Akustika

Creşterea continuă a poluării acustice în viaţa noastră
zilnică a dus la creşterea importanţei protecţiei împotriva zgomotului în construcţiile civile şi industriale
moderne. Fiecare dintre noi doreşte să trăiască şi să
muncească în linişte. Pentru a se atinge acest obiectiv,
toţi cei care contribuie la proiectare şi realizare trebuie
să colaboreze activ.

Sistemele pentru plafoane OWAcoustic¨ sunt utilizate
pentru soluţionarea unor diferite sarcini acustice.
Domeniile de utilizare a plafoanelor OWAcoustic¨ se pot
prezenta simplificat după cum urmează:

Acustica

Acustica încăperii

pentru optimizarea duratei de reverberaţie
pentru reducerea debitului de zgomote ΔL [dB] în
halele de producţie / ateliere

Acustica construcţiei

pentru creşterea amortizării fonice Rw [dB] atât a
plafoanelor masive şi din bârne de lemn, cât şi a
construcţiilor pentru acoperişuri uşoare.
pentru îmbunătăţirea amortizării fonice longitudinale
Dn,c,w [dB] între încăperile învecinate
pentru reducerea zgomotelor perturbante din cavitatea plafoanelor

În cele ce urmează, vor fi explicate pe larg domeniile de
utilizare a sistemelor pentru plafoane OWAcoustic.

Acustica încăperii
Acustica încăperilor este o ramură a acusticii. Acustica
încăperilor analizează felul în care amenajarea interioară
a unei încăperi influenţează folosirea planificată a
încăperii. Utilizatorii spaţiilor îşi doresc de cele mai
multe ori sau o bună claritate a sunetului vorbit sau o
bună folosire în scopuri muzicale. Dacă o încăpere va fi
utilizată atât pentru limba vorbită cât şi pentru muzică,
atunci concepţia acustică va avea întotdeauna nevoie
de o soluţie de compromis.
La proiectarea şi amenajarea acustică a unui spaţiu,
trebuie respectată pe lângă dimensionarea potrivită
a măsurilor de absorbire a zgomotelor, mai ales
poziţionarea corectă a suprafeţelor reflectorizante
şi absorbante. Dacă într-o încăpere se doreşte, de
exemplu, o clară înţelegere a sunetului vorbit, aceasta
nu se obţine doar printr-o propagare directă a sunetului,
ci mai ales prin raportul dintre reflexiile timpurii şi târzii,
cât şi prin direcţia lor de incidenţă.

Principalii factori care influenţează calitatea acustică a
unui spaţiu sunt:
1. poziţia încăperii în clădire
2. amortizarea sunetului la piesele de construcţie împrejmuitoare
3. producerea de zgomote datorită instalaţiilor tehnice
ale clădirii
4. forma şi dimensiunea încăperii (structura primară)
5. structura suprafeţelor care delimitează încăperea
(structura secundară)
6. obiecte de mobilier (structura secundară)
7. dimensionarea şi aranjarea în spaţiu a suprafeţelor
care absorb şi reflectă sunetul
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Durata de reverberaţie
Durata de reverberaţie este cea mai veche şi cea mai
cunoscută dimensiune evaluabilă a acusticii încăperilor.
Este măsurată în secunde şi defineşte perioada de timp
în care presiunea sonoră din încăpere scade cu 60 dB
după oprirea sursei de zgomot.
L [dB]
Durata de reverberaţie
zgomotul
este oprit
30 dB

α = 0,65 înseamnă
α = 0,65 x 100 % = 65 % absorbţie sonoră

T60 = T30 • 2

zgomotul
de bază
T30

Absorbţia zgomotului
Absorbţia sonoră descrie reducerea energiei sonore.
Aşa numitul grad al absorbţiei sonore defineşte relaţia
dintre energia sonoră reflectată şi cea absorbită. Valoarea 0 corespunde unei reflexii totale - valoarea 1 însă,
corespunde unei absorbţii totale. Dacă se înmulţeşte
gradul de absorbţie sonoră cu 100, se obţine absorbţia
sonoră în procente.

t [s]

(restul de 35 % îl constituie reflexia sonoră)

Gradul de absorbţie
de exemplu 0,75

absorbţia de
exemplu 75 %

Durata de reverberaţie şi suprafaţa echivalentă de
absorbţie sonoră
reflexia de
exemplu 25 %

V
T = 0,163 • A
Durata de reverberaţie = 0,163 •

volumul încăperii
suprafaţa echivalentă
de absorbţie sonoră

A = apodelei • suprafaţapodelei + apereţilor • suprafaţapereţilor +
aplafoanelor• suprafaţaplafoanelor + absorbţie mobilier
Suprafaţa echivalentă de absorbţie sonoră A este
întreaga absorbţie sonoră din încăpere

