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A megfelelő adatokat nézi a zajcsökkentett lefolyócsövek kiválas-
ztásakor? Annak érdekében, hogy segítsünk Önnek a megfelelő 
termék kiválasztásában, elmagyarázzuk, hogy mi a különbség a 
különböző zajmérések között.

Mi a testhang és a léghang?

A lefolyócsövek kiválasztásakor meg kell győződnie arról, hogy 
azok megfelelnek-e az Építési Szabályzatban foglalt küszöbér-
tékek szerinti zajkibocsátásra és a műszaki beépítésre vonatkozó 
követelményeknek. De honnan lehet biztos abban, hogy a 
zajcsökkentett cső kiválasztásakor a megfelelő zajadatokat nézi? 
A testhangra vagy a léghangra vonatkozó adatokat kellene-e has-
ználnia? És mi a különbség?

A csövek falvastagsága és sűrűsége határozza meg, hogy menny-
ire zajcsökkentett egy lefolyócső. Minél vastagabb és nehezebb a 
cső, annál kisebb a zaj. A lefolyócsövek túlnyomó részét pártatlan 
vizsgálati laboratóriumokban tesztelik - sok esetben a németors-
zági Fraunhofer IBP Intézetben. A csöveket egy tesztépületben 

szerelik be, hogy minden típusú csőhöz egységes vizsgálati 
módszereket biztosítsanak.

Miért fontos a különbség?

A Fraunhofer IBP-jelentések két vizsgálati eredményt közölnek: a 
testhangra és a léghangra vonatkozót. Tudjuk, hogy nem min-
denki tesz különbséget a két mérés között. Ehelyett a legalacso-
nyabb mérés alapján választanak csövet, amely a testhangra vo-
natkozik. Sok esetben ez nem jelent problémát. De mivel a 
Fraunhofer IBP-jelentések eredményei az épületszerkezetből szár-
mazó konkrét anyagok alkotta tesztkörnyezetből származnak, a 
testhang egyetlen épületben sem alkalmazható a testhangra vo-
natkozó közvetlen mutatóként. Az anyagválasztástól függően a 
testhang egy adott épületben eltér a teszt eredményeitől.

Az alábbiakban bemutatjuk a kétféle mérést és azt, hogy milyen 
következményekkel jár, ha a csőválasztást helytelen adatokra 
alapozzuk. Ezenkívül betekintést nyújtunk a Fraunhofer IBP teszt-
környezetbe és a két eredmény mérési helyébe.

Tudja, hogy mi a különbség a  
testhang és a léghang között?



3  Zaj és zajcsökkentéswww.wavin.com

A testhang és a léghang közötti különbség 

A léghang az a zajszint, amely akkor hallható, ha ugyanabban a hely-
iségben állunk, ahol a cső be van szerelve. A léghang csökkentése az 
anyag nettó tömegén keresztül vagy a tokozás révén biztosítható.

A testhang az a zajszint, amely a csőből hallható, miután az azon 
áthaladó víz zaja behatolt az épületszerkezetbe (falak, csőrögzítők, 
tartók). A testhang csökkentését az anyag rugalmassága és a csőbilin-
csekben és az áttörésekben lévő szigetelés biztosítja.

A testhang nem teljesen biztos

A testhangra vonatkozó mérések gyakran jól mutatnak papíron, mivel 
sok esetben jóval alacsonyabbak, mint a léghangra vonatkozó ér-
tékek, és alacsonyabbak, mint a műszaki létesítmények zajki-
bocsátására vonatkozó előírás. De nem garantálják, hogy Ön teljes 
egészében megfelel a zajvédelmi követelményeknek egy adott építési 
projekt során. Először is, a csőrögzítők, a fali konzolok és a falanyagok 
jelentősen befolyásolják a csőből származó zaj csökkentését. A test-
hang csak azokban a helyiségekben alkalmazható, ahol áthatol az 
épületszerkezeten, nem pedig a csövek tényleges beépítési oldalán. 
Másodszor, a vizsgálati eredmény csak akkor használható fel, ha egy 
adott építési projektben a csöveket ugyanazokba az anyagokba építik 
be, mint a Fraunhofer IBP tesztlétesítményében.

