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ZDRAVJE IN EKOLOGIJA
Podjetje Knauf Insulation je eden najve~jih svetovnih proizvajalcev izolacijskih materialov.
Na ve~ kot 30 proizvodnih lokacijah, z ve~ kot
5000 zaposlenimi in 50-letno tradicijo, proizvajamo izolacijske materiale iz kamene volne, steklene volne in XPS-a ter tako trgu nudimo celovite
izolacijske re{itve. Vgradnja izolacijskega materiala KNAUF INSULATION iz kamene in steklene volne omogo~a zdravo in prijetno bivanje,
saj njegove lastnosti izbolj{ujejo mikroklimo v
prostoru ter hkrati zagotavljajo odli~no toplotno,
zvo~no in protipožarno izolacijo. Z vgradnjo
izolacijskih materialov KNAUF INSULATION pove~ujemo energetsko u~inkovitost stavb in prispevamo k manj{emu obremenjevanju okolja.

Na{e tehni~ne in ostale informacije prikazujejo sedanje stanje znanja in izku{enj. Opisani primeri uporabe
so priporo~eni, za specifi~ne na~ine uporabe pa ne
moremo prevzeti jamstva. V primeru nejasnosti se po
svetujte z na{o tehni~no svetovalno službo.-
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LCA ANALIZA ALI OCENA ŽIVLJENJSKEGA CIKLA
Razumevanje okoljskega vpliva proizvodov in stavb

NOSILEC

PROJEKTI TRAJNOSTNE GRADNJE
Kljub splo{ni recesiji v panogi, se stavbna gradbena industrija
beleži pove~ano povpra{evanje po „zelenih“ ali trajnostnih
gradbenih projektih, ki je, kar je vzpodbudno, kar 50 % ve~je
kot v zadnjih treh letih. (Vir: McGraw-Hill Construction, 2012)

KATALIZATOR

STAVBE IN RABA ENERGIJE V NJIH
V Evropi se 40 %
vse porabljene energije
porabi v stavbah.

ORODJE

ANALIZA ŽIVLJENJSKEGA
CIKLA PROIZVODOV

Ocena življenjskega cikla (LCA) je metoda ali orodje, ki se
uporablja za razumevanje dejanskega okoljskega vpliva proizvoda.
Obsega celoten življenjski cikel od pridobivanja surovin in predelave
materialov, prevoza, izdelave, distribucije, uporabe, vzdrževanja in
popravil, pa vse do kon~nega odlaganja na deponiji ali razgradnje.
V vsaki fazi življenjskega cikla se v analizi LCA uporabljajo izbrani
kazalniki za opredelitev okoljskih vplivov dolo~enega proizvoda.
V fazi uporabe se pri izra~unu okoljskih vplivov ne morejo upo{tevati
koristi, ki jih prinesejo prihranki energije (izolacijski proizvodi).
Analiza LCA pa kljub temu zagotavlja prava spoznanja, ki prispevajo
k trajnostnosti na{ih stavb. Rezultati analize LCA so velikokrat izraženi
v okoljskih deklaracijah proizvodov (EPD).
PRIDOBIVANJE
IN PREDELAVA
SUROVIN

PREVOZ

KAKO DELUJE

IZBERITE KAZALNIKE

IZDELAVA

DISTRIBUCIJA

IZZIV ZELENA PRIPORO^ILA
Gradbeni sektor se soo~a z nara{~ajo~im
povpra{evanjem po dokazilih o trajnostni
gradnji za nove in obnovljene stavbe.

Zaradi tega mora gradbeni sektor upo{tevati
okoljske, socialne in gospodarske vplive stavb.
Dandanes je okoljski vpliv gradbenih proizvodov
in stavb najve~ji prav v fazi njihove uporabe
(kaže se v porabi energije, potrebne za hlajenje
in ogrevanje). Z razvojem skoraj ni~-energijskih
stavb postaja relativni vpliv proizvodov v fazi
njihove uporabe vse pomembnej{i.
V tej zvezi je ocena življenjskega cikla (LCA)
prava re{itev za ocenjevanje trajnostnih priporo~il
ali okoljskega vpliva stavbe. ^eprav se v analizi
LCA upo{tevajo proizvod, gradnja, uporaba
in faze po koncu življenjskega cikla, se na tem
mestu osredoto~amo na sam proizvod.

