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Plan prezentacji

 Pro-ekologiczna polityka Unii Europejskiej,

 Efektywność środowiskowa produktów,

 Narzędzia do oceny wpływu na środowisko,

 Problematyka analizy cyklu życia (LCA),

 Projekt europejski „LCA to go”.

 Uproszczona analiza LCA z wykorzystaniem narzędzia
internetowego „LCA to go”.

 Przykłady wykorzystania narzędzia „LCA to go”.



Polityka i prawodawstwo

proekologiczne UE dotyczące branży
elektronicznej

 Dyrekt. dot. ochrony
powietrza

 Roz. UE 1005/2009 
w sprawie substancji
zubożających warstwę

ozonową
 Dyrekt. dot. VOC
 ISO 14001...

dot: produkcji dot.: produktów

RoHS
WEEE
EuP
 Dyrektywa 2010/30/UE

Etykiety energetyczne
 ...

dot.: firmy

EMAS**

„tradycyjne“ 

podejście end-of-pipe*

podejście zintegrowane

Zintegrowane zapobieganie
i kontrola zanieczyszczeń
(Dyrektywa IPPC – 2008/1/EC)

*end-of-pipe – tradycyjne oczyszczanie ścieków i strumieni 

zanieczyszczeń na końcu procesów.

**EMAS - System Eko-zarządzania i Audytu - unijny instrument, 

zachęcający przedsiębiorstwa, zakłady do ciągłego doskonalenia 

efektów swojej działalności środowiskowej.



Polityka pro-ekologiczna

 Protokół z Kioto 1997 r - Unia Europejska i również Polska zobowiązała się do redukcji emisji gazów

cieplarnianych (Dwutlenek węgla (CO2), Metan (CH4), Podtlenek azotu (N2O), Fluorowęglowodory

(HFC), Perfluorowęglowodory (PFC), Sześciofluorek siarki (SF6) i innych działań proekologicznych.

Protokół wszedł w życie w 2005 roku po ratyfikacji w poszczególnych krajach (w PL Dz.U. 2005 nr 203

poz. 1684).

 UE w 2005 roku przyjęła Dyrektywę 2005/32/WE, tzw. EuP (Energy Using Products-Directive –

dyrektywa dot. produktów wykorzystujących energię). Jest ona jednym z aktów wykonawczych do

osiągnięcia celów założonych wraz z przyjęciem Protokołu z Kioto.

 Dyrektywa 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania

wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią zwana Dyrektywą ErP

(Energy Related Products) – zastąpiła EuP z 2005 r. Dokument ten jest głównym elementem polityki

UE w zakresie poprawy wydajności energetycznej i ekologiczności produktów na rynku wewnętrznym.

 Rozporządzenia wykonawcze do dyrektyw EuP i ErP:

– 1275/2008 – dot. wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne

urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia,

– 643/2009, dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych,

– Itd. (wymogi dla pralek, zmywarek, suszarek, silników, wentylatorów itp.).

 Dyrektywa ErP jest realizowana w 2 etapach i jej przepisy stają się obowiązkowe we wszystkich

krajach Unii Europejskiej od 01.01.2013 (I etap) i od 01.01.2015 (II etap).



Efektywność środowiskowa produktów

 Istotnym problemem przy ocenie i

prezentacji efektywności

środowiskowej produktów jest wybór

metod jej oceny, wskaźników ją

opisujących oraz sposobu

prezentacji ekologiczności produktu.

 Maj 2013 - Zalecenia KE w sprawie

stosowania wspólnych metod

pomiaru efektywności

środowiskowej w cyklu życia

produktów i organizacji oraz

informowania o niej.

Przykłady oznaczeń środowiskowych produktów



Narzędzia do oceny wpływu na 
środowisko

Spotykane narzędzia i metody oceny wpływu na środowisko:

 ocena oddziaływania na środowisko (Environmental Impact Assessment),

Ecological Footprint (ślad ekologiczny) – oceny oddziaływania inwestycji

na środowisko,

 rachunek przepływów materiałowych (Material Flow Accounting – MFA),

ekologiczna analiza wejść i wyjść (Environmental Input-Output Analysis),

analiza śladów energii (Energy Footprint) – zapotrzebowanie

materiałowe, bilans materiałowy i energetyczny,

 ślad węglowy (Carbon Footprint) – jako miernik ekologiczności,

 ekologiczna ocena cyklu życia (Life Cycle Assessment) - oddziaływania

produktu/technologii/procesu na środowisko.



LCA – wprowadzenie

Na każdym etapie cyklu życia produktu elementami wyjściowymi są emisje do środowiska. Są to emisje 

do powietrza, wody i gleby itp. Analiza LCA analizuje te wejścia i wyjścia w celu określenia ich znaczenia.



