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CAPITOLUL 1 
 
STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR ÎN DOMENIUL IZOLĂRII 

DINAMICE ȘI AL ÎNCERCĂRILOR DISPOZITIVELOR 
ANTISEISMICE 

 
1.1. INTRODUCERE 

  
Acțiunile dinamice generate de dezastre naturale sau antropice au impus măsuri pentru 

mărirea siguranței și durabilității construcțiilor expuse în zone geografice cu vulnerabilitate şi riscuri 
distructive ridicate. 

Aceasta teză va aborda măsurile tehnice necesare pentru diminuarea efectelor cutremurelor 
de pământ asupra construcţiilor folosind dispozitive antiseismice.  

Pentru diminuarea efectelor acțiunilor seismice, au fost adoptate soluții tehnice de izolare 
dinamică folosind atât  reazeme elastomerice, cât și disipatoare de energie. Izolarea dinamică, fie a 
întregii clădiri, fie a unei părți din aceasta se realizează prin separarea părților și introducerea unei 
legături elastomerice menita să reducă forțele seismice. 

În acest context izolarea bazei înseamnă separarea clădirii de fundaţie iar baza are sensul de 
porţiune care serveşte ca fundaţie a unei structuri. În acest context, sintagma “izolare seismică” este 
mai adecvată prin efectul fizic deoarece exprimă faptul că  structura este protejată dinamic la 
acţiunea seismului sau cutremurului. Astfel, sintagma “izolarea bazei” reprezintă totalitatea 
soluțiilor tehnice adecvate pentru reducerea forţelor seismice asupra clădirii.  

Pe de altă parte izolarea bazei înglobează şi dispozitivele de disipare pasivă a energiei.  
În zonele cu seismicitate mare forţele orizontale induse în clădire corespund unor accelerații 

ale cutremurului de (0,15 - 0,30) g [51-54, 68, 91-96].  
Proiectarea trebuie să utilizeze materiale cu ductibilitate ridicată. Aceasta permite 

elementelor structurale să se deformeze dincolo de limita lor de elasticitate în domeniul neliniar. În 
acest caz apar articulații plastice, astfel încât la o creștere mică a forței sunt posibile deplasările 
amplificate în mod semnificativ cu pierderea stabilităţii structurale limitate [47]. 

Proiectarea structurală actuală a adoptat următoarele căi de abordare astfel: 
- asigurarea rezistenței elastice pe bază de materiale şi configuraţii geometrice. Această 

metodă este scumpă, iar pentru clădiri înalte duce la forţe orizontale mari ale etajelor.  
- măsuri de limitare a rezistenței elastice cu suplimentarea factorului de ductibilitate. 

Această abordare evită prăbușirea clădirii. 
Conceptul de izolare a bazei implică măsuri de reducere a acţiunilor asupra structurii clădirii 

fără creșterea rezistenței. Efectele seismului pot fi controlate numai prin diminuarea  mișcărilor 
transmise de la fundație în structura de rezistență a clădirii. Astfel se ajunge la  atenuarea efectului 
cutremurului [13, 35, 89, 90, 118, 157].  

 
1.2. Stadiul actual al sistemelor antiseismice elastomerice 

 
Primele soluții tehnice cât și  primele patente pentru izolarea bazei se cunosc  din anii 1800. 

Izolarea bazei a fost aplicată mai întâi la poduri şi mai târziu la construcții civile începând cu anii 
70. Astfel, sistemul de izolare din elastomer cu miez de plumb (LRB) a fost inventat în anii 1970 și 
acesta a permis ca deformabilitatea mărită și amortizarea să fie cuprinse în același produs. Se 
menţionează faptul că au fost realizate primele dispozitive pentru izolare pe bază de elastomer. 
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Acestea nu aveau amortizare ridicată şi nici rigiditate suficiente pentru prelucrarea acţiunilor date 
de vânt. Dezvoltările în tehnologia elastomerilor au permis noi amestecuri care au dus la dispozitive 
cu amortizare mare (HDRB). Aceste amestecuri au permis elemente de izolare cu rigiditate mare la 
eforturi de forfecare mici, dar o rigiditate redusă la nivele de efort mai mari. Aceste elemente prezintă 
o curbă histerezis care are o amortizare semnificativă. În Statele Unite,  la începutul anilor 1980 au 
fost realizate dispozitivele LRB sau HDRB [97, 130]. 

Încercarea la forfecare a sistemelor de izolare de la un pod vechi de peste 35 de ani a evidenţiat 
o creștere medie a rigidității de până la 7%  iar oxidarea chimică a cauciucului a fost limitată de la 
10 la 20 mm față de suprafață. Tehnologia actuală pentru a asigura rezistența la degradarea dată de 
oxigen și ozon a fost îmbunătățită și astfel încât sistemele de izolare să depășească durata de viață 
de 50 de ani. Protecția antiseismică a structurilor constă în adoptarea celor mai eficiente soluţii 
constând în minimizarea pagubelor materiale și salvarea vieților omenești la cutremure de mare 
intensitate. În acest context, rolul izolatorilor antiseismici este de a reduce acțiunea seismică prin 
reducerea forțelor orizontale care solicită clădirile [55-58, 159]. Aceste efecte sunt posibile în baza 
a două metode combinate, după cum urmează: 
1. Mărirea flexibilităţii laterale prin folosirea izolatoarelor între fundație și suprastructură. 

Consecinţa este creșterea perioadei pulsației proprii cu reducerea accelerației spectrale, adică a 
forțelor seismice; 

2. Sporirea energiei disipate care asigură reducerea spectrului de răspuns simultan cu reducerea 
forțelor seismice. 

În România, sistemele de izolare seismică sunt de tip circular sau prismatic. Astfel, un 
dispozitiv este alcătuit din straturi interne de cauciuc de aceeaşi grosime, cuprinsă între 5÷25 mm, 
fiecare alternând cu tablă de oţel. Pe baza documentului SR EN 1337-3 [158], se utilizează 
următoarele tipuri constructive de elemente de izolare seismică: 

▪ A – cu armătură complet acoperită cu elastomer, care cuprinde numai o placă de armare din 
oţel; 

▪ B – cu armătură acoperită cu elastomer. Ea care cuprinde cel puţin două placi de armare din 
oţel; 

▪ C – cu armătură din plăci de oţel exterioare profilate sau care permit fixarea; 
▪ D – tipul B cu foaie PTFE aderentă la elastomer; 
▪ E – tipul C cu o placă exterioară aderentă la elastomer şi foaie PTFE fixată de oţel; 
▪ F – fără armătură şi tip bandă. 
Dispozitivele antiseismice HDRB au fost dezvoltate în anul 1985, la Universitatea Berkeley 

iar firma ALGA a fost prima companie care a aplicat tehnologia HDRB în Europa. Acest sistem de 
izolare, în anul 1987, s-a aplicat pentru clădirea Telecom din Ancona, Italia.  

Izolatoarele elastomerice HDRB sunt preferate din cauza avantajelor ce pot fi grupate astfel: 
- readucerea sistemului în poziţia iniţială; 
- pulsaţii proprii mici cu asigurarea gradului de izolare; 
- stabilitate geometrică și durabilitate la valori semnificative în timpul cutremurului cu 

menţinerea integrităţii fizice. 

1.3. Stadiul actual al cercetărilor în domeniul încercărilor parametrice al izolatoarelor 
antiseismice. Standuri pentru încercări la scară naturală si redusa 

 Nivelul tehnic de capabilitate a dispozitivelor antiseismice elastomerice este condiţionat de 
multitudinea factorilor, parametrilor şi proprietăţilor fizico-mecanice în corelaţie cu performanţa de 
izolare a sistemului structural (clădire şi viaduct). În acest context, etapele determinante pentru 
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atestarea conformităţii unui dispozitiv elastomeric în concordanţă cu cerinţele documentului de 
referinţă (normă specificaţie tehnica, fişă tehnică etc), trebuie să asigure următoarea succesiune: 

1. Etapa de proiectare în care sunt stabilite principalele caracteristici geometrice, stratificarea 
elastomerului alternativ cu armăturile intermediare din oţel, dimensiunile straturilor de 
elastomer, dimensiunile plăcilor de oţel, dimensiunile de gabarit, în concordanţă cu cerinţa de 
izolare dinamică. Conceptul de elaborare şi definitivare a soluţiei tehnice implică faptul că 
elastomerul trebuie să aibă caracteristici fizico - mecanice stabilite sau să poată fi alese, iar pe 
de altă parte să poată fi verificate. 

2. Etapa de fabricaţie care trebuie să ţină seama de procesul de producţie privind elastomerul, 
matriţa, sistemul de vulcanizare, controlul parametrilor în timpul vulcanizării (temperatură, 
presiune). 

3. Etapa de încercare în fabrică numai pentru epruvete de elastomer şi apoi pentru dispozitivul 
la scară naturală şi numai în regim static. 

4. Etapa de atestare a conformităţii care îşi urmează metodologia din standardele de referinţă EN 
15124 sau EN 1337. 

5. Incercările dinamice pe standuri specializate au menirea să stabilească constanţa producţiei 
dispozitivului pe baza parametrilor de rigiditate dinamică la forfecare şi comprimare cât şi a 
factorului de amortizare echivalentă cu comportamentul vâscos liniar al elastomerului. Pentru 
aceasta standurile realizate în SUA (San Diego, DIS) în Italia la SISMALAB, la Universitatea 
Basilicata din Potenţa, la Eucentre din Pavia, la ALGA din Milano, evidenţiază echipări 
complexe şi precise pentru evaluarea în timp real a parametrilor de forţă, deplasare şi presiune. 
În acest caz, în funcţie de nivelul de deformaţie (100-600) mm, forţe (300……2000) t şi 
frecvenţe (0,2….3,0)Hz standurile dinamice, dozele de forţă, traductoarele de deplasare, de 
presiune, viteză, sistemele de comandă si prelucrare sunt elemente esenţiale cu particularităţi 
distincte de la un stand la altul. 
Pentru dispozitive antiseismice de dimensiuni relativ mari cu diametrul de 400 mm şi 

înălţimea de 350 mm cu deplasări laterale de cca (500….600)mm se folosesc standuri cu forţe de 
peste 2000 t şi la frecvenţe de (0,5….1,5) Hz  unde poate fi atinsă şi starea de colaps. Acesta se atinge 
atunci când elastomerul se rupe în masa sa fără să se desprindă armăturile metalice la o forţă laterală 
ce poate genera o deplasare laterală de cca 2,5 H, unde H este înălţimea totală a elastomerului.
 Pentru epruvete din elastomer se folosesc standuri realizate prin modificări sau adaptări ale 
pieselor existente astfel încât să poată fi efectuate încercările la forţă şi deformaţie impuse de 
standarde [2-5, 26-31].   

