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Ablakok műszaki követel ményei
léghanggátlás
V.

:

nEsz

A termékszabvány a hom|okzati szerkezeteket éró hatások a|apján 23 termékje||emzőt soro|
fe|' Ezek közÜ| ötödikként a |éghangszigete|ést' mint a zaj e||eni védelmet jellemzó műszaki

kategóriát tesszÜk vizsgá|at tárgyává. Nyílászárók esetén a hangszigete|ést a levegőben terjedő hangrezgésse| _ azaza léghanggal - szembeni e||enálló képességje||emzi: miné| kisebb a
szerkezeten átjutó léghang aránya a gerjesztéshez képest, anná| nagyobb a szerkezet hangszigetelő képessége'

A léghanggát|ás

MSZ 9384-2:19B9

6

táb|ázata

A léghanggátlás fogalmát a magyar
követelmény szabv ány nem definiálja,
hanem azt, mint a vizsgáIati szabvány

szerint elvégzett mérésbőlszármaző
adatot tekinti.

KÜ|önleges |éghanggát|ású

LH,I

LHt

A léghang-szigetelési képesség

I

Nagy |éghanggát|ásÚ

40-44

i

Közepes léghanggát|ású

35-39

Kis |éghanggát|ásÚ

szabványos mennyisége a súlyozott
léghanggátlási szám, amelynek jele: R-,
ha laboratóriumban lett meghatározva,
illetve R'*, ha helyszíni mérésekszerint

adódott. Mértékegységedecibel [dB].
A vizsgálati szabvány eljárása szerint
meghatározva egyetlen számértékkel
jellemezhető egy adott szerkezet 1éghangszigetelő tulajdonsága a 100-3150
Hz középfrekvenciájú tercsávok tartományában. A nyí|ászár ő-szerkezetek

Léghanggát|ás néIkÜli
1.

táb|ázat: a |éghanggátlás Íokozatok az ab|akok, erké|yajtók szabványában [5]

MSZ 93B6:1993

11' táb|áZata

KÜlönIeges |éghanggátlású

LH2

:

Nagy |éghanggát|ású

LH3

i

Közepes |éghanggát|ású

l

Kis |éghanggát|ású

a laboratóriumi léghangszigetelési
képesség alapján fokozatokba lettek 2'

táb|ázat: a iéghanggátlás Íokozatok ajtók esetén [6]

Az új terméks zabvány már hangszigetelésként jelle mzi az akusztikai teljesítő-

Sz

sorolva.

képességet. A fogalom angol és német
megfelelője az,,Acoustic performance,'
és a,,Schallschutz'' kifejezés.
A hétköznapi szőhaszná|at az akusztikus tulaj donságok jellem zésére a zajgátlás, léghangszigetelésvagy a hangszigetelési képesség fogalmat használja.
Az anyagok jellemzésére a hangelnyelés
fogalom használatos' A műszaki szóhasználat pedig a tulajdonság körülírására
a közlekedési zaj, zajterhelés, léghang,

A-hangnyomásszint, hangnyomásszint-különbség fogalmakat használja. A
zaj itt értelemszerűen olyan hang, amely

nemkívánatosnak, kel]emetlennek vagy

károsnak minősül.
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Az építésicé|útermékek forga|omba hozata|ának. megfe|e|óségigazo|ásának

álta|ánoS szabályait az Európai Unióban már régóta az ÉpítésiTermék Iránye|v
[1], Magyarországon az ÉpítésiTörvény[2] és végrehajtási rende|ete [3] szabá|yozza. A termékkörre eddig a rende|et és az Európai Bizottság határozata [4]
á||apította meg a forga|omba hozata|hoz szÜkséges szabá|yokat és adott irány-

