
Sinteze de Mecanică Teoretică și Aplicată, Volumul 6 (2015), Numă © Matrix Romrul 2  
 

149 

 

 

 

 

 

Rezumat. Se urmăreşte obținerea unor rezultate experimentale despre izolarea fonică a două 

tipuri de plăci textile din materiale recuperabile: o placă este din fibre scurte – deşeuri, de 

lână, pentru două grosimi: 3 mm și 10 mm, iar cea de a doua placă este realizată din fibre 

sintetice PNA recuperate, cu  o grosime de 10 mm. Pentru efectuarea determinărilor este 

folosit tubul de impedanță cu 2 microfoane, tip 4206 A şi software de achiziție a datelor Brüel 

& Kjcr. Analizând rezultatele coeficientului de absorbție reiese că materialele au unele 

caracteristici de absorbție; grosimea plăcilor influenţează direct proporţional absorbţia fonică 

şi funcţie de materia primă, de preferință ar fi utilizarea plăcii fabricate din deşeuri de 

material sintetic.Se studiază aceste caracteristici în scopul folosirii acestor plăci la carcasarea 

surselor de zgomot industriale.  

Cuvinte cheie: fonoabsorbant, placă, recuperabil, sintetic, grosime. 

Abstract. The aim is to obtain the experimental results of sound insulation  for two types of 

plate made of recoverable textile materials: one plate is a staple fiber - waste wool, two 

thickness: 3 mm and 10 mm, and the second plate is made of PNA recovered fibers with a 

thickness of 10 mm. For determinations is used the impedance tube with 2 microphones, type 

4206 A and data acquisition software Brüel & Kjcr. Analyzing the results of absorption 

coefficient show that the materials have some characteristics of absorption; plate thickness 

affects sound absorption and proportionally depending on the feedstock, preferably is using 

plate made from material sintetic waste. We studying these features in order to use these plates 

to seal industrial noise sources. 

Keywords: sound absorbing, plate, recoverable synthetic, thickness. 
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1.  INTRODUCERE 

În urma diverselor procese tehnologice din industria textilă - filatură, ţesătorie, 
tricotaje, confecţii -, rezultă mai multe tipuri de deşeuri [1 - 4]. Toate sunt supuse desfibrării, 
pentru ca odată ajunse din nou în stare de fibră să li se dea un nou parcurs tehnologic, în 
scopul obţinerii unor plăci de material textil [1]. Prezentul studiu susţine proprietăţile 
fonoabsorbante ale acestor materiale, în scopul lărgirii domeniului lor de utilizare, în cadrul 
unor materiale compozite fonoabsorbante, care pot placa pereţii halelor industriale, reducând 
nivelul de zgomot la care sunt supuşi lucrătorii [5] sau pot folosi la capsularea motoarelor, 
pentru diminuarea zgomotului la sursă [6]. 

De subliniat este interesul pentru utilizarea materialelor reciclabile în realizarea 
materialelor compozite ce au fost studiate [7 - 11]. Inserţiile de fibre au un rol important, 
motiv pentru care s-a urmărit impactul acestora, atât pentru fibre lemnoase sau de ceai [11, 
12], cât şi pentru fibre textile – bambus, iută [13 - 16]. Utilizarea  intenţionată dată 
materialelor compozite care urmează a fi realizate este aceea de obţinere a unor structuri cu 
care să se realizeze carcasarea surselor de zgomot. Interes adecvat este remarcat şi în 
conţinutul lucrărilor  [17 - 19]. 

2. OŢINEREA PLĂCILOR DIN DEŞEURI DE MATERIAL TEXTIL 

Tabelul 1 

Generalităţi cu privire la procedeele de obţinere a straturilor fibroase [1] 

 

Procedeu Orientarea 

fibrelor 
Masa stratului 

fibros (g/m²) 
Direcţia cu rezistenţa 

maximă 
1. Procedee în stare uscată: 
 - cardare-pliere Unghiuri de pliere 80…800…1000 După unghi de pliere 

 -  procedeu aerodinamic Multidirecţională 50…5000…10500 Echilibrată în toate 
direcţiile 

