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A zaj jellemzıi és 
egészségügyi hatása I.
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A zaj fogalma
• Az iparosodás, a közlekedés, a városiasodás fejlıdésének 

kísérıjelensége világszerte a zaj növekedése.
• A zaj nem kívánatos, akaratunk ellenére a mindennapi élet 

velejárójaként keletkezı hang.
• Fizikai értelemben a rugalmas közeg, szilárd testek, gázok, és 

folyadékok mozgása, rezgése során az azt kiváltó energia 
egy része hullámok formájában távozik, hanggá alakul.

• A hangnyomás mértékegysége a decibell (dB).



• Az emberi hallás frekvenciafüggıségének a 
modellezésére az „A” súlyozószőrıt használják. 
Ennek segítségével mért zajszint az A-
hangnyomásszint, a decibell A (dBA).

• A környezet zajszintje a hallásküszöb (0 dB) és 
a fájdalomérzet (110-120 dB) között mozog.

• A normál beszéd zajszintje 50 dB.

• A hangnak az érzékelhetı emberre gyakorolt 
hatása egyszerre szubjektív és objektív.



• A fül által érzékelt zajok frekvenciája 20-
20.000 Hz között változik.

• Az emberre gyakorolt hatás függ a rezgés 
fizikai tulajdonságaitól, a zaj-, ill. 
rezgésterhelésnek kitett személyek által 
éppen folytatott tevékenységtıl, az 
egészségi, valamint pihent vagy fáradt 
állapottól, kortól, stb.



Az zaj élettani hatása

Buday-Sántha A. (2006): Környezetgazdálkodás



• 20-30 dB felületes alvást, alvászavart okoz
• 40-50 dB pszichés terhelés
• 60-70 dB szervi elváltozások (magas 

vérnyomás, látási és anyagcsere zavarok)
• 75-85 dB-es tartós zaj halláscsökkenést okoz
• 120-130 dB tartós halláskárosodás
• A halláskárosodás szempontjából különös 

jelentısége van a zajimpulzusoknak. Ezek 
gyorsan növekvı, rövid ideig tartó 5-10 dB-nél 
nagyobb zajszintváltozások.



A mindennapi 
zajforrások tipikus 

hangnyomás-
szintjei

Sántha A. (1996): Környzetgazdálkodás



Közlekedési eredető zajok

• Közúti zajterhelés
• Magyarországon a lakosság több, mint 40%-

ának zajterhelése magas, és 81%-a érzékeli a 
zavaró hatást kedvezıtlennek.

• Megoldás: az átmenı és a tranzitforgalom 
elterelése a települést elkerülı utakra, a 
gépjármővek fejlesztése, forgalomtechnikai 
intézkedések (pl. sebességkorlátozás).



• A vasúti forgalom kevesebb embert érint, 
de idıszakosan nagy zajterhelést jelent.

• A légi közlekedés még kevesebb embert 
érint, de zajterhelése idıszakosan 
rendkívül magas, 100 dB is lehet.



A veszélyeztetett lakosság 
aránya, 2000

Buday-Sántha A. (2006): Környezetgazdálkodás



A lakosság zaj általi érintettsége

Buday-Sántha A. (2006): Környezetgazdálkodás



A zaj jellemzıi és 
egészségügyi hatása II.

34. lecke



Ipari zajok
• Az ipari üzemek által kibocsátott zajok általában 

koncentráltan jelentkeznek, így a lakosság kis hányadát 
érintik.

• Az elmúlt 2 évtizedben a zajos üzemek száma 
jelentısen csökkent, 62%-ról 27%-ra.

• Általában nem tartósan jelentkezik, de a hatás ideje alatt 
az érintett körzetben nagyon kellemetlen az építkezések 
által okozott zaj.

• A legzajosabb gépek és munkamódszerek 120-130 dB 
hangteljesítményő építkezési zajszintet hozhatnak létre.



Az ipari tevékenységbıl 
származó zajterhelés változása

Buday-Sántha A. (2006): Környezetgazdálkodás



Zajforrások eredet szerint
• Léghanggerjesztéső zaj: a zajforrást 

meghatározó folyamatok közvetlenül 
keltenek nyomásingadozásokat, és így 
alakul ki a hallható hang. Típusai: 
aeropulzív, aerodinamikus, 
termodinamikus.



