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CUVÂNT ÎNAINTE 

În ultimele decenii, pe fondul importanţei deosebite pe care o prezintă eficientizarea 

consumului de combustibili fosili, importanţa transportului urban a crescut constant, mai 

ales în marile aglomerări urbane unde inconvenientele generate de dezavantajele trans-

portului privat tind să depăşească limitele admisibile. Una din consecinţele fireşti ale 

acestui fenomen, este tendinţa de intensificare a cercetărilor având ca obiectiv siguranţa 

pasivă pe care o asigură pasagerilor, autovehiculele destinate transportului urban, 

cercetări efectuate atât în mediile de producţie a acestor autovehicule, cât şi în mediile 

academice. 

Prezenta lucrare, intitulată „Contribuţii privind îmbunătăţirea structurii de 

rezistenţă la autovehiculele din transportul urban”, se înscrie în această tendinţă şi este o 

finalizare a cercetărilor teoretice şi experimentale efectuate de către subsemnatul în 

cadrul Şcolii Doctorale a Facultăţii de Inginerie si Management, facultate aparţinând 

Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa. 

În prima parte a lucrării sunt prezentate stadiul actual în domeniul transportului 

urban, analiza funcţională şi constructivă a structurii de rezistenţă a autovehiculelor, 

precum şi aspectele esenţiale ale modelării structurilor de rezistenţă protective. În a doua 

parte a lucrării sunt prezentate rezultatele experimentale obţinute în urma evaluării în 

laborator a conformităţii de rezistenţă a caroseriei unui autovehicul destinat transportului 

urban de persoane, precum şi rezultatele simulării numerice a comportării aceleiaşi 

caroserii, în scopul, atât a validării folosirii ingineriei virtuale în acest domeniu, cât şi în 

scopul evidenţierii deficienţelor de rezistenţă pe care le prezintă caroseria care a făcut 

obiectul studiului. Ultima parte a lucrării este destinată prezentării contribuţiilor şi 

concluziilor autorului, a direcţiilor cercetărilor viitoare, precum şi a diseminării 

rezultatelor obţinute. 

Ţin să mulţumesc şi pe această cale, D-lui Prof. univ. dr. eur. ing. Tiberiu Ştefan 

MĂNESCU, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, care, 

acceptându-mă ca doctorand al Domniei sale, mi-a făcut o mare onoare, domnul profesor 

în calitate de conducător ştiinţific de doctorat cu răbdare m-a coordonat şi condus la 

finalizarea prezentei lucrări. În acest sens, ţin să precizez că întrega perioadă de 



elaborare a prezentei lucrări, sub atenta coordonare a D-lui Profesor, a constituit o 

adevărată perioadă de specializare în domeniul structurilor de rezistenţă ale 

autovehiculelor destinate transportului urban. 

De asemenea, ţin să mulţumesc D-lui prof. univ. dr. ing. dr. honoris causa Polidor 

BRATU, membru al  Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, Preşedinte Director 

General al SC ICECON SA Bucureşti. D-l Profesor Polidor BRATU  m-a sprijinit direct şi 

nemijlocit în demersul de a realiza evaluarea experimentală impusă prin obiectivele 

prezentei lucrări. În acest context, în această perioadă dificilă din punct de vedere 

economic, D-l Profesor mi-a pus la dispoziţie, cu generozitate, toate capabilităţile 

experimentale ale laboratoarelor ICECON. 

Aduc mulţuniri pe această cale şi conducerii Universităţii „Efimie Murgu” din 

Reşiţa, în special Doamnei Rector prof. univ. dr. ing. Doina FRUNZĂVERDE şi D-lui 

Prorector prof. univ. dr. ing. Reinert GILLICH, de al căror sprijin am beneficiat, 

necondiţionat, oricând am avut nevoie. 

Deasemenea aduc mulţumiri domnului profesor univ.dr.ing.Ioan NICOARĂ de la 

Universitatea „POLITEHNICA” din Timişoara şi domnului prof.univ.dr.ing.Dorian 

NEDELCU de la U.E.M din Reşiţa care, în calitate de referenţi mi-au făcut observaţii 

pertinente ce m-au ajutat la finalizarea tezei de doctorat. 

Nu în ultimul rând trebuie să aduc mulţumiri familiei mele şi şefilor mei care, pe 

toată perioada eleborării prezentei lucrări m-au înţeles şi m-au sprijinit, fiind permanent 

alături de mine în demersul de a finaliza o lucrare de o asemenea complexitate. 

În final, precizez că studiile doctorale ale autorului s-au desfăşurat în cadrul 

Proiectului POSDRU/6/1,5/S/16 – Doctoranzi în sprijinul inovării şi competitivităţii, Axa 

prioritară 1 – Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi 

dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, proiect derulat sub egida Universităţii „Eftimie 

Murgu” din Reşiţa. 

Reşiţa, 15 noiembrie 2013, 

Drd. ing.dipl. Marian Nicolae ŢIGĂNAŞU 
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NOTAŢII ŞI UNITĂŢI DE MĂSURĂ FOLOSITE 

kmpE _  - consum energetic – persoană-kilometru 

db(A) – unitate de măsură a zgomotului - decibeli 

r  - rezistenţa la rupere prin tracţiune statică simplă - 2mmN  

c  sau 2,0  - limita de curgere 

r  - alungirea specifică la rupere prin tracţiune statică simplă 

IE  - indicele Erickson 

HRB  - duritatea materialului, exprimată pentru materiale din această categorie, prin unităţi 

Brinell 

n  - tipul de ecruisare a materialului (cinematică sau izotropică), exprimat prin indicele de 

ecruisare 

r  - caracteristicile de anizotropie ale tablei, exprimate prin coeficientul de anizotropie 

S  - alungirea minimă la rupere prin tracţiune 

r, u – variabile 

V  – domeniu al sistemului fizic analizat 

L , C    - operatori diferenţiali sau integro-diferenţiali 

Vf , Sf  - funcţii 

t  - timp - s  

ce LL ,  - operatori de ordin inferior operatorului L  

pE  - modul de elasticitate - 2mmN  

n , 0E  - constante  

  - tensiunea tangenţială - 2mmN  

  - lunecarea specifică 

  - lungirea specifică 2mmN  

 n  - tensiune normală - 2mmN  

 n  - tensiune tangenţială - 2mmN  

np  - tensiune rezultantă - 2mmN  

ij  - tensorul tensiune a lui Cauchy 
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   - vector coloană, reprezintă starea de tensiune spaţială într-un punct oarecare al 

solidului 

,,, zyx  - direcţii reciproc ortogonale 

n  - direcţie care determină tensiunea np  

zyx nnn ,,  -cosinuşi directori 

Oxyz  - sistem de referinţă 

 zyxM ,,  - punct oarecare aparţinând solidului raportat la sistemul de referinţă 

  - deplasare 

N  - punct în vecinătatea infinitezimală a punctului M 

,,, wvu  - componentele deplasării în dreptul punctului M 

  dv,  v, dwwduu  - componentele deplasării în dreptul punctului N 

MN  - distanţa înainte de deformaţie -  mm  

NM  - distanţa după deformaţie - mm  

x , y , z  - lungirile specifice după direcţiile axelor de coordonate  

xy , yz , zx  - lunecările specifice în plane paralele cu planele axelor de coordinate 

T - tensorul deformaţiilor specifice 

ij   zyxji ,,,   - componentele tensorului tensiune T  

xf , yf , zf  - componentele forţei masice după axele de coordonate 

iu  zyxi ,,  - componentele forţei inerţiale d’Alembert 

 - densitate - 3mmkg  

iu   zyxi ,,  - componentele vectorului acceleraţie 

 1L  - matrice operator diferenţial 

 B  -  matricea operatorului deformaţii specifice-deplasări 

 D  - matricea de elasticitate 

 6,...,1, jicij  - componentele tensorului de ordinul patru ale coeficienţilor elastici. 

E  - modulul de elasticitate longitudinală - 2mmN  

  - coeficientul contracţiei transversale 

G  - modul de elasticitate transversală - 2mmN  
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  - constanta lui Lamé 

  - operator diferenţial liniar de ordinul doi (laplacian), 

m  - invariantul de ordinul întâi al stării de tensiune - 2mmN  

zzyyxx FFF ,,  - funcţii de compatibilitate 

S - domeniu compact de pe frontiera solidului 

21,SS  - subdomenii ale domeniului S  

jn  - cosinuşii directori ai direcţiei tensiunii ij în raport cu axele reperului de referinţă. 

 n  - matricea cosinuşilor directori 

 zyxTT ,,  - câmpul de temperatură 

  - coeficientul de dilatare termică liniară sau scalar real 

 TD  -  vectorul tensiunilor termice 

X - spaţiu vectorial normat complet sau spaţiu Banach, sau spaţiu Hilbert 

 EH  - spaţiu energetic 

uXX    - produs cartezian care constituie spaţiul acţiunilor exterioare 

  - energiei potenţiale 

  - energia potenţială complementară 

dS - distanţa dintre două puncte infinitezimal apropiate din domeniul V  

V  - punct al domeniului tridimensional compact 

Y  - spaţiul câmpurilor structurale generate 

1  - operator liniar 

2  - operator liniar rezultat din calcule prin introducerea unor ipoteze simplificatoare  

  - energie potenţială 

*   - energie potenţială complementară 

J  - operator liniar de interpolare 

A  - operator de aproximare 

i  - funcţii de interpolare 

iku  - deplasările generalizate la nodurile k ale elementului finit i  

 0  - starea de deformaţie iniţială 

   - starea de deformaţie finală 

 e  - deformaţii elastice efective 
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U  - energia potenţială de deformaţie acumulată de corpul solid - J  

 k  - matricea de rigiditare a elementului finit 

 u  - vectorul deplasărilor nodale 

 R  - vectorul forţelor nodale 

 0R  - vectorul sarcinii adiţionale sau de corecţie 

 0u  - deplasări iniţiale 

h  - înălţime - mm  

1a , 2a , 1d  şi 2d  - distanţe măsurate înainte şi după testul experimental - mm  

BB  ,  CC   - axele microbuzului 

1B , 2B , ..., 12B , 1C , 2C , ..., 12C  - punctele în care s-au măsurat distanţele 1a , 2a , 1d  şi 2d  

  - unghiul de rotire a caroseriei microbuzului  

Bamax  , Camax  - distanţe folosite la verificarea nepenetrării spaţiului de supravieţiure pe 

direcţie verticală - mm  

Bhmax  , Chmax  - distanţe folosite la verificarea nepenetrării spaţiului de supravieţiure pe 

direcţie orizontală - mm  

F  - forţa - N  

m  - masa - kg  

a  - acceleraţia - 2sm  

k  - constantă elastică - mmN  

d  - deplasare - mm  

v  - viteza - sm  

c  - constantă de amortizare 

  - unghiul dintre planul de impact şi planul determinat de axa în jurul căreia se produce 

răsturnarea şi dreapta teoretică pe care se sprijină structura pe planul de impact 

0E  - energia sistemului în momentul de început al răsturnării - J  

1E  - energia sistemului, în momentul impactului - J  

Gv  - viteza periferică a structurii în momentul impactului - sm  

pE  - modul de plasticitate - 2mmN  

g  - acceleraţia gravitaţională - 2sm  
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1. SITUAŢIA ACTUALĂ PRIVIND TRANSPORTUL 

URBAN 

1.1 Preliminarii 

Comisia Europeană consideră inacceptabil de ridicat numărul deceselor şi al vătămă-

rilor corporale provocate de accidentele rutiere, recunoscând totodată că sistemul de tran-

sport sigur şi durabil contribuie la competitivitate şi prosperitate, la ocuparea forţei de 

muncă, siguranţă şi securitate pe plan european. 

Strategia naţională privind siguranţa rutieră 2011-2020 este un document de politici 

coerente şi unitare în sfera siguranţei rutiere, pe termen lung, care a apărut ca urmare a 

rezultatelor nesatisfăcătoare ale politicilor existente în domeniu, atât pe plan naţional, cât şi 

pe plan european, [89]. Aceasta urmează a fi pusă în aplicare de către instituţiile cu 

atribuţii în domeniu, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale împreună cu 

reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale recunoscute prin lege. 

Unul din obiectivele strategiei naţionale privind siguranţa rutieră, este cel prin care se 

doreşte îmbunătăţirea condiţiilor de transport şi de creşterea a mobilităţii rutiere [88].  

Patru dintre cele opt direcţii de acţiune propuse pentru atingerea obiectivului amintit, 

vizează transportul în comun. Aceste direcţii, precum şi unele comentarii asupra lor, sunt 

prezentate în cele ce urmează. 

A. Creşterea siguranţei transportului rutier public de persoane în curse regulate.  

În urma numeroaselor accidente grave cu implicarea microbuzelor, dotarea cu limi-

tatoare de viteză şi folosirea centurilor de siguranţă la microbuze a fost introdusă cu titlu de 

obligativitate prin noua legislaţie a transporturilor rutiere. La transportul rutier de persoane 

prin servicii regulate în trafic interjudeţean se urmăreşte înlocuirea etapizată a autovehi-

culelor de capacitate de maximum 22 de locuri pe scaune (microbuze), cu autobuze şi 

autocare, pentru sporirea siguranţei şi a confortului acestui tip de transport. 
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B. Stimularea şi promovarea transportului public şi a celui nemotorizat şi respectiv 

descurajarea transportului motorizat individual.  

Pentru rezolvarea problemelor de siguranţă rutieră, fluenţă şi protecţia mediului în 

marile oraşe, pârghiile importante care trebuie acţionate integrat sunt stimularea transpor-

tului public de suprafaţă şi subteran, şi descurajarea transportului motorizat individual.  

Creşterea gradului de utilizare a transportului public este susţinut prin următoarele 

măsuri: 

- accesarea fondurilor europene şi subvenţionarea investiţiilor, din fonduri guverna-

mentale sau locale, pentru achiziţionarea de vehicule, sisteme de ticketing, sisteme 

de informare în timp real; 

- introducerea benzilor dedicate transportului public urban, eventual prevăzute cu 

semafor prioritar; 

- îmbunătăţirea siguranţei staţiilor transportului public de persoane; 

- îmbunătăţirea gradului de securitate al pasagerilor prin sisteme de camere de 

supraveghere amplasate în vehiculele destinate transportului public; 

- asigurarea unui management de exploatare prin coordonarea unitară a tuturor 

reţelelor de transport public la nivelul oraşelor sau la nivel regional prin realizarea 

unor parteneriate ale autorităţilor locale cu furnizorii de servicii de transport. 

De cealaltă parte, reducerea ponderii transportului motorizat individual se poate 

obţine de către autorităţile administraţiei publice locale prin următoarele acţiuni: 

- extinderea sistemelor de tarifare şi de colectare a taxelor pentru parcări; 

- creşterea progresivă a taxelor pentru deţinerea mai multor autovehicule necomer-

ciale; 

- promovarea sistemelor de utilizare în comun a autoturismelor - car-sharing; 

- reducerea taxelor pentru autovehiculele folosite în sistemul „car-sharing”. 

„Car-sharing” sau folosirea în comun a vehiculelor, [105], este un concept nou în 

transportul individual, fiind puternic sprijinit de Comisia Europeană prin intermediul mai 

multor programe (de exemplu, programul MOSES[106]) şi are la bază necesitatea reducerii 

traficului motorizat individual şi mai buna integrare a acestuia în transportul inter-modal 

urban. 

Se au în vedere următoarele direcţii de acţiune, după modelul european: 

- crearea benzilor dedicate „vehiculelor ocupate la capacitate” - autovehicule care 

circulă cu mai mult de 3 persoane; 
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- stimularea introducerii „schemelor de folosire în comun a vehiculelor” pe baza 

programării orare şi geografice a deplasărilor, atât în instituţiile publice care 

numără sute sau mii de angajaţi - ministere, spitale, etc., cât şi în cele private, şi 

stimularea cluburilor public-private de car-sharing - 6 maşini sunt folosite de 85 

de persoane; 

- stimularea „transportului public individual”, adică a închirierii cu ora a autovehi-

culelor din puncte fixe. 

C. Promovarea înfiinţării autorităţilor pentru transport public metropolitan, folosind 

modelul celor existente. 

În majoritatea ţărilor Uniunii Europene, ca şi în alte ţări dezvoltate, managementul 

traficului şi integrarea inter-modală a transporturilor a făcut paşi importanţi, atât în ceea ce 

priveşte transportul de persoane, cât şi transportul de marfă.  

În acest context, se menţionează că prin Ordonanţa Guvernului nr. 21/2011, a fost 

înfiinţată Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti (AMTB), în cadrul proiectului 

Restructurarea transporturilor, finanţat de Banca Mondială. AMTB care are ca principal 

obiectiv integrarea şi dezvoltarea durabilă a transportului urban şi peri-urban la nivelul şi 

în jurul metropolei Bucreşti.  

Una din măsurile prevăzute în proiectul de restructurare a transporturilor la nivelul 

capitalei, prevede ca odată cu creşterea ponderii zonelor rezidenţiale exterioare,  pe centu-

ră, respectiv pe marginea zonei centrale, să existe puncte de transfer prevăzute cu parcări 

P&R („park and ride”, [107]) pentru a nu se  mări traficul pe drumurile radiale.  

Pe acest model, toate oraşele de rangul I (conform clasificării impusă prin Legea nr. 

351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional) şi zonele de 

interes turistic sau socio-economic pot crea autorităţi de transport metropolitan similare. 

D. Coordonarea acţiunilor de implementare a politicilor europene de mobilitate gene-

rală şi specifică 

Cartea verde a transportului urban O nouă cultură a mobilităţii urbane este un 

document cadru al Comisiei Europene, care a fost adoptat în septembrie 2007 şi care îşi 

propune să abordeze problemele transportului urban prin prisma atingerii următoarelor 

obiective strategice:  

- oraşe cu trafic fluent; 

- oraşe ecologice; 

- transport urban inteligent, accesibil şi sigur. 
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În perioada 2009-2012 a fost derulat Planul de acţiune pentru mobilitate urbană, 

adoptat de Comisia Europeană, conţinând 20 de măsuri prioritare, vizând, în special, 

următoarele obiective:  

- creşterea siguranţei rutiere; 

- susţinerea financiară a proiectelor integrate de transport urban; 

- promovarea transportului public şi ecologic; 

- schimbul de experienţă şi bune practici la nivelul autorităţilor şi specialiştilor în 

domeniu. 

Din cele prezentate mai sus, se observă o atenţie deosebită care se acordă transpor-

tului urban în comun, văzut ca alternativă viabilă la transportul privat, fiind evidentă orien-

tarea tot mai pronunţată către transportul în comun, urmare a avantajelor pe care acesta le 

prezintă în raport cu transportul privat. 

În acest context, este de aşteptat ca viitorul apropiat să aducă o creştere semnificativă 

a ponderii transportului în comun în raport cu cea a transportului privat, cel puţin în interi-

orul oraşelor mari şi în zonele metropolitane. 

1.2 Aspecte privind transportul urban al persoanelor 

1.2.1 Definiţii. Tipuri de autovehiculelor destinate transportului public 

Prin transport public, sau transport în comun, se înţelege transportul de persoane 

realizat cu vehicule de capacitate medie şi mare, pe trasee bine stabilite, având staţii în 

locaţii fixe, în interiorul localităţilor, precum şi în afara lor. 

Serviciile de transport în comun sunt destinate transportului de persoane, folosind 

căile de comunicaţie convenţionale (căile ferate şi toate drumurile, cu excepţia drumurilor 

forestiere şi a autostrăzilor). Pentru transportul persoanelor sunt folosite următoarele mij-

loace de transport: trenuri, autocare, autobuze, microbuze, troleibuze şi tramvaie. 

Serviciile de transport urban a persoanelor, reprezintă o componentă importantă a 

serviciilor de transport în comun, asigurând transportul oamenilor în interiorul oraşelor, 

precum şi în zonele limitrofe şi folosind ca mijloace de transport autobuzele, microbuzele, 

troleibuzele, tramvaiele şi metroul. 

Autobuzele şi microbuzele au capacitate mică de transport, comparativ cu capacitatea 

de transport a trenurilor, tramvaielor şi a metroului, fiind folosite, cu precădere, pentru 

transportul persoanelor în interiorul oraşelor. Scăderea pronunţată, înregistrată în ultimul 

deceniu, atât pe plan naţional, cât şi pe plan mondial, a traficului de călători pe calea ferată, 
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a condus la extinderea folosirii autobuzelor şi microbuzelor în zona asigurării serviciilor de 

transport în comun din zone rurale către oraş şi invers, precum şi în zona asigurării servi-

ciilor de navetă în vecinătatea marilor oraşe. Pentru asigurarea serviciilor de transport pe 

distanţe mari, în condiţii sporite de confort, sunt folosite autocarele. 

Autobuzele şi autocarele sunt autovehicule grele destinate transportului în comun a 

30-100 de persoane. Se construiesc în mod uzual şi microbuze, cu capacităţi între 10 şi 14 

persoane, precum şi autobuze de capacitate mică (cu capacitatea de 20-30 de persoane).  

De regulă, autobuzele se fabrică în trei variante:  

- autobuze destinate transportului urban şi suburban; 

- autobuze destinate transportului interurban; 

- autobuze destinate turismului, numite şi autocare. 

Autobuzele destinate transportului urban şi suburban se realizează cu două sau trei 

uşi, o parte dintre acestea fiind uşi duble. Soluţiile constructive ale acestor autovehicule 

prevăd ca în dreptul uşilor, mai ales în dreptul uşilor destinate urcării călătorilor, să se 

asigure platforme cât mai mari, iar în restul spaţiului interior al caroseriei se amplasează un 

număr relativ mic de scaune, în favoarea creerii unor culoare de circulaţie mai spaţioase. 

Această amenajare a spaţiului interior destinat călătorilor este dictată de specificul 

transportului urban: călătorii scurte, având o durată medie de 15-20 de minute, schimb 

mare de călători de-a lungul traseului, necesitatea reducerii la minim a timpului de oprire 

în staţii, în vederea asigurării unei viteze comerciale acceptabile. 

Autobuzele destinate transportului interurban se realizează, de regulă, având două 

uşi şi cu un grad mare de umplere cu scaune a spaţiului interior al caroseriei. Adoptarea 

acestei soluţii constructive este motivată de durata relativ mare a călătoriilor realizate cu 

aceste autovehicule, precum şi de schimbul mic de călători de-a lungul traseului. 

Autobuzele pentru turism sunt caracterizate de un grad înalt de umplere cu scaune a  

spaţiului interior al caroseriei, spaţiul destinat culoarelor de circulaţie fiind limitat la 

maximum posibil. Locurile pe scaune au un confort sporit, autovehiculul fiind echipat cu 

instalaţii de creştere a confortului (instalaţii de climatizare, instalaţii sanitare, bar, etc.). 

Atât autobuzele interurbane şi cât şi cele destinate turismului sunt prevăzute cu spaţii 

special amenajate pentru bagaje. 

În ultimii ani şi în România, ca şi în alte ţări unde această practică are o oarecare 

tradiţie, a luat amploare transportul şcolar care foloseşte microbuze în scopul transportului 

elevilor de acasă, sau din localitatea de rezidenţă, la şcoală şi înapoi. În aceste condiţii, este 
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de aşteptat o creştere a numărului de microbuze aflate în circulaţie. Acestea sunt similare 

autobuzelor destinate transportului urban, singura diferenţă fiind capacitatea mai mică a 

microbuzelor. 

Troleibuzele sunt, în fond, autobuze antrenate de motoare electrice alimentate prin 

intermediul unei reţele electrice aeriene. În general, datorită necesităţii existenţei reţelei 

electrice aeriene de alimentare, troleibuzele sunt destinate transportului de persoane doar în 

interiorul oraşelor. 

Tramvaiele sunt mijloace de transport în comun, antrenate de motor electric, depin-

zând, atât de existenţa unei reţele electrice aeriene de alimentare, cât şi de existenţa unei 

căi ferate pe care se face rularea. Datorită acestor caracteristici, ca şi troleibuzele, tram-

vaiele sunt folosite numai în interiorul oraşelor şi, cel mult, în zonele limitrofe ale acestora. 

Avantajul major pe care îl prezintă tramvaiele în raport cu troleibuzele este capacitatea 

sporită de transport. 

Metroul s-a dovedit un important factor de descongestionare a traficului în marile 

oraşe. Acest mijloc de transport în comun este caracterizat de o capacitate mare de 

transport şi este nepoluant. Cu toate acestea, extinderea folosirii metroului este condi-

ţionată de capabilitatea factorilor interesaţi de a suporta investiţii costisitoare legate de 

realizarea infrastructurii necesare acestui mijloc de transport. 

1.2.2 Avantaje şi dezavantaje ale transportului public 

Principalele avantaje ale transportului public, în raport cu transportul privat sunt 

următoarele: 

- Reducerea emisiilor de noxe în atmosferă şi a consumurilor de combustibili fosili. 

Una din consecinţele importante ale extinderii transportului public este, fără îndoială, 

reducerea amprentei umane de bioxid de carbon în atmosferă. Astfel, dacă o singură 

persoană care foloseşte automobilul pentru deplasarea pe o distanţă de 35 de km  (de 

exemplu, de acasă la serviciu şi invers), înlocuieşte această modalitate de transport cu 

transportul public, provoacă, într-un an, o scădere a emisiei de bioxid de carbon cu cca. 

2400 kg , [108]. Folosirea transportului public conduce la reducerea emisiilor de bioxid de 

carbon şi prin micşorarea numărului de congestii ale traficului în marile oraşe, congestii 

care sunt caracterizate de intense emisii de bioxid de carbon şi alte noxe. Totodată, prin 

folosirea extinsă a transportului public, se creează premisele măririi spaţiilor verzi din 

marile oraşe, cu efect benefic în calitatea aerului respirat de locuitorii acestora. Un studiu 
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efectuat în Statele Unite [17], arată că la nivelului anului 2005, folosirea transportului 

public în locul celui privat ar fi putut reduce emisiile de bioxid de carbon cu 3,9 milioane 

de tone. Dacă se iau în considerare şi cele 3 milioane de tone de bioxid de carbon cauzate 

de congestiile de trafic, se ajunge la concluzia că anual s-ar putea reduce emisiile de bioxid 

de carbon datorate transportului cu peste 6,9 milioane de tone. 

În acelaşi context, este important de remarcat că în Statele Unite, în anul 2002,  

transportul public a consumat doar jumătate din combustibilul consumat de transportul 

privat, transport care a emis cu peste 95% mai mult bioxid de carbon şi cu peste 92% mai 

mulţi compuşi organici volatili, decât transportul public, [35]. 

- Transportul public este mai eficient din punct de vedere energetic decât transpor-

tul privat. O modalitate simplă de analiză energetică a transportului de persoane este dată 

de consumul de energie pe călător şi pe unitatea de lungime. În literatura de specialitate, 

acest consum se numeşte consum energetic-persoană-kilometru ( kmpE / ) şi foloseşte 

consumul estimat de energie pentru 100 kmp / . În concordanţă cu studiul prezentat în 

[36], Londra transportul public consumă kmpkWh / 100 32 , mai puţin de cca 2,5 ori  

decât transportul privat de persoane. Mai trebuie spus că acest consum include şi unele 

ineficienţe inerente ale transportului public, cum ar fi, de exemplu, imposibilitatea ca 

autobuzele şi metroul să circule, mereu, ocupate de pasageri la capacitate maximă. 

Urmare a eficienţei energetice mai mari a transportului public, costul suportat de 

utilizator este susbstanţial mai mic decât costul folosirii transportului privat. 

În plus faţă de cele două avantaje majore prezentate anterior, transportul public oferă 

mobilitate egală membrilor comunităţilor umane, iar extinderea acestuia poate contribui la 

soluţionarea unei probleme, devenită acută în ultimii ani, aceea a locurilor de parcare. 

Transportul public are şi o serie de dezavantaje, mai importante fiind următoarele: 

- Transportul public este mai puţin flexibil decât cel privat, oferind posibilitatea de 

a fi accesat doar în locaţii fixe, amplasate de-a lungul unor trasee fixe. 

- Transportul public presupune un consum mai mare de timp alocat rezolvării pro-

blemelor care necesită deplasarea folosind un autovehicul. Acest inconveninet al transpor-

tului public se datorează, nu neapărat regimului de viteză permis autovehiculelor destinate 

acestui tip de transport, fiind generat, mai ales, de necesitatea ca utilizatorii să parcurgă pe 

jos, distanţe mai mari sau mai mici până în staţiile de accesare a transportului public. În 

plus, sunt posibili timpi de aşteptare mari, mai ales în perioadele din afara orelor de vârf, 

perioade în care frecvenţa autovehiculelor de transport public este mică. 
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- Transportul public oferă un confort inferior celui oferit de transportul privat. În 

general, făcând abstracţie de confortul oferit de autocare, călătoriile făcute folosind trans-

portul public sunt mai puţin confortabile decât cele folosind transportul privat, datorită, atât 

condiţiilor oferite prin construcţia autovehiculelor, cât şi datorită aglomeraţiilor care se pot 

produce în orele de vârf.  

1.3 Cerinţe esenţiale de securitate impuse autovehiculelor destinate 

transportului public 

În cele ce urmează vor fi expuse unele aspecte generale referitoare la cerinţele esen-

ţiale de securitate impuse autovehiculelor destinate transportului de persoane, în special 

celor destinate transportului public, [27]. 

Prezentarea acestor aspecte are rolul de a contura şi delimita domeniul asigurării 

nivelului de securitate intrinsecă impus autovehiculelor destinate transportului de persoane. 

Se face precizarea că vor fi prezentate doar acele cerinţe de securitate impuse auto-

vehiculelor destinate transportului de persoane, care vizează direct securitatea şi confortul  

pasagerilor şi a operatorului (conducătorul autovehiculului). Prin urmare, nu vor fi prezen-

tate acele cerinţe impuse autovehiculelor, legate de repararea şi întreţinerea lor, transportul 

acestora, modul de marcare, etc.  

1.3.1 Definiţii 

În domeniul autovehiculelor destinate transportului de persoane se folosesc urmă-

toarele definiţii: 

- Pericol - o sursă potenţială de accidentare sau de afectare a sănătăţii; 

- Zonă periculoasă - orice zonă din interiorul şi/sau din jurul autovehiculului în 

care o persoană este supusă unui risc privind sănătatea ori securitatea sa; 

- Persoană expusă - orice persoană aflată total sau parţial într-o zonă periculoasă; 

- Operator - persoana care are sarcina de a pune în  funcţiune, a regla, a întreţine, a 

curăţa, a repara sau de a transporta autovehiculul; 

- Pasager - persoana care este transportată cu autovehiculul; 

- Risc - o combinaţie între probabilitatea şi gravitatea accidentării sau afectării sănă-

tăţii, care poate apărea într-o situaţie periculoasă; 

- Protector - element al autovehiculului utilizat, în special, pentru a asigura o pro-

tecţie prin intermediul unei bariere fizice; 
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- Dispozitiv de protecţie - un dispozitiv (altul decât un protector) care reduce riscul, 

singur sau asociat cu un protector;  

- Utilizare normală - utilizarea autovehiculului sau a componentelor acestuia în 

conformitate cu informaţiile furnizate în  instrucţiunile de utilizare; 

- Utilizare anormală rezonabil previzibilă - utilizarea autovehiculului într-un mod 

care nu a fost prevăzut în instrucţiunile de utilizare, dar care poate fi rezultatul unui 

comportament uman previzibil cu uşurinţă. 

1.3.2 Principii generale 

Producătorul autovehiculului, sau reprezentantul său autorizat, trebuie să asigure 

efectuarea unei evaluări a riscurilor în scopul determinării cerinţelor privind sănătatea şi 

securitatea care se aplică autovehiculului.  

Autovehiculul trebuie să fie proiectat şi realizat fizic, ţinându-se seama de rezultatele 

evaluării riscurilor. Prin procesul iterativ de evaluare şi de reducere a riscurilor, 

producătorul autovehiculului trebuie să atingă următoarele obiective: 

- să determine limitele autovehiculului, ceea ce include utilizarea sa normală şi 

orice utilizare previzibilă; 

- să identifice pericolele care pot fi generate de autovehicul şi situaţiile periculoase 

asociate; 

- să estimeze riscurile, ţinându-se cont de gravitatea sau de posibilele accidente şi 

de probabilitatea apariţiei acestora; 

1.3.3 Principii de integrare a securităţii 

Autovehiculul trebuie să fie proiectat şi realizat fizic astfel încât să fie apt de a-şi 

îndeplini funcţia şi să poată fi utilizat şi întreţinut fără ca persoanele să fie expuse unui risc, 

atunci când aceste operaţii sunt efectuate în condiţiile prevăzute de producător, dar şi 

ţinându-se cont de orice utilizare defectuoasă care poate fi aşteptată în mod previzibil. 

Scopul măsurilor adoptate trebuie să fie eliminarea oricărui risc pe toata durata de 

viaţă previzibilă a autovehiculului, inclusiv în fazele de transport, montare, demontare, 

dezmembrare şi casare.  

La selectarea celor mai adecvate soluţii, producătorul autovehiculului trebuie să 

aplice următoarele principii: 

- să elimine sau să reducă riscurile cât mai mult posibil, printr-o proiectare şi 

realizare fizică de autovehicule cu securitate intrinsecă (activă şi pasivă); 
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- să adopte măsurile de protecţie necesare pentru riscurile care nu au putut fi elimi-

nate; 

- să informeze utilizatorii despre riscurile remanente datorate eficacităţii incomplete 

a măsurilor de protecţie adoptate, să indice dacă este necesară o pregatire specială şi să 

specifice, dacă este necesar, folosirea unui echipament individual de protecţie. 

În procesul de proiectare şi de realizare fizică a autovehiculelor destinate transpor-

tului de persoane, producătorul trebuie să ia în considerare nu numai utilizarea normală a 

acestora, ci şi utilizări defectuoase care pot fi aşteptate în  mod previzibil. 

Autovehiculul trebuie să fie proiectat şi realizat fizic astfel încât să se evite utilizarea 

sa anormală, dacă o astfel de utilizare poate genera un risc. Atunci când este cazul, instruc-

ţiunile de utilizare trebuie să atragă atenţia asupra riscurilor ce decurg din exploatarea 

anormală a autovehiculului. 

1.3.4 Materiale şi produse 

Materialele întrebuinţate pentru construcţia autovehiculului, sau produsele folosite 

ori rezultate în  timpul utilizării acesteia nu trebuie să pericliteze securitatea sau sănatatea 

persoanelor expuse.  

1.3.5 Iluminat  

Autovehiculul trebuie să fie dotată cu un sistem de iluminare complet, adecvat pentru 

utilizările la care absenţa acestuia poate cauza un risc pentru operator sau pasager.  

Autovehiculul şi sistemul său de iluminat trebuie proiectate în aşa fel încât să nu se 

producă zone de umbră, străluciri orbitoare iritante, efecte stroboscopice, sau alte efecte 

optice care ar putea perturba utilizarea normală a autovehiculului, sau ar putea cauza dis-

confort operatorului sau pasagerilor. 

1.3.6 Ergonomie 

Autovehiculul destinat transportului de persoane va fi proiectat astfel încât, în con-

diţiile utilizării normale a acestuia, să se reducă la minimum, atât pentru operator, cât şi 

pentru pasageri, lipsa de confort, apariţia rapidă a oboselii şi constrângerile fizice şi psi-

hice. Pentru aceasta se va ţine seama de următoarele principii ergonomice: 

- se va lua în considerare diversitatea operatorilor în ceea ce priveşte  caracteristici-

le morfologice, capacitatea de efort şi rezistenţa fizică a acestora; 

- se va lua în considerare diversitatea pasagerilor în ceea ce priveşte  caracteristicile 

morfologice ale acestora; 
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- se va aloca un spaţiu suficient pentru mişcările diferitelor părţi ale corpului 

operatorului şi pasagerilor; 

- adaptarea interfaţei om/maşină la caracteristicile previzibile ale operatorilor. 

1.3.7 Habitaclu 

Habitaclul autovehiculului trebuie să fie proiectat şi realizat astfel încât să se evite 

orice risc datorat evacuării noxelor şi/sau lipsei de oxigen. 

Podeaua habitaclului trebuie acoperită cu materiale antiderapante.  

1.3.8 Scaun 

Scaunele autovehiculelor destinate transportului de persoane trebuie să asigure, atât 

operatorului, cât şi pasagerilor o poziţie stabilă. 

Mijloacele de fixare ale scaunelor trebuie să reziste la toate solicitările la care sunt 

supuse şi sunt rezultate din utilzarea normală. 

Scaunul destinat operatorului trebuie să permită ca distanţa acestuia faţă de organele 

de comandă să poată fi adaptată. 

