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REZUMAT: Compactarea dinamică a pământurilor cu role oscilatoare implică o interacțiune complexă teren-rolă. În ciuda beneficiilor pe care le oferă (de exemplu, prin efectele mai puțin nocive asupra mediului
construit) investigării acestui tip de compactare a terenului i s-a acordat , din păcate, fost foarte puțină atenție, eforturile cercetătorilor canalizându-se în special asupra compactării pământurilor cu role vibratoare. Astfel că, în lucrarea de față, autorii prezintă rezultatele unei detaliate investigații asupra compactării dinamice
a pământurilor cu role oscilatoare.

1 INTRODUCERE
În ultimele decenii, compactarea dinamică a pământurilor a capturat prim-planul în domeniul ingineriei geotehnice. Eforturile cercetătorilor s-au canalizat, în general, asupra dezvoltării dispozitivelor experimentale și cercetării în situ, în timp ce investigarea analitică a compactării terenului a
condus la tehnologii sofisticate de compactare marcate prin diverși indici calitativi de compactare.
Cu toate acestea, modelele analitice dezvoltate până în prezent simplifică prea mult interacțiunea
rolă-teren și nu pot descrie procesul de compactare dinamică. Astfel, necesitatea direcționării eforturilor în direcția dezvoltării unor modele calcul robuste care să poate simula acest proces. De asemenea, în urma cercetării literaturii de specialitate în domeniu, se pare că în ingineria geotehnică sau depus foarte puține eforturi pentru a înțelege și descrie compactarea pământurilor cu ajutorul rolelor oscilatoare. Acest tip de compactare implică o interacțiune foarte complexă (de genul „stickslip”) teren-cilindru. . În ciuda beneficiilor pe care le oferă (de exemplu, prin efectele mai puțin nocive asupra mediului construit) investigării acestui tip de compactare a terenului i s-a acordat, din
păcate, mult mai puțină atenție în comparație cu alte tipuri de compactare dinamică, cum ar fi compactarea cu role vibratoare [1] sau cu role vario reglate orizontal [2]. În continuare, se prezintă rezultatele unei investigații detaliate prin modelare numerică a compactării dinamice a pământurilor
cu role oscilatoare.
2 DESCRIEREA COMPACTĂRII DINAMICE ATERENULUI CU ROLE OSCILATOARE
În general, modelarea încărcării dinamice impuse se poate efectua relativ ușor dacă excitația dinamică este cunoscută în prealabil. Mișcarea de torsiune a unui cilindru acționat oscilatoriu este determinată de către mișcarea în sens opus a două mase excentrice rotative ai căror arbori sunt montați
excentric și simetric față de axul cilindrului. Prin compactarea oscilatoare a terenului se induc forțe
dinamice de lunecare la contactul dintre rolă și teren. Astfel, considerând interacțiunea dintre teren
și rola compactare acest proces, poate fi descris, în mode teoretic, cu ajutorul unui sistem cu două
grade de libertate dinamică [3]. Odată ce se atinge forța maximă de lunecare între cele două suprafețe, cilindrul compactor începe să alunece. Acest aspect trebuie considerat în așa-numitul model
„stick-slip” [2]. Drept urmare, se pot deosebi următoarele condiții de operare ale unei role activate
torsional:

• terenul și rola aderă atunci când forța de lunecare la contactul dintre acestea este mai mică decât
forța maximă de frecare:
F   G

(1)

unde F = forța de lunecare dezvoltată la contactul dintre teren și rolă, G = forța normală totală acționând asupra suprafeței de contact și µ = coeficientul de frecare dintre cele două suprafețe.
• rola compactoare înregistrează o mișcare de lunecare relativă în raport cu terenul atunci când
forța de lunecare la contactul dintre acestea este egală cu forța maximă de frecare:
F   G

(2)

