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CAPITOLUL 1

STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR PRIVIND REALIZAREA
PARAPETELOR DE PROTECŢIE CE ECHIPEAZĂ CĂILE RUTIERE

1.1 INTRODUCERE

România îşi dezvoltă şi modernizează reţeaua de drumuri pentru a face faţă

noului model de transport rezultat din evoluţia şi dezvoltarea economiei sale. Ca

parte integrantă a acestui proces, România duce, în ultimii ani, o politică de mai mare

accesibilitate la legăturile comerciale şi economice atât cu vecinii săi cât şi cu ţările

membre ale Uniunii Europene.

De aceea, este deosebit de important ca reţeaua sa de drumuri să se situeze

la standardele cele mai ridicate ce răspund într-un mod eficient cererii din ce în ce

mai mari a traficului rutier.

Stabilirea unor norme şi metodologii obligatorii pentru proiectarea, construirea

şi modernizarea căilor rutiere, precum şi amplasarea unor construcţii şi instalaţii în

zona acestora, trebuie să asigure, in condiţii de înaltă tehnicitate şi eficienţă

economică, îmbinarea judicioasă a sistemului de drumuri publice şi de exploatare,

realizarea unei reţele unitare de drumuri, păstrarea şi valorificarea superioară a

reţelei de drumuri existente, modernizarea acestora, economisirea şi folosirea

raţională a terenurilor, creşterea eficienţei şi siguranţei transporturilor rutiere.

Orice producător 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 costă în jur de 200.000 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 “după

ureche”.

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.
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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

prioritate naţională, potrivit unei hotărâri adoptată de Consiliul Interministerial pentru

Siguranţa Rutieră.

Obiectivul este de reducere la jumătate a numărului victimelor accidentelor

rutiere în Uniunea Europeană până in 2010. Trebuie aşadar acordată o prioritate

absolută ansamblului de politici care urmăresc imbunatăţirea 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.

1.2 ANALIZA SOLUŢIILOR CONSTRUCTIVE ŞI FUNCŢIONALE A
SISTEMELOR MECANICE DE PROTECŢIE

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, parapetul 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.

Pe plan naţional 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 testărilor, urmărirea comportării în exploatare,

atestarea de conformitate a 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.

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.
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Parapet de siguranţă
permanent

În funcţie de
durata de utilizare

În funcţie de comportarea
la impact

Parapet de siguranţă
deformabil

Parapet de siguranţă
rigid

În funcţie de modul de a
prelua şocul

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.

In funcţie de diferiţi parametri, parapeţii de siguranţă se împart în trei clase şi anume:

Fig.1.1 Clasificarea parapetului de siguranţă

1.2.1 SOLUŢII CONSTRUCTIVE ŞI FUNCŢIONALE

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.

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).

Parapet de siguranţă
temporar

PARAPETUL DE
SIGURANŢĂ

Parapet de siguranţă
simplu

Parapet de siguranţă
dublu
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Comportarea şi rezistenţa parapetelor la şocurile produse prin eventuala lor

lovire de către unele autovehicule, depind de unghiul de incidenţă de lovire. Dacă

acest unghi este mai mare de 15o, parapetele nu pot asigura de regulă dirijarea sau

recuperarea autovehiculelor.

1.2.2 TIPOLOGIA PARAPETELOR METALICE PE CATEGORII DE FIRME
PRODUCĂTOARE

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.

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.

Pe plan mondial parapetele de protecţie au fost obţinute în diferite 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.
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In prezent există şapte tipo-dimensiuni standardizate de parapete, executate

de către firme specializate din Italia, Germania, Franţa, S.U.A., Belgia şi Suedia, CEP

(S.U.A.) .

1.2.2.1 Compania “Corus”
Această companie 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 CORUS are experienţa necesară de a proiecta şi realiza sisteme inovative

destinate autostrăzilor, drumurilor naţionale etc.

Utilizând tehnologii de simulare avansate, Compania CORUS poate prezice

cu succes comportarea la impact a parapetelor de protecţie, pentru a îmbunătăţi

siguranţa în trafic a automobiliştilor (Fig.1.2).

Fig.1.2 Comportarea la impact a parapeţilor produşi de către Compania CORUS

In Fig.1.3 este prezentată o variantă a sistemului de parapete de protecţie

CORUS complet integrată cu sisteme de grinzi ondulate pretensionate TCB

(Tensioned Corrugated Beam).
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Fig.1.3 Sistemele de bariere de protecţie CORUS complet integrate cu

sisteme de grinzi ondulate pretensionate (TCB)

Sistemul VETEX combină performanţele legate de siguranţa în exploatare cu

cele legate de realizarea cu uşurinţă a montajului parapetelor.

Avantajele oferite de sistemul VETEX în comparaţie cu soluţiile oferite de

sistemul CORUS sunt următoarele:

- rapiditate şi uşurinţă în realizarea montajului: se pot asambla şi monta grinzi

având o lungime maximă de cinci metri;

- aprobări obţinute de la Agenţia Autostrăzilor din S.U.A. precum şi de la

Autoritatea Naţională Rutieră;

- costuri de întreţinere scăzute.

Sistemele de parapete VETEX (Fig.1.4) sunt disponibile atât pentru variantele

cu feţe duble cât şi pentru cele cu o singură faţă.

Avantajul grinzilor VETEX este acela că nu necesită măsurători speciale

pentru amplasarea stâlpilor de susţinere, asamblarea acestora efectuându-se cu

rapiditate. VETEX este un sistem netensionat de bariere de protecţie ce îndeplineşte

rolul de element de protecţie la impactul cu viteze mari.

Mentenanţa acestui sistem este redusă substanţial datorită faptului că

retensionarea nu este necesară, îmbunătăţind performanţa fiabilităţii în exploatare.

Toate sistemele VETEX sunt uşoare, facilitând asamblarea şi montajul rapid.

Sistemul VETEX este cel mai indicat pentru şosele (autostrăzi) la care circulaţia

autovehiculelor se produce cu viteze mari, unde există de fapt un risc crescut de

producere al impactului.
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Fig.1.4 Sistemul Vetex de protecţie realizat din oţel flexibil EN1317

Sistemul ABC P4 este folosit ca o soluţie eficientă pentru terminarea şirului de

parapete situate de-a lungul unor autostrăzi (Fig.1.5).

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, cepto fi cele produse în

urma impactului de un zid de beton despărţitor (Fig.1.6).

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 (Fig.1.7).

Caracteristica esenţială a parapeţilor de protecţie o constituie adaptabilitatea

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

şi la cele de design arhitectural şi urban.

Fig.1.5 Sistemul ABC P4
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Fig.1.6 Sistemul CEN de amortizare a şocurilor în urma coliziunii cu un perete

despărţitor

Fig.1.7 Sistemul de parapete de protecţie mobile N2W5

1.2.2.2 Compania “Fracasso”
Creată la jumătatea anului 1940, această companie s-a lansat iniţial ca o firmă

artizan, dar a început să se lanseze în producţia de masă spre începutul anului 1950,

când doi membri fondatori – Oreste şi Iginio au început să construiască schelării

metalice pentru locuinţe. Odată cu trecerea 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.

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.



Analiza capacităţii de rezistenţă la acţiuni impulsive dinamice a sistemelor
mecanice de protecţie ce echipează căile rutiere

9

Clasificarea produselor 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;

1.2.2.3 Concernul Hill & Smith
Fondate în Marea Britanie, companiile membre ale concernului HILL & SMITH

(ASSET International, Varley & Gulliver, Berry Systems etc.) au ca pricipal obiect

de activitate acela de a proiecta, produce şi instala componente de calitate

superioară din domeniul infrastructurii. Principalele domenii de activitate ale acestei

companii sunt:

A) parapetele de protecţie pentru autostrăzi;

B) sistemele de amortizare la impact lateral sau frontal (paturi de oprire);

C) sistemele de protecţie destinate împiedicării efectului de orbire;

D) atenuatoarele de şoc redirecţional.

A) In privinţa parapetelor destinate autostrăzilor, alegerea sistemului de

protecţie depinde de zona de amplasare a acestora. Un sistem ce va utilizat pe

drumuri publice va trebui să facă faţă în primul rând impactului cu viteze mari la

unghiuri mici şi în funcţie de spaţiul disponibil pentru producerea unor deformaţii

mari, diferite modele de parapeţi flexibili pot fi luate în consideraţie.

Barierele de protecţie folosite în parcări sau în zone industriale sunt supuse

eventual la şocuri cu viteze mici frontale (cu unghiuri de impact mari), necesitând

aşadar elemente rigide, în aşa fel încât deformaţiile care se pot produce să fie foarte

mici. Sistemele de bariere de protecţie utilizate în Marea Britanie sunt proiectate de

către Laboratorul de Cercetare în Transporturi şi Drumuri (Departamentul de

Transport) fiind omologate de acum 25 ani.

Variantelea sistemului de parapeţi de protecţie proiectaţi de compania HILL &

SMITH sunt următoarele:

A1) Sisteme de grinzi ondulate pretensionate TCB (Tensioned Corrugated

Beam);

A2) Sisteme de grinzi din profile deschise OBB (Open Box Beam);

A3) Garduri de siguranţă din cabluri de sârmă;
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A4) Bariere industriale.

A1) Sistemul de grinzi ondulate pretensionate pentru barierele de protecţie

este cel mai des întrebuinţat pe autostrăzile din Marea Britanie fiind format din

semifabricate sub formă de grinzi ondulate pretensionate de lăţime 300 mm şi

montate pe stâlpi în formă de Z, uşor deformabili, la o înălţime de 610 mm deasupra

solului. Acest tip de parapet (Fig.1.8) este destinat amortizării şocurilor laterale prin

absorbţia energiei de impact, producând o decelerare a autovehicolului şi

redirecţionarea acestuia, într-un mod controlat, pe partea carosabilă.

Aceste tipuri de sisteme de protecţie sunt amplasate pe zone de autostradă

drepte şi nu sunt instalate pe zone cu o raza de curbură mai mică de 120 m. Nu

există o lungime maximă impusă pentru acest tip de bariere.

Fig.1.8 Sisteme de grinzi ondulate pretensionate TCB (Tension Corrugated Beam)

A2) Sistemele de grinzi din profile deschise OBB (Fig.1.9) sunt destinate

amplasării pe căile de acces înguste sau pe mijlocul autostrăzilor (în zonele

despărţitoare) sau a drumurilor naţionale, cu circulaţie de mare viteză.

Fig.1.9 Grinzi din profile deschise OBB (Open Box Beam)
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Aceste sisteme de parapete sunt de preferat altor sisteme de protecţie, fiind

utilizate cu succes în diguri, baraje, rambleuri, pentru protejarea pilelor de pod, sau în

alte situaţii neprevăzute cum ar fi viaducte (şosele suspendate, tunele, platforme

industriale de încărcare etc.).

A3) Gardul din cabluri de sârmă (Fig.1.10), ca sistem de protecţie, este

alcătuit din perechi de cabluri întreţesute, montate între stâlpi de susţinere, proiectat

să se plieze în urma impactului. Fiecare cablu este alcătuit din 21 fire din oţel carbon

de rezistenţă la tracţiune ridicată. Fiecare dintre aceste 21 fire se rup la o solicitare

mai mare de o tonă. Energia cinetică produsă în urma impactului este absorbită atât

de cablurile de sârmă cât şi de către stâlpii de susţinere. In acest mod, vehicolul este

redirecţionat de-a lungul gardului de protecţie. Acest sistem este garantat 20 de ani,

necesitând o întreţinere minimă putând fi foarte uşor de reparat în urma coliziunii.

Fig.1.10 Garduri de siguranţă din cabluri de sârmă

A4) Barierele industriale netensionate (Fig.1.11) au acelaşi design ca şi

cele realizate din grinzi ondulate pretensionate, dar se montează pe stâlpi mult mai

rigizi, la o înălţime de 610 mm de la nivelul solului.

Fig.1.11 Bariere industriale netensionate
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B. Sistemele de amortizare la impact lateral sau frontal (paturi de oprire)
Din această categorie fac parte sistemele VECU-STOP® (Fig.1.12,b) şi

EUROTRACC (fig.1.12,a). Cele mai recente adăugări, realizate şi instalate de către

compania ASSET sistemelor de mai sus, sunt pernele de amortizare statică (paturile

de oprire).

a) Sistemul EUROTRACC b) Sistemul VECU-STOP

Fig.1.12 Perne de amortizare statică (paturi de oprire)

EUROTRACC este primul sistem tampon, cu perne de amortizare care a fost

inclus în documentele Agenţiei autostrăzilor. Prin uşurinţa cu care aceste tipuri de

bariere pot fi recondiţionate şi remontate, prin înalta protecţie pe care o conferă,

sistemul EUROTRACC oferă soluţii de siguranţă şi economice 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 cele din aceeaşi 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. Toate modelele sistemului  de amortizare VECU-
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STOP sunt realizate 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.

1.2.2.4 Compania HBS (Highway Barriers Solutions)
Această companie a fost înfiinţată în 2002, în Belfast, (Irlanda de Nord) şi s-a

dezvoltat rapid ca o firmă de încredere şi o organizaţie reputabilă.

Compania HBS oferă o varietate de servicii specializate cu scopul principal de

întreţinere şi reparaţie a sistemelor de siguranţă şi protecţie utilizate pe autostrăzi

sau pe drumuri de mare trafic, şi anume:

 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.

Fig.1.13 Parapet de protecţie proiectat de către compania HBS
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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

vehicolului. 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 şi 1,5 m. Pentru

asigurarea integrităţii lor structurale, sistemele de parapete sunt fabricate şi testate în

conformitate cu ISO 9001:2000.

1.2.2.5 Compania Barriers Systems Inc.

În anul 1985, Compania Barriers System Inc. a introdus pe piaţă aşa numitele

bariere interschimbabile cu montare rapidă, denumite QMB (Quickchange Moveable

Barrier), având un preţ de cost scăzut şi cu o utilizare eficace în orele cu trafic intens,

cu scopul de a descongestiona traficul şi de a mări siguranţa circulaţiei.

Fig. 1.14 Produse ale companiei Barriers Systems

A. Bariera de protecţie din oţel “BarrierGuard 800”

Acest tip de parapet poate fi uşor instalat şi poate fi utilizat atât în zone de

lucru (având destinaţie temporară) cât şi pe drumuri publice (având destinaţie

permanentă). Acest sistem oferă costuri atractive în comparaţie cu cele ale barierelor

portabile din beton, deoarece 180 m dintr-un astfel de parapet poate fi livrat la

punctul de amplasare, într-o singură încărcătură şi cu un singur transport.  Foarte

rapid de asamblat, datorită sistemului de montaj unic ce utilizează un singur bolţ, o

echipă de numai trei persoane poate instala până la 300 m de parapete într-o

A. Bariera de protecţie din oţel “BarrierGuard”

B. Sistemul de bariere de protecţie detaşabil,
pentru ieşiri în situaţii de urgenţă

C. Bariere de protecţie destinate protecţiei
echipelor de întreţinere sau reparaţii

Produsele
companiei
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singură oră. Datorită profilului său neted, vehiculele care deviază de la traiectoria

drumului sunt redirecţionate, deteriorările în urma impactului fiind minore atât din

punct de vedere al parapetului cât şi al autovehicolului. In Fig. 1.15 este reprezentat

un astfel de parapete.

Fig.1.15 Parapet de protecţie de tip Barrier Guard 800

Caracteristicile barierelor din oţel BarrierGuard 800 sunt următoarele:

 Sistemul este testat şi aprobat de către NCHRP350, la un test de nivel 4;

 Lungime minimă necesară testului de impact: 72 m;

 Lăţimea parapetului: aproximativ 540 mm;

 Înălţimea secţiunii barierei: aproximativ 800 mm;

 Greutatea barierei: aproximativ 1080 kg;

 Structurile din oţel sunt galvanizate în conformitate cu Standardul ASTM123;

 O echipă de trei persoane poate instala 300 m de parapete într-o singură oră;

 Sistemele de bariere de protecţie pot fi instalate atât permanent cât şi temporar.

 Deformaţiile la impact a parapetelor: < 1,5 m (conform testului de nivel 3);

 Deformaţiile la impact a parapetelor: < 2 m (conform testului de nivel 4(130 km/h)).

B. Sistemul de bariere de protecţie detaşabil, pentru ieşiri în situaţii de

urgenţă
Acest sistem de protecţie, realizat din oţel armat, este proiectat pentru a fi

utilizat ori de câte ori este necesară părăsirea carosabilului în situaţii de urgenţă.

Acest tip de parapet este foarte potrivit pentru zone de lucru permanente sau
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temporare acolo unde vehicule de urgenţă, echipe de întreţinere sau de evacuare

rapidă trebuie să beneficieze de un acces imediat de sosire sau părăsire a locului.

Sistemul detaşabil este în aşa fel conceput încât poate fi uşor deschis sau

închis fără alte operaţiuni speciale, care ar implica mecanisme sau sisteme de

control cu mare consum de energie electrică.

Sistemul a fost complet testat şi aprobat în conformitate cu parametrii de

evaluare ai raportului NCHRP 350, pentru nivelul 3 de tesare (100 km/h)

Sistemul este proiectat şi utilizat în următoarele situaţii:

 Vehicule de urgenţă sau de evacuare rapidă;

 Redirijare a traficului;

 Zone de lucru permanente sau temporare;

 Accesul echipelor de întreţinere sau reparaţii;

In Fig.1.16 este prezentat un astfel de sistem de bariere de protecţie.

Fig.1.16 Sistem de bariere de protecţie detaşabil

C. Bariere de protecţie destinate protecţiei echipelor de întreţinere sau
reparaţii
Acest sistem de protecţie este destinat amplasării în zone de lucru cu

intervenţii de scurtă durată, fiind uşor de manipulat. Sistemul este astfel conceput

încât poate fi uşor deschis sau închis fără alte operaţiuni speciale, care ar implica

mecanisme, echipamente grele sau sisteme de control cu mare consum de energie

electrică. Elementele de legătură pot fi ataşate sau conectate în diferite combinaţii cu

bariere din beton portabile pentru a avea un acces rapid în zona de intervenţie.
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Parapetele sunt ridicate sau coborâte utilizând sisteme manuale sau hidraulic

de ridicare (coborâre) de tipul cricului.

Barierele de protecţie sunt portabile, flexibile şi uşor de repoziţionat în scopul

măririi siguranţei zonelor de lucru. Acest sistem de protecţie este complet testat în

conformitate cu Raportul NCHRP 350, pentru nivelul 2 şi 3 de tesare (între 70 şi 100

km/h). In Fig.1.17 este prezentat un astfel de sistem de bariere de protecţie.

Fig.1.17 Sistem de bariere de protecţie destinat echipelor de întreţinere

1.2.2.6 Bariere de protecţie “StopGateTM” ale Companiei Energy
Absorption Systems

În anul 1969, compania “Energy Absorption Systems, Inc.” a fost fondată de

către Philip E. Rollhaus, Jr. în Chicago, Illinois. Compania s-a dezvoltat în spiritul

siguranţei traficului pe autostrăzi şi drumuri naţionale şi în interesul guvernului federal

al S.U.A. în protejarea automobiliştilor de eventualele incidente survenite în timpul

traficului.

În prezent compania oferă o varietate de atenuatoare la impact ce utilizează

materiale absorbitoare de energie, incluzând nisip, celule din aluminiu, cilindri

elastomeri, oţeluri înalt aliate sau patroane (cartuşe) cu spumă poliuretanică.

Produsele permanente sunt atenuatoarele de şoc sau ale produse de siguranţă

specifice proiectate pentru a fi utilizate pe o durată de minimum şase luni.

În tabelul următor sunt prezentate succint produsele acestei companii.
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Sistem de atenuare la impact
QUADGUARD ®
Caracteristici:

- Sistem redirecţionabil, testat în

conformitate cu Raportul NCHRP350

nivelele 1, 2, 3 (vmax = 113 km/h) şi unghi

de impact de maximum 20o

Sistem de atenuare la impact
QUADGUARD ® ELITE
Caracteristici:

În timpul testului de impact frontal

sistemul, prin intermediul unor cilindri

reutilizabili, absorbitori de energie

telescopează înapoi autovehicolul.

Sistem de atenuare la impact
QuadGuard ® LMC
Caracteristici:

Testat la vmax = 100 km/h şi unghi de

impact de 20o, sistemul redirecţionează

autovehicolul pe calea de rulare cu

ajutorul cilindrilor elastomerici

absorbitori.

Atenuator de impact REACT350 ®
Caracteristici:

În cazul unui impact lateral sistemul

redirecţionează vehicolul scăpat scăpat

de sub control spre calea de rulare fără a

permite ieşirea de partea carosabilă.

Sistemul a fost testat la viteza maximă

de 100 km/h.
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Atenuator de impact REACT 350®
WIDE

Caracteristici:

Sistemul este realizat din materiale

plastice inteligente, cu masă moleculară

mare, (polietilenă cu densitate ridicată),

cu lăţimi până la 3050 mm. În timpul

impactului cu unghiuri până la 20o, un

vehicul cu masă cuprinsă între 820 kg şi

2000 kg este redirecţionat pe calea de

rulare, ca urmare a cilindrilor absorbitori

de energie prevăzuţi cu traverse

interioare şi şine de ghidare.