Scaunele destinate pasagerilor trebuie să ofere un minimum de reglaje care să 

permită unele adaptări ale acestora la morfologia pasagerilor 

Scaunele trebuie să fie proiectate şi realizate astfel încât să reducă la cel mai scăzut 

nivel, vibraţiile transmise operatorului şi pasagerilor.  

1.3.9 Riscul pierderii stabilităţii 

Autovehiculul, componentele şi echipamentele sale, trebuie să fie suficient de stabile 

pentru a se evita răsturnarea, căderea sau mişcările necontrolate, în utilizare normală. 

1.3.10 Riscuri datorate căderii sau ejectării de obiecte 

Trebuie să fie luate măsuri pentru prevenirea riscurilor datorate căderii sau ejectării 

de obiecte.  

1.3.11 Caracteristici cerute pentru protectori şi dispozitive de protecţie  

Protectorii şi dispozitivele de protecţie folosite în autovehiculele destinate transpor-

tului de persoane trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 

- să aibă construcţie robustă; 

- să fie prinse sigur în locaş; 

- să nu genereze niciun pericol suplimentar; 

- să nu poată fi făcute inoperante cu uşurinţă; 

În plus, în măsura în care este posibil, protectorii trebuie să asigure o protecţie îm-
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potriva ejectării sau căderii de obiecte, inclusiv împotriva emisiilor produse de maşină. 

Protectorii ficşi trebuie să fie fixaţi prin sisteme care pot fi demontate numai cu 

ajutorul sculelor.  

Reglajul dispozitivelor de protecţie trebuie să se poată executa numai printr-o acţiune 

intenţionată.  

1.3.12 Incendiu 

Autovehiculul destinat transportului de persoane trebuie să fie proiectat şi realizat 

fizic astfel încât să se evite toate riscurile de incendiu sau de supraîncălzire produse prin 

utilizarea normală, ori de combustibilii necesari funcţionării motorului. 

1.3.13 Explozie 

Autovehiculul destinat transportului de persoane trebuie să fie proiectat şi realizat 

fizic astfel încât să se evite orice risc de explozie produs de autovehiculul însuşi sau de 

combustibilii necesari funcţionării motorului. 

Autovehiculul trebuie să fie conform cu reglementările specifice în vigoare privind 

riscul de explozie datorat utilizarii normale în  atmosferă potenţial explozivă. 

1.3.14 Zgomot 

Autovehiculul destinat transportului de persoane trebuie să fie proiectat şi realizat 

fizic astfel încât riscurile rezultate din emisiile de zgomot aerian să fie reduse la cel mai 

scăzut nivel. 

În comunitatea europeană, nivelul de zgomot admis în habitaclul autovehiculelor 

dastinate transportului de persoane este reglementat prin norma CEE 92/97 (vezi. tab. 1.1). 

Pe cât posibil, reducerea nivelului de zgomot se va face la sursă. 

Tab. 1.1 - Nivelul admis de zgomot, conform CEE 92/97 

Categoria autovehiculului 
Zgomotul 

[db(A)] 

Vehicule destinate transportului de persoane  

(maxim 9 persoane, inclusive operatorul) 
74 

Vehicule destinate transportului de persoane, cu mai mult de 9 scaune şi având 

masa maximă autorizată de 3,5 t: 

- cu motor cu puterea mai mică de 150kw 

78 

- cu motor cu puterea egală au mai mare de 150kw 77 
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1.3.15 Vibraţii  

Autovehiculul destinat transportului de persoane trebuie să fie proiectat şi realizat 

fizic astfel încât riscurile rezultate din vibraţiile provocate de utilizarea normală să fie 

reduse la cel mai scăzut nivel, ţinându-se seama de progresul tehnic şi de disponibilitatea 

mijloacelor de reducere a vibraţiilor, în special, la sursă. 

Pe cât posibil, reducerea nivelului de vibraţii se va face la sursă. 

1.3.16 Risc de a rămâne închis în autovehicul 

Autovehiculul destinat transportului de persoane trebuie să fie proiectat şi realizat 

fizic astfel încât să fie echipat cu mijloace care să prevină ca o persoană să rămână închisă 

în aceasta sau, dacă acest lucru nu este posibil, cu mijloace de chemare în ajutor. 

1.3.17 Pornire/deplasare  

Orice deplasare a unui autovehicul destinat transportului de persoane cu operator 

(conducător) transportat trebuie să fie posibilă numai dacă operatorul se află la postul de 

comandă. 

În timpul pornirii motorului, nu trebuie să fie posibilă deplasarea autovehiculului. 

1.3.18 Funcţia de deplasare 

Fără a încălca reglementările privind circulaţia rutieră, autovehiculele destinate 

transportului de persoane trebuie să îndeplinească cerinţele de reducere a vitezei, de oprire, 

de frânare şi de imobilizare, astfel încât să prezinte securitate pentru operator şi pasageri în 

toate condiţiile de funcţionare, de viteză, de stare a terenului şi de declivitate prevăzute. 

Operatorul trebuie să aibă posibilitatea de a încetini şi de a opri autovehiculul prin 

intermediul unui dispozitiv principal. În cazul defectării dispozitivului principal sau al 

lipsei de energie necesară pentru acţionarea acestui dispozitiv, trebuie prevăzut un 

dispozitiv de urgenţă pentru încetinire şi oprire, cu comenzi independente. 

1.3.19 Răsturnarea şi bascularea 

Autovehiculele destinate transportului de persoane trebuie să aibă o caroserie care, în 

cazul răsturnării, să asigure diminuarea riscurilor de vătămare corporală a ocupanţilor 

habitaclului, datorate răsturnării. 

Caroseria trebuie proiectată şi realizată astfel încât, în caz de răsturnare a autovehicu-

lului, să garanteze persoanelor transportate un volum minim, numit spaţiu de supravieţuire. 

Spaţiul de supravieţuire este asociat mai ales cu autobuzele, autocarele şi microbu-

zele. Acesta are forma unei prisme având ca plan de simetrie planul vertical de simetrie al 
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autovehiculului. Lungimea spaţiului de supravieţuire este egală cu distanţa dintre punctul 

de reper al celui mai din spate scaun şi punctul de reper al celui mai din faţă scaun.  

Poziţionarea punctului de reper al scaunului ( R ) respectă precizările conţinute în  

standardul ISO 5353.  

În fig. 1.1 este prezentată secţiunea transversală prin spaţiul de supravieţuire şi 

poziţionarea acestuia în  interiorul habitaclului, [90]. 
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Fig. 1.1 – Spaţiul de supravieţuire 

1.3.20 Căderi de obiecte 

Dacă în cazul unui autovehicul destinat transportului de persoane există riscuri 

datorate căderii obiectelor, autovehiculul trebuie să fie proiectat şi realizat astfel încât să se 

ţină cont de acest risc. În acest sens, caroseria trebui să aibă capacitate de rezistenţă la 

impact suficientă pentru a nu fi penetrată de obiectele în cădere şi prin deformare să nu 

penetreze spaţiul de supravieţuire. 

1.4 Documente de referinţă 

În domeniul asigurării nivelului de performanţă impus autovehiculelor destinate 

transportului de persoane, în ceea ce priveşte securitatea pasivă în cazul răsturnării, printre 

cele mai importante documente de referinţă, sunt următoarele: 

- ECE Regulation R 66 - Standardized Specifications for Approval of Motor 
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Coaches with Respect to the Stability of Their Structure; 

- ECE Regulation R 80 - Standardized Specifications for Approval of Seats în  

Motor Coaches and of These Vehicles with Respect to the Stability of the Seats 

and Their Anchoring; 

- FMVSS 209 - Seat Belt Assemblies;  

- FMVSS 210 -  Seat Belt Assembly Anchorages; 

- FMVSS 213 - Child Restraint Systems; 

- FMVSS 217 – Bus Emergency Exits and Window Retention and Release; 

- FMVSS 222 - School Bus Passenger Seating and Crash Protection; 

- FMVSS 225 - Child Restraint Anchorage Systems; 

- FMVSS 303 – Fuel System Integrity of Compressed Natural Gas Vehicles; 

- SAE J2249 - Wheelchair Tiedown and Occupant Restraint Systems for Use;  

- CSA D250-07 - School Bus Safety; 

- ADR 59/00 – Standards for Omnibus Rollover Strength. 
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2. OPORTUNITATEA ŞI OBIECTIVELE TEZEI DE 

DOCTORAT 

2.1 Oportunitatea tezei de doctorat 

Chiar şi în condiţiile dezavantajelor prezentate, dezavantaje ce pot fi atenuate printr-

un management inteligent, transportul public, datorită avantajelor incontestabile pe care le 

prezintă faţă de transportul privat, conform tuturor estimărilor, se va extinde considerabil 

în următoarele decenii. 

Totodată, accidentele în care sunt implicate autovehiculele destinate transportului 

public, mai ales acelea produse prin răsturnare, prezintă un risc considerabil, prin numărul 

mare de persoane implicate în astfel de evenimente rutiere, conducând, printre altele, la 

costuri sociale foarte mari.  

În contextul celor expuse mai sus, rezultă că tratarea tuturor problemelor asociate 

acestui tip de transport încep să fie din ce în ce mai oportune.  

În acest context se înscrie şi prezenta lucrare, în care este abordată una din 

problemele esenţiale – adevărată provocare – cu care se confruntă producătorii de 

autovehicule destinate transportului urban, anume aceea de a creşte nivelul de performanţă 

a securităţii pasive asigurate pasagerilor de către aceste autovehicule.  

2.2 Obiectivele tezei de doctorat 

Principalele obiective ale tezei de doctorat sunt sintetizate în cele ce urmează: 

- Caracterizarea funcţională şi constructivă a cadrelor şi caroseriilor autovehiculelor 

destinate transportului public, în general. Totodată, se impune analiza materialelor 

şi a tehnologiilor folosite în realizarea caroseriilor, din punctul de vedere al 

influenţei acestora asupra capacităţii de rezistenţă a caroseriei. 

- Analiza şi clasificarea accidentelor rutiere în care sunt implicate autovehiculele 
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destinate transportului urban, atât pe plan naţional, cât şi pe plan internaţional, din 

punct de vedere al nivelului de pericol, în vederea fundamentării testelor 

experimentale de evaluare a conformităţii de rezistenţă a caroseriilor. Se vor avea 

în vedere, atât ţări puternic dezvoltate, cât şi ţări în curs de dezvoltare, sau slab 

dezvoltate. 

- Testarea experimentală, pe baza unei proceduri experimentale fundamentată de 

tipologia accidentelor rutiere specifice, a conformităţii de rezistenţă a caroseriei 

unui autovehicul destinat transportului urban de persoane. 

- Realizarea simulării numerice a comportamentului caroseriei testată experimental, 

în vederea validării folosirii ingineriei virtuale în domeniul evaluării conformităţii 

de rezistenţă a autovehiculelor destinate transportului urban de persoane, precum 

şi pentru formularea celor mai eficiente măsuri privind creşterea rezistenţei 

structurilor de rezistenţă ale acestora.  

- Identificarea carenţelor de rezistenţă ale structurii testate experimental (dacă 

există) şi propunerea unor soluţii tehnice de remediere a acestora. 

- Studiul experimental al oportunităţii folosirii consolidărilor cu materiale compo-

zite a structurilor de rezistenţă ale autovehiculelor de transport urban, în vederea 

creşterii capacităţii de rezistenţă a acestora la solicitări statice şi cu impact. 

- Formularea unor indicaţii şi recomandări pentru definitivarea şi optimizarea 

soluţiei tehnice a structurilor de rezistenţă ale autovehiculelor de transport urban, 

realizate din elemente structurale consolidate cu materiale compozite. 
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3. ANALIZA FUNCŢIONALĂ ŞI CONSTRUCTIVĂ A 

STRUCTURII DE REZISTENŢĂ 

3.1 Aspecte privind cadrul şi caroseria autovehiculelor 

Caroseria reprezintă partea superioară a automobilului (suprastructura) şi este amena-

jată pentru transportul persoanelor şi al bunurilor şi pentru montarea diferitelor utilaje şi 

instalaţii pentru efectuarea de diferite lucrări sau pentru prestarea de servicii.  

La construcţiile mai vechi de autoturisme şi autobuze şi la autocamioanele actuale, 

caroseria constituie o parte distinctă şi se montează pe un cadru. Aceste caroserii se nu-

mesc caroserii neportante.  

Soluţiile constructive moderne ale autoturismelor, autobuzelor şi microbuzelor folo-

sesc două tipuri de caroserie: 

Caroserie semiportantă – caroserie care poate prelua parţial sarcinile exterioare. În 

acest caz podeaua este fixată rigid pe cadrul maşinii prin şuruburi, nituri sau sudură. 

Caroserie portantă – caroserie care preia toate sarcinile exterioare provenite din 

exploatarea normală a autovehiculului. În acest caz, cadrul nu constituie un element 

distinct al autovehiculului. 

În general, caroseria unui autovehicul destinat transportului de persoane trebuie să 

satisfacă o serie de cerinţe, dintre care cele mai importante sunt următoarele: 

- să fie cât mai uşoară şi cât mai rezistentă; 

- să aibă o formă cât mai aerodinamică (mai ales în cazul automobilelor, pentru care 

regimul reglementat de viteză le permite circulaţia cu viteze superioare celorlalte 

categorii de autovehicule destinate transportului de persoane); 

- să prezinte o vizibilitate maximă pentru conducătorul auto, în scopul măririi 

siguranţei de circulaţie; 

- să permită asigurarea unui anumit nivel de confort pasagerilor. 

Clasificarea caroseriilor autovehiculelor se poate face după mai multe criterii, cele 
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mai importante fiind criteriul destinaţiei caroseriei, criteriul formei caroseriei, şi criteriul 

caracteristicilor tehnice impuse. 

Evident, dintre cele trei criterii enumerate anterior, criteriul principal de clasificare a 

caroseriilor este cel care ţine seama de destinaţia acestora, deoarece forma şi caracte-

risticile tehnice impuse unei caroserii sunt dependente, în mare măsură, de destinaţia 

acesteia. 

Din punct de vedere a destinaţiei, caroseriile autovehiculelor se clasifică în: 

- caroserii de autoturisme; 

- caroserii de microbuze, caroserii de autobuze; 

- caroserii de autocamioane; 

- caroserii cu destinaţie specială. 

3.2 Construcţia cadrului autovehiculelor 

Cadrul unui autovehicul este suportul tuturor organelor şi sistemelor acestuia. De-

numirea de “şasiu”, care se foloseşte uneori, se referă la întreg ansamblul format din cadrul 

autovehiculului, organele mecanice, suspensia, trenurile de rulare, precum şi direcţia 

acestuia. 

Cadrul clasic se compune în principal din două lonjeroane dispuse pe lungimea auto-

vehiculului, reunite printr-un număr variabil de traverse, rigidizate cu lonjeroanele prin 

sudare electrică sau nituire. 

În general, la proiectarea cadrului pentru un autovehicul, se are în vedere atingerea 

următoarelor obiective: 

- Rigiditate suficient de mare a cadrului astfel încât să preia, în condiţii de siguranţă 

impusă, atât încărcările date de greutatea organelor şi sistemelor maşinii, ce 

urmează a fi montate pe el, încărcările date de exploatarea normală a 

autovehiculului, precum şi încărcările provenite din îndeplinirea rolului de 

siguranţă activă şi pasivă a autovehiculului. 

- Greutatea minimă, în condiţiile asigurării rigidităţii impuse. 

- Construcţie simplă, care să permită montarea uşoară a organelor şi sistemelor 

autovehiculului, precum şi a caroseriei acestuia. Totodată, soluţia constructivă a 

cadrului trebuie să asigure poziţii cât mai coborâte ale organelor şi sistemelor 

autovehiculului, astfel încât centrul de greutate al acestuia să „coboare” cât mai 

mult, asigurându-se astfel o stabilitate sporită a autovehiculului. 
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Se observă că obiectivele impuse în etapa de proiectare a unui cadru nu sunt conver-

gente, ceea ce face ca proiectarea unui cadru optim să fie o sarcină dificilă. 

Forma cadrului este determinată în mare parte de modul de dispunere a diferitelor 

organe, inclusiv a motorului, de felul suspensiei autovehiculului, precum şi de poziţia 

punţii motoare. Astfel, de exemplu, pentru asigurarea bracării eficiente a roţilor de direcţie, 

cadrul trebuie să se îngustezeă progresiv la partea din faţă.  

Cadrele autovehiculelor pot fi clasificate după cum urmează, [55]: 

- cadru cu lonjeroane; 

- cadru cu tub central; 

- cadru platformă; 

- cadru combinat. 

Având în vedere cerinţa impusă asupra rigidităţii cadrelor autovehiculelor, semifabri-

catele folosite în realizarea acestora sunt, în general, profile cu rigiditate mare la încovoiere 

şi torsiune. În consecinţă, soluţiile constructive ale cadrelor autovehiculelor, prevăd 

utilizarea profilelor U, folosite ca atare, sau în ansambluri de tip „cheson”, a profilelor 

tubulare (de regulă, ţevi rectangulare), precum şi a profilelor eliptice. 

Soluţiile uzuale ale lonjeroanelor din alcătuirea cadrelor, prevăd folosirea profilelor 

U, sau realizarea acestora prin ambutisare din tablă de oţel. Ambutisarea, deşi este mai 

costisitoare decât folosirea profilelor U, permite realizarea lonjeroanelor având înălţimea 

profilului variabilă, ceea ce le apropie de solidul de egală rezistenţă, fapt ce contribuie 

semnificativ la minimizarea masei cadrului, în condiţiile menţinerii rigidităţii impuse ( a se 

vedea obiectivele enumerate mai sus). 

Actualmente, se observă tendinţa constructorilor de autovehicule de a folosi pe scară 

largă profile închise cu pereţi subţiri deoarece aceste profile sunt eficiente în preluarea 

solicitărilor de torsiune. Totodată, în scopul măririi rigidităţii cadrului, în zonele de 

îmbinare a traverselor cu lonjeroanele sunt prevăzute gusee de rigidizare, sau diagonale din 

tablă de oţel. Aceste elemente de rigidizare suplimentară au şi rolul de a descărca parţial 

organele de asamblare, sau cordoanele de sudură folosite la îmbinarea traverselor cu 

lonjeroanele. 

Oricare ar fi modul de realizare, din alcătuirea structurală a cadrelor de autovehicule 

fac parte diverse traverse, care leagă lonjeroanele şi care, funcţie de rolul funcţional, pot fi: 

- traverse cu rol de suport al diferitelor organe şi sisteme ale autovehiculului; 

- traverse cu rol de mărire a rigidităţii globale a cadrului. 
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Rigiditatea unui cadru este calitatea sa esenţială. În acest context, pentru asigurarea, 

în limitele impuse, a invariabilităţii formei geometrice a caroseriei, deformaţiile cadrului, 

provocate de exploatarea normală, în condiţii normale a autovehiculului, trebuie să fie 

foarte mici, practic neglijabile. Totodată, echilibrarea motorului impune ca punctele sale de 

sprijin să fie, practic, imobile şi, mai ales, să nu fie dispuse în zone ale cadrului care 

facilitează transmiterea vibraţiilor. 

Din punct de vedere constructiv, se disting următoarele tipuri de cadre de auto-

vehicule: 

- cadre clasice; 

- cadre în X; 

- cadre de tip dreptunghiular; 

- cadre cu întărituri; 

- cadre cu soluţii constructive speciale. 

În cele ce urmează se va face o scurtă caracterizare constructivă a tipurilor de cadre 

enumerate anterior. 

3.2.1 Cadrul clasic 

Forma lonjeroanelor şi, implicit, a cadrului este condiţionată de asigurarea capacităţii 

de rezistenţă impusă cadrului, fapt care conduce la folosirea unor lonjeroane cu secţiune 

variabilă (mărită la mijloc), bracarea uşoară a roţilor din faţă ale autovehiculului, ceea ce 

impune micşorarea distanţei dintre lonjeroane, precum şi de dezbaterea punţilor (deplasări 

pe verticală, în special ale punţii spate). 

Soluţiile constructive ale lonjeroanelor prevăd folosirea profilelor I, în cazul autove-

hiculelor grele, cum ar fi autocamioanele. Pentru autovehicule cu greutate medie, lonje-

roanele au forma unor grinzi obţinute prin ambutisare din tablă de oţel, având secţiune U. 

În cazul autovehiculelor uşoare, se folosesc, în mod frecvent, lonjeroane având secţiune 

tubulară dreptunghiulară. Astfel de lonjeroane se obţin prin „închiderea” unui profil U cu 

un capac, sau cu un alt profil U, îmbinarea realizându-se, de regulă, prin sudare electrică. 

Traversele sunt fabricate folosind aceleaşi soluţii constructive ca şi lonjeroanele. 

Cadrele în alcătuirea cărora sunt folosite elemente structurale tubulare, se numesc 

cadre tubulare. Acestea sunt caracterizate de rigiditate capacitate de rezistenţă superioare 

caracteristicilor similare pe care le au cadrele folosind elemente structurale cu secţiune 

deschisă, la acceaşi masă structurală. Totuşi, aceste cadre au dezavantajul realizării costisi-

toare a prinderii pe acestea, prin asamblări demontabile (de regulă, asamblări filetate) a 
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organelor şi sistemelor autovehiculului. În acest sens, este relativ frecventă folosirea asam-

blării nedemontabile prin sudare a caroseriei pe cadrul autovehiculului.  

Asamblarea nedemontabilă a caroseriei pe cadru prezintă dezavantajul major al 

înlocuirii greoaie a caroseriei avariate. 

Pentru montarea prin asamblări filetate ale altor organe şi sisteme ale autovehi-

culului, se prevăd diverse decupări pe cadru, care permit accesul la organele de asamblare. 

Autobuzele moderne de transport rutier şi de turism au cadru distinct, cu lonjeroane 

curbate deasupra celor două punţi, asigurând aşezarea cât mai joasă a platformei, pentru un 

centru de greutate coborât, uşurând totodată urcarea pasagerilor. Curbura în plan vertical 

conduce, de asemenea, la îmbunătăţirea stabilităţii autovehiculului, prin coborârea centru-

lui de greutate al acestuia. 

La autocamioane, cadrul se execută din lonjeroane legate intre ele prin traverse. 

Lonjeroanele sunt executate din profil U cu înălţimea variabilă, funcţie de valoarea mo-

mentului încovoietor. Pentru rigidizarea traverselor se prevăd diagonale din ţeavă 

rectangulară. Pe traversa din spate cadrul are montat dispozitivul de remorcare iar, pentru 

protejarea caroseriei, la partea din faţă se montează o bară de protecţie. 

Pentru reducerea forţelor care se transmit caroseriei autovehiculului cu care are loc 

coliziunea, în special în cazul ciocnirii cu autovehicule cu masă inferioară autocamionului, 

mai ales în cazurile în care diferenţa dintre masele autovehiculelor este semnificativă, 

barele de protecţie la autocamioanele contemporane sunt fixate pe lonjeroanele cadrului 

prin intermediul unor elemente cu rol de disipare a unei fracţiuni importante din energia de 

impact. Aceste elemente disipatoare sunt, cel mai adesea, de tip telescopic (vezi fig. 3.1), 

iar disiparea energiei de impact se face prin laminarea unui fluid. 

 
Fig. 3.1 -  Bara de protecţie montată pe cadru, prin intermediul elementelor deformabile 
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În cazul coliziunii faţă-spate dintre două autovehicule cu gărzi la sol sensibil diferite, 

autovehiculul cu garda la sol mai mare fiind în faţă, apare efectul de împănare sub 

autovehiculul din faţă a autovehiculului din spate. Pentru evitarea acestui efect de îm-

pănare, standardul ECE 42 impune obligativitatea ca toate autocamioanele, autoutilitarele, 

autobuzele şi microbuzele să fie echipate la partea din spate cu bare suplimentare de pro-

tecţie (bare paraşoc, sau bare antiîmpănare) poziţionate la înălţimea de 445 mm  faţă de sol.  

Se face precizarea că poziţionarea barei paraşoc faţă de nivelul solului ţine seama de  

gradul de încărcare a autovehiculului şi de regimul de deplasare (accelerare, deplasare cu 

viteză constantă, frânare). Situaţia cea mai defavorabilă apare în cazul coliziunii faţă-spate 

dintre un autoturism şi un autovehicul cu gardă la sol mai mare, autoturismul fiind în spate, 

iar autovehiculul din faţă având sarcină utilă nulă şi deplasându-se în regim de frânare. În 

acest caz, mişcarea de tangaj şi absenţa sarcinii pe puntea spate a autovehiculului din faţă 

vor provoca tendinţa de mărire a distanţei dintre bara paraşoc şi calea de rulare, făcând ca 

autoturismul care vine din spate să se „împăneze” sub autovehiculul din faţă. În concluzie, 

asigurarea unei capacităţi mari de trecere sau o majorare a poziţiei caroseriei faţă de calea 

de rulare trebuie să fie combinată cu existenţa  unor dispozitive de protecţie eficiente 

contra împănării, care să sporească securitatea participanţilor la trafic. 

În vederea consolidării lonjeroanelor, respectiv pentru creşterea rigidităţii cadrului, 

se utilizează traverse în formă de X, executate ca grinzi cu zăbrele, de egală rezistenţă. 

Pentru a permite bracarea roţilor de direcţie, lonjeroanele laterale se curbează în plan 

orizontal, şi se fixează cu traverse obişnuite şi cu traverse diagonale. 

La autoturismele cu suspensie independentă a roţilor se foloseşte un cadru cu tub 

central, care serveşte simultan şi pentru închiderea transmisiei cardanice longitudinale. 

Comparativ cu cadrul cu lonjeroane, această soluţie constructivă asigură o rigiditate mai 

mare, şi o masă mai mică a cadrului, asigurând, totodată, roţilor o mare mobilitate. 

Îmbinările dintre elementele structurale ale cadrului se fac prin nituire iar, mai nou, 

prin sudare în capete, sau sudarea fără material de adaos topit (sudarea prin puncte, sau 

sudarea prin puncte realizate în zonele reliefate ale elementelor de îmbinat).  

Evident, indiferent de procedeul de sudare folosit, este obligatorie realizarea tuturor 

condiţiilor necesare obţinerii unor suduri de calitate. Astfel, la sudarea în capete trebuie 

executată o încălzire uniformă a capetelor celor două piese de îmbinat.  

Pentru sudarea prin puncte realizate în zone reliefate ale elementelor de îmbinat, se 

impune o curăţare îngrijită a suprafeţelor zonelor reliefate. Nedecaparea sau neînlăturarea 

depunerilor de pe zonele reliefate modifică în sens defavorabil rezistenţa electrică de 
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contact a acestora, conducând la suduri necorespunzătoare din punct de vedere al capaci-

tăţii de rezistenţă mecanică.  

Reliefările nu trebuie să fie aplatizate înainte de realizarea sudurii, dar dacă 

aplatizarea are totuşi loc înainte de formarea nucleului topit, atunci încălzirea locală 

încetează şi sudura nu se mai produce. De fapt, după aplatizarea reliefării, elementele de 

sudat se ating pe toată suprafaţa lor şi curentul trece uşor de la elementele  încălzite, spre 

elementele reci deoarece rezistenţa electrică este mică.  

Faţă de forţa de apăsare necesară procesului de sudare prin puncte, reliefările trebuie 

să fie suficient de rezistente, aceasta asigurându-se prin alegerea unor forme adecvate ce 

trebuie realizate cu mare exactitate.  

O serie de particularităţi ale sudării prin puncte sunt determinate de însuşi caracterul 

acestui procedeu şi nu depind decât în mică măsură de natura materialului.  

Actualmente, la sudarea prin puncte a elementelor ce intră în alcătuirea cadrelor şi 

caroseriilor autovehiculelor, operaţiile realizate manual au fost înlocuite, în totalitate, de 

operaţiile realizate robotizat.  

Cadrele ca părţi distincte ale autovehiculului sunt utilizate în general la autocamioane 

şi autospeciale (autovehicule caracterizate de masă relativ mare).  

În cazul autobuzelor, microbuzelor şi a autoturismelor cu caroserii metalice închise, 

caroseria preia parţial sau integral funcţia de rezistenţă a cadrului. Aşa cum am precizat şi 

anterior, acest tip de caroserie este numită convenţional caroserie semiportantă, respectiv 

caroserie portantă. 

La unele autobuze cadrul este consolidat prin elemente ale caroseriei, întregul 

ansamblu formând un tub de dimensiuni mari, având secţiune dreptunghiulară, cu calităţi 

superioare în ceea ce priveşte rezistenţa la solicitările dinamice la care este supus 

autobuzul.  

Anumite cadre clasice prezintă doar întărituri în X pentru mărirea rigidităţii, sau sunt 

realizate din lonjeroane şi traverse tubulare. 

3.2.2 Cadrul în X 

În figura 3.2 este prezentată soluţia constructivă de principiu a unui cadru în X cu 

secţiune centrală dreptunghiulară. 

Lonjeroanele cadrului pot fi de secţiune tubulară sau dreptunghiulară. În partea 

anterioară se utilizează traverse masive care servesc drept suport pentru elementele 

suspensiei punţii faţă şi a motorului. Suporturile transversale sunt sudate pe lonjeroane 
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pentru a servi drept bază de prindere a caroseriei. Curbura în plan vertical a şasiului se 

poate utiliza atât în dreptul punţii spate (pentru a permite montarea punţii, dar şi pentru a 

permite comprimarea arcurilor suspensiei), cât şi în dreptul punţii faţă, coborându-se astfel 

centrul de masă al cadrului.  

 
Fig. 3.2 -  Soluţia constructivă de principiu a unui cadru în X 

Capacitatea de rezistenţă la impact a cadrelor autovehiculelor are o importanţă 

decisivă în analiza conformităţii acestor ansambluri structurale. În acest sens, fiecare 

element din alcătuirea cadrului autovehiculului trebuie să aibă un rol bine definit şi o 

anumită capacitate de disipare a energiei de impact pe o direcţie predefinită.  

Astfel, prin analize structurale, în funcţie de unghiul de înclinare a lonjeroanelor 

impactul poate produce deformaţii, fie prin încovoiere, fie prin comprimare axială.  

Unghiul de înclinare longitudinală a lonjeroanelor, la care disiparea impactului prin 

deformaţii de încovoiere tinde să se transforme în disipare prin deformaţie de comprimare 

axială (care sunt, în general, cu cel puţin un ordin de mărime mai mici decât cele de 

încovoiere), se numeşte unghi critic.  

Cunoaşterea unghiului critic are o mare importanţă în proiectarea cadrelor deoarece 

permite realizarea unor cadre cu comportament predictibil la solicitări de imapct. În acest 

context, analizele realizate pe modele cu elemente finite ale cadrelor, confirmate de 

cercetări experimentale, au arătat că o modificare de doar un grad a unghiului de înclinare 

a lonjeroanelor sub unghiul critic, în zona unghiurilor corespunzătoare disipării energiei de 

impact prin deformaţii de compresiune axială, conduce la o scădere cu 60% a capacităţii 

cadrului de a disipa energia de impact. În consecinţă, în practica realizării cadrelor de 

autovehicule, se evită întotdeauna înclinarea subcritică a lonjeroanelor, deoarece 

exiegenţele de disipare a energiilor de impact ar conduce la rigidităţi mari ale părţilor 

frontale ale cadrelor, ceea ce ar genera forţe inerţiale nepermis de mari în regimul 

funcţionare accelerat-decelerat al autovehiculului. 
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3.2.3 Cadrul de tip dreptunghiular 

Specific acestui tip de cadru este faptul că îi lipseşte porţiunea centrală de întărire, 

aşa cum au, de exemplu, cadrele în X. În scopul obţinerea rigidităţii impuse, se folosesc 

traverse, îmbinate prin sudură electrică cu lonjeroanele. 

Soluţia de principiu  a unui cadru de tip dreptunghiular este prezentată în fig. 3.3.  

Lonjeroanele unui astfel de cadru au secţiune tubulară dreptunghiulară. 

Cadrele dreptunghiulare se folosesc, cu precădere, în construcţia autocamioanelor 

actuale.  

Prin montarea pe acestea a grupului motopropulsor, a sistemului de frânare, a 

sistemului de direcţie, precum şi a cabinei, se obţine aşa-numitul „şasiu autopropulsat”.  

 
Fig. 3.3 -  Soluţia constructivă de principiu a unui cadru dreptunghiular 

3.2.4 Cadrul cu întărituri 

Acest tip de cadru este folosit, mai ales, în construcţia unor autoturisme break sau 

coupé. Soluţia de principiu a unui astfel de cadru este prezentată în fig. 3.4. 

 
Fig. 3.4 -  Soluţia constructivă de principiu a unui cadru cu întărituri 

În cazul acestor cadre, sunt de remarcat curburile pe care le prezintă în plan vertical, 

practicate în scopul fixării elementelor suspensiei. 

Un alt element caracteristic al acestor cadre este acela că acestea asigură o poziţie 

joasă a centrului de greutate a autovehiculului, ceea ce contribuie la creşterea stabilităţii 
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acestuia pe calea de rulare.  

Trebuie remarcat, însă, că folosirea lonjeroanelor curbate în plan vertical duce la 

micşorarea rigidităţii în direcţie frontală a cadrului, ceea ce scade securitatea pasivă 

asigurată pasagerilor în cazul coliziunii frontale. 

3.2.5 Cadre cu soluţii constructive speciale 

Printre construcţiile speciale, care se apropie prin formă şi concepţie de cadrele 

clasice, se găseşte cadrul de tip grindă, care se asociază în mod frecvent cu suspensia cu 

roţi independente şi lipsa punţii rigide, dar care necesită caroserie independentă. 

Cadrul platformă este compus din două lonjeroane şi traverse legate între ele prin 

panouri de tablă ambutisată, având practicate nervuri, în scopul măririi rigidităţii. 

Cadrul combinat are în partea centrală un tub, iar la cele două capete, lonjeroane. 

Acest tip de cadru este foarte rar utilizat în construcţia de autovehicule rutiere. În dreptul 

punţilor, lonjeroanele sunt curbate în sus pentru a permite montarea suspensiei fără a ridica 

prea sus caroseria.  

Fiecare lonjeron are o mare rigiditate longitudinală, legăturile transversale dintre cele 

două lonjeroane permiţând o oarecare elasticitate a cadrului, care, astfel, poate suporta 

torsionări fără deformaţii majore. 

Pentru realizarea unor autovehicule uşoare, odată cu apariţia tracţiunii pe puntea faţă, 

s-a răspândit ideea unor caroserii monococă, sau a unor subansambluri de tip platformă, pe 

care se sudează ulterior caroseria. Această soluţie conferă ansamblului cadru–caroserie, 

care formează astfel un tot omogen, o rigiditate mult mărită şi o deformabilitate scăzută, la 

o greutate minimă. Totuşi, această soluţie complică în mod considerabil demontarea 

elementelor caroseriei, în vederea reparării în caz de accident. 

Caroseriile autoportante prezintă doar o podea foarte robustă, pe care se montează 

caroseria propriu-zisă, deosebit de rigidă, din tablă armată prin diferite metode. Organele 

mecanice se ataşează de caroseria astfel rezultată. 

Soluţia denumită „Dyna Panhard” utilizează ca infrastructură o platformă (fig. 3.5) 

pe care se montează ulterior prin sudură caroseria şi punţile. 
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Fig. 3.5 -  Infrastructură de tip platformă 

Firme precum FIAT şi unele firme americane, folosesc soluţii constructive având ca 

punct de plecare un cadru simplu, pe traversele şi lonjeroanele căruia se construieşte 

caroseria, soluţia numindu-se „şasiu integrat în caroserie”. Toate elementele structurale 

metalice, care formează caroseria reprezintă, totodată, şi suport pentru elementele direcţiei, 

ale sistemului de frânare şi ale sistemului de suspensie. Aceste elemente sunt solidarizate 

prin sudură între ele, formând un ansamblu monobloc.  

Panourile podelei şi ansamblul lonjeroanelor, care includ şi ansamblul pragurilor, 

conţin elemente de prindere şi sprijin pentru grupul motopropulsor, pentru transmisie şi 

pentru suspensie. Lonjeroanele, ca şi diferitele traverse au secţiuni tubulare dreptunghiula-

re, distribuind sarcinile pe suprafeţe mari ale structurii. 

Analizând cadrul unor autovehicule realizate de firmele FIAT şi Renault, se constată 

că acesta este de tip platformă, lonjeroanele fiind solidarizate între ele prin fâşii de tablă cu 

nervuri. Grinda transversală este de tip cheson, în partea din faţă, pentru a realiza o 

rezistenţă suplimentară necesară susţinerii motorului. La preluarea solicitărilor participă în 

mare măsură şi caroseria, care este semiportantă. 

