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Aktuálisan a betonutakról    2007/1    

cemsuisse, Verband der schweizerischen cementindustrie  
Marktgasse 53, cH-3011 bern
telefon +41 +31 327 97 97, fax +41 +31 327 97 70  
info@cemsuisse.ch, www.cemsuisse.ch 
www.betonstrassen-info.ch

VÖZ, Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie 
reisnerstraße 53, a-1030 Wien
telefon +43-1-714 66 81-0, fax +43-1-714 66 81-66  
office@voezfi.at, www.zement.at

bDZ, bundesverband der Deutschen Zementindustrie e.V.  
tannenstraße 2, D-40476 Düsseldorf
telefon +49-211-43 69 26-0, fax +49-211-43 69 26-750
bDZ@bDZement.de, www.bDZement.de

Mosott beton felületek hosszú távú 
viselkedése akusztikai szempontból

A zajcsökkentéssel és az érdességgel szemben támasztott követelmények 
teljesítése érdekében a betonburkolatok sima felületét érdesíteni kell. 
Egy kutatási megbízás keretében vizsgálják a zajcsökkentő betonfelületek 
hosszú távú viselkedését. Ennek első eredményei már rendelkezésre állnak.

Irodalom
1 rVs 8.17.02, ausgabe oktober 1998:  

betondecken, Deckenherstellung.  

Österreichi sche forschungsgesellschaft  

straße–schiene–Verkehr, Wien.

2 rVs 8.17.02, ausgabe Juli 2001:  

betondecken, Deckenherstellung, abände-

rungen und ergänzungen.  

Österreichische forschungsgesellschaft  

straße–schiene–Verkehr, Wien.

3 rVs 11.06.64, ausgabe april 1997:  

baudurch führung, grundlagen, Prüfverfahren, 

feldprüfungen, rollgeräuschmessungen.  

Österreichische forschungsgesellschaft  

straße–schiene–Verkehr, Wien.

Történeti visszatekintés 
és jövőbeli fejlődés
az rVs 11.066 IV mérési eljárás kifejlesztésében 

az arsenal research, ausztriai Kutató és Vizsgá-

ló Központ jelentős részt vállalt. az eljárást már 

kb. 10 év óta sikeresen alkalmazzák mosott beton 

felületek átvételi vizsgálataira. amíg a mérések 

kezdetekor gyakran állapítottak meg határérték 

túllépéseket, addig a közelmúltban már gyakor-

latilag minden vizsgált mosott beton burkolat az 

átvétel időpontjában határérték alatt teljesített. az 

eredmények kivonatát mutatja a 6. ábra. Mivel sok 

esetben megtörtént ugyan az átadás-átvétel, de 

ugyanazon útfelület ismételt vizsgálata már nem 

volt előírva, ezért jelenleg csupán kevés adattal 

rendelkezünk arra vonatkozóan, hogy meghatá-

rozott beépítési helyeken az útpálya burkolatok 

az idő függvényében hogyan változnak. a 6. ábra 

ezért csak az újonnan épített szakaszok értékeinek 

általános tendenciáját mutatja.

 azért, hogy nagyobb számban kaphassunk idő-

sorokat, a mosott betonburkolatok zajkibocsátá-

sának hosszú távú alakulását csak a már megmért 

útpálya burkolatok újbóli vizsgálatával határozhat-

juk meg. ezenkívül természetesen érdeklődésre 

tarthat számot még az összefüggés az aktuális zaj 

emissziók és azok időbeli változásai, valamint a 

mechanikai tulajdonságok és az építés időpontjá-

ban alkalmazott eljárások között. ezzel kapcsolat-

ban 2006-ban az osztrák Közlekedési Innovációs 

és technológiai szövetségi Minisztérium meg-

bízásából kutatási projekt kezdődött, amelyet az 

arsenal research az osztrák cementipari Kutató-

intézettel közösen végez majd el.

