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MlT ls JELENT n utisznrI reueuző:
ÉcxnuocÁrlÁsz
Aa építési célú termékek forgalomba hozatalának, megfele.
Lőség igazo|ásának általános szabályaÍt az Európai UnÍóban
már rég6ta azÉpítésiTermék Irányelv [1], Magyaror szágon
azÉpítés|Törvény [2J és végrehajtási rendelete [3] szabá-
|yozza, A termékkörre eddÍg a rendelet és azEurípaÍ Bizott-
sághatározataÍ4lál|apítottamegaf orgalombahozataÍhoz
szükséges szabályokat és adott iránymutatást konkrét eljá-
rásokra. Alapelv azonban, hogy a termékek tulajdonságaÍt
vizsgálatokkal igazolni kell.

Anyi|ászárókra vonatkozó elóírásokat eddig magyar kö.
vetelményszabványok [5] [ó] tartalmazták, A külsó hom.
lokzati ablakok, erkélyajtók, tetőablakok és bejárati ajtók
megfelelőség igazolásának a|apja a jövóten egy 200ó-ban
megjelent európai termékszabvány lesz |A, mely - egy át-
meneti idószak letelte után - 2010' ianuár 31-ét követóen
a termékek CE-jelölésének a műszaki alapjátképezÍ. A meg-
felelőség igazolását ekkor a szá|Iitó megfelelőségi nyilat-
kozata és a terméken elhelyezett CE-jelöléS képezl,

A termékszabvány a homlokzatí szerkezeteket érő hatások
a|apján 23 termélellemzót sorol fel' Ezek közül ötödikként
a|éghangszigetelést, mint a zaj elleni védelemet jel|emző

műszakikategóriát tesszük vízsgáIat tárgy áv á, Nyílászárók
esetén a hangszigetelést a levegőben terjedő hangrezgés-
sel- azaz a léghanggal - szembeni ellenállóképeség jellemzil
minél kisebb a szerkezeten átjutó léghang atánya a ger-
jesztéshez képest, annál nagyobb a szerkezet hangszigetelő
képessége,

e|éghanggát|asf ogalmátamagyarkövetelményszabvány
nem definiálja, hanem azt, mintavizsgáIatiszabvány sze.
rint elvégzett mérésbó,l szátmaző adatot tekinti,

A léghangszigetelési képesség szabványos mennyisége
a súlyozott |éghanggátlási szám, amelynek jele: R*, ha la-

boratóriumban lett meghatározva, illetve R'., ha helyszínÍ
mérések SzerÍnt adódott. Mértékegysége decíbel (dB)' A

1l

vizsgáIatiszabványe|iátásaSzeÍintmegltatározvaegyetlen
számértékkel jellemezhető egy adott szerkezet léghang-
szÍgetelő tulajdonsága a I00_3150 Hz középfrekvencÍájú
te rc sáv ok tar tomány áb an, A ny íIás zár 6 s z erke z etek a lab o.
ratóriumí léghangszigetelésí képess ég aÍapján fokozatokba
lettek sorolva.

A fokozot SÚ|yozoil |éghonggú||ósi szóm

(R") dBiele megnevezese

tHr KÜ|önIeges |éghonggút|ósÚ >45
tH2 Nogy |éghonggót|úsÚ 40-44

tH3 |(özepes |éghonggóilósÚ 35-39

LH4 |(is |éghonggút|úsÚ 30-34

LH5 [éghonggó||ós né|kÜ|i <29

A léghanggótlós fokozatok az ablakok, erkélyajtók szabványában [5J

A fokozot SÚ|yozoil |éghonggó||ósi szóm

(R*) dBiele megnevezese

tHl Kii|önIeges |éghonggó||ósÚ >45
LH2 Nogy |éghonggót|ósÚ 35-44

LH3 Közepes |éghonggó||ósÚ 27-34

tH4 Kis léghonggó||ósÚ <27

A léghanggátlás fokozatok ajtók esetén [6J

Az ú j termékszabvány már |tangszigetelésként j ellemzi
az akusztíkai teljesítóképességet, A fogalom angol és né-
met megfelelője az Acoustic performance és a Schallschutz
kifejezés,