Sistemul QUEST
Caracteristici:

Sistemul constă într-o serie de panouri

absorbitoare de şoc prevăzute cu un

mecanism integrat de amortizare. În

timpul impactului frontal atenuatorul

telescopează autovehicolul, oprindu-l. În

cazul impactului lateral, sistemul este

capabil de a redirecţiona vehicolul până

la 20o. Sistemul este foarte uşor şi are o

aplicabilitate variată, chiar şi în zonele

limitate ca spaţiu.

PARAPETE DE CAPAT

Acest sistem este eficient atât pentru

autovehicule uşoare, cu mase până la

900 kg, cât şi pentru automobile medii,

cu mase de circa 1500 kg şi cu viteze de

impact de până la 110 km/h. La impact

lateral, vehicule sunt redirecţionate către

calea de rulare.
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Sistemul BRAKEMASTER® 350
Caracteristici:

În timpul impactului frontal acest sistem

telescopează autovehicolul, utilizând

tehnologia de frecare pentru a decelera

vehicolul. Sistemul este eficient la viteze

de impact de până la 100 km/h Ia un

impact lateral de maximum 20o.

Sistemul EASI-CELL™

Caracteristici:

Protecţie atât la impact frontal cât şi

lateral, la viteze mici, pentru o gama

largă de unghiuri de lovire. După impact

acest tip de parapete revine la forma

iniţială şi capacitate de funcţionare în

proporţie de 90%, fără reparaţii majore.

Sistemul CUSHIONWALL® II

Caracteristici:

Sistemul este eficient la viteze de impact

de până la 70 km/h Ia unghiuri de impact

lateral de maximum 20o. Energia de

impact absorbită este disipată în direcţie

longitudinală

Sistemul BARRIERGATE®

Caracteristici:

Sistemul este eficient la viteze de impact

de până la 100 km/h Ia unghiuri de

impact lateral de maximum 25o.
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SISTEMUL ENERGITE® III

Sistemul este utilizat cu succes atât

pentru autovehicule uşoare (automobile)

cât şi pentru camioane cu centrul de

greutate ridicat, fiind uşor de transportat,

de asamblat şi montat. Decelerează

vehiculele, cu mase cuprinse între 820 şi

2000 kg, care lovesc parapetul frontal cu

viteze până la 110 km/h.

Sistemul UNIVERSAL BARRELS®

Costuri mici de intreţinere datorită

faptului că este realizat din elemente

modulare. Reduce viteza la impact a

vehiculelor cu masă cuprinsă între 800 şi

2000 kg.

SISTEM DE MONITORIZARE LA
IMPACT

Sistemul IMS este un sistem compact ce

conţine o baterie solară, un sistem de

monitorizare la impact. Ori de câte ori

are loc o coliziune, sistemul IMS

transmite către staţia de monitorizare

centrală un semnal de avertizare. Unul

sau mai mulţi senzori (captori) sunt

amplasaţi într-un modul IMS care

polarizează aceşti senzori într-un mod

continuu.  Atunci când un senzor este

activat semnalul este declanşat şi

modulul IMS trimite o informaţie către

serverul central, care transmite apoi un

mesaj la cea mai apropiată secţie pentru

o intervenţie rapidă şi eficientă.
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1.3 SOLUŢII CONSTRUCTIVE EXISTENTE PE PLAN NAŢIONAL

Pe plan naţional (S.C Simplon Comimpex din 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.

1. Pentru protejarea împotriva coroziunii, toate piesele care participă la

executarea parapetelui se zincheaza termic în conformitate cu standardul SR

EN ISO 1461.

2. Oţelul folosit pentru parapete respecta standardele 901-80, OL 37.2K STAS

500/2-80.

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

2768.

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

urmatoarele tipuri de parapete :

a) Parapete de tip foarte greu;

b) Parapete de tip greu;

c) Parapete de tip semigreu;

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

- amortizor: Φ140mm;

- etrier: 360mm;

- organe de asamblare.

- greutate: 70,91 kg/ml.
In Fig.1.18 este prezentată o imagine cu acest tip de parapete.

Fig.1.18 Parapete de tip foarte greu

1.3.2 Parapete de tip greu
Acest tip de parapet, reprezentat în Fig.1.19, este constituit din următoarele

elemente:

Fig.1.19 Parapete de tip greu

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



Analiza capacităţii de rezistenţă la acţiuni impulsive dinamice a sistemelor
mecanice de protecţie ce echipează căile rutiere

24

- 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.

1.3.3 Parapete de tip semi greu
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 Fig.1.20 este prezentată o imagine a acestui tip de parapete de protecţie.

Fig. 1.20 Parapete de tip semigreu

Situată in Bistriţa, societatea BETAK se aliniază tradiţiei fabricanţilor

transilvăneni, recunoscuţi în Europa datorită produselor de o calitate deosebită,
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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 Fig.1.21 este

prezentat acest tip de parapete de protecţie.

Fig. 1.21 Parapete de protecţie zincat deformabil

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. Ca membre ale puternicului grup de firme

PROFILAND, 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.
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1.4 SISTEME DE AMPLASARE ŞI INSTALARE A PARAPETELOR DE
PROTECŢIE PENTRU DRUMURI

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;

 Inălţimea rambleului sau înclinarea versanţilor;

 Împădurirea terenului înconjurător;

 Existenţa unor ziduri de sprijin la marginea pltformei 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;

 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.

1.4.1 Amplasarea parapetelor când traseul drumului este situat în lungul
unui curs de apă

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:
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 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, 2 şi 3 .

 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 1.1.

Tabelul 1.1

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 > 125 m

- -

Exteriorul curbelor cu raza R < 125 m - -

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

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
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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 continui.

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 1.2.

Tabelul 1.2
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

1.5 NORME, REGLEMENTĂRI ŞI STANDARDE PRIVIND PROIECTAREA
PARAPETELOR DE PROTECŢIE EXISTENTE PE PLAN MONDIAL

Parapetele de protecţie pentru drumuri sunt proiectate şi produse în

conformitate cu unul dintre următoarele standarde:EN-1317 (Italia); AASHTO

(S.U.A.); BS (Marea Britanie); NF (Franţa); TL-SP (Germania) (Fig.1.22).

Standard EN-1317

Parapet cu un singur

stâlp de montare pe

sol, cu protecţie pe o

singură parte

Parapet cu un singur

stâlp de montare pe

poduri

Parapet cu un stâlp de

montare pe sol, cu

protecţie pe două părţi

 Clasa N2

 Clasa H1

 Clasa H2

 Clasa H3

 Clasa H4a

 Clasa H2

 Clasa H3

 Clasa H4a

 Clasa H1

 Clasa H2

 Clasa H3

 Clasa H4a

 Clasa H4b
Fig.1.22

Standardul EN-1317
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A) Parapete cu un singur stâlp de montare pe sol, pentru protecţia unui singur
sens de mers (cu protecţie pe o singură parte)

 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

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

Viteza de impact 100 110

Unghiul de impact 20o 20o

Greutatea vehicolului 900 kg 1500 kg

Specificaţii tehnice:

Oţel carbon de calitate: S235JR în conformitate cu Standardul EN 10025;

Galvanizare: în conformitate cu Standardul EN ISO 1461;

Sisteme de fixare a parapetelor pe stâlpii de susţinere: în conformitate cu

Standardele UNI EN 20898/1 şi UNI EN 3740.

Fig.1.23 Parapete cu un singur stâlp de susţinere pe sol în conformitate cu clasa N2



Analiza capacităţii de rezistenţă la acţiuni impulsive dinamice a sistemelor
mecanice de protecţie ce echipează căile rutiere

30

 Clasa H1
Tabelul 1.4

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

Viteza de impact 100 70

Unghiul de impact 20o 15o

Greutatea vehicolului 900 kg 10000 kg

Fig.1.24 Parapete cu un singur stâlp de susţinere pe sol, destinat protecţiei pentru un

singur sens de parcurs în conformitate cu 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.

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



Analiza capacităţii de rezistenţă la acţiuni impulsive dinamice a sistemelor
mecanice de protecţie ce echipează căile rutiere

31

Fig.1.25 Parapete cu un singur stâlp de susţinere pe sol, cu protecţie pe un singur

sens de parcurs,  în conformitate cu clasa H2-W5

Utilizare: cu un singur stâlp de susţinere pe sol;

Distanţa între stâlpi: 1,33 m;

 Clasa: H2 în conformitate cu Standardul EN

1317-2;

Lăţime de lucru: W5;

ASI (Indice de acceleraţie severă): A

Utilizare: cu un singur stâlp de susţinere pe sol;

Distanţa între stâlpi: 2,25 m;

 Clasa: H2 în conformitate cu Standardul EN

1317-2;

Lăţime de lucru: W7;

ASI (Indice de acceleraţie severă): A
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Fig.1.26 Parapete cu un singur stâlp de susţinere pe sol, cu protecţie pe un singur

sens de parcurs, în conformitate cu clasa H2-W7

 Clasa H3 Tabelul 1.5

Incercarea TB11 (FRA/BSI-24/407) TB61 (FRA/BSI-26/426)
Viteza de impact 100 80
Unghiul de impact 20o 20o

Greutatea vehicolului 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

Fig.1.27 Parapete cu un singur stâlp
de susţinere pe sol, cu protecţie pe

un singur sens de parcurs, în
conformitate cu clasa H3
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 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.

Fig.1.28 Parapete cu un singur stâlp de susţinere pe sol, cu protecţie pe un singur

sens de parcurs, în conformitate cu clasa H4a, cu un singur rigidizor

Fig.1.29 Parapete cu un singur stâlp de susţinere pe sol, cu protecţie pe un singur

sens de parcurs, în conformitate cu clasa H4a, cu două rigidizoare

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



Analiza capacităţii de rezistenţă la acţiuni impulsive dinamice a sistemelor
mecanice de protecţie ce echipează căile rutiere

34

B) Parapete cu un stâlp de montare pe poduri, cu protecţie pe un singur
sens de parcurs

 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.

Tabelul 1.6
Incercarea TB11 (no 082) TB51 (no 083)

Viteza de impact 100 70

Unghiul de impact 20o 20o

Greutatea vehicolului 900 kg 13.000 kg

Fig.1.30 Parapete cu un singur stâlp de susţinere pe pod, cu protecţie pe un singur

sens de parcurs, în conformitate cu clasa H2

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
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 Clasa H3

Incercarea TB11 (no 121) TB51 (no 122)
Viteza de impact 100 80
Unghiul de impact 20o 20o

Greutatea vehicolului 900 kg 16.000 kg

Fig.1.31 Parapete cu un singur stâlp de susţinere pe pod, cu protecţie pe un singur

sens de parcurs, în conformitate cu clasa H3

 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.

Tabelul 1.8

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

Viteza de impact 100 65

Unghiul de impact 20o 20o

Greutatea vehicolului 900 kg 30.000 kg

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 1.7
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Fig.1.32 Parapete cu un singur stâlp de susţinere pe pod, cu protecţie pe un singur

sens de parcurs, în conformitate cu clasa H4a, cu lăţime de lucru W5

Fig.1.33 Parapete cu un singur stâlp de susţinere pe pod, cu protecţie pe un singur

sens de parcurs, în conformitate cu clasa H4a, cu lăţime de lucru 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
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C) 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.

Incercarea TB11 (X49.14.A11) TB42 (X49.15.A11)

Viteza de impact 100 70

Unghiul de impact 20o 15o

Greutatea vehicolului 900 kg 10.000 kg

Fig.1.34 Parapete cu un stâlp de montare pe sol, pentru protecţia ambelor sensuri de

mers

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 1.9
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 Clasa H2

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

Viteza de impact 100 70

Unghiul de impact 20o 20o

Greutatea vehicolului 900 kg Autobuz 13.000 kg

Fig.1.35 Parapete cu un singur stâlp de susţinere pe pod, cu protecţie pe două

sensuri de parcurs, în conformitate cu clasa H2

 Clasa H3

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

Viteza de impact 100 80

Unghiul de impact 20o 20o

Greutatea vehicolului 900 kg 16.000 kg

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 1.10

Tabelul 1.11
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Fig.1.36 Parapete cu un singur stâlp de susţinere pe pod, cu protecţie pe două

sensuri de parcurs, în conformitate cu clasa H3

 Clasa H4a

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

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

Viteza de impact 100 65

Unghiul de impact 20o 20o

Greutatea vehicolului 900 kg 30.000 kg

Fig.1.37 Parapete cu un singur stâlp de susţinere pe pod, cu protecţie pe două

sensuri de parcurs, în conformitate cu clasa H4a

 Clasa H4b

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

Viteza de impact 100 65

Unghiul de impact 20o 20o

Greutatea vehicolului 900 kg 38.000 kg

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

Tabelul 1.12

Tabelul 1.13
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Fig.1.38 Parapete cu un singur stâlp de susţinere pe pod, cu protecţie pe două

sensuri de parcurs, în conformitate cu clasa H4b

1.6 CONCLUZII ASUPRA DOCUMENTELOR DE REFERINŢĂ ŞI A
REGLEMENTĂRILOR ÎN VIGOARE

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.

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.
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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).

În cazul parapetelor demontabile, dacă lungimea secţiunii acestuia este

cuprinsă între 40 şi 70 m, parapetul trebuie să fie încercat conform configuraţiei

parapetului demontabil, adică cu două racordări instalate şi punctul de impact, să fie

situat la 1/3 din lungimea secţiunii parapetului demontabil.

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.
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CAPITOLUL 2

OBIECTIVELE TEZEI DE DOCTORAT

In ultimii 15 ani, circulaţia rutieră din România a cunoscut o dezvoltare

semnificativă, în condiţiile dublării parcului de autovehicule, care însumează în

prezent peste 5,3 milioane de autoturisme (statistică M.A.I fiind de 5.324.318 la 31

decembrie 2009). În contradicţie cu această creştere, infrastructura rutieră a rămas

aproximativ în aceeaşi parametri ca şi în anii ’90.

Romania este una din puţinele ţări din U.E. unde numărul celor care au murit

în accidente rutiere este mai mare în 2009, comparativ cu 2001, arată un raport al

Consiliului European de Siguranţă a Transporturilor (ETSC). Ţara noastră are şi cea

mai mare rată a mortalităţii din accidentele rutiere, raportat la numărul de locuitori, iar

drumurile ţării noastre sunt de opt ori mai periculoase decât cele din Suedia, arată un

indice care se referă la raportul dintre numărul de kilometri parcurşi şi numărul de

victime pe şosele.

U.E. îşi propunea în 2001 să reducă numărul de morţi din accidente rutiere în

cele 27 de ţări de la 54.400, la 27.000 în 2010. In 2009 aproape 35.000 de oameni

şi-au pierdut viaţa în accidentele rutiere din cele 27 de ţări membre şi numai patru

ţări au reuşit să atingă ţinta de a reduce cu 50% numărul victimelor: Letonia, Spania,

Portugalia şi Estonia. România şi Malta au fost singurele ţări în care numărul de

victime a fost mai mare in 2009, comparativ cu 2001. Astfel, raportul M.A.I. arată că

dacă în 2001 mureau 2.454 de persoane pe drumurile ţării, anul trecut s-a ajuns la

un număr de 2.796, echivalentul unei creşteri de 14%. Trebuie notat însă că faţă de

2008 s-a înregistrat o scădere de 9%, explicată de raportul consiliului M.A.I. prin

numărul mai mare de controale ale Poliţiei dar şi prin amplasarea unor echipamente

superioare de protecţie rutieră.

Statistica mai arată însă că România are cea mai mare rată a mortalităţii din

accidente rutiere, raportat la numărul populaţiei. Astfel, la o populaţie de 21,5

milioane de locuitori înseamnă că rata este de 130 de persoane decedate/un milion

de locuitori. Potrivit unei analize a dinamicii accidentelor grave din primele patru luni

ale lui 2010, comparativ cu perioada similară din 2009, numărul accidentelor grave a

scăzut cu 14,2% (de la 2.603 la 2.234). De asemenea, a scăzut şi numărul de

persoane decedate în accidente rutiere, tot cu 14,2% (de la 677 la 581). În ceea ce
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priveşte numărul de răniţi grav, acesta s-a redus cu 11,9%, de la 2.341 în 2009 la

2.063 în 2010. Din aceste considerente şi datorită aderării României la Uniunea

Europeană, siguranţa rutieră a devenit o prioritate naţională.

Energia în momentul impactului trebuie să fie preluată de un material

deformabil care să o disipeze prin deformare.

Din aceste considerente  s-a ajuns la concluzia că aplicarea unor elemente

disipative de energie la impact pe anumite porţiuni ale parapetelor, în zonele cu grad

de periculozitate ridicat ar contribui la atenuarea şocului în urma coliziunii maşină –

parapet de protecţie.

În paralel cu dezvoltarea sistemelor de calcul numeric, au apărut şi s-au

dezvoltat softuri specializate în simularea şi analizarea comportamentului la impact al

structurilor, acestea fiind folosite de către producătorii de autovehicule din lume la

simularea probelor de coliziune sau altor tipuri de simulări legate de siguranţa pasivă.

Importanţa investigării experimentale a mărimilor caracteristice ale mişcării

unui corp pe durata impactului este justificată prin numeroasele aplicaţii practice,

printre care se află detectarea coliziunilor automobilelor.

Pornind de la aceste considerente, lucrarea îşi propune următoarele obiective:

 Analiza soluţiilor constructive şi funcţionale a sistemelor de protecţie;

 Prezentarea diferitelor materiale, a elementelor structurale şi a sistemelor

disipative ce intră în alcătuirea parapetelor de protecţie;

 Comportarea sistemelor de protecţie la acţiuni impulsive;

 Modelarea sistemelor mecanice de protecţie la şoc, prin definirea categoriilor

de încercări pentru stabilirea capabilităţii parapetelor;

 Prezentarea diferitelor modele şi schematizări ale sistemelor protective,

referitoare la simularea impactului vehicul-parapet de protecţie;

 Conceperea şi obţinerea unor soluţii pentru sistemele de protecţie la şoc;

 Încercări mecanice pe sisteme compozite (cauciuc+ oţel, compozite stratificate

armate cu fibre);

 Simulare numerică pentru sisteme materiale cu elemente elastice şi

dispozitive ataşabile pentru atenuarea impactului;

 Încercări pe stand la şocuri controlate, prin utilizarea unor elemente elastice,

disipative de energie (element de arc lamelar şi element de amortizare cu role

din cauciuc).
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CAPITOLUL 3

MATERIALE, ELEMENTE STRUCTURALE ŞI SISTEME DISIPATIVE
3.1 MATERIALE ŞI ELEMENTE STRUCTURALE DIN OŢEL

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.

De-asemenea, la proiectarea unui astfel de parapet, întreg ansamblul trebuie

conceput astfel încât să poată absorbi forţele generate de impact corespunzator

intensităţii acestora, evitându-se o deformare plastică finală, garantând în acest mod

operaţiuni mai ieftine de întreţinere sau schimbare.

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

parapete se deformeazå 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.

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

rezistenţa parapetelor de protecţie la şocuri produse de eventuala lovire a

autovehiculeleor, 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 siguranta 2NTU greu, clasa N1 in 6 variante.

Stalpii metalici pentru aceste tipuri de parapete de protecţie pot fi instalati 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;
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 Distanţierii, care se realizează din tablă cu grosimea 2,5 – 5,5 mm.

Parapetele de protecţie pentru drumuri sunt realizate în conformitate cu circulara

Ministerului Lucrarilor Publice din Italia, precum şi normele europene UNI EN 10025.

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 3,1…3.3.

Tabelul 3.1

Tabelul 3.2

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

set
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 3.3

3.2 MATERIALE COMPOZITE

Un compozit (o structură compozită) reprezintă un sistem material alcătuit din

două sau mai multe faze, combinate la o scară macroscopică, ale cărui proprietăţi

sunt superioare materialelor constituente, acţionând într-un mod independent. Altfel

spus, un material compozit rezultă din combinarea a cel puţin două materiale, diferite

atât din punct de vedere chimic cât şi geometric.

Din considerente economice, funcţionale sau de limitare a consumurilor

materialelor deficitare, există pe plan mondial o tendinţă de a înlocui materialele

tradiţionale – metalele şi aliajele acestora, cu materiale metalo-ceramice, polimerice

sau cu altele, obţinute prin combinarea unor materiale nemetalice, denumite în mod

curent materiale compozite.

Crearea şi elaborarea materialelor compozite a fost imperios necesară pentru

a răspunde unor exigenţe deosebite cu privire la performanţele mecanice ridicate, la

stabilitatea acestora raportată la greutatea lor scăzută. Faţă de materialele

tradiţionale  (oţelul şi aliajele acestuia), materialele compozite prezintă avantaje unice

dintre care se pot enumera următoarele:

- rezistenţă şi rigiditate ridicate;

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



Analiza capacităţii de rezistenţă la acţiuni impulsive dinamice a sistemelor mecanice
de protecţie ce echipează căile rutiere

48

- o bună rezistenţă la compresiune şi încovoiere prin şoc;

- o bună rezistenţă la factorii de mediu (rezistenţă la temperaturi ridicate, ploi, raze

ultraviolete, umiditate, variaţii de temperatură etc.);

- grad de ignifugare ridicat;

- foarte bună comportare la solicitări variabile;

- densitate scăzută;

- rezistenţă ridicată la uzură;

- bună stabilitate mecanică;

- absenţă a coroziunii;

- proprietăţi izolatoare ridicate.

