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INTRODUCERE 

Necesitatea cercetării 

În contextul energetic și climatic global se impune regândirea conceptuală a 

clădirilor rezidențiale având drept ținte: creșterea eficienței energetice, conservarea 

resurselor cât și diminuarea impactului asupra mediului înconjurător. 

Creșterea cererii de materiale de construcții asociată dezvoltării sectorului 

rezidențial din România și nu numai necesită dezvoltarea de materiale prietenoase cu 

mediul înconjurător dar care să aibă cu proprietăți similare și un preț competitiv în raport 

cu cele consacrate. 

Un obiectiv important al industriei materialelor de construcții îl reprezintă 

utilizarea fibrelor recuperate din industrie și agricultură pentru a dezvolta materiale noi 

mai puțin poluante.  

Tendința curentă în dezvoltarea materialelor de construcții pentru izolații termo-

acustice o constituie utilizarea responsabilă a resusrselor naturale prin folosirea fibrelor 

provenite din agricultură tratate ca deșeuri: cânepă, lână de oaie. 

Producția actuală a materialelor de construcții pentru izolații termo-acustice 

înregistrează probleme din punct de vedere al energiei, al resurselor consumate cît și al 

perspectivelor financiare asociate. 

Pentru a proteja mediul înconjurător trebuie încurajată utilizarea resurselor locale, 

regenerabile, cît și producția de materiale cu energie înglobată redusă. Posibilitatea 

utilizării deșeurilor provenite din agricultură în procesul de fabricație a materialelor 

termo-fonoizolante reprezintă o alternativa fiabilă în raport cu materialele consacrate pe 

piață. 

Poluarea fonică a mediului înconjurător a căpătat în ultimii ani o preocupare 

crescândă. Aceasta este cauzată de surse variate și este prezentă pe scară largă nu numai 

în cele mai aglomerate medii urbane, poluarea fonică invadează de asemenea mediul rural 

cât și mediul natural. 

Expunerea la zgomotul ambiental este o problemă răspândită în Europa, cu cel 

puțin o persoană din cinci expusă la niveluri considerate dăunătoare pentru sănătate. 

Expunerea cronică la zgomotul ambiant se află la originea unor boli cardiovasculare și 

metabolice, produce tulburări cognitive la copii, disconfort sever, tulburări de somn, este 

asociată cu reducerea capacităţii de muncă prin creşterea riscului producerii accidentelor 

de muncă.  

In UE peste 29,5 milioane de locuitori sunt afectati dintre care circa 22 milioane 

suferă de afecțiuni cronice iar circa 6,5 milioane acuză tulburări ale odihnei.  Poluarea 

fonica în UE este responsabilă pentru 12000 morți premature pe an, sporește numărul de 

cazuri de atacuri ischemice cu 48000 pe an (figura 1). Aceste efecte detrimentale asupra 

sănătății umane sunt probabil subestimate datorită lipsei unor evaluări globale și locale 

efectuate de fiecare stat membru UE. În urma evaluărilor parțiale, zonele urbane intens 
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populate fiind analizate prioritar, indicii de poluare fonică cresc de la an la an, ceea ce 

recomandă o izolare fonică în primul rând a clădirilor rezidențiale unde persoanele 

desfășoară actvități recreative și de odihnă. 

 

 
figura 1. Harta zgomotului ambiental pe timp de noapte (UE) 

 

Cu proiecții de creștere urbană rapidă și creșterea necesităților logistice de 

transport o creștere simultană a expunerii la zgomot ambiental poate fi anticipată, cu 

efectele adverse asociate. 

Reducerea consumurilor energetice din sectorul clădirilor rezidențiale presupune 

o evaluare a calității construcțiilor din punct de vedere al impactului asupra mediului. 

Calitatea ecologică a unei clădiri se definește drept capacitatea acesteia de a proteja 

resursele naturale și de a satisface cerințele de confort, de sănătate și calitate a vieții 

ocupanților în fiecare fază a existenței sale (figura 2.):  

o programare 

o execuție 

o exploatare și eventual reabilitare 

o renovare 

o demolare 

 

 
figura 2. Evaluare ciclu de viață al unei clădiri 
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Obiectivele tezei de doctorat 

 
Obiectivul principal îl constituie valorificarea superioară a materiilor prime 

indigene, cu aplicații restrânse în industria materialelor de construcții. Este dezvoltată 

ideea utilizării unei tehnologii ieftine și nonpoluante în vederea producerii unor 

compozite cu proprietăți termo-acustice superioare. Se propune realizarea de produse cu 

impact redus asupra mediului înconjurător care pot înlocui produsele termo-fonoizolante 

existente pe piață. Teza este concentrată pe determinarea caracteristicilor termo-acustice 

ale unor compozite din fibre de lână țurcană și matrici minerale pe bază de ipsos. 