Deja în 1920, W. C. Sabine a publicat un articol despre
legătura fundamentală dintre durata de reverberaţie,
volumul încăperii şi absorbţia sonoră. Deşi există între
timp programe computerizate complexe pentru simularea proceselor acustice, bazele dimensionării acustică
a spaţiilor se realizează în practică de cele mai multe ori
cu ajutorul acestei ecuaţii simple.
Despre ecuaţie:
Premisa o constituie este un câmp sonor difuz, adică
o absorbţie împărţită egal într-o încăpere aproximativ
cubică de un volum mai mic decât 2000 m3.
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2. Valori singulare ale absorbţiei sonore
Cu folosirea valorilor singulare (de ex. αw=0,70) se
urmăresc scopuri diferite:
1. O comparaţie şi alegere a produselor asemănătoare
mai uşoară şi sistematică

Futura αw = 0,70 / NRC* = 0,70

Harmony αw = 0,75 / NRC = 0,75

2. Prin intermediul valorilor singulare, produsele acustice pot fi clasificate conform anumitor categorii de
absorbţie

Aceste obiective au bineînţeles şi anumite dezavantaje:
1. Deşi printr-o măsurătoare de laborator se obţin 18
valori de absorbţie, la alegerea produsului ne bazăm
doar pe valoarea singulară a absorbţiei sonore, de ex
αw.

Schlicht αw = 0,15 / NRC = 0,15

Cosmos 68/N αw = 0,65 / NRC = 0,65

Universal αw = 0,55 / NRC = 0,55

Sternbild αw = 0,70 / NRC = 0,70

1. Gradul de absorbţie sonoră αs
Gradul de absorbţie sonoră αs arată cât de bine absoarbe un anumit material. Gradul de absorbţie va fi stabilit
într-o aşa numită cameră de reverberaţie conform DIN
EN ISO 354. La sfârşitul măsurătorii, se obţine pentru
18 frecvenţe separate între 100 Hz şi 5000 Hz un număr
între 1 (absorbţie totală) şi 0 (nici o absorbţie, respectiv
reflexie totală). La măsurătorile acusticii încăperilor se
folosesc însă de obicei doar gradele de absorbţie ale
celor 6 valori de octavă (125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000
Hz, 2000 Hz şi 4000 Hz).

* NRC (coeficient de reducere a zgomotului)

2. În căutarea unei anumite soluţii, se pune deseori accentul pe produsul cu cel mai înalt grad de absorbţie
(de ex. categoria de absorbţie A), fără să se ţină cont
de faptul, că încăperea respectivă ar putea fie astfel
supraatenuată. Verificările practice au demonstrat că
un produs cu un αw = 0,90 nu realizează durate de
reverberaţie mult mai bune dec‰t un produs cu αw
= 0,70!

2.1 Gradul de absorbţie sonoră αw evaluat
Norma internaţională ISO 354 nu stabileşte nici o valoare singulară dintre cele 18 frecvenţe individuale. Pentru
stabilirea unei valori singulare se foloseşte norma DIN
EN 11654. Gradul de absorbţie sonoră αw evaluat se
stabileşte după o procedură stabilită de evaluare şi
corespunde valorii curbei de referinţă la 500 Hz.
Anexa informativă B din DIN EN 11654 conţine şi clasificarea valorilor singulare αw după următoarele categorii
de absorbţie:
Categoria de absorbţie

Valoarea αw [-]

A

0,90; 0,95; 1,00

B

0,80; 0,85

C

0,60; 0,65; 0,70; 0,75

D

0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55

E

0,15; 0,20; 0,25

neclasificat

0,00; 0,05; 0,10

Odenwald Faserplattenwerk GmbH ∙ Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 ∙ 63916 Amorbach
Tel.: +49 (0) 93 73 / 2 01-0 ∙ Fax: +49 (0) 93 73 / 2 01-1 30 ∙ www.owa.de ∙ E-Mail: info@owa.de

A 2.0

Acustica încăperii

2.2 Noise Reduction Coefficient NRC
Norma americană ASTM C 423 corespunde normei
internaţionale ISO 354. În mod suplimentar însă, norma ASTM C 423 conţine în plus stabilirea unei valori
singulare. Valoarea singulară se calculează după cum
urmează:
NRC =

Confortul acustic ( birouri, magazine, localuri, ... )

a250Hz + a500Hz + a1000Hz + a2000Hz
4

Ulterior, rezultatul se rotunjeşte plus sau minus în etape
de 0,05.
Exemplu:

NRC =

0,39 + 0,58 + 0,73 + 0,61
4

= 0,58

NRC = 0,60

Reducerea zgomotului (hale de producţie, ateliere, ... )

Se poate vorbi de confort acustic, doar dacă sunetele
de fundal sunt reprimate la maxim şi claritatea sunetului
vorbit la distanţă redusă este optimizată.
Acesta se poate obţine doar prin măsuri combinate de
reglare a sunetului şi a reverberaţiei.

