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|éghanggátlás?
Az építésicé|útermékek forga|omba hozata|ának, megfe|e|őség igazolásának á|ta|ános szabá|yait az Európai Unióban már
régita 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||api
totta meg a forga|omba hozata|hoz szükséges szabá|yokat és adott iránymutatást

-

dB-nél kisebb hangszigetelésre ad ada
tot. [7]

rolva.

nen, Í||etve laboratóriumban. A két e|járas
között az a|apvető kü|önbséget a kerul&

A fokóan

KüIörúeges léghanggátlásti

LL]2

Nagy léghang.

Kiizep*

dig magyar kÖveteIményszabványok [5]

A termékszabvány a hom|okzati szerkezeteket érő hatások a|apján 23 termék.

képessége.

A LÉGHANGGÁTústogatmát a maryar
követe|ményszabvány nem definiá|ja' hanem azt, mint a vizsgá|ati szabvány szerint e|végzett mérésbő| származi adatot
tekinti.
A |éghangszigete|ési képességszabványos mennyisége a sú|yozott |éghanggát.
|ási szám, ame|ynek je|e: R* ha |aboratiriumban |ett meghatározva, i||etve R'* ha
he|yszíni mérések szerint adódott. Mér-

tékegsége decibe| (dB). A vizsgá|ati szabvány e|járása szerint meghatározva egyet|en számértékkel je||emezhető egy adott
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2'ráb|ázat-

^]ég1anggát|ás

A termékszabvány szerint két |ehetőség
van az akusztikai te|jesítőképesség meghatározására..

.

-

-

vá|tozó mérték.

számo|nunk ke|| ezelt

A |aboratóriumi és a helyszíni vizsgá|atok
során a vizsgá|t szerkezettel vagy szerke
zetekke| határo|t terek egyikében mesterségesen gerjesztettjeleket adunk ki _ ez
az adÓtér. Az adótérben és a szerkezet
tÚlo|da|án - az Ún' vevőtérben -mérni ke||
a hangnyomásszinteket. A terc sávonként
|e
mért hangnyomásszint-kü|önbségekbó|
het meghatározni ez egyszámadatos |ég.
hangszigetelési je||emzőket'

fokozatok ajtók esetén [6]

Az Új termékszabvány már hangszigete|és.
ként je||emzi az akusztikai te|iesítőkéoes.
séget. A foga|om angol és német megfe.
|e|ője az ,,Acoustic performance,, és a
,,Scha| |schutz,, kifejezés.

.

he|yszíneken

hatásáva|. Kerü|őút a|att azt a hangener.
giát éftjük' ame|y nem közuet|enu| a vüs.
gá|t szerkezeten hato| át'
A |aboratiriumi körülmények között a ke
rü|ó utakon és a kitö|tő falon a |esugázott
hangteljesítménY (W"z) |ényegesen kisebb.
mint a vizsgált szerkezet á|ta| |esugá|zott
hangte|jesítmény (W"'). Ha azarány I/LU
né| kisebb' akkor az eredményt nem be*
fo|yáso|ja. Lásd az 7. ábrán.
A mérésiadatok jobb osszehason|íthatG
sága miatt a |aboratóriumban vizsgá|t szerkezetek mérete - javas|atként megfoga|
mazva - egyezményesen rögzített. Ab|a
kok esetében álta|ában !23 x 1'48 cm
méretű, ajtik esetében 10O x 2oo cmes.
A |aboratiriumi és a he|yszíni mérésimó&
szer tehát e|térő eredményeket ad, de á|talánosságban igaz' hogy R" > R'*.

4.{

1. táb|ázat _ A |éghanggát|ás fokozatok az ab|akok,
erké|yajtók szabványában [5]

je||emzőt soro| fe|' Ezek közül ötödikként

a |éghangszigete|ést, mint a zaj e||eni
véde|emet je||emző műszaki kategóriát
tesszük Vizsgá|at Íárgyává. Nyílászárok
esetén a hangszigetelést a levegőben
terJedő hangrezgésse| _ azaz a léghanggal, _ szembeni e||ená||óképeség je||emzi: minél kisebb a szerkezeten átjuti |ég.
hang aránya a gerjesztéshez képest, annál nagyobb a szerkezet hangszigetelő
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nélkiili

a laboratiriumokban $re

korlati|ag nincsenek kerü|őutak, míg a ltw
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Íéghaog.

gátlású

A nyí|ászárókra vonatkozó e|őírásokat ed-

utak jelentik:

(R-) dB

40

gátlású

m*

határozása [9] tehát történhet helyszí

súlyozott légbanggát'lási

megnevezése

LHl

LH3

A |éghanpszigete|és mérésse| történő

saám

jele

igazolni kell.