Obiectivele secundare sunt: 

o prezentarea stadiului actual al cercetărilor privind izolarea termo-acustică a 

clădirilor rezidențiale urmărind factorii principali ce caracterizează un 

material termo-fonoizolant; 

o clasificarea materialelor termo-fonoizolante produse în mod curent pe scară 

largă în industria materialelor de construcții; 

o conceperea, proiectarea și realizarea unei instalații de laborator pentru 

determinarea propretăților acustice ale unor materiale sub formă de plăci pe 

bază de fibre înglobate în matrice minerală; 

o realizarea de plăci fonoizolante din fibre de lână țurcană și matrice minerală 

pe bază de ipsos; 

o determinarea caracteristicilor acustice ale plăcilor realizate cu instalația 

propusă; 

o determinarea caracteristicilor higrotermice ale compozitelor realizate; 

o Analiza statistică a factorilor de influență, funcție de procentul de fibre din 

materialul termo-fonoizolant și frecvența sunetului; 

Cercetarea s-a desfășurat în laboratoarele de specialitate ale: 

o Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor de la Universitatea 

Tehnică “Gheorghe Asachi” Din Iași 

o Facultății de Construcții și Instalații de la Universitatea Tehnică “Gheorghe 

Asachi” Din Iași 

Conținutul tezei de doctorat 

Obiectivele urmărite în această lucrare vizează obținerea unor compozite din fibre 

de lână țurcană și matrici minerale pe bază de ipsos și ciment, produse ce au proprietăți 

acustice și termice superioare cât și un impact redus asupra mediului. 

Lucrarea este structurată pe 5 capitole după cum urmează: 
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În partea de introducere se prezintă motivarea necesității cercetării, care descrie 

impactul zgomotului ambiental asupra populației Uniunii Europene, dar cu concentrare 

pentru Municipiului Iași.  

 Capitolul I tratează aspecte teoretice ale acusticii și higrotermicii clădirilor 

rezidențiale. Sunt prezentate noțiuni de bază despre zgomot, izolare fonică, izolare 

termică pentru clădirile rezidențiale. 

În capitolul II este prezentat conceptul materialelor termo-fonoizolante, 

necesitatea izolării termice și fonice a elementelor de construcții. Se prezintă o clasificare 

a materialelor existente în prezent pe piață, care sunt folosite la izolații termice și fonice 

pentru clădirile rezidențiale. 

Capitolul III cuprinde cercetările experimentale desfășurate pentru a determina 

coeficientul de absorbție acustică și coeficientul de conductivitate termică pentru 

compozitele obținute. Compozitele s-au obținut utilizând fibre de lână de oaie și matrici 

minerale pe bază de ipsos și ciment. Capitolul III tratează metodele standardizate și 

echipamente utilizate la determinarea parametrilor termo-acustici. În urma parcurgerii 

literaturii de specialitate s-a realizat o instalație de laborator care se bazează pe principiul 

interferometrului acustic prezentat în SR EN 10534/2002, cu particularități constructive 

ce presupun costuri reduse cu materii prime și tehnologie de execuție. Tot în capitolul III 

sunt prezentate rezultatele analizei din punct de vedere al conductivității termice pentru 

compozite obținute. Cercetările experimentale au fost efectuate la Facultatea de 

Construcții și Instalații și la Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor 

de la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Din Iași. 

Capitolul IV prezintă contribuții teoretice și experimentale privind oprimizarea 

proprietăților acustice și termice ce influențează un material termo-fonoizolant, analiza 

statistică fiind realizată cu programul factorial central compus rotabil de ordinul II.  

Capitolul V prezintă principalele concluzii obținute în urma cercetărilor teoretice 

și experimentale indicându-se contribuțiile originale și valorificarea rezultatelor obținute. 

 

CAPITOLUL I 

PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE IZOLĂRII TERMO-ACUSTICE 

PENTRU CLĂDIRILE REZIDENȚIALE 

 
I.1. Generalități 

 Sunetul din punct de vedere fizic reprezintă orice perturbație (energie mecanică) 

propagată printr-un mediu material sub forma unei unde. Definiția include vribrații la 

frecvențe din afara domeniului de sensibilitate al urechii umane. Sunetele propagate prin 

aer se numesc sunete sau zgomote aeriene, iar cele propagate prin medii solide (elemente 

de construcție) se numesc sunete sau zgomote structurale. 
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I.2. Izolarea fonică în construcții 

Coeficientul de absorbție acustică este definit de raportul dintre energia acustică 

absorbită și cea incidentă. La întâlnirea unui element de construcții o parte din energia 

sonoră este reflectată (Er), o parte este absorbită în element (Ea) iar o parte (Et) este 

transmisă prin element. Legea conservării energiei la mediul de separație dintre cele două 

medii se scrie: 

�� = �� + �� + �� (1.1) 

 Coeficientul de absorbție este: 

� =
��

��
= 1 − �

��

��
� = 1 − �� (1.2) 

�� =
��

��
= �

��

��
�

�

 (1.3) 

unde: 

�� – coeficient de reflexie acustică 

�� – amplitudinea mișcării periodice a punctului material 

 

figura 1.1. Forme de transmitere a zgomotului 

 

Izolarea acustică în domeniul construcțiilor se obține prin două metode principale: 

o metoda 1 – presupune reflectarea undei incidente înapoi în mediul unde emite 

sursa de sunet 

o metoda 2 – presupune consumarea energiei undei prin amortizare în masa 

elementului izolant  

Capacitatea de absorbție a materialelor depinde de frecvența sunetului incident. 

Unele materiale de construcții (vata minerală, pâsla, tencuiala poroasă) absorb bine 

sunetele înalte (cu frecvență ridicată), pe când alte materiale prezintă capacitate de 

absorbție în domeniul frecvențelor joase. Natura suprafețelor elementelor influențează în 
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mare măsură capacitatea de absorbție a energiei sonore. Astfel, elementele cu suprafețe 

netede reflectă aproape integral sunetele, având absorbția sonoră foarte redusă. 