- permiterea înglobării unor coloranţi în timpul procesului de fabricaţie, inclusiv a

unor substanţe fosforescente;

- structurile realizate din astfel de materiale sunt uşoare şi foarte rezistente în

acelaşi timp facil de manevrat şi manipulat;

- aceste tipuri de materiale pot fi utilizate cu succes la reabilitarea parapeţilor

avariaţi într-o anumită măsură; în zonele cu vulnerabilitate crescută, pe anumite

porţiuni de drum, parapeţii metalici deja existenţi pot fi ranforsaţi cu structurile

propuse în acest proiect, menite să mărească capacitatea de rezistenţă şi

absorbţie a energiei de impact, în vederea măririi siguranţei în trafic;

- preţul de cost aproximativ de acelaşi ordin de mărime cu cel al materialelor

tradiţionale.

3.2.1 Constituenţii materialelor compozite
3.2.1.1 Fibrele
Pentru armarea materialelor compozite poate fi utilizată o varietate de tipuri de

fibre. Ranforsarea (armarea) are rolul de a îmbunătăţi proprietăţile fizico-mecanice

ale structurii iniţiale. Pentru a răspunde acestui deziderat, materialul de armare (fibra)

trebuie să respecte următoarele proprietăţi:

- rezistenţă şi rigiditate ridicate;

- compatibilitate fizico-chimică cu matricea;

- densitate relativ scăzută;

- cost scăzut.
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În afara acestor caracteristici fundamentale, la alegerea unui material de

armare corespunzător scopului propus trebuie să se ţină seama şi de unele condiţii

secundare care trebuie respectate. Aşadar, fibra trebuie să aibă pe de o parte un

modul de elasticitate longitudinal mai mare decât cel al matricei, iar pe de altă parte o

suprafaţă la care matricea să adere cât mai bine.

Fiecare tip de fibre are propriile sale avantaje şi dezavantaje, după cum se

poate distinge în tabelul 3.4.

Tabelul 3.4

Tipul fibrei Avantaje Dezavantaje

Sticlă de tip E
sau S

Rezistenţă ridicată
Cost scăzut

Rigiditate scăzută
Durată de viaţă scurtă

Sensibilitate la tempe-raturi
ridicate

Aramide
(Kevlar)

Rezistenţă la tracţiune
ridicată

Densitate scăzută

Rezistenţă la compre-siune
scăzută

Mari absorbitoare de umiditate

Bor

Rigiditate ridicată
Rezistenţă la compresiune

ridicată Cost ridicat

Carbon
AS4, T300,

C6000

Rezistenţă şi rigiditate
ridicată Cost ridicat

Grafit GY-70 Rigiditate foarte ridicată Rezistenţă scăzută
Cost ridicat

Ceramice (SiC,
Al2O3)

Rigiditate ridicată
Rezistenţă la temperaturi

înalte

Rezistenţă scăzută
Cost ridicat

 Fibrele de sticlă sunt materialele de armare cel mai des utilizate în compozitele

care nu necesită performanţe ridicate, datorită rezistenţei ridicate la tracţiune, la

compresiune sau şoc şi a preţului de cost scăzut.

Aceste fibre au o foarte bună stabilitate dimensională şi o rezistenţă ridicată la

coroziune. Pe de altă parte, principalul dezavantaj constă într-o aplicabilitate limitată

a acestora din cauza rigidităţii şi a rezistenţei la oboseală relativ scăzute precum şi a

unor degradări rapide atunci când sunt expuse unor condiţii higro-termice foarte

severe.

 Fibrele aramide (Kevlar) au o rigiditate foarte ridicată şi densitate scăzută, dar

sunt limitate în privinţa rezistenţei la compresiune scăzute şi a absorbţiei mari de

umiditate. Kevlar49 este utilizat pe scară largă în structurile compozite. Kevlarul are
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densitatea aproximativ jumătate din cea a fibrelor de sticlă şi o foarte bună rezistenţă

la impact.

 Fibrele de bor, produse prin depunerea borului pe un suport de tungsten sau

carbon şi având un diametru de (0,05  0,2) mm, nu sunt utilizate pe scară largă din

cauza preţului lor ridicat, fiind întrebuinţate însă în aplicaţii cu caracter special

(industria aeronautică, industria militară etc.). Aceste fibre au atât rezistenţă şi

rigiditate cât şi densitate mai mare decât fibrele din grafit.

 Fibrele de carbon (grafit) sunt de mai multe tipuri, în funcţie de rezistenţa la

tracţiune şi rigiditatea acestora. Aceste fibre sunt obţinute la temperaturi cuprinse

între 1200oC şi 1500oC. Fibrele din grafit (GY-70), extrem de rigide, dar nu foarte

rezistente sunt prelucrate la temperaturi cuprinse între 2000oC şi 3000oC.

Prin depunerea cristalelor de carbură de siliciu pe aceste fibre se asigură o

bună aderare a răşinilor epoxidice.

Fibrele din carbon au un conţinut de carbon cel mult egal cu 95%, în timp ce

fibrele din grafit au un procent de carbon de minim 99%. Acestea se obţin prin

aplicarea unor tratamente termice (piroliză controlată) fibrelor din poliacrilonitril

(PAN).

 Fibrele ceramice (carbura de siliciu şi oxidul de aluminiu) sunt utilizate ca material

de armare în compozite cu matrice ceramică sau cu matrice metalică; aceste fibre

sunt rezistente la temperaturi ridicate, datorită excelentei rezistenţe la oxidare. La

temperatura mediului ambiant, rezistenţa şi rigiditatea fibrelor din carbură de siliciu

au valori foarte apropiate cu ale fibrelor de bor. Datorită excelentelor proprietăţi,

aceste fibre îşi găsesc o largă aplicabilitate în industria aeronautică.

 Fibrele de tip whiskers sunt sub forma unor filamente de dimensiuni extrem de

mici (max. 50m), fiind alcătuite practic din monocristale.

Din acest motiv, aceste fibre având o rezistenţă foarte ridicată, sunt considerate

practic cele mai rezistente materiale de armare.

Majoritatea fibrelor au un comportament liniar până la rupere, după cum se

poate observa în Figura 3.1 .

O proprietate importantă a fibrelor, legată de rezistenţa şi rigiditatea acestora, o

reprezintă alungirea la rupere, deoarece aceasta influenţează într-o foarte mare

măsură rezistenţa compozitului stratificat
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Fig.3.1 Comportarea la tracţiune a diferitelor tipuri de fibre

3.2.1.2 Matricea
Polimerii, metalele şi materialele ceramice sunt utilizate în mod uzual în

realizarea matricelor materialelor compozite, în funcţie de cerinţe.

Matricea uneşte fibrele într-un corp continuu, protejându-le de eventualele

deteriorări exterioare, transferă tensiunile şi redistribuie eforturile atunci când unele

fibre se rup.

Pe lângă aceste proprietăţi, în multe cazuri, matricea conferă materialului

compozit tenacitate, ductilitate precum şi rolul de izolator electric. Cu cât legătura la

interfaţa între fibre şi matrice este mai bună cu atât materialul compozit are

proprietăţi superioare.

Materialul din care sunt alcătuite fibrele şi matricea trebuie să fie compatibile

din punct de vedere chimic în aşa fel încât la interfaţa dintre fibre şi matrice să nu

aibă loc reacţii chimice nedorite. Aceste reacţii se pot manifesta cu precădere atunci

când compozitul lucrează la temperaturi ridicate.

3.2.2 Structura materialelor compozite
Materialele compozite bifazice (alcătuite din două faze – fibre sau particule şi

matrice) sunt clasificate în trei categorii principale în funcţie de tipul, geometria şi

orientarea fazei de armare.

O clasificare a sistemelor materiale compozite este prezentată în Figura 3.2.
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Fig.3.2 Clasificarea sistemelor materiale compozite

A. Compozite armate cu particule

Aceste materiale compozite constau în particule de diferite dimensiuni şi forme

dispersate aleator în interiorul matricei. Din cauza distribuţiei aleatoare, aceste

compozite pot fi privite ca structuri cvasi-omogene şi cvasi-izotrope la o scară mai

mare decât dimensiunile particulelor. Compozitele armate cu particule pot avea

diferite configuraţii cum ar fi:

- particule nemetalice înglobate într-o matrice nemetalică (mica, sticlă, beton);

- particule metalice înglobate într-o matrice nemetalică (particule de aluminiu în

cauciuc poliuretanic, utilizat ca şi combustibil pentru rachete);

- particule metalice înglobate într-o matrice metalică (particule de plumb în aliaje de

cupru sau oţel, pentru îmbunătăţirea prelucrabilităţii);

- particule nemetalice înglobate într-o matrice metalică (particule de carbură de

siliciu sau crom  în matrice de aluminiu sau cobalt).

B. Compozite unidirecţionale cu fibre scurte (discontinue)

Aceste tipuri de compozite conţin, ca fază de armare, fibre scurte sau fibre de

tip whiskers. Aceste fibre, ce pot fi destul de lungi în comparaţie cu diametrul lor, pot

- fibre continue
- unidirecţionale
- încrucişate (ţesătură)
- multidirecţionale

Matrice +

particule - fibre discontinue sau whiskers

- discontinue, dar unidirecţionale

- discontinue, dar orientate aleator
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fi orientate fie de-a lungul unei direcţii oarecare, fie orientate aleator. În primul caz

compozitul este considerat ortotrop în timp ce în al doilea caz, cvasi-izotrop.

C. Compozite cu fibre continue

Compozitele din această grupă au ca material de armare fibre lungi şi continue,

paralele, orientate după o singură direcţie - compozite unidirecţionale, după două

direcţii perpendiculare între ele (la 0o şi la 90o) – compozite încrucişate sau după mai

multe direcţii – compozite cu fibre continue multidirecţionale. Aceste compozite sunt

foarte des utilizate în industrie doarece au atât rezistenţă cât şi rigiditate ridicată.

In funcţie de tipul matricei, în practică, la realizarea unui material compozit, se

folosesc patru tipuri de matrice:

A. Matrice polimerice (răşinoase):

 termoplastice (realizate din polietilenă, polisulfaţi (PS), policarbonaţi, poliamide);

 termorigide (răsinile fenolice, epoxidice, poliimidice, poliesterice nesaturate);

 elastomeri (policlorpropen, etilenă, propilenă, silicon şi poliamide (PA)); matricele

polimerice pot fi armate cu fibre de sticlă, de carbon (grafit), aramide sau de bor.

B. Matrice ceramice (minerale)

Acestea sunt realizate din carburi de siliciu, oxizi de aluminiu, materiale

ceramice), fiind utilizate îndeosebi în structurile care trebuie să reziste la temperaturi

înalte.

C. Matrice metalice, realizate din aliaje din aluminiu, magneziu, titan, nichel,

cupru.

D. Matrice carbonice, realizate din carbon sau grafit, armate cu ţesătură din

grafit, foarte rezistente la temperaturi ridicate, având coeficient de dilatare termică

foarte scăzut şi densitate scăzută.

Matricele termorigide sunt cele care prin încălzire suferă o transformare

structurală ireversibilă, materialul nemaiputând reveni ulterior la starea iniţială.

Spre deosebire de acestea, matricele termoplastice, la care procesul de

încălzire prezintă un caracter reversibil până la înmuiere, pot reveni ulterior (prin

răcire) la aceeaşi structură iniţială.
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Structura consumului pe plan mondial arată o creştere a compozitelor cu

matrice termoplastice. Răsinile epoxidice şi poliesterice au reprezentat principalele

tipuri de matrice polimerice utilizate în ultimile decenii.

În prezent însă sunt utilizate pe scară din ce în ce mai largă matrice realizate

din materiale termoplastice avansate, cum ar fi PEEK (polieteretercetona) sau PPS

(sulfură de polifenil), recunoscute pentru buna lor tenacitate, prezentând o bună

comportare la temperaturi ridicate şi având un coeficient de absorbţie al umidităţii

foarte scăzut.

Pentru temperaturi ridicate, matricele metalice, ceramice sau cele din carbon

sunt cele mai recomandate. În tabelul 3.5 sunt prezentate câteva tipuri de matrice

precum şi temperaturile până la care acestea rezistă în bune condiţii, iar în tabelul

1.3 diferite combinaţii compatibile între fibre şi matrice.

Tabelul 3.5

Tipul matricei
Temperatura până la care poate fi

utilizat materialul compozit

epoxidică până la 150 oC
PPS, PI, PEEK între 315 oC – 370 oC

polimerică până la 425 oC
metalică (aluminiu, magneziu, titan sau

aliajele acestora) până la 1250 oC

ceramică (carbură de siliciu) până la 1650 oC
carbonică armată cu fibre de carbon până la 2760 oC

Polimerică

epoxidică sticlă E
poliamidică sticlă S
poliesterică carbon (grafit)
polisulfonică aramid (Kevlar)

PEEK bor

Metalică

din aluminiu bor
din magneziu ceramică

din titan carbon (grafit)
din cupru carbură de siliciu
din nichel alumină

Ceramică
carbură de siliciu carbură de siliciu

oxid de aluminiu (alumină) oxid de aluminiu
(alumină)

sticlă ceramică
sticlă ceramică

nitrat de siliciu
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3.3 PERFORMANTELE COMPOZITELOR LA ACŢIUNI IMPULSIVE
Spre deosebire de metale, materialele compozite armate cu fibre nu suferă

deformaţii plastice în urma impactului. În vecinătatea zonei de impact se pot produce

fie deformaţii elastice (în cazul unui impact de intensitate scăzută), fie deteriorarea

materialului (desprinderea fibrelor de matrice, fisurarea matricei, ruperea fibrelor).

Energia absorbită în urma impactului depinde, printre alţi parametri., de

rezistenţa legăturii între fibre şi răşină. Dacă această legătură este puternică, o fisură

continuă se poate propaga în lungul materialului. În cazul unei legături slabe, fisura

produsă poate avea un aspect neregulat, conducând la o desprindere rapidă a

fibrelor de matrice şi la o energie de absorbţie considerabilă.

O atenţie sporită trebuie avută în vedere la proiectarea compozitelor, în aşa fel

încât legăturile între fibre şi matrice să nu fie prea slabe, altminteri comportarea la

forfecare a compozitului ar avea de suferit. Prezenţa unor câmpuri exterioare de

tensiune (datorate solicitărilor la compresiune) – din cauza interacţiunii între tensiune

şi fisura frontală – produce o scădere a performanţelor materialului.

3.3.1 Metode curente destinate studiului performanţelor materialelor
compozite în urma impactului

Deşi mecanismele de deterioare majore (produse de fisurarea matricei, a

desprinderii sau a cedării fibrelor) pot surveni în mod independent, interacţiunea între

aceşti factori şi efectul tipului fibrelor sau dispunerea acestora, la care se adaugă cel

legat de tipul şi starea matricei, a legăturii dintre fibre şi răşină sau a celor legate de

mediu, fac ca impactul materialului şi în consecinţă cedarea acestuia să constituie un

aspect foarte complex.

Sunt numeroase căi pentru determinarea performanţelor compozitelor sub

condiţii de impact dar niciuna dintre acestea nu este satisfăcătoare.

În lucrare, materialele de bază folosite au fost preparate din straturi cvasi-

izotrope din fibre de carbon T300 sau XAS, fibre aramide (Kevlar 49) şi fibre din

sticlă R în răşină epoxidică.

Într-o altă lucrare efectuată de către autori, aceştia au utilizat un număr redus

de straturi [0,90] realizate din fibre de sticlă şi răşină fenolică,fibre de sticlă înglobate

într-o matrice ceramică, respectiv fibre de carbon de tip HTA şi IMS înglobate în

matrice din răşină epoxidică.



Analiza capacităţii de rezistenţă la acţiuni impulsive dinamice a sistemelor mecanice
de protecţie ce echipează căile rutiere

56

Panourile astfel obţinute au fost supuse la impact cu viteze mici, medii şi mari,

fiind în acelaşi timp fie solicitate la tracţiune sau compresiune cu o deformaţie

maximă impusă de 0,5%, fie nesolictate. Vitezele de impact au fost respectiv: de la

câţiva m/s (pentru viteze mici), cuprinse între 3-200 m/s pentru viteze medii, respectiv

mai mari de 900 m/s pentru viteze mari, acestea din urmă corespunzând unei energii

maxime de impact de 2,69 kJ.

Majoritatea încercărilor au fost efectuate folosind două dispozitive, Fig. 3.3 şi

3.4. Anterior testărilor, o parte din plăci au fost examinate folosind o metodă de

control nedistructiv (tehnologie de scanare cu ultrasunete) pentru a depista

delaminările sau prezenţa unor defecte.

Fig.3.3 Dispozitiv de impact cu viteză scăzută utilizat pentru compozite pretensionate

Fig.3.4 Puşcă cu aer comprimat pentru impactul cu vmed al compozitelor
pretensionate

Pendul percutor (max. 45 J)

Cap de lovire (CEAST 20 kN)

Inregistrator semnal de memorie
Epruvetă

(60 mm x 100 mm)

Piesă de
prindere

Comutator de presiune

SupapăRezervor

Admisie
azot

SupapăSupapă

Epruvetă

Celulă de
încărcare
(600 kN)

Presiune

Leduri pt.
măsurarea

vitezei
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După impact, probele au fost examinate vizual, iar o parte dintre ele au fost

investigate prin ultrasunete pentru a detecta extinderea delaminărilor. In mod

alternativ, rezistenţa sau deformaţia remanentă obţinută după impact a fost măsurată

şi comparată cu cea a materialelor din aceeaşi clasă, dar nesolicitate.

În general, impactul, cu sau fără deformări impuse, duce la apariţia unor

delaminări, la o rupere a fibrelor, şi uneori perforări ale proiectilului în material.

Deteriorările au fost evaluate prin lăţimea regiunii delaminate, zonă indicată şi

în urma scanării cu ultrasunete.

3.3.2 Determinarea rezistenţei la impact cu viteze mici

Măsuratorile făcute cu scanerul C, arătate în figura 8, indică o uşoară creştere

a deteriorărilor în materialele de bază la o pretensionare la tracţiune şi o creştere

mare a deteriorărilor în cazul compozitelor armate cu fibre de carbon solicitate la

compresiune. Deşi deteriorările cresc la pretensionări la tracţiune sau compresiune

pentru toate tipurile de fibre de carbon, cu cât este răşina mai tenace, cu atât

deteriorarile vor fi mai mici. Pentru solicitări la impact cu viteză 1.75m.s-1 şi energie

de 5J, deformaţia reziduală a compozitelor pe bază de fibre de carbon de tip XAS

scade odată cu creşterea pretensionării, aşa cum se întamplă şi în cazul unui

compozit realizat dintr-o ţesătură din fibre de sticlă înglobate într-o răşină fenolică

sau a unor epruvete din compozite de tip Kevlar, cu toate că epruvetele realizate din

sticlă-epoxy au o deformabilitate mare până la rupere. La o solicitare de

compresiune, în cazul compozitelor cu fibre din carbon, se remarcă o scădere a

proprietaţilor, în raport cu celelalte două (sticlă R şi XAS) unde nu s-au constatat

modificări în urma pretensionării la compresiune. Compozitul realizat din fibre de

sticlă înglobate într-o matrice ceramică a suferit de asemenea modificări la

pretensionarea de compresiune.

3.3.3 Determinarea rezistenţei la impact cu viteze medii

Măsuratorile realizate prin scanarea cu ultrasunete C au arătat ca niciunul din

materialele de bază nu a suferit modificări în urma pretensionării la tracţiune, în timp

ce compozitele de tip Kevlar şi cele pe bază de fibre de carbon au suferit puternice

modificări în urma pretensionării la compresiune.
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De asemenea, compozitele cu fibre de carbon au depins într-o mare măsură

de tenacitatea răşinii: cu cât matricea este mai dură, cu atât gradul de delaminare

este mai mic. In cazul impactului la o energie de 2.8 J şi 80 m/s, în urma unei

pretensionări la tracţiune, s-a observat că performanţa compozitelor cu fibre de

carbon depinde într-o mare măsură de rezistenţa fibrelor, deoarece cu cât aceasta

este mai mare, cu atât materialul se comportă mai bine.

De asemenea, o sensibilitate crescută la o pretensionare la compresiune au

avut-o fibrele de carbon- epoxy de tip IMS şi HTA.

3.3.4 Determinarea rezistenţei la şoc la viteze mari

Impactul cu viteze mari s-a realizat pe un număr mai mic de epruvete. In urma

încercărilor efectuate, s-a putut constata că stratificatele din fibre de sticlă au suferit

delaminări mai mari decât cele din fibre de carbon şi Kevlar, dar au absorbit o

energie de două ori mai mare atunci când au fost supuse impactului cu proiectile

perforante de 5,56 mm.

La un impact cu viteză de 1,4 km/s pe o epruvetă pretensionată s-au constatat

deteriorări majore în compozit, conducând la o totală perforare a plăcii.

3.4 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

Fig.3.5. 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.
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(a) (b)

Fig. 3.5 Reprezentări schematizate ale standurilor de încercat Charpy (a) şi Izod (b)

Pentru materialele omogene si izotrope, încercarea foloseşte o epruvetă

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

de tensiune minimizând astfel energia necesară ruperii.

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.