1.4. Scopul și obiectivele tezei 

Oportunitatea tezei de doctorat constă în conceperea şi stabilirea unor soluţii tehnice  de 
încercare rapidă şi precisă pentru soluţiile de izolare antiseismică. Aceasta ţine seama atât de  
situațiile reale existente cât și de cerințele reglementate privind protecția fondului construit împotriva 
acțiunilor seismice. Pentru aceasta conceptul de încercare obiectivă şi precisă au la bază următoarele 
direcţii de cercetare: 
 caracterul aleator al acțiunilor dinamice cu echivalări deterministe în funcție de sursă. 
 varietatea configurațiilor structurale cu posibilități reduse de simplificare și reducere la cerințele 

unui model fizico-matematic. 
 stabilirea caracteristicilor specifice sistemului real, în corelaţie cu posibilitatea de 

estimare/evaluare a răspunsului seismic ţinând seama de model.  
 soluțiile tehnice ale  dispozitivelor anti-seismice destinate izolării bazei. 
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 gama largă a elementelor anti-seismice pe bază de compozite elastomerice privind 
caracteristicile statice și dinamice. 

Obiectivele majore ale tezei sunt: 
-evaluarea instrumentală şi informatică a sistemelor vâsco-elastice de izolare a bazei; 
-metode avansate de evaluare a amortizării, rigidităţii şi rezistenţei la oboseală  
-evaluarea răspunsului dinamic; 
-stabilirea parametrilor de compatibilizare a dispozitivelor cu sistemele structurale în vederea 
reducerii vibrațiilor transmise. 

Obiectivele principale al tezei de doctorat sunt următoarele: 
 definirea şi fundamentarea conceptului de analiză structurală a dispozitivelor antiseismice; 
 evidențierea soluțiilor utilizate în domeniul izolării bazei cu sisteme elastice și disipative, 

ţinând seama de interfața structură - izolator – teren; 
 posibilităţi de analiza a opțiunilor de modelare matematică și simulare computerizată a 

ansamblului structură - sistem de izolare - fundație și parametrii inerțiali specifici sistemelor 
structurale cu comportare de solid rigid; 

 soluții de izolare antiseismică; 
 tipologia standurilor de încercare dinamică ; 
 metode avansate de evaluare experimentală în timp real; 
 răspunsul dinamic pentru modele reologice simple şi compuse; 
 răspunsul dinamic al structurii în regim de izolare a bazei; 
 fundamentarea sistemelor de izolare a bazei pentru structuri rigide monobloc; 
 încercări experimentale atât în ceea ce privește comportarea în regim dinamic a structurilor 

rigide cu rezemare multiplă cât şi a sistemelor individuale; 
 evaluarea de conformitate a dispozitivelor antiseismice elastomerice; 

În context, sunt analizate soluții cu aplicabilitate semnificativă, la izolarea dinamică a construcțiilor 
sub acțiunea seismelor, cât si a reazemelor antiseismice elastomerice la acțiuni deterministe în regim 
de laborator. 

Rezultatele obtinute in aceasta lucrare au un prim scop evaluarea instrumentală şi 
informatică a sistemelor vâsco-elastice de izolare a bazei, care necesita in primul rand evaluarea 
amortizării, rigidităţii şi rezistenţei la oboseală, a  răspunsului dinamic si a parametrilor de 
compatibilizare a dispozitivelor cu sistemele structurale în vederea reducerii vibrațiilor. In acest scop 
s-au avansat in lucrare metode de analiza care au  condus la soluții originale în  conceperea şi 
stabilirea soluţiilor tehnice de izolare antiseismică. Un prim pas a fost definirea conceptului de 
analiză structurală a dispozitivelor antiseismice. Studiul sistemelor de izolare a bazei pentru structuri 
rigide monobloc, a fost realizat prin dezvoltarea de soluții utile în domeniul izolării bazei cu sisteme 
elastice și disipative. Aceste solutii au aplicabilitate imediata in evaluarea teoretică și experimentală 
prin descrierea comportarii în regim dinamic a structurilor rigide cu rezemare multiplă cât şi a 
sistemelor individuale si a dispozitivelor antiseismice elastomerice. 
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CAPITOLUL 2 

ACŢIUNI DINAMICE TRANSMISE CLĂDIRILOR 

2.1. Acţiuni dinamice transmise clădirilor: vibratii si miscari seismice 

Acţiune dinamică se defineşte încărcarea exterioară variabilă în timp care generează unei 
structuri, acceleraţii punctuale şi un câmp de forţe inerţiale cu efecte în starea de tensiuni şi 
deformaţii. Astfel, acţiunea dinamică este caracterizată de încărcarea dinamică semnificativă atunci 
când variaţia acesteia în timp este comparabilă cu perioadele proprii (fundamentale) de vibraţii ale 
elementelor sau ale structurii. Pentru încărcări, acţiunea dinamică poate degenera într-o acţiune 
cvasistatică, în funcţie de caracterul variaţiei lente [1, 6-11]. 

In acest capitol se prezintă forţele dinamice periodice și neperiodice care pot avea caracter 
aproape periodic (cvasiperiodic), aşa cum este cazul proceselor dinamice ca rezultat al exploziilor  
sau pot fi aperiodice, specifice proceselor tranzitorii, ca în cazul acţiunilor seismice. 

Capacitatea structurală este apreciată pe baze normative (norme naţionale, norme europene), 
în funcţie de starea limită de tensiune şi deformaţii. Stările limită se împart în două categorii, după 
cum urmează : 

a) starea limită ultimă, caracterizată prin parametrii de rezistenţă şi stabilitate, respectiv 
rezistenţa la oboseală, ce asigură cerinţa de exploatare; 

b) starea limită a exploatării normale, exprimată prin valorile maxime ale parametrilor de 
rezistenţă cu întreruperea temporară şi reversibilă a condiţiilor de exploatare. Astfel pot fi definite 
două stări distincte ce corespund comportării instantanee şi comportării de durată. 

Stările limită ale exploatării normale pot fi astfel: 
 regimul de fisurare, influenţat de istoria în timp a solicitărilor; 
 efectul vibraţiilor, ce influențează sănătatea ocupanţilor clădirilor; 
 efectul dinamic asupra confortului şi a capacităţii de lucru a oamenilor în timpul 

odihnei sau în timpul lucrului; 
 efectul dinamic asupra funcţionalităţii, durabilităţii, preciziei şi integrităţii unor 

aparate, instrumente sensibile. 
În cazul vibraţiilor periodice, armonice sau aproape armonice, criteriile de limitare a 

amplitudinii sunt adecvate, fie acceleraţiilor pentru frecvenţe joase, fie vitezelor pentru frecvenţe 
relativ înalte.  

Evaluarea vibraţiilor pe baza parametrilor combinaţi privind efectul asupra ocupanţilor, se 
realizeaza astfel:  

1. Coeficientul de percepere a vibraţiilor.  
2. Intensitatea şi nivelul vibraţiilor transmise corpului uman.  
3. Nivelul vibraţiilor transmise corpului uman în funcţie de durata de expunere la vibraţii. Ca 

urma a efectelor psihosenzoriale şi a rezultatelor experimentale, au fost stabilite stări limită 
fiziopatologice în funcţie de parametrii cinematici ai vibraţiilor, frecvenţa acestora, durata de 
expunere a corpului uman şi direcţia de acţiune asupra corpului uman [43-50]. 

Astfel se consideră acceleraţia eficace (r.m.s.) pe direcţiile triortogonale ale axelor 
anatomice. Direcţiile de transmitere a vibraţiilor sunt definite de axele anatomice Oxyz pentru cele 
trei poziţii ale corpului uman în raport cu suprafaţa vibratoare. 
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În acest caz, asupra corpului uman se reflectă efectul cumulat al vibraţiilor exprimate prin 
acceleraţia eficace (r.m.s.), frecvenţa medie a benzilor de frecvenţă şi durata de expunere a vibraţiilor 
asupra corpului uman. Corelaţia dintre acceleraţia eficace (r.m.s.), frecvenţa medie a benzilor de 
frecvenţă, denumită în continuare frecvenţă şi notată cu ,f  durata de expunere la vibraţii este 
reglementată de prevederile normative ale standardului ISO–2631. 

 Evaluarea parametrilor combinaţi pentru aprecierea efectelor asupra clădirilor se realizeaza 
prin: 

1. Criteriile Crandall şi Edwards-Northwood. Parametrii cinematici a- f sau v - f  au condus 
la stabilirea unor criterii pe baza cărora pot fi acceptate limitele admisibile ale vibraţiilor clădirilor 
produse de explozii care au loc în imediata vecinătate [18, 55-58]. 

2. Intensitatea şi nivelul de tărie (severitate) al vibraţiilor transmise clădirilor. Intensitatea 
vibraţiilor formulată de Zeller, sau puterea cinematică poate fi utilizată pentru definirea nivelului de 
tărie sau, severitate a vibraţiilor transmise clădirii. Astfel, nivelul de tărie, sau de severitate, a vibra-
ţiilor S se defineşte în scară logaritmică sub forma 

0

10lg ZS
Z

=     [vibrar],  

unde intensitatea de referinţă Z0 = 0,1 cm2/s3 pentru o vibraţie armonică cu frecvenţa de referinţă f0 = 
1 Hz. Nivelul de tărie (severitate) al vibraţiilor transmise structurii de rezistenţă a clădirii reprezintă 
parametrul de sinteză ce semnifică acţiunea vibraţiilor asupra construcţiilor [59-62]. 

Din ansamblul surselor de vibraţii vor fi alese, pentru calcul, numai acele surse de vibraţii care 
generează tensiuni elastice ca urmare a deformaţiilor corespunzătoare acţiunilor semnificative 
exprimate prin parametrii cinematici (x, v, a). De asemenea, vor fi neglijate acţiunile datorate 
parametrilor cinematici (x, v, a) care generează mişcări de solid rigid pentru structura de rezistenţă 
a clădirii.  

Mişcările seismice transmise clădirilor produc efecte dinamice grrupate astfel: 
– degradarea elementelor structurale şi a fundaţiilor; 
– pierderea stabilităţi structurilor la clădirile înalte; 

– afectarea sănătăţii ocupanţilor prin rănire şi accidentare ca urmare a prăbuşirii parţiale sau 
totale a clădirii; 

– disfuncţii severe ale instalaţiilor şi echipamentelor de energie electrică, gaze, apă; 
– poluare şi urmări letale cauzate de degradarea instalaţiilor cu rezervoare cu gaze şi lichide 

chimice sub presiune; 
– degradări totale ale echipamentelor de stocare, epurare şi evacuare a deşeurilor sanitare cu 

mare grad de poluare şi infestare a aerului, apei, solului. 
Pe baza cerinţelor din Legea nr.10/1995 şi HG 622/2004 atât produsele pentru construcţii, 

cât şi alcătuirea unei clădiri supuse acţiunilor dinamice din seisme trebuie să fie astfel realizate încât 
să fie asigurate rezistenţa, deformaţia şi stabilitatea sub limitele admisibile stabilite în normativele 
de proiectare la nivel european. 