• Testhanggerjesztéső zaj: a rugalmas 
szerkezetben valamilyen változó terhelés 
hatására idıben változó elmozdulások 
alakulnak ki, amelyet a környezettel 
kapcsolatban álló elemek a csatolási-
átviteli feltételeknek megfelelıen 
kisugároznak. Típusai: er ıgerjesztés ő, 
sebességgerjesztés ő, öngerjesztés ő.



Aeropulzív forrás
• A forgó vagy mozgó elemek, ill. valamely 

nyomáskiegyenlítıdési folyamat okozta 
nyomásingadozás zavarási állapotként 
közvetlenül terjed környezetében. Ez lehet
– Forgási zaj, amikor a létrehozó ok valamilyen forgó

szerkezeti elem (pl. légcsavar),
– Kiegyenlítıdési zaj, amelynél a forrás valamilyen 

periodikus mozgást végzı elem (pl. dugattyú, 
pneumatikus készülékek kifúvási zaja).



Aerodinamikus forrás
• Ilyen forrást a meglévı áramlási kép megzavarása 

jelent. Keletkezésének jellege szerint lehet:
– Árnyékzaj, mert az áramlásba helyezett akadály mögött helyileg 

változó sebességeloszlás alakul ki, s ez nyomásingadozást hoz létre,
– Örvényzaj, mert az áramlásról leváló akadályról leváló örvények 

közvetlenül is okozhatnak nyomásingadozást (pl. jármővek 
karosszéria zaja),

– Szabadsugárzaj, mert a nyugalmi térbe belépı térfogatáram 
szétesik, s a kinetikai energia hı- és hangenergiává alakul át.



Termodinamikai forrás
• Exoterm folyamatok eredményeként 

nagyszámú térfogati elem 
expanziósorozata játszódik le, s ez 
nyomásnövekedéssel jár (pl. robbanási, 
égési, elektromos kisülési zaj).



Erıgerjesztéső (testhang) forrás
• A szerkezetben fellépı váltakozó erık az 

igénybevételnek kitett elemek váltakozó
rugalmas alakváltozását okozzák, azaz rezgésre 
kényszerítik.

• Ez a rezgés nemcsak az erı bevezetésének 
helyén lép fel, hanem az erıfolyamatba 
bekapcsolt valamennyi szerkezeti elemen 
jelentkezik (gépszerkezetek erıátviteli, támasztó
elemei).



Sebességgerjesztéső (testhang) 
forrás

• A váltakozó erık keltette mechanikus 
rezgések a kapcsolódási helyeken azokra 
az elemekre is átterjed, amelyek nem 
vesznek részt az erıátvitelben.

• Gerjesztésük a csatlakozásokon történik, s 
a rezgési kitérés vagy sebesség átadódik.

• Többnyire burkolati elemeknél 
tapasztalható.



Öngerjesztı (testhang) forrás

• Rendszerint erı- vagy sebességgerjesztés 
hatására jönnek létre, elıfordulhat 
azonban léggerjesztés is.

• A gerjesztıenergia jellemzıen kicsi, s a 
felerısödés visszacsatolás révén 
következik be (pl. súrlódási zaj).



Zajszabályozás

35. lecke



A zajra vonatkozó elıírások
• A megengedett zajszintet egyenértékő A

hangnyomásszintként rögzítik.
• 4/1984. (I. 23.) EüM rendelet, üzemi 

létesítményekben folytatott tevékenységekbıl 
származó zajok megengedett értékeit rögzíti 
napszaknak, területi besorolásnak megfelelıen 
(35-60 dB egyenértékő A hangnyomásszint.)



Az üzemi létesítményekben folytatott 
tevékenységekbıl származó zajok 

megengedett értékei

Buday-Sántha A. (2006): Környezetgazdálkodás



• Az építkezésekbıl származó zajokra ugyanez a 
rendelet vonatkozik, de a határérték 5-15 dB-lel 
magasabb.

• A közlekedési eredető zajokra vonatkozó
értékek a korábbiakkal azonosak, de fıforgalmi 
utak, vasúti fıvonalak mentén, repterek 
környékén 5-15 dB, kivételes esetben 25 dB 
túllépés engedélyezhetı.



• Lakó- és középületek helységeire a 
megengedett értékeket az MSZ 18151-
1:1982, munkahelyekre az MSZ 18151-
2:1983 szabvány adja meg.

• Valamennyi esetben külön szabvány (MSZ 
18150-1:1983, MSZ 18150-2:1984) 
rendelkezik a mérés lefolytatásáról.



Újabb szabályozás
Zajra vonatkozó el ıírások
Az üzemi létesítményekben keletkezı, építési munkákból, közlekedésbıl 

származó zajokra vonatkozóan a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes 
rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról határoz.

