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A közlekedési zajról: Felismerések és 
csökkentési lehetőségek

A közlekedés által előidézett átlagos zajterhelés állandóan növekszik. 
A zajemisszió megfelelő intézkedésekkel csökkenthető. A zajvédelmi 
intézkedések azonban gyakran magasabb költségekkel és a tájkép befolyá-
solásával járnak együtt.
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– A nyíltpórusos betonfelületek egységesen mint-
egy 5 dB zajcsökkenést mutattak az SMA 0/8 
burkolattal szemben. A síkosság mentesítő 
anyagokkal szembeni nagy ellenállású, optimá-
lis cementkő azonban hajlamos a polírozódás-
ra. Ugyanakkor a drénbetonban, mind a vasalt 
betonalaprétegen, mind a zúzalékos mastix-
rétegen átmenő repedések mutatkoznak. Autó-
pályákon és országos főutakon drénbetont alkal-
mazni jelenleg még nem lehet.

Zajcsökkentési lehetõségek
betonpályákon
Kereszt- és hosszirányú simítóval működő finiserrel, 
valamint ezt követő, jutaszövettel végzett hossz-
irányú felületképzéssel előállított betonburkolatok 
ugyanolyan Dstro-értékkel (- 2 dB(A)) rendelkeznek, 
mint a ZMA 0/8 mm-es burkolatok. Ezt a Dstro-érté-
ket betonburkolaton műfüves érdesítéssel és mosott 
beton textúrával is el lehet érni. A megfelelő mérés-
technikai ellenőrzés rendelkezésre áll.
 Ugyanakkor a felület struktúrájának a bemélye-
désekkel érdesített sima felülethez való további 
közelítésével (mosott beton esetén a szemszerke-
zet célzott megválasztásával) és finiserek által oko-
zott kismértékű felületi egyenetlenség elkerülésé-
vel a még meglevő, kb. 2 dB további csökkentési 
lehetőség kihasználására törekednek.

3. ábra: A B56 út kísérleti tábláinak áttekintése
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A közlekedési zajról: Felismerések és 
csökkentési lehetőségek

Németországban 1975 óta a lakosságot érin-
tő átlagos zajterhelés az autópályákon 2,5 dB(A) 
értékkel, a többi közúton 1,5 dB(A)-lel növekedett. 
Az emelkedés lényegében az állandóan növekvő 
forgalmi terhelésre, ezen kívül autópályák eseté-
ben a nagyobb átlagsebességre vezethető visz-
sza. Ennek többek között az lett a következménye, 
hogy a gyorsforgalmi utak mellett épített zajvédő 
falak magassága az 1980. évi kb. 3 méterről 2000-
ben kb. 4,2 méterre nőtt. A zajvédelmi intézkedé-
sek egyre inkább költségtényezővé válnak és befo-
lyásolják az út megjelenését [1]. 

Zajcsökkenési lehetõségek
Az immissziós értékek betartása érdekében az 
RLS-90 ajánlásnak megfelelően (Irányelvek az utak 
zajvédelméhez) zajcsökkentő intézkedéseket kell 
előirányozni. Az alkalmazható aktív zajcsökkentő 
intézkedések a következők:
– Az út vonalvezetése: megfelelő távolság a 

védendő objektumtól
– Hossz-szelvény megválasztása: a tervezési 

sebesség megválasztása
– Zajvédő építmények elhelyezése: töltések, falak, 

teknőforma, burkolás stb.
– Sebesség korlátozás
– Kisebb zajjal működő járművek, gumiabroncs-

geometria stb.
– Zajcsökkentő útburkolatok.
A passzív zajvédő intézkedések:
– Épületek külső falának, kültéri ajtóinak, a tetők-

nek a megerősítése
– Zajcsökkentő ablakok beépítése.
A közlekedés okozta zajt a leghatékonyabban az 
út és a védendő objektumok közötti távolsággal 
lehet csökkenteni (1. ábra). Ha azonban, az úttól 
való távolság nem befolyásolható, akkor költséges 
zajvédő létesítményekre van szükség.

