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REZUMAT  

Lucrarea de faţă îşi propune un studiu cu privire la efectele nocive ale zgomotului asupra organismului uman. Un prim efect, 

oboseala auditivă, poate fi un indiciu cu privire la mediul ambiant în care trăiesc subiecţii studiaţi. 

 

ABSTRACT  

The present paper aims to carry out a study concerning the negative effects of noise upon the human body. A first effect, auditive 

fatigue, can be a signal regarding the environment where the analysed subjects live. 

 
1. GENERALITĂŢI 

 
În condiţiile civilizaţiei contemporane, omul trăieşte 

într-o continuă ambianţă sonoră. Pretutindeni el este 

însoţit de un cortegiu de sunete şi zgomote de cele mai 

diferite intensităţi, având efecte mai mult sau mai puţin 

agresive asupra confortului şi chiar asupra sănătăţii sale. 

Zgomotul poate fi definit ca reprezentând vibraţii 

sonore fără caracter periodic care se propagă prin diverse 

medii (aer, apă etc.) şi care impresionează negativ urechea 

omenească. 

După Larousse, zgomotul constituie un ansamblu de 

sunete fără armonie. Fizicienii definesc zgomotul ca o 

suprapunere dezordonată cu frecvenţe şi intensităţi 

diferite, iar fiziologii consideră zgomotul, orice sunet 

supărător care produce o senzaţie neplăcută. 

2. CARACTERISTICILE FIZIOLOGICE ALE 

ZGOMOTELOR 

Urechea normală percepe sunete cuprinse în domeniul 

de audibilitate 16 – 20 000 Hz, sensibilitatea maximă a 

acesteia fiind 2 · 10
3 

– 6 · 10
3
 Hz. 

Pentru a fi perceput, sunetul trebuie să aibă o anumită 
frecvenţă, dar şi o presiune acustică cel puţin de valoarea 

pragului de audibilitate ap  care reprezintă presiunea 

minimă capabilă să conducă la o senzaţie auditivă. 
Valoarea de referinţă a pragului de audibilitate este de  
2 · 10

–5 
N/m

2
 şi corespunde unui sunet cu frecvenţa de  

10
3 

Hz. Variaţia pragului de audibilitate la subiecţi de  
20–25 ani, normali din punct de vedere otologic, este 
prezentată în figura 1[1]. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. 

Pragul senzaţiei dureroase reprezintă presiunea 

minimă care produce senzaţia de durere a timpanului. În 

prezenţa unui sunet pur (sursa sonoră este mişcare 
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vibratorie mecanică pur armonică) având frecvenţa de  

10
3
 Hz, la o persoană normală din punct de vedere 

otologic, acest prag are valoarea de 20 N/m
2
. 

Un sunet este apreciat ca fiind mai tare sau mai slab 

decât altul, în funcţie de nivelul presiunii acustice şi de 

frecvenţa sa. 

Nivelul de tărie este evaluat cu ajutorul relaţiei: 

 
0 1 kHz

20 lg fonit

p
L

p
 (1)   

în care: p  este presiunea acustică a sunetului cu frecvenţa 

de 10
3
 Hz; 

 
5 2

0 2 10 N/mp  

este presiunea acustică a unui sunet etalon, având de 

asemenea frecvenţa de 1kHz. 

Dacă luăm în considerare relaţia de calcul a nivelului 

presiunii acustice 

 
0

20 lg dBp

p
L

p
     (2)               

rezultă că 1 fon reprezintă nivelul de presiune acustică de 

1dB al unui sunet având frecvenţa de 1 Hz. Aparatele 

pentru măsurarea nivelurilor acustice ţin seama de 

variaţiile sensibilităţii urechii umane cu frecvenţa 

sunetelor, fiind dotate cu filtre de ponderare, care 

corespund curbelor (de pondere) din figura 2 [4].  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. 

 

În construcţia de maşini, nivelul acustic ponderat 

corespunde de regulă curbei A, se notează cu AL  şi se 

măsoară în dB(A). 

3. OBOSEALA AUDITIVĂ – EFECT NOCIV 

AL ZGOMOTULUI  

 
Efectele cele mai importante ale zgomotelor asupra 

organismului uman sunt: oboseala auditivă, traumatismul 

sonor, surditatea profesională, tulburări de vedere, 

tulburări ale sistemului respirator şi ale aparatului circulator. 

Oboseala auditivă se manifestă prin creşterea 

temporară a pragului percepţiei auditive şi apare ca urmare 

a desfăşurării activităţii în prezenţa unui zgomot intens. Ea 

dispare dacă organismul iese, pentru o perioadă mai lungă, 

din mediul poluat sonor. 

Limitele admisibile de zgomot se determină pe bază de 

standarde sau norme, evaluarea încadrării în limita 

admisibilă a unui anumit loc de muncă efectuându-se prin 

nivelul continuu echivalent .echL  Nivelul relativ al 

sunetului este prezentat în tabelul 1. 

 Tabelul 1 
 

[dB] Sunet 

0 Prag inferior al auzului 

10 Foşnetul frunzelor 

12 Şoaptă 

20–50 Conversaţie discretă 

50–65 Conversaţie cu voce tare 

65–90 Trafic pe o stradă circulată 

65–90 Tren 

75–80 Fabrică 

90 Trafic intens 

90–100 Tunet 

110–140 Avion cu reacţie la decolare 

130 Pragul senzaţiei dureroase 

140–190 Decolarea unei rachete spaţiale 

 
Dacă nivelul de zgomot variază neregulat în timpul 

unei zile de lucru, sunetele pure şi cele de tip impuls sunt 

neglijabile. În asemenea condiţii, pentru calcularea 

nivelului de zgomot de evaluare rL (nivelul în dB(A) 

obţinut prin corectarea nivelurilor de zgomot măsurate sau 

calculate), în conformitate cu STAS 11336–80, se 

foloseşte formula: 

 
/101

10lg 10 dB A
100

iL

r ech iL L f   (3) 

în care: iL este clasa de nivel de zgomot în care se 

încadrează nivelul de zgomot global ponderat măsurat AL , 

în dB(A); 

if –intervalul de timp exprimat în procente faşă de durate 

de 8 ore a unui schimb de lucru, pentru care nivelul 

AiL este în limitele clasei i. 
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Se estimează că o treime din lucrătorii Europei, peste 

60 de milioane de oameni, sunt expuşi la zgomot la locul 

de muncă mai mult de un sfert din timpul lor de lucru,  

40 de milioane de lucrători sunt expuşi la zgomot cel puţin 

jumătate din timpul de lucru iar pierderea auzului cauzată 

de zgomot reprezintă o treime din totalul bolilor 

profesionale în Europa. Pierderea auzului este una dintre 

cele mai costisitoare boli. 

 
4. EXEMPLU DE CAZ 

 
Cercetările experimentale s-au efectuat la „STARKEY 

LABORATORIES” Braşov. În primele şase luni ale 

anului 2006 au fost făcute 90 de audiograme. În figurile 

următoare se prezintă rezultatele obţinute privind 

distribuţia pe sexe, grupe de vârstă şi durata de expunere 

la zgomot a persoanelor din judeţul Braşov care au 

solicitat un consult la laboratorul mai sus menţionat. 
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Fig. 3. 
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Fig. 4. 
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Fig. 5. 

 

 

5. CONCLUZII 

Din studiul efectuat se pot trage concluzii importante 

cu privire la influenţa zgomotului ca factor de risc 

profesional, asupra stării de sănătate a angajaţilor din 

diverse ramuri de activitate, subliniind importanţa 

efectuării corecte a controalelor medicale periodice. 
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