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INTRODUCERE 

 

 Prezenta lucrare intitulată „ Analiza performanţelor sistemelor de protecţie la acţiuni 

impulsive pentru interacţiunea vehicul – barieră" reprezintă sinteza activităţilor de documentare şi 

cercetare ale autorului, desfăşurate pe perioada studiilor doctorale, în cadrul ‘Școlii doctorale din 

România’. 

Lucrarea este structurată pe 6 capitole și se întinde pe 237 de pagini, incluzând 158 figuri, 50 tabele 

și 42 relații matematice. 

 În Capitolul 1 "Obiectivele tezei", prezintă principalele obiective ale tezei de doctorat legate 

de analiza soluţiilor constructive şi funcţionale ale sistemelor de protecţie, prezentarea diferitelor 

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

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

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

determinările experimentale pentru o barieră de protecție rutieră. 

 Capitolul 2 "Stadiul actual al cercetărilor privind barierele de protectie rutieră la nivel 

european şi internaţional", constă în elaborarea unor analize și sintetizare a datelor asupra 

dezvoltării rețelelor de drumuri prevăzute cu sisteme de protecție. Tot în acest capitol, este realizată 

o analiză completă a soluţiilor constructive şi funcţionale pentru sistemele mecanice de protecţie a 

unor soluţii constructive privind capacitatea de disipare a energiei la impact a materialelor. Toate 

evaluările au fost realizate în concordanță cu normele existente pe plan naţional și a normelor, 

reglementărilor şi standardelor privind proiectarea parapetelor de protecţie la nivel european. 

Capitolul 3 "Analiza cerințelor de siguranță la șoc în domeniul reglementat" tratează 

aspecte legate de clasele de performanță a parapetelor, metode de încercare și de evaluare teoretică a 

performanțelor unei bariere de siguranță rutieră. 

Capitolul 4 "Modelarea la impact" cuprinde tipuri de încercări specifice pentru stabilirea 

capacităţii parapetelor, determinarea energiei cinetice şi a forţei medii teoretice a impactului și 

modele de proiectare propuse în vederea optimizării caracteristicilor funcţionale a parapetelor de 

protecţie. 

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

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

rezultate în urma încercării. 

Capitolul 6 "Concluzii" constă din analiza sintetică a pricipalelor realizări şi contribuţii 

personale ale autorului, direcțiile viitoare de cercetare și diseminarea rezultatelor obținute în 

activitatea de cercetare. 

Lucrarea se încheie cu 143 titluri bibliografice, din care 90 de articole științifice, 7 

standarde și 12 pagini web. 

Autorul dorește să mulțumească pe această cale domnului prof.univ.dr.ing.dr.h.c.Bratu 

Polidor, conducătorul științific al acestei teze de doctorat. Mulțumirile se cuvin pentru îndrumare și 
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sprijin continuu pe toate planurile, pentru exemplul profesional și uman oferit și pentru privilegiul 

de a mă regăsi în șirul lung de doctori ingineri pregătiți și îndrumați competent de domnia sa. 

De asemenea, ţin să mulţumesc domnilor profesori, Prof Dr CS I Sireteanu Tudor, Prof. Dr 

CS I Veturia Chiroiu, Prof Dr CS I Ligia Muntean, Prof Dr CS I Rugina Cristian, pentru îndrumare 

şi implicarea activă în procesul de învăţământ şi cercetare de la Şcoala Doctorală. 

În final, aș dori să adresez încă odată sincere mulțumiri și profundă recunoștință, 

prof.univ.dr.ing.dr.h.c.Polidor Bratu în calitatea sa de Președinte Director General al Institutului de 

Cercetări pentru Echipamente și Tehnologii în Construcții (ICECON) dar și echipei de cercetare a 

institutului, fără de care realizarea lucrării nu ar fi fost posibilă.  
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LISTA NOTAȚIILOR ȘI ABREVIERILOR 

ASI Indice de severitate a accelerației (Acceleration severity index) 

OIV Viteza de impact a pasagerilor (Occupant impact velocity) 

ORA Accelerația în cădere a pasagerilor (Occupant ridedown acceleration) 

PHD Decelerarea post-impact a capului (Post-impact head deceleration) 

THIV Viteza de impact a capului teoretic (Theoretical head impact) 

VCDI Indice de deformare a habitaclului vehiculului (Vehicle cockpit deformation index) 

VIDI Indice de deformare interioară a vehiculului (Vehicle interior deformation index) 

A, B Nivelul de severitate al șocului 

d Diametrul fibrelor 

Dm Deformație dinamică maximă 

Et Energia totala de impact înregistrată în timpul solicitării 

EI Energia de iniţiere 

EP Energia de propagare 

E0 Energia de impact maxim admisă 

Ef Modulul de elasticitate longitudinal al fibrelor 

Ec Energia cinetică  

�⃑� Forța medie 

h Înălțimea lisei 

l Lungimea fibrelor 

L Lucrul mecanic 

Lel Lucrul mecanic al forței elastice medii și a deformației elastice maxime Δ a barierei 

m Masa 

ML Momentul limită 

P Încărcarea la un anumit moment dat 

Sp Momentul static 

T Nivelul de protecție 

u Energia pe unitatea de suprafaţă a compozitului necesară ruperii fibrelor solicitate la 

tracţiune 

v Viteza de impact 

vf Viteza instantanee pentru care se calculează energia 

Vf Procentul volumic de armare (fracţia volumică a fibrelor) 

W Deformația exprimată prin lățimea de lucru 

Wm1 Lățimea de lucru a barierei 

Wm2 Lățimea de lucru a vehiculului 

WC Energia cinetică a sistemului vehicul-barieră, în momentul inițial al actului ciocnirii 

(percuției) considerată plastică adică, cu contactul permanent al vehiculului cu bariera 

