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Ocena stanu iloÊciowego i jakoÊciowego opakowaƒ
produktów niebezpiecznych
Rozwój cywilizacyjny nierozerwalnie
zwiàzany jest z produkcjà przemys∏u,
którego wyroby w wielu przypadkach
stanowià niebezpieczeƒstwo nie tylko
dla cz∏owieka, lecz tak˝e dla otoczenia. Produkty zwane niebezpiecznymi
doczeka∏y si´ odpowiednich uregulowaƒ prawnych, podobnie jak ich opakowania. Opakowania stosowane do
pakowania materia∏ów niebezpiecznych stanowià wa˝ny problem dla
ochrony zdrowia, ˝ycia ludzkiego oraz
Êrodowiska naturalnego. Wynika to
z koniecznoÊci przemieszczania materia∏ów niebezpiecznych na ró˝ne odleg∏oÊci, ró˝nymi Êrodkami transportu
i w ró˝nych warunkach klimatycznych
Stàd te˝ jakoÊç i iloÊç tego rodzaju
opakowaƒ jest istotna zarówno z punktu widzenia produktu, jak i logistyki.
Wiadomo bowiem, ˝e zarówno opakowania, jak i transport muszà posiadaç
odpowiednie certyfikaty dopuszczajàce je do ruchu, a obs∏uga musi byç odpowiednio przeszkolona. Ocenà i dopuszczeniem w kraju do obrotu towarowego opakowaƒ towarów niebezpiecznych zajmuje si´ Centralny OÊrodek Badawczo – Rozwojowy Opakowaƒ w Warszawie (COBRO), posiadajàcy odpowiednie uprawnienia, urzàdzenia badawcze oraz kadr´. W prezentowanym artykule przeprowadzono prób´ analizy stanu istniejàcego oraz
ewentualnych zmian odnoÊnie iloÊci
mi´dzynarodowych certyfikatów na
znak UN, udzielanych przez Centrum
Certyfikacji Opakowaƒ (CCO) COBRO,
a tak˝e jakoÊci produkowanych i zg∏aszanych do certyfikacji opakowaƒ materia∏ów niebezpiecznych.
Olbrzymia ró˝norodnoÊç opakowaƒ,
wykorzystywanych do pakowania materia∏ów niebezpiecznych, spowodowa∏a
koniecznoÊç ich podzia∏u na 13 rodzajów, w których zgrupowane zosta∏y
opakowania wytworzone z tego samego materia∏u, lecz ró˝niàce si´, np. konstrukcjà.

Na rys. 1 zamieszczono procentowe
zestawienie badaƒ przeprowadzonych
przez Laboratorium Badaƒ Opakowaƒ
Transportowych COBRO z wynikiem negatywnym w latach od 1997 r. do paêdziernika 2002 r. Dla uzyskanej krzywej
wyznaczono lini´ trendu dopasowanà
tak, ˝e obejmuje ona 83,2% zmiennoÊci
badanego zjawiska (R2 = 0,832). Inaczej ujmujàc, uzyskany trend logarytmiczny nie odpowiada∏ 16,8% zaobserwowanej w latach 1997-10.2002 zmien-

noÊci badanego zjawiska. Na podstawie
przeprowadzonych obliczeƒ opracowano prognoz´ na okres najbli˝szych pi´ciu lat, czyli do roku 2007.
Jak wynika z rys. 1, procentowy
udzia∏ badaƒ na znak „UN” z wynikiem
negatywnym w ciàgu najbli˝szych lat
ulegnie zmniejszeniu. Nie b´dà to
zmiany gwa∏towne, lecz spokojne i systematyczne. W latach 2004 i 2005 jakoÊç badanych opakowaƒ nieznacznie
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Rys. 1. Procentowy udzia∏ zbadanych opakowaƒ i przewidywana iloÊç certyfikatów na znak „UN”
z wynikiem negatywnym w latach 1997-2007. èród∏o: Opracowano na podstawie danych
COBRO.

si´ polepszy. W tym okresie b´dzie
mo˝liwe obni˝enie udzia∏u wyników
negatywnych odpowiednio do 16,3%
w roku 2004 i do 16,0% w 2005 r. We-

d∏ug szacunkowych danych w okresie
2006-2007 iloÊç badaƒ z wynikiem negatywnym wyniesie poni˝ej 16%, osiàgajàc poziom 15,8% w roku 2006 oraz

Rys. 2. IloÊç certyfikatów przyznanych na znak „UN” 2003 i prognoza nr 1 do 2007. èród∏o:
Opracowano na podstawie danych COBRO.

