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FAIPARI ÉLZÁRÁSI TÍPUSOK KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA 
 

POLGÁR ANDRÁS1, ANTAL MÁRIA RÉKA2 
1Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet 

2Soproni Egyetem, Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar, Faalapú Termékek és  
Technológiák Intézet  

polgar.andras@uni-sopron.hu  
 

Bevezetés 
 
Az élzárás a lapalkatrészek gyártási folyamatának részét képezi a faiparban. Feladata az élek 
megfelelő minőségű és méretű anyaggal való borítása, valamint az élek védelme a környezet 
hatásaival szemben, mint például az ütések vagy a nedvesség (LUGOSI 1976). Ezen kívül esz-
tétikus megjelenést ad a bútoroknak. Az élek lezárása történhet élléccel, élfurnérral, élfóliával 
vagy műanyag élzáróval az erre alkalmas gépek segítségével (MOLNÁRNÉ 2002). Ma már kor-
szerű élzárógépeken történik a lapalkatrészek élzárása, legyen szó kisüzemi gyártásról vagy 
akár ipari sorozatgyártásról. A késztermék mind a hagyományos PUR (poliuretán)/EVA (eti-
lén-vinil-acetát) ragasztós élzárás, mind pedig a korszerű, új élzárási technológiák felhasználása 
esetén megfelelő minőségű (szabványminősítésnek megfelel).  
 

          
1-2. ábra. Hagyományos és nullfugás ABS élzárás. (Fotó: VAS ZSIGMOND) 

 
Megkülönböztetünk hagyományos élzárási technológiát és az elmúlt pár év új bútoripari vív-
mányaként megjelenő nullfugás élzárást. A „valódi nullfugás” (továbbiakban: nullfugás) élzá-
rás egyre nagyobb jelentőséggel bír a nyugat-európai minőségi elvárásokban (URL1). Mindkét 
eljárás, akár hagyományos, akár nullfugás, jelentős technológiai művelet a faiparban, ezért a 
környezeti jelentőségük sem elhanyagolható. 
Az ágazatra jellemző környezeti hatások vizsgálatában fontos szerepet kap a környezeti élet-
ciklus-elemzés (LCA) technikája. Az életciklus elemzés lehetővé teszi a faipari termékek és a 
hozzájuk kapcsolódó gyártástechnológiák fenntarthatóságának és környezeti minőségének 
megállapítását. 
Tanulmányunkban célul tűztük ki a hagyományos és nullfugás faipari élzárás környezeti hatá-
sainak megállapítását és összehasonlítását az LCA módszerével. 
 
Anyag és módszer 
 
Az LCA futtatásához vizsgáltuk a hagyományos és nullfugás faipari élzárás műveletei során a 
bemeneti és kimeneti oldalon jelentkező anyag- és energiaáramokat. 
GaBi 6.0 Professional LCA szoftverrel felépítettük a gyártástechnológia környezeti leltáradat-
bázisát és életciklus modelljét. A hatásértékelés során a gyártástechnológia műveleti sorrendje 
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alapján technológiánként elemeztük az egyes gyártási folyamatok jellemző környezeti hatáska-
tegóriáit. Az elemzés megbízhatósága érdekében többféle hatásértékelési módszer és modell 
alkalmazásával (CML2001, EI99, ReCiPe 1.08, Water footprint, Primary energy) számítottuk 
ki a hatáskategória indikátor eredményeket. Végül kimutattuk, hogy milyen környezeti összha-
tás jellemzi a két élzárási alternatívát. 
Funkcióegység: adott bútorcsalád forgácslap elemeinek élzárása ABS élzáróanyaggal: 
referenciaáram (hagyományos): 1006,98 m ABS anyagú, 2,00 mm vastag, 22,65 mm széles 
élzáró 
referenciaáram (nullfugás): 1006,98 m ABS anyagú, 2,35 mm vastag, 23,15 mm széles élzáró 
Az alapanyagok szállításánál 100 tkm-t és EURO 4 besorolású tehergépkocsit vettünk figye-
lembe. 
Elektromos energia esetén a magyar energiamixet használtuk fel. Az adatok forrásai: hazai, 
saját adatok, szakértői becslés, publikált adatok. Vonatkoztatási időszak: 2016. 
 