Însă pereţii semi-înalţi nu au o influenţă prea mare.
Cât timp sunt utilizate plafoane rigide acustic, prin
folosirea dispozitivelor de împărţire a spaţiului ca de ex.
pereţii semi-înalţi se realizează o despărţire optică – fără
efect acustic asupra locului de muncă. Această situaţie
se schimbă prin montarea unor plafoane absorbante
care tocmai în astfel de cazuri produc o clară separare
acustică.

Nivelul mediu al zgomotului încăperii depinde de sursa
zgomotului şi de absorbţia activă ”n spaţiul respectiv.
Dacă se măreşte absorbţia, se reduce poluarea fonică
- în practică cu cca. 3 până la 10 dB.
Doar dublarea ajută:
Doar dublarea absorbţiei existente duce la o
îmbunătăţire simţitoare (-3 dB). Creşteri de la 20% la
40% sau de la 40% la 80% sunt deci utile, în timp ce o
creştere de la 70% la 80% nu are aproape nici un efect.
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Proiectarea acusticii încăperii cu ajutorul DIN 18041:
Pentru proiectarea acustică a spaţiilor, începând din mai
2004 ne stă la dispoziţie varianta revizuită a DIN 18041,
„Acustica în încăperi mici până la mijlocii“.
Următoarea privire de ansamblu compactă va contribui
la o mai bună înţelegere a structurii DIN 18041. Utilizatorul acestei norme trebuie să se concentreze în esenţă
asupra spaţiilor relevante de la „Punctul 1” şi „Punctul 2”.

Privire de ansamblu compactă
DIN 18041
„Acustica în încăperi mici până la mijlocii”

arhitecţi
investitori

proiectanţi constructori
proiectanţi de specialitate

Persoana competentă

1. Asigurarea acusticii pentru comunicarea verbală
2. Stabilirea cerinţelor acustice, a normelor de proiectare şi a măsurilor

Obiective

3. Considerarea persoanelor cu
capacitate auditivă limitată

Domenii de aplicare
irelevante

relevante
1

3

încăperi mici până la mijlocii
cu V = 5000 m3

Spaţii de excepţie
până la V = 30000 m3
prezentare muzicală
generală
săli polivalente

Încăperi cu cerinţe speciale
teatru
săli de concerte
cinematografe
spaţii sacrale
studiouri de înregistrare

2
hale de sport şi bazine de
înotfără public până la
V = 8500 m3
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Spaţiile relevante se structurează ulterior după cum urmează:

Privire de ansamblu compactă
DIN 18041
„Acustica în încăperi mici până la mijlocii”

Grupare
Spaţiile din grupa A

„Acustica pe distanţe mijlocii şi mai mari”

Muzică

Comunicare
verbală

Învăţământ

spaţiu de predare a muzicii cu practicarea activă a muzicii şi a cantoului
sală comunală şi festivă pentru spectacole muzicale
sală de judecată şi de şedinţe
sală comunală, spaţii de adunare
sală de repetiţii în şcoli de muzică, ş. a. a.
săli de sport şi bazine de înot cu public

sală de clasă (în afară de muzică),
amfiteatru
sală de predare a muzicii cu
reprezentaţii audio-vizuale
săli de grupă în grădiniţe de copii şi
în cămine de bătrâni
săli de seminarii, săli de interacţiune
amfiteatre
săli pentru tele-teaching
săli de conferinţe
sală de spectacole pentru folosire
exclusiv electroacustică (de ex. mici
spectacole de revistă)

Sport 1

hale de sport şi bazine de înot fără
public activitate singulară

Sport 2

hale de sport şi bazine de înot fără
public activitate singulară

Spaţiile din grupa B
„Acustica pe distanţe mici”

birouri de o persoană, de mai multe persoane
sau birouri mari
Call-Center
spaţii de vânzare, restaurante
încăperi publice ÖPNV, ghişee de vânzare a 		
biletelor
camere de primire în cabinetele medicale şi 		
birourile avocaţilor
birouri cetăţeneşti
săli de operaţie, săli de tratament şi de recup
erare
săli de lectură şi săli de împrumut în biblioteci
ateliere (de ex. atelier-şcoală)
spaţii publice
foaiere, săli de expoziţie, casele scărilor