A termékszabvány szerint két lehetóségvan aZ akuszti
kai telj e s ítőképe s sé g megltatár ozásáta:

w táb|ázatből vett érték, feltételek teljesülése esetén
l;lr mérés, mely referencia adatot szolgáltat
Ablakok esetén a szerkezetÍ kialakítás és az üve5ípus

hangszÍgetelési adatainak (IGU R*) ismeretében lehetőség
van a hanggátlási értéknek a termékszabvány B melléklet
táblázatbő| történő me gh atározására egyszerűsített módon,
mely azonban csak egyszárnyú, szerkezetekre érvényes és
R* : ?8 dB-nél kisebb hangszigetelésre ad adatot, [7]



A !é9hangszigetelés méréssel történő
meghatározása Í9l
Történhet helyszínen, illetve laboratóriumban, A két el'árás
között az alapvetőkülönbséget a kerülőutak jelentík: a labo.
ratóríumokban gyakorlatilag nincsenek kerülóutak, míg a
ktilonboző helyszíneken - váItozó mértékben ugyan - de
számolnunk kell ezek hatásával, Kerülóút alattazta hang-
energíát értjük, amely nem közvetlenüla vizsgáIt szerke-
zeten hatol át,

A laboratóriumÍ körülmények kozött a kerülő utakon és
a kitoltő falon a lesugárzott hangteljesítmény (W.z) lénye-
gesen kisebb, mínt a vizsgáIt szerkezet által lesugárzott
hangteljesítmény (W,r), Ha az arány 1/1 0-né1 kísebb, akkor

W,2 o két méróhe|yiséget e|vilosztó kiiö|tő f0| ó|t0| lesugónott okusztikoi te|iesítmény,

Ws' t W,z

]. ábra: A laboratóriumi mérés elvi elrendezése.
Forrós: szakirodalom - Reis Frigles [Í0]
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az eredményt nem befolyásolia, A mérésÍ adatok jobb ösz-
szehasonlíthatósága miatt a laboratóríumban vizsgált szer.
kezetek mérete - javaslatként megfogalmazva - egyezmé.
nye S e n r ö gzitett, Ablakok e se tében áIta7ában 7 2) x 1 48 cm
méretű, ajtók esetében 100 x 200 cm-es, A laboratóriumi
és a helyszíni mérési módszer tehát eltéró eredményeket
ad, de általánosságban igaz, hogy \ > R'..

A laboratóriumí és a helyszínÍ vizsgálatok során a vÍzs-
gáIt szerkezettel vagy szerkezetekkel határolt terek egyi.
kében mesterségesen gerjesztett ieleket adunk ki _ ez az
adótér, Az adótérben és a szerkezet túloldalán - az űgyne-
Vezett vevőtérben - mérni kell a hangnyomásszinteket. A
tercsávonként mért hangnyomásSzint.különbségekből le-
het meghatá r ozni ez e gy számadatos lé ghan gszigetelési j el-
lemzó,ket'

Amennyíben a laboratóríum feltételei lehetővé teszík, a
mérést ki lehet terjesztenÍ az 50 Hz-5O00 Hz méréstarto-
mányta is, A mérési eredmények közlése a mért jellem-
zők és egy ún. vonatkoztatásÍ görbéhez való illesztésével
történik, és az 500 Hz-hez tartozó adat értékét ad;a meg,

Értékelése
A léghangszÍgetelés értékelése a súlyozott léghanggátlási
szám értéke aIapján történik, A nagyobb léghanggátlásí
szám nagyobb hangszÍgetelési képességet jelent,

