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6.3.1

BEVEZETÉS

Több évtizede különböző politikai és szakmai fórumok beszélnek arról, hogy az épületek
jelenlegi építési és üzemeltetési módja nem fenntartható, éppen a környezetre gyakorolt
jelentős negatív hatások miatt. Figyelemre méltóak azok az adatok, amelyek szerint az
épületek a teljes energiafogyasztás 25-40%-át, a kitermelt nyersanyagok 30-50%-át, a víz
20-30%-át igénylik, az épületek és működésük a szilárd hulladék mintegy 35%-áért
felelősek, és az üvegházhatású gázok 30%-40%-áért felelősek. A fenntartható építés
szakértői az energia- és anyaghatékonyságot, valamint az energia- és erőforráshatékonyságot hangsúlyozzák. A fenntartható vagy ökológiai építés meghatározó tényezői a megújuló energiaforrások használata és azok optimális felhasználása, a helyszín helyes
megválasztása és az anyagok kiválasztása úgy, hogy azok előállítása, felhasználása és
ártalmatlanítása során a lehető legkisebb mértékben károsítsák a levegőt, a vizet és a talajt
[4].
Az első fenntarthatósági értékelési rendszerek az 1990-es években kezdődtek, azzal a céllal,
hogy társadalmi nyomást gyakoroljanak a környezetbarát, energia- és erőforrás-hatékony
épületek építésére. Az értékelési rendszerek figyelembe veszik az épületek hatásait az
épületek teljes életciklusa során, a nyersanyagok kitermelésétől, az építőanyagok
előállításától, szállításuktól, magának az épületnek az építésétől és működtetésétől, az
épület életciklus végén történő lebontásától, a hulladékgazdálkodástól és az
újrahasznosítástól kezdve.
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A környezeti értékelés eszközei különbözőek, attól függően, hogy az épületek életciklusának
különböző szakaszait, valamint a különböző területeket, az épületek típusát, az építést vagy
a helyreállítást kell értékelni. Egyes eszközök globálisak, mások nemzeti, helyi szintűek,
különböző felhasználók - építészek, tanácsadók, épülettulajdonosok stb. számára
tervezhetők. Az utóbbi években megnőtt a befektetők érdeklődése az épületek
fenntarthatóságának értékelése iránt, amit (eddig) elsősorban az értékelt épületnek az
azonos rendeltetésű, szokásos épületekhez (ezek főként irodaházak) képest megnövekedett
versenyképessége feltételezett.

1. Ábra - A lakhatás életciklusa, Az európai környezet - 2012-es frissítés. Állapot és kilátások 2010. Fogyasztás és
környezet. Lakhatás. EEA 2010.

A legelterjedtebbek az alkalmazásorientált értékelési rendszerek, amelyek egy épület
életciklusának összehasonlításán alapulnak, és az épületek környezeti értékelésének
valamennyi mennyiségi és minőségi mutatóját megkapják. Némelyikük bizonyos
épülettípusokra specializálódott vagy a felhasználók prioritásaihoz igazodik, mások az ügyfél
egyszerűsített tájékoztatására összpontosítanak, a tendencia az, hogy a
létesítménygazdálkodást is bevonják az értékelésbe. Az értékelés figyelembe veszi a
gazdasági, társadalmi és környezeti kritériumokat, amelyek egymással összefüggnek, és
hatásaiknak egyensúlyban kell lenniük.

6.3.2

AZ ÉPÜLETEK ÉS MÉLYÉPÍTÉSI MUNKÁK FENNTARTHATÓSÁGI
ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPVETŐ TERÜLETEI
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Az Európai Unió régóta törekszik arra, hogy értelmes megoldásokat találjon az építőipar
fenntarthatatlanságára. Az épületek energiateljesítményéről szóló irányelveket fogadtak el
(az EPBD I. 2002-ben, az EPBD II. pedig 2010-ben). Az EPBD II-ben az építményekre
vonatkozó 7. számú követelményt - "a természeti erőforrások fenntartható felhasználása" vezették be: Az épületeket úgy kell megtervezni, megépíteni és lebontani, hogy a természeti
erőforrások felhasználása fenntartható legyen, és különösen biztosítsa: (b) az épületek
tartósságát; c) szerves nyersanyagok és másodlagos anyagok felhasználását az építés során.
"
Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) létrehozta a CEN/TC 350 Építési munkák
fenntarthatósága műszaki bizottságot azzal a céllal, hogy önkéntes harmonizált módszert
dolgozzon ki az új és meglévő építési munkák fenntarthatósági szempontjainak értékelésére
és az építési termékek értékelésére.
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SOCIOCULT
ASPECTS
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2. Ábra - A fenntarthatóság tárgyai és céljai (J. L. Moro alapján: DETAIL practice Flooring Volume 2,
Részletkiadás, 2016)

A módszertani alapot az európai stratégiák, a klímaváltozás mérséklése, az ahhoz való
alkalmazkodás, az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség, valamint az életciklusgondolkodás összefüggésében dolgozták ki. Az e bizottság által kidolgozott szabványok
koherens módszereket írnak le az építési munkák fenntarthatóságának értékelésére,
amelyek kiterjednek az épületek és mélyépítési munkák környezeti, társadalmi és gazdasági
teljesítményének (szempontjainak és hatásainak) értékelésére, valamint az építési termékek
környezeti információinak (EPD) biztosítására az építőiparban használt anyagok esetében.