1.ábra: Zajszintcsökkenés a távolság függvényében [1]

 A zajcsökkentés vázlatosan ismertetett módo-
zatai mellett az utóbbi években, Németországban 
a jármű és az útburkolat közötti kapcsolat zaj-
csökkentési lehetőségeit kutatták. Ennek oka az 
volt, hogy a járművek motorzaját jelentősen lehe-
tett csökkenteni – 1980 óta személygépkocsiknál 
kb. 8 dB(A)-lel és tehergépjárműveknél kb. 11 
dB(A) értékkel; személygépkocsiknál 40 km/h-tól, 
tehergépjárműveknél 60-70 km/h felett a gördü-
lés okozta zaj van túlsúlyban [2]. Ezen ismeretek 
következménye a sebességcsökkentés lenne. Ha 
például az autópályán – 20 %-os tehergépjármű 
arányt feltételezve, – a sebességet 80 km/h-ra 
korlátozzák, az 2 dB zajcsökkentést eredményez. 
Ha a belvárosi lakóterületeken az 50 km/h korlá-
tozást 30 km/h-ra változtatnák, a közlekedési zaj 
3 dB-lel csökkenne.
 Az abroncs-útburkolat-zaj csökkentési lehetősé-
gének megállapítására és kihasználására Németor-
szágban az utóbbi években a « Csendes forgalom 
csökkentett abroncs-burkolat-zaj » projekt kereté-
ben több vizsgálatot végeztek, melynek most rész-
eredményei rendelkezésre állnak.
 A következtetés: a burkolatfelület hatása az 
abroncs-burkolat-zajra jelentős. Emiatt a nagy 
sebességű járművekkel terhelt utakon a zajcsök-
kentés lehetősége mind az abroncsoknál, mind az 
útburkolatot illetően nagy.

A Sperenberg projekt
A kutatás keretében a Sperenberg-repülőtér egy 
használaton kívüli fel- és leszállópályáján 46 teszt-
mezőt létesítettek. A méréseket az alábbi paraméte-
rek szerint végezték:
– A burkolatok aszfaltból, öntött aszfaltból, és 

betonból készültek
– A járművek akusztikus szintjét elhaladás közben 

mérték
– Sebességek 50-120 km/h között
– 12 különböző normál személygépkocsi abron-

csot és 3 féle normál tehergépkocsi abroncsot 
használtak

– A méréseket nyolcszor ismételték
A nagyszámú eredmény az abroncs-pálya-zaj 
modellezésének megalapozására szolgált és egy 
számítási modell kifejlesztését kellett lehetővé tennie.
 A Sperenberg-projekthez a következő várakozá-
sokat fűzték:
– a kísérleti állás jármű/pálya vizsgálataiból szerzett 

ismereteket kiegészíteni pályán végzett mérések-
kel,

– a pálya felület szerkezetének az abroncs-pálya-
zajra gyakorolt hatását kvantitative leíró matema-
tikai modell javítását, valamint

– stratégia kifejlesztését a zajcsökkentő útfelület 
javaslathoz.

Az eredmények alapján a következők állapíthatók 
meg [3]:
– A zárt útfelületekre felállított, az abroncs-pálya-zajt 

modellező SPERON-képlet pontossága 2 dB.

2.ábra: Konkáv és konvex kialakítású felületek

– A „legcsendesebb” személygépkocsi-abroncs zaj-
csökkentési lehetősége az alkalmazott személy-
gépkocsi-abroncsok középértékéhez képest 4 dB.

– Zárt útfelületek vonatkozásában a zajcsökkenté-
si lehetőség tehergépjármű-abroncsok esetében 
kisebb, mint személygépkocsi-abroncsokkal.

– A zajcsökkentés lehetősége zárt útfelületek ese-
tében az SMA 0/8 burkolattal kereken 3 dB és 
hangelnyelő, nyitott burkolattal kereken 6 dB.

– A zárt burkolatok zajcsökkentési lehetőségein 
belül optimális felületi struktúrával mintegy 2 dB-
lel csendesebb zajszint érhető el, konkáv kiala-
kítású felületek (sík felület behajlásokkal) ked-
vezőbbek, mint a konvex formájúak (2. ábra). 
Behajlásokkal rendelkező felületeket kiváltkép-
pen hengerléssel, konvex felületeket célszerűen 
felszórással alakítanak ki. Mindkét esetben alap-
vetően kerülendő kereszthullámok keletkezése.

– A sima, csak mikro-érdes útfelületeket a zaj-
csökkentés szempontjából kerülni kell, miután 
visszatérően az air-pumping jelenséget okozzák.