30 hírfo

Európai teliesítményfokozatok . 5

szerkezet |éghangszigete|ő tu|ajdonsága
a 100.3150 Hz középfrekvenciájú terc sá
vok tartományában' A nyl|ászár(l szerkeze
tek a Iaboratiriumi |éghangszigetelési
képességa|apján fokozatokba |ettek so-

konkrét e|járásokra' A|ape|v azonban, hory
a termékek tulajdonságait vizsgá|atokka|

[6] tarta|mazták. A kü|ső hom|okzati ablakok, erké|yajtik, tetőab|akok és bejárati ajtik megfe|e|őség igazo|ásának a|apja a jövőben egy 2oO6-ban mege|ent euripai termékszabvány lesz [7]' me|y- egy
átmeneti időszak |ete|te után _2o7o. január 31-ét követóen a termékek CE1e|ö|éséneka műszaki a|apját képezi. A meg.
fe|e|óség igazo|ását ekkor a szá||ító megfe|e|őségi nyi|atkozata és a terméken e|.
he|yezett CE-le|ö|és képezi.

G.'&]lüfi!i{

táb|ázatbi| vett érték'fe|té
teIek te|jesu|ése esetén
mérés,mely referencia adatot Szo|gá|tat

Ab|akok esetén a szerkezeti

kialakítás

és az

Üvegtípus

hangszigete|ési adatainak

(|GU R') ismeretében |ehetóség van a hanggát|ási érték-

5.11. ábra. Ablakok' ajtók |éghanggát|ási számának

nek a termékszabvány B me|-

érte|mezése Iaboratóriumi körülmények kozött

meghatározására eryszerűsí

lí'"' a két mérőhelyiséget elválasztó kitöltő lal által lesugárzott
akusztikai teijesítmény,'ys!>>W s2

|ék|et táb|ázatbiI töfténő

tett midon, mely azonban
csak egyszárnyÚ szerkeze
tekre érvényesés R* = J3

.{z

5.

l0' ábrán is látható jelölések rnegegyeznek;

1. ábra A |aboratóíumi méréselvi e|rendezése.

Forrás : szakirodalom _ Reis Frigyes [7o]

nek' vagy károsnak minősÜl'

+tA!flsldICaEálk
-HErffi!tu

A |éghanggát|ási szám ösz-

szefÜggésben van a szerkezet tömegéve| és méreteinek arányáva|, a tömÍté
sek számáva|, az eset|eges Üregekkel, résekke|, a
rétegek fe|építéséve|.Az

rögzítésmidja igen

nagy

gá|i' védett terekben a megengedhető zaj.

befo|yássa| van rá, i||etve

rása is midosíthatja a kapott végeredményt.

A hangszigete|és gvakor|a-

ti ieIentőségét a városok
eglre sűrűbb beépítettsé-

$.SS*S$

s*krzép - fekvencia

ge és a környezeti zajszint

emelkedése együttesen
adja' A je||emzően zajos

[Hz]

SúIyozott ercdmények az MSZ EN ISo 717-1:2000 szerfut

R, (C;Cr)
fÍltJ
R Ídr

x

tü

= 34 (-l;-3)

dB

köz|ése.

Amennyiben a |aboratórium fe|téte|ei lehetóvé teszik, a mérést ki |ehet terjesÍe-

5o Hz-SOOo Hz méréstartományra is.

A mérési eredmények köz|ése a mért je|.
|emzők és egy ún. vonatkoztatási görbéhez'va|ó i||esztéséve| történik, és az 5O0
Hz-hez tartozi adat értékétadja meg.

A

s

sú|yozott |éghanggát|ási szám értéke a|apján törté.

fe|téte|eknek

szerkezeti

1.

lent.

A hétköznapi szóhaszná|at az
akusztikus tulajdonságok jel|em.