În funcţie de configuraţia geometrică şi alcătuirea structurală, ţinând seama de materialele 
utilizate şi de zona seismică caracterizată prin spectrele seismice de răspuns, cerinţele de rezistenţă 
şi stabilitate vor fi cuantificate ţinând seama de următorii factori: 

• forţele inerţiale produse de oscilaţiile părţilor clădirii; 
• valori diferite ale eforturilor interioare diferenţiate ca urmare a deplasărilor relative dintre 

părţile structurale ale clădirii; 
• forţele de legătură în elementele de rezemare, prindere şi fixare a echipamentelor şi 

instalaţiilor încorporate în construcţie; 
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• suprapresiunile şi pierderea stabilităţii în cazul lichidelor sau a materialelor pulverulente 
stocate în rezervoare sau containere încorporate în construcţie. 

2.2. Acţiunea şocurilor asupra clădirilor 

Şocurile transmise clădirilor sunt caracterizate prin efecte determinate de factori precum 
sursa de şocuri, evoluţia în timp a acţiunii, transmiterea şocului si natura vibraţiilor ca urmare a 
şocurilor perturbatoare. 

Cerinţele specifice ale clădirii la acţiunea şocurilor se refera la: 
a. Rezistenţă şi stabilitate 
La acţiunile impulsive sau la efectul de şoc asupra structurilor de construcţii nu trebuie să 

fie modificate semnificativ următoarele cerinţe: 
– integritatea structurală şi siguranţa în exploatare prin atingerea tensiunilor şi deformaţiilor 

specifice maxime în limite admisibile; 
– durabilitatea în exploatare a structurilor; 
– limitarea sarcinilor dinamice prin reducerea transmisibilităţii forţei perturbatoare a acţiunii 

impulsive. 

b. Confort interior la zgomot şi vibraţii 
Zgomotul structural şi vibraţiile transmise elementelor structurale trebuie să se încadreze în 

limita parametrilor cinematici stabiliţi. 

c. Integritate fizică, rezistenţă şi durabilitate pentru aparatele funcţionale ale clădirii 
Parametrii de răspuns sub formă de forţe, acceleraţii, viteze sau deplasări trebuie diminuaţi 

prin sisteme de izolare la limita admisă de funcţionalitate şi integritate a aparaturii clădirii. 

d. Forţa transmisă mai mică decât forţa excitatoare impulsivă (şoc)  
Efectul datorat acţiunii şocului îl constituie mişcarea vibratorie excitată asupra echipamentului 

sau structurii construcţiei ce recepţionează impulsul. În acest caz, entitatea materială excitată va avea 
mişcări vibratorii care se constituie sub forma răspunsului dinamic al sistemului [79, 80]. 

Acţiunea impulsivă (şocul) se poate aplica direct asupra sistemului oscilator de masă m şi 
rigiditate k cu transmiterea efectului dinamic asupra structurii, ceea ce face ca excitaţia impulsivă să 
fie de natură dinamică, denumită şoc de forţă . În situaţia în care acţiunea şocului se aplică direct 
bazei sistemului oscilator, atunci transmiterea efectului dinamic la echipament (ca sistem oscilator) 
face ca excitaţia impulsivă să fie de natură cinematică, denumită şoc de acceleraţie, unde forţa 
inerţială de excitaţie este Fin = mü cu acceleraţia impulsivă ü a bazei. 

 

2.3. Modele  dinamice structurale 

Alcătuirea sistemelor structurale sunt alcătuite din sisteme materiale sub formă de corpuri 
solide (rigide sau deformabile) cu legături de natură elastică, vâscoelastică sau vâscoelastoplastică 
supuse acțiunilor dinamice exterioare, implică generarea de efecte inerțiale. 

Comportarea dinamică a sistemelor structurale este descrisă de relații matematice 
parametrice. Reprezentarea în calcule a corpurilor solide (rigide sau deformabile), a legăturilor și a 
sistemului în ansamblul său are la bază noțiunea de sistem dinamic și noțiunea de model dinamic. 

Sistemul dinamic reprezintă o abstractizare a caracteristicilor fizico-mecanice și de 
comportament a sistemului structural a cărei stare mecanică se modifică în timp. Astfel,orice sistem 
dinamic este caracterizat prin anumite proprietăți specifice calitative (inerțiale, disipative, elastice) 
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reprezentate prin valorile parametrilor măsurabili (masă, momente de inerție, coeficienți de 
amortizare, coeficienți de rigiditae/flexibilitate) [81-88]. 

Acțiunile dinamice (excitații/perturbații) sunt cauze exterioare, rapid variabile în timp, care 
aplicate sistemului dinamic produc modificări de stare reprezentate prin efecte dinamice inerțiale 
instantanee, denumite răspunsul sau reacția sistemului. Astfel, acțiunile dinamice date sunt 
considerate mărimi de intrare, iar răspunsurile corespunzătoare ale sistemului sunt considerate 
mărimi de ieșire. De asemenea, sistemul dinamic poate fi considerat o entitate fizică ce transformă 
o acțiune într-un răspuns, căreia îi corespunde un operator matematic ce transformă o mărime de 
intrare într-o mărime de ieșire. Operatorii ce caracterizează sistemele dinamice sunt clasificați după 
unele criterii, cum ar fi: 

− sistemul de ecuații care descrie comportarea dinamică (ecuații diferențiale ordinare, 
ecuații cu derivate parțiale); 

− natura comportării fizice (liniară/neliniară); 
− natura gradului de comportare previzibilă (abordare deterministă, abordare stochastică); 
− natura legăturilor cu alte sisteme (sistem izolat pasiv/activ, sistem cu legături 

rigide/semirigide în mediul construit sau natural). 
  

2.6. Dinamica rigidului cu legături vâscoelastice discrete 

Se prezintă modelul dinamic al rigidului cu şase grade de libertate dinamică ce constau din 
trei coordonate liniare de translaţie X, Y, Z ale sistemului de referinţă fix OXYZ şi trei coordonate 
unghiulare de rotaţie ϕ x,ϕ y, ϕ    în jurul axelor Cx, Cy, Cz ale sistemului de referinţă mobil Cxyz. 
Schematizarea evidenţiază faptul că asupra rigidului cu legături discrete elastice şi vâscoase acţio-
nează sistemul de forţe dinamice exterioare kF , k = 1, 2, …, p, cupluri dinamice de momente lM , l 
= 1, 2, …, q, forţe potenţiale (gravimetrice şi elastice) şi forţe vâscoase proporţionale cu viteza, ce 
au caracter disipativ. 

Mişcarea se studiază faţă de sistemul de referinţă inerţial OXYZ,  considerat fix. Sistemul 
mobil de axe Cxyz  este legat de rigid cu originea în centrul de greutate al acestuia. 

Mişcarea de translaţie a centrului de greutate este descrisă de coordonatele liniare X, Y, Z 
faţă de sistemul fix; rotaţia rigidului este determinată de coordonatele unghiulare ϕ x, ϕ y şi ϕ z. 

Pentru liniarizarea ecuaţiilor de mişcare, se consideră că rigidul vibrează cu mărimi mici, 
adică atât deplasările liniare (translaţii instantanee), cât şi deplasările unghiulare (rotaţii instantanee) 
au amplitudini mici. Aceasta permite să se adopte următoarele ipoteze de calcul: 

– rotaţiile sunt comutative, ceea ce înseamnă că poziţia rezultată este independentă de ordinea 
rotaţiilor componente; 

– deplasările unghiulare instantanee măsurate în jurul axelor ataşate rigidului Cxyz  sunt egale 
cu unghiurile instantanee măsurate în jurul axelor sistemului fix OXYZ . 

2.5. Comportarea reologică a dispozitivelor elastomerice 

Considerăm sistemul vâscoelastic format, în diverse combianții, din elemente simple 
modelate prin schematizarea Hooke pentru comportarea pur elastică și Newton pentru comportarea 
pur vâscoasă [18, 135-138] 

Modelul comportării elastice a unui corp unidimensional, prin schematizarea Hooke 
evidențiază legătura directă dintre forța F și deformația x, respectiv dintre tensiunea normală σ   și 
deformația specifică ε  . 
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Corpul unidimensional, de arie transversală S, în stare nedeformată, cu 0,F ≡  are lungimea 
h0 iar în stare deformată cu 0,F ≠  are ∆ h = h – h0 = x  și poate fi modelat sub forma unui arc elastic 
Hooke sau sub forma unui corp elastic Hooke. 

Schematizarea modelului vâscoelastic Voigt-Kelvin este reprezentată prin două elemente 
simple Hooke și, respectiv, Newton cuplate în paralel, în sistemul longitudinal de deformare. La 
acțiunea exterioară σ  sau F aplicată se obține răspunsul sistemului sub formă ε  sau, respectiv, x, 
astfel încât ecuația constitutivă a corpului vâscoelastic este  

,Eσ = ε + ηε   

iar ecuația de stare a amortizorului vâscoelastic poate fi scrisă astfel: 

.F kx cx= +    

 
 

Capitolul 3 
MODELE DINAMICE PENTRU EVALUAREA DISPOZITIVELOR 

ELASTOMERICE 
LA SOLICITARI IMPUSE. 

 
 

3.1. Modelul Voigt-Kelvin pentru dispozitiv elastomeric excitat dinamic 
 

Considerăm sistemul vâscoelastic Voigt-Kelvin, cu caracteristicile k, c, m, este format din: 
− dispozitivul elastomeric este format din n straturi separate cu armături metalice 

intermediare, fiecare având k0 și c0, cu rigiditatea totală 0
1k k
n

=  și amortizarea totală 0
1c c
n

= ; 

− excitaţia de forma F (t) = F0 sinω t, unde F0 = const este amplitudinea forței excitatoare 
aplicate pe direcția coordonatei x ; 
             Excitaţia de forma F (t) = m0r 2ω  sinω  t, unde m0r 2ω  = F0 este amplitudinea forței 
excitatoare de „tip inerțial”, având direcția unidirecțională, pe coordonata x. 
  

3.2. Model Maxwell pentru dispozitiv elastomeric excitat dinamic  

Sistemul vâscoelastic Maxwell modelează elemente elemente elastice și vâscoase liniare 
discrete cu k, c . Amplitudinea forței poate fi constantă în raport cu pulsația excitatoare ω  , adică F 
(t) = F0 sinω  t sau variabilă cu ξ   de tip inerțial cu mase excentrice rotitoare cu viteza unghiulară 
ω  . 
 3.3. Model Hooke - Maxwell (Zener) pentru dispozitiv elastomeric excitat dinamic 

 
Considerăm sistemul vâscoelastic Hooke-Maxwell (Zener) ce modelează materiale 

elastomerice cu amortizare structurală δ  = cω /k și materiale cu  ζ= c/(2mp).  
În concluzie, pentru calculul dinamic structural real este necesară o corecție semnificativă a 

amortizării vâscoase obținute în laborator, pe baza excitației cinematice armonice [139-143].  
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CAPITOLUL 4 
 

EVALUAREA EXPERIMENTALĂ PARAMETRICĂ A 
COMPORTĂRII DINAMICE PENTRU DISPOZITIVE 

ELASTOMERICE 
 

Obiectul prezentului capitol îl constituie metodele experimentale și instrumentale de 
evaluare a elementelor amortizoare din elastomeri realizate ca izolatoare antivibratile sau izolatoare 
antiseismice. 

