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S y n o p s i s. Porównano oddzia³ywanie na rodowisko naturalne w cyklu ¿ycia plastikowej skrzynki i odpowiadaj¹cych jej pod wzglêdem u¿ytkowym 48 skrzynek kartonowych u¿ywanych w handlu jab³kami. Do porównania wykorzystano specjalistyczne oprogramowanie komputerowe w postaci holenderskiego programu SimaPro. Oddzia³ywanie
okaza³o siê znacznie wiêksze w przypadku skrzynek kartonowych, ze wzglêdu na ich
tylko jednorazowe u¿ycie.

WPROWADZENIE
Analiza cyklu ¿ycia produktów jest g³ównie wykonywana w odniesieniu do ich oddzia³ywania na rodowisko naturalne [Korzeñ 2001]. Handel ¿ywnoci¹ wymaga stosowania
specjalnych opakowañ. W tym zakresie Zarêbska i Graczyk [2004] dokona³y porównawczej
analizy cyklu ¿ycia puszek do napojów wykonanych z blachy bia³ej i blachy aluminiowej.
Polska jest wiatowym potentatem w produkcji i eksporcie jab³ek. W handlu hurtowym
i supermarketowym do ich opakowania stosowane s¹ skrzynki, najczêciej o wymiarach
60x40x17 cm. S¹ one wykonane zazwyczaj z plastiku lub z kartonu. W niniejszej pracy
dokonano porównania oddzia³ywania na rodowisko naturalne w cyklu ¿ycia jednego i
drugiego rodzaju opakowania. Do porównania u¿yto przeznaczonego do takich celów programu komputerowego SimaPro w wersji 7.1 autorstwa holenderskiego przedsiêbiorstwa
Pre Consultants i do³¹czonych do niego baz danych [Introduction... 2008].
METODYKA
Program SimaPro daje mo¿liwoci oceny oddzia³ywania na rodowisko naturalne wybranego produktu w ci¹gu jego cyklu ¿ycia (wed³ug potocznego sformu³owania od ko³yski po grób) lub tylko np. w czasie jego produkcji lub w czasie jego eksploatacji. Mo¿na te¿
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oceniæ wp³yw danego procesu (ci¹gu czynnoci, np. stosowania danej technologii). Mo¿na równie¿ dokonaæ porównania miêdzy wieloma takimi obiektami [Introduction... 2008].
Cykl ¿ycia ocenianego obiektu (w programie nazywanego produktem) podzielony jest na
trzy fazy. Pierwsza z nich to faza wytworzenia produktu, druga to faza jego eksploatacji,
trzecia  to faza zagospodarowania odpadu pou¿ytkowego lub rozbiórki czy te¿ ponownego w³¹czenia do u¿ytkowania zastêpczego.
W ka¿dej fazie u¿ytkownik musi modelowo zdefiniowaæ rodzaj i iloci u¿ytych materia³ów, energii oraz zastosowanych procesów technologicznych, w szczegó³owoci jakiej wymagaj¹ do³¹czone do programu bazy danych. Dopuszczone jest przypisanie niektórych
procesów tylko do czêci analizowanego obiektu.
Na podstawie tak zbudowanego modelu cyklu ¿ycia program oblicza, wykorzystuj¹c
do³¹czone bazy danych, oddzia³ywanie ilociowe na rodowisko naturalne w rozbiciu na
poszczególne substancje chemiczne. Takie szczegó³owe wyliczenie nazywa siê inwentarzem. Oddzia³ywanie ma postaæ albo emisji tych substancji, albo poboru ich ze rodowiska
naturalnego. Te emisje i pobory grupowane s¹ w cztery pola oddzia³ywania, mianowicie
powietrze, woda, gleba i, jeli chodzi o pobory, surowce.
Bazy danych za³¹czone do programu zosta³y opracowane przez ró¿ne instytucje naukowe lub rz¹dowe w krajach takich, jak Szwajcaria, Niemcy, Holandia, Dania, Stany Zjednoczone A.P. i Kanada. Odnosz¹ siê wiêc do technologii, wymagañ prawnych i praktyk
gospodarczych stosowanych w krajach wysoko rozwiniêtych, do poziomu których aspiruje aktualnie nasz kraj.
Oddzia³ywania na poziomie inwentarza jest nastêpnie agregowane w 11 tzw. kategorii
szkód rodowiskowych, inaczej okrelanych jako punkty porednie. Nastêpnie s¹ one
agregowane w kategorie oddzia³ywania okrelane jako punkty koñcowe, a ostatecznie
³¹czone w jeden wskanik syntetyczny.
Punkty koñcowe nazywaj¹ siê zdrowie ludzkie (sk³adaj¹ siê na niego kategorie szkód
okrelane jako rakotwórcze, nieorganiczne zagro¿enia oddychania, organiczne zagro¿enia oddychania, zmiana klimatu, promieniowanie, redukcja warstwy ozonowej), jakoæ rodowiska (sk³adaj¹ siê na niego ekotoksycznoæ, zakwaszenie/eutrofizacja i zajêcie gruntu) i zu¿ycie zasobów (sk³adaj¹ siê na niego minera³y i paliwa kopalne).
