
A bennünket érő zajok minősége és men�-
n�isége azonban nem csak kellemes és 

szociális magatartásunkat pozitívan befol�á-
soló lehet hanem kellemetlen és egészségká-
rosító is. 

A Föld népesség növekedésével urbanizáció 
és a technikai fejlődés felg�orsulásával az 
élettér szűkülésével és az embereket érő zaj-
terhelés növekedése sokáig nem szerepelt 
a körn�ezetvédelem és az épített körn�ezet 
megoldandó problémái között. 

Az Európai Unió területén közel 50 millió em-
ber van kitéve zajártalmaknak. Hazánkban 
ez a probléma 2 millió embert érint.  A zajok 
80%-áért a közlekedés felelős.

A körn�ezeti zajról szóló 2002/49/EK Uniós 
irán�elv a körn�ezeti zajnak való kitettség 
csökkentésére törekszik a zajmutatók és 
értékelési módszerek összehangolásával, 
információk g�űjtésével és „zajtérképek” 
készítésével.

Többek között 2014. áprilisában új rendeletet 
fogadtak el a gépjárművek által kibocsátott 
zajértékkel kapcsolatban mel� 2016. áprili-
sától lép életbe és személ�autók esetén a je-
lenlegi 74 decibelről 68 decibelre csökkenti a 
kibocsátási tartomán�t. Természetesen ezek 
mellett a légi és vasúti közlekedés valamint az 
ipari területek kibocsátásnak csökkentésére 
is számos eredmén�t sikerült elérni.

Hazánkban a 7/200(XII.3.) KvVM-EüM rendelet 
szabál�ozza a határértékeket.

A hang mechanikai rezgések sorozata két leg-
fontosabb fizikai jellemzője a hang frekvenci-
ája (másodpercekben mért ciklusa) valamint 
a hangerő (hangn�omás).

 A  CSÖND  ÉRTÉK
A hangok és azoknak észlelése 
életünk fontos része. A magza-
tok már 16-20 hetes koruktól 
hallják az őket körülvevő vi-
lág rezdüléseit és ez az inger 
egész életünket végigkíséri. 
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Miért fontos a zajterhelést csökkenteni? A za-
varó hang hatásai rövid és hosszú távon is ká-
rosak az emberre:

1. Halláskárosodáshoz vezetnek
A zaj károsító hatása függ annak 
a.  Erősségétől (napi szinten 85 dB, eg�sze-

ri behatás 120-130 dB okoz halláskáro-
sodást) –il�en hanghatást képes kifej-
teni pl: kiabálás 80-100 dB, légkalapács 
105 dB, kézi köszörű 104-106 dB.

b.  Hangmagasságtól (frekvencia) 
A hangokat az ember 20 Hz alatti, vag� kb. 
20 kHz közötti tartomán�ban érzékeli.
A beszédhang 20 és 8000 Hz között van. 

2. Beszédértés romlását okozhatják
A beszéd zavarása alapjaiban eg� elfedési 
hatás, amel�ben az eg�idejű, zavaró hang 
elfedi a beszédhangnak a megértés szem-
pontjából fontos részeit.

3. Pszihofizikai és mentális teljesítmény 
romlását idézik elő

A zavartalan alvás szükséges feltétele az 
egészséges szervezet megfelelő fizikai és 
mentális működéséhez. Az alvás közben 
átélt zajterhelés csökkenti a teljesítmén�t, 
megnövekszik a fáradságérzet, hangulat-
romlást okoz( 30 dB fölötti zaj már alvásza-
vart okoz)

Hosszútávon a 65-70 dB zajszint kardio-
vaszkuláris, és kognitív feladat megoldási 
teljesítmén�re is káros hatással van.

4. Szociális magatartásunk változását 
okozhatja

Ingerléken�ség, alacson�abb tolerancia 
szint.