mutatáSt konkrét eljárásokra. A|ape|v azonban' hogy a termékek tulajdonságait
vizsgá|atokkaI igazo|ni ke||'
A nyílászárókra vonatkozó elóírásokat eddig a magyar követeIményszabványok
t5] t6] tartalmazták. A kÜ|ső homlokzati ab|akok. erké|yajtók. tetőab|akok és
bejárati ajtók megfe|e|őségigazo|ásának alapja a jövőben egy 20O6-ban megjelent európai termékszabvány |esz [7], mely - egy átmeneti idószak |etelte
után - 2010. január 31.ét követően a termékek CE-je|ö|ésének a műszaki a|apját
képezi. A megfe|e|őség igazolását ekkor a szál|Ító megÍeIe|óségi nyl|atkozata és
a terméken elhe|yezett CE-je|ölés képezi.
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teni az 50-5000 Hz méréstartományra
is. A mérésieredmények közlése a mért

jellemzők és egy ún. vonatkoztatási
görbéhez való illesztésével történik,

és az 500 Hz-hez tartoző adat értékét

adja meg.

Wst

,Y

Értéke|és

W*z

A Iéghangszigetelés értékelésea súlyozott léghanggátlási szám értékealapján
történik. A nagyobb léghanggát|ási szám

nagyobb hangszigetelési képességet

jelent.

Ab|akok, ajtók |éghanggát|ási számának érteImezése' laboratóriumi körulmények között

Forrás: szakirodalom

-

A léghanggátlási szám összefüggésben

Reis Frigyes [1o]

van a szerkezet tömegével és méreteinek arányával, a tömítések számáva|, az

ábra: a laboratóriumi mérése|vi eirendezése

Az akuszti kai teljesítőképesség meghatározása
termékszabvány szerint két lehetőség
akusztikai teljesítőképességmeghatározására:
J tábláZatből vett érték,feltételek teljesülése esetén
'4,

l"an az

!

mérés,mely referenciaadatot szolgáltat.
Ablakok esetén a szerkezeti kialakítás
és az üvegtípus hangszigetelési adatainak IIGU R*J ismeretében lehetőség van

hanggátlási értéknek a termékszabvány
melléklet táb\ázatbőI történő megha.
tÁrozására egyszerűsített módon, mely
azonban csak egyszárnyú szerkezetekre
érvényesés R* = 38 dB-nél kisebb hangszigetelésre ad adatot. [7]
a

ts

A laboratóriumi és a helyszíni mérési
módszer tehát e]térő eredményeket ad, de
általánosságbanigaz, hogy R* > R'*'
A laboratóriumi és a helyszíni vizsgá-

latok során a vizsgált szerkezettel vagy
szerkezetekkel határoltterek egyikében
mesterségesen gerjesztett jeleket adunk ki
_

ezazadőtér'Az adótérben

és a

szerkezet

esetleges üregekkel, résekkel, a rétegek
felépítésével.Az üveg rétegrendje, a beté-

teh osztások száma,azok rögzítésmódja
igen nagy befolyással van rá, illetve a
szerkezetbeépítés takarása is módosíthatja a kapott végeredményt.

Gyakor|ati jeIentőség

tú]oldalán - az ún' vevőtérben - mérni ke]]

A

a

a

hangnyomásszinteket. A tercsávonként
mért hangnyomásszint-különbségekből
lehet meghatár ozni az egyszámadatos
léghangszigetelési jellemzőket.
Amennyiben a laboratórium feltételei
lehetővé teszik, a méréstki lehet teriesz-

hangszigetelés gyakorlati jelentőségét
városok egyre sűrűbb beépítettségeés
a környezeti zajszint emelkedése együttesen adja. A jellemzően zajos környezetbe telepítésre kerülő toronyházakba,
nagy forgalmú irodákba, középületekbe

szigorúbb akusztikai feltételeknek is

MSZ 15601.2-2oo7 2'táb|ázata. a he|yiségben megengedett átlagos közlekedési zaj
(térbe|i és időbe|i át|ag, számítási paraméterek)

A léghangszigetelés mérésseltörténő
meghatározása [9] tehát történ het helyszínen, illetve laboratóriumban. A két
eljárás között az alapvető különbséget
a kerülőutak jelentik: a laboratóriumokhan gyakorlatilag nincsenek kerülőutak,
míg a különb öző he|y színeken - változó
mrértékbenugyan, de - számolnunk kell
ezek hatásával. Kerülőút alatt azt a hangenergiát értjük, amely nem közvetlenül
a vizsgált szerkezeten hatol át.

