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DESCRIÇÃO GERAL 
 
A barreira dinâmica mod. RAV_2/A é uma estru-
tura produzida sob os requisitos de qualidade da 
norma UNI-EN-ISO 9001:2008, resiste a impac-
tos de blocos com energia até 500 kJ. Devido à 
sua versatilidade, a barreira dinâmica mod. 
RAV_2/A pode ser utilizada como sistema de 
proteção passiva de infraestruturas como: vias 
rodoviárias, ferroviárias e espaços urbanos.  
 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SISTEMA 
 
As características principais que optimizam a 
utilização da barreira dinâmica mod. RAV_2/A 
são: 
- adaptação fácil a qualquer situação geo-
morfológica, devido ao seu sistema modular, à 
versatilidade do sistema de fundação e ao con-
junto particular de elementos que integram o 
sistema; 
-instalação fácil e económica dos seus compo-
nentes; 
-manutenção fácil e económica, graças ao siste-
ma de modularidade que facilita a montagem e 
desmontagem; 
-sistema flexível com forças de baixa intensida-
de que atuam nos componentes individuais; 
-deformação limitada entre postes, com a altura 
residual classificada pela Categoria “A”-ETAG 27 
guideline; 
-liberdade de movimento do painel de rede de 
proteção, devido à sua posição, face aos postes 
e à ausência de cabos de jusante; 
-excelente desempenho aos simultâneos impac-
tos no painel de rede  devido à união de todos 
os painéis e à interação do conjunto durante o 
impacto;  
-boa integração paisagística, devido à transpa-
rência e leveza da estrutura e seus componen-
tes. 

CARACTERÍSTICAS DOS ENSAIOS  
 
A barreira dinâmica mod. RAV_2/A foi ensaiada 
para o nível máximo de energia de 250 kJ, cate-
goria “A” de acordo com o ETAG 27 guideline. 
 
Os ensaios de impacto dinâmico foram desen-
volvidos de acordo com o ETAG27 (Guideline for 
European Techical Appoval of Falling Rock Pro-
tection Kits), numa barreira com 30m de com-
primento e 3,00m de altura nominal . 
 
A capacidade de energia de absorção para o 
MEL (Nível de máxima energia) foi testada pelo 
Laboratório de Geologia e Geotecnia da Univer-
sidade de  BTU—Branenburgische Technische 
Universitat Cottbus em Cottbus (D) como enti-
dade oficial e independente, num campo de 
ensaios para o ensaio vertical (Relatório do 
ensaio BTU 12/06/2009). 
 

RESULTADOS DOS 
ENSAIOS 

MEL-MAXIMUM ENERGY 
LEVEL 

Energia de impacto 508 kJ 

Velocidade de impacto 25,04 m/s 

Altura Residual 1,78 m/hR > 50% 

Deformação máxima 4,33 m 

BARREIRA ENSAIADA MOD. RAV_2/A 
Energia 500 kJ 

Altura residual classe A, Ref. ETAG 27 

Altura Nominal / hN Distância entre postes 
(Standard / l) 

3,0-3,5m 10,0 m 
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