 
3. ábra. A Roxyl 6.0 élzáró gép (URL2) 

 
A Roxyl 6.0 élzáró gép hagyományos és nullfugás élzárásra is alkalmas (KOZÁK 2006). A gép 
élzárási folyamatának lépései, melyek egyben az LCA rendszerhatárok is, ezek a következők: 
alapanyagok szállítása - élanyag adagolása - forgácslap élének kezelése - forgácslap élmarása - 
ragasztó felhordása (nullfugás élzárásnál ez a lépés kimarad) - élzáró anyag élhez rögzítése - 
élzáró anyag végvágása - nagyoló és finomító szintbemarás - élek lekerekítése - műanyag élek 
finommegmunkálása - ragasztómaradványok eltávolítása (nullfugás élzárásnál ez a lépés kima-
rad) - élmarás (szükség esetén árok és aljazás kialakítása) - élek polírozása - színjavító élmele-
gítés - lapok szállítása. 
 
Eredmények 
 
Az alkalmazott környezeti életciklus-elemzési (LCA) módszer megfelel az ISO 14040:2006 és 
ISO 14044:2006 szabvány követelményeinek. 
Az eredményeket az 1-2. táblázatok, illetve a 4-9. ábrák segítségével mutatjuk be. 
Alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb környezeti leltáradatokat, mint a folyamatra jel-
lemző bemeneteket és kimeneteket. 
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1. táblázat. Az élzárási technológiák  összesített környezeti leltáradatai (Magyarország, vonatkoztatási 
időszak: 2016) 

Élzárás   Hagyományos Nullfugás 
Környezeti leltár M.e. Mennyiség Mennyiség 
Input       
Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) élzáró anyag kg 48,50 53,69 
Elektromos energia kWh 171,68 246,59 
Kezelőfolyadék (etanol) ml 458,10 458,10 
Forgácslap 18 mm kg (m3) 2277,99 (3,50) 2277,99 

(3,50) 
Etilén-vinilacetát kopolimer, ragasztó granulátum 
(E/VA) 

kg 0,10 - 

Kenőolaj kg 0,0016 0,0016 
Ragasztó csomagolása (műanyag) kg 0,002 0,002 
Élanyag csomagolása (karton) kg 3,65 3,65 
Output       
Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) élzáró anyag kg 35,42 39,84 
Kezelőfolyadék (etanol) ml 343,56 343,56 
Forgácslap 18 mm kg (m3) 2257,44 (3,47) 2257,44 

(3,47) 
Etilén-vinilacetát kopolimer, ragasztó granulátum 
(E/VA) 

kg 0,09 - 

Ragasztó hulladéka kg 0,011 - 
Élzáró anyag hulladéka kg 13,08 13,85 
Forgácslap hulladéka kg (m3) 20,55 (0,032) 20,55 (0,032) 
Kezelőfolyadék hulladéka ml 114,54 114,54 
Ragasztó csomagolása (műanyag) kg 0,002 0,002 
Élanyag csomagolása (karton) kg 3,65 3,65 
Fáradt olaj (reciklált) kg 0,0016 0,0016 

 
A többszempontú hatásértékelés (probléma-orientált, károrientált és kombinált) eredményeit a 
következőkben mutatjuk be. 
A hatásértékelés során a gyártástechnológia műveleti sorrendje alapján technológiánként kerül-
tek elemzésre az egyes gyártási folyamatok jellemző környezeti hatáskategóriái. 
A CML 2001 (2015. áprilisi) problémaorientált értékelési módszer alapján kapott eredménye-
ket a 4. ábra tartalmazza. 
A CML 2001 (2015. áprilisi) problémaorientált (köztipontokra koncentráló) értékelési módszer 
alapján a technológiák teljes életciklusuk során a legnagyobb hatással a „Tengervízi ökotoxici-
tásra” (MAETP) voltak. Ez a technológiák élanyag felhasználásával és a szállítással magyaráz-
ható. Jelentős hatáskategóriaként merült fel az „Abiotikus erőforrások (fosszilis) kimerülése” 
(ADP foss.). 
A „Globális felmelegedési potenciál” (GWP) értékek elhanyagolhatók voltak. Az életciklus hoz-
zájárulás hatáskategóriánként 47% hagyományos - 53% nullfugás arányban alakult. 
Az 5. ábra mutatja be a hagyományos és nullfugás élzárási technológiák egyes műveleti lépé-
seinek fenti környezeti hatáskategóriákhoz való hozzájárulását. 
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4. ábra. Az élzárási technológiák környezeti hatásai a CML 2001 (2015. áprilisi) hatáskategóriákban 