és betegszobák
Kórházak' rende|őintézetek
endeIolntézetek keze|ókeze|ő- éS
és műtóheIyiségei

35

40
bö|csódékben, óvodákban és oktatási intézményekben, Ülés- és tárgya|ótermek; konyvtári oIvasótermek;
tanári szobák, intézmények akusztikai szempontból
igényes irodaheIyiségei

Laboratóriumi körülmények között

a kerülőutakon és a kitöltő

falon a lesugárzott hangteljesítmény (W.,J lényegesen kisebb, mint a vizsgált szerkezet
által lesugárzott hangteljesítmény [W
,].
Ela az arány 7/70-nél kisebb, akkor az
eredményt nem befolyásolja' (Lásd az
1.

30

]'

i

Etkezókonyha, étkezőhelyiség

..

..

|akásokban

,,

35

a

45

ábrán)

A mérésiadatok jobb risszehasonlíthatósága miatt a laboratóriumban
vizsgált szerkezetek mérete - javaslat-

ként megfog a|mazva - egyezményesen
rögzített. Ablakok esetében általában

I23x148 cm méretű, ajtók esetében

100x200 cm-es.

MAGYAR AszTALos ÉsrntpnR | 2oo9.

11.

10

vendéglátó helyiségei; várótermek; intézmények akusztikai szempontból kevésbé igényes he|yiségei

3. táblázat' a homlokzati szerkezetek mögött

megengedett

za.j

60

követelményértékei [B]
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szembeni követelményt a különböző

léghanggátlású fokozatok szerint lehetett értékelni' Az űjtermékszabvány az
R*; R-+C és R-+C,. értékköz]ését kéri

i||esztett vonatkoztatási görbe

*

vizsgá|t szerkezet |éghanggát|ása

számon. |7]

A jelenlegi elvárás a nyílászárókkal védett terekre tervezési szinten,
követelményszabványban meghatározott. [8]

Azonban, míg régebben a méretezés
követelmény a szerkezetek súlyozott
léghanggátlás i számára IR-) vonatkoztak,
2007 őtaakövetelmények - a szerkeze.
tek tulajdonságainak közlése mellett - a
konkrét zaj (p|' beszélgetés, tv, közúti
közlekedés stb.J zavaró hatását j obban

3
t

és a

tr
N

.3
F

so

o
o

E
o
.o

leíró színképillesztésselkorrigált értékekre (R_+C, R_+Ct.J vonatkoznak.
A követelmények teljesítésekor és a
méretezés elvégzésekorminden esetben

10

.Y

*8 .fo ooo 3o
""8

".S

ó,s

az a cé|,hogy az emberi tartózkodásra

.

szolgáló, védett terekben a megengedhető
oo8

sávközép-f rekvencia (Hz)

Súlyozolt eredmények az MSZ EN |So 7 ] 7-1:2oOO szer;nt
R*(C;C,,)=34(-1;-3) dB

2. ábra' a laboratóriumi mérésieredmények gra[ikonja és az értékelésközlése

megfelelő szerkezeti megoldások szükségesek, míg egy zöldövezeti épületbe
egyszerűbb kialakítás is elégségeslehet.
Az a|apvető célr - azaz, hogy a védett te-

típusának és beépítésükmódjának meg-

- többféle megoldással is elérhető' Ezek
közi| az e gy ik ré s z feladat a ny í|ászár ők

A régebbi magyar szabvány függeléke szerint a lakóterek nvíIászáróival

rekben minél kisebb legyen a zajszint

zajterhelés nagysága alatt maradjon a
tényleges kialakuló zaj. A közlekedéstől
származő zaj terhelési határértékei jelenleg a 3' tóblázat szerintiek. Az iJrzemi
létesítményektő| származó zaj esetén a
27 /2008. (XII. 3J KvVM-EüM rendeletad
meg határértékeket'
Papp Imre
vizsgá|ő mérnök,
nyí|ászár ő-szakértő (MMK-0 1-4917J

választása [10].

