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REZUMAT 

Lucrarea de faţă aduce un set limitat de informaţii, menit să stimuleze cercetarea în tehnologie şi în tehnica militară avansată şi, 
aidoma regulilor economiei concurenţiale, „unitatea militară postmodernă” să aducă o plusvaloare contextului economico-socio-

politic naţional şi internaţional existent. De asemenea, în continuare, în această lucrare ştiinţifică se prezintă câteva modalităţi de 
ameliorare a zgomotelor produse de tehnica militară: căptuşirea cu materiale fonoabsorbante şi utilizarea unei carcase fonoizolante, 

calculând ameliorarea obţinută în funcţie de parametrii dotării, timpul de reverberaţie şi reducţia sonoră, în vederea creşterii 

calităţii în tehnica militară românească. 
 

ABSTRACT 
The present paper offers a limited set of information destined to stimulate the research work in advanced military technology and 

technique and the very image of competing economies rules, “the post-modern military unity” has to bring a plus value to the 
present economic-socio-political national and international context. In this paper, also, the authors present some modalities for 

attenuation the noises made by military equipments: covering with phonoabsorber materials and utilizing of phonic non-conducting 
frames, using calculus of the obtained attenuation depending by the parameters of the equipments, the reverberating time and 

resonant reduction, in order to increase the quality in Romanian military technique. 
 

Cuvinte cheie: materiale noi, izolare fonică, calitate 
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1. INTRODUCERE 

Instituţia militară este o instituţie de cea mai mare 
importanţă pentru configurarea unui sistem credibil de 
securitate naţională a statului precum şi de securitate 
regională şi mondială. 

Tendinţele actuale existente în majoritatea armatelor lumii 
au influenţat şi sistemul militar românesc: schimbarea 
radicală a structurii organizaţionale şi a practicii manageriale, 
în principal ca urmare a renunţării la modelul armatei de 
masă, precum şi dezvoltarea tehnicii şi tehnologiei militare. 

Schimbarea fundamentală în activităţile militare s-a 
datorat impactului tehnologic asupra mijloacelor de luptă 
deja existente şi efectelor acestuia asupra modului de 
exercitare a actului de comandă, realizarea surprinderii 
strategice a inamicului, manevra şi concentrarea forţelor şi 
mijloacelor, executate cu rapiditate. 

Soluţia la această nouă situaţie a constituit-o crearea 

unor structuri militare permanente, ale căror atribuţii erau 

organizarea şi desfăşurarea mobilizării, planificarea acţi-

unilor de luptă şi asigurarea sprijinului la nivel decizional 

şi la nivelul comenzii şi controlului. 

În statele moderne, poate fi atins un înalt grad de 

control civil printr-o diferenţiere a instituţiilor militare de 

cele civile şi prin crearea unui corp ofiţeresc profesional şi 

complet, atât din punct de vedere al dotărilor tehnologice 

şi tehnice cât şi al resurselor umane. 

Operaţionalizarea Armatei României, componentă esen-

ţială a reformei, are ca finalitate realizarea unei structuri de 

forţă mai compactă, performantă, eficientă, flexibilă şi 

compatibilă cu standardele NATO, în cadrul căreia va fi 

creată structura de forţe şi asigurarea modernizării tehnicii de 

luptă pentru structura de forţe nou creată. 
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2. MAŞINA DE LUPTĂ A INFANTERIEI 

MODERNIZATE 

Autovehiculul de luptă al infanteriei modernizate este 

echipat cu un motor Caterpillar C-9. 

Caracteristicile tehnice ale MLI-84 M (fig. 1), fabricat 

în anii 2004 şi 2005, sunt următoarele: 

Caracteristici de performanţă. Caracteristici de mobilitate. 