Modurile diferite de rupere determină diferite tipuri de mecanisme legate de

energia absorbită în timpul cedării materialulului 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 anumită înălţime cunoscută. Această înălţime de cădere poate fi variată

pentru obţinerea unei anumite viteze de impact.
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O descriere a fenomenului care se produce în timpul solicitării de impact în

funcţie de încărcare este prezentată în Fig.3.6.

Fig.3.6 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 (microflambaj 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. 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 materialele tenace cu o rezistenţă mai scăzută, caracterizate printr-o

energie mică de iniţiere a ruperii şi energie de propagare mare, pot avea aceeaşi
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energie de impact totală, cunoaşterea acestei valori nu este suficientă pentru

interpretarea comportării la rupere a materialului.

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

 PvdtE (3.1)

în care P este încărcarea la un amumit 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 (3.2)

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 (3.1) 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 
 , (3.3)

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

 (3.4)

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

mvE
2
0

0  .

Din relaţiile (1) şi (3) rezultă că: 









0

a
a E4

E1EE (3.5)

Ecuaţia (3.5) este relaţia cel mai des utilizată pentru prelucrarea datelor

experimentale în urma încercărilor de impact.
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3.5 INFLUENŢA DIFERIŢILOR PARAMETRI ASUPRA CAPACITĂŢII DE
DISIPARE A ENERGIEI LA IMPACT A COMPOZITELOR ARMATE

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.

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 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 comportrarea

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

compozitelor a fost investigat de către Mallick şi Broutman pe stratificate din sticlă E

– epoxy. Configuraţia exactă a compozitelor a fost [0/90/04]S, respectiv {(0/90)3/0]S.

Fig.3.7 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 asa fel tăiate încât fibrele din
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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 Fig.3.7.

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. 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 Fig.3.8.
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Fig.3.8 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.
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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 absena agentului de cuplare.

Rezultatele testelor de impact realizate pe dispozitivul Charpy pentru compozitele

epoxidice şi poliesterice sunt prezentate în Fig. 3.9, în care valorile energiilor pe

unitatea de suprafaţă (ui = Ei/bh, up = Ep/bh, ut = Et/bh) sunt calculate în funcţie de

rezistenţa la forfecare aparentă.
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Fig.3.9 Influenţa rezistenţei la interfaţa fibră-matrice asupra energiei de impact

a compozitelor sticlă-poliester

Se poate observa că energia specifică ui (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,
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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 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.

3.6 MECANISMELE DE ABSORBŢIE ŞI 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,
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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.

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.

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 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.

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 (Fig.3.10).

Fig.3.10 Modelarea vârfului fisurii în compozite armate cu fibre

Desfacerea
legăturilor

Smulgerea
fibrelor

Zona de rupere

Direcţia de
propagare a fisurii
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3.6.1 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 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


 (3.6)

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.

3.6.2 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:
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 (3.7)

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

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

3.6.3 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-ozona adiacentă matricei, depinzând de

rezistenţele lor relative.

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.

3.6.4 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
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energiei de smulgere a fibrelor continue din materialul compozit cu o repartizare

egală a 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 
 , (3.8)

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

amtricei, 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.

3.6.5 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.

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

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

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 Fig.3.11.
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Fig.3.11 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.

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.

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.

3.7 CONCLUZII
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.

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
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crăpaturi longitudinale semnificative. Betonul, un material eterogen, este folosit în

toată lumea, pe scară largă. In fiecare caz, producătorii sunt obişnuiti 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.

Panourile realizate din compozite cu matrice epoxidică prezintă două moduri

de cedare distincte: delaminare şi deterioare a feţei opuse celei solicitate la impact.

Ambele moduri includ fisurarea matricei şi ruperea fibrelor.

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

Inglobarea fibrelor de sticlă în matricea epoxidică pe lângă faptul ca îmbunătăţeşte

performanţele la şoc ale compozitelor, reduce costurile de producţie deoarece au un

preţ scăzut în comparaţie cu cel al fibrelor din carbon.

Tenacitatea răşinii joacă un rol important în evaluarea comportării la impact a

compozitelor pe lângă alţi factori cum ar fi tipul fibrelor şi diametrul acestora, interfaţa

fibre-matrice etc.

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.

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.
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CAPITOLUL 4

MODELAREA SISTEMELOR MECANICE DE PROTECŢIE LA ŞOC
4.1 CATEGORII DE ÎNCERCĂRI PENTRU STABILIREA CAPACITĂTII

PARAPETELOR

In vederea stabilirii 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 estimarea severităţii 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.

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. In Fig.4.1 este prezentat sistemul de axe de referinţă pentru vehicul şi

sol.
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Fig.4.1 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 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,

ψ
X

YC
x0

x

V0

Ψ0

C
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înregistrate de cele două accelerometre şi ψ viteza de şerpuire [rad/s], înregistrată de

un traductor .

- 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.

Condiţiile iniţiale care se impun sunt următoarele:

- la momentul t = 0 :








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 

sau prin alte mijloace adecvate:

0

t

0

dt)t(    (4.2)

Pe baza componentelor acceleraţiei vehiculului în sistemul de referinţă faţă de sol:








cosyysinxY
sinyycosxX

cCC

cCC




(4.3)

Viteza ( CC Y,X  ) precum şi poziţia (XC, YC) vehiculului se calculează prin aplicarea

integralei asupra ecuaţiilor (3):


















t

0
CCCC

t

0
CC0CC

dtYYYY

dtXXVXX





(4.4)


















t

0
CC

t

0
0CC

dtYY

tVdtXX





(4.5)

Condiţiile iniţiale la momentul t = 0 ale capului teoretic sunt:








0YVX
YsinxYXcosxX

0b

0bb00B
 (4.6)
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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:










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:











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 Fig. 4.2.

Distanţele dintre aceste suprafeţe şi poziţia originii capului (distanţa de

mişcare liberă) sunt: Dx spre înainte respectiv Dy lateral în ambele părţi.

Fig.4.2 Impactul capului teoretic cu partea stângă

X
0

D
x

DyDy

X
b

xb

ybV0
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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 :

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 vehicolului, 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 vehicolului. 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 (Fig.4.3):

  bn S1cosbsincS  (4.15)
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Fig.4.3 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 autovehicolului.

Din relaţiile (4.13) şi (4.14), forţa medie poate fi eventual scrisă şi sub forma:

  b

22

S1cosbsinc2
sinMVF




 (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

vehicolul în coliziune,

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.

Sb b-Sb

Sn

c b

c sin + b cos

V





φ

N

A
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In tabelul 4.2 sunt prezentate criteriile referitoare la încercările la şoc.

Tabelul 4.1 - Energiile cinetice corespunzătoare claselor de performanţă prestabilite

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

Tabelul 4.2 – Criterii referitoare la încercările la şoc

Incercarea
Viteza de

impact
[km/h]

Unghi de
impact

[o]

Masa totală a
autovehicolului

[kg]
Tipul vehicolului

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
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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 – Nivelurile de protecţie ale parapetelor de siguranţă

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

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:

- o încercare corespunzătoare nivelului maxim de protecţie pentru acest dispozitiv;

- o 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.
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4.2 MODELE ŞI SCHEMATIZĂRI ALE SISTEMELOR DE PROTECŢIE LA
ŞOC

In cele ce urmează se propune modelarea unui parapet de tip N2 (Fig.4.4)

precum şi dispozitivul pentru încercare la şoc a acestuia. Se consideră un parapet

deformabil de tip semigreu, cu elemente metalice realizate în conformitate cu

Standardul 1948/1.

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.

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

Tabelul 4.4 - Caracteristicile încercărilor la impact

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

Viteza de impact 100 km/h 110 km/h

Unghiul de impact 20o 20o

Greutatea vehicolului 900 kg 1500 kg

Fig.4.4 Parapetul de tip N2
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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.

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

(Fig.4.5).

ML = σc·Sp (4.18)

unde σc reprezintă limita de curgere a materialului.

Fig.4.5 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
d3 , de unde rezultă:



c
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mm62109,1962d 3 3 

Diametrul stâlpului model dm va fi: mm14,4ddm 


 ≈ 4 mm.

B. Dimensiunile lisei model

Desenul lisei prototipului este prezentat în Fig.4.6,a iar desenul modelului în

Fig.4.7,b.

a) prototip

b)  model

Fig.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

Fig.4.7,b.

Pentru a determina aceste dimensiuni se va recalcula momentul static '
pS al

prototipului din Fig. 4.7,a, determinându-se din nou momentul static al modelului "
pS :

3

'
p"

p

S
S


 (4.19)

Fig.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:

Fig. 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 





 . (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)

Fig.4.10 Prezentarea geometriei  modelului pentru un parapet de protecţie - clasa N2
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0,5

b
47,46o

20,8

hm

a

200 200

A

A

20,7

39
,750 Φ 4

13,33



Analiza capacităţii de rezistenţă la acţiuni impulsive dinamice a sistemelor mecanice
de protecţie ce echipează căile rutiere

84

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 Fig.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 (Fig.4.11).

Fig.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)

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)

26
,6

m = 5 kg

20o

13,3

200

200

200

31
70

Placă rigidă

Stâlp Φ4
Masă

Lisă
0,5 x 400 mm2
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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  (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




 (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 autori este:

]m[17,3
15

63,47hhm 


 (4.27)

4.2.3 Rezultate numerice

In Fig. 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 Fig. 4.13.

Fig.4.12 Proiectarea unui parapet de protecţie
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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.

Fig.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 Fig. 4.14 este prezentată

structura deformată a modelului. După cum se poate observa, săgeata maximă

corespunzătoare forţei aplicate a fost de 8,94 mm.

Fig.4.14 Deformata structurii

Element finit triunghiular cu
şase noduri
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Distribuţia tensiunilor echivalente, calculate dupa criteriul Von-Mises pentru o

forţă dinamică F’ = 34,9 kN este prezentată în Fig.4.15.

Fig.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.

4.3 MODELE DE PROIECTARE PROPUSE ÎN VEDEREA OPTIMIZĂRII
CARACTERISTICILOR FUNCŢIONALE ALE PARAPETELOR DE PROTECŢIE

In vederea îmbunătăţirii performanţelor parapetelor de protecţie în ceea ce

priveşte siguranţa în trafic au fost propuse câteva variante funcţionale, toate dintre

acestea având rolul primordial de a diminua efectele catastrofale produse în urma

unui impact lateral sau frontal.

In acest sens au fost concepute diverse variante de elemente modulare în

scopul de fi adăugate pe structura existentă a parapetului, luând în calcul zonele

de risc major în funcţie de modul de amplasare.

In cele ce urmează sunt prezentate variantele propuse :

- Varianta 0: (varianta existentă la ora actuală);

- Varianta 1: Adăugarea unei plăci din cauciuc pe partea situată înspre trafic, în

vederea atenuării şocului frontal (cazul cel mai periculos).
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- Varianta 2: Realizarea unui ansamblu compozit (lisă din oţel – cauciuc – tablă

din oţel);

- Varianta 3: Realizarea unui parapet cu lisă metalică curbată solidarizată cu o

altă lisă din material plastic armat;

- Varianta 4: Confecţionarea unui parapet cu cablu din oţel fixat în bridele de

prindere;

- Varianta 5: Confecţionarea unui parapet cu absorbţie de energie prin

încovoiere şi torsiune;

Varianta 6: Realizarea unui sistem de parapete duble, utilizabil pentru clasa

H4a şi H4b (nivel de protecţie ridicat).

Avantajele acestor soluţii constructive sunt legate de preluarea şocurilor atât

pentru vehicule uşoare (m = 900 kg), cât şi pentru vehicule foarte grele (cu masa

m = 38000 kg).

In cazul parapetului cu absorbţie de energie, lovirea stâlpului este atenuată

de răsucirea barei de torsiune.

In cazul parapetului cu cabluri din oţel fixate între bridele de prindere, acest

sistem prezintă o capacitate ridicată de deformabilitate precum şi de preluare a

şocului în urma impactului cu un vehicul.

Propunerile de variante sunt prezentate în Fig. 4.16, a – d.

Fig.4.16, a Varianta 0 – Soluţia existentă în prezent
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Fig.4.16, b Varianta 1 – Parapet placat cu cauciuc pe partea situată înspre

trafic

Fig.4.16, c – Parapet placat cu cauciuc şi tablă din oţel de 3 mm
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Fig.4.16, d – Parapet cu lisă curbată

In cele ce urmează sunt prezentate analizele celor patru variante propuse,

realizate cu Metoda Elementelor Finite. Discretizările s-au efectuat utilizând două

tipuri de elemente:

- elementul SHELL6 pentru ansamble de tip suprafeţe plane (plăci);

- elementul TETRA10 pentru ansamble de tip volum (lisă);

Elementul SHELL 6 este un element triunghiular subţire de tip placă sau

membrană fiind utilizat pentru studiul încovoierii sau întinderii. Efectul forfecării este

neglijabil.

Pentru analiza structurală, elementul permite şase grade de libertate pe fiecare

nod (trei translaţii şi trei rotaţii). Elementul este presupus a fi izotrop de grosime

constantă pentru structurile solicitate mecanic şi ortotrop, pentru cele solicitate

termic.

Ca rezultate ale analizei, elementul favorizează obţinerea tensiunilor echivalente

în sistemul de coordonate global (calculate după criteriul Von Mises). De asemenea,

cu ajutorul acestui tip de element pot fi calculate şi tensiunile principale.

Elementul TETRA10 este un element tetraedric de tip solid pentru analiza

structurilor solicitate mecanic sau termic. Elementul permite trei grade de libertate

(translaţii) pe nod.
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4.3.1 Varianta 0 - Parapetul clasic existent în prezent
Structura a fost discretizată folosind elementul volumic TETRA10, obţinându-

se 15865 elemente şi 33188 noduri. In Fig. 4.17 este reprezentată structura

discretizată pentru acest tip de parapet.

Fig. 4.17 Discretizarea structurii parapetului în varianta V0

Structura a fost solicitată printr-o presiune echivalentă unei forţe F = 94 kN,

respectiv p = 1,175 MPa, aplicată la jumătatea deschiderii parapetului (zona dintre

doi stâlpi), după cum se poate observa în Fig. 4.18. In privinţa blocajelor, structura a

fost fixată în zona de prindere a stâlpilor.

Fig. 4.18 Aplicarea încărcării şi a blocajelor

In Fig. 4.18, 4.19 şi 4.20 sunt reprezentate deplasările structurii pe cele trei direcţii.
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Fig. 4.19 Deplasarea structurii pe direcţia axei Ox

Fig.4.20 Deplasarea structurii pe direcţia axei Oy
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Fig.4.21 Deplasarea structurii pe direcţia axei Oz

Din cele trei figuri se observă că deplasările maxime pe cele trei direcţii sunt:

ux = 10 mm, uy = 93,2 mm şi uz = 3,32 mm.

In privinţa stării de tensiune a fost ales criteriul Von Mises în vederea

determinării tensiunilor echivalente rezultate în urma analizei efectuate. In Fig. 4.22

este reprezentată distribuţia acestor tensiuni.

Fig.4.22 Distribuţia tensiunilor echivalente (Von Mises)

4.3.2 Varianta 1 - Parapetul placat cu cauciuc pe partea situată înspre trafic
Structura a fost discretizată folosind elementul de tip volumic TETRA10,

obţinându-se 20032 elemente şi 39013 noduri. In Fig. 4.28 este reprezentată

structura discretizată a acestui tip de parapet.

Fig. 4.23 Discretizarea structurii parapetului în varianta V1
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Structura a fost solicitată printr-o presiune echivalentă unei forţe F = 94 kN,

respectiv p = 0,4 MPa, aplicată la jumătatea deschiderii parapetului (zona dintre doi

stâlpi), după cum se poate observa în Fig. 4.24. In privinţa blocajelor, structura a fost

fixată în zona de prindere a stâlpilor.

Fig. 4.24 Aplicarea încărcării şi a blocajelor

In Fig.4.25, 4.26 şi 4.27 sunt reprezentate deplasările structurii pe cele trei direcţii, în

cazul variantei V1.

Fig. 4.25 Deplasarea structurii pe direcţia axei Ox
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Fig. 4.26 Deplasarea structurii pe direcţia axei Oy

. 4.27 Deplasarea structurii pe direcţia axei Oz

Din cele trei figuri se observă că deplasările maxime pe cele trei direcţii sunt:

ux = 7,83 mm, uy = 83,46 mm şi uz = 5,52 mm.

In privinţa stării de tensiune a fost ales criteriul Von Mises în vederea

determinării tensiunilor echivalente rezultate în urma analizei efectuate. In Fig. 4.28

este reprezentată distribuţia acestor tensiuni.
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Fig. 4.28 Distribuţia tensiunilor echivalente (Von Mises)

4.3.3 Varianta 2 - Ansamblu parapet tip structură compozită (lisă din oţel
– cauciuc – tablă din oţel)

Structura a fost discretizată folosind elementul de tip volumic TETRA10,

obţinându-se 24810 elemente şi 48992 noduri. In Fig. 4.29 este reprezentată

structura discretizată a acestui tip de parapet.

Fig.4.29 Discretizarea structurii parapetului în varianta V2

Structura a fost solicitată printr-o presiune echivalentă unei forţe F = 94 kN,

respectiv p = 0,4 MPa, aplicată la jumătatea deschiderii parapetului (zona dintre doi

stâlpi), după cum se poate observa în Fig.4.30. In privinţa blocajelor, structura a fost

fixată în zona de prindere a stâlpilor.
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Fig. 4.30 Aplicarea încărcării şi a blocajelor

In vederea analizei întregii structuri, s-au definit elemente de contact în aşa fel

încât întreg ansamblul să lucreze ca o entitate comună. Elementele de contact au

fost definite între lisa metalică (onduleu) şi placa din cauciuc astfel încât să nu se

producă străpungerea plăcii de cauciuc. In Fig. 4.31, 4.32 şi 4.33 sunt reprezentate

deplasările structurii pe cele trei direcţii.

Fig. 4.31 Deplasarea structurii pe direcţia axei Ox
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Fig. 4.32 Deplasarea structurii pe direcţia axei Oy

Fig. 4.33 Deplasarea structurii pe direcţia axei Oz

Fig. 4.34 Distribuţia tensiunilor echivalente (Von Mises)
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Din cele trei figuri se observă că deplasările maxime pe cele trei direcţii sunt:

ux = 4,46 mm, uy = 75,89 mm şi uz = 2,84 mm.

In privinţa stării de tensiune a fost ales criteriul Von Mises în vederea

determinării tensiunilor echivalente rezultate în urma analizei efectuate. In Fig. 4.34

este reprezentată distribuţia acestor tensiuni.

4.3.4 Parapet cu lisă metalică curbată
Structura a fost discretizată folosind elementul de tip placă SHELL6,

obţinându-se 538 elemente şi 1371 noduri. In Fig. 4.35 este reprezentată structura

discretizată a acestui tip de parapet.

Fig. 4.35 Discretizarea structurii pentru varianta V3

Structura a fost solicitată printr-o presiune echivalentă unei forţe F = 94 kN,

respectiv p = 0,16 MPa, aplicată la jumătatea deschiderii parapetului (zona dintre doi

stâlpi), după cum se poate observa în Fig. 4.36. In privinţa blocajelor, structura a fost

fixată în zona de prindere a stâlpilor.

In Fig. 4.37, 4.38 şi 4.39 sunt reprezentate deplasările structurii pe cele trei

direcţii, deplasările maxime observându-se în figurile menţionate.
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Fig. 4.36 Aplicarea încărcării şi a blocajelor

Fig. 4.37 Deplasarea structurii pe direcţia axei Ox

Fig. 4.38 Deplasarea structurii pe direcţia axei Oy
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Fig. 4.39 Deplasarea structurii pe direcţia axei Oz

In privinţa stării de tensiune a fost ales criteriul Von Mises în vederea

determinării tensiunilor echivalente rezultate în urma analizei efectuate. In Fig.4.40

este reprezentată distribuţia acestor tensiuni.

Fig. 4.40 Distribuţia tensiunilor echivalente (Von Mises)

In Fig. 4.41 a fost reprezentată dependenţa deplasărilor maxime uy în funcţie

de tipul variantei propuse. După cum se poate observa, varianta 3 – parapet cu lisă

metalică curbată este varianta optimă în privinţa absorbţiei de energie, datorită

deplasărilor mari în zona de  impact.
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Fig.4.41 Distribuţia tensiunilor şi deplasărilor maxime în funcţie de tipul

variantei alese
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In privinţa modului de comportare la impact, varianta 1 - respectiv cea a

parapetului placat cu cauciuc pe partea situată înspre trafic - are o influenţa

nesemnificativă faţă de varianta existentă la ora actuală, reducând cu 7,6% valoarea

tensiunii echivalente maxime; în privinţa parapetului placat cu cauciuc şi tablă din

oţel de 3 mm se observă că placarea cu cauciuc şi tablă reduce valoarea tensiunii

echivalente maxime cu 30,42% faţă de varianta iniţială.

Deplasarea maximă în primele trei variante este aproximativ aceeaşi (cu o

diferenţă de 1,3 cm între varianta 0 şi 2).

