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1.GENERALITĂŢI 
 
Principalul rol al sistemului de ventilaţie 
este de a asigura condiţiile  de confort în 
spaţii închise. Factorii care contribuie la 
atingerea condiţiilor de confort sunt: 
temperatura, umiditatea, viteza curenţilor 
de aer, dar şi calitatea aerului. Pe lângă 
aceşti factori, deşi este considerat de 
multe ori factor secund, zgomotul generat 
şi transmis prin sistemul de ventilaţie are 
efectul efecte dintre cele mai neplăcute. 
De aceea, începând din faza de 
proiectare, trebuie luate măsuri pentru 
atenuarea zgomotului indiferent dacă 
acesta este generat în sistem sau doar 
transmis prin intermediul acestuia. 

Pentru a ajunge la modalitatea de calcul a 
nivelului de zgomot sau metodele de 
reducere a acestuia, este utilă amintirea 
unora dintre noţiunile referitoare la sunet. 
 
2.SUNETUL. NOŢIUNI TEORETICE 
 
2.1.Zgomotul poate fi definit ca orice 
sunet nedorit. Acesta se mai defineşte: 
prea puternic, neaşteptat, necontrolabil, 
produs într-un moment nepotrivit, format 
din tonuri neplăcute (şuierat, ţiuit etc.)ca 
o experienţă neplăcută (produs de alarmă) 
sau o combinaţie a acestora. 
2.2.Nivelul de zgomot se defineşte ca 
nivelulpresiunii acustice existente într-un 
spaţiu. 

 



2.3.Sunetul orice perturbaţie propagată 
într-un mediu material sub formă de unde 
se numeşte sunet. O altă definiţie este: 
senzaţia produsă asupra organului auditiv 
de către vibraţiile materiale ale corpurilor 
şi transmise pe calea undelor acustice. 
2.4.Nivelul presiunii acustice. Nivelul 
presiunii acustice reprezintă presiunea 
undelor cu care se deplasează sunetul 
într-un mediu şi putem spune că este ceea 
ce urechea umană percepe ca şi sunet. Ca 
unitate de măsură pentru presiunea 
sonoră se utilizează (dB), iar ca scară de 
măsurare urechea umană percepe valori 
peste 0 dB (limita de audibilitate) până la 
120dB (valoarea la care sunetul produce 
durere fizică). 
Nivelul presiunii acustice este o valoare 
care poate fi măsurată într-o încăpere 
deservită de un sistem de ventilaţie şi este 
o rezultantă a mai multor factori: numărul 
surselor de zgomot din încăpere (guri de 
aer), amplasarea acestora, distanţa până la 
zona de confort, caracteristicile sonore 
ale încăperii etc. 
2.5.Nivelul puterii acustice. Reprezintă 
energia pe careo sursă sonoră o emite în 
unitatea de timp (Watt). Sursele de 
zgomot sunt caracterizate din punct de 
vedere sonor cu ajutorul nivelului puterii 
acustice fără a ţine cont de condiţiile de 
amplasare în încăpere ale acestora. În 
cataloagele tehnice se indică nivelul 
presiunii acustice şi nu nivelul ei. Există 
o dependenţă clară între nivelul presiunii 
şi puterii acustice. Plecând de la valoarea 
puterii acustice pentru sursele de zgomot 
măsurată în laborator şi regăsită în 
cataloagele tehnice se poate determina 
nivelul presiunii acustice (perceput de 
oameni) ţinând cont de următorii factori: 
a) factorul derecţie indică modul de 
distribuire a sunetului în jurul sursei; 
b) distanţa de la sursa de zgomot la zona 
de contact; 