α Unghiul de impact 

Δ Deformația elastică maximă a barierei 

τ Tensiunea de forfecare la interfaţa dintre fibră şi matrice 

σc Limita de curgere a materialului 

σfu Rezistenţa de rupere a fibrelor  

σmu Rezistenţa de rupere la tracţiune a matricei 
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1. OBIECTIVELE TEZEI DE DOCTORAT SI CONTRIBUTII 

PERSONALE 

 

1.1. Problematica sistemelor de protecție a vehiculelor pe căi rutiere. 

 

Cu scopul de a conserva și  îmbunătăți siguranța circulației rutiere, realizarea unui drum 

național necesită pe unele sectoare și în anumite locuri realizarea de dispozitive care să oprească 

automobilele și pietonii să treacă în zone in care accesul lor nu este de preferat. Barierele de 

protecție au diferite grade de performanță și scopuri de a stopa oprirea autovehiculele, de a le 

redresa pe partea carosabilă și de a permite dirijarea pietonilor și a altor trecători ai drumurilor 

rutiere. Barierele de protecție mai au și rolul de ghidare optică a automobilelor.  

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

rețea de autostrăzi care să ne conecteze cu celelalte state europene, dar care să asigure și o deplasare 

mai rapidă între regiuni, elementele de siguranță cu care vor fi echipate aceste drumuri nu sunt un 

aspect de neglijat. Aceste elemente de siguranță constitue preocuparea prezentei teze, dar și a 

numeroși oameni de știință și institute de cercetare, prin faptul că performanța lor determină 

reducerea numărului de accidente rutiere, a pagubelor produse și cel mai important, salvarea de vieți 

omenești.  

Producătorii de parapete de protecţie trebuie să obțină un raport de încercări, cunoscut drept 

crash-test (test de impact). Acesta se face doar în cateva locuri în toata Europa, la München, Lyon, 

Milano, Varsovia, Praga la costuri foarte ridicate, de ordinul sutelor de mii de euro. Ca atare, niciun 

producător autohton nu şi-a permis până acum să realizeze aceste teste, iar echipamentele amplasate 

pe drumurile din România sunt de fabricație italiană, germană și românească. 

         Peste jumătate din drumurile judetene au parapete de protecţie, pasarele şi stâlpi pentru 

marcaje care nu corespund nici pe departe normelor europene de siguranţă a traficului. Conform 

normelor impuse de către Uniunea Europeana şi adoptate de mai multă vreme şi de Romania, 

producătorii de parapete trebuie să aibă o serie de atestate şi de rapoarte de încercări pentru produsul 

respectiv. 

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

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

România, diminuarea numărului de accidente constituie prioritate naţională, potrivit unei hotărâri 

adoptată de Consiliul Interministerial pentru Siguranţa Rutieră. Trebuie aşadar acordată o prioritate 

absolută ansamblului de politici care urmăresc îmbunătăţirea infrastructurii (calitatea reţelelor 

rutiere, a parapetelor de protecţie, a semnelor de circulaţie etc.). 

Analiza sumară asupra sistemelor de siguranţă rutieră ce echipează drumurile naţionale arată 

că majoritatea acestora sunt din import, deşi puteau fi produse fără nicio dificultate în ţară. 
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1.2. Principalele obiective ale tezei de doctorat 

 

Realizarea unei imagini complete și de ansamblu asupra zonei de securitate rutieră ce implică 

utilizarea de parapete de protecție, stadiul tehnologic actual, metodele de analiză și testare, 

materialele și sisteme folosite pe scară largă precum și tendințele viitoare de eficientizare a 

barierelor de protecție rutieră. Astfel, sunt evidente și necesare următoarele direcții de cercetare și 

acțiune pentru asigurarea protecției vehiculelor în mișcare pe căile rutiere: 

a) conceperea unui model de analiză prin calcul numeric a comportamentului parapetului de 

protecție rutier. 

b) prelucrarea datelor din rezultatele experimentale din încercări în scopul încadrării corecte a 

diferitelor tipuri de parapete în clase de performanță potrivit criteriilor dupa standardul SR 

EN 1317-2:2000. 

c) diminuarea cu încercările fizice în poligon, prin folosirea analizei cu elemente finite având 

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

centre specializate 

d) verificarea prin analiza elementului finit a comportamentului parapetului rutier H2 la 

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

piloni. 

e) realizarea unei simulări pentru calibrarea modelului FEM în concordanță cu datele 

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

f) simularea coliziunii cu același tip de parapet cu spațieri diferite între stalpi. 

g) determinarea nivelului lățimilor de lucru (W) pentru fiecare situație de spațiere și 

clasificarea lor conform prevederilor din standardul EN 1317-2. 

 

 

1.3. Concluzii partiale 

 

Aceasta lucrare de doctorat are ca scop studierea unui parapet de protectie care sa 

îmbunătățeasca siguranţa circulaţiei pe căile rutiere, deoarece drum rutier necesită pe toate 

tronsoanele de drum şi în toate locațiile instalarea unor bariere ca sa să protejeze şi sa dirijeze 

pietonii să intre în zone cu pericol primejdios de accidenrare. 

Barierele de securitate si protecție analizate în această lucrare de doctorat sunt divizate in mai 

multe grade de performanțe de protectie diferite, fiind proiectate si analizate cu scopul de a proteja 

autoturismele, si de a le dirija spre partea carosabilă şi de a asigura protectia pietonilor si tutoror 

participanților la trafic. 

Analiza acestor bariere sa facut in conformitate cu toate standardele existente la acest moment în 

vigoare, în literatura europeana de specialitate si sunt constatate mai multe grade de performanță 

pentru cei trei indici principali; si se fac referire la urmatorii indici: 

- grad de rezistenta (T2, T1 etc.); 

- grad de rigurozitate al impactului (B oro A); 
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- distorsiunea nuanțat prin dilatarea de lucru (W2, W1). 

