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RESEARCH AND DEVELOPMENTS ON NOISE POLLUATION
IN INDUSTRIAL ENVIRONMENTS
The document shows the importance of studying and research the
phenomenon of noise pollution which is a current issue both internationally and
nationally, because it affects people and causes so-called occupational
diseases. But we have to consider that the main source of noise pollution is
industrial environment.
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1. Noţiuni generale
Poluarea fonică (sonoră) reprezintă o componentă importantă a
poluării mediului înconjurător şi prin caracterul nociv şi prin prezenţa sa
în toate compartimentele vieţii moderne, poluarea sonoră constituie o
problemă majoră pentru toate ţările dezvoltate economic sau în curs de
dezvoltare. Poluarea fonică reprezintă agresiunea continuă,
determinată de diferite zgomote produse de maşini, utilaje, aparatură
industrială sau casnică, în incinta contrucţiilor sau în afara acestora.
În România există o tendinţă, care de altfel se manifestă şi pe
plan mondial, de creştere a nivelului de zgomot şi de producere a
vibraţiilor, ale căror surse apar odată cu dezvoltarea impetuoasă a
tuturor ramurilor economiei şi transportului. Unul din factorii perturbatori
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ai mediului, care influenţează ambianţa în care se desfăşoară
activitatea şi viaţa omului este zgomotul asociat şi identificat, în
general, cu poluarea fonică (acustică sau sonoră).
Zgomotul se defineşte ca fiind o suprapunere dezordonată a
sunetelor de frecvenţe şi intensităţi diferite care produc o senzaţie
dezagreabilă şi agresivă. Apare ca o consecinţă a activităţii industriale
a omului, a activităţii de transport în urma căreia unde mecanice,
reprezentate de trepidaţii, sunete, infrasunete şi vibraţii ultrasonore au
o acţiune dăunătoare asupra sănătăţii omului.
2. Efectele poluării fonice
În general cele mai înalte nivele de zgomot se întâlnesc în
unităţile industriale şi în marile aglomerări urbane. Pentru a nu perturba
calitatea activităţii la locul de muncă, au fost introduse o serie de
măsuri pentru prevenirea şi limitarea depăşirii anumitor niveluri de
zgomot. Aceste măsuri pot fi: sociale (norme şi legi de interzicere sau
limitare a nivelului sonor), tehnice (soluţii silenţioase, pereţi fonoizolanţi
etc.) organizatorice (căşti de protecţie, dispunerea surselor de zgomot
la o distanţa mare faţă de angajaţi) şi igienice (control medical,
alimentaţie cu vitamine etc.).
În industrie apar zgomote de diferite intensităţi şi frecvenţe, cu
acţiune continuă, sau intermitentă. Ciocanele pneumatice, de exemplu,
produc zgomote de 110 dB, războaiele de ţesut 96 - 100 dB etc. Dacă
se depăşesc 90 dB în 8 ore de activitate este absolut necesară
reducerea acestui tip de poluare.
În mediul industrial, infrasunetele, sunetele şi ultrasunetele se
suprapun atât în ceea ce priveşte componenţa spectrului oscilaţiilor
generate de maşini şi utilaje, cât şi în privinţa acţiunii lor asupra
organismului lucrătorului. Infrasunetele aparţin părţii inaudibile a spectrului
sonor având frecvenţele inferioare valorii de 20 Hz. Infrasunetele sunt
prezente în numeroase locuri de muncă. Oscilaţiile acustice întâlnite în
mediul industrial au, de obicei, frecvenţe foarte variate.
Ultrasunetele au frecvenţe între 20 kHz şi 1 milion kHz. Sunt
produse în natură, în industrie, sau de aparatura electrocasnică.
Animalele recepţionează ultrasunetele, iar liliecii utilizează ultrasunetele
emise de ei pentru orientarea în timpul nopţii. La om, ultrasunetele
distrug globulele roşii din sânge, produc migrene, greaţă, sau chiar
pierderea echilibrului. Aspecte pozitive ale ultrasunetor sunt că distrug
bacteriile, viruşii, ca de exemplu: bacilul tuberculozei, virusul gripei, al
tifosului ş.a. şi că ele îşi găsesc aplicaţii în diagnosticarea medicală,
sterilizarea unor obiecte medicale (ace, seringi), defectoscopia pentru
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metale şi betoane, pentru identificarea golurilor, fisurilor interne, locaţia
marină a vaselor eşuate pe fundul mărilor, sau a submarinelor.

