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REZUMAT. Lucrarea de faţă prezintă principalele surse de poluare fonică datorate vehiculelor rutiere şi metodele de reducere ale 
acestora prin mijloace clasice sau speciale. Analiza este necesară datorită diverselor afecţiuni medicale pe care le poate 
genera această formă de poluare. 
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ABSTRACT. The paper presents the main noise pollution sources from road vehicles and methods to reduce these through classic 
and special actions. The analyze is necessary due to the miscellaneous medical diseases that this kind of pollution could 
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1. INTRODUCERE 

Zgomotul este un complex de sunete, fără un caracter 
periodic, care afectează starea psihologică şi biologică a 
oamenilor şi a altor organisme din natură. Aceste noxe 
acustice afectează toatecolectivităţile umane. 

Ele sunt prezente mai ales în mediu urban. Trans-
porturile terestre şi aeriene, şantierele de construcţii şi 
industriale degajează în atmosferă zgomote insuportabile 
cu o mare variabilitate decibelică. Datorită lor locuitorii 
oraşelor sunt supuşi unui stres aproape permanent. 
Zgomotele care apar în timpul mersului unui vehicul 
provin, în principal, din: 

 funcţionarea ansamblului motor; 
 funcţionarea organelor de transmisie; 
 caroserie şi şasiu; 
 sistemul de rulare. 
Habitatul modern se caracterizează prin deteriorarea 

continuă a mediului sonor urban. 
Efectele patologice ale zgomotului sunt: surditatea 

traumatică şi perturbări ale sistemului nervos, cu evoluţie 

lentă sau agresivă. Expunerea excesivă la zgomot intens 
şi pe perioade lungi de timp determină surditatea. 
Frecvenţele înalte ale zgomotelor sunt mai periculoase 
decât cele joase. Zgomotele stradale cele mai acute sunt 
produse de camioane, autobuze, de miile de autoturis-
me, motociclete, metrou, căi ferate. Un singur camion 
cu remorcă generează un zgomot de 90 decibeli, iar o 
coloană de camioane mai mult de 100 decibeli; un 
avion cu reacţie, generează la decolare un zgomot de 
115-120 decibeli. În cartierul de locuinţe pragul 
zgomotului nu trebuie să depăşească 50 decibeli. El însă 
nu este respectat niciodată. Intermitenţa zgomotului 
de intensitate diferită, deranjează liniştea locuitorilor. 
Acest aspect este întâlnit şi noaptea. Zgomotele peste 
65 decibeli implică modificări psihice manifestate mai 
ales prin oboseală şi slăbirea atenţiei. La peste 90 decibeli, 
oboselii, lipsei de atanţie li se adaugă leziuni ale organului 
auditiv extern (leziuni ale timpanului), creşte tensiunea 
arterială intracraniană, se diminuează reflexele, se 
determină tulburări ale sistemului cardiovascular cu 
instalarea hipertensiunii cronice, tulburări fiziologice 
ale aparatului digestiv de cele mai multe ori cu apariţia 
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ulcerului, tulburări ale glandelor endocrine, se accelerează 
pulsul şi ritmul respiraţiei etc. 

2. SURSE DE ZGOMOT 

Pentru a se menţine un nivel global de zgomot al 
autovehiculului cât mai redus, considerându-l un sistem 
elastic format din principalele sale subansamble, se 
urmăreşte ca frecvenţele proprii ale acestor subansamble 
să fie diferite între ele, pentru a se evita apariţia 
rezonanţei. Pentru exemplificarea surselor şi a valorilor 
nivelului de presiune al acestora, în figura 1 se prezintă 
rezultatele măsurilor de reducere a zgomotului aplicate 
asupra unui autocamion având sarcina utilă de 44 tone 
şi puterea motorului de 450 CP. 
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Fig. 1. Măsuri de reducere a zgomotului. 

 

Rezultatele acţiunii de monitorizare a poluării sonore 
urbane, deşfasurate de către Institutul de Sănătate Publică 
Bucureşti, în colaborare cu compartimentele de specia-
litate din teritoriu, au evidenţiat o dinamică continuu 
ascendentă a nivelurilor expunerii, de la valori medii 
de 50 de dB(A) la inceputul anilor 80, la aproximativ 
70 de dB(A), în 1999. 

Mai grav este faptul că o dinamică ascendentă în-
registrează valorile din toate punctele monitorizate, 

semnalând generalizarea fenomenului poluării sonore, 
care cuprinde oraşul în totalitatea sa. Astfel, nivelurile 
medii anuale ale zgomotului diurn la limita locuinţelor 
situate pe arterele cu trafic intens, bulevardele marilor 
oraşe, depăşesc frecvent 70 dB(A), maximele înregis-
trându-se constant în municipiile Braşov, Brăila, Galaţi, 
Bucureşti, s.a. Climatul sonor al zonelor rezidenţiale 
obişnuite, din cartiere, în care locuieşte majoritatea 
populaţiei urbane, în condiţiile actualei zonări, tinde şi 
el spre niveluri cuprinse între 60 şi 70 dB(A), semnalând 
pericolul apariţiei efectelor expunerii la zgomot excesiv. 
Indicatorii psihofiziologici calculaţi, indicele de deranj 
şi TNI (Trafic Noise Index) marchează şi aceştia o 
evoluţie paralelă, de la valori de zgomot moderat, în 
urmă cu un deceniu, la foarte zgomotos şi chiar 
traumatizant pentru ultimii ani, confirmând posibilitatea 
iniţierii proceselor patologice pentru populaţia expusă. 

