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Légszennyezők hatásvizsgálata 
az LCA-ban

• Az életciklus során kibocsátott légszennyezők hatásvizsgálatára 
számos módszer létezik.

• A legelterjedtebben használt és leginkább elfogadott 
hatáskategóriák légszennyezőkre:
– Globális felmelegedés

– Ózonlyuk képződés

– Savasodás

– Szmog képződés

• A légszennyezők emberi és öko-toxikus hatásának vizsgálatára is 
léteznek módszerek, de ezek megbízhatósága és elfogadottsága 
egyelőre nem teljes.
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Globális felmelegedés

• Fokozott figyelmet kapott az elmúlt években az 
üvegházhatású gázok kibocsátásával összefüggő globális 
felmelegedés.

• Elterjedt a „karbonlábnyom” kifejezés használata a teljes 
életciklus során kibocsátott üvegházhatású gázok globális életciklus során kibocsátott üvegházhatású gázok globális 
felmelegedési potenciáljára vonatkozóan.
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Emisszió Képlet GWP
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• A globális éghajlatváltozással kapcsolatos felelősségünkkel és a 
lehetséges megoldásokkal összefüggésben használt kifejezés

• Az utóbbi években rendkívül elterjedt:
– Médiák
– Kormányzatok
– Gazdasági szereplők
– Lakosság

Karbonlábnyom
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– Lakosság

• Egy új kommunikációs eszköz B2B és B2C szinten egyaránt
• Kétféle Karbonlábnyomról beszélhetünk:

– Vállalati Karbonlábnyom / Vállalati ÜHG Könyvelés (szabványok: 
GHG Protocol, ISO 14064)

– Termék Karbonlábnyom (szabványok: PAS 2050, ISO 14040-Life Cycle 
Assessment)
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Vállalati karbonlábnyom



Termék karbonlábnyom

Raw 
Materials

•All process and distribution steps from raw material extraction to 
manufacture use ready raw material: 

•Raw material Extraction & Conversion, Distribution, Storage, 
Transport

•All process and distribution steps from raw material extraction to 
manufacture use ready raw material: 

•Raw material Extraction & Conversion, Distribution, Storage, 
Transport

Manu-
facturing

•All process and distribution steps at facilities owned or under 
control of the producer

•Conversion, Final Assembly, Storage. Transport

•All process and distribution steps at facilities owned or under 
control of the producer

•Conversion, Final Assembly, Storage. Transport
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Distri-
bution

•All transport and storage steps from producers facilities to customer
•Transport & Intermediate storage
•All transport and storage steps from producers facilities to customer
•Transport & Intermediate storage

Use

•Determination of the use profile shall be based on:
•1. Product category Rules; 2. international standards, 3. industry 
guidelines; 4. national guidelines 

•Determination of the use profile shall be based on:
•1. Product category Rules; 2. international standards, 3. industry 
guidelines; 4. national guidelines 

End of Life

•All processes from consumer disposing product to recycler & 
recycling process  

•All processes from consumer disposing product to recycler & 
recycling process  
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Termék karbonlábnyom

• Sokféle karbonlábnyom számítás, sokféle karbonlábnyom cimke

• Igény a harmonizációra és szabványosításra

• Speciális módszertani problémák:

– Biológiai eredetű CO2

– CO2 tárolás

– Adatminőség
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– Adatminőség

– Rendszerhatárok

– Allokáció

– Újrahasznosítás

– Szén-dioxid semlegesítés figyelembe vétele?

– Stb...
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PAS 2050 
(UK) 
(2008)

PCF 
(Germany) 
(2009)

XYZ
(France, 
Japan, 

Korea, NZ,
…)

Termék Karbonlábnyom
harmonizáció, szabványosítás

GHG Protocol 
Product & Supply 

Chain Initiative
Product Life Cycle 

accounting and 
reporting standard

(2010)
(2011)

ISO/TC 207
Carbon Footprint 

of Products:
Part 1: 

Quantification
Part 2: 

Communication
(2011)
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Levegőtisztítás az LCA-ban

• A légtisztítási technológiák csökkentik a kibocsátott 
szennyezőanyag mennyiségét, azaz csökkentik a 
közvetlen környezeti hatásokat.

• Ugyanakkor a kibocsátott szennyezőanyag 
mennyiségének csökkentésére irányuló törekvés növelheti mennyiségének csökkentésére irányuló törekvés növelheti 
a technológia anyag és energia igényét és a termelt 
hulladék mennyiségét, azaz közvetett környezeti 
hatásokat okozhat.

• Az LCA lehetőséget ad közvetlen és közvetett hatások 
együttes vizsgálatára.
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PÉLDA: 
Hulladékégető technológiák LCA-ja

• A HERA Holding Group (Olaszország) az általa működtetett 
hulladékégető technológiák LCA-ját végezte el.

• A cél a környezeti szempontból legmegfelelőbb technológia 
kiválasztása és további optimalizálása.

• Az LCA egyik tanulsága, hogy a légszennyezés csökkentésére 

Példa: Hulladékégető LCA

• Az LCA egyik tanulsága, hogy a légszennyezés csökkentésére 
használt anyagok (pl. karbamid, nátrium bikarbonát, mész) 
használata jelentős közvetett környezeti hatásokat okoz.

• Ennek megfelelően a cég célul tűzte ki az anyagfogyasztás 
optimalizálását és a környezeti hatások további ellenőrzését az 
LCA-val.


