
Miljöpåverkan
CPX Lagringstank 3000L

Miljö är viktigt för oss på Cipax där 
påverkan från våra produkter är en viktig 
del.

Som ett led i detta har vi jämfört vår CPX 
Lagringstank i polyeten på 3000 L med 
motsvarande tankar i rostfritt stål och 
glasfiber i en livscykelanalys.
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Den kompletta livscykelanalysen finns i rapporten ”Jämförande LCA av tankar” som tagits fram av Ramboll och
tredjepartsgranskats av WSP. Studien följer gällande LCA standarder ISO14040-44. 
Livscykelanalys är en vedertagen metod för att beräkna produkter och tjänsters miljöpåverkan genom kvantifiering av
utsläpp längs en produkts hela livscykel från råmaterialutvinning till avfallshantering.

Tank Polyeten Rostfritt stål Glasfiber

Volym 3000 L 3000 L 3000 L

Godstjocklek 8 mm 3 mm 6 mm

Vikt Ca 100 kg Ca 300 kg Ca 200 kg
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Den kompletta livscykelanalysen finns i rapporten ”Jämförande LCA av tankar” som tagits fram av Ramboll och
tredjepartsgranskats av WSP. Studien följer gällande LCA standarder ISO14040-44. 
Livscykelanalys är en vedertagen metod för att beräkna produkter och tjänsters miljöpåverkan genom kvantifiering av
utsläpp längs en produkts hela livscykel från råmaterialutvinning till avfallshantering.
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Volym 3000 L 3000 L 3000 L

Godstjocklek 8 mm 3 mm 6 mm
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CPX Lagringstank 3000L tillverkas på en
av Cipax anläggningar i Norra Europa och
för en rättvis jämförelse antogs tankar i
72% återvunnet rostfritt stål och
glasfiber produceras på samma plats och
levereras till genomsnittlig europeiskt
kund.
Beroende  på vad som lagrats i polyeten-
tanken kan den antingen återvinnas eller 
förbrännas och dessa två fall har 
redovisats separat. I samtliga fall har 
Cipax tank lägst miljöpåverkan på klimat, 
försurning, övergödning, marknära ozon
samt primärenergianvändning.

CPX Lagringstank 3000L använder minst resurser och har lägst 
miljöpåverkan av de jämförda produkterna.
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Keskkond on meie jaoks oluline ning 
me püüame muuta oma toodete  
keskkonnajalajälje võimalikult väikeseks.

Võrdlesime oma 3000 l CPX-i  
polüetüleenmahutit roostevabast terasest
ja fiiberklaasist mahutitega
elukaarehinnangu raames.

Keskkonnamõju  
CPX-mahuti 3000 l 

3000 L CPX-mahuti on toodetud ühes meie  
Põhja-Euroopa tehases ning seda võrreldi 
mahutitega, mis on valmistatud 72% ulatuses
ringlussevõetud roostevabast terasest või
100% fiiberklaasist samas kohas ja mida
müüakse keskmisele Euroopa kliendile. 
 
Polüetüleenmahutit saab sõltuvalt  
hoiustatud sisust kas põletada või ringlusse  
võtta ning mõlemad võimalused on
deklareeritud. CPX-mahutil on kõige
väiksem keskkonnamõju, sealhulgas üleilmne 
soojenemine, hapestumine, eutrofeerumine, 
maapinnalähedane osoon ning primaarse 

Kogu elukaarehinnang on kättesaadav Rambolli aruandes "mahutite elukaare võrdlev analüüs", mille on üle 
vaadanud WSP Rootse, WSP gruppi kuuluv. Uuring on kooskõlas standardiga ISO 14040-44.   
Elukaarehinnang on toodete ja teenuste keskkonnamõju arvutamise üldtunnustatud meetod, millega 
kvanifitseeritakse emissioone kogu elukaare ajal alates tooraine hankimisest kuni jäätmekäitluseni.