Fig.1 Intensitatea unora dintre sunetele de zi cu zi

2.1. Managementul poluǎrii sonore
Măsurile tehnice pentru combaterea poluării sonore se referă la
ecranarea sursei de zgomot şi protecţia urechii omului în mediul
industrial şi a locuinţei, a spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea. Se
caută noi materiale de construcţie, cu proprietăţi antifonice, iar
arhitectura spaţiilor de locuit trebuie să ţină cont de amplasarea
dormitoarelor astfel încât să nu fie expuse arterelor de circulaţie cu flux
continuu, sau să se gaseasca în vecinatatea halelor industriale
producătoare de zgomot.
Direcţia principală în managementul poluării sonore, atât în
politicile naţionale cât şi în cea intenaţională, este dezvoltarea unor criterii
pentru nivelele de expunere şi promovarea unor măsuri de control al
zgomotului, ca parte integrată a programului de protecţie a mediului.
Managementul poluării sonore ar trebui să:
• monitorizeze expunerea omului la zgomot;
• să adopte un ghid pentru zgomotul public, în vederea protejării
sănătăţii populaţiei;
• să controleze sursele de poluare sonoră şi nivelul de emisii în
special în zone specifice, cum ar fi şcolile, spitalele, zonele rezidenţiale,
locurile de joacă, dar şi stabilirea locurilor “sensibile” atât pe perioada
zilei cât şi noaptea, controlul sănătăţii în zonele de risc.
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Dintre procedeele utilizate pentru reducerea zgomotelor
industriale se pot menţiona:
- utilizarea unor ecrane fonoizolante, interpuse între sursa de
zgomot şi personalul uman;
- protecţia individuală cu antifoane;
- îmbunătăţirea caracteristicilor tehnice ale utilajelor ce poluează
intens fonic;
- utilizarea carcaselor la maşini şi utilaje în timpul funcţionării;
- alegerea corectă a fundaţiei utilajelor, neomiţând criteriul
reducerii zgomotelor;
- folosirea, acolo unde este posibil, a suspensiilor elastice (resorturi
metalice, cauciuc, fibre de sticlă, pâslă, mase plastice, plută, azbest);
- schimbări în structura şi arhitectura halelor;
- rotaţia personalului;
- folosirea unor materiale de construcţie care reduc zgomotele.
Astfel, plăcile de lemn atenuează zgomotele de 30 - 47 dB,
vata de sticlă de 42 - 88 dB, covoarele de 7 - 41 dB, uşile de 20 - 25
dB, ferestrele duble de 30 dB, zidăria de beton de 48 dB, zidăria de
cărămidă de 40 dB.
2.2. Legislatia privind poluarea industrială
Directiva 2003/10/EC a Parlamentului European şi a Consiliului
din 6 februarie 2003 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
referitoare la expunerea lucrătorilor din industrie la riscuri generate de
agenţi fizici (zgomot), stabileşte parametrii fizici utilizaţi ca elemente
predictive de risc şi limitele acestora:
• presiunea acustică de vârf care reprezintă valoarea maximă a
presiunii acustice instantanee;
• nivelul de expunere zilnică la zgomot. Această noţiune acoperă
toate zgomotele prezente la locul de muncă;
• nivelul de expunere săptămânalǎ la zgomot, respetiv media
ponderată în timp a nivelurilor de expunere zilnică la zgomot
într-o săptămână nominală de cinci zile de lucru de 8 ore.
2.3 Normele admise de zgomote în România sunt:
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90 dB (în halele neprotejate);
80 dB (locuri de muncă cu solicitare medie a atenţiei);
75 dB (locuri de muncă cu solicitare mare a atenţiei - centre de
calcul, centrale telefonice);



60 dB (locuri de muncă cu solicitare deosebită a atenţieilaboratoare de proiectare-cercetare).
3. Măsuri și metode de prevenire și reducere a poluării
sonore și a vibrațiilor în industrie

Măsurile ce se impun pentru reducerea si prevenirea poluarii
sonore în mediul industrial sunt:
 Izolarea sunetului: prin prevenirea sau reducerea transmisiei
sunetelor prin ridicarea unor bariere din materiale cu o densitate mare
cum sunt: cărămizile, cimentul.
 Absorbţia sunetelor: pereţi alcătuiţi dintr-un material poros cum ar
fi: fibra de sticlă, cauciuc spongios, acesta absorbind undele sonore în
interiorul materialului şi transformându-le în căldură.
 Amortizarea vibraţiilor: materiale aplicabile suprafeţelor mari,
Sound Deadened Steel (SDS) propune un material de tip sandwitch
alcătuit din 2 foiţe de oţel la exterior şi la mijloc un strat de polimer
elastic.
 Izolarea vibraţiilor: amortizează vibraţiile prin introducerea unor
elemente flexibile ca arcurile, montaje de cauciuc.
Metode de combatere sau reducere a zgomotului la sursă în
mediul industrial:
• adoptarea unor soluţii de atenuare a zgomotului specifice naturii
sursei;
• evitarea vibraţiilor inutile, suprimarea şocurilor sau amortizarea lor;
• dotarea echipamentelor care nu au fost proiectate iniţial cu
atenuatoare de zgomot;
• modificarea utilajelor și tehnologiilor.
4. Concluzii
Pentru combaterea poluarii sonore și înlăturarea efectelor
negative există preocupări permanente, fapt demonstrat și prin crearea
de numeroase comisii și institute, de exemplu de protecţia muncii, de
igienă şi sănătate publică, organisme însărcinate cu controlul aplicării
legii privind reducerea zgomotelor.
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