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Városi legenda: „… a napelemek előállításának energiaigénye magasabb, 

mint az életciklusuk alatt termelt energia …”     tehát környezet károsító ! 

LCA Life Cycle Assessment 

Hivatkozási szám MSZ EN ISO 14044:2006  

Cím 
Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Követelmények és útmutatók (ISO 

14044:2006)  

Angol cím 
Environmental management. Life cycle assessment. Requirements and guidelines (ISO 

14044:2006)  

ICS 

13.020.10 Környezetgazdálkodás 

13.020.60 Termék életciklusai 

 

A szabvány nyelve angol  

Alkalmazási terület 

ISO 14044:2006 specifies requirements and provides guidelines for life cycle assessment 

(LCA) including: definition of the goal and scope of the LCA, the life cycle inventory analysis 

(LCI) phase, the life cycle impact assessment (LCIA) phase, the life cycle interpretation 

phase, reporting and critical review of the LCA, limitations of the LCA, relationship between 

the LCA phases, and conditions for use of value choices and optional elements. ISO 

14044:2006 covers life cycle assessment (LCA) studies and life cycle inventory (LCI) studies.  

LCCA Life Cycle Cost Analysis 

Az életciklus költségelemzés olyan alapvető tervezési 

folyamat, amellyel meghatározhatók és feltételezhetők egy 

adott termék, vagy szolgáltatás kezdeti és jövőbeni költségei. 
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Mi szükséges az LCA és az LCCA elemzésekhez ? 

ADAT ADAT ADAT 

Honnan lesznek adataink ? 

Adatbázisok (nemzetközi) 

Gyártók adatszolgáltatás (adatlapok) 

Saját mérés 
[3] [4] 

Simon-Tamaska nyomán az életciklus „egy termék 

hatásrendszerének egymás után következő, egymás-

hoz kapcsolódó szakaszai, a nyersanyag beszerzés-

től vagy a természeti erőforrás keletkezé-sétõl az 

újrahasznosításig vagy az ártalmatlanításig.” 

Városi legenda: „… a napelemek előállításának energiaigénye magasabb, 

mint az életciklusuk alatt termelt energia …”     tehát környezet károsító ! 



Dr Kovács Viktória Barbara és Csurgó Marcell vizsgálatai: 

 - 30 éves élettartam 

 - 1 TJ villamosenergia hozam 

 - GWP  (kg CO2 egyenérték) 

 - AP  (kg SO2 egyenérték) 

 - POCP  (kg etilén egyenérték) 

 - PED  (MJ primerenergia) + EPBT (a) 

Egyéb 

rendszerjellemzők: 
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Egy épület ellátását biztosító HMKE mérete hogyan becsülhető ? 

ahol: 

 AN – hasznos alapterület m2 

 Ep – primer energia mutató kWh/m2év 

 1050 kWh/kWp 

 2,5 – ev vill.e.átalakítás szorzó 

Passzívházak esetén a PHPP pontos értékeket biztosít. 

A hazai energetikai rendelet számaival nincsenek tapasztalatok. (7/2006.) 



Felszerelt HMKE energiahozama … kWp/kWh165.1
kWp6

a/kWh988.6




kWp/kWh165.1
kWp6

a/kWh988.6
 > 1.050  kWh/kWp  … ez hogyan ? 

( a tető tájolása 180o -45o = 135o )  

Az optimizer berendezésnek köszönhetően minden modul külön-

külön távfelügyelhető, a munkapont követés átkerül az inverterből a 

napelemekre.  

Hagyományos kiépítés esetén egy string (füzér) teljesítményét 

a leggyengébb panel „láncszem” határozza meg.  



Az egyes panelek teljesítménye változó, sztohasztikus. OKA ? 

 - eltérő szennyezettség 

 - eltérő hőmérséklet értékek 

 - egyéb … érzékenységet kiváltó körülmény, pl. elektronikai elemek. 



Vándor árnyék, szomszéd épület, vagy saját kémény … 













Passzívházak és a HMKE 

Q = U * A * dT    …W 

 ahol 

  U – rétegtervi hőátbocsátási tényező 

  A – határoló felület m2 

  dT – hőmérséklet különbség 

ahol 

  a – hőátadási tényező 

  d – rétegvastagság m 

  l – hővezetési tényező 
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Fűtési hőigény:  1.166 kWh/év 

HMKE 1 kWp = 1.165 kWh/év 

 



KISÚJSZÁLLÁS 

passzívház 



VÉRTESTOLNA 

passzívház 
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