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REZUMAT. Prezentul studiu reprezintă o cerință a unei activități concrete de proiectare și apoi îmbunătățire a unor repere 
din material plastic pentru o gamă de produse ale unui important producător din industria auto. Designul preliminar al 
reperelor a venit cu o geometrie informativă. Firma de proiectare a avut ca temă designul final al reperelor (15 bucăți) și 
al matrițelor de injecție aferente. Materialul utilizat este un sort de polipropilenă (PP), material larg utilizat pentru 
reperele de plastic. 
 
Cuvinte cheie: repere din plastic, design, polipropilenă, tensiuni. 
 
ABSTRACT. This paperwork presents some aspects related to a practical design activity and then a improvement of some 
plastic part for a high range of products related to a improtant vehicle industry car manufactor. The preliminary design of the 
mentioned plastic parts has came with a informative geometry. The issue was to improve the design and injection molds of 
15 pieces of plastic parts. The used material was polypropylene, a material which is world wide used for plastic parts 
manufactoring. 
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1. INTRODUCERE 

Prezentul studiu reprezintă o cerință a unei activități 
concrete de proiectare și apoi îmbunătățire a unor 
repere din material plastic pentru o gamă de produse 
ale unui important producător din industria auto. 

Designul preliminar al reperelor a venit cu o 
geometrie informativă. Firma de proiectare a avut ca 
temă designul final al reperelor (15 bucăți) și al 
matrițelor de injecție aferente. Materialul utilizat 
este un sort de polipropilenă (PP), material larg 
utilizat pentru reperele de plastic. 

Condițiile impuse de fabricator au fost acelea ca la 
o distribuție de presiune (media aprox. 0,00075 MPa) 
deflexia maximă a reperelor să fie de 5 mm, în 
condițiile unei economii maxime de material, deci 
implicit ale unui volum minim. 

Aceste valori sunt impuse din considerente de 
interferente geometrice cu piesele învecinate și din 
condiții de evitarea a unor fenomene aeroelastice 
divergente. 

Cerințele impuse de client au considerat o adevă-
rată provocare, motiv pentru care firma specializată 
în automotive a apelat la serviciile unei firme de 
aviație, domeniu în care masa produselor proiectate 
a fost întotdeauna o cerință critică. 

Calculele de deformații s-au efectuat cu ajutorul 
unui program de element finit, în baza unei 
metodologii de firmă. Colectivul însărcinat cu partea 
de stress este un colectiv experimentat, membrii 
acestuia avînd intre 8 şi 25 de ani de experiență 
nemijlocită în industria aeronautică. 

Calculele de deflexie pentru reperele inițiale au 
arătat valori foarte mari care atingeau si 15 sau chiar 
25 mm. S-a făcut o verificare a corectitudinii 
rezultatelor folosind mai multe metode de verificare 
(calcul FEM/calcul clasic, utilizarea comparată a 
altor softuri/analize liniare/neliniare). 

A urmat o primă serie de iterații de design, după 
care s-a constatat că nu se pot trage niște concluzii 
privind obținerea unor comportări îmbunătățite 
funcție de modificările geometriei reperelor. 

În urma schimbărilor succesive a formei 
pereților, a numărului, formei și locației nervurilor 
nu s-au putut identifica niște legi de variație a 
rigidității. Acest aspect s-a datorat şi geometriei cu 
un grad ridicat de complexitate a reperelor. 

Practic o rigidizare locală duce la redistribuirea 
eforturilor și la cedări în zone învecinate. Obținerea 
rigidității target se putea realiza doar prin creșterea 
masei reperelor cu peste 50%, procent considerat de 
client total inacceptabil. 
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2. ALEGEREA PROFILULUI  
ŞI METODOLOGIA DE LUCRU 

În acest scop s-a modelat un perete simplificat 
similar cu pereții reperelor studiate. S-au supus ana-
lizei diferite tipodimensiuni, în conformitate cu 
direcțiile enumerate mai sus. Dimensiunile de gabarit 
pentru toate cazurile au fost 500 x 70 x 31 mm. 

Condițiile la limită (încastrările) au simulat 
joncțiunea cu pereții învecinați ai aceluiași reper, 
respectiv reazemul pe ancadramentele învecinate. 