Rövidítések: ADP el.-Abiotic Depletion (ADP elements) [kg Sb-Equiv.]; ADP foss.-Abiotic Depletion (ADP fos-
sil) [MJ]; AP-Acidification Potential (AP) [kg SO2-Equiv.]; EP-Eutrophication Potential (EP) [kg Phosphate-
Equiv.]; FAETP-Freshwater Aquatic Ecotoxicity Pot. (FAETP inf.) [kg DCB-Equiv.]; GWP 100-Global Warming 
Potential (GWP 100 years) [kg CO2-Equiv.]; GWP 100 bio-Global Warming Potential (GWP 100 years), excl 
biogenic carbon [kg CO2-Equiv.]; HTTP-Human Toxicity Potential (HTP inf.) [kg DCB-Equiv.]; MAETP-Marine 
Aquatic Ecotoxicity Pot. (MAETP inf.) [kg DCB-Equiv.]; ODP-Ozone Layer Depletion Potential (ODP, steady 
state) [kg R11-Equiv.]; POCP-Photochem. Ozone Creation Potential (POCP) [kg Ethene-Equiv.]; TETP-Terrestric 
Ecotoxicity Potential (TETP inf.) [kg DCB-Equiv.] 
 
Műveleti lépések (hagyományos): 1 Élanyag tekercs felhelyezése és bevezetése a gépbe + For-
gácslap élének kezelése; 2 Forgácslap élének 1 mm-es visszamarása; 3 Ragasztó granulátum 
olvasztása, adagolása + felhordása és felületre préselése; 4 Élzáró anyag végvágása; 5 Az alsó 
és felső éleken található élanyag felesleg eltávolítása; 6 Az alsó és felső éleken található élanyag 
felesleg precízebb eltávolítása; 7 Élkerekítés; 8 Ragasztó és élanyag maradványok eltávolítása; 
9 Munkadarab marása az éleken; 10 Élfelület simává és fényessé tétele + hőközlés (színjavítás); 
11 Kenőolaj; 12 Alapanyagok szállítása 1.; 13 Alapanyagok szállítása 2. 
Műveleti lépések (nullfugás): 1 Élanyag adagolása + Kezelés tapadásgátló folyadékkal; 2 For-
gácslap élének 1 mm-es visszamarása; 3 Élanyag préselése a forgácslap élére; 4 Élzáró anyag 
végvágása; 5 Az alsó és felső éleken található élanyag felesleg eltávolítása; 6 Az alsó és felső 
éleken található élanyag felesleg precízebb eltávolítása; 7 Élkerekítés; 8 Élanyag maradékának 
eltávolítása; 9 Munkadarab marása az éleken; 10 Élfelület simává és fényessé tétele + Élek 
színének javítása hő felhasználásával; 11 Kenőolaj; 12 Alapanyagok szállítása 1.; 13 Alapanya-
gok szállítása 2. 
A műveleti lépések vizsgálata esetén (lásd 5. ábra), kiugró környezeti hatással bírtak az élzárási 
technológiákban: 
az 1-es lépéseket adó „Élanyag adagolási” műveletek. E tény annak tudható be, hogy e lépésben 
mindkét alternatíva esetén az elektromos energia felvétele jelentett többlet energiaigényt a többi 
lépéshez képest, ami a hatáskategóriáknál tapasztaltakban jelzés értékűen tükröződött. 
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5. ábra. A hagyományos és nullfugás élzárás műveleti lépéseinek környezeti hatáskategóriákhoz való 
hozzájárulása a CML 2001 (2015. áprilisi) hatáskategóriák szerint 

Rövidítések: ADP el.-Abiotic Depletion (ADP elements) [kg Sb-Equiv.]; ADP foss.-Abiotic Depletion (ADP fos-
sil) [MJ]; AP-Acidification Potential (AP) [kg SO2-Equiv.]; EP-Eutrophication Potential (EP) [kg Phosphate-
Equiv.]; FAETP-Freshwater Aquatic Ecotoxicity Pot. (FAETP inf.) [kg DCB-Equiv.]; GWP 100-Global Warming 
Potential (GWP 100 years) [kg CO2-Equiv.]; GWP 100 bio-Global Warming Potential (GWP 100 years), excl 
biogenic carbon [kg CO2-Equiv.]; HTTP-Human Toxicity Potential (HTP inf.) [kg DCB-Equiv.]; MAETP-Marine 
Aquatic Ecotoxicity Pot. (MAETP inf.) [kg DCB-Equiv.]; ODP-Ozone Layer Depletion Potential (ODP, steady 
state) [kg R11-Equiv.]; POCP-Photochem. Ozone Creation Potential (POCP) [kg Ethene-Equiv.]; TETP-Terrestric 
Ecotoxicity Potential (TETP inf.) [kg DCB-Equiv.] 
 