Elementele din elastomeri îndeplinesc rolul de izolatoare antivibratile atunci când pe baza 
proprietății de elasticitate a cauciucului contribuie la evitarea rezonanței în funcționarea mașinilor și 
utilajelor de construcții. Rolul de amortizare corespunde diminuării amplitudinii vibrațiilor pe baza 
proprietății cauciucului de a absorbi și disipa prin transformare în căldură a unei părți din energia 
mecanică a sistemului. 

În cazul utilizării ca elemente înglobate în construcții cu scopul protecției antiseismice a 
acestora, elementele din elastomeri îndeplinesc rolul de izolatoare antiseismice. Sistemele de izolare 
antiseismică sunt acele elemente care contribuie la modificarea răspunsului seismic al unei structuri 
prin izolarea și disiparea energiei, respectiv prin crearea unor rețineri temporare sau permanente prin 
conexiuni rigide [144-147]. 

Lucrarea conține metode instrumentale și informatice utilizate pentru încercările de 
laborator în vederea determinării caracteristicilor elastice și de amortizare ale izolatoarelor din 
elastomeri în conformitate cu cerințele documentelor de referință aplicabile: 

• Standardele armonizate SR EN 1337 – aparate de reazem pentru structuri și SR EN 15129 
– dispozitive antiseismice pentru elementele înglobate în construcții [159]; 
• Reglementările privind expunerea la vibrații SR ISO 2631 – evaluarea expunerii umane la 
vibraţii globale ale corpului și Directiva 2002/44/CE – cerinţele minime de securitate şi sănătate 
referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenţi fizici (vibraţii), corelate cu 
specificațiile tehnice ale producătorului în cazul elementelor utilizate pentru mașini și utilaje de 
construcții. 

Încercarea elementelor din elastomeri utilizate la izolarea sau amortizarea vibrațiilor se 
efectuează în două etape și modalități distincte și anume: 

• încercarea cvasistatică la presă cu trasarea în timp real a diagramei caracteristice forță-
deformație; 
• încercarea în regim dinamic cu excitator inerțial și variație a frecvenței. 

Determinarea caracteristicilor elastice și de amortizare, indiferent de regimul de 
solicitare(cvasistatic/dinamic) se realizează prin calcul pornind de la înregistrarea diagramei de 
variație forță-deformație obținută în urma solicitării elementelor de amortizare în anumite condiții 
prestabilite.  

Principalele caracteristici asociate performanțelor elementelor de amortizare din elastomeri 
sunt: modulul  de elasticitate (longitudinal/ transversal – E/G),  coeficientul de rigiditate (kb), și 
coeficientul  de amortizare  vâscoasă ( bξ );  Aceste  caracteristici sunt influențate de o serie de  
parametri precum: amplitudinea deformației, frecvența de solicitare, temperatura de lucru, ciclurile 
repetate de solicitare, capacitatea de încărcare, efectul de îmbătrânire a materialului, etc. 

Încercările în regim dinamic au ca scop determinarea fracțiunii din amortizarea critică (ξ ) 
definită ca raportul dintre coeficientul de amortizare vâscoasă (c) și coeficientul de amortizare critică 
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(c0); Metoda pentru determinarea acestui parametru este diferită funcție de modul de vibrație a 
sistemului elastic (vibrație liberă / vibrație forțată).  

În continuare vor fi prezentate metodele de măsurare, sistemele instrumentale și informatice 
utilizate, precum și rezultatele probelor și determinărilor experimentale efectuate. 

 
4.1 Metode experimentale pentru izolatoarele elastomerice 

 
Consideram cazul incercărilor în regim cvasistatic si prezentam cateva elemente 

teoretice, si anume: 
a) Relațiile de calcul a principalilor parametrii caracteristici pentru elementele de 

amortizare din elastomeri: 
• modulul de elasticitate transversal (Anexa F, SR EN 1337-3 ) 
• modulul de elasticitate longitudinal (Anexa H, SR EN 1337-3 ) 
• coeficientul de rigiditate  (Anexa G, SR EN 15129 ) 
• coeficientul de amortizare vâscoasă  (Anexa G, SR EN 15129 ) 

 
b) Prelucrarea și prezentarea datelor experimentale privind încercarea cvasistatică a 

elementelor din elastomeri folosind regresia liniară. 
Modul de prezentare a legăturii liniare dintre două variabile, atunci când aceasta există, se 

numeşte metoda regresiei liniare (linear regression);  
Pentru aceasta se consideră una dintre variabile ca variabilă independentă sau variabilă 

predictor, iar cealaltă variabilă ca variabilă dependentă sau variabilă răspuns (outcome).  Legătura 
liniară dintre cele două variabile este descrisă de o ecuaţie liniară, ecuaţia de regresie (regression 
equation) căreia îi corespunde geometric dreapta de regresie (regression line).  

Ca metodologie, variabila dependentă se distribuie pe axa ordonatelor, în timp ce variabila 
independentă se distribuie pe axa absciselor. Ecuaţia dreptei de regresie se stabileşte pe baza metodei 
“celor mai mici pătrate” (least squares method) care, intuitiv, minimizează distanţa între punctele 
reprezentate de perechile de date/observed values şi punctele corespunzătoare de pe dreaptă/fitted 
values (obţinute pe verticalele corespunzătoare). Această distanţă se numeşte reziduu (residual).  
  O eroare standard  mare arată că valorile observate sunt la distanţă de dreapta de regresie şi 
deci aceasta este mai puţin reprezentativă pentru datele reale. În consecinţă şi valorile prognozate 
sunt afectate de erori mai mari. In cazul dinamic prezentam 3 metode de analiza. 

 

4.2 Proceduri pentru determinarea experimentală a caracteristicilor elastice și de 
amortizare la dispozitivele elastomerice 

In cazul incercărilor în regim cvasistatic (metoda de lucru) consta in : 
a) Sistemul de testare (aparatura,echipamente plus parametrii de lucru) 
− presa mecanică + indicator deplasare (comparator): forța de încărcare, viteza de încărcare, 

precizie determinare deplasare, precizie determinare forțe;  
− presa electronică (sistem de măsurare cu traductori integrați): regimul de solicitare (forța 

încărcare, viteza încărcare, tip solicitare: statică/dinamică), incertitudinea de măsurare 
parametri proces. 
 

b) Procedura de lucru (etape proces) 
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1. Stabilire condiții de încercare: forța și viteza de încărcare, deplasarea/ deformația maximă pentru 
încercare, numărul necesar de epruvete testate pentru nivelul de încredere necesar; reglaje 
(etalonare / calibrare) sistem de testare și estimarea incertitudinii de măsurare; 

2. Pregătire încercare (cca. 4 cicluri succesive încărcare-descărcare pentru micșorarea sau 
normalizarea influenței histerezisului mecanic);  

3. Testare propriu-zisă și înregistrarea datelor forță-deformație; 
4. Prelucrare statistică a datelor folosind regresia liniară 

− ordonarea datelor în două seturi (forță, deformație) și stabilirea dreptelor de regresie 
considerând cele două valori ca variabile independente/dependente în mod alternativ (dreapta de 
regresie X/Y, dreapta de regresie Y/X );  

− estimarea parametrilor statistici (medie, abatere medie pătratică, nivel de încredere, interval 
de încredere) și a coeficientului de corelație între cele două seturi de date, corespunzător celor 2 
drepte de regresie; 

− trasarea caracteristicii forță-deformație pe baza valorilor medii estimate anterior; 
5. Determinarea coeficientului de amortizare vâscoasă echivalentă (ξ ) ≡ factor de amortizare   

− determinarea analitică (software specializat) a ecuațiilor asociate curbelor de încărcare, 
respectiv descărcare și calculul ariilor corespunzătoare energiei disipate pe ciclul de solicitare (∆W), 
respectiv energia consumată pentru obținerea deformației maxime (∆B); 

− calcul coeficientului de amortizare vâscoasă echivalentă conform relației: 

 1
2 4b

Wg
B

∆
ξ = =

π ⋅∆
; unde: g  - coeficientul de amortizare histeretică;  

− calculul coeficientului de amortizare vâscoasă echivalentă se poate face și pe baza 
relației de definiție precizată în Anexa G, SR EN 15129;  

 La incercări în regim dinamic, metoda de lucru consta in : 
a) Sistemul de testare (aparatura,echipamente + parametrii de lucru) 
− stand experimentare specializat: tip solicitare (compresiune/ forfecare), regim de 

solicitare dinamică (forțe perturbatoare, amplitudine și frecvență vibrații, direcție de 
aplicare a forțelor perturbatoare, masa părții mobile); 

− lanț aparate de măsura pentru achiziția și prelucrarea semnalelor: accelerometru 
piezoelectric tip 4506 B 003  Bruel&Kjaer, placa de achiziție Ni USB-9162 și analizor 
digital construit pe platforma programului LABVIEW, respectiv: traductor inductiv de 
deplasare HBM tip  WA 20 asistat de un sistem de  achiziție SPIDER 8 și softul 
specializat CATMAN; lanț aparate de măsura în varianta:  traductor inductiv de deplasare 
HBM tip  WA 20,  sistem de  achiziție SPIDER 8 și software specializat CATMAN. 

b) Procedura de lucru (etape proces) 

Metoda decrementului logaritmic (vibrație liberă amortizată) 

1. Determinarea coeficientului elasticitate (k) pentru sistemul mecanic considerat; 
2. Aplicare impuls inițial asupra sistemului mecanic ( forța unidirecțională cu o valoare 
prestabilită ) și înregistrare oscilogramă x = f(t);  
3. Pe baza oscilogramei se determină mărimea pseudo-perioadei TP ca medie corespunzătoare 
unui număr minim de 3 pseudo-pulsații, și un set de minim 4 elongații maxime succesive situate 
la un interval egal cu  mărimea pseudo-perioadei TP; 
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4. Se calculează valoarea medie a rapoartelor elongațiilor determinate anterior, stabilind astfel 
valoarea decrementului logaritmic ce caracterizează amortizarea vibrațiilor 
5. Se calculează valoarea coeficienților de amortizare c și respectiv c0, după care se determină 
valoarea factorului de amortizare ξ  

Verificare experimentală: 
Cunoscând prin măsurare directă în cadrul testului valorile următorilor parametri: forța inițial 
aplicată (impuls inițial), viteza de deformare și coeficientul de elasticitate pentru elementul elastic, 
se poate determina prin calcul valoarea coeficientului de amortizare. 

