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Izolaţia fonică a caselor din lemn este deficitară ? 
 

Nu putem nega că izolaţia fonică la casele din lemn este o problemă şi este 

necesară o execuţie corectă pentru a ne încadra în exigenţa normelor europene . Dar 

problema este rezolvabilă dacă înţelegem fenomenul şi folosim soluţii adecvate. 

 

 

Acustica - Generalitati teoretice 
 

Câteva noţiuni de acustică, necesare dacă interlocutorii sunt în domeniu : 

- izolaţie fonică – creerea unei bariere între sursa sonoră şi locul de recepţie 

- intensitatea sunetului se măsoară în decibeli (dB) 

- înălţimea sunetului este dată de numărul de vibraţii ale aerului, provocate pe 

secundă 

- frecvenţa sunetului este valoarea numerică a înălţimii sunetului ; unitatea de 

măsură este Herzi (Hz). Nu toate frecvenţele sunt percepute de urechea umană, 

de aceea la analizele acustice pentru case este analizat spectrul de frecvenţă 

cuprins numai între 100 şi 3150 Hz  

- absorbţia este capacitatea unui material de a absorbi, în structura sa, vibraţiile 

sonore 

- rezistenţa sonoră (a elementului de construcţie, perete, planşeu etc) ; contribuie 

la diminuarea nivelului sonor perceput. De exemplu, dacă intensitatea sunetului 

este la sursă de 70 dB şi de 25 dB în spatele unui perete, rezistenţa 

acustică/sonoră a peretelui este de 45 dB 

- rezistenţa sonoră la zgomotul aerian se notează cu Rw  şi se măsoară în dB 

- rezistenţa sonoră la zgomotul de impact se notează cu LN ( masurabilă tot în dB) 
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. 0 dB este liniştea absolută, ea nu există decât teoretic. Câteva exemple de intensităţi 

sonore , într-o exemplificare mai plastică : 

. 20 dB – corespunde la ceea ce numim noi linişte perfectă... 

. 22-24 dB – cam ce înseamnă liniştea într-o casă izolată de la munte, noaptea, fără 

vânt 

. 30-32 dB – liniştea dintr-un sat, ziua 

. 40-50 dB – nivelul unei conversaţii calme 

. 50-60 dB – muzica de ambianţă, un orator la o conferinţă, birou în care sunt mai 

multe persoane 

. 60-70 dB – emisiune la televizor, zgomotul unei străzi normal de animate 

. 70-80 dB – stradă zgomotoasă, zgomotul unei furtuni, cântăreţ la nivel normal 

. 80-90 dB – magazin aglomerat, atelier mecanic, concert de muzică clasică 

. 90-110 dB – atelier de confecţii metalice, discotecă, muzică dată tare 

. 110-130 dB – competiţie de maşini sau motociclete, concert rock 

Un decibel reprezintă variaţia cea mai mică a presiunii acustice pe care o 

poate sesiza urechea umană. Atenţie însă! Este o mărime exponenţială iar o 

diferenţă de câţiva dB este semnificativă : de exemplu, o mărire cu 6 dB a intensităţii 

reprezintă o dublare a presiune acustice pentru urechea umană.  

 

O întrebare curentă : izolaţia termică nu are şi rol de izolaţie fonică ? În 

anumite limite da, deşi materialele ideale sunt diferite iar punerea corectă în operă 

este total diferită ! 

Pentru izolaţia termică, ideale sunt materialele uşoare, suple, de mică 

densitate. În acustică, materialele ideale sunt rigide, foarte dense. Constatăm că 

multe din materialele utilizate la izolaţiile termice sunt foarte puţin performante în 

acustică… 

Din fericire, materialele de mică densitate, suple cum le-am numit mai sus, 

sunt interesante prin capacitatea lor de absorbţie a vibraţiilor sonore. Deci, chiar 

dacă ele par contraindicate ca izolaţii fonice ideale, capacitatea de absorbţie face ca 

izolaţia noastră standard pentru casele de lemn să fie în general satisfăcătoare şi sub 

aspect acustic. 
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Absorbţia sunetului într-un material 

    
Dar pereţii şi respectiv izolaţia ar trebui să aibă grosimi impresionanate ! 