Astfel, se impune necesitatea unei formulări adecvate a acestui contact pentru a modela corect
interacțiunea teren-rolă.
În continuare se va descrie modelarea numerică prin metoda elementului finit a aspectelor teoretice și practice descrise anterior.
Totodată, se menționează faptul că propulsarea rolei va induce o mișcare de corp rigid care nu
poate fi exclusă în modelarea numerică. Pe de altă parte, accentul trebuie pus pe analiza mișcării
oscilatoare a rolei și de aceea, mișcarea de corp rigid nu trebuie să joace un rol important în interpretarea rezultatelor. În același timp se impune necesitatea simulării unei perioade mai lungi a propulsării rolei compactoare, astfel încât deplasarea de corp rigid sa poată fi amortizată atingându-se
starea în regim staționar, iar acțiunea dominantă sa fie reprezentată de torsiunea cilindrului.
3 DESCRIEREA MODELULUI NUMERIC
Problema descrisă anterior a fost modelată prin intermediul metodei elementului finit cu ajutorul
programului ABAQUS Standard [4]. În Figura 1 este prezentata rețeaua de elemente finite și infinite adoptata în modelarea numerica. Modelul se extinde 6.5m pe verticala și 15m pe orizontala, fiind
mărginit de elemente infinite. Acestea din urma au rolul de a asigura amortizarea undelor incidente
la marginea domeniului finit [5].
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Figura 1. Geometria și discretizarea modelului numeric.

Elementele finite au fost distribuite în straturi în funcție de dimensiunea lor, care a fost variată de
la 2cm la suprafața modelului pana la 16 cm la baza acestuia. Tranziția între straturile de elemente
s-a realizat cu elemente trapezoidale având un unghi minim de 45 de grade și un raport maxim între

lăţime şi lungime de 1:2. Colturile inferioare ale domeniului finit au fost rotunjite cu o raza de 3m,
evitându-se în acest mod apariția reflexiilor nedorite ale undelor ajunse în aceste zone.
Modelarea consta în considerarea a trei etape:
 generarea eforturilor inițiale în masivul de pământ, considerând coeficientul de împingere
al pământului în stare de repaus prezentat în Tabelul 1;
 inițializarea contactului între rola compactoare și stratul de pământ a fi compactat;
 propulsarea rolei concomitent cu procesul de compactare al terenului.
Se menționează faptul ca cea de a doua și a treia etapa de calcul au fost realizate ca analiza dinamica, utilizând o schema de integrare implicita considerând factorii de amortizare numerica α=0.414214, β=0.50 și γ=0.914214 pentru a evita apariția undelor scurte artificiale. Totodată, modelarea numerica a amortizării pământului s-a realizat prin intermediul metodei amortizării vâscoase de
tip Rayleigh. Conform acestei abordări, amortizarea este considerată ca o combinație liniară între
masa și rigiditatea materialului [6]. Cei doi coeficienți Rayleigh αR (amortizarea proporțională cu
masa) și βR (amortizare proporțională cu rigiditatea) au fost calculați conform metodei frecventelor
duble propuse de [7]. Aceasta s-a realizat considerând un coeficient de amortizare al straturilor de
pământ ζ=20% pentru frecvențele dominante ale amplasamentului ω1 și ωn=n×ω1, unde n reprezintă
rotunjirea la primul număr întreg impar a raportului dintre frecvența acțiunii excitatoare (in cazul de
fața f=39Hz) și prima frecvență dominantă a stratului. Rezultatele acestui analizei modale precum și
dependența amortizării de masă și rigiditate sunt reprezentate în Figura 2.
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Figura 2. Variația amortizării vâscoase ca o funcție de frecventa conform formulării amortizării Rayleigh.