Kategorie szkód mog¹ byæ sumowane w kategorie syntetyczne (punkty koñcowe),
poniewa¿ s¹ w ka¿dej z grup wyra¿one w takich samych jednostkach. W kategorii zdrowie ludzkie jednostk¹ jest DALY (disutility adjusted life years), oznaczaj¹ca liczbê lat
¿ycia ludzkiego prze¿ytych w chorobie lub w ogóle straconych, w kategorii jakoæ rodowiska PDFm2rok lub PAFm2rok (gdzie PDF oznacza potencjalnie utracon¹ czêæ
gatunków rolin, a PAF potencjalnie uszkodzon¹ czêæ tych gatunków), w kategorii zu¿ycie zasobów MJ nadmiernej energii, oznaczaj¹ca MJ dodatkowej energii potrzebnej w
celu wykorzystania w przysz³oci zastêpczych, gorszej jakoci, róde³ zaopatrzenia materia³owego lub energii.
Wyniki przetwarzane s¹ te¿ w sposób, który autorzy programu nazwali normalizacj¹.
Oddzia³ywanie na rodowisko w poszczególnych aspektach przyrównywane jest do wielkoci oddzia³ywania danego rodzaju, jakiego rednio dowiadcza (a zarazem powoduje) w
jednym roku mieszkaniec Europy. Przeliczniki normalizacyjne w zastosowanej metodyce
Eco-indicator 99 Europe E/E wynosz¹ dla kategorii szkód wyra¿onych w jednostkach DALY
64,7, dla wyra¿onych w jednostkach PDF/AFm2rok 0,000195, dla wyra¿onych w jednostkach MJ nadmiernej energii 0,000168.
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W celu porównania oddzia³ywania na rodowisko w aspekcie ró¿nych szkód rodowiskowych wyniki musz¹ byæ wyra¿one w jednakowych jednostkach. Takimi jednostkami s¹
punkty oddzia³ywania. Poszczególne jednostki, specyficzne dla danego aspektu rodowiskowego, opatrzone s¹ wiêc w celu przeliczenia ich na punkty odpowiednimi przelicznikami,
których wielkoæ ró¿ni siê w ró¿nych mo¿liwych do wyboru metodykach oceny oddzia³ywania. W u¿ytej metodyce Eco-indicator 99 Europe E/E s¹ to dla poszczególnych kategorii
szkód odpowiednio: dla wyra¿onych w jednostkach DALY (rakotwórcze, nieorganiczne
zagro¿enia oddychania, organiczne zagro¿enia oddychania, zmiana klimatu, promieniowanie, redukcja warstwy ozonowej) przelicznik 19400, dla wyra¿onych w jednostkach PDF/
PAFm2rok (ekotoksycznoæ, zakwaszenie/eutrofizacja, zajêcie gruntu) przelicznik 0,0975,
dla wyra¿onych w jednostkach MJ nadmiernej energii (minera³y, paliwa kopalne) przelicznik
0,0336. Przeliczane na punkty s¹ wyniki po normalizacji.
W celu uzyskania pojedynczego syntetycznego wskanika oddzia³ywania mo¿na zsumowaæ punkty odpowiadaj¹ce trzem syntetycznym aspektom oddzia³ywania. Stosowane
jest tak¿e wa¿enie wyników poszczególnych kategorii syntetycznych i wtedy wskanik ma
postaæ sumy wa¿onej. Do tego celu u¿ytkownik mo¿e u¿yæ jednej z do³¹czonych do programu metodyk. W wykorzystanej w tej pracy powszechnie stosowanej metodyce Eco-indicator 99 Europe E/E, wersja z roku 2006, wagi wynosi³y odpowiednio 300, 500 i 200.
MODEL
redni¹ d³ugoæ ¿ycia technicznego skrzynki plastikowej oszacowano na 3 lata. W tym
okresie skrzynka ta dokonuje 16 obrotów rocznie, czyli 48 obrotów handlowych. Po to, aby
porównaæ oddzia³ywanie w cyklu ¿ycia, jako odpowiednik nale¿a³o przyj¹æ 48 skrzynek
kartonowych, które s¹ u¿ywane jednorazowo.
Modele cyklu ¿ycia skrzynki jednego i drugiego typu zawarto w tabeli 1. Zawieraj¹ one
tak¿e komplementarne z nimi cykle ¿ycia folii plastikowej, która jest u¿ywana do owijania
pustych skrzynek, wykrojników i pe³nych skrzynek przed za³adowaniem ich do ciê¿arówki,
¿eby uchroniæ ustawiony na palecie ³adunek przed rozsypaniem siê1 .
U¿ywane przez program bazy danych odnosz¹ siê g³ównie do warunków Zachodniej
Europy i st¹d zapewne powoduj¹ pewne niedoszacowanie oddzia³ywania na rodowisko w
warunkach naszego kraju, w którym dba³oæ o ekologiczn¹ czystoæ materia³ów i operacji
jest na ogó³ du¿o mniejsza. Uwaga ta nie odnosi siê jednak do przedsiêbiorstwa Fresh Fruit
Services, z którego zaczerpniêto dane do modelu. Badane przedsiêbiorstwo cile stosuje
siê do przepisów rodowiskowych i sanitarnych Unii Europejskiej, gdy¿ eksportuje owoce
do krajów UE i podlega corocznym audytom z wynikiem pozytywnym.