 - procedeu STRUTO Lamele văl 
perpendiculare 100…500 Perpendiculară pe planul 

stratului fibros 
 - procedeu pentru structuri 
HIGH-LOFT Perpendiculară 100…700 Perpendiculară 

2. Procedeu în stare umedă Multidirecţională 50…250 Echilibrată în toate 
direcţiile 

 
Operaţiile cuprinse în procesul tehnologic din procedeele prezentate în tabelul 1, sunt 

grupate în următoarele faze: tăiere sau mărunţire a deşeurilor, cântărire deşeuri, cardare, 
amestecare cu răşini termoadezive, uscare, depunere în matriţe, termopresare, tăiere şi 
egalizare margini. 

Tehnologiile de consolidare a straturilor fibroase cuprind:  
1 - procedee mecanice: interţesere; interţesere şi scămoşare; coasere – tricotare, 

eventual urmată de scămoşare; 
2 - procedee fizico – chimice: cu adezivi în stare lichidă şi în stare solidă;  
3 - procedee mixte. 
Consolidarea stratului fibros se realizează în proces de tip discontinuu sau continuu – 

spre acesta concurând tendinţele actuale, condiţionate de multiplele automatizări [1]. 
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Clasificarea plăcilor sau a panourilor presate, având în componenţă deşeuri textile, din 
punct de vedere a caracteristicilor de rezistenţă şi elasticitate, cuprinde: plăci dure, rigide, 
flexibile şi moi. Plăcile sau panourile presate din deşeuri textile, au grosimi de 3…10 mm şi 
se pot realiza cu următoarele suprafeţe: cca 250 mm x 250 mm, până la cca 2000 mm x 5000 
mm [3, 4].         

Dezvoltarea continuă a domeniului textil, prin descoperirea de noi fibre şi tehnologii 
de prelucrare a acestora a dus la obţinerea de noi materiale compozite, de înaltă performanţă, 
utilizându-se în special sub forma de plăci stratificate. Datorită naturii tridimensionale a 
fibrelor, arhitectura structurilor obţinute este mai puţin înclinată spre delaminare şi rezistenţa 
sa la impact creşte semnificativ [4]. 

 
3. MĂRIMI  CARACTERISTICE  MATERIALELOR  FONOABSORBANTE 

 
Dezideratele de reducere a nivelul global al zgomotului pot fi realizate simultan şi pe 

toată gama de frecvenţe, numai dacă se utilizează structuri de materiale de tip 
sandwich/sandvici care conţin cel puţin un strat de material poros cu caracteristici 
fonoabsorbante (pentru zgomotul cu frecvenţe medii şi înalte), un strat de material cu masă 
specifică ridicată care să aibă proprietăţi fonoizolatoare (a zgomotului cu frecvenţe joase), 
precum şi un strat de material cu proprietăţi de amortizare a vibraţiilor şi zgomotului 
structural. 

Pentru caracterizarea proprietăţilor fonoabsorbante ale materialelor, este necesar a se 
preciza cantitativ, atât gradul de transmisie a undelor acustice la suprafaţa de separare a celor 
două medii, precum şi gradul de absorbţie acustică [20, 21]. 

Coeficientul de reflexie acustică r este definit de raportul dintre fluxul de energie 
acustică a undelor reflectate şi fluxul de energie acustică a undelor incidente pe suprafaţa de 
separare a celor două medii.  

Coeficientul de transmisie acustică T este definit de raportul dintre fluxul de energie 
acustică a undelor transmise şi fluxul de energie acustică a undelor incidente pe suprafaţa de 
separare a celor două medii.  

Coeficientul de absorbţie acustică 
iα apare dacă la suprafaţa de separare a celor două 

medii are loc o disipare de energie acustică [22]: 
  

            
iα = 1-

i

r

Φ

Φ
    ,                                                      (1) 

 
unde 

rΦ  reprezintă fluxul de energie acustică reflectată; 
iΦ - fluxul de energie incidentă.       

