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Ekoprojektowanie na przyk³adzie sprzêtu
ch³odniczego. Czêœæ I. Cele i procedura
Wprowadzenie
Zmiany w podejœciu do zagadnieñ ochrony œrodowiska, jakie nast¹pi³y w drugiej po³owie XX wieku obejmowa³y wiele
zagadnieñ. Najwiêkszy wp³yw mia³y przyjêcie idei zrównowa¿onego rozwoju i uznanie jej za fundamentalny cel dla
wspó³czesnych spo³eczeñstw. Zmienia³o siê tak¿e podejœcie do
rozwi¹zywania problemów oddzia³ywania na œrodowisko od
technologii „koñca rury” (lata 60. i 70. XX wieku), przez wprowadzenie idei prewencji i czystszej produkcji (Cleaner Production) (lata 80. i I. po³owa lat 90. XX wieku), a¿ po
zarz¹dzanie cyklem ¿ycia (Life Cycle Management). Zmiany
w zakresie rozwi¹zywania problemów œrodowiskowych
wywo³ane zosta³y miêdzy innymi:
– uznaniem, ¿e zamiast eliminowaæ skutki nale¿y unikaæ zanieczyszczania œrodowiska,
– przyjêciem faktu, ¿e oddzia³ywania na œrodowisko powstaj¹
na ka¿dym etapie cyklu ¿ycia wyrobów i w takim zakresie
powinny byæ identyfikowane i redukowane,
– uznaniem, ¿e czynnikami sprawczymi zanieczyszczenia
œrodowiska s¹ nie tylko du¿e Ÿród³a antropopresji, ale ma³e,
wystêpuj¹ce najczêœciej w skali masowej.
Istota ekoprojektowania
Pierwsze przyk³ady dzia³añ, które dziœ okreœla siê mianem
ekoprojektowania, pochodz¹ z po³owy lat 90. XX wieku, choæ
bardziej sformalizowane kroki podjêto kilka lat póŸniej. Ekoprojektowanie (Ecodesign) funkcjonuje tak¿e pod innymi nazwami, takimi jak: projektowanie ekologiczne (Ecological Design), projektowanie dla œrodowiska (Design for Environment), zielone projektowanie (Green Design), projektowanie
zrównowa¿onych produktów (Sustanaible Product Design),
projektowanie cyklu ¿ycia (Life Cycle Design) [1]. Pojêcia te
u¿ywane s¹ zazwyczaj zamiennie. Pocz¹tkowe definicje ekoprojektowania nie odbiegaj¹ od obecnego rozumienia tego pojêcia, które zgodnie z norm¹ PKN-ISO/TR 14062:2004 [2]
oznacza w³¹czanie aspektów œrodowiskowych do projektowania i rozwoju wyrobu.
Rozwój i doskonalenie wyrobów, a tym samym równie¿
obiektów technicznych mo¿na realizowaæ na poziomie komponentów wyrobu, wyrobu jako ca³oœci lub systemu wyrobu [2].
Wyró¿nia siê 4 poziomy ekoprojektowania [3], ró¿ni¹ce siê
czasem wdro¿enia oraz ekoefektywnoœci¹ (stopniem redukcji
negatywnych oddzia³ywañ na œrodowisko). Kolejne poziomy
ekoprojektowania oznaczaj¹:

– rozwój i dokonywanie zmian w odniesieniu do ju¿ istniej¹cego wyrobu lub obiektu (ok. dwukrotny wzrost efektywnoœci œrodowiskowej i trwa³oœæ rezultatów przez ok.
7 lat),
– tworzenie zupe³nie nowego wyrobu na bazie ju¿ istniej¹cego, co pozwala na uzyskanie czterokrotnie wy¿szej
efektywnoœci œrodowiskowej i zasiêgu czasowego 10 lat,
– tworzenie koncepcji nowego wyrobu lub obiektu o nowych
funkcjach technicznych i/lub nowych sposobach ich
wype³niania (wskaŸnik œrodowiskowy 10, trwa³oœci nawet
do 20 lat),
– tworzenie nowego systemu produkcyjnego – za innowacj¹
w zakresie wyrobu idzie koniecznoœæ zmiany technologii
(wskaŸnik 20 i mo¿liwoœci funkcjonowania kilkadziesi¹t
lat).