3. Ábra - Az épület integrált teljesítménye a CEN/TC 350 szerint (Az építési munkák fenntarthatósága). A
fenntarthatóság három egymásba kapcsolódó köre: három egyenlő kör, amelyek egymás egyenlő
figyelembevételét jelentik.

A szabványkészletben meghatározott követelmények önkéntes jellegűek, a szabványkészlet
fő célja az értékelési eredmények összehasonlíthatóságának lehetővé tétele. A szabványok
nem határoznak meg referenciaértékeket vagy tulajdonságszinteket. Az építés
fenntarthatóságát biztosító követelményeket uniós irányelvek és rendeletek kötik,
amelyeket törvények és rendeletek formájában ültetnek át a nemzeti jogba.
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4. Ábra - Az épületek integrált építési teljesítményének koncepciója a CEN/TC350 szerint

6.3.3

AZ ÉLETCIKLUS-ÉRTÉKELÉS (LCA) ÁLTALÁNOS ELVEI

Az életciklus-alapú megközelítés a nyersanyagok kitermelésétől a szállításig, az építési
termékek feldolgozásától, gyártásától, csomagolásától és forgalmazásától a felhasználásig,
újrahasználatig, újrafeldolgozásig és hulladékártalmatlanításig minden szakaszt figyelembe
vesz.
Az elmúlt években az LCA hatékony eszközzé vált az épületek és alkotóelemeik életciklusuk
során a környezetre gyakorolt lehetséges hatásainak értékelésére. Az ISO 14 040 és 14 044
szabványok leírják az életciklus-értékelés általános megközelítését és elveit. Az EN 15978
európai uniós szabvány részletesen leírja az ingatlanfejlesztés szempontjából releváns
valamennyi szempontot.
Az életciklus-értékelés módszere hasznos a tervezési, építési és irányítási folyamatokban. Az
életciklus-értékelés az anyag- és energiaáramlások kiszámításának módszere, ahol egy
"termékrendszer" (épület, építési termék vagy szolgáltatás) életciklusa során az összes
bemenet (a felhasznált nyersanyagok és energia teljes mennyisége) és kimenet (a keletkező
hulladékok és kibocsátások teljes mennyisége) összefüggésbe hozható a lehetséges
környezeti hatásokkal (lásd az 1. ábrát).
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Az építészek, mérnökök, tanácsadók és más érdekelt felek szembesülnek az
életciklusköltségek és az életciklus-értékelési információk összegyűjtésének és
értelmezésének problémájával. Az ilyen típusú információkat figyelembe kell venni a
tervezési döntésekben, az ügyfélnek szóló jelentésekben és a tanúsítási rendszerben. Az
életciklus-elemzésen alapuló integrált tervezés módszere lehetővé teszi a holisztikus
megközelítést és számos szempont folyamatos figyelembevételét.
A szerkezetek, az épületek és az infrastruktúra élettartama a leghosszabb az ember alkotta
termékek közül. Az épületeket fenn kell tartani, módosítani kell, és a használat végét
követően az anyagokat újra kell használni és újra fel kell dolgozni.
Általánosságban az épületek életciklusának 4 fázisa van1. Új épület (az ötlettől az épület átadásáig),
2. Használat (használat, üzemeltetés, karbantartás, megújítás),
3. Megújulás (megújulás, átalakulás és használat),
4. Bontás és ártalmatlanítás.
Minden egyes fázis anyag- és energiaáramlást, valamint információ- és pénzáramlást
eredményez. Az életciklus-orientált tervezésnek a kölcsönös függőségeken és áramlásokon
kell alapulnia (1. és 5. ábra).