3.1 Modelarea Rolei compactoare
Pentru a reduce eforturile de calcul s-a modelat doar mantaua exterioară a rolei compactoare. Datorită diferențelor de rigiditate dintre cele două materiale aflate în contact, aceasta a fost asimilată cu
un corp rigid având punctul de referință în centrul de greutate al rolei. Astfel, elemente finite cu dimensiunile 10mm×22mm și densitatea otelului (ρ=7850kg/m3) au fost distribuite pe circumferința
exterioară a rolei. De asemenea, pentru a putea caracteriza în mod real mișcarea dinamică a rolei
compactoarea este nevoie ca momentul de inerție al acesteia sa fie echivalent cu cel al corpului ri-
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gid care o simulează. Pentru aceasta, diferența dintre valoarea totală reală a momentului de inerție
al întregii role compactoare și cel al mantalei exterioare a acesteia a fost atribuită corpului rigid,
punctual în centrul de referință al acestuia, obținându-se o valoare de Ixx=411.8kg×m2.
Pe lângă aceasta, o forță verticala echivalenta cu încărcarea care acționează pe axul rolei compactoare G=44kN a fost aplicata în punctul de referință al corpului rigid. Aceasta are scopul de a
simula acțiunea statica a cadrului tandem asupra cilindrului.

Figura 3. Modelul rolei oscilatoare: discretizarea în elemente finite (stânga) și variația proprietăților sistemului resortamortizor cu frecventa (dreapta).

În realitate, cilindrul compactor este echipat cu un sistem hidraulic adițional menit să ajute la
propulsarea rolei cu viteza constantă în diferite condiții de teren. Puterea dezvoltată de acest sistem,
precum și magnitudinea momentului de propulsare acționând asupra cilindrului, depind în principiu
de rigiditatea stratului de pământ compactat și de coeficientul de frecare dintre cele două materiale
în contact. Acest aspect este modelat prin intermediul unui moment de torsiune (Mp=constant pe
toata durata simulării numerice a etapei de compactare –vezi Figura 3) acționând asupra centrului
de referință al corpului rigid. Excitația torsională a cilindrului oscilator este determinată de către
mișcarea în sens opus a două mase excentrice rotative ai căror arbori sunt montați excentric și simetric față de axul acestuia. Așa cum este prezentat în Figura 3, aceasta acțiune se poate traduce
printr-o acțiune oscilatorie M×cos(ωt) în axul cilindrului compactor. În consecință, un moment de
torsiune armonic cu o frecventa f=39Hz și o magnitudine M=54,56kNm este aplicata în centrul de
referință al corpului rigid simulând oscilațiile rolei.
Cu scopul de a obține o simulare a procesului cât mai apropiată de realitate, corpul rigid simulând rola compactoare este conectat prin intermediului unui sistem resort-amortizor la un nod de referință caracterizat de o viteză constantă ů(t)=4km/h. Proprietățile sistemului resort-amortizor au
fost derivate din condițiile de decuplare dinamică a acestuia de rola compactoare. Pentru aceasta rigiditatea resortului și coeficientul de amortizare al amortizorului sunt corelate cu o frecvență proprie a sistemului cuprinsa în domeniul fr-a=1-3Hz și un coeficient de amortizare ζa-r=10% al întregului sistem resort-amortizor. Variația acestor proprietăți cu frecvența este prezentată în Figura 3.
Formularea contactului dintre rola compactoare și teren este definită pe baza suprafețelor celor
doua corpuri, modelându-se ca o frecare uscata caracterizata de un coeficient de frecare µ=0.50.
Contactul este de tipul suprafață-suprafață cu alunecare finită: una dintre suprafețe a fost definită la
marginea superioară a stratului de nisip a fi compactat iar cealaltă la partea exterioară a cilindrului
compactor.
3.2 Modelarea terenului
Scopul prezente analizei îl reprezintă simularea compactării unui strat de pământ nisipos așezat pe
un strat elastic. În realitate, au fost realizate teste de compactare la scara naturala a unui strat de nisip cu grosimea de 50cm așezat pe un teren rigid în comparație cu stratul care trebuie compactat
[10], astfel ca acesta din urma poate fi considerat având un comportament elastic. Totodată, se menționează ca, în comparație cu aceea a unui cilindru vibrator, zona de influenta a unui cilindru oscilator este foarte redusă, ceea ce vine în confirmarea ipotezei anterioare.
La zona de contact dintre cilindru și pământ se dezvoltă, de obicei, deformații mari de forfecare