c) aria echivalentă de absorbţie a 
sunetului în încăpere. 
2.6.Frecvenţa. Se defineşte ca fiind 
numărul oscilaţiilor într-o secundă. O 
oscilaţie într-o secundă  este egal cu    
1Hertz (Hz). Cu cât sunt mai multe 
oscilaţii într-o secundă, cu atât 
frecvenţele sunt mai ”înalte” (ex. vioara) 
şi cu cît sunt mai puţine vom avea sunete 
“joase” (ex.bass). În general, în 
cataloagele tehnice pentru guri de aer, 
ventilatoare, atenuatoare de zgomot, 
frecvenţele sunt împărţite în 8 grupe:63, 
125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 
Hz. 
2.7.Curbe de zgomot. Curbele de 
zgomot sau curbele de nivel de tărie Cz 
reprezintă limitele maxime ale nivelului 
de zgomot pentru o anumită frecvenţă în 
funcţie de destinaţia spaţiului. Acestea 
trebuie respectate pentru obţinerea 
condiţiilor de confort.  
2.8.Propagarea zgomotului. Reprezintă 
fenomenul de transmisie a zgomotului 
produs de echipamente prin intermediul 
elementelor de construcţie sau prin 
sistemul de ventilaţie constituit, pe de o 
parte de tubulatură, fitinguri, accesorii, 
iar pe de altă parte de aerul vehiculat. 
2.9.Atenuarea zgomotului. Este 
fenomenul de reducere a nivelului de 
zgomot în sistemul de ventilaţie sau în 
încăperea deservită de acel sistem. Poate 
fi realizată prin absorbţia sunetului 
(atenuarea de zgomot, atenuare naturală 
în tubulatură,atenuare în încăpere) sau 
prin reflexia sunetului (în bifurcaţii sau 
coturi, la nivelul difuzoarelor prin 
fenomenul de „întoarcere a sunetului în 
tubulatură”). 
Nivelul de zgomot al unei surse (Ns) nu 
este perceput de un receptor (om) la 
aceeaşi valoare ci mai scăzut (Nr). 
Diferenţa numerică Ns-Nr reprezintă 
atenuarea produsă în încăpere. 



2.10.Timp de reverberaţie. Reprezintă 
timpul în care nivelul de zgomot se 
reduce de la valoarea iniţială până la 60 
dB. Mai concret se poate spune că este 
uşor perceptibil în cazul apariţiei 
„ecoului” într-o încăpere (săli mari, 
biserici etc.). 
2.11.Câmp proxim şi câmp de 
reverberaţie. Câmpul proxim reprezintă 
zona unde zgomotul direct de la sursă 
domină nivelul sonor măsurat. Câmpul de 
reverberaţie este zona unde sunetul 
reflectat este dominant. În această zonă 
este imposibil să se determine care este 
direcţia din care vine iniţial zgomotul  de 
la sursă. 
2.12.Viteza sunetului. Este viteza cu 
care se propagă undele sonore într-un 
mediu: 
 aerV  circa 340 m/s; 

apaV circa 1500m/s; 

otelV circa 5100m/s. 

2.13.Infrasunete şi ultrasunete. Sunt 
vibraţiile produse la frecvenţe din afara 
domeniului de sensibilitate al urechii. 
Infrasunete-sub 20 Hz, 
Ultrasunete-peste 20 kHz. 
 
3.METODE DE REDUCERE A 
NIVELULUI DE ZGOMOT ÎN 
SISTEMELE DE VANTILAŢIE 
 
Legat de sistemul de ventilaţie, în clădiri 
există multe surse de producere a 
zgomotului, cum ar fi: echipamentele în 
mişcare (ventilatoare, pompe, motoare), 
dar şi zgomotul generat de trecerea 
aerului prin sistemul de distribuţie 
(tubulatură, fitinguri, clapete, grile şi 
difuzoare). 
Înainte de a reduce nivelul de zgomot 
generat de sursele enumerate mai sus, cu 
ajutorul atenuatoarelor de zgomot, există 
şi posibilităţi de a nu permite producerea 
unui nivel prea ridicat de zgomot.  