In cea de-a treia variantă deplasarea maximă este de aproape 10 ori mai

mare decât în cazul 2, conducând la o absorbţie mare de energie. Din aceste

considerente, prin derularea acestei lucrări se are în vedere îmbunătăţirea sistemelor

de parapete de protecţie deja existente pe plan naţional, prin adoptarea atât a unor

noi soluţii constructive utilizând placări cu materiale noi (cauciuc) sau cu structuri

compozite (cauciuc+tablă), cu proprietăţi mecanice superioare materialelor

tradiţionale eficiente din punct de vedere al costurilor de fabricaţie şi în deplină

conformitate cu standardele europene.
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CAPITOLUL 5

CONCEPTE ŞI SOLUŢII PENTRU SISTEMELE
DE PROTECŢIE LA ŞOC

5.1 INTRODUCERE

Barierele de protecţie instalate pe autostrăzile din Europa trebuie proiectate în

conformitate cu standardul EN1317. Această normă europeană prescrie criteriile pe

care un parapet de protecţie trebuie să le îndeplinească sub anumite condiţii

specifice de impact.

In scopul de a oferi o siguranţă corespunzătoare ocupanţilor vehiculelor

implicate în coliziune, parapetele de protecţie trebuie să fie în aşa fel proiectate încât

să absoarbă cât mai multă energie posibilă în timpul deformării şi în acelaşi timp să-

şi păstreze integritatea după impact.

In cazul unui vehicul cu masă mică (900 kg), de tip autoturism, sistemul de

protecţie trebuie să aibă o mare capacitate de a se deforma, în aşa fel încât energia

cinetică produsă să fie absorbită în cea mai mare parte, în urma impactului, prin

deformarea barierei de protecţie precum şi a vehiculului. In acest fel se produc

reduceri ale nivelelor de decelerare, conducând la creşteri ale siguranţei în trafic.

Cu toate acestea, în cazul impactului vehiculelor de masă mare (1500-1800

kg.), de tipul autobuzelor, camioanelor etc. sistemul de protecţie trebuie să

redirecţioneze vehiculele pe calea de rulare, fără o rupere completă a principalelor

elemente longitudinale ale sistemului.

Astfel, la proiectarea unei bariere de protecţie trebuie făcut un compromis

între rigiditatea (deformabilitatea) acesteia şi rezistenţa sa.

In urma analizării in situ a unor astfel de parapete existente pe drumurile

naţionale din România s-a putut constata că acestea nu şi-au îmbunătăţit deloc

performanţele în ultimii zeci de ani, fiind considerate prea rigide şi conducând în

concluzie la deceleraţii inacceptabile în momentul impactului.

Prin adoptarea legislaţiei transportului european s-a dovedit faptul că este

imperios necesar de a reevalua aceste bariere de protecţie şi de a propune noi soluţii

tehnice în vederea obţinerii unor parapete cu un nivel de siguranţă în trafic mai

ridicat.
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In vederea proiectării unor tipuri de parapete în concordanţă cu normele

europene este necesar să se analizeze o serie de aspecte privind structura de

rezistenţă a acestor parapete (forma secţiunii, distanţa dintre stâlpi) precum şi

caracteristicile de amortizare ale materialelor care urmează să se aplice pe

suprafeţele acestora.

In acest sens, în cadrul acestei lucrări au fost iniţiate o serie de cercetări

privind comportamentul mecanic în regim static şi dinamic al unor tipuri de elemente

care ar putea să facă parte din structurile unor parapete.

Cercetările s-au făcut pe cale experimentală, considerând drept criterii de

apreciere deformatiile în regim static şi dinamic. Incercările au vizat atât platbande

simple din oţel neacoperite sau acoperite cu cauciuc compozit cât şi un tip de

parapet de protecţie – cu sau fără acoperire - propus să fie utilizat la noi în ţară.

Stratul de acoperire a constat dintr-un cauciuc compozit armat cu fibre

metalice, realizat la noi în ţară. S-a ales acest material deoarece acesta poate fi

realizat în ţară, printr-o tehnologie de fabricaţie relativ simplă şi cu un preţ de cost

redus.  Rezultatele acestor încercări au fost comparate, stabilindu-se unele măsuri

ce avute în considerare în proiectarea acestor structuri protective.

Pentru a caracteriza comportamentul dinamic al compozitului folosit în

placarea parapetelor de protecţie au fost efectuate încercări la şoc, folosind un

dispozitiv special proiectat în acest scop şi o metodologie de lucru adecvată.

Se poate afirma că rezistenţa la impact defineşte capacitatea unui material de

a absorbi energie în timpul ruperii. Cu cât materialul este mai tenace cu atât energia

absorbită este mai mare.

Studiile efectuate pe o serie de materiale au arătat ca acestea răspund diferit

la solicitarea prin şoc, prezentând o serie de caracteristici specifice condiţiilor de

încercare, care le determină comportamentul. Cunoscându-le, pot fi îmbunătăţite prin

tehnologii speciale de elaborare, în aşa fel încât să fie utilizate în anumite scopuri.

Energia disipată în material, în momentul şocului, reprezintă o componentă

importantă în evaluarea deteriorării materialului.

Rezultatele unor încercări prezentate în literatura de specialitate arată că în

cazul placării unor structuri de rezistenţă cu învelişuri alcătuite din compozite

absorbitoare de energie, deformaţiile produse prin şoc sunt mult mai mici faţă de



Analiza capacităţii de rezistenţă la acţiuni impulsive dinamice a sistemelor mecanice
de protecţie ce echipează căile rutiere

106

cazul fără acoperire. In acest caz, se poate afirma că o mare parte din energia de

impact este absorbită de către învelişul compozit.

5.2 CONCEPTUL DE DISIPARE A ENERGIEI LA ŞOCURILE DE IMPACT
Energia de impact reprezintă de fapt energia cinetică compusă pe aceeaşi axă

a vehiculelor implicate în coliziune. Acestea se ciocnesc virtual pe aceeeaşi axă cu o

viteză rezultantă a compunerii scalare a vitezelor celor doua mobile. Efectele fizice

distructive ale acestei energii transferate de fiecare mobil celuilalt, depind de masa

fiecăruia dintre ele, mobilele cu masă mai mica fiind dezavantajate, primind o energie

de impact mai mare pe unitatea de substanţă. De fapt, nu energia nemijlocit creează

daune ci forţele implicate, care sunt de fapt forţe de compresiune (care produc

strivirea vehiculelor), şi de forfecare (care produc dezmembrarea vehiculelor).

In cazul unei coliziuni, energia se poate disipa lent sau brusc. In funcţie de

timp, efectele negative (distructive şi traumatice) sunt mai mici sau mai mari.

Aşadar, energia de impact se transformă în lucru mecanic de impact, care

reprezintă de fapt totalitatea deformărilor şi zdrobirilor care se produc asupra tuturor

elementelor care sunt afectate, energia de impact transformându-se pâna la urmă în

caldură, prin deformarea structurilor, ale căror reţele cristaline se incălzesc prin

frecare. Lucrul mecanic pe de altă parte, se defineşte ca produsul între forţa şi

deplasarea punctului de aplicaţie al forţei sau în cazul nostru de produsul dintre forţa

şi distanţa sau lungimea de deformare a structurilor fiecărui mobil implicat. La o

aceeaşi valoare a energiei de impact sau altfel spus la un acelaşi lucru mecanic de

impact efectuat, forţele distructive vor fi cu atât mai mici cu cât adâncimea de

deformare este mai mare. De aceea sunt avantajate vehiculele ale căror structuri au

o deformabilitate mai mare şi care au prevăzute amortizoare de şoc în special în

partea anterioară a caroseriei. Autoturismele moderne au prevăzute în acest scop

bare de protecţie de “tip fagure”, cu celule care absorb progresiv energia de impact

prin lucru mecanic de deformare plastică, având ca şi consecinţă diminuarea forţelor

distructive transmise în zona conducătorilor auto pâna la valori care pot fi tolerate de

către corpul uman.

La o aceeaşi energie de impact dezvoltată în cazul unui accident se vor

comporta mai bine vehiculele care au cât mai multe structuri deformabile de protecţie

care să permită o lungime de deformare cât mai mare, într-un timp cât mai lung.



Analiza capacităţii de rezistenţă la acţiuni impulsive dinamice a sistemelor mecanice
de protecţie ce echipează căile rutiere

107

5.3  CONCEPTUL DUCTILITĂŢII RIDICATE PENTRU MĂRIREA
CAPACITĂŢII DE SIGURANŢĂ LA IMPACT

Folosirea intensivă a oţelului la realizarea structurilor de rezistenţă moderne

este justificată de o serie de caracteristici fizico-mecanice ale acestuia, superioare

caracteristicilor similare ale altor materiale. Printre aceste caracteristici fizico-

mecanice se numără şi ductilitatea. În acest context, dacă ne referim la domeniul

structurilor de rezistenţă ale construcţiilor, oţelul este un material cu o ductilitate

excelentă, în comparaţie cu alte materiale de construcţii (betonul, zidăria, etc).

Totuşi, această proprietate intrinsecă a oţelului nu asigură în mod implicit o ductilitate

adecvată la nivel de structură. Există o serie de cerinţe care trebuie respectate

pentru a obţine o ductilitate adecvată a întregii structuri. Aceste cerinţe se referă la

material, la secţiunile din care sunt alcătuite elementele structurale, la elementele

structurale în sine, la îmbinările acestora şi la cerinţe legate de alcătuirea de

ansamblu a structurii.

Diferenţa dintre comportarea disipativă şi cea nedisipativă a unui element

structural de rezistenţă o dă ductilitatea materialului din care este realizat.

Ductilitatea reprezintă capacitatea materialului de a se deforma în domeniul

plastic fără o reducere semnificativă a capacităţii portante. Ductilitatea materialului

din care este realizat un element structural de rezistenţă are un rol decisiv în evitarea

colapsului structural în urma unor acţiuni impulsive caracterizate de energii mari.

În figura 1 este prezentat comportamentul generic ductil, respectiv fragil.

Fig. 5.1 – Comportamentul generic al materialelor

Astfel, în cazul comportamentului ductil, după atingerea limitei de curgere a

materialului, crescând valoarea forţei, elementul structural continuă să se deformeze

în domeniul post-elastic. Deformarea post-elastică, însoţită de o consolidare a

materialului are loc până când forţa atinge o valoare maximă ce provoacă cedarea
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elementului structural. Domeniul caracterizat de consolidarea materialului se

numeşte palier de consolidare. La atingerea deformaţiei ultime (corespunzătoare

forţei de cedare), elementul cedează. Se observă că elementele structurale realizate

din materiale ductile cedarea are loc numai după deformaţii importante în domeniul

post-elastic. În consecinţă, astfel de elemente structurale pot supravieţui unor acţiuni

impulsive ce pot provoca depăşirea limitei de curgere a materialului deoarece există

posibilitatea deformaţiilor post-elastice fără degradarea capacităţii de rezistenţă a

acestora.

În cazul unui element structural realizat dintr-un material cu comportare fragilă,

după atingerea limitei de elasticitate a materialului, corespunzând forţei maxime, se

constată o degradare bruscă şi importantă a capacităţii de rezistenţă, forţa capabilă

scăzând abrupt. În consecinţă, elementele structurale realizate din materiale fragile

nu pot disipa energii importante, energii ce caracterizează solicitările prin şoc.

5.3.1 Ductilitatea de material
Oţelurile folosite la realizarea elementelor structurale de rezistenţă cu calităţi

disipative sunt  materiale ductile. Pentru evitarea ambiguităţilor de interpretare în

anumite domenii cum ar fi cel al construcţiilor sau cel al siguranţei rutiere, cu referire

strictă la realizarea parapeţilor de protecţie, documentaţia de referinţă aferentă

impune totuşi o serie de cerinţe minime oţelului folosit în zonele disipative. Acestea

sunt următoarele:

• un raport minimum 1.2 între rezistenţa la rupere şi rezistenţa minimă de

curgere

• alungire la rupere de cel puţin 20%

• un palier de curgere distinct, cu alungirea specifică la sfârşitul palierului de

curgere, de cel puţin 1.5%

5.3.2 Ductilitatea de secţiune
Efortul capabil şi ductilitatea secţiunii transversale a element structural supus la

întindere sunt controlate de rezistenţa şi ductilitatea materialului din care este realizat

acesta.

Secţiunea transversală a unui element structural comprimat poate să-şi piardă

stabilitatea prin voalare dacă pereţii secţiunii sunt suficient de zvelţi. Voalarea reduce

nu doar efortul capabil al secţiunii, ci şi ductilitatea acesteia. Fenomenul de voalare
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se poate produce atât la elementele structurale supuse la compresiune (întreaga

secţiune transversală comprimată), cât şi la cele încovoiate (când doar o parte a

secţiunii transversale este comprimată). Pentru a asigura o ductilitate cât mai bună la

nivel de secţiune, aceasta trebuie împiedecată să voaleze, prin asigurarea unor

zvelteţi cât mai mici ale pereţilor secţiunii.

Eurocode 3 (EN1993, 2003) împarte secţiunile elementelor structurale de

rezistenţă metalice în patru clase, funcţie de zvelteţea pereţilor. Secţiunile cu pereţii

cel mai puţin zvelţi sunt cele de clasă 1. Aceste secţiuni pot dezvolta momentul

plastic al secţiunii şi au deformaţie plastică înaltă fără o reducere a momentului

plastic (vezi Fig. 5.2). Secţiunile de clasă 2 pot dezvolta momentul plastic al secţiunii,

dar au o capacitate redusă de deformare în domeniul plastic, datorită voalării în

domeniul plastic. Secţiunile de clasă 3 ating momentul elastic al secţiunii, dar nu pot

dezvolta momentul plastic, acestea având o ductilitate redusă. Secţiunile de clasă 4

voalează în domeniul elastic, momentul capabil fiind inferior momentului elastic al

secţiunii. În consecinţă, ductilitatea secţiunilor de clasă 4 este cea mai redusă.

Fig. 5.2 – Clase de secţiuni conform Eurocode 3

În Tabelul 5.1 sunt prezentate cerinţele impuse de normativul P100-1/2006

clasei de secţiune funcţie de clasa de ductilitate şi factorul de comportare de

referinţă. Astfel, zonele disipative ale structurilor cu o ductilitate ridicată (clasa de

ductilitate H şi un factor de comportare q > 4.0) trebuie să fie realizate din secţiuni de

clasă 1. Pentru structurile cu o ductilitate medie (clasa de ductilitate M şi factori de

comportare cuprinşi între 2.0 şi 4.0) în zonele disipative se pot utiliza atât secţiuni de

clasă 1, cât şi cele de clasă 2. Elementele structurilor nedisipative, proiectate pe

baza unui factor de comportare q = 1.0, pot fi alcătuite din secţiuni de orice clasă,

deoarece răspunsul structurii sub acţiunea încărcărilor seismice de calcul este în

domeniul elastic. Se menţionează că P100-1/2006 omite (din motive necunoscute)
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secţiunile de clasă 4 din opţiunile posibile pentru realizarea elementelor structurale

ale structurilor nedisipative.

Tabelul 5.1 – Clase de secţiune conform P100-1/2006
Clasa de ductilitate Factorul de comportare q Clasa de secţiune

H 4q Clasa 1
M 42  q Clasa 2 sau clasa 1
L 1q Clasa 3, clasa 2 sau

clasa 1

5.3.3 Ductilitatea de element
Oţelul este un material cu o rezistenţă ridicată în comparaţie cu alte materiale

de construcţie. În consecinţă, elementele structurale metalice dimensionate doar din

criterii de rezistenţă sunt relativ zvelte. Elementele structurale zvelte au o capacitate

portantă la compresiune redusă faţă de solicitarea la întindere, lucru care trebuie

considerat la dimensionarea elementelor. Fenomenul de flambaj, care afectează

elementele comprimate, reduce nu doar capacitatea portantă, ci şi ductilitatea şi

capacitatea elementului de disipare a energiei în domeniul inelastic. Energia disipată

de elementele structurale în domeniul post-elastic este egală cu aria cuprinsă în

interiorul ciclurilor forţă-deplasare.

În Fig. 5.3 este prezentată schematic comportarea la încărcare ciclică

(întindere-compresiune) a unor elemente structurale asimilabile barelor, având

diferite zvelteţi.

Fig. 5.3 – Comportarea la încărcare ciclică (întindere-compresiune) a barelor
zvelte

În cazul barelor cu zvelteţi mici (fără a prezenta pericol de pierdere a stabilităţii),

elementul structural prezintă aceeaşi capacitate portantă la întindere şi compresiune
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(fig. 5.3, a), având cicluri histeretice pline şi stabile. Dacă bare este caracterizată de

o zvelteţe foarte mare, atunci ea prezintă o capacitate portantă la compresiune

neglijabilă (fig. 5.3, b), deformaţiile de compresiune dezvoltându-se la forţe foarte

mici. Se poate observa o capacitate redusă de disipare a energiei dezvoltate în

timpul unei solicitări impulsive în comparaţie cu elementele structurale caracterizate

de o zvelteţe mică. Răspunsul elementelor cu o zvelteţe medie este prezentat în (fig.

5.3, c). Capacitatea portantă la compresiune este mai mică decât la întindere, iar

forţa scade rapid după flambajul elementului structural (punctul B). Cea mai mare a

parte a energiei solicitării impulsive este disipată prin deformaţii provocate de

întindere.

5.4 MODELE FUNCŢIONALE DE SISTEME MECANICE CU DISIPARE ŞI
DUCTILITATE RIDICATE

5.4.1 SISTEME MECANICE CU ELEMENTE VASCOELASTICE DIN
NEOPREN

A. Incercări în regim static

În vederea studiului comportării la impact a parapetului de protecţie, înainte de

încercarea propriu-zisă a acestuia au fost efectuate o serie de teste premergătoare

pentru a stabili influenţa, în regim static, a compozitului (cauciuc+inserţie) asupra

modului de comportare al ansamblului bară din oţel - compozit.

Fig. 5.4 Dispozitivul de rezemare şi încărcare
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Incercările s-au efectuat pe un dispozitiv special de rezemare şi încărcare,

confecţionat din ţeavă pătrată de grosime 3 mm (Fig.5.4). Pentru a determina

influenţa manşonului de cauciuc compozit asupra modului de comportare al

ansamblului bară-manşon, au fost luate în considerare următoarele situaţii:

a) platbandă din oţel încărcată la mijlocul deschiderii cu o forţă F = 9,81 N (Fig.5.5);

Fig. 5.5 Platbandă din oţel

b) platbandă din oţel cu manşon din cauciuc compozit încărcată în aceleaşi

condiţii (Fig.5.6, a, b);

a

b

Fig. 5.6, a, b Platbandă din oţel cu manşon din cauciuc compozit

c) parapet cu două onduleuri confecţionat din tablă de oţel cu grosimea de 3

mm simplu rezemat pe acelasi dispozitiv, la o deschidere între reazeme de 1860 mm

şi încărcat în secţiunea centrală cu o forţă  F = 245,25 N (Fig. 5.7, a);
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Fig. 5.7,a Bară de protecţie cu două onduleuri

d) parapet cu două onduleuri confecţionat din tablă de oţel cu grosimea de 3 mm

simplu rezemat pe acelasi dispozitiv şi acoperit cu manşon din cauciuc compozit

(Fig. 5.7,b).

Fig. 5.7,b Bară protecţie cu două onduleuri placată cu înveliş din cauciuc compozit

Deformaţiile în regim static ale barelor analizate în cele patru situaţii au fost

determinate experimental, în secţiunea centrală cu ajutorul unui traductor inductiv

pentru măsurarea deplasărilor (Fig. 5.8). Semnalul de răspuns al traductorului a fost

achiziţionat şi înregistrat folosind un amplificator multicanal de tip Spider 8, folosind

conexiunea in punte completă.



Analiza capacităţii de rezistenţă la acţiuni impulsive dinamice a sistemelor mecanice
de protecţie ce echipează căile rutiere

114

Fig. 5.8 Traductor inductiv

In vederea efectuării măsurătorilor s-a făcut calibrarea dispozitivului de

încercare. In acest sens au fost înregistrate indicaţiile aparatului, expimate în [mV/V]

pentru deplasări corespunzătoare de 1, 2…, 20 [mm] obţinute cu ajutorul unor cale

de calibrare.

In figura 5.9 se prezintă înregistrarea obţinută pentru cala cu grosimea de 1

mm.

Fig. 5.9 Inregistrarea făcută pentru cala cu grosime de 1 mm



Analiza capacităţii de rezistenţă la acţiuni impulsive dinamice a sistemelor mecanice
de protecţie ce echipează căile rutiere

115

Folosind înregistrările obţinute pentru deplasări ale traductorului între 1 şi 20 mm s-a

trasat curba de calibrare a echipamentului de măsurare prezentată în Fig. 5.10.
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a inregistratorulu i

Y = 0.2474 * X

Fig. 5.10 Curba de etalonare

Obţinându-se panta acestei drepte se poate face conversia din [mV/V] în [mm]

pentru orice deplasare obţinută în urma încercărilor.

În Fig.5.11 – 5.14 sunt prezentate înregistrările effectuate pentru cele patru

tipuri de încărcare.

Fig. 5.11Inregistrarea obţinută pentru cazul a) de incercare
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Fig.5.12 Inregistrarea obţinută pentru cazul b) de incercare

Fig.5.13 Înregistrarea făcută pentru cazul c) de încărcare
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Fig.5.14 Înregistrarea făcută pentru cazul d) de încărcare

Din analiza rezultatelor acestor încercări rezultă că deformaţiile măsurate

pentru cazul barei placată cu cauciuc şi neplacată sunt de valori apropiate. Aceasta

arată că în cazul barelor placate, nefiind realizată o interfaţă perfectă între cauciuc şi

bară, cele două componente (oţel şi cauciuc compozit) lucrează separat (se

comportă independent).