Zaj9átlás
A hétköznapi szóhasznáIat az akusztikus tulajdonságok
j ellemzé s ére a zajgátlás, léghangsz igetelé s vagy a hangszi-
getelési képesség fogalmat használja, Az anyagok jellem-
zésér e a hangelnyelés fogalom használatos, A m(íszaki szó-
használat pedig a tulajdonság körülírására a kozlekedési
zaj, zajterhe|é s, 1é ghang, han gnyomásszint, han gnyomás.
színt-különbség, fogalmak at haszná|ja, A zaj itt értelemsze-
rúen olyan hang, amely nem kívánatosnak, kellemetlennek,
vagy károsnak minősül,
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2. óbra: A laboratóriumi mérési eredmények grafikonja és az
értékelés krjzlése.
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' A léghanggátlási szám összefüggésben van a szerkezet
tömegével és méreteinek arányával, a tömítések számáva|,
az esetleges üregekkel, résekkel, a rétegek felépítésével' Az
üveg rétegrendje' a betétek, osztások száma, azok rögzí-
tésmódja igen nagy befolyással van rá, illetve a szerkezet-
beépítés takarása is módosíthatja a kapott végeredményt,

Gyakorlati jelentősége
A hangszigetelés gyakorlati jelentőségét a városok egyre
sűrríbb beépítettsége és a környezeti zajszínt emelkedése
együttesen adia' R jellemzően zajos környezetbe telepítésre
kerülő toronyházakb a, nagy forgalmú irodákba, kozéptile-
tekbe szigorúbb akusztikai feltételeknek is megfelelő szer-

kezeti megoldások szükségesek, míg egy zöldövezetí épü.
letbe egyszerűbb kialakítás is elégséges lehet. Az aIapvető

cé| _ azaz hogy a védett terekben minél kÍsebb legyen a

zajszint- többféle megoldással ís elérhető. Ezek közül az

egyÍk részfeladat a nyí|ászárők típusának és beépítésük
módjának megvá|asztása [1 0].

A régebbi magyaÍ szabvány függeléke szerÍnt a lakóte.
rek nyilászáróival szembeni követelményt a ktilonbozó
léghanggátlású fokozatok szerint lehetett értékelni, Az új

termékszabvány az R* 
' 
R* * C és R* * C.' érték közlését

kéri számon' |7]

Elvárások
A jelenlegi elvárás a nyí|ászárőkkal védett terekre tervezé-

si szinten, követelményszabványban meghatározott' [8]

Azonban míg régebben a méretezés és követelmény a

s z e rke z etek s úlyoz o tt Ié gh'anggát|ási sz ámát a (R*) v o nat-
koztak, 2007.óta a követelmények - a szerkezetek tulaj-
donságaÍnak közlése mellett - a konkrét zaj (pI, beszélge-
tés, tv, kozúti kozlekedés stb,) zavaró hatásátjobban leíró
színképillesztéssel korrígált értékekre (R. + C' R- + C.,)

vonatkoznak,
A követelmények teliesítésekor és a méretez és elvégzé-

sekor minden esetben az a cé|, hogy az emberi tattőzko-
dásra szolgáló, védett terekben a megengedhető zajterhe-
lés nagysága alatt maradjon a tényleges kialakuló Zaj. A
kozlekedé stó,l szátmazó zaj terhelési határértékei j elenle g

1B

az aIábbi táb|ázat szerintíek. Az izemi létesítményektó1
származó zai esetén a27/20o8' fin' 3') KvVM-EüM rende-
let ad meg határértékeket'

Sor-
gám za' e|len védendó hé|ybég

L4 dB
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35

40'
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mek; könwtáÍi o|vaóót3rmek; tanári sebák, it.ilé4l'i'nyék
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5. 40
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10. Kereskede|mi, vendég|áló épo|etek e|adóterei' i||etvá vendég..
|átó he|yiségei; Váótemek: intémények akusáikái szmpmt-
bó| kevésbé igónyes helyiségei
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3. táblázat A homlokzati szerkezetek mógött megengedett zaj
köv e t e lmény ért ékei [ 8J
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