A beépítés során a léghangot használják

A beépítés helyén a léghang alkalmazható, mivel ez egy sok-
kal megbízhatóbb adat. A cső által kibocsátott zaj ugyanaz 
lesz, függetlenül a beépítés módjától. De a beépítés helyén 
csak akkor alkalmazható a léghang, ha a cső aknában fut, 
vagy más módon zárt. Am it azonban megtehet, az az, hogy 
kiszámítja, hogy hogyan és mivel burkolja be, hogy megfelel-
jen az építési szabályzat követelményeinek.

Ne csak egyszerűen elfogadja a teszteredményeket

Ha a testhangot használja viszonyítási alapként a zaj- 

csökkentett lefolyócsövek kiválasztásakor, megkockáztatja, 

hogy olyan megoldást választ, amely nem minden helyiség-

ben felel meg az építési szabályzat követelményeinek. Ha 

azonban a léghangmérést használja fel, akkor bizonyos 

mértékig saját maga tarthatja ellenőrzés alatt a projektet. 

Amikor a zajcsökkentésre kerül a sor azokban a helyiségek-

ben, ahol a zaj áthatol a szerkezeten, az adott projekthez fel-

használandó anyagok alapján végzett számítás lesz a legjobb 

módszer a zajvédelmi követelményeknek való megfelelés biz-

tosítására.

A teszteredmények egyszerű elfogadása azzal a veszéllyel jár, 

hogy egy ellenőrzés során elvégzett vizsgálat eredményeként 

Önnek ki kell cserélnie a csöveket, vagy további zajszigetelést 

kell biztosítania körülöttük, ami időt és pénzt igényel. A 

csőből származó léghang viszonyítási alapként való 

használata azt jelenti, hogy az építőanyagok zajcsökkentési 

értékét levonják, ha például a csövet gipszkarton, fal vagy 

mennyezet mögé építik be. Ennek eredménye az a zajszint, 

amelyet a cső a beépítési oldalon lévő helyiségben kibocsát.

AMIRŐL A FRAUNHOFER IBP-JELENTÉS SZÓL

A Fraunhofer IBP-jelentés különböző zajméréseket közöl. A 

testhangon és a léghangon kívül a Fraunhofer IBP vizsgálja a 

különböző áramlási sebességeket a csövekben.

Az általában használt adatok két liter/mp áramlási sebesség 

mellett végzett zajmérésre vonatkoznak, amely egy szokásos 

WC-öblítésnél a csövön áthaladó vízmennyiség.

A Fraunhofer IBP jelentése részletesen bemutatja a teszt 

felépítését is. Például megadja, hogy milyen csőrögzítőket 

és falvastagságokat használnak, és leírja azokat a szab-

ványokat, amelyeknek a teszt megfelel.

 Tudta?
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Példák a zaj előfordulására.

A zaj olyan mechanikai rezgés, amely a levegő, a víz nyomásválto-
zásaként vagy az építőelemek rezgéseként határozható meg.

Hogyan keletkezik a zaj?

• Amikor a víz és a levegő elhalad egymás mellett
• Amikor a szennyvíz az ágidomoknál és az ívidomokban 

irányt változtat, vagy áthalad egy szűkítőn
• Amikor a víz átfolyik egy függőleges lefolyócsövön, és 

szilárd felületet ér, például egy alul lévő ívidomot
• Példák a zaj előfordulására.

Hogyan terjed a zaj?

• Vízen keresztül
• A csövek falán keresztül
• Lefolyócsövek zajkibocsátása
• Az épületszerkezetekhez rögzített csőrögzítő bilincseken keresztül
• A környező épületszerkezetek zajkibocsátása révén
•  

Hogyan csökkenthető tovább a zaj:

• Csökkentse a víz áramlási sebességét, ha lehetséges
• Csökkentse a víz sebességét, amennyire csak lehetséges
• Mérsékelt iránytöréseket alkalmazzon, pl. használjon 2 db 

45°-os ívidomot 1 db 88,5°-os ívidom helyett
• Ha van elég hely, akkor két 45°-os ívidom közé egy 250 

mm-es csövet kell szerelni a háromszintesnél magasabb 
épületekben

• Használjon gumibetétes csőbilincseket (csökkentse a zajt 
akár 3 dB(A)-val)