BEFORE
USE

USE

functional
performance

AFTER
USE
social
performance

economical
performance

technical
performance

environmental
performance

5. Ábra - Az életciklus és a rendszer határai

Az épületek környezetminősége az életciklus során szükséges erőforrások és szolgáltatások
felhasználásával kapcsolatos környezeti hatások figyelembevételéből áll. A környezeti
hatásokat az építési termékekre vonatkozó mutatók (környezeti hatáskategóriák)
határozzák meg. A környezetvédelmi terméknyilatkozatot (EPD) a termék életciklusa során
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jelentkező környezeti hatások átlátható kinyilvánítására használják. Az épületek környezeti
teljesítményét és a CE-építéssel kapcsolatos szabványokat az 5. ábra mutatja be.
Az épületek társadalmi teljesítménye figyelembe veszi például az életminőséget, az
egészséges és biztonságos környezetet, a jövőbeli szakmai lehetőségeket stb. Az épületek
társadalmi teljesítményét és a CE-építkezésekkel kapcsolatos szabványokat a 6. ábra
mutatja be.

6. Ábra - Az épületek környezetvédelmi teljesítménye / a szabványok szerinti környezetvédelmi munkák

7. Ábra - Az épületek/CE-művek szociális teljesítménye a szabványok szerint

Az épületek gazdasági teljesítménye az épület életciklusa során felmerülő költségeket vagy
pénzügyi értéket veszi figyelembe, azzal a céllal, hogy csökkentsék az életciklusköltségeket
és a fenntartható megőrzés költségeit, valamint növeljék az épület gazdasági értékét. A
gazdasági teljesítmény értékelése a teljes élettartam költségei vagy az életciklusköltségek
alapján végezhető el. Az épületek környezeti teljesítményét és a CE-hez kapcsolódó
szabványokat a 7. ábra mutatja.
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8. Ábra - Az épületek/építési munkák gazdasági teljesítménye a szabványok szerint

Az épületek integrált építési teljesítményének értékelése a CEN/TC 350 műszaki bizottság
szerint Az építési munkák fenntarthatósága 4 szintet vesz figyelembe:
- fogalmi szint
- keretszint
- építési/CE munkák szintje
- termékszint
Az értékelési szintekhez kapcsolódó szabványokat a 6-9. ábra mutatja be.

9. Ábra - Az integrált épületteljesítmény értékelése a CEN/TC 350 szerint

6.3.4

AZ ÉPÜLETEK ÉLETCIKLUS-ÉRTÉKELÉSE

Az EN ISO 14040 szabvány szerint az életciklus-értékelés (LCA) egy termékrendszer
életciklusa során a termékrendszer bemeneteinek és kimeneteinek, valamint potenciális
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környezeti hatásainak összeállításán és értékelésén alapul. Az épületek életciklus-értékelése
az alapját képezi az anyag- vagy alkatrészalternatívák összehasonlításának, a tervező által
választott életciklus-forgatókönyvhöz kapcsolódóan, azzal a céllal, hogy megtalálják az
épületben rejlő fejlesztési lehetőségeket. Az életciklus-elemzés (LCA) egy olyan módszer,
amelynek célja egy termékrendszer környezeti szempontjainak és hatásainak elemzése és
számszerűsítése annak életciklusa során. Az alapelveket és követelményeket az ISO 14040
és 14044 szabványok ismertetik. Az ISO 14040 szerinti életciklus-értékelési módszer 4
fázisra oszlik (10. ábra):
●
●
●
●

A cél és a hatókör meghatározása
Leltárelemzés
Hatásvizsgálat
Értelmezés

A cél és a hatókör meghatározása az első fázisban történik. A cél az, hogy meghatározzák
azokat a problémákat és kérdéseket, amelyekkel az értékelésnek foglalkoznia kell. A
meghatározás az értékelés rendszerhatárainak és a figyelembe veendő építési
termékfolyamatok (építés, csere, ártalmatlanítás stb.) meghatározásának alapját képezi. A
figyelembe vevendő kérdések a következők lehetnek:
- a legmegfelelőbb építőanyag kiválasztása a kívánt funkciónak megfelelően
- az építéshez/felújításhoz használt anyagok optimalizálása az épület élettartamának
növelése céljából
- a környezetre gyakorolt hatás javítási lehetőségeinek azonosítása (a legmegfelelőbb
építőanyag és építőelem kiválasztásával)
- az épület életciklusának azon szakaszának azonosítása, amely a legnagyobb környezeti
hatással jár.

Phase 1

Phase 2

Phase 3

10. Ábra - Az életciklus fázisai az ISO 14040 szabvány szerint
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11. Ábra - LCA struktúra (König et al: A life cycle approach to buildings, Detail, 2010). Az életciklus-leltár
magában foglalja az inputokat és az outputokat. Az életciklus-hatásvizsgálat a környezetre gyakorolt hatásokat
határozza meg.