Cele ekoprojektowania
Tradycyjne narzêdzia projektowe stosowane w ró¿nych bran¿ach i dzia³aj¹ce w systemie CAD nie zawieraj¹ wskaŸników
œrodowiskowych, które pozwoli³yby na ocenê projektu pod
wzglêdem oddzia³ywania na œrodowisko. Ponadto ekoprojektowanie wnosi perspektywê ca³ego cyklu ¿ycia, co tak¿e nie
jest typowe dla projektowania tradycyjnego. W zakresie ekoprojektowania dostêpne s¹ ró¿ne techniki, metody i wskaŸniki, które dzieli siê ogólnie na trzy kategorie [4]: narzêdzia metodycznie zbli¿one do LCA, macierze oraz karty kontrolne
(Checklists).
Celem ekoprojektowania jest ograniczenie negatywnych
wp³ywów wyrobów na œrodowisko w czasie ich ca³ych cykli ¿ycia. Istnieje szereg korzyœci, które mo¿e przynieœæ organizacji
w³¹czanie aspektów œrodowiskowych do projektowania i rozwoju wyrobu [2]: obni¿enie kosztów, stymulowanie innowacyjnoœci i kreatywnoœci, spe³nianie lub przewy¿szanie oczekiwañ klientów, poprawa wizerunku organizacji i/lub marki,
zwiêkszanie lojalnoœci klientów, zwiêkszanie wiedzy o wyrobie, zmniejszanie ryzyka, zachêcanie do finansowania i inwestowania, szczególnie ze strony inwestorów, dla których problemy œrodowiskowe s¹ wa¿ne, poprawa relacji z w³adzami.
Struktura procedury ekoprojektowania
Za punkt wyjœcia do opracowania procedury ekoprojektowania przyjêto wytyczne normy ISO 14062 [2] oraz koncepcjê
zarz¹dzania cyklem ¿ycia LCM [5]. W opracowanym ujêciu
procedura jest szczególnie przydatna dla organizacji wykazuj¹cych:
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– nastawienie na ci¹g³e doskonalenie produktów i procesów
technologicznych,
– ukierunkowanie na spe³nianie wymagañ tzw. zainteresowanych stron,
– klasyfikowanie aspektów œrodowiskowych wysoko w systemie wartoœci,
– odpowiedzialnoœæ za kszta³towanie cech wyrobu na wszystkich etapach cyklu ¿ycia.
W zwi¹zku z powy¿szym za³o¿ono, ¿e opracowana procedura powinna gwarantowaæ mo¿liwoœæ ci¹g³ego doskonalenia
i weryfikacji (zgodnie z informacj¹ zwrotn¹ uzyskiwan¹ z ró¿nych obszarów/etapów projektowania), ujêcie wymagañ zainteresowanych stron i mo¿liwoœæ prze³o¿enia ich na specyfikacjê w³aœciwoœci wyrobu oraz oparcie na koncepcji zrównowa¿onego rozwoju i zasadach zarz¹dzania cyklem ¿ycia (LCM).
W pe³nym wymiarze ekoprojektowanie powinno spe³niaæ zasady LCM i skupiaæ siê na ca³ym cyklu ¿ycia projektowanego
wyrobu oraz uwzglêdniaæ nie tylko aspekty œrodowiskowe, ale
tak¿e ekonomiczne i spo³eczne. W zwi¹zku z tym kszta³tuj¹
siê trzy nastêpuj¹ce wymiary ekoprojektowania:
– analiza poszczególnych etapów cyklu ¿ycia i zachodz¹cych
miêdzy nimi wspó³zale¿noœci,
– analiza kosztów oraz korzyœci o charakterze œrodowiskowym, spo³ecznym i ekonomicznym,
– analiza zainteresowanych stron i ich wymagañ.