• A csőbilincseket a legnehezebb falra szerelje, amely a 
legjobban ellenáll a rezgésnek

• A lehető legkisebb számú csőbilincset használja a falra 
történő zajátvitel korlátozása érdekében. Azonban a 
csőrögzítő bilincsek közötti maximális távolságot be kell 
tartani

• Amennyire lehetséges, mellőzze a cső és a födémlemezek 
közötti rögzített csatlakozásokat

• Válassza el a csöveket az építőelemektől, pl. a csövek két 
vagy háromrétegű tűnemezzel vagy rostlappal történő 
körbetekerésével.

Példa a szomszédos épületszerkezetek zajkibocsátására

Hogyan keletkezik a zaj?

Léghang aknákban

Az aknákban a zaj az aknában lévő visszaverődés miatt 10 dB(A)-
val nő. Az akna két oldalának 30 mm-es ásványgyapottal történő 
szigetelésével a jobb hangelnyelés megakadályozza ezt.

VálaszfalA CsőB AknafalDCsőbilincsC

Beton Gázbeton

A B D

C

Léghang

Testhang

Testhang a szomszédos
 betonlapokból

AB

C
Akna

Akna



5  Zaj és zajcsökkentéswww.wavin.com

Fraunhofer IBP tesztkörnyezet

A Fraunhofer IBP tesztkörnyezet

A zajméréseket a németországi Stutt-

gartban, a Fraunhofer IBP intézet teszt-

környezetében végezték a beépítési old-

alon található lefolyócsöveken, valamint 

egy, a szerelési fal mögötti helyiségben 

két emelettel a vízbevezetés alatt.

A tesztkörnyezet ismeretének fontossága 
a zajmérés szempontjából egyszerűen 
abban rejlik, hogy ismerjük a különbsé-
get a tesztkörnyezet anyagai, méretei, az 
elemek elhelyezkedése és összeállítása 
között, összehasonlítva a szerelő által egy 
zajcsökkentett cső választása esetén ta-
pasztalt helyzettel.

A lefolyócsövek beépítése a Fraunhofer 
IBP tesztkörnyezetében egy 115 mm-
es, 220 kg/m2 sűrűségű vakolt betonfa-
lon, valamint a padlón, illetve 440 kg/m2 
sűrűségű vasbetonon történik. A helyisé-
gek üresek és zárva vannak.

Vízbevezetés

Testhang
A testhang mérése, miután a zaj 
áthatolt a falakon és a tartóele-
meken.

Léghang
A léghang mérése tokozás 

nélkül.
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A zajcsökkentés kiszámítása
Mindenfajta lefolyócsövet a beépítési oldalon szigetelni kell, vagy 
más tokozással kell ellátni a követelmények teljesítése érdekében.

A Wavin zajcsökkentett csövei 2,0 l/s áramlási sebesség mellett a 
következő zajszintet biztosítják, amely egy szokásos WC-öblítésből 
eredő zaj, és nagyjából viszonyítási alapként használható az építési 
szabályzatban foglalt zajvédelmi követelményekhez:

Termék
Léghang
Áramlási 
sebesség:  2,0 l/s

Testhang
Áramlási  
sebesség: 2,0 l/s

Wavin AS+ 
Wavin-rendszerű
csőbilincsekkel

48 dB(A) < 10 dB(A)

Wavin AS+ 
hagyományos csőbilinccsel 48 dB(A) 12 dB(A)

Wavin SiTech+ 
Wavin-rendszerű
csőbilincsekkel

52 dB(A) 12 dB(A)

Wavin SiTech+ 
hagyományos csőbilinccsel 52 dB(A) 20 dB(A)

A léghang kiszámítása

A lefolyócsövek léghangmérésének megismerése után 
kiszámíthatja, hogyan csökkentheti a léghangot tokozás és az 
épületszerkezet révén , hogy megfeleljen az egyes helyiségek 
követelményeinek.
A csőből származó léghangra vonatkozó referenciaérték alkal-
mazásával vonja le az építőanyagok zajcsökkentési értékét, ha 
például a cső gipszkarton, fal vagy mennyezet mögött van. Ennek 
eredménye az a zajszint, amelyet a cső a beépítési oldalon lévő 
helyiségben bocsát ki.
A táblázat a falak és mennyezetek különböző anyagtípusainak za-
jcsökkentési értékeit mutatja, vagyis, hogy mennyire csillapítják a 
csőből származó léghangot.
Példa

