
Bazuj c na specyÞ cznych danych pozyskanych z GUS, za pomoc  

metodologii oceny cyklu ycia oszacowano, e negatywne oddzia-

ywanie na rodowisko przemys u szklarskiego (171 MPt) jest zbli-

one do oddzia ywania prognozowanego dla przemys u motoryza-

cyjnego (194 MPt) oraz przemys u elektrycznego i elektronicznego 

(142 MPt) (rys. 1). Kilkakrotnie wi ksze szkody i obci enia rodo-

wiska powstaj  w wyniku dzia alno ci przemys u materia ów budow-

lanych (601 MPt) i przemys u chemicznego (1010 MPt). Jako funk-

cjonaln  przyj to roczn  produkcj  poszczególnych ga zi przemy-

s u (Kulczycka J. i in., 2009). 
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W powszechnej opinii huty szk a nie s  zaliczane do zak adów o du ej uci liwo ci 

dla rodowiska naturalnego. Przemys  szklarski w Polsce jest odpowiedzialny 

za emisj  do powietrza 0,8 Gg py u i 1177 Gg gazów (w tym 1,4 Gg SO
2
 oraz 

0,7 Gg CO), zrzut 4,8 hm3 cieków i wytworzenie 157 Gg odpadów, z czego 

131 Gg jest poddawane odzyskowi (Henclik A., Kulczycka J., 2011). Emisje 

py owe i gazowe z przemys u szklarskiego nie przekraczaj  0,2% emisji krajowych 

(KOBiZE, 2012), a w przeliczeniu na 1 Mg wyrobów szklanych, s  wy sze od 

warto ci charakterystycznych dla huty szk a p askiego ß oat: py  – 0,36 kg/Mg 

wobec 0,34 kg/Mg, SO
2
 – 0,33 kg/Mg wobec 0,054 kg/Mg i CO – 0,40 kg/Mg 

wobec 0,0075 kg/Mg. rednia jednostkowa emisja CO
2
 w przemy le szklarskim 

wynosi 450 kg/Mg, co odpowiada górnej granicy warto ci odniesienia BAT: 

250–450 kg/Mg (Komisja Europejska, 2001). Ca kowita emisja CO
2
 dla szk a ß oat 

osi ga 690 kg/Mg (w przeliczeniu na szk o netto), przy czym procesy spalania s  

odpowiedzialne za emisj  500 kg CO
2
/Mg. 

STRESZCZENIE

Ocen  cyklu ycia szk a p askiego przeznaczo-

nego dla budownictwa przeprowadzono me-

tod  Eco-indicator 99 w zakresie „from cra-

dle to gate”. Wykazano, e najwi ksze obci -

enia rodowiska dotycz  kategorii zasoby na-

turalne. Prawie dwukrotnie mniejsze obci e-

nia s  zwi zane z kategori  zdrowie cz owieka. 

Zagro enia rodowiska zwi zane z produkcj  

szk a w stosunkowo niewielkim stopniu doty-

cz  kategorii jako  rodowiska. ród em ob-

ci e  s  przede wszystkim no niki energii, 

zw aszcza gaz ziemny. Spo ród surowców mi-

neralnych o wielko ci zagro e  rodowiska de-

cyduje g ównie soda.

SUMMARY

Life Cycle Assessment of Float Glass

Life cycle assessment of ß oat glass for build-

ing engineering was carried out using the 

Eco-indicator 99 method in the range “from 

cradle to gate”. It has been shown that the 

highest loads are connected with the re-

sources category, whereas those connected 

with the human health category are nearly 

two times lower. Environmental hazards 

resulting from glass manufacture are to a 

relatively small extent connected with the 

ecosystem quality category. Fuels, particularly 

natural gas, are primarily a source of burdens. 

Among the mineral raw materials examined it 

is primarily soda determines the level of envi-

ronmental hazard.

Rys. 1. Oddzia ywanie na rodowisko podstawowych ga zi przemys u: PCh – 
przemys  chemiczny, PEiE – przemys  elektryczny i elektroniczny, PLekki – przemys  
lekki, PMB – przemys  materia ów budowlanych, PM – przemys  motoryzacyjny, PD 
– przemys  oparty na drewnie, PR-S – przemys  rolno-spo ywczy, PSz – przemys  
szklarski oraz PTSiG – przemys  tworzyw sztucznych i gumy.
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W tym miejscu warto przypomnie , e oddzia ywanie na rodo-

wisko oceniane na 1  106 ekopunktów (Pt) jest równowa ne rocz-

nemu obci eniu rodowiska (emisje, zu ycie surowców oraz zu y-

cie gruntów) przypadaj cemu na 1000 mieszka ców Europy (me-

toda Eco-indicator 99).