In vederea obţinerii unei bune conlucrări a ansamblului oţel - cauciuc este

necesar să se realizeze o aderenţă perfectă la interfaţa între cele două materiale.

B. Încercări în regim dinamic

Incercările la impact au fost realizate pe un stand special amenajat (Fig. 5.15),

alcătuit dintr-o coloană verticală de ghidare (1) cu lungimea de 10 m, realizată

dintr-un profil I10, pe care culisează un cărucior (2), prezentat în Fig. 5.16; acesta

este confecţionat din ţeavă pătrată de grosime 2 mm. Culisarea căruciorului pe

coloana de ghidare este realizată prin intermediul a patru perechi de role (3) după

cum se poate observa în Fig. 5.17.

Căderea greutăţii este comandată prin intermediul unui dispozitiv

electromagnetic de anclanşare/declanşare (4) cu acţionare de la distanţă fixat cu
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patru şuruburi de cărucior. Dispozitivul de comandă pentru declanşarea greutăţii este

alimentat în curent continuu de la o sursă stabilizată (Fig. 5.19).

Fig. 5.15 Schiţa principalelor componente ale dispozitivului de solicitare la şoc

Ridicarea căruciorului (2) se face prin intermediul unui troliu acţionat de către un

motor electric cu un cablu din oţel de 3 mm.

Fig.5.16 Vederi ale căruciorului cu bila de masă m = 1 kg
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Fig.5.17 Fixarea dispozitivului prin intermediul rolelor de profil I10

In Fig. 5.18 se prezintă un aspect al standului pregătit pentru încercările în

regim dinamic.

Fig. 5.18 Instalaţia pregătită în vederea derulării experimentului
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Incercările în regim dinamic s-au făcut prin solicitarea la încovoiere prin şoc, pe

standul prezentat mai sus, pentru următoarele cazuri:

a) platbandă din oţel simplu rezemată;

b) platbandă din oţel cu manşon din cauciuc compozit, simplu rezemată;

c) parapet cu două onduleuri, simplu rezemat;

d) parapet cu două onduleuri cu protecţie de cauciuc, simplu rezemat.

Pentru primele două cazuri de încercare (a şi b), s-a folosit o masă m =  1 kg,

care a fost lăsată să cadă liber, în secţiunea centrală de la înălţimile : h1 = 110 mm,

h2 = 230 mm ; h3 = 330 mm.

Pentru ultimele două cazuri (c şi d) s-a folosit o masă m = 23 kg, care a fost

lăsată să cadă liber, în secţiunea centrală, de la înălţimile : h1 = 120 mm, h2 = 260

mm, h3 = 400 mm şi h4 = 670 mm.

Pentru fiecare caz în parte, s-a măsurat deformaţia barei în secţiunea centrală,

în momentul şocului, folosind aceeaşi metodologie de măsurare şi înregistrare ca în

cazul încercărilor în regim static.

In Fig. 5.19 a – n sunt reprezentate înregistrările obţinute pentru cele patru

cazuri de încercări în regim dinamic, cu înălţimi de cădere şi mase diferite.

Fig. 5.19,a Inregistrări pentru cazul (a), m = 1 kg, h1 = 110 mm
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Fig. 5.19, b Inregistrări pentru cazul (a), m = 1 kg, h2 = 230 mm

Fig. 5.19, c Inregistrări pentru cazul (a), m = 1 kg, h3 = 330 mm

Fig. 5.19, d Inregistrări pentru cazul (b), m = 1 kg, h1 = 110 mm
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Fig. 5.19, e Inregistrări pentru cazul (b), m = 1 kg, h2 = 230 mm

Fig. 5.19, f Inregistrări pentru cazul (b), m = 1 kg, h3 = 330 mm

Fig. 5.19, g Inregistrări pentru cazul (c), m = 23 kg, h1 = 120 mm
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Fig. 5.19, h Inregistrări pentru cazul (c), m = 23 kg, h2 = 260 mm

Fig. 5.19, i Inregistrări pentru cazul (c), m = 23 kg, h3 = 400 mm

Fig. 5.19, j Inregistrări pentru cazul (c), m = 23 kg, h4 = 670 mm
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Fig. 5.19, k Inregistrări pentru cazul (d), m = 23 kg, h1= 120 mm

Fig. 5.19, l Inregistrări pentru cazul (d), m = 23 kg, h2= 260 mm

Fig. 5.19, m Inregistrări pentru cazul (d), m = 23 kg, h3= 400 mm
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Fig. 5.19, n Inregistrări pentru cazul (d), m = 23 kg, h4= 670 mm

In Tabelele 5.2, 5.32, 5.43 şi 5.5 sunt sintetizate rezultatele încercărilor

experimentale pentru cele patru tipuri de încercări efectuate.

Tabelul 5.2

Cazul a – platbandă din oţel simplu rezemată
Înălţimea de cădere

[mm]

Citirea
înregistratorului

[mV/V]

Deplasarea
corespunzătoare

(δdin) [mm]
110 13,7 3,38938
230 21 5,1954
330 23,5 5,8139

Tabelul 5.3

Cazul b - platbandă din oţel cu manşon din cauciuc compozit, simplu
rezemată

Înălţimea de cădere
[mm]

Citirea
înregistratorului

[mV/V]

Deplasarea corespunzătoare
(δdin) [mm]

110 12 2,9688
230 15,1 3,7357
330 19,75 4,8861

Tabelul 5.4

Cazul c - parapet cu două onduleuri, simplu rezemat
Înălţimea de cădere

[mm]

Citirea
înregistratorului

[mV/V]

Deplasarea corespunzătoare
(δdin) [mm]

120 19 4,7
260 27,5 6,803
400 35,5 8,782
670 42,5 10,514
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Tabelul 5.5

Cazul d - parapet cu două onduleuri cu protecţie de cauciuc, simplu
rezemat

Înălţimea de cădere
[mm]

Citirea
înregistratorului

[mV/V]

Deplasarea corespunzătoare
(δdin) [mm]

120 19,5 4,824
260 26,5 6,556
400 37 9,153
670 44 10,885

In Fig. 5.20, a, b, c şi d sunt reprezentate comparativ variaţiile deformaţiilor

datorate şocului în funcţie de înălţimea de cădere pentru cele patru tipuri de structuri

încercate.

a)

Fig. 5.20, a Platbandă din oţel
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Fig. 5.20, b Platbandă din oţel cu manşon din cauciuc compozit
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Fig. 5.20, c Parapet simplu din oţel cu două onduleuri
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Fig. 5.20, d - Parapet simplu din oţel cu două onduleuri placat cu cauciuc

compozit

Pentru calculul săgeţii în regim static, pentru primul caz – platbandă din oţel -

aceasta a fost calculată cu relaţia:

OL

3

OLOL

3

st R48
F

IE48
F 

 , (5.1)

în care ROL reprezintă modulul de rigiditate la încovoiere al secţiunii.

h [mm]

din [mm]

120 260 400 670

h [mm]

din [mm]
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Efectuând calculele, s-a obţinut:
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In cazul celei de-a doua variante, bara fiind cu secţiunea neomogenă (oţel +

cauciuc compozit), în vederea calculului deformaţiei la încovoiere, s-au determinat în

prealabil poziţia centrului de greutate şi rigiditatea la încovoiere echivalentă, cu

ajutorul relaţiilor:
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z . (5.3)
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în care:  2Gii
i
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i

i,yii,y zzAEIER   (5.5)

În relaţiile de mai sus, Ei reprezintă modulul de elasticitate longitudinal  al

suprafeţei “i”, Ai aria unei astfel de zone, iar Ry,i – rigiditatea echivalentă.

Pentru determinarea caracteristicilor geometrice s-a discretizat structura cu

ajutorul programului de elemente finite Ansys. In Fig. 5.21 şi 5.22 sunt reprezentate

secţiunea respectiv discretizarea structurii precum şi rezultatele obţinute.
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Fig. 5.21 Secţiunea barei compozite



Analiza capacităţii de rezistenţă la acţiuni impulsive dinamice a sistemelor mecanice
de protecţie ce echipează căile rutiere

129

Fig. 5.22 Discretizarea structurii

Rigiditatea pentru cauciuc va fi aşadar:

   

    22
24

2
24

2
3

2
3

cauciuc

Nmm7,17130617006,0
2
52

128
102006,0

2
132

128
262

006,1322856
12

856006,134875,52
12

875,52250R































respectiv, pentru oţel:
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Rigiditatea totală: Rtot = 1100218954 Nmm2 (5.6)

Pentru calculul deformaţiei la încovoiere pe cale analitică s-a aplicat relaţia lui

Mohr-Maxwell:

 mm0951,0
110021895448

80081,9
R48

FdxmMR
3

tot

3

ststtot 



 




(5.7)

Pentru calculul deformaţiei la încovoiere în cea de-a treia variantă – parapet

cu două onduleuri, s-a calculat în primul rând poziţia centrului de greutate şi a

momentului de inerţie al unei secţiuni corespunzătoare unui parapet real.

Masa aplicată static a fost de 23 kg, iar distanţa dintre punctele de rezemare

fiind egală cu  1,86 m.
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Deoarece secţiunea unui astfel de parapet este una destul de complicată, s-a

procedat la desenarea acesteia în programul Autocad importând apoi desenul în

programul Ansys.

In Fig. 5.23 este reprezentată secţiunea parapetului, iar în Tabelul 5.6

caracteristicile geometrice ale acestui profil.

O y

z

G y

zg

g

155

41
.1

45

Fig. 5.23 Secţiunea unui parapet cu două onduleuri

Tabelul 5.6
SECTION ID NUMBER:         1

BEAM SECTION TYPE:     User Mesh
BEAM SECTION NAME IS:

BEAM SECTION DATA SUMMARY:
Area                 =  1310.2

Iyy                  = 0.94128E+06
Iyz                  =-0.29562E-06
Izz                  = 0.12611E+08
Warping Constant     = 0.14650E+11
Torsion Constant     =  3289.1
Centroid  Y          =  155.50
Centroid  Z          =  41.145
Shear Center Y       =  155.50
Shear Center Z       =  35.397
Shear Correction-yy  = 0.41886

Shear Correction-yz  =-0.17709E-04
Shear Correction-zz  = 0.39265

In urma aplicării relaţiei lui Mohr-Maxwell a rezultat o săgeată egală cu:

]mm[154,0
1094128,0102148

186081,92,23
64

3
teoretic
st 




 (5.8)

S-a constatat că valoarea săgeţii obţinută pe cale experimentală, conform

indicaţiei înregistratorului a fost egală cu: mmst 192,02474,078,0exp  .

In Tabelul 5.7 sunt prezentate valorile deformatiilor statice obţinute pe cale

analitică şi experimentală.
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Tabelul 5.7

Tipul secţiunii teoretic
st [mm] erimental

st
exp [mm]

Platbandă din oţel 0,0966 0,0964

Platbandă din oţel cu manşon
din cauciuc

0,0951 0,0927

Parapet din oţel cu două
onduleuri

0,1548 0,1929

Parapet din oţel cu două
onduleuri şi placat cu cauciuc

0,1538 0,1954

Deplasarea în regim dinamic a fost obţinută prin înmulţirea săgeţii în regim

static cu un multiplicator de impact
st

h211



 . (5.9)

Inălţimile de cădere au fost alese în aşa fel încât materialul să nu intre în zona

de curgere.

In Tabelul 5.8 sunt prezentate pentru toate cele patru cazuri valorile

multiplicatorului de impact ψ, al tensiunii la încovoiere în regim static st respectiv în

regim dinamic σdin.

Tensiunea la încovoiere în regim static pentru platbanda de secţiune

neomogenă s-a calculat cu relaţia:

max

yy

max
st

z
I

4

F
W

M







(5.10)

Tensiunea la încovoiere în regim dinamic:

stdin  (5.11)

In cazul barei de secţiune neomogenă, tensiunile normale  depind atât de

coordonatele z ale punctelor în care se produc, cât şi de materialul zonei în care se

află aceste puncte.

Acestea se calculează separat pentru fiecare zonă de material cu relaţia:




 n

1i
i,yi

k
k

IE

MzE
(5.12)
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Tabelul 5.8

Test m

[kg]

g







2s
m

F

[N]

ℓ

[m]

Rechiv

[Nmm2]

δst

[mm]

ψ h

[mm]

δdin

[mm]

st

[MPa]

din

[MPa]

1

1

9,81

9,81 0,8

1083088336 0,097
48,73 110 4,70

1,90
92,68

2 70,01 230 6,76 133,16
3 83,66 330 8,08 159,12

4

1100218954 0,095

49,13 110 4,66 0,00579
(cauciuc*)

1,87
(oţel**)

0,28*
91,87**

5 70,59 230 6,70 0,40*
132**

6 84,35 330 8,01 0,48*
157,73**

7

23,2 227,5 1,86

19,761010 0,154
40,48 120 6,23

4,647

188,11
8 59,11 260 9,10 274,68
9 73,08 400 11,25 339,6
10 94,28 670 14,51 438,11
11

19,821010

0,153

40,61 120 6,21 0,0055
(cauciuc*)

4,62
(oţel**)

0,224*
187,61**

12 59,3 260 9,07 0,326*
273,96**

13 73,31 400 11,21 0,403*
338,69**

14 94,59 670 14,47 0,52*
437**

În tabelul de mai sus,

m = masa proiectilului [kg]; g = acceleraţia gravitaţională [m/s2];

ℓ = lungimea distanţei dintre reazeme [mm]; Rechiv = rigiditatea echivalentă [Nmm2];

δst = deplasarea în regim static [mm]; h = înălţimea de cădere [mm];

ψ = multiplicatorul de impact; δdin = deplasarea în regim dinamic [mm];

σst = tensiunea la încovoiere produsă de forţa aplicată static [MPa];

σdin = tensiunea la încovoiere produsă de forţa aplicată dinamic [MPa].

5.4.2 SISTEME MECANICE CU MATERIALE COMPOZITE
Date fiind caracteristicile mecanice specifice ale materialelor compozite

(elasticitate ridicată şi o excelentă disipare a energiei de impact prin delaminarea

iniţială între straturi şi ruperea ulterioară prin încovoiere a fibrelor componente ale

straturilor luate individual), acestea ar putea fi recomandate pentru realizarea de
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parapeţi deformabili de tip semigreu şi, cu unele precauţii, la parapeţii deformabili de

tip greu.

Încadrarea în nivelul de protecţie propriu parapetelor deformabile de tip foarte

greu ar presupune utilizarea de materiale compozite având în componenţă fibre de

înaltă rezistenţă (Kevlar, fibre de carbon etc.), materiale mai dificil de pus în operă

decât fibra de sticlă şi având comparativ cu aceasta (sau chiar cu oţelul), un preţ de

fabricaţie exorbitant.

Realizarea tehnologică efectivă a unui material compozit stratificat (indiferent

de natura fibrelor de armare sau a liantului) presupune în fază iniţială realizarea unei

matriţe de laminare adaptată scopului propus precum şi modalităţilor tehnologice

posibil de utilizat.

Astfel, dacă ne referim la modalitatea aplicării straturilor succesive de ţesătură

de fibre de armare în relaţie cu matriţa ca atare, se pot evidenţia două categorii

principial diferite.

În cadrul amenajărilor rutiere destinate asigurării siguranţei traficului,

parapetelei de protecţie deformabile de tip semigreu au o pondere covârşitoare,

celelalte categorii (deformabili de tip greu sau rigizi) având o răspândire mult mai

redusă. Acetea sunt amplasate de regulă punctual în zonele de strictă necesitate

(pasaje denivelate, poduri, tunele etc.).

Prin urmare, manufacturarea din materiale compozite a acestor tipuri de

parapete de protecţie deformabile de tip semigreu ar presupune o producţie de serie

foarte mare, mai ales în contextul dimensiunilor tramei stradale din România.

Varianta constructivă actuală a parapetelor de protecţie deformabile de tip

semigreu cu cea mai mare răspândire este cea a glisierelor metalice cu profil ondulat

(„W-beam” – Fig. 5.24, a, b sau „Thrie Beam” – Fig. 5.25, a, b).

Geometria profilelor metalice susmenţionate se încadrează în cerinţele impuse de

execuţia în varianta din materiale compozite laminate în matriţă cavă monobloc.

Astfel, racordările cu raze mari ale suprafeţelor componente permit atât o

aplicare lejeră a straturilor de ţesătură de armare cât şi o eliminare eficientă a

eventualelor bule de aer din laminat iar înclinările accentuate ale flancurilor conduc la

o demulare fără probleme.
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a) Aspect general b) Detaliu fixare

Fig. 5.24 Parapet metalic cu profil ondulat de tip W – beam

a) Aspect general b) Detaliu fixare

Fig. 5.25 Parapet de protecţie din profil ondulat tip „Thrie Beam”

Destinaţia principală a parapetelor de siguranţă deformabile de orice tip este

aceea a disipării energiei de impact asociată cu redirecţionarea vehiculului pe partea

carosabilă. Din acest punct de vedere, materialele compozite stratificate oferă o

alternativă viabilă, modul specific de cedare al structurii acestora (delaminare inter-

straturi asociată cu fracturarea ulterioară a fibrelor de armare din straturile

componente) asigurând o preluare graduală a energiei de impact.



Analiza capacităţii de rezistenţă la acţiuni impulsive dinamice a sistemelor mecanice
de protecţie ce echipează căile rutiere

135

Trebuie remarcat faptul că, spre deosebire de varianta parapeţilor metalici

unde preluarea energiei de impact se face la un nivel mediu prin deformarea plastică

mai mult sau mai puţin accentuată a structurii acestora (aceştia rămânând eventual

utilizabili ulterior), în cazul utilizării materialelor compozite preluarea energiei de

impact se face la un nivel mult mai ridicat însă cu preţul distrugerii cvasi-totale a

structurii respective, fiind de regulă necesară înlocuirea ulterioară a ei.

Acest din urmă aspect nu ar pune totuşi probleme în contextul unui preţ de

cost mai scăzut al variantei din materiale compozite, cerinţă de altfel perfect

realizabilă în condiţiile unei abordări adecvate a problemelor tehnologice şi de

eficienţă, coroborate cu cele privind costurile.

Structurile realizate din materiale compozite stratificate pot fi generic grupate

în două categorii esenţial diferite şi anume structura tip „monolit” şi structura tip

„sandwich”. În cazul structurii de tip „monolit” avem de-a face cu o structură

realizată din straturi succesive de ţesătură de armare având caracteristici mecanice

relativ apropiate, rezultatul fiind un laminat omogen cu flexibilitate şi rezistenţă la

delaminare ridicate.

Dacă ne referim la structura tip „sandwich”, situaţia este cu totul diferită,

materialul compozit fiind alcătuit din două laminate monolitice separate de un miez

cu rol de distanţier. Structura astfel rezultată are evident un grad accentuat de

heterogenitate. Mai mult decât atât, materialul miezului este de regulă complet diferit

de cele ce intră în alcătuirea stratificatelor celor două feţe, solicitarea de compresiune

a acestuia (distanţier) putând fi preluată de materiale cu caracteristici mecanice mai

puţin pretenţioase (lemn de balsa, spumă poliuretanică sau spumă din P.V.C.),

evident în contextul unei absorbţii adecvate a răşinii utilizate ca liant.

Structura tip „sandwich” asigură o rigiditate accentuată în contextul unei

greutăţi comparativ mai reduse, asociată cu riscul mărit al delaminării prin cedarea

legăturii dintre straturile monolitice exterioare şi miezul cu rol de distanţier.

Ambele aspecte recomandă acest tip de structură compozită pentru realizarea

parapeţilor deformabili, rigiditatea mărită asigurând în principal preluarea fără

probleme a impacturilor de mică amploare (viteză sau unghi de impact de valori

reduse) şi suplimentar asigurând revenirea vehiculului pe partea carosabilă iar

delaminarea preluând şi disipând eficient energia de impact.
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Variantele de realizare efectivă a unui laminat tip „sandwich” sunt extern de

diverse, opţiunile fiind de regulă guvernate de criterii economice în contextul

asigurării optime a calităţilor mecanice necesare.

În această direcţie, o propunere de laminat de acest tip ar putea fi cea din

Tabelul 5.8, materialele componente fiind procurabile în România iar punerea în

operă nepunând probleme deosebite.

Se remarcă un aspect de natură tehnologică a cărui particularitate ar putea

potenţa calităţile de absorbţie prin delaminare a energiei de impact.

Structura se realizează în mod normal conform etapelor prezentate mai jos :

 se aplică laminatul exterior (straturile 1 ÷ 6) ;

 se alocă un timp de cură de minimum 12 ore ;

 se şlefuieşte grosier suprafaţa şi se laminează miezul (straturile 7 ÷ 8) ;

 după o cură de minimum 12 ore, se şlefuieşte grosier suprafaţa miezului şi

se aplică laminatul interior (straturile 9 ÷ 12).