Modelul tehnic adoptat astăzi pentru pereţii exteriori şi interiori – inclusiv 

pentru soluţiile noastre - este ansamblul 

« masă-resort-masă ».  
Un ecran interpus între o sursă şi un 

receptor poate bara/diminua trecere sunetului 

prin inerţia lui (masa) sau poate absorbi 

sunetul (resort). În cazul nostru, masa poate 

fi placa din OSB sau gips-carton iar resortul 

vata minerală din interiorul structurii.  

Evident, panoul simplu nu este 

suficient iar fiecare material poate absorbi 

sau reflecta mai mult sau mai puţin. 

 

             Sistemul masă-resort-masă 
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1 – primul perete rigid reflectă o parte din zgomot iar o parte trece  mai departe 

2 – izolantul suplu absoarbe o parte din zgomot 

3 – peretele rigid opus reflectă o parte din zgomot spre interiorul izolantului 

4 – acea parte care traversează cele trei grosimi de material constituie numai o mică 

parte din zgomotul iniţial 

 

 

Probleme specifice la casele cu pereţi stratificaţi  
 

Tipuri de zgomote : 

 

1 – zgomot exterior (aerian) generat de trafic 

2 – zgomot generat în interiorul încăperii (aerian) : televizor, aparat radio 

3 – zgomot de impact 

4 – zgomot generat de echipamente tehnice (structurale ) : sisteme de ventilaţie, 

instalaţii sanitare 

Izolarea acustică la zgomotele exterioare 

Anvelopa clădirii (faţade, acoperiş) nu ridică probleme deosebite, casele pe 

care le promovăm prezintă o izolare acustică performantă, comparabilă cu soluţiile 

de top în diverse alte soluţii constructive. Este drept că vorbim de soluţii corecte din 

punct de vedere tehnologic, atât la faţadele cu tencuială pe polistiren (termo-sistem) 

cât şi la finisaje cu lambriu din lemn (cu fantă de aer).  

Să introducem alte două noţiuni : 

- Raef – indicele efectiv de izolare acustică (măsurat în dB) 

- Ran – gradul necesar de izolare acustică la zgomotul aerian (dB) 

Izolarea acustică impusă pentru camerele de locuit si pentru bucătărie, dacă 

sunt expuse direct sau indirect surselor de zgomot (în special şosele, autostrăzi, 

aeroporturi), impune Ran de minimum 45, 40, 35 sau 30 dB pentru zonele stabilite de 

Administraţia locală (în UE…) ca fiind în clasele A, B, C şi D de prioritate. 

In variantele noastre standard, rezistenţa acustică este: 
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    Cât  priveşte  acoperişul,  soluţia  standard  asigură  o  rezistenţă  fonică  

satisfăcătoare – Raef = 40...45 dB,  funcţie de tipul de învelitoare. 
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Prestigioasa revistă HAUS TEST, analizând cele mai reprezentative oferte de  

pe piaţa imobiliară germană (în toate soluţiile constructive) în anul 2007, acorda 

pentru Raef = 35 dB - 0 puncte iar pentru 55 dB - punctajul maxim de 5 puncte. 

Casele cu structura de lemn şi faţadele cu termo-sistem au obţinut  Raef  între 

42 şi 52 dB – deci în zona punctajului maxim, iar cele cu finisajele din lambriu din 

lemn 43-48 dB.   

 

 

Casele din lemn masiv erau cotate la Raef = 35 dB, cele din cărămidă cu 39-55 

dB iar casele din porobeton la Raef = 42 dB. Toate variantele erau cu grosimile 

conforme cu standardele germane. 