1

Obecnie owijanie foli¹ jest zastêpowane coraz czêciej przez spinanie ³adunku tam¹ plastikow¹.
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Tabela 1. Materia³y i procesy wystêpuj¹ce w cyklu ¿ycia skrzynek handlowych na jab³ka*
Charakterystyka

Skrzynka plastikowa

Skrzynka tekturowa

Waga

1,5 kg

0,62 kg * 48

polypropylene injection
moulding E, 1,5 kg
(propylen izotaktyczny)

48 (ekwiwalent 1 skrzynki plastikowej)
K raftliner brown A B250, 0,57 kg
Alkyd varnish ETHU, 0,01 kg (lakier)
vinyl chloride ETHU (zastêpczo),
0,04 kg (klej)

Faza produkcji
Materia³y
skrzynka

przek³adki

polypropylene injection moulding E,
2,88 kg (0,06 kg * 48)
(propylen izotaktyczny)

polypropylene injection moulding E,
0,06 kg (propylen izotaktyczny)

folia opakwaniowa

PET ETHU, 0,7 kg
(1 raz pusta + 48 razy pe³na skrzynka)

PET ETHU, 0,028571429 kg
(1 raz pusta + 48 razy pe³na skrzynka)
PET ETHU, 0,001733193 kg
(na 1 wykrojnik tekturowy)

injection moulding I
(PP, polipropylen)
injection moulding I
(PP, polipropylen)

production cardboard box I
injection moulding I
(PP, polipropylen)

foil extrusion B250

foil extrusion B250

truck 28t ETHU, 1,4229744 tkm
(pusta skrzynka i przek³adki)
truck 28t ETHU, 125,76 tkm
(pe³na skrzynka)
electricity from coal B250,
0,525533184 kWh
(do ³adowania akumulatorów wózka
wid³owego)

truck 16t ETHU, 3,627552 tkm
(wykrojniki tekturowe)
truck 16t ETHU, 0,26784 tkm (producent
skrzynek  hurtownia)
truck 16t ETHU, 0,936 tkm (przek³adki)
truck 28t ETHU, 121,728 tkm (pe³ne skrzynki)
electricity from coal B250, 0,525533184 kWh
(do ³adowania akumulatorów wózka wid³owego)

truck 16t ETHU, 0,0044516571 tkm
(producent  hurtownia)
truck 16t ETHU, 0,004641143 tkm
(producent skrzynek  hurtownia)
truck 28t ETHU, 0,1371428571 tkm
(hurtownia  platforma logistyczna 
supermarket)

truck 16t ETHU, 0,14243521 tkm
(producent folii  producent wykrojników )
truck 16t ETHU, 0, 010840084 tkm
(producent wykrojników  producent skrzynek)
truck 16t ETHU, 0,040628571 tkm
(producent folii producent skrzynek)
truck 16t ETHU, 0,06171429 tkm
(producent skrzynek  hurtownia)
truck 28t ETHU, 0,137142857 tkm
(hurtownia  platforma logistyczna  supermarket)