- putere specifică [kW/t (CP/t)]………………17,2 (23,4) 

- viteza maximă pe şosea [km/h]………………………60 

- viteza medie în teren [km/h]………………………….30 

- spaţiul de frânare la viteza de 30 km/h [m]……………15 

Caracteristici fizice: 

- masa maşinii complet echipată de luptă [t]……17,8 +2% 

- dimensiuni [mm]: 

- lungime totală……………………………….. 7320 

- lăţime maximă (cu deflectoarele montate) …..3300 

- înălţime maximă ……………………………. 2942 

- lungimea de aderenţă a şenilei [mm] ……….. 4175 

- presiunea specifică medie pe sol [kg/cm
3
]…… 0,62 

 

 

Fig. 1. Maşina de luptă MLI-84 M. 

 

Agregat energetic 

Motor termic: 

- tip……….……....... Diesel, în 4 timpi, cu injecţie directă; 

turbosupraalimentat, răcit cu lichid; 

- marca……………………….……...…… .. C9 Caterpillar; 

- puterea maximă brută ISO [kW (CP)]………...294 (400); 

- turaţia la puterea maximă [rot/min]..……..……….. 2200; 

- momentul maxim brut ISO [Nm].……...………... ...1600; 

- turaţia la momentul maxim [rot/min]………….... ....1500; 

- consum specific de combustibil 

la puterea maximă [g/kWh (g/CPh)]……….. ..... 245 (180). 

Transmisia principală 

Ambreiaj principal: 

- tip……………………...……….…………. . bidisc uscat . 

Cutia de viteze: 

- tip…………..mecanică, sincronizată (treptele 2,3,4,5) 

  cu comandă hidro–pneumatică; 

- număr de trepte înainte/înapoi…………...…...… .. …5/1; 

- rapoarte de transmitere: 

 - treapta 1………………………………. ........ 3,154:1; 

 - treapta 2………………………… ........ …….1,682:1; 

 - treapta 3…………………………………. .... 1,185:1; 

 - treapta 4…………………………………. .... 0,844:1; 

 - treapta 5………………………………... ...... 0,596:1; 

- mers înapoi……………………………… . 3,154:1; 

- raport de transmitere angrenaj intrare………1,41:1. 

Mecanism planetar de direcţie: 

- tip………………...…...…………planetar cu două trepte; 

- raport de transmitere: 

- cu ambreiajul de blocare cuplat şi frâna decuplată ... 1:1; 

- cu ambreiajul de blocare declupat şi frâna cuplată  .. 1,47:1. 

Frâne de oprire: 

- tip……………….flotante, cu bandă, cu acţiune bilaterală. 

Transmisie finală: 

- tip….planetară cu o singură treaptă, cu carcasa rotitoare; 

- raport de transmitere…………………………….. .. 5,4:1; 

- tip ulei…………………….CASTROL TQ DEXRON II; 

- capacitate [l]…………….…………………………… .. 5. 

Propulsie: 

- tip…………….cu şenile, cu roata motrice amplasată în 

partea din faţă a maşinii şi roata de întindere amplasată în 

partea din spate a maşinii, cu mecanism de întindere cu 

melc; 

- şenila………....cu progresiune mărită, cu articulaţii de 

tip închis, cu elemente elastice metal cauciuc; 

- număr galeţi……………………..câte 6 pe fiecare parte; 

- număr role de susţinere………….câte 3 pe fiecare parte. 
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Suspensie: 

- tip………………...…..independentă, cu bare de torsiune; 

- tip amortizor…………hidraulic, cu acţionare bilaterală, 

cu rotor; 

- număr amortizoare…….câte 3 pe fiecare parte, la galeţii 

1, 2 şi 6. 

3. AMELIORAREA PARAMETRILOR 

PRIVIND ZGOMOTELE ÎN TEHNICA 

MILITARĂ  

Tancurile şi transportoarele blindate, ca oricare maşină 

de teren, nu au surplus de suspensie şi amortizare 

proprii, motiv pentru care efectele şocurilor şi ale 

vibraţiilor sunt mai agresive asupra personalului de 

deservire decât pe alte tipuri de autovehicule. Problema 

centrală în desfăşurarea activităţii tanchiştilor constă în 

asigurarea unor condiţii specifice pentru eliminarea 

vibraţiilor şi a efectelor ce rezidă din acestea, aspecte de 

strictă necesitate, în vederea îndeplinirii misiunilor de 

luptă. 

