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Zużyte opakowania po produktach spożywczych

▪ mogą stanowić wartościowy surowiec wtórny

▪ ich wykorzystanie 

jest zależne 

od wstępnego

przygotowania 

do recyklingu



Bilans ekonomiczny i środowiskowy
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Zakres badań

▪ dane ilościowe dotyczące mycia 370 opakowań wykonanych

ze szkła i tworzyw sztucznych z uwzględnieniem:

- rodzaju materiału,

- masy opakowania,

- wartości materiału,

- ilości zużytej wody,

- ilości energii zużytej do podgrzania wody,

- ilości zużytego detergentu

▪ wyznaczenie bilansu ekologicznego metodą środowiskowej

oceny cyklu życia (LCA) dla średnich wartości materiałów

odzyskanych i zużytych

▪ porównanie aktualnego (2021 r.) bilansu ekonomicznego

przygotowania odpadów do recyklingu z bilansem

określonym w 2012 r.



Przyjęty model
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▪ dane technologiczne procesów z bazy ecoinvent 3.8

▪ metoda oceny wpływu na środowisko: ReCiPe Endpoint (H,A)



Bilans ekonomiczny – szkło
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Bilans ekonomiczny – tworzywa sztuczne
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Wyniki LCA - bilans środowiskowy 
opakowania szklane

-0,0010

-0,0008

-0,0006

-0,0004

-0,0002

0,0000

0,0002

ekosystemy

zdrowie

zasoby

materiały składowanie

woda energia detergent

Wpływ na 

środowisko



Wyniki LCA - bilans środowiskowy 
opakowania z tworzyw sztucznych
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Wnioski

▪ opłacalność ekonomiczna mycia opakowań po produktach

spożywczych znacząco zmniejszyła się w stosunku do 2012 r.

zwłaszcza dla opakowań szklanych

▪ gdyby do mycia nie używano ciepłej wody proces

przygotowania materiałów do recyklingu byłby uzasadniony

środowiskowo (z wyjątkiem przypadku opakowań szklanych 

w kategorii ekosystemy i plastikowych w kategorii zasoby)

▪ w większości przypadków mycia opakowań wykazano brak

uzasadnienia ekonomicznego

▪ sumaryczny wpływ na środowisko wynikający 

z przygotowania odpadów do recyklingu jest negatywny

▪ czynnikiem najistotniej obciążającym środowisko jest 

proces wytwarzania energii cieplnej do podgrzania wody

potrzebnej do mycia opakowań



Dziękujemy za uwagę