Volumul populaţiei expuse, estimat cu ajutorul unui 
studiu epidemiologic efectuat la nivelul întregii ţări, 
este de 45% din totalul rezidenţilor din apartamentele tip 
bloc care au acuzat niveluri de deranj moderat şi sever 
datorate poluării sonore, semnalând necesitatea interven-
ţiei pentru reducerea nivelurilor expunerii [2]. Rezultatele 
ultimului studiu epidemiologic efectuat cu ajutorul 
specialiştilor din Inspectoratele de Sănătate Publică, 
finalizat în 2000, semnalează în general manifestări su-
perioare ale simptomelor nespecifice din zonele de trafic 
intens, pentru grupa de varstă de 15-64 de ani, pentru 
tulburarile de somn (maxim 49%), cefalee (maxim 56%), 
ameţeli (maxim 25%), pe un fond ridicat prezent şi 
pentru zona rezidenţială, care înregistrează niveluri de 
zgomot superioare celor de confort destul de frecvent. 
În privinţa frecvenţei afecţiunilor potenţial asociate ex-
punerii excesive la zgomot, cea mai mare prevalenţă o 
înregistrează hipertensiunea arterială (maxim 16%). 

3. ZGOMOTUL EVACUĂRII 

Cel mai semnificativ component al zgomotului total 
produs de motor este considerat a fi zgomotul evacuării 
şi de aceea se vor face mai multe consideraţii asupra sa. 
Cauzat de pulsaţiile şi de eliminarea cu viteze mari a 
gazelor arse în timpul evacuării, principala posibilitate 
de reducere constă în montarea de atenuatoare de 
zgomot (tobe de evacuare sau amortizoare de zgomot) 
pe traseul conductelor respective. 

La alegerea sau proiectarea atenuatoarelor de zgomot 
se va ţine cont de atenuarea necesară, de componenţa 
spectrală a zgomotului, de debitul de gaze care este eva-
cuat şi de influenţa lui asupra randamentului motorului, 
precum şi de gabaritul, masa şi costul acestor atenua-
toare. În general, atenuatorul trebuie să se compună 
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dintr-un atenuator prin reflexie, pentru componentele de 
frecvenţă joasă şi dintr-un atenuator prin absorbţie, pentru 
componentele de frecvenţe medii şi înalte ale zgomotelor. 

Zgomotul predominant al evacuării apare la frecven-
ţa aprinderii : 

 f
o
 = n z / 120, 

unde n este turaţia şi z este numărul de cilindri. 
Prima armonică este cea mai semnificativă. Gradul 

de atenuare este influenţat de volumul tobei, obser-
vându-se că acesta creşte cu creşterea volumului. Pentru 
o aplicaţie dată, zgomotul evacuării trebuie să fie cu 
810 dB mai mic decât zgomotul total, pentru a nu 
contribui la creşterea nivelului de zgomot al maşinii. 

Pentru un motor policilindric în 4 timpi, în 720°RAC, 
au loc z (numărul de cilindri) cicluri de funcţionare, 
decalate între ele cu 720°/z. Pentru un cilindru, funcţie 
de turaţia motorului, nm, supapa de evacuare se deschide 
periodic (cu perioada T = 120/nm). 

Considerând o perioadă (cu începutul ei ca referinţă 
temporală), variaţia presiunii la nivelul supapei de 
evacuare poate fi considerată liniară (figura 2) [1]: 

 p ( t ) = p
max

  ( 1  t /  ) pentru 0  t      (1)  

 şi 0 în rest, 

unde: p(t) este presiunea de evacuare la momentul t; 
p

max 
–

  
presiunea maximă de evacuare;  – durata des-

chiderii supapei de evacuare. 
 

 
 

Fig. 2. Variaţia presiunii la nivelul supapei de evacuare. 
 

Această funcţie periodică se descompune într-o serie 
Fourier, cu o componentă continuă şi cu componente 
armonice : 
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este componenta continuă a presiunii. 

Cei doi termeni sunt 
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Frecvenţa fundamentală este: 

 f
0
 = 

2 60 [s/ min]
mn


; 

unde: f
0 

= 16 – 25 Hz pentru n
m
 = 1900 – 3000 rot/min, 

domeniul turaţiilor nominale ale motoarelor Diesel. 
În figura 3 este detaliată, în analiză şi grafică 

MathCAD, analiza temporală şi spectrală pentru doi fac-
tori de umplere ( = 0,25T…0,5T), interval care acoperă 
valorile deschiderii supapei de evacuare întâlnite la m.a.i. 