Constructorii de autovehicule din clasa autoturismelor sport, utilizează adesea în 

construcţiile lor cadre tubulare spaţiale din care este realizată o structură de tip colivie. Pe 

această structură realizată din semifabricate tubulare, se montează apoi punţile directoare şi 

motoare, motorul şi transmisia. 

Absenţa cadrului clasic nu este specifică numai autoturismelor. În acest context, se 

subliniază că la ora actuală se fabrică, în special, autocare care sunt alcătuite din fâşii de 

tablă solidarizate între ele prin sudură. Caracteristic acestor soluţii constructive este 

absenţa lonjeroanelor şi a traverselor dintr-o singură bucată. Ansamblul este construit 

dintr-o structură zăbrelită formată din bare cu secţiune tubulară dreptunghiulară, structură 

pe care se sudează plăcile care formează podeaua, montanţii caroseriei, consolele şi braţele 

de prindere a organelor mecanice. 
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Toate asamblările nedemontabile se realizează folosind sudura electrică prin puncte, 

cu excepţia consolelor şi a braţelor de prindere, care sunt sudate cu arc electric. Mai trebuie 

spus că, în vederea asigurării unei rezistenţe sporite a nodurilor structurale ale structurii 

zăbrelite, nu se realizează suduri ”cap la cap”, ci doar suduri de colţ, după încastrarea 

prealabilă a elementelor structurale, unele în altele. 

3.3 Caroseriile autobuzelor şi microbuzelor 

La autobuzele moderne, caroseriile sunt autoportante şi ca urmare cadrul face parte 

integrantă din construcţia caroseriei. Caroseriile autobuzelor trebuie să aibă rigiditate mare 

la încovoiere şi torsiune. În acest scop, structura de rezistenţă a caroseriilor se realizează 

sub forma unor structuri spaţiale cu zăbrele (vezi fig. 3.6). Semifabricatele folosite în mod 

uzual pentru realizarea barelor care alcătuiesc aceste structuri sunt, de regulă, ţevi 

rectangulare, sau diferite profiluri din oţel laminat. 

 
Fig. 3.6 -  Structura spaţială cu zăbrele a caroseriei autoportante de autobuz  

Carcasa caroseriei este îmbrăcată la exterior cu panouri din tablă cu grosimea de 

0,75—1,0 mm, iar partea interioară şi plafonul se acoperă cu plăci fibrolemnoase 

melaminate. Interiorul caroseriilor se izolează fonic şi termic cu panouri din pâslă, covoare 

bituminoase şi spumă poliuretanică. 

Marea majoritate a producătorilor de autobuze şi microbuze realizează podeaua spa-

ţiului interior al caroseriilor destinat pasagerilor din tablă de oţel, acoperită cu un covor din 

material plastic sau din cauciuc. Înainte ca lemnul să devină un material deficitar, unii 

producători de autobuze acopereau podeaua metalică a caroseriei cu plăci din lemn 

ignifugat. 

Clasificarea uzuală a caroseriilor de autobuze, [53],  ţine seama de forma şi destinaţia 

acestora. În acest context, caroseriile pentru autobuze se clasifică după cum urmează: 

- caroserii pentru autobuze având mai multe uşi pe partea dreaptă pentru accesul 

pasagerilor şi al şoferului, destinate transportului urban (fig. 3.7 a); 
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- caroserii pentru autobuze şi autocare având una sau două uşi pe partea dreaptă 

pentru accesul pasagerilor şi o uşă pe partea stângă pentru accesul şoferului, 

destinate transportului interurban (fig. 3.7 b); 

- caroserii pentru autobuze şi autocare destinate turismului, caracterizate printr-un 

nivel ridicat de confort (fig. 3.7 c); 

- caroserii pentru autobuze deschise, destinate călătoriilor scurte, de agrement (vezi 

fig. 3.7 d); 

- caroserii pentru autobuze etajate (fig. 3.7 e); 

- caroserii pentru autobuze articulate, de mare capacitate, destinate transportului 

urban (fig. 3.7 f). 

 
Fig. 3.7 -  Tipuri de caroserii de autobuze 

a – autobuz pentru transport urban; b – autobuz pentru transport interurban; c – autobuz 

(autocar) pentru turism; d – autobuz pentru agrement; e – autobuz etajat; f – autobuz de mare 

capacitate   
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Caroseriile microbuzelor, comparativ cu caroseriile autobuzelor şi autocarelor nu se 

prezintă în aceeaşi varietate, deoarece acestea nu sunt destinate decât transportului unui 

număr relativ mic de persoane, pe distanţe scurte sau medii. În consecinţă, marea majori-

tate a microbuzelor au caroserii cu o uşă pe partea stângă pentru accesul şoferului şi una 

sau două uşi pe partea dreaptă, pentru accesul pasagerilor. 

În ultimile decenii s-a generalizat realizarea caroseriilor autoportante pentru autobuze 

şi microbuze, deoarece aceste caroserii asigură un nivel de securitate pasivă mai mare 

decât alte soluţii tehnice. 

De asemenea, caroseriile de tip cheson au o largă răspândire. Aceste caroserii se pot 

realiza în două variante:  

- având pereţi interiori şi exteriori portanţi, realizaţi din tablă de oţel; 

- având doar pereţi interiori portanţi, realizaţi din tablă de oţel. 

Tendinţa actuală în domeniul caroseriilor de tip cheson este aceea de a se realiza, mai 

ales, a doua variantă, având doar pereţii interiori cu rol portant. Această tendinţă este expli-

cată prin faptul că în caz de deteriorare, peretele exterior (neportant) poate fi înlocuit fără 

dificultăţi majore, nefiind nituit sau sudat de structura caroseriei. 

Un exemplu de caroserie de tip cheson este redat în fig. 3.8. 

 
Fig. 3.8 -  Autobuz cu caroserie de tip chseon 

Organizarea interioară a autobuzelor depinde de destinaţia lor. Autobuzele destinate 

transportului interurban, precum şi cele destinate turismului, trebuie să fie prevăzute cu 

instalaţii corespunzătoare pentru a asigura confortul pasagerilor. Printre altele, aceste insta-

laţii trebuie să asigure o bună condiţionare a aerului din spaţiul interior al caroseriei 

destinat pasagerilor. 
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3.4 Influenţa materialelor şi a procedeelor tehnologice asupra 

rezistenţei caroseriilor de autovehicule destinate transportului 

urban 

Capacitatea de rezistenţă, precum şi comportamentul structurilor mecanice, supuse 

solicitărilor funcţionale sunt influenţate decisiv de materialele şi procedeele tehnologice 

folosite la realizarea lor.  

Privind lucrurile din acest punct de vedere, caracterizarea constructivă a caroseriilor 

de autovehicule nu poate fi disociată de prezentarea celor mai folosite materiale şi  

procedee tehnologice în procesul de fabricaţie.  

3.4.1 Influenţa materialelor folosite la realizarea caroseriilor 

Funcţie de rolul funcţional, îndeplinit în timpul exploatării normale a autovehicule-

lor, elementele structurale ale acestora sunt realizate din materiale specifice. În acest sens,  

pentru realizarea caroseriilor de autovehicule se folosesc următoarele categorii de 

materiale, [50]: 

- materiale destinate realizării elementelor portante ale caroseriei; 

- materiale destinate asigurării protecţiei anticorosive a caroseriei, sau pentru 

realizarea unor elemente neportante cu rol de protecţie antivibratilă şi antifonică a  

habitaclului, de asigurare a unui suprafeţe vitrate optime, etc. 

Din punct de vedere al compoziţiei, materialele foloste la realizarea caroseriilor de 

autovehicule sunt: 

- materiale metalice; 

- materiale plastice şi compozite. 

Notă. În cele ce urmează, indicarea materialelor se va face, în principal, folosind 

standardizarea din România, însă acolo unde este cazul, se va indica şi standardul european 

echivalent.  

3.4.1.1 Table şi benzi din oţel, negalvanizate, destinate presării la rece 

Alegerea materialului pentru elementele structurale ale caroseriei, obţinute prin 

procedeul tehnologic de presare la rece, se face ţinând seama de următoarele proprietăţi 

mecanice:  

- rezistenţa le rupere prin tracţiune statică simplă ( r ); 

- limita de curgere ( c  sau 2,0 ); 

- alungirea specifică la rupere prin tracţiune statică simplă ( r );  
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- indicele Erickson ( IE ); 

- duritatea materialului, exprimată pentru materiale din această categorie, prin 

unităţi Brinell (HRB ); 

- tipul de ecruisare a materialului (cinematică sau izotropică), exprimat prin indicele 

de ecruisare ( n ); 

- caracteristicile de anizotropie, exprimate prin coeficientul de anizotropie ( r ). 

Pentru fabricarea elementelor structurale ale caroseriilor, folosind deformarea 

plastică la rece, se recomandă utilizarea oţelurilor de uz general (OL 34, OL 37, sau S235 

conform SR EN 10025) şi a oţelurilor carbon cu conţinut redus de carbon (OLC 10, OLC 

15, OLC 25, OLC 35).  

Din punct de vedere al conţinutului de carbon, funcţie de procedeele tehnologice 

folosite, materialul tablelor trebuie să respecte următoarele condiţii: 

- conţinut admis de carbon în materialul tablelor din care se obţin piese prin ambu-

tisare adâncă: 

   %15,012,0 % C  

- conţinut admis de carbon în materialul tablelor tablelor din care se obţin piese ce 

urmează a fi sudate cu arc electric, fără a fi necesare condiţii tehnologice speciale 

(de exemplu, atmosferă contolată): 

  %30,025,0 % C  

Materialul tablelelor şi benzilor din oţel cu conţinut mic de carbon, laminate la rece, 

cu grosimi de  mm 0,35,0  , destinate caroseriilor de autovehicule, corespunde, în confor-

mitate cu prevederile conţinute în STAS 10318-80, calităţilor A4 şi A5, iar materialul 

tablelor din care se obţin repere prin ambutisare, corespunde, în conformitate cu acelaşi 

standard, calităţilor A1, A2, A3 (a se vedea tab. 3.1). Opţional, tablele şi benzile pot fi 

livrate în stare recoaptă şi redresate după recoacere. 
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Tab. 3.1 - Caracteristicile mecanice ale tablelor şi benzilor pentru caroserii şi cabine 

Denumire 

material 
Standard Calitate 

Rezistenţă la 

rupere prin 

tracţiune 

r  [
2mmN ] 

Alungirea minimă la 

rupere prin 

tracţiune 

S  [%] 

Oţel carbon pentru 

table şi benzi de 

caroserii şi cabine auto 

STAS 19318 - 80 
A5 280 - 350 36 

A4 280 - 380 30 

Oţel cu conţinut redus 

de carbon pentru table 

de ambutisare 

STAS 9495 - 80 

A3 280 - 350 34 

A2 280 - 400 30 

A1 280 - 420 26 

Oţelurile destinate reperelor interioare ale caroseriilor corespund calităţii A4, iar cele 

destinate fabricării elementelor structurale exterioare trebuie să corespundă calităţii A5 (cu 

alungire mare la rupere, prin urmare, caracterizate de o bună rezilienţă). 

Forma geometrică a lonjeroanelor şi traverselor din alcătuirea cadrului şasiu, sau a 

cadrului planşeu, impune, în majoritatea cazurilor, realizarea unor raze mici de îndoire. În 

consecinţă, pentru evitarea apariţiei microfisurilor în procesul de deformare plastică la 

rece, se impune folosirea unor table din oţel corespunzând calităţii A5 şi, totodată, având 

structură granulară fină ce determină un comportament favorabil a semifabricatelor în 

procesele de deformare plastică la rece. 

3.4.1.2 Table şi benzi zincate 

Tablele şi benzile zincate se obţin din tablă de oţel decapată, recoaptă şi acoperită cu 

un strat de zinc protector, depus galvanic sau prin scufundarea într-o baie de zinc topit. 

Aceste semifabricate se livrează în foi de dimensiuni standard sau tipizate. 

Pentru condiţii climaterice severe şi foarte severe, constructorii de autovehicule 

folosesc tablă galvanizată pe ambele feţe; injecţia de ceară, vopseaua sudabilă cu conţinut 

mare de zinc, masticuri de etanşare; vopsirea prin electroforeză. 

Relativ recent, firma DIAMOND SHAMROCK a introdus pe piaţă o tablă din oţel 

protejat sub denumirea Zincrometal. 

Fără a intra în delatii, Zincrometalul este sistem bistrat, aplicat continuu pe o tablă de 

oţel laminată la rece.  

Performanţele anticorozive ale zincrometalului depind, în mare măsură de 

proprietăţile primului strat, care este realizat pe baza unei soluţii apoase ce conţine ca 

elemente principale acidul cromic şi pudra de zinc. Al doilea strat al sistemului bistrat este 
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o răşină bogată în zinc, sudabilă, pentru a permite executarea cordoanelor de sudură de 

rezistenţă. 

3.4.1.3 Panouri sandwich 

Una din preocupările constante ale producătorilor de autovehicule destinate 

transportului urban este aceea de a dezvolta soluţii tehnice care să conducă la reducerea 

nivelelor de vibraţii şi de zgomot care se transmit caroseriei, şi implicit pasagerilor, prin 

funcţionarea motorului şi de la calea de rulare, în timpul rulării autovehiculului. 

Principial, aceste panouri se obţin prin colaminarea a două table din oţel, separate 

printr-un strat de răşină cu vâscozitate mare. 

Apariţia panourilor sandwich se datorează, în principal, necesităţii de a reduce nive-

lul de zgomot şi de vibraţii din interiorul spaţiului destinat pasagerilor, însă, producătorii 

de autovehicule destinate transportului urban, au avut în vedere şi satisfacerea altor 

exigenţe şi provocări, dintre care, mai importante, sunt următoarele: 

- creşterea nivelului de confort asigurat pasagerilor; 

- introducerea în fabricaţie a unor soluţii tehnice şi a unor materiale inovative cu 

performanţe superioare soluţiilor şi materialelor considerate clasice. 

Folosirea panourilor sandwich în alcătuirea caroseriilor autovehiculelor destinate 

transportului urban permite o mai bună adaptare a acestora la cerinţele de performanţă 

impuse prin valorile cuprinse în tabelul 1.1 din capitolul 1 al prezentei lucrări. 

Panourile sandwich sunt formate din trei straturi, după cum urmează: 

- două straturi exterioare din tablă de oţel, având grosimea de  mm 00,135,0  ; 

- un strat interior cu grosimea mm 45,0 , realizat din polimeri, având rolul de a 

asigura insonorizarea spaţiului interior mărginit de panori sandwich. 

Graţie modului de realizare a panourilor sandwich, acestea permit amortizarea vibra-

ţiilor prin disiparea energiei acestora sub formă de căldură, în polimerul solicitat la forfe-

care. Totodată, panourile sandwich integrează proprietăţile antivibratorii cu calităţile de 

rezistenţă mecanică ale tablei de oţel. În consecinţă, proprietăţile mecanice ale panourilor 

sandwich sunt dependente de proprietăţile mecanice ale straturilor exterioare, realizate din 

tablă de oţel. 

La alegerea polimerului trebuie să se ţină seama, nu numai de performanţele sale 

vâscoelastice, ci, şi de caracteristicile sale termice şi amorfe. După tratamentele termice, 

caracterul lui hidrofob contribuie, în mod semnificativ, la majorarea rezistenţei la 
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coroziune, iar, relativa sa rigiditate determină realizarea unei adeziuni de bună calitate cu 

straturile adiacente, din oţel. 

În ceea ce priveşte calităţile de amortizare ale panourilor sandwich, este important de 

subliniat că acestea sunt net superioare panourilor realizate din tablă de oţel. În acest 

context, la o excitare pasageră, panoul sandwich o amortizează mult mai rapid (de circa 

100 de ori mai rapid) decât panoul realizat din tablă.  

În condiţiile unui regim vibrator întreţinut, cum este cel generat de funcţionarea 

motorului autovehiculului, panoul sandwich determină o diminuare a amplitudinii de 

rezonanţă la frecvenţa considerată. 

Caracterizarea capacităţii de amortizare a vibraţiilor a unui material se face prin 

intermediul factorului de pierderi ( h ), care pentru oţeluri are valoari de ordinul 310 , în 

timp ce panourile sandwich au factori de pierderi de ordinul 110 . 

Observaţie. Factorul de pierderi ( h ) al polimerilor folosiţi în panourile sandwich din 

alcătuirea caroseriilor autovehiculelor destinate transportului urban, scade odată cu scă-

derea frecvenţei de excitaţie şi creşterea temperaturii la care se face amortizarea. 

Prelucrabilitatea panourilor sandwich depind, în cea mai mare măsură de prelucra-

bilitatea straturilor exterioare, realizate din tablă de oţel.  

Similar, proprietăţile mecanice ale panourilor sandwich depind de proprietăţile meca-

nice ale  straturilor exterioare, realizate din tablă de oţel. 

În plus faţă de cele prezentate  anterior, menţionăm că panourile sandwich prezintă, 

în raport cu soluţiile considerate clasice, o serie de avantaje, dintre care cele mai impor-

tante sunt următoarele: 

- un bun comportament la acţiunea agenţilor corozivi; 

- serviciu ireproşabil în condiţiile contactului cu uleiul; 

- caracteristici bune de rigiditate. 

3.4.1.4 Aliaje de aluminiu 

Folosirea aliajelor de aluminiu în realizarea unor repere din alcătuirea caroseriilor de 

autovehicule destinate transportului urban este motivată, în primul rând, de densitatea mult 

mai mică a acestora faţă de densitatea oţelului. În consecinţă, realizarea reperelor din aliaje 

de aluminiu, are ca rezultat scăderea masei autovehiculului, ceea ce conduce la eficien-

tizarea consumului de combustibil. În plus, prelucrabilitatea prin deformare plastică a 

aliajelor de aluminiu este superioară prelucrabilităţii similare a oţelului, ceea ce conduce la 
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costuri mai mici de fabricaţie decât cele generate de folosirea oţelului.  

Totuşi, costul mai mare al semifabricatelor realizate din aliaje de aluminiu, precum şi 

calităţile de rezistenţă inferioare faţă de oţel, atenuează într-o oarecare măsură tendinţa de 

folosire pe scară largă a acestora în realizarea caroseriilor de autovehicule. 

Pentru fabricarea unor repere ce intră în alcătuirea caroseriilor de autovehicule 

destinate transportului urban se folosesc, cu precădere, aliaje de aluminiu din seria 5xxx 

(AA5052 şi AA5182) şi 6xxx (AA6009 şi Anticorodal 120), în conformitate cu prevederile 

standardelor europene în domeniu. 

Aliajele din seria 5xxx conţin şi magneziu. Acestea nu sunt aliaje cu durificare 

structurală, ceea ce însemnă că proprietăţile lor mecanice, obţinute în urma tratamentului 

termic de recoacere, cresc prin ecruisarea produsă în procesul de deformare plastică la 

rece. Este important de subliniat că tratamentele termice ulterioare prelucrărilor mecanice 

prin deformare plastică la rece nu modifică proprietăţile mecanice. 

În contrast, aliajele de aluminiu din seria 6xxx (AA6009 şi Anticorodal 120), aliaje 

care conţin siliciu, îşi măresc proprietăţile mecanice datorită ecruisării, dar şi datorită 

procesului de uscare (coacere) a vopselei. 

Analizând tendinţele în domeniu, se constată o folosire pe scară largă a aliajului 

Anticorodal 120, deoarece satisface toate exigenţele de prelucrabilitate. Tablele realizate 

din acest aliaj permit ambutisare adâncă şi îndoiri cu raze mici de racordare. 

Utilizarea aluminiului pentru realizarea caroseriilor autovehiculelor nu este de dată 

recentă, având o istorie îndelungată. Astfel, încă din 1946, firma engleză LAND-ROVER 

produce cu succes autovehicule cu caroserie având în alcătuire elemente structurale 

realizate din aliaje de aluminiu.  

Cercetările în domeniul aliajelor de aluminiu, în particular a celor din seria 6xxx, 

deschide noi posibilităţi în prelucrarea acestor aliaje.  

Un alt aspect de mare importanţă în context actual, este cel legat de faptul  că aliajele 

de aluminiu sunt uşor de reciclat şi îşi păstrează, în timp o valoare comercială ridicată.  

3.4.1.5 Materiale plastice şi materiale compozite 

Începutul folosirii materialelor plastice pentru realizarea unor elemente structurale ce 

intră în alcătuirea caroseriilor este situat în anii '60. Ulterior, datorită, în special, unei 

prelucrabilităţi superioare prelucrabilităţii materialelor metalice, folosirea materialelor 

plastice s-a extins.  
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Materialele compozite au apărut în anii '70, iar primele aplicaţii tehnice ale acestora 

au fost în domeniu militar. Aceasta deoarece, la începuturile folosirii lor, materialele 

compozite erau, pe de o parte, considerate materiale strategice, iar pe de altă parte, erau 

prohibitive pentru utilizările curente, datorită preţului ridicat comparativ cu preţul 

materialelor clasice. 

La momentul actual, materialele compozite au pătruns şi în numeroase domenii de 

activitate, datorită competitivităţii acestora exprimată, atât prin caracteristici mecanice 

superioare caracteristicilor similare ale materialelor clasice, cât şi prin preţ care a devenit 

din ce în ce mai accesibil. 

În acest context, actualmente, se folosesc materiale compozite bazate pe fibre de 

carbon, în realizarea unor componente din structura caroseriilor de vehicule. Un exemplu 

în sprijinul celor afirmate îl reprezintă cercetările efectuate de firma Automotive 

Composites Consortium în scopul implementarii în producţie a unor componente ale 

caroseriei de autovehicule, realizate din materiale compozite. Toate materialele, procesele 

de fabricaţie, precum şi metodele de asamblare, sunt conforme cu următoarele obiective: 

- producţie de serie mare sau de masă a elementelor structurale din componenţa 

caroseriilor; 

- costul acestor elemente este comparabil cu cel al aceloraşi elemente din oţel; 

- o reducere a greutăţii componentelor cu cca. 60%; 

- performanţe structurale mai bune decât în cazul folosirii oţelului; 

- toleranţe dimensionale comparabile sau chiar mai bune decât în cazul utilizării 

oţelului. 

În industria autovehiculelor, materialele compozite sunt folosite pentru realizarea 

următoarelor componente: 

- elemente exterioare ale caroseriei (în special, elemente de ranforsare a părţii din 

spate a caroseriei); 

- elemente ale suspensiei (arcurile foi); 

- elemente ale ramei caroseriei; 

- elemente componente ale podelei; 

- carcase ale cutiei de viteze, punţilor şi ambreiajului; 

- bare paraşoc, etc. 

Înlocuirea, în fabricaţie caroseriilor de autovehicule, a materialelor clasice, în special 

oţelul, cu materiale neconvenţionale (materiale plastice şi, mai ales, materiale compozite), 



Analiza funcţională şi constructivă a structurii de rezistenţă 

 53 

conduce la obţinerea următoarelor efecte: 

- reducerea rezistenţelor aerodinamice; 

- îmbunătăţirea caracteristicilor acustice ale habitaclului 

- reducerea greutăţii caroseriei; 

- majorarea siguranţei active şi pasive. 

Avantaje ale folosirii materialelor compozite: 

- Densitate mică în raport cu metalele. Compozitele din răşini epoxidice armate cu 

fibră de Si, B şi C au densitate sub 2 kg/dm
3
. Răşinile epoxidice armate cu fibre de sticlă 

sunt cu 83% mai uşoare decât oţelul. De exemplu, compozitul obţinut din material plastic 

armat cu fibre de sticlă hyfil are densitatea de 1,8 kg/dm
3
. 

- Rezistenţa la tracţiune sporită. Rezistenţa la tracţiune a materialelor compozite cu 

whiskers-uri este de  305  ori mai mare decât a matricei, pe o directie paralelă cu 

direcţia de orientare a whiskers-urilor.. 

- Consum energetic scăzut, şi instalaţii mai puţin costisitoare în procesul de 

obţinere, în raport cu metalele. Materialele plastice armate cu fibre de sticlă pot fi uşor 

realizate, procedeele aplicate uzual putând fi: laminarea, pulverizarea, extrudarea şi injec-

tarea. Materialele compozite pe bază de materiale plastice sunt mai puţin energointensive 

decât oţelul, aluminiu şi cuprul. 

- Rezistenţa practic nelimitată la acţiunea proceselor determinate de agenţi 

atmosferici şi de mediu (oxidare, coroziune, microorganisme). 

- Capacitate ridicată de amortizare a vibraţiilor (de trei ori mai mare decât cea a 

aluminiului). 

- Coeficient de dilatare foarte mic în raport cu metalele. 

- Durabilitate mare în funcţionare. În aceleaşi condiţii de funcţionare, 1kg de kevlar 

înlocuieşte 5 kg de oţel, la o durată egală de funcţionare. 

- Stabilitate chimică şi rezistenţa mare la temperaturi ridicate. Fibrele de Kevlar, 

teflon şi hyfil îşi păstrează proprietăţile până la o temperatură de 500 ºC, iar fibrele 

ceramice de tip SiC, Si3N4 şi Al2O3 până la temperaturi de (1400...2000) ºC. 

Dezavantaje ale folosirii materialelor compozite: 

- Uzarea prin frecare reprezintă un proces distructiv al materialelor compozite 

echivalent cu cel a ruperii sau al deformării. 
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- Oxidarea şi/sau coroziunea sunt procese care duc la degradarea progresivă şi 

rapidă a suprafeţei produselor şi deci la uzarea lor avansată. Oxidarea devine mai pericu-

loasă la temperaturi înalte, însă depinde în mare măsură de natura matricei şi a materialului 

complementar. Coroziunea se produce la temperaturi joase şi înalte, în zona de contact 

dintre componente (coroziunea galvanică, din cauza diferenţei de potenţial electrochimic 

dintre matrice şi faza complementară). 

- cedarea materialului sub acţiunea solicitărilor mecanice ciclice se datorează 

apariţiei, creşterii şi propagării fisurilor sau dezlipirilor. Stările de tensiune pulsatorii sau 

alternante duc la formarea unor zone de desprindere (goluri) la capetele fibrelor de 

ranforsare, şi care se propagă sub forma unor striuri în regiunea neranforsată. 

3.4.2 Influenţa procedeelor tehnologice folosite la realizarea caroseriilor de 

autovehicule, asupra comportării acestora 

Procedeele tehnologice folosite în fabricaţia elementelor structurale ale caroseriilor 

de autovehicule depind de natura materialelor şi de prelucrabilitatea acestora printr-un 

anumit procedeu tehnologic. 

Totodată, procedeele tehnologice influenţează proprietăţile mecanice ale materia-

lelor, rezultând de aici importanţa ce trebuie acordată alegerii proceselor tehnologice de 

fabricaţie, [46]. 

Procedeele tehnologice cele mai folosite în fabricaţia elementelor structurale 

metalice ale caroseriilor de autovehicule sunt următoarele: 

- Deformare plastică la rece (îndoiri, ambutisări, etc.). Procedeul conduce la ecrui-

sări locale ale pieselor şi poate provoca apariţia microfisurilor în zonele ecruisate. Ca ur-

mare, sunt necesare tratamente termice de refacere a caracteristicilor mecanice. Uneori, 

aceste tratamente termice sunt necesare chiar pentru finalizarea procesului de deformare 

plastică (în cazul ambutisărilor adânci, efectuate în trepte). 

- Deformare plastică la cald. Procedeul se aplică pentru obţinerea elementelor struc-

turale realizate din table groase, pentru care este inaplicabilă deformarea plastică la rece.  

- Sudare cu arc electric. Ansamblurile obţinute prin solidarizarea pieselor prin 

intermediul cordoanelor de sudură, mai ales acelea care îndeplinesc rol funcţional de rezis-

tenţă, necesită tratamente ulterioare de detensionare şi de refacere a structurii materialului 

în zona de influenţă termică a sudurii. 

- Sudare oxiacetilenică. În general, acest procedeu tehnologic este puţin folosit în 

fabricaţia caroseriilor de autovehicule, datorită volumului mare de manoperă şi a posibili-
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tăţilor reduse de robotizare. Ca şi sudarea cu arcul electric, sudarea oxiacetilenică conduce 

la modificări structurale ale materialelor pieselor, în zona cusăturii, fiind necesare 

tratamente termice de refacere a structurii (doar în cazul ansamblurilor cu rol funcţional de 

rezistenţă). 

- Sudare electrică prin puncte. Procedeul tehnologic se aplică pentru realizarea 

ansamblurilor din table subţiri de oţel. Acest procedeu este aplicat intens în industria de 

autovehicule datorită posibilităţii de robotizare. Caracteristic sudării prin puncte este faptul 

că, local, în zonele punctelor de sudură se dezvoltă tensiuni interne în material, tensiuni 

care pot conduce la apariţia microfisurilor în timpul exploatării caroseriei. Ca urmare, se 

reduce considerabil rezistenţa la oboseală a ansamblului obţinut prin acest procedeu 

tehnologic. Şi în acest caz, sunt necesare tratamente de detensionare. 

Cele mai folosite procedeele tehnologice în fabricaţia elementelor structurale din 

materiale plastice şi materiale compozite ale caroseriilor de autovehicule sunt extrudarea, 

injecţia, presarea la cald şi formarea în matriţe. 

Toate aceste procede tehnologice conduc la apariţia unor defecte în structura materia-

lelor (mai ales în cazul materialelor compozite). În consecinţă, realizarea din astfel de 

materiale, a unor elemente structurale conforme, impune folosirea unor tehnologii bine 

puse la punct şi a unor instalaţii tehnologice adecvate, pentru evitarea apariţiei defectelor 

mai sus amintite. 
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4. EVALUAREA EXPERIMENTALĂ A 

CONFORMITĂŢII DE REZISTENŢĂ A 

CAROSERIILOR 

4.1 Cerinţe 

Se poate afirma că accidentul de circulaţie a apărut odată cu apariţia mijloacelor de 

transport cu motor. Dacă la începuturile folosirii acestor mijloace de transport, accidentele 

de circulaţie se produceau cu frecvenţă mică, la ora actuală, urmare a intensificării fără 

precedent a traficului, accidentul de circulaţie a devenit o problemă socială acută. Ca 

urmare, de-a lungul timpului, s-a acţionat în următoarele trei direcţii majore: 

• Reglementarea circulaţiei rutiere printr-un sistem legislativ. Fundamentul siste-

mului legislativ amintit îl constituie regulile de circulaţie, concepute astfel încât respec-

tarea lor să conducă la diminuarea numărului de accidente de circulaţie, precum şi a con-

secinţelor acestora. Acest sistem legislativ a evoluat în timp, urmare a evoluţiei parame-

trilor de influenţă a traficului. Totodată, este important de subliniat că urmare a intensifi-

cării schimburilor dintre ţări, se constată un permanent proces de armonizare a cadrului 

legislativ la nivel internaţional. 

• Creşterea nivelului de performanţă a securităţii active asigurată de către autove-

hicul. În acest context, concepţia, proiectarea şi realizarea autovehiculelor au evoluat mult, 

astfel încât, la ora actuală, soluţiile constructive ale autovehiculelor sunt satisfăcătoare 

pentru numeroasele probleme ale securităţii active. Principalele direcţii în care s-a acţionat 

şi se acţionează intens pentru creşterea performanţelor de securitate activă a autovehicu-

lelor sunt următoarele: 

- reducerea spaţiului de frânare, concomitent cu creşterea stabilităţii autovehicu-

lului, chiar în condiţiile frânării la viteze mari, prin creşterea aderenţei pneurilor; 

- repartizarea judicioasă a cuplului de frânare la roţi şi evitarea blocării acestora; 

- asigurarea autonomiei de comportament a direcţiei pentru diferite nivele de 
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sarcină şi pentru diferite condiţii de drum; 

- creşterea stabilităţii autovehiculului la viteze mari în condiţiile existenţei unor 

perturbaţii exterioare cum ar fi acţiunea laterală a vântului, luându-se în 

considerare atât aspectele aerodinamice, cât şi cele legate de procesele tranzitorii 

care apar în pneurile cu rigidităţi reduse; 

- diminuarea efectului de acvaplanare; 

- creşterea şi facilitarea fluxului de informaţie dinspre calea de rulare către 

conducătorul autovehiculului prin mărirea vizibilităţii asupra carosabilului, 

asigurarea unei iluminări suficiente a carosabilului pe timpul nopţii şi evitarea 

orbirii; 

- creşterea şi facilitarea fluxului de informaţie de la autovehicul către conducătorul 

acestuia prin intermediul cărora să fie posibilă permanenta monitorizare a funcţio-

nării diferitelor sisteme ale autovehiculului (sistemul de frânare, sistemul de 

răcire, sistemul de iluminare, etc.); 

- creşterea şi facilitarea transmiterii către conducătorul autovehiculului a fluxului de 

informaţie referitor la traseul de parcurs, în scopul asigurării unei conduceri 

anticipative; 

- uşurarea conducerii autovehicului prin plasarea în câmp ergonomic, din punct de 

vedere fiziologic, a comenzilor, mărirea vitezei de răspuns a sistemelor coman-

date, precum şi prin mărirea confortului conducătorului (climatizare adecvată, 

poziţie comodă la volan, izolarea conducătorului faţă de vibraţiile generate de 

funcţionarea sistemului de propulsie şi de deplasarea pe calea de rulare, asigurarea 

unui nivel redus de zgomot în interiorul autovehiculului, etc.). 

• Creşterea nivelului de performanţă a securităţii pasive asigurată de către auto-

vehicul. Nivelul de performanţă a securităţii pasive asigurată de autovehicul , [49], este 

caracterizat, în primul rând, prin capacitatea de rezistenţă la impact a structurii acestuia. În 

acest sens, se au în vedere situaţiile posibile în trafic, în care se poate produce o solicitare 

cu şoc a structurii de rezistenţă a autovehiculului: coliziunea (frontală, laterală, în spate) 

sau răsturnarea. 

Este important de subliniat că nivelul de securitate pasivă asigurat de autovehicul 

ocupanţilor habitaclului este o caracteristică esenţială de securitate a autovehiculului, deoa-

rece, chiar în condiţiile respectării regulilor de circulaţie şi a creşterii nivelului de 

performanţă a securităţii active, se pot produce accidente cu consecinţe grave. În acest 
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context, creşterea performanţei de securitate pasivă a autovehiculului este o preocupare 

permanentă în domeniu.  

În principiu, nivelul de performanţă a securităţii pasive asigurată de un autovehicul 

este determinat de: 

- capacitatea structurii autovehiculului de a absorbi energia de impact pe diferite 

direcţii; 

- existenţa şi eficacitatea sistemelor de reţinere a ocupanţilor (centuri de siguranţă, 

sisteme airbag, etc.); 

- conceperea adecvată a spaţiului interior al autovehiculului, atât în ceea ce priveşte 

asigurarea unui volum de limitare a deformării, cât şi în ceea ce priveşte zonele de 

impact; 

- capacitatea comenzii direcţiei, ca în cazul unui impact să nu se deplaseze spre 

interiorul autovehiculului şi să asigure o disipare a unei fracţiuni cât mai mari din 

energia şocului; 

- diminuarea riscului de incendiu; 

- asigurarea blocării uşilor. 

Din cele de mai sus, reiese că structura de rezistenţă a autovehiculului, în special 

substructura acesteia corespuzătoare habitaclului, trebuie să satisfacă, simultan, următoare-

le două cerinţe esenţiale: 

- să aibă o capacitate de rezistenţă la impact suficientă, astfel încât în urma unui şoc 

mecanic reglementat, produs prin coliziune sau răsturnare, să aibă cel mult de-

formaţii plastice şi fără să prezinte cedări prin rupere; 

- structura deformată, urmare a unui şoc reglementat, trebuie să mărginească exte-

rior un volum poliedral minim în interiorul habitaclului care să asigure evitarea 

strivirii ocupanţilor habitaclului. 

Observaţii. 

1. Prin şoc mecanic reglementat se înţelege o coliziune sau o răsturnare a autovehi-

culului, efectuată în laborator, având parametri definiţi şi impuşi prin norme şi 

standarde.  

2. Deşi autovehiculele care îndeplinesc nivelele de performanţă impuse prin şocul 

mecanic reglementat nu oferă protecţie în toate împrejurările reale în care se poate 

produce impactul prin coliziune sau o răsturnare, este de aşteptat ca protecţia să 
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fie asigurată dacă şocul mecanic real este caracterizat de o energie de impact cel 

mult egală cu energia corespunzătoare şocului mecanic reglementat. 

3. Şocurile mecanice reglementate constituie baza de proiectare a structurii de rezis-

tenţă a habitaclului autovehiculului. 

4. Volumul poliedral minim din interiorul habitaclului pe care trebuie să-l preserve 

structura deformată a acestuia în urma unui şoc mecanic reglementat, numit şi 

spaţiu de supravieţuire, are formă geometrică şi dimensiuni reglementate. 