6.ábra: Az évek során végzett átadás-átvételi mérések az RVS 11.066 IV szerint (Mérés minden esetben 
röviddel a beépítést követően)
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Építési év

rsV 11.066 IV szerinti mérések beton és mosott beton útsza-
kaszokon ausztriában  
(v = 100 km/h)
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a Magyar cementipari szövetség kiadványa. Készült a

szövetségek uPDate 2007/1 sz. kiadványának fordításával, a fenti 
eredeti kiadók engedélyével.
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Mosott beton felületek hosszú távú 
viselkedése akusztikai szempontból

Bevezetés
az útburkolatok betonból vagy aszfaltból készül-

nek. beton alkalmazása esetén szükség van arra, 

hogy a nagyon sima felületet az érdességgel 

szemben támasztott követelmények kielégítésére 

megfelelő felületképzéssel érdesítsék. a hossz- 

vagy keresztirányú bordás struktúra kialakítására 

hagyományosan a seprési vagy a jutavásznas 

eljárást alkalmazzák. a 90-es évek elején ausztri-

ában új technológiát fejlesztettek ki a felület kiala-

kítására: a zajszegény, finomszemcsés, mosott 

beton felületet. ennek során a vékony habarcsré-

teg eltávolítása révén a zúzalék szemcsék látha-

tóvá válnak. ezt a felső betonréteget 8 mm leg-

nagyobb szemcsemérettel, a polírozódásnak és 

kopásnak ellenálló 4/8-as zúzalék alkalmazásával 

állítják elő.

 a mosott betonból készült útburkolat zajcsökken-

tő és csúszásgátló tulajdonságaival már évek óta 

a legmagasabb műszaki színvonalnak számít. Kez-

detben ugyan a zajvédelem állt előtérben, ma már 

azonban a mosott beton építési technológiát egyre 

inkább a felület érdessége miatt alkalmazzák.

 ez a technológia fokozatosan kiszorította 

 a hagyományos – és legtöbbször kevésbé időtál-

ló – olyan hagyományos felületképzéseket, mint a 

seprés vagy a jutavászon alkalmazása. nem utol-

só sorban a kiváló vízelvezetési tulajdonságnak 

és a nedves burkolaton is jó tapadóképességé-

nek köszönhetően vezették be 2001-ben a fenn-

álló szabályozásokba [2] a 11 mm-es legnagyobb 

szemcseméretet.

 1990 és 1992 között ausztria autópályáin már 

90 km félautópálya készült ilyen mosott beton 

felülettel. Időközben ausztriában már néhány 

száz kilométerre nőtt a mosott betonból készült 

útszakaszok hossza, és a városokban is, például 

buszmegállókban, kereszteződésekben stb. egyre 

gyakrabban alkalmazzák ezt az építési módot.

 Különös jelentőséget kell tulajdonítani a zajsze-

gény betonburkolatok hosszú távú viselkedésé-

nek. az osztrák Közlekedési, Innovációs és tech-

nológiai szövetségi Minisztérium részére született 

kutatási megbízás keretein belül (bMVIt, 3.307 

számú útépítési kutatási téma) egész ausztria 

területén különböző szakaszokat vizsgálnak meg.

Mosott beton felület előállítása
a betonburkolat felületét az „Útépítési iránymu-

tatások és előírások”, rVs 8.17.02 [1,2] szerint 

hagyományosan seprüzéssel vagy juta szövettel 

illetve zajcsökkentő mosott beton felülettel (lásd: 

1. ábra és 1. táblázat) lehet előállítani.

 a mosott felülettel rendelkező betonburko-

latok előállításához a készre beépített, tömörí-

tett és lesimított felső betonra kötés-késleltetőt 

és megfelelő párolgás ellen első párazárt kell 

egyenletesen kiszórni. Körülbelül 8-24 óra eltel-

tével (időjárástól függően) a finom habarcsot 

lesöprik, és így kb. 1 mm homokmélység áll elő 

11 mm legnagyobb szecseméret alkalmazása 

esetén (lásd: 1. és 2.ábra).

 a mosott beton építési technológia 8 mm leg-

nagyobb szemcsemérettel már évek óta megfelel 

1 .ábra: Mosott beton előállítása (sematikusan)
3. ábra: Mosott beton felületek érdessége 5 illetve 7 év használat után

5.ábra: Gördülési zaj utánfutó 
az RVS 11.066 IV szerint

Útburkolatok zajemissziója
a gépjárművek zajkeltését az 50 km/h fölöt-

ti sebességtartományban manapság már szinte 

kizárólag a gumi - útpálya zaja – amit gördülési 

zajnak is neveznek – határozza meg. ez a zaj az 

útburkolat felületének és a gumiköpeny kölcsön-

hatásának eredményeként keletkezik. egyrészt a 

köpenyben rezgések keletkeznek, és a köpeny a 

rezgési energia egy részét hangként sugározza ki, 

másrészt azon a felületen, ahol a köpeny felfek-

szik, kom pressziós és dekompressziós hatások 

jönnek létre, amelyek ugyancsak hangképződés-

hez vezetnek. az útburkolat textúrája és a leg-

felsőréteg rugalmas viselkedése nagymértékben 

befolyásolják a gumiköpeny - útburkolat kölcsön-

hatásából származó zaj erősségét (lásd: 4. ábra). 

 a betonburkolatok felületképzésének ismert 

technológiái közül már hosszabb ideje a mosott 

beton bizonyult a legzajszegényebb változatnak. 