Miejsce przemys u szklarskiego w szeregu przemys owych pre-

sji na rodowisko ulega zmianie, gdy prognozowane oddzia ywanie 

zostanie odniesione do warto ci produkcji sprzedanej. Wówczas 

najmniej korzystnie wypada przemys  oparty na drewnie, a nast p-

nie kolejno przemys y: szklarski, materia ów budowlanych, che-

miczny oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Wysoka pozycja 

przemys u szklarskiego w tym szeregu w du ym stopniu wynika ze 

stosunkowo niskiej warto ci produkcji sprzedanej przypadaj cej na 

1 Mg wyrobów (Kulczycka J. i in., 2009). 

Ocena LCA zarówno dla procesów wytwarzania, jak i samych wy-

robów szklanych nie jest jeszcze powszechnie stosowan  technik  

oceny oddzia ywania na rodowisko. wiatowy dorobek publika-

cyjny liczy zaledwie kilkana cie pozycji literatury, g ównie po wi co-

nych tematyce recyklingu szk a (Li C., Wang C., Li J., 2007; Edwards 

D.W., Schelling J., 1999; Blengini G.A. et al., 2012; Andreola F. et 

al., 2007; Badino V., Baldo G.L., Legarth J. 1997) i opakowa  szkla-

nych (Belboom S. et al., 2011; Humbert S. et al., 2009; Mata T.M., 

Costa C.A.V., 2001). Autorzy pozosta ych publikacji podejmuj  

zagadnienia oddzia ywania rodowiskowego w ókna szklanego 

(Karian H.G., Preston J., Hopkins A., 2011, Corbiére-Nicollier T. et 

al., 2001), szk a dla budownictwa (Yuan K. et al., 2009; Liu M. et al., 

2011), szk a technicznego (Kim K.-H., 2001) i szk a gospodarczego 

(kryszta owego) (Pulselli R.M. et al., 2009). W j zyku polskim zna-

leziono tylko dwie prace, obie opublikowane w czasopi mie „Szk o 

i Ceramika” (Henclik A., Kulczycka J., 2011; wietlik R., Marciniszyn 

S., 2012). Henclik i Kulczycka (2011) analizuj  wp yw krajowej pro-

dukcji szk a i wyrobów ze szk a na rodowisko. Wyniki analizy od-

nosz  si  zatem do u rednionego oddzia ywania i nie uwzgl dniaj  

specyÞ ki poszczególnych sektorów przemys u szklarskiego. Z kolei 

wietlik i Marciniszyn (2012) na podstawie danych z literatury po-

równali oddzia ywanie rodowiskowe wysoko zautomatyzowanej 

technologii produkcji szk a p askiego ze skutkami rodowiskowymi 

charakterystycznymi dla produkcji wyrobów ze szk a kryszta owego 

formowanych metod  r czn . 

Za o enia oceny cyklu ycia

Ocena cyklu ycia dotyczy szk a p askiego ß oat przeznaczonego 

dla budownictwa. Autorzy nie analizuj  pe nego cyklu ycia „from 

cradle to grave” szk a ß oat, lecz skoncentrowali swoj  uwag  na 

procesie produkcji wraz z pozyskiwaniem surowców mineralnych 

i energii. Zatem prezentowane wyniki oceny cyklu ycia dla szk a 

ß oat odzwierciedlaj  analiz  „from cradle to gate”. Jako jednostk  

funkcjonaln  przyj to 1 Mg taß i szklanej przekazanej do magazynu 

wyrobów gotowych. Autorzy korzystali przede wszystkim z danych 

zak adowych, jedynie w kilku przypadkach u yto danych u rednio-

nych dla produkcji szk a ß oat w Europie (Usbeck V.C., Pß ieger J., 

Sun T., 2014). Ze zrozumia ych wzgl dów dane technologiczne nie 

mog  by  pokazane w niniejszej publikacji. 