Absorbția acustică a materialelor și a obiectelor se determină pe cale 

experimentală, cu ajutorul tubului acustic sau în camere reverberante. 

 

I.3. Izolare termică. Coeficient de conductivitate termică 

Conductivitatea termică este o caracteristică a fiecărui material care reflectă 

capacitatea acestuia de a transmite căldura prin conducție și poate fi apreciată prin 

valoarea coeficientului de conductivitate termică, λ, factor de proporționalitate în relația 

lui Fourier. 

� = −� ∙ �
��

��
            q= −�

��

��
 (1.4) 

unde: 

�  - coeficient de conductivitate termică 
��

��
  - gradientul de temperatură 

Rezistența termică la transfer conductiv este dată de relația: 

�� =
�

�
 (1.5) 

unde: 

�  - grosimea materialului 

 
figura 1.2. Transfer termic prin perete 

Izolarea termică în câmp curent a unui element de construcții este definită cu relația 

� = ��� + �� + ⋯ + �� + ��� = ��� +
��

��
+ ⋯ +

��

��
+ ��� (1.6) 

unde: 
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���, ���   - rezistența termică specifică prin suprafață la interior, respectiv la exterior 

�� ⋯ ��  - grosimile de calcul ale materialelor ce intră în alcătuirea straturilor 

componente 

�� ⋯ ��  - conductivitatea termică a materialelor ce intră în alcătuirea straturilor 

componente 

 

Capitolul II 

STADIUL ACTUAL AL IZOLĂRII FONICE ȘI TERMICE PENTRU 

CLĂDIRILE REZIDENȚIALE 

 
II.1. Conceptul de material termo-fonoizolant 

Un material este considerat fonoizolant dacă are un coeficient de absorbție acustică 

mai mare de 0.2. În general materialele cu un coeficient de reducere a zgomotului mai 

mic de 0.2 sunt considerate reflective iar cele cu un coeficient mai mare de 0.4 sunt 

considerate absorbante. Un material este considerat izolator termic dacă coeficientul de 

conductivitate termică este mai mic decât 0.1 W/m℃. 

Materialele folosite la izolații termice și fonice trebuie să satisfacă următoarele 

criterii: 

o fonoabsorbție bună 

o coeficient de conductivitate termică redus 

o rezistență la umiditate, variații de temperatură 

o neutralitate în contact cu materialele elementelor structurale (beton, metal) 

o ușurință în instalare, manipulare, tăiere 

o să nu polueze 

o să nu afecteze sănătatea celor care îl pun în operă sau a ocupanților clădirii 

care se izolează 

Clădirile moderne trebuie să întrunească exigențele utilizatorilor transformate în 

exigențe de performanță ale construcțiilor: 

o rezistență și stabilitate 

o siguranță în exploatare 

o  izolație termică, hidrofugă și economie de energie 

o protecție împotriva zgomotului 

II.2. Clasificarea materialelor folosite la izolare fonică și termică a clădirilor 

rezidențiale 

Materialele fono și termoizolante sunt clasificate după diverse criterii: forma 

fizică de punere în operă, destinație, originea materiei prime și sunt prezente în comerț 

sub formă de: 

o plăci rigide/semirigide 

o membrane sau folii izolante  
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o saltele 

o pulberi 

o finisaje aplicate 

Unele materiale sunt disponibile în mai multe forme de prezentare ori sunt parte din 

sisteme structurale izolante, ele împărțindu-se în principal în trei categorii: materiale 

anorganice, materiale organice și materiale compozite (figura 2.1). 

 

figura 2.1. Clasificarea materialelor fono-termoizolante 

 II.3. Concluzii parțiale 

Materialele termo-fonoizolante consacrate ce domină astăzi piața materialelor de 

construcții reprezintă momentan alternativa cea mai ieftină și cea preferată de 

constructori. 

 Materialele obținute din fibre sintetice (fibre minerale, fibre de sticlă) sunt 

utilizate în UE pe scară largă datorită performanțelor superioare și costului redus. Piața 

europeană a materialelor de construcții destinate izolațiilor termice și fonice se ridică la 

3,3 mld euro și este împărțită după cum urmează: 

o vată minerală (fibră de sticlă) 27% 

o vată minerală (fibre silica) 30% 

o spume 40% 

o alte 3% 

Aceste materiale, deși utilizate pe scară largă, prezintă riscuri legate de sănătatea 

oamenilor. Fibrele sunt casante, inhalarea acestora cauzează afecțiuni pulmonare, iar 

contactul cu pielea produce iritații, acestea devenind severe prin expunere prelungită. 

Aceste dezavantaje implică utilizarea acestor materiale ca parte componentă a unor 

sisteme termo-fonoizolante, fibrele nu trebuie expuse în mod direct aerului. 
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Pe măsură ce crește preocuparea pentru problemele de mediu, va crește și cererea de 

materiale de construcții ecologice provenite din surse indigene. Fibrele naturale pot fi 

utilizate ca alternativă la cele sintetice deoarece combină proprietăți termice și acustice 

superioare cu un impact redus asupra mediului înconjurător și fără efecte negative pentru 

sănătatea omului. În prezent aceste materiale ocupă un sector redus al pieței materialelor 

de construcții datorită prețurilor prohibitive (figura 2.2). 

 
figura 2.2. Costuri comparative materiale izolații 

 

Teza curentă este focusată pe utilizarea fibrelor de lână țurcană pentru producerea 

unor plăci compozite menite să îmbunătățească comportarea termo-acustică a pereților 

clădirilor rezidențiale. 