Kísérleti szakasz a B 56 úton Dürennél
A Sperenbergben végzett vizsgálatok alapján 2003-
ban, a B 56 úton, Dürennél, különböző kísérleti bur-
kolatokkal (3. ábra) további próbaszakaszt építettek 
egy országos főút terheléssel történő tesztelése cél-
jából. Ezzel további tapasztalatokat akartak szerez-
ni és az útfelületek textúrájának optimalizálásában 
kapott új ismereteket ellenőrizni.
 Az abroncs-burkolat-zajt az elhaladáskor kelet-
kező zajszint meghatározásával mérték. A zaj-
emisszió mérések és a kísérleti szakaszok két 
év forgalom utáni állapotának elemzése során a 
következő ismeretek adódtak [4]:
– Különleges fejlesztésű, zajszegény abroncsokkal 

(SSR=Self Supporting Runflat) a személygép-
kocsik hangnyomás-szintje – egyéb használa-
ti tulajdonságaik megtartása mellett – 80 km/h 
sebességnél, SMA burkolaton 1,3 dB-lel, jutavá-
szonnal hosszirányban érdesített betonburkola-
ton 1,7 dB értékkel csökkent. A SSR-abroncso-
kat még sorozatban nem gyártják.

– Betonburkolaton csúszózsalus finiser által, oko-
zott rövidhullámú egyenetlenségek zajemisszió-
ra gyakorolt hatását egyértelműen megállapítani 
nem lehetett.

– Extra sima burkolatfelületek előállítása bevá-
gásokkal, finommarással és rovátkázással, ezt 
követő élletöréssel nem lehetséges.
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si lehetőség tehergépjármű-abroncsok esetében 
kisebb, mint személygépkocsi-abroncsokkal.

– A zajcsökkentés lehetősége zárt útfelületek ese-
tében az SMA 0/8 burkolattal kereken 3 dB és 
hangelnyelő, nyitott burkolattal kereken 6 dB.

– A zárt burkolatok zajcsökkentési lehetőségein 
belül optimális felületi struktúrával mintegy 2 dB-
lel csendesebb zajszint érhető el, konkáv kiala-
kítású felületek (sík felület behajlásokkal) ked-
vezőbbek, mint a konvex formájúak (2. ábra). 
Behajlásokkal rendelkező felületeket kiváltkép-
pen hengerléssel, konvex felületeket célszerűen 
felszórással alakítanak ki. Mindkét esetben alap-
vetően kerülendő kereszthullámok keletkezése.

– A sima, csak mikro-érdes útfelületeket a zaj-
csökkentés szempontjából kerülni kell, miután 
visszatérően az air-pumping jelenséget okozzák.

Kísérleti szakasz a B 56 úton Dürennél
A Sperenbergben végzett vizsgálatok alapján 2003-
ban, a B 56 úton, Dürennél, különböző kísérleti bur-
kolatokkal (3. ábra) további próbaszakaszt építettek 
egy országos főút terheléssel történő tesztelése cél-
jából. Ezzel további tapasztalatokat akartak szerez-
ni és az útfelületek textúrájának optimalizálásában 
kapott új ismereteket ellenőrizni.
 Az abroncs-burkolat-zajt az elhaladáskor kelet-
kező zajszint meghatározásával mérték. A zaj-
emisszió mérések és a kísérleti szakaszok két 
év forgalom utáni állapotának elemzése során a 
következő ismeretek adódtak [4]:
– Különleges fejlesztésű, zajszegény abroncsokkal 

(SSR=Self Supporting Runflat) a személygép-
kocsik hangnyomás-szintje – egyéb használa-
ti tulajdonságaik megtartása mellett – 80 km/h 
sebességnél, SMA burkolaton 1,3 dB-lel, jutavá-
szonnal hosszirányban érdesített betonburkola-
ton 1,7 dB értékkel csökkent. A SSR-abroncso-
kat még sorozatban nem gyártják.

– Betonburkolaton csúszózsalus finiser által, oko-
zott rövidhullámú egyenetlenségek zajemisszió-
ra gyakorolt hatását egyértelműen megállapítani 
nem lehetett.

– Extra sima burkolatfelületek előállítása bevá-
gásokkal, finommarással és rovátkázással, ezt 
követő élletöréssel nem lehetséges.
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A közlekedési zajról: Felismerések és 
csökkentési lehetőségek

Németországban 1975 óta a lakosságot érin-
tő átlagos zajterhelés az autópályákon 2,5 dB(A) 
értékkel, a többi közúton 1,5 dB(A)-lel növekedett. 
Az emelkedés lényegében az állandóan növekvő 
forgalmi terhelésre, ezen kívül autópályák eseté-
ben a nagyobb átlagsebességre vezethető visz-
sza. Ennek többek között az lett a következménye, 
hogy a gyorsforgalmi utak mellett épített zajvédő 
falak magassága az 1980. évi kb. 3 méterről 2000-
ben kb. 4,2 méterre nőtt. A zajvédelmi intézkedé-
sek egyre inkább költségtényezővé válnak és befo-
lyásolják az út megjelenését [1]. 