Prin ce se deosebesc cele două grupe de
încăperi?
Spaţiile din grupa A
Se stabilesc cerinţe concrete.
Spaţiile din grupa B
Se formulează doar recomandări.
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Spaţiile din grupa A
Încăperile grupei A sunt structurate după aşa numitele moduri de utilizare (muzică, comunicare verbală,
învăţământ, sport 1 şi sport 2). Cu ajutorul volumului
încăperii se poate stabili pentru fiecare tip de încăpere
din grupa A cerinţa acusticii spaţiului sub forma unei
durate de reverberaţie nominale Tnom [s]. Această durată
de reverberaţie nominală trebuie asigurată printr-o
concepţie adecvată a acusticii spaţiului.

Durata de reverberaţie este o valoare dependentă de
frecvenţă. Din acest motiv, DIN 18041 prevede pentru
grupa de utilizare „Comunicare verbală” şi „Muzică” un
anumit domeniu de toleranţă spre care trebuie să se
tindă.

Tnom= [0,45 · lg(V) + 0,07] s

Muzică:

Comunicare verbală: Tnom = [0,37 · lg(V) – 0,14] s
Tnom = [0,32 · lg(V) – 0,17] s

Învăţământ:

Frecvenţa

Domeniul de toleranţă spre care trebuie tins pentru durata de
reverberaţie pentru comunicarea verbală în funcţie de frecvenţă

Duratele de reverberaţie nominale Tnom [s] sunt valabile
pentru încăperi ocupate (inventar + persoane). Dacă
încăperea nu este ocupată, durata de reverberaţie n-ar
trebui să depăşească valoarea nominală cu mai mult de
0,2 s!
Pentru hale de sport şi bazine de înot
cu 2000 m3 ≤ V ≤ 8500 m3 este valabil:
Tnom = [1,27 · lg(V) – 2,49] s

Sport 1:

Săli de sport şi bazine de înot fără public pentru utilizare normală
şi / sau predare unilaterală (o singură clasă sau grupă de sportivi,

Frecvenţa

Domeniul de toleranţă spre care trebuie tins pentru durata de
reverberaţie pentru muzică în funcţie de frecvenţă

conţinut unitar de predare).

Tnom = [0,95 · lg(V) – 1,74] s

Sport 2:

Săli de sport şi bazine de înot fără public pentru predare multiplă
(mai multe clase sau grupe de sportivi în paralel cu conţinuturi de
predare diferite)

Exemplu:
Trebuie stabilită durata de reverberaţie nominală Tnom
[s] pentru o sală de clasă cu un volum de 180 m3.
Sălile de clasă aparţin grupei de utilizare „Învăţământ”,
deci trebuie folosită formula corespunzătoare pentru
„Învăţământ”:
Învăţământ:

Tnom = [0,32 · lg(V) – 0,17] s

			

Tnom= [0,32 · lg(180 m3) – 0,17] s

			

Tnom = 0,55 s

durata reverberatiei T [s]

Stabilirea domeniului de toleranţă pentru o sală de
clasă cu V = 180 m3:

Frecvenţa [Hz]

Domeniul de toleranţă pentru durata de
reverberaţie în timpul predării într-o sală
de clasă cu 180 m3

În practică, este permisă o oarecare abatere de la durata de reverberaţie nominală. Între frecvenţele de 250 Hz
şi 2000 Hz abaterea poate fi de ±20%.
Frecvenţa [Hz] 100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500 3150

4000

5000

Tnom, sus

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

Tnom, jos

0,33

0,36

0,39

0,41

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,41

0,39

0,36

0,33
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Spaţiile din grupa B
Pentru încăperile grupei B sunt descrise conform DIN
18041 doar recomandările care să facă posibilă o
comunicare verbală adecvată utilizării spaţiului pe o
distanţă mică.

Tabelul de mai jos pune la dispoziţia proiectantului
de spaţii din grupa B un ajutor pentru aprecierea mai
uşoară a măsurilor necesare.
Dacă este cunoscut tipul spaţiului, a cărui acustică va fi
optimizată, atunci se va putea fi citit din tabel un factor
numeric, potrivit gradului de absorbţie sonoră stabilit
aw, care indică ca primă valoare orientativă câte procente din suprafeţele libere ale plafonului şi ale pereţilor
trebuie acoperite cu produse de absorbţie fonică.

Prin măsuri potrivite de absorbţie a sunetului, trebuie
redus nivelul presiunii sonore a bruiajelor şi durata de
reverberaţie în încăpere. Conform DIN 18041 însă, nu
este obligatorie respectarea unei durate de reverberaţie
nominale!

