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Aa építésicélútermékek forgalomba hozatalának, megfele.
Lőség igazo|ásának általános szabályaÍt az Európai UnÍóban
már rég6ta azÉpítésiTermékIrányelv [1], Magyaror szágon
azÉpítés|Törvény[2J és végrehajtási rendelete [3] szabá|yozza, A termékkörre eddÍg a rendelet és azEurípaÍ BizottsághatározataÍ4lál|apítottamegaf orgalombahozataÍhoz
szükséges szabályokat és adott iránymutatást konkrét eljárásokra. 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 átmeneti idószak letelte után - 2010' ianuár 31-ét követóen
a termékek CE-jelölésének a műszaki alapjátképezÍ. A megfelelőség igazolását ekkor a szá|Iitó megfelelőségi nyilatkozata és a terméken elhelyezett CE-jelöléS képezl,

műszakikategóriát tesszük vízsgáIat tárgy áv á, Nyílászárók
esetén a hangszigetelést a levegőben terjedő hangrezgéssel- azaz a léghanggal - szembeni ellenállóképeség jellemzil
minél kisebb a szerkezeten átjutó léghang atánya a gerjesztéshez 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 laboratóriumban lett meghatározva, illetve R'., ha helyszínÍ
mérések SzerÍnt adódott. Mértékegységedecíbel (dB)' A
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A léghanggótlós fokozatok az ablakok, erkélyajtók szabványában [5J
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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

ropa

eu

A léghanggátlás fokozatok ajtók esetén [6J

Az ú j termékszabvány már |tangszigetelésként j ellemzi
az akusztíkai teljesítóképességet, A fogalom angol és német 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 értékneka termékszabvány B melléklet
táblázatbő| történő me gh atározására egyszerűsített módon,
mely azonban csak egyszárnyú, szerkezetekre érvényesés
R* ?8 dB-nél kisebb hangszigetelésre ad adatot, [7]
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A !é9hangszigetelés mérésseltörténő
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 mértékbenugyan - de
számolnunk kell ezek hatásával, Kerülóút alattazta hangenergíát értjük, amely nem közvetlenüla vizsgáIt szerkezeten hatol át,
A laboratóriumÍ körülmények kozött a kerülő utakon és
a kitoltő falon a lesugárzott hangteljesítmény (W.z) lényegesen kisebb, mínt a vizsgáIt szerkezet által lesugárzott
hangteljesítmény (W,r), Ha az arány 1/1 0-né1 kísebb, akkor
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]. ábra: A laboratóriumi méréselvi elrendezése.
Forrós: szakirodalom - Reis Frigles [Í0]

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 mérésimódszer tehát eltéró eredményeket
ad, de általánosságban igaz, hogy
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A laboratóriumí és a helyszínÍ vizsgálatok során a vÍzsgáIt szerkezettel vagy szerkezetekkel határolt terek egyi.
kében mesterségesen gerjesztett ieleket adunk ki _ ez az
adótér, Az adótérben és a szerkezet túloldalán - az űgyneVezett vevőtérben - mérni kell a hangnyomásszinteket. A
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Amennyíben a laboratóríum feltételei lehetővé teszík, a
méréstki lehet terjesztenÍ az 50 Hz-5O00 Hz méréstartományta is, A mérésieredmények közlése a mért jellemzők és egy ún. vonatkoztatásÍ görbéhez való illesztésével
történik, és az 500 Hz-hez tartozó adat értékétad;a meg,
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Értékelése
A léghangszÍgetelés értékelésea súlyozott léghanggátlási
szám értékeaIapján történik, A nagyobb léghanggátlásí
szám nagyobb hangszÍgetelési képességet jelent,

".s --8

nf os

e" *s

i||osz|ási vonatkoztatási góÍb9

...-O_

sávközép.Ítekvencia (Hz}

Vizsgá|t szoÍk€zet lóghanggát|ásá
SÚJyozol1 etedmények oz l'4S7 EN |S0 7l

Í (Hz

100

125

]ó0

200

250

315

(dl

5,1

28,3

18,2

!7,1

22,1

ó,1

R

s

sóf

40(
3t

500

7.l:2000 vgini R-

(c;

Q)

=

34tl;

l)

dB

ó30

800

1000

1250

l ó00

2000

2500

3t 5(

400r

5000

34,9

]ó,9

34,1

3/.1

38,9

39,1

???

31,(

34,t

3ó,5

2. óbra: A laboratóriumi mérésieredmények grafikonja és az
értékeléskrjzlése.

Zaj9átlás
A hétköznapi

szóhasznáIat az akusztikus tulajdonságok
ellemzé s ére a zajgátlás, léghangsz igetelé s vagy a hangszigetelési képességfogalmat használja, Az anyagok jellemzésére a hangelnyelés fogalom használatos, A m(íszaki szóhasználat 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 értelemszerúen olyan hang, amely nem kívánatosnak, kellemetlennek,
vagy károsnak minősül,
j

www.ajto-ablakspektrum.hu 17

aktuá|iS: szabván

'

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 rögzítésmódja igen nagy befolyással van rá, illetve a szerkezetbeépítéstakarása is módosíthatja a kapott végeredményt,

az aIábbi táb|ázat szerintíek. Az izemi létesítményektó1
származó zai esetén a27/20o8' fin' 3') KvVM-EüM rendelet ad meg határértékeket'
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A hangszigetelés gyakorlati jelentőségét a városok egyre
sűrríbb beépítettségeés a környezeti zajszínt emelkedése
együttesen adia' R jellemzően zajos környezetbe telepítésre
kerülő toronyházakb a, nagy forgalmú irodákba, kozéptiletekbe szigorúbb akusztikai feltételeknek is megfelelő szerkezeti megoldások szükségesek, míg egy zöldövezetí épü.
letbe egyszerűbb kialakítás is elégséges lehet. Az aIapvető
cé| _ azaz hogy a védett terekben minél kÍsebb legyen a
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Kereskede|mi, vendég|áló épo|etek e|adóterei' i||etvá vendég..
|átó he|yiségei; Váótemek: intémények akusáikái szmpmtbó| kevésbéigónyes helyiségei

10.

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.
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3. táblázat A homlokzati szerkezetek mógött
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