Zajcsökkenési lehetõségek
Az immissziós értékek betartása érdekében az 
RLS-90 ajánlásnak megfelelően (Irányelvek az utak 
zajvédelméhez) zajcsökkentő intézkedéseket kell 
előirányozni. Az alkalmazható aktív zajcsökkentő 
intézkedések a következők:
– Az út vonalvezetése: megfelelő távolság a 

védendő objektumtól
– Hossz-szelvény megválasztása: a tervezési 

sebesség megválasztása
– Zajvédő építmények elhelyezése: töltések, falak, 

teknőforma, burkolás stb.
– Sebesség korlátozás
– Kisebb zajjal működő járművek, gumiabroncs-

geometria stb.
– Zajcsökkentő útburkolatok.
A passzív zajvédő intézkedések:
– Épületek külső falának, kültéri ajtóinak, a tetők-

nek a megerősítése
– Zajcsökkentő ablakok beépítése.
A közlekedés okozta zajt a leghatékonyabban az 
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lehet csökkenteni (1. ábra). Ha azonban, az úttól 
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zajvédő létesítményekre van szükség.

1.ábra: Zajszintcsökkenés a távolság függvényében [1]
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használtak

– A méréseket nyolcszor ismételték
A nagyszámú eredmény az abroncs-pálya-zaj 
modellezésének megalapozására szolgált és egy 
számítási modell kifejlesztését kellett lehetővé tennie.
 A Sperenberg-projekthez a következő várakozá-
sokat fűzték:
– a kísérleti állás jármű/pálya vizsgálataiból szerzett 

ismereteket kiegészíteni pályán végzett mérések-
kel,

– a pálya felület szerkezetének az abroncs-pálya-
zajra gyakorolt hatását kvantitative leíró matema-
tikai modell javítását, valamint

– stratégia kifejlesztését a zajcsökkentő útfelület 
javaslathoz.

Az eredmények alapján a következők állapíthatók 
meg [3]:
– A zárt útfelületekre felállított, az abroncs-pálya-zajt 

modellező SPERON-képlet pontossága 2 dB.

2.ábra: Konkáv és konvex kialakítású felületek

– A „legcsendesebb” személygépkocsi-abroncs zaj-
csökkentési lehetősége az alkalmazott személy-
gépkocsi-abroncsok középértékéhez képest 4 dB.

– Zárt útfelületek vonatkozásában a zajcsökkenté-
si lehetőség tehergépjármű-abroncsok esetében 
kisebb, mint személygépkocsi-abroncsokkal.

– A zajcsökkentés lehetősége zárt útfelületek ese-
tében az SMA 0/8 burkolattal kereken 3 dB és 
hangelnyelő, nyitott burkolattal kereken 6 dB.

– A zárt burkolatok zajcsökkentési lehetőségein 
belül optimális felületi struktúrával mintegy 2 dB-
lel csendesebb zajszint érhető el, konkáv kiala-
kítású felületek (sík felület behajlásokkal) ked-
vezőbbek, mint a konvex formájúak (2. ábra). 
Behajlásokkal rendelkező felületeket kiváltkép-
pen hengerléssel, konvex felületeket célszerűen 
felszórással alakítanak ki. Mindkét esetben alap-
vetően kerülendő kereszthullámok keletkezése.

– A sima, csak mikro-érdes útfelületeket a zaj-
csökkentés szempontjából kerülni kell, miután 
visszatérően az air-pumping jelenséget okozzák.