Tipul spaţiului

Valorile orientative pentru plafoanele şi pereţii care vor trebui acoperiţi cu
absorbanţi fonici, ca multiplu al suprafeţei de bază, la o înălţime obişnuită a
încăperii de 2,50 m, folosindu-se absorbanţi fonici cu un aw de
1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35

Call-center şi alte spaţii cu comunicare intensă, ateliere de lucru,
ghişee de bilete şi ghişee bancare,
spaţii de circulaţie publică

0,90 0,90

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,8

2,0

–

–

Birouri pentru una şi mai multe
persoane, birouri mari cu aparate
de birou, camere de primire în
cabinetele medicale şi birourile
avocaţilor, săli de operaţie

0,70 0,70 0,80 0,80 0,90 0,90

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,6

1,8

2,0

Restaurante, săli de mese cu o
suprafaţă de peste 50 m2

0,50 0,50 0,60 0,60 0,60 0,70 0,70 0,80 0,80 0,90

1,0

1,1

1,3

1,4

Casa scărilor, foaiere, săli de
expoziţie, hale cu ghişee, coridoare şi anticamere cu o intensă
circulaţie publică

0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,50 0,60

1,0

1,1

1,1

Exemplu:
Tipul spaţiului:

birou mare (coloana 1, rândul 2)

Tipul spaţiului:
			

birou mare (coloana 1,
rândul 2)

Conceptul de soluţionare : Chceme použít akustický výro		

		
Aprecierea 1:
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bek s mírou zvukové absorpce
aw = 0,50 nebo (50 %)

Conceptul de soluţionare 2: Se doreşte folosirea unui pro

Din tabel se obţine factorul 		
numeric ⇒ 1,4
La un produs cu aw = 0,50 pla		
fonul şi pereţii trebuie acoperiţi 		
cu absorbanţi în proporţie de 		
ca. 140 % din suprafaţa de bază

		
		
		
Aprecierea 2:
		
			
		
		
		
		

nerealist

		

dus acustic cu un grad de
absorbţie fonică aw = 0,70
rsp. (70%)
Din tabel se obţine factorul
numeric ⇒ 1,0
La un produs cu aw = 0,70
plafonul şi pereţii trebuie
acoperiţi cu absorbanţi în
proporţie de ca. 100 % din
suprafaţa de bază
realist
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Acustica construcţiei
Acustica construcţiilor este o ramură a acusticii.
Acest domeniu de specialitate analizează felul în care
construcţia influenţează răspândirea sunetului între
încăperile unei clădiri.
Plafoanele false suspendate OWAcoustic se folosesc
de regulă pentru îndeplinirea următoarelor cerinţe ale
acusticii construcţiei:
pentru creşterea amortizării zgomotului Rw [dB] în
cazul:
- plafoanelor masive
- plafoanelor alcătuite din grinzi de lemn
- acoperişurilor uşoare
pentru îmbunătăţirea amortizării longitudinale a zgo
motului Dn,c,w [dB] între încăperile învecinate
pentru reducerea zgomotelor din cavitatea
		 plafoanelor
Sunetul are proprietatea de a-şi căuta întotdeauna drumul de transmisie cel mai scurt între A şi B. Acesta este
de obicei drumul care opune cea mai mică rezistenţă.
De aceea, în acustica construcţiei este importantă o
privire de ansamblu asupra cerinţelor, altfel succesul
măsurilor de optimizare este supus unui anumit risc.

Căile sonore laterale şi diferitele plafoane brute
plafoane masive

plafoane alcătuite din
grinzi de lemn

Absorbţie a zgomotului transmis prin aer
În acest caz, este important ca energia sonoră produsă
într-o încăpere să nu fie transmisă, pe cât posibil, în
încăperile care se află deasupra sau dedesubt.
Sunetul care se răspândeşte într-o încăpere va încerca
însă întotdeauna să depăşească toate suprafeţele care
delimitează încăperea (pereţii, plafonul, podeaua, ferestrele şi uşile), astfel încât, calitatea amortizoare a părţii
de construcţie respective influenţează în ce măsură se
permite acest lucru.
Dacă trebuie mărită amortizarea sonoră a plafonului
brut (tavan din beton armat, din grinzi de lemn), acest
lucru poate fi realizat printr-un tavan fals OWAcoustic¨.
Plafonul fals funcţionează ca o coajă de căptuşire sub
plafonul brut.
Cercetările de laborator la standul de probă al Institutului
Fraunhofer pentru fizica construcţiilor (IBP) din Stuttgart
au stabilit următoarea măsură de îmbunătăţire a zgomotului transmis prin aer ΔRw [dB] pentru diferitele plafoane
false OWAcoustic®, la o transmitere pe căi laterale
reprimată în combinaţie cu un tavan stas din beton armat
cu o grosime de 140 mm:
Situaţia iniţială
Variantele de
verificare

Măsura evaluată
de amortizare
sonoră Rw [dB]

Nivelul normat evaluat de zgomot la
păşire Ln,w [dB]

Sala de transmisie

Sala de recepţie

Plafon normat din beton
armat cu o grosime de
140 mm fără plafon fals
suspendat. În acest
laborator, transmiterea
sonoră are loc doar
prin plafonul separator,
deoarece căile sonore
laterale prin pereţi sunt
reprimate (cu ajutorul
cojilor de căptuşire GK
în faţa pereţilor)!

