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ÎNȚELEGEREA ACUSTICII

CONTROLAREA SUNETULUI

MĂSURAREA SUNETULUI

Sunetul este definit ca o „perturbație într-un mediu 
elastic, care rezultă într-o senzație auditivă”. 

Atunci când sunetul nu poate fi gestionat de la sursă, 
una dintre cele mai eficiente metode de control 
al sunetului este reducerea transferului acestuia. 
Reducerea sunetului se poate face pornind de la 
sursele externe către interior, prin pereții exteriori și 
acoperișuri, precum și de la spațiile interne prin partiții, 
pereți despărțitori și pardoseli. Abilitatea pereților, 
pardoselilor și a acoperișurilor de a rezista la transferul 
energiei acustice este determinată de trei factori:
- Absorbția acustică a oricăror cavități (sunet propagat 
prin aer)
- Masa suprafeței (kg/m²) elementului de separare 
(sunet propagat prin aer)
- Izolarea structurală a elementelor din cadrul 
elementului (zgomot de impact)

Sunetul se măsoară în decibeli (dB). Următoarea scală descrie  
intervalul de niveluri sonore, care pot fi percepute de oameni.

Zgomotul este definit ca „sunete nedorite” - având 
denumirea comună de „sunet deranjant”.

Nivelul de reducere a zgomotului produs între spații se 
măsoară de asemenea în dB. La proiectarea și construcția 
clădirilor, controlul adecvat al nivelurilor de zgomot prin 
reducerea transferului este important pentru asigurarea 
confortului și respectarea reglementărilor.
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Mediul interior are un impact direct asupra performanței și 
bunăstării noastre. La locul de muncă, o acustică îmbunătățită, 
mai ales pentru birourile tip open space, reduce distragerile și 
îmbunătățește productivitatea cu 2-3 %, echivalentul a 1 600 

de EUR pe an, în medie pentru fiecare angajat9.

IMPORTANȚA ACUSTICII

Poluarea fonică este o problemă majoră de mediu care afectează mii de 
oameni care locuiesc în orașe.

Având în vedere cererea tot mai ridicată de locuințe și 
nevoia de eficientizare a spațiului, multe dintre clădirile 
rezidențiale de astăzi sunt construite în imediata 
apropiere a unor surse de zgomot semnificative, 
printre care se numără traficul rutier, rețelele feroviare, 
traficul aerian și chiar alte șantiere de construcții. Pe 
măsură ce ne mutăm în interiorul orașelor, expunerea și 
apropierea noastră față de sursele externe de zgomot 
crește semnificativ.

9 BPIE, „Building 4 People:” (2018), pag. 1

Expunerea la niveluri ridicate de zgomot afectează pe 
fiecare persoană în mod diferit. Copiii, în general, sunt 
mai sensibili la niveluri ridicate de zgomot, împreună 
cu bolnavii cronici sau persoanele în vârstă. Adulții 
care lucrează în medii deosebit de zgomotoase se 
confruntă, de asemenea, cu niveluri mai ridicate de 
stres și oboseală. Tiparele de somn perturbate din 
cauza poluării fonice pot duce la probleme de sănătate, 
care pot fi mai grave pentru copii, deoarece acestea le 
pot afecta dezvoltarea.
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Izolați-vă fațada cu ROCKWOOL 
pentru a optimiza acustica

Produsele din vată bazaltică ROCKWOOL pentru faţade oferă o reducere 
excepțională a zgomotului, prevenind transferul de sunet prin absorbție și izolare. 
Acest lucru a fost dovedit de numeroase teste efectuate în laborator și la fața locului, 
iar certificatele obținute atestă acest lucru.

Pentru a înțelege mai multe despre modul în care 
un termosistem ajută la îmbunătățirea proprietăților 
acustice ale clădirii dumneavoastră, trebuie să 
aprofundăm subiectul comportamentului masă-resort-
masă.
Cele trei trăsături caracteristice ale acestui sistem sunt:
Pentru f <<fres, cu mult sub frecvența de rezonanță, 
transmisibilitatea T = 1, astfel încât mișcarea masei este 
aceeași cu mișcarea la celălalt capăt al resortului.
Pentru f ≈ fres, în apropierea rezonanței, mișcarea 
capătului resortului este amplificată, iar mișcarea masei 
|x| este mai mare decât cea a deplasării |u| aplicate 
sistemului. Pentru un sistem neamortizat, mișcarea 
masei devine teoretic infinită pentru ω = ω0.
Pentru f >>fres, deplasarea rezultată |x| scade proporțional 
cu 1/ ω2. În acest caz, deplasarea |u| aplicată sistemului 
nu se transmite masei. 
Cu alte cuvinte, resortul acționează ca un izolator.
Dacă aplicăm acest lucru la un sistem ETICS, prima 
masă este peretele existent al clădirii, resortul este vata 
bazaltică, iar a doua masă este  tencuiala - sau  stratul  
de finisare.

Urmând legea masei, cu cât peretele de bază este mai 
greu, cu atât mai bine. Adăugarea sistemului ETICS 
înseamnă efectiv adăugarea sistemului de masă-resort-
masă. Atunci când se cunoaște rezistența resortului și 
greutatea maselor, obiectivul este de a avea o frecvență 
de rezonanță mai mică de 180 Hz. Deoarece greutățile 
sunt relativ mari, este important să se revizuiască 
rigiditatea vatei bazaltice - în acest caz, cu cât aceasta 
este mai moale, cu atât mai bine.
Într-o fațadă ventilată, resortul este aerul, iar învelitoarea 
este a doua masă. În cavitate, vata bazaltică absoarbe 
rezonanța.
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