A 3-as számmal jelölt műveleti lépések. Esetükben a hagyományos technológiánál a „Ragasztó 
granulátum olvasztása, adagolása + felhordása és felületre préselése” lépés, míg a nullfugás 
esetben „Élanyag préselése a forgácslap élére” lépés energiaigénye volt nagyobb, mint a többi-
ben. 
A 4-es műveleti lépések. Itt szintén nagyobb az energiaigény a modellünkben, mivel az „Élzáró 
anyag végvágásának” energiaigénye mellett a kompresszor energiaigénye is megjelenik a ha-
gyományos és nullfugás esetben is. 
A 10. technológiai lépések. Itt a színjavítás miatti hőközlés többlet energiaigényével kellett 
számolni mindkét alternatívában.  
 
Az Eco-indicator 99 károrientált (környezeti végpontokra, hatásviselőkre koncentráló) értéke-
lési módszer alapján a technológiák teljes életciklusuk során a legnagyobb hatást a „Erőforrá-
sok - fosszilis energiahordozók” (10) tekintetében fejtették ki. Ez szintén a technológiák 
élanyag felhasználásával és a szállítással magyarázható. Említhető hatáskategóriaként merült 
fel az „Ökoszisztéma minősége - földhasználat” (3). 
Az „Emberi egészség - klímaváltozás” kategóriában tapasztalt értékek e módszernél sem ug-
rottak ki. 
Az életciklus hozzájárulás hatáskategóriánként 47% hagyományos - 53% nullfugás arányban 
alakult. 
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Az Eco-indicator 99 károrientált értékelési módszer segítségével kapott eredmények a 6. ábrán 
láthatók. 
 

 
6. ábra. Az élzárási technológiák környezeti hatásai az EI 99 - EA hatáskategóriákban 

Rövidítések: 1-Ecosystem quality, Acidification/nutrification [PDF*m2*a]; 2-Ecosystem quality, Ecotoxicity 
[PDF*m2*a]; 3-Ecosystem quality, Land-use [PDF*m2*a]; 4-Human health, Carcinogenic effects [DALY]; 5-
Human health, Climate Change [DALY]; 6-Human health, Ozone layer depletion [DALY]; 7-Human health, Ra-
diation [DALY]; 8-Human health, Respiratory (inorganic) [DALY]; 9-Human health, Respiratory (organic) 
[DALY]; 10-Resources, Fossil fuels [MJ surplus energy]; 11-Resources, Minerals [MJ surplus energy] 
 
Az élzárási technológiák környezeti hatásait a ReCiPe 1.08 módszer (URL3) segítségével a 7. ábra 
tartalmazza. 
 
A ReCiPe 1.08 kombinált értékelési módszer már változatosabb eredményeket adott, további 
globális környezeti problémakörökhöz való hozzájárulást tudtunk kimutatni. A technológiák 
teljes életciklusuk során a legnagyobb hatással a „Klímaváltozásra” (19-20), „Humántoxici-
tásra” (24) és a „Vízkészletek kimerülésére” (34) voltak. Jelentős hatáskategóriaként merült fel 
a „Fosszilis erőforrások kimerülése” (21), az „Ionizáló sugárzás” (25), valamint a „Tengervízi 
ökotoxicitás” (26). 
Az életciklus hozzájárulás hatáskategóriánként 47% hagyományos - 53% nullfugás arányban 
alakult. 
 
 

 
7. ábra. Az élzárási technológiák környezeti hatásai a ReCiPe 1.08 - EA hatáskategóriákban 