56 dB
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Variante de încercare
Variantele de verificare

Sistem de şine vizibile S
3 de 625 x 625 mm
15 mm OWAcoustic¨
premium design
Sternbild
Înălţimea de suspendare H = 300 mm
Dispozitiv de suspendare rapidă
nr. 12/30
fără strat MiWo

Sistem de şine vizibile S
3 de 625 x 625 mm
15 mm OWAcoustic¨
premium design
Sternbild
Înălţimea de suspendare H = 300 mm
Dispozitiv de suspendare rapidă
nr. 12/30
strat MiWo ISOVER
Akustic TP1, 80 mm

Variante de încercare

Măsura evaluată de
amortizare sonoră
Rw [dB]

Nivelul normat
evaluat de zgomot la
păşire Ln,w [dB]

65 dB

68 dB

62 dB

61 dB

Sistem de şine vizibile S
3 de 625 x 625 mm
placă OWAcoustic¨-janus 33 mm, cu
design Sternbild
înălţimea de suspendare H = 300 mm
Dispozitiv de suspendare de vibraţii al firmei
Kimmel
strat MiWo ISOVER
Akustic TP1, 80 mm

Sistem de şine vizibile S
3 de 625 x 625 mm
placă OWAcoustic¨-janus 33 mm, cu
design Sternbild
Înălţimea de suspendare H = 300 mm
Dispozitiv de suspendare de vibraţii al firmei
Kimmel
fără strat MiWo

Amortizarea longitudinală a zgomotului
între încăperile învecinate

Schiţă

În multe clădiri, pereţii despărţitori între încăperile învecinate nu se înalţă până la plafonul brut, ci se opresc
la nivelul plafonului fals de dedesubt. Prin aceasta,
se urmăreşte o adaptare rapidă şi flexibilă, în caz de
nevoie, a dimensiunilor încăperii la noul profil prin deplasarea pereţilor despărţitori.

Spaţiul gol al
acoperişului

În cazul unei astfel de construcţii a unui plafon fals,
trebuie acordată o mare atenţie temei „Transmiterea
zgomotului prin cavitatea plafoanelor”. Dacă plafonul
fals cu sarcinile lui acustice nu a fost bine proiectat, se
poate ajunge foarte uşor la un „scurt-circuit acustic” al
încăperilor învecinate. În cazul unor astfel de încăperi,
nu mai poate fi păstrată nici discreţia necesară între
cele două încăperi.

A 5.0

Variantele de verificare

Măsura evaluată de
amortizare sonoră
Rw [dB]

Nivelul normat
evaluat de zgomot la
păşire Ln,w [dB]

70 dB

– dB

65 dB

– dB

Birou 1

Birou 2

Amortizarea zgomotului între încăperi este determinată
de toate părţile construcţiei, implicate în transmiterea fonică. Acestea sunt pereţii şi plafoanele ca
părţi despărţitoare şi delimitatoare, precum şi căile
laterale de transmitere prin şahturi, canale, cavitatea
duşumelelor şi rosturile de îmbinare. Pentru ca plafonul
fals să funcţioneze bine ca parte a întregului, trebuie
să aibă in indice bun de amortizare longitudinală a
zgomotului.
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Indicele amortizării fonice longitudinale Dn,c,w [dB] a plafoanelor false este influenţată de diferiţi parametri:

Zgomotele din cavitatea plafonului

grosimea plăcii, de ex. placa de 15 mm şi placa Janus
de 33 mm
desenul suprafeţei, de ex design Harmony (Dn,c,w =
31 dB) şi design Schlicht (Dn,c,w = 35 dB)
sistemul de montaj, de ex, sistemul S 3 sistem aparent
pentru plafon şi sistemul S 1, sistem pentru plafon invizibil
înălţimea de suspendare H
stratul de vată minerală pe toată suprafaţa sau acoperirea parţială cu un strat de vată minerală
Prin acoperirea întregii suprafeţe cu vată minerală, se
poate îmbunătăţi amortizarea longitudinală cu 2 dB per
cm. Vata folosită ar trebui să fie un material termoizolant din fibre conform DIN 18165 partea1 şi să aibă o
rezistenţă de scurgere longitudinală de Ξ ≥ 5 kNs / m4.
acoperirea parţială cu vată minerală în zona pereţilor
despărţitori
vopsire suplimentară a părţii din spate