Hosszanti vagy akár keresztirányban érdesített 

útburkolatok lényegesen nagyobb zajnyomásszin-

tet idéznek elő. ausztriában a mosott betonok 8 

és 11 mm-es legnagyobb szemcsemérettel épül-

nek. Mindkét esetre léteznek határértékek a meg-

engedett maximális zajkibocsátásra vonatkozóan. 

ezeket a határértékeket (101 illetve 102 db) az 

rVs 8.17.02 [1, 2] tartalmazza. ezt az lMa-értéket 

100 km/h utazósebességnél mérik az rVs 11.066, 

4.ábra: Összefüggés a gördülési zaj és az útpálya 
felülete között

a technika mai színvonalának. ezen technológia 

bevezetésekor még a zajvédelem állt a középpont-

ban. az érdesség miatt azonban ma már a mosott 

beton építési technológiát olyan helyeken is alkal-

mazzák, ahol a zajvédelemnek kevésbé van jelen-

tősége. a 11 mm-es legnagyobb szemcseméret 

bevezetésével az volt a cél, hogy különösen nagy 

érdességet érjenek el. a nagyobb homokmélység 

és ezzel együtt eső esetén a nagyobb érdesség 

következtében elfogadható a valamivel nagyobb 

gördülési zajszint.

IV. fejezet [3] szerinti eljárásnak megfelelően. 

a következőkben ezt a mérési eljárást kívánjuk 

röviden bemutatni. 

Az RVS 11.066 IV szerinti mérési eljárás 
az rVs 11.066 IV [3] szerinti mérési eljárást, ame-

lyet röviden rVs-eljárásnak neveznek, a követke-

zőkre alkalmazzák: 

– átadás-átvételi eljárások során a gördülési zaj 

mérésére,

– útpálya burkolatok összehasonlító vizsgálatánál 

a gördülési zaj szempontjából.

a környezet várható zajimissziójának megítélésére 

ez az eljárás nem alkalmazható minden további 

nélkül. 

 az rVs-eljárás során két mikrofon segítségé-

vel megmérik és értékelik a vizsgálandó felüle-

ten a gördülő kerék által annak közelében keltett 

hangnyomást. a mérőkocsi egy szabványosított, 

egykerekű, fedett utánfutó, ami a külső hangforrá-

sokat leárnyékolja és belül pedig egy hangelnyelő 

bélelés révén a reflexiót megakadályozza. felépí-

tése az 5. ábrán látható.

 a hangot két mikrofonnal regisztrálják, amelyek 

közül az egyik a mérőkerék mögött, a másik pedig 

mellette van felszerelve. Mérő gumiabroncsként 

olyan teljesen sima PIarc-gumiabroncsot alkal-

maznak, amelyen csupán négy hosszirányú borda 

van. ezt a gumiabroncs típust alkalmazzák érdes-

ség méréseknél is. a mérési sebesség általában 

100 km/h. a mérés során, a későbbi korrekciók 

elvégzésére, rögzítik még az útburkolat hőmérsék-

letét és a mérési sebességet. a kiértékelés ered-

ményeképpen minden 500 méteres szakaszra egy 

lMa-értéket kapunk, decibelben (db) kifejezve.  

 európában az Iso/cD 11819-2 (close-Proxi-

mity-eljárás, cPX) kerül széleskörben alkalmazás-

ra, amelynél hasonló a mérő utánfutó felépítése, 

csupán több mérő gumiabronccsal van felszerel-

ve. az eddigi tapasztalatok szokványos személy-

gépkocsi gumiabroncsok esetében jó egyezős-

éget mutatnak az rVs- és a cPX-eljárás között. 
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Mérési szakasz: 
a23 „Kurierhaus”, 
mérés 1997. áprilisban, 
arsenal research