În afara comportamentului impus la impact a caroseriei autovehiculului, aceasta 

trebuie să satisfacă şi alte cerinţe, [48], nu întotdeauna convergente, cum ar fi: 

- să aibă o bună capacitate de rezistenţă la solicitările de oboseală; 

- să fie cât mai uşoară; 

- să contribuie la minimizarea rezistenţelor aerodinamice ale autovehiculului, mai 

ales în cazul automobilelor, autobuzelor şi microbuzelor; 

- să asigure un spaţiu interior cât mai generos; 

- să fie eficiente din punct de vedere economic, înţelegând prin aceasta că trebuie să 

poată fi realizate cu costuri cât mai mici şi, totodată, să implice costuri minime de 

exploatare şi întreţinere; 

- să se încadreze într-o anumită tendinţă estetică. 

Din cele expuse anterior, rezultă că obţinerea unei caroserii optime, înţelegând prin 

aceasta, caroseria care să satisfacă toate cerinţele impuse, este un obiectiv poate nu im-

posibil de atins, însă, cu siguranţă, greu de atins, chiar în condiţiile folosirii intensive a 

tuturor facilităţilor puse la dispoziţie de sistemele de calcul actuale în direcţia asistării 

tuturor etapelor esenţiale parcurse în procesul obţinerii unui produs: proiectare, analiza 

modelului virtual, experimentare, fabricaţie. 

4.2 Particularităţi ale metodelor experimentale pentru evaluarea 

conformităţii caroseriilor 

Este cunoscut că orice structură de rezistenţă se consideră a fi optimă dacă satisface 

dezideratul de a asigura rezistenţa mecanică impusă cu costuri minime de fabricaţie, 

exploatare şi întreţinere.  

Atingerea dezideratului amintit prin calcul este posibilă, cu un consum rezonabil de 

timp doar pentru structuri de rezistenţă cu forme geometrice simple şi alcătuite dintr-un 
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număr relativ mic de elemente structurale, de regulă, posibil a fi schematizate prin bare. 

Chiar şi în cazul acestor structuri, calculul poate fi extrem de laborios, mai ales în cazul 

sistemelor hiperstatice, având grade mari de nedeterminare exterioară şi interioară.   

În cazul structurilor de rezistenţă cu forme geometrice complicate şi alcătuite din 

multe elemente structurale, aşa cum este şi cazul caroseriilor autovehiculelor de transport 

urban, problema se complică foarte mult, motiv pentru care se apelează la evaluarea pe 

cale experimentală a conformităţii acestora din punct de vedere al asigurării siguranţei 

impuse pentru ocupanţii habitaclului în cazul coliziunilor reglementate. 

Practic, evaluarea experimentală se foloseşte pentru atingerea următoarelor obiective: 

- testarea conformităţii unor structuri candidat rezultate în urma unui proces având 

o etapă de proiectare, urmată de execuţia fizică a structurii; 

- validarea folosirii metodelor numerice de calcul (metoda diferenţelor finite, meto-

da elementului finit), pentru analiza conformităţii unor structuri candidat virtuale, 

rezultate în urma proiectării asistate de calculator a acestora. 

Folosirea metodelor experimentale pentru evaluarea conformităţii caroseriilor de au-

tovehiculelor de transport urban în scopul găsirii soluţiilor optime, este un proces iterativ 

de proiectare şi testare experimentală a cărui organigramă este redată în fig. 4.1. 

Date iniţiale
· tipul caroseriei

· cerinţe de performanţă

Proiectare 

structură-candidat

Proiectare 

procedură experimentală

Testare experimentală 

a structurii-candidat

Satisface structura- 
candidat cerinţele de 

performanţă ?

Structură 

optimă

DANU

Execuţie fizică a 

structurii-candidat

Proiectare

 
Fig. 4.1 -  Obţinerea structurilor optime ale caroseriilor autovehiculelor 
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De remarcat că în etapa de proiectare, pe lângă proiectarea structurii ce urmează a fi 

testată în vederea evaluării conformităţii, se proiectează şi procedura experimentală, 

stabilindu-se cu acest prilej, instrumentaţia necesară, necesarul de dispozitive (dacă este 

cazul), succesiunea operaţiilor experimentale, etc. 

Avantajul major al evaluării experimentale a conformităţii structurilor de rezistenţă 

ale autovehiculelor de transport urban este acela al eliminării tuturor ipotezelor simplifica-

toare care, inevitabil, trebuie adoptate în cazul evaluării prin calcul a conformităţii acestor 

structuri. În acest context, principalul beneficiu al experimentării este eliminarea ipotezei 

privind comportarea materialelor. Structurile de rezistenţă ale autovehiculelor de transport 

urban, supuse unor şocuri mecanice reglementate, au întotdeauna deformaţii remanente, 

fapt ce confirmă depăşirea limitei de curgere a materialului. Acurateţea rezultatelor obţinu-

te prin calcul depinde, în mod esenţial, de corectitudinea modelării comportării materialu-

lui dincolo de limita sa de curgere. Rezultatele testului experimental, în care se foloseşte 

modelul fizic al structurii, nu sunt influenţate de vreo aproximare în ceea ce priveşte com-

portarea materialului, deci, din acest punct de vedere, au acurateţe maximă. 

Un alt avantaj al evaluării experimentale a conformităţii structurilor de rezistenţă ale 

autovehiculelor de transport este dat de posibilitatea studierii comportamentului îmbinări-

lor (de regulă, îmbinări rigide, prin cordoane de sudură) din nodurile structurale. Se pre-

cizează că îmbinările sudate dintre elementele structurale ale caroseriilor autovehiculelor 

de transport urban au o importanţă deosebită, deoarece, eventualele cedări prin rupere se 

produc prin ruperea cordoanelor de sudură din nodurile structurii. 

În practica curentă a proiectării structurilor de rezistenţă, cel mai adesea, nu se face 

un calcul de dimensionare a cordoanelor de sudură, ci se adoptă secţiunea acestora pe baza 

unor ipoteze acoperitoare şi a grosimii elementelor îmbinate, după care se face un calcul de 

verificare. Această abordare dă o imagine extrem de vagă asupra comportării reale a 

îmbinării, ceea ce face ca experimentul să fie net superior din acest punct de vedere. 

Cu toate acestea, evaluarea experimentală a conformităţii structurilor de rezistenţă 

ale autovehiculelor de transport urban, prezintă dezavantajul major al costurilor materiale 

importante pe care le induce, costuri care se regăsesc, inevitabil, în costul autovehiculului. 

Aşa cum uşor se deduce, procesul ilustrat în fig. 4.1 este un proces costisitor, care are 

o serie de costuri, dintre care, cele mai importante sunt următoarele: 

- costuri legate de execuţia fizică a structurii-candidat; 

- costuri legate de testarea experimentală a conformităţii structurii-candidat. 
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În plus, dacă structura-candidat nu asigură cerinţele de performanţă impuse, este 

necesară reproiectarea acesteia şi realizarea fizică a noii structuri, ceea ce provoacă o 

creştere a costurilor. 

De regulă, evaluarea experimentală a conformităţii structurilor de rezistenţă ale auto-

vehiculelor de transport urban urmăreşte caracterizarea acestora pe baza deformaţiilor re-

manente pe care le prezintă structura de rezistenţă după producerea şocului mecanic regle-

mentat. Dacă experimentul urmăreşte şi studiul unor fenomene fizice care se produc pe 

durata şocului, durată care este de ordinul sutimilor de secundă, testarea experimentală 

prezintă şi dezavantajul dificultăţii de observare şi măsurare a fenomenelor fizice vizate. 

Eliminarea acestor dificultăţi nu se poate face decât prin folosirea unei instrumentaţii 

experimentale sofisticate ce implică, în fond, costuri suplimentare care se adaugă costurilor 

amintite mai sus.  

Mai trebuie amintit şi faptul că dacă sunt folosite manechine cu scopul de a simula, 

pe durata experimentului, existenţa ocupanţilor în habitaclu, apar serioase dificultăţi legate 

de simularea dinamicii corpului uman pe durata şocului mecanic reglementat şi după 

producerea acestuia.  

De fapt, dificultăţile de realizare a manechinelor cu un comportament, cât de cât 

apropiat de comportamentul corpului uman în cazul unui şoc mecanic reglementat, a 

condus la caracterizarea caroseriilor autovehiculelor destinate transportului urban pe baza 

spaţiului de supravieţuire.   

În acest context, simularea în medii de lucru computerizate specializate a comportării 

structurilor-candidat, folosind modele virtuale ale acestora, este o alternativă din ce în ce 

mai mult luată în considerare. Aceasta deoarece, pe de-o parte, rigorile impuse de eficienţa 

economică sunt din ce în ce mai mari, iar pe de altă parte, sistemele de calcul computerizat 

şi mediile software dedicate (de proiectare asistată şi de analiză cu elemente finite) au atins 

performanţe compatibile cu folosirea eficientă în practica proiectării, testării virtuale şi 

fabricaţia asistată a structurilor mecanice. 

Din cele expuse anterior, este evident că folosirea evaluării experimentale a confor-

mităţii structurilor de rezistenţă a autovehiculelor destinate transportului urban este efici-

entă numai în cazul unor producţii de serie mare.  

În acest caz, după realizarea structurii optime, parcurgându-se procesul (costisitor) 

corespunzând organigramei din fig. 4.1, aceasta este realizată într-un număr mare de 

exemplare, iar costurile mari legate de găsirea structurii optime se “disipă” în volumul de 
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fabricaţie.  

4.3 Fundamentarea testelor experimentale ale caroseriilor 

autobuzelor şi microbuzelor 

4.3.1 Generalităţi 

Analiza statistică a accidentelor în care sunt implicate autovehiculele destinate trans-

portului urban (în special autobuze, microbuze, troleibuze) este, cu siguranţă, calea cea mai 

realistă şi eficientă pentru stabilirea şi definirea testelor experimentale care urmează a fi 

realizate în laborator pentru evaluarea conformităţii din punct de vedere al asigurării 

siguranţei pasive de către caroseriile acestor autovehicule.  

Totodată, analiza statistică amintită permite o clasificare a tipurilor de accidente, în 

funcţie de nivelul de pericol, cuantificat pe baza numărului de victime înregistrate. 

Evident, pentru a fi reprezentativă, o astfel de analiză statistică trebuie să ia în con-

siderare un număr mare de accidente soldate cu răniri grave sau care au provocat decese. 

4.3.2 Date statistice privind accidentele rutiere şi consecinţele acestora 

În cele ce urmează se prezintă o serie de date statistice privind incidenţa şi natura 

accidentelor rutiere, în general, precum şi a accidentelor în care au fost implicate autovehi-

cule destinate transportului urban. Se fac următoarele precizări: 

- datele statistice se referă la diferite ţări şi diferite perioade de timp, cele mai 

recente referiri având ca limită superioară finele anului 2012; 

- în scopul formulării unor concluzii relevante, statisticile se referă la ţări puternic 

dezvoltate, dar şi la ţări în curs de dezvoltare, sau slab dezvoltate, unde trans-

portul în comun are o amploare mult mai mare decât în ţările puternic dezvoltate.  

În România, conform Direcţiei de Poliţie Rutieră a Inspectoratului General al 

Poliţiei, în perioada 2001-2011 numărul accidentelor rutiere a cunoscut un vârf în anul 

2008, după care se înregistrează o uşoară scădere, însă la valori superioare valorilor 

corespunzătoare anilor 2001-2006 (vezi fig. 4.2). O alură similară o au graficele de variaţie 

ale numărului de răniţi grav, respectiv a numărului de decese înregistrate în accidentele 

rutiere din perioada menţionată, cu deosebirea că numărul deceselor provocate de 

accidentele rutiere în anii 2010 şi 2011 este inferior numărului înregistrat în anul 2001. 

O altă statistică arată că în 2012, în România o persoana a murit la fiecare 4 ore într-

un accident auto. S-au produs 9.355 accidente de circulatie (în creştere faţă de anul 2011), 
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8.848 de persoane au fost ranite grav, iar 2040 de persoane au decedat. 

Totodată, circulaţia rutieră din România prezintă un important risc pentru participan-

ţii la trafic. Astfel, în baza informaţiilor publicate de aceeaşi sursă (Inspectoratul General al 

Poliţiei), mai jos este dat clasamentul primelor 5 ţări europene, în anul 2012, din punct de 

vedere al nivelului de periculozitate a traficului rutier, caracterizat prin numărul de decese 

provocate de accidentele rutiere: 

- Lituania - 100 de persoane la un milion de locuitori 

- Romania - 94 de persoane la un milion de locuitori 

- Polonia - 93 de persoane la un milion de locuitori 

- Grecia -  92 de persoane la un milion de locuitori 

- Letonia - 86 de persoane la un milion de locuitori 

 
Fig. 4.2 -  Situaţia accidentelor rutiere în România, în perioada 2001-2011 

Totuşi, trebuie menţionat că în România, valoarea acestui indicator a scăzut de la 

143, cât se înregistra în anul 2008. 

Există o statistică legată şi de numărul de decese provocate de accidentele rutiere în 

care sunt implicate autobuze, autocare şi troleibuze. În acest context, în România, pe 

parcursul anului 2001 s-au înregistrat 51 de astfel de decese, maximul (134 de decese) s-a 

înregistrat în anul 2007, iar în anul 2011 s-au înregistrat 81 de decese.  

Statistica nu precizează cauzele accidentelor (coliziune, sau răsturnarea autovehicu-

lului implicat). Oricum, se constată o evoluţie a numărului de astfel de accidente, similară 

celei prezentate în fig. 4.2, ceea ce justifică extrapolarea datelor statistice referitoare la 

numărul total de accidente rutiere, la cazul accidentelor rutiere în care sunt implicate auto-
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vehicule destinate transportului urban. 

La nivelul anului 2008, în România erau înregistrate 4.611.362 de vehicule (inclusiv 

cele nemotorizate, cum ar fi căruţele) din care 507.250 erau micro- şi minibuze şi 46.114 

autobuze, adică cca. 11%, respective 1% (conform raportului Global Status Report on 

Road Safety, elaborat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, în anul 2009, [110]). 

În Bulgaria, în perioada 1997-2011, se constată o scădere a numărului de decese 

provocate de accidente rutiere: 658 de decese în anul 2011, faţă de 1567 de decese înregis-

trate în anul 1990, [110]. 

Analiza datelor statistice din domeniu, arată că şi în Bulgaria se observă o dinamică a 

numărului de accidente rutiere cu consecinţe grave, similară celei din fig. 4.2. Astfel, în 

anul 2009 s-au înregistrat un număr record de 901 decese provocate de accidentele rutiere, 

după care se constată o scădere a numărului acestor decese, după cum rezultă din tab. 4.1. 

Tab. 4.1 – Date statistice referitoare la accidente rutiere şi consecinţe, în Bulgaria 

An 
Număr 

de accidente rutiere 
Număr de decese 

Numărul de persoane rănite 

grav 

2011 6.640 658 8.301 

2010 6.610 775 8.080 

2009 7.068 901 8.674 

Satisticile arată că în Bulgaria, în anul 2007 erau înregistrate 2.628.680 de vehicule 

din care 26.287 erau autobuze (aproximativ 1% din total). Se menţionează că în Bulgaria 

microbuzele şi minibuzele sunt înglobate în categoria „alte vehicule” care reprezintă cca. 

10% din totalul vehiculelor înregistrate. În aceste condiţii, se estimează că autovehiculele 

din această categorie reprezintă aproximativ 8% din total.  

În Polonia, se constată o scădere a periculozităţii traficului, dacă se iau în considerare 

datele statistice valabile pentru anii 2010 şi 2011 şi se ţine seama, totodată, de tendinţa de 

descreştere a numărului de evenimente rutiere înregistrată după anii 2007-2009 în Europa. 

În tab. 4.2 sunt sintetizate datele statistice amintite mai sus, [110]. Datele statistice se 

referă la accidente rutiere în care au fost implicate vehicule grele şi autobuze. 

Tab. 4.2 – Date statistice referitoare la accidente rutiere şi consecinţe, în Polonia 

Tipul 

autovehiculului 

Număr / procent 

de accidente rutiere 

Număr / procent de 

decese 

Numărul / procent de 

persoane rănite grav 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Autovehicule 

grele 

2.394 2.335 292 288 3.012 3.157 

100 97,5 100 98,6 100 104,8 

Autobuze 
410 354 17 9 579 679 

100 86,3 100 52,9 100 117,3 
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Analizând datele statistice conţinute în tab. 4.2, se constată că deşi numărul de acci-

dente rutiere în care au fost implicate categoriile de autovehicule menţionate, precum şi 

numărul de decese provocate de accidente sunt în scădere, aspect care se înscrie în tendinţa 

la nivel european manifestată în ultimii 4 ani, totuşi, numărul persoane rănite grav a crescut 

semnificativ, mai ales în cazul autobuzelor. 

În Polonia, în anul 2006, erau înregistrate 18.035.047 de vehicule din care 180.350 

erau autobuze, reprezentând 1% din total. În acelaşi an, erau înregistrate 901.752 de micro- 

şi minibuze, reprezentând cca. 5% din total. 

În Marea Britanie, [110], în anul 2009 au fost raportate 222.146 de accidente rutiere, 

în scădere cu 35% faţă de anul 1990, când s-au înregistrat 341.763 de accidente. Numărul 

de decese provocate de accidentele rutiere a fost 2.222 în 2009, în scădere cu 57% faţă de 

anul 1990, când s-au înregistrat 3.898 de astfel de decese. De asemenea, numărul de 

cazurilor de răniri grave cauzate de accidentele rutiere a scăzut în anul 2009 cu 59% faţă de 

anul 1990 (24.690 de cazuri în anul 2009, faţă de 41.847 în 1990). 

Tendinţa de scădere a numărului de decese şi răniri grave cauzate de accidentele 

rutiere s-a menţinut şi în anul 2010, după care, în anul 2011 s-a produs o uşoară creştere, în 

conformitate cu datele statistice puse la dispoziţie de publicaţiile guvernamentale în 

domeniu, din Marea Britanie [110]. Astfel, în anul 2011 s-au îregistrat 1.901 de decese  şi 

25.023 cazuri de rănire gravă cauzate de accidentele rutiere, faţă de 1.850, respectiv 24.510 

cât fuseseră înregistrase în 2010. 

Conform datelor statistice oferite de aceeaşi sursă, în anul 2009, în aproximativ 3% 

din accidentele rutiere produse în Marea Britanie, au fost implicate autobuze sau autocare. 

Datele statistice nu oferă informaţii asupra cauzelor acestor accidente. 

În anul 2006, în Marea Britanie erau înregistrate 34.327.520 de vehicule, din care 

3.089.477 erau micro- şi minibuze şi 343.275 erau autobuze, reprezentând 9%, respectiv 

1% din total.  

În Germania, una din ţările cu un intens trafic rutier, siguranţa în trafic în anul 2011, 

raportată la anul de referinţă 1991, a crescut, în conformitate cu datele statistice oferite de 

Bundesanstalt für Straßenwesen [111]. Astfel, în condiţiile intensificării traficului cu peste 

25%, numărul total de accidente în care s-au înregistrat răniri ale persoanelor implicate a 

scăzut la cca. 80%, iar numărul deceselor provocate de accidentele rutiere a scăzut sub 

40% (vezi fig. 4.3).  

Mai trebuie amintit că, în Germania, parcul naţional de autovehicule din clasa 
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autobuzelor a parcurs la nivelul anului 2011 cca. 3,3 miliarde de km, reprezentând circa 

0,46% din parcursul total al tuturor autovehiculelor. Referitor la aceste autovehicule, datele 

statistice arată o intensificare a folosirii lor, precum şi menţinerea acestei tendinţe de 

intensificare în viitorul apropiat. 

Graficul prezentat în fig. 4.3 arată că anul 2010 a fost anul cu cele mai puţine acci-

dente rutiere cu consecinţe grave, produse în Germania, în perioada considerată.  

Statistica citată nu oferă date referitoare la repartiţia accidentelor pe tipuri de auto-

vehicule. Se dau informaţii referitoare doar la categoria drumurilor pe care s-au produs 

accidentele rutiere. 

 
Fig. 4.3 -  Evoluţia traficului rutier şi a numărului de accidente cu consecinţe grave în Germania 

O sinteză a datelor statistice numerice este prezentată în tabelul 4.3. 

Tab. 4.3 – Consecinţele accidentelor rutiere, în Germania (1991 -2011) 

 1991 1995 2000 2005 2010 2011 

Număr de accidente rutiere cu 

consecinţe grave 
385.147 388.003 382.249 336.619 288.297 306.266 

Număr de persoane rănite în 

accidente rutiere 
505.535 512.141 504.074 433.443 371.170 392.365 

Număr de decese înregistrate în 

accidente rutiere 
3.349 2.435 1.829 1.471 1.011 1.115 

În anul 2007, în Germania erau înregistrate 55.511.374 de vehicule, din care 832.650 

erau autovehicule din clasa autobuzelor, adică mai puţin de 1,5% din total.  

În Franţa, conform datelor statistice publicate în [112], transportul în comun, 

folosind autovehicule din clasa autobuzelor este de cca. 10 ori mai sigur decât transportul 

cu automobilul, şi de două ori mai riscant decât transportul cu trenul, sau cu avionul. 

Referitor la consecinţele accidentelor rutiere din Franţa, în perioada 2008-2012, în 
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tabelul 4.4 este prezentată o sinteză a datelor statistice publicate de susrsa amintită mai sus. 

Tab. 4.4 – Consecinţele accidentelor rutiere, în Franţa (2008 -2012) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Număr de accidente rutiere cu 

consecinţe grave 
385.147 388.003 382.249 336619 288.297 

Număr de persoane rănite în 

accidente rutiere, nespitalizate 
90.600 83.911 77.198 71.122 65.503 

Număr de persoane rănite în 

accidente rutiere, spitalizate 
33.690 30.490 26.580 23.402 21.061 

Număr de decese înregistrate în 

accidente rutiere 
4.275 4.262 3.992 3.963 3.645 

În perioada 2006-2008, în Franţa erau înregistrate 39.926.000 de vehicule, din care 

5.589.640 erau micro- şi minibuze, iar 359.340 erau autobuze, adică 14%, respectiv 0,9% 

din total.  

În Danemarca, datele statistice arată că în perioada cuprinsă între anul 2000 şi anul 

2010, s-a înregistrat o continuă scădere a numărului de evenimente rutiere cu consecinţe 

severe, [110]. Tabelul 4.5 prezintă o sinteză a datelor statistice referitoare la anii 2000 şi 

2010, înregistrate în această ţară. 

Tab. 4.5 – Date statistice referitoare la accidente rutiere şi consecinţe, în Danemarca 

An 
Număr 

de accidente rutiere 
Număr de decese 

Numărul de persoane rănite 

grav 

2000 7.346 498 9.530 

2010 3.498 255 4.408 

Statisticile disponibile nu oferă date referitoare la componenţa parcului de autovehi-

cule din această ţară.  

În Statele Unite ale Americii, conform unui studiu efectuat de National Center for 

Statistics and Analysis, [103], în Statele Unite ale Americii, pe parcursul a 11 ani (perioada 

1998-2008), s-au înregistrat 414.399 accidente rutiere cu consecinte grave. Dintre acestea, 

cca. 23% (95.312 accidente) au fost accidente în care au fost implicate autobuze, 

microbuze sau autocare.  

Raportul amintit atrage atenţia asupra faptului îngrijorător că din totalul accidentelor 

în care au fost implicate autobuze, microbuze sau autocare, 1.409 au fost accidente în care 

au fost implicate autobuze şi microbuze de transport şcolar. În aceste accidente au decedat 

1.564 de oameni dintre care 1.126 (cca. 72%)  au fost ocupanţi ai vehiculelor menţionate. 

Raportând numărul victimelor din rândul ocupanţilor la numărul total de accidente în care 

au fost implicate autobuze, microbuze sau autocare, se constată o medie de cca. 0,8 
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victime/accident.  

În acelaşi raport se menţionează că în aceeaşi perioadă s-au produs un număr de 376 

de accidente rutiere prin răsturnarea laterală a autovehiculelor din clasa autobuzelor, 

accidente care au produs 339 de victime (cca. 0.9 victime/accident). 

Pe baza prelucrărilor statistice ale datelor corespunzătoare perioadei de timp vizate, 

în raportul amintit, se face şi o estimare a nivelului de pericol a accidentelor în care pot fi 

implicate autobuze, microbuze sau autocare, funcţie de natura accidentului. Sunt formulate 

următoarele concluzii: 

- cele mai periculoase accidente sunt cele produse prin răsturnarea autobuzului (0.9 

victime/accident, faţă de 0,8 victime/accident, în cazul accidentelor produse prin 

coliziune); 

- dintre accidentele produse prin coliziune, cele mai periculoase sunt accidentele 

produse prin coliziune frontală, urmând cele produse prin coliziune laterală şi cele 

produse prin coliziune în spatele autobuzului. 

La finele anului 2006, în Statele Unite ale Americii, erau înregistrate 251.422.509 

autovehicule, din care 98.054.780 erau microbuze, minibuze şi autobuze, numărul acestora 

reprezentând cca. 39% din total. Mai trebuie spus că majoritatea acestor autovehicule o 

reprezintă microbuzele destinate transportului şcolar. 

În China, numărul de decese provocate de accidentele rutiere a avut un maxim în 

anul 2001 (120.269), după care statisticile arată o scădere a acestui număr. În anul 2006, 

accidentele  rutiere din această ţară au provocat 89.455 de decese. La finele anului 2006, în 

China erau înregistrate 145.228.994 vehicule. Statisticile nu oferă informaţii referitoare la 

repartiţia vehiculelor înregistrate, pe categorii, [109]. 

Numărul cel mai mare de decese provocate de accidentele rutiere se înregistrează în 

India. Astfel, în această ţară, în anul 2006 se înregistrau 105.725 de decese cauzate de 

accidente rutiere, număr care a crescut la cca. 135.000 în anul 2009. Din cele 72.718.000 

de vehicule înregistrate la finele anului 2004, aproximativ 4.363.100 erau vehicule 

destinate transportului public, reprezentând cca. 6% din total.  

În ţările din sud-estul Asiei, ţări în curs de dezvoltare şi ţări slab dezvoltate, numărul 

accidentelor rutiere cu consecinţe grave se ridică la cote alarmante, cu atât mai mult cu cât 

numărul vehiculelor destinate transportului public, raportat la numărul total de vehicule 

înregistrate, este mai mare decât în alte ţări puternic dezvoltate.  
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Statisticile arată că numărul vehiculelor înregistrate în ţările din această regiune a 

avut cea mai rapidă creştere, la nivel mondial: de la 168.000.000 în 2009, la 215.000.000 

în 2012. Ca urmare, s-a produs o importantă intensificare a traficului, în condiţiile în care 

infrastructura, în aceeaşi perioadă, nu a cunoscut o dezvoltare similară.  

În aceste condiţii, în aceste ţări, se înregistrează valori ridicate a numărului de decese 

provocate de accidentele rutiere. În tabelul 4.6 sunt sintetizate date statistice referitoare la 

domeniul în discuţie, pentru câteva ţări reprezentative din regiunea de sud-est a Asiei, date 

valabile la finele anului 2007. 

Tab. 4.6 – Date statistice referitoare la accidente rutiere în ţări din sud-estul Asiei  

Ţară 

Decese cauzate de 

accidentele rutiere 

(la 100.000 

locuitori) 

Procent accidente 

de autobuz care au 

provocat decese 

Numărul de 

vehicule 

înregistrate 

Procent 

autovehicule 

destinate 

transportului 

public 

Thailanda 38,1 11,0% 25.618.447 20% 

Indonesia 17,7 34,5% 63.318.522 4,0% 

Bangladesh 11,6 13,0% 1.054.057 8,8% 

Sri Lanka 13,7 - 
*)

 3.125.794 9,0% 

*)
 - Nu sunt disponibile date statistice 

În Thailanda, conform unui studiu publicat în Journal of the Eastern Asia Society for 

Transportation Studies, [64], în anul 2005, pe durata a 4 ani (1997-2000), s-au produs 

peste 3000 de accidente de autobuz, care au provocat peste 1500 de victime. Mai mult de 

50% din aceste accidente s-au produs prin răsturnarea laterală a autobuzului. Acelaşi studiu 

relevă că într-un număr însemnat de cazuri, autovehiculul implicat în accident prezenta 

deficienţe de securitate activă.  

O situaţie aparte se înregistrează în Bangladesh, ţară care, conform studiului [64], 

posedă un important parc de autovehicule din clasa autobuzelor. În această ţară, numărul 

accidentelor rutiere avea, în 2007, o tendinţă ascendentă faţă de anii anteriori, pe fondul 

unor impuneri practic inexistente privind respectarea limitei de viteză în localităţi şi a 

limitării fenomenului de conducere sub influenţa alcoolului. 

Totodată, este important de menţionat că în unele ţări din această regiune nu sunt 

impuse reglementări privind nivelul de siguranţă (activă şi pasivă) pe care trebuie să-l 

asigure pasagerilor, vehiculele destinate transportului public.  

În acest context, de exemplu, în Indonesia, încă nu este impusă vreo reglementare 

privind siguranţa autobuzelor. Ca urmare, în această ţară se înregistrează cea mai ridicată 
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rată a deceselor provocate de accidentele în care sunt implicate autobuzele, după cum se 

observă şi din tabelul 4.6.  

În fig. 4.4 este redată distribuţia procentuală a tipurilor de accidente rutiere în care au 

fost implicate autobuze, în anul 2010, în Indonesia. 

Din fig. 4.4 rezultă că numărul accidentelor de autobuz produse prin răsturnarea 

laterală a acestuia, reprezintă 51% din total, fapt ce constituie cel mai mare risc de 

accidente de autobuz în  Indonesia. 

51%
44%

5%

Accidente produse prin răsturnarea

autobuzului

Accidente produse prin coliziune cu

alte mijloace de transport rutier

Accidente produse prin coliziune cu

trenuri

 
Fig. 4.4 -  Repartiţia procentuală a tipurilor de accidente rutiere în care au fost implicate autobuze 

în Indonesia 

4.3.3 Concluzii parţiale 

Accidentul rutier este şi rămâne o importantă problemă, la nivel global, regional şi 

naţional. Deşi s-au făcut paşi importanţi în direcţia reducerii incidenţei şi a efectelor 

acidentelor rutiere, totuşi, sunt necesare, în continuare, măsuri pentru stoparea tendinţei de 

creştere a numărului de accidente rutiere şi chiar de inversare a acestei tendinţe. 

Deşi statisticile arată că transportul oamenilor folosind autovehicule din clasa 

autobuzelor, reprezintă cel mai sigur mod de transport, totuşi, la nivel european cca. 20000 

de astfel de mijloace de transport sunt implicate în accidente rutiere cu consecinse grave, 

constînd în răniri grave sau decese. În acest context, la nivel european, anual, se 

înregistrează în jur de 30000 de cazuri de răniri grave şi 150 de decese provocate de astfel 

de accidente rutiere. 

În acest context, ca urmare a creşterii alarmante a numărului de accidente rutiere în 

întreaga lume, în anul 2010, Organizaţia Naţiunilor Unite a adoptat Rezoluţia 64/255, prin 

care deceniul 2011-2020 a fost proclamat Deceniul acţiunii pentru siguranţa traficului 

rutier. Obiectivul acţiunilor planificate în perioada 2011-2020 este acela de a stopa 

tendinţa de creştere a numărului de decese provocate de accidentele rutiere şi de salva cca. 

5 milioane de vieţi. 
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La nivel european, pentru perioada 2001-2010, a fost elaborat un plan de măsuri care 

a avut ca obiective creşterea siguranţei participanţilor la trafic şi reducerea la jumătate a 

numărului de decese cauzate de accidentele rutiere. Rezultatele aplicării acestui plan au 

fost sub aşteptări, numărul de decese cauzate de accidentele rutiere din Uniunea Europeană 

scăzând doar cu 35%. Ca urmare, în anul 2010, Comisia Europeană a luat decizia de a 

aborda noi orientări pentru perioada 2011–2020, menţinând obiectivul principal, de 

reducere a deceselor cauzate de accidentele rutiere cu 50% faţă de perioada anterioară.  

În acest sens a fost elaborat şi comunicat de Comisia Europeană şi un program 

detaliat de siguranţă rutieră pentru perioada 2011–2020. 

Planul de reducere cu 50% a numărului victimelor accidentelor rutiere la nivelul 

Uniunii Europene în perioada 2001-2010 nu a fost prevăzut în politicile publice din 

România. De asemenea, se menţionează că România nu a avut o strategie pe termen lung 

privind siguranţa rutieră, dar a preluat obiectivul european de reducere a numărului de 

decese odată cu aderarea la Uniunea Europeană în 2007. 

Statisticile arată că în majoritatea ţărilor, autovehiculele din clasa autobuzelor nu 

reprezintă partea cea mai însemnată a parcului de autovehicule la nivel naţional. Mai mult, 

în ultimele decenii s-a înregistrat o tendinţă de descreştere a numărului de astfel de 

autovehicule, pe fondul creşterii fără precedent a numărului de automobile. Totuşi, având 

în vedere studiile efectuate asupra impactului automobilului asupra mediului, precum şi 

avantajele incontestabile ale transportului în comun faţă de cel privat, este de aşteptat ca în 

următoarele decenii să crească ponderea transportului în comun, deci şi ponderea 

autovehiculelor destinate transportului în comun.  

Accidentele în care sunt implicate autovehiculele destinate transportului în comun, 

sunt accidente grave, prezentând un important risc. Riscul mare pe care îl prezintă un 

accident rutier în care este implicat un autovehicul destinat transportului în comun este dat 

de faptul că într-un astfel de accident sunt implicate mult mai multe persoane decât în 

cazul unui accident în care este implicat un automobil. 

Totodată, statisticile arată că accidentele cele mai grave în care sunt implicate 

autobuzele, microbuzele şi autocarele, sunt accidentele în care autovehiculul se răstoarnă.  

Astfel de accidente, deşi nu sunt cele mai numeroase, urmând, în general, după acci-

dentele produse prin coliziune frontală şi laterală, prezintă, cu siguranţă, riscul cel mai 

mare, [76], [77], deoarece toţi ocupanţii habitaclului sunt direct afectaţi.  

Evident, cauzele accidentelor de autobuz nu sunt legate neapărat de deficienţe în ceea 
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ce priveşte nivelul de siguranţă activă şi pasivă pe care îl asigură acestea pasagerilor, însă 

creşterea nivelului de performanţă în această direcţie este, întotdeauna, binevenită. 

Având în vedere toate cele expuse anterior, apare clar faptul că unul din cele mai 

relevante teste privind securitatea pasivă a unui autovehicul din clasa autobuzelor, este 

testul privind asigurarea siguranţei pasive în cazul răsturnării laterale a autovehiculului. 

4.4 Testarea experimentală la răsturnare a caroseriei unui 

microbuz 

4.4.1 Tipuri de teste experimentale pentru evaluarea conformităţii 

caroseriilor în cazul răsturnării laterale a autovehiculului 

În conformitate cu reglementările în vigoare, din punct de vedere al structurii supusă 

testului experimental, sunt acceptate următoarele tipuri de teste experimentale în evaluarea 

comportării caroseriilor în cazul impactului produs prin răsturnare laterală: 

A. Test experimental în care se foloseşte un autovehicul complet echipat pentru func-

ţionare normală, având rezervoarele de combustibil pline şi toate sistemele în 

poziţie de fucţionare. În interiorul autovehiculului sunt plasate manechine în locul 

pasagerilor, în poziţiile acceptate în utilizarea normală a autovehiculului.  

B. Test experimental în care se foloseşte specimenul reprezentativ ce intră în alcă-

tuirea autovehiculului, în speţă, caroseria acestuia. Se pot folosi caroserii complet 

echipate pentru funcţionarea normală a autovehiculului, sau se pot folosi caroserii 

parţial echipate. Pentru testul experimental se vor folosi caroserii având structura 

de rezistenţă completă, aşa cum a rezultat din procesul de fabricaţie, fără avarii 

anterioare, chiar dacă acestea au fost remediate. 

C. Test experimental în care se foloseşte doar o parte relevantă a structurii de rezis-

tenţă a caroseriei, obţinută prin secţionarea caroseriei prin două plane perpendicu-

lare pe axa longitudinală a maşinii.  