W obliczeniach uwzgl dniono 20 strumieni surowców i materia ów 

(rys. 2) oraz 3 ród a energii: gaz ziemny, energi  elektryczn  oraz 

olej nap dowy. Korzystano z bazy danych Ecoinvent. Warto podkre-

li , e opieraj c si  na danych zak adowych, mo na by o unikn  

ewentualnego powtórzenia danych bilansowych z uwagi na brak 

alokacji surowców w danych GUS dla strumienia materia ów przy-

pisanych do produkcji szk a i produkcji wyrobów ze szk a (Henclik 

A., Kulczycka J., 2011). W obliczeniach wykorzystano metod  Eco-

indicator 99 implementowan  w programie SimaPro. W tej meto-

dzie ca kowite oddzia ywanie na rodowisko jest charakteryzowane 

przez trzy kategorie szkody: zdrowie cz owieka, jako  rodowiska 

i zasoby naturalne. Pierwsza z wymienionych kategorii jest kszta to-

wana przez 6 kategorii wp ywu: zmiana klimatu, zubo enie warstwy 

ozonowej, rakotwórczo , wp yw na drogi oddechowe zwi zków or-

ganicznych, wp yw na drogi oddechowe zwi zków nieorganicznych 

oraz promieniowanie jonizuj ce. W ramach jako ci ekosystemu wy-

ró nia si  dalsze 3 kategorie wp ywu: ekotoksyczno , zakwasze-

nie/eutroÞ zacja, zu ycie terenu. Natomiast zasoby naturalne w me-

todzie ekowska nika 99 s  kategori  szkody obejmuj c  jedynie 

dwie kategorie wp ywu: zmniejszenie zasobów paliw kopalnych oraz 

zmniejszenie zasobów surowców mineralnych.

Wyniki i dyskusja

Ca kowite oddzia ywanie na rodowisko towarzysz ce wyproduko-

waniu 1 Mg taß i szklanej oceniono na 130 Pt. Zatem mo na przy-

j , e wyprodukowanie 15 taß i szk a o wymiarach Jumbo obci a 

rodowisko ekwiwalentnie do rocznego obci enia rodowiska przy-

padaj cego na 1 mieszka ca Europy.

W u ytym przez nas modelu, najwi ksze obci enia rodowi-

ska towarzysz ce produkcji szk a ß oat s  przypisane do kategorii 

szkody zasoby naturalne – 76,0 Pt, mniejsze, do kategorii zdrowie 

cz owieka – 49,4 Pt. Stosunkowo niewielkie obci enie przypada 

na kategori  jako  rodowiska – 4,15 Pt. Bli sz  charakterystyk  

Rys. 2. Wp yw róde  energii i surowców mineralnych na kategorie szkody 
sk adaj ce si  na prognozowane oddzia ywanie rodowiskowe procesu produkcji 
szk a ß oat.
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prognozowane oddzia ywanie rodowiskowe procesu produkcji szk a ß oat.
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oddzia ywania na rodowisko produkcji szk a p askiego przynosi 

ocena udzia u poszczególnych kategorii wp ywu sk adaj cych si  

na wymienione kategorie szkód rodowiskowych (rys. 2).

Na obci enia rodowiska zaliczane do kategorii zasoby natu-

ralne najwi kszy wp yw ma zmniejszenie zasobów paliw kopalnych 

– 98,4%. Spadek zasobów surowców mineralnych stanowi jedynie 

1,6% tej kategorii (rys. 3). W tym przypadku najwi kszy udzia  maj  

obci enia rodowiska powodowane wykorzystaniem w procesie 

produkcji szk a: sody piasku  cyny  st uczki szklanej  ciek ego 

tlenu  dolomitu  siarczanu sodu  ciek ego azotu. Zubo enie za-

sobów powodowane u yciem pozosta ych surowców i materia ów 

jest pomijalnie ma e. 

Poziom zagro enia zdrowia cz owieka buduj  przede wszyst-

kim trzy kategorie wp ywu: dzia anie substancji nieorganicznych 

na drogi oddechowe – 24,7 Pt, rakotwórczo  – 15,5 Pt oraz 

zmiana klimatu – 9,2 Pt. Znaczenie trzech pozosta ych kategorii 

wp ywu: dzia anie substancji organicznych na drogi oddechowe, 

promieniowanie jonizacyjne oraz niszczenie warstwy ozonowej 

jest minimalne ( 1 Pt). Kategoria szkody jako  rodowiska jest 

zdeterminowana poprzez trzy kategorie wp ywu: ekotoksyczno  

– 47,2%, zakwaszenie i eutroÞ zacj  – 34,9% oraz wykorzystanie 

terenu – 17,9%. 