Aceste simulari numerice s-au facut in  conformitate cu toate standardele in la momentul 

actual si normele care propun protectia autoturismelor, pot fi utilizate mai multe tipuri de bariere; 

ele se difera una de alta prin sarcinilor lor de securitate si protectie şi prin spatiile de aplicare pe 

drumurile nationale. Se aplica toate standerdele europene care necesită o terminologie comună cu 

intentia de a facilita schimbul de informatii şi a usurarea studierii în ceea ce priveşte protecția, 

performanţa, realizarea şi stabilirea aplicarii a diverselor tipuri de bariere . 

Varietatea impacturilor care sunt posibile cu autoturismelor care au contactul cu bariera de 

protecţie poate fi extrem de variată în funcţie de velocitate, incidenta unghiulara, cararcteristica 

autoturismului şi de multi alţi parametri specifici autoturismului şi caile rutiere . Prin urmare, 

impactele de se contata pe traseu pot diferi în mod remarcabil de condiţiile de testare stabilite prin 

norme. Punerea in aplicarea a normelor standardizate trebuie să ne lase permisiunea, în cazul unei 

bariere noi, stabilirea proprietatilor susceptibile de a permite o protectie maximă şi eliminarea celor 

care sunt inacceptabile. 

La proiectarea acestor bariere de protectie cele mai multe dificultăţi se întâmpină la 

proiectarea capetelor (extremităţile) unde este cel mai greu sa se asigure o securitate cat mai 

adecvată pentru protectia vehiculelor. Capetele barierelor sunt vazute ca fiind montate la început sau 

la sfârşitul barierei si scopul este de a oferi o protectie cat mai mare la impactul cu vehiculele 

rutiere. Capetele barierelor sunt acele zone unde tranziţia se face lin si care are capacitatea de 

oprirea a vehiculelor de la zero pana la o stopare maxima a barierei, fără a se produce un risc 

suplimentar atunci cand un vehicul intre in coliziune frontala cu parapetul. 

Atunci cand un autovehicul intra in coliziune cu un parapet si extremitățile acestuia, 

intensitatea șocului este determinata prin velocitatea de impact a capului teoretic (THV), indicatorul 

de severitate a accelerațiunii (ASI) si decelerarea (încetinirea) dupa-impact a capului (head) (PHD). 

Se constata ca zona cea mai critica atunci cand are loc impactul pleaca de la zona cea mai 

mica catre mecanismul cel mai rigid (glisierele) si orientarea impactului trebuie sa plece de la 

bariera cu gradul de protectie cel mai mic catre bariera cu gradul de securitate cel mai mare, directia 

dinamica trebuie sa fie cat mai scazuta in timpul testarii barierei. 

Atunci cand care valoarea cea mai mare a directiei dinamice (rezultata în urma șocului cu 

bariera) devansează directia dinamică a barierei care arata o securitate mult mai mică trebuie aleasă 

orientarea impactului pentru toate tipurile de teste, aplicarea acestor optiuni trebuind a fi raportate în 

raportul de teste efectuate la soc. Prin urmare dacă rezultatele celor două bariere unificate intră în 

aceeaşi grad de securitate si protecţie, orientarea impactului trebuie să plece de la directia dinamică 

cea mai ridicata la cea mai sczuta. 

In mod tradiţional, se poate afirma că rezistenţa la impact defineşte capacitatea materialului de 

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

mai mare ( [29] Bădescu et al. 2007). 

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

toate materialele, au avantaje şi dezavantaje. În acest caz, acestea pot fi amplificate din cauza 

nefamiliarizării producătorilor cu aceste tipuri de materiale şi din lipsa metodelor adecvate de 

proiectare. 
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De exemplu, sticla este un material fragil, dar este des folosită in construcţii, transporturi, etc. 

Grinzile din lemn sunt folosite în construcţii, deşi adeseori prezintă crăpături longitudinale 

semnificative. Betonul, un material eterogen, este folosit în toată lumea, pe scară largă. In fiecare 

caz, producătorii sunt obişnuiți cu materialele şi cu limitele acestora de utilizare, folosindu-se de ele 

cu succes. 

Energia disipată în timpul impactului reprezintă o componentă directă în evaluarea deteriorării 

materialului survenită în timpul impactului. 

O metodă eficientă pentru îmbunătăţirea proprietăţilor la impact a materialelor compozite 

armate cu fibre constă în adăugarea unui procent mic de fibre de sticlă S, cu rezistenţă ridicată şi 

modul de elasticitate scăzut, într-un material compozit din fibre de grafit şi matrice epoxidică. 

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

de sticlă în matricea epoxidică pe lângă faptul ca îmbunătăţeşte performanţele la şoc ale 

compozitelor, reduce costurile de producţie deoarece au un preţ scăzut în comparaţie cu cel al 

fibrelor din carbon. 

Factorii dominanţi care influenţează degradarea materialului în urma impactului sunt raportul 

dintre masă şi viteza proiectilului, grosimea stratului şi secvenţa de dispunere a straturilor. 

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

viteză mică produce un efect mai puţin distructiv în structura compozită decât cel cu masă mica şi 

viteză mare de impact, unde deteriorările sunt însemnate. 

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

cazul materialelor ductile apar deformaţii plastice mari înaintea ruperii, conducând la absorbţii mari 

de energie în timpul procesului de rupere ([2] Atanasiu et al. 2004). 

Dezvoltările ulterioare asupra performanţelor la impact vor permite inginerilor să proiecteze şi 

să testeze produsele realizate din compozite într-un mod mult mai eficient. Aceasta va permite să fie 

recunoscute limitările compozitelor, pentru a putea fi utilizate eficient în cât mai multe domenii de 

activitate ( [24] [25] Bejan 2005, Bejan 2006) 

 

 

 

1.4. Contributii personale 

 

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

existente pentru parapetele de protecție la șoc, capacitatea de disipare a energiei la impact și a 

identificat variantele constructive existente în prezent.  