Efectele vibraţiilor asupra organismului uman, în 

general, şi asupra tanchiştilor, în particular, nu sunt pe 

deplin elucidate, în toată complexitatea lor. Studiile de 

laborator privind influenţa vibraţiilor asupra organismului 

uman s-au efectuat în condiţiile unor excitaţii cu vibraţii în 

general sinusoidale. Vibraţiile care intervin, însă, în 

timpul conducerii unui tanc sau transportor blindat pe teren 

accidentat sunt cu totul diferite de cele de laborator. 

Terenul pe care se deplasează tancul este atât de 

variat, încât solicitările multidirecţionale dau naştere 

la forţe rezultante cu mult mai mari decât cele ce 

acţionează în situaţiile experimentale de laborator. 

Studiile efectuate evidenţiază influenţele puternice 

exercitate de vibraţiile datorate denivelărilor terenului asupra 

stării de sănătate a mecanicilor-conductori şi, mai ales, 

deteriorarea calităţii de a conduce în condiţii optime 

vehiculul încredinţat. Rezultatele cercetărilor au stabilit 

afectarea semnificativă a abilităţii, în special cu privire la 

capacitatea de observare periferică, menţinerea 

echilibrului şi păstrarea presiunii constante a piciorului 

pe pedale. 

Zgomotele alterează ambianţa de lucru a indivizilor 

precum şi calitatea rezultatelor finale ale unei activităţi. 

Lucrând într-un mediu zgomotos, scade calitatea muncii, 

productivitatea este mai mică, se reduc capacitatea de 

comunicare, de gândire şi de concentrare şi pot spori 

numărul accidentelor sau eşecurilor în activitate. 

În procesul de instruire a trupelor, în condiţiile 

câmpului de luptă, zgomotul motoarelor maşinilor militare, 

tragerile cu armamentul de diferite mărimi, nivelul de 

zgomot este cu mult mai ridicat faţă de multe activităţi din 

producţie. Expunerea de durată a luptătorilor la un nivel de 

perturbaţii acustice ridicat duce, în timp, la diminuarea 

capacităţii de percepere a zgomotelor funcţionale normale, 

caracteristice mijloacelor tehnice folosite, cu riscul de a se 

produce avarii, precum şi efecte nocive asupra capa-

cităţilor fiziologice ale militarilor, din cauza diminuării 

capacităţii de concentrare, a preciziei mişcărilor, rezultând 

reducerea capacităţii de luptă a militarilor. De aceea, 

considerăm acest aspect de importanţă majoră în tehnica 

militară. 

Combaterea zgomotului se poate realiza prin urmă-

toarele măsuri posibile: înlocuirea maşinii cu un model 

mai silenţios; montarea în vecinătatea maşinii a unor 

ecrane fonoizolante şi schimbarea amplasării elementelor 

de comandă; fixarea unui atenuator sau a unei conducte 

fonoabsorbante la eşapamentul produsului; dispunerea 

maşinii pe elemente vibroizolante; tratarea acustică a 

tavanului sau a pereţilor unităţii respective, utilizarea 

mijloacelor de protecţie individuală a auzului (antifoane 

de tip intern sau extern); limitarea timpului de expunere a 

operatorului la zgomot. 

Combaterea zgomotului la produsele, maşinile şi 

echipamentele din tehnica militară este un aspect necesar 

atât pentru creşterea eficienţei operaţiunilor efectuate, cât 

şi pentru confortul acustic acceptabil al militarilor din 

interiorul sistemului, la un preţ de cost cât mai mic, aspect 

deloc de neglijat în cadrul unei economii de piaţă. 

Reducerea nivelului de zgomot, realizată prin 

căptuşirea cu materiale fonoabsorbante, se poate calcula 

cu relaţia: 

 

2

1lg10
A

A
L  [dB],  (3.1) 

în care: 1A  este suprafaţa echivalentă de absorbţie a 

încăperii după aplicarea tratamentului fonoabsorbant, în 

m
2 

UA (metri pătraţi unităţi acustice);  

2A  – suprafaţa echivalentă de absorbţie a încăperii 

înainte de aplicarea tratamentului acustic, în m
2 
UA. 