Najwi ksze obci enia rodowiska towarzysz ce produkcji 

szk a p askiego dotycz  zaspokajania potrzeb energetycznych tego 

procesu produkcyjnego. Tylko u ycie gazu ziemnego odpowiada za 

90,4% ca kowitego zubo enia warstwy ozonowej, 85,2% ca kowi-

tego zmniejszenia zasobów paliw kopalnych, 72,6% ca kowitego 

wp ywu zwi zków organicznych na drogi oddechowe, 25,5% ca -

kowitego zu ycia terenu, 15,7% ca kowitego wp ywu na zmian  

klimatu, 13,7% ca kowitego wp ywu na zakwaszenie i eutroÞ za-

cj  oraz 9,8% ca kowitego wp ywu zwi zków nieorganicznych na 

drogi oddechowe. Nieco inna jest dystrybucja obci e  rodowi-

skowych towarzysz cych zu yciu energii elektrycznej: rakotwór-

czo  – 87,1%, ekotoksyczno  – 77,6%, wp yw na drogi odde-

chowe zwi zków organicznych – 16,0% i nieorganicznych – 72,5%, 

zmiana klimatu – 72,4%, zakwaszenie i eutroÞ zacja – 61,4% oraz 

zu ycie terenu – 51,1%. 

Interesuj co wypada porównanie wp ywu wykorzystywanych 

róde  energii na dwie kategorie szkody: zasoby i zdrowie cz owieka. 

O ile zubo enie zasobów naturalnych jest przede wszystkim wyni-

kiem u ycia gazu ziemnego – 63,7 Pt (udzia  elektryczno ci jest 

niewielki – 6,34 Pt), to w przypadku kategorii zdrowie cz owieka re-

lacja jest przeciwna: elektryczno  – 38,1 Pt, natomiast gaz ziemny 

tylko 3,97 Pt. 

Obci enie rodowiska odnosz ce si  do kategorii szkody, jak  

jest jako  rodowiska, w g ównej mierze zu ycie trzech czynników: 

elektryczno ci – 67,2%, sody – 15,3% oraz gazu ziemnego – 10,2%. 

Warte szczegó owego omówienia s  równie  wyniki analizy 

wp ywu na rodowisko surowców i materia ów u ywanych do produk-

cji szk a oraz wykorzystywanych no ników energetycznych (rys. 4). 

Oddzia ywanie sody (7,13 Pt) w g ównej mierze dotyczy trzech 

kategorii wp ywu: dzia ania substancji nieorganicznych na drogi od-

dechowe – 37,0%, rakotwórczo ci – 20,8% oraz zu ycia paliw ko-

palnych – 20,0%. Piasek, którego ca kowite oddzia ywanie oszaco-

wano na 1,37 Pt, w najwi kszym stopniu rzutuje na dwa wska niki: 

zu ycie paliw kopalnych – 73,7% oraz dzia anie substancji nieorga-

nicznych na drogi oddechowe – 12,3%. St uczka szklana (1,15 Pt) 

wp ywa g ównie na warto  wska nika zu ycie paliw kopalnych – 

53,7% oraz dzia anie substancji nieorganicznych na drogi odde-

chowe – 26,9%. Wp yw na rodowisko powodowany u yciem cyny 

(0,898 Pt) odzwierciedlaj  dwa wska niki: zubo enie zasobów mi-

neralnych – 84,9% oraz dzia anie substancji nieorganicznych na 

drogi oddechowe – 11,4%. Ciek y tlen u ywany w procesie produk-

cyjnym jest ród em zbli onego obci enia rodowiska (0,829 Pt), 

ma jednak inn  charakterystyk : zubo enie zasobów paliw kopal-

nych – 39,9%, dzia anie substancji nieorganicznych na drogi odde-

chowe – 26,2% oraz rakotwórczo  – 17,5%. Udzia  pozosta ych su-

rowców i materia ów nie przekracza 2 Pt. 

Zastosowany program umo liwia  równie  prognozowanie od-

dzia ywania na rodowisko odpadów poprodukcyjnych. Dla przyj -

tego scenariusza sk adowania odpadów obliczone obci enie ro-

dowiska wynosi o 7,32 Pt, z czego na kategori  obni enie zasobów 

przypada 63,3%, na kategori  zdrowie cz owieka – 33,2%, nato-

miast na jako  rodowiska tylko 3,5%. Neutralny charakter tych 

odpadów sprawia, e proporcjonalnie du e obci enia rodowi-

ska s  przypisywane do etapu ich transportu na sk adowisko. Po 

uwzgl dnieniu rodowiskowego efektu zagospodarowania odpa-

dów prognozowane obci enie rodowiska towarzysz ce wyprodu-

kowaniu 1 Mg taß i szk a wzrasta do 137 Pt, z czego 58,0% przy-

pada na kategori  wp ywu – zmniejszenie zasobów paliw kopalnych, 

19,4% – dzia anie substancji nieorganicznych na drogi oddechowe, 

11,4% – rakotwórczo , 6,9% – zmiana klimatu, 1,5% – ekotok-

syczno , 1,2% – zakwaszenie/eutroÞ zacja. Wk ad pozosta ych pi -

ciu kategorii wp ywu nie przekracza 2% (rys. 5). 