implicând deformații plastice si, uneori, efecte de lichefiere [3], rezultând astfel în compactarea
pământului. În acest context, teoria elasticității nu mai poate descrie eficient comportamentul stratului de pământului în contact cu cilindrul compactor. Astfel că, este nevoie de utilizarea altor unelte,
precum teoria plasticității și modele constitutive elasto-plastice pentru simularea comportării pământului supus unor astfel de solicitări.
În aceste condiții, două modele constitutive diferite au fost adoptate în modelarea actuală: model
liniar-elastic a fost menit să modeleze comportamentul mediului elastic pe și al elementelor infinite
iar pentru descrierea comportamentului stratului de nisip (a fi compactat) s-a recurs la utilizarea
modelului elasto-plastic Drucker-Prager modificat cu capac. Modelul liniar elastic a fost folosit intens în rezolvarea diferitelor probleme în ingineria geotehnica, atâta timp cât modelul DruckerPrager cu capac și-a găsit puțina utilizare în acest domeniu. Cu toate acestea, modulul elasto-plastic
se potrivește relativ bine scopului urmărit, de simulare a compactare terenului, datorită mecanismului sau ecruisare neelastică.
3.2.1 Prezentarea Modelului Drucker-Prager Modificat cu o Suprafață de Tip „Capac”

Încă de la prima sa prezentare, modelul elasto-plastic Drucker-Prager [9] a fost în mod continuu
modificat și extins de-a lungul anilor. Figura 4 prezintă un model tipic Drucker-Prager modificat cu
o suprafață de tip „capac” [4]. Acesta este un model de plasticitate incrementală bazată pe existența
unei suprafețe de cedare și a unui potențial de curgere. În general, o suprafață de curgere F este o
funcție a invarianților de efort, proprietățile materialului și variabilelor de stare, în timp ce potențialul de curgere G determină direcția deformațiilor plastice (prin diferențiere în raport cu eforturile).
Modelul este presupus a fi izotrop iar suprafața sa de cedare este descrisă, în planul eforturilor deviatorice, prin intermediul a trei segmente: o suprafață de cedare prin forfecare, Fs, un "capac" Fc,
furnizând un mecanism neelastic de ecruisare pentru compactarea plastica, și o regiune de suprafață
Ft între primele două segmente, menită să asigure o tranziție netedă (facilitând implementarea numerică a modelului).
Suprafață de tranziție
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Figura 3. Suprafața de cedare a modelului Drucker-Prager modificat cu capac, în planul p-q.

Suprafața de cedare a modelului Drucker-Prager modificat cu o suprafață de tip „capac” este
descrisa prin ecuația 3.
Fs  q  p tan   d  0

(3)

unde β = unghiul de frecare al materialului în planul p-q, d = coeziunea materialului în planul p-q, p
= efortul sferic și q = efortul echivalent von Mises descris de relația 4 în care S = efortul deviator.

q

3

2

S : S

(4)

Suprafața tip „capac” servește două scopuri principale. Pe de o parte mărginește suprafața de ce-

dare la compresiune hidrostatica, oferind astfel un mecanism de ecruisare neelastica pentru a reprezenta compactarea plastica. Pe de altă parte, ajută la controlul dilatării ca urmare a cedării prin forfecare a materialului, descriind înmuierea în funcție de expansiunea neelastica a volumului creată ca
urmare a curgerii materialului de-a lungul suprafeței de cedare Drucker-Prager și a suprafeței de
tranziție. Suprafața de tip „capac”este controlată de deformația volumică plastică: compactarea volumetrică plastică (când curgerea are loc pe suprafața de tip „capac”) conduce la ecruisare, iar dilatarea volumică plastică (curgerea are loc pe suprafața de forfecare) cauzează înmuiere. Suprafața de
curgere de tip „capac” este definită ca:
2