Az életciklus-leltár (LCI) - 2. fázis - egy adott termék életciklusa során az inputok és
outputok összeállítását és számszerűsítését foglalja magában (14040). A bemenet az
erőforrás-fogyasztás, a kibocsátás pedig a kibocsátást és a hulladékot foglalja magában.
Életciklus-hatásvizsgálat (LCIA) - 3. fázis - meghatározza és értékeli egy termékrendszer
potenciális környezeti hatásának mértékét és jelentőségét a termék életciklusa során
(14040). Az anyagáramlások környezeti hatásokat eredményeznek, amelyeket globális
következményeik szempontjából értékelnek. Az LCIA eredményei felhasználhatók egy
épület primerenergia-tartalmának, kumulatív energiaigényének és megtestesült
energiájának meghatározására.
Értelmezés - 4. szakasz - az LCI vagy LCIA vagy mindkettő értékelése a meghatározott cél és
alkalmazási kör tekintetében, következtetések levonása és ajánlások megfogalmazása
érdekében (14040).
A rendszerhatár meghatározása az életciklus-értékelés meghatározott céljainak
megfelelően történik. A rendszerhatár az értékelés során az épület és a környezet vagy más
termékrendszerek közötti kapcsolódási pont [EN 15643-1].
A rendszerhatár az elemzett termék műszaki rendszere és a környezet vagy más
termékrendszerek közötti kapcsolódási pontot jelenti. A kapcsolódó határértékek
megkülönböztetik a releváns és a nem releváns tényezőket. Ezt mennyiségi küszöbértékek
segítségével vizsgálják (pl. a vizsgált tényező vagy anyag/energiaáramlás környezeti
hatásának minimális százalékos arányának meghatározásával, az e küszöbérték alatti
értékeket irrelevánsnak tekintik).
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A rendszerhatárok határozzák meg azokat a folyamatokat, amelyeket az épületek életciklusértékelése során figyelembe vesznek. Az időhöz kapcsolódó rendszerhatárok határozzák
meg az életciklus azon szakaszait, amelyeket az LCA során figyelembe vesznek ("bölcsőtől a
kapuig" vs. "bölcsőtől a sírig" vizsgálatok). A térbeli rendszerhatárok határozzák meg azokat
a modulokat, amelyeket a vizsgált életciklusszakaszon belül figyelembe vesznek.
A forgatókönyvek kidolgozása fontos lépés az értékelt épület vagy alkatrész időfüggő
jellemzőinek meghatározásához.
Például az épületelemek becsült élettartamának
meghatározása (figyelembe véve az elemek karbantartását és javítását) fontos lépés az
idővel kapcsolatos jellemzők meghatározásában az épületek LCA-ja szempontjából.

TIME RELATED
SYSTEM
BOUNDARIES
12. Ábra - az LCA rendszerhatárai

Példa az életciklus-értékelésre - Cél és alkalmazási kör meghatározása (S. El Khouli et al:
Sustainable construction techniques,Detail, 2015, 25. o.):
● Kérdés: Az épület teljes életciklusa során melyik épület életciklusa, mely
épületkomponensek és életciklusfázisok vannak a legnagyobb hatással az épület
teljes környezeti hatására?
● Cél: a legnagyobb fejlesztési potenciállal rendelkező épületelemek és életciklusfázisok azonosítása.
● Procedure: 12 különböző többlakásos lakás vizsgálata. Az eredmények jobb
összehasonlíthatósága érdekében minden épület esetében ugyanazt a
rendszerhatárt használtuk.
● System boundary: az élettartam végén a legtöbb (újra nem hasznosítható) anyagot
általában ártalmatlanítják. Ezeket az anyagokat az építkezés előkészítése során
hulladéklerakóban ártalmatlanítják.
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●

●
●
●
●
●

●

Allokációs módszer: a megközelítés leállítása az élettartam végén. (az ún. cut off
kritériumok meghatározása azt jelenti, hogy mely anyagok kis mennyiségük miatt
zárhatók ki az értékelésből, kivéve a veszélyes vegyületeket).
Funkcionális egység: 1m2 kezelt alapterület az épület tervezési élettartamának
minden évében.
Adatforrás és adatminőség
Feltételezések: pl. az alkatrészek rétegvastagsága, az egyes anyagok élettartama,
szállítási távolságok stb.
Hatáskategóriák és hatásmutatók:
Megtestesült energia (az építőanyagok előállításához, szállításához és
ártalmatlanításához szükséges nem megújuló energia) és az épületek
üzemeltetéséhez szükséges nem megújuló energia.
Megtestesült kibocsátások (az építőanyagok gyártásából, szállításából és
ártalmatlanításából) és az épületek üzemeltetéséből származó kibocsátások (GWP
100a).