Lâna de oaie are potențialul de a fi dezvoltată ca o izolație fezabilă a clădirilor 

verzi, deoarece răspunde tuturor cerințelor cheie ale clădirilor ecologice și îndeplinește 

toate standardele de performanță ca material izolant pentru construcții. Caracteristicile 

care fac ca lâna să fie competitivă în raport cu materialele izolante utilizate pe scară largă 

sunt:  

o valori ridicate ale coeficienților termo-acustici 

o caracter ignifug 

o permeabilitate la vapori 

o durabilitate 

o netoxicitate. 

Lâna de oaie folosită la izolații este un material sustenabil deoarece provine din surse 

naturale,regenerabile, pe cât posibil locale. Lâna are biodegradabilitate și reciclabilitate 

ridicate, are o eficiență energetică mare și amprenta de carbon redusă (figura 2.3). 
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figura 2.3. Energie înglobată materiale izolații 

 

Principalele neajunsuri ale izolațiilor din lână de oaie sunt reprezentate de 

pericolul infestării cu molii și rozătoare dar și pret de achizitie ridicat. 

Izolațiile din lână de oaie a apărut nu numai din necesitatea unui sector al construcțiilor 

ecologice, dar și din nevoia de a găsi soluții viabile la problemele economice și de 

protecția mediului, probleme ridicate de creșterea cantității de lână brută refuzată de 

industria textilă și transformată în deșeuri ce poluează în special prin ardere. 

Fabricarea de produse pentru izolații din lână de oaie poate oferi locuri de muncă 

și creștere economică regională în zona rurală, prin sprijinirea antreprenorilor și 

fermierilor deopotrivă. 

Izolațiile din lână de oaie sunt încă o noutate și reprezintă produse scumpe pe piața 

materialelor de construcții, ele fiind preferate de obicei de persoanele cu posibilități 

financiare ridicate, dar au un potențial real de extindere a cotei de piață ocupate. 

Utilizarea materialelor naturale pentru izolații, în special lână de oaie, este o contribuție 

mică, dar semnificativă pentru o dezvoltare durabilă. 

 

Capitolul III 

CERCETĂRI EXPERIMENTALE 

 
III.1. Obținerea compozitelor 

S-au obținut plăci compozite reprezentând diferite combinații între materiale clasice de 

construcții și fibre de lână țurcană (figura 3.1). S-a urmărit obținerea unor compozite cu 

un procent de lână de până la 10% fără a afecta stabilitatea fizică a compozitelor. 

Procentul de lână variază conform rețetelor stabilite prin programarea experimentelor 

prezentată în capitolul IV, utilizându-se programul factorial central compus rotabil de 

ordinul II (tabel 3.1). 
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figura 3.1. Materii prime pentru rețete 

tabel 3.1 Procentele componenților rețetelor obținute  

reteta 
lână matrice minerală 

(%) (%) 

V1 1.5 98.5 

V2 8.5 91.5 

V3 1.5 98.5 

V4 8.5 91.5 

V5 0.0 100.0 

V6 10.0 90.0 

V7 5.0 95.0 

V8 5.0 95.0 

V9 5.0 95.0 

V10 5.0 95.0 

V11 5.0 95.0 

V12 5.0 95.0 

V13 5.0 95.0 

 

Compozitele rezultate au fost analizate din punct de vedere acustic cu o instalație 

concepută pe principiul interferometrului acustic. Dupa determinarea parametrilor 

acustici compozitele au fost analizate și din punct de vedere termic cu o instalație de tipul 

plăcii calde gardată. 

 

III.2. Determinarea coeficientului de absorbție acustică 

După uscare probele au fost analizate acustic pentru determinarea coeficientului 

de absorbție acustică cu o instalație de tipul interferometrului acustic. Conceptul tubului 

de impedanță presupune măsurarea reflexiei unei unde incidente produsă de un difuzor 

amplasat la capătul uni tub rigid. Proba ce se analizează este plasată la capătul opus și va 

reflecta unda incidentă funcție de impedanța suprafeței probei testate. 

Instalația propusă va produce o undă sonoră staționară ce va fi măsurată de două 

microfoane plasate în tub pentru a calcula coeficientul de absorbtie acustică la incidență 

normală (figura 3.2). 
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figura 3.2. Instalația propusă 

Coeficientul de absorbție acustică (�), adimensional, este o proprietate a unui 

material, ce ia valori de la 0 la 1 acoperind o gamă de frecvențe, coeficient definit de 

procentul energiei absorbite a sunetului în raport cu aria unitară expusă acelui sunet. 