Făcând o analiză comparativă a tipurilor de teste experimentale enumerate mai sus, 

se pot formula următoarele observaţii: 

- Testul experimental de tip A este cel mai relevant, deoarece foloseşte o maşină 

întreagă şi manechine care pot oferi o imagine a dinamicii corpului uman în timpul 

răsturnării. Folosirea manechinelor este utilă nu atât pentru evaluarea capacităţii de rezis-

tenţă la impact a structurii de rezistenţă a caroseriei, cât, mai ales, pentru determinarea 

poziţiilor optime de amplasare a elementelor cu rol de atenuare a efectelor şocului (airbag-

uri, capitonaje, etc.), precum şi a elementelor care pot provoca leziuni, acestea fiind ne-
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cesar a fi plasate, pe cât posibil, în afara zonelor ce prezintă riscuri în acest sens. Acest tip 

de test este folosit cu precădere de către producătorii de autovehicule, în vederea defini-

tivării modelului ce urmează a fi produs în serie şi este cel mai costisitor. Datorită costu-

rilor mari induse, chiar producătorii de autovehicule apelează la un număr limitat de astfel 

de teste. 

- Testul experimental de tip B este mai puţin costisitor decât testul de tip A, fiind 

folosit doar pentru evaluarea comportamentului caroseriei în cazul impactului produs de 

răsturnarea laterală a autovehiculului. Ca urmare, nu este necesară folosirea manechinelor. 

Mai mult, se pot folosi caroserii parţial echipate, fără însă a fi afectată capacitatea de  

rezistenţă la impact a structurii. Deoarece obiectul studiului experimental este caroseria 

autovehiculului, este posibilă folosirea unei caroserii preluată de pe un autovehicul avariat, 

singura condiţie fiind aceea ca avariile acestuia să nu fi afectat şi capacitatea de rezistenţă 

la impact a structurii caroseriei. 

- Testul experimental de tip C este cel mai puţin costisitor dintre toate cele trei 

tipuri de test, însă rezultatele experimentale sunt mai puţin relevante în ceea ce priveşte 

comportamentul întregii caroserii, odată ce testul experimental foloseşte doar o parte a 

structurii de rezistenţă a acesteia. Singura restricţie referitoare la provenienţa părţii structu-

rii supusă testului experimental este aceea ca zona caroseriei din care este prelevată să nu fi 

suferit avarii care să fi afectat structura de rezistenţă. Acest tip de test este folosit mai ales 

pentru evaluarea comportării la solicitările produse prin impact a îmbinărilor dintre 

elementele structurale ale structurii de rezistenţă a caroseriei. 

 Din punct de vedere a modului în care sunt produse solicitările în structura studiată 

experimental, în conformitate cu reglementările în vigoare, sunt acceptate următoarele teste 

experimentale: 

1. Test experimental în care solicitările pe baza cărora se evaluază conformitatea 

caroseriei în cazul răsturnării se produc prin şoc mecanic. Şocul se poate produce prin una 

din următoarele metode: 

- răsturnarea efectivă a structurii studiate (conform tipului de test: A, B, sau C); 

- folosind un pendul care loveşte structura supusă studiului în partea superioară a 

acesteia, în zona în care s-ar produce impactul în cazul răsturnării. Masa 

pendulului şi înălţimea de la care cade liber sunt corelate astfel încât energia 

cinetică din momentul impactului să fie egală cu energia de impact produsă în 

cazul răsturnării structurii. 
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2. Test experimental în care solicitările pe baza cărora se evaluază conformitatea 

caroseriei în cazul răsturnării se produc prin aplicarea unei forţe statice echivalente pe 

structura supusă studiului. Forţa se aplică în direcţie verticală, asupra părţii superioare a 

structurii. Standardul american 220, [102], impune calculul forţei echivalente prin multipli-

carea greutăţii autovehiculului cu un factor de impact egal cu 5,5: 

 55   ;_ ,mgF echivst   (4.1) 

Observaţii: 

• În practica evaluării experimentale a conformităţii caroseriilor în cazul răsturnării 

laterale a autovehiculului, se foloseşte relativ rar metoda prin care energia de impact este 

generată cu ajutorul pendulului, deoarece această metodă presupune realizarea unei instala-

ţii experimentale şi evaluarea (nu întotdeauna foarte precisă) a energiei de impact produsă 

în cazul răsturnării reale a structurii.  

• Testele experimentale folosind solicitarea statică echivalentă a structurii sunt fie 

de tip A, fie de tip B, fiind exclus testul de tip C, deoarece este irelevantă aplicarea forţei 

echivalente - calculată luând în considerare întreaga maşină - doar unei părţi a structurii de 

rezistenţă a caroseriei.  

4.4.2 Structura supusă testului experimental. Tipul testului experimental. 

Obiective 

Pentru testul experimental a fost aleasă caroseria unui microbuz. Principalele argu-

mente care au stat la baza acestei alegeri, sunt următoarele: 

- numărul important de astfel de autovehicule aflate în exploatare; 

- tendinţa de creştere a numărului de astfel de autovehicule, mai ales în domeniul 

transportului şcolar. 

Pe baza argumentaţiei prezentată în paragraful anterior, s-a adoptat testul experimen-

tal de tip B.  

În cadrul testului experimental s-a procedat la răsturnarea laterală a caroseriei şi s-au 

avut în vedere următoarele obiective: 

- evaluarea comportării structurii de rezistenţă a caroseriei în cazul impactului 

produs prin răsturnare laterală a caroseriei; 

- verificarea asigurării spaţiului de supravieţuire, aşa cum a fost acesta definit în 

capitolul 1 al prezentei lucrări;  

- fundamentarea şi validarea folosirii simulărilor numerice ale impactului pentru 
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evaluarea nivelului de performanţă a securităţii pasive asigurate de caroseriile 

autovehiculelor. 

Observaţii.  

1. Evaluarea conformităţii caroseriei a fost făcută prin determinarea deformatei 

caroseriei şi verificarea existenţei penetrărilor în spaţiul de supravieţuire. Determinarea 

deformatei structurii după impact s-a făcut prin compararea valorilor unor distanţe, înainte 

şi după răsturnare, a unor distanţe măsurate între puncte situate în zonele estimate a 

deformaţiilor permanente cauzate de şoc şi puncte situate în zone în care răsturnarea nu 

provoacă deformări ale structurii.  

2. Având în vedere că unul din obiective experimentului a fost cel legat de asigu-

rarea spaţiului de supravieţuire după producerea impactului, au fost demontate scaunele din 

interiorul microbuzului. Ca urmare, s-a simplificat măsurarea distanţelor în interiorul caro-

seriei, necesare pentru determinarea deformatei acesteia. Totodată, masa scaunelor repre-

zintă sub 5% din masa caroseriei, deci influenţa asupra mărimii energiei de impact este 

mică şi, oricum, cuantificabilă. Rezultă că lipsa scaunelor din interiorul caroseriei nu a 

denaturat într-o măsură inacceptabilă testul experimental. De asemenea, au fost demontate 

parbrizele deoarece nu au un rol semnificativ în capacitatea de rezistenţă la impact a 

caroseriei. 

3. În vederea reducerii costurilor generate de testul experimental, s-a folosit o ca-

roserie a unui microbuz scos din folosinţă, însă având structura de rezistenţa neavariată. 

Testul experimental conduce, inevitabil, la o caroserie avariată, fiind posibile şi alte avarii 

(motor, direcţie, fuzete, etc.). În aceste condiţii, folosirea unei caroserii a unui microbuz 

funcţional ar fi condus fie la scoaterea din uz a acestuia, fie la costuri importante necesare 

reparaţiilor. 

Testul experimental a fost realizat la ICECON SA Bucureşti, în cadrul laboratorului 

de încercari de tip ROPS/FOPS ale cabinelor utilajelor de construcţii. 

4.4.3 Procedură experimentală. Instalaţii şi mijloace de măsurare 

Principial, procedura experimentală folosită în cadrul testului de răsturnare a carose-

riei se bazează pe prevederile conţinute în ECE Regulation R66.  

În conformitate cu aceste prevederi, caroseria supusă testului experimental, se răs-

toarnă în lateral, rotirea producându-se în jurul unei axe, A , paralelă cu axa longitudinală a 

maşinii, plasată în extremitatea laterală a suprafeţei dreptunghiulare de sprijin a maşinii pe 
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o suprafaţă plană, orizontală. Axa în jurul căreia se produce răsturnarea se află la înălţimea 

mmh  800  faţă de suprafaţa pe care are loc impactul (a se vedea fig. 4.5). 

h

A

 
Fig. 4.5 -  Testul experimental de răsturnare laterală, în concordanţă cu ECE R66 

În testarea experimentală a capacităţii de rezistenţă a caroseriilor autovehiculelor  la 

impactul produs prin răsturnare laterală, se acceptă următoarele ipoteze: 

- în timpul procesului de răsturnare, nu se produc alte mişcări ale caroseriei, iar 

răsturnarea se produce în jurul unei axe imobile pe toată durata răsturnării; 

- răsturnarea se produce prin mişcare liberă, fără viteză iniţială; 

- suprafaţa pe care se produce impactul se consideră perfect rigidă, rezultând de aici 

că întreaga energie de impact este preluată de structura testată  experimental. 

Menţinerea imobilităţii axei în jurul căreia se produce răsturnarea, asigură produ-

cerea impactului în partea superioară a caroseriei, de-a lungul unui segment de dreaptă, 

paralel cu axa longitudinală a maşinii. Se evită astfel contactul punctual al caroseriei cu 

suprafaţa de impact, situaţie în care solicitările locale au valori foarte mari şi pot produce 

cedări locale ale materialului, modificând esenţial comportamentul ulterior al structurii. 

Determinarea deformatei structurii după realizarea testului de răsturnare s-a făcut pe 

baza distanţelor 1a , 2a , 1d  şi 2d , măsurate înainte şi după testul experimental (fig. 4.6). 

Au fost considerate 12 distanţe 1a , 2a , 1d  şi 2d , măsurate în plane perpendiculare pe axa 

longitudinală a microbuzului. Punctele în dreptul cărora au fost măsurate distanţele 

menţionate, au fost marcate pe faţa interioară a peretelui lateral-stânga al microbuzului pe 

axele BB   şi CC  , paralele cu axa longitudinală a maşinii.  

În figura 4.7 este redat amplasamentul punctelor pe axele BB   şi CC  . Se face 

menţiunea că punctele 1B , 2B , ..., 12B , respectiv 1C , 2C , ..., 12C  au fost plasate echidistant 
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pe lungimea spaţiului interior al caroseriei, destinat pasagerilor ( mmp  230 ). 

Distanţele 1a , 2a , 1d  şi 2d  au fost măsurate, după cum urmează: 

- distanţele 1a  şi 2a  s-au măsurat pe verticală, între punctele 1B , 2B , ..., 12B , 

respectiv 1C , 2C , ..., 12C  şi planul podelei spaţiului interior al caroseriei; 

- distanţele 1d  şi 2d  s-au măsurat între punctele 1B , 2B , ..., 12B , respectiv 1C , 2C , 

..., 12C  şi muchia unui reper rectiliniu, paralel cu axa longitudinală a maşinii, fixat 

pe podeaua spaţiului interior al caroseriei. 

d
1

Reper fix de măsurare

d
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Vedere din spate a microbuzului

 
Fig. 4.6 – Distanţele măsurate, înainte şi după testul experimental 
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Fig. 4.7 -  Amplasamentul punctelor în care au fost măsurate distanţele pentru  determinarea 

deformatei structurii 

Pe structura nedeformată, în mod evident, sunt valabile egalităţile: 

      12111 21 CCC aaa    (4.2) 
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      12222 21 BBB aaa    (4.3) 

      12111 21 BBB ddd    (4.4) 

      12222 21 CCC ddd    (4.5) 

În urma măsurătorilor făcute pe structura nedeformată, au fost găsite distanţele: 

 mma  7301  ; mma  12952  ; mmd  16701  ; mmd  14852   

Procedura experimentală a avut următoarele etape: 

- măsurarea distanţelor 1a , 2a , 1d  şi 2d  pe caroseria nedeformată; 

- pivotarea caroseriei în jurul axei A  până când verticala centrului de greutate se 

află în planul vertical conţinând axa A ; 

- iniţierea mişcării libere de rotire a caroseriei în jurul axei A ; 

- măsurarea distanţelor ra1 , ra2 , rd1  şi rd 2 pe caroseria deformată a microbuzului. 

Înainte de realizarea procedurii descrisă mai sus, a fost determinat unghiul de rotire 

  a caroseriei microbuzului, corespunzând poziţiei în care verticala centrului de greutate a 

caroseriei se află în planul vertical care conţine axa de pivotare. Pentru aceasta, a fost 

pivotată caroseria autobuzului până în poziţia corespunzând echilibrului instabil, după care 

s-a măsurat unghiul   (fig. 4.8). 

După realizarea secvenţei experimentale descrisă anterior, a rezultat 41 . 

G

A



Vedere din spate a microbuzului

 
Fig. 4.8 – Poziţia caroseriei, corespunzătoare echilibrului instabil la rotirea în jurul axei de 

răsturnare 

Pentru realizarea testului experimental au fost folosite următoarele instalaţii şi mij-

loace de măsurare: 

- pod rulant, pentru ridicarea caroseriei; 
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- dinamometru cu domeniul de măsurare   ][10 50 4 N  şi eroarea de măsurare 

%5,0 ; 

- înclinometru cu domeniul de măsurare  1800   şi eroarea de măsurare '20 ; 

- ruletă cu domeniul de măsurare  mm 30000   şi eroare de măsurare mm 1 . 

Înregistrarea testului experimentului s-a făcut folosind aparatură foto şi video.  

Informaţia video capturată în timpul testului experimental, împreună cu rezultatele 

experimentale au folosit la analiza experimentului şi evaluarea conformităţii caroseriei 

supusă testului de răsturnare. 

În fig. 4.9 este prezentată caroseria folosită pentru determinările experimentale. Alegerea 

caroseriei a avut la bază criteriul conform căruia structura de rezistenţă să nu fie avariată, 

sau să fi avut avarii anteriore, remediate. 

Fig. 4.9 – Caroseria folosită pentru testul experimental 

În fig. 4.10 se poate observa amplasamentul punctelor de măsurare pe direcţia 

BB  , respectiv. Punctele de măsurare au fost marcate cu cherner şi apoi, pentru locali-

zarea rapidă, s-a folosit inscripţionarea cu marker. 

        
                                        a                                                                                b 

Fig. 4.10 – Amplasamentul punctelor de măsurare a – pe direcţia B – B; b – pe direcţia C -C 
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Reperul fix de măsurare a fost realizat dintr-un profil C cu pereţi subţiri. Pentru ca 

acest reper să constituie o bază de măsurare, a fost fixat pe podeaua spaţiului interior al 

caroseriei, în apropierea peretelui lateral dreapta (fig. 4.11), zonă în care deformaţiile 

structurii generate de răsturnarea pe partea stângă, sunt cu totul neglijabile în raport cu 

deformaţiile produse în zonele de impact de pe peretele lateral-stânga. Pentru fixarea 

reperului de măsurare au fost folosite şuruburi autoforante. 

 
Fig. 4.11 – Poziţia şi fixarea reperului de măsurare pe podeaua spaţiului interior al caroseriei 

Determinarea unghiului de înclinare laterală a caroseriei, corespunzător echilibrului 

instabil s-a făcut prin ridicarea progresivă a caroseriei şi pivotarea simultană a acesteia pe 

roţile din stânga. În poziţia de echilibru instabil, caroseria a fost asigurată contra rotirii, 

folosindu-se popici şi apoi a fost măsurat unghiul de înclinare menţionat (fig. 4.12). 

 
Fig. 4.12 – Măsurarea unghiului de înclinare laterală a caroseriei, corespunzător echilibrului 

instabil 

După iniţierea răsturnării libere a caroseriei, aceasta a lovit solul cu partea superioară 

a structurii, de-a lungul unei linii paralele cu axa longitudinală a maşinii. După primul 

impact s-au produs mai multe loviri ale structurii, de mai mică intensitate, până la 
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rămânerea în poziţia finală de repaus.  

În fig. 4.13 este prezentată caroseria în diferite momente ale răsturnării: la începutul 

procesului de răsturnare (fig. 4.13 a), înainte de primul impact (fig. 4.13 b, c), înainte de al 

doilea impact (fig. 4.13 d), după al doilea impact (fig. 4.13 e), precum şi în poziţia finală, 

când caroseria a rămas în repaus (fig. 4.13 f). 

          
       a            b 

   
                  c                    d  

    

e                                                                           f 

Fig. 4.13 – Caroseria în diferite momente ale răsturnării 

 a - la începutul procesului de răsturnare; b -  după iniţierea răsturnării; c –  înaintea primului 

impact; d – înainte de  al doilea impact; e -  după al doilea impact; f - în poziţia finală de repaus  
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4.5 Rezultate experimentale. Analiză şi concluzii parţiale 

Informaţia video capturată în timpul testului experimental, împreună cu rezultatele 

experimentale au folosit la analiza experimentului şi evaluarea conformităţii caroseriei 

supusă testului de răsturnare. 

Rezultatele experimentale sunt sintetizate în tabelul 4.7. 

Tab. 4.7 – Rezultate experimentale 

 Înainte de testul experimental După testul experimental 

1a  

[mm ] 
2a  

[mm ] 
1d  

[mm ] 
2d  

[mm] 
ra1  

[mm ] 
ra2  

[mm ] 
rd1  

[mm ] 
rd 2  

[mm ] 

1 

730 1295 1670 1485 725 1260 

1622 1445 

2 1625 1451 

3 1625 1450 

4 1624 1452 

5 1621 1452 

6 1618 1456 

7 1620 1457 

8 1618 1450 

9 1615 1448 

10 1616 1445 

11 1616 1438 

12 1609 1437 

Eroarea de măsurare estimată a distanţelor 1a , 2a , 1d  şi 2d  a fost de . 3mm  

Observaţie. Din tabelul 4.7 rezultă că după deformarea caroseriei, distanţele ra1  şi 

ra2  sunt aceleaşi în dreptul tuturor celor 12 puncte plasate de-a lungul axelor BB  , 

respectiv CC  . Măsurătorile au arătat că acestea sunt, totuşi, diferite, însă diferenţele faţă 

de valorile medii mma r  7251  , respectiv mma r  12602   au fost nesemnificative, ceea ce 

a determinat aprecierea că în urma deformării caroseriei, punctele de pe axele BB   şi 

CC   s-au deplasat în plane paralele cu planul podelei caroseriei, spaţiul interior destinat 

pasagerilor ramânând aproape intact. 

Valorile distanţelor ra1 , ra2 , rd1  şi rd 2  după deformarea caroseriei, permit 

verificarea nepenetrării de către aceasta a spaţiului de supravieţuire, aşa cum a fost acesta 

definit în capitolul introductiv. 

Nepenetrarea spaţiului de supravieţuire se va verifica pe direcţie verticală şi pe 

direcţie orizontală, după cum urmează: 

- verificarea nepenetrării spaţiului de supravieţuire pe direcţie verticală se face 
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folosind distanţele Bamax  şi Camax ; 

- verificarea nepenetrării spaţiului de supravieţuire pe direcţie orizontală se face 

folosind distanţele Bhmax  şi Chmax . 

Distanţele Bamax , Camax , Bhmax  şi Chmax  sunt reprezentate în figura 4.14. Tot 

din figura 4.14 rezultă şi modul de calcul a acestor distanţe. 
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Fig. 4.14 – Distanţele Bamax , Camax , Bhmax  şi Chmax  

În figura 4.15 este reprezentată poziţionarea, în raport cu spaţiul de supravieţuire, a 

punctelor corespunzătoare distanţelor ra1 , ra2 , min_1rd  şi min_2rd  care intervin în calculul 

distanţelor Bamax , Camax , Bhmax  şi Chmax .   
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Fig. 4.15 – Poziţionarea punctelor corespunzătoare distanţelor ra1 , ra2 , min_1rd  şi min_2rd  



Evaluarea experimentală a conformităţii de rezistenţă a caroseriilor  

 85 

Folosind schema de calcul reprezentată în fig. 4.14, precum şi notaţiile folosite 

pentru distanţele reprezentate în această figură, rezultă: 

 rB aaa 22max   (4.6) 

 rc aaa 11max   (4.7) 

 2

2

2

min_1

2

2

2

1max rrB adadh   (4.8) 

 2

1

2

min_2

2

1

2

2max rrc adadh   (4.9) 

Pe baza rezultatelor experimentale sintetizate în tab. 4.7, aplicând relaţiile (4.6), ..., 

(4.9), rezultă: 

 mma B  35max   

 mma c 5max   

 mmh B  8,53max   

 mmh c  5,52max   

Rezultatele obţinute permit formularea următoarelor concluzii: 

- Spaţiul de supravieţuire nu este penetrat, deci caroseria îndeplineşte cerinţa de 

securitate pasivă, din acest punct de vedere. Mai mult, se observă o rezervă 

considerabilă, ceea ce arată că proiectantul caroseriei a folosit coeficienţi de 

siguranţă mari, în jurul varorii 6c , ceea ce corespunde unui factor de impact 

apropiat de cel indicat în rel. (4.1). 

- Deformarea structurii se produce, practic, în primele momente ale impactului, fapt 

explicat de deplasările în plane paralele cu podeaua spaţiului interior ale punctelor 

de pe axele BB   şi CC  , precum şi deplasările sensibil apropiate, în direcţie 

orizontală. 
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5. EVALUAREA CAPABILITĂŢII CAROSERIILOR 

PRIN SIMULAREA NUMERICĂ 

5.1 Motivaţie 

Analiza cu elemente finite este, la ora actuală, principalul instrument de investigare a 

tuturor problemelor continuumului material.  

Principala utilizare a analizei cu elemente finite este aceea legată de determinarea 

stărilor de tensiuni şi de deformaţii ale elementelor structurale componente ale sistemelor 

mecanice supuse acţiunii forţelor şi cuplurilor din timpul îndeplinirii rolului funcţional. 

În acest context, este important de subliniat că în ultimele două decenii, analiza cu 

elemente finite a „coborât” din mediile universitare în cele direct implicate în cercetare, 

proiectare şi fabricaţie. La ora actuală, toate marile companii cu profil tehnic, au investit 

importante resurse în compartimente în care se realizează optimizarea produselor folosind 

ca suport de lucru platformele de analiză cu elemente finite. 

5.2 Metodele numerice de calcul a structurilor mecanice în context 

actual 

Evoluţia din ultimele decenii a performanţelor tehnicii de calcul a oferit suportul şi a 

creat premizele creşterii nivelului de complexitate a programelor şi pachetelor de 

programe, acestea din urmă evoluând către adevărate medii de programare sau platforme 

de lucru, totodată, lărgindu-se considerabil aria problemelor abordate. 

Folosirea tehnicii de calcul pentru rezolvarea pe cale numerică (metoda diferenţelor 

finite, metoda elementelor finite, metoda elementelor de frontieră) a problemelor de meca-

nica structurilor permite obţinerea unor rezultate mai puţin “acoperitoare” şi, în acelaşi 

timp, determină mutaţii importante în domeniul concepţiei şi proiectării structurilor, 

inginerul, degrevat de un volum mare de calcule, având posibilitatea să se concentreze 

asupra optimizării soluţiilor constructive. 

În acest context, metoda elementului finit, deşi cunoscută de multă vreme, se poate 

spune, fără a greşi, că este un produs direct al erei informaţionale. Astfel, programele 
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elaborate pe baza acestei metode au evoluat de la nivelul unor aplicaţii destinate exclusiv 

evaluării stărilor de tensiuni şi de deformaţii din structurile de rezistenţă, aplicaţii a căror 

utilizare necesitau un efort uman considerabil, către pachete complexe de programe 

destinate abordării pe cale numerică a numeroase tipuri de probleme (stări de tensiuni şi de 

deformaţii, probleme de transfer de căldură, studiul sistemelor vibratorii, probleme de 

câmp electric şi electromagnetic, etc.).  

Practic, folosind metoda elementului finit, poate fi abordată majoritatea problemelor 

continutul de material în care domeniul soluţiilor poate fi discretizat într-un număr finit de 

subdomenii. 

O structură mecanică (structură de rezistenţă, mecanism, etc.) se consideră a fi 

optimă în raport cu rolul său funcţional dacă este caracterizată de următoarele calităţi: 

• asigură siguranţă în exploatare; 

• se ridică la nivelul de fiabilitate prescris; 

• costurile legate de execuţie, exploatare şi întreţinere sunt minime. 

Până la apariţia metodei elementului finit, ca instrument performant de analiză a 

structurilor mecanice, optimizarea acestora din punctul de vedere, de exemplu, al 

consumului de material era un proces greoi, dacă nu chiar imposibil, datorită, în primul 

rând, timpului mare ce trebuia afectat analizei mai multor variante constructive ale 

aceleiaşi structuri, în tentativa de a găsi optimul căutat.  

În acest context, având în vedere marea diversitate a structurilor mecanice, în ceea ce 

priveşte geometria, condiţiile de frontieră, comportarea materialelor din care sunt executate 

elementele structurale, etc., precum şi necesitatea evaluării cât mai exactă a stărilor de 

tensiuni şi de deformaţii din acestea, în vederea atingerii optimului din punctul de vedere al 

consumului de material, prin facilităţile pe care le oferă, metodele numerice şi în special 

metoda elementului finit se constituie într-un puternic instrument de lucru. 

5.3 Particularităţi ale metodelor numerice de calcul a structurilor 

Suportul metodelor numerice de analiză a stărilor de tensiuni şi deformaţii îl 

constituie metodele analitice. 

În metodele analitice, necunoscutele problemei intervin sub formă diferenţială, 

considerând echilibrul şi deformaţiile unui element infinitezimal de structură. Relaţiile 

diferenţiale au o semnificaţie fizică bine definită: ele permit studierea locală a tensiunilor 

sau deformaţiilor. Determinarea completă a fenomenului înseamnă integrarea acestor 
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ecuaţii. Dificultăţile majore ce apar la folosirea metodelor analitice sunt în legătură cu 

integrarea sistemului de ecuaţii diferenţiale obţinut pentru întreaga structură.  

În numeroase probleme concrete se ajunge într-una din situaţiile de mai jos, niciuna 

acceptabilă: 

• sistemul ecuaţiilor diferenţiale este integrabil analitic, însă soluţia obţinută este 

practic imposibil de folosit, aplicarea ei fiind prohibitiv de laborioasă; 

• sistemul ecuaţiilor diferenţiale este integrabil analitic dacă se acceptă ipoteze 

simplificatoare suplimentare, obţinându-se o soluţie analitică ce descrie un 

fenomen real nepermis de mult schematizat, soluţie ce este, în fond, inutilă; 

• sistemul de ecuaţii diferenţiale nu este integrabil analitic. 

Privind lucrurile din acest punct de vedere, metodele numerice de determinare a 

stărilor de tensiuni şi deformaţii din structurile de rezistenţă se constituie într-o alternativă 

perfect viabilă pentru metodele analitice. 

Evident, pasul logic înainte îl constituie simularea proceselor pe calculator, trecerea 

acestora din real în virtual. 

În esenţă, simularea pe calculator a comportării structurilor de rezistenţă presupune 

rularea succesivă a unui program de calcul prin care se determină valorile funcţiilor 

obiectiv la nivelul structurii analizate, rezultatele unei rulări constituind date de intrare 

pentru rularea următoare, [21]. Acest proces este început cu nişte date iniţiale, referitoare la 

geometria structurii, caracteristici de material, modul şi locul de aplicare a sarcinilor, etc. şi 

este oprit când sunt satisfăcute anumite condiţii de oprire referitoare la nivelul de încărcare, 

la energia acumulată în structură etc. 

Se crează astfel condiţiile efectuării experimentelor virtuale, dinamica realizării 

aplicaţiilor software complexe de simulare fiind extrem de accelerată, după cum o 

demonstrează cercetările intense care se fac în acest domeniu şi numeroasele pachete de 

programe specifice, existente la ora actuală.  

Dacă ne referim numai la cazul particular al simulării pe calculator a comportării 

structurilor de rezistenţă, metodele numerice, prezintă, în raport cu metodele experimentale 

următoarele avantaje incontestabile: 

• reducerea cheltuielilor materiale prin eliminarea costurilor legate de execuţia 

fizică a obiectului simulării (în speţă structura de rezistenţă), a echipamentelor şi 

standurilor de încercare, etc.; 

• posibilitatea studierii unor aspecte ale comportamentului  structurilor de rezistenţă 
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care ar fi foarte greu, sau chiar imposibil de pus în evidenţă prin experiment fizic;  

• posibilitatea de efectuare şi repetare a “experimentului” în cele mai variate şi 

defavorabile condiţii, chiar până la “distrugerea” structurii; 

• posibilitatea extragerii comode de concluzii utile în fazele de concepţie, proiectare 

şi execuţie a structurilor; 

• posibilitatea arhivării unor volume mari de informaţie “know-how” şi folosirea 

ulterioară, facilă, a acesteia; 

• posibilitatea adaptării uşoare, cu costuri incomparabil mai mici decât cele 

necesare adaptării unei instalaţii experimentale, la noile reglementări, 

amendamente la standardele existente, sau la standardele noi ce vor apare în 

domeniul de interes. 

Cel mai important dezavantaj al metodelor numerice de analiză a stărilor de tensiuni 

şi deformaţii din structurile mecanice, faţă de metodele experimentale îl constituie 

aproximarea comportării materialelor, principala sursă de neconcordanţe cu realitatea a 

rezultatelor obţinute. 

Chiar cu rezerva acestui dezavantaj, datorită avantajelor importante pe care le 

prezintă aplicarea lor, metodele numerice de calcul a structurilor se constituie într-o 

alternativă foarte eficientă la metodele experimentale. 

5.4 Aspecte ale aplicării metodei elementului finit la calculul 

structurilor mecanice 

În fond, din punct de vedere matematic, metoda elementelor finite nu este altceva 

decât o metodă de rezolvare numerică, aproximativă, a unui sistem de ecuaţii diferenţiale - 

modelul numeric de calcul asociat problemei abordate - pentru care câmpul soluţiilor poate 

fi discretizat în părţi oricât de mici, dar finite.  

Obţinerea modelului numeric de calcul se face pe baza acţiuni ce pot fi grupate în 

următoarele trei mari categorii, [22]: 

• acţiuni legate de preprocesare; 

• rezolvarea modelului numeric de calcul asociat problemei abordate, în urma 

execuţiei acţiunilor de preprocesare; 

• acţiuni legate de postprocesare. 
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Dacă ne referim la calculul structurilor de rezistenţă prin metoda elementelor finite, 

faza de preprocesare este faza de modelare a problemei abordate şi de stabilire a funcţiilor 

obiectiv vizate, [58].  

Această fază este alcătuită din acţiuni prin care se introduc toate datele necesare 

efectuării analizei. Aceste acţiuni vizează, în principal, atingerea următoarelor obiective: 

• realizarea modelului geometriei structurii de rezistenţă; 

• realizarea discretizării geometriei modelului în elemente finite; 

• stabilirea şi modelarea condiţiilor de frontieră (rezemarea şi încărcarea cu sarcini a 

structurii); 

• modelarea comportării materialelor; 

• stabilirea unor condiţii geometrice referitoare la elementele finite folosite la 

discretizarea modelului geometric al structurii de rezistenţă; 

• stabilirea şi modelarea condiţiilor iniţiale şi a altor aspecte conexe, cum ar fi cele 

legate de contact (tipul contactului, domenii geometrice pe care se realizează 

acesta, etc.); 

• stabilirea cazurilor de încărcare prin combinarea corespunzătoare a condiţiilor de 

frontieră; 

• stabilirea mărimilor obiectiv şi a parametrilor necesari modulului de rezolvare a 

sistemului de ecuaţii rezultat (definirea parametrilor de analiză). 

Rezolvarea modelului numeric de calcul rezultat în urma acţiunilor de preprocesare 

şi a definirii parametrilor de analiză este preluată, în totalitate, de modulul de calcul al 

platformei de analiză cu elemente finite. Deşi utilizatorul nu are acces în acest modul, 

totuşi, funcţionarea corectă a acestuia este influenţată hotărâtor de opţiunile setate la 

definirea parametrilor de analiză. 

Faza de postprocesare este destinată analizării şi interpretării rezultatelor obţinute în 

urma efectuării analizei. 

În acest scop, mediile actuale de analiză cu elemente finite pun la dispoziţia 

utilizatorului o gamă impresionantă de instrumente de lucru, cum ar fi: 

• stabilirea mărimilor obiectiv şi a parametrilor de afişare a acestora; 

• stabilirea tipului fişierelor de date şi exportul acestora în alte formate decât cel 

implicit, în scopul prelucrării ulterioare, în afara mediului, a acestora; 

• crearea unui istoric al evoluţiei structurii analizate sub acţiunea sarcinilor aplicate 
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(în cazul problemelor nestaţionare); 

• posibilitatea punerii în evidenţă a zonelor de risc ale structurii analizate; 

• crearea de tabele şi grafice ale variaţiei mărimilor obiectiv vizate, după mai multe 

criterii (de-a lungul unui traseu de noduri, funcţie de timp, etc.); 

• crearea fişierelor de intrare pentru alte tipuri de analize (spre exemplu, o metodă 

de determinare a răspunsului structurilor de rezistenţă la solicitări dinamice cu 

şoc, presupune efectuarea prealabilă a unei analize modale a structurii analizate şi 

postprocesarea rezultatelor obţinute).  

Evident, pentru obţinerea unor rezultate cu nivel ridicat de încredere în urma aplicării 

metodei elementelor finite la calculul structurilor mecanice, este necesară elaborarea unui 

model de calcul optim, elaborare ce presupune parcurgerea, în principiu, a următoarelor 

trei etape: 

• delimitarea ariei fenomenologice investigate; 

• adoptarea unor ipoteze de calcul adecvate, înţelegând prin aceasta acele ipoteze 

simplificatoare prin care se elimină influenţele parazite, nesemnificative pentru 

scopul propus; 

• elaborarea propriu-zisă a modelului de calcul. 

Trebuie subliniat faptul că pentru a modela corect un fenomen este necesară 

cunoaşterea cât mai cuprinzătoare a acestuia, ceea ce este în contradicţie cu uşurinţa 

cercetării lui.  

Rezultă că un model de calcul excesiv de complicat  - care îşi propune să ţină seama 

de toţi factorii ce influenţează fenomenul - poate deveni costisitor, greoi sau chiar 

inoperant, iar un model prea simplificat, sumar, riscă să devină incorect ca urmare a 

neglijării unor aspecte importante ale fenomenului, ducând, în consecinţă, la rezultate 

nesemnificative. 

5.5 Simularea evenimentului mecanic – instrument modern de 

analiză a comportării sistemelor mecanice 

Prima şi încă cea mai răspândită utilizare a metodei elementului finit, este aceea de 

analiză liniară statică a structurilor mecanice aflate sub acţiunea unui sistem de acţiuni 

exterioare invariabile în timp. Totuşi, în numeroase aplicaţii practice, fenomenele şi 

procesele care au loc în timpul funcţionării sistemelor mecanice sunt departe de a fi liniare 

şi aproape niciodată staţionare.  
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Evident, sunt posibile studii pe modele liniarizate şi pe perioade mici de timp, în care 

se poate considera că fenomenele sunt staţionare, însă această abordare, deşi aparent 

simplă, pe lângă faptul că duce la rezultate mai mult sau mai puţin denaturate, este, în 

general, extrem de anevoioasă. 

Schematizarea accentuată a comportării sistemelor mecanice, deşi este de natură să 

simplifice rezolvarea problemelor aferente acestora şi să conducă la găsirea unor relaţii de 

calcul simple şi uşor de folosit, totuşi, poate conduce la vicierea nepermis de mult a 

rezultatelor obţinute.  

În acest fel, inginerul se află în faţa următoarei dileme: fie foloseşte cu precauţie 

rezultatele obţinute pe baza unor modele simplificate, fie abordează rezolvarea 

problemelor pe baza unor modele puţin schematizate, însă cu mult mai complicate. 

Un exemplu în acest sens îl constituie calculul simplificat al structurilor mecanice 

supuse şocurilor mecanice, calcul prezentat în orice curs de rezistenţa materialelor. Acest 

calcul, bazat pe legea conservării energiei permite doar estimarea efectelor şocului în 

momentul impactului şi nu oferă nici o informaţie despre comportarea post-impact a 

sistemului mecanic analizat. 

Conform acestei metode de calcul, mărimile dinamice din momentul impactului 

(forţe de impact, tensiuni, deformaţii, etc.) se pot calcula prin simpla înmulţire a mărimilor 

similare statice cu un multiplicator de impact, depinzând de viteza relativă a corpurilor în 

momentul impactului şi de deformaţia statică a corpului lovit. Relaţia de calcul a 

multiplicatorului de impact este dedusă acceptând, printre altele, comportarea liniară a 

materialelor şi ipoteza micilor deformaţii, ipoteză care pentru această clasă de probleme, 

este, de multe ori, inacceptabilă.  