KóÍtemek és t

6,

I
q
10.

Lakóüobák |akásokb8n' szociá|is ottho|okban. údü|őkbs
Lakószobák szál|odákban' ÍEnziókban, mÜnkáwá||ókban,
diákotlhonokban, Üdü|őhá4kban
Etkezókonvha. éttezóhe|üséo IakáEokban

További információk / |roda|omjegyzék/
[1] 89/106/EGK ÉpÍtésiTermék |ránye|v (CPD)
Í2] L997. éVi L/üV|||' tórvény az építettkömyezet a|akíte

t3l

6
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30

munkásáltók

3. táb|ázat A homlokzati szerkezetek mögött

szabvány)
Épű|etakusztika' Közosségi épüle
tek hangvigete|ési kó\Í-.te|ményei. Msszavont szabvány)
MSz{4{01.5:1989 Epü|etakusztika. Hom|okzati szerkezetek |éghangszigete|ési kóVete|ményei. (Visszavont
szabvány)
|V|SZo4.601-3:1988
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megengedett zaj köVetelményértékei t8]

Az anyagok je||emzésére a hangeInye|és

követe| ményt a kÜ |önbözó

szint-kü|önbség' foga|makat haszná|ja.

A zaj itt érte|emszerűen o|yan hang,
ame|y nem kívánatosnak, ke||emet|en-

rint a |akiterek ny.l|ászáriiva| szembeni

|éghanggát|ásÚ

fokozatok szerint |ehetett értéke|ni.Az új
termékszabvány az Rw ; Rw+C és Rw+Ctr
értékköz|ését kéri számon' [7]
A jelen|egi elvárás a nyi|ászárőkka| védett
terekre tervezési szinten, követeIményszabványban meghatározott. [8]

Azonban míg régebben a méretezésés

15601-1:2007 Épü|etakusztika.1. rész: Épü|eten
hangszigete|ési kiivete|mények
Msz 15601-2:2oo7 Épü|etakusaika.2. rész: Hom|okzati szerkezetek hangszigete|ési kóVete|ményei
MSZ EN 717.1:2ooo Akusztika' Épületek és épü|ete|emek hangszigete|ésénekértéke|ése'1. rész. Lég.
hangszigete|és'
|\4szo+601-1:1988 Épü|etakusztika. Az épü|eten be
luIi hangszigete|és vizsgá|ata. (Visszavont szabvány)
|V|sZ

be|ü|i

50

A régebbi ma$/ar szabvány függeléke sze-

foga|om haszná|atos. A múszaki szóhaszná|at pedig a tu|ajdonság körülírására a köz|ekedési zaj, zajterhe|és, |éghang' hangnyomásszint, hangnyomás-

Épü|etakusztika. Lakások és óná|-

üdűlóesiségek hangszigete|ési

köVeteIményei.(Visszavont

40

zésérea za1gát|ás' léghangszigete|és vagy a hangszi.

gete|ési képességfoga|mat haszná|ja.

és ajtók. Termékszabvány, teljesítőképességi je||emzók. 1. rész: T(lzá|
|ó éslvas/ füstgát|ó tuIajdonság né|küli ablakok és
külső bejárati ajtók',,
|ó

esaresszók
akugtlkal smpont.

Va|amint forga|omba hozata|ának

Vont szabvány)
|VlsZ EN L4357-I:2oo6,,Ab|akok

[8] MSZ{4601-2:1988

40

KeÍsskéde|mi, vendéglátó épü|ete& éladóterei' illétYe ve5dégi

|átó he|yis'!tg8i; Várólem6ki iniéns}€k
bó| kevésbé ioénres he|üséqei

3/2003" (1. 25.) BM4KM-KvVM eg/iittes rendetet az
építésitermékek műszaki követe|ményeinek, megfe|+
|őség igazo|ásának,

[7]

22-

sáró| és véde|méróI _ ÉpítésiTörvény (ÉTV)

és fe|haszná|ásának rész|etes szabá|yairól
Í4] t999/93/EK Európai Közósségek Bizottsága határc
zata -1999' január 25.
[5] MSZ 93842:1989 Ab|akok és erké|yajtók' Műszaki
Követe|mények (Visszavont szabvány)
[6] Msz 9386:1993 Ajtók műszaki kóVetelményei (Vissza

45

szál|odák, panziók' üdillók. sztriá|'s oithonok,
és diákotthonok közö6 he|üséaei
É{ermek.

