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Gyvavimo ciklo vertinimo (GCV) 
skaičiavimai (Ž)CŠT sistemose  

1 Gyvavimo ciklo mąstymas 

Produkto sistemos gyvavimo ciklas (arba “nuo lopšio iki karsto”) prasideda nuo pirminių išteklių 

išgavimo, judėjimas link žaliavų gamybos, tęsiasi prie gamybos, naudojimo, transportavimo ir 

galiausiai atliekų tvarkymo (įtraukiant reciklingą ir/arba pakartotinį panaudojimą). 

Gyvavimo ciklo mąstymas ypač skirtas tvarumo iššūkiams, kurie nurodyti Tvarios plėtros tiksluose 

(SDGs) ir Paryžiaus susitarime. Strateginiuose vaizuose, kurie aprašyti minėtuose dokumentuose, 

yra pabrėžta tvaraus vartojimo ir gamybos sistema (SCP) iš holistinės perspektyvos, kuri sudaro 

gyvavimo ciklo mąstymo esmę.  

SCP kreipia dėmesį į efektyvesnes (todėl ir tvaresnes) gamybos, apdorojimo ir vartojimo sistemas, 

tuo pačiu užtikrinant gamtinių išteklių efektyvumą su aplinkosauginio poveikio sumažinimu link viso 

produkto gyvavimo ciklo. 

SCP suteikia galimybę įgyvendinti tvarumo tikslus (t.y. gaminant daugiau gerbūvio, suvartojant 

mažiau medžiagų) patenkinti esamus ir būsimus žmonių poreikius, išlaikant ekologines sistemos 

galias. Toks metodas gali inicijuoti įmonių konkurencingumą.  

Remiantis šiuo Gyvavimo ciklo mąstymo pagrindimu, suteikiama bazė kiekybiniam ir hilistiniam 

metodui, kuris įvertintų bendrą tvarumą, pripažįstant kompleksinį mūsų visuomenės, ekonomikos ir 

gamtos bendrumą. Tai apima taip pat socialinę dimensiją, kaip suprantamas sistemos elgesys ir 

analizuojamos sistemos rezultatai. Kai kuri Gyvavimo ciklo mąstymo (LCT) nauda yra: 

 Paramos politikos vykdytojai geresniam sprendimo priėmimui tvarumo ir išteklių 

efektyvumo prasme; 

 Kompleksinių sistemų supratimas, įgalinant veiksmus tvariai sistemai sukurti;  

 Naštos perkėlimas keliems veikėjams (t.y. holistinis ir tarpdisciplininis metodas); 

 GCV naudojimas pritaikant eko-dizaino perspektyvas; 

 Švaresnio gamybos proceso nustatymas; 

 Vartotojai nukreipiami link tvarios plėtros 
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2 Gyvavimo ciklo vertinimas 

Gyvavimo ciklo vertinimas (GCV) yra metodika, skirta nustatyti, išmatuoti ir charakterizuoti įvairų 

potencialų poveikį aplinkai, susijusi su kiekviena produkto gyvavimo ciklo stadija. Produktas gali būti 

prekė arba paslauga. GCV vertina šias produkto gyvavimo ciklo stadijas: žaliavos išgavimas ir 

apdorojimas, gamyba, transportavimas ir paskirstymas, naudojimas, pakartotinis panaudojimas ir 

priežiūra, reciklingas ir galutinis pašalinimas (arba nuo lopšio iki kapo) – žiūr. 1 pav 

Fig. 1. “Nuo lopšio iki kapo” metodas GCV [1]. 

GCV padeda remti situacija paremtus sprendimus, ai geras palyginimo įrankis tvaraus ir 

aplinkosauginio veiksmingumo vertinimas, naudojantis holistinį metodą, siekiant naštos perkėlimo.  

3 GCV metodika 

Nors egzistuoja keli metodai, kaip vykdyti GCV,  ISO Standartai yra paprastai priimtini ir dažniausiai 

naudojami akademinėje aplinkoje ir pramonėje. Pagrindiniai keturi GCV metodikos žingsniai (2 pav.) 

yra: 

 tikslas ir apimtis,  

 Gyvavimo ciklo aprašas,  

 Gyvavimo ciklo poveikio vertinimas, 

ir 

 Gyvavimo ciklo interpretacija.  

Keturi pagrindiniai žingsniai, aprašyti 

ISO 14040, kur GCV principai, kaip 

atlikti GCV ir jo sistemą yra nustatyta 

kartu su produkto sistemos apibrėžimu. 

Standarte ISO 14044 GCV metodika 

detaliai aprašoma kartu su reikalavimais 

ir gairėmis. 
Fig. 2. ISO Standartai 14040-44 [2].  
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3.1 Tikslas ir apimtis 

Tikslas ir apimtis turi apibrėžti numatomą taikymą, produkto sistemą, funkcinį vienetą (FU – 

functional unit), sistemos ribas, GCPV metodiką, prielaidas ir ribojimus, ir kai kuriuose kitus 

duomenų reikalavimus. 