Utilizarea „de prim nivel” a metodei elementului finit pentru rezolvarea unei 

probleme de impact, presupune determinarea cu precizie ridicată a deformaţiei statice, 

cunoscut fiind faptul că pe platformele de analiză cu elemente finite pot fi analizate 

elemente structurale având configuraţii geometrice extrem de complicate, ce nu pot fi 

asimilate barelor sau plăcilor şi, în consecinţă, nu li se pot aplica relaţiile de calcul deduse 

în Rezistenţa materialelor. 

Utilizarea „de nivel doi” a metodei elementului finit , [33], [36], pentru rezolvarea 

unei probleme de impact, presupune, într-o primă etapă, determinarea pulsaţiilor proprii ale 

structurii. Pe baza rezultatelor obţinute (formele de vibraţie şi frecvenţele corespunzătoare 

ale pulsaţiilor proprii), precum şi pe baza adoptării unei forme plauzibile a şocului, în a 
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doua etapă, se efectuează o analiză, care este o analiză tranzitorie, perioada de timp 

confiderată fiind corespunzătoare perioadei primei pulsaţii proprii a structurii. 

Saltul calitativ superior este reprezentat de considerarea timpului în analiza cu 

elemente finite, precum şi a neliniarităţilor geometrice şi de material. Această abordare 

asigură studiul fenomenelor dinamice şi totodată este de natură să ofere o imagine mult 

mai clară şi mai precisă a comportării sistemului mecanic analizat. 

Pasul următor este simularea comportării sistemelor mecanice, [20], prin intermediul 

căreia se poate urmări evoluţia şi transformarea, în timp, a sistemului analizat. În acest 

context, în ultimii ani s-a consacrat sintagma Mechanical Event Simulation. 

Prin Mechanical Event Simulation se înţelege simularea desfăşurării în timp a unui 

proces mecanic, considerat ca eveniment cu durată bine delimitată în timp, folosind un 

model cu elemente finite al structurii mecanice implicate în procesul simulat. 

Unul din principalele avantaje ale simulării de eveniment este numărul mic de 

ipoteze simplificatoare ce trebuie acceptate.  

Pentru realizarea unei simulări de eveniment mecanic, nu este nevoie să se realizeze 

complicate calcule manuale, să se interpreteze rezultate preliminarii, sau să se efectueze 

experimente pentru a se putea determina încărcările echivalente.  

Astfel, de exemplu, în cazul solicitărilor cu şoc, nu este nevoie să se evalueze 

coeficientul dinamic, să se determine pulsaţiile proprii ale structurii de rezistenţă, să se 

adopte o formă cât mai plauzibilă a şocului, etc. 

Urmare firească a scăderii numărului de ipoteze simplificatoare ce stau la simulării 

evenimentelor mecanice, se obţine o creştere a preciziei rezultatelor obinute prin aplicarea 

acestei tehnici de analiză, în raport cu precizia rezultatelor similare obţinute folosind 

tehnicile clasice. 

5.5.1 Esenţa simulării evenimentelor mecanice 

Simularea unui eveniment mecanic se bazează pe combinarea legii a doua a lui 

Newton cu legea lui Hooke, după cum urmează: 

 kdmaF   sau 0 kdma  (5.1) 

unde notaţiile au semnificaţiile consacrate, iar semnul negativ semnifică faptul că forţele 

au sens opus direcţiei deplasărilor. Se observă că prin combinarea celor două legi, se poate 

elimina forţa (atât de greu de evaluat în cazul solicitărilor cu şoc), iar conceptul de timp a 

fost introdus prin acceleraţie. În scopul simulării evenimentelor mecanice reale, mai 

trebuie considerată amortizarea sau luarea în considerare a frecării. În general, forţele 
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disipative se pot modela cu o relaţie de forma: 

 cvF    (5.2) 

unde v  este viteza, iar c  este o constantă. Dacă se ţine seama că şi forţele disipative se 

opun mişcării, prin combinarea ecuaţiilor (1) şi (2), obţinem: 

 0 kdcvma  (5.3) 

sau în formă matriceală: 

          0 dKvCaM  (5.4) 

Eliminarea forţei din ecuaţia de echilibru (5.3), respectiv a vectorului forţelor nodale 

din ecuaţia de echilibru (5.4), reprezintă esenţa simulării evenimentelor mecanice, ecuaţia 

(5.4) fiind ecuaţia fundamentală a ingineriei virtuale.  

De observat că modelul descris de ecuaţia (5.4) este o combinaţie de mişcare, 

amortizare şi deformaţie mecanică. Dacă, de exemplu tensiunile reprezintă obiectivul final 

al simulării de eveniment mecanic, acestea pot fi calculate, în orice moment al simulării, 

aplicând ecuaţia constitutivă ce poate fi stabilită între vectorul tensiunilor şi vectorul 

deformaţiilor specifice, care, la rândul lor, se pot găsi pe baza vectorului deplasărilor  d , 

calculabil în orice moment al simulării: 

           vCaMKd 
1

 (5.5) 

Ingineria virtuală oferă o modalitate prin care se face proiectarea pentru cel mai defa-

vorabil caz. Chiar pentru cazuri simple cum ar fi de exemplu, cazul unei bare în consolă 

căreia i se aplică un şoc în capătul liber, soluţia ecuaţiei (5.5) este greu, dacă nu chiar 

imposibil de obţinut prin calculul manual. Odată cu evoluţia tehnicii de calcul şi a 

aplicaţiilor software dedicate, soluţiile unor probleme cu mult mai complicate vor putea fi 

obţinute relativ simplu. 

În baza ecuaţiei (5.4), se observă că în simularea evenimentelor mecanice se combină 

cinematica şi dinamica corpului corpului rigid sau elastic cu capabilităţile de analiză 

neliniară a tensiunilor. În consecinţă, pot fi analizate simultan, evenimente mecanice 

presupunând deformaţii mari, comportamente neliniare ale materialelor, mişcările 

cinematice ale elementelor structurale cinematice, pe baza cărora determină deformaţiile şi 

tensiunile rezultate. Prin urmare, simularea evenimentului mecanic poate include mişcare, 

contact între corpuri, analiza evenimentului putându-se efectua atât în regim dinamic liniar, 

cât şi în regim dinamic neliniar. 
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Principalul avantaj al studiului sistemelor mecanice folosind simularea de eveniment 

este acela că această tehnică necesită puţine ipoteze simplificatoare. Astfel, în cazul 

solicitărilor cu şoc, de exemplu, nu este nevoie să se evalueze coeficientul dinamic, să se 

determine pulsaţiile proprii ale structurii de rezistenţă, să se adopte o formă cât mai 

plauzibilă a şocului, etc. 

5.5.2 Etapele de realizare a unei simulări de eveniment mecanic 

Simularea evenimentelor mecanice impune parcurgerea a trei etape principale, [25]: 

• Preprocesarea modelului – În această etapă se generează geometria modelului, 

precum şi reţeaua de discretizare cu elemente finite asociată şi sunt setaţi 

parametrii necesari simulării: durata evenimentului, pasul de timp la care se 

solicită stocarea rezultatelor intermediare, criteriul de convergenţă, dacă se ia în 

considerare sau nu acceleraţia gravitaţională, etc. 

• Analiza modelului – Etapa este realizată, în totalitate, de mediul de analiză cu 

elemente finite şi presupune realizarea simulării de eveniment şi monitorizarea 

evoluţiei acestuia. 

• Postprocesare (evaluarea şi interpretarea rezultatelor) - Etapa este realizată, în 

totalitate, de utilizator. 

Principalele acţiuni incluse în cele trei etape enumerate mai sus, ce trebuie realizate 

pentru realizarea unei simulărea desfâşurării unui emveniment mecanic sunt următoarele: 

- Generarea geometriei modelului. În general, majoritatea platformelor de analiză 

cu elemente finite dispun de motoare de modelare geometrică interne, care pun la 

dispoziţia utilizatorului diferite instrumente cu ajutorul cărora se pot modela geometrii, mai 

mult sau mai puţin complexe. Apariţia, dezvoltarea şi utilizarea pe scară largă a mediilor 

de proiectare asistată de calculator (CAD – Computer Aided Design), dispunând de 

instrumente extrem de puternice destinate modelării geometrice, au condus la o reorientare 

a producătorilor de software FEA (Finite Element Analysis). În acest context, marea 

majoritate a platformelor FEA actuale dispun de instrumente relativ modeste de modelare 

geometrică, fiind, în compensaţie, pregătite să importe geometrii generate în medii CAD 

externe. 

Este important de subliniat că generarea unei geometrii în scopul folosiirii acesteia ca 

suport de obţinere a reţelei de discretizare cu elemente finite prebuie să respecte principiul 

geometriei minimale. Cu alte cuvinte modelul geometric al structurii va fi corelat cu o serie 

de factori cum ar fi: 
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• Natura problemei studiate. Se corelează modelarea geometrică cu tipul problemei 

şi cu schematizările corpurilor acceptate în Rezistenţa materialelor. Dacă, de 

exemplu, se studiază o problemă plană de tensiuni, nu este strict necesară o 

geometrie 3D a structurii, fiind suficient doar modelul 2D al structurii, în planul 

tensiunilor studiate. Similar, în cazul în care corpul poate fi asimilat cu o placă, 

este recomandabil ca geometria necesară analizei cu elemente finite să fie 

reprezentată de suprafaţa mediană a plăcii asociate corpului. 

• Nivelul de influenţă al perturbaţiilor geometrice asupra rezultatelor vizate. Se 

corelează modelarea geometrică a structurii de analizat cu gradienţii rezultatelor 

vizate. Astfel, dacă, de exemplu, influenţa unor perturbaţii geometrice (găuri, 

canele, raze de racordare, etc.) asupra rezultatelor vizate nu este semnificativă, se 

va genera o geometrie simplificată. 

• Existenţa simetriilor. Se corelează modelarea geometrică a structurii de analizat 

cu simetriile geometrice, de încărcare şi de rezemare ale structurii. Existenţa 

simetriilor permite generarea unor modele necesitând puţine resurse, însă este 

necesară o analiză a tentă a oportunităţii folosirii simetriilor. În acest sens, de 

exemplu, nu este  permisă folosirea simetriilor geometrice în probleme de analiză 

a pulsaţiilor proprii. 

Respectarea, în etapa de modelare geometrică, a factorilor enumeraţi mai sus va 

conduce la modele optimizate,consumând puţine resurse ale sistemului de calcul şi 

asigurând, totodată, precizii bune ale rezultatelor obţinute.  

- Determinarea tipului de element finit folosit. Se selectează acel tip de element 

finit care permite cea mai bună reprezentare a geometriei şi se preteză cel mai bine la tipul 

de analiză avut în vedere. Deasemenea, dacă modelul conţine doă sau mai multe părţi 

conectate între ele prin cuple cinematice, se vor modelaArticulaţiile sau lagărele pot fi 

incluse între două sau mai multe părţi separate ale modelului. O articulaţie sau un lagăr 

este un nod împărţit de două părţi ale modelului. Modelul unui foarfece, de exemplu, este 

realizat din două subpărţi şi un pivot. 

- Realizarea modelului cu elemente finite a geometriei. O simulare de eveniment 

poate conţine mai mult de un corp ce poate veni în contact cu suprafeţe de impact sau cu 

alte corpuri pe parcursul evenimentului.  

- Modelarea legăturilor dintre elementele componente ale structurii. Dacă modelul 

conţine două sau mai multe părţi conectate între ele prin cuple cinematice, se vor modela 
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aceste cuple. De exemplu, articulaţiile se modelează ca nod împărţit de două părţi 

adiacente ale modelului. 

- Selectarea tipului de analiză. Utilizatorul decide asupra tipului de analiză adecvat 

fenomenului şi modului de desfăşurare a acestuia. Sunt posibile următoarele tipuri de 

analiză: 

• Analiză de tensiuni în regim static, folosind cu modele liniare de material 

• Analiză de tensiuni în regim static, folosind modele neliniare de material 

• Simulare de eveniment mecanic cu modele liniare de material – se au in 

vedere fenomene vibratorii, coliziunea şi mişcarea unei părţi sau a părţilor 

conectate. Încărcările rezultate din schimbările survenite în mişcare sunt 

calculate şi aplicate intern şi automat de analiză. Orice pierdere locală de 

stabilitate va fi detectată şi semnalată utilizatorului care trebuie să ia decizii 

asupra parametrilor de simulare. 

• Simulare de eveniment mecanic cu modele neliniare de material – în plus faţă 

de precizările anteriare, se pot include comportarea neliniară a materialului şi 

deformaţia neliniară a elementelor structurale.  

- Specificarea proprietăţilor de material. Pentru materialele omogene şi izotrope, cu 

comportament elastic liniar, comportarea acestora este descrisă de modulul de elasticitate 

longitudinală şi de coeficientul lui Poisson. Pentru materialele cu anizotrope, caracteris-

ticile enumerate anterior vor fi specificate pe direcţiile de izotropie. Dacă materialele sunt 

neliniare, se selectează un model neliniar de material şi se introduc datele necesare. Dacă 

sunt posibile deformaţii foarte mari sau este posibilă cedarea sub încărcare, se utilizează un 

model de material elasto-plastic. Utilizând un astfel de model de material, pe lângă 

proprietăţile liniare de material, se dau limita de curgere, şi un factor de reducere a 

rezistenţei după curgere. În consecinţă, dacă în timpul evenimentului simulat elementul 

structural cedează, se poate urmări apariţia şi evoluţia cedării. 

- Specificarea perioadei de observaţie a evenimentului. Perioada de observaţie a 

evenimentului simulat (durata evenimentului simulat) se defineşte ca fiind acel interval de 

timp pe durata căruia se produc fenomenele relevante ale procesului studiat. Astfel, de 

exemplu, în cazul unui mecanism al cărui element conducător execută o mişcare de rotaţie, 

perioada de observaţie a evenimentului poate fi reprezentată de timpul necesar realizării 

unei rotaţii complete. Dacă evenimentul simulat este un impact între două corpuri, perioada 

de observaţie a evenimentului poate fi reprezentată de timpul scurs între momentul 
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primului contact între cele două corpuri şi momentul primei desprinderi, sau momentul 

celui de-al doilea contact, ş.a.m.d. 

Ulterior, această durată poate fi mărită sau micşorată, funcţie de necesităţile concrete. 

În plus, se specifică numărul de paşi pe unitatea de timp pentru calculul mărimilor fizice 

obiectiv. Se face observaţia că rezultatele analizei ce vor fi exportate în fişierele de output 

sunt numai cele calculate la aceşti paşi de timp. 

- Aplicarea condiţiilor de frontieră. Condiţiile de frontieră se referă nu numai la 

simularea condiţiilor de rezemare, ci şi la declararea contactului între elementele 

structurale adiacente, contact ce se realizează încă de la începutul evenimentului simulat, 

sau se poate produce ca urmare a funcţionării sistemului mecanic studiat. 

- Specificarea curbelor de încărcare. Curbele de încărcare sunt funcţii, de cele mai 

multe ori, dependente de timp, prin care se specifică evoluţia şi caracterul sarcinilor pe 

parcursul evenimentului simulat. 

- Specificarea acceleraţiei gravitaţionale, dacă este necesar. Dacă solicitările produ-

se în elementele componente ale sistemului mecanic analizat prin efect gravitaţional sunt 

singurele solicitări ale sistemului, sau sunt de acelaşi ordin de mărime cu solicitările 

provenite din aplicarea unor sarcini, se impune considerarea, în simulare, a acceleraţiei 

gravitaţionale. În general, pe platformele de analiză cu elemente finite se poate specifica 

valoarea acceleraţiei gravitaţionale, precul şi direcţia acesteia, în sistem de referinţă global. 

- Specificarea oricăror rotaţii sau acceleraţii unghiulare pe care le-ar putea avea 

elementele structurale componente ale modelului.  

- Specificarea oricăror deplasări impuse. Acestea vor produce un impact sau 

acceleraţie, care poate produce mişcare în spaţiu. Deplasările impuse se atribuie unor curbe 

de evoluţie. Deplasările impuse se dau ca fiind funcţie de timp. Ulterior, deplasările impuse 

pot modificate, aplicate sau eliminate în orice moment al simulării evenimentului. 

- Specificarea locaţiei tuturor suprafeţelor pe care se produce impact prin poziţie în 

coordonate. Orice contact între o parte a modelului şi o suprafaţă de impact va fi 

determinată automat. Nu este necesar să se specifice fiecare nod în care se va produce 

contactul; toate nodurile sunt considerate automat. 

- Specificarea încărcărilor şi atribuirea acestora unor curbe de încărcare. Acestă 

specificare este opţională şi trebuie folosită numai atunci când unele forţe sunt cunoscute 

într-o manieră precisă. Altfel, evenimentul trebuie modelat în aşa fel încât forţele sunt 

determinate ca o consecinţă a schimbărilor de mişcare.  
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- Specificarea presiunii şi asocierea acesteia cu o curbă de încărcare. Presiunea este 

similară cu forţa, cu excepţia că presiunea se defineşte ca o forţă acţionând pe o suprafaţă. 

În consecinţă, specificarea presiunilor este similară specificării forţelor. 

- Specificarea caracterului evolutiv al direcţiei de acţiune a sarcinilor. Sunt situaţii 

când, datorită deformaţiilor sau mişcărilor elementelor structurale direcţiile de acţiune ale 

sarcinilor aplicate pe acestea - de exemplu, presiunea – se modifică pe perioada 

preocesului mecanic studiat. În astfel de cazuri, utilizatorul trebuie să facă setări ale 

parametrilor de analiză, astfel încât să fie luat în considerare acest caracter evolutiv ale 

sarcinilor. 

- Specificarea densităţii de masă a materialelor astfel încât masa să poată fi 

calculată, greutatea sa să poată fi folosită ca forţă, iar inerţia să poată fi folosită pe durata 

simulării evenimentului. În plus, masa poate fi adăugată sau eliminată din model în diferite 

momente ale evenimentului. Această capabilitate este folositoare mai ales atunci când se 

doreşte simularea unei părţi a modelului care este eliminată sau adăugată pe parcursul 

simulării evenimentului. 

- Iniţierea procesului interactiv de realizare a evenimentului. Se poate urmări 

evoluţia evenimentului prin monitorizarea în direct a mişcării, deformaţiilor şi tensiunilor 

care apar. Sunt disponibile reprezentări grafice ale valorilor mărimilor fizice target, funcţie 

de timp, precum şi reprezentări pe ecran. Adiţional, vitezele şi acceleraţiile la diverse 

puncte ale modelului pot fi monitorizate. 

- Prelucrarea şi interpretarea rezultatelor presupune realizarea de reprezentări 

grafice ale distribuţiilor de tensiuni şi de deformaţii, ale mărimilor cinematice de 

caracterizare a mişcării, precum şi a altor mărimi fizice relevante pentru problema studiată, 

pentru fiecare pas înregistrat pe parcursul simulării evenimentului. Totodată se face 

interpretarea rezultatelor, care presupune, pe lângă localizarea şi determinarea valorilor 

extreme ale mărimilor obiectiv, şi formularea unor concluzii referitoare la funcţionarea 

sistemului mecanic studiat şi la eventualele modificări ce urmează a fi făcute în sensul 

optimizării acestuia. 

- Realizarea de animaţii în timp ale evoluţiei evenimentului de la început până la 

sfârşit. Animaţiile pot fi redate la viteză normală, mai încet sau mai rapid. Animaţiile se 

pot rula şi invers, folosind un program multimedia. 

- Generarea unui raport de analiză într-un format ales de utilizator, cuprinzând 

parametrii analizei şi rezultatele obţinute. 
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5.6 Studiu de caz: simularea comportamentului unei caroserii de 

microbuz în cazul răsturnării laterale 

Obiectivul studiului de caz este de a evalua comportamentul unei caroserii de 

microbuz în cazul răsturnării laterale a acesteia. 

Structura considerată este caroseria testată experimental în laboratorul de încercări de 

la ICECON SA Bucureşti (a se vedea capitolul 4 al prezentei lucrări). Caroseria face parte 

din categoria caroseriilor autoportante, în conformitate cu clasificarea şi consideraţiile 

constructive şi funcţionale conţinute în capitolul 3. 

Atingerea obiectivului studiului de caz s-a făcut prin parcurgerea următoarelor etape: 

- modelarea geometriei structurii a cărui comportament urmează a fi evaluat prin 

simulare de eveniment mecanic; 

- realizarea modelului cu elemente finite asociat geometriei structurii, precum şi 

problemei fizice reale; 

- realizarea simulării numerice; 

- analiza şi interpretarea rezultatelor. 

Modelarea geometriei structurii supusă studiului s-a făcut în Autodesk Inventor.  

Modelarea a respectat principiul geometriei minimale, în sensul că au fost modelate 

doar elementele structurale cu rol preponderent în asigurarea portanţei structurii caroseriei. 

În acest context, s-au modelat doar elementele structurale de tip cheson realizate din tablă 

ambutisată cu grosimea de mm 5,1  ( s-a obţinut modelul geometric minimal). 

Subliniem că, într-o primă abordare, a fost generat un model geometric mai puţin 

minimal, reprezentat în fig. 5.1, însă abordarea a fost abandonată, datorită unui necesar de 

resurse hardware (memorie externă, memorie RAM şi viteză de calcul) mult prea mari 

pentru rezolvarea modelului numeric de calcul (neliniar), rezultat în simulare. 

Modelul geometric a fost realizat pe baza măsurătorilor realizate pe caroseria testată 

fizic în laborator. Totodată, analiza problemei fizice, arată că una din condiţiile principale 

ce trebuie respectate în procesul de modelare geometrică, în vederea unei simulări corecte, 

este aceea de a respecta unghiul de înclinare al caroseriei, corespunzător începutului 

răsturnării libere (unghiul   din fig. 4.8). Acest lucru se asigură prin respectarea înălţimii 

la care se află centrul de greutate al caroseriei în raport cu podeaua acesteia. 

Respectarea unghiului de înclinare al caroseriei, corespunzător începutului răsturnării 

libere, precum şi respectarea dimensiunilor exterioare ale caroseriei, asigură ca în procesul 
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de simulare, contactul, în momentul impactului, să se facă la aceeaşi parametri fizici şi 

geometrici ca şi în cazul experimentului fizic. 

 
Fig. 5.1 – Modelul geometric al caroseriei 

În fig. 5.2 este prezentat modelul geometric minimal al caroseriei microbuzului testat 

la răsturnare laterală în laborator. 

În legătură cu modelul geometric prezentat în fig. 5.2, se fac următoarele precizări: 

- Structura nu a fost întreruptă în dreptul uşilor microbuzului. Motivaţia acestei 

abordări este dată de faptul că în momentul impactului, în conformitate cu reglementările 

în vigoare, se presupune că uşile sunt închise şi asigurate, putând fi considerate ca fiind 

solidarizate cu restul structurii. Totodată, uşile modelului de microbuz luat în considerare 

au nervurile de consolidare dispuse în prelungirea nervurilor de pe pereţii laterali ai 

caroseriei. Ca urmare, a rezultat modelul cu structura neîntreruptă. 

- Modelul geometric repectă existenţa nervurii longitudinale a caroseriei (vezi fig. 

4.9). Producătorul caroseriei a prevăzut această nervură în scopul rigidizării caroseriei în 

cazul unui impact lateral. Totuşi, existenţa acestei nervuri are efect negativ în cazul 

impactului datorat răsturnării laterale. 

- Deşi structura supusă studiului are simetrie longitudinală, modelul geometric a 

fost realizat în întregime, nu pe jumătate. S-a procedat în acest fel, deoarece în procesul de 

simulare este necesar să se atingă nivelul real al energiei de impact, fapt care este posibil 

numai dacă se ia în considerare întreaga structură. 
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- Modelul geometric respectă existenţa, amplasamentul şi dimensiunile traversei 

orizontale consolidate din podeaua caroseriei, amplasată în spatele scaunului şoferului. 

 
Fig. 5.2 – Modelul geometric minimal al structurii de rezistenţă a caroseriei 

Simularea a fost realizată în mediul FEMPRO al pachetului ALGOR v23 (ultima 

versiune înainte de preluarea companiei ALGOR de către concernul Autodesk, preluare 

care s-a produs în 2010). 

Simularea a folosit facilităţile oferite de mediul FEMPRO pentru rezolvarea proble-

melor de impact, în care impactul se produce la contactul structurilor cu un plan de impact, 

structurile fiind în cădere, în câmp gravitaţional. 

Avantajele principale ale folosirii acestor facilităţi, sunt: micşorarea efortului de 

modelare, convergenţa bună a procesului iterativ de calcul şi, implicit, reducerea timpului 

de rezolvare a sistemului neliniar în deplasări  asociat modelului cu elemente finite. 

Analiza problemei fizice, precum şi testul experimental, arată că până în momentul 

impactului, se poate accepta că structura se roteşte în jurul unei axe longitudinale, notată cu 

A  în fig. 4.5. După producerea impactului, structura se desprinde de axa A  şi are o 

mişcare care depinde, în principal, de geometria spaţiului în care se produce răsturnarea. 

Rezultă, că până în momentul impactului, structura are o mişcare de rotaţie şi nu de 

translaţie. 

Folosirea facilităţilor amintite este posibilă totuşi, dacă se consideră doar o parte a 

mişcării de rotaţie, premergătoare impactului, derulată pe o durată scurtă de timp. Cores-
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punzător acestei durate de timp, mişcarea de rotaţie se poate asimila cu o mişcare pe 

verticală, în câmp gravitaţional.  

În plus, pentru ca simularea folosind mişcarea pe verticală să fie corectă, este necesar 

ca să se asigure aceeaşi energie de impact, ca şi în cazul mişcării de rotaţie. 

După realizarea modelului geometric minimal al structurii de rezistenţă a caroseriei, 

au fost realizate următoarele etape: 

- În mediul CAD a fost poziţionată structura în poziţia corespunzătoare impactului 

produs prin răsturnare (vezi fig. 5.3). 

- Modelul geometric obţinut anterior a fost exportat în mediul de analiză cu 

elemente finite FEMPRO. 

- A fost determinată viteza de translaţie pe care trebuie să o aibă structura în mo-

mentul impactului, astfel încât să se respecte condiţia asigurării energiei de impact. Viteza 

de translaţie a structurii, în momentul impactului s-a determinat pe baze conservative, 

folosind schema de calcul din fig. 5.4 

- S-a considerat că impactul se produce după s 03,0  de la momentul de debut al 

simulării. În consecinţă, s-a determinat poziţia planului de impact precum şi viteza iniţială 

a structurii, astfel încât, în momentul impactului, aceasta să aibă viteza determinată în eta-

pa anterioară. 

- Au fost definiţi parametrii simulării şi s-a efectuat simularea. 

 
Fig. 5.3 – Modelul geometric al structurii în poziţia corespunzătoare momentului producerii 

impactului, la răsturnare 
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În mediul CAD, prin măsurători pe modelul geometric al structurii răsturnate, au fost 

determinate următoarele elemente caracteristice ale sistemului: 

- unghiul de înclinare al caroseriei în momentul de început al răsturnării (unghiul   

din fig. 5.4); 

- poziţia centrului de greutate al structurii răsturnate, în plan paralel cu planul XZ , 

în raport cu originea, considerată pe axa în jurul căreia se produce răsturnarea (cotele 

mmOA  1079  şi mmAG  3,125  din fig. 5.4); 

- unghiul dintre planul de impact şi planul determinat de axa în jurul căreia se 

produce răsturnarea şi dreapta teoretică pe care se sprijină structura pe planul de impact 

(unghiul   din fig. 5.4). 

Viteza de translaţie a structurii în momentul impactului, se determină din condiţia de 

conservare a energiei sistemului. Astfel, energia sistemului în momentul de început al 

răsturnării este egală cu energia sistemului în momentul impactului: 

 10 EE   (5.6) 

unde, prin 0E  s-a notat energia sistemului în momentul de început al răsturnării, iar prin 

1E  s-a notat energia sistemului, în momentul impactului. 
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Fig. 5.4 – Schema de calcul a vitezei de translaţie în momentul producerii impactului 
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Energia sistemului în momentul de început al răsturnării este de natură potenţială şi, 

folosind notaţiile din fig. 5.4, se calculează cu relaţia: 

 00 mghE    (5.7) 

Energia sistemului în momentul impactului are o componentă potenţială şi una 

cinetică. Cu notaţiile din fig. 5.4, se obţine: 

 
2

2

11
Gmv

mghE   (5.8) 

În rel. (5.7) şi (5.8), m  este masa structurii, iar Gv  este viteza periferică a structurii 

în momentul impactului, în dreptul centrului de masă a acesteia. 

Impunând condiţia de conservare a energiei – rel. (5.6) – se obţine: 

  102 hhgvG     (5.9) 

Viteza de translaţie a structurii în momentul impactului este: 

   gg cos2cos 10 hhgvv G  (5.10) 

Folosind garda la sol a caroseriei, poziţia centrului de greutate şi unghiul   (fig. 

5.4), se determină: 

 ][ 7,11490 mmh   

Înlocuind în rel. (5.5), se obţine: 

 ][ 452,4 smv   

Folosind viteza de translaţie v , se determină simplu cei doi parametri fundamentali 

ai simulării folosind căderea uniform accelerată în câmp gravitaţional a structurii: 

- viteza iniţială: 

 ][ 1578,40 smv   

- poziţia planului de impact (aflat sub structură), determinată prin distanţa iniţială: 

 ][ 2,1760 mmd   

Deoarece modelul geometric minimal nu reprezintă întreaga structură, masa acestuia 

este inferioară masei structurii reale, testată experimental. Pentru ca în momentul impac-

tului, modelul geometric minimal să aibă aceeaşi energie cinetică în direcţie verticală ca şi 

structura reală este necesar ca masa acestuia să fie identică cu masa structurii testată 
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experimental. În consecinţă, în mediul FEMPRO s-a procedat la modificarea densităţii 

materialului atribuit structurii (oţel), astfel încât masa modelului minimal să fie egală cu 

masa structurii testată experimental. 

Se face precizarea că modificarea densităţii materialului unei structuri nu afectează 

tensiunile şi deformaţiile induse printr-o stare de solicitare mecanică oarecare. Din acest 

motiv, artificiul de mărire a densităţii materialului atribuit modelului geometric minimal 

este pe deplin justificat. 

Structura testată experimental a fost cântărită în laboratorul de încercări de la 

ICECON SA Bucureşti, rezultând: 

 ][ 1101 kgmstructura    

În mediul CAD în care a fost realizat modelul geometric minimal, s-a determinat 

(secţiuna Phisycal Properties) că dacă aceasta este realizată din oţel având densitatea 

][ 7850 3mkg , are masa; 

 ][ 042,164 kgmreal   

Rezultă densitatea mărită artificial, a oţelului atribuit modelului minimal al structurii 

de rezistenţă a caroseriei: 

 ][ 8,526867850
042,164

1101 3mkgfictiv   

Materialul atribuit modelului minimal al structurii de rezistenţă a caroseriei, cores-

punde unui model neliniar cu consolidare isotropică von Mises (a se vedea fig. 3.3 c) şi are 

următoarele proprietăţi fizico-mecanice: 

- densitate (determinată mai sus): 

  ][ 1026868,5 34 mkgfictiv    

- modul de elasticitate longitudinală: 

 ][ 109995,1 25 mmNE   

- coeficientul contracţiei transversale: 

 29,0  
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- limita de curgere: 

 ][ 21,248 2mmNc   

- modulul de plasticitate: 

 ][ 057,663 2mmNEp   

Caracteristicile de elasticitate şi de rezistenţă ale materialului adoptat corespund 

oţelului ASTM A36, existent în biblioteca de materiale a mediului FEMPRO. Acest oţel 

corespunde oţelului cu conţinut mic de carbon S235 - EN 10025 folosit la realizarea 

caroseriilor de microbuz, în firma Wolkswagen. 

Ceilalţi parametri ai simulării sunt: 

• acceleraţia gravitaţională: 

 ][ 805,9 2smg   

• criteriul de convergenţă folosit: convergenţa în deplasări. 

• toleranţa folosită de criteriul de convergenţă:  

 ][ 01.0 mmd   

• tip de elemente finite folosit la discretizare: element finit bidimensional, 

patrulater, izoparametric. 

• durata evenimentului simulat (durata simulării): 

 ][ 2,0 stsimulare   

• incrementul iniţial de timp: 

 ][ 005,0 st   

Discretizarea modelului s-a făcut folosind tehnica midplane şi au rezultat 6772 de 

elemente finite, conectate prin 6473 de noduri, având 6 grade de libertate spaţiale. A 

rezultat un model numeric de calcul caracterizat printr-un sistem neliniar în deplasări, 

având 38838 de ecuaţii, cu 38838 de necunoscute. 

În fig. 5.5 este prezentat modelul cu elemente finite, obţinut în FEMPRO. Modelul 

are la bază geometria reprezentată în fig. 5.3. 

Rularea simulării a durat 9 ore şi 37 de secunde.  

În fig. 5.6 se poate observa distribuţia de tensiuni, după teoria a V-a de rezistenţă 

(teoria von Mises), în momentul  
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impactului, iar în fig. 5.7 se poate observa distribuţia aceloraşi tensiuni, la finalul 

impactului. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Fig. 5.5 – Model cu elemente finite 
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Fig. 5.6 – Distribuţie de tensiuni von Mises în model, la momentul impactului 

În urma simulării, a rezultat că primul impact a durat ][ 025,0 s . 
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Fig. 5.7 – Distribuţie de tensiuni von Mises în model, la finalul primului impact 

 

 

Observaţie. Din punct de vedere al comportamentului structurii, interesează doar 

tensiunile şi deformaţiile produse la primul impact al structurii cu planul de impact, 

deoarece acestea au valorile cele mai mari. 

În fig. 5.8 este prezentată o captură din mediul de analiză în care se poate observa 

distribuţia de deplasări în direcţie globală Z  în momentul impactului, iar în fig. 5.9 se 

poate observa distribuţia de deplasări în direcţie globală Z  la finalul primului impact. 
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Fig. 5.8 – Distribuţie de deplasări în model, la momentul impactului 

 
Fig. 5.9 – Distribuţie de deplasări în model, la finalul primului impact 
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5.7 Analiza şi interpretarea rezultatelor, surse de eroare 

Simularea a fost întreruptă după producerea primului impact al structurii cu planul de 

impact, deoarece pe perioada acestui prim impact, în structură se dezvoltă cele mai mari 

tensiuni şi aceasta are cele mai mari deformaţii. Totodată, comportamentul structurii 

analizată prin simulare, după producerea primului impact este subtanţial diferit de 

comportamentul structurii reale, testată experimental. 

Drept criteriu de rezistenţă a fost ales criteriul von Mises, criteriu acceptat şi în 

domeniul comportării elasto-plastice a materialului. Alegerea acestui criteriu de rezistenţă 

a fost sugerată de testul experimental care a pus în evidenţă apariţia deformaţiilor 

permanente ale caroseriei, ceea ce confirmă depăşirea limitei de curgere a materialului. 

Stările de tensiune maximale se produc la finele primului impact. Simularea a scos în 

evidenţă şi zonele în care sunt localizate aceste stări de tensiune. Astfel, după cum se 

observă în fig. 5.6, stările de tensiune maximale sunt localizate în nodurile structurale din 

faţă şi din spate ale structurii, de pe partea stângă a caroseriei (partea care loveşte planul de 

impact).  

În zonele stărilor de tensiune maximale, tensiunea echivalentă depăşeşte limita de 

curgere a materialului: 

 cechiv mmNmmN   ][ 21,248][ 377 22

max_  

Este important de observat că stări de tensiune periculoase se produc şi în vecină-

tatea nervurilor longitudinale ale caroseriei, nervuri care, în acest caz, sunt concentratori 

de tensiuni. Simularea confirmă faptul că în cazul răsturnării laterale aceaste nervuri pot 

constitui un factor de risc, mai ales într-o situaţie reală, când, datorită configuraţiei 

geometrice a suprafeţei de impact, contactul s-ar putea produce în vecinătatea nervurii. 

Deformaţiile maxime ale structurii se produc la finele primului impact, fapt dovedit 

de valoarea deplasărilor pe verticală ale structurii (fig. 5.8).   

