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Motocicliştii sunt mai predispuşi să fi e 
implicaţi într-o coliziune cu un parapet 
rutier la întoarceri pe loc şi curbe, unde apar 
acceleraţia şi deceleraţia, iar stabilitatea 
poate fi  compromisă. Conducătorii de 
motocicletă derapează în mod caracteristic 
în parapet şi se pot lovi de acesta cu orice 
parte a corpului.

Deformarea este critică pentru 
siguranţa motociclistului
Pentru reducerea la minimum a vătămărilor, 
parapetul trebuie să reducă viteza 
motociclistului şi/sau să se deformeze la 
impact pentru a absorbi energie. Deşi 
sistemele de protecţie continuă a 
motocicliştilor oferă cele mai efi ciente 
mijloace de reducere a vitezei unui 
motociclist care derapează, selecţia de 
materiale este un factor critic.

În ceea ce priveşte deformarea, unele 
materiale sunt deosebit de inefi ciente. 

Pǎstrǎm siguranţa
motocicliştilor
Noile indicaţii şi oţelurile cu rezistenţă superioară 
reduc vătămările motocicliştilor pe şosea, însă mai 
sunt încă multe de făcut
În noiembrie 2012, Federaţia Asociaţiilor Europene de Motociclişti (FEMA) a 
publicat o nouă broşură care solicită introducerea unui standard pentru parapeţi 
rutieri, în favoarea siguranţei motocicliştilor. Scopul acestora este de a reduce 
vătămările conducătorilor şi pasagerilor de motocicletă prin înlocuirea sistemelor 
de reţinere existente, care nu impun siguranţă motocicliştilor, cu tipuri noi de 
parapeţi care se deformează la impact. Datorită experienţei noastre îndelungate 
privind sistemele de reţinere rutieră, ArcelorMittal a contribuit activ la pregătirea 
indicaţiilor FEMA şi la demonstrarea performanţelor oţelurilor cu rezistenţă 
superioară care se vor utiliza în noile sisteme de parapeţi rutieri. 

Raportul FEMA menţionează că betonul 
reprezintă un aspect de îngrijorare, întrucât: 
„... nu va absorbi corespunzător energia de 
impact a motociclistului, mai ales în situaţiile 
în care există probabilitatea unui impact 
într-un unghi mare, cum ar fi  la întoarcerea 
pe loc.” 

În 2007, Asociación Mutua Motera 
(membră FEMA din Spania), a întreprins un 
test de coliziune la scară naturală utilizând 
un profi l de parapet din beton „New Jersey”, 
care este considerat, în general, adecvat 
pentru motociclişti. Rezultatele au indicat 
că riscurile de traumatisme craniene erau 
de 1,5 ori mai ridicate decât limita impusă 
de TS 1317-8 (vezi caseta).

Parapeţi rutieri din oţel pe termen lung
Prin comparaţie, parapeţii din oţel cu 
rezistenţă superioară (HSS) proiectaţi 
corespunzător sunt destul de fl exibili pentru 
a absoarbe energia cinetică a motociclistului 
şi a motocicletei, şi totuşi destul de robuşti 
pentru a reţine motociclistul în siguranţă şi 
a-l redirecţiona. De asemenea, aceste 

Figura 1: Exemplu de parapet rutier din oţel, fabricat din două părţi, cu balustradă 
tradiţională la partea superioară şi sub-parapet suplimentar pentru protecţia 
motocicliştilor (imagini prin amabilitatea Volkmann & Rossbach şi PassCo)
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În prezent, nu există un standard la nivel 
european pentru parapeţii rutieri care să 
asigure protecţia motocicliştilor. În 
schimb, se utilizează diferite protocoale 
de testare şi multe ţări au implementat 
propriile strategii.

Pentru a oferi un proiect regional, 
Comitetul European pentru Standardizare 
(CEN) a dezvoltat standardul de încercări 
TS 1317-8. Acesta conţine prevederi 
pentru încercarea parapeţilor rutieri la 
impactul cu un motociclist care derapează 
de-a lungul terenului. TS 1317-8 este 
proiectat să fi e utilizat împreună cu 
standardul existent pentru parapeţi 
rutieri, EN 1317. TS este primul pas către 
armonizarea europeană a standardelor cu 
privire la parapeţi şi a fost deja 
implementat în anumite ţări.