Rq
Fc  ( p  pa )2  
  R  (d  pa  tan  )  0
1     cos  

(5)

unde R = parametru care depinde material și care guvernează excentricitatea suprafeței eliptice
de tip „capac”, α = parametru care controlează suprafața de tranziție și pa = parametru de evoluție
reprezentând ecruisarea/înmuierea determinată de deformația volumică plastică. Legea de ecruisare
/ înmuiere este o funcție liniară definită pe porțiuni de către utilizator. Aceasta relaționează efortul
de compresiune hidrostatică la curgere pb și deformația volumică plastică corespunzătoare acestuia,
εvolp. Relația este descrisă de ecuația 6 în timp ce legea adoptată pentru modelarea actuală este reprezentată în Figura 4. Ecuația 7 descrie parametrul de evoluție pa, în timp ce suprafața de tranziție
Ft este descrisă prin ecuația 8.
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Figura 4. Suprafața de cedare a modelului Drucker-Prager modificat cu capac, în planul p-q.
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(7)

Fiecare dintre suprafețele de cedare este definită în mod unic cu ajutorul parametrilor β, d, pa, R,
pb și α. Unghiul de frecare și coeziunea sunt necesare pentru definirea suprafeței de cedare DruckerPrager; excentricitatea suprafeței de curgere de tip „capac ” împreună cu parametrul evoluție pa sunt
necesari pentru a defini poziția capacului, iar efortul de compresiune hidrostatică la curgere pb și
deformația volumică plastică sunt necesare pentru a defini legea de ecruisare/înmuiere, în timp ce
suprafața de tranziție este definită prin intermediul parametrului α.
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Tabelul 1. Parametrii materiilor adoptați in calculul prin metoda elementului finit.
Param.
Model
γ
E
ν
d
β
(-) (kN/m2)
(˚)
(kN/m3) (MPa)
Strat
Nisip
Drucker-Prager
19,0
30
0,30
0,2
53,08
modificat
Pietriș
Linear elastic
22,0
250
0,30
Elemente
Linear elastic
22,0
250
0,30
infinite

(8)

R
(-)

α
(-)

K
(-)

k0
(kN/m3)

0,20

0,01

0,778

0,455

-

-

-

0,429
-

Se menționează faptul ca parametrii de rezistenta ai modelului Drucker-Prager modificat cu suprafața de tip „capac” (d și β) pentru stratul de nisip au fost determinați potrivit [10] considerând o
valoare a coeziunii c=0,1kPa și un unghi de frecare interna φ=33˚ echivalente modelului clasic
Mohr-Coulomb.
4 REZULTATELE ANALIZEI NUMERICE
In continuare se prezintă rezultatele analizei numerice realizată in conformitate cu principiile teoretice enunțate anterior. Cercetarea cuprinde rezultatele tuturor etapelor de calcul menționate anterior
și maniera în care acestea influențează rezultatele finale. Cu toate acestea, în scopul declarat al prezentei lucrări se vor prezenta doar efectele modelarii constitutive a terenului și ale procesului de la
interfața între acesta și rola compactoare.
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Figura 5. Comparație între accelerațiile verticale și orizontale, simulate numeric și măsurate în axul unui cilindru compactor oscilator.

În sensul validării rezultatelor, Figura 5 prezintă comparativ accelerația verticală și orizontală în
axul unui cilindru compactor acționat oscilatoriu, pentru patru perioade de oscilație. In urma analizei acestei figuri se poate observa cu ușurință potrivirea accelerației orizontale obținute în urma
modelării numerice (Osx_sim) cu aceea măsurată în testele la scară naturală (Osx_mes) potrivit [8].