 2. sáv 
 elõállítva 1992-ben

 1. sáv 
 elõállítva 1990-ben

2. ábra: A megfelelő seprési időpont kiválasztása (Dmax= 11 mm)

Profilcsúcsok: 49/25 cm2

Érdesség: 1,2 mm
Profilcsúcsok: 41/25 cm2

Érdesség: 1,0 mm
Profilcsúcsok: 38/25 cm2

Érdesség: 0,8 mm

16 óra 20 óra 24 óra

gördülési zaj

textúra

1. táblázat: Követelmények a mosott beton felülettel szemben, Dmax= 8 mm - Dmax- 11 rnm [1]

 Hagyományos Mosott beton
 betonburkolat

  Dmax= 8 mm Dmax= 11 mm

Érdesség rVs 15.364*  0,4 mm 0,8 – 1,0 mm 1,0 – 1,3 mm 

Profilcsúcsok száma – irányérték 60/25 cm2 irányérték 45/25 cm2 

gördülési zaj, db (a) –  101, 100 km/h utazási  102, 
  sebességnél;  90, 50 km/h 100 km/h utazási sebességnél 
  utazási sebességnél

* az alkalmassági és ellenőrző vizsgálatokról lásd a 8.3.7. és 8.4.2.6. pontokat

Mikrofon

fede-
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5.ábra: Gördülési zaj utánfutó 
az RVS 11.066 IV szerint

Útburkolatok zajemissziója
a gépjárművek zajkeltését az 50 km/h fölöt-

ti sebességtartományban manapság már szinte 

kizárólag a gumi - útpálya zaja – amit gördülési 

zajnak is neveznek – határozza meg. ez a zaj az 

útburkolat felületének és a gumiköpeny kölcsön-

hatásának eredményeként keletkezik. egyrészt a 

köpenyben rezgések keletkeznek, és a köpeny a 

rezgési energia egy részét hangként sugározza ki, 

másrészt azon a felületen, ahol a köpeny felfek-

szik, kom pressziós és dekompressziós hatások 

jönnek létre, amelyek ugyancsak hangképződés-

hez vezetnek. az útburkolat textúrája és a leg-

felsőréteg rugalmas viselkedése nagymértékben 

befolyásolják a gumiköpeny - útburkolat kölcsön-

hatásából származó zaj erősségét (lásd: 4. ábra). 

 a betonburkolatok felületképzésének ismert 

technológiái közül már hosszabb ideje a mosott 

beton bizonyult a legzajszegényebb változatnak. 

Hosszanti vagy akár keresztirányban érdesített 

útburkolatok lényegesen nagyobb zajnyomásszin-

tet idéznek elő. ausztriában a mosott betonok 8 

és 11 mm-es legnagyobb szemcsemérettel épül-

nek. Mindkét esetre léteznek határértékek a meg-

engedett maximális zajkibocsátásra vonatkozóan. 

ezeket a határértékeket (101 illetve 102 db) az 

rVs 8.17.02 [1, 2] tartalmazza. ezt az lMa-értéket 

100 km/h utazósebességnél mérik az rVs 11.066, 

4.ábra: Összefüggés a gördülési zaj és az útpálya 
felülete között

a technika mai színvonalának. ezen technológia 

bevezetésekor még a zajvédelem állt a középpont-

ban. az érdesség miatt azonban ma már a mosott 

beton építési technológiát olyan helyeken is alkal-

mazzák, ahol a zajvédelemnek kevésbé van jelen-

tősége. a 11 mm-es legnagyobb szemcseméret 

bevezetésével az volt a cél, hogy különösen nagy 

érdességet érjenek el. a nagyobb homokmélység 

és ezzel együtt eső esetén a nagyobb érdesség 

következtében elfogadható a valamivel nagyobb 

gördülési zajszint.

IV. fejezet [3] szerinti eljárásnak megfelelően. 

a következőkben ezt a mérési eljárást kívánjuk 

röviden bemutatni. 