Parlamentul European îşi menţine 
angajamentul de a introduce un standard 
unic în UE. S-a solicitat statelor membre 
să reechipeze porţiunile periculoase de 

Figura 3: Performanţa diferitelor tipuri de SPM dintre aproximativ 25 de produse 
testate (Sursa: FEMA)

Figura 2: Model de protocol de test din 
TS 1317-8, care utilizează un manechin 
în coliziune cu un sistem de protecţie a 
motocicliştilor (SPM)
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Informaţii suplimentare:

• www.arcelormittal.com/industry/
safetybarriers

• www.fema-online.eu

Solicitări pentru standard la nivel european

drum cu balustrade de reţinere a moto-
cicliştilor, pentru a-i proteja pe aceşti 
participanţi vulnerabili la trafi cul rutier.

Unele organizaţii de motociclism au 
solicitat îndepărtarea în totalitate a 
parapeţilor pentru îmbunătăţirea siguranţei. 
Totuşi, FEMA atrage atenţia că îndepărtarea 
parapeţilor nu va rezolva problema, întrucât 
alte obstacole, precum copacii sau stâlpii de 
iluminat rămân şi s-ar compromite 
siguranţa rutieră a altor participanţi la trafi c.

Noua broşură FEMA: New Standards for 
Road Restraint Systems for Motorcyclists 
este un instrument important în această 
campanie. Documentul oferă „informaţii 
complete şi exacte cu privire la soluţiile 
disponibile autorităţilor rutiere şi 
operatorilor de infrastructură care doresc 
să modernizeze sistemele de reţinere 
rutieră.” Informaţii suplimentare, inclusiv 
exemple de parapeţi adecvaţi pentru 
siguranţa rutieră se pot găsi la
www.mc-roadsidebarriers.eu.

oţeluri se pot utiliza la parapeţi destinaţi 
reţinerii vehiculelor mai mari, cum sunt 
automobilele şi camioanele. Chiar şi după un 
accident, deteriorarea barierelor din oţel 
este limitată şi vizibilă imediat. Se pot 
înlocui secţiuni rapid acolo unde este 
necesar. De obicei, acest lucru nu este 
posibil la parapeţii fabricaţi din alte 
materiale, la care deteriorarea poate să nu 
fi e detectabilă la prima vedere, iar 
reparaţiile pot fi  costisitoare şi de lungă 
durată.

Unul dintre cele mai simple şi mai 
efi ciente modele de protecţie a 
motocicliştilor pe care FEMA le-a identifi cat 
este parapetul din oţel realizat din două 
părţi (vezi Figura 1). Sistemul oferă o 
balustradă normală la partea superioară, cu 
adăugarea unui sub-parapet lung şi 
continuu de protecţie la partea inferioară. 

Sub-parapetul opreşte motociclistul care 
derapează sub balustradă şi în obstacolele 
de pe partea laterală a şoselei, cum sunt 
copacii sau stâlpii de iluminat. Întrucât este 

lung şi plat, sub-parapetul este şi efi cient în 
reducerea vitezei motociclistului şi previne 
lovirea stâlpilor de parapet de către acesta. 

Parapeţii rutieri fabricaţi din HSS au, de 
obicei, un profi l plat simplu, care ajută la 
reducerea vătămărilor. Prin comparaţie, 
profi lele din oţel de construcţii necesită 
câteva îndoituri pentru rigidizare. Acestea 
prezintă muchii ascuţite, care pot veni în 
contact cu motociclistul în cazul unui 
accident. 

Soluţii rentabile
Parapeţii rutieri din HSS sunt mai rentabili 
decât cei din alte materiale. Profi lul plat al 
acestora limitează operaţiile de fabricaţie, 

reducând astfel la minimum costurile de 
producţie. Utilizate la grosimi sub 1,5 mm, 
balustradele din HSS necesită o cantitate 
mult mai mică de oţel decât parapeţii din 
oţeluri de construcţii, care trebuie să aibă o 
grosime de cel puţin 1,8 mm. De asemenea, 
performanţa de mediu a HSS este 
superioară, întrucât acesta are o greutate 
mai mică, reducându-se astfel emisiile în 
timpul producţiei şi transportului 
balustradelor fi nite la locul de montare.

Atunci când se fabrică din oţel Magnelis® 
cu strat de acoperire cu autoremediere, 
produs de ArcelorMittal, parapeţii din HSS 
oferă o siguranţă pe termen lung, efi cientă 
din punct de vedere economic, pe o 
perioadă de până la 20 ani – chiar şi în 
medii marine.

Deşi este nevoie de un efort suplimentar 
înainte de adoptarea TS 1317-8 ca 
standard european, producătorii de 
parapeţi rutieri benefi ciază deja de 
expertiza ArcelorMittal privind realizarea de 
soluţii pe bază de HSS, care să asigure o 
protecţie optimă pentru motociclişti. 
Împreună cu FEMA, ArcelorMittal 
intenţionează să continue eforturile de 
îmbunătăţire a siguranţei pentru toţi 
participanţii la trafi cul rutier.
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