Zgomotele produse de ţevile de apă şi de aerisire, de
instalaţia de aer condiţionat şi de orice fel de ţevi din
cavitatea plafonului pot fi mult reduse cu ajutorul plafoanelor OWA. Amortizarea fonică a plăcilor OWAcoustic
este, în funcţie de execuţie, între 18 şi 36 dB.
Atenţie la dotările ataşate:
Prin montarea unor corpuri de iluminat, a unor grilaje
luminase sau a unor instalaţii de aerisire, amortizarea
plafonului fals poate fi mult redusă. Nu trebuie lăsate
deschise găuri sau crestături.

Tablă de rigidizare absorbantă peste peretele despărţitor
categoria materialului de construcţie folosit pentru plăci

Concepte de soluţionare pentru un sistem S 3 prin
comparaţie:
Nr. OWAcoustic®
premium Dessin
1
2

15 mm Futura
15 mm Sternbild

3

15 mm Futura

4

15 mm Futura

5

33 mm Cosmos 68/N

6

15 mm Futura

Măsura suplimentară
–
–
25 mm Strat de vată
minerală
15 mm Placa Schlicht
dublată
–
25 mm Acoperire cu
vată minerală şi 15 mm
placă Schlicht

Sistem Înălţimea de suspendare Indice de amortizare a zgomotului (valoare de laborator)
H [mm]
S3
S3

710
710

31 dB
31 dB

S3

710

37 dB

S3

710

40 dB

S3

750

47 dB

S3

710

49 dB
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Valori de absorbţie a zgomotului
Designuri OWAcoustic® premium

Frecvenţă f [Hz]

Valoare medie:
		

aw = 0,70
NRC = 0,65

Valoare medie:
aw = 0,45
NRC = 0,50 (cu perforare cu ace)

aw = 0,70
NRC = 0,70

Grad de absorbţie

Valoare medie:
aw = 0,25
NRC = 0,25 (fără perforare cu ace)

Valoare medie:
		

aw = 0,80
NRC = 0,75

aw = 0,70
NRC = 0,75

Frecvenţă f [Hz]

Frecvenţă f [Hz]

Frecvenţă f [Hz]

Valoare medie:
		

Schlicht 9 / Universal 65

Grad de absorbţie
a zgomotului a [-]

Harmony 72

Grad de absorbţie
a zgomotului a [-]
Frecvenţă f [Hz]

Valoare medie:
		

Frecvenţă f [Hz]

Valoare medie:: aw = 0,65
NRC = 0,65 (cu perforare cu ace)

Futura 60

Grad de absorbţie
a zgomotului a [-]

Sternbild 3

Frecvenţă f [Hz]
Frecvenţă

Frecvenţă
Frecvenţă f [Hz]

Grad de absorbţie
a zgomotului a [-]

Valoare medie:
aw = 0,10
NRC = 0,10 ((fără perforare cu ace))

Cosmos plus

a absorbţie
zgomotului
a [-]
Grad de
a zgomotului

Grad de absorbţie a zgomotului

Grad de absorbţie
a zgomotului a [-]

Grad de absorbţie

Cosmos 68
zgomotului
a [-]
Grad deaabsorbţie
a zgomotului

Finetta 62

Grad de absorbţie
a zgomotului a [-]

Sandila 70

Valoare medie:
		

aw = 0,75
NRC = 0,75

aw = 0,50
Valoare medie:
NRC = 0,55 (Universal)
Valoare medie:
aw = 0,15
NRC = 0,15 (Schlicht)

Valoare medie:
aw = 0,15
NRC = 0,20 (fără perforare cu ace)

aw = 0,70
NRC = 0,75

Valoare medie:
aw = 0,45
NRC = 0,20 (cu perforare cu ace)

aw = 0,25
NRC = 0,25

Structura 5

Frecvenţă f [Hz]

Valoare medie:
		

aw = 0,50
NRC = 0,50

Frecvenţă f [Hz]

Valoare medie:
		

aw = 0,75
NRC = 0,80

Valoare medie:
aw = 0,25
NRC = 0,25 (Cosmos 68/O)

A 6.0

Valoare medie:
		

Grad de absorbţie
a zgomotului a [-]

Langschlitz 67

Frecvenţă f [Hz]

