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Előadás

Gyakorlat

A tantárggyal kapcsolatos információk kihirdetése (félévi
menetrend ismertetése, követelményrendszer,
konzultáció, oktatási segédletek, jegyzetek stb.)
Bevezetés a környezetszempontú tervezésbe. A
környezetszempontú tervezés aranyszabályai.
Hulladékgazdálkodás: papír, üveg, PET
A hulladékok újrahasznosítása
Hulladékgazdálkodás: elektromos hulladékok
Anyagválasztás környezetszempontúan, az eddigiek
hasznosítása a gyakorlatban. Törvényi szabályozások.
Zajszennyezés
A színdinamika környezeti vonatkozásai.
Gyárak levegőszűrői. A technológiák környezeti hatásai
és a kialakítás
Nap, testápolók, bőrünk védelme
Életciklus elemzés
Életciklus elemzés
A féléves feladat bemutatása
Elővizsga, feladat pótlás

A gyakorlatok rendjének ismertetése
(zh, óralátogatás, követelmények
stb.).
Ismerkedés az alapfogalmakkal. A
feladat I. részének ismertetése
A feladat II. részének ismertetése
A feladat III. részének ismertetése
A féléves feladat kidolgozása
A féléves feladat kidolgozása
Üzemlátogatás
Üzemlátogatás
Üzemlátogatás
A féléves feladat kidolgozása
A féléves feladat kidolgozása
A féléves feladat kidolgozása
A féléves feladat bemutatása
Elővizsga, feladat pótlás
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A tantárgy követelményei és a félévvégi aláírás feltételei:
- A tárgy lezárásának módja: aláírás, vizsga
- A félév elismerésének (az aláírás megszerzésének) feltétele a kötelező foglalkozások
folyamatos látogatása (a gyakorlati órák 70%-án kötelező a részvétel, különben végleges
aláírás megtagadás), a félévközi feladat minimum elégséges szintű teljesítése.
- A félévközi feladat értékelése ötfokozatú minősítéssel történik. A jeles minősítésű féléves
feladat a vizsga értékelésébe 1/3 súllyal beszámítanak.
- Az elégtelen feladatok javítása a szorgalmi időszakban a gyakorlatvezető ellenőrzése mellett
engedély nélkül lehetséges a szorgalmi időszak utolsó hetében, szorgalmi időszakon túl az
aláírás pótlásához engedély szükséges.
Miskolc-Egyetemváros, 2019. szeptember 2.
Dr. Takács Ágnes
tárgyjegyző

Környezetszempontú tervezés
Zárthelyi
Név:………………………………………
Neptun kód:………………………….
1. Ismertesse az Eco-indicator 95 módszert? (5p)
A módszer lényege, hogy egy termék előállítása vagy egy folyamat során felhasznált
anyagokhoz és részfolyamatokhoz egy-egy ökoindikátor-értéket rendel hozzá, mely az
adott anyag vagy folyamat környezeti problémákban játszott szerepét fejezi ki. A
figyelembe vett környezeti hatások például a következők: üvegházhatás, ózonszintcsökkenés, savasodás, szmogképződés, toxikus anyagok. Ezek az adatok az adott
termék vonatkozásában összegezhetők. Minél nagyobb ez a számérték, a termék hatása
a környezetre annál jelentősebb.
A módszer 100, környezeti hatás szempontjából legfontosabbnak ítélt anyagra és
folyamatra ad meg indikátorértékeket, melyek táblázatokban találhatók.

2. Mit jelent a tervezés során az energiahatékonyságra való törekvés (7p)
 Biztosítani kell az alrendszerek automatikus kikapcsolását, amikor azok használaton
kívül vannak.
 Engedélyezni kell a felhasználók számára a rendszer teljes, vagy részleges
lekapcsolását.
 A motorikusan mozgatott alkatrészeket olyan könnyűre kell tervezni, amennyire csak
lehet.
 A melegített/hűtött rendszereket szigetelni kell.
 A megújuló energiaforrások használata hasznos.
 Kerüljük a nem újratölthető elemeket.
 Válasszuk a legkevésbé káros energiaforrást.

3. A környezetszempontú tervezés során kerülni kell a veszélyes anyagok
használatát. Hogyan lehet ennek megfelelni? Milyen szempontokra kell
odafigyelni a tervezés során? (9p)
 Kerülni kell a szabályozott és a tiltott anyagokat.
 Csökkenteni kell az anyagfajták számát.
 Csatlakozó alkatrészek esetében törekedni kell arra, hogy a csatlakozó felek
ugyanabból, vagy egy kompatibilis anyagból készüljenek. A nem kompatibilis anyagokat
kerülni kell.
 Minden részen fel kell tűntetni, hogy milyen anyagból készült.
 Használjunk újrahasznosított anyagot.
 Használjunk újrahasznosítható anyagokat, lehetőleg tisztán, adalékanyag nélkül.
 Kerülni kell a kompozit anyagokat.
 Használjunk gyengén ötvözött fémeket, amelyek sokkal jobban újrahasznosíthatók, mint
az erősen ötvözöttek.

 A veszélyes elemeket egyértelműen kell jelölni, és könnyen eltávolíthatóra kell tervezni.

4. Ismertesse a papír újrahasznosításának folyamatát! (4p)
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