Şlefuirea grosieră premergătoare aplicării miezului are drept rol principal

asigurarea unei rugozităţi necesare unei bune aderenţe a acestuia la laminatele

monolitice adiacente. Prin renunţarea la această etapă tehnologică se creează

premizele unei aderenţe deficitare a miezului la cele două straturi, delaminarea

prematură ce rezultă fiind în acest caz o calitate urmărită şi nu un defect.

Tabelul 5.9
Nr. str. Material Observaţii

1 Polycor ISO –PA Gelcoat isoftalic
2 Polycor ISO –PA Gelcoat isoftalic
3 CSM 450 Chopped Strand Mat (împâslitură) 450 g / m2

4 CSM 450 Chopped Strand Mat (împâslitură) 450 g / m2

5 CSM 450 Chopped Strand Mat (împâslitură) 450 g / m2

6 CSM 450 Chopped Strand Mat (împâslitură) 450 g / m2

7 Core Mat X 1–2
mm Material pentru miez (ţesătură grosime 2 mm)

8 Herex C 70.75 – 10
mm

Miez din spumă poliuretanică grosime 10 mm

9 CSM 450 Chopped Strand Mat (împâslitură) 450 g / m2

10 CSM 450 Chopped Strand Mat (împâslitură) 450 g / m2

11 CSM 450 Chopped Strand Mat (împâslitură) 450 g / m2

12 Rowing 500 Ţesătură 500 g / m2

Grosime totală stratificat: cca. 20 mm
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5.4.3 TEHNOLOGIA DE REALIZARE DIN MATERIALE COMPOZITE A

PARAPETELOR DE SIGURANŢĂ DEFORMABILE DE TIP SEMIGREU

Indiferent de natura acesteia, tehnologia adoptată pentru realizarea efectivă

din materiale compozite a parapeţilor deformabili trebuie să asigure o producţie de

serie foarte mare în contextul unor investiţii iniţiale rezonabile şi mai ales al unei

manopere minimale. De asemenea, cheltuielile pentru întreţinerea sau reparaţia

echipamentelor sau utilajelor aferente trebuie să rămână într-o gamă de valori cu

caracter cât mai restrâns.

Prin urmare, o variantă tehnologică ce ar răspunde criteriilor de mai sus ar

putea fi aceea a utilizării de matriţe cave metalice realizate prin modificări minore ale

profilelor utilizate deja la confecţionarea parapeţilor deformabili de tip glisieră (vezi

mai sus).

Profilele necesare sunt oferite de către diverşi furnizori într-o gamă

dimensională standardizată (de exemplu figura 5.26), atât forma secţiunii profilelor

cât şi materialul din care sunt confecţionate fiind corespunzătoare scopului urmărit.

Fig. 5.26 Profile de glisiere metalice oferite de firma Trinity Highway Products
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Aceeaşi furnizori recomandă sistemele de fixare pe stâlpi a profilelor W-beam

şi Thrie Beam (Fig.5.27) precum şi alte informaţii despre materiale şi acoperirile prin

zincare, conform normei americane AASHTO M180.

Modificările necesar a fi efectuate pentru a converti aceste semifabricate la

noua destinaţie ţin seama de caracterul de masă al producţiei (consolidări şi

ranforsări ale matriţei) precum şi de modalitatea de impregnare sau de eliminare a

bulelor de aer din laminat.

Fig. 5.27 Sisteme de prindere a liselor pe stâlpi (W-beam şi Thrie Beam)
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Acest din urmă aspect are o importanţă covârşitoare, mai ales că este de

regulă asociat cu degajarea de vapori toxici, situaţie ce devine inacceptabilă în

lumina reglementărilor actuale privind protecţia muncii şi mai ales a mediului

înconjurător.

O modalitate de rezolvare a problemei este vacuumarea, procedeu tehnologic

prin care stratificatul impregnat cu răşină este acoperit cu o folie izolantă din

polietilenă (Fig. 5.28), vidul creat prin extragerea aerului din spaţiul dintre folie şi

laminat presând puternic folia pe acesta şi eliminând astfel orice bulă de aer sau

zonă neimpregnată.

Concomitent, filtrând aerul aspirat de către pompa de vid se elimină complet

noxele degajate (vapori de stiren ş.a.), procedeul fiind prin urmare conform normelor

de protecţie a mediului.

Matriţele cave destinate procedeului de vacuumare prezintă suplimentar o

flanşă periferică, dispozitiv necesar aplicării corespunzătoare a foliei de plastic

precum şi asigurării etanşeităţii aferente. De asemenea, folia din polietilenă utilizată

are o textură cu onduleuri sau indentări pentru a asigura evacuarea aerului chiar

dacă folia este în contact cu suprafaţa produsului.

Fig. 5.28 Produs în matriţă cavă în timpul vacuumării

Prin urmare, drept variante de realizare tehnologică din materiale compozite a

parapeţilor deformabili propunem soluţiile prezentate în figurile 5.26 şi 5.27. Matriţele



Analiza capacităţii de rezistenţă la acţiuni impulsive dinamice a sistemelor mecanice
de protecţie ce echipează căile rutiere

140

cave utilizate sunt practic identice (ranforsări cuplate cu o placă de sprijin şi flanşă de

vidare), etapele de realizare a laminatului fiind proprii tipului de compozit utilizat

(structură tip „sandwich” din ţesături de armare din fibră de sticlă).

Indiferent de varianta adoptată, matriţa se tratează în prealabil cu un agent

demulant (alcool polivinilic) şi se supune vacuumării după realizarea în matriţă a

compozitului.

Astfel, pentru  structura tip „sandwich” (fig. 5.29) se aplică succesiv laminatul

monolitic exterior, miezul şi laminatul monolitic interior,  vacuumându-se cca. 12 ore

după fiecare etapă de aplicare. Trebuie avut în vedere că spre muchiile exterioare (în

zona flanşei de vidare) grosimea miezului se reduce treptat, muchiile fiind alcătuite

din suprapunerea celor două laminate monolitice.

Utilizarea variantei din „superferociment” presupune un proces tehnologic mult

simplificat constând din inserarea armăturii în matriţă, turnarea cantităţii necesare de

mortar şi apoi vacuumarea timp de cca. 30 min. Panourile de plasă ale armăturii vor

fi pre-formate utilizând o presă având capetele de lucru realizate din aceleaşi profile

metalice ca şi matriţa.

Fig. 5.29 Variantă tehnologică de realizare a parapeţilor deformabili cu structură tip

„sandwich” din ţesături de armare din fibră de sticlă

5.4.4 MODALITĂŢI DE MĂRIRE A EFICIENŢEI ABSORBŢIEI ENERGIEI DE
IMPACT LA PARAPETE DEFORMABILE DIN MATERIALE COMPOZITE

Eficienţa absorbţiei energiei de impact depinde de fiecare din părţile

componente ale parapetului deformabil. Evident că ponderea cea mai mare o are
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elementul de lucru şi anume glisiera, construcţia adecvată a acesteia fiind esenţială

dacă ne raportăm la îndeplinirea scopului pentru care este prevăzut parapetul de

protecţie (preluarea impactului şi redirecţionarea vehiculului pe partea carosabilă). În

acelaşi timp însă, nu trebuie să neglijăm contribuţia celorlalte elemente ale

parapetului, mai ales a stâlpilor de fixare şi susţinere, element component supus din

start unor cerinţe antagoniste.

Astfel, dacă redirecţionarea vehiculului pe partea carosabilă presupune stâlpi

de fixare şi susţinere având o rezistenţă relativ mare, amortizarea energiei de impact

impune o cerinţă inversă, o rigiditate excesivă a acestora putând anihila, cel puţin

parţial, eficienţa unei glisiere de altfel bine concepute şi realizate.

O soluţie de realizare a compromisului astfel necesar este aceea a

intercalării unui element elastic suplimentar între glisieră şi stâlpul de susţinere. În

acest mod, stâlpul poate avea rigiditatea necesară redirecţionării vehiculului pe

carosabil, energia de impact fiind absorbită succesiv de glisieră şi apoi de elementul

elastic, acesta deformându-se iniţial la modul elastic urmat apoi de deformarea

plastică sau cedarea completă.

O variantă constructivă de realizare efectivă a unui astfel de element este

aceea a elementului elastic tubular.

Forma circulară comprimată pe direcţia diametrului prezintă un compromis

acceptabil între elasticitatea necesară amortizării impacturilor de amploare medie şi

plasticitatea necesară disipării energiei impacturilor mai puternice, acţiune realizată

prin aplatizarea secţiunii.

Din punct de vedere al materialului utilizat, elementul tubular poate fi realizat

fie dintr-o ţeavă metalică fie din alte materiale cum ar fi: P.V.C. (policlorura de vinil,

polipropilena sau materiale compozite armate cu fibre, realizate special în acest

scop. Dacă ţeava metalică nu este indicată (dimensiunile uzuale ducând la o

rigiditate excesivă) iar ţevile din plastic au o rezistenţă insuficientă, ultima variantă

este cea mai fezabilă, elementul tubular putând fi realizat la dimensiunile optime şi

din materialul indicat.

Montarea glisierelor parapetelor deformabile din materiale compozite prin

intermediul unui element elastic măreşte eficienţa lor funcţională, prin faptul că se

preia o parte din energia înmagazinată în momentul impactului.
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O variantă constructivă fezabilă constă în bobinarea „in situ” a firelor sau

benzilor de ţesătură de armare pe o matriţă metalică tip poanson de forma unui dorn

cilindric, rezultând în final un element tubular având caracteristicile geometrice şi

mecanice necesare.

Această tehnologie se utilizează curent la realizarea produselor tubulare (Fig.

5.30) de diferite destinaţii (stâlpi pentru iluminatul public, catarge etc.).

Elementele elastice tubulare pot fi montate fie segmentat (individual pe fiecare

stâlp de fixare al parapetului, Fig. 5.31) sau continuu, prin alinierea unui element

tubular nesegmentat cu profilul glisierei pe toată lungimea parapetului (Fig. 5.32).

Fig. 5.30 Schemă de realizare a unui element tubular prin laminare „in situ”

Fig. 5.31 Montaj segmentat a elementelor elastice tubulare
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A doua variantă poate fi îmbunătăţită din punct de vedere al rigidităţii prin

umplerea cavităţii elementului tubular cu spumă poliuretanică autoexpandabilă,

sporul de rigiditate (de altfel relativ redus ca amploare) având totuşi un efect sensibil

în preluarea impacturilor de mai mică amploare sau la redirecţionarea vehiculului pe

partea carosabilă, cerinţe vitale în cazul de faţă.

Fig. 5.32 Montaj continuu a elementelor elastice tubulare

Soluţiile propuse vor avea în vedere pe de o parte placarea parapetelor deja

existente cu elemente modulare realizate din cauciuc compozit în zonele în care

impactul poate avea un efect negativ siguranţei în trafic, iar pe de altă parte

realizarea unor parapete din materiale compozite eficiente, de tipul unor stratificate

armate sau a unor structuri de tip sandwich.

Din cauza faptului că materialele compozite stratificate se deteriorează relativ

repede la acţiunea unor factori de mediu (variaţii de temperatură, umiditate etc.), iar

preţul de fabricaţie al unui astfel de panou compozit este scump, s-a ajuns la

concluzia că placarea parapetelor pe anumite porţiuni cu astfel de materiale nu este

deloc eficientă.

S-a ajuns la concluzia că alte metode, cum ar fi folosirea unor elemente

elastice ar fi mult mai eficientă, fiabilă şi cu un preţ de fabricaţie scăzut.
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Prin adoptarea soluţiilor respective, s-a avut în vedere ca tipurile de materiale

folosite să aibă ca principal efect absorbţia energiei de impact datorată şocului lateral

sau frontal şi disiparea acesteia, printr-o deformabilitate crescută a parapetului, în

aşa fel încât efectele colaterale datorate impactului să fie cât mai puţin distructive

atât din punct de vedere al autovehiculului cât şi al siguranţei pasagerilor.
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CAPITOLUL 6

ANALIZA EXPERIMENTALĂ A PARAPETELOR CA MODELE
FUNCŢIONALE

6.1 ÎNCERCĂRI MECANICE PE SISTEME MATERIALE CU ELEMENTE
ELASTICE ŞI DISPOZITIVE ADĂUGATE. PREZENTAREA STANDULUI PENTRU
ÎNCERCĂRI

In acest capitol sunt prezentate câteva soluţii constructive de dispozitive

amortizoare, mult mai eficiente, menite să preia şi să atenueze o parte din energia

dezvoltată în momentul şocului.

Spre deosebire de soluţiile precedente, acestea din urmă se prezintă sub

forma unor sisteme de amortizare concentrate, montate în zona de prindere a

parapetului de stâlp.

6.1.1 ÎNCERCĂRI MECANICE PE PARAPET CU FIXARE SIMPLĂ
Pentru a putea studia efectul elementelor elastice de absorbţie a energiei de

deformaţie produse în momentul şocului, iniţial au fost efectuate încercări pe un

parapet fixat direct pe stâlp, prin intermediul unor şuruburi de fixare.

În Fig. 6.1 este prezentat parapetul înainte şi după impact.

Fig. 6.1 Parapetul fără elemente de amortizare, înainte şi după impact



Analiza capacităţii de rezistenţă la acţiuni impulsive dinamice a sistemelor mecanice
de protecţie ce echipează căile rutiere

146

Standul folosit pentru încercările experimentale a fost alcătuit din:

1 - rampa folosită pentru lansarea cu viteză controlată a masei de lovire;

2 - căruciorul de lovire;

3 - planşeul de beton pentru fixarea stâlpilor de susţinere a parapetelor;

4 - sistemul de măsurarea vitezei şi înregistrare a impactului;

5 – elemente elastice pentru absorbţia energiei (prin şoc sau prin frecare uscată)

Rampa folosită pentru lansarea masei de lovire este alcătuită dintr-o structură

metalică de bare sudate având o porţiune înclinată cu înălţimea de 1,1 m continuată

cu o porţiune orizontală pe o lungime de 1,5 m. Calea de rulare pe rampă şi pe

porţiunea orizontală a fost realizată din bare din profile laminate U16. Intreg sistemul

rampei de lansare a fost fixat pe un planşeu de beton prn intermediul unor plăci

sudate cu buloane M14. In Fig.6.2 este prezentată structura de bare a rampei de

lansare.

Căruciorul de lovire a fost realizat dintr-un şasiu de bare de oţel chesonate,

prevăzut cu o serie de compartimente în care au fost introduse 12 mase din fontă

calibrate, de 50 kg. fiecare. Masa totală de lovire a căruciorului, incluzând masa

şasiului, a fost de 660 kg.

Manevrarea căruciorului s-a făcut prin intermediul unui tambur acţionat cu

manivelă pe care s-a înfăşurat un cablu legat de cărucior. Pentru siguranţă, tamburul

a fost prevăzut cu un mechanism cu clichet care  a permis blocarea căruciorului în

orice poziţie.

Fig.6.2 Structura rampei de lansare
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Lansarea căruciorului s-a făcut cu ajutorul unui dispozitiv de deszăvorâre

acţionat electromagnetic. In Fig. 6.3 se prezintă tamburul de înfăşurarea cablului pe

axul căruia este montat şi clichetul pentru zăvorârea căruciorului.

In vederea aplicării şocului pe parapet, căruciorul a fost prevăzut la partea

frontală cu o mască din tablă de oţel cu grosimea de 6 mm (Fig. 6.4).

Fig.6.3 Dispozitivul pentru ridicarea căruciorului

Ţinând seama de înălţimea de lansare a căruciorului h = 1,1 m şi neglijând

forţele de frecare dintre roţi şi calea de rulare, viteza teoretică de lovire a căruciorului

este (6.1):

Fig. 6.4 Căruciorul de lovire
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(6.1)

Pentru obţinerea unei viteze de lovire cât mai apropiată de cea teoretică,

înainte de fiecare încercare, căile de rulare au fost unse cu vaselină.

In cazul folosirii elementelor elastice sub formă de lamele de arc, amplasate la

ambele extremităţi ale parapetului, în vederea absorbţia energiei, la realizarea

experimentului s-a folosit o rampă de 4 m lungime pe palier şi înălţime h = 1,125 m.

6.1.2 PARAPET CU ROLE AMORTIZOARE DIN CAUCIUC
Amestecul de cauciuc din care sunt confecţionate rolele conţine, pe lângă

elastomerul de bază, 100 PHR material de umplutură şi 100 PHR cauciuc regenerat.

Restul materialelor aflate în compoziţie sunt specifice oricărui amestec, şi anume:

agenţi de protecţie, vulcanizare, plastifiere, curgere. Caracteristicile fizico-mecanice

ale acestui tip de cauciuc sunt prezentate în Tabelul 6.1:

Tabelul 6.1

Duritate Rezistenţă
la rupere

Alungire
la rupere

Modul de
elasticitate
la întindere

100%

Resistenţa
la

abraziune

Coeficient de
rigiditate la

compresiune

Coeficient
de rigiditate
la forfecare

Coeficient
de

contracţie
transversală

[oShA] [MPa] [%] [MPa] [mm3] [N/mm] [N/mm] -

68-70 550 220 240 320 1000 250 0,49

Rolele din cauciuc (Fig.6.5), având diametrul de 170 mm şi grosimea de 80

mm sunt fixate la partea superioară a interfeţei parapet – stâlp, având distanţa dintre

axe de 170 mm. In Fig. 6.6 se prezintă schema de amplasare a rolelor în punctele de

legătură dintre parapet şi stâlp. In Fig. 6.6 se prezintă fotografia parapetului montat

pe stâlpi, prin intermediul rolelor de cauciuc, înainte de efectuarea încercării.

Fig.6.5 Rola din cauciuc Fig.6.6 Schema de amplasare a rolei
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Fig.6.7 Modul de amplasare a parapetului pe stâlpi, înaintea încercării

6.1.3 PARAPET CU ROLE DIN CAUCIUC ŞI AMORTIZOARE LAMELARE
In acest caz se prezintă o variantă îmbunătăţită a sistemului de amortizare

anterior, la care, pentru amortizarea şocului, pe lângă rolele din cauciuc, s-a prevăzut

şi un sistem lamelar de amortizare, întărit cu bride. Bridele au fost concepute în

vederea rigidizării lamelelor elastice în timpul impactului.

In Fig. 6.8 este prezentat sistemul de amortizare cu role şi elemente lamelare

montat pe stâlpi pregătit în vederea încercărilor experimentale la şoc, iar în Fig. 6.9

sistemul pregătit pentru încercări.

Fig. 6.8 Sistemul de amortizare cu role şi elemente  lamelare
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Fig. 6.9 Sistemul de amortizare cu elemente lamelare pregătit pentru încercări

In vederea încercărilor parapetele au fost fixate, mai întâi pe patru stâlpi la o

distanţă de un metru între ei, respectiv pe doi stâlpi, la capete, la o distanţă de trei

metri.

Din motive de securitate a experimentului, stâlpii pe care au fost montate

parapetele au fost mult mai rigizi decât cei utilizaţi în mod curent în exploatare, fiind

realizați din profile laminate U12.

Aceştia au fost fixaţi pe un planşeu de beton cu buloane M14 prin intermediul

unor plăcuţe de susţinere. Parapetele care au fost încercate au fost fixate pe stâlpii

de susţinere cu buloane şi piuliţe, la fel ca în realitate.

In Fig. 6.10 este prezentat modul de fixare al stâlpilor pe planşeu şi al

parapetelor pe stâlpi.

(a)
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b) c)

Fig. 6.10 Modul de fixare al stâlpilor şi parapetelor

Comportarea parapetelor în momentul impactului a fost filmată pentru trei

moduri de fixare (cu role de cauciuc şi sistem lamelar de amortizare, role de cauciuc

fără sistem lamelar şi prindere directă, fără amortizare) cu ajutorul unei camere cu

filmare rapidă. Camera de filmat a fost montată pe o schelă deasupra parapetelor la

o astfel de înălţime în aşa fel încât să fie vizualizat întregul standul de încercări.

Pentru identificarea diferitelor poziţii ale parapetului în timpul deformării, pe planşeu a

fost trasat un caroiaj. In Fig. 6.11 se prezintă standul de încercări şi platforma de

filmare.

Determinările experimentale s-au făcut pentru patru cazuri diferite de

amortizare şi de fixare a parapetelor.

Cazul I Parapet fixat în patru puncte cu amortizare cu role din cauciuc şi elemente

lamelare

Cazul II Parapet fixat la capete pe role de cauciuc

Cazul III Parapet fixat la capete fără sisteme de amortizare
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Fig. 6.11Standul de încercări şi platforma de filmare

In urma prelucrării imaginilor captate cu camera de filmat, ţinând seama că

timpul între două cadre succesive a fost de 40 ms, s-a putut determina viteza

căruciorului în momentul impactului pentru fiecare caz studiat în parte. De

asemenea, s-a putut determina şi viteza de recul a căruciorului în urma impactului.

In Tabelul 6.2 se prezintă valorile vitezelor de impact şi de recul determinate

pentru cele trei cazuri în urma prelucrării imaginilor filmate.

Tabelul 6.2

v [m/s] Cazul I Cazul II Cazul III
viniţial 4,5 4,25 3,58
vrecul 0,6 1,42 0,7

După cum se poate observa din acest tabel, vitezele de lovire a căruciorului

determinate experimental sunt mai mici decât viteza determinată analitic (4,64 m/s).