Metoda punctelor de semiputere (vibrație forțată cu amortizare vâscoasă) 

1. Înregistrare oscilogramă pentru vibrațiile forțate și determinarea zonei de funcționare în 
regim staționar; 

2. Utilizarea unui software pentru trasarea automată a curbei de rezonanță corespunzător 
funcționării în regim staționar ( ξ = constant); 

3. Determinarea lățimii benzii de rezonanță (abscisa punctelor de semiputere definite anterior) 
pentru care se regăsește valoarea maximă a amplitudinii vibrației ( maxX ); 

4. Calculul valorii factorului de amortizare ξ  (fracțiunea din amortizarea critică).  

5. După caz, se poate determina valoarea coeficientului de amortizare (c), pornind de la 
relația de definiție a factorului de amortizare ξ , pentru care se calcula cu ușurință valoarea 
coeficientului de amortizare critică (c0), pe baza coeficientului de rigiditate (k). 

6. Pot fi determinați și alți parametri care caracterizează răspunsul staționar al sistemului 
elastic. 

 

4.3. Determinări experimentale pentru izolatoarele elastomerice antivibratile 

Pentru reducerea vibrațiilor transmise omului  pe durata lucrului cu un compactor vibrator 
CVA10, s-a adoptat soluția unui sistem de amortizare compus din 8 elemente din cauciuc amplasate 
între ruloul vibrator și șasiul anterior pe care e amplasat postul de comandă al mecanicului operator. 

Izolatorul amortizor din cauciuc (figura 1) utilizat în cadrul sistemului de amortizare este 
compus din două armături metalice exterioare și o armatură intermediară, între care se afla două 
straturi de cauciuc. Aderenta necesară dintre cauciuc și armaturile metalice s-a realizat prin tratarea 
chimica a acestora, iar vulcanizarea s-a făcut la temperaturi și presiuni optime stabilite pentru fiecare 
amestec de cauciuc prin tehnologia specifică pentru elementele vulcanizate. 
Izolatoarele amortizoare sunt dispuse la capetele axului ruloului vibrator în două grupuri a câte patru 
tampoane fiecare.  

Pentru aceeași formă constructivă (configurație geometrică și dimensională neschimbată) au fost 
elaborate patru amestecuri de cauciuc (AB4a, AB9, AB22 și AB31) sensibil diferite atât din punctul 
de vedere al compoziției chimice, cat și a proprietăților fizice (duritate Shore). Din aceste materiale 
au fost realizate patru seturi a cate opt elemente amortizoare. Tehnologia de execuție a 
amortizoarelor a fost concepută astfel încât sa poată fi ușor asimilată la unitățile de prelucrare a 
cauciucului pentru produse de serie. 
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Fig. 1 Dispozitiv elastomeric antivibratil cu armatura interioara. 

 
Principalele caracteristici ale amortizorului de cauciuc sunt următoarele: 
 

Încercări în regim cvasistatic (metoda instrumentală) 

Pentru încercarea cvasistatică se utilizează o presa mecanică cu prelucrarea rezultatelor prin 
observare directă. în cadrul acestei încercări se determinaă caracteristica forță - deformație, în baza 
căreia se pot aprecia atât gradul de linearitate sau zonele pentru care caracteristica este lineară, 
comportarea neliniară cât și bucla histerezis la proba repetată de încărcare - descărcare. 

Încercarea s-a efectuat cu o viteza de încărcare de 5 mm/min, iar pasul deformației, citit pe 
cadranul comparatorului, a fost de 1mm. Forțele corespunzătoare deformației au fost citite direct pe 
cadranul indicator al presei. 

Caracteristica forță-deformație a fost trasată pentru o deformație totală de 10mm a 
elementului amortizor. Înainte de înregistrarea valorilor efective forță-deformație, elementele 
amortizoare din cauciuc au fost supuse la patru cicluri consecutive încărcare-descărcare, în vederea 
micșorării buclelor de histerezis mecanic de început. 

Prelucrarea datelor s-a realizat în două feluri: pe elemente de cauciuc și pe grupe de elemente 
de cauciuc. în ambele cazuri s-a folosit același procedeu de prelucrare a datelor pe baza unui program 
de calcul  specializat . 

Având în vedere caracterul liniar pronunțat al dependentei dintre forțele aplicate și 
deformațiile elementelor de cauciuc, au fost stabilite regresiile liniare pentru fiecare set (populație) 
de date experimentale. 

In cadrul prelucrării datelor au fost urmărite armatoarele scopuri: 
− stabilirea dreptelor de regresie 
− calculul principalilor parametrii statistici 
− estimarea parametrilor și a corelației între forte și deformații 

Prezentarea datelor și a rezultatelor prelucrărilor se face, pentru fiecare set de date, printr-o 
fisă de calcul și o reprezentare grafică în coordonate X,Y (deformații, forțe) conținând dreptele de 
regresie (culoarea albastră corespunzător regresiei Y/X, culoarea roșie corespunzător regresiei X/Y), 
și dispersia punctelor experimentale de coordonate XK  , YK . 
 
Încercări în regim dinamic (metode instrumentale) 

Conform documentelor de referință se impune determinarea coeficientului de rigiditate 
dinamic a izolatoarelor din cauciuc.  
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În cadrul ICECON S.A. s-a conceput, proiectat și realizat un stand pentru încercarea la 
vibrații a elementelor amortizoare de cauciuc, astfel încât sa se reproducă cât mai fidel condițiile de 
solicitare mecanică specifice funcționării utilajului. 

Standul are în componența sa un vibrator unidirecțional (poz.2) de 3000daN, acționat de un 
motor electric asincron (poz.1) de 7,5kW la 1500rot/min, prin intermediul unei transmisii cu curele. 
Vibratorul se află montat pe o placă circulară prevăzută cu găuri ovale, astfel încât să poată permite 
reglarea poziției acestuia față de steaua superioară (poz.4). 

Elementele amortizoare (poz.7) sunt prinse între două bacuri semicirculare identice (poz.6) 
pe a căror circumferință se află practicate găuri filetate, inclinate la 15°, astfel încât sa permită 
atingerea stărilor extreme și intermediare de solicitare ϕ∈ [ 0,90°] (figura 2).   

 
 

Fig. 2. Stand de incercare dinamică rapidă. 
1- motor electric; 2 –vibrator 3000daN; 3- bulon filetat; 4- suport superior; 5-doza tensometrică (forța 

2000daN); 6- bacuri de  prindere;7-amortizor; 8 - suport inferior 
 

Măsurarea forței atât la intrarea, cat și la ieșirea din amortizor se realizează cu ajutorul 
dozelor tensometrice 5. Axele geometrice ale dozelor coincid cu planul de simetrie transversal al 
grupului circular bacuri-amortizor. 

Pentru măsurarea deplasării relative dintre partea mobilă și partea fixă (deformație relativă 
a cauciucului pe direcția vibrației) s-a folosit un traductor inductiv. 
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a b 

Fig. 3.  Detalii constructive și de montaj ale standului. 
 
Construcția cu cele trei brațe echilibrate orientate simetric la 120° în plan orizontal permite 

eliminarea unui ghidaj central, ca și frecările dintre partea fixă și cea mobilă a standului. 
Caracteristicile tehnice și constructive ale standului sunt: 
 
Schema lanțului de măsurare este dată în figura 4, iar în figura 5 este dată schema circuitului de 
măsurare: traductor inductiv deplasări – amplificator cu frecvența purtătoare 

 

 
 
 

Fig 4.  Schema fluxului de masurare 
pentru determinarea caracteristicilor 
elementelor amortizoare din elastomeri; 
componenta: 1-doze tensometrice tip 
Philips pentru forte de 2000daN; 
2-placa metalica de baza a tamponului de 
cauciuc; 3-tampon de cauciuc (element 
amortizor); 
4-traductor inductiv pentu deplasari IWT 
302; 5-amplificator cu frecvența 
purtătoare N2302; 
6-oscilograf cu 8 canale LS1 

 
Măsurarea forțelor la intrarea și ieșirea din tamponul de cauciuc (poz.3) se realizează cu 

ajutorul unor doze tensometrice (poz.1) introduse în circuitul de măsura al unui amplificator cu 
frecvență purtătoare (poz.5). Măsurarea deformației elementului de amortizare se realizează cu 
ajutorul unui traductor inductiv cu contact (poz.4), introdus de asemenea în circuitul de măsurare al 
amplificatorului cu frecvența purtătoare. Pentru prelucrarea ulterioară a datelor experimentale, 
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valorile instantanee ale forței și deformației sunt înregistrate pe hârtia unui oscilograf cu mai multe 
canale (poz.6). 

Etalonarea dozelor tensometrice pentru forțe s-a realizat cu ajutorul unei prese cu precizia 
de ± 5 daN. 

 
Fig. 5.  Schema circuitului de măsurare al traductorului inductiv pentru deplasări cu amplificator cu 

frecvența purtătoare; componenta: E-semipuntea formata de bobinele traductorului; I-semipuntea interioara 
de echilibrare a amplificatorului; A-amplificatorl D-demodulator; G-generator de frecvența purtătoare; U- 

aparat indicator 

În prealabil a fost efectuată și etalonarea internă a amplificatorului N2302 prin generarea 
unui semnal electric echivalent de ± 200 µm/ m. Întrucât constanta traductorului rezistiv utilizat K 
era diferită de valoarea 2, stabilirea indicației prin reglarea sensibilității punții s-a făcut la valoarea 
ε*et data de relația: 

2*et etk
ε = ⋅ ε  .  

unde εet  este valoarea semnalului de etalonare înscrisă pe comutator. 

Cu ajutorul oscilografului tip 8 LS 1 s-au înregistrat simultan cele 3 semnale (2 semnale de 
forte și un semnal de deplasare), folosindu-se galvanometre cu frecvența proprie f0=1000Hz. 

Determinarea caracteristicilor de amortizare la vibrația forțată cu amortizare vâscoasă prin 
metoda rezonanței la încărcare și descărcare 

Pentru determinarea coeficienților de rigiditate a elementelor amortizoare s-a adoptat 
metoda rezonanței la încărcare și descărcare. Pentru ca metoda sa fie cat mai precisă s-a utilizat 
modelul unui sistem cu un grad de libertate acționat de o forță perturbatoare cu amplitudinea 
variabilă de forma: 

2
0 sinP m r t= ω ω ; 

unde m 0 r  este momentul static al masei excentrice; ω este viteza unghiulară. 
 

Prin încărcarea sistemului la forța perturbatoare maximă de 3000daN, frecvența de 48Hz și 
amplitudinea de 0,8mm, condițiile de încercare au fost suficiente atât pentru a testa comportarea 
elementelor de cauciuc, atât în regim de lucru staționar (ω =constant), cât și în regim tranzitoriu, 
prin descărcarea sistemului de la ω = 302 s-1 la  ω = 0. 
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Trecerea în rezonanță a fost marcată prin creșterea pronunțată a amplitudinii (deformația 
relativă a cauciucului cuprins între armătura fixă și cea mobilă) .  

Deoarece tehnica de măsurare permite determinarea directă a perioadei de rezonanță Trez, 
este mai comod sa scriem o relație operantă sub forma: 

2
2

dim 2

4

rez

K m n
T

 π
= − 

 
. 

