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REZUMAT. Obținerea și dezvoltarea de noi tipuri de proiecte de parapet de protecție semigreu cu raport optim  
masă specifică/siguranţă rutieră, studierea acestora prin metode de analiză cu elemente finite în scopul  
identificării elementelor critice și a metodelor de optimizare a produsului, reproiectarea prototipurilor de parapet 
care au prezentat cele mai bune rezultate respectând recomandările de pe parcursul optimizării și testarea în  
condiţii reale de impact în poligoane autorizate conform SR EN 1317-2, constituie comandamente majore pentru 
siguranța circulației autovehiculelor și deservenților acestora. 
 
Cuvinte cheie: parapete, sisteme de reținere rutiere, coliziuni. 
 
ABSTRACT. It aimed at developing new types of projects semi-heavy protective parapet with optimum specific mass 
/ road safety, study them by means of finite element analysis in order to identify critical elements and methods to 
optimize product, redesign prototypes guardrail who presented the best results respecting the recommendations 
during optimization and testing under real conditions of impact in polygons approved, according to EN 1317-2. 
Simulation results are presented graphically and interpreted for the two types of road restraint systems, restraint 
system with caliper + damper and road restraint system with a new caliper.. 
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1. INTRODUCERE 

Parapetele1metalice permit, în general, alunecarea 
sau ghidarea în lungul lor a jantei autovehiculelor și 
revenirea acestora pe partea carosabilă. Prin formă și 
amplasare, parapetele, nu trebuie să fie mai agresive 
decât obstacolul care trebuie să fie izolat. Formele, 
dimensiunile și detaliile de execuție ale parapetelor 
metalice se stabilesc prin proiecte tip, a căror di-
versitate este foarte mare. După clasa tehnică a 
drumului și nivelul de retenție al acestora, parapetele 
metalice de drum se împart în: parapet deformabil de 
tip semigreu, parapet deformabil de tip greu și parapet 
deformabil de tip foarte greu. Infrastructura rutieră 
prost adaptată poate agrava severitatea accidentelor, 
impactul cu parapetele metalice de protecție pentru 
drum putând duce în multe cazuri la rănirea sau chiar 
decesul ocupanților vehiculelor. 

2. PREGĂTIREA COMPONENTELOR 
PENTRU SIMULAREA CU ELEMENTE 
FINITE ȘI REZULTATELE OBŢINUTE 

Pentru realizarea unor simulări de impact cu un 
autovehicul s-a utlizat un tip de vehicul pentru testul 

                                                           
 
* Lucrare prezentată la Simpozionul „Progresul tehnologic – 
rezultat al cercetării“, Bucureşti, 22 mai 2014.   

TB11 (vehicul cu greutate de 900 kg). Acest tip de 
vehicul este gratuit, oferit de soft pentru realizarea 
testelor de impact. 
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Fig. 1. Prezentarea autovehiculului. 
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Tabelul 1. Numărul de noduri și elemente ale vehiculului 
 

Număr de noduri 4753 

Număr de elemente 5666 

Număr de materiale 3 

Număr de părți componente 30 
 

 Parapetele utilizat în simulare este un parapete 
tip N2, alcătuit din lisă profilată, etrior și stâlpi 
profil C. 

 
Tabelul 2. Numărul de noduri și elemente ale parapetelui 

 
Număr de noduri 204450 

Număr de elemente 198211 

Număr de materiale 1 

Număr de părți componente 27 
 

 
 

Fig. 2. Model parapete utilizat în simulare. 

Materialele elementelor. Parapetele este realizat 
dintr-un material de tip elasto-plastic Johnson - Cook, 
cu o densitate de 7850 kg/m3, modulul lui Young 
210 000 N/mm2, constanta lui Poisson de 0,3, limita 
de curgere 235 N/mm2 și rezistența la rupere 
446 N/mm2. 

Autovehiculul este realizat trei materiale: 
– un material pentru parbriz și geamuri de tip 

elasto-plastic Johnson – Cook , cu o densitate de 
2267 kg/m3, modulul lui Young 76 000 N/mm2, 
constanta lui Poisson de 0,3, limita de curgere 
192 N/mm2 și rezistența la rupere 220 N/mm2; 

– un material pentru caroserie de tip elasto-plastic 
Johnson - Cook, cu o densitate de 7166 kg/m3, 
modulul lui Young 210 000 N/mm2, constanta lui 
Poisson de 0,3, limita de curgere 200 N/mm2 și 
rezistența la rupere 450 N/mm2; 

– un material pentru roți de tip elasto-plastic 
Johnson – Cook , cu o densitate de 1814 kg/m3, 
modulul lui Young 200 N/mm2, constanta lui 
Poisson de 0,49, limita de curgere 1e30 N/mm2. 

Simularea la impactul dintre autovehicul și 
parapete a fost făcută cu primul punct de impact pe 
axa stâlpului. 

 

        
 

a)                                                       b)                                                                c) 
 

Fig. 3. Poziționarea autovehiculului pentru simulare 
 

 
 

Fig. 4.  Deplasarea parapetelui. 

În urma realizării simulărilor cu coeficienții pre-
zentați anterior, s-au obținut următoarele rezultate: 

– deplasarea parapetelui pe cele trei axe X, Y și Z 
(fig. 5, 6, 7); 

– deformarea plastică a parapetelui în timpul 
impactului (fig. 8); 

– energia absorbită în timpul coliziunii (fig. 9); 
 

 
 

Fig. 5. Deplasarea parapetelui pe axa X. 
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Fig. 6. Deplasarea 

parapetelui pe axa Y. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 7. Deplasarea 

parapetelui pe axa Z. 
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Fig. 8. Deformarea plastică a parapetelui. 
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Fig. 9. Energia absorbită de parapete și autovehicul în timpul coliziunii. 
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Fig. 10. Tensiuni von Mises 
 

 
 

Fig. 11. Viteza autovehiculului în coliziune 
 

– tensiuni von Mises în materialele utilizate 
(fig. 10); 

– viteza autovehiculului la impactul cu parapetele 
(fig. 11); 

3. CONCLUZII 

 În urma simulări s-a constatat o deformare 
bună a parapetelui și energiile în timpul coliziunii au 
fost absorbite în mare parte de către parapete. 

 Deplasarea parapetelui este una foarte bună. 
 Viteza autovehiculului în timpul coliziunii tinde 

să scadă, aceasta însemnând că parapetele încetinesc 
autovehiculul, putând să îl redirecționeze pe partea 
carosabilă. 

 Pentru timpul consumat în analiză, controlul 
asupra numărului de noduri și elemente este foarte 
important. 

 Proiectarea asistată de calculator a parapetelor 
de protecție la drumuri s-a realizat cu ajutorul soft-
ului AutoCAD. 

 Discretizarea elementelor s-a realizat cu modulul 
HyperMesh al soft-ului Altair HyperWorks. Pregătirea 
elementelor parapetelor pentru simularea la coliziune 
s-a făcut cu modulul HyperCrash. 

 Procesarea s-a realizat cu modulul RADIOSS 
iar postprocesarea s-a realizat cu modulul Hyper 
View. 

 
NOTĂ: Această lucrare a beneficiat de suport 

financiar prin proiectul „Parteneriat interuniversitar 
pentru excelență în inginerie - PARTING”,  con-
tract: POSDRU/159/1.5/S/137516, proiect cofinanţat 
din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 – 2013. 
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