În vederea comparării deformaţiilor structurii testată experimental cu deformaţiile 

modelului minimal al acesteia, obţinute prin simulare, au fost determinate, pe modelul 

deformat, la finalul impactului, distanţele corespunzătoare distanţelor rd1  şi rd 2 , măsurate 

pe structura deformată în urma testului experimental. Au fost făcute determinări în 4 

puncte corespunzătoare punctelor 3, 6, 9, 12 din tab. 4.7. În tabelul 5.1 este prezentată 

sinteza determinărilor, conţinând distanţele determinate experimental, cele determinate 

prin simulare, precum şi erorile relative absolute. 
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Tab. 5.1 – Sinteza determinărilor 

P
u

n
ct

e rd1  [mm ] rd 2  [mm ] 

Experimental Simulare 

Eroare 

relativă 

absolută 

Experimental Simulare 

Eroare 

relativă 

absolută 

3 1625 1555,1 4,3% 1450 1390.6 4,1% 

6 1618 1540,3 4,8% 1456 1391,9 4,4% 

9 1615 1527,8 5,4% 1448 1374,1 5,1% 

12 1609 1526,9 5,1% 1437 1368,0 4,8% 

Analiza valorilor înscrise în tab. 5.1, permite formularea următoarelor observaţii: 

- simularea confirmă, ca şi testul experimental, prezervarea spaţiului de supravie-

ţuire din interiorul microbuzului; 

- valorile deformaţiilor obţinute prin simulare prezintă erori cu totul acceptabile, în 

raport cu valorile determinate pe cale experimentală; 

- distanţele rd1  şi rd2 , obţinute prin simulare sunt mai mici decât distanţele 

corespunzătoare obţinute experimental, fapt explicabil prin folosirea, în simulare, a unui 

model structural minimal, având aceeaşi greutate cu structura reală testată experimental; 

- abaterile mai mari se înregistrează pentru distanţele rd1  obţinute prin simulare, 

fapt explicabil prin aceea că aceste distanţe sunt cauzate de deformaţiile mai mari din 

vecinătatea zonei superioare a structurii, zonă în care se produce impactul 

- distanţele rd2  obţinute prin simulare au abateri ceva mai mici în raport cu 

distanţele corespunzătoare, fapt explicabil prin amplasarea punctelor de măsurare în 

jumătatea inferioară a caroseriei, mai aproape de podeaua acesteia, având rigiditate sporită. 

În plus faţă de cele expuse anterior, distribuţiile deplasărilor în model, în procesul de 

simulare (fig. 5.7 şi fig. 5.8), arată că la nivelul podelei spaţiului interior al caroseriei, în 

zona diagonal-opusă zonei în care se produce impactul, deformaţiile sunt practic nule, ceea 

ce justifică amplasarea reperului fix de măsurare în cadrul testului experimental (a se vedea  

fig. 4.6 şi fig. 4.11). 

Se apreciază că principalele surse de eroare care au afectat precizia rezultatelor 

obţinute în simularea numerică a comportamentului caroseriei, sunt următoarele: 

- Folosirea, justificată mai sus, a unui model structural minimal, având masa egala 

cu masa structurii reale, testată experimental. 

- Folosirea unui model convenţional de comportare a materialului şi nu a unui 
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model de material determinat experimental, alternativă care presupune preluarea de probe 

de material din elementele structurale ale caroseriei şi testarea experimentală a acestora. 

Această alternativă este costisitoare şi, de regulă, este folosită de producătorul caroseriei în 

cazul producerii unui model nou de caroserie.  

- Mărirea toleranţei folosită de criteriul de convergenţă în procesul iterativ de calcul 

al simulării. Toleranţa implicită propusă de mediul FEMPRO, este mai mică decât 

toleranţa folosită ( ][ 01.0 mmd  ), însă conduce la durate foarte mari de timp pentru 

rezolvarea sistemului de ecuaţii neliniare în deplasări, asociat modelului cu elemente finite.  

5.8 Concluzii parţiale 

Concluziile care se pot formula în urma studiului de caz, sunt următoarele: 

- precizia acceptabilă a rezultatelor simulării, confirmă validarea acesteia ca metodă 

de evaluare a conformităţii structurilor de rezistenţă ale caroseriilor de autovehicule; 

- obţinerea unor precizii superioare a rezultatelor obţinute în simularea numerică a 

comportamentului caroseriilor de autovehicule supuse solicitărilor mecanice cu şoc, este 

condiţionată, în primul rând, de performanţe ridicate ale sistemului de calcul, mult mai 

mari decât performanţele sistemelor de calcul comune şi de folosirea unor modele de 

material cât mai apropiate de comportamentul real al acestuia; 

- simularea numerică, chiar folosind modele simplificate (corect) ale structurilor 

mecanice, poate releva aspecte utile în studiul ulterior, aprofundat, pe cale experimentală, a 

acestora; 

- simularea numerică, folosită în scop exploratoriu, înainte de studiul experimental 

al structurilor mecanice, poate conduce la reducerea efortului experimental, prin relevarea 

zonelor de investigare experimentală, sugerarea procedurilor experimentale, nivelul de 

mărime al mărimilor fizice-obiectiv, etc. 
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6. CONSOLIDAREA CAROSERIILOR 

AUTOVEHICULELOR FOLOSIND MATERIALE 

COMPOZITE CU FIBRĂ DE CARBON 

6.1 Preliminarii 

Folosite iniţial doar în aplicaţii militare şi aerospaţiale, [34], materialele compozite 

au cunoscut o diversificare spectaculoasă în ultimul deceniu, concomitent cu optimizarea 

tehnologiilor de producţie pe baza criteriului de maximizare a raportului performanţă/preţ. 

Ca urmare, materialele compozite au început să fie folosite la realizarea structurilor şi 

echipamentelor în domenii industriale curente, precum şi la realizarea bunurilor de larg 

consum. 

Materialele compozite fac parte din categoria materialelor compuse. În cadrul 

generaţiei de materiale noi care înlocuiesc metalele, având în vedere caracteristicile şi 

perspectivele lor de viitor, o atenţie deosebita este acordată materialelor compozite, 

denumite, până nu demult, materiale plastice consolidate. Materialele compozite sunt 

primele materiale ale căror dispuneri structurale interne sunt concepute de om, conferindu-

li-se calităţi dorite (de exemplu, rezistenţe mecanice) în direcţii preferenţiale.  

În accepţiune generală, [32], materialele compozite sunt amestecuri de două sau mai 

multe componente, ale căror proprietăţi se completează reciproc, rezultând un material cu 

proprietăţi superioare celor specifice fiecărui component în parte. Astfel, componentele 

materialului compozit conlucrează, deficienţele unora fiind suplinite de calităţile altora, 

conferind ansamblului proprietăţi pe care niciun component nu le are. 

Rezultă că materialele compozite sunt materiale formate din două sau mai multe faze 

la scară macroscopică, ale căror performanţă şi proprietăţi sunt destinate a fi superioare 

celor ale materialelor constituente, acţionănd independent. Una din fazele constituente este 

discontinuă, rigidă, numindu-se "ranforsare", iar faza continuă, cu rigiditate mai scăzută se 

numeşte matrice. Uneori, datorită interacţiunilor chimice şi altor efecte de prelucrare, apare 

o fază suplimentară, interfaza, la interfaţa dintre ranforsare şi matrice.  
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De cele mai multe ori, compozitul cuprinde un material de bază, matricea, în care se 

află dispersat un material complementar sub formă de fibre sau particule.  

Din punct de vedere tehnic, sintagma “material compozit” de referă la un material 

care posedă următoarele proprietăţi: 

- este creat artificial prin combinarea diferitelor componente (este exclus com-

pozitul natural, sau cel apărut fără intenţia de a crea un compozit, cum ar fi fonta 

cenusie, lemnul, etc.); 

- reprezinta o combinare a cel puţin două materiale deosebite din punct de vedere 

chimic între care există o suprafaţă de separaţie distinctă; 

- prezinta proprietăţi pe care nici un component luat separat nu le poate avea. 

Avantajul esenţial al materialelor compozite constă în posibilitatea modulării propri-

etăţilor şi obţinerea, în acest fel, a unei game foarte variate de materiale, utilizabile în 

aproape toate domeniile tehnice. Principalele proprietăţi care se doresc a fi îmbunătăţite 

sunt: rezistenţa la rupere, densitatea, rezistenţa la temperaturi înalte, duritatea superficială, 

stabilitatea dimensională, capacitatea de amortizare a şocurilor şi vibraţiilor, etc. 

În ultimii ani, datorită rezultatelor spectaculoase obţinute, s-a extins consolidarea 

structurilor de rezistenţă, folosind materiale compozite cu fibră de carbon.  

Având în vedere, pe de o parte, că preţurile produselor din fibră de carbon au scăzut 

constant, iar pe de altă parte că actualmente sunt disponibili adezivi care permit lipirea 

acestor produse, practic, pe orice material, se apreciază că folosirea fibrei de carbon la 

consolidarea structurilor metalice ale autovehiculelor destinate transportului urban, în 

scopul creşterii capacităţii de rezistenţă a acestora la şocuri mecanice, reprezintă o 

opţiune ce trebuie luată în considerare. 

Analiza constructivă şi funcţională a caroseriei autovehiculelor destinate trans-

portului urban (capitolul 2 al prezentei lucrări), relevă că structura de rezistenţă a acestora, 

având ca rol funcţional şi asigurarea siguranţei pasive în cazul şocurilor mecanice, este 

alcătuită din elemente structurale ce pot fi asimilate barelor şi plăcilor. 

În acest context, consolidarea structurii de rezistenţă a autovehiculelor destinate 

transportului urban, este, în fond, o consolidare a unor elemente structurale asimilabile 

barelor sau plăcilor. 

Se propune ca soluţie de creştere a capacităţii de rezistenţă la solicitări cu şoc a 

structurii de rezistenţă a autovehiculelor din transportul urban, consolidarea elementelor 

structurale ale acestora folosind materiale compozite cu fibră de carbon. 
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Justificarea şi, totodată, fundamentarea acestei soluţii de îmbunătăţire a structurilor 

de rezistenţă ale autovehiculelor din transportul urban se face pe cale experimentală, 

folosind o structură simplificată, alcătuită din bare şi plăci, similară, din acest punct de 

vedere, structurilor de rezistenţă ale autovehiculelor destinate transportului urban.  

Principalul argument în favoarea acestei abordări este dat de necesitatea reducerii 

costurilor de experimentare, plecând de la premisa că rezultatele şi concluziile obţinute pe 

baza studiului comportării modelului experimental simplificat, pot fi extrapolate în cazul 

structurilor de rezistenţă reale ale autovehiculelor destinate transportului urban. 

Practic, se propune consolidarea elementelor structurale asimilabile barelor şi 

plăcilor din oţel, folosind materiale compozite cu fibră de carbon, după cum urmează: 

- pentru consolidarea barelor se propune folosirea lamelei din fibră de carbon; 

- pentru consolidarea plăcilor se propune folosirea pânzei unidirecţionale din fibră 

de carbon, aplicată în două straturi având direcţiile fibrei perpendiculare. 

6.2 Proprietăţi fizico-mecanice ale fibrei de carbon şi ale adezivilor 

S-a optat pentru produsele grupului elveţian Sika, după cum urmează: 

- pânză din fibră de carbon SikaWrap – 230C lipită de plăcile metalice cu adezivul 

Sikadur – 330; 

- lamele din fibră de carbon, SikaCarboDur S612 lipite de barele metalice cu 

adezivul SikaDur – 30. 

Se prezintă, mai jos, principalele proprietăţi fizico-mecanice ale celor două produse, 

proprietăţi înscrise în fişele tehnice de produs [113 ], [114].  

6.2.1 Proprietăţi fizico-mecanice ale pânzei SikaWrap – 230C 

Pânza SikaWrap – 230C este o pânză din fibre de carbon ţesute, unidirecţională, 

având urzeala din fibre termoplastice, fixate la cald. Masa fibrelor de carbon reprezintă 

cca. 99% din greutatea totală. 

Date tehnice generale: 

- masa …………………………….………………………... (0,230±0,01) [ 2mkg ]; 

- grosimea de calcul a ţesăturii ……….………………………. 0,131 [mm]; 

- densitatea fibrelor ……………………………………………… 1,76 [g/cm
3
]; 

Proprietăţi fizico-mecanice ale fibrei uscate: 

- rezistenţa la tracţiune ……………………………………………. 4300 [MPa]; 

- modul de elasticitate longitudinală …………………………….. 238 [GPa]; 
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- alungire la rupere ……………………………………………….. 1,8 %. 

Proprietăţi ale fibrelor laminate: 

- grosimea laminatului (după impregnare cu adeziv) ................. 1 [mm/strat]; 

- sarcină de tracţiune axială maximă ………………………………  350 [kN/m]; 

- modul de elasticitate longitudinală (1 mm/strat) ………………… 28 [GPa]. 

Observaţie. Proprietăţile laminatului sunt dependente de proprietăţile răşinii de 

impregnare folosită. Valorile prezentate au fost obţinute folosind răşina Sikadur – 330. 

6.2.2 Proprietăţi fizico-mecanice ale lamelelor Sika CarboDur S612 

Lamelele Sika CarboDur sunt compuse din fibre de carbon pultruzionate şi se 

prezintă ca un polimer armat cu fibră de carbon în matrice epoxi, de culoare neagră. 

Date tehnice generale: 

- densitate …………………………………………………………..   1,6 [g/cm
3
]; 

- temperatura maximă a mediului de lucru ……………………........  >150 
0
C; 

- conţinut volumetric de fibre ...........................................................    >68 %; 

- lăţime ...............................................................................................  60 [mm]; 

- grosime ........................................................................................... 1,2 [mm]. 

Proprietăţi fizico-mecanice: 

- modul de elasticitate longitudinală (valoare medie) …………….. 165 [GPa]; 

- modul de elasticitate longitudinală (valoare minimă) ………….. >160 [GPa]; 

- rezistenţa la tracţiune (valoare medie) …………………………. 3100 [MPa]; 

- rezistenţa la tracţiune (valoare minimă) ………………………. >2800 [MPa]; 

- alungire la rupere ……………………………………………….. >1,7 %. 

Observaţie. Proprietăţile fizico-mecanice prezentate mai sus sunt obţinute pe direcţia 

longitudinală a fibrelor.  

6.2.3 Proprietăţi fizico-mecanice ale adezivului Sikadur - 330 

Sikadur – 330 este o răşină bicomponentă de impregnare, pe bază epoxi. Cele două 

componente sunt o răşină şi un întăritor, livrate separat. Amestecul, în proporţie de 4 părţi 

răşină la 1 parte întăritor, se prepară la momentul aplicării.  

Date tehnice generale: 

- bază chimică …………………………………………….. răşină epoxidică; 

- densitatea amestecului …………………………………………. 1,31 [kg/l]; 
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- vâscozitate : 

- la 10 
0
C ………………………………………………… ~10000 [mPas]; 

- la 23 
0
C ………………………………………………… ~6000 [mPas]; 

- la 35 
0
C …………………………………………………. ~5000 [mPas]; 

- coeficient de dilatare termică ………………………………….. 45x10
-6

 
0
C

-1
; 

- domeniul de temperatură de serviciu ………………………… (-40…50) 
0
C. 

Proprietăţi fizico-mecanice: 

- modul de elasticitate de încovoiere …………………………….. 3,8 [GPa]; 

- modul de elasticitate de tracţiune ………………………………. 4,5 [GPa]; 

- rezistenţa la compresiune ………………………………………… 30 [MPa]; 

- alungire la rupere ……………………………………………….. >0,9 %; 

- rezistenţă termică ……………………….…….  expunere continuă la 50 
0
C. 

6.2.4 Proprietăţi fizico-mecanice ale adezivului Sikadur - 30 

Sikadur – 30 este un adeziv structural, bicomponent, fără solvenţi, tixotropic, bazat 

pe o combinaţie de răşini epoxi şi material special de umplere, conceput pentru aplicare la 

temperaturi în domeniul (8...35) 
0
C.  

Adezivul neîntărit are rezistenţă mare la curgere lentă, iar întărirea se face fără 

contractare. Cele două componente sunt o răşină şi un întăritor, livrate separat. Amestecul, 

în proporţie de 3 părţi răşină la 1 parte întăritor, se prepară la momentul aplicării.  

Date tehnice generale: 

- bază chimică ……………………………………………..       răşină epoxidică; 

- densitate amestecului …………………………………………….       1,65 [kg/l]; 

- nu se scurge la 35 
0
C, pe suprafeţe verticale la grosime strat  max. 5 mm; 

- grosime maximă a stratului aplicat ……………………………..         30 [mm]; 

- coeficient de dilatare termică liniară …………………………….       9x10
-5

 
0
C

-1
; 

Proprietăţi fizico-mecanice: 

- rezistenţa la compresiune: 

Tab. 6.1 – Rezistenţa la compresiune a adezivului Sikdur - 30 

Timp de întărire 

Temperatură de aplicare 

10 
0
C 35 

0
C 

Rezistenţa la compresiune (MPa) 

12 ore - 80...90 

1 zi 50…60 85…95 

3 zile 65…75 85…95 

7 zile 70…80 85…95 
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- rezistenţa la forfecare: 

Tab. 6.2 – Rezistenţa la forfecare  a adezivului Sikdur - 30 

Timp de întărire 

Temperatură de aplicare 

15 
0
C 35 

0
C 

Rezistenţa la compresiune (MPa) 

1 zi 3…5 15...18 

3 zile 13…16 16…19 

7 zile 14…17 16…19 

14 zile 15…18 17…20 

- rezistenţa la tracţiune: 

Tab. 6.3 – Rezistenţa la tracţiune  a adezivului Sikdur - 30 

Timp de întărire 

Temperatură de aplicare 

15 
0
C 35 

0
C 

Rezistenţa la compresiune (MPa) 

1 zi 18…21 23...28 

3 zile 21…24 25…30 

7 zile 24…27 26…31 

14 zile 25…28 27…32 

- forţa de adeziune pe oţel (raportată la unitatea de suprafaţă)….…..>21 [N/mm
2
]; 

- modul de elasticitate longitudinală ........................................................12,8 [GPa]; 

6.3 Soluţii tehnice 

Au fost realizate două modele de structură de rezistenţă, unul neconsolidat, iar 

celălalt consolidat cu fibră de carbon. În afara aspectului legat de consolidare, cele două 

modele experimentale sunt identice în ceea ce priveşte opţiunile respectate în concepţie. 

Modelele experimentale sunt destinate investigării comportamentului structurii 

consolidate în raport cu structura neconsolidată. Având în vedere acest aspect esenţial, a 

reieşit că ambele modele experimentale trebuie să fie identice, cu o singură excepţie: 

opţiunea criteriului costructiv legat de consolidare. Evident, pentru a se obţine o 

comparaţie între comportamentele celor două modele, este necesar ca identitatea să se 

extindă şi la condiţiile experimentale. 

Un aspect important este acela că explorarea oportunităţii de aplicare a consolidărilor 

structurale cu materiale compozite în domeniul structurilor de rezistenţă ale autovehicu-

lelor de transport urban nu trebuie legată în mod particular de o anumită structură de 

rezistenţă, a unui anumit producător.  

Deoarece scopul principal este studiul efectului consolidărilor structurale cu ma-

teriale compozite, din punctul de vedere al rezemării a fost luată în considerare opţiunea 
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cea mai puţin costisitoare şi, totodată, cea mai uşor de reprodus. S-a avut în vedere că se 

execută două modele structurale (unul fără consolidare, celălalt cu consolidare), fiind 

necesară aceeaşi rezemare a acestora. 

Pentru elementele metalice ale structurilor de rezistenţă au fost folosite următoarele 

semifabricate: ţeavă pătrată 50x50x3 din OLT35, conform STAS 2881-80 şi tablă subţire 

de oţel ( . 2mmg  ),  conform STAS 1988-80.  

Modelele experimentale au fost realizate în concepţie modulară, [115], [116],. 

elementele structurale fiind amovibile, deoarece s-au avut în vedere următoarele avantaje: 

- amovibilitatea creează premizele unor reduceri importante de timp, atât la 

realizarea, cât şi la reabilitarea/refacerea structurii; 

- în cazul deteriorării numai a unor elemente structurale, se înlocuiesc numai 

acestea şi nu întrega structură; 

- execuţia elementelor structurale în variantă modulară duce la simplificarea şi 

unificarea tehnologiilor de execuţie a acestora. 

În fig. 6.1 este prezentată schema de principiu a soluţiei adoptate. 

Nod 

structural

Sistem de 

conexiune

Nod 

structural

Element structural de 

tip bară

Element structural de 

tip placă

Sistem de 

fixare

 

Fig. 6.1 – Schema de principiu a modelelor experimentale 

Consolidarea elementelor structurale s-a făcut cu lamele din fibră de carbon 

SikaCarboDur S612 şi pânză unidirecţională din fibră de carbon, SikaWrap 230C. Ele-

mentele de consolidare au fost aplicate pe elementele structurale din oţel prin intermediul 

adezivilor bicomponent Sikadur 30 (pentru lamele) şi Sikadur 330 (pentru pânză). 

S-au avut în vedere următoarele tipuri de consolidări: 

- elementele structurale asimilabile barelor supuse la încovoiere au fost consolidate 

prin aplicarea a două straturi de lamele din fibră de carbon, pe suprafaţa 

longitudinală la nivelul căreia se dezvoltă tensiunile maxime de întindere; 
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- elementele structurale asimilabile barelor supuse la torsiune au fost consolidate cu 

două straturi din pânză de carbon, direcţia fibrelor ţesăturii fiind direcţia 

circumferenţială a secţiunii transversale a barei; 

- elementele structurale asimilabile plăcilor au fost consolidate prin aplicarea a 

două straturi de pânză din fibră de carbon, direcţiile ţesăturilor din cele două 

straturi fiind perpendiculare şi, totodată, paralele cu laturile plăcilor (rectangu-

lare); 

- nodurile structurale au fost consolidate cu lamele din fibră de carbon, aplicate pe 

toate feţele exterioare. 

În fig. 6.2 este redată schema de principiu folosită la consolidarea nodurilor 

structurale şi a elementelor structurale asimilabile barelor, din componenţa modelului 

experimental consolidat. Menţionăm că în fig. 6.2 consolidarea la torsiune se referă la 

barele dispuse în direcţie transversală faţă de planul median longitudinal al structurii. 

 

Dispozitiv de aplicare 

a forţei
Nod structural 

consolidat

Consolidare nod 

structural

Consolidare bară la 

încovoiere

Consolidare bară la 

torsiune

 

Fig. 6.2 – Schema de principiu a consolidării elementelor structurale de tip bară 

În fig. 6.3 este redată schema de principiu a consolidării elementelor structurale 

asimilabile plăcilor. 

Straturi de pânză din 

fibră de carbon

 

Fig. 6.3 – Schema de principiu a consolidării elementelor structurale de tip placă 
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Mai trebuie menţionat că elementele structurale asimilabile barelor supuse la înco-

voiere au fost consolidate numai pe una din feţe, conform precizărilor anterioare, deoarece 

pe faţa opusă este prevăzut sistemul de prindere a elementelor structurale de tip placă. 

A. Soluţii tehnice pentru conexiunile dintre nodurile structurale şi barele 

adiacente 

Adoptarea soluţiei de a realiza elementele structurale ale structurii de rezistenţă în 

variantă modulară, duce la necesitatea realizării unui sistem de conexiune între acestea. 

Principalele cerinţe care au fost impuse soluţiei tehnice privind conexiunea dintre 

elementele modulare ale structurii de rezistenţă sunt următoarele: 

- portanţă superioară portanţei elementelor structurale conectate; 

- conexiunea să permită montarea şi demontarea uşoară a elementelor conectate; 

- alcătuire din cât mai puţine elemente componente; 

- simplitate de realizare. 

Cerinţele prezentate mai sus, au fost, totodată, şi criterii de analiză a soluţiilor 

tehnice de principiu avute în vedere. 

Au fost analizate prin prisma criteriilor prezentate mai sus, soluţiile tehnice de 

principiu prezentate în fig. 6.4. 

Element intermediar

Element elastic Element detaşabil

a

c

b

Nut PastilăInel elastic

 

Fig. 6.4 – Soluţii tehnice de principiu pentru conexiune elemente structurale 

a – conexiune cu element intermediar fixat prin elasticitate; b – conexiune cu element intermediar 

detaşabil; c – conexiune fără element intermediar  
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Soluţia din fig. 6.4a presupune existenţa unui element intermediar de care sunt 

solidarizate nişte elemente elastice între care, în stare nemontată, cota exterioară este 

superioară cotei interioare a nodului structural, respectiv a barei adiacente. Montajul se 

face prin forţarea elementelor elastice în interiorul nodului structural şi a barei adiacente. 

Soluţia este relativ simplă, însă îmbinarea nu este suficient de rigidă. Deasemenea, dacă 

diferenţa dintre cotele menţionate mai sus nu este corect aleasă, sau apar erori de execuţie, 

montarea şi demontarea elementelor structurale este, fie prea uşoară, fie prea grea. Practic, 

este greu de controlat forţa de fixare.  

Soluţia din fig. 6.4b este asemănătoare cu soluţia anterioară, elementele elastice 

solidare cu elementul intermediar fiind înlocuite cu elemente detaşabile ce sunt aduse în 

contact cu suprafeţele interioare pe care se face prinderea, prin intermediul unor şuruburi, 

permiţându-se, astfel, controlul forţei de fixare. Această soluţie, deşi elimină unele 

neajunsuri ale primei soluţii, prezintă, totuşi, dezavantajul fixării insuficient de rigide, 

precum şi al unei oarecare complexităţi tehnologice. 

 Soluţia din fig. 6.4c nu foloseşte element intermediar. Conexiunea dintre elementele 

structurale se face prin intermediul unei piese numită „nut” în figură, fixat pe nodul 

structural. Bara adiacentă intră, cu ajustaj, pe nut, până la contactul cu nodul structural. 

Montajul şi fixarea se fac prin intermediul unui şurub care trece prin nut şi se înfiletează în 

„pastila” solidară cu bara adiacentă nodului. Şurubul este reţinut pe nut prin intermediul 

unui inel elastic de rezemare. Soluţia prezintă avantajul unei bune rigidităţi şi este simplă 

din punct de vedere tehnologic. De asemenea, montarea şi demontarea elementelor struc-

turale se face uşor, fără a fi necesare scule şi dispozitive speciale. Pentru a asigura accesul 

la şuruburile de fixare, au fost prevăzute găuri de acces în corpul nodului structural. 

În urma analizei celor trei soluţii tehnice de principiu prezentate mai sus, a rezultat ca 

proiectul de execuţie al structurilor experimentale să ţină seama de soluţia din fig. 6.4c. În 

fig. 6.5 sunt prezentate modelele fizice ale nodurilor structurale. 

Fig. 6.5 – Modelele fizice ale nodurilor structurale 
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B. Soluţia tehnică folosită pentru fixarea elementelor structurale asimilabile 

plăcilor 

 Elementele structurale asimilabile plăcilor au fost fixate pe celelalte elemente 

structurale prin intermediul unui sistem de fixare, a cărui schemă de principiu este prezen-

tată în fig. 6.6.  

Ca şi în cazul conexiunilor dintre nodurile structurale şi barele adiacente, şi în acest 

caz au fost luate în considerare mai multe soluţii de principiu, soluţii care au fost analizate 

pe baza îndeplinirii aceloraşi cerinţe ca mai sus. 

Bară

Platbandă

Placă Bridă

 

Fig. 6.6 – Soluţia tehnică de fixare a elementelor structurale asimilabile plăcilor 

Soluţia adoptată este simplă din punct de vedere tehnologic, oferă suficientă rigidi-

date îmbinării şi permite montarea/demontarea uşoară. 

În fig. 6.7 este prezentată realizarea practică a sistemului de fixare a elementelor 

structurale asimilabile plăcilor. 

Fig. 6.7 – Realizarea practică a sistemului de fixare a elementelor structurale asimilabile plăcilor 
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6.4 Încercări de laborator ale modelelor experimentale în vederea 

stabilirii nivelului de performanţă 

6.4.1 Obiective, procedură de lucru, aparatură şi instalaţii experimentale  

Evaluările experimentale efectuate în cadrul acestui capitol au urmărit atingerea 

următoarelor două obiective principale: 

 comparaţie, pe baza analizei datelor experimentale, între comportamentul structu-

rilor experimentale consolidate şi comportamentul aceloraşi structuri, însă neconsolidate, 

în cazul solicitărilor statice; 

 comparaţie, pe baza analizei datelor experimentale, între comportamentul struc-

turilor experimentale consolidate şi comportamentul aceloraşi structuri, însă neconsolidate, 

în cazul solicitărilor dinamice. 

Comparaţiile menţionate anterior au fost realizate pe baza deplasărilor unor puncte 

specificate ale structurilor experimentale testate. 

Structurile experimentale testate au fost următoarele: 

- structură formată numai din noduri structurale şi bare neconsolidate; 

- structură formată numai din noduri structurale şi bare consolidate; 

- structură formată din noduri structurale, bare şi plăci neconsolidate; 

- structură formată din noduri structurale, bare şi plăci  consolidate. 

Procedura de lucru a urmărit determinarea săgeţii statice, sau dinamice, după caz, a 

structurii de rezistenţă, înregistrată în dreptul punctului de aplicare a forţei. Săgeata a fost 

măsurată pe direcţia de aplicare a forţei. 

Solicitările statice au fost realizate prin aplicarea pe structurile de rezistenţă ex-

perimentale a unor forţe verticale prin intermediul unui cric montat între structura testată şi 

un cadru cu rigiditatea mult mai mare decât rigiditatea structurii testate (vezi schema de 

principiu din fig. 6.8). După cum rezultă din fig. 6.8, baza cricului nu a fost aşezată direct 

pe structura de rezistenţă, ci prin intermediul unei pastile cilindrice, plasată coaxial cu 

direcţia forţei aplicate. 

Experimentele au avut în vedere următoarele solicitări prin forţe statice, aplicate prin 

intermediul pastilei interpusă între structură şi sistemul de generare a forţei: 

- solicitare statică prin forţă verticală aplicată structurii neconsolidate, în centrul 

plafonului plan fixat pe structură; 

- solicitare statică prin forţă verticală aplicată structurii neconsolidate, în centrul 

plafonului curb fixat pe structură; 
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- solicitare statică prin forţă verticală aplicată structurii neconsolidate, la mijlocul 

uneia din barele longitudinale; 

- solicitare statică prin forţă verticală aplicată structurii consolidate, în centrul 

plafonului plan fixat pe structură; 

- solicitare statică prin forţă verticală aplicată structurii consolidate, în centrul 

plafonului curb fixat pe structură; 

- solicitare statică prin forţă verticală aplicată structurii consolidate, la mijlocul 

uneia din barele longitudinale. 

Aparat indicator 

de presiune

Cadru rigid
Cric

Structură 

experimentală

Picioare de sprijin

Traductor 

deplasare

Placă de 

achiziţie date

Calculator

 

Fig. 6.8 – Aplicarea sarcinilor statice 

Solicitările dinamice au fost realizate prin lovirea structurilor de rezistenţă experi-

mentale cu un corp sferic de masă cunoscută, lăsat să cadă liber de la o înălţime controlată. 

Lovirea structurilor de rezistenţă s-a făcut în puncte stabilite anterior. 

Schema de principiu a procedurii experimentale este redată în fig. 6.9. 

Experimentele au avut în vedere următoarele solicitări dinamice: 

- solicitare dinamică produsă prin lovirea structurii neconsolidate, în centrul 

plafonului plan fixat pe structură; 

- solicitare dinamică produsă prin lovirea structurii neconsolidate, în centrul 

plafonului curb fixat pe structură; 

- solicitare dinamică produsă prin lovirea structurii neconsolidate, la mijlocul uneia 

din barele longitudinale; 

- solicitare dinamică produsă prin lovirea structurii consolidate, în centrul plafonu-
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lui plan fixat pe structură; 

- solicitare dinamică produsă prin lovirea structurii consolidate, în centrul plafonu-

lui curb fixat pe structură; 

- solicitare dinamică produsă prin lovirea structurii consolidate, la mijlocul uneia 

din barele longitudinale. 

Structură 

experimentală

Picioare de sprijin

Traductor 

deplasare

Placă de 

achiziţie date

Calculator

Corp de lovire

h

 

Fig. 6.9 – Aplicarea sarcinilor dinamice 

În fig. 6.10 se prezintă realizarea practică a schemei de principiu din fig. 6.8. 

Fig. 6.10 – Realizarea practică a sistemului de aplicare a sarcinilor statice 
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În fig. 6.11 este prezentată realizarea  practică a schemei de principiu din fig. 6.9. 

Fig. 6.11 – Realizarea practică a sistemului de aplicare a sarcinilor dinamice 

Pentru măsurarea deplasărilor în punctele stabilite pe modelele experimentale, a fost 

folosit traductorul inductiv K-WA-L-050W-33K-K1-F1-2-8-50m, din gama de fabricaţie 

a firmei Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH, având următoarele caracteristici tehnice: 

Tab. 6.4 – Caracteristici tehnice – traductor inductiv K-WA-L-050W-33K-K1-F1-2-8-50m 

Nr. 

crt. 
Caracteristică tehnică UM Valoare/Descriere caracteristică 

1 Versiune - cu plunjer (palpator) 

2 Tipul conexiunii la placa de achiziţie - punte (full bridge sau half bridge) 

3 Sensibilitate mV/V +80 

4 Abatere de la liniaritate % ±0.2 ... ±0.1 

5 Tip de protecţie - IP67 (IP54) 

6 Domenii de deplasări nominale mm 
0...2, 0...10, 0...20, 0...50, 0...100, 

0...200, 0...500 

7 
Domeniul de temperaturi la care poate fi 

folosit traductorul 
°C -20 ... +80 

8 
Frecvenţa purtătoare a semnalului de 

măsurare 
kHz 4.8 ±1% 
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În fig. 6.12 este prezentată dreapta de etalonare a traductorului de deplasare pentru 

deplasări măsurate în domeniul (0...22) mm. 

Fig. 6.12 – Dreapta de etalonare a traductorului de deplasare 

Din fig. 6.12 rezultă relaţia de calcul a deplasării pe baza informaţiei dată de traduc-

tor (în mV/V) la deplasarea palpatorului: 

 
9993.3

0767,0

y

x  (6.1) 

În fig. 6.13 este prezentată curba de etalonare a cricului hidraulic folosit la generarea 

forţelor statice aplicate structurilor de rezistenţă supuse încercărilor experimentale. 

Fig. 6.13 – Curba de etalonare a cricului hidraulic 
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Coordonatele punctelor care au stat la baza etalonării din fig. 6.13 sunt date în tab. 

6.5. 

Tab. 6.5 - Coordonatele punctelor de etalonare 

p [bar] 0 30 52 70 82 122 135 155 

F [daN] 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 

Tab. 6.5 - Coordonatele punctelor de etalonare (continuare) 

p [bar] 178 195 212 232 239 

F [daN] 1600 1800 2000 2200 2400 

Aparatul indicator al presiunii agentului de lucru din cricul hidraulic este prezentat în 

fig. 6.14. 

Fig. 6.14 – Aparatul indicator al presiunii agentului de lucru 

Privitor la ordinea încercărilor experimentale, precizăm că au fost efectuate mai întâi 

încercările la solicitări statice şi apoi incercările la solicitări dinamice.  

De asemenea, precizăm că mărimea solicitărilor a fost aleasă în aşa fel încât să nu se 

depăşească limita comportării elastice a structurilor evaluate. 

6.5 Rezultate experimentale 

Se prezintă în continuare rezultatele experimentale obţinute. 

6.5.1 Încercări statice 

În tabelele 6.6, ..., 6.11 sunt sintetizate rezultatele experimentale obţinute la 

încercările statice, după cum urmează: 

 tab. 6.6 – rezultate experimentale obţinute la solicitarea statică a structurii 

neconsolidată cu forţă verticală aplicată în centrul plăcii plane superioare, având rolul 

funcţional de plafon; 

 tab. 6.7 – rezultate experimentale obţinute la solicitarea statică a structurii 

neconsolidată cu forţă verticală aplicată în centrul plăcii curbe superioare, având rolul 
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funcţional de plafon; 

 tab. 6.8 – rezultate experimentale obţinute la solicitarea statică a structurii 

neconsolidată cu forţă verticală aplicată la mijlocul unei bare longitudinale; 

 tab. 6.9 – rezultate experimentale obţinute la solicitarea statică a structurii 

consolidată, forţa verticală fiind aplicată în centrul plăcii plane superioare, având rolul 

funcţional de plafon; 

 tab. 6.10 – rezultate experimentale obţinute la solicitarea statică a structurii 

consolidată, forţa verticală fiind aplicată în centrul plăcii curbe superioare, având rolul 

funcţional de plafon; 

 tab. 6.11 – rezultate experimentale obţinute la solicitarea statică a structurii 

consolidată, forţă verticală aplicată la mijlocul unei bare longitudinale. 