Az RVS 11.066 IV szerinti mérési eljárás 
az rVs 11.066 IV [3] szerinti mérési eljárást, ame-

lyet röviden rVs-eljárásnak neveznek, a követke-

zőkre alkalmazzák: 

– átadás-átvételi eljárások során a gördülési zaj 

mérésére,

– útpálya burkolatok összehasonlító vizsgálatánál 

a gördülési zaj szempontjából.

a környezet várható zajimissziójának megítélésére 

ez az eljárás nem alkalmazható minden további 

nélkül. 

 az rVs-eljárás során két mikrofon segítségé-

vel megmérik és értékelik a vizsgálandó felüle-

ten a gördülő kerék által annak közelében keltett 

hangnyomást. a mérőkocsi egy szabványosított, 

egykerekű, fedett utánfutó, ami a külső hangforrá-

sokat leárnyékolja és belül pedig egy hangelnyelő 

bélelés révén a reflexiót megakadályozza. felépí-

tése az 5. ábrán látható.

 a hangot két mikrofonnal regisztrálják, amelyek 

közül az egyik a mérőkerék mögött, a másik pedig 

mellette van felszerelve. Mérő gumiabroncsként 

olyan teljesen sima PIarc-gumiabroncsot alkal-

maznak, amelyen csupán négy hosszirányú borda 

van. ezt a gumiabroncs típust alkalmazzák érdes-

ség méréseknél is. a mérési sebesség általában 

100 km/h. a mérés során, a későbbi korrekciók 

elvégzésére, rögzítik még az útburkolat hőmérsék-

letét és a mérési sebességet. a kiértékelés ered-

ményeképpen minden 500 méteres szakaszra egy 

lMa-értéket kapunk, decibelben (db) kifejezve.  

 európában az Iso/cD 11819-2 (close-Proxi-

mity-eljárás, cPX) kerül széleskörben alkalmazás-

ra, amelynél hasonló a mérő utánfutó felépítése, 

csupán több mérő gumiabronccsal van felszerel-

ve. az eddigi tapasztalatok szokványos személy-

gépkocsi gumiabroncsok esetében jó egyezős-

éget mutatnak az rVs- és a cPX-eljárás között. 
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Mérési szakasz: 
a23 „Kurierhaus”, 
mérés 1997. áprilisban, 
arsenal research

 2. sáv 
 elõállítva 1992-ben

 1. sáv 
 elõállítva 1990-ben

2. ábra: A megfelelő seprési időpont kiválasztása (Dmax= 11 mm)

Profilcsúcsok: 49/25 cm2

Érdesség: 1,2 mm
Profilcsúcsok: 41/25 cm2

Érdesség: 1,0 mm
Profilcsúcsok: 38/25 cm2

Érdesség: 0,8 mm

16 óra 20 óra 24 óra

gördülési zaj

textúra

1. táblázat: Követelmények a mosott beton felülettel szemben, Dmax= 8 mm - Dmax- 11 rnm [1]

 Hagyományos Mosott beton
 betonburkolat

  Dmax= 8 mm Dmax= 11 mm

Érdesség rVs 15.364*  0,4 mm 0,8 – 1,0 mm 1,0 – 1,3 mm 

Profilcsúcsok száma – irányérték 60/25 cm2 irányérték 45/25 cm2 

gördülési zaj, db (a) –  101, 100 km/h utazási  102, 
  sebességnél;  90, 50 km/h 100 km/h utazási sebességnél 
  utazási sebességnél

* az alkalmassági és ellenőrző vizsgálatokról lásd a 8.3.7. és 8.4.2.6. pontokat

Mikrofon

fede-
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Mosott beton felületek hosszú távú 
viselkedése akusztikai szempontból

Bevezetés
az útburkolatok betonból vagy aszfaltból készül-

nek. beton alkalmazása esetén szükség van arra, 

hogy a nagyon sima felületet az érdességgel 

szemben támasztott követelmények kielégítésére 

megfelelő felületképzéssel érdesítsék. a hossz- 

vagy keresztirányú bordás struktúra kialakítására 

hagyományosan a seprési vagy a jutavásznas 

eljárást alkalmazzák. a 90-es évek elején ausztri-

ában új technológiát fejlesztettek ki a felület kiala-

kítására: a zajszegény, finomszemcsés, mosott 

beton felületet. ennek során a vékony habarcsré-

teg eltávolítása révén a zúzalék szemcsék látha-

tóvá válnak. ezt a felső betonréteget 8 mm leg-

nagyobb szemcsemérettel, a polírozódásnak és 

kopásnak ellenálló 4/8-as zúzalék alkalmazásával 

állítják elő.