Schema instalației este prezentată în figura 3.3.  

 
figura 3.3. Schema tubului de impedanță 

Pentru a diminua influența acustică a mediului exterior, tubul de impedanță se 

montează într-o cutie acustică executată conform schiței din figura 3.4.  

 
figura 3.4 Schema cutiei anecoice 
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Pentru fiecare probă se determină coeficientul de absorbție acustică în funcție de 

6 frecvențe impuse semnalului generat. 

 
figura 3.5 Absorbția acustică pentru proba V1 

 

Valorile absorbției acustice sunt centralizate in tabelul 3.2 

tabel 3.2 Coeficienții de absorbție acustică pentru probele testate 

 frecvența 

Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

α 

V1 0.28848 0.23781 0.1793 0.16579 0.21763 0.22732 

V2 0.23731 0.19807 0.02539 0.0141 0.14883 0.25854 

V3 0.26311 0.09429 0.04462 0.03252 0.23992 0.35458 

V4 0.30099 0.13029 0.08779 0.02356 0.27922 0.30772 

V5 0.33787 0.04444 0.23801 0.11367 0.46011 0.47279 

V6 0.18436 0.00901 0.20209 0.02791 0.46754 0.8059 

V7 0.38549 0.22239 0.25357 0.0426 0.6666 0.38244 

V8 0.36191 0.24736 0.27971 0.06665 0.65178 0.41557 

V9 0.40864 0.28529 0.31943 0.10324 0.62895 0.466 

V10 0.37376 0.32379 0.35976 0.14044 0.6054 0.51731 

V11 0.38549 0.40782 0.44782 0.22188 0.55273 0.62973 

V12 0.30845 0.49444 0.53864 0.30612 0.49676 0.74617 

V13 0.31833 0.47527 0.53288 0.28215 0.51814 0.60125 

 

III.3. Determinarea conductivității termice 

Probele analizate fonic au fost decupate la dimensiunile  L = 40 mm și l = 40 mm. 

După decupare au fost aspirate de praf, uscate în etuvă și cântărite. Ulterior probele au 

fost analizate cu o cutie termică, dispozitiv prezentat în figurile 3.6, 3.7. Dispozitivul a 

fost realizat pe principiul plăcii calde gardate. 
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figura 3.6 Reprezentare 3D a cutiei termice 

Cutia termică este alcătuită dintr-o cutie exterioară executată din polistiren extrudat 

având grosimea de 20 mm și o cutie interioara executată din PAL de grosime 18 mm. 

Distanța dintre cutia exterioară și cea interioară este de 50 mm. Cutia exterioară are 

rolul de a diminua influența mediului extern asupra procesului de măsurare. 

În cutia interioară este amplasată sursa de căldură - o rezistență electrică de 5.5V. Proba 

este încastrată într-o gardă confecționată din polistiren extrudat ce are rolul de a micșora 

pierderile de căldura transversale. Întregul ansamblu este fixat între două plăci de 

aluminiu care au rolul de a distribui căldura uniform. 

 
figura 3.7 Secțiune prin cutia termică 

 

Pe aceste plăci sunt montați doi traductori de temperatură de tip ThermaData Logger 

TD2F. Traductorii măsoară temperatura la interval de 1 minut. Temperatura este 

măsurată la fața interioară a probei (pe placa de aluminiu) și la fața superioară  a probei. 
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Fiecare probă este supusă testării timp de 17 ore dar ajunge la un echilibru termic dupa 

10 ore. Echilibru termic înseamnă ca traductorii de temperatură să înregistreze o variație 

a temperaturii mai mică de 0.5℃. 

 
figura 3.8 Diagrama de temperatură pentru V1 

Rezulatele obținute sunt centralizate în tabelul 3.3. 

tabel 3.3 Valorile corectate ale parametrilor termici  

rețeta 
λc Rc γ λ 

(W/m°C) (m°C/W) (-) (W/m°C) 

V1 1.92 0.52 

10.83 

0.178 

V2 1.63 0.61 0.151 

V3 1.90 0.53 0.175 

V4 1.65 0.61 0.153 

V5 2.15 0.47 0.199 

V6 1.57 0.64 0.145 

V7 1.82 0.55 0.168 

V8 1.82 0.55 0.168 

V9 1.82 0.55 0.168 

V10 1.82 0.55 0.168 

V11 1.82 0.55 0.168 

V12 1.82 0.55 0.168 

V13 1.82 0.55 0.168 

GC 1.84 0.54  0.17 
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Capitolul IV 

MODELAREA MATEMATICĂ A FACTORILOR DE INFLUENȚĂ 

ASUPRA COEFICIENTULUI DE ABSORBȚIE ACUSTICĂ ȘI 

COEFICIENTULUI DE CONDUCTIVITATE TERMICĂ 

 
IV.1.  Programul factorial central compus rotabil de ordinul II 

Pentru modelarea matematică având în vedere optimizarea caracteristicilor 

materialelor fonoizolante, s-a utilizat programul factorial central compus rotabil de 

ordinul II (PFCCR ord. II) care facilitează proiectarea experimentelor tehnice, pentru 

studierea factorilor ce pot afecta un produs sau process, în scopul de a identifica factori 

semnificativi și de a optimiza modelul matematic, prin analiza în profunzime a factorilor 

semnificativi și interacțiunile factoriale, pentru selectarea nivelului de intrare pentru 

performanțe optime. 