Procesy
produkcja,
skrzynka
produkcja,
przek³adki
produkcja,
folia opakowaniowa
Faza eksploatacji
Transport
skrzynki

folia
opakowaniowa

Usuwanie odpadu
pou¿ytkowego
skrzynka i
przek³adki

recycling only B250 avoided, 98%
recycling only B250 avoided, 90%
household waste N L B250 avoided, 1% household waste N L B250 avoided, 5%
landfill B250, 1%
landfill B250 (98), 5%

folia opakowaniowa recycling only B250 avoided, 100%

recycling only B250 avoided, 100%

* nazwy materia³ów i procesów zachowano w oryginale angielskim, ¿eby u³atwiæ ewentualn¹ ich identyfikacjê.
ród³o: opracowanie w³asne.
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WYNIKI
Szczegó³owe wyniki obliczeñ modelowych zawarto s¹ w tabelach 2, 3 i 4. Wp³yw u¿ycia
poszczególnych materia³ów i procesów na wynik koñcowy oraz powi¹zania miêdzy nimi
obrazuj¹ rysunki od 1 do 4. Rysunki te przedstawiaj¹ tylko najwa¿niejsze wp³ywy i powi¹zania, elementy mniejszej wagi zosta³y pominiête po to, by zmniejszyæ wielkoæ rysunków i je
uczytelniæ. Z cykli ¿ycia skrzynek wy³¹czono jako osobne rysunki podporz¹dkowane im w
obliczeniach cykle ¿ycia folii opakowaniowej, gdy¿ jako stosunkowo ma³o istotne dla ca³oci, by³yby w ca³oci pominiête. Procentowe udzia³y w cyklach ¿ycia nie sumuj¹ siê na
najwy¿szym poziomie oddzia³ywania do 100% ze wzglêdu na wspomniane pominiêcie mniejszych oddzia³ywañ i powi¹zañ. Tak¿e na ni¿szych poziomach siatki mog¹ wyst¹piæ liczby
wiêksze od 100%, gdy¿ niektóre substancje mog¹ byæ czêciowo odzyskiwane w recyklingu. Recykling, jako odzysk zasobów, ma negatywne oddzia³ywanie ujemne.
Z tabeli 2 wynika, ¿e pod ka¿dym wzglêdem wiêksze oddzia³ywanie na rodowisko maj¹
skrzynki kartonowe ni¿ plastikowe. Najwiêksze wzglêdne ró¿nice wystêpuj¹ w redukcji
warstwy ozonowej, najbardziej zbli¿one s¹ wyniki w kategorii zakwaszenie/eutrofizacja.
Tabela 2. O ddzia³ywanie na rodowisko w cyklu ¿ycia skrzynek handlowych na jab³ka
Szkoda rodowiskowa
Rakotwórczoæ
O rganiczne zagro¿enia oddychania
N ieorganiczne zagro¿enia oddychania
Zmiana klimatu
Promieniowanie
Redukcja warstwy ozonowej
Ekotoksycznoæ
Zakwaszenie/eutrofizacja
Zajêcie gruntu
Minera³y
Paliwa kopalne

Jednostki

Skrzynka plastikowa Skrzynka kartonowa

DALY
DALY
DALY
DALY
DALY
DALY
PDF . m2 . rok
PDF . m2 . rok
PDF . m2 . rok
MJ nadmiernej energii
MJ nadmiernej energii

0 , 0 0 0 0 0 3 15
0 , 0 0 0 0 0 0 2 10
0,0000578
0,0000129
0,0000001,13
0,0000000502
3,0557414
2,2548212
2,0456486
0,49277231
66,295308

0,00000479
0,000000709
0,0000702
0 , 0 0 0 0 16 7
0 , 0 0 0 0 0 0 2 19
0,000000877
3,303472
2,859874
2,122341
0,60835
92,25677

ród³o: opracowanie w³asne.