 a mosott betonból készült útburkolat zajcsökken-

tő és csúszásgátló tulajdonságaival már évek óta 

a legmagasabb műszaki színvonalnak számít. Kez-

detben ugyan a zajvédelem állt előtérben, ma már 

azonban a mosott beton építési technológiát egyre 

inkább a felület érdessége miatt alkalmazzák.

 ez a technológia fokozatosan kiszorította 

 a hagyományos – és legtöbbször kevésbé időtál-

ló – olyan hagyományos felületképzéseket, mint a 

seprés vagy a jutavászon alkalmazása. nem utol-

só sorban a kiváló vízelvezetési tulajdonságnak 

és a nedves burkolaton is jó tapadóképességé-

nek köszönhetően vezették be 2001-ben a fenn-

álló szabályozásokba [2] a 11 mm-es legnagyobb 

szemcseméretet.

 1990 és 1992 között ausztria autópályáin már 

90 km félautópálya készült ilyen mosott beton 

felülettel. Időközben ausztriában már néhány 

száz kilométerre nőtt a mosott betonból készült 

útszakaszok hossza, és a városokban is, például 

buszmegállókban, kereszteződésekben stb. egyre 

gyakrabban alkalmazzák ezt az építési módot.

 Különös jelentőséget kell tulajdonítani a zajsze-

gény betonburkolatok hosszú távú viselkedésé-

nek. az osztrák Közlekedési, Innovációs és tech-

nológiai szövetségi Minisztérium részére született 

kutatási megbízás keretein belül (bMVIt, 3.307 

számú útépítési kutatási téma) egész ausztria 

területén különböző szakaszokat vizsgálnak meg.

Mosott beton felület előállítása
a betonburkolat felületét az „Útépítési iránymu-

tatások és előírások”, rVs 8.17.02 [1,2] szerint 

hagyományosan seprüzéssel vagy juta szövettel 

illetve zajcsökkentő mosott beton felülettel (lásd: 

1. ábra és 1. táblázat) lehet előállítani.

 a mosott felülettel rendelkező betonburko-

latok előállításához a készre beépített, tömörí-

tett és lesimított felső betonra kötés-késleltetőt 

és megfelelő párolgás ellen első párazárt kell 

egyenletesen kiszórni. Körülbelül 8-24 óra eltel-

tével (időjárástól függően) a finom habarcsot 

lesöprik, és így kb. 1 mm homokmélység áll elő 

11 mm legnagyobb szecseméret alkalmazása 

esetén (lásd: 1. és 2.ábra).

 a mosott beton építési technológia 8 mm leg-

nagyobb szemcsemérettel már évek óta megfelel 

1 .ábra: Mosott beton előállítása (sematikusan)
3. ábra: Mosott beton felületek érdessége 5 illetve 7 év használat után

5.ábra: Gördülési zaj utánfutó 
az RVS 11.066 IV szerint

Útburkolatok zajemissziója
a gépjárművek zajkeltését az 50 km/h fölöt-

ti sebességtartományban manapság már szinte 

kizárólag a gumi - útpálya zaja – amit gördülési 

zajnak is neveznek – határozza meg. ez a zaj az 

útburkolat felületének és a gumiköpeny kölcsön-

hatásának eredményeként keletkezik. egyrészt a 

köpenyben rezgések keletkeznek, és a köpeny a 

rezgési energia egy részét hangként sugározza ki, 

másrészt azon a felületen, ahol a köpeny felfek-

szik, kom pressziós és dekompressziós hatások 

jönnek létre, amelyek ugyancsak hangképződés-

hez vezetnek. az útburkolat textúrája és a leg-

felsőréteg rugalmas viselkedése nagymértékben 

befolyásolják a gumiköpeny - útburkolat kölcsön-

hatásából származó zaj erősségét (lásd: 4. ábra). 

 a betonburkolatok felületképzésének ismert 

technológiái közül már hosszabb ideje a mosott 

beton bizonyult a legzajszegényebb változatnak. 