Ha a lefolyócsövekből származó zaj nem haladhatja meg a 30 
dB(A) értéket, akkor önmagában egyik cső sem felel meg a követ-
elménynek. De a léghang más anyagok segítségével csökken-
thető, hogy teljesüljön a követelmény.
• A Wavin AS+ léghangja 48 dB(A), és ha 13 mm-es gipszkar-

ton mögé építik be, a zajszint 20 dB(A)-val csökken. Ezzel egy 
28 dB(A) szintet tud elérni, és megfelel a követelménynek.

• A Wavin SiTech+ használata esetén a 13 mm-es gipszkarton 
nem elegendő. Az ennél a csőnél mért léghangérték 52 dB(A), 

és még egy 13 mm-es gipszkartonnal sem lesz a zajszint 30 
dB(A) alatt. Két 13 mm-es gipszkarton (-25 dB(A)) megoldja a 
problémát, csakúgy, mint egy 16 mm-es farostlemez (-24 
dB(A)).

Fal- és mennye-
zet-szerkezet

Javasolt zajcsök-
kentési értékek

Perforált fémlemezek, mennyezet 0 dB(A)

Tömör fémlemezek, mennyezet 5 dB(A)

12 mm kemény ásványgyapot
lemezek, mennyezet 10 dB(A)

40 mm beton 35 dB(A)

60 mm beton 40 dB(A)

100 mm beton 40 dB(A)

70 mm gázbeton 25 dB(A)

100 mm Leca + vakolat 35 dB(A)

½ téglafal 35 dB(A)

1 x 13 mm gipszkarton 20 dB(A)

2 x 13 mm gipszkarton 25 dB(A)

3 x 13 mm gipszkarton 30 dB(A)

16 mm farostlemez 24 dB(A)

22 mm farostlemez 25 dB(A)

A testhang kiszámítása

A testhang sokkal bonyolultabb ügy, mivel a csövet körülvevő 
anyagok szerint eltérő lehet.

Ahogy azt korábban említettük, a Fraunhofer IBP jelentésében 
szereplő testhang kizárólag a saját tesztkörnyezetükben végzett 
teszteken alapul. A zajszint minden más szerkezet esetén eltérő 
lesz. Ezért egyetlen olyan képlet vagy ökölszabály sem határoz-
ható meg, amely megmutatná, hogy a zajra vonatkozó köve-
telmény egy adott cső alkalmazása esetén teljesül-e. Ez mindig az 
egyes projektekhez a falakhoz, mennyezetekhez stb. kiválasztott 
anyagok alapján készített konkrét számításoktól függ.
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 FONTOS!
A zaj és a szigetelés összetett dolog. Ha kétségei van-
nak afelől, hogy elegendő-e a zajcsökkentés, tanácsért 
forduljon műszaki tanácsadónkhoz.

*) A DS 490-et otthonra alkalmazzák, beleértve a szállodákat, kollégiumokat, panziókat, 

fogadókat, klublakásokat, bentlakásos iskolákat, szanatóriumokat, idősotthonokat, gyer-

mekgondozási intézményeket és szálláshelyként használt hasonló épületeket. A zajszint 

szerinti besorolásra vonatkozó referenciaérték a C zajosztály, amely megegyezik a sorhá-

zakra vonatkozó építési jogszabályok korábbi minimumkövetelményével. A „lakószoba” 

egy otthonban lévő nappali/étkező és hálószobák stb. Megjegyzés: a DS 490 szerint nem 

minősülnek lakószobának az olyan kis helyiségek, mint az előszoba, az előtér, a konyha, 

a fürdőszoba stb.

Mennyire befolyásolható a zajszint?