În cazul încăperilor netratate fonoabsorbant, valoarea 

suprafeţei echivalente de absorbţie, 2A , se determină cu 

expresia: 

 
23

2 35.0 VA  [m
2
 UA], (3.2) 

în care V este volumul spaţiului respectiv, în m
3
. 

Suprafaţa echivalentă de absorbţie A1, se află cu 

ajutorul relaţiei: 

 

n

i

iAVA
1

23

1 35,0  [m
2
 UA],  (3.3) 

în care Ai sunt suprafeţele echivalente de absorbţie ale 

diverselor tratamente acustice, în  m
2
UA. 

Acestea se calculează fiecare cu expresia: 
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 ),...,2,1( niSA iii
  (3.4) 

în care: 
i

 este coeficientul de absorbţie acustică al 

diferitelor elemente de construcţie ale încăperii, 

 
iS  – suprafaţa respectivă cu coeficientul de 

absorbţie fonică 
i
, în m

2
. 

Coeficienţii de absorbţie  (%) ai materialelor fonoizo-

lante şi fonoabsorbante fabricate în România sunt daţi în 
tabele. 

Pentru calculul timpului de reverberaţie, T, se poate 
utiliza relaţia de mai jos: 

 
)1(

163,0

medS

V
T  [s]  (3.5) 

unde: 

n

i

ii

med
S

S

1

. 

O altă modalitate de sporire a calităţii la produsele şi 

materialele militare prin ameliorarea zgomotului, ce poate 

fi luată în considerare, este închiderea completă a unei 

surse de zgomot într-o carcasă fonoizolantă, asigurând 

izolarea fonică a sursei respective, dacă sistemul este 

corect conceput şi executat. Aşa cum se poate observa din 

figura 2, în cazul unei astfel de carcase, zgomotul se poate 

propaga spre exterior prin: pereţii carcasei (1), 

neetanşeităţile şi deschiderile inevitabile (2,3), elementele 

de legătură dintre carcasă şi maşină (4), trecerile unor părţi 

componente ale maşinii care sunt legate rigid de pereţii 

carcasei (5), elementele componente ale maşinii, trecerile 

neetanşe ale unor elemente ale maşinii prin pereţii carcasei 

(conducte, arbori etc.), elemente învecinate ale 

construcţiei ce sunt legate rigid de pereţii carcasei (6,7), 

elementele de construcţie cu care se învecinează maşina şi 

carcasa (8,9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Căile de propagare spre exterior a zgomotului în ipoteza carcasării sursei de zgomot. 

 

Pentru a determina atenuarea nivelului de zgomot 

realizată prin carcasarea unei surse, considerând că în 

interiorul carcasei există un câmp difuz, se poate utiliza 

relaţia: 

n

i

ii

C

C

C

S

S
R

A

S
RL

1

lg10lg10 [dB],  (3.6) 

în care: R este reducţia sonoră a peretelui carcasei, în dB; 

SC – suprafaţa peretelui carcasei, în m
2
; 

AC – suprafaţa echivalentă de absorbţie fonică a 

interiorului peretelui carcasei, în m
2
UA; 

i  – coeficientul de absorbţie fonică al 

elementelor din interiorul carcasei; 

iS – suprafeţele interioare corespunzătoare, în m
2
; 

Din relaţia (3.6) rezultă că atenuarea realizată de o 

carcasă este în funcţie de reducţia sonoră R, a peretelui 

carcasei, respectiv de masa peretelui şi de coeficientul de 

absorbţie. 

 

Utilizând legea masei, reducţia sonoră se poate calcula 

cu expresia: 

 5,47lg20 pfR  [dB],  (3.7) 

în care: p este greutatea unui metru pătrat de element 

despărţitor, în da 2N m ,  

 f – frecvenţa, în Hz. 

