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A KÖZLEKEDÉSI ZAJ RÉSZEI

emisszió immissziótranszmisszió

A zajhatás terjedése szabad térben
Bedő Anett – Zaj rezgés sugárvédelem előadás (SZE – 2010)
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A KÖZLEKEDÉSI ZAJ RÉSZEI

AKTÍV ZAJCSÖKKENTÉS

• Gyártási technológia - induláskor és kis sebességnél 

(városi közlekedés)

• Motortér burkolása

• Karbantartás

• Vezetési stílus

• Geometria kialakítása

• Gumiabroncs (az abroncsszélesség, kerékátmérő, 

gumianyag lágysága stb.)

• Útburkolat típusa, minősége (kátyú mentesítés), 

suttogó aszfalt

• Zajcsökkentés forgalomszervezési/szabályozási 

eszközökkel (sebességek korlátozása)

• A közúti forgalom nagyságának, volumenének 

korlátozása, bizonyos gépjárművek (pl. nagyteher) 

áthaladásának megtiltása egész nap/éjjel

• A forgalom elterelése

PASSZÍV ZAJCSÖKKENTÉS

• Távolság

• Árnyékoló létesítmény, fal, töltés

• Növényzet

• Lefedések, alagutak

• Puffer épületek

• Épületek szigetelése (külső fal, kültéri ajtó, a 

tetőknek a megerősítése, zajcsökkentő 

ablakok beépítése)
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A KÖZLEKEDÉSI ZAJ RÉSZEI

Kutatási hipotézis:
A tisztán elektromos üzemű gépjárművek használata városi környezetben 

meghatározó jelentőséggel bír a zajterhelés alakulására.

A zajterhelést alapvetően befolyásoló tényezők

A gépjármű mozgása közben keletkező zajhatások
https://dakstoyota.com/how-to-understand-car-noises/1707/
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A KÖZLEKEDÉSI ZAJ RÉSZEI

Adott sebességek melletti várható zajhatások típusokként
NOISE FROM ELECTRIC VEHICLES – Rasmus Stahlfest - Norwegian Centre for Transport

Research (2015)

Erőforrásból származó zaj

Légellenállás zajGördülési zaj 

Gumiabroncs zaj

Erőforrásból származó zaj
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A KÖZLEKEDÉSI ZAJ RÉSZEI

A belső égésű és elektromos hajtású gépjármű zajhatásának 

összehasonlítása
NOISE FROM ELECTRIC VEHICLES – Rasmus Stahlfest - Norwegian Centre for Transport Research (2015)

Mért adatok metszéspontja (30 km/h)
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A KÖZLEKEDÉSI ZAJ RÉSZEI

Az összehasonlítás átfogó ábrája 
(sebesség, zaj, és az elektromos autók százalékos arányában)

NOISE FROM ELECTRIC VEHICLES – Rasmus Stahlfest - Norwegian Centre for Transport Research (2015)
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JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

• 284/2007. (X. 29.) Korm. Rendelet - A környezeti zaj és rezgés elleni 

védelem egyes szabályairól

• 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet - A környezeti zajforrás hatásterületét a 

6. § szerinti méréssel, számítással kell meghatározni

• 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet - A zajkibocsátási határértékek 

megállapítása, valamint a zaj-, és rezgéskibocsátás ellenőrzéséről szóló

• 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM közös rendelet - A zajterhelési határértékeket a 

környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló
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JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

3. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben
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JELENLEG LÁTHATÓ VÁLTOZÁSOK A 

GÉPJÁRMŰ-ÁLLOMÁNYBAN

• A magyar utakon ~2500 zöld rendszámos (elektromos vagy hibrid) jármű 

közlekedik. (forrás: MTI)

• KSH (STADAT) 2016 év vége: 758 db tisztán elektromos üzemű 

személygépjármű)

• A Jedlik Ányos terv célja az e-mobilitás erősítése, 2020-ra 30 ezer 

elektromos autó (forrás: MTI)
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JELENLEG LÁTHATÓ VÁLTOZÁSOK A 

GÉPJÁRMŰ-ÁLLOMÁNYBAN

Az elektromos hajtású gépjárművek eladási statisztikái 2010-2016
International Energy Agency - Global EV Outlook 2017
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JELENLEG LÁTHATÓ VÁLTOZÁSOK A 

GÉPJÁRMŰ-ÁLLOMÁNYBAN

Az elektromos hajtású gépjárművek várható tendenciája (2010-2030)
International Energy Agency - Global EV Outlook 2017
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KUTATÁSI FELVETÉS ÉS PREMISSZÁK

• Kutatási felvetés: A tisztán elektromos üzemű személygépjárművek elterjedése meghatározó 

módon befolyásolja a városi zajterhelés alakulását.