Nonorofit Kft.

éiié|

35

Tantermgk, 6lóad&' és fog|a|koáatóteÍmok bt|sődékbfi'
óWdákban és oktatási lntéeényekben; üÍés. ó8 ÉIg}€'é{er.
meki könyvtárl o|vasótermek; taná.i szobák inténények
akusaikai szempontbó| iqénves irodahelvisénei

nagyobb

angsZigete |és i
képességetje.
h

dB

napPál

Egyéb oNosl ÍendelÖ. és kezelőhelyiséqek

|éghanggát|ási

flMMK-01-4917)
mérnök
ÉM| Építésüs/iMinősége||enórző |nnovációs
|||yés Lász|ó _ vizsgáló

megfe|e|ő

6-22óru

nik. A nagyobb

szám

is

megoldások

szÜkségesek, míg egy zö|dövezeti épü|etbe egyszerűbb kia|akítás is
e|égséges|ehet' Az a|apvető cé| _ azaz
hogy a Védett terekben miné| kisebb |egyen a zajszint - többfé|e mego|dássa| is
e|érhető. Ezek közÜ| az e$/ik részfe|adat
a nyi|ászárik típusának és beépítésük
módjának megvá|asztása [10].

zaj é||en védéndó he|yiség

suám

Papp lmre _ Vizsgá|ó mérnök, nyílászáró szakértó

tekbe szigorúbb akusztikai

L2A

Sor-

. A Vonatkozási görbe
egy kéto|dali Vakolatta| e||átott
28 cm Vastag tömör tég|afal léghanggát|ási görbéje

toronyházakba, nagi forga|mÚ irodákba, középÜ|e-

|éghanpszigete-

|és értéke|ésea

terhe|és nagysága a|att maradjon a tény|eges kia|aku|i zaj. A közlekedéstó| származi zaj terhe|ési határértékeije|enleg a
3. táb|ázat szerintiek. Az územi |étesítmí
nyektő| származő zaj esetén a27/2oo8.
(X||. 3') KvVM-EüM rende|et ad meg ha.
tárértékeket.

rÜ|ő

2. ebra A |aboratóriumi mérésieredmények graÍikonja és az értéke|és

ni az

a cé|' hogy az emberi tartózkodásra szo|-

környezetbe teIepÍtésre ke-

!1,1ry

!t.

Ieíri színképi||esztésseIkorrigá|t érté/ R"+C, R*+C,, / vonatkoznak.

kekre

A követe|mények te|jesítésekor és a mé.
retezés e|végzésekor minden esetben az

a szerkezetbeépítéstaka.

"."

tek tuIajdonságainak köz|ése me|lett, - a
konkrét zaj (p|. beszé|getés, tv, közúti
köz|ekedés, stb.) zavaró hatását jobban

beté-

tek' osztások száma, azok

{.o.f

hanggát|ási számára /Rw/ vonatko^ak,
2oo7-őÍa a követe|mények - a szerkeze-

a

Üveg rétegrendje,

"e

követelmény a szerkezetek sÚ|yozott |ég-

[9]

|V|vo46014:1989 Épületakusaika. Hom|okzati veÍke
zetek |éghangszigete|ésvi7sga|ata. Msszavont szabvány)

MSZ EN lso 14G3:1998 Akusztika. Épü|etek és épG
IeteIemek hangszigete|ésének Vizsgá|ata'
3. rész Epúletek léghangszigete|ésénekIaboratóriumi
vizsgálata
|VISZ EN |s0 14G5:2000 Akusztika. Épü|etek és épu
IeteIemek hangszigete|ésénekVizsgá|ata.
5' rész. Hom|okati elemek és hom|olaatok |eghang
szigetelésének viZsgá|ata.
[10] Reis Frigyes: Az épü|etakusztika a|adai. Az épuletek
akusztikai tervezésének €vakorlata' (Ierc kiadó 20o3)
P. Nagy JóZseÍ: A hangszigete|és e|ÍÉletees tyakoía
ta' (Akadémiai Kjadó 2004)
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