Hosszanti vagy akár keresztirányban érdesített 

útburkolatok lényegesen nagyobb zajnyomásszin-

tet idéznek elő. ausztriában a mosott betonok 8 

és 11 mm-es legnagyobb szemcsemérettel épül-

nek. Mindkét esetre léteznek határértékek a meg-

engedett maximális zajkibocsátásra vonatkozóan. 

ezeket a határértékeket (101 illetve 102 db) az 

rVs 8.17.02 [1, 2] tartalmazza. ezt az lMa-értéket 

100 km/h utazósebességnél mérik az rVs 11.066, 

4.ábra: Összefüggés a gördülési zaj és az útpálya 
felülete között

a technika mai színvonalának. ezen technológia 

bevezetésekor még a zajvédelem állt a középpont-

ban. az érdesség miatt azonban ma már a mosott 

beton építési technológiát olyan helyeken is alkal-

mazzák, ahol a zajvédelemnek kevésbé van jelen-

tősége. a 11 mm-es legnagyobb szemcseméret 

bevezetésével az volt a cél, hogy különösen nagy 

érdességet érjenek el. a nagyobb homokmélység 

és ezzel együtt eső esetén a nagyobb érdesség 

következtében elfogadható a valamivel nagyobb 

gördülési zajszint.

IV. fejezet [3] szerinti eljárásnak megfelelően. 

a következőkben ezt a mérési eljárást kívánjuk 

röviden bemutatni. 

Az RVS 11.066 IV szerinti mérési eljárás 
az rVs 11.066 IV [3] szerinti mérési eljárást, ame-

lyet röviden rVs-eljárásnak neveznek, a követke-

zőkre alkalmazzák: 

– átadás-átvételi eljárások során a gördülési zaj 

mérésére,

– útpálya burkolatok összehasonlító vizsgálatánál 

a gördülési zaj szempontjából.

a környezet várható zajimissziójának megítélésére 

ez az eljárás nem alkalmazható minden további 

nélkül. 

 az rVs-eljárás során két mikrofon segítségé-

vel megmérik és értékelik a vizsgálandó felüle-

ten a gördülő kerék által annak közelében keltett 

hangnyomást. a mérőkocsi egy szabványosított, 

egykerekű, fedett utánfutó, ami a külső hangforrá-

sokat leárnyékolja és belül pedig egy hangelnyelő 

bélelés révén a reflexiót megakadályozza. felépí-

tése az 5. ábrán látható.

 a hangot két mikrofonnal regisztrálják, amelyek 

közül az egyik a mérőkerék mögött, a másik pedig 

mellette van felszerelve. Mérő gumiabroncsként 

olyan teljesen sima PIarc-gumiabroncsot alkal-

maznak, amelyen csupán négy hosszirányú borda 

van. ezt a gumiabroncs típust alkalmazzák érdes-

ség méréseknél is. a mérési sebesség általában 

100 km/h. a mérés során, a későbbi korrekciók 

elvégzésére, rögzítik még az útburkolat hőmérsék-

letét és a mérési sebességet. a kiértékelés ered-

ményeképpen minden 500 méteres szakaszra egy 

lMa-értéket kapunk, decibelben (db) kifejezve.  

 európában az Iso/cD 11819-2 (close-Proxi-

mity-eljárás, cPX) kerül széleskörben alkalmazás-

ra, amelynél hasonló a mérő utánfutó felépítése, 

csupán több mérő gumiabronccsal van felszerel-

ve. az eddigi tapasztalatok szokványos személy-

gépkocsi gumiabroncsok esetében jó egyezős-

éget mutatnak az rVs- és a cPX-eljárás között. 
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Mérési szakasz: 
a23 „Kurierhaus”, 
mérés 1997. áprilisban, 
arsenal research

 2. sáv 
 elõállítva 1992-ben

 1. sáv 
 elõállítva 1990-ben

2. ábra: A megfelelő seprési időpont kiválasztása (Dmax= 11 mm)

Profilcsúcsok: 49/25 cm2

Érdesség: 1,2 mm
Profilcsúcsok: 41/25 cm2

Érdesség: 1,0 mm
Profilcsúcsok: 38/25 cm2

Érdesség: 0,8 mm

16 óra 20 óra 24 óra

gördülési zaj

textúra

1. táblázat: Követelmények a mosott beton felülettel szemben, Dmax= 8 mm - Dmax- 11 rnm [1]

 Hagyományos Mosott beton
 betonburkolat

  Dmax= 8 mm Dmax= 11 mm

Érdesség rVs 15.364*  0,4 mm 0,8 – 1,0 mm 1,0 – 1,3 mm 

Profilcsúcsok száma – irányérték 60/25 cm2 irányérték 45/25 cm2 

gördülési zaj, db (a) –  101, 100 km/h utazási  102, 
  sebességnél;  90, 50 km/h 100 km/h utazási sebességnél 
  utazási sebességnél

* az alkalmassági és ellenőrző vizsgálatokról lásd a 8.3.7. és 8.4.2.6. pontokat
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Mosott beton felületek hosszú távú 
viselkedése akusztikai szempontból

A zajcsökkentéssel és az érdességgel szemben támasztott követelmények 
teljesítése érdekében a betonburkolatok sima felületét érdesíteni kell. 
Egy kutatási megbízás keretében vizsgálják a zajcsökkentő betonfelületek 
hosszú távú viselkedését. Ennek első eredményei már rendelkezésre állnak.

