
 

 

 

ESETTANULMÁNY 
Szerkezet 

Födém 

Hely 

Magyarország 

Rendszerhatár 

építőipari termékek gyártása (A1-A3) 

építőipari termékek szállítása az építkezéshez (A4) 

felújítás és csere, amennyiben szükséges (B4-B5) 

bontás és hulladékkezelés (C1-C4) 

Adatforrások 

Szerkezetek: IS-SusCon projekt 

Háttér adatok: One Click LCA adatbázis, Magyarországra vonatkozó 

legreprezentatívabb adatpontok kiválasztása 

Módszertani részleteket lásd a „Magyarországi épületszerkezetek” c. 

dokumentumban 

 

Megoldások 

Rövid név Teljes név felső réteg szerkezet mennyezeti kivitel 

PTH Előre gyártott beton 

gerendafödém 

kerámia burkolattal és 

kerámia kitöltő 

blokkokkal, beleértve 

az akusztikai 

szigetelést és 

esztrichet 

cement esztrichel 

PE-fólia 

akusztikai 

szigetelés 

 

beton fedőréteg 

betonacél-háló 

kerámia kitöltőblokk 

előre gyártott 

betongerenda (C30/37) 

gerenda betonacél 

kerámia burkolattal  

 

mész-cement vakolat 

falfesték 

Ebeam Előre gyártott 

betongerendás födém 

beton kitöltő 

blokkokkal, beleértve 

az akusztikai 

szigetelést és az 

esztrichet  

cement esztrichet 

PE-fólia 

akusztikai 

szigetelés 

 

beton fedőréteg (C25/30) 

betonacél háló 

betontömb (EB 60/19) 

előre gyártott 

betongerenda 

gerenda betonacél  

 

 

mész-cement vakolat 

falfesték 

RC Helyszíni beton 

födém, beleértve az 

akusztikai szigetelést 

és az esztrichet is 

cement esztrichet 

PE-fólia 

hangszigetelő 

beton  

(C25/30) 

betonacél gerenda 

 

mész-cement vakolat 

falfesték 

FÖDÉM 
 

Funkcionális egység 

1 m2  

50 év használat  

festés minden 10 évben  



 

 

AAC Pórusbeton vasbeton 

födémlemez, 

akusztikai szigeteléssel 

esztrichkel együtt 

  

esztrich cement  

PE-fólia 

akusztikai 

szigetelés 

 

pórusbeton padlólemez 

betonacél rudak  

 

mészcement vakolat 

falfesték 

Wood Fagerendás padló, 

akusztikai szigeteléssel 

és esztrichkel együtt 

  

cement esztrich 

PE-fólia 

akusztikai 

szigetelés 

 

OSB lap 

fa gerenda 

ásványgyapot hő- és 

hangszigetelés 

fa lécek  

 

gipszkarton 2 réteg 

falfesték 

 

Hatáselemzés 

Globális felmelegedési potenciál (GWP)  

A legtöbb hatáskategóriában az RC megoldás - Helyszíni betonfödém, beleértve az akusztikai szigeteléssel és esztrichel- 

rendelkezik a legnagyobb hatással a többi födémmegoldáshoz képest.  
 

 

● A globális felmelegedési potenciál szempontjából a legjelentősebb életciklus-szakasz minden konstrukcióban 

ugyanaz, így a legnagyobb hatása az anyaggyártási szakasznak van (A1-A3). 

● Az RC megoldás kiemelkedik a nagymennyiségű beton és acél felhasználása miatt. A gerendás és blokkos 

födémszerkezetek (PTH és Ebeam) sokkal kevesebb betont használnak fel, így alacsonyabb a hatásuk is.  

● A fa megoldás - fagerendás födém, beleértve az akusztikai szigetelést és az esztrichet - esetében a fő GWP-

hozzájáruló a cement esztrich. Ez a megoldás adja az összes vizsgált szerkezet közül a legjobb környezetvédelmi 

teljesítményt ebben az összehasonlításban. 
● A többi életciklus-szakasz (csere, szállítás és az életciklus végi hatások) nem okoznak jelentős terhelést.  

 

 
 



 

 

További fontosabb eredmények  

EP 
 

●  Ebben a hatáskategóriában az RC megoldásnak van a legnagyobb hatása a környezetre. 

● A Wood megoldás a GWP-kategóriánál viszonylag rosszabbul teljesít, az életciklus végi szakasz (C1-C4) miatt. 

Ennek oka főként a szigetelőrendszer ártalmatlanítása. 

●  Az AAC megoldás viszonylag jobb eredményeket ad, mint a GWP kategóriában, az anyaggyártás kisebb hatása 

miatt. 

 

POCP 

 

Ebben a hatáskategóriában az anyagok gyártása, valamint az életciklus végi (ártalmatlanítási) szakasz mellett a szállítási 

szakasznak is jelentős szerepe van. E kategória eredményei rámutattak, hogy a szállítás környezetvédelmi szempontból 

jelentős szempont lehet, ha nagy súlyú anyagokat mozgatnak nagyobb távokon. 

 

 

 



 

 

Költségek 

 

5 padlólemez-konstrukciót elemeztünk. Az életciklusköltség-elemzés csak egyike a vizsgálati módszereknek, amely a 

műszaki és környezeti teljesítmény mellett a födémszerkezet költségek szerinti kiválasztásában is segít. Ezek a 

rétegrendek a piacon elérhető építőanyagokból valósíthatók meg. 

 

Az RC födém a legdrágább megoldás.  Az Ebeam födém és a fa födém közel azonos LCC-vel rendelkezik, 25%-kal 

olcsóbbak, mint az RC födém.  A PTH és az AAC szerkezetek is 10%-kal olcsóbbak, mint az RC födém. A csereköltségek 

minden esetben azonosak. Az Eol szakasz költsége elhanyagolható. 

 

 

Az anyagköltségek különböző arányt képviselnek az egyes konstrukciókban. A betonszerkezetek költsége 37% és 61% 

között változik, a vakolat 13-18%, a szigetelés 3-20%, a légáteresztő membrán 1%, a fém 0-1%, a festék 22-30%. 
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LCC - Az anyagok költségmegosztása  

 

 

 

 

 

 