Rövidítések: 1-ReCiPe 1.08 Endpoint (E) - Agricultural land occupation [species.yr]; 2-ReCiPe 1.08 Endpoint (E) 
- Climate change Ecosystems, default, excl biogenic carbon [species.yr]; 3-ReCiPe 1.08 Endpoint (E) - Climate 
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change Ecosystems, incl biogenic carbon [species.yr]; 4-ReCiPe 1.08 Endpoint (E) - Climate change Human He-
alth, default, excl biogenic carbon [DALY]; 5-ReCiPe 1.08 Endpoint (E) - Climate change Human Health, incl 
biogenic carbon [DALY]; 6-ReCiPe 1.08 Endpoint (E) - Fossil depletion [$]; 7-ReCiPe 1.08 Endpoint (E) - 
Freshwater ecotoxicity [species.yr]; 8-ReCiPe 1.08 Endpoint (E) - Freshwater eutrophication [species.yr]; 9-Re-
CiPe 1.08 Endpoint (E) - Human toxicity [DALY]; 10-ReCiPe 1.08 Endpoint (E) - Ionising radiation [DALY]; 
11-ReCiPe 1.08 Endpoint (E) - Marine ecotoxicity [species.yr]; 12-ReCiPe 1.08 Endpoint (E) - Metal depletion 
[$]; 13-ReCiPe 1.08 Endpoint (E) - Ozone depletion [DALY]; 14-ReCiPe 1.08 Endpoint (E) - Particulate matter 
formation [DALY]; 15-ReCiPe 1.08 Endpoint (E) - Photochemical oxidant formation [DALY]; 16-ReCiPe 1.08 
Endpoint (E) - Terrestrial acidification [species.yr]; 17-ReCiPe 1.08 Endpoint (E) - Terrestrial ecotoxicity [spe-
cies.yr]; 18-ReCiPe 1.08 Midpoint (E) - Agricultural land occupation [m2a]; 19-ReCiPe 1.08 Midpoint (E) - Cli-
mate change, default, excl biogenic carbon [kg CO2-Equiv.]; 20-ReCiPe 1.08 Midpoint (E) - Climate change, incl 
biogenic carbon [kg CO2-Equiv.]; 21-ReCiPe 1.08 Midpoint (E) - Fossil depletion [kg oil eq]; 22-ReCiPe 1.08 
Midpoint (E) - Freshwater ecotoxicity [kg 1,4-DB eq]; 23-ReCiPe 1.08 Midpoint (E) - Freshwater eutrophication 
[kg P eq]; 24-ReCiPe 1.08 Midpoint (E) - Human toxicity [kg 1,4-DB eq]; 25-ReCiPe 1.08 Midpoint (E) - Ionising 
radiation [kg U235 eq]; 26-ReCiPe 1.08 Midpoint (E) - Marine ecotoxicity [kg 1,4-DB eq]; 27-ReCiPe 1.08 Mid-
point (E) - Marine eutrophication [kg N-Equiv.]; 28-ReCiPe 1.08 Midpoint (E) - Metal depletion [kg Fe eq]; 29-
ReCiPe 1.08 Midpoint (E) - Ozone depletion [kg CFC-11 eq]; 30-ReCiPe 1.08 Midpoint (E) - Particulate matter 
formation [kg PM10 eq]; 31-ReCiPe 1.08 Midpoint (E) - Photochemical oxidant formation [kg NMVOC]; 32-
ReCiPe 1.08 Midpoint (E) - Terrestrial acidification [kg SO2 eq]; 33-ReCiPe 1.08 Midpoint (E) - Terrestrial eco-
toxicity [kg 1,4-DB eq]; 34-ReCiPe 1.08 Midpoint (E) - Water depletion [m3] 
 
A 8. ábra jól szemlélteti a vizsgált élzárási technológiák vízlábnyomát, a 9. ábra pedig a primer 
energiaigényeket. 

 
8. ábra. Az élzárási technológiák vízlábnyoma [kg] 

 
A GaBi LCA szoftver beépített modulként a technológiák vízlábnyomának kalkulálására is al-
kalmas. A modell szerint a technológiák anyag- és energiaáramaik alapján jelentős tengervíz és 
édesvíz használattal járnak, ám vízfogyasztásuk nem jelentős. 
Az életciklus hozzájárulás a vízfelhasználások esetén is 47% hagyományos - 53% nullfugás 
arányban alakult. 
Szintén beépített modul a technológiák primer energiaigényének számítása is. Az energiafel-
használás modellje szerint az életciklus hozzájárulás 47% hagyományos - 53% nullfugás arány-
ban alakult. 
A felépített életciklus modellekre jellemző, hogy a gyártástechnológiákban a megújuló ener-
giaforrások használata (8,41%) csupán töredéke a felhasznált nem megújuló energiaforrások-
nak, mely mutatja az ebben rejlő magas környezeti szempontú fejlesztési potenciált. 
 