A zajterhelés megítélésekor az ún. megítélési szintet (LAM, korábban: 
mértékadó A-hangnyomásszint) kell megadnunk



Az üzemi létesítményekben folytatott tevékenységbıl származó zaj 
megengedett határértékei:

(1. számú melléklet a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelethez)

A fenti területi besorolást az illetékes közigazgatási szerv határozza meg.



Az építkezésekb ıl származó zajra megengedett határértékek az 
elızıekhez képest 10-15 dB-lel magasabbak. Ennek nagysága az építési 
munka idıtartamától függ.



A közlekedési zajra vonatkozó határértékek általában azonosak az üzemi 
határértékekkel, de a fıforgalmi utak mentén, vasúti fıvonalak mentén, 
repülıterek környezetében 5-15 dB-lel magasabbak lehetnek, kivételes 
esetekben még 25 dB túllépés is engedélyezhetı.

Kiemelten védett területeken valamennyi esetben 5 dB-lel alacsonyabb
értékeknek kell teljesülniük.







Zajvédelem
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A forrás-átviteli út-vevı
rendszer

Kun-Szabó T (1999): A környezetvédelem minıségmenedzsmentje



Zajszabályozás a forrásnál, 
hangtompítók

• A hangtompítókat áramlási eredető zajok 
csökkentésére alkalmazzák.

• Ez egy olyan különleges csatornarendszer, 
amely gátolja a hang terjedését (csökkenti 
intenzitását), de csak korlátozottan akadályozza 
a szabad áramlást.

• Mőködési elvüket tekintve visszaverıdéses 
(reaktív) és elnyeléses (disszipatív) típusokat 
különíthetünk el.



Reaktív hangtompítók

• Az akusztikai tulajdonságokat a meglevı
áramlási ellenállás gyakorlatilag nem 
befolyásolja.

• Keskeny sávú csillapításra használatosak.
• Kialakításuk szerint hangoltak és 

hangolatlanok lehetnek.



Disszipatív hangtompítók
• Az elnyeléses hangtompítók viszonylag széles 

sávú zajcsökkentésre alkalmasak, gyakorlatilag 
nem hangolhatók.

• Beépítésük ezért azokra a helyekre célszerő, 
ahol széles sávú és folytonos színképő zajt kell 
a teljes tartományban csökkenteni.

• Mőködésüket illetıen olyan 
csillapítószerkezetek, amelyek akusztikai 
jellemzıit az áramlásba helyezett ellenállási 
anyag határozza meg.



Zajszabályozás az átviteli úton
• Zajcsökkentés 

hanggáttal: szabad 
térben részleges 
védelem biztosítható a 
zajforrás árnyékolásával.

• Általában közlekedési 
zajok ellen használatos.

Buday-Sántha A. (2006): 
Környezetgazdálkodás

Zajárnyékoló létesítmények



• Zajcsökkentés fallal: valamely zajos 
mőhelycsarnokban egy részt viszonylag 
nagy hanggátlású fallal leválasztanak. Pl. 
a gépterembıl leválasztott 
vezérlıhelyiség.

• Zajcsökkentés burkolattal: a 
legintenzívebb zajcsökkentés úgy érhetı
el, hogy a zajforrást nagy hanggátlású
burkolattal veszik körül.



Zajszabályozás a vevınél
• Egyéni hallásvédı eszközök: olyan anyagok 

vagy szerkezetek, amelyeket a hallójárat 
nyílásába vagy a fülkagyló mögé helyezve a zaj 
erısségét csökkentik. Ilyenek: hallásvédı vatta, 
hallásvédı füldugó, zajvédı fültok, zajvédı
sisak.

• Aktív zajcsökkentés: az interferenciaelven 
alapul, azaz ellenfázisú besugárzással a hangtér 
egy diszkrét pontjában a zavarás korlátozható
vagy megszőntethetı.



Rezgésszabályozás
• Az emberi szervezet rezgésérzékenysége 

alapján különbözı körülményekre az ISO 
2631 foglalja össze az ajánlott, ill. 
megengedhetı rezgésgyorsulás értékeket.

• Rezgéscsökkentés: tervezıi feladat.
• Rezgésszigetelés: megakadályozza, hogy 

egyik testrıl a másikra átjusson a rezgés.
• Rezgéscsillapítás: rugókkal.



8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet
a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításá ról



Köszönöm a figyelmet!