Au fost identificate și utilizate studiile, cercetările și actele normative interne și europene, cu 

privire la tematica abordată. În acest context au fost create metode și proceduri algoritmice de 

explicitare și comandă a subrutinelor programelor de calcul automat. Pentru aceasta au fost utilizate 

și dezvoltate programe automate pentru simularea fidelă și semnificativă a coliziunii vehicul-barieră 

de protecție.  La capitolul final sunt prezentate punctat toate contribuțiile personale. 
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4. MODELAREA LA IMPACT 

 

Normele naționale și internaționale care reglementează domeniul dispozitivelor de protecție 

rutieră acoperă o gamă largă de produse. Ele impun încercările care determină eficiența lor și 

realizează o clasificare și o cuantificare a performanțelor acestora. De aceea, vom descrie în 

continuare aceste standarde și norme ([9] Afonie 2013a).  

Standardul de bază în acest domeniu de activitate este SREN1317, care cuprinde mai multe părți, și 

anume: 

− Porțiunea 1: Limbaj și anticipări generale pentru tipurile de testare.  

− Porțiunea 2: Niveluri de succes si performanta, norme de acceptare a testelor la impact și 

metodele de testare a parapetelor de siguranță.  

− Porțiunea 3: Niveluri de succes, norme de acceptare a testelor la impact și metode de testare 

pentru atenuatorii de șocuri.  

− Porțiunea 4: Niveluri de succes a testelor la șoc și metode de testare pentru părțile extreme și 

mecanismele de prindere a barierelor de protecție si siguranța.  

− Porțiunea 5: Criterii de durabilitate și de evaluare a conformității.  

− Porțiunea 6:Mecanisme de siguranță si protecție la drumuri rutiere pentru pietoni.  

Ca o remarcă importantă este de amintit că părțile 4, 5 și 6 sunt indisponibile și sunt în curs de 

elaborare.  Acest standard a fost adoptat de către ASRO (Asociația de standardizare din România) 

începând cu anul 2000, și se referă la terminologia și prevederile generale privind metodele de 

încercare a parapetelor de protecție la drumuri. Conform standardului, noțiunea de viteză de impact 

a capului teoretica fost introdusă pentru a se putea estima severitatea impactului asupra pasagerilor 

din vehiculele implicate în coliziuni. Pasagerul este considerat ca și cum ar fi un obiect care se 

mișcă liber (capul teoretic) care, în timp ce vehiculul își modifică viteza în timpul coliziunii, 

continuă să se deplaseze până când lovește o suprafață din interiorul vehiculului. 

Dispozitivele de protecție la drumuri se clasifică conform Figurii 4.1: 

 

  

Figura 4.1 – Tipuri de dispozitive [116] 



Analiza performanţelor sistemelor de protecţie la acţiuni impulsive pentru interacţiunea vehicul – barieră 

   8 
 

2.1 Simulare a coliziunii cu parapetul de tip greu cu spaţiere între piloni 3.00 m. 

2.1.1 Descriere parapet 

 

Figura 4.32. Sistem parapet deformabil tip greu 

1. Lisă Metalică / Beam I = 6200 mm 

2. Distanțier / Spacer 

3. Piesă de prindere distanțier / Spacer fixing piece  

4. Bandă metalică de solidarizare / Strenghtening metal band 

5. Stalp / Post IPE100 l = 1750 mm  

6. Șurub / Bolt M16 x 35 

Greutate / Weight 30 kg / ml 

Forța de izbire / Impact Force 17 tf 

 

 

 

 

Figura 4.33 Dimensiuni parapet greu 
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Dimensiuni parapet greu: 

− Lațime lisă / Width beam 315 mm 

− Grosime Lisă Metalică / Thickness Beam  3.5 mm 

− Grosime Distanțier / Thickness  Spacer 2.5 mm 

− Grosime Piesă de prindere distanțier / Thickness  Spacer fixing piece 2.5mm 

− Grosime Bandă metalică de solidarizare / Thickness  Strenghtening metal band 2.5 mm 

− Grosime Stălp /  Thickness Post 4.6 mm 

− Distanța între stalpi / Distance between posts 3000 mm 

− Distanța între distanțieri / Distance between spacers 1000 mm 

− Distanța între lisa și banda metalică de solidarizare / Distance between beam and 

strenghtening metal band 510 mm 

− Înălțime Stalp Exterior / Height exterior post 650 mm 

− Înălțime Stalp Interior / Height interior post 400 mm 

 

Date de intrare simulare numerică 

− Tip vehicul : Dacia Sandero 

− Masă Vehicul : 1000 kg 

− Viteză impact : 70 80 90 100 110 120 130 km/h 

− Unghi impact : 15°  20° 30°  45°  60°  80°  90° 

− Program Utilizat : Ansa, Pamcrash, Metapost 
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 Simulare a coliziunii cu parapetul de tip greu cu spaţiere între piloni 3 m 70km/h 

 Simulare numerică cu viteză de 70 km/h și unghi de 15º 

 

 

Figura 4.34 Deformația dinamică 70 km/h și unghi de 15º = 225 mm 
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Simulare numerică cu viteză de 70 km/h și unghi de 20º 

 

 

Figura 4.35 Deformația dinamică 70 km/h și unghi de 20º = 345 mm 
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 Simulare numerică cu viteză de 70 km/h și unghi de 30º 

 

 

Figura 4.36 Deformația dinamică 70 km/h și unghi de 30º = 616 mm 
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 Simulare numerică cu viteză de 70 km/h și unghi de 45º 

 

 

Figura 4.37 Deformația dinamică 70 km/h și unghi de 45º = 930 mm 
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 Simulare numerică cu viteză de 70 km/h și unghi de 60º 

 

 

Figura 4.38 Deformația dinamică 70 km/h și unghi de 60º = 1165 mm 
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 Simulare numerică cu viteză de 70 km/h și unghi de 80º 

 

 

Figura 4.39 Deformația dinamică 70 km/h și unghi de 80º = 1317 mm 
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 Simulare numerică cu viteză de 70 km/h și unghi de 90º 

 

 