Tabela 3. O ddzia³ywanie na rodowisko w cyklu ¿ycia skrzynek handlowych na jab³ka, wyniki poddane
normalizacji i wa¿eniu w celu przeliczenia na punkty
K ategoria szkód
rodowiskowych
Rakotwórczoæ
O rganiczne zagro¿enia oddychania
Nieorganiczne zagro¿enia oddychania
Zmiana klimatu
Promieniowanie
Redukcja warstwy ozonowej
Ekotoksycznoæ
Zakwaszenie/eutrofizacja
Zajêcie gruntu
Minera³y
Paliwa kopalne
Razem
ród³o: opracowanie w³asne.

Wyniki po normalizacji

Wyniki po przeliczeniu na punkty

skrzynka
plastikowa

skrzynka
kartonowa

skrzynka
plastikowa

skrzynka
kartonowa

0,000203728
0,0000136
0,003737113
0,000836838
0,00000729
0,00000325
0,00059587
0,00043969
0,000398901
0,0000828
0,011137612
x

0,00031
0,0000459
0,004541
0,001082
0,0000142
0,0000568
0,000644
0,000558
0,000414
0,000102
0,015499
x

0,061118475
0,004084124
1,1211339
0,25105136
0,002185787
0,000973966
0,29793479
0,21984506
0,19945074
0,01655715
2,2275223
4,4018576