 

Date de intrare: 
p = 0,00075 MPa - presiunea aplicată; 
E = 775 MPa – modul de elasticitate; 
ν = 0,392 – coeficientul lui Poisson. 
Aplicarea presiunii s-a făcut simplificat, conside-

rându-se o presiune uniformă care acționează pe 
pereții expuși fluxului de aer. Simplificarea este 
corectă pentru că s-a cercetat un efect comparat, 
calitativ, între diferitele tipodimensiuni de pereți. 

 

 
 

Fig. 1. Încărcări și constrângeri (boundary conditions), 
vedere izometrică și profil. 

Ca program de modelare 3D și determinare a 
masei piesei s-a folosit un software CAD. 

Ca program de preprocesare s-a utilizat un 
program de element finit folosind la mesharea 
suprafețelor elemente de tip shell quads;  pentru 
tipul de material s-a folosit MAT1 corespunzător 
unui material liniar elastic și izotrop, iar pentru 
proprietățile fiecărui element al meshului am ales 
tipul PSHELL  cu grosimea de material aferentă. 

S-a lucrat liniar static (analiza care se pretează 
pentru calculele in ipoteza micilor deformații) din 
care s-au determinat valorile deplasărilor. 

3. REZULTATELE OBŢINUTE ÎN URMA 
SIMULĂRILOR 

Pentru această analiză s-au selectat mai multe 
tipuri de profile de la cele mai simple la profile în 
trepte, la unele aplicând raze pentru îmbunătățirea 
calităților aerodinamice, ținând cont că aceste piese 
sunt supuse unor presiuni care sunt exercitate de 
aerul atmosferic la viteze mari. 

Pentru că pereții fac parte din componența unor 
piese realizate prin injecție plastică s-a optat pentru 
analizarea acestora în intervalul de grosimi 1,8 -
3,2 mm, interval propriu pentru piese cu dimensiuni 
de gabarit similare. 

Criteriile de trasare a secțiunii transversale a 
profilului au fost următoarele: 

- simplitatea constructivă; 
- manufacturabilitatea prin tehnologia injecţiei; 
- păstrarea unui moment de inerție cât mai 

avantajos; 
- realizarea unei curgeri aerodinamice cât mai 

apropiată de modelul laminar. 
Au fost propuse și analizate intuitiv peste 30 de 

tipuri de profile, plecându-se de la studiul deformării 
reperelor din plastic. Au fost păstrate pentru analize 
detaliate doar 8 profile, considerate cele mai repre-
zentative. 

În cele ce urmează, sunt prezentate schițele 
secțiunilor transversale ale profilelor (fără grosime) 
și rezultatele calculelor. 

 
Tabelul 1 

Schita profil Profil Observatii 
 
 
 

C 

 
 
 
Forma iniţială propusă de client 

 
 

C’ 

 
 
Derivat din Profilul C cu o formă mai 
aerodinamică 
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Tabelul 1 (continuare) 

Schita profil Profil Observatii 
 
 

D 

 
 
Derivat din profilul C cu o forma care sa 
permita o comportare mai buna ca membrana 

 
 

E 

 
 
Derivat din profilul C prin adaugarea 
peretelui vertical cu rol de „nervura” 
longitudinala 

 
 

F 

 
 
Derivat din profilul F cu adaugarea de raze 
maxime din considerente aerodinamice si de 
comportare la oboseala 

 
 

G 

 
 
Hibrid intre profilele D si E 

 
 

G’ 

 
 
Cauta sa elimine dezavantajele profilului D  

 
 

 
 

Schița cu dimensiunile de gabarit ale tuturor profilelor 
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3. CONCLUZII 

Cu creșterea grosimii  peretelui, se obţin valori 
ale deplasărilor din ce în ce mai mici; prin mărirea 
grosimii peretelui cu aproximativ 10% se obține o 
îmbunătățire a rigidității cu aproape 30% pentru 
grosimile de perete mai mici, scăzând sub 15% la 
grosimile mai mari de perete. 

O dată cu îmbunătățirea rigidității maxime, crește 
și masa piesei și automat costul materialului pentru 
realizarea ei. O rată maximă a creșterii rigidității 
(aprox 30%) se obține pentru o creștere a masei 
piesei cu 7 până la 10% 
 

 
 

Fig. 2. Graficul deplasărilor maxime. 
 