Grupul de amortizoare este format dintr-un sandwich de cauciuc (26,27,30 legate în paralel) 
cauciuc AB31; unghiul ϕ = 0 ° (forfecare); încărcarea statică totală 360 kg. Faza: descărcare de la ω 
regim la ω=0  ca rezultat experimental. 

            Determinările experimentale s-au făcut în trei poziții de încărcare și anume: la compresiune 
(ϕ = 0), la forfecare (ϕ = 90°) și pentru o poziție intermediară (ϕ = 90°) corespunzător unei soluții 
posibile de montaj în sistem. 

Legătura între coeficientul de rigiditate kϕ pentru un unghi oarecare ϕ și coeficienții de 
rigiditate pentru compresiune kc și pentru forfecare kf , este data de relația: 

2 2cos sinc fk k kφ = φ+ φ  .  
Standul de încercare s-a conceput astfel încât sa se poată face determinări pentru coeficientul 

de rigiditate la cel puțin trei unghiuri diferite, în scopul verificării abaterilor rezultate cu ajutorul 
relației de mai sus. 

Rezultate experimentale (date de sinteză) 

Pentru fiecare calitate de cauciuc s-au analizat comparativ valorile obținute experimental și 
cele rezultate din calcul pentru coeficientul de rigiditate static, observându-se o bună concordanță, 
abaterea maximă relativă fiind de -11%.  

Analiza rezultatelor experimentale privind determinarea coeficienților de rigiditate 
dinamică a elementelor izolatoare de cauciuc conduce la concluzia ca rigiditatea dinamica variază 
odată cu modificarea unghiului de așezare respectându-se relația între coeficienții de rigiditate la 
compresiune și forfecare. 

Coeficienții de rigiditate ating valorile cele mai ridicate la compresiune (ϕ=0°) și cele mai 
scăzute la forfecare (ϕ=90°). Folosirea elementelor izolatoare din cauciuc la unghiul ϕ=60° oferă 
posibilitatea realizării unui coeficient de rigiditate corespunzător unei bune izolări (influenta 
forfecării) și a unei rezistente mecanice mai ridicate (influența compresiunii)  decât în cazul 
forfecării. 

Condițiile de încercare dinamică în regim staționar pentru vibrații au fost date de: forța 
perturbatoare maximă de 3000daN, frecvența vibrațiilor de 48Hz iar amplitudinea variabilă, după 
tipul de solicitare și al amestecului de cauciuc  – coeficienții de rigiditate dinamică ai elementelor 
amortizoare. 
 
Determinarea caracteristicilor de amortizare la vibrația liberă amortizată prin metoda 
decrementului logaritmic  

Pentru vibrația liberă amortizată a sistemului s-a utilizat același stand descris anterior, căruia i 
s-a imprimat un impuls de jos în sus în centrul stelei superioare, cu ajutorul unui ciocan de 5 kg. 
Semnalul captat de traductorul inductiv a fost amplificat și înregistrat pe hârtie sensibilă la radiații 
ultraviolete. 
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Rezultate experimentale (date de sinteză) 

 
Din analiza rezultatelor experimentale se constată următoarele: 

a) Decrementul logaritmic al vibrației libere creste odată cu creșterea unghiului de așezare de 
la 0° (compresiune) la 90° (forfecare), la mărcile AB31 și AB4a, iar la AB22 scade, în timp ce la 
AB9 scade pe intervalul ϕ ∈ ( 0 , 60°) și crește pe intervalul ϕ ∈ (60°,90°) cu un minim la 60°. 

b) Factorul de amortizare n scade odată cu creșterea unghiului ϕ ∈ (0°,90°) la mărcile AB31 
și AB22, iar la AB9 creste, în timp ce la AB4a scade pentru ϕ ∈ (0°,60°) și crește pentru ϕ ∈ 
(60°,90°) cu un minim la 60°. 

c) Fracțiunea din amortizarea critică ξ , creste odată cu unghiul ϕ ∈ (0°,90°) la mărcile de 
cauciuc AB31, AB9 și AB4a în timp ce la marca AB22 scade. 

Din punctul de vedere al eficienței amortizării, având în vedere condițiile identice de încercare 
precum și identitatea formei constructive a elementelor izolatoare, se constată că mărcile AB4a și 
AB22 la unghiul ϕ =60° (corespunzător modului de instalare pe utilaj) asigură cei mai mari 
coeficienți de amortizare vâscoasă – c , factori de amortizare – n, precum și cele mai mari valori ale 
fracțiunii de amortizare critică ξ. 
Determinarea caracteristicilor de amortizare la vibrația forțată cu amortizare vâscoasă prin 
metoda raportului între amplitudinile de oscilație la rezonanță și regim staționar 

Se consideră sistemul din figura 6, unde forța unidirecțională este dată prin relația: 

2
0( ) cosf t m r x t= ω ω ,        

iar ecuația diferențială a mișcării este: 

2
0

i t
rmx cx kx m e ω+ + = ω  .        

 

 

 

Fig. 6. Schematizarea modelului histeretic excitat inerțial. 

Soluția staționară va conduce la amplitudinea complexă a deplasării sub forma: 
2

0
2 ˆ

1 2  
im rx x e

m i
φΩ

= ⋅ = ⋅ α
−Ω + ⋅ ξ Ω

 .        

Prin măsurarea amplitudinii la rezonanță (Ω =1), poate fi determinată fracțiunea din 
amortizarea critică cu formula: 

0 1
2 2

stationar

rez rezonanta

m r A
m x A

ξ = ⋅ =
⋅

.        
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4.4 Analiza experimentală prin metode instrumentale și informatice de evaluare a 
performantelor  

Încercări pe stand cu excitație inerțială cu frecvență ridicată  (regim dinamic) 

Determinarea  fracțiunii din amortizarea critică (ξ )  prin metoda curbei de rezonanță 
obținută prin creșterea liniară a frecventei vibrogeneratorului 

Principiul metodei  
Metoda se bazează pe evoluția sistemului de izolare seismică intr-un domeniu frecvențial ce 

include regimul de rezonanță și asimilarea înfășurătoarei semnalului de deplasare  cu o curba de 
rezonanță. Determinarea constă în variația liniară a frecvenței motorului de acționare și corelarea 
evoluției semnalului de deplasare cu frecvența excitatorului dinamic. În acest sens trebuie respectată 
condiția ca pornirea motorului și startul înregistrării semnalului de deplasare sa fie sincrone. Astfel 
fiecărei valori temporale i se va asocia o valoare a frecventei de vibrație a sistemului. 

Se urmărește determinarea raportului de amortizare (ξ )  cu formula: 

2 2
M m

r r

f f f
f f

∆ −
ξ = =

⋅ ⋅
  ,      

unde  fr este frecvența vârfului de rezonanță Ar;  ∆f diferența dintre frecventele punctelor de 
semiputere fM și fm definite de amplitudini egale cu 0,707×Ar și simetrice față de vârful de rezonanță. 

Rezultă ca raportul de amortizare ξ  se poate calcula pe baza coordonatelor temporale ale 
vârfului de rezonanță și a punctelor de semiputere  determinate din semnalul de deplasare captat 
sincron cu pornirea motorului de acționare. 

Pentru aplicațiile care presupun un domeniu de frecvențe larg  (ex. frecvența înaltă de 
rezonanță a sistemului ) se poate face baleierea unui domeniu de frecvențe restrâns, între o frecvență 
inițială F0 și o frecvență finală F, astfel încât capacitatea sistemului de stocare sa fie compatibilă cu 
volumul de date captat. Aceasta situație este exemplificată în figura 2 iar noua formulă de calcul 
devine: 
 

( )
0

  ,
2

M m

r

t t
F

K t

−
ξ =

⋅
+

 
unde F0  este frecvența inițială de la care începe înregistrarea sincrona 
a semnalului; F frecvența finala la care se oprește înregistrarea 
sincrona a semnalului; tr , tM , tm  coordonatele temporale ale vârfului 
de rezonanță și a punctelor de semiputere; ( )0  K F F T= − . 

Proceduri de lucru  
Pentru variația turației motorului de acționare a vibrogeneratorului a fost folosit un variator 

de frecvență tip SV075IG5A-4 a cărui caracteristică “frecvență-timp” F(t) este liniară. Trasarea 
caracteristicii F(t) a invertorului a fost făcută în cadrul laboratorului, rezultând diagrama din figura 
14, care evidențiază o buna liniaritate a acesteia.  

În cadrul acestei metode, pentru captarea și stocarea semnalului de deplasare au fost utilizate 
două lanțuri de aparate:  

Varianta 1: accelerometru piezoelectric tip 4506 B 003  Bruel&Kjaer, placa de achiziție Ni 
USB-9162 și analizor digital construit pe platforma programului LABVIEW.  
Modul de lucru:  
1. Se face o înregistrare inițială a semnalului de deplasare prin baleierea unui domeniu de frecvente 
care sa aducă sistemul studiat în zona postrezonanță. Fenomenul de rezonanță fiind vizibil pentru 
aplicația noastră, aducerea sistemului în postrezonanță se poate executa ușor, prin creșterea  manuală 
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a frecvenței invertorului, până la atenuarea efectului rezonanței. Semnalul astfel captat, este necesar  
pentru determinarea aproximativă a frecvenței de rezonanță printr-o analiză spectrală grosieră. 
2. Cunoscându-se valoarea aproximativă a  frecvenței de rezonanță, decelate în prima etapă, se alege 
un domeniu de frecvențe care sa includă, relativ central, frecvența de rezonanță; 
3. Se alege un timp de baleiere care sa asigure trecerea sistemului  prin zona  rezonanței într-un timp 
de ordinul secundelor; 
4. Se captează și se prelucrează semnalul  urmărindu-se vizualizarea zonei de rezonanță și decelarea 
coordonatelor temporale ale vârfului de rezonanță și a punctelor de semiputere; 
5. Se aplică formula de calcul corespunzătoare. 
 
Baleierea domeniului de frecvente s-a făcut cu pornire din zero. 
Varianta 2: traductor inductiv de deplasare HBM tip WA 20 asistat de un sistem de achiziție SPIDER 
8 și softul specializat CATMAN al aceluiași  producător.  
Modul de lucru:  

1) Se face baleierea manuală a unui domeniu de frecvențe care să asigure manifestarea vizibilă 
a fenomenului de rezonanță, stabilindu-se astfel o frecvența maximă de interes; 

2) Se face baleierea automată pe domeniul de frecvențe stabilit anterior, pentru diverse 
intervale de timp, cu vizualizarea semnalelor de deplasare până la evidențierea clară a zonei de 
rezonanță; 

3) Se consemnează coordonatele temporale ale vârfului de rezonanță și a punctelor de 
semiputere; 

4) Se aplică formula de calcul corespunzătoare 

Rezultate:  

Baleierea domeniului de frecvențe s-a făcut cu pornire de la o frecvența prestabilită. 
Testele pentru M0 și M1 au fost făcute în intervalul 5-8 Hz (F0=5Hz) și timpul de baleiere 14s, iar 
pentru M2 între 4-8 Hz (F0=4Hz) și timp de baleiere 14s. 

b.  Determinarea  fracțiunii din amortizarea critică (ξ )  prin metoda raportului amplitudinilor 
vibrațiilor în rezonanță – regim staționar 

a) Principiul metodei  
Relația de calcul pentru determinarea raportului de amortizare ξ este: 

 
2

stationar

rezonanta

A
A

ξ =
⋅

. 