Comparând acum zgomotele normale ce vin din stradă şi cu rezistenţa fonică 

ce o opune faţada vom vedea că sunetul ce ajunge în interiorul casei (deci diferenţa 

dintre intensitatea sunetului şi rezistenţa faţadei) este la valori acceptabile pentru 

stresul nostru cotidian. 

Există însă şi situaţii în care se cer măsuri excepţionale de protecţie fonică : la 

spitale, biblioteci, săli de spectacole, şcoli şi universităţi. 

Există şi măsuri arhitectonice (perdele de copaci, panouri vibrante, tencuieli 

speciale) dar considerăm că din punct de vedere al faţadelor (corect executate !) la 

casele din lemn – nu sunt necesare măsuri speciale de protecţie pentru agresiunea 

sonoră a zgomotului aerian. 
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Izolarea acustică între diferitele camere dintr-o locuinţă 

La interiorul locuinţei, nu există în acest moment reglementări europene ci 

numai recomandări pentru izolaţii standard sau cu regim special. 

În Franţa s-a introdus o “etichetă”- confort acustic care nu este obligatorie dar 

delimitează o clasă superioară de care trebuie să ştie prezumtivul client. Într-o 

circulară ministerială se precizează scopul acestei delimitări : “pentru a incita 

responsabilii de lucrări să amelioreze protecţia acustică a elementelor de 

construcţie”. În principal este vorba de un spor de 20% la rezistenţa acustică impusă 

la toate componentele casei şi un minim de 50 dB la faţada exterioară, indiferent de 

clasa zonei de construcţie. 

Câteva variante de realizare a pereţilor interiori şi performanţele acustice 

aferente : 
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Permeabilitatea  elementului  de  construcţie  despărţitor  are  o  influenţă  

defavorabilă asupra izolaţiei acustice : lipsa unei etanşeităţi continue la pereţi în 

câmp sau în zona golurilor de uşi şi ferestre penalizează drastic performanţele. 

Varianta B de mai sus permite realizarea unor pereţi dubli, fără legături rigide 

între straturile paralele, dând posibilitate de oscilaţie independentă sub acţiunea 

undelor sonore. Se poate obţine astfel un spor de rezistenţă acustică de 6..9 dB. 

Această soluţie asigură şi o rezistenţă sporită la acţiunea focului de 30 minute 

(1 oră la pereţii neportanţi). Deloc de neglijat şi acest aspect, care compensează din 

plin diminuarea cu 10 cm a conturului locuibil al camerelor. 

Vorbind deci strict de izolarea fonică pe care o oferă soluţiile noastre la 

anvelopa clădirii şi la pereţii de compartimentare a spaţiului de locuit, prin folosirea 

judicioasă a absorbţiei materialelor complementare, dublarea pereţilor de structura 

din lemn cu spaţiu între elementele de structură în jurul camerelor din care pot veni 

zgomote etc – fără eforturi tehnologice deosebite reuşim să obţinem performanţe 

comparabile cu celelalte sisteme constructive tradiţionale. 

Aceasta fără să contrazicem teoria acustică clasică : legea masei promovată de 

Berger arată că factorul masă influenţează exponenţial ! Deşi  este clar că pereţii şi 

planşeele cu mase mari (grele) opun o rezistenţă fonică mult mai mare , datorita 

inerţiei. Cifric : pentru sunetele cu frecvanţa între 50 si 50000 Hz (zgomotele 

obişnuite) capacitatea de izolare acustică depinde de logaritmul masei. 

O schemă intuitivă am preluat-o « Catalogul de produse ISOVER 2008 » : 
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Adevărata piatră de încercare o constituie însă izolarea eficientă a planşeului 

peste parter, atunci când primul nivel este locuibil. Nu greşim dacă subliniem că 

aici se poate diferenţia un constructor profesionist de unul manufacturier. 