Kísérleti szakasz a B 56 úton Dürennél
A Sperenbergben végzett vizsgálatok alapján 2003-
ban, a B 56 úton, Dürennél, különböző kísérleti bur-
kolatokkal (3. ábra) további próbaszakaszt építettek 
egy országos főút terheléssel történő tesztelése cél-
jából. Ezzel további tapasztalatokat akartak szerez-
ni és az útfelületek textúrájának optimalizálásában 
kapott új ismereteket ellenőrizni.
 Az abroncs-burkolat-zajt az elhaladáskor kelet-
kező zajszint meghatározásával mérték. A zaj-
emisszió mérések és a kísérleti szakaszok két 
év forgalom utáni állapotának elemzése során a 
következő ismeretek adódtak [4]:
– Különleges fejlesztésű, zajszegény abroncsokkal 

(SSR=Self Supporting Runflat) a személygép-
kocsik hangnyomás-szintje – egyéb használa-
ti tulajdonságaik megtartása mellett – 80 km/h 
sebességnél, SMA burkolaton 1,3 dB-lel, jutavá-
szonnal hosszirányban érdesített betonburkola-
ton 1,7 dB értékkel csökkent. A SSR-abroncso-
kat még sorozatban nem gyártják.

– Betonburkolaton csúszózsalus finiser által, oko-
zott rövidhullámú egyenetlenségek zajemisszió-
ra gyakorolt hatását egyértelműen megállapítani 
nem lehetett.

– Extra sima burkolatfelületek előállítása bevá-
gásokkal, finommarással és rovátkázással, ezt 
követő élletöréssel nem lehetséges.

A tengelytől mért távolság, s [m]

Ér
de

ss
ég

 m
él

ys
ég

 R
Ér

de
ss

ég
 m

él
ys

ég
 R

Konvex alak

Konkáv alak

Teherhordó felület aránya TFA [%]

Zajszintkülönbségek
– 3 dB(A)-tól felismerhető 
– 6 dB(A)-tól már lényeges
– 9 dB(A)-tól jól érzékelhető 



update

update 2006/1

0+200 0+800 0+600 2+000 2+370
600 m 800 m 400 m 370 m

Aktuálisan a betonutakról    2006/1    

A közlekedési zajról: Felismerések és 
csökkentési lehetőségek

A közlekedés által előidézett átlagos zajterhelés állandóan növekszik. 
A zajemisszió megfelelő intézkedésekkel csökkenthető. A zajvédelmi 
intézkedések azonban gyakran magasabb költségekkel és a tájkép befolyá-
solásával járnak együtt.

Irodalomjegyzék
1 Kleffner, H.-J.: Abwägungsprozesse bei  

Maßnahmen der Lärmminderung, Straße + 
Autobahn, 1, 2005, S. 5–12

2 Steven, H.: Minderungspotenziale beim Stra-
ßenverkehrslärm, Tagung «Lärmkongress 2000»

3 Beckenbauer, Th.: Akustische Eigenschaften 
von Fahrbahnoberflächen, Straße + Autobahn, 
10, 2001, S. 553–561

4 Sliwa, N.: Projekt «Leiser Straßenverkehr – 
Reduzierte Reifen-Fahrbahn-Geräusche» als 
Bestandteil des Forschungsnetzwerkes  
«Leiser Verkehr», Straße + Autobahn, 10, 2004, 
S. 560–569

– A nyíltpórusos betonfelületek egységesen mint-
egy 5 dB zajcsökkenést mutattak az SMA 0/8 
burkolattal szemben. A síkosság mentesítő 
anyagokkal szembeni nagy ellenállású, optimá-
lis cementkő azonban hajlamos a polírozódás-
ra. Ugyanakkor a drénbetonban, mind a vasalt 
betonalaprétegen, mind a zúzalékos mastix-
rétegen átmenő repedések mutatkoznak. Autó-
pályákon és országos főutakon drénbetont alkal-
mazni jelenleg még nem lehet.

Zajcsökkentési lehetõségek
betonpályákon
Kereszt- és hosszirányú simítóval működő finiserrel, 
valamint ezt követő, jutaszövettel végzett hossz-
irányú felületképzéssel előállított betonburkolatok 
ugyanolyan Dstro-értékkel (- 2 dB(A)) rendelkeznek, 
mint a ZMA 0/8 mm-es burkolatok. Ezt a Dstro-érté-
ket betonburkolaton műfüves érdesítéssel és mosott 
beton textúrával is el lehet érni. A megfelelő mérés-
technikai ellenőrzés rendelkezésre áll.
 Ugyanakkor a felület struktúrájának a bemélye-
désekkel érdesített sima felülethez való további 
közelítésével (mosott beton esetén a szemszerke-
zet célzott megválasztásával) és finiserek által oko-
zott kismértékű felületi egyenetlenség elkerülésé-
vel a még meglevő, kb. 2 dB további csökkentési 
lehetőség kihasználására törekednek.

3. ábra: A B56 út kísérleti tábláinak áttekintése
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