Atunci când cantitatea de energie nu este reflectată, se consideră absorbită. 
Valoarea medie a acestui coeficient poate fi evaluată cu expresia [21, 23]:  

                     

                                                         
∑
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Coeficientul de absorbție acustică, α , este definit ca raport între energia sonoră 

absorbită ( )aE  de mediul în care trece unda și energia undei incidente ( )iE  [22]:  
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 în care 

r
E  este energia undei reflectate. 

Suprafaţa fonoabsorbantă echivalentă poate fi calculată cu relaţia [20, 21]: 
 

      ∑
=

=
n

i
iiSA

1

α                                                        (5) 

 
unde iS  reprezintă suprafaţa cu/fără tratament fonoabsorbant i ; iα  - coeficientul de 

absorbţie acustică a suprafeţei iS . 

Reducerea nivelului global de zgomot L∆  se calculează cu relaţia [20, 21, 22]:  
 

                                              
0

10
A

A
lgL =∆                                                           (6) 

 
unde A  reprezintă suprafaţa de absorbţie acustică, echivalentă, după aplicarea tratamentului 
acustic; 0A  - suprafaţa de absorbţie acustică, echivalentă, fără tratament acustic. 

Absorbţia acustică din interiorul zonei unde se produce zgomotul poate fi caracterizată 
şi de constanta de absorbţie:  

 

                                                         R =
m

m S

α

α

−

⋅

1
                                                           (7) 

4. PREZENTAREA APARATURII UTILIZATE ŞI A MATERIALELOR 

SUPUSE TESTĂRILOR 

La realizarea încercărilor pentru determinarea coeficientului de absorbţie acustică α, a 
coeficientului de reflexie a presiunii acustice, a impedanţei acustice de suprafaţă sau a 
admitanţei acustice de suprafaţă a materialelor structurilor complexe compozite şi obiectelor, 
se utilizează metoda tubului Kundt (interferometrul acustic), conform  
SR EN ISO 10534–1:2002 şi SR EN ISO 10534-2:2005 [23, 24]. Componenţa sistemului 
experimental este: tub de citire a impedanței cu 2 microfoane, tip 4206 A, transformator, 
amplificator, PC cu soft de preluare a datelor Brüel&Kjer. Determinările acustice se fac în 
gama de frecvențe de 100Hz÷3,2 kHz [25]. 
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Fig. 1. Tub Kundt de citire a impedanţei 
 

 
 

Fig. 2. Tipurile de materiale supuse testărilor 
 

Pentru experimentări se folosesc două tipuri de materiale (fig. 2):  
1. Din fibre scurte de lână, placă cu grosimea de 3 mm, utilizată pentru ştanţarea 

garniturilor de etanşare – proba P5 – fig. 3,a; sau placă cu grosimea de 10 mm – proba P 6 – 
fig. 3,b; 

2. Din fibre sintetice: 85% deşeuri PNA şi 15% fibre PA sau PE la prima utilizare 
sau recuperate, cu grosimea de 8 – 10 mm – proba P 7 – fig. 3,c. 

 

     
                           
                           a)                                                 b)                                                     c)                  

Fig. 3. Prezentarea materialelor supuse testărilor 
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4. REZULTATE EXPERIMENTALE 

 Tabelul 2 

Date experimentale obţinute pentru coeficientul de absorbţie  

 

Proba P 5 Proba P 6 Proba P 7 
f (HZ) Real Part 

 

f (HZ) Real Part 
 

f (HZ) Real Part 
 

100 0.0054 

125 0.0046 

160 0.0081 

200 0.0159 

250 0.0371 

315 0.0217 

400 0.0239 

500 0.0242 

630 0.0292 

800 0.0313 

1000 0.0386 

1250 0.0448 

1600 0.0568 

2000 0.0774 

2500 0.1114 

3150 0.2671 
 

100 0.0080 

125 0.0164 

160 0.0301 

200 0.0365 

250 0.0439 

315 0.0587 

400 0.0683 

500 0.0911 

630 0.1123 

800 0.1368 

1000 0.1645 

1250 0.2006 

1600 0.2547 

2000 0.3202 

2500 0.4112 

3150 0.5087 
 

100 0.0034 

125 0.0133 

160 0.0212 

200 0.0156 

250 0.0208 

315 0.0315 

400 0.0353 

500 0.0516 

630 0.0717 

800 0.1035 

1000 0.1465 

1250 0.2132 

1600 0.3184 

2000 0.4420 

2500 0.5861 

3150 0.6370 
 

 
Tabelul 3 

Clase de absorbţie [15, 24] 