Îmi amintesc că în urmă cu mulţi ani, când am montat prima casă “americană” 

în Suceava şi au început să vină musafiri ca să vadă noutatea – am fost vizitaţi de un 

specialist (adevărat !) german. Noi, cu know-howul (şi casa de altfel) aduse din USA 

eram siguri că ştim toate secretele meseriei. Una din primele întrebări a fost : cum 

faceţi izolarea fonică pentru zgomotul de impact la planşeul peste parter? 

Nici noi nici partenerii americani de atunci (profesionişti de altfel dar 

exigenţele lor la « nuanţe » erau net inferioare) nu am putut să dăm răspunsuri 

satisfăcătoare. Abia peste ani am înţeles ce vroia vizitatorul nostru... 

 Dacă în cazul zgomotului aerian este afectată o arie limitată în apropierea 

sursei, în cazul zgomotului de impact, acesta se propagă în întreaga clădire. 

 Performanţele unei structuri la zgomotul de impact se evaluează pe baza Lw : 

indicele de izolare la zgomotul de impact. Acesta se măsoară în camera receptoare a 

sunetului şi cu cât este mai mic cu atât este mai bună izolaţia. 

 Sunt două mari tendinţe ca soluţii de izolare : prin masivitate (preferată în 

ţările germanice) şi « dala flotantă » preferată în Franţa şi pe care o recomandăm şi 

noi. Amănunte despre dala flotantă găsiţi în Standard (pag.87 si 88).  

 Schematic, din catalogul ISOVER, propagarea zgomotului : 
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 Sistemul presupune inserarea între două mase (planşeu şi şapă) a unui strat 

elastic. Acest strat elastic poate fi din polistirea (soluţia Austrotherm) sau vată 

minerală elastică (soluţia ISOVER). Se realizează o desolidarizare a elementelor 

componente (acelaşi mecanism masă-resort-masă) şi reducerea drastică a transmisiei 

prin structură. Atenţie! Să nu se uite buretele special care împiedică transmisia 

laterală, prin pereţi. 

 Realizarea acestei soluţii trebuie hotărâtă din faza de proiectare, realizarea ei 

ulterioară fiind mult îngreuiată. Din păcate, acest lucru se uită şi apar probleme la 

uşile interioare şi exterioare şi la parapetul minim de la ferestre - prin reducerea 

înălţimii libere din cauza stratului mult mai gros a stratificaţiei la planşeu. 

 Nu este de neglijat nici aportul acestei şape la protecţia fonică şi la zgomotul 

aerian. 

 Soluţia  este practică iar prima experimentare la o casă cu structura din lemn 

s-a făcut în urmă cu câţiva ani la Suceava (Austrotherm). Concluzii : usurinţă de 

montaj iar elasticitatea dinamică s-a păstrat peste ani, cost rezonabil. 

 Exemplificarea  tridimensională şi intuitivă a soluţiei : 

 
 Aplicarea tavanului de la parter (gips-carton, Vidiwal, Fermacell sau lambriu 

din lemn) se poate face direct pe grinzi sau prin intermediul unor rigle din lemn.  

 O variantă cu vată minerală ca fonoizolaţie: 
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Sau un tavan mai elaborat : 

    
 Şi fiindcă scopul acestor « caiete » este de a aprofunda unele tehnologii dar şi 

de a vă înarma cu argumente solide pentru a contracara eventuala neîncredere a 

posibililor clienţi în soluţiile pe care le oferiţi, continuăm cu compararea 

performanţelor acustice realizabile în sistemul nostru cu cele curente în soluţiile    

(să le zicem) clasice. 