Figura 4.40 Deformația dinamică 70 km/h și unghi de 90º = 1317 mm
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Tabel 4.8. Deformația dinamică parapet de tip greu 70 km/h 

 

 

1 2 3 4 5 6 7

Speed  km/h 70 70 70 70 70 70 70

Angle ° 15 20 30 45 60 80 90

Dynamic Deformation  mm 226 346 617 931 1165 1317 1317
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Deformația Dinamică aParapetului 70 km/h 
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 Simulare a coliziunii cu parapetul de tip greu cu spaţiere între piloni 3 m 80 km/h 

 Simulare numerică cu viteză de 80 km/h și unghi de 15º 

 

 

Figura 4.41 Deformația dinamică 80 km/h și unghi de 15º = 265 mm 
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Simulare numerică cu viteză de 80 km/h și unghi de 20º 

 

 

Figura 4.42 Deformația dinamică 80 km/h și unghi de 20º = 418 mm 
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 Simulare numerică cu viteză de 80 km/h și unghi de 30º 

 

 

Figura 4.43 Deformația dinamică 80 km/h și unghi de 30º = 749 mm 
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Simulare numerică cu viteză de 80 km/h și unghi de 45º 

 

 

Figura 4.44 Deformația dinamică 80 km/h și unghi de 45º = 1040 mm 
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 Simulare numerică cu viteză de 80 km/h și unghi de 60º 

 

 

Figura 4.45 Deformația dinamică 80 km/h și unghi de 60º = 1312 mm 
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Simulare numerică cu viteză de 80 km/h și unghi de 80º 

 

 

Figura 4.46 Deformația dinamică 80 km/h și unghi de 80º = 1499 mm 
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Simulare numerică cu viteză de 80 km/h și unghi de 90º 

 

 

Figura 4.47 Deformația dinamică 80 km/h și unghi de 90º = 1539 mm
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Tabel 4.9. Deformația dinamică parapet de tip greu 80 km/h 

 

 

1 2 3 4 5 6 7

Speed  km/h 80 80 80 80 80 80 80

Angle ° 15 20 30 45 60 80 90

Dynamic Deformation  mm 265 418 749 1040 1312 1499 1539
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Deformația Dinamică a Parapetului 80 km/h 
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 Simulare a coliziunii cu parapetul de tip greu cu spaţiere între piloni 3 m 90 km/h 

Simulare numerică cu viteză de 90 km/h și unghi de 15º 

 

 

Figura 4.48 Deformația dinamică 90 km/h și unghi de 15º = 351 mm 
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Simulare numerică cu viteză de 90 km/h și unghi de 20º 

 

 

Figura 4.49 Deformația dinamică 90 km/h și unghi de 20º = 480 mm 
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Simulare numerică cu viteză de 90 km/h și unghi de 30º 

 

 

Figura 4.50 Deformația dinamică 90 km/h și unghi de 30º = 765mm 
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Simulare numerică cu viteză de 90 km/h și unghi de 45º 

 

 

Figura 4.51 Deformația dinamică 90 km/h și unghi de 45º = 1221 mm 
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Simulare numerică cu viteză de 90 km/h și unghi de 60º 

 

 

Figura 4.52 Deformația dinamică 90 km/h și unghi de 60º = 1546 mm 
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Simulare numerică cu viteză de 90 km/h și unghi de 80º 

 

 

Figura 4.53 Deformația dinamică 90 km/h și unghi de 80º = 1800 mm 

1800 mm 



Analiza performanţelor sistemelor de protecţie la acţiuni impulsive pentru interacţiunea vehicul – barieră 

32 
 

 Simulare numerică cu viteză de 90 km/h și unghi de 90º 

 

 

Figura 4.54 Deformația dinamică 90 km/h și unghi de 90º = 1812 mm

1812 mm 
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Tabel 4.10. Deformația dinamică parapet de tip greu 90 km/h 

 

 

1 2 3 4 5 6 7

Speed  km/h 90 90 90 90 90 90 90

Angle ° 15 20 30 45 60 80 90

Dynamic Deformation  (mm) 351 481 765 1221 1547 1800 1812

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Deformația Dinamică a Parapetului 90 km/h
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Simulare a coliziunii cu parapetul de tip greu cu spaţiere între piloni 3 m 100 km/h 

Simulare numerică cu viteză de 100 km/h și unghi de 15º 

 

 

Figura 4.55 Deformația dinamică 100 km/h și unghi de 15º = 434 mm 
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Simulare numerică cu viteză de 100 km/h și unghi de 20º 

 

 

Figura 4.56 Deformația dinamică 100 km/h și unghi de 20º = 541 mm 
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Simulare numerică cu viteză de 100 km/h și unghi de 30º 

 

 

Figura 4.57 Deformația dinamică 100 km/h și unghi de 30º = 811 mm 
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Simulare numerică cu viteză de 100 km/h și unghi de 45º 

 

 

Figura 4.58 Deformația dinamică 100 km/h și unghi de 45º = 1350 mm 
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Simulare numerică cu viteză de 100 km/h și unghi de 60º 

 

 

Figura 4.59 Deformația dinamică 100 km/h și unghi de 60º = 1512 mm 
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Simulare numerică cu viteză de 100 km/h și unghi de 80º 

 

 

Figura 4.60 Deformația dinamică 100 km/h și unghi de 80º = 2134 mm 
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Simulare numerică cu viteză de 100 km/h și unghi de 90º 

 

 

Figura 4.61 Deformația dinamică 100 km/h și unghi de 90º = 2455 mm

2455 mm 
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Tabel 4.11. Deformația dinamică parapet de tip greu 100 km/h 
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Simulare a coliziunii cu parapetul de tip greu cu spaţiere între piloni 3 m 110 km/h 

Simulare numerică cu viteză de 110 km/h și unghi de 15º 

 

 

Figura 4.62 Deformația dinamică 110 km/h și unghi de 15º = 504 mm 
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Simulare numerică cu viteză de 110 km/h și unghi de 20º 