Programul permite stabilirea funcția de regresie pentru doua sau mai multe 

variabile. Utilizarea PFCCR ord. II pentru doua variabile, furnizează urmatoarele: 

o funcția de regresie inițială; 

o verificarea semnificației coeficienților; 

o funcția de regresie corectată; 

o verificarea adecvației modelului matematic; 

o stabilirea punctului critic; 

Din punct de vedere grafic, programul duce la obținerea următoarelor grafice: 

o suprafața de răspuns a funcției; 

o curbe de nivel constant ale funcției; 

o dependența dintre funcția de răspuns și variabilele studiate; 

Bazându-se pe modelul ales, s-a stabilit statistic numărul de experiențe, în funcție 

de numărul de variabile independente luate în considerare. Matricea de experimentare 

este compusă dintr-un număr de 13 experiențe, dintre care 5 se referă la zona din centrul 

programului, iar 8 sunt distincte.  

IV.2 Modelarea matematica cu PFCCR ord. II pentru absorbția acustică 

Factorii de influență pentru care s-a întocmit planul experimental (metoda 

interferometrului acustic) sunt: 

o procentul de fibre raportat la matricea minerală (procent volumetric) 

o frecvența semnalului sonor 

 

tabel 4.1 Corespondența dintre valorile reale și cele codificate ale variabilelor (plan 

experimental I) 

Variabile niveluri de variație 
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-1.414 -1 0 1 1.414 

X1 – procentul de fibre lână (%) 0.0 1.5 5.0 8.5 10.0 

X2 – frecvența (Hz) 200 750 2100 3450 4000 

 

Utilizând nivelurile de variație din tabelul 4.1 s-a obținut matricea experimentală 

expusă în tabelul 4.2. Calcularea coeficientului de absorbție acustică s-a făcut conform 

matricei experimentale, care conține un număr de 13 experiențe, din care 5 se referă la 

zona din centrul programului, iar 8 sunt distincte. Rezultatele au fost introduse în PFCCR 

ord. II pentru modelarea matematică. 

tabel 4.2 Matricea experimentală pentru optimizarea parametrilor acustici 

număr 

test 
X1 (%) X2 (Hz) 

 codificate reale codificate reale 

1 -1 1.5 -1 750 

2 1 8.5 -1 750 

3 -1 1.5 1 3450 

4 1 8.5 1 3450 

5 -1,414 0.0 0 2100 

6 1,414 10.0 0 2100 

7 0 5.0 -1,414 200 

8 0 5.0 1,414 4000 

9 0 5.0 0 2100 

10 0 5.0 0 2100 

11 0 5.0 0 2100 

12 0 5.0 0 2100 

13 0 5.0 0 2100 

 

Pentru frecvențele din matricea experimentală s-au obținut rezultatele prezentate 

în tabelul 4.3. 

tabel 4.3 Coeficientul de absorbție acustica pentru compozitele obținute 
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Valorile experimentale pentru absorbția acustica s-au introdus în programul 

central compus rotabil de ordinul II și s-a obținut ecuația de regresie teoretică: 

 

� = 0.318 + 0.007 ∙ ��  − 0.022 ∙ ��  + 0.137 ∙ ��
�  − 0.033 ∙ ��

�  + 0.019 ∙ �� ∙ �� 

 (4.1) 

Semnificația coeficienților ecuației de regresie pentru Y (valoarea absorbției 

acustice), rezultată în urma prelucării datelor experimentale, a fost stabilită cu testul 

Student (���� = 2,132) având 4 grade de libertate și o siguranță statistică de 95%. 

Coeficientul de corelație are valoarea 0.9646, ceea ce confirmă că modelul propus 

este adecvat. În urma analizei modelului matematic rezultă ecuația suprafeței de răspuns 

și coordonatele punctului staționar. S-a calculat abaterea, aceasta având valori sub 10%, 

confirmând adecvația modelului. 

 
figura 4.1 Suprafața de răspuns a 

funcției de regresie 

 
figura 4.2 Curbele de nivel 

constant (obținute prin secționarea 

număr 
test 

frecvența (Hz) 

200 750 2100 3450 4000 
V1 0.238 0.172 0.217 0.220 0.227 
V2 0.198 0.198 0.094 0.130 0.044 
V3 0.094 0.025 0.045 0.088 0.238 
V4 0.130 0.014 0.033 0.024 0.114 
V5 0.044 0.149 0.240 0.279 0.460 
V6 0.009 0.259 0.355 0.308 0.473 
V7 0.222 0.202 0.254 0.280 0.319 
V8 0.247 0.028 0.043 0.067 0.103 
V9 0.315 0.468 0.667 0.652 0.629 
V10 0.323 0.806 0.382 0.416 0.466 
V11 0.317 0.140 0.222 0.306 0.282 
V12 0.318 0.605 0.553 0.497 0.518 
V13 0.318 0.517 0.630 0.746 0.601 
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paraboloidului eliptic cu planuri de Y 

constante) 

 

Pentru a avea o absorbție acustică mare termenii independenți (frecvența și 

procentul de fibre) au următoarea variație: 

o pe măsură ce crește frecvența, absorbția acustică scade după un arc de parabolă 

o pe măsură ce scade procentul de fibre absorbția acustică scade liniar 

Pentru frecvența de 4000 Hz și procentul de fibre de 10% corespunde un coeficient 

de absorbție acustică de 0.228. 

