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REZUMAT. Prezenta lucrare este destinată realizării unor modificări aferente unor profile din plastic, modificări menite să 
imprime un caracter de rigidizare, totodată menținând greutatea reperelor în limite acceptate de către producătorul acestor 
elemente. Lucrarea surprinde prin simulările ample o serie de aspecte legate de beneficiile obținute prin rigidizarea unor 
profile, în funcție de numărul de nervuri de rigidizare și forma profilului adoptat. 
 
Cuvinte cheie: repere plastic, design, polipropilenă, tensiuni. 
 
ABSTRACT. This paperwork highlights some aspects related to modifications of some plastic profiles, modifications that 
result with an increase of profile stiffness, in terms of maintaining the profile mass in acceptable limits imposed by the 
manufacturer of profiles. The study presents by the series of ample simulations aspects related to the benefits obtained by 
profile hardening, depending by the number of hardening ribs and profile section. 
 
Keywords: plastic parts, design, polypropylene, stresses. 
 

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. 

În urma schimbărilor succesive ale formei 
pereților, 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. 

2. ALEGEREA PROFILULUI ŞI 
METODOLOGIA DE LUCRU 

Pentru această analiză s-a selectat același  profil C, 
pe care s-au aplicat nervuri de rigidizare echidistante, 

simple, în număr de la 1 la 4, plasate la distanțe 
egale față de planul de mijloc al peretelui. În aceasta 
analiză s-a luat în considerare același interval de 
grosimi 1,8-3,2 mm, cu increment de 0,2 mm. Grosi-
mea nervurii trebuie să aibă valori de 0,7 din 
grosimea peretelui. 

 

 
 

Schiţa profilului. 

3. REZULTATELE OBŢINUTE ÎN URMA 
SIMULĂRILOR 

Rezultatele obținute în urma simulărilor între-
prinse sunt prezente în continuarea studiului. 

Analizând graficele separat se observă că o 
nervurare mai deasă a peretelui face ca mărirea 
grosimii de material să aibă o influență din ce în ce 
mai mică asupra rigidității. 

Astfel, pornind de la îmbunătățiri ale rigidității ce 
ajungeau până la 30% pentru creșterea cu 10% a 
grosimii în cazul peretelui fără nervuri, se ajunge în 
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cazul peretelui ranforsat cu 4 nervuri să se obțină 
îmbunătățiri de doar 12%. 

Din graficele suprapuse, se observă tendința 
curbelor deplasărilor către liniaritate, devenind  

aproape orizontale. Se obține astfel un maximum 
de rigiditate pentru o presiune impusă, creșterea 
grosimii sau a numărului de nervuri având influențe 
neglijabile. 

 

      
 

      
 

Rezultatele analizei deplasărilor. 
 

 
 

Graficele deplasărilor suprapuse. 
 

Din aceste considerente s-a limitat și creșterea 
numărului de nervuri până la 4, ceea ce duce la un 
raport optim de nervurare: 

 

Lățime perete/ Pas nervurare = 70/ 100 = 0,7 
 

Rezultate bune se obțin și pentru un raport de 
nervurare de 0,56 (echivalentul cazului cu trei nervuri). 

De asemenea, se poate vedea că prin nervurare 
rigiditatea poate fi îmbunătățită cu până la 90% prin 
mărirea masei piesei cu doar câteva grame. 

Analizând comparat îmbunătățirile aduse rigidității 
care se pot obține prin cele trei metode putem 
concluziona: 

– prin alegerea corectă a profilului – max. 45%; 
– prin nervurare cu nervuri volumice – max. 

55%; 
– prin alegerea unui raport de nervurare corect – 

max. 90%. 
Prin combinarea celor trei metode se pot obține 

rezultate semnificative. 

În urma concluziilor furnizate de această cerce-
tare, reperele au fost reproiectate asfel: 

– s-a reproiectat profilul de tip G’ pentru toți 
pereții care prezentau deformații mari; s-a preferat 
acest tip de profil și din considerente aerodinamice; 

– s-au folosit nervuri de formă simplă la care 
totuși s-a preferat creșterea momentului de inerție 
prin folosirea unei forme trapezoidale; 

– s-a trecut la rigidizarea cu un raport de 
nervurare de aproximativ 0,6; 

– iterațiile proiectare/calcule de verificare au fost 
reduse semnificativ, cunoscându-se astfel direcțiile 
în care trebuie modificați parametrii de design; 

– s-au putut face astfel reduceri ale grosimii 
globale a pieselor; 

– s-a trecut la îngroșări doar în situații ex-
cepționale, ăn zone ăn care creșterea de rigiditate 
prin forma profilului peretelui și prin nervurare nu a 
fost suficientă. 