Rys. 3. IloÊç wydanych i przewidywanych certyfikatów na znak „UN” wed∏ug prognozy 2 w latach 1995-2007. èród∏o: Opracowano na podstawie danych COBRO.
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15,7% w 2007 r. Nale˝y zwróciç uwag´,
˝e w ostatnich latach jakoÊç opakowaƒ
do materia∏ów niebezpiecznych uleg∏a
wyraênej poprawie i mo˝na wysunàç
przypuszczenie, i˝ trend ten utrzyma
si´ w najbli˝szej przysz∏oÊci. WielkoÊç
zmian b´dzie jednak zale˝na od kilku
czynników i mo˝e odbiegaç od poziomów z uzyskanej prognozy.
W Polsce wydaje si´ corocznie ponad
dwieÊcie certyfikatów opakowaniom na
znak „UN”. Opracowano inny rodzaj
prognozy do 2007 r., celem której b´dzie znalezienie zale˝noÊci mi´dzy liczbà wydanych w przysz∏oÊci certyfikatów, a zu˝yciem opakowaƒ oraz materia∏ów, z których sà wytwarzane.
Opracowano 2 modele: pierwszy,
oparty na odpowiednim doborze
wskaêników statystycznych – modelu
teoretycznego (prognoza 1); drugi –
uwzgl´dniajàcy czynniki odnoszàce si´
do stanu rzeczywistego (prognoza 2).
Zale˝noÊç ma postaç liniowà. W latach
1995-1997 nastàpi∏ przyrost przyznanych certyfikatów, a˝ o 70 (od 173
w 1995 r. do 243 w roku 1997). Nast´pnie zaobserwowano spadek o 37 certyfikatów w okresie 1997 (243) – 2000
(206), a mi´dzy 2000 i 2001 rokiem liczba ta wzros∏a a˝ o 29, czyli do 237
(2001 r.). I znowu nastàpi∏o zmniejszenie iloÊci przyznanych certyfikatów
(o 28) do 209 w roku 2002.
Nietrudno zauwa˝yç, ˝e zjawisko
wykazuje pewnà cyklicznoÊç. Âwiadczy
o tym wyst´powanie spadków i wzrostów liczby wydanych certyfikatów. Ze
statystycznego punktu widzenia, aby
prognoza by∏a wiarygodna, a sezonowoÊç mo˝liwa do udowodnienia metodà Wintersa, szereg musi wykazywaç
co najmniej trzykrotne powtórzenie
cyklu1. W powy˝szym przypadku rozpoznaç mo˝na tylko dwa cykle.
W zwiàzku z tym dalsza analiza b´dzie
dotyczy∏a prognoz, w których iloÊç
przyznanych w przysz∏oÊci certyfikatów na znak „UN” tylko roÊnie. Mo˝na
za∏o˝yç, ˝e wzrost liczby certyfikatów
na znak „UN” wydawanych opakowaniom b´dzie proporcjonalny do wzrostu zu˝ycia materia∏ów opakowaniowych i opakowaƒ. Wykorzystane zostanà metody analizy statystycznej jako
narz´dzie prawid∏owego zbadania tej
zale˝noÊci. Dla uzyskanej krzywej wy-
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znaczono lini´ trendu, która ma postaç
wielomianu 3. stopnia i w 74% odzwierciedla zmiennoÊç badanego zjawiska (wspó∏czynnik R2 dla linii trendu
wynosi 0,74).
Na podstawie poczynionych obliczeƒ
mo˝na oszacowaç, ile certyfikatów zostanie wydanych w okresie do 2007 r.
Opracowana Prognoza 1 ma charakter teoretyczny i oparta jest na podstawie wskaêników statystycznych, dopasowanych do kszta∏towania si´ zjawiska w przesz∏oÊci. Szacunkowe obliczenia wykazujà, ˝e w najbli˝szym czasie nastàpi gwa∏towny wzrost przydzielonych certyfikatów. W roku 2004
poziom wydanych certyfikatów osiàgnie wartoÊç 287, a w 2005 przekroczy
300. W 2006 r. dojdzie prawie do 500
i w 2007 r. osiàgnie 648.
Nale˝y zwróciç uwag´, i˝ amplituda
i cz´stoÊç wahaƒ iloÊci przyznanych certyfikatów (rys. 2) w okresie od 2000 r. do
2002 r. uleg∏a zmniejszeniu. Na tej podstawie mo˝na przypuszczaç, ˝e w przysz∏oÊci prognozowane wielkoÊci mogà
osiàgnàç wzrost, ale na znacznie ni˝szym, bli˝szym rzeczywistoÊci poziomie, ni˝ wykazuje Prognoza 1. Weryfikacja dokonana zosta∏a za pomocà opracowanej Prognozy 2, opartej na trendzie liniowym. Wyznaczono wspó∏czynniki korelacji z prognozami dotyczàcymi produkcji i u˝ycia opakowaƒ oraz materia∏ów opakowaniowych.
Nietrudno zauwa˝yç, ˝e Prognoza 2
wyra˝a bardziej ostro˝ne szacunki
w iloÊciach przyznanych certyfikatów.
W latach 2003-2007 coroczny przyrost
iloÊci przyznawanych certyfikatów jest
stosunkowo niewielki. Minimalna wartoÊç prognozy wynosi 231 (2004 r.), natomiast maksymalna (242 w 2007 r.) nie
przekracza poziomu z 1997 r., kiedy to
odnotowano najwi´kszy wzrost (243)
w ca∏ym analizowanym okresie. Z uwagi na fakt, ˝e zu˝ycie materia∏ów opakowaniowych do produkcji opakowaƒ
w stosunku do opakowaƒ produktów
niebezpiecznych roÊnie liniowo, w obliczeniach uwzgl´dniono jedynie zale˝noÊç pomi´dzy iloÊcià produkowanych
opakowaƒ, a zwiàzanych z nimi zapotrzebowaniami na opakowania stosowane do pakowania materia∏ów niebezpiecznych.
Wed∏ug opracowanych prognoz,
w ciàgu najbli˝szych 5 lat wzroÊnie
iloÊç wydanych certyfikatów na znak
„UN”. Pociàga to za sobà stwierdzenie,