Az akusztikai kén�elem alacson� zajszintet 
jelent, mel� eléréséhez két út vezethet épített  
körn�ezetben:

1.  A zajkibocsátás csökkentése (technikai 
fejlesztések mel�ek fig�elembe veszik 
a zajcsökkentő koncepciókat és szabá-
l�ozást lásd pl: a személ�gépjárművek 
esetén )

2.  A zaj elleni védelem fejlesztése (zajféke-
zés áramlás közben és a vevő felületen)

Az ideiglenes zajfékezés lehetséges különbö-
ző mechanikai eszközökkel ( pl:füldugó, fül-
védő) de amenn�iben napi életvitelünkben 
szeretnénk az élhetőbb, harmonikusabb zaj-
mentes lakó és munkaterületeket kialakítani 
akkor már a tervezés fázisában kell az akusz-
tikailag optimális rendszereket kidolgozni 
illetve a meglévő épületeknél ol�an megol-
dásokat utólagosan beépíteni amik növelik a 
komfortérzetet.
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Napjainkban az ingatlanok árát is jelentősen 
befol�ásolja az ott tapasztalható zajszint ( kül-
ső körn�ezet által generált valamint épületen 
belüli). 

Az épületakusztikai tervezésben a megfelelő 
lég- és lépéshanggátlás elérése az elsődleges 
feladat, míg a teremakusztikai tervezéssel 
az adott hel�iség jó hangzásának biztosítása 
a cél, például színház- és hangversen�ter-
mek, előadótermek vag� tantermek esetén. 
Zajcsökkentési feladatok megoldásában han-
geln�elő an�aggal csökkentjük a zajos hel�i-
ségekben lévő hangenergiát.

Az épületakusztikában, teremakusztikában és 
az ipari zajcsökkentésben a porózus an�agok-
ból készült termékeket használják fel a legna-
g�obb mértékben. Ezekből az an�agokból kö-
zép- és nag�frekvenciás tartomán�ban nag� 
hatásfokú eln�elő felületeket lehet kialakítani
.
1. Léghangszigetelés szerelt előtétfalak-
ban, falburkolatokban  (új épületeknél és 
utólagos felújítás hő és akusztikai szige-
telés esetén)
Fém és favázas szerkezetek (URSA ásván�g�a-
pot és gipszkarton lapok)

Ajánlott szigetelőanyag:
–  TWF 1. és TWP 1. üvegg�apot /

N�omással nem terhelhető, könn�en 
vágható, eg�szerűen beépíthető an�a-
gok. Elsősorban: szerelt válaszfalakban 
és külső kéthéjú szerkezetekben vala-
mint kéthéjú könn�űszerkezetes lapos 
tetőknél alkalmazzuk./ 

–  FDP 2.üvegg�apot/ Alkalmazható han-
geln�elő an�agként kéthéjú szellőzte-
tett légréteges külső falaknál, szerelt 
burkolattal./ 

Ajánlott gipszkarton szerkezet:
Normál, impregnált igén� szerint tűzgátló 
gipszkarton lapokkal borított, acél vázszer-
kezetre szerelt és a fenti szigetelőan�agokkal 
kitöltött határoló szerkezetek, amel�eket a 
meglévő tartószerkezetekre hanghíd megsza-
kító szivacs alkalmazásával ajánlott beépíteni
.
2. Lépéshangátlás úsztatott padlóban
URSA üvegg�apot úszópadlóban történő al-
kalmazásának előn�ei:

–  Alacson� dinamikai merevség 
–  Kiváló akusztikai teljesítmén�: az an�ag 

rugóként működik ( terhelés alatti vas-
tagság a megengedhető hel�foglalástól 
függ, de minél nag�obb a terhelés alatti 
vastagság, annál jobb lesz a lépéshang-
szigetelés javulás értéke).

Ajánlott termékek:
–  TEP ; TSP üvegg�apot. /Alkalmazható 

melegpadló, hidegpadló burkolat és 
padlófűtés esetén./

A hőszigetelés mellett a megfelelő akusztikai 
szigetelések alkalmazása is nélkülözhetetlen 
otthonaink és munkahel�ünk kialakítása so-
rán. A csönd értéke megfizethetetlen. 
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