Pentru majoritatea reperelor s-au realizat grosi-
mile minime de material care să respecte condiția de 
rigiditate impusă. 

Au existat câteva situații în care anumite zone din 
repere nu se puteau rigidiza decât prin îngroșarea 
semnificativă a pereților, lucru neacceptat de client. 
În aceste situații, după caz, s-a îmbunătățit sistemul 
de fixare a reperului în ansamblu sau s-a acceptat cu 
derogare o deformație locală mai mare, după ce s-a 
constatat că această deformare nu dăunează 
funcționării normale a reperului și nici a reperelor 
învecinate. 
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Reper pentru care au fost diminuate deplasările inițiale de la 8.87mm la 5.33mm în urma a peste 35 de iterații – unul din cele  
mai dificile task-uri, pereții fiind aproape planari și fără reazeme intermediare (Courtesy of Caditec Gmbh). 

 

            
 

Exemple de repere pentru care s-au propus numeroase variante alternative (forme de nervuri, rigidizări cruciforme sau puncte 
suplimentare de atașare (Courtesy of Caditec Gmbh). 

 

      
 

Exemple de repere pentru care grosimea minimă a pereţilor s-a ales din considerente tehnologice,  
deflexiile acestora fiind sub 15% din limita inpusă (Courtesy of Catitec Gmbh). 

 

3. CONCLUZII 

Este de preferat ca toate componentele ne-
semnificative pentru studiul rigidității (raze mici de 
racordare, unghiuri de draft, găuri mici) să fie 
ignorate pentru a diminua erorile date de metoda 
elementului finit. 

Este foarte important ca pentru studiul unui reper 
să existe informații disponibile despre toate reperele 
învecinate, modul în care reperul studiat se fixează, 
se reazemă elastic sau doar le tangentează având 
efecte semnificative asupra rezultatelor. 

Este importantă alegerea tipului de analiză folosită, 
pentru deformații relativ mari analiza neliniară do-
vedindu-se mult mai acurată. De exemplu, pentru 
deformații de aproximativ 40 mm obținute cu o ana-
liză liniară, acestea scădeau la aproximativ  25 mm 
utilizând analiza neliniară. La deformații de sub  
7-10 mm, rezultatele analizelor liniară/neliniară diferă 
nesemnificativ. 
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„Să nu uităm florile“, scrie în mod repetat autorul prezentului volum, în 
paginile sale. Prof. Harry Minti este doctor în fizică cu specializare în 
astrofizică. Ca cercetător ştiinţific la observatorul astronomic al Academiei 
Române a avut contribuţii la: proiectarea, construcţia şi utilizarea fotometriei 
fotoelectrice în măsurarea strălucirii stelelor variabile, dezvoltarea calculului 
electronic al elementelor fizice care caracterizează sistemele binare cu eclipsă 
şi ameliorarea lor prin considerarea modelului Roche şi reflexiei reciproce a 
componentelor din sistemele binare în contact. În anii 1977–89, a continuat 
activitatea la ICPE, în domeniul captării energiei solare, cu captatoare 
parabolice automate şi traductoare de energie solară în energie electrică. Între 
anii 1982–1989, a condus Laboratorul de Gravitaţie, destinat proiectării şi 
construcţiei unui experiment de detecţie a undelor gravitaţionale. În anii 
1989–2004, la Universitatea Ebraică din Ierusalim s-a ocupat cu cercetarea şi 
dezvoltarea materialelor sol-gel şi adaptarea lor ca filme subţiri anti 
reflective, în domeniul infraroşu, pentru fibre de sticlă.  

Dr. Harry Minti este preocupat de fotografia digitală de flori şi de 
popularizarea noţiunilor ştiinţifice. Ca urmare a acestor preocupări a rezultat 
şi cartea Stele şi flori, flori şi stele în universul ştiinţei. Sunt discutate multe 
noţiuni: de fizică, astronomie, biologie. Întrebarea „De ce trăieşte omul?“ 
generează prezentări foarte la obiect privind: apariţia vieţii pe Pământ, 
apariţia oxigenului pe Pământ prin fotosinteză, perpetuarea vieţii, apariţia lui 
Homo Sapiens SAPIENS, candele în univers, problema prevederii 
cutremurelor, calendarele şi cum s-a ajuns la GPS.  

Volumul, care trece de 500 de pagini, este plin de flori, este foarte 
documentat, plin de citări la zi de pe Internet şi cu o bibliografie foarte 
bogată, apărută mai ales în ultimii ani. Este o carte de excepţie, foarte îngrijită 
textual şi ilustrativ, pe care o recomandăm cu căldură. 
 

 
 


