cu participare 

internațională "Profesorul Dorin PAVEL"- fondatorul hidroenergeticii românești", 

Sebeș, 2013, pag. 579-586, ISSN 2067-7138. 
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5. Afronie E.M., Mănescu T.Ş., Simulation of road safety H2 railing with 

different spacing between pillars, SysStruc ‘13 , “EFTIMIE MURGU” 

UNIVERSITY OF REŞIŢA, 26-28 septembrie 2013, Reșița. 

6. Afronie E.M., Mănescu T.Ş., Bîtea C.V., Dynamic impact test of the railing with 

dissipative elements, ANALELE UNIVERSITĂŢII “EFTIMIE MURGU” REŞIŢA, 

ANUL XX, NR. 1, 2013, ISSN 1453 – 7397. 

7. Afronie E.M., Mănescu T. Ș., Ianici S., Calculus of metalic and steel-concrete 

mixed structures at fire actions, KOD 2012, The 7th International syposium 

machine and industrial design in mechanical engineering, Balatonfured, Hungary, 

24-26 may 2012 KOD, pag. 515-518. 

8. Mănescu T.Ş., Afronie E.M., Ancaş A.D., Comportarea oţelului pentru construcţii 

la temperaturi înalte, A XII-a Conferinţă Naţională cu participare internaţională 

“Profesorul Dorin Pavel – fondatorul Hidroenergeticii româneşti”, Sebeş, 2012, 

Ştiinţă şi Inginerie, vol. 21, pag. 343-347, ISSN 2067-7138. 

9. Mănescu T.Ş., Afronie E.M., Chivu A.I., Mănescu T.jr., Pomoja F., One room 

Fire models analysis, Advances in Control, Chemical Engineering, Civil 

Engineering&Mechanical Engineering (ECME ’10), Puerto de la Cruz, Tenerife, 

Spania, 30 noiembrie – 2 decembrie 2010, pag. 22-24, ISSN 1792-6645, ISBN 

978-960-474-251-6. 

10. Mănescu T.Ş., Afronie E.M., Stroia M.D., Chivu A.I., Pomoja F., Causes of 

vibration occurrence during operation of industrial machinery, Annals of DAAAM 

for 2010 & Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium, Volume 

21, Viena, 2010, pag.807-808, ISSN 1726-9679, ISBN 978-3-901509-73-5. 

11. Mănescu T.Ş., Praisach Z.I., Pomoja F., Afronie E.M., Stroia M.D., Stresses and 

Displacement FEM Analysis on Biplane Disks of the Buterfly valves, WSEAS 

Paris Franța, 2011, pag. 89-91, ISBN 978-960-474-298-1.  

12. Mănescu T.Ş., Stroia M.D., Afronie E.M., Chivu A.I., Pomoja F., Using Taguchi 

Method to Improve the Milling Process of Rotor Blades Designed for Hydraulic 

Turbine Models, 3rd WSEAS International Conference on Engineering 

Mechanics, Structures, Engineering Geology (EMESEG 2010), Corfu Island, july 

22-24, 2010, ISSN 1792-4294, ISBN 978-960-474-203-5. 
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13. Mănescu T.Ş., Zaharia N.L., Afronie E.M., Chivu A.I., Pomoja F., Încercări 

statice şi dinamice la un sistem de oprire a căderii utilizat în alpinismul utilitar., 

Editura „Eftimie Murgu”, MECANICA RUPERII, Lucrările celui de-al XV-lea 

simpozion naţional de Mecanica Ruperii, 6-7 noiembrie 2019, Sibiu, pag. 147-

150, ISSN 1453-6536. 
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