 Un planşeu din beton armat , pentru a obţine aceeaşi rezistenţă fonică la 

zgomotul de impact cu planşeul din exemplul precedent trebuie să aibă o grosime de 

200 mm ( !) şi o stratificaţie destul de complexă : 

  

 

1 - suport parchet sau mochetă 

2 – vată minerală specială 

3 – rigle suport 80 x 25 mm 

4 – vată minerală specială 

5 – placă OSB 18-22 mm 

greutate totală = 50 kg/m2 

Raef = 42 dB 

1 – suport parchet sau mochetă 

2 – vată minerală de înaltă 

 compresibilitate 

3 – placă OSB 18-22 mm 

4 – grinzi de planşeu 

5 – vată minerală 100 mm 

6 – grinzi din tablă ambutisată  

 de care se agaţă tavanul 

greutate totală  = 65 Kg/m2 

Raef = 65 dB 
 

 

1 – planşeu b.a. 200 mm 

2 – vată mineralî de înaltă 

         compresibilitate min.40 mm 

3 – dală flotantă 50 mm 

 

greutate totală = 625 kg/m2 

 

Raef = 65 dB 
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Mai sunt şi alte soluţii – sa le spunem « speciale », folosite pentru zonele de 

odihnă din locuinţă pentru oameni suferinzi sau la obiective de genul spitale, sali de 

auditie, biblioteci  : întreruperea continuităţii grinzilor de planşeu şi intercalarea 

acestora pe reazeme dublate, pavele de beton distanţate una de alta ca strat suport la 

şapa de la etaj, plafon fals suspendat cu tije metalice, prinderi elastice din cauciuc 

etc. 

 Dar construcţiile care ne interesează pe noi sunt casele familiale şi 

principalele soluţii de izolare fonică suplimentară sunt legate de pereţii care separă 

spaţiile de muncă pentru profesii liberale de cele de odihnă, planşeele care separă 

camera copiilor de living, WC-ul şi eventual bucătăria de restul încăperilor – pentru 

aceste compartimentări soluţiile sunt simple iar izolarea nu necesită eforturi speciale 

ci numai o atenţie mai mare şi respectarea tehnologiei adecvate.  

 

 

 

Măsuri tehnologice de îmbunătăţire a confortului acustic 
 

Amplasament favorabil pentru case 

Dacă este posibil, încă de la faza de proiectare se pot analiza posibilităţi de 

amplasament şi orientare favorabilă : 

- amplasamentul să fie cât mai îndepărtat de sursele evidente de zgomot 

- utilizarea colinelor, ridicăturilor de pământ sau alte construcţii existente 

pentru a realiza un ecran sonor ; interesant este că plasarea de copaci sau 

arbuşti s-a dovedit complet ineficace 

- plasarea încăperilor mai putin critice în partea expusă direct zgomotelor 

(coridoare, bucătaria, sala de baie, spaţiile de serviciu etc) iar zonele critice 

(camerele de dormit, livingul) în zonele cele mai liniştite 

- de câte ori este posibil, este bine de redus numărul de ferestre pe faţa 

expusă a clădirii 

- utilizarea de placaje grele este mai favorabilă 

 

Soluţii pentru pereţii interiori 

1 – prima grupă de măsuri ar fi direcţionată spre îmbunătăţirea izolaţiei 

acustice în varianta standard, fără costuri suplimentare semnificative : 
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 - utilizarea la interior a unor placaje cu panouri mai grele, de 10-15 kg/m2 (de 

exemplu plăci din Fermacell sau Vidiwal)  

 - grosimea pereţilor interiori (deci grosimea stratului de aer inclus între 

placajele de finisaj) să nu fie mai mică de 80 mm 

 - umplerea acestui gol , parţial sau total, cu vată minerală sau un alt absorbant 

acustic cu celule/goluri deschise 

 - limitarea deschiderilor în pereţi şi asigurarea unor izolaţii (gen burete) între 

pereţii interiori sau între peretele interior şi cel exterior 

 - îmbunătaţirea etanşeităţii în zona golurilor de uşi 

 - în măsura în care se poate, optaţi pentru pereţii cu structura dublă – vezi 

varianta B de mai sus 

2 – a doua grupă de măsuri se referă la zonele în care îmbunătăţirea izolării 

acustice este mai stringentă : peretele dintre spălătorie şi un living, între partea unei 

activităţi profesionale în casă şi partea privată, de odihnă. 