În afară de măsurile de prevenire a 
producerii unui zgomot prea mare, 
trebuie luate în considerare şi următoarele 
situaţii: 
• zgomotul este generat în sistemul de 
distribuţie şi dorim să nu ajungă în 
încăperi; 
• nu se doreşte ca zgomotul generat într-o 
încăpere să se transmită în altă încăpere 
prin intermediul sistemului de ventilaţie; 
• zgomotul generat de către echipamente 
să nu  se poată transmite către exterior (în 
apropierea zonelor în care se află 
oameni); 
• zgomotul produs în interiorul unei 
încăperi (discotecă) să nu se transmită în 
exterior. 
Metodele de reducere a zgomotului 
prezentate în continuare nu au un caracter 
limitativ, în practică putând exista diverse 
situaţii în care alte măsuri au o eficienţă 
mai ridicată: 
▪ Evitarea amplasării ventilatoarelor în 
apropierea încăperilor în care se doreşte 
un nivel de zgomot mai redus (birouri, 
camere de hotel,etc.) precum şi în 
apropierea spaţiilor exterioare frecventate 
de oameni (alei, intrări în clădiri etc.). 
▪ Izolarea fonică a încăperilor special 
destinate pentru echipamentele sistemului 
de ventilaţie (uşa prevăzută cu garnituri 
de cauciuc, pereţi izolaţi, plăci de 
pardoseală etc.). 
▪ Izolarea fonică a spaţiilor din zonele în 
care tubulatura, ţevile sau cablurile 
traversează pereţii.  
▪ Alegerea unui ventilator cu eficienţă 
mai mare care generează un nivel de 
zgomot mai mic. 
▪ Ventilatoarele trebuie prevăzute cu 
elemente de izolare a vibraţiilor şi cu 
elemente flexibile de racordare a acestora 
la tubulatură, după ce la montare se face 
echilibrarea lor. 



▪ Alegerea unor viteze reduse pentru 
transportul aerului deoarece vitezele mari 
produc un nivel de zgomot mare. 
▪ Utilizarea unor viteze mari şi implicit a 
unor pierderi de sarcină mari vor conduce 
la alegerea unui ventilator mai puternic şi 
mai zgomotos. 
▪ La alegerea unui ventilator se are în 
vedere ca punctul său de funcţionare să 
fie cât mai aproape de curba sa de 
eficienţă. Ventilatorul care funcţionează 
sub sau deasupra curbei generează un 
nivel ridicat de zgomot. 
▪ Pentru a evita apariţia turbulenţelor şi 
implicit a unui nivel de zgomot ridicat se 
folosesc pe cât posibil tronsoane drepte 
de tubulatură sau piese speciale la ieşirea 
din ventilator, iar amplasarea lor să fie la 
minim 5 diametre distanţă în cazul 
sistemelor cu viteze mari. 
▪ E recomandat să se aleagă atenuatoare 
de zgomot cu pierdere maximă de sarcină 
de 80 Pa. 
▪ Menţinerea vitezei aerului redusă în 
zonele cu cerinţe ridicate mărind 
secţiunea sistemului în acele zone. 
▪ Utilizarea sistemelor de susţinere 
prevăzute cu garnituri din cauciuc pentru 
preluarea vibraţiilor. 
▪ În anumite situaţii (hale 
industriale,spaţii mari), o soluţie pentru 
limitarea nivelului de zgomot (nu doar de 
la sistemele de ventilaţie ci mai ales de la 
echipamentele de producţie) o constituie 
placarea plafonului sau a pereţilor cu 
plăci fono-absorbante. 
 
4.REGLEMENTĂRI REFERITOARE 
LA SUNET ÎN SISTEMELE DE 
VENTILAŢIE 
 
În normative sunt impuse în general 
limitele maxime admisibile ale nivelului 
de zgomot echivalent interior, exprimate 
sub forma de curbe de zgomot, sau global 
în dB(A). 

Spre exemplu, pentru încăperi cu 
destinaţie birou, numărul de ordine al 
curbei Cz este 35, asta echivalând cu 
valoarea globală 40 dB(A). 
Există mai multe tipuri de curbe de 
zgomot: 
-Cz curba de nivel egal de tărie utilizată 
în standardele româneşti (STAS 6156-86) 
-Nc- Noise Criteric- utilizată în S.U.A. 
-CR-Noise Rating-valoarea zgomotului 
după ISO. 
Normativul I.5-98 admite să se efectueze 
calculul de verificare al nivelului de 
zgomot numai pentru frecvenţa de 250 
Hz, iar la clădirile pretenţioase (săli de 
audiţii, operă, studiouri de emisie etc.) să 
se efectueze pentru toate frecvenţele. 
 
5.CONCLUZII 
 
Din cele expuse mai sus se poate 
concluziona că la proiectarea sistemelor 
de ventilaţie trebuie să se acorde o atenţie 
deosebită atenuării zgomotului, în acest 
sens trebuind parcurse anumite metode de 
calcul pentru nivelul de zgomot. Aceste 
metode vor face subiectul unui  următor 
articol. 
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