Suprapunând graficele deplasărilor maxime se 
pot trage următoarele concluzii: 

 rata creșterii rigidității este mare la început 
pentru profilele mai elastice (26% pentru profilul C’ 
şi 19% pentru profilul E); 

 rata creșterii rigidității tinde spre valoarea 
aproximativă de 15% indiferent de forma secțiunii 
transversale; 

 creșterea rigidității este semnificativă pentru 
incrementele de 0,2 mm din zona de grosime minimă; 

 valorile deplasărilor maxime tind spre o valoare 
comună, stabilizându-se la o grosime de material 
care nu mai este relevantă din considerente de 
proiectare; aceasta este o concluzie interesantă, care 
arată că practic, peste valori de 3,5 mm comportarea 
ca membrană devine predominantă, forma secțiunii 
piesei devenind irelevantă; 

 mai importantă decât căutarea unei grosimi 
optime de material este găsirea unui profil adecvat; 
asfel pentru grosimi mici de material se pot obține 
deplasări sub 45% doar prin alegerea corectă a 
profilului; 

 observăm că pentru o alegere neinspirată a 
formei, în loc să folosim material de 1,8 mm (profil E) 
se va folosi pentru o rigiditate echivalentă 2,4 mm 
(profil C’), ceea ce duce la o creștere a masei cu 
10,5%. 

De asemenea, dacă analizam profilele din punct 
de vedere al masei în același grafic, obținem creșteri 

ale masei cu maxim 30% comparând cel mai ușor și 
cel mai greu perete obținut. 

Se observă de asemenea că profilul cel mai rigid 
este și cel mai greu. 
 

 
 

Fig. 3. Graficele variaţiei masei. 
 

Pentru a defini un indice de eficiență global am 
analizat comparativ: 

IE = m–1 x d–3, 
unde: IE este indicele de eficiență; m – masa; d – 
valoarea deplasării. 

S-a folosit cubul raportului 1/d pentru că acesta 
este criteriul predominant de care se ține seama ca 
cerință de design, chiar dacă și masa minimă este 
fundamentală. 

 

 
 

Fig. 4. Graficele indicelui de eficiență. 
 

Analizând cantitativ graficele indicelui de eficiență, 
concluziile sunt: 

 pentru grosimi de perete între 1,8 şi 2,2 mm, 
profilul G’ are cel mai bun raport rigiditate/masă; 

 pentru grosimi de perete de peste 2,2 mm, 
profilul E are cel mai bun raport rigiditate/ masă. 

Dincolo de nota pur tehnică pe care trebuie să o 
aibă o asemenea lucrare, trebuie să precizăm că 
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rezultatele rulărilor au contrazis adesea așteptările. 
Practic fiecare profil a fost creat în urma unor 
comportări nesatisfăcătoare sau incomplet înțelese 
ale celor anterioare. 

Rezultatele obținute sunt însă fără echivoc, fiind 
unanim acceptate de specialiștii noștri și ai clientului 
final. 

Căutând o explicație a acestei ierarhizări, autorii 
presupun că motivul principal este complexitatea 
solicitărilor induse de geometrie; practic peretele 
reprezintă o semimembrană la care efectul măririi 
suprafeței portante (și implicit al mometului de 
inerție) este contracarat de efectul măririi ariei, deci 
a forței datorate presiunii distribuite. Acțiunea normală 
la suprafață a acesteia din urmă duce la efecte 
stabilizatoare sau invers, ceea ce poate fi o explicație 
plauzibilă pentru rezultatele obținute. 

Cu ocazia acestui studiu s-au făcut constatări 
foarte importante, cum ar fi: 

 Se recomandă calibrarea/verificarea rezultate-
lor înainte de validarea acestora. 

 Metoda elementului finit are aplicabilitate doar 
pentru structurile complexe, pentru solicitările simple, 
calcule efectuate cu metodele Rezistenței materia-
lelor fiind de referință. 

 Pentru cercetarea unui fenomen care pare greu 
de controlat, este de preferat să se încerce o 
modelare simplificată. 

 Modelul simplificat trebuie să fie comparabil 
cu originalul pentru studierea comportamentului 
parametrilor doriți; 

 Condițiile la limită influențează dramatic rezulta-
tele calculelor cu metoda elementului finit. Tratarea 
superficială a acestei probleme poate duce la erori 
grosolane. 
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