Illyés László

vizsgáIő mérnök

Elvárások

EMI Epítésügyi Minósége||enőrző
nnovációs NonoroÍit Kft.
I

További inÍormációk (lrodaIomjegyzék)
t1] B9/106/EGK Epitésl Termék Iránye|v (CPD)

Í2] 1997. évi LXXV|||, törvény az épitett környezet a|akitásáróI és véde|méró| _ ÉpítésiTörvény (ÉTV)
t3] 3/2oo3' (| 25.) BN/-GKÍV-KvVM egyÜttes rendeIet az építésitermékek műszaki követeIményeinek'

megfe|e|óségigazo|ásának, Valamint
ÍorgaIomba hozata|ának és ÍeIhaszná|ásának rész|etes szabá|yairó|
1999/93/EK Európai Közösségek Bizottsága határozata _ 1999' január 25.
t5] MSZ 9384-2:1989 Ablakok és erkélyajtók. Mtjszaki Követelmények (Visszavont szabvány)
|VSZ 93B6:1993 Ajtók műszaki követelményei (Visszavont szabvány)
Í1] |VSZ EN 14351-1 2006 ,AbIakok és ajtók. Termékszabvány, te|jesitóképességi je||emzók. 1. rész: Tűzá||ó és,/vagy Íüstgát|ó tuIajdonság
né|kÜ|i ab|akok és kü|só bejárati ajtók."
tB] MsZ-04-601-2:19BB EpÜ|etakusztika. Lakások és öná||ó ÜdÜ|őegységek hangszigete|ési követeIményei (Visszavont szabvány)
MsZ-04.601-3:1988 EpÜ|etakusztika. KöZösségi épÜ|etek hangszigete|ési követeIményei (Visszavont szabvány)
lV]SZ.o4-6o1-5:1989 EpÜ|etakusztika. HomIokzati szerkezetek |éghangszigete|ési követeIményei (Visszavont szabvány)
MSZ ,l 56o1-'1 :2oo7 ÉpÜ|etakusztika.1' rész: ÉpÜ|eten be|Ü|i hangszigete|ési köVete|mények
MSZ 15601-2:2007 EpÜ|etakusztika'2' rész: Homlokzati szerkezetek hangszigete|ési követe|ményei
MSZ EN 1 11-1:2ooo Akusztika' EpÜletek és épÚ|ete|emek hangszigete|ésének értékelése. . rész. Léghangszigetelés
|VSZ-o4-6o1-1:19B8 ÉpÜ|etakusztika' AZ épÜ|eten be|Ü|i hangszigete|és Vizsgá|ata (Visszavont szabvány)
lMSZ-o4-601-4:19B9 EpÜ|etakusZtika. HomIokzati szerkezetek |éghangszigete|és vizsgá|ata (Visszavont szabvány)
,14o.3:199B
Akusztika. ÉpÜletek és épÚ|ere|emek hangszigete|ésének vízsgá|ata. 3. rész ÉpÜ|etek |éghangszigete|éséner
|VSZ EN ISo
laboratóriumi vizsgá|ata
|VSZ EN ISo 14o-5:2oOo Akusztika' Épu|etekés épü|etelemek hangszigete|ésének vizsgá|ata. 5. rész. Hom|okzati e|emek és hom|okZatok |éghangszigete|ésének vizsgá|ata.

t4]
t6]

,1

t9]

[1o] ReisFrigyes: Azépü|etakusztikaa|apjai.AzépÜ|etekakusztikai tervezésénekgyakor|ata.(TercKiadó'2003)
gete|és e|mé|ete és gyakor|ata (Akadémiai Kiadó,2oo4)

28

PNagyJózsef: Ahangszi-

2OO9, 11, I MAGYAR ASZTALOS ES FAIPAR