0,092919
0,013761
1,362239
0,324647
0,004258
0,01703
0,322089
0,278838
0,206928
0,020441
3,099828
5,742977
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Z uwagi na rednie obci¹¿enie mieszkañca Europy najwiêksze wzglêdne znaczenie ma
zu¿ycie paliw kopalnych, najmniejsze wzglêdne znaczenie ma promieniowanie i redukcja
warstwy ozonowej (tab. 3, kolumna druga i trzecia). Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w istocie oddzia³ywania policzono dla trzyletniego okresu ¿ycia ekonomicznego skrzynek, a program normalizuj¹c odnosi wyniki do jednorocznego obci¹¿enia (a zarazem powodowania szkód rodowiskowych) mieszkañca Europy Zachodniej.
Zu¿ycie paliw kopalnych w
Tabela 4. Syntetyczne wskaniki oddzia³ywania na rodowisko w
transporcie ma, po przemno¿eniu
cyklu ¿ycia skrzynek handlowych na jab³ka
przez przeliczniki wagowe (tab. 3,
Wyszczególnienie
O ddzia³ywanie na:
kolumny czwarta i pi¹ta), najwiêkzdrowie ludzi
jakoæ
zu¿ycie
sze znaczenie sporód ró¿nych
ekosystemów
zasobów
kategorii oddzia³ywania. WszystWa¿enie [pkt]
kie inne, poza nieorganicznymi zaskrzynka:
gro¿eniami oddychania, s¹ o jeden
0,807854
3,120268
kartonowa
1,814855
lub wiêcej rzêdów wielkoci mniejplastikowa
1, 4 4 0 5 4 7 6
0,71723059
2,2440795
Suma oddzia³ywañ
sze. Sumaryczny wynik punktowy
znormalizowanych [- ]
wskazuje na wyrane wiêksze odskrzynka:
dzia³ywanie skrzynek kartono0,001616
0,015601
kartonowa
0,00605
plastikowa
0,004801825 0,001434461 0,011220397
wych (1,3 razy wiêksze), o czym
Suma oddzia³ywañ
decyduje przede wszystkim ró¿niniewa¿onych [pkt]
ca w zu¿yciu paliwa (wynika to
skrzynka:
g³ównie z wiêkszych potrzeb
0,0000935
8,285687
92,86512
kartonowa
plastikowa
0,0000742
7,3562112
66,78808
transportu nowych skrzynek, w
tym wykrojników, których jest 48
ród³o: opracowanie w³asne.
razy wiêcej ni¿ plastikowych).
W trzech kategoriach syntetycznych tak¿e widaæ wyranie (tab. 4) zdecydowanie wiêksze oddzia³ywanie skrzynek kartonowych w ka¿dym przypadku. Najwiêksza ró¿nica wystêpuje w zu¿yciu surowców, co siê t³umaczy, jak poprzednio, ró¿nic¹ zu¿ycia paliw w transporcie. Pokana jest te¿ ró¿nica w oddzia³ywaniu na zdrowie ludzkie.
Poniewa¿ najwiêksze oddzia³ywania, a zarazem najwiêksze ró¿nice miêdzy dwoma typami
opakowañ, wyst¹pi³y w zu¿yciu paliwa spowodowanym potrzebami transportowymi, trzeba
zaznaczyæ, ¿e wyniki uzale¿nione s¹ mocno od wzajemnego oddalenia punktów w ³añcuchu
logistycznym. Badany przypadek jest doæ typowy, gdy¿ hurtownia po³o¿ona jest w najwiêkszym w Polsce i w Europie centrum sadowniczym, a zaopatruje siê w opakowania w du¿ych, a
wiêc bardzo czêsto wystêpuj¹cych, punktach zaopatrzenia (produkcji). Po³o¿enie hurtowni w
jednym z innych rejonów produkcji sadowniczej bez w¹tpienia wp³ynê³oby jednak na wyniki.
Wnioski, jakie siê nasuwaj¹ na podstawie analizy rysunków 1, 2, 3 i 4 mo¿na sformu³owaæ jako:
 oddzia³ywanie procesów produkcji skrzynek i póniejszego ich u¿ytkowania s¹ zbli¿one
pod wzglêdem wielkosci,
 w produkcji skrzynek wiêksze negatywne oddzia³ywanie maj¹ u¿yte materia³y ni¿ technologiczne procesy produkcji,
 w czasie u¿ytkowania skrzynek najwiêksze znaczenie na oddzia³ywaniu na rodowisko
ma transport drogowy; u¿ycie folii opakowaniowej i transport na terenie hurtowni i
platformy logistycznej maj¹ du¿o mniejsze znaczenie,
 w transporcie drogowym najwiêksze znaczenie ma spalanie oleju napêdowego; zu¿ycie
ciê¿arówki i infrastruktury drogowej maj¹ du¿o mniejsze znaczenie.
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Rysunek 1. Najwa¿niejsze pod 
wzglêdem oddzia³ywania na
rodowisko elementy cyklu
¿ycia skrzynki plastikowej i
ich udzia³y w oddzia³ywaniu.
Symbole w opisach oznaczaj¹
nazwy baz danych u¿ytych do
okrelenia oddzia³ywania
ród³o: opracowanie w³asne.
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Rysunek 2. Najwa¿niejsze
pod wzglêdem oddzia³ywania
na rodowisko elementy
cyklu ¿ycia skrzynki
kartonowej i ich udzia³y w
oddzia³ywaniu. Symbole w
opisach oznaczaj¹ nazwy
baz danych u¿ytych do
okrelenia oddzia³ywania
ród³o: opracowanie w³asne.
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Rysunek 3. Najwa¿niejsze pod wzglêdem
oddzia³ywania na rodowisko elementy
cyklu ¿ycia folii opakowaniowej przy
stosowaniu skrzynki plastikowej i ich
udzia³y w oddzia³ywaniu. Symbole w
opisach oznaczaj¹ nazwy baz danych
u¿ytych do okrelenia oddzia³ywania
ród³o: opracowanie w³asne.
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Rysunek 4. Najwa¿niejsze pod
wzglêdem oddzia³ywania na
rodowisko elementy cyklu ¿ycia
folii opakowaniowej przy stosowaniu skrzynki kartonowej i ich
udzia³y w oddzia³ywaniu. Symbole
w opisach oznaczaj¹ nazwy baz
danych u¿ytych do okrelenia
oddzia³ywania
ród³o: opracowanie w³asne.
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PODSUMOWANIE
Skrzynki plastikowe u¿ywane w handlu jab³kami okaza³y siê wywieraæ du¿o mniejsze
negatywne oddzia³ywanie na rodowisko naturalne w porównaniu ze skrzynkami tekturowymi. Wynika to g³ównie ze stosunkowo du¿ej trwa³oci skrzynek plastikowych, podczas
gdy skrzynki kartonowe s¹ u¿ywane tylko jednorazowo. Poniewa¿ syntetyczne wyniki
oceny mocno zale¿¹ od odleg³oci pokonywanych w transporcie nowych pustych i pe³nych skrzynek, wyniki mog¹ jednak przybieraæ ró¿ne wartoci w zale¿noci od wzajemnego
usytuowania kolejnych ogniw w ³añcuchu logistycznym.
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Henryk Manteuffel Szoege, Agnieszka Sobolewska
LIFE CYCLE ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL IMPACT FOR APPLE PACKING
BOXES

Summary
A comparison between cardboard and plastic boxes for apple packaging in the wholesale and retail
trade has been drawn using the SimaPro computer programme for life cycle analysis. The environmental
impact of using plastic cases was estimated much lower, mainly thanks to their repeated use.
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