3.2 Gyvavimo ciklo aprašas  

Tikslas yra nustayti ir kiekybiškai įvertinti energijos, vandens ir medžiagų naudojimą bei išmetimus į 

aplinką (pvz. emisijas į orą, buitinių atliekų šalinimą, kanalizacijos vandens šalinimą). 

3.3 Gyvavimo ciklo pov eikio vertinimas 

Apima rodiklių rezultatų surinkimą įvairioms poveikio kategorijoms, kurios kartu atstovauja GCPV 

profilį produkto sistemai. Tokie rezultatai yra kategorizuojami pagal poveikio kategorijas. Būtent 

šiame taške, kur jautrumo analizė gali būti atliekama, siekiant nustatyti, kaip duomenų pokyčiai ir 

metodologiniai pasirinkimai gali paveikti rezultatus. 

3.4 Gyvavimo ciklo interpretacija 

Šioje GCV stadijoje kiekvieno  aprašo vertinimo arba poveikio vertinimo, arba abiejų, rezultatai 

vertinami ryšium su nustatytu tikslu ir apimtim, siekiant gauti išvadas ir rekomendacijas. 

4 GCV ir Žemos temperatūros centralizuoto 
šilumos tiekimo sistemos  

GCV buvo naudojamas vertinant žemos temperatūros centralizuoto šildymo sistemų (ŽTCŠT) 

poveikį aplinkai, naudojant ISO standarto 14040-44 metodiką, nes ji teikia daug naudos įvairioms 

suinteresuotosioms šalims, kaip energijos planuotojams, CŠT operatoriams, inžinieriams, valstybės 

pareigūnams ir politikos formuotojams. Kai kurie iš labiausiai minėtų privalumų yra šie: leidžia atlikti 

palyginamąją analizę, nustatyti procesą, turintį įtakos bendram infrastruktūros aplinkosauginiam 

veiksmingumui, ir įvertinti savivaldybių energetikos strategijų ekologinio projektavimo perspekty-

vas. 

4.1 Kaip atlikti GCV CŠT sistemai  

LCA produktą, pritaikytą CŠT sektoriaus sistemai, galima suskirstyti į tris dalis: tiekimą su energijos 

gamybos ir paskirstymo sistemomis bei vartojimą. Tiekimo pusėse įeina žaliavų gavyba, energijos 

naudojimas, statybos veikla, katilinės eksploatavimas ir skirstomojo tinklo infrastruktūra, todėl visas 

su šia veikla susijusias sąnaudas galima sugrupuoti priklausomai nuo tyrimo apimties. Pagal varto-

jimą įtraukiama pastato sistema, atsižvelgiant į šilumos suvartojimą ir nuostolius, ir visos sąnaudos, 

susijusios su veikla, reikalinga norint išspręsti CŠ vartotojų pasirengimą gauti paslaugą. Paprastai 

tokio tipo studijos yra normalizuojamos pagal vienerius veiklos metus arba nustatytą projekto 

trukmę. 

Tyrimo tikslas ir apimtis apibrėžia tyrimo ribas ir reikėtų išsiaiškinti konkretų aspektą, pavyzdžiui: ar 
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atsiskaityta už pastatų renovaciją? Ar griovimas ar bet kokia kita veikla gyvenimo pabaigoje turi būti 

projekto ribose? 

Pagal tikslą ir taikymo sritį yra apibrėžtos geografinės ir laiko ribos, kurios yra labai svarbios ener-

gijos šaltiniams naudoti, šilumos poreikio skaičiavimams ir normalizavimo tikslams.  

Atliekant atsargų aprašo analizę, sudaroma srautų diagrama, kurioje aiškiai apibrėžtos ribos, ir 

nustatomi procesai kartu su jų atitinkamais medžiagų ir energijos įplaukų bei išmetamų teršalų 

duomenų aprašais. 1 pav. „Nuo lopšio iki kapo“ metodas GCV. 

3 pav.. Pavyzdys ribų, apibrėžtų  “tiksle ir apimtyje” žiūr. GCV, atliktame  LowTEMP projekte  (www.lowtemp.eu) 

išsamesnei apžvalgai. 

4 pav.. Pavyzdys supaprastinto “Gyvavimo ciklo aprašo”, ” žiūr. GCV, atliktame  LowTEMP projekte  (www.lowtemp.eu) 

išsamesnei apžvalgai 

Galiausiai, poveikio vertinimas po normalizavimo, grupavimo ir svertinio ekoprofilio pateikiamas į 

poveikio kategorijas (žr. 5 pav.). Normalizavimas, grupavimas ir svertis nėra privalomi ir priklauso 

http://www.lowtemp.eu/
http://www.lowtemp.eu/
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nuo pasirinkto GCV poveikio vertinimo metodo. 