• Vizsgált scenáriók:
• Zajterhelés jelenlegi gépjárműállománnyal; forgalom lassítása
• Zajterhelés 25%-os tisztán elektromos üzemű gépjárműállománnyal
• Zajterhelés 100%-os tisztán elektromos üzemű gépjárműállománnyal

• Vizsgálati terület: Győr, Hédervári út (Egyetem tér melletti szakasz)

• Eltérő mérési inputok használata (lásd következő fólia)

• Modellező szoftver: IMMI

• 1. Kutatási premissza: 
A városi közlekedés nem csak konstans mozgásból áll, egyenletes vagy gyorsuló haladás is 
megfigyelhető. Egyszerűsítő feltételként a saját modellünkben csak egyenletesen haladó mozgást 
vizsgáltunk, az ideális jogszabályi követelmények figyelembe vételével (20 °C., száraz aszfalt, stb.)

• 2. Kutatási premissza: 
A belvárosi közlekedésben csak személyautókat vettünk figyelembe. A buszok és nagyobb 
teherforgalom elhanyagolásra került, ennek vizsgálata és számításba vétele a további kutatások 
során valósul meg. (nem elhanyagolható)
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KUTATÁSI FELVETÉS ÉS PREMISSZÁK

Mérési inputok:

• Konstans sebesség: 

• 10, 20, 30, 40, 50 and 60 km/h 

• Lassítás (Konstans sebesség → motorfékkel lassulás): 

• 20, 30, 40, 50 and 60 km/h 

• Gyorsuló mozgás: 

• 10 → 30 km/h 
• 10 → 50 km/h 
• 20 → 40 km/h 
• 20 → 60 km/h 
• 30 → 50 km/h 
• 40 → 60 km/h 

• 20 °C normalizált hőmérséklet, szélcsend, 7,5 méteres standard távolság az 
akusztikai középvonaltól
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ELŐZETES MODELLEK ÉS EREDMÉNYEK

Sebességcsökkentés 50 km/h  30 km/h; hagyományos járműforgalom összetétel



Győrfi A.; Dr. Torma A.| 2019.03.19.18

ELŐZETES MODELLEK ÉS EREDMÉNYEK

Sebességcsökkentés 30 km/h-ra (jelenlegi gépjárműállomány) és 25%-os elektromos 
gépjármű forgalom (30 km/h)
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ELŐZETES MODELLEK ÉS EREDMÉNYEK

30 km/h megengedett sebesség; 25%-os és 100%-os elektromos gépjármű forgalom
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KÖVETKEZTETÉSEK

Állandó sebesség

• Az elektromos autók értékei átlagosan 4-5 dB-el alacsonyabbak, mint a hasonló belső égésű motorok 

alacsony sebességnél.

• ~30 km/h felet a kibocsátott zaj különbsége nem jelentős.

Motorfékezéssel történő lassítás

• Az elektromos autók értékei 2-4 dB-el alacsonyabbak, mint az alacsony sebességű belső égésű 

motoroké.

• Nagyobb sebességnél a különbség csökken, ahogy a gumiabroncs / közúti zaj egyre nő.

Általános következtetések

• Az elektromos autók képesek csökkenteni a közlekedési zajokat, ahol a járművek maximum 

30 km/h sebességgel haladnak.

• A tisztán elektromos üzemű gépjárművek számának növekedése a modellek alapján nem okoz 

jelentős változást a zajterhelésben, a levegőszennyezés várhatóan nagyobb mértékben csökken 

(kutatás későbbi szakaszában vizsgálatra kerül).

• Az elektromos üzemből származó zajcsökkenés alapvetően előnyös, de balesetvédelmi szempontból 

megoldást kíván.

• Az elektromos üzemű személygépjárművekkel összevetve az elektromos üzemű tömegközlekedési 

járművek használata várhatóan jelentősebb mértékben javít a zajterhelésen (kutatás későbbi 

szakaszában vizsgálatra kerül).
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TOVÁBBI KUTATÁSI FELADATOK

Gyakorlati mérések

• Saját konkrét mérések elvégzése teljesen azonos gépjárműparkkal változatosabb spektrumon

• Alapjárati mérések

• Lámpás kereszteződések

• Gyorsuló/lassuló mozgások vizsgálata

• Több abroncs vizsgálata (téli/nyári)

• Többféle aszfalt típus vizsgálata (zajcsökkentő aszfaltok)

Modellezés

• A kidolgozott modell validálása konkrét mérések által

• A saját mérésen alapulód modellek továbbfejlesztése

• Teher és buszforgalom számításba vétele

• Lámpás kereszteződések modellezése és vizsgálata

• Zajcsökkentő aszfalt kopórétegek modellezése és vizsgálata

• Tisztán elektromos üzemű gépjárművek aránynövekedésének hatása az immissziós helyzetre 

(levegőszennyezés)



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