 

 

Figura 4.63 Deformația dinamică 110 km/h și unghi de 20º = 501 mm 
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Simulare numerică cu viteză de 110 km/h și unghi de 30º 

 

 

 Figura 4.64 Deformația dinamică 110 km/h și unghi de 30º = 860 mm 
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Simulare numerică cu viteză de 110 km/h și unghi de 45º 

 

 

 Figura 4.65 Deformația dinamică 110 km/h și unghi de 45º = 1500 mm 

1500 mm 
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Simulare numerică cu viteză de 110 km/h și unghi de 60º 

 

 

 Figura 4.66 Deformația dinamică 110 km/h și unghi de 60º = 1634 mm 
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Simulare numerică cu viteză de 110 km/h și unghi de 80º 

 

 

 Figura 4.67 Deformația dinamică 110 km/h și unghi de 80º = 2404 mm 
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Simulare numerică cu viteză de 110 km/h și unghi de 90º 

 

 

 Figura 4.68 Deformația dinamică 110 km/h și unghi de 90º = 2184 mm
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Tabel 4.12. Deformația dinamică parapet de tip greu 110 km/h 
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Simulare a coliziunii cu parapetul de tip greu cu spaţiere între piloni 3 m 120 km/h 

 Simulare numerică cu viteză de 120 km/h și unghi de 15º 

 

Figura 4.69 Deformația dinamică 120 km/h și unghi de 15º = 489 mm 
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Simulare numerică cu viteză de 120 km/h și unghi de 20º 

 

 

Figura 4.70 Deformația dinamică 120 km/h și unghi de 20º = 653 mm 
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Simulare numerică cu viteză de 120 km/h și unghi de 30º 

 

 

Figura 4.71 Deformația dinamică 120 km/h și unghi de 30º = 918 mm 
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Simulare numerică cu viteză de 120 km/h și unghi de 45º 

 

 

Figura 4.72 Deformația dinamică 120 km/h și unghi de 45º = 1600 mm 

1600 mm 
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Simulare numerică cu viteză de 120 km/h și unghi de 60º 

 

 

Figura 4.73 Deformația dinamică 120 km/h și unghi de 60º = 1541 mm 
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Simulare numerică cu viteză de 120 km/h și unghi de 80º 

 

 

Figura 4.74 Deformația dinamică 120 km/h și unghi de 80º = 2723 mm 
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Simulare numerică cu viteză de 120 km/h și unghi de 90º 

 

Figura 4.75 Deformația dinamică 120 km/h și unghi de 90º = 3023 
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Tabel 4.13. Deformația dinamică parapet de tip greu 120 km/h 
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Simulare a coliziunii cu parapetul de tip greu cu spaţiere între piloni 3 m 130 km/h 

Simulare numerică cu viteză de 130 km/h și unghi de 15º 

 

 

Figura 4.76 Deformația dinamică 130 km/h și unghi de 15º = 565 mm 
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Simulare numerică cu viteză de 130 km/h și unghi de 20º 

 

 

Figura 4.77 Deformația dinamică 130 km/h și unghi de 20º = 790 mm 
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Simulare numerică cu viteză de 130 km/h și unghi de 30º 

 

 

Figura 4.78 Deformația dinamică 130 km/h și unghi de 30º = 1107 mm 
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Simulare numerică cu viteză de 130 km/h și unghi de 45º 

 

 

Figura 4.79 Deformația dinamică 130 km/h și unghi de 45º = 1750mm 

1750 mm 
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 Simulare numerică cu viteză de 130 km/h și unghi de 60º 

 

 

Figura 4.80 Deformația dinamică 130 km/h și unghi de 60º = 1332 mm 
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Simulare numerică cu viteză de 130 km/h și unghi de 80º 

 

 

Figura 4.81 Deformația dinamică 130 km/h și unghi de 80º = 2801 mm 
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 Simulare numerică cu viteză de 130 km/h și unghi de 90º 

 

 

Figura 4.82 Deformația dinamică 130 km/h și unghi de 90º = 2130 mm
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Tabel 4.14. Deformația dinamică parapet de tip greu 130 km/h 
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2.2 Concluzii și contribuții personale 

 

2.2.1 Concluzii parapet de tip greu N2 

 În urmă testelor de impact numerice făcute la diferite unghiuri și diferite viteze se constată că 

parapetul de tip greu (cu distanta intre piloni de 3m si grosime lisa de 3.5 mm) rezistă din punct de 

vedere al deflectiei dinamice și la alte unghiuri decât cel standard de 20º, și anume se încadrează în 

normele de siguranță conform criteriilor impuse de standardului SR EN 1317-2:2000 și la unghiuri 

de 30º și 45º. 

 

Tabelul 4.15. Performanțe după impact la viteza de 70 km/h 

Performanțe după impact la viteza de 70 km/h 

 Unghi   30º Unghi 45º 

Deflecția dinamică (m) 0.62 0.93 

Nivelul de retenție N2 N2 

Severitatea impactului A A 

Încercări de acceptare TB11 TB11 

Clase de nivele ale 

lațimii de lucru 
  

W2 W3 

Nivelul de intruziune 

a vehiculului 
VI1 VI1 
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Figura 4.83. Nivelul de intruziune a vehiculului 70 km/h VI1 

 

Tabelul 4.16. Performanțe după impact la viteza de 80 km/h 

Performanțe după impact la viteza de 80 km/h 

 Unghi   30º Unghi 45º 

Deflecția dinamică (m) 0.75 1.03 

Nivelul de retenție N2 N2 

Severitatea impactului A B 

Încercări de acceptare TB11 TB11 

Clase de nivele ale 

lațimii de lucru 
  

W2 W4 

Nivelul de intruziune 

a vehiculului 
VI1 VI1 
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Figura 4.84. Nivelul de intruziune a vehiculului 80 km/h VI1 

 