W ogólnej postaci opracowana procedura ekoprojektowania
(Rys. 1) sk³ada siê z 6 etapów. S¹ to: planowanie, projekt koncepcyjny, projekt szczegó³owy, badania, wprowadzenie na rynek oraz przegl¹d rynku. Kluczow¹ kwesti¹ na etapie przygotowawczym do ekoprojektowania jest okreœlenie stanu odniesienia z przesz³oœci lub teraŸniejszoœci. Kolejnym krokiem
jest sformu³owanie stanu po¿¹danego, którego osi¹gniêcie
jest celem podjêcia ekoprojektowania. W dalszej kolejnoœci
okreœla siê zbiór rozwi¹zañ projektowych pozwalaj¹cych
osi¹gn¹æ zamierzony efekt. Opracowane rozwi¹zania stanowi¹ warianty, spoœród których nastêpuje wybór projektu
optymalnego. W celu uwzglêdnienia wszystkich wymiarów
ekoprojektowania, powinno siê dokonywaæ analizy stanu wyjœciowego i docelowego z perspektywy ca³ego cyklu ¿ycia
w ujêciu œrodowiskowym, ekonomicznym i spo³ecznym.
W pierwszym przypadku oznacza to stosowanie narzêdzi
opartych na cyklu ¿ycia przyk³adowo LCA, LCC czy SLCA.
W drugim przypadku wi¹¿e siê to z koniecznoœci¹ identyfikowania zainteresowanych stron wystêpuj¹cych na ka¿dym
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etapie cyklu ¿ycia i formu³owania przez nich wymagañ maj¹cych konsekwencje œrodowiskowe, ekonomiczne i spo³eczne.
Wa¿nym krokiem zamykaj¹cym procedurê ekoprojektowania jest zebranie informacji zwrotnej z rynku (od zainteresowanych stron), czy zaprojektowany i wyprodukowany wyrób
rzeczywiœcie spe³nia stawiane mu wymagania. Na podstawie
uzyskiwanych informacji dokonuje siê weryfikacji projektu
wyrobu i w razie potrzeby, wprowadza siê kolejne modyfikacje. Dzia³ania te winny mieæ charakter ci¹g³y, co pod warunkiem osi¹gania poprawy wizerunku œrodowiskowego produktów zbie¿ne jest z za³o¿eniami koncepcji zarz¹dzania cyklem
¿ycia (LCM).
W szczegó³ach poszczególne etapy opracowanej przez autorów publikacji procedury ekoprojektowania przedstawione
zosta³y w pracy [6].
Podsumowanie
W publikacji zaprezentowano wybrane wyniki pionierskiej
próby powi¹zania wartoœciowania ekologicznego i ekonomicznego z projektowaniem obiektów technicznych, zgodnym
z wymaganiami koncepcji LCM. Za cel tego dzia³ania przyjêto
opracowanie zasad projektowania przyjaznych œrodowisku
obiektów technicznych w perspektywie ca³ego cyklu ich ¿ycia.
Za³o¿ono, ¿e zasady te uwzglêdniaæ maj¹ zarówno aspekty
œrodowiskowe i ekonomiczne, a ich zdefiniowanie s³u¿yæ ma
zbli¿eniu teorii ku praktycznym mo¿liwoœciom podmiotów gospodarczych, wynikaj¹cym z uwarunkowañ, w jakich one
funkcjonuj¹.
Na podstawie osi¹gniêtych wyników, zaprezentowanych
szeroko w pracy [6], stwierdziæ mo¿na, ¿e dla projektowania
obiektów technicznych a tak¿e dla procesów ich modernizacji
wynik analiz œrodowiskowych i ekonomicznych winien stanowiæ podstawê wyboru rozwi¹zañ zgodnych z wymaganiami
zrównowa¿onego rozwoju. Jeœli analizy te realizowane s¹
w ujêciu perspektywy cyklu ¿ycia, staj¹ siê szczególnie cenne
dla procesu ekoprojektowania, nadaj¹c mu odpowiednio szeroki wymiar i dostosowuj¹c go do potrzeb proœrodowiskowego
rozwoju obiektów technicznych. Rozwój taki mo¿e ponadto
byæ wsparty przez zastosowanie nowoczesnych koncepcji
zarz¹dzania, wœród których na pierwszy plan od kilku lat wysuwa siê koncepcja LCM.
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