Pentru determinarea amplitudinilor deplasării la rezonanță și în regim staționar, au fost 
folosite mai multe metode.  
           Prima metodă folosită s-a bazat pe analiza spectrală a semnalului captat cu un accelerometru 
piezoelectric tip 4506 B 003  Bruel&Kjaer și placa de achiziție Ni USB-9162. Pentru analiza 
spectrală s-a folosit un analizor digital construit pe platforma programului LABVIEW. Modul de 
lucru a constat în baleierea cu ajutorul unui invertor tip SV075IG5A-4 a unui domeniu de frecvențe 
care să includă zona frecvențială de rezonanță și de regim stabilizat, urmată de analiza spectrală 
semnalului în aceste doua zone de interes. Rezultatele au fost nesatisfăcătoare datorită complexității 
semnalului în zona de rezonanță (frecvență și amplitudine continuu variabile) ceea ce a condus la 
rezultate nerepetitive și necorelate cu metoda punctelor de semiputere. 

Ca urmare, s-a căutat o metodă pentru determinarea exactă a frecvenței de rezonanță fr , cu 
scopul determinării Ar prin menținerea staționară a sistemului în acest regim. Astationar se determină 
prin aducerea sistemului în regim staționar la o frecvență  definită ca fiind: fstationar = 3fr . 
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Determinarea frecvenței de rezonanță fr , a fost realizată prin următoarea metodă:  
− Semnalul de deplasare generat de un traductor inductiv HBM tip WA 20 se vizualizează cu 

ajutorul sistemului de achiziție și prelucrare SPIDER 8 - CATMAN pentru cazul baleierii unui 
domeniu de frecvente care include și depășește zona de rezonanță.  

− Aducerea sistemului în zona de lucru postrezonanță se face prin comandarea manuală a 
invertorului, frecvența fiind crescută treptat până la manifestarea vizibilă a fenomenului de rezonanță 
și apoi până la stingerea ușoară a acestor efecte. 

− Semnalul astfel obținut prezintă o creștere specifică în zona rezonanței, urmată de o scădere 
cu atât mai accentuată cu cat frecvența de lucru în zona de postrezonanță este mai mare.  

− Încercările se reiau în mai multe etape, fiecare fiind însoțită de scăderea în cuante a 
frecvenței maxime comandate invertorului.  

− Efectul scăderii frecvenței maxime comandate se concretizează în aspectul diagramei 
deplasare-timp prin scăderea pantei în zona post rezonanță și stabilizarea amplitudinii la valori din 
ce în ce mai apropiate de maximul frecvenței de rezonanță. 

Frecvența de rezonanță se consideră ca fiind prima frecvență din seria cuantelor 
descrescătoare, pentru care amplitudinea semnalului de deplasare se stabilizează la un palier egal 
cu amplitudinea la rezonanță. Aceasta frecvență constituie informația de bază pentru determinarea 
raportului de amortizare ξ . 

b) Proceduri de lucru : 
Cunoscându-se frecvența de rezonanță, se pot determina prin diverse metode  amplitudinile 

Ar și Astationar necesare pentru calculul raportului de amortizare. Procedura este comuna, putând diferi 
doar lanțurile de aparate utilizate și constă în următoarele etape: 
1) Se stabilește frecvența de rezonanță fr conform metodei descrise anterior; 
2) Se comanda funcționarea invertorului la frecvența fr și se  determina Ar; 
3) Se comandă funcționarea invertorului la frecvența fstationar = 3fr și se determină Astationar; 
4) Se calculează raportul de amortizare. 

Determinarea Ar și Astationar s-a făcut prin mai multe metode: 
 
Varianta 1:  Utilizarea lanțului de aparate compus din: accelerometru piezoelectric tip 4506 B 003 
Bruel&Kjaer, placa de achiziție Ni USB-9162 și analizor digital construit pe platforma programului 
LABVIEW.  
In cadrul acestei metode s-a făcut captarea semnalelor obținute la fr , fstationar iar determinarea Ar și 
Astationar  s-a făcut prin doua procedee: 

a) analiza spectrala a celor doua semnale; 
b) determinarea amplitudinilor din evoluția în timp a celor doua semnale. 

 
Varianta 2:  Utilizarea lanțului de aparate compus din: traductor inductiv de deplasare HBM 

tip WA 20 asistat de un sistem de măsurare și achiziție SPIDER 8 – CATMAN. 
Sistemul de măsurare SPIDER 8-CATMAN, neavând posibilitatea efectuării unei analize 

spectrale, Ar și Astationar au fost obținute ca valori de vârf din diagramele semnalelor de deplasare 
pentru regimurile de lucru la frecvențele fr  și fstationar.  
 

Frecventele fr  și  fstationar consemnate în tabel, sunt frecvențele comandate invertorului și 
includ alunecarea motorului electric. 

Varianta 3:  Utilizarea analizorului analogic Bruel & Kjaer compus din vibrometru tip 
2511 și filtru tip 1621.  
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În cadrul acestei metode determinarea Ar și Astationar  s-a făcut prin citirea directă pe scalele 
analogice ale analizorului a deplasării la cele doua frecvențe de interes (fr  și fstationar). S-a utilizat un 
accelerometru Bruel & Kjaer tip 4371. 
 
 
Precizia acestei metode este influențată de erorile inerente de citire specifice analizorului analogic. 

Determinarea fracțiunii din amortizarea critică (ξ ) prin metoda decrementului logaritmic 

Principiul metodei  
Cu ajutorul lanțului de aparate compus din: traductor inductiv de deplasare HBM tip WA 20, 

asistat de sistemul de măsurare, achiziție și prelucrare SPIDER 8 – CATMAN, se trasează 
diagramele deplasării pentru oscilația liberă a sistemului excitat prin lovirea centrală cu un ciocan 
cu masa de 2 Kg. 
Procedura de lucru  

1) Înregistrare oscilograma sistemului rezultată în urma aplicării impulsului inițial; 
2) Pe baza oscilogramei se determină mărimea pseudoperioadei TP  si se calculează valoarea 

decrementului logaritmic (viteza de amortizare a vibrațiilor libere); 
3) Se calculează valoarea coeficienților de amortizare c și respectiv c0, după care se determină 

valoarea factorului de amortizare ξ ; relațiile de calcul utilizate sunt: 

2
P

c m
T
λ

=   ;  0 2c km= ;   
0

c
c

ξ = . 

Rezultate:  
 

  a)  b) 

 c) 

Fig. 7. Oscilogramele înregistrate corespunzător 
celor 3 situații de încărcare ale sistemului (vezi 

tabel 4.15). 

 
Determinarea  fracțiunii din amortizarea critică (ξ )  prin metoda “elipsei” – diagrama       forță – 
deplasare F(d) 

Principiul metodei  
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Pentru trasarea elipsei F(d) a fost utilizat sistemul de achiziție și prelucrare SPIDER 8 – 
CATMAN, un traductor inductiv tip WA 20 HBM și o doză tensometrică executată cu tehnologie 
proprie.    

In limitele performanțelor sistemului de prelucrare CATMAN utilizat, au fost trasate curbele 
F(d) care au fost interpretate ca atare, fără nicio prelucrare numerică complexă. Planimetrarea curbei 
s-a făcut prin asimilarea acesteia cu o elipsă pură pentru care aria a fost calculată cu formula S2 = 
πab (unde a și b sunt semiaxele elipsei). 

Coordonatele geometrice necesare pentru calcule în vederea determinării raportului de 
amortizare ξ,au fost obținute prin măsurarea directă la scara oferită de diagramele înregistrate.  
 
Procedura de lucru  

1)  înregistrare diagramă forță-deplasare pentru situațiile caracteristice de lucru; 
2)  determinarea grafică a elementelor necesare pentru calculul factorului de amortizare ξ ; 
3)  aplicarea relației de calcul pentru determinarea factorului de amortizare. 

4 el

W
W

∆
ξ =

π
. 

unde W∆  este este capacitatea de disipare a energiei (aria cuprinsă 
în interiorul elipsei); elW energia disipata maximă (aria cuprinsă în 
interiorul triunghiului definit de semiaxa elipsei și punctul de 
coordonate Fmax, dmax considerând originea sistemului de coordonate 
identică cu centrul elipsei ). 

Rezultate:  
 

  
a)  

b) 

 c) 

Fig.8. Diagramele forța-deformație (“elipsele”) 
înregistrate corespunzător celor 3 situații de 

încărcare ale sistemului – solicitarea de forfecare 
(vezi tabel 4.16). 
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  a)  b) 

c) 

Fig. 9. Diagramele forța-deformație (“elipsele”) 
înregistrate corespunzător celor 3 situații de 

încărcare ale sistemului – solicitarea de 
compresiune (vezi tabel 4.17). 

 
Încercări la presa cu excitație cinematică oligociclică (regim cvasistatic) 

Rezultate experimentale 

Pentru încercarea la presă cu excitaţie cinematică oligociclică au fost efectuate teste pe 4 
tampoane de cauciuc (denumite în continuare probe) cu aceleaşi dimensiuni caracteristice. Au fost 
înregistrate 5 cicluri de încărcare-descărcare pentru fiecare probă în parte. După aceea se repetă 
modul de încercare pentru aceleaşi 4 probe de cauciuc montate în paralel. Astfel, rezultă 5 situaţii 
de încercare (Proba 1, Proba 2, Proba 3, Proba 4 şi Proba 1+2+3+4 – pentru montajul tampoanelor 
de cauciuc în paralel). 

 
În software-ul de comandă automată al presei au fost fixaţi următorii parametrii: 

număr de cicluri încărcare-descărcare = 4 cicluri pentru CAZUL 1 şi 5 cicluri pentru 
CAZUL 2; 
deplasarea minimă = 1 mm; 
deplasarea maximă = 5 mm; 
frecvenţa de comandă pentru încărcare-descărcare de f1 = 0,008 Hz (CAZUL 1) şi f2 = 
0,1 Hz (CAZUL 2). 

Cunoscând frecvenţa de acţionare se pot calcula: 

1 12 2 0,008 0,0503 [rad/s]fω = π = π ⋅ ≅  

2 22 2 0,1 0,6283 [rad/s]fω = π = π ⋅ ≅  
În funcţie de deplasările impuse prin software-ul de comandă de deplasare maximă şi 

minimă, se înregistrează simultan: deplasarea, forţa rezultată şi timpul. 
În continuare se prezintă variaţia forţei rezultate în funcţie de timp (figs. 10-13) pentru 

CAZUL 1 (f1 = 0,008 Hz) si  CAZUL 2 (f2 = 0,1 Hz). 
În continuare se prezintă variaţia forţei rezultate în funcţie de timp, pentru CAZUL 2 (f2 = 0,1 

Hz). 
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A 
 

B 
 

  
c d 

Fig. 10. Variaţia forţei în funcţie de deformaţie pentru fiecare probă în parte (f2 = 0,1 Hz). 
 