 Este necesară o rezistenţă acustică de peste 40 dB iar acest lucru implică unele 

cheltuieli suplimentare : 

- utilizarea unor panouri de placaj foarte grele, eventual diferite pe o parte şi  

pe cealaltă a peretelui despărţitor 

- dublarea placajului pe feţele peretelui 

- structură dublă cu montanţii alternanţi 

- evitarea oricăror contacte rigide între panourile de structură 

- asigurarea foarte atentă a etanşeităţii pereţilor 

- asigurarea unei izolaţii acustice sporite la uşile interioare şi precauţii la 

montaj pentru o etanşeitate perfectă ; sau dublarea uşilor cu un spaţiu 

tampon între ele 

 

 

Soluţii la planşee 

Pentru a realiza o izolare bună la zgomotele aeriene şi o protecţie 

satisfăcătoare la zgomotele de impact, este bine de respectat o serie de prescripţii, 

parţial arătate în detaliile anterioare : 

- experimental s-a constatat că distanţa optimă dintre grinzile de planşeu este 

în jurul a 40 cm ax-ax 

- stratificaţia planşeului trebuie să fie des-solidarizată de contur 

- utilizarea unui plafon fals din plăci suficient de grele (gips carton armat cu 

fibre) 
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- fixarea plafonului nu direct pe grinzi ci cel puţin pe o reţea de rigle (lemn 

sau metal), pe cât posibil limitând contactele rigide 

- umplerea golului din planşeu cu vată minerală sau alt absorbant cu goluri 

deschise şi un strat de aer intercalat 

- utilizare de panouri OSB ca strat suport pentru plafon 

- plasarea unui strat reziliant sub şapă (granule sau fibre minerale speciale) 

şi dublarea acestuia în zona rezemării pe pereţi 

- şapa de ciment să aibă cel puţin 45 mm şi burete special de contur 

- variante de şapă uscată în calupuri sub suportul  duşumelelor 

 

Soluţii la faţade  

Izolarea acustică a faţadei se asigură în mod obişnuit fără soluţii speciale, prin 

respectarea tehnologiei standard. Se atenţionează asupra următoarelor măsuri : 

- o soluţie foarte eficientă dar relativ costisitoare este dublarea peretelui 

interior cu un canal izolat cu vată minerală ; prin acesta va trece tubulatura 

de instalaţii şi se evită străbaterea inevitabilă a foliei barieră de vapori cu 

această tubulatură 

 

 
- verificarea şi remedierea tuturor defectelor de etanşeitate la aer (la 

diferenţe de potenţial interior-exterior, nu numai vaporii de apă dar şi aerul 

cald are tendinţa de a ieşi spre zonele reci de afară) 

 

- deschiderile în faţade (ferestre, usi) sunt punctul slab pentru acustica 

faţadei. Se recomandă măcar etanşarea foarte atentă a cadrului golului şi 
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sticlă dublă sau triplă – dacă diminuarea ponderii spatiilor vitrate pe faţade 

nu se poate realiza din cauza dorinţei exprese a clientului. 

 

Soluţii la acoperiş 

Acoperişurile înclinate, prin greutatea lor redusă, constituie un alt punct 

sensibil al izolaţiei acustice.  

Este posibil însă ca şi la acoperişuri să se reuşească o izolare eficientă tot pe 

principiul masă-resort-masă. Considerăm ca soluţiile standard, cu o vată minerală cu 

goluri la exterior (deci mai puţin densă) şi cu strat de aer ventilat, asigură fără 

probleme confortul acustic normal. 