LCA – zastosowanie

różne cele analizy

 Możliwość zapobiegania problemom

środowiskowym na etapie

projektowania, planowania i

rozwoju wyrobów.

 Doskonalenie wyrobów (np. ocena

i porównanie rozwiązań

technologicznych).

 Planowanie strategiczne (np.

identyfikacja środowiskowo

słabych punktów w procesach

produkcyjnych i cyklach życia

wyrobów).

 Określenie celów środowiskowych

firmy.

 Wdrażanie systemu zarządzania
środowiskowego ISO 14001 i

znakowania środowiskowego.



LCA – korzyści

 Osiąganie rozwiązań przyjaznych środowisku.

 Możliwość wyboru wyrobów proekologicznych,

zarówno przez konsumentów jak i producentów, w

tym dostawców i podwykonawców.

 Identyfikacja procesów stwarzających największe
zagrożenia środowiskowe.

 Prowadzenie działalności zgodnej z zasadami

zrównoważonego rozwoju.

 Możliwość zaprezentowania wyniku końcowego LCA w

punktach (im większy potencjalny wpływ na

środowisko danego procesu, tym większa wartość).

 Kreowanie wizerunku firmy, produktu, marketing.



Wyzwania analizy LCA

jaki zakres i granice wybrać, jakie 

dane należy zbierać, jakie 

kategorie wpływu oceniać i jak 

wykorzystać wyniki do poprawy 

wydajności środowiska lub jak 

komunikować korzyści 

środowiskowe uzyskane w wyniku 

korzystania z LCA

Schemat analizy LCA dla PCB 



Zastosowanie LCA a poziom 

szczegółowości



Narzędzia do oceny CF - LCA

Oprogramowanie / narzędzia do obliczania 

śladu węglowego produktów

Wrażenie dotyczące oprogramowania do 

obliczania śladu węglowego w produktach

Brak taniego i przyjezdnego narzędzia => LCA to go 



Projekt LCA to go

 Tytuł EN: Boosting Life Cycle Assessment Use in European Small and 

Medium-sized Enterprises: Serving Needs of Innovative Key Sectors 

with Smart Methods and Tools

 Tytuł PL: Promowanie stosowania oceny cyklu życia w europejskich

małych i średnich przedsiębiorstwach: służących potrzebom

innowacyjnych kluczowych sektorów w zakresie inteligentnych metod i

narzędzi

 Akronim projektu: LCA to go

 Czas trwania: 1.01.2011 – 31.12.2014



Uczestnicy projekt LCA to go



Cel Projektu LCA to go

1. Zwiększenie wykorzystania LCA w MŚP,

2. Opracowanie uproszczonych metod i narzędzi do LCA,

3. Opracowanie zasad eko-projektowania i LCA

dostosowanych do potrzeb wybranych sektorów,

4. Opracowanie bezpłatnego narzędzia do uproszczonej LCA

dostępnego poprzez Internet.



Projekt LCA to go - sektory

 Opracowane metody i narzędzia służące
do uproszczonej oceny cyklu życia
produktów (LCA) mają służyć sektorom:

– bio-tworzywa,

– maszyn przemysłowych,

– elektroniki,

– płytek drukowanych

– urządzeń pracujących w sektorze

odnawialnej energii,

– czujników pomiarowych

– i inteligentnych tkanin.

Wysokie zainteresowanie samych producentów, którym zależy aby ich wyroby były postrzegane przez 

konsumentów jako pro-środowiskowe, a ich firmy zyskały miano „zielonych zakładów”. 



Projekt LCA to go –

http://www.lca2go.eu



Narzędzie „LCA to go”

http://tool.lca2go.eu/users/sign_in



Projekt LCA to go – sektory

Płytki drukowane - PCB



Narzędzie „LCA to go”

http://tool.lca2go.eu/users/sign_in



Wprowadzanie danych

Enter the product name, select PCB sector 
and language, press the button „Proceed”.



Generowanie wyników



Wykorzystanie wyników

Generowanie porównań i raportów



Wykorzystanie wyników

Płytka drukowana analizowana 

podczas studium przypadku

Raport z analizy do przekazania do klienta



Projekt LCA to go – sektory

Elektronika – urządzenia komputerowe



Narzędzie dla sektora elektroniki

http://www.lca2go.eu/sectors,electronic.en.html – e-learning dla sektora elektroniki

http://www.lca2go.eu/sectors,electronic.en.html


Przykład wyników

http://www.lca2go.eu/sectors,electronic.en.html



LCA to go – wykorzystanie 

wyników



LCA to go – wykorzystanie 

wyników



LCA to go – wykorzystanie 

wyników



Projekt LCA to go – brama do 

oceny środowiskowej produktów

Zapraszamy do testów narzędzia „LCA to go”: http://tool.lca2go.eu/users/sign_in