A tényleges zajszint számos kritériumtól függ, amelyeket vagy tud 
befolyásolni, vagy nem. Láthatja, hogy melyekre van befolyása, és 
melyek azok, amelyek előre adottak, de részét képezik a számítá-
sainak és a csőválasztásának. Ahhoz, hogy a beépítés megfeleljen 
a zajkövetelményeknek, információkat kell beszereznie azokról a 
tényezőkről, amelyeket képes befolyásolni.

Csőrendszer

Csőrendszer típusa

Csőbilincsek típusa

Csőátmérő

Akna/álmennyezet

Anyagválasztás az aknafal burkolatához

Anyagválasztás álmennyezethez

A teherhordó falszerkezetek súlya

Zajelnyelő szigetelés beépítése az aknába

Akna mérete

Vízmennyiség

Vízmennyiség méretezése

Az ejtőcső esési magassága

Egyéb tényezők

Használt zajszigetelő anyagok

Helyiség mérete

Befolyásolható 
tényezők

Nem befolyásolható 
tényezők

Wavin SoundCheck 
kalkulációs eszköz
Használja ingyenes eszközünket a Wavin SiTech+ és a 
Wavin AS+ zajcsökkentésének kiszámítására az építési 
projektjéhez.

A Wavin SoundCheck eszközt keresse a wavin.hu/as-plus 
oldalon 
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Wavin zajcsökkentett
lefolyócsövek épületekben
Wavin PE-HD | SiTech+ | AS+
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Hagyományos és zajcsökkentett
A Wavin három lefolyócsőrendszert gyárt és forgalmaz. Mindhárom felhasználható minden épülettípus esetében, de az adott épület 

zajszint-követelményétől függően előnyös (vagy szükséges) lehet egy zajcsökkentett csövet választani.

A Wavin PE-HD egy hagyományos Wavin cső tényleges zajcsök-
kentés nélkül. A Wavin PE-HD különösen alkalmas családi házakhoz, 
többszintes épületek pincéihez, olyan helyekhez, ahol a lefolyócsö-
veket padlózatba építik be, vagy ahol szigeteltek.

A Wavin SiTech+ terméket többszintes épületekbe és kivétele-
sen zajérzékeny épületekbe, például lakóotthonokba, szállodák-
ba, irodákba, kórházakba, idősotthonokba és könyvtárakba tör-
ténő beépítésre használják.

A Wavin AS+ kiváló zajcsökkentésének köszönhetően ideális 
olyan épületek számára, ahol a zajvédelemnek kiemelkedő szere-
pe van, például tömbházakban, idősotthonokban, kórházakban, 
irodákban, szállodákban stb. Mivel a Wavin AS+ világos színben 
készül, a rendszer ott is alkalmas a beépítésre, ahol látható, pl. 
konyhákban és fürdőszobákban.

Súly és falvastagság

Méretek (mm) Ø40 Ø50 Ø56 Ø63 Ø75 Ø90

Súly (kg) / m  
sima cső 0,36 0,45 0,48 0,58 0,67 0,98

Falvastagság (mm) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5

Méretek (mm) Ø110 Ø125 Ø160 Ø200 Ø250 Ø315

Súly (kg) / m  
sima cső 1,43 1,84 3,05 4,72 7,34 11,67

Falvastagság (mm) 4,2 4,8 6,2 7,7 9,6 12,1

Súly és falvastagság

Méretek (mm) Ø50 Ø75 Ø90 Ø110 Ø125 Ø160

Súly (kg) / m
sima cső 0,44 0,78 1,09 1,54 2,11 3,20

Falvastagság (mm) 2,1 2,6 3,1 3,6 3,9 5,0
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Weight and wall thickness

Méretek (mm) Ø50 Ø75 Ø90 Ø110 Ø125 Ø160 Ø200

Súly (kg) / m
sima cső 0,83 1,49 2,37 3,41 3,90 5,33 7,49

Falvastagság (mm) 3,0 3,5 4,6 5,3 5,3 5,6 6,0
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Teljes választék 
bármilyen szereléshez

SiTech+Wavin PE-HD Wavin AS+

Külső
Ütésálló, sima és könnyen 
tisztítható felület

Közbenső
Alacsony zajszintű mag

Belső
Vegyszerálló, sima felület 
az optimális áramlás 
érdekében

Egyetlen anyag véges végig
Ütés- és vegyszerálló, sima és könnyen 
tisztítható felület, optimális áramlással a 
teljes konstrukción keresztül
 

Felépítés
A Wavin PE-HD egy szilárd falú polietilén cső (PE-HD), beépített 

zajcsökkentés nélkül. Általában családi házakban és bungalók-

ban használják, ahol nem kiemelt követelmény a zajcsökken-

tés.