Skutki rodowiskowe zwi zane z produkcj  szk a p askiego 

ß oat odnosz  si  w g ównej mierze do zubo enia zasobów, przede 

wszystkim paliw kopalnych. Prawie dwukrotnie mniejsze obci e-

nia rodowiska s  zwi zane z kategori  szkody zdrowie cz owieka. 

Stosunkowo niewielkie zagro enia dotycz  jako ci rodowiska. 

Podstawowym ród em tych zagro e  jest gaz ziemny. Surowce mi-

neralne u yte do produkcji szk a maj  znaczenie drugorz dne.
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Rys. 4. Udzia  róde  energii i surowców mineralnych w kszta towaniu kategorii 
oddzia ywania na rodowisko procesu produkcji szk a p askiego ß oat.

Rys. 5. Prognozowana dystrybucja oddzia ywania na rodowisko procesu 
zagospodarowania odpadów powstaj cych w procesie produkcji szk a p askiego 
ß oat.
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Mgr inż. Jerzy Kurbiel (1936-2014)

Swoj  prac  zawodow  rozpocz  w cegielni 

Stopka k. Bydgoszczy.

W 1960 r. uzyska  dyplom magistra in yniera 

na Wydziale Ceramicznym AGH w Krakowie.

Po studiach pocz tkowo pracowa  w bydgo-

skiej ceramice, by nast pnie podj  prac  

na stanowisku technologa w Zak adach 

Terenowych Przemys u Ceramiki Budowlanej 

w Sulechowie k. Zielonej Góry.

W czasie modernizacji zak adów produkcji da-

chówek i ceg y klinkierowej w Gozdnicy pe ni  

funkcj  naczelnego in yniera.

W 1969 r. zosta  powo any na stanowi-

sko dyrektora ds. produkcji w Zjednoczeniu 

Przemys u Ceramiki Budowlanej w Warszawie.

Po likwidacji Zjednoczenia zosta  dyrektorem 

Zrzeszenia Ceramiki Budowlanej a nast pnie 

prezesem spó ki producentów ceramiki bu-

dowlanej i silikatów CERAMBUD. 

Pe ni  funkcj  prezesa Zwi zku Pracodawców 

Ceramiki Budowlanej i Silikatów.

Od 1974 r. wspó pracowa  z redakcj  miesi cz-

nika „Materia y Budowlane” jako cz onek Rady 

Programowej i autor publikacji.

W latach 1994-2002 pe ni  funkcj  Przewod-

nicz cego Zwi zku Pracodawców Ceramiki 

Budowlanej i Silikatów.

W 2003 r., po 50 latach pracy, przeszed  na 

emerytur .

Mgr in . Jerzy Kurbiel pracowa  spo ecznie w Sto-

warzyszeniu In ynierów i Techników Przemy-

s u Chemicznego oraz Stowarzyszeniu In ynie-

rów i Techników Przemys u Materia ów Bu-

dowlanych.

Za swoje osi gni cia otrzyma  nast puj ce 

tytu y i odznaczenia:

• Zas u ony dla Ceramiki Budowlanej,

• Zas u ony dla Budownictwa i Przemys u 

Materia ów Budowlanych,

• Z ota Odznaka SITPMB, 

• Z ota Odznaka Naczelnej 

Organizacji Technicznej,

• Krzy  Kawalerski Orderu 

Odrodzenia Polski (1978),

• Krzy  OÞ cerski Orderu 

Odrodzenia Polski (2009),

• Tytu  Cz onka Honorowego SITPMB (2010),

Przyjaciele, wspó pracownicy, s siedzi cha-

rakteryzowali go jako cz owieka skromnego, 

pomocnego, opanowanego, ciesz cego si  

du ym szacunkiem.

Zmar  26 kwietnia 2014 r. w wieku 78 lat. Po-

chowany zosta  30 kwietnia 2014 r. na Cmen-

tarzu Centralnym „Srebrzysko” w Gda sku-

Wrzeszczu.
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