261 

 
9. ábra. Az élzárási technológiák primer energiaigénye [MJ] 

Rövidítések: 1-Primary energy demand from ren. and non ren. resources (gross cal. value) [MJ]; 2-Primary energy 
demand from ren. and non ren. resources (net cal. value) [MJ]; 3-Primary energy from non renewable resources 
(gross cal. value) [MJ]; 4-Primary energy from non renewable resources (net cal. value) [MJ]; 5-Primary energy 
from renewable resources (gross cal. value) [MJ]; 6-Primary energy from renewable resources (net cal. value) 
[MJ] 
 
Következtetések 
 
A hagyományos és nullfugás élzárási technológiát illetően hatásértékelési módszerenként egy-
ségesen 47% hagyományos - 53% nullfugás arány volt tapasztalható az életciklus hozzájárulás-
ban hatáskategóriánként. 
A nullfugás eljárás magasabb értékei a nagyobb mennyiségű felhasznált élanyagnak és a na-
gyobb energiaigénynek tudhatók be. Láthatóan a nullfugás technológia a hagyományos ragasz-
tóanyag alkalmazását mellőzi, ám ennek kiváltása nem feltétlenül eredményez kedvezőbb kör-
nyezeti mutatókat. 
A környezeti összhatás összehasonlító táblázatában (2. táblázat) is hasonló eredményekre ju-
tottunk (többféle módszerrel futtatva is) a technológiák minősítésére vonatkozóan, megerősítve 
az egyes hatásértékelési módszertanok alapján tapasztaltakat. 
 
2. táblázat. A technológiák hozzájárulása [%] környezeti összhatáshoz 
Élzárás Hagyományos Nullfugás 

Környezeti összhatás futtatási módszere % % 

CML2001, Experts IKP (Central Europe) 47 53 

EI99, EA-HA-IA 47 53 

ReCiPe 1.07+1.08 (Average) 47 53 

 
Összefoglalás 
 
Tanulmányunkban megvizsgáltuk a faipari élzárás környezeti hatását egy korszerű élzárógép 
(Roxyl 6.0) technológiai műveletét követve. A hagyományos és nullfugás élzárási technológiát 
illetően hatásértékelési módszerenként egységesen 47% hagyományos - 53% nullfugás arány 
volt tapasztalható az életciklus hozzájárulásban hatáskategóriánként. A nullfugás eljárás ma-
gasabb értékei a nagyobb mennyiségű felhasznált élanyagnak és a nagyobb energiaigénynek 
tudhatók be. A felépített életciklus modellekre jellemző, hogy a gyártástechnológiákban a meg-
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újuló energiaforrások használata (8,41%) csupán töredéke a felhasznált nem megújuló ener-
giaforrásoknak, mely mutatja az ebben rejlő kiaknázatlan környezeti szempontú fejlesztési po-
tenciált. 
Láthatóan a nullfugás technológia a hagyományos ragasztóanyag alkalmazását mellőzi, ám en-
nek kiváltása nem feltétlenül eredményez kedvezőbb környezeti mutatókat. Ám a nullfugás él-
zárás nemcsak esztétikai szempontból javítja a látványt (ragasztási fugavonal nem látszik a lap-
alkatrészeken), hanem tartóssági szempontból is túlszárnyalja a hagyományos élzárási techno-
lógiát. Annak ellenére, hogy mindkét esetben az élzárás minősége elfogadott (szabványnak 
megfelel), a kutatás folytatásaként, az élettartam figyelembevételével, az egyes technológiák 
élzárása között újabb környezeti hatásvizsgálatok végezhetők el, várhatóan a nullfugás alterna-
tíva kedvezőbb eredményeivel. 
További elemzési és összehasonlítási lehetőségeket jelentene a „SlimLine” technológia vagy a 
forrólevegős (hot air) technológia modellezése is. Az utóbbi például kevesebb energiát és erő-
forrást igényel a lézeres technológiával szemben, viszont az eredmény hasonló a lézerrel élzárt 
megoldáséhoz. 
Az LCA vizsgálatokban kapott eredmények természetesen az elemző programban felépített 
modell jellegétől is függnek, valamint attól, hogy az elektromos energia igény hogyan oszlik 
meg az egyes műveleti lépések között. 
 
Köszönetnyilvánítás: Jelen publikáció az „EFOP-3.6.1-16-2016-00018 – A felsőoktatási rendszer 
K+F+I szerepvállalásának növelése intelligens szakosodás által Sopronban és Szombathelyen” című 
projekt támogatásával valósult meg. 
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