În soluţia clasică, o învelitoare de ţiglă ceramică pe o şarpantă din lemn 

prezintă o rezistenţă acustică Rw de cel puţin 42 dB , suficientă pentru zgomotul 

exterior normal de maximum 40 dB. Se presupune că sub ţiglă avem o placă de OSB 

de 15-18 mm, o vată minerală de 200 mm şi la interior o închidere din gips-carton 

sau fermacell. 

Este importantă şi alegerea învelitorii, pe multe dintre ele (de exemplu cele 

metalice) zgomotul ploii este deranjant. 

 

Performanţe acustice în concepţie europeană 

 
În primul rând trebuie să subliniem că dacă performanţele termice se pot 

calcula destul de exact, performanţele acustice se măsoară pe case etalon sau pe case 

în funcţiune şi se fac apoi studii de caz, pentru clădiri noi şi în funcţiune de câţiva 

ani. 

 După 2007 , normele acustice în majoritatea ţărilor europene au făcut obiectul 

unei mari reforme. Criza energetică din 1973 a  avut un reflex surprinzător în istoria 

protecţiei acustice. Toată atenţia s-a îndreptat spre izolaţia termică pentru a conserva 

preţioasa energie. Acest elan de economisire a dat dat naştere la cărămizi eficiente şi 

blocuri ceramice sofisticate, beton celular performant (să nu se confunde cu BCA –

ul care există numai în România…), geamuri termopan duble sau triple. Fără 

îndoială materiale performante la izolaţia termică dar implicit nefaste pentru izolaţia 

acustică ! Materialele mai uşoare lăsau să treacă undele sonore...În plus « vecinii » 

au devenit tot mai sonori, radioul, televiziunea, discotecile... 

 Tehnicienii au început să caute alte soluţii tehnice, nu se mai putea conta pe 

efectul favorabil al greutăţii. În anul 1987 a  apărut o lege europeană cu exigenţe în 

materie de poluare sonoră la instalaţiile tehnice. 
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 În anul 2000 au început proteste pentru limitarea zgomotelor datorate 

activităţii aeriene care a culminat cu sistarea producerii celebrului Concorde. 

 Unitatea de măsură a confortului acustic a început să fie socotită liniştea dorită 

într-un apartament familial. Au apărut însă si diferenţieri de percepţie : unii locatari 

se mulţumesc cu un confort de bază dar tot mai mulţi doresc un înalt confort acustic. 

Este tot mai necesar un acord între constructor şi arhitect dar şi între arhitect şi 

promotor sau cumpărător. De fapt un compromis între exigenţele uneori prea stricte 

şi eforturile financiare pe care cumpărătorul este dispus să le facă. 

 Nici industria materialelor de construcţii nu a rămas pasivă şi au apărut 

materiale performante acustic dar şi soluţii tehnologice care au suplinit reducerea tot 

mai drastică a greutăţii prin soluţii ingenioase de atenuare a disconfortului. 

 Şi teoria a contribuit cu separarea modului de tratare a zgomotului aerian faţă 

de zgomotul de impact, atenuarea reverberaţiilor prin dispozitive elastice , de 

absorbţie şi amortizare a acestora. 

 

 Un succint tabel cu evoluţia exigenţelor este edificator : 
Tipul 
zgomotului 

Reglementările  
din 1969 

Reglementările  
din 1996 

Reglementarile  
din 2000 

Norme actuale 

 

 

 

 

 

 

Zgomot aerian 
(zgomot de voci, 
TV, muzică, 
maşini in garaj) 
 

atenuare zgomot atenuare zgomot atenuare zgomot atenuare zgomot 

51 dB între 
camerele principale 
a două case 

54 dB la camerele 
principale a două 
case, 51 dB la 
bucătărie , baie 

53 dB la camerele 
principale a două 
case, 50 dB la 
bucătărie, baie 

55 dB la camerele 
principale, 58 dB la 
case înşiruite, 50 
dB bucăt., baie 

41 dB între camere 
şi părţile comune 

54 dB între camere 
şi părţile comune 
(redus la 41 dB la 
mai puţin de 3 uşi 
de separare) 