Acest lucru se datorează forţelor de frecare dezvoltate între roţile căruciorului şi

calea de rulare.
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Fig. 6.12 Secvenţe privind modul de deformare a parapetelor pentru cele trei cazuri

In Fig. 6.12 sunt prezentate secvenţe privind modul de deformare în urma

impactului al sistemului de amortizare (Fig. 6.12,a) şi a parapetelor (Fig. 6.12,b şi

6.12, c) pentru cele trei cazuri încercate.

In toate cazurile încercate s-a constat că parapetele au suferit deformaţii

plastice, indiferent de sistemul de amortizare folosit. După fiecare încercare

parapetul a fost demontat şi s-au determinat deformaţiile în cinci secţiuni. In Fig. 6.13

se prezintă imaginea parapetului nedeformat (cu galben) şi deformat (cu roşu),

pentru cele trei cazuri experimentale.

a) b)
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c)

Fig. 6.13 Deformatele parapetelor în cele trei cazuri

In figura 6.14 s-au reprezentat curbele de variaţie a deformaţiilor parapetelor

pe baza  măsurătorilor făcute în cele cinci secţiuni pentru cazurile încercate.

Fig. 6.14 Curbele de variaţie a deformaţiilor remanente  ale parapetelor pe baza

măsurătorilor

In Fig. 6.15 sunt prezentate spre comparaţie valorile experimentale şi

numerice obţinute în urma testelor efectuate.
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Fig. 6.15 Valorile experimentale si numerice ale deplasarilor obtinute in urma

impactului

6.1.4 PARAPET CU ELEMENTE ELASTICE DIN ARC, MONTATE LA
AMBELE CAPETE

6.1.4.1 ELEMENTE DISIPATIVE CU FRECARE USCATA

Pentru mărirea capacităţii de disipare a energiei de impact la parapetele rutiere

au fost adoptate elemete cu cedare iniţială elastică şi disipare prin frecare uscată pe

suprafeţe. Acest element este descris în Fig. 6.16.

Fig. 6.16 Element elastic lamelar
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Acest element a fost calculat conform standardului C133/82 în aşa fel încât să

poată prelua un efort de lunecare maxim de 12991,01 N. Pentru faza experimentală

şuruburile din element au fost tensionate la un efort care corespunde unei forţe de

lunecare egală cu 6000N.

Calculele necesare experimentului pentru elementul disipativ cu frecare uscată

sunt descrise mai jos:

- Calculul efortului maxim de pretensionare a şurubului M10:

02pst RAkN  (6.2)
Şurub 10 grupa 8.8 => k = 0.8

Rp0,2 = 640N/mm2

z = 0 (fără eforturi suplimentare)
f = 0.35
m = 0.95 (static)

0.85 (dinamic repetat)
As = (0.54 din pas)
As = 76.31 mm2

N78.3907064031.768.0Nt 

- Efortul de frecare maxim admis:

N01.1299178.3907095.035.0Nf  => kN9.12maxNf 

- Efort maxim admis pe elementul disipativ:

kN12910NN f  maxim

Plecând invers în calcul, se admite un efort de preluare prin lunecare cu

frecare uscată de cca. 60000N, rezultând un moment de strângere a

şuruburilor de 38 Nm calculat cu urmatoarea formulă (6.3):

T = k Fl d (6.3)

unde :

k = 0,2 pentru şurub galvanizat strâns fără ungere

Fl = 6000N – forţa de lunecare admisă

d = diametrul şurubului

Pentru  verificarea capacităţii de disipare prin frecare uscată, rezultată din calcul,

elementul disipativ a fost testat pe o presă tip SANS cu capacitatea de 100 tf, cu

înregistrare automată a parametrilor de îcercare (Fig. 6.17)
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a) b)

c) d)

Fig. 6.17 Imagini preluate în timpul prelucrării datelor la frecarea uscată

In Fig. 6.18, a, b pot fi vizualizate elementele lamelare supuse la încercarea

de tracţiune cu frecare uscată.

a) b)
Fig. 6.18 Încercarea la tracţiune a elementelor elastice

În Fig. 6.19 este reprezentată curba de variaţie a forţei de tracţiune în funcţie de

deplasarea epruvetei în ansamblul său.
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Fig. 6.19 Curba de variaţie a forţei de tracţiune

Din totalul celor 10847 de înregistrări realizate automat, în timp real, cu presa

SANS şi vizualizate pe ecranul din dotarea maşinii de încercat au fost redate primele

15 şi ultimile 15 măsuratori consecutive. Aceste înregistrări sunt prezentate în

Tabelul 6.3.

Tabelul 6.3
Nr.Crt. LoadValue PositionValue Nr.Crt. LoadValue PositionValue

1 2239.437256 0 10833 63820.88672 6.10831213
2 2340.482178 0 10834 63824.19141 6.10831213
3 2437.767334 0.006494018 10835 63827.49609 6.10831213
4 2525.182861 0.009642633 10836 63824.19141 6.10831213
5 2602.729004 0.017710958 10837 63830.80078 6.114806175
6 2669.935547 0.021646725 10838 63830.80078 6.117954731
7 2737.142334 0.02361461 10839 63830.80078 6.119529247
8 2810.928467 0.031092571 10840 63824.19141 6.120316505
9 2881.89502 0.034634762 10841 63813.80859 6.120709896

10 2949.101563 0.036405858 10842 63800.58984 6.12090683
11 3016.308105 0.043687031 10843 63793.50781 6.12090683
12 3080.224854 0.047229219 10844 63776.51172 6.12090683
13 3147.431641 0.055494335 10845 63752.91016 6.12090683
14 3208.058594 0.0594301 10846 63709.00391 6.12090683
15 3271.975342 0.061397985 10847 63638.19141 6.12090683

Calculul energiei disipate de o lamelă:

2
FWd


 , unde: (6.4)

F reprezintă forţa dispată rezultată din graficul (6.19) şi se calculează cu

formula:  mm/kN10
6

60
x

F
F max , iar  este deplasarea punctuală a

lamelei.

Inlocuind în relaţia (6.4) expresia forţei F, rezultă:

Deplasarea lamelei [mm]
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22
d mm/kN5

2
10w  (6.5)

Concluziile privind verificarea experimentală a elementului disipativ sunt

prezentate succint în cele ce urmează:

- În urma încercărilor în maşina de încercat se remarcă faptul că elementul

disipativ funcţionează, rezultând un lucru mecanic absorbit egal cu 282.55 J, calculat

ca arie a suprafeţei situate sub graficul din Fig. 6.19 (elementul după încercare se

poate vedea în Fig. 6.20, iar pentru elementul cu două trepte de cedare, în Fig. 6.21).

Fig.6.20 Măsurarea deplasărilor de la elementul cu frecare uscată

- Rezultatele experimentale din încercarea pe maşină validează rezultatele

teoretice calculate privind efortul de lunecare asigurat prin tensionarea şuruburilor la

o forţă de pretensionare calculată mai sus, cu distribuirea şuruburilor. Efortul de

trecere în frecare uscată este de  63638.19 N (in calculul efortului de pretensionare

s-a admis o forţă de lunecare ultimă de 60000N) .

- Din experimentul prezentat mai sus rezultă un necesar de patru elemente

disipative, montate câte două la fiecare capet al parapetului de protecţie.

Fig. 6.21 Element cu două trepte de cedare
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6.1.4.2 INCERCAREA DINAMICA LA IMPACT A PARAPETULUI CU
ELEMENTE DISIPATIVE DIN ARC, MONTATE LA AMBELE  CAPETE

In acest experiment s-a pus problema proiectării şi realizării unui nou tip de

parapet cu comportament optim la solicitarea de şoc. Soluţia propusă în acest caz s-

a dorit a fi mult mai eficientă din punctul de vedere al amortizării energiei produse în

momentul impactului cât şi sub aspectul unui preţ de cost cât mai scăzut a

tehnologiei de realizare. Spre deosebire de soluţiile precedente, care nu conţin

elemente elastice cu cedare prin frecare uscată, această soluţie se prezintă sub

forma unor sisteme de amortizare concentrate, montate în zona de prindere a

parapetului de stâlp. Montajul şi amplasarea parapetului s-a realizat în standul pentru

încercari dinamice prezentat în Fig. 6.22 şi 6.23.

Fig. 6.22 Palierul standului de încercare

Fig. 6.23 Standul de încercare cu parapetul montat
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Elementele disipative cu lamele din arc, montate la capătul parapetului pot fi

vizualizate în Fig. 6.24 (vedere din faţă) şi Fig. 6.25 (vedere din spate).

Fig. 6.24 Element disipativ Fig. 6.25 Element disipativ
(vedere din faţă) (vedere din spate)

Standul de încercari experimentale folosit pentru studiul comportamentului la

impact a sistemului de absorbţie propus a fost descris în paragraful 6.1.1 (sistemul

fiind format din rampă, cărucior de lovire, planşeu de beton, sistem de măsurare a

vitezei şi element disipativ), cu singura diferenţă că palierul în acest caz a fost

prelungit la 3,5 m.

Căruciorul de lovire a fost realizat din şasiu din profile laminate U16 cu 16

compartimente, în care au fost introduse mase calibrate din fontă, rezultând

împreuna cu masa şasiului o incărcare modulară de 1 tonă, după cum se poate

vedea în Fig.6.26.

Fig. 6.26 Cărucior încărcat cu mase

Secvenţe desprinse din momentul lansării căruciorului de lovire, încărcat cu

masa de 1 tonă precum şi modul de deformare în urma impactului a sistemului de
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amortizare cu lamele elastice din oţel de arc şi a parapetelui, sunt prezentate în Fig.

6.27, a, b, c, d.

a) b)

c) d)
Fig. 6.27 Modul de deformare a parapetului cu elemente lamelare la capete

Fig. 6.28 Deformarea parapetului
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Modul de cedare în urma impactului a fost în domeniul plastic,  cu lunecare

prin frecare uscată a elementelor disipative, precum şi o usoara deformare prin

incovoiere şi torsiune a stâlpilor de susţinere

(Fig. 6.28 şi Fig. 6.29, a, b).

Fig. 6.29 Deformarea stâlpului (a)

(b)

Săgeţile înregistrate în urma experimentului, comparate cu cele obţinute in

urma modelarii pe calculator,  sunt prezentate in Tabelul 6.4:

Tabelul 6.4

Nr.
crt.

Model experimental Model teoretic din simularea
pe calculator

Săgeata totală
remanentă a
parapetelui

[mm]

Deplasarea capătului
elementului elastic Săgeata

totală
remanentă

a
parapetelui

[mm]

Deplasarea
punctuală a
capătului de

prindere
[mm]

Deplasare
punctuală

a
capătului

de
prindere

[mm]

Din care
lunecare prin

frecare
uscată
[mm]

1 75 190.0
17

65.3 180.2
16

2 74 188.0
14

65.3 180,2
17

In Fig. 6.30, a, b, c, d sunt prezentate aspecte din timpul măsurătorilor după

solicitarea de şoc prin impact.
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a b

c) d)
Fig. 6.30 Aspecte din timpul măsurătorilor

Pentru evidenţierea similitudinilor dintre rezultatele experimentale (deformaţiile

parapetelui cu elemente elastice disipative) şi modelul de calcul realizat prin

discretizare cu elemente finite (parapet, elemete disipative din lamele elastice,  stâlpi

din oţel şi masă de lovire) s-a considerat o valoare a energiei absorbite, calculată mai

jos, obţinută în urma bilanţului energetic, în valoare de 11045J. In Fig. 6.31 este

prezentată deformata sistemului rezultată în urma discretizării cu elemente finite, iar

în Fig. 6.32 este redată schematizarea prinderii elementelor elastice lamelare.

2
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J11045
2

7.41000
2

mvE
22

c 



(6.7)

Energia disipată de sistemul cu lamele se determină cu relaţia:

  J5780mm17mm/kN54W4W 2
dtotal,d 

(6.8)

Coeficientul de absorbţie a energiei prin disipare cu lamele cu frecare uscată este:

%33,52100
E

W
k

c

total,d 



(6.9)

Energia disipată prin deformare elasto-plastică în parapet se obţine cu relaţia:

J5265578011045WEW total,dcplel  

Fig. 6.31 Discretizarea cu elemente finite

Fig. 6.32 Schematizarea prinderii elementelor elastice lamelare

Concluzii
Prin adăugarea în sistem a elementelor cu lamele elastice cu absorbţie a

energiei prin frecare uscată, s-a realizat o disipare către aceste elemente a energiei

de impact de circa 50%, restul energiei fiind preluată prin deformarea elasto-plastică

a oţelului din parapet.
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CAPITOLUL 7

CONCLUZII

7.1 SINTEZA CONTRIBUŢIILOR TEORETICE ŞI EXPERIMENTALE.

Unul dintre aspectele majore în transportul rutier este cel legat de asigurarea

unui nivel de siguranţă ridicat pentru utilizatorii din trafic. In scopul de a menţine şi de

a îmbunătăţi siguranţa rutieră adesea este necesară instalarea anumitor parapete în

spaţii cu risc ridicat, în vederea împiedicării vehiculelor şi a pietonilor de a pătrunde

în aceste zone periculoase.

Uniunea Europeană şi-a propus un obiectiv îndrăzneţ, acela de a micşora

până în anul 2010 numărul accidentelor de circulaţie fatale la jumătate faţă de nivelul

din anul 2003. Uniunea Europeană intenţionează să atingă acest ţel prin două seturi

de măsuri:

- înăsprirea prevederilor normelor legale referiotare la regulile rutiere;

- dezvoltarea de noi tehnologii şi/sau îmbunătăţirea celor actuale în scopul măririi

securităţii rutiere.

Este evident, deci, că trebuie făcute progrese importante în sensul scăderii

numărului accidentelor de circulaţie (mai ales a celor fatale sau cu urmări grave), iar

răspunderea principală pentru obţinerea acestui obiectiv revine cercetătorilor din

domeniul autovehiculelor rutiere.

Analiza evoluţiei constructive şi funcţionale a parapetelor din metal realizate în

diverse variante tehnologice ale riglei (lisei) de protectie mecanica la socuri de

impact produse de autovehicule este într-o perpetuă schimbare.

Soluţiile constructive materializate în diverse variante industriale şi comerciale

prezintă dazavantajul faptului că energia cinetică de lovire este absorbită într-o

pondere foarte mare prin procesul de alungire mecanică la valori ridicate, adica

printr-o „ductilitate remarcabilă”.

Energia în momentul impactului trebuie să fie preluată de un material cât mai

uşor deformabil care să disipeze această energie prin deformare. Din aceste

considerente s-a ajuns la concluzia că aplicarea unor tampoane din cauciuc pe

anumite porţiuni ale parapetelor, în zonele cu grad de periculozitate ridicat ar

contribui la atenuarea şocului în urma coliziunii maşină – parapet de protecţie.
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Studiul mărimilor caracteristice ale mişcării unui corp pe durata impactului

prezintă o dificultate majoră legată de timpul foarte scurt în care acesta se produce.

Analiza pe cale teoretică a ciocnirilor se realizează pornind de la ipoteza

simplificatoare că acestea au loc pe o durată infinitezimal de scurtă în care nu se

poate urmări variaţia parametrilor mişcării.  Insă, prin investigarea experimentală,

este posibilă urmărirea acestora pe intervalul de timp în care se produce impactul şi

de aici studiul variaţiilor în timp a mărimilor care caracterizează mişcarea corpului

supus impactului.

Importanţa investigării experimentale a mărimilor caracteristice ale mişcării

unui corp pe durata impactului este justificată prin numeroasele aplicaţii practice,

printre care se află detectarea coliziunilor automobilelor.

Cercetările efectuate în cadrul acestei lucrări, atât prin calcul cât şi

experimental, privind realizarea unor parapete placate, au pus în evidenţă faptul că

stratul de cauciuc, având grosimea mare (10 mm) şi fixat pe toată lungimea

parapetului, absoarbe o cantitate foarte mică din energia de impact. In afara de

aceasta, soluţia devine costisitoare pentru a fi aplicată pe porţiuni mari de

autostradă.

Mai mult decât atât, şi cealaltă soluţie avută în vedere în faza anterioară,

privind realizarea şi testarea unor parapete placate cu panouri realizate din

compozite stratificate armate cu fibre, este cu atât mai puţin viabilă ţinând seama de

caracteristicile elastice ale compozitului precum şi de faptul că acesta se

deteriorează în timp din cauza efectului umidităţii şi al variaţiilor de temperatură. In

afară de acest lucru, preţul de cost al materialului compozit precum şi al tehnologiei

de placare conduce la un preţ mult mai ridicat al acestor parapete. In aceste condiţii,

s-a pus problema proiectării şi realizării unor noi tipuri de parapet cu comportament

optim la solicitarea prin şoc.

Problematica abordată în teza de doctorat este structurată pe două modalităţi

de analiză şi decizie, după cum urmează:

- analiza soluţiilor tehnice actuale şi aplicative ale parapetelor de protecţie cu

elasticitate semnificativă pentru căi rutiere si viaducte;

- stabilirea unor soluţii, metode şi modele de analiza inovative cu caracter de

originalitate propuse de către autor în prezenta lucrare.
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In acest sens, au fost concepute trei soluţii de îmbinare a barierei la stâlpi

printr-un sistem elastic lamelar, sistem elastic cu elemente de cauciuc şi un sistem

lamelar cu alunecare cu frecare uscata la şoc astfel încât energia absorbită să fie

într-o pondere de cel puţin 30% din energia totală necesară deformării remanente a

barierei.

7.2 CONTRIBUŢII ORIGINALE

Soluţiile propuse au trebuit să fie mult mai eficiente atât sub aspectul

amortizării energiei produse în momentul impactului cât şi sub aspectul unui preţ de

cost cât mai scăzut al tehnologiei de realizare.

Pentru analiza proceselor de deformare la şoc au fost utilizate modele de

calcul şi programe automate de analiză cu elemente finite.

Elaborarea metodelor, algoritmului şi programelor de analiză au avut menirea

să verifice validitatea ipotezelor şi sistemelor de calcul pentru conformitatea numerica

de analiză şi decizie.

In prezenta lucrare au fost adoptate trei soluţii inovative de prindere a barei

(lisei) elastice în scopul măririi deplasărilor punctuale şi implicit a energiei disipate.

Astfel, au fost abordate mai multe metode de analiză care au fost experimentate cu

rezultate concordante foarte bune.

Teza constituie rezultatele unor cercetări desfăşurate în cadrul ICECON in

parteneriat cu Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea « Eftimie Murgu”

din Reşita şi Universitatea « Dunărea de Jos » din Galaţi .

Contribuţiile originale ale autorului sunt urmatoarele:

a) Analiza soluţiilor constructive şi funcţionale a sistemelor mecanice de

protecţie existente în prezent în Uniunea Europeană;

b) Prezentarea diferitelor materiale, a elementelor structurale şi a sistemelor

disipative ce intră în alcătuirea parapetelor de protecţie;

c) Introducerea conceptului de analiză dinamică a şocului la impact pentru

bariere etalon montate  pe stand. In acest caz au fost corelate în domeniul

timp şi frecvenţă trei tipuri de şocuri şi răspunsurile aferente în deplasare;

d) Stabilirea unor metode şi modele de analiză a sistemelor auxiliare de

disipare a energiei de lovire înainte de deformarea finală a barierei
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(sisteme elastice auxiliare de prindere cu arcuri lamelare şi/sau cu

elemente din cauciuc);

e) Conceperea, realizarea şi încercarea unor compozite oţel+cauciuc pentru

mărirea capacităţii de disipare a energiei la barierele solicitate la şoc.

f) Conceperea şi realizarea unei soluţii inovative de disipare a energiei cu

îmbinări elastice lamelare şi alunecare cu frecare uscată controlată la şoc;

aceste soluţii implică un preţ de fabricaţie scăzut şi pot fi în mod eficient

aplicate pe scară largă pentru protecţia căilor rutiere;

7.3 DISEMINAREA REZULTATELOR

O parte a rezultatelor prezentate în lucrare au fost diseminate în două cărţi şi

zece articole publicate la prestigioase conferinţe şi simpozioane, naţionale şi

internaţionale:

1. Mănescu T. Ş., Jiga G. G., Zaharia N. L., Bîtea C. V., Noţiuni fundamentale de
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973-1906-67-6, Reşiţa, 2010

2. Mănescu T. Ş., Jiga G. G., Zaharia N. L., Bîtea C. V., Noţiuni fundamentale de

rezistenţa materialelor, Editura „Eftimie Murgu” Orizonturi tehnice, ISBN 973-

8286-79-4, Reşiţa, 2008

3. Mănescu T. Ş., Zaharia N. L., Bîtea C. V., Stroia D. M., Analiza experimentală

a tensiunilor efectuată cu ajutorul tensometriei la un vagon descoperit pe patru

osii, Ştiinţă şi inginerie vol. 16, pag. 131136, Editura AGIR, ISBN 973-8130-

82-4, Bucureşti, 2009

4. Mănescu T. Ş., Zaharia N. L., Simion I., Bîtea C. V., Bălan G., Experimental

Stress Analysis At A Gondola Wagon, 25th Danubia – Adria Symposium On

Advances In Experimental Mechanics, pag. 165166, ISBN 978-80-01-04162-
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5. Vertan, P., Mănescu, Şt. T., Bîtea, C.V., Classification of structure of diffusion

coating on galvanically nicked alloys, Machine Design, University of Novi Sad,

May 2008
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