Aceasta mișcare poate fi asimilată cu un sinus limitat și reprezintă o caracteristică foarte definitorie
a cilindrilor acționați oscilatoriu în contact cu terenul. Se poate afirma astfel, că modelarea numerică poate reda cu suficientă acuratețe efectele compactării terenului, asigurând un grad ridicat de încredere în următoarele interpretări ale rezultatelor.
O altă caracteristică importantă a acestui proces o reprezintă frecvența „dublă” a accelerației verticale așa cum reiese prin investigarea funcției Osz_mes din figura 5. Si în acest caz se poate conclude
faptul că „reacțiunea” cilindrului compactor în contact cu terenul, marcată prin accelerațiile în axul
rolei compactoare, este reprodusă cu suficientă acuratețe. Acest fapt este marcat mai mult prin valoare magnitudinii accelerației verticale simulate numeric. Existența unor mici diferențe între valorile magnitudinilor accelerațiilor în axul rolei poate fi pusă pe seama aspectului tridimensional al
problemei reale, fiind de așteptat ca modelarea bidimensională sa reproducă un comportament mai
puțin rigid. Totodată, frecvența „dublă” a accelerației verticale în comparație cu aceea a accelerației
orizontale în axul cilindrului compactor este pusă pe seama unor efecte de amortizare: o componentă histeretică oferită de terenul compactat și o componentă vâscoasă oferită de interfața suprafeței
de contact dintre cilindru și teren. Totuși, componenta amortizării prin frecarea dintre cele doua
corpuri aflate în contact poate fi cuprinsă în modelare prin intermediul unui model relativ simplu de
frecare între suprafețele celor două corpuri.
Cilindru compactor

Cilindru compactor
a)
-εpvol

Strat compactat
Strat elastic

Cilindru compactor

d)

Strat compactat
Strat elastic
Cilindru compactor

b)
+εpvol
Strat compactat
Strat elastic

Cilindru compactor
2
3

e)

Strat compactat
Strat elastic
Cilindru compactor

c)
1

pb
Strat compactat
Strat elastic

f)

Strat compactat
Strat elastic

Figura 6. Eforturi și deformații induse în teren în urma procesului de compactare dinamica cu cilindrii compactori oscilatori.

Comportamentul histeretic al terenului este însă un aspect al comportării pământurilor foarte
greu de surprins prin intermediul unui model constitutiv elasto-plastic fiind nevoie de o lege ciclică,
care să poată reda sumarea incrementelor deformațiilor volumice plastice cu fiecare ciclu de încărcare/descărcare. Totuși, o parte a acestei componente a fost luată in considerare printr-o amortizare
vâscoasă de tip Rayleigh (reprezentând o modalitate de reprezentare matematică a acestui efect).
Figura 6 descrie calitativ efectele compactării dinamice a materialului după prima trecere a rolei
peste stratul de nisip. Ca un efect calitativ al randamentului compactării se contează în acest sens pe
deformația volumică plastica indusă în timpul procesului de compactare dinamică. În Figura 6a sunt
prezentate deformațiile volumice plastice negative (-εvolp) indicând compactarea pământului. Distribuția acestora este strâns corelată cu aceea a eforturilor de compresiune hidrostatică la curgere (pb –
prezentate în Figura 3c) prin intermediul legii de ecruisare/înmuiere asigurată de suprafața de
curgere de tip „capac” încorporată în modelul constitutiv. Suprafața de curgere de tip „capac” ajută
și la controlul deformațiilor volumice plastice pozitive (prezentate în Figura 6b) care se extind pe o
adâncime de aproximativ 5cm atât înaintea cât și în spatele cilindrului compactor. Acest aspect indică o dilatare a pământului corelată cu suprafața de curgere Drucker-Prager și a celei de tranziție.