53 dB între camere 
şi părţile comune 
(redus la 40 dB la 
mai puţin de 3 uşi 
de separare) 

55 dB între camere 
şi părţile comune 
(redus la 45 dB la 
mai puţin de 3 uşi 
de separare 

56 dB între camere 
şi parking, 59 dB 
între camere şi 
locuri de activitate 

56 dB între camere 
şi parking, 59 dB 
între camere şi 
locuri de activitate 

55 dB între camere 
şi parking, 58 dB 
între camere şi 
locuri de activitate 

55 dB între camere 
şi parking, 58 dB 
între camere şi 
locuri de activitate 

Transmisia 
zgomotelor de 
impact (paşi, 
căderi de obiecte) 

Limitare zgomot 
la 70 dB 

Limitare zgomot 
la 65 dB 

Limitare zgomot 
la 58 dB 

Limitare zgomot 
la 52 dB 

Zgomote de 
echipamente 
venind de la 
vecini sau de la 
echipamente 
comune (încălzire, 
ascensoare 

Limitare zgomot 
la 35 dB 

Limitare zgomot 
la 30 dB pentru 
camerele principale 
şi 35 dB pentru 
bucătărie 

Limitare zgomot 
la 30 dB pentru 
camerele principale 
şi 35 dB pentru 
bucătărie 

Limitare zgomot 
la 30 dB pentru 
camerele principale 
şi 35 dB pentru 
bucătărie 
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 Acestea sunt dispoziţiile generale, pentru orice tip de construcţie. Progresul în 

industria materialelor de construcţie şi găsirea unor soluţii tehnologice şi de 

proiectare a dus la încadrarea mai uşoară în norme a caselor noastre. 

 

 Deci, sunt două direcţii pentru obţinerea confortului acustic : 

- atenuarea zgomotului prin creşterea rezistenţei acustice, deci prin munca 

arhitectului şi constructorului şi efortul financiar al clientului 

- limitarea zgomotului prin amplasare şi orientare corectă a casei dar mai ales 

prin reguli de convieţuire precum şi îmbunătaţirea dotării cu aparate casnice şi de 

utilitate comună mai puţin zgomotoase. 

 

Am considerat că este bine să contracaraţi argumentat eventualele pretenţii de  

izolare acustică prin care clienţii ne-ar obliga sub lozinca : « aşa se cere în Uniunea 

Europeană ! ». Normele tehnice de confort acustic nu s-au înăsprit evident la 

atenuarea zgomotului prin construcţie. Este adevărat că au apărut materiale tot mai 

performante şi pentru soluţiile « structuri usoare », unele existente şi pe piaţa noastră 

dacă ştim exact ce căutăm. 

 Sunt în pregătire noi norme europene, în care să se diferenţieze noţiunile : 

« confort de baza » şi « confort special ». La fel ca la « durabilitate » - vezi Caietul 

nr. 1, este atribuţia arhitectului să discute foarte clar încă de la faza de proiectare 

care sunt dorinţele dar şi care sunt posibilităţile financiare ale clientului pentru 

soluţii « în norme de bază » şi ce anume doreşte în soluţii de « confort special ». 

 

 

Concluzii 
 

- putem oferi în varianta standard o rezistenţă acustică perfect încadrată în normele 

europene 

- putem oferi şi variante mai sofisticate, cu un oarecare efort financiar suplimentar 

- ştim exact ce se cere acum în UE şi oferim soluţii la nivelul pretenţiilor 

- nu este adevărat că optând pentru case uşoare cu structura din lemn, clientul îşi 

asumă o posibilitate de stress din cauza unei izolări acustice defectuoase 

- rezistenţa acustică nu se poate calcula teoretic ci numai verifica pe case existente 

- izolaţia acustică nu se rezolvă automat prin izolarea termică ci necesită soluţii 

particulare complementare 
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