Valoare medie:
aw = 0,65
NRC = 0,65 (Cosmos 68/N)

Valoare medie: aw = 0,15
NRC = 0,15 (fără perforare cu ace)

Frecvenţă f [Hz]

Valoare medie:
aw = 0,70
NRC = 0,70 (cu perforare cu ace)

Grad de absorbţie
a zgomotului a [-]

Grad de absorbţie
a zgomotului a [-]

Molinari 74

Frecvenţă f [Hz]

Frecvenţă f [Hz]

Valoare medie:
		

Graphite 69

Grad de absorbţie
a zgomotului a [-]

Grad de absorbţie
a zgomotului a [-]
Frecvenţă f [Hz]

OWAlux® 64

Grad de absorbţie
a zgomotului a [-]

perforat regulat 1

Grad de absorbţie
a zgomotului a [-]

Stukkor 6
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Altele la cerere

OWAcoustic® janus®
Şapte funcţii - un singur plafon

OWAcoustic® janus este o placă de tavan din două
straturi, creată pentru domeniile cu cerinţe acustice
şi de prezentare deosebite, de ex. pentru birouri,
restaurante, dar şi pentru încăperi de utilizate privat.

0,95

0,85

În special pentru domeniile, în care absorbţia sonoră
şi amortizarea zgomotului trebuie aduse la un numitor
comun. Aceste plafoane speciale îndeplinesc şapte
funcţii importante:

0,90

0,63

0,54

0,63

0,61

0,53

0,37
0,20

0,32

0,24

Sternbild αw = 0,60 / NRC = 0,55

Harmony αw = 0,65 / NRC = 0,70

OWAcoustic® janus, 33 mm

Amortizarea zgomotului R [dB]

50
40

41

30
20

45

31
23

Optimizarea duratei de reverberaţie.
Acolo, unde durata de reverberaţie este prea lungă,
informaţiile auditive se pierd în încăpere. Plăcile de
tavan OWAcoustic® janus împiedică acest fenomen
sonor – şi contribuie astfel la optimizarea acusticii
spaţiului.

31

Amortizarea zgomotului.
O altă funcţie este reducerea zgomotelor, care trec
prin tavan. Cele două straturi ale plăcii reduc trecerea
sunetului.
Acest lucru este valabil pentru plafoanele din beton
armat şi cele din grinzi de lemn, dar şi pentru
acoperişurile de construcţie uşoară.

25
Această valoare a fost stabilită
la un stand de probă pentru
ferestre. Este o valoare pur
materială, care nu ţine cont de
construcţia portantă metalică.

10
0
125

250

500

1000

2000

4000

Frecvenţa f [Hz]

Amortizarea zgomotului: Rw = 36 dB (certificat de
verificare)
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OWAcoustic® janus®
Şapte funcţii - un singur plafon

Amortizarea longitudinală a zgomotului

Amortizarea longitudinală a zgomotului
În acelaşi timp, se acţionează împotriva transmiterii
auditive prin cavitatea plafonului, deci pentru
amortizarea zgomotului de la încăpere la încăpere
Reducerea transmiterii auditive din cavitatea
plafonului
Montarea unor conducte în cavitatea plafonului poate
avea ca urmare zgomote deranjante, de ex. datorită
instalaţiilor de aerisire sau a conductelor de apă.
OWAcoustic® janus® atenuează aceste zgomote.

OWAcoustic® janus®
cu sistem S 3

OWAcoustic® janus®
cu sistem S 18

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

Design Harmony, - amortizarea zgomotului:
Dn,c,w = 47 dB
(certificat de verificare)

Design Harmony, amortizarea zgomotului:
Dn,c,w = 49 dB
(certificat de verificare)

Amenajarea încăperii.
Nici un plafon fără design plăcut – toate produsele OWA
îndeplinesc această cerinţă. Plafoanele OWAcoustic®
janus® sunt realizate cu suprafeţe diferite. Şi răspund
astfel cerinţelor individuale de amenajare a spaţiului.
Integrarea unor elemente suplimentare.
Montarea unor instalaţii suplimentare ca de ex. corpuri
de iluminat sau şprinclere este posibilă fără mari cheltuieli de montaj, iar influenţele negative asupra însuşirilor
acustice ale plăcilor rămân reduse la minim.
Accesibilitatea instalaţiilor din plafon.
Instalaţiile din cavitatea plafonului trebuie să fie ascunse
în spatele plăcilor plafonului. Pe de altă parte trebuie
asigurat oricând accesul la conductele de alimentare pentru lucrările de întreţinere şi reparaţie. Nici o
problemă pentru OWAcoustic® janus®.

Informaţii suplimentare găsiţi în broşura nr. 570.
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