Tabelul 4.17. Performanțe după impact la viteza de 90 km/h 

Performanțe după impact la viteza de 90 km/h 

 Unghi   30º Unghi 45º 

Deflecția dinamică (m) 0.77 1.22 

Nivelul de retenție N2 N2 

Severitatea impactului A B 

Încercări de acceptare TB11 TB11 

Clase de nivele ale 

lațimii de lucru 
  

W2 W4 

Nivelul de intruziune 

a vehiculului 
VI2 VI2 
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Figura 4.85. Nivelul de intruziune a vehiculului 90 km/h VI2 

 

Tabelul 4.18. Performanțe după impact la viteza de 100 km/h 

Performanțe după impact la viteza de 100 km/h 

 Unghi   30º Unghi 45º 

Deflecția dinamică (m) 0.81 1.35 

Nivelul de retenție N2 N2 

Severitatea impactului A B 

Încercări de acceptare TB11 TB11 

Clase de nivele ale 

lațimii de lucru 
  

W3 W5 

Nivelul de intruziune 

a vehiculului 
VI3 VI3 
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Figura 4.86. Nivelul de intruziune a vehiculului 100 km/h VI3 

 

Tabelul 4.19. Performanțe după impact la viteza de 110 km/h 

Performanțe după impact la viteza de 110 km/h 

 Unghi   30º Unghi 45º 

Deflecția dinamică (m) 0.86 1.5 

Nivelul de retenție N2 N2 

Severitatea impactului A C 

Încercări de acceptare TB11 TB11 

Clase de nivele ale 

lațimii de lucru 
  

W3 W5 

Nivelul de intruziune 

a vehiculului 
VI4 VI4 
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Figura 4.87. Nivelul de intruziune a vehiculului 110 km/h VI4 

 

Tabelul 4.20. Performanțe după impact la viteza de 120 km/h 

Performanțe după impact la viteza de 120 km/h 

 Unghi   30º Unghi 45º 

Deflecția dinamică (m) 0.92 1.6 

Nivelul de retenție N2 N2 

Severitatea impactului A C 

Încercări de acceptare TB11 TB11 

Clase de nivele ale 

lațimii de lucru 
  

W3 W5 

Nivelul de intruziune 

a vehiculului 
VI5 VI5 
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Figura 4.88. Nivelul de intruziune a vehiculului 120 km/h VI5 

 

Tabelul 4.21. Performanțe după impact la viteza de 130 km/h 

Performanțe după impact la viteza de 130 km/h 

 Unghi   30º Unghi 45º 

Deflecția dinamică (m) 1.1 1.75 

Nivelul de retenție N2 N2 

Severitatea impactului B C 

Încercări de acceptare TB11 TB11 

Clase de nivele ale 

lațimii de lucru 
  

W4 W6 

Nivelul de intruziune 

a vehiculului 
VI6 VI6 
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Figura 4.89. Nivelul de intruziune a vehiculului 130 km/h VI5 

 

Figura 4.90 Nivelul de severitate al impactului ASI 
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Tabel 4.22. Energia cinetică rezultată în urma impactului cu parapetul 

Nivelul de 

retenție 

Criterii pentru testele de impact 
Energia 

Cinetica 

(Kj) 

Nivelul de 

utilizare 

recomandat 
Test 

Viteză de 

impact 

(km/h) 

Unghi de 

impact º 

Masă totală 

vehicul (kg) 

T1 TB21 80 8 1300 6.2 

Bariere 

temporare 

T2  TB22 80 15 1300 21.5 

T3 
TB41 70 8 10 000 36.6 

TB21 80 8 1300 6.2 

N1 TB31 80 20 1500 43.3 
Retenție 

normală N2 
TB32 110 20 1500 81.9 

TB11 100 20 900 40.6 

H1 
TB42 70 15 10 000 126.6 

Retenție 

ridicată 

TB11 100 20 900 40.6 

L1 

TB42 70 15 10 000 126.6 

TB32 110 20 1500 81.9 

TB11 100 20 900 40.6 

H2 
TB51 70 20 13 000 287.6 

TB11 100 20 900 40.6 

L2 

TB51 70 20 13 000 287.6 

TB32 110 20 1500 81.9 

TB11 100 20 900 40.6 

H3 
TB61 80 20 16 000 462.1 

TB11 100 20 900 40.6 

L3 

TB61 80 20 16 000 462.1 

TB32 110 20 1500 81.9 

TB11 100 20 900 40.6 

H4a 
TB71 65 20 30 000 572 

Retenție 

foarte 

ridicată 

TB11 100 20 900 40.6 

H4b 
TB81 65 20 38 000 724.6 

TB11 100 20 900 40.6 

L4a 

TB71 65 20 30 000 572 

TB32 110 20 1500 81.9 

TB11 100 20 900 40.6 

L4b 

TB81 65 20 38 000 724.6 

TB32 110 20 1500 81.9 

TB11 100 20 900 40.6 
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2.2.2 Concluzii parapet de tip foarte greu H2 

Parapetul rutier H2 (Fracasso 3n35975) cu spaţiere între piloni de 1.5m a fost testat în conformitate 

cu EN1317-2. Lăţimea utilă rezultată este de 1.3m (W4).  

Calculele mecanice, după calibrarea adecvată și rularea programului indică faptul că: 

- Aceeaşi barieră cu o spaţiere între piloni de 2.25m duce la o lăţime utilă de 1.6m (W5).  

- Aceeaşi barieră cu o spaţiere între piloni de 3.00m duce la o lăţime utilă de 1.8m (W6). 

Astfel, s-au determinat nivelurile lățimilor de lucru W în situațiile de spațiere diferită, fără a mai 

efectua testul de impact. 

2.2.3. Contribuții personale 

 Realizarea unui model de calcul numeric pentru determinarea energiei cinetice, a forţei medii 

teoretice a impactului și simularea cu programe specializate a parapetului rutier în vederea 

determinării lățimii utile W. 