i˝ nastàpi przyrost opakowaƒ do materia∏ów niebezpiecznych. Wed∏ug przyj´tych za∏o˝eƒ udowodniono, ˝e tempo
wzrostu w latach 2004-2007 b´dzie
stosunkowo niewielkie i proporcjonalne do prognoz wzrostu zu˝ycia materia∏ów opakowaniowych i opakowaƒ
w Polsce. Trudno jest jednak okreÊliç,
jak w prognozowanym okresie ukszta∏tuje si´ poziom zmian produktów niebezpiecznych w ogólnej wielkoÊci towarów na rynku. Oszacowanie tej zale˝noÊci utrudnia fakt, ˝e produkcj´ towarów zawsze wyprzedza produkcja
opakowaƒ.
Niewàtpliwie du˝y wp∏yw na prawid∏owoÊç prognozy b´dà mieç czynniki
ekonomiczne, takie jak rozwój gospodarczy czy rzeczywisty poziom wzrostu
procentowego wskaênika Produktu
Krajowego Brutto. Nale˝y tak˝e pami´taç, ˝e Polska aktualnie znajduje ju˝

w Unii Europejskiej, a z faktem tym
wià˝e si´ wzrost wymiany towarowej
z zagranicà. Bez wàtpienia w ciàgu najbli˝szych 5 lat nastàpi poprawa jakoÊci
opakowaƒ stosowanych do pakowania
materia∏ów niebezpiecznych. Na podstawie wyników prognoz oszacowanych w niniejszej pracy mo˝na okreÊliç
dynamik´ zmian jako ∏agodnà i równomiernà. Liczba badaƒ z wynikiem negatywnym ulegnie zmniejszeniu i jednoczeÊnie proporcjonalnie wzroÊnie liczba badaƒ z wynikiem pozytywnym. B´dzie to mia∏o odzwierciedlenie we
wzroÊcie liczby przyznanych certyfikatów na znak „UN”.
Autor wyra˝a serdeczne podzi´kowania
Dyrekcji i Pracownikom Centralnego OÊrodka Badawczo – Rozwojowego Opakowaƒ
w Warszawie z udost´pnienie materia∏ów
umo˝liwiajàcych przygotowanie niniejszego artyku∏u.