Din studiul ecuației de regresie și din analiza graficelor 4.1 și 4.2, pot fi desprinse 

următoarele concluzii: 

o coeficienții ecuației de regresie pentru termenii independenți au semne diferite 

(+b1) și (-b2) în valoare absolută, ceea ce înseamnă că obținerea unei valori minime pentru 

absorbția acustică este posibilă prin variația frecvenței către o valoare negativă și variația 

și o variație a procentului de fibre către o valoare pozitivă pentru planul experimental 

o influența celor doi termeni independenți (X1 – procentul de fibre și X2 – 

temperatura) este diferită, coeficientul termenului liniar corespunzător procentului de 

fibre este 0.781, coeficientul termenului liniar corespunzător temperaturii plăcii fiind -

0.001. Din analiza ponderii de influență a termenilor independenți asupra conductivității 

termice, se constată că procentul de fibre influențează rezultativa cu un procent de 12% 

față de frecventa. 

o  

IV.3 Modelarea matematica cu PFCCR ord. II a conductivității termice 

Factorii de influență pentru care s-a întocmit cel de-al doilea plan experimental 

(metoda plăcii calde gardate) sunt: 

o procentul de fibre raportat la matricea minerală (procent volumetric) 

o temperatura la baza probei testate 

 

 

tabel 4.4 Corespondența dintre valorile reale și cele codificate ale variabilelor (plan 

experimental II) 

Variabile niveluri de variație 

-1.414 -1 0 1 1.414 

X1 – procentul de fibre lână (%) 0.0 1.5 5.0 8.5 10.0 

X2 – temperatura la fața plăcii calde (℃) 25 32 50 68 75 

 

 

Matricea experimentală devine: 

 

tabel 4.5 Matricea experimentală pentru optimizarea parametrilor termici 
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număr 

test 
X1 (%) X2 (℃) 

 codificate reale codificate reale 

1 -1 1.5 -1 32 

2 1 8.5 -1 32 

3 -1 1.5 1 68 

4 1 8.5 1 68 

5 -1,414 0.0 0 50 

6 1,414 10.0 0 50 

7 0 5.0 -1,414 25 

8 0 5.0 1,414 75 

9 0 5.0 0 50 

10 0 5.0 0 50 

11 0 5.0 0 50 

12 0 5.0 0 50 

13 0 5.0 0 50 

 

Pentru determinarea coeficientului de conductivitate termică s-a utilizat instalația 

prezentată în capitolul III. Astfel pentru temperaturile din matricea experimentală s-au 

obținut rezultatele prezentate în tabelul 4.6. 

 

tabel 4.6 Coeficientul de conductivitate termică pentru compozitele obținute 

număr 

test 

temperatura (℃) 

25 32 50 68 75 

V1 0.009 0.008 0.007 0.008 0.008 

V2 0.026 0.025 0.024 0.025 0.025 

V3 0.009 0.008 0.007 0.008 0.008 

V4 0.026 0.025 0.024 0.025 0.025 

V5 0.007 0.006 0.005 0.006 0.006 

V6 0.030 0.029 0.028 0.028 0.028 

V7 0.018 0.017 0.016 0.016 0.016 

V8 0.018 0.017 0.016 0.016 0.016 

V9 0.018 0.017 0.016 0.016 0.016 

V10 0.018 0.017 0.016 0.016 0.016 

V11 0.018 0.017 0.016 0.016 0.016 

V12 0.018 0.017 0.016 0.016 0.016 

V13 0.018 0.017 0.016 0.016 0.016 

Valorile experimentale pentru absorbția acustica s-au introdus în programul 

central compus rotabil de ordinul II. S-a obținut ecuația de regresie teoretică: 
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� = 1.692 + 0.781 ∙ ��  − 0.001 ∙ ��  + 0.041 ∙ ��
�  − 0.006 ∙ ��

�  + 0.024 ∙ �� ∙ �� 

 (4.2) 

Coeficientul de corelație are valoarea 0.9995, ceea ce confirmă că modelul propus 

este adecvat. În urma analizei modelului matematic a rezultat ecuația suprafeței de 

răspuns și coordonatele punctului staționar. S-a calculat abaterea, aceasta având valori 

sub 10%, confirmând adecvația modelului. 

 
figura 4.3 Suprafața de răspuns a 

funcției de regresie 

 
figura 4.4 Curbele de nivel constant 

(obținute prin secționarea 

paraboloidului eliptic cu planuri de Y 

constante) 

 

Suprafața de răspuns a funcției de regresie, prezentată în figura 4.3 reprezintă o 

suprafață curbilinie fără punct de extrem. 

Pentru temperatura de 75℃ procentul de fibre de lână poate varia între 0-8,5% 

pentru un coeficient de conductivitate termică de 0.025 W/m℃. 

Pentru a avea o conductivitate termică mică termenii independenți (temperatura 

și procentul de fibre) au următoarea variație: 

o pe măsură ce crește temperatura, conductivitatea termică crește după un arc de 

parabolă 

o pe măsură ce scade procentul de fibre izolarea termică scade liniar 

Pentru temperatura de 75℃ și procentul de fibre de 10% corespunde un coeficient de 

conductivitate termică de 0.028 w/m℃. 