 

a 

 

b 

Fig. 3. Analiza temporală şi spectrală pentru doi factori de 
umplere: 

a – aspectul temporal al presiunii de evacuare (2 perioade pentru 
 = 0,25T –0,5 T); b – spectrul presiunii de evacuare calculat cu 

transformata Fourier rapidă – cazurile (1) şi (2). 
 

Spectrul presiunii de evacuare ia valori cuprinse între 
curba 1 şi curba 2, curba 1 reprezentând cazul în care 
deschiderea supapei de evacuare durează cât cursa 
teoretică de evacuare, iar curba 2 reprezintă cazul extrem 
în care avansul la deschidere şi întârzierea la închidere 
ale supapei de evacuare totalizează 180 RAC. 

La ieşirea din colectorul de evacuare, undele de 
presiune au o variaţie liniară, descrescătoare, aproxi-
mabilă printr-un semnal „dinte de ferăstrău“: 

T – perioada dintre două evacuări (teoretic) succe-
sive; p' – presiunea de evacuare când supapele de 
evacuare sunt deschise. 

 p ( t ) = p' + ( pmax – p' ) (1– t / T )
 
    (6) 



CALITATE ŞI SECURITATE AMBIENTALĂ 

Buletinul AGIR nr. 2-3/2010 ● aprilie-septembrie 152 

Dacă se admite că p' = 
2

3
pmax, atunci: 
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4. ZGOMOTUL PRODUS DE INSTALAŢIILE 
MOTORULUI 

Cercetările efectuate asupra zgomotului motoarelor 
au evidenţiat faptul că ventilatorul este o sursă importan-
tă de zgomot, cu nivel comparabil cu cel al ansamblului 
motor şi, în unele cazuri, cu nivel de zgomot mai mare 
decât al motorului. Din aceste considerente se desprinde 
clar necesitatea ameliorării constructive şi funcţionale ale 
ventilatoarelor, în condiţiile menţinerii performanţelor 
impuse de instalaţia de răcire. 

Zgomotul emis de pompa de injecţie este compus din 
zgomotul mecanic creat de pompă, ca şi din zgomotul 
produs de vibraţiile motorului care se transmit pompei. 
Contribuţia zgomotului pompei de injecţie în raport cu 
zgomotul total emis de suprafeţele motorului este în ge-
neral mică şi deobicei nu depăşeşte 10% din intensitatea 
totală sonoră. Pentru turaţii reduse, în special în cazul 
funcţionării în gol a motorului, zgomotul produs de pompa 
de injecţie nu poate fi neglijat, influenţa lui putând 
ajunge la 20% din intensitatea sonoră a zgomotului total 
specific acestei funcţionări. Pompa de injecţie poate fi  

considerată un ecran acustic pentru zgomotul produs în 
blocul cilindrilor. 

5. ZGOMOTUL PIESELOR CONECTATE  
LA MOTOR 

La motoarele existente, zgomotul pieselor conectate la 
motor este mult mai mic decât zgomotul radiat de 
suprafeţele motorului. Zgomotul structurii care susţine 
motorul depinde de metoda de montare, de dimensiunile şi 
construcţia motorului ca şi de construcţia suporţilor înşişi. 

Zgomotul agregatelor antrenate de motor, de exem-
plu, al transmisiei, este compus din două componente 
similare celor dezvoltate de pompa de injecţie. Primul 
este zgomotul creat de agregatul însuşi şi al doilea este 
creat de transmiterea vibraţiilor motorului în aceste 
agregate. Zgomotul radiat de suprafeţele motorului este 
determinat de principiul de funcţionare şi de construcţia 
motorului. Puterea acustică radiată de suprafeţe este 
106 din puterea nominală a acestuia, iar zgomotul cu 
2030 dB mai mic decât zgomotul evacuării fără toba de 
evacuare. Cu o tobă de evacuare eficientă, zgomotul 
evacuării devine egal cu cel al zgomotului suprafeţelor şi 
similar cu cel produs de ventilator. 

6. CONCLUZII 

Astăzi se caută soluţii pentru a evita producerea şi 
transmiterea zgomotelor. Maşinile sau motoarele ce vor 
fi construite este de dorit să producă un zgomot minim. 
Blocurile care se vor construi trebuie să posede un strat 
fonoabsorbant antiimpact. Ideal ar fi introducerea unor 
perdele izolante de arbori în jurul surselor industriale de 
zgomot şi în jurul cartierelor de locuit. Până în prezent, 
în România nu s-au stabilit norme de calitate sonoră a 
mediului. 

Indiferent de mediul în care se produce poluarea, dat 
fiind faptul că nu se poate schimba un element al unui 
sistem fără ca întreg sistemul să nu aibă de suferit, 
Pământul cu toate vieţuitoarele şi ecosistemele sale vor 
avea de suferit, iar efectele poluării se vor resimţi fără însă 
a se putea spune când şi cât de puternice vor fi acestea. 
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