A SiTech+ és a Wavin AS+ ásványi anyaggal erősített poliprop-

ilénből álló háromrétegű csövek. Mindkét típust általában 

többszintes épületek és irodaházak, intézmények, szállodák és 

kórházak esetében használják. Míg a SiTech+ gyakran a Wafix 

PP jó alternatívája, addig a Wavin AS+ az a rendszer, amelyet 

akkor választanak, ha a zajcsökkentésre vonatkozó fokozott 

követelményeket törvény írja elő, vagy ha az épület szerkezete 

a több rétegű tokozást vagy szigetelést nem teszi lehetővé.
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Hagyományos Zajcsökkentett

Wavin PE-HD SiTech+ AS+

Léghang – 52 dB(A) 48 dB(A)

Anyag Polipropilén (PE100-HD) Ásványi anyaggal erősített 
polipropilén (PP)

Ásványi anyaggal erősített 
polipropilén (PP)

Tömítés anyaga - SBR gumi EPDM gumi
(NBR tömítések rendelhetők)

Hőtágulási együttható 0,2 mm/mK 0,12 mm/mK 0,06 mm/mK

Max. megengedett  
hőmérséklet, rövid távú 95°C 100°C  

(< 30l/m, max. 2 perc)
100°C  

(< 30l/m, max. 2 perc)

Max. megengedett  
hőmérséklet, folyamatos 75°C 90°C 90°C

Szín (közelítő érték) Fekete Mattfekete Világosszürke (RAL 7035)

Sűrűség 0,960 g/cm3 1,3 g/cm3 1,9 g/cm3

Ragasztható Nem Nem Nem

Hegeszthető Tompahegesztéssel, 
elektrofittinggel Nem Nem

Rétegek száma a csőben 1 3 3

Összeszerelési módszer Hegesztés Karmantyús csőkötés Karmantyús csőkötés

Jóváhagyások – – –

Műszaki információk

A Wavin a lefolyócsöveken belül három termékrendszert gyárt és forgalmaz. Mindhárom felhasználható minden épülettípus esetében, 

de az adott épület zajszint-követelményétől függően előnyös (vagy szükséges) lehet egy zajcsökkentett csövet választani.

Az alábbi táblázat a három rendszer legfontosabb műszaki részleteit tartalmazza. A beépítéssel és a tűzvédelemmel kapcsolatos 

információkért forduljon a Wavinhoz.
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A Wavin folyamatos termékfejlesztést végez, ezért fenntartja a jogot arra, hogy külön értesítés nélkül módosítsa termékei specifikációit.  A jelen kiadványban 
közölt összes információt jóhiszeműen adjuk meg és ezek az információk tudomásunk szerint a nyomdába adás időpontjában igazak. Nem vállalunk azonban 
semmilyen felelősséget az esetleges hibákért, kihagyott információkért vagy helytelen feltételezésekért. 
©2020 Wavin A Wavin fenntartja a jogot a külön értesítés nélkül végrehajtott módosításokra. A folyamatos termékfejlesztés miatt a műszaki specifikációk meg-
változhatnak. A szerelésnél be kell tartani a releváns utasításokat. Minden jog fenntartva. A jelen kiadvány semmilyen részét sem szabad másolni, újranyomtatni, 
vagy felhasználni semmilyen formában és semmilyen módszerrel, beleértve az elektronikus, gépi módszereket, fotókópiák készítését, rögzítést vagy más, jelen-
leg ismert vagy a jövőben feltalálásra kerülő módszereket is a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül. 

A Wavin az Orbia közösség része.
Olyan vállalatok alkotják, amelyek
a világ legkomplexebb kihívásaival
néznek szembe és tevékenységüket
közös cél köti össze:
Advance Life Around the Word.