VGRADNJA

FAZA UPORABE:
VZDRŽEVANJE,
POPRAVILA ITD.

V analizi LCA se uporablja 24 kazalnikov (na podlagi nedavno objavljenega standarda
EN 15804) za merjenje in koli~insko opredelitev okoljskih vplivov proizvoda v vsaki fazi
njegovega življenjskega cikla. Povzetek teh kazalnikov vsebuje Okoljska deklaracija proizvoda
(EPD), ki jo overi neodvisna ustanova. Okoljske deklaracije proizvodov s podobno
funkcionalnostjo v gradnji so primerljive na podlagi posameznih kazalnikov.
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4.
Evtrofikacija vodnih
sistemov:
(ekviv. P04)3- (kg)
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Acidifikacija tal
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(ekviv. SO2 (kg))

6.
Potencial izrabe
abiotskih virov:
uporaba naravnih
virov (ekviv. Sb (kg))
7.
Potencial izrabe
abiotskih virov (ADP
fosilnih goriv): uporaba
fosilnih goriv (MJ)

2.
Tanj{anje ozonskega
pla{~a: luknja v
ozonskem pla{~u
(ekviv. CFC 11))

KONEC ŽIVLJENJSKE
DOBE: ODLAGANJE,
PREDELAVA, ITD.

Vidim, da v tej stavbi
uporabljate to~no
dolo~en proizvod.
Kaj lahko poveste
o njegovem vplivu na
globalno segrevanje?
1.
Potencial globalnega
segrevanja: podnebne
spremembe (ekviv.
C02 (kg))

^e primerjate kazalnik potenciala globalnega segrevanja
v okoljski deklaraciji tega proizvoda z vplivom na okolje,
ki ga imajo alternativni proizvodi z enako
funkcionalnostjo, lahko vidite, kaj je najbolj{a izbira.
8.
Skupna raba
primarne energije
iz obnovljivih virov
(MJ)
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Primarna energija
10.
Surovine
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Skupna raba
primarne energije
iz neobnovljivih virov
(MJ)
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Primarna energija
13.
Surovine
14.
Uporaba sekundarnega
materiala,
tj. predelanega stekla
(kg)

19.
Nenevarni
odpadki (kg)
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Nevarni
odpadki

17.
Neto poraba sveže
vode πm3∫

16.
Uporaba neobnovljivih
sekundarnih goriv, tj.
uporabljenih avtomobilskih gum (MJ)

20.
Radioaktivni odpadki
(kg)

15.
Uporaba
obnovljivih
sekundarnih goriv,
tj. uporabljenega lesa

Okoljski VPLIVI
VHODNI viri

21.
Komponente za
ponovno uporabo,
ponovno uporabljen
material (kg)

22.
Materiali za
predelavo, material
uporabljen kot
surovina (kg)

23.
Materiali za ponovno
pridobivanje energije, sežig
v posebnih elektrarnah z
visokim izkoristkom (kg)

24.
Izvožena energija
iz sežigalnic
odpadkov in
deponij (MJ)

Kategorije ODPADKOV
IZHODNI tok

Vsi rezultati so izraženi na funkcionalno
ali deklarirano enoto

REZULTAT
Na podlagi Analize življenjskega cikla omogo~ajo Okoljske deklaracije proizvodov
bolj{e razumevanje vplivov dolo~enega proizvoda na okolje.
Pod predpostavko, da so izpolnjene zahteve glede bistvenih okoljskih lastnosti stavbe,
pomaga analiza LCA pri izbiri ustreznih proizvodov in tako prispeva
k zmanj{anjuokoljskih vplivov stavbe.
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