 
Fig. 11. Variaţia forţei în funcţie de deformaţie pentru cele 4 probe montate în paralel (f2 = 0,1 Hz).În 

continuare se prezintă curbele histerezis - variaţia forţei rezultate în funcţie de deformaţie (figura 
4.30 şi figura 4.31), pentru CAZUL 1 (f1 = 0,008 Hz). 
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Fig. 12. Variaţia forţei în funcţie de deformaţie pentru fiecare probă în parte (f2 = 0,1 Hz). 

 

 
Fig. 13. Variaţia forţei în funcţie de deformaţie pentru cele 4 probe montate în paralel (f2 = 0,1 Hz). 

b. Determinarea caracteristicii de amortizare 

b1. Metodă generală de calcul 

La toate aceste curbe histerezis măsurate, pentru determinarea fracţiunii din amortizarea 
critică echivalentă se utilizează modelul general reprezentat în figura 14 şi următoarea expresie de 
calcul: 

max4
eq
c

el

W
W
∆

ζ =
π

 

unde: W∆  - este capacitatea de disipare a energiei (aria cuprinsă în interiorul elipsei); 
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 max
elW  - energia disipata maximă (aria cuprinsă în interiorul triunghiului); 

 
Fig. 14. Schematizarea elementelor de calcul pe bucla histeretica. 

 
  Metodă de verificare prin calcul a fracţiunii din amortizarea critică echivalentă 
 

Rezultate sintetice şi verificări 
 

Rezultate obţinute din măsurările experimentale în CAZUL 1 (f1 = 0,008 Hz), sunt 
prezentate în tabele.  

Concluzii parțiale 

         Pe baza metodelor experimentale, instrumentale și informatice rezultă că procedurile din 
standardele SR EN 1337 și SR EN 15129 pot fi realizate cu mare precizie, în timp real și cu arhivarea 
electronică necesară.  

Pentru elementele elastomerice de gabarit mic, cele antivibratile s-a utilizat standul 
experimental specializat din dotarea ICECON S.A. 

Pentru mostrele din elastomer s-a utilizat presa pulsatoare cu înregistrarea automată a forței 
și deplasării cu trasarea buclelor histeretice. 

Metodele prezentate au fost verificate experimental în laborator și sunt valabile pentru orice 
tip de izolator. 

 
4.5 Rezultate experimentale parametrice pentru dispozitivele elastomerice 

antiseismice solicitate în regim dinamic 

Încercările semnificative pentru caracterizarea dispozitivelor antiseismice elastomerice se 
realizează în regim dinamic la frecvențe de la 0.2Hz pana la 3Hz, pe standuri specializate cu 
actuatoare comandate cu servovalve asistate electronic și informatic astfel încât sa poată fi atinse 
valorile de încercare. 

În cadrul cercetărilor aferente tezei de doctorat au fost realizate încercări la scara naturală în 
cadrul laboratoarelor din Romania și din străinătate, după cum urmează: ICECON-Bucuresti, 
Eucentre-Pavia, Alga-Milano, Isolab – Universitatea Basilicata Potenza, Sismalab-Taranto, DIS-
Reno(SUA).  
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CAPITOLUL 5 
 

CONCLUZII , CONTRIBUȚII ORIGINALE ȘI DIRECȚII VIITOARE 
DE STUDIU 

 
Obiectivul principal al tezei de doctorat constă în conceperea şi stabilirea unor soluţii tehnice 

de încercare rapidă şi precisă pentru soluţiile de izolare antiseismică. Aceste soluții  ţin seama atât 
de situațiile reale existente cât și de cerințele reglementate privind protecția fondului construit 
împotriva acțiunilor seismice. Pentru aceasta conceptul de încercare obiectivă şi precisă are la bază 
direcții interdisciplinare legate de caracterul aleator al acțiunilor dinamice cu echivalări  deterministe 
în funcție de sursă, de varietatea  configurațiilor structurale cu posibilități reduse de simplificare și 
reducere la cerințele unui model fizico-matematic.  

Adăugăm stabilirea caracteristicilor specifice sistemului real, în corelaţie cu posibilitatea de 
estimare/evaluare a răspunsului seismic ţinând seama de model, soluțiile tehnice ale dispozitivelor 
anti-seismice destinate izolării bazei și, nu în ultimul rând, o gamă largă a elementelor anti-seismice 
pe bază de compozite elastomerice privind caracteristicile statice și dinamice. 

Necesitatea cercetărilor din prezenta teză se bazează pe ansamblul rezultatelor analizei 
multicriteriale a stadiului actual în domeniul considerat. Materialele compozite elastomerice folosite 
pentru realizarea dispozitivelor antiseismice trebuie încercate pe baza unor metode avansate astfel 
încât să fie asigurate cerinţele de performanţă. 

Obiectivul tezei de doctorat se realizează prin: 
- evaluarea instrumentală şi informatică a sistemelor vâsco-elastice de izolare a bazei; 
- metode avansate de evaluare a amortizării, rigidităţii şi rezistenţei la oboseală;  
- evaluarea răspunsului dinamic; 
- stabilirea parametrilor de compatibilizare a dispozitivelor cu sistemele structurale în vederea 

reducerii vibrațiilor transmise. 
Pe parcursul cercetărilor doctorale efectuate, descrise în această teză de doctorat,  

s-au obținut o serie de soluții originale în  conceperea şi stabilirea unor soluţii tehnice  de încercare 
rapidă şi precisă pentru soluţiile de izolare antiseismică. Printre cele mai importante contribuții 
originale ale autorului se pot enumera: 

1. Definirea şi fundamentarea conceptului de analiză structurală a dispozitivelor antiseismice; 
2. Fundamentarea sistemelor de izolare a bazei pentru structuri rigide monobloc; 
3. Dezvoltarea soluțiilor utilizate în domeniul izolării bazei cu sisteme elastice și disipative, 

ţinând seama de interfața structură - izolator – teren; 
4. Analiza opțiunilor de modelare matematică și simulare computerizată a ansamblului 

structură - sistem de izolare - fundație și parametrii inerțiali specifici sistemelor structurale cu 
comportare de solid rigid; 

5. Dezvoltarea de soluții de izolare antiseismică; 
6. Analiza tipologiei standurilor de încercare dinamică ; 
7. Dezvoltarea de metode avansate de evaluare experimentală în timp real; 
8. Descrierea răspunsului dinamic pentru modele reologice simple şi compuse; 
9. Descrierea răspunsului dinamic al structurii în regim de izolare a bazei; 
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10. Analiza soluțiilor cu aplicabilitate semnificativă, la izolarea dinamică a construcțiilor sub 
acțiunea seismelor, cât si a reazemelor antiseismice elastomerice la acțiuni deterministe în regim de 
laborator. 

11. Evaluarea teoretică și experimentală a dispozitivelor antiseismice elastomerice; 
12. Determinări experimentale atât în ceea ce privește comportarea în regim dinamic a 

structurilor rigide cu rezemare multiplă cât şi a sistemelor individuale; 
13. Evaluarea teoretică și experimentală a dispozitivelor antiseismice elastomerice. 

Pe baza cercetărilor efectuate am  elaborat, susținut și publicat 29 lucrări științifice în 
domeniul tezei dintre care 15 au fost publicate ca prim autor. Printre acestea, se află un capitol carte, 
trei lucrări publicate în jurnale indexate B+ publicate în reviste din România indexate în baza de date 
SCOPUS, iar 25 lucrări sunt susținute la diferite conferințe naționale și internaționale. În continuare 
sunt prezentate toate publicațiile la care am contribuit pe durata programului de pregătire doctorală. 

 
Listă lucrări Mihai Valentin Ciuncanu 
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boilere cu combustibil solid), EMECH, ROMANIA, 8-9 Iunie 2016, Brașov. 

26.    Ion D., Ciuncanu M., Determinarea experimentala a rezistentei mecanice la actiunea presiunii 
de proba pentru tevi si conducte, EMECH, ROMANIA, 8-9 Iunie 2016, Brașov. 

27.   Ciuncanu M., Echipament instrumental si informatic pentru monitorizarea in timp real a 
parametrilor de incarcare sub presiune variabila, EMECH, ROMANIA, 8-9 Iunie 2016, Brașov. 

28.    Ciuncanu M., Zaharia C., Echipament cu microunde pentru uscarea controlata a materialelor 
din lemn pentru constructii, SINGRO, 8-9 septembrie 2016, Craiova. 

29.   Ion D, Ciuncanu, M., Performanta termica a aparatelor inteligente de incalzire a locuintelor 
individuale pe baza de combustibili solizi, SINGRO, 8-9 septembrie 2016, Craiova. 

Direcții viitoare de studiu 
 

Prezenta teză de doctorat prin soluțiile științifice și tehnice adoptate ca urmare a soluțiilor 
instrumentale și informatice realizate se constituie ca bază de dezvoltare a unor direcții viitoare de 
cercetare după cum urmează: 

 
a) Modelarea fizică și numerică împreună cu perfecționarea sistemului instrumental informatic 

de analize parametrice pentru standuri dinamice cu forțe mari și mase mari în mișcare, unde 
trebuie corectat efectul inerțial astfel încât caracteristica dispozitivului antiseismic 
forță/deformație să nu fie influențată de forța inerțială a masei în mișcare. 

b) Dezvoltarea  unor sisteme instrumentale și informatice cu un grad ridicat de rezoluție având 
posibilitatea unei discretizări rafinate a semnalelor analogice in scopul măririi gradului de 
precizie pe baza unei convergențe ridicate a semnalului analogic cu cel digital. 

c) Conceperea, modelarea și dezvoltarea unui stand dinamic multifuncțional menit să poată 
simula în mod real comportarea dinamică a dispozitivelor antiseismice liniare elastomerice 
si disipative pe baza de ulei siliconic.  

d) Crearea unor sisteme electronice și informatice de comandă analiză și decizie în timp real 
pentru standurile dinamice cu actuatoare hidraulice acționate de la grupuri de pompare 
comandate în sistem de bucla închisă folosind servovalve cu un grad de rezoluție suficient 
de precis astfel încât sa fie asigurată stabilitatea și fidelitatea excitației cinematice realizată 
de actuatorul hidraulic 

Ca urmare a direcțiilor de cercetare prezentate anterior și ținând seama de faptul că în 
industria de specialitate pot fi realizate componente cu funcții definite rezultă ca fiind utilă și fezabilă 
o analiză aprofundată asupra perfecționării si diversificării standurilor dinamice pentru încercarea 
dispozitivelor antiseismice conform cerințelor standardelor europene de încercare și a eurocodurilor 
pentru construcții civile și pentru construcții de poduri și viaducte. 
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