Irodalom
1 rVs 8.17.02, ausgabe oktober 1998:  

betondecken, Deckenherstellung.  

Österreichi sche forschungsgesellschaft  

straße–schiene–Verkehr, Wien.

2 rVs 8.17.02, ausgabe Juli 2001:  

betondecken, Deckenherstellung, abände-

rungen und ergänzungen.  

Österreichische forschungsgesellschaft  

straße–schiene–Verkehr, Wien.

3 rVs 11.06.64, ausgabe april 1997:  

baudurch führung, grundlagen, Prüfverfahren, 

feldprüfungen, rollgeräuschmessungen.  

Österreichische forschungsgesellschaft  

straße–schiene–Verkehr, Wien.

Történeti visszatekintés 
és jövőbeli fejlődés
az rVs 11.066 IV mérési eljárás kifejlesztésében 

az arsenal research, ausztriai Kutató és Vizsgá-

ló Központ jelentős részt vállalt. az eljárást már 

kb. 10 év óta sikeresen alkalmazzák mosott beton 

felületek átvételi vizsgálataira. amíg a mérések 

kezdetekor gyakran állapítottak meg határérték 

túllépéseket, addig a közelmúltban már gyakor-

latilag minden vizsgált mosott beton burkolat az 

átvétel időpontjában határérték alatt teljesített. az 

eredmények kivonatát mutatja a 6. ábra. Mivel sok 

esetben megtörtént ugyan az átadás-átvétel, de 

ugyanazon útfelület ismételt vizsgálata már nem 

volt előírva, ezért jelenleg csupán kevés adattal 

rendelkezünk arra vonatkozóan, hogy meghatá-

rozott beépítési helyeken az útpálya burkolatok 

az idő függvényében hogyan változnak. a 6. ábra 

ezért csak az újonnan épített szakaszok értékeinek 

általános tendenciáját mutatja.

 azért, hogy nagyobb számban kaphassunk idő-

sorokat, a mosott betonburkolatok zajkibocsátá-

sának hosszú távú alakulását csak a már megmért 

útpálya burkolatok újbóli vizsgálatával határozhat-

juk meg. ezenkívül természetesen érdeklődésre 

tarthat számot még az összefüggés az aktuális zaj 

emissziók és azok időbeli változásai, valamint a 

mechanikai tulajdonságok és az építés időpontjá-

ban alkalmazott eljárások között. ezzel kapcsolat-

ban 2006-ban az osztrák Közlekedési Innovációs 

és technológiai szövetségi Minisztérium meg-

bízásából kutatási projekt kezdődött, amelyet az 

arsenal research az osztrák cementipari Kutató-

intézettel közösen végez majd el.

6.ábra: Az évek során végzett átadás-átvételi mérések az RVS 11.066 IV szerint (Mérés minden esetben 
röviddel a beépítést követően)
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telefon +49-211-43 69 26-0, fax +49-211-43 69 26-750
bDZ@bDZement.de, www.bDZement.de

Mosott beton felületek hosszú távú 
viselkedése akusztikai szempontból

A zajcsökkentéssel és az érdességgel szemben támasztott követelmények 
teljesítése érdekében a betonburkolatok sima felületét érdesíteni kell. 
Egy kutatási megbízás keretében vizsgálják a zajcsökkentő betonfelületek 
hosszú távú viselkedését. Ennek első eredményei már rendelkezésre állnak.

Irodalom
1 rVs 8.17.02, ausgabe oktober 1998:  

betondecken, Deckenherstellung.  

Österreichi sche forschungsgesellschaft  

straße–schiene–Verkehr, Wien.
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feldprüfungen, rollgeräuschmessungen.  

Österreichische forschungsgesellschaft  

straße–schiene–Verkehr, Wien.

Történeti visszatekintés 
és jövőbeli fejlődés
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