Valoarea benzii de frecvenţă, f , este reflectată de 

relaţia: 

1 

2 

3 4 

5 

6 

7 

8 

9 
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 lim5,2 ff [Hz],  (3.8) 

în care: limf  reprezintă frecvenţa de la care reducţia 

sonoră R începe să se micşoreze. 

Pereţii carcasei trebuie căptuşiţi cu materiale speciale 

(plăci de lemn etc.), pentru reducerea vibraţiilor de înco-

voiere. 

 

4. CONCLUZII 

Lucrarea de faţă oferă un scurt material informativ 

dintr-o temă complexă de preocupare privind între-

prinderea de măsuri specifice de prevenire şi combatere a 

zgomotelor ce apar pe parcursul funcţionării unor maşini 

şi echipamente de tehnică militară, în vederea atât a 

ameliorării condiţiilor şi confortului militarilor ce utili-

zează tehnica militară respectivă, cât şi pentru a asigura un 

plus de reuşită oricărei intervenţii cu tehnica militară. 

Metodele prezentate în această lucrare se pot aplica tuturor 

transportoarelor amfibie blindate, tehnică grea „pe şenile”, 

maşini de luptă aparţinând infanteriei, dar în aceeaşi 

măsură are destinaţie tehnicii aeropurtate sau navale, 

pentru a pregati România cu tehnică de ultimă oră în 

domeniul militar şi a asigura o forţă militară demnă de 

NATO, din punctul de vedere al pregătirii profesionale a 

resurselor umane, în aceeaşi măsură, din punct de vedere 

tehnic. 

Pentru securitatea României nu există altă cale decât 

cea a integrării europene şi euroatlantice, pentru care va 

trebui să îşi aloce toate forţele şi resursele naţiunii. 

România are un rol important de jucat în zona balcanică, a 

Bazinului Mării Negre, spaţiul de frontieră la Est, care o 

poate pune în situaţii dificile. Fiecare stat membru parti-

cipă la operaţiunile din interiorul NATO, fie cu tehnică 

militară diversă – nave de luptă şi de transport, elicoptere 

şi avioane de transport, mijloace de luptă şi de transport 

terestre şi efective oscilând între un pluton şi până la o 

brigadă – fie o participare limitată la 1-2 observatori în 

teatru, în funcţie de situaţia geostrategică şi geopolitică 

existentă. 

Prin parcurgerea acestui proces, în care opera-

ţionalizarea este esenţială, Armata României va deveni o 

forţă modernă şi credibilă, dotată cu tehnică performantă 

şi echipament modern, pregătită şi antrenată potrivit stan-

dardelor NATO. 

Obiectivele prioritare ale operaţionalizării sunt 

elementele de bază care conţin finalităţile generale ale 

ansamblului de măsuri şi acţiuni ce s-au derulat şi se vor 

desfăşura sistematic până la încheierea actualului proces 

de modernizare a Armatei României. Acest proces va 

permite României să-şi consolideze poziţia de generator 

de securitate regională şi să evite condiţia de consumator 

al acesteia. În acelaşi timp, se impune eficientizarea 

eforturilor Armatei aşa încât să se asigure capacitatea de 

conducere a comandamentelor şi cea de luptă şi acţiune a 

trupelor, necesare pentru descurajarea agresiunii, apărarea 

credibilă a ţării, pentru participarea la prevenirea 

conflictelor, gestionarea crizelor şi apărarea colectivă în 

plan regional, precum şi pentru soluţionarea unor urgenţe 

civile. 

Pe viitor considerăm că este necesar un mare efort 

naţional pentru ameliorarea sistemului, a mecanismelor 

instituţionale, economice, militare şi de „intelligence” 

pentru a permite relansarea investiţiilor, reducerea datoriei 

publice, perfecţionarea cadrului democratic al societăţii, 

precum şi îndeplinirea tuturor criteriilor şi cerinţelor 

pentru a deveni adevăraţii parteneri şi membri în 

structurile europene şi euroatlantice. Nu în ultimul rând, 

este imperios necesară finalizarea reformei organismului 

militar şi realizarea capacităţii operative de lungă durată 

cu o puternică susţinere logistică şi politică. 
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