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Rezumat. Lucrarea prezintă metodele de analiză a nivelului de amortizare structurală a 
reazemelor elastomerice pentru un sistem de ordinul doi. Astfel, metoda de analiză și optimizare 
constă în modificarea cu valori discrete ale rigidității sistemului elastomeric, cât și a masei 
construcției poziționată gravitațional pe sistemul de izolare a bazei. In acest contest, pentru 
comportarea vâsco-elastică, sunt valabile curbele de variație parametrice ce corespund unui 
echilibru static și dinamic semnificativ. Legile de variație, cu limitările aferente, permit evaluarea 
unor modificări de rigiditate și masă astfel încât să poată fi ajustată fracțiunea din amortizarea 
critică, în mod etapizat, până la atingerea unei valori optime. Pe cale experimentală, au fost 
realizate și efectuate încercări de validare pe cinci standuri cu variația parametrică a rigidității și 
masei, astfel încât să poată fi stabilite corelații optime pentru rata de amortizare a sistemului 
structural de rezemare elastomerică pentru clădiri și viaducte.  
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Abstract. This paper presents the methods of structural analysis of the level of damping 
elastomeric bearing system of second order.  Thus, the method of analysis and optimization is to 
change with discrete values the stiffness of the elastomeric system and mass of the construction 
gravitational positioned on the base of isolation system.  In this contest, for visco-elastic behavior 
are valid parametric variation curves corresponding to a significantly static and dynamic balance. 
The variation laws, with corresponding limitations, allows the evaluation of some stiffness and 
mass changes so that the fraction of critical damping can be adjusted, in stages, to reach the 
optimal values.  Experimentally, have been conducted and performed validation tests on five 
stands with parametric variation of the stiffness and mass, so that optimal correlations can be 
established for damper rate of elastomeric bearing structural system for buildings and viaducts.  
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