 

3. CONCLUZII 

3.1. Concluzii finale 

Barierele de securitate si protectie cercetate în această teza de doctorat sunt sistematizate pentru 

grade de utilizare si performanţă ce difera de la un tip de bariera la alta, fiind proiectate cu scopul 

principal de a stopa autovehiculele si a le redirecționa si păstra pe partea carosabilă a drumului şi sa 

asigure orientarea pietonilor şi a tuturor utilizatorilor drumurilor rutiere.  

Varietatea impacturilor probabile ale autovehiculelor asupra unei bariere de securitate si protectie 

este foarte diversificată din următoarele caracteristici, velocitate, unghiul la impact, felul 

autovehiculului şi de alte caracteristici specifici ai vehiculului şi drumului. Se constata ca, 

impacturile obiective dovedite prin testarea fizica si reala diferă foarte mult de condițiile impuse in 

standardele de testare. Punerea in aplicare conform normei trebuie să accepte, în cazul unei bariere 

noi, stabilirea specificațiilor perceptibile prin protejarea de securitate ridicata şi eliminarea celor 

care numai sunt acceptabile din punct de vedere al siguranței. 

În esență, concluziile pot fi sintetizate astfel:  

 a) stabilirea unui concept privind imaginea de ansamblu asupra zonei de securitate rutieră ce 

implică utilizarea de parapete de protecție, stadiul tehnologic actual, metodele de analiză și testare, 

materiale și sisteme folosite pe scară largă precum și tendințele viitoare de eficientizare a barierelor 

de protecție rutieră.  

 b) proiectarea și realizarea unui model de analiză prin calcul numeric a comportamentului 

parapetului de protecție rutier.  

 c) evaluarea rezultatelor experimentale realizate în poligoane de încercare acreditate pentru 

diverse tipuri de parapete și clase de performanță, conform criteriilor impuse de standardul SR EN 
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1317-2, în scopul verificării modelului de calcul propus pentru asigurarea compatibilizării 

încercărilor numerice. 

 d) stabilirea modelelor numerice cu analiza elementului finit, pentru testele de coliziune 

(crash-test) fără realizarea testelor fizice care sunt foarte costisitoare.  

 e) validarea metodei de calcul și transfer de date experimentale utilizând analiza cu element 

finit pentru comportamentul parapetului rutier H2 la șoc cu nivel de retenție H2 (conform EN 1317-

2) utilizând spațierea diferită între piloni.  

 f) stabilirea corelației valorilor experimentale transpuse în metode de calcul echivalente pe 

baza teoriei elasticității, astfel încât să poată fi cuantificată fiecare situație în parte. Astfel s-a 

determinat nivelul lățimilor de lucru (W) în fiecare situație de spațiere și clasificarea lor conform 

prevederilor din standardul EN 1317-2 cât și a intruziunii prin deformare plastică a caroseriei 

vehiculului.  

3.2. Contribuții personale  

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

pentru parapetele de protecție la șoc, capacitatea de disipare a energiei la impact și a identificat 

variantele constructive existente în prezent. Astfel au fost identificate spețe cazuistice de dată 

recentă, studii, cercetări și actele normative interne și europene, cu privire la tematica abordată, 

indicate în bibliografie. 

 Ca urmare a cercetărilor efectuate atât pe cale numerică prin modelare cu elemente finite cât și 

experimentală în cadrul IMSAR și ICECON pot fi reținute următoarele contribuții personale: 

 a) cercetarea prin studiere numerica pe calculator prin programe de calcul performante a 

puterii de rezistență şi protecție pentru parapetul H3BP, cu spațiu între piloni de 2,25m, fără testare 

la impact, prin punerea in aplicarea a specificațiilor de analiză și egalitate energetică pentru 

parapetul H4b - cu testarea la impact, în conformitate cu SREN1317:2;  

 b) conceperea și elaborarea unui model de calcul numeric pentru determinarea energiei 

cinetice şi a forţei medii teoretice a impactului cu simularea prin programe specializate a parapetului 

rutier în vederea determinării lățimii utile W.  

 c) posibilitatea încadrării parapetului studiat din nivelul H4b, în nivelul inferior H3, cu 

caracteristicile studiate mai sus, fără executarea si cercetarea prealabila a testului la soc cu 

parapetul,  si vom avea un cost foarte scăzut pentru stabilirea nivelului în care se situează un parapet 

de securitatea si protecție rutieră, cu un nivel de încredere de peste 90% ; 

 d) crearea sistematică a unor criterii și date de performanță pe baza rezultatelor experimentale, 

în scopul evaluării parametrilor necesari  încadrării barierei de protecție rutieră în clasa adecvată. 

 e) studiu de caz pentru încadrarea  parapetului de tip greu în normele de siguranță în 

concordanță cu criteriile impuse de standardului SR EN 1317-2:2000 și la unghiuri de 30º și 45º. 

3.3. Direcții viitoare de cercetare  

Pe viitor, ar fi utilă continuarea cercetărilor după cum urmează:  
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 a) realizarea de noi modele matematice și de simulare prin metoda elementului finit pentru 

celelalte categorii de bariere de protecție, în scopul reducerii costurilor cu testele de impact (crash-

test), care sunt costisitoare, necesită alocarea de cantități mari de resurse și necesită o atenție sporită.  

 b) abordarea modelelor neliniare și cu comportare plastică la șoc.  

         c) analiza metodelor dinamice la șoc și a comportării materialelor în domeniul plastic astfel 

încât să poată fi elaborat un program automat de calcul pentru evaluarea capacității de rezistență 

fără încercări de teren. 

 d) stabilirea unui algoritm de calcul, analiză și identificare rapidă a categoriilor de bariere de 

protecție ținând cont de toți factorii de influență: nivel de trafic, viteze de deplasare, categorii de 

drum, performanțe ale vehiculelor, condiții de protecție pentru pietoni și mediul construit. 

3.4. Diseminarea rezultatelor  

Autorul a realizat diseminarea rezultatelor printr-o serie de articole și publicații, astfel: 
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