 

Absorption coefficient α Sound Absorption Class 
1,00 – 0,90 A 
0,85 – 0,80 B 
0,75 – 0,60 C 
0,55 – 0,30 D 
0,25 – 0,15 E 
0,10 – 0,00 Not classified 

 
Interpretând datele din tabelul 3, se obţine un grafic pentru toate probele,     

vizualizându-se diferenţele de comportament al materialelor. 
Se observă o creştere direct proporţională a coeficientului de absorbţie funcţie de 

frecvenţă, pentru toate tipurile de material. 
Valoarea coeficientului de absorbţie pentru proba P 5 are cea mai lentă creştere, până la 

valoarea de 2500 Hz (fig. 4); coeficientul de absorbţie ia valori sub 0,1. Proba se încadrează în 
clasa E de absorbţie; aceasta se datorează grosimii mici a materialului. Dacă se analizează 
influenţa grosimii materialului, rezultă că proprietăţile fonoabsorbante ale materialelor au o 
corelare direct proporţională cu grosimea plăcii. Conform claselor de absorbţie acustică, cele 
două probe cu grosimea de 10 mm, se încadrează (fig. 4): P 6 intră în clasa de absorbţie D şi P 
7 se încadrează în clasa de absorbţie C (

m
α   = 0,60-0,75). Până la 1000 Hz, proba P 6, care 

este realizată din fibre scurte de lână, având o grosime a plăcii de 10 mm, are valorile cele mai 
ridicate ale acestui coeficient de absorbţie. Pe plaja de frecvenţe între 0 şi 1000 Hz acest 
material se comportă cel mai bine din punct de vedere al absorbţiei acustice, dintre materialele 
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studiate. Diferenţe esenţiale rezultă din analiza curbelor în intervalul 1000 – 3150 Hz, luând 
chiar un reper intermediar şi anume frecvenţa de 2000 Hz: pentru P 6, 

i
α  are valoarea de 

0,3202 (fig. 4), iar pentru proba P 7, 
i

α  are valoarea de 0,4420 (fig. 4). Calităţile 

fonoabsorbante mai bune ale probei P 7 se manifestă printr-o creştere mai rapidă a 
coeficientului de absorbţie, atât pe intervalul de frecvenţă 1000-2000 Hz, de la 0,1465 la 
0,4420 (fig. 4), cât şi în continuare pe intervalul 2000-3150 Hz, de la 0,4420 la 0,6370 (fig. 
4).  
 

 
 

Fig. 4. Curba absorbţiei pentru cele trei tipuri de materiale testate pe 1/3 octavă 
 

5. CONCLUZII 

Analizând rezultatele coeficientului de absorbție reiese că materialele au unele 
caracteristici de acest gen, diferenţiate; grosimea plăcilor şi natura materialului influenţează 
direct proporţional absorbţia fonică. O recomandare în acest sens , în cazul de faţă, este 
utilizarea plăcii fabricate din deşeuri de material sintetic. Dintre aceste trei plăci textile, doar 
placa P 7, ce conţine deşeuri PNA, cu o pondere de min. 85%, se recomandă a avea utilizare 
în domeniul izolării fonice, eventual prin integrarea într-un compozit stratificat, unde şi 
celelalte componente să deţină proprietăţi fonoabsorbante, dar şi caracteristici de rezistenţă 
mecanică şi/sau chimică. Se studiază aceste caracteristici în scopul folosirii acestor plăci la 
carcasarea surselor de zgomot industriale şi al stabilirii unei structuri multistrat convenabile 
din punct de vedere tehnic şi economic. Cercetările efectuate cu scopul enunţat, pot fi 
dezvoltate şi în cazul altor materiale cu caracteristici fonoabsorbante, cu matrice polimerică, 
de regulă, şi armătură sau umplutură de natură animală sau vegetală.  
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