5 pav. Pavyzdys galutinio aplinkosauginio poveikio vertinimo, lyginant atnaujintą ŽTCŠT sistemą su ankstesne 3 kartos. 

žiūr. GCV, atliktame  LowTEMP projekte  (www.lowtemp.eu) išsamesnei apžvalgai. 

5 paveiksle pateiktas galutinio poveikio aplinkai vertinimo pavyzdys, lyginant atnaujintą ŽTCŠT sistemą su 

buvusia 3-ios kartos. Rezultatai pateikiami kaip bendras aplinkos profilis, kalbant apie ekologinį tašką (Pt), 

atsižvelgiant į sistemos funkcinį vienetą. Aplinkos pobūdis priskiriamas 4 pagrindinėms žalos kategorijoms 

(dar vadinamoms galutinio taško poveikio kategorijomis), atsižvelgiant į konkretų tokiam tyrimui pasirinktą 

paveikto vertinimo metodą (t.y. IMPACT 2002+), būtent: žmogaus sveikata, ekosistemos kokybė, klimato 

kaita ir Išteklių (tiek biotinių, tiek abiotinių) naudojimas.  

Paskutiniame gyvenimo ciklo interpretacijos etape analizuojami rezultatai, lyginant su tyrimo tikslu, 

siekiant sužinoti, ar buvo pasiektas numatytasis tikslas. Be to, nustatomi populiariausi taškai ir ga-

lima atlikti jautrumo analizę, siekiant geriau suprasti modelį ir nustatyti naujas tobulinimo galimy-

bes. 

5 paveikslas yra įgyvendintas GCV tyrimas, pasiūlytas įgyvendinant LowTEMP projektą pilotinei 

priemonei, sukurtai Beļavos apylinkėje, Gulbenės savivaldybėje. Pilotinė priemonė apima visišką 

buvusio 3 kartos tipo CŠT paskirstymo tinklo pertvarkymą į naują žemos temperatūros CŠT sistemą. 

Senojoje sistemoje katilinė veikė medienos rąstais kūrenamu katilu, o paskirstymo tinklas nėra at-

naujintas. Naujoje ŽTCŠT koncepcijoje yra 0,2 MW naujos granulių katilinės, visiškas paskirstymo 

tinklo vamzdžių pakeitimas (150 m ilgio) ir nuotolinio duomenų skaitytuvo sistemos įrengimas, 

užtikrinantis nuolatinį sistemos stebėjimą. 

Įgyvendintame GCV tyrime vertinamas įgyvendintas ŽTCŠT scenarijus, atsižvelgiant į tiekiamo oro 

60°C temperatūrą ir grįžtamąją 35°C temperatūrą, galimą būsimą jos pagerėjimą, įskaitant atsin-

aujinančios energijos sprendimą, ir palyginimą su ex-ante situacija. 

Iš GCV modelių, apdorotų naudojant GCV komercinę programinę įrangą, rezultatų galima pastebėti 

didelį bendro aplinkosauginio veiksmingumo pagerėjimą, kai, atsižvelgiant į ex-ante situaciją, 

sumažėja maždaug 50%. Rezultatai (jau įtraukti į mokslinę publikaciją) rodo, kad didžiausias poveikis 

aplinkai visais scenarijais daugiausia priskiriamas energijos srautams CŠT eksploatavimo etape. 

Apskritai, konkretus tyrimas rodo nedidelį statybos ir techninės priežiūros etapo poveikį, palyginti su 

CŠT eksploatavimo etapu. Šilumos gamyba ir pelenų apdorojimas yra aplinkos „karštosios vietos“. Tai 

http://www.lowtemp.eu/
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yra įrodymas, kad aplinkosaugos požiūriu turėtų būti padaryta daugiau darbų siekiant sumažinti ka-

tilinių degalų sąnaudas. 

Norėdami gauti daugiau informacijos apie GCV sistemos taikymą ŽTCŠT sistemai, rekomenduojama 

peržiūrėti GCV tyrimus, siūlomus LowTEMP projektuose  (www.lowtemp.eu). 

Projekto įgyvendinimo kontekste tikėtinos GCV tyrimų išvados turėtų būti susijusios su:  

 visų tirtų posistemių, įgyvendinamų LowTEMP projekte, konkrečių ŽTCŠT bandomųjų 

priemonių aprašų duomenų apibrėžimas;  

 atsakyti, kurios centralizuoto šildymo tinklo posistemės ar komponentai yra pagrindiniai 

veiksniai, lemiantys bendrą perėjimo prie infrastruktūros poveikį aplinkai;  

 pateikti ekologiškai pagrįstas ekologiškai suprojektuotų ir atsparių infrastruktūrų strategijas, 

pagrįstas pasirinktų GCV poveikio kategorijų analize;  

 palyginti rezultatus, gautus įgyvendinant naują ŽTCŠT koncepciją, su ex-ante scenarijumi 

tame pačiame miesto ar kaimo kontekste.  
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