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CONSIDERATIONS REGARDING THE IMPACT OF A
PROTECTIVE BARRIER AND A PENDULUM
The paper presents the impact of a pendulum with a weight of 2780 kg
and a road protective barrier used on the roads of Romania. Deformable
parapets are very important to protect the pedestrians and the vehicles on our
roads. The maximum dynamic deflection of the parapet, measured after the test
was 0,240 m and 0,435 m of working width.
The barrier was deformed as expected. Damping elements have taken
a large amount of energy during impact. The pendulum is used by researchers
in this field. This is a very good way to track the behavior and damping
elements of the barriers in the laboratory.
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1. Introducere
Parapetele sunt importante pentru protejarea oamenilor pe
drumurile noastre. Tipul parapetului, în care variabilele precum viteza
autovehiculului, greutatea şi unghiul de incidenţă la impact, trebuie
luate în considerare.
S-a ales pentru testare un parapet de tip semigreu, la care
stâlpii nu au fost încastraţi în pământ ci au fost stâlpi cu talpă, care au
fost prinşi cu ancore mecanice în pardoseala halei Betak SA, unde s-a
realizat testul.

Parapetul a fost alcătuit din o lisă, trei stâlpi IPE 100 cu talpă,
trei amortizori, trei etriere şi organe de asamblare. S-a ales o singură
lisă din motivul că pe drumurile noastre sunt montate doar câte o
singură lisă cu trei stâlpi, iar al doilea motiv a fost lipsa de spaţiu si
echipamente necesare pentru realizarea unui test conform standardului
SR EN 1317.
Pentru realizare testului s-a ales un pendul, cu o greutate de
2780 kg. Pendulul a fost realizat dintr-un suport şi o rolă de tablă, cu o
înălţime de 480 mm, înălţime suficientă cât să cuprindă lisa la impact.
Acesta a fost suspendat cu ajutorul unui cârlig de la un pod rulant din
incintă. Pendulul a fost ridicat la nivelul parapetului.
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Fig. 2 Pendul utilizat

2. Realizarea încercărilor
Prinderea parapetului în pardoseala de beton a incintei, a fost
realizată cu ajutorul a patru ancore mecanice pe fiecare stâlp.
Înălțimea parapetului la punctul de impact a fost de 750 mm.
Testul s-a realizat pe stâlpul din mijloc, unghiul de incidenţă la
impact fiind de 90°.

Fig. 3 Poziţionarea parapetului şi a pendulului

Fig. 4 Vedere înainte de impact
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Concluzii
În urma acestui experiment, s-au constatat următoarele:


Prinderea în beton a stâlpilor a fost corespunzătoare. Aceasta
având un rol important în comportamentul parapetelor la
impact, în special al parapetelor amplasate pe poduri.



Stâlpii nu au fost smulşi din pardosea, ancorele utilizate au fost
conform cerinţelor standardelor.



La impact, deformarea stâlpului a început de la bază, acesta a
fost împins şi răsucit.



Elementele de amortizare au avut un rol foarte important,
acestea au absorbit cea mai mare cantitate de energie la
impact.



Deflexiunea dinamică maximă a parapetului, măsurată în urma
testului a fost de 0,240 m, iar lăţimea de lucru de 0,435 m.



Pendulul este des utilizat de către cercetători în acest domeniu.



Acest tip de parapet a trecut testul în poligon autorizat, conform
standardului SR EN 1317. Acesta poate fii montat cu încredere

pe drumurile noastre doar la lungimile pentru care a trecut
testul.


În caz contrar acesta poate provoca prejudicii grave.
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