Lungime de contact (m)

Aceasta denotă o „afânare” a terenului marcând astfel un neajuns al modelului constitutiv utilizat
pentru simularea procesului dinamic de compactare. Totodată, se remarcă necesitatea angajării unor
modele constitutive mai avansate menite să modeleze cu o și mai mare acuratețe acest proces.
In continuare, distribuția deformațiilor plastice echivalente suprafeței de cedare Drucker-Prager
sunt prezentate în Figura 6d împreună cu distribuția deformațiilor plastice echivalente suprafeței de
curgere de tip „capac” în Figura 6e și cu aceea a deformațiilor plastice echivalente suprafeței de
tranziție (curgere fără activarea deformațiilor plastice volumice) în Figura 6f. Aceasta subliniază
faptul că, compactarea dinamică a pământurilor folosind cilindrii oscilatori este atinsă prin deformații plastice, ceea ce implică necesitatea angajării în modelarea numerică a unui model constitutiv
capabil să redea aceste deformații. In mod concomitent, este pusă în evidenta și incapabilitatea unui
model constitutiv linear-elastic de a fi utilizat pentru simularea unui asemenea proces.
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Figura 7. Analiza contactului dintre rola și teren.

Energia de lunecare la contactul cilindru compactor-teren este reprezentată în Figura 7. Aceasta
este menită drept un indicator al uzurii suprafeței metalice exterioare a rolei compactoare și reprezintă produsul scalar dintre forța de lunecare pe suprafața de contact (a cărei variație în timp este
prezentată în partea superioară a figurii 7) și viteza relativa de lunecare (reprezentata în partea de
mijloc a figurii 7) dintre cele două corpuri aflate în contact. Pentru fiecare perioadă de oscilație,
energia de lunecare atinge maximul la momentul în care cilindrul compactor alunecă în direcția
opusă celei de propulsare. Aceasta se datorează unei lungimi mai mari de contact atinse la momentul respectiv.
5 CONCLUZII
Lucrarea curentă descrie modelarea numerică a interacțiunii dinamice rola-teren în cazul compactării dinamice a pământurilor cu cilindrii compactori acționați oscilatoriu. Sunt formulate conceptele
teoretice angajate la crearea unui model bidimensional în condițiile stării plane de deformații.
În acest scop, sunt prezentate modelarea cilindrului oscilator și simularea acțiuni cadrului rolei
asupra acestuia. Sunt enunțate noțiunile referitoare la modelarea pământului supus unor solicitări

dinamice concomitent cu utilizarea modelului Drucker-Prager modificat cu o suprafață de tip „capac”.
Rezultatele analizei numerice sunt evidențiate prin intermediul deformațiilor volumice plastice
corelate cu starea de eforturi induse terenului în urma procesului de compactare dinamică (oscilatoare). În urma analizei acestor efecte ale compactării terenului apar unele incertitudini legate de dilatarea acestuia din urmă, datorată cedării prin forfecare, in schimbul unei compactări precum era
de așteptat. Cu toate acestea, considerând rezultatele modelării numerice referitoare deformațiile
volumice plastice, ca măsură calitativă a compactării dinamice a terenului, se oferă un grad ridicat
de încredere acestor rezultate. Validarea lor este făcuta prin comparația între reacțiunea măsurată a
rolei in contact cu terenul și aceea obținuta in urma modelarii numerice, la nivelul axului central al
cilindrului compactor.
În funcție de eforturile de forfecare și viteza relativă dezvoltate la suprafața de contact dintre cele
două corpuri (rolă compactoare și teren), este formulat un indice de cuantificare a uzurii cilindrului
compactor, prin energia pierdută între cele două corpuri. Mai mult decât atât, modelul numeric conceput și rezultatele prezentate în lucrarea actuală servesc drept bază solidă pentru extinderi ulterioare și analize ale procesului de înțelegere a compactării oscilatorie a terenului precum și a dezvoltării
unor indici pentru estimarea si reducerea uzurii cilindrului compactor acționat oscilatoriu.
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