Az allokációs módszer az életciklus-értékelésben a termék és a társtermékek vagy
termékrendszerek inputjainak és outputjainak figyelembevételét és a környezeti hatások
megosztását jelenti. Ez építőipari kontextusban fontos az építőanyagok életciklusleltárelemzésének elkészítésekor. Egy másik felosztási módszer az életciklus végi
ártalmatlanítási szakaszban történik - ha a terméket újrafelhasználásra vagy
újrafeldolgozásra tervezik. Az energiafolyamatok, valamint az alkatrész- és anyagfolyamatok
modellezéséhez a tervezőnek csak olyan megbízható forrásokból származó életciklus-leltáradatkészleteket kell használnia, amelyek világosak és egyértelműek (például az ökoinvent).
A funkcionális egység meghatározása meghatározza azokat a konkrét funkciókat,
amelyeket egy terméknek vagy termékrendszernek az élettartama során teljesítenie kell, az
épület jövőbeli használatának megfelelően, beleértve a mennyiségi és minőségi
szempontokat is (más szóval: funkció, mennyiség, időtartam és minőség).
Így érdemesebb olyan alkatrészeket összehasonlítani, amelyek ugyanazokat a minőségi
funkciókat látják el egy épületben (pl. hőállóság, zajvédelmi tulajdonságok stb.). Az
életciklus-leltárelemzés minden bemenete és kimenete, valamint a hatáselemzés
eredményei a funkcionális egységre vonatkoznak. A funkcionális egység egy
termékrendszer számszerűsített teljesítményét jelenti, amelyet az LCA-vizsgálat
referenciaegységeként használnak.
Nagyon fontos a megfelelő adatbázis kiválasztása és az adatok minősége (az EN 15804
szabvány szerint) az összes anyag- és energiaáramlásra vonatkozóan. Az adatok minősége
befolyásolja a teljes életciklus-értékelés mélységét és részletességét. Az EN 15804 szabvány
követelményeinek nem megfelelő adatok esetében (pl. nem áll rendelkezésre EPD) legalább
(általános) adatokat kell alkalmazni, legalább az adatok minőségére vonatkozó minimális
követelményekkel (azaz az adatok validálása nem haladhatja meg a 10 évet, az adatok
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hitelességének és konzisztenciájának ellenőrzése, a technológiai és földrajzi lefedettség
ellenőrzése stb.
A megfelelő adatokat professzionális leltáradatbázisokból (mint az ökoinventből - pl. az
anyag- és energiaáramlásra vonatkozó általános adatok) lehet beszerezni.
A környezetvédelmi terméknyilatkozat (EPD) az LCA (életciklus-értékelés) módszertanán
alapul; ez a termék eredetétől a megszűnéséig tartó értékelést jelenti. Az EPD előnye, hogy
lehetővé teszi a különböző anyagokból készült termékek összehasonlítását, és átlátható
módon nyilatkozik a termék életciklusa során a környezetre gyakorolt hatásról.
Az LCA-alapú terméknyilatkozatok iránti növekvő kereslet szükségessé tette az azonos
kategóriába tartozó termékekre vonatkozó nyilatkozatok elkészítésére vonatkozó szabályok
kidolgozását. Ezeket a szabályokat az ISO 14025 szabvány termékkategória-szabályokként
(PCR), a GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard
termékszabályaiként és a PAS 2050 kiegészítő követelményeiként határozzák meg. A
termékkategória-szabályokat (PCR) egy független szervezet állapítja meg, és egy független
szervezet ellenőrzi.

Az életciklus-értékelés modellezéséhez számos feltételezést kell tenni az életciklusértékelés elvégzése során. A feltételezések figyelembe veszik az anyagmennyiségeket, az
anyagok vastagságát, sűrűségét és tervezési élettartamát, a kiválasztott anyagok cseréjének
gyakoriságát, a gyárakból való szállítási távolságokat stb.
A hatáskategóriák és hatásmutatók segítenek bemutatni az összes vizsgált termék és
folyamat környezeti hatását. A hatáskategóriákat az épületépítéssel összefüggésben a 13. és
14. ábra mutatja be.
Az EN 15804 és EN 15978 szabványok szerint a hatásvizsgálatot a következő
hatáskategóriákra kell elvégezni:
●
●
●
●
●
●
●

globális felmelegedés
az ózonréteg csökkenése
a talaj és a vizek elsavasodása
eutrofizáció
fotokémiai ózonképződés
az abiotikus erőforrások (elemek) kimerülése
az abiotikus erőforrások (fosszilis) kimerülése
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13. Ábra - Az EN 15804 és EN 15978 szerinti (a CEN/TC 350 szerint kötelező) környezeti hatáskategóriák és a
környezeti hatásvizsgálathoz használható további környezeti hatáskategóriák - a (TR 17005) szerint. Az EN
15804:2019 szabványban már valamennyi kategória szerepel.

