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5) Rezumat scurt al tezei:
Parapetele de protecţie studiate în această lucrare sunt clasificate pentru niveluri de
performanţă diferite, fiind concepute cu rolul de a opri vehiculele, de a le readuce pe partea
carosabilă şi de a asigura dirijarea pietonilor şi a altor utilizatori ai drumurilor. Diversitatea
şocurilor posibile ale vehiculelor asupra unui parapet de protecţie este extrem de variată în funcţie
de viteză, unghi de incidență, tipul vehiculului şi de alţi parametri specifici ai vehiculului şi
drumului.

În consecinţă, şocurile reale constatate pe teren pot diferi în mod considerabil de condiţiile
de încercare standardizate. Aplicarea corespunzătoare a standardului trebuie să permită, în cazul
unui parapet nou, identificarea caracteristicilor susceptibile de a asigura o securitate maximă şi
renunţarea la cele care sunt inacceptabile