Din studiul ecuației de regresie și din analiza graficelor se desprind următoarele 

concluzii: 

o coeficienții ecuației de regresie pentru termenii independenți au semne diferite 

(+b1) și (-b2) în valoare absolută, ceea ce înseamnă că obținerea unei valori minime pentru 

conductivitatea termică este posibilă prin variația temperaturii către o valoare negativă și 

variația și o variație a procentului de fibre către o valoare pozitivă pentru planul 

experimental 
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o influența celor doi termeni independenți (X1 – procentul de fibre și X2 – 

temperatura) este diferită, coeficientul termenului liniar corespunzător procentului de 

fibre este 0.781, coeficientul termenului liniar corespunzător temperaturii plăcii fiind -

0.001. Din analiza ponderii de influență a termenilor independenți asupra conductivității 

termice , se constată că procentul de fibre influențează rezultativa cu un procent de 12% 

față de temperatură 

o în cazul coeficienților termenilor de gradul doi ponderea influenței o are b11 = 

0.041 față de b22 = -0.006 pe care modelul matematic îl consideră semnificativ 

o coeficienții termenilor pătratici b11 și b22 vor diminua valoarea conductivității 

termice. 

Prin prelucrarea grafică a ecuației de regresie stabilite s-au obținut curbe de nivel 

constant sub forma de arce de elipsă, acestea nu prezintă punct critic, minim sau maxim. 

 

Capitolul V 

CONCLUZII GENERALE. CONTRIBUȚII PERSONALE. 

VALORIFICAREA REZULTATELOR 

 
V.1 CONCLUZII GENERALE 

În cadrul tezei au fost analizate din punct de vedere acustic și termotehnic plăci 

compozite obținute din amestecuri de materiale de construcții clasice utilizate la tencuieli 

interioare (ipsos, var) și fibre de lână țurcană provenită din deșeuri zootehnice. Plecând 

de la materiile prime folosite în matricea minerală combinate cu caracteristicile fibrelor 

de lână țurcană se obțin caracteristici de izolare termică și fonică superioară. Sunt utilizate 

în mod eficient materii prime ecologice de proveniență locală, lîna țurcană neavând 

aplicații în industrie. 

Studiile efectuate au detaliat următoarele: 

o s-au determinat proprietăție termoacustice ale unor compozite sub formă 

de plăci ce au scopul integrării în izolația clădirilor rezidențiale pentru 

îmbunătățirea izolării termice și fonice  

o s-au testat compozitele folosindu-se două dispozitive: un dispozitiv 

construit pe principiul interferometrului acustic pentru determinarea 

coeficientului de absorbție acustică și un dispozitiv ce funcționează pe 

principiul plăcii calde gradate cu care s-a determinat coeficientul de 

conductivitate termică 

o rezultatele obținute au fost interpretate folosind un program factorial, 

centrat, rotabil, cu două variabile 

o prin funcțiile stabilite, s-au găsit rețetele optime de amestec, matrice 

minerală și lână, în vederea obținerii unei valori optime pentru coeficientul 

de absorbție acustică și coeficientul de conductivitate termică 
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Cercetările experimentale au fost efectuate la Facultatea de Construcții și Instalații 

și la Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor de la Universitatea 

Tehnică “Gheorghe Asachi” Din Iași. 

Caracteristicile termo-acustice determinate experimental pentru compozitele 

propuse depind de procentul de fibre de lână. Fibrele, după uscarea matricei minerale, 

introduc în structura compozitelor aer sub formă de pori închiși care scad coeficientul de 

conductivitate termică. Fibrele creează deasemenea la suprafața compozitelor pori 

deschiși ceea ce modifică pozitiv absorbția acustică. 

V.2 CONTRIBUȚII 

Teza aduce următoarele elemente originale: 

o prezentarea stadiului actual referitor la normele europene de mitigare a efectelor 

zgomotului ambiant și în privința reducerii consumului de energie și emisiei 

gazelor cu efect de seră 

o studiul bibliografic cuprinde titluri reprezentative, cu caracter de mare actualitate, 

în domeniul izolării termice și fonice a clădirilor rezidențiale 

o realizarea unei instalații de laborator cu ajutorul căreia s-a determinat coeficientul 

de absorbție acustică prin metoda intererometrului acustic 

o testarea prin metoda plăcii fierbinți gardate pentru determinarea conductivității 

termice 

o modelarea matematică a două planuri experimentale pentru determinarea 

coeficientului de absorbție acustică și a coeficientului de conductivitate termică 

 

 

V.3 VALORIFICAREA REZULTATELOR 

Lucrări științifice publicate în reviste cotate ISI cu factor de impact: 

O. Ștefan Enache, Dorin Avram, “Research regarding the acoustic properties of 

composite materials comprising sheep wool and a mineral matrix”, Buletinul Institutului 

Politehnic din Iaşi, 2014, ISSN: 2537-2947 

Lucrări științifice publicate la conferințe internaționale: 

O. Ștefan Enache, Ioan Hossu, Dorin Avram, “Research regarding the development of 

composite boards comprising sheep wool designed for civil buildings”, 15th AUTEX 

World Textile Conference, 2015, ISSN 1470-9589 
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V.3 CERCETĂRI VIITOARE 

Compozitele obținute au un procent volumic de fibre de lână maxim de 10%. Prin 

optimizarea rețetelor se poate imbunătăți comportamentul termoacustic mărind procentul 

de fibre.   

Cercetăari ulterioare pot include testarea la foc, fibrele de lână au caracter ignifug, 

lâna este caracterizată de higroscopicitate. 

Este necesară testarea compozitelor pentru obținerea parametrior mecanici: 

rezistența la compresiune și întindere.  
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