Az életciklus-hatásvizsgálat matematikai modellezéssel elemzi a lehetséges környezeti
hatásokat. A különböző környezeti tényezők káros hatásainak meghatározására úgynevezett
egyenértékeket használnak, és ezeket általánosan alkalmazható értékekhez viszonyítják,
lehetővé téve a kölcsönös összehasonlítást. A termék előállítása során kibocsátott
üvegházhatású gázok hatása egy kilogramm szén-dioxid (CO2) hatásával mérhető, és CO2egyenértékben (CDE) fejezhető ki. Az épületek életciklus-értékelésénél általában 100 éves
időszakot alkalmaznak, amelyet GWP 100a néven határoznak meg (a globális felmelegedési
potenciálra gyakorolt hatás 100 évre).

Olyan környezeti mutatók kiszámítása, amelyek az értékelés tárgya által az
életciklusa során okozott számszerűsített környezeti hatásokat és
következményeket mutatják.
● A környezeti hatásokat leíró mutatókat és a hatásokra vonatkozó környezeti
információkat az LCIA hatáskategória-mutatóival fejezik ki, az EN 15978 szabvány
szerinti jellemzési tényezők alkalmazásával:
-

-

Globális felmelegedési potenciál (GWP), [kg CO2-egyenérték]- olyan
üvegházhatású gázok (CO2, metán, CFC), amelyek fokozott légköri felmelegedést
okoznak.
Ózonlebontási potenciál (ODP), [kg CCl3F-egyenérték] - az UV-sugárzás hatásaitól
védő, létfontosságú sztratoszférikus ózon csökkenése.
Savasodási potenciál (AP), [kg SO2-egyenérték] - a talaj és a víztestek savasodása a
légszennyező anyagok savakká történő átalakulása következtében, ami károsítja az
ökoszisztémákat és az épületszerkezeteket.
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-

-

-

Eutrofizációs potenciál (EP), [kg (PO4)3-egyenérték]- a tápanyagok felhalmozódása
a talajban és a víztestekben a légszennyező anyagok, a szennyvíz és a
mezőgazdasági trágyázás hatására.
Fotokémiai ózonképződési potenciál (POCP), [kg C2H4-egyenérték] - a talajközeli
ózon (troposzférikus ózon) káros az emberekre, növényekre és anyagokra. Nyári
szmogpotenciálként is említik.
Abiotikus kimerítési potenciál (ADP elemek), [kg Sb-egyenérték]- abiotikus
erőforrások hiánya a nem fosszilis erőforrásokhoz viszonyítva.
Abiotikus kimerítési potenciál (ADP fosszilis tüzelőanyagok), [MJ]- az abiotikus
erőforrások hiánya a fosszilis erőforrásokhoz viszonyítva.

● Az erőforrások felhasználását leíró mutatók, amelyek az LCI bemeneti áramlásain
alapuló adatokat alkalmazzák. A megújuló és nem megújuló primerenergia- és
vízforrások felhasználását írják le az EN 15978 szabvány szerint:
-

megújuló primerenergia-fogyasztás [MJ]
nem megújuló primerenergia-fogyasztás [MJ]
újrahasznosított anyagok fogyasztása [kg]
újrahasznosított megújuló tüzelőanyagok fogyasztása [MJ]
újra felhasznált nem megújuló tüzelőanyagok fogyasztása [MJ].
ivóvízfogyasztás [m3]

● További mutatók, amelyek leírják a kezeletlen és kezelt hulladék újrahasználatra,
újrafeldolgozásra, energetikai hasznosításra stb. történő felhasználását.
Az egyes mutatók értékét az EN 15804 szabvány szerinti számítási módszer alapján
számítják ki az életciklus egyes szakaszainak több moduljára.
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14. Ábra - az életciklus-leltár és a hatásvizsgálat közötti kapcsolat S. El Khouli et al: Sustainable construction
techniques, Detail, 2015 alapján.

6.3.5

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKNYILATKOZATOK (EPD)

A környezetvédelmi terméknyilatkozatok a tervezők számára a gyakorlatban felhasználható
adatkészletek. Ezek képezik az épületek EN 15978 és EN 15804 szerinti ökológiai
értékelésének adatainak alapját. Az EPD-k tudományos alapon szabványosított építési
termékekről vagy szolgáltatásokról nyújtanak számszerűsített, összehasonlítható környezeti
információkat. Az EPD célja az építőipari ágazatban az, hogy alapot biztosítson az épületek
és egyéb építési munkák értékeléséhez, és meghatározza azokat, amelyek kevésbé terhelik
a környezetet.
Az EPD-ket a gyártók szolgáltatják. A gyártóknak ellenőrizhető és következetes műszaki
adatokat kell közzétenniük, amelyekért felelősséget és kötelezettséget vállalnak. Az EPD-k
adatait a termékkategóriára vonatkozó szabályok alapján határozzák meg (az EN 15804
Építési munkák fenntarthatósága - Környezetvédelmi terméknyilatkozatok - Az építési
termékek termékkategóriájára vonatkozó alapvető szabályok). Az EPD-k a termék
életciklusának három szakaszából az egyiknek megfelelő információkat tartalmaznak (lásd a
16. ábrát):
●
●