Tab. 6.6 - Rezultate experimentale – solicitări statice 

Structură neconsolidată  

Forţă verticală aplicată în centrul plăcii plane superioare 

Săgeata iniţială: 

f=0,98 mm 

p 

[bar] 
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 

F 

[N] 
66,7 100,1 133,4 166,8 200,1 233,5 266,8 300,2 333,5 366,9 400,2 

s 

[mV/V] 
13,5 16,5 18,5 20,5 22,0 25,0 26,5 27,0 29,0 30,0 31,5 

f 

[mm] 
3,36 4,11 4,61 5,11 5,48 6,23 6,61 6,73 7,23 7,48 7,86 

Tab. 6.7 - Rezultate experimentale – solicitări statice 

Structură neconsolidată  

Forţă verticală aplicată în centrul plăcii curbe superioare 

Săgeata iniţială: 

f=0,20 mm 

p 

[bar] 
0,5 1,2 1,9 2,5 3,0 3,5 4,0 4,6 5,0 5,5 6,0 

F 

[N] 
33,4 80,0 126,7 166,8 200,1 233,5 266,8 306,8 333,5 366,9 400,2 

s 

[mV/V] 
3,115 5,240 7,485 8,865 10,170 11,540 14,055 15,525 17,230 19,325 20,950 

f 

[mm] 
0,76 1,29 1,85 2,20 2,52 2,87 3,50 3,86 4,29 4,81 5,21 
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Tab. 6.7  - Rezultate experimentale – solicitări statice (continuare) 

Structură neconsolidată  

Forţă verticală aplicată în centrul plăcii curbe superioare 

Săgeata iniţială: 

f=0,20 mm 

p 

[bar] 
6,5 7,1 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 

F 

[N] 
433,6 473,6 500,3 533,6 567,0 600,3 633,7 667,0 

s 

[mV/V] 
24,610 27,705 30,995 32,655 36,095 40,340 43,760 48,995 

f 

[mm] 
6,13 6,91 7,73 8,15 9,01 10,07 10,92 12,23 

 

Tab. 6.8 - Rezultate experimentale – solicitări statice 

Structură neconsolidată  

Forţă verticală aplicată la mijlocul unei bare longitudinale 

Săgeata iniţială: 

f=0,01 mm 

p 

[bar] 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 65 

F 

[N] 
333,5 667 1001 1334 1668 2001 2335 2668 3002 3335 3669 4336 

s 

[mV/V] 
0,910 1,600 2,390 3,000 3,845 4,480 5,365 6,160 7,130 8,000 8,575 9,660 

f 

[mm] 
0,21 0,38 0,58 0,73 0,94 1,10 1,32 1,52 1,76 1,98 2,13 2,40 

Tab. 6.9 - Rezultate experimentale – solicitări statice 

Structură consolidată  

Forţă verticală aplicată în centrul plăcii plane superioare 

Săgeata iniţială: 

f=0,66 mm 

p 

[bar] 
1,0 1,7 2,1 2,6 3,3 3,6 4,1 4,6 5,2 

F 

[N] 
66,7 113,4 140,1 173,4 220,1 240,1 273,5 306,8 346,8 

s 

[mV/V] 
10,810 13,705 14,810 16,550 19,015 19,825 20,850 22,445 24,605 

f 

[mm] 
2,68 3,41 3,68 4,12 4,74 4,94 5,19 5,59 6,13 

Tab. 6.9 - Rezultate experimentale – solicitări statice (continuare) 

Structură consolidată  

Forţă verticală aplicată în centrul plăcii plane superioare 

Săgeata iniţială: 

f=0,66 mm 

p 

[bar] 
5,9 6,5 7,0 7,6 8,2 8,5 9,0 9,6 10,1 

F 

[N] 
393,5 433,6 466,9 506,9 546,9 567 600,3 640,3 673,7 

s 

[mV/V] 
25,385 25,880 27,520 29,020 30,070 30,255 31,240 32,720 33,870 

f 

[mm] 
6,33 6,45 6,86 7,24 7,50 7,55 7,79 8,16 8,45 
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Tab. 6.10 - Rezultate experimentale – solicitări statice 

Structură consolidată  

Forţă verticală aplicată în centrul plăcii curbe superioare 

Săgeata iniţială: 

f=0,01 mm 

p 

[bar] 
0,8 1,1 1,6 2,3 2,9 3,6 4,7 5,1 5,5 6,0 6,5 

F 

[N] 
53,4 73,4 106,7 153,4 193,4 240,1 313,5 340,2 366,9 400,2 433,6 

s 

[mV/V] 
5,875 6,170 7,190 8,050 9,125 10,560 14,720 15,470 15,810 16,540 18,220 

f 

[mm] 
1,45 1,52 1,78 1,99 2,26 2,62 3,66 3,85 3,93 4,12 4,54 

 

Tab. 6.10 - Rezultate experimentale – solicitări statice (continuare) 

Structură consolidată  

Forţă verticală aplicată în centrul plăcii curbe superioare 

Săgeata iniţială: 

f=0,01 mm 

p 

[bar] 
7,0 7,5 8,0 8,6 9,0 9,6 10,0 10,5 11,0 11,6 12,0 

F 

[N] 
466,9 500,3 533,6 573,6 600,3 640,3 667 700,4 733,7 773,7 800,4 

s 

[mV/V

] 

20,905 22,485 25,360 31,350 34,980 40,100 40,750 42,110 45,160 48,370 51,655 

f 

[mm] 
5,20 5,60 6,32 7,82 8,73 10,01 10,17 10,51 11,27 12,08 12,90 

Tab. 6.11 - Rezultate experimentale – solicitări statice 

Structură consolidată  

Forţă verticală aplicată la mijlocul unei bare longitudinale 

Săgeata iniţială: 

f=0,01 mm 

p 

[bar] 
5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 32,0 40,0 50,0 70,0 

F 

[N] 
333,5 667 1001 1334 1668 2001 2134 2668 3335 4669 

s 

[mV/V] 
0,640 1,120 1,673 2,123 2,702 3,142 3,380 4,331 5,658 7,938 

f 

[mm] 
0,14 0,26 0,40 0,51 0,66 0,77 0,83 1,06 1,40 1,97 

Observaţii 

- Săgeata iniţială se datorează greutăţii proprii a cricului. 

- Pentru structurile consolidate, datorită capacităţii de rezistenţă mai mare, a fost 

mărit domeniul de solicitare. În acest context, structurile consolidate au fost 

solicitate la aceleaşi valori ca şi structurile similare neconsolidate, dar şi la valori 

superioare de încărcare. 
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6.5.2 Încercări dinamice 

În tabelele 6.12, ..., 6.17 sunt sintetizate rezultatele experimentale obţinute la 

încercările dinamice, după cum urmează: 

 tab. 6.12 – rezultate experimentale obţinute la solicitarea dinamică a structurii 

neconsolidată, impactul producându-se în centrul plăcii plane superioare, având rolul 

funcţional de plafon; 

 tab. 6.13 – rezultate experimentale obţinute la solicitarea dinamică a structurii 

neconsolidată, impactul producându-se în centrul plăcii curbe superioare, având rolul 

funcţional de plafon; 

 tab. 6.14 – rezultate experimentale obţinute la solicitarea dinamică a structurii 

neconsolidată, impactul producându-se la mijlocul unei bare longitudinale; 

 tab. 6.15 – rezultate experimentale obţinute la solicitarea dinamică a structurii 

consolidată, impactul producându-se în centrul plăcii plane superioare, având rolul 

funcţional de plafon; 

 tab. 6.16 – rezultate experimentale obţinute la solicitarea dinamică a structurii 

consolidată, impactul producându-se în centrul plăcii curbe superioare, având rolul 

funcţional de plafon; 

 tab. 6.17 – rezultate experimentale obţinute la solicitarea dinamică a structurii 

consolidată, impactul producându-se la mijlocul unei bare longitudinale. 

Tab. 6.12 - Rezultate experimentale – solicitări dinamice 

Structură neconsolidată  

Impact în centrul plăcii plane superioare 

m [kg] 4 4 1 1 1 

h [m] 0,163 0,303 0,166 0,308 0,360 

E [J] 6,396 11,890 1,628 3,021 3,532 

s [mV/V] 53 87,8 60,0 44,0 66,0 

f [mm] 12,98 21,93 14,98 10,98 16,48 

Tab. 6.13 - Rezultate experimentale – solicitări dinamice 

Structură neconsolidată  

Impact în centrul plăcii curbe superioare 

m [kg] 1 1 1 1 1 1 1 

h [m] 0,163 0,304 0,360 0,412 0,500 0,593 0,697 

E [J] 6,396 2,982 3,532 4,042 4,905 5,817 6,838 

s [mV/V] 39,9 64,8 62,6 64 70 79 84 

f [mm] 9,96 16,18 15,63 15,98 17,48 19,73 20,98 
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Tab. 6.14 - Rezultate experimentale – solicitări dinamice 

Structură neconsolidată  

Impact la mijlocul unei bare longitudinale 

m [kg] 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

h [m] 0,110 0,198 0,304 0,406 0,494 0,605 0,702 0,805 0,906 

E [J] 4,316 7,770 11,929 15,931 19,385 23,740 27,546 31,588 35,551 

s [mV/V] 11,6 16,5 23 24,5 32 35 43 42 47,5 

f [mm] 2,88 4,11 5,73 6,12 7,98 8,73 10,73 10,48 11,86 

Tab. 6.15 - Rezultate experimentale – solicitări dinamice 

Structură consolidată  

Impact în centrul plăcii plane superioare 

m [kg] 4 4 1 1 1 

h [m] 0,166 0,308 0,169 0,308 0,365 

E [J] 6,514 12,086 1,658 3,021 3,581 

s [mV/V] 27,5 53,0 22,0 41,0 49,9 

f [mm] 6,86 13,23 5,48 10,23 12,46 

 

Tab. 6.16 - Rezultate experimentale – solicitări dinamice 

Structură consolidată  

Impact în centrul plăcii curbe superioare 

m [kg] 1 1 1 1 1 1 1 

h [m] 0,165 0,30 0,362 0,415 0,5 0,595 0,698 

E [J] 1,619 2,943 3,551 4,071 4,905 5,837 6,847 

s [mV/V] 11,5 22 26 30,5 32,8 45 45* 

f [mm] 2,86 5,48 6,48 7,61 8,18 11,21 11,23 

* Sistemul de măsurare a prezentat remanenţă (vezi fig. 6.47), ceea ce face ca valoarea 

experimentală să fie incertă. 

Tab. 6.17 - Rezultate experimentale – solicitări dinamice 

Structură consolidată  

Impact la mijlocul unei bare longitudinale 

m [kg] 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

h [m] 0,11 0,20 0,304 0,401 0,493 0,603 0,704 0,805 0,904 

E [J] 1,079 1,991 2,982 3,934 4,836 5,915 6,906 7,897 8,868 

s [mV/V] 12,1 13,50 21 22,5 31,5 26 28,5 26,2 40 

f [mm] 3,01 3,36 5,23 5,61 7,86 6,48 7,11 6,53 9,98 

Valorile semnalului de măsurare din tabelele 6.12, ..., 6.17 (s) au fost citite din pa-

nelul afişat de aplicaţia software a sistemului de măsurare. 

În figurile 6.15, ..., 6.56 sunt prezentate capturi de ecran din amintita aplicaţie 

software, capturi ce rezulta in urma caderii unui obiect cu masa m=.... [kg], de la o inaltime 

h=.... [m] pe structura de rezistenta, respectiv placa plana aplicata la partea superioara a 

structurii de rezistenta, capturile fiind surprinse in momentul in care acestea din urma se 

aflau in stare neconsolidata, respectiv ulterior consolidata.  
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Fig. 6.15 - Neconsolidat – Impact în centrul plăcii plane superioare, m=4kg, h=0,163 m 

 

Fig. 6.16 - Neconsolidat – Impact în centrul plăcii plane superioare, m=4kg, h=0,303 m 
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Fig. 6.17 - Neconsolidat – Impact în centrul plăcii plane superioare, m=4kg, h=0,166 m 

 

 

Fig. 6.18 - Neconsolidat – Impact în centrul plăcii plane superioare, m=1kg, h=0,308 m 
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Fig. 6.19 - Neconsolidat – Impact în centrul plăcii plane superioare, m=1kg, h=0,360 m 

 

 

Fig. 6.20 - Neconsolidat – Impact în centrul plăcii plane superioare, m=1kg, h=0,163 m 
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Fig. 6.21 - Neconsolidat – Impact în centrul plăcii curbe superioare, m=1kg, h=0,304 m 

 

 

Fig. 6.22 - Neconsolidat – Impact în centrul plăcii curbe superioare, m=1kg, h=0,360 m 
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Fig. 6.23 - Neconsolidat – Impact în centrul plăcii curbe superioare, m=1kg, h=0,412 m 

 

 

Fig. 6.24 - Neconsolidat – Impact în centrul plăcii curbe superioare, m=1kg, h=0,500 m 
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Fig. 6.25 - Neconsolidat – Impact în centrul plăcii curbe superioare, m=1kg, h=0,593 m 

 

 

Fig. 6.26 - Neconsolidat – Impact în centrul plăcii curbe superioare, m=1kg, h=0,697 m 
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Fig. 6.27 - Neconsolidat – Impact la mijlocul unei bare longitudinale, m=4kg, h=0,110 m 

 

 

 

Fig. 6.28 - Neconsolidat – Impact la mijlocul unei bare longitudinale, m=4kg, h=0,198 m 
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Fig. 6.29 - Neconsolidat – Impact la mijlocul unei bare longitudinale, m=4kg, h=0,304 m 

 

 

 

Fig. 6.30 - Neconsolidat – Impact la mijlocul unei bare longitudinale, m=4kg, h=0,406 m 
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Fig. 6.31 - Neconsolidat – Impact la mijlocul unei bare longitudinale, m=4kg, h=0,494m 

 

 

 

Fig. 6.32 - Neconsolidat – Impact la mijlocul unei bare longitudinale, m=4kg, h=0,605m 
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Fig. 6.33 - Neconsolidat – Impact la mijlocul unei bare longitudinale, m=4kg, h=0,702m 

 

 

Fig. 6.34 - Neconsolidat – Impact la mijlocul unei bare longitudinale, m=4kg, h=0,805m 
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Fig. 6.35 - Neconsolidat – Impact la mijlocul unei bare longitudinale, m=4kg, h=0,906m 

 

Fig. 6.36 - Consolidat – Impact în centrul plăcii plane superioare, m=4kg, h=0,166m 
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Fig. 6.37 - Consolidat – Impact în centrul plăcii plane superioare, m=4kg, h=0,308m 

 

 

Fig. 6.38 - Consolidat – Impact în centrul plăcii plane superioare, m=1kg, h=0,169m 

 



Consolidarea caroseriilor autovehiculelor folosind materiale compozite cu fibră de carbon 

 

 149 

 

Fig. 6.39 - Consolidat – Impact în centrul plăcii plane superioare, m=1kg, h=0,308m 

 

 

Fig. 6.40 - Consolidat – Impact în centrul plăcii plane superioare, m=1kg, h=0,365m 
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Fig. 6.41 - Consolidat – Impact în centrul plăcii curbe superioare, m=1kg, h=0,165m 

 

 

Fig. 6.42 - Consolidat – Impact în centrul plăcii curbe superioare, m=1kg, h=0,300m 
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Fig. 6.43 - Consolidat – Impact în centrul plăcii curbe superioare, m=1kg, h=0,362m 

 

 

Fig. 6.44 - Consolidat – Impact în centrul plăcii curbe superioare, m=1kg, h=0,415m 
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Fig. 6.45 - Consolidat – Impact în centrul plăcii curbe superioare, m=1kg, h=0,500m 

 

 

 

Fig. 6.46 - Consolidat – Impact în centrul plăcii curbe superioare, m=1kg, h=0,595m 
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Fig. 6.47 - Consolidat – Impact în centrul plăcii curbe superioare, m=1kg, h=0,698m 

 

 

 

Fig. 6.48 - Consolidat – Impact la mijlocul unei bare longitudinale, m=4kg, h=0,110m 
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Fig. 6.49 - Consolidat – Impact la mijlocul unei bare longitudinale, m=4kg, h=0,203m 

 

 

 

Fig. 6.50 - Consolidat – Impact la mijlocul unei bare longitudinale, m=4kg, h=0,304m 
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Fig. 6.51 - Consolidat – Impact la mijlocul unei bare longitudinale, m=4kg, h=0,401m 

 

 

 

Fig. 6.52 - Consolidat – Impact la mijlocul unei bare longitudinale, m=4kg, h=0,493m 
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Fig. 6.53 - Consolidat – Impact la mijlocul unei bare longitudinale, m=4kg, h=0,603m 

 

 

 

Fig. 6.54 - Consolidat – Impact la mijlocul unei bare longitudinale, m=4kg, h=0,704m 
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Fig. 6.55 - Consolidat – Impact la mijlocul unei bare longitudinale, m=4kg, h=0,805m 

 

 

 

Fig. 6.56 - Consolidat – Impact la mijlocul unei bare longitudinale, m=4kg, h=0,805m 
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Observaţii.  

a. În general, solicitările statice şi cele dinamice la care au fost supuse structurile 

experimentale consolidate şi neconsolidate au avut valori alese astfel încât defor-

maţiile produse să se situeze în câmpul deformaţiilor elastice, pentru a se asigura 

reutilizarea structurii la următorul test. După apariţia amprentelor de deformare 

plastică nu au mai fost realizate decât unul, maxim două teste experimentale, 

structura fiind considerată compromisă. 

b. Datorită deformaţiilor mai mici în cazul structurilor consolidate, nivelul de 

încărcare a acestora a putut fi mărit pentru a se atinge acelaşi nivel de deformare 

ca în cazul structurilor similare neconsolidate (a se vedea, comparativ, tabelele 

conţinând rezultatele experimentale în cazul solicitărilor statice, respectiv cele 

conţinând rezultatele experimentale în cazul solicitărilor dinamice). 

6.6 Concluzii privind comportarea structurilor experimentale 

consolidate folosind materiale compozite cu fibră de carbon  

În urma analizei datelor experimentale prezentate în paragraful 6.7, se pot formula o 

serie de concluzii ce pot fi încadrate în următoarele categorii: 

 concluzii cu caracter general; 

 concluzii privind comportarea structurilor în concepţie modulară, consolidate cu 

materiale compozite pe bază de fibră de carbon. 

6.6.1 Concluzii cu caracter general 

 Structurile consolidate au un comportament mai bun decât structurile similare 

neconsolidate, atât în cazul solicitărilor statice, cât şi în cazul celor dinamice. Se estimează 

că soluţiile tehnice adoptate pot constitui soluţii de referinţă pentru proiectarea unor 

structuri de rezistenţă pentru autovehicule de transport urban, consolidate cu materiale 

compozite pe bază de fibră de carbon. 

 Soluţiile tehnice adoptate au permis obţinerea unor rezultate experimentale 

reprezentative şi concludente, care permit formularea unor concluzii verosimile asupra 

comportării structurilor studiate. 

 Soluţiile tehnice adoptate pot fi luate în considerare, de către producătorii de 

autovehicule destinate transportului urban, ca opţiuni de proiectare, estimându-se o creştere 

acceptabilă a costului autovehiculului. 
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6.6.2 Concluzii privind comportarea structurilor experimentale, în concepţie 

modulară, consolidate cu materiale compozite pe bază de fibră de 

carbon 

 În cazul solicitărilor statice când forţa verticală a fost aplicată în centrul plăcii 

plane superioare, s-a constatat că în cazul structurii consolidate, săgeţile măsurate conform 

procedurii experimentale, sunt cu cca. (20...25)% mai mici decât săgeţile similare 

înregistrate în cazul aceleiaşi structurii,  neconsolidată.  

 În cazul solicitărilor statice, când forţa verticală a fost aplicată în centrul plăcii 

curbe superioare, s-a constatat că în cazul structurii consolidate, săgeţile măsurate conform 

procedurii experimentale, sunt cu cca. (20...25)% mai mici decât săgeţile similare 

înregistrate în cazul aceleiaşi structurii,  neconsolidată. 

 În cazul solicitărilor statice, când forţa verticală a fost aplicată la mijlocul unei 

bare longitudinale, s-a constatat că în cazul structurii consolidate, săgeţile măsurate , sunt 

cu cca. (25...30)% mai mici decât săgeţile similare înregistrate în cazul aceleiaşi structurii,  

neconsolidată. 

 În cazul solicitărilor dinamice prin impact produs în centrul plăcii plane supe-

rioare, s-a constatat că în cazul structurii consolidate, săgeţile măsurate conform procedurii 

de lucru descrise în capitolul anterior, sunt cu cca. (35...40)% mai mici decât săgeţile 

similare înregistrate în cazul aceleiaşi structurii, neconsolidată. 

 În cazul solicitărilor dinamice prin impact produs în centrul plăcii curbe supe-

rioare, s-a constatat că în cazul structurii consolidate, săgeţile măsurate conform procedurii 

de lucru descrise în capitolul anterior, sunt cu aproximativ (50...55)% mai mici decât 

săgeţile similare înregistrate în cazul aceleiaşi structurii,  neconsolidată. 

 În cazul solicitărilor dinamice prin impact produs la mijlocul unei bare longitu-

dinale, s-a constatat că în cazul structurii consolidate, săgeţile măsurate conform procedurii 

de lucru descrise în capitolul anterior, sunt cu cca. (15...20)% mai mici decât săgeţile 

similare înregistrate în cazul aceleiaşi structurii, neconsolidată. 
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6.7 Recomandări pentru definitivarea şi optimizarea soluţiei 

tehnice a structurilor de rezistenţă ale autovehiculelor de 

transport urban, realizate din elemente structurale consolidate 

cu materiale compozite pe bază de fibră de carbon 

Pe baza concluziilor privind comportarea structurilor experimentale consolidate cu 

fibră de carbon, enumerate mai sus, se pot formula următoarele recomandări, utile în 

definitivarea unei soluţii tehnice pentru o structură de rezistenţă a unui autovehicul destinat 

transportului urban:  

 Ţinând seama de scăderea considerabilă a deformaţiilor structurii consolidate în 

cazul folosirii elementelor structurale modulare asimilabile plăcilor curbe consolidate, se 

recomandă ca soluţia tehnică a unei structuri de autovehicul consolidată cu fibră de carbon, 

să ia în considerare ca primă opţiune de proiectare, utilizarea acestui tip de element 

structural pentru realizarea plafonului habitaclului, a pereţilor nevitraţi, etc. Pe lângă 

deformaţiile mai mici, astfel de elemente structurale, poziţionate corect, sunt favorabile 

protecţiei mai bune a spaţiului de supravieţuire. 

 Se recomandă folosirea semifabricatelor din fibră de carbon (lamele, ţesături 

monodirecţionale sau bidirecţionale) adaptate ca dimensiuni la dimensiunile suprafeţelor 

de aplicare, atât pentru a se evita pierderile, cât şi pentru a nu se afecta calităţile 

semifabricatelor respective prin debitare (mai ales în cazul lamelelor din fibră de carbon 

tăiate în direcţie longitudinală). Totodată, se asigură scăderea costurilor consolidării cu 

fibră de carbon. 

 Solutiile de proiectare trebuie să asigure accesul uşor la toate elementele modulare 

(în eventualitatea folosirii unor astfel de elemente) ale structurii pentru a se permite mon-

tarea/demontarea uşoară, eventual fără folosirea unor scule şi/sau dispozitive speciale. 

 Se recomandă aplicarea materialelor compozite de consolidare pe suprafeţe care 

nu sunt expuse la acţiunea directă a agenţilor atmosferici. Dacă acest lucru nu este posibil, 

atunci se vor proteja corespunzător zonele expuse. În acelaşi context, se recomandă 

realizarea de etanşări oriunde, prin lipsa acestora, este permis accesul agenţilor atmosferici 

la zonele consolidate cu materiale compozite. 

 Folosirea lamelelor din fibră de carbon , precum şi a pânzei unidirecţionale din 

fibră de carbon la consolidarea elementelor structurale se va face după cum urmează: 

- elementele structurale asimilabile barelor în care solicitarea predominantă, 

datorată îcărcărilor specifice este solicitarea de încovoiere, se vor consolida cu 

cel puţin două lamele din fibră de carbon, dispuse la nivelul fibrelor maxim 
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întinse; 

- elementele structurale asimilabile barelor în care solicitarea predominantă, 

datorată îcărcărilor specifice este solicitarea de torsiune, se vor consolida cu cel 

puţin două starturi din pânză unidirecţională din fibră de carbon, înfăşurate pe 

direcţie circumferenţială; 

- elementele structurale asimilabile barelor în care solicitările predominante, 

datorată încărcărilor specifice sunt solicitarea de încovoiere şi solicitarea de 

torsiune, se vor consolida, în conformitate cu recomandările anterioare, atât cu 

lamele, cât şi cu pânză unidirecţională din fibră de carbon; 

- elementele structurale asimilabile plăcilor se vor consolida prin două sau mai 

multe straturi de pânză din fibră de carbon. Utilizarea pânzei unidirecţionale 

impune folosirea a cel puţin două straturi de consolidare, în care direcţiile 

tesăturii sunt ortogonale. 

 Elementele structurale asimilabile plăcilor (mai ales cele plane), realizate în va-

riantă modulară se recomandă a fi rezemate prin încastrare pe contur. Aparenta contradicţie 

între caracterul modular-amovibil al unui astfel de element structural şi modul de rezemare 

recomandat se rezolvă prin realizarea unui cadru metalic de care se sudează tabla pe care 

se aplică consolidarea. Fixarea elementului structural astfel realizat pe structura de bază va 

folosi rama de încadrare a elementului structural astfel realizat. 

 Soluţia tehnică pentru conexiunea dintre elementele modulare, precum şi pentru 

fixarea elementelor plane sau curbe de acoperiş trebuie să asigure rigiditate suficientă 

asamblării, proiectantul putând alege şi alte soluţii decât cele descrise în prezenta lucrare. 

 Se recomandă folosirea unui număr cât mai mic de forme geometrice ale ele-

mentelor componente ale structurii de rezistenţă, în cazul în care aceasta se realizează în 

concepţie modulară. 

 Pentru calculele de dimensionare/verificare/portanţă ale structurilor de rezistenţă  

consolidate cu materiale compozite pe bază de fibră de carbon, se recomanandă metoda 

elementelor finite. Pentru calcul la solicitări dinamice se poate folosi, cu precizie 

satisfăcătoare, metoda multiplicatorilor de impact, având în vedere amortizarea rapidă a 

fenomenului oscilator produs în structură de şocul mecanic ( a se vedea fig. 6.15, ..., 6.56). 
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7. CONTRIBUŢII ŞI CONCLUZII ALE AUTORULUI. 

DIRECŢII DE CERCETARE. DISEMINAREA 

REZULTATELOR CERCETĂRII 

7.1 Contribuţii personale 

Finalizarea cercetărilor experimentale şi teoretice impuse prin tema prezentei teze,  a 

condus la următoarele contribuţii ale autorului: 

a. Caracterizarea funcţională şi constructivă a cadrelor şi caroseriilor autovehiculelor 

destinate transportului public, în general (cap. 3). Este de remarcat analiza mate-

rialelor şi a tehnologiilor folosite în realizarea caroseriilor, din punctul de vedere 

al influenţei acestora asupra capacităţii de rezistenţă a caroseriei. 

b. Formularea conceptuală a şocului mecanic reglementat, ca termen prin care se 

pun bazele testelor experimentale ale caroseriilor autovehiculelor (paragraful 4.1 

din cap. 4). 

c. Stabilirea unor criterii specifice necesare generării unei baze de date (prezentată 

sintetic în cap. 4), referitoare la incidenţa accidentelor rutiere în care sunt implica-

te autovehicule destinate transportului public, precum şi la consecinţele acestora, 

cu impact asupra măsurilor de protecţie pasivă ce trebuie avute în vedere în 

proiectarea şi realizarea autovehiculelor destinate transportului urban. 

d. Fundamentarea cerinţelor, a metodelor şi a modului de evaluare experimentală a 

conformităţii caroseriilor de autovehicule pe baza analizei informaţiilor din baza 

de date amintită mai sus (paragraful 4.3 din cap. 4). 

e. Conceperea unei metode experimentale pentru testarea experimentală la răsturnare 

a unei caroserii de microbuz, testare pentru care autorul a elaborat procedura 

experimentală (paragraful 4.4.3 din cap. 4). 

f. Stabilirea conceptului de model geometric minimal, utilizat în modelarea 
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geometrică a structurilor mecanice pentru simularea numerică a comportării 

acestora, pe baza metodei elementului finit (paragraful 5.6 din cap. 5). 

g. Simulări numerice complexe, cu durata de cca. 9 ore, având rezultate cu o bună 

concordanţă cu realitatea. De remarcat că înaintea aceastei simulări (prezentată în 

teză, în cap. 5), au fost iniţiate încă 4 simulări, abandonate, datorită duratei mult 

prea mari necesare rulării acestora, cu menţiunea că nici una din cele 4 simulări nu 

a putut fi finalizată nici după 24 de ore. 

h. Evidenţierea efectului negativ pe care îl are nervura longitudinală a caroseriei, 

obţinută prin ambutisare, care, în cazul răsturnării laterale, are rolul unui 

concentrator de tensiuni.  

i. Concepţia, proiectarea şi realizarea modelelor structurilor de rezistenţă experi-

mentale neconsolidate şi consolidate cu materiale compozite pe bază de fibră de 

carbon folosite în cadrul testelor în laborator în scopul fundamentării soluţiilor de 

îmbunătăţire a structurilor de rezistenţă ale autovehiculelor destinate transportului 

urban. 

j. Concepţia procedurilor experimentale folosite în cadrul cercetărilor esperimentale 

comparative ale structurilor neconsolidate şi consolidate cu materiale compozite 

pe bază de fibră de carbon. 

k. Formularea de indicaţii şi recomandări pentru definitivarea şi optimizarea soluţiei 

tehnice a structurilor de rezistenţă ale autovehiculelor de transport urban, realizate 

din elemente structurale consolidate cu materiale compozite pe bază de fibră de 

carbon. 

7.2 Concluzii finale: 

a. Creşterea capacităţii de rezistenţă a caroseriilor autovehiculelor destinate trans-

portului urban este o cerinţă de conformitate structurală cu o influenţă majoră în 

siguranţa pasivă a acestor autovehicule. 

b. Simularea a pus în evidenţă zonele în care trebuie intervenit în scopul creşterii 

capacităţii de rezistenţă a caroseriilor autovehiculelor destinate transportului 

urban. Pentru clasa de autovehicule din care face parte microbuzul a cărui caro-

serie a fost testată experimental, aceste zone, în conformitate cu fig. 5.5 şi fig. 5.6, 

sunt nodurile structurale din partea superioară a caroseriei, precum şi zonele în 
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care sunt practicate nervurile longitudinale. Rezultă direcţiile în care trebuie să se 

acţioneze pentru creşterea capacităţii de rezistenţă, astfel: 

- consolidarea nodurilor structurale prin gusee, sau folosirea unor noduri 

structurale realizate din materiale compozite 

- eliminarea nervurilor de rigidizare şi înlocuirea lor cu alte soluţii de rigidizare 

care nu necesită crearea adânciturii în peretele caroseriei (bandouri de 

protecţie, aplicate pe structură şi nu „îngropate” în aceasta) 

c. Simularea numerică a comportării caroseriilor de autovehicule, supuse şocurilor 

mecanice prezintă avantaje importante în raport cu testarea experimentală, însă 

poate conduce la rezultate neconforme în cazul modelărilor neadecvate problemei 

fizice reale. În acest context, trebuie subliniată influenţa decisivă a adoptării 

ipotezelor în care se face modelarea, asupra preciziei rezultatelor obţinute. 

d. Simularea numerică nu exclude experimentul fizic, mai ales în cazul structurilor 

mecanice prototip. 

e. Consolidarea structurilor de rezistenţă ale autovehiculelor destinate transportului 

urban, folosind materiale compozite pe bază de fibră de carbon este o soluţie 

perfect fezabilă în contextul accesibilităţii din ce în ce mai mari a acestor mate-

riale, a creşterii constante a importanţei transportului în comun, precum şi a 

impunerii respectării cu rigurozitate a reglementărilor ce vizează siguranţa pasivă 

a acestor autovehicule.    

7.3 Direcţii ale cercetărilor viitoare 

Finalizarea prezentei lucrări deschide anumite direcţii de cercetare în domeniul 

structurilor de rezistenţă ale caroseriilor autovehiculelor destinate transportului urban. În 

acest sens, considerăm ca direcţii viitoare prioritare de cercetare, următoarele: 

a. Cercetări în domeniul comportamentului materialelor folosite la realizarea caro-

seriilor de autovehicule, în scopul crearii unor modele de material cât mai adaptate 

comportamentului real al materialelor respective. Aceste cercetări vor avea un 

pronunţat caracter experimental şi se estimează că se vor intensifica în viitorul 

apropiat, cu atât mai mult cu cât se observă o extindere a folosirii materialelor 

compozite, datorită performanţelor superioare ale acestora, în raport cu materia-

lele clasice. 
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b. Cercetări privind eficientizarea simulărilor numerice, atât prin creşterea perfor-

manţelor sistemelor de calcul, cât şi prin elaborarea unor pachete de programe 

specializate în analiza structurilor mecanice supuse şocurilor mecanice, mai per-

formante decât cele actuale. 

c. Cercetări privind găsirea unor noi soluţii tehnice eficiente de creştere a siguranţei 

pasive a autovehiculelor destinate transportului urban prin folosirea şi a altor 

materiale compozite decât cele luate în considerare în cercetările experimentale 

impuse de tema tezei de doctorat. 

d. Calibarea pe cale experimentală a modelelor numerice folosite în simulările com-

portamentului structurilor de rezistenţă consolidate cu materiale compozite 

folosind metoda elementului finit. 

e. Generarea unor breviare de calcul, utile în activitatea de proiectare  a structurilor 

de rezistenţă consolidate cu materiale composite, destinate autovehiculelor de 

transport urban. 

7.4 Diseminarea rezultatelor cercetării 

Cercetările teoretice şi experimentale efectuate în scopul atingerii obiectivelor tezei 

de doctorat, au fost diseminate prin referatele susţinute în perioada elaborării tezei de 

doctorat şi prin publicarea unor lucrări conţinând rezultatele teoretice şi experimentale 

obţinute. 

Mai jos sunt date lucrările prin care au fost diseminate rezultatele cercetării: 

[1] Avram, S. D., Stroia, M. D., Ţigănaşu, M. N., Mănescu, T. Şt. – Designing 

method for stamps used in automotive parts manufacturing, European 

Conference of mechanical Engineering (ECMEE ‘10), ISBN 978-960-474-251-

6-2010 (Articol cotat ISI) 

[2] Mănescu, T. Şt., Mănescu, T. Jr., Ţigănaşu, M. N. –  Probleme de rezistenţa 

materialelor date la concursul naţional „C. C. Teodorescu” (profil nemecanic, 

1997 - 2012), Editura Universităţii „Eftimie Murgu”- Reşiţa, 2013 

[3] Mănescu, T. Şt., Ţigănaşu, M. N. – Arc Weldind Electrode Using Fuse in our 

Environment Inert Gas, a XII-a Conferinţă Naţională multidisciplinară, cu 

participare internaţională, „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii 

româneşti”, ISSN 2067-7138, Sebeş, 2012 

[4] Mănescu, T. Şt., Zaharia, N. L., Avram, S. D., Ţigănaşu, M. N., Stroia, M. D. – 
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Nonlinear Finite Element Analysis Used at Tank Wagons, European Conference 

of mechanical Engineering (ECMEE ‘11), ISBN 978-960-474-298-1, Puerto De 

La Cruz, Tenerife, 2011 (Articol cotat ISI) 

[5] Mănescu, T. Şt., Zaharia, N. L., Stroia, M. D., Avram, S. D., Ţigănaşu, M. N. – 

Experimental stress analysis on a wagon model for railway vehicles, European 

Conference of mechanical Engineering (ECMEE ‘10), ISBN 978-960-474-251-

6-2010 (Articol cotat ISI) 

[6] Ţigănaşu, M. N., Ciorbă, I. – Failure Analysis of Torsion Bar of Projectile 

Weaving Machine, Analele Universităţii „Eftimie Murgu” – Reşita, ISSN 1453-

7397, 2011 

[7] Ţigănaşu, M. N. – Body Repair Work by Welding, a XII-a Conferinţă Naţională 

multidisciplinară, cu participare internaţională, „Profesorul Dorin Pavel – 

fondatorul hidroenergeticii româneşti”, ISSN 2067-7138, Sebeş, 2012 

[8] Ţigănaşu, M. N., Dumitrache, P. – Experimental Research of the behavior of a 

Bus Structure in Case of Rollover, Analele Universităţii „Eftimie Murgu” – 

Reşita, ISSN 1453-7397, 2013 

[9] Ţigănaşu, M. N., Mănescu, T. Şt., Dumitrache, P. – About the Studz of the Bus 

structure Behavior in Case of Rollover, Using Numerical Simulation, 
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