Mahuti Polüetüleen Roostevaba
teras Fiiberklaas 

Maht  3000 L 3000 L 3000 L 

Paksus 8 mm 3 mm 6 mm

Kaal     u 100 kg    u 300 kg u 200 kg

Üleilmse soojenemise potentsiaal (kg C=2-eq.) 

Mõju kogu elukaare 
jooksul

PE-mahuti (põletatud)
(ringlusse võetud)

CPX-i mahuti (3000 l) ressursikasutus ja keskkonnamõju oli 
võrreldavate toodete hulgas väikseim.  

                                      PE-mahuti 

Tooraine Tootmine Transport Jäätmekäitlus
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                  Roostevabast    Fiiberklaasist 
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I den debatt som pågår kring plastens plats i
samhället har Cipax valt att jämföra den polyetentank 
på 3000L som vi idag producerar med motsvarande
alternativ i rostfritt stål och glasfiber i en jämförande 
livscykelanalys. 

Cipax tank har lägst påverkan i samtliga undersökta 
miljöpåverkanskategorier oavsett om tanken kan
återvinnas eller går till förbränning i slutet av
produktens livscykel. 

Den kompletta livscykelanalysen finns i rapporten
”Jämförande LCA av tankar” som tagits fram av
Ramboll och tredjepartsgranskats av WSP. Studien
följer gällande LCA standarder ISO14040-44. 

Livscykelanalys är en vedertagen metod för att 
beräkna produkter miljöpåverkan genom kvantifiering 
av utsläpp längs en produkts hela livscykel från
råmaterialutvinning till avfallshantering.

Tank Polyeten Rostfritt
stål

Glasfiber

Gods-
tjocklek

8mm 3mm 6mm

Vikt Ca 100 kg Ca 300 kg Ca 200 kg

Material 94% PE
6%  RF AISI 
304

100% RF 
AISI 304

50% Epoxy
50%
glasfiber

Andel
återvunnet
material

4% 72,5% 0%
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Keskkonnamõju  
CPX-mahuti 3000 l 

Käimasolevast plastidebatist ajendatuna oleme  
otsustanud tellida 3000 l CPX-mahuti ning selle 
roostevabast terasest ja epoksiidiga tugevdatud fiiberklaasist 
alternatiividega sõltumatu võrdlusanalüüsi.  

CPX-mahutil on kõige madalam keskkonnamõju kõigis  
hinnatud kategooriates sõltumata sellest, kas need 
elukaare lõpus põletatakse või võetakse ringlusse. 

Kogu elukaarehinnang on kättesaadav Rambolli aruandes 
 „mahutite elukaare võrdlev analüüs“, mille on üle 

vaadanud WSP. Uuring on kooskõlas standardiga 
ISO 14040-44.

Elukaarehinnang on toodete ja teenuste keskkonnamõju 
arvutamise üldtunnustatud meetod, millega 
kvantifitseeritakse emissioone kogu elukaare ajal alates 
tooraine hankimisest kuni jäätmekäitluseni.  

A1 A2 A3 A4 B1-B7, C1 C2 C3-C4

Mahuti Polüetül- een
Roostevaba 
teras 

Paksus  8 mm 3 mm 6 mm

Kaal  n. 100 kg n. 300 kg n. 200 kg

Materjal 94% PE
6% RF 

100% RF 
AISI 304

50% Epoksi 
50% lasikuitu

Ringlusse
võetud sisu 

  4% 72.5% 0%

Süsteemi piirid

 Võrreldud tooted  
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CPX-mahuti (põletatud) CPX-mahuti Roostevabast 
terasest mahuti

Fiiberklaasist 
mahuti

Eutrofeerumine (EP)

Sisaldab

Ei sisalda

-Tooraine 
-PE-pulber
-Roostevaba
-Fiiberklaas

Trp Trp
Tootmine Kasutamine Jäätmekäitlus 

Trp

Fiiberklaas

(ringlusse võetud)