TERMELÉSI FÁZIS - a nyersanyagellátást, a szállítást, a gyártást és a kapcsolódó
folyamatokat jelenti (a bölcsőtől a kapuig).
TERMELÉSI FÁZIS és az életciklus egyes egyéb fázisai (A BÖLCSŐTŐL A KAPUIG
OPCIÓKKAL)
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● TELJES ÉLETCIKLUS a meghatározott rendszerhatároknak megfelelően (A BÖLCSŐTŐL A
SÍRÍG) - a nyersanyag-ellátástól a telepítésen, használaton, karbantartáson, cserén,
bontáson, hulladékkezelésen át.
Az EPD-információkat információs modulokban (A-D) fejezik ki, ezek az életciklus fázisai
szerint vannak felosztva (lásd a 16. és 17. ábrát):
-

A1-A3 Gyártási szakasz
A4-A5 Építési szakasz
B1-B5 Épületszerkezethez kapcsolódó használati szakasz
B6-B7 Az épület üzemeltetésével kapcsolatos használati szakasz
C1-C4 Az élettartam végi szakasz
D a rendszerhatáron túli hasznok és terhelések

A 15. ábra mutatja, hogy az EN 15804:2019 szabvány szerint mely modulok kötelezőek.

PRODUCT STAGE

15. Ábra - Példa 1 m3 -es Ytong kalcium-szilikát blokkok EPD-jére, korlátozott ideig érvényes

18

16. Ábra - Az EPD-k életciklusának szakaszai. Az EPD-információkat információs modulokban fejezik ki, amelyek
közül néhány kötelező, néhány pedig opcionális.

17. Ábra - Az életciklus szakaszai és kapcsolatuk a termékkel, az építési és mélyépítési munkákkal
összefüggésben

Az LCA-hoz használt funkcionális egyenérték egy épületre vagy egy összeszerelt rendszerre
(építményrészre) vonatkozó számszerűsített funkcionális követelményeket és/vagy műszaki
követelményeket jelent, amelyek összehasonlítási alapként szolgálnak [EN 15978].
Az épület funkcionális egyenértékének az alábbi információkat kell tartalmaznia
•
•
•

épület típusa
vonatkozó műszaki és funkcionális követelmények
a használati mód (azaz a használat)
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•

szükséges élettartam

Péla:
-

Új lakóépület
Műszaki és funkcionális követelmények
Szükséges élettartam - pl. 80 év

A funkcionális egység egy termékrendszer számszerűsített teljesítménye, amely
referenciaegységként használható [EN ISO 14040], a termék adott funkciójára vagy az
épület jövőbeli használatára vonatkozik, tartalmaz egy funkciót, egy mennyiséget, egy
időtartamot és egy minőséget.
Deklarált egység
- funkcionális egység helyett akkor használják, ha a termék pontos funkciója az épület
szintjén nincs megadva vagy nem ismert, vagy ha az LCA nem terjed ki a teljes életciklusra.
- deklarált egységet használnak - olyan nyersanyagok (pl. cement, kavics) esetében,
amelyeket nem használnak közvetlenül az épületben,
- a nem alkalmazásspecifikus termékek esetében (olyan termékek, amelyek az
épületben vagy az építési munkálatokban sokféle különböző vagy egyidejű funkcióban
használhatók (betontömb, faanyag stb.).
példák:
-

tételenként, pl. 1 tégla, 1 ablak (a méreteket meg kell adni), 1 világítótest, 1
radiátor;
tömeg szerint, pl. 1 kg cement;
hossz szerint, pl. 1 m cső, 1 m gerenda (a méreteket meg kell adni);
terület szerint, pl. 1 m2 falelem, 1 m2 tetőelem (a méreteket meg kell adni);
térfogat szerint, pl. 1 m3 fa, 1 m3 készbeton.

Különbséget kell tenni a funkcionális egység és a deklarált egység között. Különleges
körülmények között (pl. ha az építési terméknek nagyszámú felhasználási lehetősége van
egy épületben), akkor a deklarált egység megfelelőbb lehet, mint a funkcionális egység
fogalma.

6.3.6

GAZDASÁGI MEGFONTOLÁSOK (ÉLETCIKLUSKÖLTSÉGEK)

A fenntartható építés egyik célja az is, hogy az épület hosszú távú összköltségét a lehető
legalacsonyabb szinten tartsa. A tervezők korábban csupán az új építéshez szükséges
kezdeti beruházást (építési költségeket) vették figyelembe. Az élettartam végén az
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üzemeltetés és a lebontás költségeit figyelmen kívül hagyták. Ma már figyelembe kell venni
az épületszerkezetek és termékek használati szakaszából (üzemeltetés, karbantartás, javítás
stb.) és végső hasznosításából vagy ártalmatlanításából eredő költségeket is. Ezt a tervezési
szakaszban kell meghatározni életciklus-költségszámítás (LCC) vagy életciklusköltségelemzés (LCCA) formájában. Az életciklusköltségek az EN 15643-4 szabvány szerint
azok a költségek, amelyek egy épület vagy alkatrész teljes életciklusa során a műszaki és
funkcionális követelmények teljesítésével keletkeznek. Az életciklusköltség az ISO 15686-5
szabvány szerint egy eszköz vagy annak egy részének költsége a teljes élettartama alatt, a
teljesítménykövetelmények teljesítése mellett. Más szóval az LCC tárgya az építési
költségek, az üzemeltetési költségek és az életciklus végén felmerülő költségek kiszámítása
és értékelése. Az életciklus-költségszámítás (LCC) célja az életciklusköltségek
minimalizálása, a gazdasági hatékonyság javítása, valamint a tőke és az (épület) értékének
védelme. Az életciklus-költségszámítás közvetlenül az épület építéséhez és üzemeltetéséhez
kapcsolódik; ezt a megközelítést elsősorban az építőiparban alkalmazzák.
A teljes élettartamra vonatkozó költségszámítás (WLC) és az életciklus-költségszámítás
(LCC) kifejezések használata gyakran nem egyértelmű. A teljes élettartamra vonatkozó
költségszámítás (Whole Life Costing, WLC) olyan gazdasági értékelést jelent, amely
figyelembe veszi az összes elfogadott, előre jelzett, jelentős és releváns költségáramlást az
elemzési időszak alatt, pénzértékben kifejezve. A tervezett költségek a meghatározott
teljesítményszintek eléréséhez szükséges költségek, beleértve a megbízhatóságot, a
biztonságot és a rendelkezésre állást (az ISO 15686-5 szerint). Más szóval, az eszköz várható
élettartamára vonatkozó teljes tulajdonlási költség becslése; beleértve a tőkeköltségeket, az
üzemeltetési költségeket és az élettartam végi költségeket, amelyet jellemzően az
ügyfélnek történő bemutatásra használnak.

18. Ábra - az LCC és a WLC közötti kapcsolat

A gyakorlatban nagyon gyakran előfordul, hogy az LCC és a WLC egy közös paraméterként
jelenik meg (lásd a 20. ábrát).
Mindkét módszert arra használják, hogy meghatározzák a legköltséghatékonyabb
lehetőséget az összehasonlítható alternatívák közül bármely projekt vagy folyamat
beszerzésére, üzemeltetésére, fenntartására és ártalmatlanítására, valamint
költségoptimalizálási stratégiákhoz a korai tervezési döntéshozatali folyamatban. A
döntések a következőkkel kapcsolatosak:
meglévő létesítmény átalakítása/átalakítása vagy új létesítmény létrehozása
(beruházás tervezési szakasz)
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-

választás az alternatív tervek között (tervezési és építési szakasz)
alternatív komponensek kiválasztása (építési és használati szakasz)
a korábbi döntések összehasonlítása
a jövőbeli költségek becslése

19. Ábra – LCC és WLC elemek az ISO 15686-5 szerint Épület és épített eszközök – Élettartam tervezése – 5. rész:
Életciklus költségszámítás

20. Ábra –LCC és WLC a https://www.stroma.com/ szerint.

6.3.7
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for the assessment of economic performance
EN 15643-5 Sustainability of construction works - Sustainability assessment of buildings and
civil engineering works - Part 5 Framework on specific principles and requirement for civil
engineering works
EN 15643 Sustainability of construction works. Sustainability assessment of buildings.
EN 15804+A1Sustainability of construction works. Environmental product declarations.
CEN/TR 17005 Sustainability of construction works - Additional environmental impact
categories and indicators - Background information and possibilities - Evaluation of the
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possibility of adding environmental impact categories and related indicators and calculation
methods for the assessment of the environmental performance of buildings.
EN 15978 Sustainability of construction works. Assessment of environmental performance
of buildings. Calculation method.
ISO 15686-5 Building and constructed assets – Service-life planning – Part 5: Life-cycle
costing
EPD of III. type for for 1m3 lightweight concrete elements (blocks) YTONG, 2014-2019
www.stroma.com

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban megjelentek nem
szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.
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